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You must answer on the enclosed answer booklet.

You will need: Answer booklet (enclosed)

INSTRUCTIONS
 ● Answer three questions in total in Arabic, each on a different text:

Answer at least one question from Section 1.
Answer at least one question from Section 2.
Answer one other question from either Section 1 or Section 2.

 ● Follow the instructions on the front cover of the answer booklet. If you need additional answer paper, 
ask the invigilator for a continuation booklet.

 ● Dictionaries are not allowed.
 ● You may not take set texts into the examination.

INFORMATION
 ● The total mark for this paper is 75.
 ● Each question is worth 25 marks.
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تعليمات 
ःَأجب باللغة العربية عن مجموع ثالثة أسئلة، كل سؤال عن نص مختلف     ●

َأجب على األقل عن سؤال واحد من القسم 1.

َأجب على األقل عن سؤال واحد من القسم 2.
َأجب عن سؤال آخر إّما من القسم 1 أو من القسم 2.

●      اتبع اإلرشادات الموجودة على الغالف األمامي لكتیب اإلجابة. إذا کنت بحاجة إلی ورقة إجابة إضافیة، فاطلب من المراقب 
ُكتیبًا آخر لالستمرار.

●     ال یسمح بإدخال المعاجم.
●     ممنوع إدخال المقررات إلى قاعة االمتحانات.

معلومات
●     العالمة اإلجمالیة لهذه الورقة هي 75 عالمة.

●     كل سؤال یساوي 25 عالمة.
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تعليمات كتيب اإلجابة

استخدم قلمًا ذا حبٍر أسود أو أزرق داكن. یمكنك استخدام قلم رصاص HB ألیة مخططات أو رسوم بیانیة. 

ُاكتب اسمك، ورقم المركز، ورقمك في المربعات في أعلى الصفحة. ُاكتب بوضوح واستخدم الحروف الكبیرة.

ال تستخدم قلمًا قاباًل للمحو أو سائل تصحیح.

ال تكتب على أیة رموز شریطیة (باركودات).

ُاكتب إجاباتك في هذا الكتیب. استخدم كال وجهي الورقة. ُاترك سطرین فارغین بین إجاباتك عن كل سؤال.

ُاكتب رقم السؤال الذي تجیب عنه في الهامش األول باللغة اإلنجلیزیة.

إذا كان السؤال الذي ُتجیب عنه یحتوي على أجزاء، على سبیل المثال 1(a)، فاكتب جزء السؤال باللغة اإلنجلیزیة في الهامش الثاني.
ُاكتب جمیع مسودات عملك بالقلم في كتیب اإلجابة هذا. اشطب أي شيء ال ترید للممتحن أن یضع عالمة علیه دون جعل العمل 

غیر قابل للقراءة.

ال تمّزق أي جزء من هذا الكتیب.

یجب علیك تسلیم كل العمل. إذا كنت قد استخدمت أیة كتیبات متابعة، أدخلها داخل هذا الكتیب.

© OCR

Part Question

1

1

(a)(i)

(a)(ii)
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اختر ثالثة أسئلة لإلجابة عنها، كل سؤال عن نص مختلف. یجب أن تختار سؤااًل واحًدا من الجزء األّول، وواحًدا 
من الجزء الثاني، وواحًدا آخر من الجزء األّول أو الثاني.

Section 1

الجزء األّول

تاريخ األدب العربي األول: العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف  1

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

اقرأ أبیات الشعر اآلتیة من شعر زهیر بن أبي سلمى، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تلیها:   )a(

َمجاِلَس َقد ُیْشفى ِبَأحالِمها الَجهُل ن ِجــئَتهُــم َألــَفیَت َحــوَل ُبیوِتِهم َواِإ

َرَشْدَت؛ َفال ُغْرٌم َعَلیَك َوال َخْذُل ن قــاَم فیِهم حاِمٌل قاَل قــاِعــٌد َواِإ

تَــــواَرثَــــــُه آبــــاُء آبـــاِئـــهـــــِم َقـــــبـــــُل ومــا یــَــُك ِمــن َخــیٍر َأَتوُه َفِإنَّــما

َوُتغَرُس ِإاّل في َمناِبِتها الَنخُل َوَهل ُینِبُت الَخطِّيَّ ِإاّل َوشیُجُه

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

وال َمحالَة أْن یشتاَق من َعِشقا قامت َتراَءى بذي ضاٍل لَتحُزنني

من الِظبــاِء تُــراِعي شادًنا خــَِرقا ِبــجیــِد ُمــْغــِزَلــٍة أْدمــاَء خــاِذَلـــٍة 

ِمْن َطیِِّب الّراِح لّما َیْعُد أن َعتُقا كأّن ِریَقَتها بعَد الكَرى اغتُِبَقْت

ِمْن ماِء ِلیَنَة ال َطْرقًا َوال َرنقا َشجَّ السُّقاُة على ناجوِدها َشِبمًا

ما األفكار التي تحملها أبيات الشعر األولى أعاله؟ اشرحها بالتفصيل.  )i(   

تغّزل زهير بن أبي سلمى في األبيات األربعة األخيرة بأسماء. اشرح ذلك بالتفصيل.  )ii(   

أو

)b(   كان زهير بن أبي سلمى من الشعراء البارزين في الجاهلية، إذ حصد المكانة الرفيعة في حياته 

وقصائده. اكتب عن ذلك مستعينًا بأحداث من حياته وبأشعاره. 
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تاريخ األدب العربي: العصر العباسي الثاني، د. شوقي ضيف  2

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

اقرأ أبیات الشعر اآلتیة من شعر البحتري، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تلیها:  )a(

