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ناصر شعبان

املراجعة النهائية فى مادة اللغة العربية  »احللقة األولى«

القراءة: 
1ـــ قـيـم إنـسـانـيـة: 

كيف رفع اإلسالم من شأن الفرد؟
رفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا، وهو ارتفاع من 
شأنه أن يسمو بإنسانيته: اجتماعيا: هيأه حلياة اجتماعية عادلة، حياة 
تقوم على اخلير والبر والتعاون:، عقليـا: بدال من أن يشعر أنه مسخر 
وملنفعته،  له  مسخرة  أنها  إلى  نبهه  تهوى  كما  تتقاذفه  الطبيعة  لعوامل 
فك  وبذلك  فكره،  ويعمل  عقله  قوانينها  معرفة  فى  يستخدم  أن  ودعاه 
القيود عن روح اإلنسان وعقله جميعا، روحيـا: حرره من الشرك وعبادة 

قوى الطبيعة.
اعتد اإلسالم بحرية اإلنسان وكرامته. وضح مظاهر ذلك.

دعا إلى حترير العبيد وتخليصهم من ذل الرق ورغب فى ذلك ترغيبا 
واسعا متثل فى:

الصديق  بكر  أبو  سيدنا  رأسهم  وعلى  الصحابة  من  كثير  انبرى  1ــ 
يفكون رقاب العبيد بشرائهم ثم عتقهم.            

2ــ جعل اإلسالم حترير العبيد تكفيرا للذنوب مهما عظمت.
3ــ أعطى العبداحلق فى مكاتبة مواله )استرداد حريته نظير قدر من 

املال يكسبه بعرق جبينه(.
4ــ حرم بيع األمة إذا استولدها موالها، وجعل أبناءه منها أحرارا، وإذا 

مات ترد إليها حريتها.
متى اضطر املسلمون المتشاق احلسام؟

اضطر الرسول واملؤمنون لذلك دفاعا عن الدين ال للعدوان »وقاتلوا 
فى سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين« وقد 
دعا الذكـر احلكيم طويال إلى السلم والسالم، ولذلك ال نعجب أن كانت 

حتية اإلسالم هى »السالم عليكم«.
اإلسالم دين سالم للبشرية جمعاء. وضح ذلك.

والطمأنينة،  األمن  ألوية  عليها  ترفرف  أن  للبشرية  يريد  اإلسالم  إن 
فى  املسلمني  على  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوجبه  ما  ذلك  ومن 

حروبهم أال يقتلوا شيخا وال طفـال وال امـرأة.
وهو  وروحيا،  وعقليا،  اجتماعيا،  الفرد  شأن  من  اإلســالم  »يرفع  1ــ 
وعبادة  الــشــرك،  من  حــرره  إذ  بإنسانيته،  يسمو  أن  شأنه  من  ارتــفــاع 
القوى الطبيعية، وأسقط عن كاهله نير اخلرافات، وبدال من أن يشعر 
أنه مسخٌر لعوامل الطبيعة تتقاذفه كما تهوى نُبه إلى أنها مسخرة له، 

وملنفعته«. )مجاب عنه(
أــ اختر: 

1ــ )مسخر( تعنى: )مهيأ ــ متاح ــ ممكن ــ مذلل(.
2ــ )نـير( جمعها: )أنيار ــ نيران ــ أنوار ــ منائر(.

بــ كيف رفع اإلسالم من شأن الفرد؟ 
جــ )نير اخلرافات( مَب يوحى التعبير السابق فى موضعه؟ 

االجابة:
أــ 1ــ مذلل.      2ــ أنيار.

بــ رفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا، وهو ارتفاع 
اجتماعية عادلة،  اجتماعيا: هيأه حلياة  بإنسانيته:  أن يسمو  من شأنه 
حياة تقوم على اخلير والبر والتعاون: تعاون الرجل مع املرأة فى األسرة 
الرشيد. عقليـا: أسقط  الرجل مع أخيه فى املجتمع  الصاحلة، وتعاون 
عن كاهله نير اخلرافـات، وبدال من أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة 
تتقاذفه كما تهوى نبهه إلى أنها مسخرة له وملنفعته، ودعاه أن يستخدم 
فى معرفة قوانينها عقله ويعمل فكره، وبذلك فك القيود عن روح اإلنسان 

وعقله جميعا.
روحيـا: حرره من الشرك وعبادة قوى الطبيعة.

