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اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عملّيات حسابّية، وما شابه(.
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

 
الّتعليمات في هذا الّنموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

نتمّنى لك الّنجاح!                 ב ה צ ל ח ה ! 
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الفصل األّول:  الّنصوص األدبّية   )50 درجة(
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .1

                                من قصيدة "مدح املعتصم يوم عّمورّية"  ألبي تـّمـام
ِه الَحـــدُّ َبْيــَن الِجـــــدِّ َوالّلِعــــــــِب الّســْيــــُف أْصــَدُق أْنــبــاًء ِمـــَن الـُكـــُتــــــِب  فــي َحــدِّ  

يــــــــــِب    بيُض الّصـَفـائـِح، ال سـوُد الّصحـاِئـف، فـي       ُمــُتـوِنِهـــــّن جــــــالُء الّشـــــكِّ  َوالــرِّ  
ُهـــِب َبْيـَن الَخـمـيـَسْيِن، ال فـــي الّسْبَعِة الشُّ َوالــِعلـــــُم فـــي ُشــُهــــِب األْرمـــاِح الِمـَعــــةً   
صـاغـوُه ِمــْن ُزْخـُرٍف ِفيـها َوِمــْن َكـــــــِذِب؟ واَيـــُة؟  َبـْل أْيــَن الــّنـجـوُم َومـــــــا    أْيـــَن الــــرِّ  (4)

ُمـرَتـــــِغـــــِب الــّلــه  فــي  ُمــرتــــقــــٍب  لــّلــــِه  تــدبــــيــُر ُمـعــتـــصـٍم بـالـّلـــِه مـــنــتـــــقـــــــٍم   
ُعـــــــــِب إاّل تــقــــّدَمـــــــُه َجـــْيــٌش ِمــــــَن الــــرُّ َلــْم َيـْغـُز َقــْومــًا َوَلـــْم َيـْنـَهـــْض إلـــى َبــَلـــــٍد   
ِمْن نــْفـِســِه َوْحـَدهــا فـــي َجْحَفـــٍل َلِجـــــِب َلـْو َلـْم َيـُقــْد َجـْحــَفـــاًل َيـــْوَم الـَوَغى َلــَغــدا   
َوَلــْو َرمــى ِبــَك َغـــْيـــُر الــّلــِه َلـــْم ُتــِصـــــــِب َرمــــى ِبـــــَك الــّلــُه ُبــْرَجْيهــــــا  َفـَهـّدَمهــــــا   (8)

اأَلِشــِب اْلـَمــْعــِقــِل  َبـــاِب  ِمـْفــَتـــاُح  َوالّلــُه  ـبـُوهـــَا  َواِثــِقـيــَن  ِبـهــــا  ِمـْن َبْعـــِد َمــــا  َأشَّ  
ــيــِن والـِعـَنـــــِب ُجــلــوُدُهــْم َقـْبـَل نــْضـِج الـتِّ ـَرى  َنـضَجـــْت  ِتْسعــوَن أْلــفــًا كــآساِد  الشَّ  
ُمــْنــَقـــِضــِب َغــْيــِر  ِذَمــاٍم  َأْو  َمـــــْوُصـوَلــٍة  ْهــِر ِمـْن َرِحـــٍم  َبـْيـَن ُصـُروِف الــدَّ إْن َكـاَن   
ـــَســـِب الــنَّ َأْقـــَرُب  َبـــْدٍر  ـــــاِم  َأيَّ َوَبــــْيــــَن  ِبـــَهـــا  ُنــِصــْرَت  ِتــي  الالَّ ـــاِمــَك  َأيَّ َفـَبــْيـَن   (12)

 
ل أبو تّمام في األبيات األربعة األولى الّسيف على الكتب. ُيفضِّ أ. 

اشرح ذلك، ثّم بّين الهدف من هذا الّتفضيل.     )10 درجات(   
اإلجابة:  

يظهر في األبيات األربعة األولى أّن الّسيف هو تجسيد للقّوة والحزم، وما ينّبئ به مخالف للكتب الّتي ال َتصدق، وأّن القّوة 
الّشّك، ويكشف  فالّسيف يزيل  اليقين؛  الفعلّي، ولكونها تحوي  نظًرا لتحقيقها  تأثير واقعّي  لها من  لما  الكالم  أفضل من 
الحقيقة، والقّوة )أو الّسيف( فيها العلم ألّنها ترتكز إلى الحقيقة والّصدق، أّما الكالم المنّمق والّتنجيم فينطويان على الّشّك 

والّريبة، فال يحّققان لإلنسان مبتغاه. 
الهدف من هذا الّتفضيل:  بيان مدى عزيمة المعتصم ومضائها، وبيان مبلغ حزمه في االنتصار للحّق دون ترّدد ودون االلتفات 

إلى الكالم الغيبّي.
 

عّين موضعين من األبيات 5-8 يورد فيهما أبو تّمام األسباب الّتي ساهمت في انتصار المعتصم، ثّم اشرحهما.    ب. 
)8 درجات(   

اإلجابة:  
في البيت الخامس يؤّكد أّن انتصاره جاء من عند اهلل تعالى.

