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 تاريخ االمتحان:
======================================================== 

 :ىاألول الجموعةإجابة 
 شاعر هو أبو القاسم الشابى:ال

مدينػة  ضواحي إحدى  "الشابية" بمدة  في 9191أبو القاسـ الّشابِّى في الرابع والعشريف مف فبراير سنة لد و 
تونس، ولكنو لـ يستقر بيا، فقد عاش مرتحاًل ومتنقاًل بيف مدف وقرى تونس، ويرجع ذلؾ إلػى  الواقعة جنوب "توزر"

 يعمؿ قاضًيا شرعًيا، فعمؿ في قضاء كثير مف البمداف التونسية.طبيعة عمؿ والده، حيث كاف 
وكاف والده يقضى يومو بيف المحكمة والمسجد والمنزؿ حيث يتبسط مع أىمو، ولقد نشػ  أبػو القاسػـ الّشػابِّى فػي سػني 

ى، قوى العقيدة تكوينو الفكري والُخُمقى في كنؼ رعايتو الصالحة، يقتبس مف عممو وآدابو. كاف رحمو اهلل صادؽ التق
ال يخشػػى فػػي الحػػؽ لومػػة اليػػـ، لػػو نيػػرة عمػػى شػػيوف المسػػمميف وا سػػالـ، تنفعػػؿ نفسػػو بمػػا يجػػرى آنػػذاؾ مػػف أحػػداث 

 بالشرؽ العربي
وألف طبيعة عمؿ والده اضطرتو إلى التنقؿ والترحاؿ في البالد التونسػية طػواًل وعرًضػا، فقػد انتقػؿ بػيف مػدنيا وقراىػا، 

وجبميػػا، فشػػاىد اخػػتالؼ فػػي العػػادات والتقاليػػد والميجػػات، فحيػػاة المػػدنييف تختمػػؼ عػػف حيػػاة  حضػػرىا وريفيػػا، سػػاحميا
القروييف، وحياة سكاف المناطؽ الساحمية تختمؼ بالضرورة عػف حيػاة سػكاف المنػاطؽ الجبميػة. ولقػد عمػؿ ىػذا التنقػؿ 

ممػت عمػى تضػخـ تجربتػو، وتػدفؽ والترحاؿ عمى صقؿ تجربػة أبػى القاسػـ الشػابى فػي مرحمػة النشػ ة والشػباب، كمػا ع
شاعريتو، وازدىار ريشتو، بيد أف الشاعر أفاد ما يفيده كؿ عابر سػبيؿ متػيقظ واٍع، إذا مػا اسػتقر بػ رض كػاف ربيبيػا 

 ال ابنيا األصيؿ. ف طمقو ىذا المصير مف حدود البيية الضيقة وأكسبو "تونسية" إنسانية اآلفاؽ
لمدراسػػة بجػػامع الزيتونػػة فػػي الثانيػػة عشػػرة مػػف »لػػى تػػونس العاصػمة وذلػػؾ جػػاء أبػػو القاسػػـ الشػػابى إ 9199فػي سػػنة 

عمره، وقد تكّوف سريًعا، وقاؿ الشعر باكًرا، كّوف نفسو ثقافة واسعة عربية بحتة جمعت بػيف التػراث العربػي فػي أزىػى 
تمكف بفضػػؿ عصػػوره وبػػيف روايػػع األدب الحػػديث بمصػػر والعػػراؽ وسػػوريا والميجػػر، ولػػـ يكػػف يعػػرؼ ل ػػة أجنبيػػة، فػػ

مطالعاتو الواسعة مف استيعاب ما تنشره المطابع العربية عف آداب ال رب وحضارتو. وكاف أوؿ نشراتو فػى الصػفحة 
ظيػر شػعره مجموًعػا فػى المجمػد األوؿ  9191. وفى سػنة 9191األدبية التى كانت ترتبيا "النيضة" كؿ اثنيف سنة 



 

 

