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ّر ا اا أ ّا ّا 

  :األّولالموضوع 

  .نصٍّ قصصّي ُمتناسق البناء ُمرتابط األجزاء كتابةي من  القّص وتنّوَعها يف رحلة الغفران مل َميْنَـَعا املعرّ  مصادر إّن تعّددَ 

    .حّلل هذا القول وأبد رأيك فيه

  :الثانيالموضوع 

ا شكال مسرحيّ  لتُ ا وختيّ ّما سياسيّ ـه تناولتُ ": "اململوك جابر مغامرة رأس"يقول سعد اهللا ونّوس ُمتحّدثًا عن مسرحّيته 

  ."معها يف التجربة والتحاورَ  ج الدخولَ تيح للمتفرّ ـجديدا يُ 

  .وأبد رأيك فيه حّلل هذا القول

  :تحليل نصّ : الموضوع الثالث

فاعرتضه وهزمه وأسر قائَده ابَن . وبينما هو منشغل بغزوه ورده خرب مهامجة العدّو لبالد املسلمني. عّن لسيف الدولة أن يغزو :تمهيد

  ]الّطويل[                                                     :فقال املتنّيب يصف املعركة. الدمستق

  ــــولُ يُـ خُ  ــامَ ــهَ السِّ  نَّ ـوا أَ ـمُ لِ ــا عَ ومَ   اــدَ إلـى الـــعِ  )2(ادِ ـيَ اجلِ  )1(دِ َب باجلُرْ رْ ـى الـدَّ مَ رَ 

  ـيــــــــلُ ـهِ ــه وصَ تِ ـحْ هلا َمـرٌَح من تَ   ــاـنَـ بـالقَ  بِ ـارِ ـقَ اَل الـعَ ـوَ ــشْ تَ ) 3(ـلَ ائِ ـوَ شَ 

  ــــولُ ـنًـا ونُــصُ ـا قَ ـهَ ـتْ ـبَّ لَ  )4(بِـَحـرّانَ   ــهُ ــت لَ ضَـ ــرَ ــطْــرٌة عَ إالّ خَ  ــيَ ومـا هِ 

  ـيــلُ ـقِ ثَـ  ـيـهِ فِ  تِ ـوْ ُء الـمَ طْ وَ )5(بِــأْرَعـنَ   ــهُ ــومَ ـمُ ـى هُ ـضَ مْ ا َهــمَّ أَ إذا مَـ  ـامٌ ُهــمَـ 

  ...)8(لُ ــــــــتَِقي سَ يْ لَ ــا فَـ يهَ فِ  )7(تْ سَ رَّ ا عَ ذَ إِ   ةٍ ـدَ ـلْ بَـ  ـلِّ ـُض فـي كُ كْـ الـرَّ  )6(ااهَ ـرَ ـيـٍل بَ خَ وَ 

  ـيــلُ ـمِ ـجَ ـا فَ ـُقـهَ ـا َخــلْ مَّ أَ ـا وَ ـاحً ـبَ قِ   ةً ـيـــرَ ــا ُمـغِ هَ وْ أَ ـى رَ ــتَّ وا حَ ـَعـرُ ـا شَ فَـمَ 

  ...)9(لُ ــيـــسِ غَ  ـوفِ ـيُ الـسُّ بِ  انٍ ـكَ مَ  لُّ ــكُ فَ   ـمِ ـهِ ـيْ ـلَ عَ  يـدَ ـدِ ـحَ لْ َن اَ ـرْ ـطِ ـمْ ـُب يُ ـائِ ـحَ سَ 

  ...ولُ ـــلُ طُ  ـارُ ـيَ الـدِّ ـى وَ عَ ـرْ صَ  مُ وْ ــقَ لْ اَ  ـهِ بِ   ــكٍ ـلَ سْ مَ  ــلِّ ـي كُ فِ  انُ ـيـرَ ـا الـنِّ هَ ـرُ ـايِ ـسَ تُ 

  )11(ـولُ ُحـجُ ـي وَ ـضِ ـقَ ـنْ ـا تَ مَ )10(ـا غُـَررٌ ـهَ لَ   ـاـهَ ـونَ فُ ـرِ ـعْ يَ  ـةً ـعَ ـلْ طَ  ـمْ ـهِ ـيْ ـلَ عَ  ـنَ ـعْ ـلَ طَ 

  ـيــلُ لِ ذَ  ـــيـرِ مِ ــألَ لِ  يــزٍ ــزِ عَ  ــلُّ كُ َو   )14(ـىجَ ـوَ لْ اَ  ـنَ مِ )13(ىحَ زْ رَ )12(انِ الـرَّ  نِ ـصْ ـحِ بِ  ـنَ تْ بِ وَ 

  ولُ ـهُ سُ  ـيـهِ فِ )17(ـْيـضِ ـبَ لْ اَ  )16(ونُ ٍب ُحـزُ ـرْ ضَ بِ   )15(ــمْ ــهُ ــلَّ فَ  ــعَ ــيَّ شَ وَ  ـمْ هُ ـالَ ـتْ قَ  عَ دَّ ـوَ فَ 

  228-3/221 ،بيروت،العربيّ دار الكتاب  شرح البرقوقي، ي،الديوان،المتنبّ                                    

ا : االختبار  الجمهورية التونسية 
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سريع اجلري، :جواد.ج: اجلياد)2(/ .ال عيب فيه مجع أجرد واألجرد من اخليل الّسّباق، التامّ : اجلُرد)1( :شرح المفردات

وف والرماح مشرعة يوالس ،من شال الّذَنَب شوال رفعه، وقد شّبه اخليل الراكضة:شوائل)3(/ .يقال فرس جواد أي سريع

اجليش الكثري : األرعن)5(/ .قدمية يف تركيا ما بني النهرينمدينة : حرّان)4(/ .أذنا�افوقها، بالعقارب املسرعة الرافعة 

مبعىن : غسيل)9(. تُقيم باملكان وقت اهلاجرة: تَقيلُ  )8(./ باملكان أقامت به ليال: عّرستْ )7(./ هزَلـها: براها) 6(/ .املضطرب

/ .من حصون الروم:الرّان )12(./ اخليل بياض يف قوائم: ُحجولُ )11(/ .البياض يف وجه الفرس: ج غرّة: ررالغُ )10(/ .مغسول

مجعه : فلّ )15(/ )حفيت حوافرها مما كّلفها األمري(احلفى : الوجى)14(/ .ساقطة هزاال من اإلعياء:رزحى)13(

ويقصد أّن كثرة   .مجع بيضة وهي اخلوذة: البْيض)17(./ ل، ضّد السهغلظ من األرض ما: احلُزون)16(./ املنهزمون:فلول

  .  تراكم اخلوذات والرؤوس واجلثثاخلوذ املتساقطة جيعل احلزون مستوية بفعل 

  : حّلل النّص تحليال مسترسال مستعينا بما يلي

 البطل؟ بصورةكيف صّور الشاعر اخليل يف النّص؟ وما صلة ذلك  -

 .تبّينها مربزا أبعادها. اإلعالء من صورة البطل وازدراء أعدائهيف النّص مراوحة بني  -

 ما أثر األدوات الفنّـّية اليت وّظفها الشاعر يف إذكاء النفس احلماسّي يف القصيدة؟  -

 شعر احلماسة عند املتنّيب؟خصائص إىل أّي حّد تبدو القصيدة معّربة عن  -

 

  