أّما في البيتين الّسادس والّسابع:  فيبّين الّشاعر قّوة المعتصم وهيبته، وقّوة جيشه.  
تشير هذه األبيات إلى األسباب الّتي ساهمت في انتصار المعتصم ومنها هدفه من هذه الحرب، َفَلو كان الخليفة يهدف إلى 
غير اهلل أو كان يعتصم بغيره، ما كان ليصيب ظفًرا وانتصاًرا في المعركة، إّن سعيه كان خالًصا من أجل الّدفاع عن الّدين وعن 
ا، عدا عن أّن جيش المعتصم  أمجاد العرب،  لذا كان الّنصر من عند اهلل تعالى، ولم يكن هدف المعتصم من وراء ذلك شخصّيً
معروف بقّوته، ومجّرد معرفة الّناس بتوّجهه نحوهم كان يصيبهم الّرعب؛ والمعتصم جيٌش بحّد ذاته حّتى لو لم َيُقْد مثل هذا 

       /يتبع في صفحة 3/الجيش الّضخم. 
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يوّظف الّشاعر أسلوب الّشرط في عّدة مواضع في الّنّص أعاله. جـ. 
عّين اثنين من هذه المواضع، ثّم بّين الهدف من هذا الّتوظيف في كّل منهما.   )7 درجات(   

اإلجابة:  
من المواضع الّتي يوّظف فيها الّشاعر أسلوب الّشرط:  

في البيت الّسابع:  لو لم يقد جحفاًل…  -   
الهدف من الّتوظيف:  المبالغة والغلّو في وصف هيبة المعتصم.    

في البيت الّثامن:  لو رمى بك غير اهلل لم تصب.  -   
الهدف من الّتوظيف:  الهدف خالص لوجه اهلل تعالى، غير منسوب العتبارات أخرى، كاالعتبارات الّشخصّية.    

تي …   في البيتين الحادي عشر والّثاني عشر:  إن كان بين صروف الّدهر … فبين أّيامك الالَّ  -   
الهدف من الّشرط:  المبالغة عن طريق المشابهة والمقارنة )إنزال عّمورّية منزلة بدر، وإنزال المعتصم منزلة الّنبّي     

محّمد ملسو هيلع هللا ىلص(.    
 

اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .2

من "املقامة املضيرّية " للهمذانّي
، َرُجُل الَفصاَحِة يدعوها فتجيُبُه، والَبالَغِة يأمُرها َفُتطيُعُه.  حّدَثنا عيسى بُن هشاٍم، قال:  كنُت بالبصرِة، ومعي أبو الفتِح اإلسكندريُّ  
َوَحضْرنا معه دعوَة بعِض الّتّجاِر، فُقّدَمت إلينا َمِضيَرٌة ُتْثني على الحضارِة، َوَتَتَرْجَرُج في الَغضاَرِة، َوُتؤِذُن بالّسالمِة، َوَتْشَهُد لمعاويَة، َرِحَمُه اهلُل، 
ْرُف.  َفَلّما َأَخَذْت ِمَن الِخواِن َمكاَنها، وِمَن الُقلوِب َأْوطاَنها، قاَم أبو الفتِح اإلسكندريُّ  رُف، َوَيُموُج فيها الظَّ باإلمامِة، في َقْصَعٍة َيِزلُّ عنها الطَّ
ى عن الِخواِن.  َوَتَرَك  .  َوَتَنحَّ ، وإذا الُمزاُح عيُن الِجدِّ َيْلَعُنها َوَصاِحَبها، َوَيمُقُتها َوآِكَلها، َوَيْثُلُبها َوطاِبَخها. َوَظَنّناُه َيمَزُح، فإذا األمُر بالّضدِّ
فاُه، واتََّقَدْت لها األكباُد،  َظْت لها الشِّ َبْت لها األفواُه، وتلمَّ ُمساَعَدة اإلخواِن.  َوَرَفْعناها، فارتفَعْت معها القلوُب، وساَفَرْت َخْلَفها الُعيوُن، َوَتَحلَّ
ْثُتُكْم بها، َلْم  تي َمَعها َأْطَوُل ِمْن ُمصيبتي فيها.  ولو َحدَّ ومضى في إْثِرها الُفؤاُد.  ولكّنا ساَعْدناُه على َهْجِرَها، وسأْلناُه عن أمِرها، فقال:  ِقصَّ

آَمِن الَمْقَت َوإضاَعَة الَوْقِت.  ُقْلنا:  هاِت.  قاَل:  
قيِم إلى أن أجبُتُه إليها، َوُقْمنا َفَجَعَل ُطوَل  َدعاني بعُض الّتّجاِر إلى َمِضيرٍة، وأنا ببغداَد، َوَلِزَمني ُمالَزَمَة الَغريِم، والَكْلِب أِلَْصحاِب الرَّ  

الّطريِق ُيثني على َزْوَجِتِه، َوُيَفّديها ِبُمْهَجِتِه، َوَيِصُف ِحْذَقها في َصْنَعِتها، َوَتَأنَُّقها في َطْبِخها.   

تبّين الفقرة األولى من الّنّص أعاله المأزق الّذي وقع فيه بطل المقامة المضيرّية،   أ. 
أبو الفتح اإلسكندرّي.  وّضح ذلك بلغتك، ثّم بّين كيف تصّرف إزاء هذا المأزق.   )10 درجات( 

اإلجابة:  
إّن المأزق الّذي وقع فيه أبو الفتح اإلسكندرّي هو رغبة الموجودين كّلهم في أكل المضيرة، الّتي انتظروها بفارغ الّصبر والّتي 
سكنت قلوبهم، إاّل أّن أبا الفتح اإلسكندرّي أخذ يلعنها ويلعن صاحبها، فهو يمقتها ويمقت كّل من يأكلها ويطبخها، وذلك 
ألّنها جلبت عليه ذات مّرة مصيبة كبيرة، لذلك ابتعد عن المائدة رافًضا األكل، مّما أّدى بهم إلى رفعها عن المائدة وإبعادها 

احتراًما لرغبته، رغم شوقهم ألكلها.    