وفػػى نفػػس السػػنة ألقػػى بنػػادى قػػدماء الصػػادقية محاضػػرة حػػوؿأل  مػػف كتػػابأل "األدب التونسػػى فػػى القػػرف الرابػػع عشػػر"،
 "الخياؿ الشعرى عند العرب" كانت مادة الكتاب الذى ُنشر بنفس العنواف فى السنة التالية

نحيػػؼ الجسػػـ، مديػػد القامػػة، قػػوى البدييػػة، سػػريع االنفعػػاؿ، حػػاّد الػػذىف ... يػػراه أصػػدقاؤه أمػػا عػػف صػػفاتو فقػػد كػػافأل 
وديًعػػا، مت نقًػػا، طروًبػػا لمجػػالس األدب، يحػػب الفكاىػػة األدبيػػة". ويػػراه مػػف لػػـ يخالطػػو حيًيػػا محتشػػًما "بشوًشػػا، كريًمػػا، 

ويعرؼ منو ىؤالء وأوليػؾ صػراحة حازمػة قويػة يبػدييا لخاصػة خمطايػو فػي نيػر تحػرج متػى اجتمػع بيػـ ويجػاىر بيػا 
ادة الفكػر رسػالة إنسػانية سػميمة، حػاوؿ جيػده العواـ في شعره ونثره. وكاف محًبا لبالده، صادؽ الوطنية، يؤمف ب ف لق

تػوفى ولػـ يكػف قػد بمػا السادسػة والعشػريف مػف عمػره، ويرجػع ذلػؾ إلػى أف يحققيا في أثنػاء حياتػو القصػيرة قػواًل وعمالً 
 مرضو.

أصيب بمرض تضخـ عضمة القمب، وعمى الرنـ مف نصح األطباء لو أال ُيجيد نفسو بدنًيا وفكرًيا إال أنػو لػـ ينقطػع 
 ف مواصمة إبداعو النثري والشعري.ع

 يقوؿ أبو القاسـ الشابى فى قصيدتوأل
         إذا الشـــعُب ٌوًمــا أراد الحٌــاة

  فــال بــّد أن ٌســتجٌب القــدرْ            

         وال بــــدَّ للٌـــل أن ٌنجـــلً

  وال بــــّد للقٌـــد أن ٌنكســـرْ            

         نْقـه شـْوُق الحٌـاةومــن لــم ٌعا

هــا واندثــرْ             ـــَر فــً جوِّ   تبخَّ

ـقُه الحٌـا فــوٌل            لمــن لــم تَُشـ

  ة مــن صْفعــة العــَدم المنتصـرْ            

ًَ الكائنــاتُ           كـــذلك قــالت لــ

  وحـــدثنً روُحهـــا المســـتترْ            

ٌُح بٌــن الِفجـاجودمــ          دمِت الــرِّ

  :وفــوق الجبــال وتحـت الشـجرْ            



 

 

         إذا مـــا طمحــُت إلــى غاٌــة  

ت الحـذرْ               ركــبُت الُمنــى, ونِسٌـ

ب وعــوَر الشِّـعاب          ولــم أتجــنَّ

ـــَة اللَّهـــب المســـتع              رْ وال ُكبَّ

         ومــن ال ٌحــبُّ صعـوَد الجبـال

ـفرْ               ٌعش أَبــَد الدهــر بٌــن الحـ

ــْت بقلبــً دمــاُء الشـباب          فعجَّ

ــت بصـدري رٌـاح  أَخـرْ              ...وضجَّ

         وأطـرقُت, أصغـً لقصـف الرعـودِ 

  مطـرْ ووقـِع ال ؛ وعــزِف الرٌــاحِ            

 شرح األبٌات:
 أوالأل عنواف القصيدة ومطمعيا االستياللىأل

أخػػذت القصػػيدة عنواًنػػا مثيػػًرا ىػػوأل يإرادة الحيػػاةل، ومػػف ىػػذا العنػػواف تتبمػػور نايػػة الشػػاعر، أو يتضػػح 
 .م ربو، أو تتجمى نايتو إنيا "إرادة الحياة"

