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 4من  1صفحة 

 د 02و سا 20املدة: 

ↁ 

 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

 الّنص:
ـــــْربٍة ال النَّْفـــــــــــــــــس  َراِضيــــٌة         َأِبيت  (   1        ـــــْلتَقـــــى ِمــــــــن ِشيَعتــِــــــي َكثَـب  بهــــــــا َواَل  في غ   اْلم 
ــــــــــرُّ النَّـــــــْفَس َطــــْلَعتـــ ـــه         2        وال َصـــــديٌق يـــــــــَرى َمـــــــا بـــــــي فيـكتَــــئــِـــــــب   (   َفــــــال َرِفيـــــــــٌق َتس 

 

ـــــنـِيــــــــــــت  بخــــطـــــٍب َأْمــــــر ه َعَجــــــب   ـْن َعَجـــــــــائِب َما اَلَقْيت  مـــن زَمِني        (   وِمــــ3        أّنــــــي م 
؟فمـــا ذا الَوْيــل  والَحـــ )أصبحُت فيه( بــما       (   لــــــــم أقتـــــــرْف زّلـــــــًة تقــــــضي عليَّ 4        ـــَرب 
؟ (   فهـــْل ِدفاعَي عـــْن ِديِني وَعـــــْن َوَطِني        5        َذْنــــــــٌب أ دان  بــــــــــه ظــــــــلًمـــــا وأْغــــــتـــــــــــــرب 
ـــــــــاد  َمْنَدمـَـــــــــــــًة      6       سَّ ــْحَتســــــــــب     (   فـــــال يظ ــــــنَّ ِبــــــــَي الح   فإّنِنـــــــــــي صـــــــــابٌر فــــــي الّلـــــــه م 

 

 أْيــــــــِدي الحــــــــــــــــواِدِث مـــــــــــنِّي َفْهَو م ْكَتَسب   (   أثــْــــَرْيت  مْجـــــــًدا فـــلم أعَبـــــــــــْأ بَما سلَبْت        7      
 وال َيحيــــــــــــف  عــــــــــلى أْخــــــــالِقَي الَغَضـــــــب           بــاِدَرتينِّي امرٌؤ ال َيــــــر دُّ الخــــــــــوف  (   إ8      
َص أقـــــواٌم( إذا  (   وما أ َبـــــــالي وَنْفـــــــِسي َغيـــــــــر  َخـــــاطئٍة        9       ْن َكــــــــــــــــــــــــــَذبوا)تــــــخــــرَّ  وا 
 مــــــــن َقْبلـــــي دٌم َكِذب   «يوسفَ »في ثْوِب  هـَـــــا إنَّها ِفرَيــــــــٌة قــــــْد كــــــــاَن َبـــــاَء بهـَــا         (11      

 

 فــــــــــــي غــ ـــــــْرَبــــٍة ليس فيــــــــهــــــــــا أٌخ َحــــــــِدب       فإْن يــــكْن َساَءِني َدْهــــــــــِري وغـــاَدَرني     ( 11      
ْدَرِتها ـــَفَســــــــْوَف َتْصف   ( 12        ب  تـــــــــــــــــــــــمَّ َيْنــــَقــــــلـــــــــ مـــــــــا وكـــــــــــــلُّ دْوٍر إَذا       و اللَّياِلي بعـــَد ك 

 

 ف[بتصرّ  - 47-47. ص: م8991العودة بيروت،  ]محمود سامي البارودي، الديوان، دار                                      
 

 الّرصيد الّلغوي:
ِتي.باِدرتي:   . الهالكالَحَرب:   َطْلَعُته: ُرؤَيته.  . قريبَكَثُب:   أْهِلي.ِشيَعِتي:   ِحدَّ
 . عطوفَحِدُب:   رَجَع بها.باَء ِبها:  . ِكْذَبٌة م ختَلقةفرية:   .افترى  تخّرَص: َيج ور  وَيظِلم.َيِحيُف: 
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 4من  2صفحة 

ↁ 

 األسئلة:
 

 نقاط( 81البناء الفكرّي: ) -أّوال
 مّم يشكو الّشاعر في مستهّل قصيدته؟ وّضح.( 8
 ما سبب  تغريب الشاعِر عن وطنِه؟ وما موقفه من ذلك؟( 2
 داللتها في الّنص. نحادثًة تاريخّية دينّية. ا ذك رها، وبيّ عاشر استحضر الّشاعر في البيت ال( 3
 قاِرن بين مطلِع الّنص وخاتمته، مستنتًجا َوْجَه َشَبٍه ووجه اختالف بينهما.  (7
 لّخص مضمون األبيات م راعًيا منهجّية الّتلخيص.( 7