في الّسطر (10) من الّنّص أعاله، ورد ِذْكُر "أهل الّرقيم". ب. 
َمن هم "أهل الّرقيم"؟  ولماذا ذكرهم الّراوي في هذا الّسياق؟  وّضح.   )8 درجات(     

اإلجابة:  
أهل الّرقيم هم أصحاب الّرقيم الّذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم )اآلية 9 "سورة الكهف"(. وقد أورد الهمذانّي ذكرهم حين 
ْين لمن استدان  أراد أن يؤّكد إصرار الّتاجر الّذي دعا أبا الفتح اإلسكندرّي إلى المضيرة بأاّل يفارقه، تماًما كمالزمة صاحب الدَّ

      /يتبع في صفحة 4/منه.  
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نات الّلفظّية الّتي ُتستخَدم في المقامات.    الّسجع من أبرز المحسِّ جـ.    
عّين ثالثة مواضع للّسجع تظهر في الّنّص أعاله، ثّم بّين غرًضا واحًدا الستخدامه في المقامات. )7 درجات(

اإلجابة:   
من مواضع الّسجع في الّنّص:  "بالّضّد، الجّد"، "الخوان، اإلخوان"، "األفواه، الّشفاه"، األكباد، الفؤاد". 

من أغراض استخدام الّسجع في المقامات:  إبراز معرفة وإلمام الّراوي بالّلغة وأساليبها البالغّية، إضفاء اإليقاع
الموسيقّي على الّنّص، رصد الّتطّور الحركّي لألحداث، إضفاء الّرشاقة على أسلوب الّتعبير.

اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .3

                                    من "املقامة الّدينارّية" للحريرّي

اَب آفـــاٍق َتـــراَمــْت َسـْفـَرُتــْه َجـــوَّ َأْكــِرْم ِبــِه َأْصـَفــَر راَقــْت ُصـْفـَرُتــهْ   
ُتْه َقــــْد ُأوِدَعــْت ِســـرَّ الــِغـَنى َأِسرَّ َوُشــْهــَرُتــهْ  ُســْمـَعـُتـُه  َمــــْأُثــوَرٌة   
ُتـْه ُغـــرَّ اأَلنـــاِم  ِإلــى  ـــَبــْت  َوُحــبِّ َوقـارَنـْت ُنـْجـَح الـَمساِعي َخْطَرُتهْ   

ُثمَّ َبَسَط َيَدُه، َبْعَد ما َأْنَشَدُه.  وقاَل:  َأْنَجَز ُحرٌّ ما َوَعَد.  َوَسحَّ خاٌل إْذ َرَعَد، َفَنَبْذُت الّديناَر إليِه.  وقلُت: ُخْذُه َغْيَر َمْأُسوٍف عليِه.  َفَوَضَعُه   
ْدُت  َلْت َعَليَّ اْئِتَناَف اْغِتراٍم.  َفَجرَّ ناِء.  َفَنَشَأْت لي ِمْن فكاَهِتِه َنْشَوُة َغراٍم.  َسهَّ َر ِلاِلْنِثناِء.  َبْعَد َتْوِفَيِة الثَّ في ِفيِه.  وقاَل:  باِرِك الّلُهَم فيِه!  ُثمَّ َشمَّ

ُه؟  َفَأْنشَد ُمْرَتِجاًل.  َوَشَدا َعِجاًل:   ُه.  ُثمَّ تُضمَّ ديناًرا آَخَر َوُقْلُت َلُه:  َهْل َلَك في َأْن َتُذمَّ

َأْصـَفـر ِذي َوْجــَهــْيـــِن َكالـُمَناِفِق! ــــا َلـــــُه ِمــْن َخــــاِدٍع ُمماِذقِ  َتــــــّبً  
ِزيــَنــِة َمــْعــُشــوٍق َوَلــْوِن َعــاِشــِق اِمـقِ  َيــْبـــُدو ِبـَوْصـَفـْيـِن ِلـَعــْيـِن الرَّ  

َيْدُعو إلى اْرِتكاِب ُسخِط الَخاِلِق  ـــُه ِعــْنـــَد َذوي الــَحـــقــاِئــِق    َوُحــبُّ  
  

في الّنّص أعاله، يورد الحريرّي على لسان راويته، الحارث بن هّمام، بعًضا من حسنات الّدينار، وبعًضا من مساوئه.  أ. 
عّين اثنتين من هذه الحسنات واثنتين من هذه المساوئ، واشرحها.   )10 درجات( 

اإلجابة:  
آفاق ترامت سفرته"، "مأثورة سمعته وشهرته"، "ُأوِدَعت سّر  الّدينار:  "أصفر راقت صفرته"، "جّواب  من حسنات   -
الغنى َأِسّرته".  يعّدد حسنات الّدينار واصًفا لونه األصفر الّرائق، وكيف يتجّول بين البالد قاطًعا المسافات البعيدة، 

ِتِه أسباب الغنى وأسراره.  مادًحا شهرته وسمعته الّتي جابت اآلفاق ويعرفها الجميع، وكيف يحمل الّدينار في أِسرَّ
من المساوئ:  "خادٌع مماذق"، "أصفر ذي وجهين كالمنافق"، "يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق".    -

ومن  ولغيرك ضّده،  لك شيًئا  ُيبدي  الّذي  المنافق  يشبه  بوجهين  أصفر  وهو  ويخدع صاحبه،  يغّش  الّدينار مخادٌع،    
مساوئه أّن اإلنسان مستعدٌّ أْن يرتكب الخطيئة ألجل الّدينار فيسخط منه الخالق.   

     /يتبع في صفحة 5/
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اشرح كيف ينعكس الّتسّول )الُكْدية( في الّنّص أعاله، باعتباره أحد العناصر األساسّية في المقامة الّدينارّية.  ب. 
)8 درجات(   

اإلجابة:  
ينعكس الّتسّول )الُكْدية( في الّنّص من خالل طلب الحارث بن هّمام ، راوية الحريرّي، من بطل المقامة الّدينارّية، أبي زيد 

الّسروجّي، مدح وذّم الّدينار نثًرا ونظًما ليكون من نصيبه، مّما يعكس طرافة الحدث الّذي يحمل في داخله نقًدا للّتحايل 
بهدف الّتسّول. 

