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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 لكتيب اإلجابة. إذا کنت بحاجة إلی ورقة 
إجابة إضافية، فاطلب من المراقب ُكتيبًا آخر لالستمرار.

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

معلومات
●     العالمة اإلجمالية لهذه الورقة هي 75 عالمة.

●     كل سؤال يساوي 25 عالمة.

ARABIC 9680/42

Paper 4 Texts October/November 2022

 2 hours 30 minutes

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 كتيب اإلجابة

استخدم قلمًا ذا حبٍر أسود أو أزرق داكن. يمكنك استخدام قلم رصاص HB ألية مخططات أو رسوم بيانية. 

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

ال تستخدم قلمًا قاباًل للمحو أو سائل تصحيح.

ال تكتب على أية رموز شريطية (باركودات).

ُاكتب إجاباتك في هذا الكتيب. استخدم كال وجهي الورقة. ُاترك سطرين فارغين بين إجاباتك عن كل سؤال.

ُاكتب رقم السؤال الذي تجيب عنه في الهامش األول باللغة اإلنجليزية.

إذا كان السؤال الذي ُتجيب عنه يحتوي على أجزاء، على سبيل المثال 1(a)، فاكتب جزء السؤال باللغة اإلنجليزية في الهامش الثاني.
ُاكتب جميع مسودات عملك بالقلم في كتيب اإلجابة هذا. اشطب أي شيء ال تريد للممتحن أن يضع عالمة عليه دون جعل العمل 

غير قابل للقراءة.

ال تمّزق أي جزء من هذا الكتيب.

يجب عليك تسليم كل العمل. إذا كنت قد استخدمت أية كتيبات متابعة، أدخلها داخل هذا الكتيب.

© OCR

Part Question

1

1

(a)(i)

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

Section 1

الجزء األول

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

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

اقرأ األبيات اآلتية من شعر زهير بن أبي سلمى، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(

َأساَعَة َنحٍس تُتََّقى َأم ِبَأْســُعــِد َسواٌء َعَليِه َأيَّ حيٍن َأَتيَتُه

َشــديُد الــرِّجاِم ِبالِلساِن َوبــالَيــــِد َوِمْدَرُه َحْرٍب َحْمُيها ُيتََّقى ِبِه 

ِد ِمَن الَمجِد َمن َيْسِبْق ِإَليها ُيَسوَّ ِإذا ابتدرْت َقْيُس بُن َعياْلَن غاَية

َسبوٍق ِإلى الغاياِت َغيِر ُمَجلَِّد ٍز َسَبقَت ِإَليها ُكلَّ َطْلٍق ُمَبرِّ

َوَلِكنَّ َحْمَد الناِس َليَس ِبُمْخِلِد َفَلو كاَن َحمٌد ُيخِلُد الناَس َلم َتُمْت

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

َوال محالَة َأن َيشتاق َمن َعــِشقا قاَمْت َتراَءى ِبذي ضاٍل لَتحُزَنني

ِمــَن الــِظبــاِء تُــراعي شادنا َخــِرقا بجيِد ُمْغِزَلٍة َأدماَء خاِذَلٍة

ِمن َطيِِّب الرَّاِح لّما َيْعُد َأن َعتُقا كَأن ريَقَتها بعد الَكرى اغتبقْت

ِمــن مــاِء لــيَنَة ال َطــْرًقا َوال َرنــقا َشجَّ السُّقاُة على ناجوِدها َشِبًما

ما الِخصال التي عبَّر عنها الشاعر في األبيات األولى أعاله؟ اشرح ذلك بالتفصيل.  )i(   

)ii(  اشتهر زهير بقدرته على التصوير الفني في أشعاره. وّضح هذا القول في ضوء األبيات الشعرية    

التي درستها.

أو

َب زهير نفسه قاضًيا وحاكًما على مجتمعه، فقد حاول إصالحه ُمستغالًّ ِحكمته وُحسن تصرفه. اشرح ذلك  )b(  َنصَّ

مستعيًنا ببعض أشعاره.
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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 األبيات اآلتية من شعر ابن الرومي، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(

مــاله في ذكائــه مــن َضريــِب َلـــْوَذِعيٌّ لـه فؤاٌد ذكٌي 

آخَر اأَلمر من وراء المغيِب ألمعيٌّ يرى بَأّول َظــنٍّ 

وَأُكــــفُّ الــرجاِل فــي تــــقــلــيـــِب ال ُيَروِّي وال ُيــَقــلُِّب كــفًّا