َغدا الَمْرَكُب المْیُموُن تحَت الُمَظفَِّر ّنما َغَدوَت على الَمْیُموِن ُصْبحًا واإ

ُكــؤوَس الــّردى من دارعــیـــَن َوحـُسَِّر َوَحــــْوَلـَك َرّكــابــوَن للــهــْوِل عــاَقـــــُروا

ِضـــــراٌب كإیــــقــاِد اللّــــَظى الـــُمـــَتَسعِِّر َصَدْمَت بِهْم ُصْهَب الَعثَانیَن دوَنهم

سحاِئُب َصْیٍف ِمْن َجهاٍم َوُمْمطِر َیــــسوقُـــــوَن ُأْسطـــواًل كـــأّن َســـــــفــــیــَنــُه

ُمـــــــَقــطَّعــَـــٍة فـــیهــــــِم وهــــاٍم ُمــــــَطـــیـَــِّر َفَما ِرْمَت حّتى أْجَلِت الحْرُب عن ُطًلى

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

عــلى أّن ذاَك الزِّيَّ ِزيُّ ُمــحــاِرِب لــَقد كاَن ذاَك الجأُش جــأَش ُمسالٍم

لــِــقـــــاُء أعـــــاٍد أْم ِلـــــَقـــاُء حــــــــبــاِئـــــــِب تَــسّرَع َحــتى قــال مــْن َشــِهد الَوغــى

على أْرُؤِس األْقراِن َخْمُس سحائِب َوصــاِعــــَقــٍة في كــــفّــِه َیــْنــــكــفي بــهــا

ماذا وصف البحتري في األبیات الشعریة األولى أعاله؟ اشرح بالتفصیل.   )i(   

َعالَم َتدّل األبیات الشعریة الثالثة األخیرة؟ اشرح.   )ii(   

أو

)b(   وصف البحتري الطبیعة والعمران في لوحات فنّیة عدیدة، جمع فیها ألواًنا متناسقة. اذكر واشرح بعض 

األشعار التي تعكس هذه الفكرة.
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من األدب النسائي المعاصر: العربي والغربي، السيدة ليلى الصباغ    3

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

اقرأ أبیات الشعر اآلتیة من شعر فدوى طوقان، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تلیها:  )a(

وجـــْدتُــــها... یــا عــاصفــاُت اعــصـِفـي

وقــــــنَّعي بالُســحــُــِب وجــــَه الســــما

مــا شــــئــــت، یــــا أیــام دوري كــمـا

قُــّدر لي، مشمسًة ضاحكًة أو جـهمًة حالكة

فـــإن أنـــواري لن تــنـــطــفي

وكلُّ ما قد كان من ظلٍّ

یمتد مسوًدا على ُعْمري

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

َتَحرك وجدي وفي لیٍل َحیاُه ُسهدي

وكان الضیاء لعیني وقلبي أٌخ كان نبَع حناٍن وحّب

واطفأت الشعلَة الغالیه وهّبت ریاح الردى الفانیة

وال نــوَر یــهدي وأصَبْحت وحدي

ُألجلج َحْیرى بهذا الوجوْد

إالَم كانت الشاعرة تهدف في المقطع الّشعرّي األّول؟  )i(   

ترجمت فدوى طوقان أحاسیسها وحنینها ألخیها في المقطع الّشعرّي الثّاني. اشرح ذلك بالتفصیل.   )ii(   

أو

)b(   ِمن األسباب التي جعلت فدوى طوقان تهتم بالشعر االجتماعي كثرُة المشاكل وتنوُّعها في مجتمعها. عّلل 

ذلك مع ذكر وشرح بعض من أشعارها.
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Section 2

الجزء الثاني

أهل الكهف، توفيق الحكيم  4

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

ذا ُفقدت ینعدم ارتباطه بها. كیف َتحّقق   مات لتلك الحیاة، واإ )a(  إنَّ ارتباط اإلنسان بالحیاة یعتمد على وجود ُمَقوِّ

هذا في مسرحیة أهل الكهف؟ اشرح ذلك مع ِذكر أحداث من المسرحیة.

أو

)b(  قالت بریسكا للملك: "إني لن أستطیع النوم یا أبِت ُكّلما ذكرت أن هذا القصر یحتویني أنا وأشخاًصا خرافیین 

جرت بهم األساطیر منذ الِقَدم". َمن هؤالء األشخاص؟ وما كان تأثیرهم في مستقبل وحیاة بریسكا؟
 

العواصف، جبران خليل جبران  5

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

)a(  كتب جبران في أقاصیصه عن األشخاص المستسلمین إلى عواطفهم والمنصرفین إلى مبدأ خاّص في حیاتهم. 

عّلل ذلك مع شرح لبعض األقاصیص من كتاب "العواصف".

أو

)b(  یقول خلیل بیك في مسرحیة "الّصلبان": "أنا شرقيٌّ وسأبقى شرقًیا إلى آخر حیاتي... فأنا أرجو أن تبقى 

اآلداب العربیة طاهرًة، ونقیة من جمیع التأثیرات األجنبیة". عّلل مع شرح أحداث من المسرحیة.

الرواية المستحيلة -- فسيفساء دمشقية، غادة السمان  6

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

)a(  یرمز زقاق الیاسمین والبیت الكبیر إلى فترة مؤلمة في حیاة أمجد الخّیال. اشرح األحداث التي ارتبطت بذلك.

أو

)b(  "كل لیلة تعیش زین بعد ذهابها إلى النوم عالًما آخر، یسعدها أحیاًنا ویعّذبها غالًبا". ما تأثیر ذلك في حیاة 

زین؟
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