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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 فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.  

اقرأ أبيات الشعر اآلتية للنابغة الذبياني، ثّم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: أ.  

فــــأْعَلى الــَجْزِع  ِللــَحيِّ الــمــــُِبنِّ َغِشيُت َمناِزاًل ِبُعَرْيِتَناٍت

فــــِإنِّـي لسُت مـنَك ولــَْسَت مـنِّي إذا حـاَوْلــَت فـي أَســـٍد فُــُجـــوًرا
إلـى يــــوِم الـنِّساِر َوهـُـْم مـَِجــنِِّي فُهْم ِدْرعي التي اْسَتألْمُت فيها

َوُهـم أْصحاُب َيْوِم ُعــكاَظ، ِإنِّي وهــُْم َوَردوا الجـــِفاَر عـلى تَـميـٍم

ـــْدِر ِمـــّنــــي أتَــيـْـــَنهُــــُم بـِــــُودِّ الصَّ َشِهْدُت لُهْم َمواِطَن صاِدقاٍت

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

ولـلِبّر َعـيٌن ال تــَُغمِّـُض ناِظــــَره فــلّما وقـاها اللَُّه َضْرَبـَة فـأِسِه،
على َماِلَنا، أو تُنِجزي ِلَي آِخـــَره فقاَل: َتعاَلْي َنْجَعِل اللََّه َبْيَننا

َرَأيـْتُـَك َمْسحـــورًا، يــميـُنَك فــاجـــَرْه َفقالْت: َيميُن اللَِّه أْفَعُل، إّنني

وَضْرَبُة َفْأٍس، فوَق َرأسي فاِقَرْه أَبى ِلَي َقبٌر، ال يزاُل ُمقاَبلي،

)i(  لماذا نظم النابغة الذبياني قصيدته النونية الشهيرة؟ اشرح األبيات الخمسة األولى لُتعّلل إجابتك.   

)ii(  كتب النابغة أشعارًا عن الثقة بالناس والوفاء بالوعود. اكتب عن ذلك بشرح األبيات األخيرة أعاله    

[25] وببعض من أشعار النابغة الذبياني. 

أو

ب.   َسلك الشعراء المدَّاحون في العصر الجاهلي طريق التكّسب واالحتراف فكان ميدانهم قصور الملوك، 
[25] ومجالس األمراء واألشراف واألعيان. اشرح ذلك من خالل دراستك ألشعار النابغة الذبياني. 
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الجزء األول

الجامع في تاريخ األدب العربي، األدب القديم: العصر الجاهلي

اكتب بين  و كلمة فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.  

اقرأ أبيات الشعر اآلتية للنابغة الذبياني، ثّم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: أ 

فــــأْعَلى الــَجْزِع  ِللــَحيِّ الــمــــُِبنِّ َغِشيُت َمناِزاًل ِبُعَرْيِتَناٍت

فــــِإنِّـي لسُت مـنَك ولــَْسَت مـنِّي إذا حـاَوْلــَت فـي أَســـٍد فُــُجـــوًرا
إلـى يــــوِم الـنِّساِر َوهـُـْم مـَِجــنِِّي فُهْم ِدْرعي التي اْسَتألْمُت فيها

َوُهـم أْصحاُب َيْوِم ُعــكاَظ، ِإنِّي وهــُْم َوَردوا الجـــِفاَر عـلى تَـميـٍم

ـــْدِر ِمـــّنــــي أتَــيـْـــَنهُــــُم بـِــــُودِّ الصَّ َشِهْدُت لُهْم َمواِطَن صاِدقاٍت

ولـلِبّر َعـيٌن ال تــَُغمِّـُض ناِظــــَره فــلّما وقـاها اللَُّه َضْرَبـَة فـأِسِه،
على َماِلَنا، أو تُنِجزي ِلَي آِخـــَره فقاَل: َتعاَلْي َنْجَعِل اللََّه َبْيَننا

َرَأيـْتُـَك َمْسحـــورًا، يــميـُنَك فــاجـــَرْه َفقالْت: َيميُن اللَِّه أْفَعُل، إّنني

وَضْرَبُة َفْأٍس، فوَق َرأسي فاِقَرْه أَبى ِلَي َقبٌر، ال يزاُل ُمقاَبلي،

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

وببعض من أشعار النابغة الذبياني. 

أو

َسلك الشعراء المدَّاحون في العصر الجاهلي طريق التكّسب واالحتراف فكان ميدانهم قصور الملوك،  ب 
ومجالس األمراء واألشراف واألعيان. اشرح ذلك من خالل دراستك ألشعار النابغة الذبياني. 

3

تاريخ األدب العربي: العصر العّباسي األول، الدكتور شوقي ضيف  2

اكتب بين 500 و600 كلمة فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.  

اقرأ أبيات الشعر اآلتية ِلبّشار بن ُبْرد، ثّم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: أ.  