ٍب لـبيٌب ولـيس عــن تـلبــيِب حازٌم الرأي ليس عن طول تجري

بل ِلُلبٍّ يــفوُق لُـــــبَّ الـلـبيـِب يتغاَبى لهم وليس لُموٍق

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

عليك وممدوٌد من الظلِّ َسْجَسُج سـالٌم وريــحاٌن وَرْوٌح ورحــمٌة

ســوى َأَرٍج من طــيب َنْشرك َيــْأَرُج ويا أسفي أن ال يُردَّ تحيَّةً 

ثـــويــَت وكانــت قــبل ذلك تَــهـــَْزُج َأال ِإنما ناح الحمائم بعد ما 

حملت األبيات األولى صوًرا شعرية مليئة بمديح علي بن يحيى. اشرح تلك الصور.   )i(   

َمن رثى ابُن الرومي في األبيات الثالثة األخيرة؟ وما نتيجة ذلك؟ اشرح بالتفصيل.  )ii(   

أو

)b(  وَقع ابن الرومي ضحية ظروفه، وقد كان َسّيئ الحظ، إذ جنى على نفسه بسخريته وهجائه الشديد حتى 

ألصدقائه. اشرح بالتفصيل معتمًدا على بعض األشعار التي درستها.
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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 األبيات اآلتية من شعر فدوى طوقان، ثم اكتب موضوًعا ُمفّصاًل مستخدًما النقط التي تليها:  )a(

لوأد البريئاِت أمثالَيْه َبَنْته يُد الُظْلم سجًنا رهيًبا

َيْمُثُل كاللعنِة الباقيْه  وكرَِّت الدهوُر عليه وما زال

وقد ُعّفرْت بتراِب القروْن وَقْفُت بجدرانِه العابسات

ويا بدعَة الُظْلِم والظالميْن وِصْحُت بها يا بناِت الظالْم

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

؟ الحبُّ

أيُّ سجٍن ال يقحُم الحبُّ يا عّباُس

أبواَب سوره المغلقاِت

أبوْسِع السجوِن َخنُق األحاسيس

وقتُل الحياة في األعماِق

من يصدُّ الشالَل عن سيرِه الكاسِح

عن اندفاعه الدفاِق؟ 

)i(  ما السّجن الرهيب الذي ُتشير إليه فدوى طوقان في األبيات األربعة األولى؟ اشرح بالتفصيل.   

)ii(  ما التساؤالت التي طرحتها فدوى طوقان في األبيات األخيرة؟ َفّسر ما أهميتها لفتيات جيلها حسب    

ما درست.

أو

)b(  اعتمدت فدوى طوقان في كتاباتها على تجارب أنثوية في الثورة والحب وحرّية المرأة في المجتمع. اكتب عن 

ذلك مع شرح بعض 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.  

)a(  ُتَعّد مسرحية "أهل الكهف" ِعبرة وِعظة للثبات على المبادئ التي تبني حياة األفراد مهما كانت الشدائد. اشرح 

ذلك من خالل األحداث المتعلقة بشخصيات الِفتية.

أو

)b(  "حياة جديدة! ما نفعها؟ إن مجرد الحياة ال قيمة لها. إن الحياة الُمطلقة المجردة عن كل ماٍض وعن كل صلٍة 

وعن كل سبٍب َلِهي أقل من العدم". ِلمن قال مرنوش ذلك؟ ولماذا؟ اشرح. 
 

العواصف، جبران خليل جبران  5

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

)a(  ُتظهر أقاصيص "العواصف" اختالط مشاعر التشاؤم واإليمان والحب والشقاء. عّلل ذلك ُمعتمًدا على أحداث 

ُأقصوَصَتي "العاصفة" و"السم في الدسم". 

أو

)b(  "كانت في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثنايا، طيبة العرف تعيش مقتنعًة بين أترابها وتتمايل فرًحا بين قامات 

األعشاب". ماذا جرى لتلك البنفسجة؟ اكتب عن الِعَبر المتعددة من األقصوصة. 

الرواية المستحيلة - فسيفساء دمشقية، غادة السمان  6

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

)a(  قال أبو عيدو ألمجد الخيال: "إنك محاٍم وَأِثق بك. أريد أن ُتحِضر إلى بيتي كاتب العدل. أريد تسجيل هذا 

البيت ِباْسم جهينة وحفيدي". اكتب عن األحداث التي أدَّت إلى هذا القرار.

أو

)b(  يقول المثل: "كل شيء ممنوع مرغوب". على َمن ينطبق هذا المثل في "الرواية المستحيلة: فسيفساء دمشقية"؟ 

علل ذلك مع شرح بعض األحداث المتعلقة بالرواية.
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