جــ تعبير يوحى بثقل اخلرافات، وكونها عبئا على اإلنسان، وخضوعه 
لسيطرتها.

ــــــــــــــــــــــــ

2ــــ الـقـدس مـديـنـة عـربـيـة إسـالمـيـة
للقدس مكانة دينية عظيمة. وضح ذلك. 

القدس مجتلى عني موسى، ومهوى قلب عيسى، ومسرى ومعراج نبينا 
اإلسالم  وقبلة  الثالثة،  ــان  األدي وقــدس  والسالم،  الصالة  عليه  محمد 
األولى، ومعبد الشرق والغرب، وأروع مدن العرب الكنعانيني، ورمز وحدة 

دين اهلل الواحد القهار.
يحاول اليهود تزييف حقيقة القدس. وضح ذلك.

بالقدس  يتعلق  فيما  احلقائق  فزيفوا  األكاذيب،  ينشرون  اليهود  أخذ 
وحاولوا إقناع العالم زورا وبهتانا بأنهم هم الذين أنشأوا وشيدوا مدينة 
القدس، وأقاموا مؤمترات واحتفاالت ضخمة فى اآلونة األخيرة مبناسبة 

مرور ثالثة آالف عام على إنشائهم إياها.
كيف تثبت أن القدس عربية حلما ودما؟ 

تؤكد املصادر القدمية أن مدينة القدس مدينة عربية خالصة، أنشأها 
أى  )أورســالــم(  يسمونها  وكانوا  السنني،  آالف  منذ  الكنعانيون  العرب 
)مدينة السالم( وقد وفد إليها الكنعانيون من شبه اجلزيرة العربية فى 
الكنعانية بطون عدة من عموريني  امليالد، وتفرع عن  الرابع قبل  األلف 

ويوبوسيني وآراميني وفينيقيني وغيرهم.
كيف أصبحت القدس مدينة إسالمية؟

فى العصر اإلسالمى وصل اخلليفة عمر بن اخلطاب إلى بيت املقدس 
القدس  مدينة  أصبحت  التاريخ  ذلــك  ومنذ  املــنــورة،  املدينة  من  قادما 
إسالمية، تابعة فى إدارتها طبقا للتقسيم اإلدارى جلند فلسطني. ووفدت 
القبائل العربية إلى الشام، ودخلت هذه القبائل فى التكوين االجتماعى 
العربى  العنصر  وأصبح  والــقــدس.  وحلب  دمشق  مثل  القدمية  للمدن 
اإلسالمى مبرور الوقت هو العنصر الغالب فى القدس بكل ما يحمله من 

املقومات احلضارية والدينية.
ماذا تعرف عن العهدة العمرية؟

الزيتون،  جبل  فوق  »صفرونيوس«  البطريق  اخلطاب  بن  عمر  قابل 
وأملى عهده املشهور بالعهدة العمرية وأعطى أهل القدس أمانا ألنفسهم 
وال  تُهدم،  وال  كنائسهم  تسكن  فال  وصلبانهم،  ولكنائسهم  وأموالهم، 
يُكرهون على دين، وال يضار أحد منهم وورد فى هذا العهد نص فى غاية 

األهمية هو: )وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود(.
ملاذا رفض اخلليفة عمر الصالة فى كنيسة القيامة؟ 

عندما زار اخلليفة عمر رضى اهلل تعالى عنه كنيسة القيامة، وحان 
وقت صالة الظهر أشار عليه البطريق )صفرونيوس( أن يصلى مكانه، 
ولكن اخلليفة أبى أن يصلى داخل الكنيسة، حتى ال يتخذها املسلمون من 

بعده مسجدا، وصلى خارج الكنيسة.
اهتم بنو أمية ببناء املسجد األقصى وقبة الصخرة. وضح ذلك. 