َصديــَقَك َلْم تـَــلَق الذي ال تـــعاتْبه إذا كــُـنَت في ُكــلِّ اأُلمـوِر ُمـعاِتبًا

ُمـــقـــارُف َذنـــــٍب مـــرًة وُمــــجــانـــــُبه فعــِْش واحـــدًا َأو صـِل َأخــاك فِإنـّه

َظمْئَت وَأيُّ الناِس َتْصفو َمـــشاِرُبه إذا َأنَت لم َتشَرب ِمرارًا على الَقَذى

َمَشــْيــنا ِإلـــْيه بالسُّيوف ُنـعــاِتــبــُه ِإَذا اْلــمــِلُك اْلجـــبَّاُر صـــَعَّر َخــــــدَُّه

وَراَقـنــــا في ظـــاهــٍر ال نـــُراقـــــُبه وُكنـَــّا ِإذا َدبَّ اْلَعـــُدوَّ لُسـْخِطنــــا

وأْبيَض َتْسَتْسـِقي الـدِّماَء ُمــضاِرُبه رِكـــْبنا لــْه جـــْهــرًا بـــُكلِّ مــُثقَّــــٍف

وبالشَّْوك والَخّطي ُحْمٌر َثعاِلُبه وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى

تُــطاِلعـُنا والطَـّلُّ لْم يـْجِر ذاِئُبه َغَدْونا لُه والشَّْمُس ِفي ِخْدِر ُأمِّها

ى اْلِفراُر َمثاِلـُبه وُتْدِرُك مْن َنجَّ ِبضرب يُذوُق اْلمْوَت َمْن ذاق َطعَمه

وأسيافــنا ليــٌل تَــهاوْت كـــواكبـُـه كــأن مــُثــار النــقــِع فــوق رؤوسنا

بنـُو اْلُمْلِك خفَّاٌق علْينا َسَبائبـُه بــََعــثنــا لــهم مــوت الُفجاَءة إّنــــنا

)i(  لماذا اعتمد بّشار بن برد على الحواس في إدراك العالقات بين األشياء؟ هات أمثلة من الشعر    

أعاله مع الشرح. 
)ii(  أودع بّشار روائع ِحْكمته وبدائع تجربته في أبيات شعره. اكتب عن تلك الِحَكم والتجارب واشرحها     

[25] بالتفصيل. 

أو

ب.   عاش بّشار بين الناس، وتعامل معهم وَخِبر تجاربهم، فاستخلص من خبرِتِه دروًسا كثيرة. اشرح ذلك مع  
[25] ِذكر أشعاره التي درستها.   
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دراسات في الشعر العربي المعاصر، الدكتور شوقي ضيف   3

اكتب بين 500 و600 كلمة فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.  

أ.   اقرأ أبيات الشعر اآلتية أِلبي القاسم الشابي، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: 

ُمـــْدلٌج تائـــٌه، فـأين شــروقُــــك؟ يـــا َصمـــيَم الحـــياِة إّنــي َوِحــيٌد

ُي وغام الفضا فأين بروُقك؟ يا َصمـــيَم الـحياِة قد َوَجــَم الــنَّا 

ِر، فضاًء من الّنشــيد الهـادي ُكنُت في فجرك المغلَّف بالسِّح

ق تـــرابًا إلـى صمــيم الــــوادي وانَقضى الفجُر فانحدرُت من األُف

َغــريٌب َأشــقى بُغـــْرَبِة نـــــفسي يا َصميَم الحياِة كم َأنا في الدُّنيا

فـــــؤادي وال مـــعــانَي بـــــؤســي َبيـــَْن قــــوٍم ال َيــــْفهـــَمــوَن َأناشـــيَد

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

فأهوي على الجذوِع بفأسي أّيها الشعُب! ليَتني كــنُت حطَّابًا

فـــُألقــي إلــيَك ثَـــــْورة نـــــفسي ليَت لي قوَّة العواصِف، يا شعبي

، يقضي الحياة ِبرمِس أنَت حيٌّ ليَت لي قوة األعاصيِر..! لكْن

وتقضي الُدهور في لـــيل َمـــْلِس أنــــَت روٌح َغـــِبيـّــٌة تــَـكـره النـــّور،

)i(  قصيدة الشابي التي تبدأ: "يا َصميَم الحياِة إّني َوِحيٌد ُمـــْدلٌج تائـــٌه، فـأين شــروقُــــك؟" ُتَعّبر عن قوة    

إحساسه في مشاكل الحياة. اشرح ذلك.  
)ii(   يشعرك الشابي بأّنه واقف بين قومه يلقنهم تعاليمه أو يُصّب عليهم جام غضبه ونقمته.   

[25] اشرح ذلك من خالل األفكار الواردة في الشعر أعاله.     

