
 

 

 

 

 

  التالیة الثالثة الـمواضیع أحد الـمترشح یختار
  : األّول الـموضوع

 ،حاّدٍة انتماٍء أزمة بمعاناِة تنفرُد شخصّیًة" الشّحاذ "روایة في بطَلُھ محفوظ نجیب َصوَّر
  ذلك في مستعمال

  .األثر على الرأي ھذا باِقانط مدى بّیْن .متنّوعة فنّیة أدوات       
         

  
  : الثاني الـموضوع

 اإلقناع أسالیبب ُھعُبْوتسَتو االختالف َتقبل فكرّیٌة رؤیٌة "اإلمتاع"و "قابساتلـما" في
  .الحجاجّي

   .رأیك دأْبَو القول ھذا حّلل
  
  

نّص تحلیل:  الثالث الـموضوع  

  :الطائّي الثغرّي یوسف بن محّمد *سعید أبا یمدح تّمام أبو قال      
      (...) 

 الّضرغاُم األسُد عایَن َلْو
  رؤیَتـــــــــھ

  أّنھ ُرعًبا َظنَّ إْن ِلیَم ما 
  األَســــــــــــُد

 كّل في بینُھما شّتاَن
  نائبــــــــــــــٍة

 فیِھما یٌنمب القضاء نھُج 
  )1(َجـــــــــَدُد

  كلُّ كتَفْیھ على ھذا
  حادثـــــــــــٍة

 ،اللَِّبــُد أكتافھ على وذاك ُتخشى 
(...)  

 فـي حّدا أنكأََ كان من
  كتائبھـــــــم

 أم اِضيلـما سیُفك أم أأنت 
  )2(ــــــُداَألَح

 منظرا منھ أكثُر یوَم ال
  حَسنــــــــــا

  ھاماتھم في )3(شرفّیُةلـموا 
  (...) )4(تِخــــــُد

 اإلسالُم أخَذ بھ یوٌم
  زینَتـــــــــــــھ

 بھ فْخرا واكتسى بَأْسرھا 
  ــُداألبــــــــ

 الحساُب قام إذا یجيُء یوٌم
  لــــــمو

 5(ُأُحــُد بِھ ُیفَضْح لـمو َبدٌر یذُمْمـُھ( 
(...)  

 منـــــــــــَك ُفتوٌح یوٍم كّل في
  واردٌة

 ُحْسِنھا من َتفَھُمھا تكاُد 
  الُبــــــــــَرُد

 لھا َمْھُجوًرا صار لقد حّتى   أنباُؤھا عُذَبت وقائُع

ة لجمھوری سیة ا ون ت ل  ا
رة ا ة وز ی رب ت ل   ا

  ـــاالبكالوریــــــ امتحان
  2011 جوان دورة
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  الشََّھــــــُد  َوَحَلــــــــــْت
 للُعَلى سماٍء ِمْن فما فاْفخْر

  ُرِفَعــــْت
 لھا الُحْسنى وأفعاُلَك إّال 

  ُعُمـــــــــــُد
 قد فیما َحُسوَدَك اعذرو

  بھ ُخِصْصَت
 ِمْثِلَھا في َحَسٌن الُعَلى إّن 

  الَحَســــــــُد
 98-95. ص بیروت، ّیة،لـمالع الكتب دار الدیوان، تّمام، أبو                                

 
  

  : األعالم
 المعتصم أیام من أرمینیة على للعّباسیین عامال كان :الطائّي الثغرّي فیوس بن محّمد بن سعید وأب

   .ھـ 237 سنة المتوّكل خالفة في وفاتھ إلى ھـ 220 سنة
  : الشرح

 المستویة الصُّلبة الغلیظة األرض: َجدد - 1
 نحس ساعة األحد یوم ساعات أولى أّن قدیما نّجمونلـما یعتقد: اَألَحد - 2
 الیمن في صنوعةلـما السیوف: شرفّیةلـما - 3
  ھاماتھم إلى تسرع السیوف أّن المقصود :ُدِخَت – 4
 األخرى في وانھزموا األولى في انتصروا ینلـمسلـما غزوات من غزوتان  :وُأحد بدر - 5
  
  : طلوبلـما

  :یأتي بما مستعینا مسترسال تحلیال النّص حّلل
  .القصیدة نظام خصائص بّین -
 أعمالھ تصویر من مّكنتھ وھل ؟ ممدوحھ تفضیل في اعرالّش اعتمدھا التي األسالیب ھَي ما -

  الوجھ على الحربّیة
  الحماسة؟ شعر یتطّلبھ الذي   
 وأعمالھ؟ ممدوحھ صفات عن عبیرالتَّ في تّمام أبو إلیھا انصرف التي بالغةلـما تفّسر بم -

   محّققا اعرالّش تجد وھل
  ؟ الحماسة شعر ھیستوجُب ما  
  

 

 

 

 

 

 

 