األقصى  املسجد  بناء  جتديد  فى  مــروان  بن  عبدامللك  اخلليفة  بــدأ 
ومسجد قبة الصخرة، وجمع لذلك أمهر املهندسني والبنائني من أنحاء 
لبنائهما َخراج مصر سبع سنوات متتالية،  الدولة اإلسالمية، وخصص 
وعندما توفى عبدامللك سنة 68هـ/ 705م، خلفه ابنه الوليد، فاستكمل 
الفخامة  فى  غاية  بناؤه  جاء  الذى  األقصى،  للمسجد  اإلضافات  بعض 
واإلبــداع، وبلغ طوله 80 مترا وعرضه 55 مترا، ويقوم على 53 عمودا 
من الرخام و49 سارية مربعة مبنية من احلجر القدسى اجلميل، وكان له 

خمسون بابا وسبعة محاريب.
»أولى القبلتني، وثانى املسجدين، وثالث احلرمني، ال تشد الرحال بعد 
ووجه  عليه«  إال  املوطنني  بعد  اخلناصر  تعقد  وال  إليه،  إال  املسجدين 
على  من جيش ظهرت  لكم  »فطوبى  قائال:  اجلند  إلى  كالمه  اخلطيب 
أيديكم املعجزات النبوية، والوقعات البدرية، والعزمات الصديقية........ 

جددمت لإلسالم أيام القادسية، والوقعات اليرموكية«. )مجاب عنه( 
أ ــ اختر الصواب ملا يلى من بني القوسني:

كلمة )اجلند( تصلح لـ: )اجلمع ــ املفرد ــ للجمع واملفرد معا(.
مفرد )الـرحال(: )رحلة ــ رحال ــ راحلة ــ رْحل(.

بــ فسر معنـى: )أولى القبلتني، وثانى املسجدين، وثالث احلرمني(.
جــ ما اجلمال فى: )وال تعقد اخلناصر بعد املوطنني إال عليه(؟ وما 

داللة العبارة؟
د – ماذا تعرف عن )أيام القادسية، والوقعات اليرموكية(؟ 

االجـابـة 
أ ــ اجلمع ــ رْحل.

عظيم  مسجد  وثانى  الصالة،  فى  إليها  املسلمون  توجه  قبلة  أول  بــ 
بُنى لعبادة اهلل، وثالث مسجد فى الثواب واملنزلة بعد بيت اهلل احلرام 

واملسجد النبوى.
جــ أسلوب قصر بالنفى واالستثناء يفيد التخصيص والتوكيد، وتدل 

العبارة على أهميته واالعتداد به وكونه من املساجد املعظمة.
ــ أيام القادسية: معركة عظيمة انتصر فيها املسلمون بقيادة سعد  د 
بن أبى وقاص سنة 16هـ على الفرس بقيادة رستم، والوقعات اليرموكية: 
معركة عظيمة انتصر فيها املسلمون بقيادة خالد بن الوليد سنة 13هـ 

على الروم بقيادة هرقل.
ــــــــــــــــــــــــ

3ـــ األرقـام الـعـربـيـة األصـيـلـة
ما عناصر منظومة الرقم العربى؟

تتكون منظومة الرقم العربى من ثالثة عناصر: االقتصار على عشرة 
أشكال فقط، استحداث نظام اخلانات لتكوين األعداد األكبر من التسعة 
)اآلحاد والعشرات...(، اجتاه زيادة القيمة من اليمني إلى الشمال وهو 

نفس اجتاه الكتابة العربية.
األرقام العربية وليدة احلضارة العربية. وضح ذلك.

إن أرقامنا العربية األصيلة جزء من نسيج لغتنا العربية فهى متجانسة 
فى ذاتها ومتجانسة كذلك مع حروف لغتنا بصورة كاملة وتامة. 

أما األرقام الغربية املستعملة فى أوروبا والتى ظهرت أول ما ظهرت 
ثالثة قرون  بأكثر من  العربية األصيلة  أرقامنا  بعد ظهور  األندلس  فى 
مع  مقبولة  بصورة  متجانسة  وغير  ذاتها  فى  متجانسة  فغير  ــ  ونصف 

حروف اللغة العربية.
كيف تثبت أن األرقام العربية ليست هندية األصل؟

يدعى البعض أن أرقامنا العربية ذات أصل هندى بال إثبات، وذلك على 
عكس املخطوطات التى بني أيدينا والتى تثبت األصل العربى ألرقامنا، 
وتؤكد الدراسات احلاسوبية احلديثة فرية األصل الهندى للرقم العربى 

األصيل، والذى هو أحد أبرز إجنازات العقل البشرى.
ما  أول  والتى ظهرت  ــا  أوروب فى  املستعملة  الغربية  األرقــام  »أمــا  1ــ 
ظهرت فى األندلس بعد ظهور أرقامنا العربية األصيلة بأكثر من ثالثة 
ــ فغير متجانسة فى ذاتها وغير متجانسة بصورة  قرون ونصف القرن 

مقبولة مع حروف اللغة العربية«. 
أ ــ اختر الصواب ملا يلى من بني القوسني:

مرادف )متجانسة(: )متصاحلة ــ متماثلة ــ متعاونة ــ متنافرة(. 
مضاد )مقبولـة(: )مكروهة ــ مرفوضة ــ مقسومة ــ نادرة(. 
بــ ما الدليل الذى ساقه الكاتب على أصالة األرقام العربية؟

جــ إن نبذ الرقم العربى متهيد لنبذ احلرف العربى ذاته.. وضح ذلك. 
د ــ اذكر بعض املجاالت التى يعد الترقيم عنصرا مهما فيها.