أو

 ب.   لم يقف إحساس الشابي الدقيق باأللم عند نفسه، بل َتعّداها إلى أمته التي كانت تحت كابوس االستعمار. 
[25] اكتب عن مشاعر الشابي العاطفية والسياسية مع ذكر أشعاره وشرحها. 
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دراسات في الشعر العربي المعاصر، الدكتور شوقي ضيف   

اكتب بين  و كلمة فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.  

أ  اقرأ أبيات الشعر اآلتية أِلبي القاسم الشابي، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها: 

ُمـــْدلٌج تائـــٌه، فـأين شــروقُــــك؟ يـــا َصمـــيَم الحـــياِة إّنــي َوِحــيٌد

ُي وغام الفضا فأين بروُقك؟ يا َصمـــيَم الـحياِة قد َوَجــَم الــنَّا 

ِر، فضاًء من الّنشــيد الهـادي ُكنُت في فجرك المغلَّف بالسِّح

ق تـــرابًا إلـى صمــيم الــــوادي وانَقضى الفجُر فانحدرُت من األُف

َغــريٌب َأشــقى بُغـــْرَبِة نـــــفسي يا َصميَم الحياِة كم َأنا في الدُّنيا

فـــــؤادي وال مـــعــانَي بـــــؤســي َبيـــَْن قــــوٍم ال َيــــْفهـــَمــوَن َأناشـــيَد

فأهوي على الجذوِع بفأسي أّيها الشعُب! ليَتني كــنُت حطَّابًا

فـــُألقــي إلــيَك ثَـــــْورة نـــــفسي ليَت لي قوَّة العواصِف، يا شعبي

، يقضي الحياة ِبرمِس أنَت حيٌّ ليَت لي قوة األعاصيِر..! لكْن

وتقضي الُدهور في لـــيل َمـــْلِس أنــــَت روٌح َغـــِبيـّــٌة تــَـكـره النـــّور،

 قصيدة الشابي التي تبدأ: "يا َصميَم الحياِة إّني َوِحيٌد ُمـــْدلٌج تائـــٌه، فـأين شــروقُــــك؟" ُتَعّبر عن قوة 
إحساسه في مشاكل الحياة. اشرح ذلك.  

  يشعرك الشابي بأّنه واقف بين قومه يلقنهم تعاليمه أو يُصّب عليهم جام غضبه ونقمته.
اشرح ذلك من خالل األفكار الواردة في الشعر أعاله.     

أو

 ب  لم يقف إحساس الشابي الدقيق باأللم عند نفسه، بل َتعّداها إلى أمته التي كانت تحت كابوس االستعمار. 
اكتب عن مشاعر الشابي العاطفية والسياسية مع ذكر أشعاره وشرحها. 

5

Section 2

الجزء الثاني

اكتب بين 500 و600 كلمة فقط عن )أ( أو )ب( من السؤال.

سليمان الحكيم، توفيق الحكيم  4

أ.   ُيمّثل "الصّياد" الجسد المادي الذي يتعب في الّلحاق بمطالب الروح )العفريت( وقد يقف في أّول األمر  
[25] عثرة أمامها ولكنه في النهاية يستسلم لها. اشرح األحداث المتعلقة بالصياد والعفريت.  

أو

ب.   َحْوَل الملك مستشارون وكهنة ُيَزّينون له الخطأ وَيحجبون عنه نور الحقيقة. اشرح ذلك مع إلقاء الضوء  
[25] على الجوانب النفسية واالجتماعية التي أّثرت في أفعال الملك في المسرحية.  

 

الَعَبرات، مصطفى لطفي المنفلوطي  5

أ.   َيقُصد المنفلوطي في أقاصيصه التوجيه الُخلقي واإلرشاد وليس السأم من الوجود.
[25] هل توافق على ذلك؟ اشرح بالتفصيل مع ذكر األحداث الواردة في أقصوصة "اليتيم".    

أو

ب.   كتب المنفلوطي في أقصوصة "الحجاب" عن شاب سافر إلى دول الغرب ثم عاد متمّردًا على الحجاب.  
د على ُشرب الخمرة ولعب الِقمار. صف شعور الشخصيات الواردة في  وفي "الهاوية" كتب عن شاب َتَعوَّ
[25] األقصوصتين.  

األيام، طه حسين  6

أ.   يرى طه حسين أّن ذاكرة األطفال غريبة حيث تكون بعض الحوادث واضحة كأّنه لم يمض عليها الوقت 
[25] وبعضها ال ُيذَكر أبًدا. اكتب عن ذلك مع شرح خياالت الطفولة وذاكرة الصبي في كتاب "األيام". 

أو

ب.    كان الشيخ والد الصبي يتمنى ويقول له: "أرجو أن أعيش حّتى أرى أخاك قاضًيا وأراك صاحب عمود 
[25] في األزهر". اشرح كيف َتَحقََّق هذا الوعد وما تأثيره في الصبي.   
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