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اقرأ هذه التعليمات أّواًل

  اختر ثالثة أسئلة لإلجابة عنها، كل سؤال عن نص مختلف. يجب أن تختار سؤااًل واحًدا من الجزء األّول، 
 وواحًدا من الجزء الثاني، وواحًدا آخر.
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اختر ثالثة أسئلة لإلجابة عنها، كل سؤال عن نص مختلف. يجب أن تختار سؤااًل واحًدا من الجزء األّول، وواحًدا 
من الجزء الثاني، وواحًدا آخر من الجزء األّول أو الثاني.

Section 1

الجزء األّول

الجامع في تاريخ األدب العربي، األدب القديم: العصر الجاهلي  1

اكتب بين 500 و600 كلمة عن )a( أو )b( من السؤال.  

اقرأ أبيات الشعر اآلتية المرئ القيس، ثّم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:   )a(

بِسْقِط اللِّوى بيَن الدَّخول فَحْومِل ِقفا نبِك من ِذكرى حبيٍب ومنزِل

ِلما َنَسجْتها من َجـــنــُوٍب وشْمَأِل فتوِضَح فالِمْقراِة، لم َيعُف رسُمها

وقـــــــيعـــانهــا كـــأنـّـه حبُّ فـُـــلفــــُــــِل تــرى َبَعـــَر األْرآِم في عـــَرصاِتها

لدى َسُمراِت الَحّي ناِقُف حنظِل كأّني َغداَة الَبـــْيـــِن َيْوَم َتَحمَّلوا

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

تَـــَراِئـــــُبها َمـــْصُقوَلٌة كالَسَجـــْنَجــِل ُمَهْفَهَفٌة َبيـــْضاُء َغيـــُْر ُمـــَفاَضة

بناظــَرٍة من َوحِش َوْجــَرَة ُمْطِفِل تُصّد َوتُْبدي عن َأسيٍل َوَتتَّقي

َأِثــيٍث َكـــِقــْنِو الّنــخلِة المَتَعْثِكِل َوَفْرٍع َيزيُن المتَن َأْسوَد فاِحٍم

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

ِبـِه الذِّْئُب َيْعوي َكالَخليِع الُمَعيَّــِل َوَواٍد َكَجـْوِف الَعيِر َقْفٍر َقَطْعتُــُه

ِل قليُل الِغــَنى ِإْن ُكنَت لما تَــَمــوَّ َفُقْلـُت َلُه َلمَّا َعــوى: ِإنَّ َشْأنـــَنــا

ومن َيحتِرث حرثي وحرثك َيهِزِل ِكــاَلَنا ِإَذا َمــا َناَل َشْيـــَئـًا َأفـَـاتَـُه

)i(  ما األغراض الشعرية التي تناولتها األبيات األربعة األولى؟   

)ii(  من يقصد الشاعر في األبيات التي تبدأ بـــ"ُمهفهفة" وتنتهي بـــ"المتعثكل"؟ اشرح ذلك.   

)iii(  بَم شّبه الشاعر الوادي في األبيات الثالثة األخيرة؟ اشرح األبيات.   

أو

)b(    قصائد امرئ القيس شديدة الصلة بحياته وبخياله. هل توافق على ذلك؟ اشرح ذلك مع ذكر األشعار  

ذات الصلة.
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2  تاريخ األدب العربي: العصر العباسي األّول، الدكتور شوقي ضيف

اكتب بين 500 و600 كلمة عن )a( أو )b( من السؤال.  

اقرأ أبيات الشعر لبشار بن برد، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(

صـــديَقـــك لم تـــلــق الذي ال تعاتــــُبــه إذا كـنَت فـي كـل األمـــوِر معاتـــًبــا

مـــــــــقــــارُف َذنـــــــــٍب مــــرة ومـــــجانـــــبـُه فــــِعْش واحــــــًدا أو ِصْل أخاك فـــإنه

ظـمئَت وأيُّ الناس تصفو مشارُبه ِإذا أنت لم تشرب مرارًا على القــذى

َمـــشــَـــينـــا ِإَليـــِه ِبــالســـيـــوِف ُنــعاِتــُبـــه ِإذا الَمــِلُك الَجـــــّبـــاُر َصعَّـــــَر َخــــــدَُّه

َوراقـــــَبـــنـــا فـــي ظـــاِهــٍر ال ُنـــراقــــــُبـــه َوُكــــــــّنا ِإذا َدبَّ الــَعـــــُدوُّ ِلُسخِطنا

َوَأبَيَض َتْسَتسقي الِدماَء َمـــضاِرُبه َرِكــــبـــــــــــنا َلـــُه َجـــهًرا ِبـــُكـــلِّ ُمـــثَـــقَّــــٍف

وبـالشَّوك، والَخّطى ُحـــْمر ثـــعاِلُبه وجيٍش كُجْنح الليل يزحف بالَحصى

تُــطاِلــُعــنا َوالــَطلُّ َلــم َيــجِر ذاِئــــُبه َغـــَدونا َلُه َوالشــــــــمُس في ِخدِر ُأمِّها

َوتُــدِرُك َمـــن َنــجـّى الِفراُر َمــثــاِلُبه ِبَضرٍب َيذوُق الَموَت َمن ذاَق َطعَمُه

َوَأســياَفــــنــا َلــيــٌل تَـــهاوى َكـــــواِكبـــُه َكـــــَأنَّ ُمـــثـــاَر النَّقِع َفـــــوَق ُرؤوسنا

بــنو الـُملك خــــفَّاٌق علينا َســـبائُبه بــــعثـــنــا لـهـــم مــــوَت الُفجاءة إنـــــنــا

ما الحكمة التي قّدمها بشار بن برد في األبيات الثالثة األولى؟ اشرح ذلك.   )i(   

ناقش كيف يعاتب الشاعر وقوُمه الملك الجبار.    )ii(   

يصف بشار معركة قائمة بين جيشين يقتتالن. اشرح األبيات المتعلقة بذلك.    )iii(   

أو

)b(   استعرض الشاعر بشار بن برد في قصائده صورًا جميلة من الخيال مليئة بالعواطف القوية والمتنوعة. 

