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Section 1

الجزء األول
1

الجامع في تاريخ األدب العربي ،األدب القديم :العصر الجاهلي
اكتب بين

أ.

 500و600

كلمة فقط عن (أ) أو (ب) من السؤال.

مستخدما النقط التي تليها:
ثم اكتب
فصالً
ً
موضوعا ُم ّ
اق أر أبيات الشعر اآلتية للنابغة الذبيانيّ ،
ً
ـأعلَى الـ َـج ْزِع ِللـ َـح ِّي ال ـم ــُبِ ِّن
فـ ـ ْ

نازالً بِعرْيتَِن ٍ
ات
َغ ِش ُ
يت َم ِ ُ َ

ـت فـي ٍ
ـور
ـج ـ ًا
ـاوْلـ َ
أس ــد فُـ ُ
َ
إذا ح َ
ِ
ت فيها
ألم ُ
فهُ ْم د ْرعي التي ْ
استَ ْ

ت م ِّـني
لست م َ
ـنك ولـَ ْس َ
ف ـ ـِإِّنـي ُ
إلـى يـ ـ ِ
ـوم ال ِّـن ِ
سار َوهـُ ْـم مـِ َجـ ِّـن ِي

ِ
فار عـلى تَـمي ٍـم
وهـُْم َوَردوا الجـ ـ َ
صاد ٍ
اطن ِ
ِ
قات
َش ِه ْد ُ
ت لهُ ْم َمو َ

ظِ ،إِّني
حاب َي ْوِم ُعــكا َ
أص ُ
َو ُهـم ْ

الص ـ ْـد ِر ِم ـ ّـنـ ــي
أتَ ـيـْـ َـنهُـ ـ ُـم بِـ ـ ُـوِّد َّ

*************************************

فــلما وقـاها اللَّه ضربـةَ ف ِ
ـأس ِه،
ُ ََْ
ّ
فقال :تَعالَ ْي َن ْج َع ِل اللَّهَ َب ْيَننا
َ

ـين
ولـلبِ ّر َع ٌ
على َم ِالَنا،

ِ
قابلي،
َأبى ل َي قَ ٌبر ،ال ي از ُل ُم َ

ـك َم ْسح ــو اًر ،يــمي ُـن َك فــاج ـ َـرْه
َأَريـْتُ َ
فوق رأسي ِ
وض ْرَبةُ فَأ ٍ
فاق َرْه
َ
ْسَ َ ،

مين اللَّ ِه أ ْف َع ُلّ ،إنني
فَ ْ
قالتَ :ي ُ

()i
()ii

ال ت ـ َغ ِّمـض ِ
ناظـ ـ َـره
ُ ُ
نجزي ِلي ِ
أو تُ ِ
آخ ـ َـره
َ

لماذا نظم النابغة الذبياني قصيدته النونية الشهيرة؟ اشرح األبيات الخمسة األولى لتُعلّل إجابتك.
كتب النابغة أشعا اًر عن الثقة بالناس والوفاء بالوعود .اكتب عن ذلك بشرح األبيات األخيرة أعاله

وببعض من أشعار النابغة الذبياني.

][25

أو
ب.

َسلك الشعراء َّ
التكسب واالحتراف فكان ميدانهم قصور الملوك،
المداحون في العصر الجاهلي طريق
ّ
ومجالس األمراء واألشراف واألعيان .اشرح ذلك من خالل دراستك ألشعار النابغة الذبياني.
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العباسي األول ،الدكتور شوقي ضيف
تاريخ األدب العربي :العصر ّ
اكتب بين

أ.

 500و600

كلمة فقط عن (أ) أو (ب) من السؤال.

