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Section 1

الجزء األول

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

 

اقرأ أبيات الشعر اآلتية من شعر امرئ القيس، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

عــــلـي بـــــأنــــــــواع الـــــهــــــمــــــوم لــــيـبــــــــــتـــِل وليل كموج البحر أرخـى ســدولـه

وَأردف أعــــــجــــــازا ونــــــــــــاء بــــــــــكـــــلــــــكــــِل فـــــقـــلـت لـه لــمـا تمّطى بــصلــِبـــه

بِــُِصبـْــٍح، ومـــا اإلْصـــبـاح ِمنـك بـــِأمثـِل أال أيُّها الَّليـل الطَّويـل، أال اْنجِل

بــكـــل مــُغـار الـــــــفتـــل ُشــــــّدت بــــــيــذبـــــِل فـــيــا لـك مــن ليــــٍل كــــأن نجومــــه

بـــأمــــــراس كّتان إلــــى صـــــُـــّم جـــــنــــدِل كأن الثريـا عّلقت فـي مصامهـا

بـــــمـــــنجــــرد قـــــــــيــــد األوابــــــــد هــــــيــــكـــِل وقــد أغـتدي والطيـر فـي وُكناتها

كُجلمود صخٍر حطَّه السَّيل من َعـِل مكرٍّ مفرٍّ ُمقبل ُمدبر مـعـًا

عــــــــذارى دواٍر فـــي ُمـــــــــالٍء ُمــــــــذيَــّـــــِل فـــعــَـــنَّ لـــنـا ِســـرب كــــأن نــِعاجـــَه

بــــِـجــــيِد مـُـعـِـــّم فـــي الــعـَـشيـرة ُمــْخـــِوِل ـِل َبـــْيـــنـَه فأْدبـَْرن كالَجـزع الُمفصَّ

)i(  كيف يصّور الشاعر مشهد الليل؟ عّلل إجابتك.   

)ii(   يأتي الوصف عند امرئ القيس في صوٍر عديدة. اكتب عن الصور المطروحة في األبيات     

الشعرية أعاله.

أو

)b(  يعتبر النّقاد امرَأ القيس أمير شعراء العصر الجاهلي. ناقش هذه المقولة مع دعم إجابتك بشرح أشعار   

امرئ القيس.   
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الجزء األول

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

 

اقرأ أبيات الشعر اآلتية من شعر امرئ القيس، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

عــــلـي بـــــأنــــــــواع الـــــهــــــمــــــوم لــــيـبــــــــــتـــِل وليل كموج البحر أرخـى ســدولـه

وَأردف أعــــــجــــــازا ونــــــــــــاء بــــــــــكـــــلــــــكــــِل فـــــقـــلـت لـه لــمـا تمّطى بــصلــِبـــه

بِــُِصبـْــٍح، ومـــا اإلْصـــبـاح ِمنـك بـــِأمثـِل أال أيُّها الَّليـل الطَّويـل، أال اْنجِل

بــكـــل مــُغـار الـــــــفتـــل ُشــــــّدت بــــــيــذبـــــِل فـــيــا لـك مــن ليــــٍل كــــأن نجومــــه

بـــأمــــــراس كّتان إلــــى صـــــُـــّم جـــــنــــدِل كأن الثريـا عّلقت فـي مصامهـا

بـــــمـــــنجــــرد قـــــــــيــــد األوابــــــــد هــــــيــــكـــِل وقــد أغـتدي والطيـر فـي وُكناتها

كُجلمود صخٍر حطَّه السَّيل من َعـِل مكرٍّ مفرٍّ ُمقبل ُمدبر مـعـًا

عــــــــذارى دواٍر فـــي ُمـــــــــالٍء ُمــــــــذيَــّـــــِل فـــعــَـــنَّ لـــنـا ِســـرب كــــأن نــِعاجـــَه

بــــِـجــــيِد مـُـعـِـــّم فـــي الــعـَـشيـرة ُمــْخـــِوِل ـِل َبـــْيـــنـَه فأْدبـَْرن كالَجـزع الُمفصَّ

)i(  كيف يصّور الشاعر مشهد الليل؟ عّلل إجابتك.   

)ii(   يأتي الوصف عند امرئ القيس في صوٍر عديدة. اكتب عن الصور المطروحة في األبيات     

الشعرية أعاله.

أو

)b(  يعتبر النّقاد امرَأ القيس أمير شعراء العصر الجاهلي. ناقش هذه المقولة مع دعم إجابتك بشرح أشعار   

امرئ القيس.   
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اقرأ أبيات الشعر اآلتية من شعر بشار بن برد، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

مــن وجــه جــاريـــٍة فــديـــتُــه َيا َمْنَظرًا َحَسنًا َرأْيُته 

ُبـــــْرَد الشباب وقــــد طويُته َبَعثْت ِإَليَّ تَـُسوُمـِنــي

ما إن غــــــدرُت وال َنــــوْيـــــتُـــه    واهللا رّب مــــحمـــٍد

عرَض البالُء وَما ابتغْيُته أمسكُت عنك وربما  

َذا أبـــــى شـــيـئـــًا أبــــــَْيــــتُــــــــُه َواِإ ِإنَّ اْلَخـــِليفــة َقــْد أَبى

ُم عِن النسيِب وما عصْيـُتْه وَنهاِنَي اْلملك اْلهما 

َمـــد وفي اكتحالي بكـــم شـــاٍف من الــــــرَّ أِبيــُت أْرَمــَد ما لم أكتِحــل بكُم 