  
نات الّلفظّية الّتي ُتستخَدم في المقامات.  الّسجع من أبرز المحسِّ  جـ. 

عّين ثالثة مواضع للّسجع تظهر في الّنّص أعاله،  ثّم بّين غرًضا واحًدا الستخدامه في المقامات.    )7 درجات(
اإلجابة:  

من المواضع الّتي يظهر فيها الّسجع في الّنّص: "ثّم بسط يده ، بعد ما أنشده"، "هل لك في أن تذّمه،
ثّم تضّمه؟"، "فأنشد مرتجاًل، وشدا َعِجاًل".

من أغراض استخدام الّسجع في المقامات:  إبراز معرفة وإلمام الّراوي بالّلغة وأساليبها البالغّية، إضفاء اإليقاع
الموسيقّي على الّنّص، رصد الّتطّور الحركّي لألحداث، إضفاء الّرشاقة على أسلوب الّتعبير.

    /يتبع في صفحة 6/
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الفصل الّثاني:  القّصة القصيرة والّرواية والمسرحّية  )50 درجة(
أجب عن اثنني من األسئلة 4-8 من مجموعتني مختلفتني.  )لكّل سؤال - 25 درجة؛ عدد الّدرجات لكّل بند مسّجل في 

نهايته.( 

ى: القّصة القصيرة املجموعة األول
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البنود الّتي تليه:  .4

                                 من قصيدة " المواكب" لجبران خليل جبران
ْهـــُر والــَقـــَدُر ـــا َأَواِخــُرَهـــا َفـــالـــدَّ َأمَّ لُـَهــا   ـاِس ُســْبـٌل َبـاَن أوَّ َوالِعْلـُم ِفي النَّ  
َوِسْرَت مـَا َبـْيـَن َأْبَناِء اْلَكَرى َسِخـُروا َوَأْفَضُل الِعْلـِم ُحــْلـٌم إْن َظــِفــْرَت ِبــِه    
َعـْن َقـْوِمــِه َوْهــَو َمـْنـبــوٌذ َوُمــْحَتـَقـــُر َفــإْن َرَأْيــَت َأَخــا اأَلْحـــالِم ُمــْنــَفـِرًدا    
ــــــٍة ِبــِرداِء اأَلْمــــِس تــْأَتــــِزُر َعـــــْن ُأمَّ ِبـيُّ َوُبـْرُد الــَغــِد َيـــْحـِجــُبـــُه   َفــْهـَو الـنَّ  
ـاُس َأْو َعـَذُروا  َوْهـُو الُمَجـاِهُر؛ الَم النَّ ْنَيـا َوَسـاِكـِنـهــا   َوْهُو الـَغـِرْيـُب َعِن الدُّ  
اُس أم َهَجُروا َوْهَو اْلَبِعيُد، َتَدانى النَّ ـِديـُد، وإْن َأْبـَدى ُمــاليـَنـــًة   َوْهــَو الشَّ  

الــَجــُهـــوْل ِفــيـَهـــا  وال  ال  َلـْيـَس فــي اْلـَغــاَبـاِت عـلــمٌ   
الــَجـِليـــْل هـَذا  َتــُقــْل:  َلـْم  َمــاَلــْت  اأَلْغــَصــاُن  َفـــإَذا   
وْل َيــــُز ْفــِق  أُل ا ا  َر َو ِمــْن  ــْت  َأَطــلَّ ـْمـــُس  الـشَّ َفـــإَذا   
الــُعـُلـــوْم َخــْيــُر  َفــالــِغَنـــا  َوَغـــنِّ  ــاَي  الــنَّ َأْعــِطــِنـي   
ـــُجـوْم الـنُّ ُتـْطــَفــا  أْن  َبــْعـــَد  َيـــْبـــَقــــى  ـاِي  الــنَّ َوَأِنــيـــُن   

ـُه الَبَشُر ُيْرَجى، فإْن َصـاَر ِجْسًما َمـلَّ ــَعـاَدُة في الّدْنـَيـا ِسـَوى َشَبٍح   َوَما السَّ  
ـى إَذا َجـــاَءُه ُيــْبـِطـي َوَيـعـَتـِكـــُر َحــتَّ ْهل ُمْكَتِدًحا   ْهِر َيْرُكُض َنْحَو السَّ َكالنَّ  
إلـى اْلـَمـِنـيـِع، فـِإْن َصـاُروا بــِه َفَتـروا ِقـِهـم   ـاُس إاّل ِفـي َتـَشـوُّ َلـْم َيـْسعـِد الـنَّ  
َعـِن اْلـَمـِنـيِع، َفـُقـْل فـي َخْلِقِه الِعَبُر َفـإْن َلـِقـْيـَت َسـِعـيـًدا َوْهـَو ُمـْنـَصـِرٌف    

المـــَلــــْل فــيـــــــه  وال  ال  َلــْيـــَس فــي الـغــاِب رجــاءٌ   
َحــَصـــْل؟ الـُكــلِّ  َوَعـَلـى  َكـيـَف َيْرُجــو الــَغاُب ُجْزًءا   

 

في المقطع األّول من الّنّص أعاله، يصّور الّشاعر العلم عند الّناس من خالل صوتين متباينين.     أ. 
اذكر هذين الّصوتين، ثّم اشرح مفهوم العلم لدى كّل منهما.   )12 درجة(