مستخدما النقط التي تليها:
ال
ثم اكتب
فص ً
اق أر أبيات الشعر اآلتية لِ ّ
ً
ً
موضوعا ُم ّ
بشار بن بُ ْردّ ،
ـنت في ُكـ ِّـل األُم ِ
ـور ُمـعاتِباً
إذا كـُ َ

ـعاتبه
صديــقَ َك لَ ْم تَـ َ
ـلق الذي ال ت ـ ْ
َ

فعـِ ْش واح ــداً أَو صـِل أَخــاك فِإنـّه

ٍ
وم ـ ـجــان ـ ـ ُـبه
ُمـ ـق ـ ُ
ـارف َذن ـ ــب مـ ـرةً ُ

شرب ِم ار اًر على القَ َذى
إذا أ َ
َنت لم تَ َ

ِ
صفو َم ـ ِ
ـشارُبه
َي
ت وأ ُّ
َ
ظم ْئ َ
الناس تَ ْ

ِإ َذا اْل ـمـ ِـل ُ
ك اْلج ـ َّـب ُار صــَعَّر َخـ ـ ـ َّـدهُ

َم َشـ ْـيــنا ِإل ـ ْـيه بالسُّيوف ُنـعــاتِ ـبـُه

و ُكنــَّا ِإذا َد َّ
لس ْـخ ِطنـ ــا
ب اْل َع ـ ُـد َّو ُ

ورقَـنـ ــا في ظ ــاهـ ٍـر ال نــُ ارق ـ ـ ُـبه
َا

وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى

الخطّي حمر ثَ ِ
َّ
عالُبه
وبالش ْوك و َ
ُ ٌْ

َغ َدونا لهُ و َّ
ُمها
الش ْم ُس ِفي ِخ ْد ِر أ ِّ
ْ

تُـ ِ
ـطالعـُنا والطـَّ ُّل ْلم ي ْـج ِر ذائُِبه

ِ
ماء ُمـ ِ
ـضارُبه
و ْأب َ
يض تَ ْستَ ْسـقي ال ِّـد َ

رك ـ ْـبنا لـ ْـه ج ــه ـ اًر بـ ـ ُك ِّل م ـثقَّـ ـ ٍ
ِ
ـف
ْ
ُ

عمه
ت َم ْن ذاق َ
بِضرب ي ُذ ُ
مو َ
ط َ
وق اْل ْ

ك من َن َّجى اْل ِفرار م ِ
ثال ُـبه
وتُ ْد ِر ُ ْ
ُ َ

كــأن مـُثــار الن ـقـ ِـع فــوق رؤوسنا

ـهاوت كـ ـواكبـُـه
وأسيافــنا لي ـ ٌل تَـ ْ

علينا َسَبائبـُه
بنـُو اْل ُمْل ِك خفَّ ٌ
اق ْ

جاءة ّإنـ ــنا
بـَ َعــثنــا لــهم مــوت الفُ َ
()i

()ii

لماذا اعتمد ب ّشار بن برد على الحواس في إدراك العالقات بين األشياء؟ هات أمثلة من الشعر
أعاله مع الشرح.
أودع ب ّشار روائع ِح ْكمته وبدائع تجربته في أبيات شعره .اكتب عن تلك ِ
الح َكم والتجارب واشرحها
][25
بالتفصيل.
أو

ب.

دروسا كثيرة .اشرح ذلك مع
وخبِر تجاربهم ،فاستخلص من خبرتِ ِه
عاش ب ّشار بين الناس ،وتعامل معهم َ
ً
][25
ِذكر أشعاره التي درستها.
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دراسات في الشعر العربي المعاصر ،الدكتور شوقي ضيف
اكتب بين

أ.

 500و600

كلمة فقط عن (أ) أو (ب) من السؤال.

مستخدما النقط التي تليها:
اق أر أبيات الشعر اآلتية ِألبي القاسم الشابي ،ثم اكتب
فصالً
ً
موضوعا ُم ّ
ً
ي ــا صم ــيم الح ـ ِ
ـيد
ـياة ّإنــي َو ِحـ ٌ
َ َ
يا صم ــيم ال ِ
ـحياة قد َو َجـ َـم الـ َّـنا
َ َ

