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 وآداهبا الفرض احملروس للفصل الثاين يف اللغة العربية

 ..............العالمة:...........القسم: ........................اللقب:.................... االسم: 
 النص: 

وحالته بائسة كثري األمل والشكوى ، يطلب احلياة فال تلىب نداءه قضى ابن الرومي أيامه يف بغداد 
اد هجرها وطاف بببع   احلياة ، وال تذوب لشكاته نفوس أهل املروءة ، وملا نبا به حظه يف بغد

املدن ينشد فيها األمل الضائع ، بيد أنه مل يعثر فيها على أمانيه املنشودة فعاد إىل بغداد مشوقا إليها 
 وقنع ابن الرومي برزقه الضيق وحياته الشقية كارها الغربة والسفر حيث قال يف هذا الصدد :

 ى ن ب أذاقتين األسبفار مباكره الغ    -1
 

 وأغببراين بببرف  املطالببب   إيّل 
 اهبد  ز  د ه ْزفأصبحت يف اإلثراء َأ -2 

 
 ٍباغ ب ر  ب َغب ْروإن كنت يف اإلثراء َأ 

 اريح بعبدها  ب ب لقيت من الب  الت   -3 
 

 اوئبالبذَ  اض ض ب ِيْبلقيت من البحر ا  
 207العباسي ص دبية يف العصر حممد خفاجي احلياة األ                                              
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............................................................................................................. 
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  عامال خريا مذموم  ال
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