االجابة:
أ ــ متماثلة ــ مرفوضة. 

بــ أثبت قياس انتماء األرقام العربية األصيلة واألرقام الغربية مع كل 
من احلروف العربية وحروف اللغة الهندية واحلروف الالتينية أن أرقامنا 

العربية األصيلة تنتمى بالكامل وفقط إلى حروفنا العربية. 
التراث  تواصل  وعلى  ذاتها،  العربية  اللغة  على  حفاظا  فيه  ألن  جــ 

العربى القدمي بزمننا احلاضر، ومحافظة على هويتنا.
والفيزياء  ــث  ــواري وامل واملــســاحــات  والهندسة  الرياضيات  علم  ــــ  د 

واإلحصاء وغيرها.
ــــــــــــــــــــــــ

4 ــــ ملحات من حياة العقاد 

حتدث عن مدينة أسوان وأثرها فى تكوين شخصية العقاد.
فى فصل  ذلك  ويظهر  باحلاضر،  السحيق  املاضى  يلتقى  أسوان  فى 
فى  ثابت  شىء  فكل  البيوت  فى  بل  وحدها  املتاحف  فى  ليس  الشتاء 
مكانه وال يتحرك إال الزمن، فقد شاهد العقاد الفتاة الباريسية والليدى 
اإلجنليزية ثم املرأة األسوانية املحجبة، وكل هذا منحه بسطة فى األفق 
وشعورا بسعة احلياة وعدم اإلحساس بالتنافر، وأتاحت له أن يتردد على 

مكتباتها.

كان العقاد يضيق بالوظائف احلكومية. دلل على ذلك من 
خالل فهمك للموضوع.

لقد اعتمد العقاد فى حياته على سن قلمه، ولم يكن راضيا بالعمل فى 
ديوان األوقاف بقلم السكرتارية، ثم بعد ذلك عمل بصحيفة املؤيد، ثم 

استقال، ثم خال للقراءة والتأليف.

حياة العقاد سلسلة من الكفاح بكل ألوانه. وضح ذلك. مبينا 
صفاته التى أهلته للصمود أمام تلك املحن.

ما وصل  إلى  ليصل  كثيرا  ويكافح  أن يصمد  العقاد  استطاع  لقد  1ــ 
إليه، ومتثل كفاحه املادى: فى صبره على مشاق احلياة حيث كان يقضى 
الليل يقرأ على ُذبالة املصباح، ويقضى النهار على وجبة واحدة من اخلبز 

واجلنب أو من اخلبز والفول.     
2ــ ومتثل كفاحه األدبى: فى خلوه لألدب والعلم مخلصا، وعاش بني 
كتبه ال ميل صحبتها وال متله فقد كان رفيقه كتابا هو قارئه أو هو كاتبه.

3ــ وقد متثل كفاحه السياسى: فى تعقب االستعمار بسبب جرأته.

للعقاد ثقافته وميوله األدبية. وضح ذلك.
قرأ العقاد أمهات الكتب جميعا فى العربية، وهو يؤثر من كتابها ابن 
املعرفة  فنون  ومن  الرومى،  ابن  الشعراء  ومن  األغانى،  املقفع وصاحب 
والبحث  ودراســة،  نقد  من  به  يتعلق  وما  وأجنبيا  عربيا  بالشعر  اهتم 
فيما وراء الطبيعة، والعلوم، وكان يجيد من اللغات العربية واإلجنليزية 
إجادة تامة إلى جانب معرفته باإليطالية واإلسبانية بقدر اشتراكهما مع 

اإلجنليزية. 