 

 نقاط( 10البناء اّللغوي: ) -ثانيا
 يّدل على األهل واألحباب الذين افتقدهم الّشاعر في غربته. أّلــِـــْف من الّنص حقال م عجميا  (8
 أعرْب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمٍل.( 2
 حّدد نوع األسلوب وغرضه البالغي في البيت الخامس.( 3
 ها:تما نوع الّصورة البيانّية اآلتية؟ اشرحها وبّين وجه بالغ( 7
 الواردة في صدر البيت الّثاني عشر.)فسوف تصفو الّليالي(  -      

 استخرج محسنا بديعيا من البيتين األخيرين، سّمه وبّين أثره في المعنى. (7
 

 نقاط( 17الّتقييم الّنقدّي: ) -ثالثا
 الّشاعر محمود سامي البارودي من الّشعراء الذين أسهموا في نهضة الّشعر العربّي الحديث وأعادوا له َرونقه.       
 المدرسة األدبّية التي ي مّثلها.سّم  (8
 ا ذكر أهّم خصائصها من حيث الّشكل ومن حيث المضمون. (2
ّوادها. (3  بّين دوَرها في نهضة األدب العربّي مع ِذْكر أبرز ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 4من  3صفحة 

ↁ 

 
 

 الثاني الموضوع

 الّنص:
نة عند العرب اثنا عشر شهرا وعند العجم كذلك، إال أّن العرب تجعل شهورها على مدار األِهّلة، وأيامها  السَّ

، وأما العجم فجعلوا شهورهم على مدار الّشمس، وأيام ها ثالثمائة وخمسة وستون يوما؛ وفي يوماثالثمائة وأربعة وخمسون 
نيَن، العرِب قمرّية وِسن و العجم شمسّية والّتفاوت بينهما كلَّ ِمائِة َسنٍة ثالث  سِ  هذه المّدة تقطع الّشمس دائرة الَفلك، فِسن و

م وا الّسنة أربعة أقسام، كلُّ ِقسٍم فصٌل.  فلهذا االعتبار قسَّ
 لأما الربيع: فهو ن زول الّشمس أّوَل دقيقٍة ِمن ب ْرج الَحَمل، فعند ذلك استوى الّليل والّنهار في األقاليم، واعتد 

يََّنْت، والّدنيا كأّنها جاِرَية شاّبة َتَجلَّ  َفَها َوازَّ ت وَتزّيَنت الّزمان، وطاب الهواء وطاب عيش  أهِل الّزماِن، وأَخَذت األْرض  ز ْخر 
 قِبل  الّصيف.ينتهي الّربيع وي   حينئذ  للّناظرين، فال يزال كذلك َدأب ها ودأب أهلها إلى أن تبل غ الّشمس آخر الجوزاء، فـ

وأما الّصيف: فهو نزول الّشمس أّوَل الّسرطان، فعند ذلك تناَهى ط ول الّنهار وقصر الّليل، واشَتدَّ الَحّر...  
ونقصت األنهار وَنَضَبت الِمياه، وأدرك الحصاد، واّتسع للّناس الق وت وِللّطير الَحبُّ وللبهائم الَعَلف، وَتكاَمل زخر ف 

حسناء ذات  َجماٍل كثيرة  الع ّشاق، والتزال كذلك إلى أن تبلغ الّشمس آخر الّسنبلة،  األرض، وصارت الّدنيا كأنها عروس
 فعند ذلك انتهى الّصيف وأقبل الخريف.

يل يل والّنهار مّرًة أخرى، ثّم ابتداء اللّ وأما الخريف: فهو وقت نزول الّشمِس أول الميزان، فعند ذلك استواء اللّ  
مال وَتغّير الّزمان، ويبست أنواع الّنباتات ... واّدَخَر الّناس ق وت الّشتاء ودخلوا  بالزيادِة، فحينئذ َبَرد الماء وهبَِّت الشَّ

لود الغليظة ِمن الّثياب، وتغّير الهواء، وصارت الّدنيا كأنها كهلٌة  وا الج  ، والتزال م الّشباب()َتَولَّْت عنها أّياالبيوت، وَلِبس 
 قوس، وقد انتهى الخريف وأقبل الّشتاء.كذلك إلى أن تبلغ الّشمس آِخر ال