اإلجابة:  
الّصوت األّول:  يرى العلم في المجتمع الماّدّي المعيش عبارة عن ثنائّية وتناقض وصراع، بدايته واضحة، أّما نهايته   - 
غامضة ومجهولة.  والعلم المثالّي في نظر هذا الّصوت هو العلم الخيالّي المسكون باألحالم الّذي ينبذه ويسخر منه 
المجتمع والّناس الجهالء، كذلك العلم الغريب الجريء الّثائر على الّناس الّسلبّيين )الجامدين( وعلى نمط حياتهم 

القبيح، َفُهم في نظره ما زالوا يعيشون في الماضي.
الّصوت الّثاني:  يتحّدث من وجهة نظر الغاب -الّطبيعة، يرى أّن العلم ينحصر في الغناء والموسيقى الخالدين، على   -
الّنقيض من العلم الّذي يتحّدث عنه المجتمع البشرّي، ويعّرفه ِبـ "نقيض الجهل"، وهذا العلم معدوم وغير موجود في 

قاموس وحياة الغاب، حيث المثالّية المطلقة والّتواصل وانعدام الفوارق، والعيش بعفوّية ومحّبة ومساواة. 

    /يتبع في صفحة 7/
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اشرح كاّلً من الّتعبيرين "شبح ُيرجى" َو "جسًما مّله البشر" )الّسطر  12( متطّرًقا إلى عالقتهما بالّسعادة.    ب. 
)6 درجات(   

اإلجابة:  
الجملتان عبارة عن ثنائّية ضّدّية.  

الجملة األولى "شبح ُيرجى" تحمل داللة الحلم واألمل والّرجاء لتحقيق أمر لم يتبلور بعد إلى جسم واضح؛ لذا استعمل   
الّشاعر كلمة "شبح" للّداللة على الغموض، كما أّنه استعمل بعد هذه الكلمة "شبح" قرينة فعلّية "ُيرجى" المستقاة من 

قاموس الّرجاء واألمل لإلشارة إلى مدى تطّلع اإلنسان ورغبته في الوصول إليها.
أّما جملة "جسم مّله البشر"، فتحمل داللة تحقيق األمل والحلم إلى واقع، ثّم الملل منه.  وهذه الجملة هي محّصلة   

الجملة األولى؛ أي تحويل الحلم والّرجاء إلى واقع فيزيقّي ملموس.  وكلمة "جسم" توّضح ذلك، والقرينة الفعلّية "مّله" 
هي عكس القرينة في الجملة األولى "ُيرجى".  والجملتان مًعا هما تعريف للّسعادة في المجتمع اإلنسانّي من وجهة نظر 

الّشاعر الّذي يراها حلًما وأماًل  يتطّلع اإلنسان إلى تحقيقه وإلى الوصول إليه، وحين يصله ويحّققه يتالشى الّشوق واألمل، 
ويحّل الملل مكانه.  

في الّنّص أعاله يبدأ الّصوت الّثاني بأسلوب الّنفي ِبـ "ليس".  جـ. 
بّين غرًضا واحًدا الستخدام هذا األسلوب في القصيدة.   )7 درجات(

اإلجابة:  
إنكار ونفي ودحض الفكرة الّسابقة الّتي جاءت على لسان الّصوت األّول والّتأكيد على عدم وجود الّثنائّيات في   -

الغاب، وذلك على الّنقيض من الّصوت األّول الّذي يتحّدث عن وجودها في المجتمع اإلنسانّي.
الّتأكيد على وجود صوتين متناقَضْين / متبايَنْين أو وجهَتي نظر مختلفتين.  -

اإلقناع، إذ أّن معنى الّنفي يؤّكد معنى عدم وجود ما سبق ذكره بشكل قاطع.    -

/يتبع في صفحة 8/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .5

من قّصة "مارش الغروب" ليوسف إدريس
وقف طوياًل، يرمق الّناس والّدنيا بال مباالة تاّمة، ويده اليمنى تهمس بالّنحاس إلى الّنحاس، والّطرب قد وصل إلى اإلبريق وبوزه فأخذ   
يرتعش هو اآلخر ويتمايل، وال أحد يسمع سواه، وهو منتٍش ألّن أحًدا ال يسمع سواه، وال أحد يلتفت إليه، والّنغم يخرج حنوًنا دامًعا حلًوا 

في سكون المساء.
ظّل واقًفا إلى أن أحاله الّظالم المتكاثر إلى شبح من األشباح.  

ثّم بدأ الّرجل يتحّرك مرّوًحا في اّتجاه شبرا البلد.  
ا إلى الوراء، ويداه خلفه. والّصاجات تدّق، وهو يتحّرك على وقع نغمتها الهامسة، كّل خطوة بهمسة، همسة  تحّرك بطيًئا، يائًسا، مثنّيً  

موجعة ثكلى، وكّل خطوة بدّقة، دّقة ناعمة فيها شجن.
ويذوب شبحه في الّليل حّتى يختفي تماًما، وال تعود األذن تسمع سوى همس الّنحاس إلى الّنحاس وهو ينخفض ويشّف وينخفض.  

والّدنيا كبيرة كبيرة، والّظالم كثير كثير.  

في الّنّص أعاله يظهر الّتناقض بين سلوك البائع العجوز ومشاعره.   أ. 
بّين سبًبا واحًدا لهذا الّتناقض، ثّم عّين تعبيًرا واحًدا لكّل من جانَبي الّتناقض.   )18 درجة(   

اإلجابة:  
من أسباب هذا الّتناقض بين سلوك البائع ومشاعره استسالمه لليأس وللواقع؛ فلم يعد يصارع ِمن أجل بيع العرقسوس، وقد   

تصالح البائع المقهور مع نفسه، فلم يعد يبالي بما سيكون؛ وأصبحت الاّلمباالة ظاهر تصّرفاِتِه وسلوكه.  
من الّتعابير الّتي تدّل على أحد جانَبي الّتناقض:  "بال مباالة"، "الّطرب وصل إلى اإلبريق"، "وهو منتٍش"، "مرتعش    -  

ويتمايل"، "الّنغم دامع حلو في سكون المساء".  
من الّتعابير الّتي تدّل على الجانب اآلخر:  "شبح"، "بطيًئا"، "يائًسا"، "مثنّي إلى الوراء"، "خطواته موجعة ثكلى"،    -  

"دّقاته فيها شجن".   