ما مميزات أسلوب العقاد؟
منطقى يعتمد على املقدمات والنتائج وترتيب األفكار، ويتميز بالطابع 

العلمى ومييل إلى اإليقاع فى نهاية الفواصل فى غير حشو.
1ــ »ولم جتن الصحافة على العقاد جنايتها على األدباء فقد ظل أسلوب 
والتمحيص  الدراسة واالستقصاء  يتغير طابع  الذى ال  له طابعه  العقاد 

وهذا صدى لفرديته واعتزازه بذاته؟« 
)مجاب عنه(

أ ــ )فرديته ــ التمحيص ــ صدى( هات مرادف األولى، وفعل الثانية، 
وجمع الثالثة. 

بــ هل أثرت الصحافة على أسلوب العقاد؟ وضح ما تقول. 
جــ اذكر أهم ما مييز األسلوب املنطقى عند العقاد فى كتاباته. 

االجابة:
أ ــ متيزه وانفراده ــ َمحص ــ أصداء.

بــ لم تؤثر الصحافة على أسلوب العقاد وطابعه فظل له طابعه املميز 
من االستقصاء والتمحيص والدراسة.

مقالته  أفكار  وإن  والنتائج،  املقدمات  على  يعتمد  العقاد  أسلوب  جــ 
تغلب  لم  ما  علمى  أسلوب  وهو  واخلتام،  البدء  فيه  يتميز  ترتيبا  مرتبة 
عليه طبيعة املوضوع إلى جانب ميله إلى اإليقاع فى نهاية الفواصل فى 

غير حشو أو فضول. 

النصوص:

1ـــ غربة وحنني إلى الوطن ألحمد شوقى 
نـوع التجربـة: )ذاتية خاصة حتولت إلى عامة( .

وذلك، ألن الشاعر بدأ قصيدته باحلنني إلى ذكريات شبابه فى القصر 
عن  احلديث  إلى  الوطنية  املشاعر  دفعته  ثم  صباه،  وأيــام  وطنه،  وإلى 

قضية وطنه مع املحتل.
َمـا لَُه ُمولَعـا مَبنْـٍع َوَحـبِْس؟ يَابْنََة الْيَـم َما أَبُوِك بَِخــيلٌ 
ُح َحـالٌل للَطير ِمْن ُكِل ِجـنِْس؟ أََحَرام ٌ َعلى بـَـالِبِلِه الدوْ 
فى َخِبيٍث ِمن املََذاِهِب ِرْجِس ُكـُل َداٍر أََحـــُق باألْهـــــِل ِإال 

نََفِسى ِمْرَجٌل َوَقلْبى ِشـَراٌع      بهــَما فى الُدُموِع ِسيِرى َوأَْرِسى
أـ  ضع مرادف »الـيم«  وجمع »رجس، مرجل » ومضاد»خبيث« واملقصود 

من بالبله فى جمل من تعبيرك.
ب ـ فى األبيات السابقة يتعجب شوقى ويستنكر ويقرر .وضح ذلك.

وأسلوبا  وأسلوب قصر،  بديعيا،  ومحسنا  بيانية،  استخرج صورة  ـ  ج 
إنشائيا موضحا نوع كل.

أهم  واذكــر  اذكــرهــا،  الشعر..  مــدارس  من  مدرسة  ميثل  النص  ـ  د 
خصائصها.

االجابة: أ ـ البحر . ـ أرجــاس،  مراجل ـ صالح  ـ املصريون .)تترك 
اجلمل للطالب(

بـ  يتعجب شوقى من البحر: كيف مينعه عن الوطن، ويستنكر أن يتمتع 
املستعمر بالوطن بينما يُنفى أصحاُب الوطن األصليون، ويقرر أن الوطن 

أحق به أبناؤه فيقول:
أيتها السفينة، يا بنت البحر املعروف بالكرم، ليس البخل من صفات 
أبيك، فلماذا مينعنى من عودتى إلى وطنى؟! أيرضيك أن حترم الطيور 
من أشجارها لتتمتع بها طيور غريبة ؟! إن الديار أحق بها أهلها إال عند 

أصحاب املذاهب الفاسدة.
األنفاس  شبه  حيث  بليغ  تشبيه  مرجل:  نفسى  البيانية:  الصورة  ـ  ج 
املحسن  األنفاس.  بحرقة  ويوحى  للسفن  الدافع  املرجل  ببخار  احلــارة 
البديعى: املقابلة: أحرام على بالبله الدوح # حالل للطير من كل جنس.

القصر: بـهما فى الدموع سيرى وأرسى: أداته التقدمي والتأخير وأصل 
اجلملة: سيرى وأرسى بـهما.