ساسػػًيا ال يتجػػزأ مػػف حيػػاة أي ومنػػذ المطمػػع االسػػتياللي يطػػرح الشػػاعر قضػػية الحريػػة بوصػػفيا جػػزًءا أ
فػ راد الشػاعر  .شعب، وفييا ُيحرض الشاعر الشعب التونسػي الػذي تقػاعس عػف مقاومػة االسػتعمار الفرنسػي

  .أف يحرضو أو يستنيضو  ليقاوـ االحتالؿ ويطمب الحرية أو الحياة

ا إلػى ولكػف لػـ تمػض القصػيدة وتنػدثر فقػد تحػوؿ مطمعيػ .ولقد مضػى االسػتعمار وتحػرر شػعب تػونس
شػػعار ثػػوري مزلػػزؿ، يحػػث الشػػعوب فػػي أي زمػػاف ومكػػاف عمػػى التحػػرر مػػف الخنػػوع والخضػػوع لمػػذؿ والقيػػد 
واألسػػر، حيػػث يػػدفع مطمػػع القصػػيدة بػػ ي شػػعب نحػػو التطمػػع إلػػى الحريػػة ألنيػػا ىػػي الحيػػاة، والوصػػوؿ إلييػػا 

 .ا سيسعى نحو الثػورة والت ييػرمشروط با رادة والرنبة فييا، فالبد أف تتكوف لدى الشعب الرنبة وا رادة وىن



 

 

فمف رنب في الحريػة أو الحيػاة وصػمـ عمييػا حتًمػا سيصػؿ إلييػا، وعنػدما يصػؿ إلييػا سينقشػع ظػالـ الميػؿ، 
 .وسينكسر قيد األسر

مف رنب عف الحياة أو مف لـ يرْد الحرية، فإنو بال شؾ ستوصد فى وجيو أبوابيا، وبال شؾ سيندثر و 
 .لموت والفناءوسينتيي مآلو األخير إلى ا

 ثانًيا: المقطع الثاني

 يقوؿ الشاعرأل 
ٌُح بٌــن الفِجـاج          ودمــدمِت الــرِّ

 :وفــوق الجبــال وتحـت الشـجرْ            

أخػػذ الشػاعر ُيظيػػر اىتماًمػا كبيػػًرا بالطبيعػة مػػف حيػث تشخيصػػيا، والت مػؿ فييػػا، فػالريح ال تظيػػر  ولقػد
تشخيصػػيا فتعبػػر عػػف البشػػر ا يجػػابييف الػػذيف  يطمحػػوف إلػػى بمػػوغ نايػػاتيـ، بوصػػفيا ريًحػػا صػػامتة ولكػػف يػػتـ 

ونيؿ حرياتيـ، وينسوف الحذر، وىـ بذلؾ مثؿ الريح إذ تعمو الشعاب المرتفعة وال تخشى مف النيػراف المشػتعمة، 
 فالريح تحب المرتفعات وصعود الجباؿ وركوب المخاطر. 

نيػـ سػاكنوف، فػال يحبػوف صػعود الجبػاؿ، ويقنعػوف بػالعيش عف الجبنػاء والسػمبييف، إ الشاعر يعبركما 
وسط الحفر والمنخفضات، وحياة بذلؾ أشبو بالعدـ، حيث تمتمئ بالتيميش والظالـ، والذؿ واالنكسػار، والرضػا 

 .بالذؿ واليواف

وك ف الشاعر يستميـ مػف فعػؿ الػريح مػا يواسػى بػو نفسػو، وينتصػر بػو عمػى قمبػو المػريض، فػيع  قمبػو 
ويواصؿ الشاعر ت ممو في الطبيعة المحيطة بػو، مصػ ًيا إلػى كايناتيػا، فيػذه الكاينػات . الشباب والحيويةبدماء 