اذكر ميزة أسلوبّية واحدة تـظهر في الّنّص أعاله، ثّم بّين غرًضا واحًدا لتوظيفها.   )7 درجات( ب. 
اإلجابة:  

الّتشخيص:  همس الّنحاس إلى الّنحاس، طرب اإلبريق وأخذ يرتعش ويتمايل.   -
الّتكرار:  ينخفض ويشّف وينخفض، كبيرة كبيرة، كثير كثير.   -

األنساق الّثنائّية )تساوي الِقَيم(:  كّل خطوة بهمسة، همسة موجعة ثكلى، كّل خطوة بدّقة، دّقة ناعمة فيها   -
شجن، الّدنيا كبيرة كبيرة، والّظالم كثير كثير. 

ا إلى الوراء، ويداه خلفه. الّشرائح القصيرة المتعاقبة:  تحّرك بطيًئا، يائًسا، مثنّيً  -
من األغراض: الّتعبير عن الحالة الّنفسّية للبائع بعد أن يئس تماًما، الّتخييل والّتنّكر والّتماهي مع الخلجات العاطفّية للبائع

العاجز الّذاهل المستسِلم.  

/يتبع في صفحة 9/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .6

من قّصة "الّناس" ليوسف إدريس

وفوجئنا حين أثبت الّتحليل أّن في الورق نسبة من كبريتات الّنحاس الّتي ُتصنع منها القطرة.   
وأشعنا الخبر في البلدة، أشعناه ونحن نصّفق ونهّلل وكأّننا اكتشفنا كنًزا كان مجهواًل.  وقلنا للّناس:  

ال ضير عليكم من استعمال الّطرفة، ففي أوراقها قطرة.  
وهّز الّناس رؤوسهم بال حماس وغمغموا:  جالكوا كالمنا.  

بّين موقف الّناس من الّطرفة بعد االكتشاف الجديد، ثّم فّسر الّتغّير الّذي طرأ على موقفهم هذا.   )18 درجة( أ. 
اإلجابة:  

لقد أيقن الّناس بعد االكتشاف الجديد أّنهم كانوا على حّق، حسب أقوالهم للمتعّلمين، إاّل أّنهم اعترفوا بذلك دون حماس.  
وفي وقت الحق زال سّر الّطرفة، ولم يعد الّناس يهابونها أو يقّدسونها أو يستعملون أوراقها. 

وبعد اّتضاح عّلة اإلشفاء، لم يعد للّطرفة سّر ولغز، فزالت عنها هالة الّتقديس، ألّن الّناس عبيد ما يجهلون؛ فحين عرفوا الّسّر 
بطل في أعينهم العجب واالنبهار، فانصرفوا عنها غير مبالين. 

يستخدم الكاتب في هذه القّصة بعًضا من عناصر الّتشويق. ب. 
اذكر اثنني من هذه العناصر، ثّم بّين هدًفا واحًدا الستخدام كّل منهما.  )7 درجات(  

اإلجابة:  
الّتذكير بالّتراث الّشعبّي ومعتقدات العاّمة الّساذجة الّتي اختفت أو كادت تختفي في المجتمعات واألجيال الاّلحقة.  -

الّتنويع في نمط الحوار وفي لغته بهدف االقتراب من مختلف الفئات، ومن العاّمة على وجه الخصوص.  -
الّتحّوالت والّتقّلبات في المواقف لدى الفريقين، مّما ُيكِسب القّصة حيوّية وحركة بديلة عن األحداث.   -

المفاجأة في الّنهاية عند انصراف الّناس عن اإليمان بالّطرفة من تلقاء أنفسهم، بينما لم ُتجِد جميع محاوالت اإلقناع   -
الّسابقة - الّتراتبّية.

/يتبع في صفحة 10/
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ّرواية ية: ال املجموعة الّثان

اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .7

من رواية "الّلّص والكالب" لنجيب محفوظ
مّرة أخرى يتنّفس نسمة الحّرّية، ولكّن الجّو غبار خانق وَحّر ال ُيطاق.  وفي انتظاره وجد بدلته الّزرقاء وحذاءه المّطاط، وسواهما لم   
يجد في انتظاره أحًدا.  ها هي الّدنيا تعود، وها هو باب الّسجن األصّم يبتعد منطوًيا على األسرار اليائسة.  هذه الّطرقات المثقلة بالّشمس، 
وهذه الّسّيارات المجنونة، والعابرون والجالسون، والبيوت والّدكاكين، وال شفة تفتر عن ابتسامة .. وهو واحد، خسر الكثير، حّتى األعوام 
الغالية خسر منها أربعة غدًرا، وسيقف عّما قريب أمام الجميع متحّدًيا. آن للغضب أن ينفجر وأن يحرق، وللَخَوَنة أن ييأسوا حّتى الموت، 