اإلنشاء :األمر: سيرى وأرسى واجعلى: غرضه التمنى.
د ـ املدرسة التى ينتمى إليها النص هى املدرسة الكالسيكية اجلديدة 

وأهم خصائصها هى:
ـ البدء بالغزل.          ـ تعدد األغراض فى القصيدة الواحدة. 

ـ البيت وحدة القصيدة.      ــ وحدة الوزن والقافية.
ـ متانة النسيج اللغوى وجالل الصياغة.

ـ خطاب الصاحب والصاحبني على عادة الشعراء القدماء.     
ـ محاكاة القدماء فى املوضوعات واملعانى واألخيلة واأللفاظ.

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

املســــاء للشاعر خليل مطران 
إلى  ونفسية، فسافر  أزمة عاطفية  الشاعر  الشاعـر: أصابت  جتربـة 
مدينة اإلسكندرية بناء على نصيحة أصدقائه طلبا لالستشفاء والراحة، 

وهناك أحس بالغربة، وتألم لفراق محبوبته.
 ونوعها: ذاتية خاصة 

الوجــــدان
16ــ والشمُس فى َشَفـٍق يَـسيُل نـضاُرهُ     فـْوَق العـَِقيِق َعـلَى ُذرا َسـوَداِء
وتَـقـََطَرت كالـَدمـَعة احَلمراِء 17ــ مـََرت خـِاَلَل َغـمـَاَمتنَْي حَتـُدرا 
ـِآِخـر أَْدُمعى ِلرثَاِئى ُمـِزجـَُت ب 18ــ فـَكـأَن آِخـَر َدْمَعٍة للْكـَْوِن قـَد 
فـََرأَيـُْت فـى املْرآِة َكيَْف َمَساِئى 19ــ وكَأننى آنَْسُت يَْوِمى َزائـــــال 
)مزجت(،  ومقابل  )آنست(  معنى  هــات:  للسياق  فهمك  ضوء  فى  أــ 

وجمع )املرآة(.
ب ــ امتزج فكر الشاعر بوجدانه فعبر عن مشاركة الطبيعة له. وضح 

ذلك.
ج ــ استخرج منها :

1ــ استعارة تصريحية ثم وضحها.   2ــ طباقـا وبني قيمته.
3ــ  مجازا مرسال واذكر عالقته.   4ــ كناية وبني نوعها وسر جمالها.

دــ )نضاره – العقيق – سوداء( كيف توفق بني األلفاظ الثالثة السابقة 
من خالل فهمك لطبيعة الرومانسيني؟

اإلجابة
أــ شاهدت والحظت – فصلت – املرايا.

ب ــ فها هى الشمس بأشعتها الصفراء الذهبية، والشفق األحمر 
القمم  السحاب، كل هذا اجلمال يختفى فى  يلون  كالعقيق  اجلميل 
سحابتني  خلف  مختفية  املغيب  نحو  الشمس  فتنحدر  الــســوداء، 
وتنحدر مسرعة كأنها دمعة حمراء تتساقط من العني، وكأن الكون 
يبكيان  يشاركنى حزنى فآخر ضوء فيه قد امتزج بآخر دمعة لدى 
حالى، وكأننى قد شاهدت نهايتى احلتمية عندما نظرت فى الطبيعة 
فى  ملا  مرآة  وكأنها  احلزينة  النهاية  فتعكس  تنتهى  وهى  حولى  من 

نفسى وذاتى.
جمالها  وســر  بالنضار،  الــصــفــراء  األشــعــة  صــور  ــضــاره(  )ن ـــ  1ـ جــ 

)التوضيح(.
   2ــ )الشمس – سوداء( طباق يبرز املعنى ويوضحه بالتضاد.

   3ــ )يومى( مجاز مرسل عن العمر، وعالقته: اجلزئية.
   4ــ )مسائي( كناية عن )موصوف( وهو: املوت والنهاية، وسر جمال 
الكناية: اإلتيان باملعنى مصحوبا بالدليل املادى عليه فى إيجاز وجتسيم.

دــ )نضاره – العقيق( كلمتان تدالن على اجلمال املشاَهد فى الكون _ 
)سوداء( تعبير يوضح طبيعة الرومانسيني الذين يرون كل شىء جميل فى 

صورة كئيبة، فقد حتول اجلمال واختفى فى السواد الذى غلفه.

