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المادّة :اللغة واألدب العربي ) :يختار الممتحن أحد الموضوعين(
األول:
الموضوع ّ

ال ّتحليل

يقول أبو تمام :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

خـلـق دنـيـ ًئـا
إذا جـاريت في
ٍ
رأيت الحرَّ يجتنب المخازي
ومــا مــن شـ ّدة ّإال سـيـأتــي
لقد َجرّ ب ُ
ْت ھذا ال ّدھـر حـ ّتـى
إذا ما ْ
رأس أھل البـيت ولَّـى
يعيش المرء ما اس َتحْ يى بخير
فـال و; مـا في العـيش خيْـ ٌر

فأنت و َمنْ ُتجاريه ســوا ُء
ويحْ ِميه عن َ
الغ ْدر الـوفـا ُء
َل َھا من بعد ش ّدتھا الرّ خا ُء
أفادتـنـي ال ّتجاربُ ْ
وال َع َنا ُء
اس الجـفـا ُء
َبدَا َل ُھ ُم من ال ّن ِ
ويبقى العود ما بقي اللِّ َحا ُء
وال ال ّدنيا إذا ذھب الحـيـا ُء.
ديوان أبي ت ّمام.

األسئلة
) 04د(
 (1ھات تعريفا موجزا لل ّشاعر.
) 01د(
 (2إلى أيّ غرض من األغراض الشعريّة ينتمي ھذه األبيات.
 (3اشرح الكلمات ال ّتالية ث ّم ضعْ ّ
كال في جملة مفيدة  :الجفاء – ال ّلحاء – العناء ) 03د(
 (4استخرج من ال ّنصّ ما يلي :
) 02د(
أ -ضميرا م ّتصال في مح ّل نصب مفعوال به ،وآخر في مح ّل جرٍّ .
) 01د(
بَ -جمْ عًا َع َلى َو ْز ِن " َم َفاعِ ُل"
) 01د(
ج -طباقا.
 (5أعربْ ما تحته ٌّ
) 03د(
خط.
) 05د(
 (6اشرح األبيات األربعة األخيرة.
الموضوع ال ّثاني  :اإلنشاء
من أدباء العصر الحديث مصطفى لطفي المنفلوطي الّذي امتلك زمام اللّغة العربيّة وكتب
مقاالت اجتماعيّة ع ّدة ُنشرت في صحيفة "المؤيّد" ث ّم جُ معت أخيرا في كتابه "ال ّنظرات".
تحدّث عن ھذا األديب مب ّينا أھ ّم خصائص أسلوبه.