وللخيانة  أن تكّفر عن سحنتها الّشائهة …
وإذا بالّضوء الّصارخ ينطفئ بغتة فيسود الّظالم. وإذا بالّرصاص يسكت فيسود الّصمت. وكّف عن إطالق الّنار بال إرادة.  وتغلغل   
الّصمت في الّدنيا جميًعا. وحّلت بالعالم حال من الغرابة المذهلة. وتساءل عن .. ولكن سرعان ما تالشى الّتساؤل وموضوعه على الّسواء 
وبال أدنى أمل.  وظّن أّنهم تراجعوا وذابوا في الّليل.  وأّنه ال بّد قد انتصر. وتكاثف الّظالم فلم يعد يرى شيًئا وال أشباح القبور. ال شيء 
يريد أن يرى.  وغاص في األعماق بال نهاية.  ولم يعرف لنفسه وضًعا وال موضوًعا وال غاية.  وجاهد بكّل قّوة ليسيطر على شيء ما، ليبذل 

ا من االستسالم فاستسلم بال مباالة .. بال مباالة .. مقاومة أخيرة.  ليظفر عبًثا بذكرى مستعصية.  وأخيًرا لم يجد بّدً

تبدأ الّرواية بخروج سعيد مهران من الّسجن وتنتهي باستسالمه. أ. 
بّين اثنني من األسباب الّتي أّدت إلى هذا االستسالم.     )18 درجة(  

اإلجابة:  
خيانة زوجته، نبوّية، له مع أحد تابعيه، عليش سدرة، ونكران ابنته، سناء، له، وغدر صديقه رؤوف علوان، الّذي حّرض 
الّشرطة عليه، وطارده من خالل الّتحريض الّصحفّي، وعدم مساعدة الّشيخ الّصوفّي )الجنيدي( له برفضه إيواءه وفشله في 
االنتقام من خائنيه )"الكالب"( وإصابته لألبرياء مّما سّبب له اإلحباط واليأس واالستسالم.  وبعد فشل سعيد مهران في 
قتل عليش؛ إذ أصابت رصاصاته مجهواًل بريًئا استأجر شّقة عليش؛ كما فشل في اغتيال رؤوف علوان، فقتل البّواب البريء 
خطًأ، وهذا الفشل في االنتقام وخيبة األمل الّتي أصابته ومطاردة البوليس له، وتأليب الّرأي العاّم عليه، بتحريض الّصحافة، 
وتعاون "الكالب" عليه، جعله يستسلم ويقع في أيدي البوليس، وذلك بعد أن نفدت ذخيرته أمام سكن المومس، نور، تلك 

الوحيدة الّتي عطفت عليه، ومنحته الحماية. 

يستخدم الكاتب أسلوب الّسرد في رواية "الّلّص والكالب" بضمير الغائب. ب. 
بّين وظيفتني الستخدام هذا األسلوب.   )7 درجات(  

اإلجابة:  
إّن استخدام أسلوب الّسرد بضمير الغائب في رواية "الّلّص والكالب" يفيد الموضوعّية لتصويره الوقائع كما هي بصدق؛ نقل 
األحداث والّصور المرئّية / الّظاهرة الخارجّية؛ صبغ األحداث بالواقعّية؛ غلبة الوصف، االبتعاد عن الّذاتّية وعن العاطفة وعن 

االستبطان الّداخلّي للّشخصّيات.

/يتبع في صفحة 11/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .8

من رواية "بداية ونهاية" لنجيب محفوظ

تركها وحدها حيال الجسر، وهدف إلى الّطوار الممتّد إلى يمين الجسر على شاطئ الّنيل، ثّم جّد في المسير.  حّدثته نفسه بالهرب ولكّن قّوة 
غشوم جعلت تجذبه إلى الوراء، وخارت مقاومته عند شجرة صفصاف ضخمة الجذع على بعد ثالثين متًرا من مبدأ الّطوار فتوارى وراءها في 
له الجسر كتلة صّماء متوّهجة بأنوار المصابيح تمسك من طرفيها بالّشاطئين في عناد وتصميم كأّنه  إعياء وأرسل الّطرف نحو الجسر. والح 
وحش يغرز أنيابه في فريسته، وعند رأس الجسر، وعلى الجانب المواجه له، رآها تتحّرك في خطو ثقيل خافضة الّرأس، يعلوها جمود غريب 
كأّنها تمشي في سبات.  رآها في وضوح تاّم تحت األضواء المشرقة فثبتت عيناه على جانب وجهها المنعكس وهي تقطع األرض قدًما قدًما 
حّتى بلغت المنتصف فتوّقفت عن المسير، ورفعت رأسها، وأجالته فيما حولها، ثّم استدارت نحو الّسور وألقت ببصرها إلى الماء المصطخب 
الجاري.  وجعل يكتم أنفاسه ويزدرد في تشّنج ريقه الجاّف وهو يترّقب، ولكن َظَهَر في تلك الّلحظة عند الّطرف اآلخر من الجسر رجالن 
ًقا الّصمت بعجيجه، فاسترّد الّشاّب  ومضيا يقطعان الجسر في سرعة وهما يتحّدثان، ثّم الح الّترام القادم من إمبابة وهو ينعطف نحو الجسر ممزِّ
أنفاسه ولكن إلى حين قليل، وسرعان ما ركبه القلق والّضيق، وكان قلبه يخفق بعنف حّتى ُخيِّل إليه من شّدة وقع الّنبض في أذنيه أّن العالم 
الخارجّي يسمع دّقات قلبه.  ثّم مّرت به لحظات فتوّهم أّنه يشهد منظًرا غريًبا عنه ال شأن له به، ولكّنها كانت لحظات ثّم انقضت وغلبته 
الّرهبة على ما في نفسه جميًعا فلم يعد يستشعر حقًدا وال غضًبا، ثّم اعتركت األفكار في رأسه في ثواٍن فشعر في حيرته بأّنه يروم حّل مسألة 

معّقدة غامضة، ولكن ال قدرة له على حّلها....
 