2ـــ الصـغيـران ملصطفى الرافعى
تنوعت مؤلفاته ما بيـن:

)أ( الدين والدفاع عـن القـرآن ورسالة اإلسـالم.
)ب( اللغة العربية والدفاع عنها ضـد موجات التـغـريب ودعـاة العـامية.

نقدم  ومنها  والوجدانية،  العاطفية  والتأمالت  الذاتية  التجارب  )ج(ــ 
هذا املقال. 

نوع املقال: »اجتماعى« يعبر عن عواطفه وتأمالته 
الوجدانية.

ذلك  كان  إن  أدرى  إلى صدرها وهى متشى فال  منكبه  أسندت  وقد 
لتحمل عنه بعض تعبه فال يتساقط، أو ليكون بها أكبر من جسمه الضئيل 
فال يخاف، أو ألنـها حني لم تستطع أن تفهمه ما فى قلبها بلغة اللسان 
أفاضته على جسمه بلغة اللمس، أو ال هذا وال ذاك إمنا هى تستمد من 

رجولته الصغيرة حماية ألنوثتها بوحى الطبيعة التى رسخت فيها.
أ( اختر الصواب ملا يلى مما بني القوسني:

ـ مرادف )منكبه (  : ) صدره  ـ ظهره ـ كتفه ـ جسمه (
ـ جمع ) أكبر  (: )كبراء ـ كبار ـ كبائر ـ أكابر(

ـ مضاد )الضئيل (: ) القوى ـ الطويل ـ املمتلئ ـ السليم( 
ب ( رسم الكاتب بقلمه لوحة فنية للطفلني.. عبر عنها بقلمك.

ج ( هات من الفقرة صورة بيانية، ومحسنا بديعيا مبينا القيمة الفنية 
لكل منهما.

د ( ما االجتاهات التى تناولها أدب الرافعى؟ ثم اذكر أهم خصائص 
أسلوب الكاتب.

أ ـ كتفه ـ أكابر ـ املمتلئ.
ب ـ رسم الكاتب لوحة فنية للطفلني لو رسمها فنان بارع جلسد احلب 
األم فهى تسند أخاها  الضائعني فالطفلة تفجرت فيها حنان  والرحمة 
وتعينه على السير حتى ال يسقط، وتفيض عليه من مشاعرها لتشعره 
باألمن والرحمة وهى مع ذلك خائفة تستمد منه املدد واحلماية ألنوثتها 

بطبيعة املرأة التى حتتمى بالرجل.

ج ـ حتمل عنه بعض تعبه استعارة مكنية حيث شبه التعب بشىء مادى 
يحمل وفيه جتسيد للتعب وبيان لشدته وقسوته. رجولته، أنوثتها: طباق 

يبرز املعنى ويوضحه ويرسخه فى الذهن.
د ـ ـ اجتاهات أدب الرافعى: ـ الدين والدفاع عن القرآن الكرمي.

الدفاع عن اللغة العربية وآدابها.  التجارب الذاتية والتأمالت العاطفية، 
والنص من هذا االجتاه األخير.

 أهم خصائص أسلوب الكاتب: ـ أفكاره يسيرة قريبة التناول. ـ امليل 
إلى اإلطناب.

ـ النــزعة الدينية تظهر فى معظم كتاباته. ـ يعتمد على التصوير، إلبراز 
أفكاره وله تشبيهات مبتكرة.

ـ استخدام اللفظ املناسب املوحى بالعاطفة . ـ هو يعكس أحاسيسه، 
ويصور نفسه فى كتابته.

ـ له أسلوبه اخلاص ليس باملرسل وال باملسجوع.
ـ يشوب أسلوبه بعض الغموض فى اختيار اللفظ والبناء والصور. 

ــــــــــــــــــــــــ

3ـــ قــصـــة: نــظـرة ليوسف إدريس
جتربة الكاتب ونوعها 

من  فئة  تعانيه  الكاتب عما  يعبر  عامة، حيث  إنسانية  القصة جتربة 
فئات املجتمع، ويدعو إلى مساعدتها بإزالة أسباب اآلالم.

للكاتب  املساعدة  والرغبة فى  يتمثل فى عاطفة اإلشفاق  الوجـدان:   
للطفلة  واألمـــل  واحلــســرة  والقهر  األســى  وعاطفة  الـــراوى،  باعتباره 

باعتبارها البطلة.
حتليل عام لعناصر القصة

الـعـنـوان: وضع الكاتب العنوان فى كلمة واحدة )نظرة( يشير إلى:
1ــ وجوب النظر إلى تلك الفئة املطحونة من الشعب.

