
 

2 / 1 

  
  
  
  
  

  : ّصالّن
  

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10  

 
 
 
 

15  
 

  

 ھذه نَّ، َأليِّاِلى الكَم إَليِّوِرُر الضَّدَّ َحَزاَو وتَجَران إذا توفََّرْم في الُعُثُد یْحاَء أّن الغَنْمَلاْع     
، ِهِرْی وَغِلِز والمْناِش المَع مَنِةیَّوِرُر الضَِّھاِتاَج َحمیِع من َجَغَر َفا إّال مْنَھیِعْد ال یسَتَةاَعَنصِّال

  . اِتوَذُذْل الَمِباِھي مَذا ِفًننَُّف َتْمِھاِلَو أْحِراِئ عن َسوَنُغاِرا إّال الَفَھُبفال یطُل
 َك ذِلوَنخُذھم یتَّوُك، وكان مُلْمنِھُد وُمْمِھاِرَص في أْمٌراِخٌر َزْحا َبَھ مْنِمَج الَعاِنلَطان في ُسوَك     

 وُهُلجَعاویًة، َوَسَت ُماًءَز أْجَمَالفون فیھ الَكؤلِّ ُیِرْع الشِّ فنًُّالم أّوُھ َلاَن فَكرُبوأّما الَع... ون بھُعوَلوُی
 الیِب األَسِةاَدي وإَجاِن المَعابِة في إَصْمِھِحراِئا لَقكَح، وِمھْمرِف وَشْمِھِمَك وِحْمِھاِرَبْخا َألیواًنِد

ب َل أْغُةاَوَدت الَبناعًة، وكاَن ِصَعَرُفوا ا والًموا عْلُلِحَت لم یْنئٍذیَنم ِحُھى ذلك، ألنََّلوا َعرَُّمواسَت
 واَتْصوا اَألُعجََّر، َفْمِھاِتَوَل َخاِءَضي َف ِفاُنَیْتوالِف ْمِھِل إِباِءَدي ِحم ِفُھ مْناُةَدى الُحنََّغت مَُّث. ْمِھِلَحِن

 اِتَمَغن النَّم بْیِھاِئَني ِغوا ِفُباَسَنا َمبَّوُر. ناًء ِغعِرالشِّ إذا كان ِبَمرنُّ التَّوَنمَُّسوا ُیوا، وكاُنُمنََّروَت
ا َھلِّ ُكِطاِئَس الَبَنْأ َشیٍمِلْع َتِرْی من َغباُع الطُِّھ َلُنطَّ تتَفیِنالِح التَّ مَنسیُطا الَبوھَذ... ًةیَطِس َبًةَباَسَنُم

ا على ْوَلْو واسَتُمَالاء اإلْسّما َج، فلْمِھِتیَِّلاِھ وَجْمِھاوِت في بَدِبَر الَعَنا شْأ ھَذْل یَزولْم. ِعناِئمن الصَّ
وا إلى اُر، فَصِمَم اُألِماِئَن َغ مْنْم لُھَلا حَص بَمُھْف الرِّْمیِھ عِلَبَل وَغُفَر التَّْمُھاَءا، َجَیْن الدُِّكاِلَمَم
وا اُر وَصوِم والرُِّسْر الُف مَنوَننَُّغ الُمَقَرَتواْف. اِغَر الَفِءَالْجِت واْسِةَیاِش الَحِةقَّ وِرِشْی الَعِةاَرَضَن
 ْمُھیَنِح تْلُب العَرمَع، وَسیِراِم والمَزِفاِز والمَعیِراِبَن والطَّاِنیَدالِعا ِبْونَّ وَغِبَرَع لْلَياِلَوَم

  ...ْمُھعاَرا أْشَھْیوا عَلُنحَّفَللَألْصَواِت 
 من ٍة وظیَفِرْی في َغٌةالیَّا كَمَھ ألنَِّعناِئ من الصَّاِنَرْمي الُع ِفُلُصْح ما َیُر آِخُةناَع الصِّذِهوَھ     
 ِھِلَال اخْتَد عْناِنَرْم الُع مَنُعِطَقا یْن َمُلا أوًَّض وھو أْی،رِح والَفاِغَر الَفَة إّال وظیَفِفاِئالوَظ
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  :األسئلة
ّص وفقا قّسم الّن. عرض فتحلیل فاستنتاج: ّص على البنیة الّتفسیرّیة الّتالیةقام الّن.1

 .كّل قسم عنواناإلى  ْدِنلذلك وأْس
  

  نقطة ونصف  

 دورھا في إكساب ثماني مفردات بانیة لمعجم الغناء وبّیْنّص  من النَّرْجاستْخ.2
 .النّص طابعا علمّیا

  

 
  

  ثالث نقاط

  انتشار صناعة الغناء عند العرب؟َر فّسر ابن خلدون تأخَُّمِب.3
  

   ونصفةنقط  

 في فقرة من خمسة أسطر بّیْن. مّیز ابن خلدون الغناء من صناعة الغناء.4
 . خلدونابنخصائص الغناء كما یراھا 

  

  تاننقط  

 ثا منھا وبّیْناستخرج ثال.  على جملة من الّثنائّیات المتقابلة في الّنّصقام الّتفسیُر.5
 . دورھا في تحدید  عالقة صناعة الغناء بالعمران

  

  ثالث نقاط  

 إلى أّي حّد تشاطره ھذا الّرأي؟.  الّترف والّرفھاعتبر ابن خلدون أّن الغناء ولیُد.6
  

  نقطتان  

  من خمسة عشر سطرانّص تفسیرّي في ْلصَِّف. ٌةَددَِّعَت ُم وظائُفللغناء الیوَم.7
  . الوظائف اّلتي ینھض بھا الغناء في عالمنا المعاصرأھمَّ على األقّل

  سبع نقاط  
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