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 0206 ماي 61                                       ثانيةللسنوات ال ثاينال سداسيفروض ال
  تسيري  واقتصاد: لشعبةا
 د 54:املدة                                        اللغة العربية وآداهبا                     :يف مادةفرض  

 :النص

يطلب احلياة فال تلىب ندداه  احليداة ، وال  قضى ابن الرومي أايمه يف بغداد وحالته ابئسة كثري األمل والشكوى ،
تذوب لشكاته نفوس أهل املروهة ، وملا نبا بده حهده يف بغدداد هارهدا وطداض بدبع  املددف ينشدد فيهدا األمدل 
الضائع ، بيد أنه مل يعثر فيها على أمانيه املنشودة فعاد إىل بغداد مشوقا إليها وقنع ابدن الرومدي برهقده الضدي  

 :رها الغربة والسفر حيث قال يف هذا الصدد وحياته الشقية كا
 أذاقتددددددددددددر األسددددددددددددفار مدددددددددددداكر  الغ دددددددددددد    -6
 

 إيّل وأغددددددددددددددددددددددراين بددددددددددددددددددددددرف  املطالددددددددددددددددددددددب 
دددددددددد  ه اهدددددددددد   -0   فأصدددددددددباء يف اْهدددددددددراه أ ه ه 

 
دددددددددددب     وإف كندددددددددددء يف اْهدددددددددددراه أ ر غ دددددددددددب  ر اغ 

ب ددددددددداري  بعددددددددددها  -3   لقيددددددددء مدددددددددن الددددددددد  التد 
 

 لقيددددددددء مددددددددن الباددددددددر ا ب ي ض دددددددداض  الددددددددذ اوئب 
 022دمحم خفاجي احلياة األدبية يف العصر العباسي ص                                                         

 رواسب  : التعب ، ابيضاض:  مل يوف  فيها  ،التباري :نبا: شرح املفردات
 :األسئلة

 ماهي احلالة االجتماعية  اليت كاف يعيشها ابن الرومي؟  -6
.................................................................................................................................................................. 

 حدد البيء الذي يدل على رغبة الشاعر يف الثراه؟  -0
................................................................................................................................................................. 

 إىل نوع من أنواع الشعر تنتمي القصيدة ؟ عرفه؟ اذكر بع  شعراه هذا النوع؟  -3
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 :  أجب بصاي  أو خطأ مع تصاي   اخلطأ إف وجد -5
 ............خصأو أاالختصاص هو االسم املنصوب  املغرى به لفعل حمذوض وجواب تقدير  أعر  -أ

.............................................................................................................................................................. 

  ................يكوف االسم االختصاص اسم نكرة وال يكوف اسم اشارة وال اسم موصول -ب
.................................................................................................................................................................. 

  0من  6صفاة 
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 ....................احلكمة هي قول مأهور يقوله الناس عن جتربة طويلة -ج
.................................................................................................................................................................. 

 .................من أسباب ظهور احلكمة يف العصر العباسي امتزاجهم ابلثقافات اجملاورة فقط -د
.................................................................................................................................................................. 

 ................من شروط ال النافية للانس أف يكوف امسها نكرة متصال هبا  -ه
.................................................................................................................................................................. 

 : أعرب ما حتته خط يف العبارتني التالية -4
 عامال خريا مذموم   ال

 .......................................................................................................................................................:عامال
 .........................................................................................................................................................:خريا

 ......................................................................................................................................................:مذموم
 تدافعوف عن أوطانكم  أيها اجليشأنتم 
 ..........................................................................................................................................................:أيها

 ......................................................................................................................................................:اجليش

 
 ......................................................................................:االسم واللقب

 

 02/.....................: .العالمة 
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