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المادّة :اللغة واألدب العربي):يختار الممتحن أحد الموضوعين(
األول :ال ّتحليل
الموضوع ّ
يقول عبد  بن المق ّفع :
إذا تراكمت عليك األعمال فال تلتمس الرَّ ْو َح في مدافعتھا يوما بيوم ،فإ ّنه ال راحة لك
في إصدارھا ،وإنّ الصّبر عليھا ھو الّذي يخ ّففھا عنك ،والضّجر ھو الّذي ُي َراك ُمھا عليك.
فتعھّد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتھا تعتري بعض أصحاب األعمال وذلك أنّ
الرّ جل يكون في أمر من أمره فير ُد عليه شغل َ
آخ ُر ،أو يأتيه شاغل من ال ّناس يكره إيتاءه
ف ُي َك ِّد ُر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه .ح ّتى ال يحك َم واح ًدا منھا.
األمور ،ث ّم
فإذا ورد عليك مثل ذلك ،فليكن معك رأيُك وعقلُك ،اللّذان بھما تختا ُر
َ
ش ْغلِك ،فاشتغ ْل به ح ّتى تفرغ منه ،وال َيعْ ُ
األمْريْن ب ُ
ظ َمنَّ عليك َف ْو ُ
ت ما َ
فات ،أو
ٱختر أولى
َ
تأخي ُرما ّ
تأخ َر.

األسئلة
) 04د(
) 01د(
) 03د(

 -1ھات تعريفا موجزا للكاتب.
 -2ضع عنوانا مناسبا لل ّنصّ .
 -3اشرح الكلمات ال ّتالية :
تلتمس –الضّجر – خصلة.
)1د 1+د 1+د 1+د 1+د =  05د(
 -4استخرج من ال ّنصّ ما يلي :
ْ
از َمه.
أ -فعال مجزوما واذ ُكرْ َج ِ
ً
جملة ال مح ّل لھا من اإلعراب.
ب-
ت -ضميرا مستترا وجوبا.
ث -جملة إنشائيّة.
ج -طباقا.
 -5أعرب ما تحته ّ
) 03د(
خط.
) 04د(
 -6اشرح الفقرة األخيرة من ال ّنصّ .
الموضوع ال ّثاني:اإلنشاء
يعتبر الجاحظ من أشھر الك ّتاب في العصر العبّاسي بعد عبد  بن المق ّفع .وله طريقة
خاصّة في الكتابة .تحدّث عن أھ ّم مم ّيزات أسلوب الجاحظ.

