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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer any three questions, each on a different text. You must choose one question from Section 1, one 
from Section 2 and one other.
Write your answers in Arabic on the separate answer paper provided.
Dictionaries are not permitted.
You may not take set texts into the examination.
You should write between 500 and 600 words for each answer.
You are advised to divide your time equally between your answers.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.
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Section 1

الجزء األول

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 للنابغة الذبياني، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

وعـــَن تــَربُّعـــِِهـْم في كّل أْصــفاِر لقد َنـَهـْيــُت بــــــــني َذْبـــــــياَن عـــن ُأقُـــــــــٍر،

اري على َبراِثــنِه، لْلـَوْثَبة الضَّ وقـــلُت: يـا قــــوُم، إن الّليــَث ُمـــــْنـــَقِبٌض

َكــــــــــــــــــَأّن أْبـــكــــاَرها ِنـــــعــاُج ُدواِر ال أْعــِرَفــْن َرْبــــــــَربــــــًا ُحــــــورًا مـــَداِمــُعهــا،

ّق ، أحــــراِر بأوُجٍه ُمــْنــَكـراِت الــــرِّ َيْنظــْرَن َشْزرًا إلى َمْن جاء َعْن ُعُرٍض

ُمـْســتَــْمِسكاٍت ِبـــَأْقـــتَــاٍب وأْكواِر َخــَلـــَف الَعــَضــاريِط ال ُيوَقــْيــَن فـاِحَشًة،

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

َوَلـيـٍل ُأقــاسيِه َبــطيِء الكــَواِكِب ِكـــلـــينــي ِلــَهـــــمٍّ، يــا ُأمــــَيَمـــــَة نـــاِصـــــب

ِلـــواِلــِدِه َلــيــَست ِبـــذاِت َعـــــقــاِرِب َعــــَلــيَّ ِلـــَعــــْمــٍرو ِنـــعمـــٌَة َبـــعَد ِنــــــعَمـــٍة

َكـتاِئُب ِمن َغّساَن، َغيُر َأشاِئِب َوِثـــقـــُت َلُه ِبالـــَنْصِر، ِإذ قيَل َقد َغــَزْت

ِبـــــِهـــنَّ فُــــلـــوٌل، ِمن ِقراِع الَكتاِئِب َوال َعــــــْيــــَب فــيِهم َغـــــيَر َأنَّ ُســيوَفهُــــــــْم

َقـــويٌم َفـما َيرجــوَن َغيَر الَعواِقِب َمــــَحــلَّـــتُـــهُـــــم ذاُت اإِللـــــِه َوديـــــــــُنــهُــــــــــم

)i(  ُيعالج النابغة في ِشعره قضايا سياسية واجتماعية. اشرح ذلك من خلل معاني أبيات الشعر    

[25] المذكورة أعله.  

أو

)b(  الشاعر الجاهلي ابن بيئته ونتاج واقعه ومجتمعه. هل ُيمّثل شعر النابغة الذبياني انعكاسًا لبيئة جديدة؟   

[25] حّلل ذلك، وناقشه من خلل الُصور التي ُتظهرها وتعكسها قصائده.   
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تاريخ األدب العربي: العصر العباسي األول، الدكتور شوقي ضيف  2

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

اقرأ أبيات الشعر اآلتية من شعر أبي نواس، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

َكا َلــــــْو َقـــــــــــــــْد َنـــــــَبـــْذت ِبِه ِإَلْيـــَك لــــَسرَّ َكْم ِمْن َحِديٍث ُمْعِجٍب لى ِعْنَدَكا

َوَيــِزيُد ِفي ِعــــْلِمي ِحَكاَيُة مــْن َحـــكى ِإّنـي َأَنا الــرَُّجُل الَحــِكيُم ِبــطــَْبِعه

َكـــْيـــــَما ُأَحـدِّث َمْن ُأِحــبُّ َفـــــَيْضَحَكا َأَتَتبَُّع الظُّــَرَفــاَء َأكتــــب عـــــنهُم

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

فيـــــــهــــــــــــــــْم ُمــــــــــــــصـــــــــــــيـــباتُـــــُه دِراَكـــــــــــا لـــم َيظـْلِم الــــدهُر إذ تـــــوالــْت