 .يمتقط منيا األمؿ، وفى مخاطبتيا يستخرج الحكـ البال ة كما سنرى في المقطع الثالث
======================================== 

 موجز عن الدكتور: طه حسين:

 .(1891ـ  1888حياته )

فػػي عزبػػة يالكيمػػول التػي تقػػع عمػػى مسػػافة  9881ولػد طػػو حسػػيف فػػي الرابػع عشػػر مػػف نػػوفمبر سػنة 
أصػػػيب فػػػي صػػػ ره بالرمػػػد واسػػػتدعى والػػػده الحػػػالؽ  ،صػػػعيدالب م انػػػةل بمحافظػػػة المنيػػػامركػػػز مػػػف ي قريبػػػة

التخمػػؼ ر و فقػػلمنتيجػػة  فػػي السادسػػة مػػف عمػػره وصػػار أعمػػىليعالجػػو، ولكػػف عػػالج الحػػالؽ ذىػػب ببصػػره، 
 .الجيؿو 



 

 

إلػى  لػـ يدفعػو ا بصػارالرؤيػة و العجػز عػف  ال بعينيػو، فػالعمى أو بُ ُذَنْيوأخذ طو حسيف يتمقى العمـ 
حفػػظ قيػػر الظػػالـ، و ف ا نصػػات،االسػػتماع و وحسػػف  ذفبػػػ قػػوة األ العػػيفعػػّوض عجػػز  فقػػدالتسػػميـ بػػالعجز، 

حيػػث كػػاف والػػده يػػدعوه منػػذ  .9199سػػنة  لمعمػػـ انػػادر قريتػػو إلػػى األزىػػر طمًبػػاب ثػػـ تّػػفػػي الكُ القػػرآف الكػػريـ 
ص ره بػ "الشيخ طو" وأخذ يحمـ ب ف يراه عالًما مف عممػاء األزىػر الشػريؼ، كػاف يريػد لػو أف يصػبح صػاحب 
عمود، يمتؼ حولو طالب العمـ في حمقة وتتسػع الحمقػة الصػ يرة إلػى دايػرة كبيػرة، ولػف يتحقػؽ ىػذا الحمػـ إال 

لكػف تمػػرد طػو حسػػيف و لمّيػة بإجػػازة مشػايخ األزىػر وشػػيادتيـ لػو بػػالعمـ وا جػادة، بالحصػوؿ عمػى شػػيادة العا
انتيػػى بػػو األمػػر إلػػى و التمػػرد   دخػػاًل فػػي ىػػذامحمػػد عبػػده يػػد عمػػى ا مػػاـ  هتتممػػذعمػػى مشػػايخو وربمػػا كمػػف لػػػ 

  .وىنا باءت أحالـ األب بالفشؿ الطرد مف األزىر 
فػػي األزىػػر، ولػػـ يظفػػر بشػػيادة العالمّيػػة، بػػؿ القػػى  لقػػد أفنػػى الفتػػى ثمػػاني سػػنوات مػػف عمػػره يػػتعمـ

 وقػد راؽ لػو الػدرس والتحصػيؿ بالجامعػة 9198وألتحػؽ بيػا سػنة  المصرية الوليػدة إلى الجامعة فمج  الطرد،
سػافر إلػى  ثػـ ."أبػي العػالء المعػري"عػفأل 9191حصؿ عمى درجػة الػدكتوراه األولػى فػي اآلداب سػنة  ومنيا

 ألبعػد أف فػرغ مػف رسػالتو عػف 9191وعػاد مػف فرنسػا سػنة  .الفرنسػية لػدكتوراهفرنسػا لمحصػوؿ عمػى درجػة ا
فظؿ يدرسو لمػدة   9191أستاًذا لمتاريخ اليوناني والروماني إلى سنة    وعمؿاالجتماعية" ابف خمدوف"فمسفة 