وأما الّشتاء: فهو وقت نزول الّشمس أول الَجْدي، فعند ذلك تناَهى ط ول الّليل وقصر الّنهار، ثّم أخذ الّنهار في  
هو ماّدة )الّزيادة، واشَتدَّ البرد، وأظَلم الجّو، وَكَلَح وجه الّزمان ... ومنع البرد الّناس عن الّتصرُّف، وَبَرَد الّليل  الذي 

الّشرب. وهو زمان الراحة واالستمتاِع كما أّن الّصيف زمان الَكدِّ والّتَعب، قيل: "َمن لم َيْغِل دماغ ه ، وطاب األكل و الحياة(
في الّصيف لم َيغِل ِقْدر ه في الّشتاء". وصارت الّدنيا كأّنها عجوز َهِرَمٌة َدنا َموت ها، فالتزال كذلك إلى أن تبلغ الّشمس 

وِت، وقد انتهى الّشتاء وأق  بل الّربيع مّرة أخرى، واليزال كذلك إلى أْن َيْبل َغ اْلِكَتاب  َأَجَله. آخر الح 
   

 زكريا القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، مؤسسة األعلمّي ] 
 بتصّرف[  - 13-18م، ص:2111-8ط -للمطبوعات، لبنان

 

 الّرصيد اللغوّي: 
  َقّلْت وغاَرت. َنَضبت:

 اء،وهي: )الَحَمل والّثور والَجوزاء، والّسرطان واألسد والَعذر  اثنا عشر قسما في دائرة الَفَلك أبراج الّسماء، و برج العذراءالّسنُبلة: 
  . والميزان والعقرب والقوس، والَجْدي والّدلو والح وت( 

 كّشَر وَعَبس. كَلح:   ريٌح تهّب من ناحية الق طِب. الّشمال: 
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 4من  4صفحة 

ↁ 

 األسئلة:
 

 نقاط( 81الفكرّي: ) البناء -أّوال
له؟ (8  ما موضوع الّنص؟ وما طبيعت ه؟ وما الَهدف من تناو 
ْر بداية ونهاية كّل فصل. (2  اعتمَد الكاِتب  في تحديد مواقيت الفصول على منازل الّشمس. ا ذك 
 أِعْد ِصَياغة مضمون الفقرة الّرابعة بأسلوبك الخاّص. (3
الّصيف لم َيغِل ِقْدر ه في الّشتاء". ِاْشَرح هذه المقولة، وبّيْن مدى ورَد في الّنص: "َمن لم َيْغِل دماغ ه في  (7

 صالحّيتها في وقتنا الحاضر م سَتْلِهًما القيمة التي اشتمَلت عليها.
ْر مؤّشرين لكّل منهما، مع التمثيل من الّنص. (7 د النمط الغالب في الّنص، والّنمط الخادم له، واذك   َحدِّ

 

 نقاط( 10) البناء الّلغوي: -ثانيا
لُّ عبارة "...ال يزال كذلك..." في الّنص؟ وّضْح. (8  عالَم َتد 
َمل. (2  أعِرْب ما تحته خّط في الّنص إعراب م فَردات، وما بين قوسين إعراب ج 
 ما األسلوب الغالب في الّنص؟ ولماذا؟ (3
 ّر بالغتها.بينها مبّيًنا سشبيهات. استخرجها، ووازن تطّوَر تصوير الّدنيا خالل الفصول األربعة بواسطة التّ  (7

  ﴾...ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ …﴿قال هللا تعالى:  (7

 [27]سورة يونس:                                                                      

 حّدْد َموِضَع توظيف اآلية الكريمة في الّنص، وَسمِّ هذا الّنوع ِمن الّتوظيف، وبّيْن أثره في المعنى. -
 

 نقاط( 17الّتقييم الّنقدي: ) -ثالثا
 قال بطرس الب ستاني:

قبال العلماء محمودة  " كانت حركُة الّتأليف في الُعلوم واآلداب في دولِة المماليك   لكثَرة المدارس عندهم وا 
  [.77]الكتاب المدرسي، ص عليها وانصرافهم إلى الّتأليف ...." 
 القول متناوال ما يأتي: ِاشَرح -: الّتعليمة
 ِبَم اصط لح على تسمية هذا العصر؟ ولماذا؟ (8
وعّي في هذا العصر. (2 لماء إلى الّتصنيف الموس   حّدد أهم أسباب انصراف الع 
 تَحّدث عن خصائص الّنثر العلمي في هذا العصر، ومّثل له ِبعَلمين من أعالمه. (3

   
 
 

 

 انتهى الموضوع الثاني