مـــــــــــــــــــِنــــــــُه فـــــــــــــــــــــعـــاداهـــــْم ِلـــــــــــذاَكـــــــــــــا كــانــوا ُيجــيرون َمْن ُيــعـــادِي

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

َفتدفَّقا فـــكـــلكــــــمـــــا بــَــــحــــــــــــــــــُر أنــت الَخصيُب وهذه ِمــصُر

وَنـــــداك ُيــــــْنــــــــِعـــــــــش أهــَلـــه الـــَغـــْمــــــــُر النيـل ُيـْنِعــش مــــاؤه مـِــصرًا

اكتب عن ذكاء أبي نواس وُظْرفه مع شرٍح ألبيات الشعر األولى أعله.    )i(   

[25] كتب الشاعر كثيرًا من قصائد المدح. اشرح بالتفصيل األشعار التي درستها.   )ii(   

أو

)b(   تحّول أبو نواس الشاعر الكبير من هاوية المجون إلى قمة الَتوبة والندم، فقال: "يا طالَب الُدنيا ليجمعها   

[25] ل الشاعر مع ذكر أشعاره وشرحها.   َجَمحْت بك اآلماُل فاقتصِد". اشرح َتَحوُّ  
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تاريخ األدب العربي: العصر العباسي األول، الدكتور شوقي ضيف  2

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

اقرأ أبيات الشعر اآلتية من شعر أبي نواس، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(  

َكا َلــــــْو َقـــــــــــــــْد َنـــــــَبـــْذت ِبِه ِإَلْيـــَك لــــَسرَّ َكْم ِمْن َحِديٍث ُمْعِجٍب لى ِعْنَدَكا

َوَيــِزيُد ِفي ِعــــْلِمي ِحَكاَيُة مــْن َحـــكى ِإّنـي َأَنا الــرَُّجُل الَحــِكيُم ِبــطــَْبِعه

َكـــْيـــــَما ُأَحـدِّث َمْن ُأِحــبُّ َفـــــَيْضَحَكا َأَتَتبَُّع الظُّــَرَفــاَء َأكتــــب عـــــنهُم

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

فيـــــــهــــــــــــــــْم ُمــــــــــــــصـــــــــــــيـــباتُـــــُه دِراَكـــــــــــا لـــم َيظـْلِم الــــدهُر إذ تـــــوالــْت

مـــــــــــــــــــِنــــــــُه فـــــــــــــــــــــعـــاداهـــــْم ِلـــــــــــذاَكـــــــــــــا كــانــوا ُيجــيرون َمْن ُيــعـــادِي

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

َفتدفَّقا فـــكـــلكــــــمـــــا بــَــــحــــــــــــــــــُر أنــت الَخصيُب وهذه ِمــصُر

وَنـــــداك ُيــــــْنــــــــِعـــــــــش أهــَلـــه الـــَغـــْمــــــــُر النيـل ُيـْنِعــش مــــاؤه مـِــصرًا

اكتب عن ذكاء أبي نواس وُظْرفه مع شرٍح ألبيات الشعر األولى أعله.    )i(   

[25] كتب الشاعر كثيرًا من قصائد المدح. اشرح بالتفصيل األشعار التي درستها.   )ii(   

أو

)b(   تحّول أبو نواس الشاعر الكبير من هاوية المجون إلى قمة الَتوبة والندم، فقال: "يا طالَب الُدنيا ليجمعها   

[25] ل الشاعر مع ذكر أشعاره وشرحها.   َجَمحْت بك اآلماُل فاقتصِد". اشرح َتَحوُّ  
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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 من شعر أبي القاسم الشابي، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصًل مستخدًما النقط التي   

تليها: 

ـــاِء ــــــــمَّ ـــــــِة الشَّ كـــالنَّْسر فــوَق الــِقمَّ َســــأعـــــيُش َرْغــــَم الـــــدَّاِء واأَلْعـــداِء 

ـــْحِب، واألمــــطــاِر، واأَلنـــــواِء بالسُّ َأْرنو ِإَلى الشَّْمِس المِضيّئة، هاِزئًا 