كيف أّثر موت األب في بداية الّرواية على نهايتها المأساوّية؟  وّضح.   )18 درجة( أ.   
اإلجابة:  

أّدى موت األب إلى ضياع األسرة نتيجًة لتعّرضها للفقر.  فقامت األّم ببيع أثاث البيت إلعالة أسرتها المكّونة من:  حسن 
وحسين وحسنين ونفيسة.  ومن جهة أخرى اضطّرت االبنة، نفيسة، إلى طرق بيوت الّناس للحصول على أجر مقابل الخياطة 
إلعالة األسرة.  وبالّتالي ضّحت نفيسة بشرفها حين ُخدعت بالّزواج، فوقعت في االنحراف دون علم أسرتها، وُفضح أمرها 

حين ُقبض عليها في أحد البيوت المشتبه بها، فقام أخوها إلى جّرها إلى االنتحار بدافع الّشرف.  

يستخدم الكاتب أسلوب الّسرد في رواية "بداية ونهاية" بضمير الغائب. ب.   
بيّن وظيفتين الستخدام هذا األسلوب.  )7 درجات(     

اإلجابة:  
إّن استخدام أسلوب الّسرد بضمير الغائب في رواية "بداية ونهاية" يفيد الموضوعّية لتصويره الوقائع كما هي بصدق؛ نقل 
األحداث والّصور المرئّية / الّظاهرة الخارجّية؛ صبغ األحداث بالواقعّية؛ غلبة الوصف، االبتعاد عن الّذاتّية وعن العاطفة وعن 

االستبطان الّداخلّي للّشخصّيات.

/يتبع في صفحة 12/
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ة املجموعة الّثالثة: املسرحّي
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .9

                                 من مسرحّية "مجنون ليلى" ألحمد شوقي
كــلــت أ اّل  إ قــيــس  بــاهلل  زياد:   

)يشتّد ميل قيس عن الّطعام(    
)هامسة لزياد(: بلهاء:    

قـيـٌس وال هـّمـا ذاَق  مـا  زيــاُد،     
يا قيُس ُذْق مّما طــبــُخ يــِد األمِّ   زياد:   
ّما ال تـطـُبُخ السُّ قــيــُس   يــا  األمُّ     

)ينزع عن القصعة غطاءها(   
ل قيُس، تلك ذبيحٌة تعاَل تأمَّ   

عسى اليوم نحٌر قيس:   
أين نحن من اأَلْضحى؟ زياد:   

ـلـُتـها الهمَّ والـَبـْرحـا بــروحــي وإن حـمَّ أرى ُصــنــَع أّمــي يــا زياُد، َفــَديــُتــَهـا  قيس:    
ستخبرنا  البلهاء    

رحا وال تـكـتمي عّنا الحديث وال الشَّ بلهاء بيِّني  زياد:    
ُصــبــحــا زيــارُتـه  إاّل  راعـنـا  فــمـا  بــالـحـمــى  الـيـمـامـة  عـّراف  مـّر  لـقـد  بلهاء:    
ــصــحــا والـنُّ َة  الـَمـودَّ شــاَء  ما  أظـهـر  طوى الحيَّ حّتى جاء عن قيس سائالً    
ُجنحـا أو  الـّلـيـل  من  ظاّلً  تـَخـّيـلـهــا  بـمـوضــع ٍ  َجــُثــوٌم  شــاٌة  لـه  والحــت    
ْبـحــا الـذَّ ُيـحـِسـُن  يـافــٌع  إلـيـهـا  فـقـام  فـقـال اذبـحـوا هـاتـيك فالخير عـنـَدها     
فـلـم َنـْأُل قـلب الـّشـاة نـزًعا وال طْرحــا فـقـال انـزعــوا من ُجـّثـة الـّشـاة قـلـَبــهـا     

  
يظهر قيس في الّنّص أعاله في حالة شرود وهذيان.  أ. 

اشرح ذلك متطّرًقا إلى األسباب الّتي أّدت إلى هذه الحالة، ثّم اذكر حادثة أخرى من المسرحّية تعكس الحالة نفسها 
عند قيس.   )18 درجة(

اإلجابة:  
تظهر حالة الّشرود والهذيان لدى قيس حين تأتي بلهاء بالّطعام وهو عبارة عن شاة ُنزع قلبها، وقرأ عليها العّراف تمائمه، وظّن 

ا.  قيس أّنها من نحر عيد األضحى، وكانت مناسبة هذا العيد بعيدة جّدً
وسبب هذه الحالة يعود إلى رفض المهدّي، والد ليلى، تزويجها له بسبب تشّببه بها.  

ذكر حادثة أخرى من المسرحّية تنعكس فيها هذه الحالة لدى قيس، مثاًل:  اإلغماء ثّم الّصحو ثّم العودة إلى الّشرود، ويظهر 
ذلك في عّدة فصول في المسرحّية، كما في الفصل األّول حين يأتى ديار ليلى ليطلب ناًرا فتحرق الّنار كّمه دون

أن يحّس بذلك وُيغمى عليه.

/يتبع في صفحة 13/
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تنتمي مسرحّية "مجنون ليلى" إلى المسرح الّشعرّي.  ب. 
بّين اثنتين من الميزات الفّنّية لهذا الّنوع من المسرح تنعكسان في هذه المسرحّية.   )7 درجات(

اإلجابة:  
للغناء،  وتصلح  غنائّية  نبرة  تحمل  الغنائّي؛  األسلوب  ليلى":  "مجنون  مسرحّية  في  الّشعرّي  للمسرح  الفّنّية  الميزات  من 
د األصوات؛ المزج بين الّدراما والّشعر؛ البناء القصصّي؛ ارتباط المسرحّية بالقصص الّشعبّية والّتاريخ  المونولوچ الّطويل؛ تعدُّ

واألسطورة.

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