لج تائ ــهٌ ،فـأين شــروقُـ ــك؟
ُم ـ ْـد ٌ
ي وغام الفضا فأين بروقُك؟
ُ

نت في فجرك المغلَّف بالسِّح
ُك ُ

النشــيد الهـادي
ِر،
فضاء من ّ
ً

األف
الفجر
وانقَضى
فانحدرت من ُ
ُ
ُ
ِ
الحياة كم أَنا في ُّ
الدنيا
ميم
يا َ
ص َ

ق تـ ـراباً إلـى صمــيم ال ـ ـوادي
بغ ـ ْـرَب ِة ن ـ ــفسي
يب أَشــقى ُ
َغ ـر ٌ

َبيـ ـ َن قـ ـ ٍ
ـيد
ـون أَناش ـ َ
ـوم ال َي ـ ـ ْفهــَمـ َ
ْ

ـاني ب ـ ــؤســي
فـ ـ ـؤادي وال مـ ـعـ َ

*************************************

ّأيها
ـنت حطَّاباً
الشعب! ليتَني كـ ُ
ُ

()i

()ii

فأهوي على الجذوِع بفأسي

قوة العو ِ
اصف ،يا شعبي
ليت لي َّ
َ
ِ
لكن
ليت لي قوة
َ
األعاصيرْ !..

ـيك ثَـ ـ ْـورة ن ـ ــفسي
فـ ـأُلقــي إلـ َ

حي ،يقضي الحياة بِ ِ
رمس
أنت ٌّ
َ

ـت روٌح َغـ ـبِيـّـةٌ تـَـكـره النــّور،
أنـ ـ َ

الدهور في ل ــيل َمـ ـْل ِ
س
وتقضي ُ

ِ
لج تائ ــهٌ ،فـأين شــروقُـ ــك؟" تُ َعّبر عن قوة
ميم
الحياة ّإني َو ِح ٌ
يد ُم ـ ْـد ٌ
قصيدة الشابي التي تبدأ" :يا َ
ص َ
إحساسه في مشاكل الحياة .اشرح ذلك.
ب عليهم جام غضبه ونقمته.
يشعرك الشابي ّ
يص ّ
بأنه واقف بين قومه يلقنهم تعاليمه أو ُ
][25
اشرح ذلك من خالل األفكار الواردة في الشعر أعاله.
أو

ب.

عداها إلى أمته التي كانت تحت كابوس االستعمار.
لم يقف إحساس الشابي الدقيق باأللم عند نفسه ،بل تَ ّ
][25
اكتب عن مشاعر الشابي العاطفية والسياسية مع ذكر أشعاره وشرحها.
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Section 2

الجزء الثاني
اكتب بين
4

أ.

 500و600

كلمة فقط عن (أ) أو (ب) من السؤال.

سليمان الحكيم ،توفيق الحكيم
"الصياد" الجسد المادي الذي يتعب في اللّحاق بمطالب الروح (العفريت) وقد يقف في ّأول األمر
ُيمثّل
ّ
][25
عثرة أمامها ولكنه في النهاية يستسلم لها .اشرح األحداث المتعلقة بالصياد والعفريت.
أو

ب.

5

أ.

ويحجبون عنه نور الحقيقة .اشرح ذلك مع إلقاء الضوء
َح ْو َل الملك مستشارون وكهنة ُي َزّينون له الخطأ َ
][25
على الجوانب النفسية واالجتماعية التي أثّرت في أفعال الملك في المسرحية.
الع َبرات ،مصطفى لطفي المنفلوطي
َ
الخلقي واإلرشاد وليس السأم من الوجود.
قصد المنفلوطي في أقاصيصه التوجيه ُ
َي ُ
هل توافق على ذلك؟ اشرح بالتفصيل مع ذكر األحداث الواردة في أقصوصة "اليتيم".

][25

أو
ب.

متمرداً على الحجاب.
كتب المنفلوطي في أقصوصة "الحجاب" عن شاب سافر إلى دول الغرب ثم عاد ّ
وفي "الهاوية" كتب عن شاب تَع َّود على ُشرب الخمرة ولعب ِ
القمار .صف شعور الشخصيات الواردة في
َ
األقصوصتين.

6

أ.

][25

األيام ،طه حسين
كأنه لم يمض عليها الوقت
أن ذاكرة األطفال غريبة حيث تكون بعض الحوادث واضحة ّ
يرى طه حسين ّ
][25
أبدا .اكتب عن ذلك مع شرح خياالت الطفولة وذاكرة الصبي في كتاب "األيام".
وبعضها ال ُيذ َكر ً
أو

ب.

قاضيا وأراك صاحب عمود
كان الشيخ والد الصبي يتمنى ويقول له" :أرجو أن أعيش حتّى أرى أخاك
ً
][25
ق هذا الوعد وما تأثيره في الصبي.
في األزهر" .اشرح كيف تَ َحقَّ َ
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