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  : األسئلة : أوًلا 

 :ین اآلتیین أجب عن السؤال
  ...أيا صاِح ھذا الركب قد سار مسرًعا : قال ابن عطاء ؛ شعًرا  ) ١( 

  ...بكَرْت تلوُم على زماٍن أْجحفا :       وقال أيًضــــــا  
أكمــل البیتــین ، واكتــب أربعــة أبیــات بعــد كــل منھمــا ، ثــم اضــبط األبیــات _ 

  .  العشرة بالشكل التام 
 درجات ٤(       .                                 یدة اذكر الغرض األساسى لكل قص_ 
. (  
  ...من عالمات االعتماد على العمل : قال ابن عطاء ؛ نثًرا  ) ٢( 

  ...سوابق الھمم :       وقال أيًضــــــا 
  .أكمل الحكمتین ، واضبطھما بالشكل التام _ 
ــ    _  ــا يكــشف عــن بعــض أوجــه جمالی ــا أدبی ــین تحلیًل ــل الحكمت  ات األداءحل

  .الخطابى فى األدب الصوفى 
 ) .  درجات ٤(                                                                            

........................................................................................................  
  :ة اإلجابة النموذجی: ثانًیا 

الصحیح على الطالب أن يكتب األبیات العشرة مضبوطة بالشكل التام  ) ١( 
  :ضبط كل حروف الكلمة ، كما يلى : ،  والمقصود بالشكل التام 

Č.
č.
Ď.
ď.
Đ.

اَر ْد سَ ذا الرَّْكُب قَ  َأَيا َصاِح ھَ  
ــْس   ِرًعاُمـــــــــــــــــــــــــــــ

َأَتْرَضى ِبَأْن َتْبَقى اْلُمَخلَّـَف     
ــَب   ْمَدُھْعــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينِطـُق   ِناُن الَكـوْ  َسوھذا ِلـ  
  َجْھــــــــــــــــــــــــــــــــــرًة

ــ ــسَّ ى َوَروأْن ال َي ــَه ال یِل ِبْج
ــ ــَوِســــــــــ   ٍئِرى اْمــــــــــ
قَّ َحـ یاَء والْ ْشـ َر األ وَمْن َأْبصَ 

ــا   قبَلھـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

َت ْنـ ى َأِذ، ما الَّـ   وٌدُعُن قُ ْحوَن
  اِنُعَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــِريَع اَألَمـ ــَراَم َصـ اِنى واْلَغـ
ــاِزُع   ُتَنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ُعاِطـ َواِت قَ َنـ یَع اْلكائِ ِمنَّ جَ َأِب
ِدْعـُه   َتْختَ ْمى بالسَِّوى َلـ   رَم

  اْلَمطـــــــــــــــــــــــــــــاِمُع
ــ َف ــَب َم ــْن ُھــَو  ُنْصُغیِّ وٌع ِبَم

  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِنُع
  

  



Č.
č.
Ď.
ď.
Đ.

ى َزمــاٍن َلــَبَكــَرْت َتلــوُم َع
  َأْجَحفـــــــــــــــــــــــــــــا
  الُتْكِثرى َعْتًبا ِلَدْھِرِك ِإنَّـهُ    

مــا َضــرَِّنى َأْن ُكنــُت فیــه 
  ًلــــــــــــــــــــــــــــــا خاِم

  و ِھمَّـةٍ  ُم َأنَِّنـى ذُ   َلْعاُهللا يَ 
وُن عــِن الــَوَرى ِلــَم ال َأُصــ

  ى اَجِتِديَبـــــــــــــــــــــــــ
    

ــا َأْن   ــا َعلَّھ ــَصَدْفُت عنھ َف
ــْصِدَفا   َتـــــــــــــــــــــــــــ

فـاِء وال    ُيطاَلـَب بالوَ   َأْنما  
ــصََّفا   الــــــــــــــــــــــــــــ

ــفاْل ــْدَب ــدا َأْو ِإْن ْدُر َب ٌر ِإْن َب
ــا   َخَفـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ا ِعفًَّة وَتَظرَُّفا  َتْأَبى الدَّنايَ 
ــزَّ الْ  ــُم ِعــ ــُمَوُأِريِھــ وِك ُلــ

ــَرَفا   وَأْشـــــــــــــــــــــــــ
 

ھـو عبـارة عـن جملـة        يذكر الطالب الغرض األساسى لكل قـصیدة ، و        ثم  _ 
  :واحدة فقط ، كما يلى 

كماُل العبودية فى َتْرِك المنازعة ( : القصیدة األولى الغرض األساسى فى 
   ) .والتدبیر

رفع الھمة عن الخلق زينـُة أھـِل        ( : ثانیة  القصیدة ال الغرض األساسى فى    
   ) .الطَّريق وِسیَمُة أھِل التحقیق

 العبارتین لم يؤخـذ بإجابتـه ، ولـو جمـع            ومن زاد فى إجابته شیًئا عن تلكما      
معھـا اإلجابــة الــصحیحة ، ألن المقــصود ھــو تــدريب الطالــب اإلجابــة علــى  

فال مجال مثًلا ألن يذكر الطالب األغراض الفرعیة ، . المطلوب فقط دون تزيد 
ــسؤال    ــى صــیغة ال ــا لیــست واردة ف ــوق   .ألنھ ــدة ف ــات الزائ ــر اإلجاب  وتعتب

  .المطلوب إجابات خاطئة 
 وفى اإلجابـة عـن سـؤال النثـر يكمـل الطالـب الحكمتـین مـع الـضبط                     )٢( 

  :الكامل الصحیح ، كما يلى 
  " . وِد الزََّلِلَد ُوُجْناِء ِعاُن الرََّجاِد على الَعَمِل ، ُنْقَصَماِت االْعِتِمْن َعَلاَم" _ 
   ."َسَواِبُق اْلِھَمِم ال َتْخِرُق َأْسَواَر اْلَأْقَداِر " _ 

ل الطالب الحكمتین تحلیًلا أدبیا ، يكشف عـن بعـض أوجـه جمالیـات               ثم يحل 
األداء الخطابى الصوفى ،وذلك من حیـث جمالیـات األداء الـشكلى البیـانى            

 دون أن يلجـأ الطالـب       اللغوى ، ومن حیث جمالیات األداء الـداللى المعنـوى         
ل إلى الشرح المجرد ، ألن منطوق السؤال لم يطلب منه شـرًحا ، وقـد يقبـ      

الكـشف  منه الشرح إذا كان وسیلة للوصول إلى الھدف مـن الـسؤال وھـو             
عن جمالیات األداء الخطابى ، أما إذا اكتفـى الطالـب بالـشرح فقـط ، عـدت         

  .إجابته خاطئة 
  مع أطیب األمنیات                                                                      

  