ــــــــــوداِء َمــــا فـــي قــــراِر الهُــــوَِّة السَّ ال أْرمـــــــُق الظِّلَّ الكـئيَب وال أَرى 

غــــــــِردًا وتــــلــَك ســعــادُة الشـــعــــراِء وأسيُر في ُدنيا المشاِعر، َحالمَا، 

وأذيب روح الكون في إنشائي وأصغي لموسيقى الحياة ووحيها

يحيي بقلبي ميت اإلصداء وأصيخ للصوت االلهي الذي

عــــن حــــرـب آمــــالـــي بــكل بـــــلِء وأقـــول للـــَقــــَدِر الــذي ال َيْنــــثــــنـــي 

موُج األسى، وعواصُف األْرزاِء   َج في َدمي  ال يطفئ اللهَب المؤجَّ

مَّاِء ــْخــرة الصَّ سيكــون مــثَل الصَّ فـــاهدْم فــؤادي مــا استطعَت، فــإنَُّه 

َعـــَفــاء وَضــراَعـــة اأَلْطفـــاِل والضُّ ال يــعرُف الشْكوى الذَّليلة والُبكا، 

بالَفْجِر، بالفجِر الجميِل، النَّائي ويــعيـــُش جّباًرا، يحـــدِّق دائـــــمـــًا 

اشرح نظرة الشابي إلى الطبيعة والحياة مع ذكر بعض أشعاره.   )i(   

)ii(  يتكلم الشاعر في أشعاِره عن الداء والدواء والمعاناة الشخصية. وّضح كيف يظهر ذلك من خلل    

[25] األبيات المذكورة أعله. 

أو

)b(  ُتعّبر أفكار الشابي الشعرية عن مشاكل عّدة في َنفسه حيث َصّور الدنيا الجاِحدة وأشباح الموت َتَتراقص   

[25] حوله. اكتب عن هذه األفكار مستندًا إلى األشعار التي درستها.   
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Section 2

الجزء الثاني

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

سليمان الحكيم، توفيق الحكيم  4

)a(  في مسرحية سليمان الحكيم نرى أن الُقدرات البشرية قد زادت وتضخمت بشكل أكبر من ِحكمة سليمان   

[25] في فرض السيطرة على هذه القدرات. هل توافق؟ اشرح مع ِذكر األحداث.  

أو

)b(  مسرحية سليمان الحكيم تتكلم عن صراع القلب والعقل، وعن صراع الرغبة والحكمة وذلك عن طريق    

[25] تجسيدها في شخصيات سليمان والصياد والجني وبلقيس. اشرح ذلك بالتفصيل. 
 

كانت صعبة ومغرورة، إحسان عبد القدوس  5

)a(  "إن الحياة هي ما تتعود عليه ... وقد َتَعود الشيخ عاشور على الحياة في عشة ملقاة من الرمال." ما    

[25] علقة منصور، ابن الشحاذ، بالشيخ عاشور؟ اشرح أحداث "أحلم ابن الشحاذ" المتعلقة بهما. 

أو

)b(  يملك إحسان َوْعيًا عميقًا بالنفس البشرية، ِلذا فهو يرسم شخصياته ببراعة وَيغوص في أعماق َفضائلها   

[25] وَرذائلها. اكتب عن شخصيات األقصوصة "َأرى ُأمي معلقة في ُأذنيك."  

األيام، طه حسين  6

)a(  "كان من أول أْمره طلَعة ال َيحفل بما َيلقى من األمر في سبيل أن يستكشف ما ال يعلم. وكان ذلك يكلفه   

كثيًرا من األلم والعناء. ولكن حادثة واحدة حّدت ميله إلى االستطلع ومألت قلبه حياًء لم يفارقه إلى 
[25] اآلن." ما الحادثة التي َحصلت مع طه حسين؟ اشرح الحادثة واشرح تأثيرها فيه. 

أو

[25] )b(  ُحّب طه حسين للستكشاف ساعده في حياته كثيًرا. أعط أمثلة من كتاب األيام مع الشرح.    
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