 .ست سنوات
ا أسػػتاذً  طػػو حسػػف تػػـ تعيػػيف ، وىنػػاالجامعػػة األىميػػة إلػػى جامعػػة حكوميػػة تتحولػػ 9191وفػػى سػػنة 

سػػػيتقمب طػػػو حسػػػيف فػػػي العديػػػد مػػػف  9119وحتػػػى  9191ومنػػػذ  .لتػػػاريخ األدب العربػػػي فػػػي كميػػػة اآلداب
المناصػػػػب العمميػػػػة وا داريػػػػة والسياسػػػػية، وسػػػػتمر عميػػػػو المحػػػػف والخطػػػػوب والمشػػػػكالت، فػػػػإذا رضػػػػيت عنػػػػو 

ذا نضبت عميو خمعتػو منيػا، ولقػد  ير أكتػوبر تػوّفي فػي الثػامف والعشػريف مػف شػالسمطات قمدتو المناصب وا 
 .بالقاىرة 9111سنة 

ُيَعدُّ "طو حسف" رايػًدا مػف رواد التنػوير فػي تاريخنػا المعاصػر، فقػد نػادى بمجانيػة التعمػيـ وجعمػو حقًػا 
مشػػروًعا لمنػػاس كالمػػاء واليػػواء، كمػػا دعػػا فػػي كتاباتػػو إلػػى العػػدؿ االجتمػػاعي، والتمػػرد عمػػى الفقػػر والمػػرض 

 .والجيؿ
 القصصية: أما عن دوافع كتابته لمجموعته

، وتتكػػػػوف ىػػػػذه 9111بػػػػدأ طػػػػو حسػػػػيف كتابػػػػة مجموعتػػػػو القصصػػػػية يالمعػػػػذبوف فػػػػي األرضل عػػػػاـ 
المجموعة القصصية مف إحدى عشرة قصة، ولقد حممت القصص الست األولػى منيػا عنػاويف أسػماء أعػالـ 

بمجمػة  مػف أبطالػو وكانػت ىػذه األسػماء ىػيأل يصػالح ػ قاسػـ ػ خديجػة ػ المعتزلػة ػ رفيػؽ ػ صػفاءل ونشػرت
أما القصص الخمس األخيرة  ... 9118و 9111و 9111الكاتب المصري عمى فترات متقطعة في أعواـ 

مػف المجموعػة فكانػت عمػى شػكؿ مقػاالت قصصػية تحػت عنػاويفأل يخطػر ػ تضػامف ػ ثقػؿ ال نػى ػ سػخاء ػ 
 .مصر المريضةل



 

 

انييػار الممكيػػة  عػدب مػف نشػر مجموعتػو القصصػيةأل يالمعػذبوف فػي األرضل"طػو حسػيف" إذف تمكػف  
ىػذه بالمػاؿ والسػمطة، وقػد أدت  ةنفػردموا قطاعية ال وىى ثورة ضد الممكية 9119قياـ ثورة يوليو و  الفاسدة 

ا قطػاعييف أو مػالؾ  الطبقػة األولػى ىػي فيػة قميمػة مػف تيف في المجتمػع المصػري،ا قطاعية إلى بروز طبق
 ىػػػـالمصػػػرييف المعػػػدميف و  مػػػف يػػػة أو الجميػػػور العػػػريضالطبقػػػة الثانمقابػػػؿ  فػػػي ، وذلػػػؾاألرض أو األننيػػػاء

الحقوؿ ك جراء ال يممكػوف شػيًيا وال يجنػوف مػف  في ألنيـ يكدوف ويعمموفاألرض  فيف و ف أو المعذبو الفالح
 .ثمار عرقيـ إال البؤس والشقاء

 من شخصيات قصة صالح:
 )يتحدث الطالب عن ثالث شخصيات فقط وله الحرية فى اختيارهم(.