ُاذكر مع الشرح  لبعض األشعار التي تدّل على ذلك. 
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دراسات في الشعر العربي المعاصر، الدكتور شوقي ضيف   3

اكتب بين 500 و600 كلمة عن )a( أو )b( من السؤال.  

)a(  اقرأ أبيات الشعر اآلتية إليليا أبي ماضي، ثّم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: 

ومـــَــــــلَّـــت حـــــــــــــــتى مـــــــن األحــــــبـــــــاب سئمــت نـــفسي الحــياة مـــع الـــنــاس

أيــنــــما كــنـــت، ســـــاكـــن فـــي الــتــــراب عـلمــتنــي الحــياة في الـــقــفـــر أنــي 

الّصْلصال عبد المنى أسير الرغاب وســأبـــقى مــا دمـــــت فــي قـــــــفـــــــص

فــــــإذا الــــــناس كـــــّلهـــــم فــــــي ثــــيـــابــــي خلت أني في القفر أصبحت وحدي

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

قلت: ابتسم يكفي التجهُّم في السَّما قــــال: السمـاُء كئيـــــــبٌة! وتجـــهـَـــّما

ما بـا المتصـرِّ لن يرجَع األسُف الصِّ با ولَّى! فقلت له ابتسم قــــال: الصِّ

صارت لنفسـي في الــغـــرام جـــهنـما قــــال: التي كانت سمائي في الهوى

قـــلبي، فــــكيـف أطـــيـق أن أتـــبـسَّما خــــانت عــهــودي بــعد مـــا مــلَّـــكتـهــــا

لــــقـــضـــــيــت عــــمرك كــــله مــتـــألـــمــا قلـــت: ابتسم واطرب فلو قارنتها

عّبر الشاعر في قصيدة "القفر" عن بؤسه من الحياة. اشرح أبيات الشعر األولى المتعّلقة بذلك.    )i(   

)ii(   كيف وجد إيليا أبو ماضي إقبال الناس على الحياة؟ اكتب عن ذلك من خالل قراءتك وفهمك    

لقصيدة "ابتسم" في األبيات الثانية أعاله. 

أو

)b(   يقول الشاعر: "ما أتينا إلى الحيـــاة لنشقى فأريحوا، أهَل العقوِل، العقـــــوال". علل فلسفة الشاعر مع ذكر 

بعض أشعاره وشرحها بالتفصيل.
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Section 2

الجزء الثاني

شهرزاد، توفيق الحكيم  4

اختر )a( أو )b( من السؤال واكتب بين 500 و600 كلمة فقط.

)a(  تقول شهرزاد لشهريار في المسرحية: "أنت إنسان معلق بين األرض والسماء ينخر فيك القلق. ولقد حاولت أن 

أعيدك إلى األرض فلم تفلح التجربة". اشرح األحداث المتعّلقة بهذا القول.   

أو

)b(  اضطر الملك خالل حيرته المتزايدة من شهرزاد، والتي أخذت تقلقه، للجوء إلى طرق أخرى تجلب له األجوبة 

عن أسئلته. ما األسئلة وما الطرق التي اتبعها؟ 
 

الَعَبرات، مصطفى لطفي المنفلوطي  5

اختر )a( أو )b( من السؤال واكتب بين 500 و600 كلمة فقط.

)a(  قصد المنفلوطي من أقاصيصه التوجيه الخلقي واالجتماعي وقال: "َما َأْكَثَر َأيَّام َاْلَحَياة َوَما أقّلها!" عّلل ذلك 

من خالل أحداث أقصوصَتي "الهاوية" و"الجزاء". 

أو

)b(  يميل المنفلوطي في نظراته إلى الّتشاؤم، فال يرى في الحياة إاّل صفحاتها الّسوداء. فما الحياة بنظره إاّل دموع 

وشقاء. وّضح ذلك مع ذكر أحداث بعض األقاصيص التي درستها.  

قنديل أم هاشم، يحيى حقي  6

اختر )a( أو )b( من السؤال واكتب بين 500 و600 كلمة فقط.

)a(  ُيظهر الكاتب يحيى حقي مسألة "أذى عيون فاطمة" كتعبير عن غشاوة وجهل يواجهه المتعّلم المثّقف في بلده. 

اشرح مع ذكر بعض األحداث المتعلقة بذلك. 

أو

)b(  حاول يحيى حقي أن ُيعّبر في قصصه عن مواقف أو وجهات نظر في فلسفة الحياة. كيف فعل ذلك؟ اشرح 

مع ذكر وشرح بعص األحداث من قصصه التي درستها.     
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