تـــهـــــوون أن ال ُأريــــد العــيـــش لـــــم ُأِرد َرقَّْت لكم كبدي حتى لو أنكُم 

من سحر هاروَت أو ماروَت في ُعَقد كأن قلبي إذا ذكراكُم َعرضْت 

إاّل َوجــَــــــْدُت لها َبــــــــْرًدا عــــــلى كـــَــبـــــــدي ما َهبَّت الريُح من تلقاء أرضكُم 

ماذا يصّور بشار بن برد في أبيات شعره؟  )i(   

كتب بشار بن برد أبيات الشعر الثانية في معشوقته َعْبدة. اشرح الصور والمعاني المتعلقة بذلك.  )ii(   

أو

)b(  ُوِصَف بشار بن برد بحضوره الشعري وِبجرأتِه، وخصوصًا في هجائه لغيره. عّلل ذلك من خالل    

شرحك ألشعاره.
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اقرأ أبيات الشعر اآلتية إليليا أبي ماضي، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:   )a(  

كـــيف تــَْغدو إذا غــــدوَت عليال أيُــّهــــذا  الشـــــاكـــي  ومــــــا بــــــك داٌء

تــتـــوّقى قـــــبل الـــرحــــــيل الــرحـيال إن  شــرَّ الجــناة في األرض نفٌس

أن تـــــرى فـــوقــها الــــنَّدى إكلـيــال وتـــرى الشــوك في الــورود وَتْعمَى

ال يــرى في الوجــود شيئًا جميال والــــذي  نــــــفــُســه بــغـــيــر َجــــــمـــاٍل

ال تَــخـــْف أن يــزول حّتى يزوال فـتــمــّتْع بالــصــبح ما دمــــــت فـــيــه

ياُر عـــند الــهجـــير ظــاًل ظـــليال واطلِب اللهو مثلما تطلب األط

كنَت َملكا أو كنَت عبدًا ذليـــال أنــــــَت  لــألرِض أواًل وأخـــــيـــــرًا

آفـــُة النَّــــجِم أن يــخــاَف األفــــــوال كــلُّ نــجــٍم إلى األفــــــوِل ولــــــكــْن

فأريحوا أهـــَل العقـــــوِل الـــعقـــــوال مــا أتـــيــنــا إلى الحيـــاة لــنـَـــــْشقى

ومـع الكـَــــْبل ال يــــُــبالي الــكـــبوال كـــــن هـــَـزارًا في ُعــــــشِّه يـــتـغنى

مـــن يـظـّن الــحـياة عــــبئًا ثــقــيــال هـــــو عـِــــْبٌء عـلى الحـيــاة ثـــقــيٌل

كن جميال تَــــَر الوجوَد جميال أيــّهــــذا الشــاكي ومــــا بك داٌء

)i(  يتعّجب الشاعر من اإلنسان الذي يتذّمر من الحياة. عّلل ذلك.    

)ii(  يصف إيليا أبو ماضي نوعين من الناس "شر الجناة" و"المتمتعين في الحياة". اشرح ذلك مع     

نثر األبيات الشعرية أعاله.
 

أو

)b(  يأخذ إيليا أبو ماضي مواضيعه وأمثلته في شعره من الطبيعة. دّلل على ذلك مستعينا بأشعار إيليا   

واشرحها.
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Section 2
الجزء الثاني

شهرزاد، توفيق الحكيم  4

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

)a(  سيطر هاجس العقل على شهريار فتوّهم أّنه قادر على بلوغ المعرفة المطلقة فرفض االعتراف بحدوده    

 اآلدمّية ولذلك خاَطبْته شهرزاد قائلة "كّل الباليا يا شهريار أّنك ملٌك تعيس َفَقَد آدمّيته وفقد قلبه". 
اشرح األحداث المتعّلقة بهذا القول.

أو

)b(  تنّوعت أسباب الّشخصيات في صراعها مع أحداث المسرحية، فكان القلُب أداة الوزير قمر، بينما كان    

الجسد أداة العبد. اشرح كيف أّدى ذلك إلى الخيبة والفشل والمأساة. 

الَعَبرات، مصطفى لطفي المنفلوطي  5

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

)a(  ُتظهر أحداث أقاصيص المنفلوطي المظاهر االجتماعية والخلقية في المجتمع. عّلل ذلك من خالل    

أحداث أقصوصَتْي "اليتيم" و"الحجاب". 

أو

)b(  "ها هم األقوياء قد ازدادوا قوة، والضعفاء قد ازدادوا ضعفًا وها هي لحوم الفقراء تنحدر في بطون    

 األغنياء انحدارًا؛ فال األولون بمستمسكين، وال اآلخرون بقانعين". وّضح هذا القول مع ذكر وشرح 
أحداث أقصوصة "العقاب".

قنديل أم هاشم، يحيى حقي  6

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

)a(  مّرت شخصّية إسماعيل في قصة "قنديل أم هاشم" بتحّوالت عديدة منذ عودته من أوروبا.    

اشرح هذه التحوالت وتأثيرها. 

أو

)b(  يقول المثل، "ُكن طّيًبا ما أمكنك، حذرًا ما استطعت، فلن تكون يدك إاّل أذى وال قدمك إاّل سوًءا."    

وّضح ذلك من خالل أحداث قصة "السلحفاة تطير".
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