====================================================== 
 :يةالثان المجموعةإجابة 

1.  
         كتاًبا  أحد عشرأل ػ قرأت ػ 

     يوًما  سبعة عشربل ػ لـ أتحدث إلى صديقي منذ 
 جل قرأت ثالث كتب وخمسة روايات

============================================================ 
 التصويبألػ  2
 خطاب المؤنثأل السبب          كؿ عاـ وأنِت بخير.أػ 
  حالة النصبياؤه في  ال تحذؼاالسـ المنقوص السبب:               .ياً رأيُت قاض ب.

 أل مف األخطاء الشايعةالسبب.  أخرىبيا  ، أعاد السيارة واستبدؿ شيء  ،مساءً أمريكا ،  ىاأو ضدأمريكا مع  ج.
 صار مف أخوات كاف التى ترفع المبتدأ وتنصب الخبرأل السببيًا         قو صار الضعيؼ د( 
 دخوؿ ما الكافة عمى إف يكؼ عممياأل السبب        أخوة المصريوف إنما هـ(

============================================= 
 الجمؿألػ  3

 ػ العمـ نوٌر                       يخبر مفردل
 يخبر شبو جممة/جار ومجرورل                   ػ العمـ فى الكتب  

 ػ العمـ ينير العقؿ                   يخبر جممة فعميةل
 يخبر جممة أسميةل   ػ العمـ عمادىا القراءة

 ػ العمـ فوؽ الجميع                     يخبر شبو جممة/ظرؼل



 

 

 
================================== 

 ػ عالمات الترقيـ 1
تمثل عالمات الترقيم حلية شكلية نزين بها الكتابة، ولكنها بنية أساسية ال غنى عنها في الكتابة العربية  ال

 الفاصلة، الفاصلة المنقوطة، النقطتان، عالمة االستفهام، عالمة التعجب، عالمات الترقيم هي: )النقطة،و
اصطالحية معينة بين الكلمات  رموزمات أو عالوضع ب يكونالترقيم في الكتابة العربية ....(. ووعالمة الحذف

تعيين مواقع فمن خاللها يتم ؛ ، حيث تقوم هذه العالمات بأداء دالالت وظيفية متنوعةأو الجمل أثناء الكتابة
واالنتهاء واالبتداء من الفقرة، وكذا تعين عالمات الترقيم القارئ  الوقفتعيين وبين الجمل القصيرة،  الفصل

وبذلك تلعب  ،من تعجب وتساؤل أنواع النبرات الصوتية واألغراض الكالميةالجهرية فتظهر  أثناء القراءة
 والقراءة. الكتابة عمليتي تيسيرعالمات الترقيم دوًرا مهًما فى 

 :وعالمات الترقيم الرئيسة في الكتابة العربية، هي

 وتوضع في نهاية الجملة التامة المعنى. :(.) النقطة .1
 وتوضعان بعد القول, وقبل األمثلة التي توضح فكرة أو قاعدة.النقطتان ):(: 

 وتوضع بين الجمل المتتابعة, وبين أقسام الشيء.الفصلة )،(:  
 وتوضع بين الجملتين التي تكون إحداهما سبًبا في األخرى..الفصلة المنقوطة )؛(: 4

 .الركن األول وبُعَد عن الثاني وتوضع بين العدد والمعدود, وبين ركني الجملة إذا طال(: -.الشرطة )5

 وتوضعان للجملة االعتراضية وألفاظ التفسير..الشرطتان )_ _(: 6

 وتوضع في نهاية السؤال..عالمات االستفهام )؟(: 7

 بعد كل جملة مثيرة للدهشة والتعجب. .عالمة التعجب )!(:8

 للجمل االعتراضية. .القوسان ) (:9

 بنصه.للكالم المنقول  .التنصٌص " ":11

 مكان الكالم المحذوف لالقتصار على فهم القارئ.:  (...).الحذف 11

======================================================= 
 أطيب المنى

 عموانى شحاتة أحمد د.  
 كمية اآلداب ـ قسم المغة العربية

 
 