2ــ نظرة الطفلة إلى الكرة واألطفال، فيمثالن لها: احُللم واألمل.
3ــ نظـرة الكاتب إلى الطفـلة وإلى الواقع االجتماعى إشارة إلى الرغبة 

فى اإلصالح وإزالة تعدد الطبقات وتباعدها فى املجتمع الواحد.
الـوحـدة الـفـنـيـة: ويـراد بها: 

)وحدة الفكرة(، )وحدة املوقف(، )وحدة االنطباع(، )وحدة الشخصية(. 
لقد اختار الكاتب حلظة قصيرة جدا فى حياة الطفلة وهى )عندما 
طلبت من الراوى أن يعدل حملها املائل( وعندئذ تكونت )فكرة واحدة( 
وهى كيفية مساعدتها حتى تصل إلى بيتها فى أمان، وكل ذلك من وحى 
)موقف واحد( وهو عبورها الطريق حاملة ما يعجز عن أن يعدله رجل 

كبير إال بعد عناء ومشقة. 

التكثيف والتركيز: 
الوصف،  فى  الواضح  واالقتصاد  والتكثيف  بالتركيز  القصة  اتسمت 
وعدم الثرثرة واالستطراد فى السرد. لقد عبرت كلمة )ستى( عن حياة 
بسبب  تعانى  والطفلة  و)َمُسود(  )َسيد(  بني  ما  الناس  جعلت  التى  القهر 

واقعها املؤلم.
تفاصيل اإلنشاء: 

استلزمت الوحدة الفنية اختفاء التفاصيل واجلزئيات، فالتركيز مطلوب، 
والكلمات ينبغى أن تكون موجهة نحو الهدف.

احلـوار: حافلة باحلوار الصامت. 
الصـراع: العمود الفقرى للقصة حيث ظهر الصراع الداخلى فى نفسية 
اخلادمة التى تريد أن تلعب بينما املجتمع يحملها فوق رأسها ما ال طاقة 
لها به، بسبب قهر سيدتها، وظل الصراع قائما إلى آخر جملة فى القصة 

وهى )ابتلعتها احلارة(.
)3(

 )... وراقبتها فى عجب وهى تنشب قدميها العاريتني كمخالب الكتكوت 
فى األرض وتهتز وهى تتحرك، ثم تنظر هنا وهناك بالفتحات الصغيرة 
الداكنة السوداء فى وجهها، وتخطو خطوات ثابتة قليلة، وقد تتمايل بعض 

الشىء ولكنها سرعان ما تستأنف املضى(.
أــ تخير اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس فيما يلى:
ــ » تنشب« معناها: ]تطأ – تُثَبِت – حتِرك – تضرب[

ــ » تستأنف « مضادها: ] تعدل – ترجع – تتوقف – تتقهقر [
ــ » كمخالب الكتكوت« تشبيه يراد به: ] االهتزاز – الضعف – الرخاوة 

– التألم[ .
ب ــ رسم الكاتب فى الفقرة السابقة صورة للطفلة أثناء عبورها الطريق 

– عبر عنها بأسلوبك 
ـ من سمات القصة القصيرة » التكثيف« وضحه من خالل هذه القصة. جـ 
دــ ارتبط عنوان القصة » نظرة « باجلو العام وانسجم مع وحدة االنطباع 

التى يقصدها الكاتب. وضح ذلك؟ 
 )ج3(

 )أ(. تثبت  ) نصف (  ــ تتوقف ) نصف (  ــ الضعف ) نصف ( .
)ب( إن الطفلة تنوء بحملها، وتخش عليه من السقوط، ولذلك كسِمر فى 
الكتكوت باألرض حينما  العاريتني الضعيفتني كما يتشبث  األرض قدميها 
املشاهد  بعض  وتستوقفها  وتهتز،  حملها  حتت  تترنح  كانت  لقد  يتحرك، 
فتدير إليها عينيها الكليلتني السوداوين، وقد تخفف من سيرها قليال أو 
تتمايل لتمتع مبا ترى ولكنها سرعان ما تنتبه فتمضى مسرعة خوفا من 

التأخير أو سقوط شىء مما حتمل.
وعدم  الــوصــف،  فى  واالقتصاد  بالتكثيف،  العقبة  اتسمت  .لقد  )ج( 
تدل على مدى  واحدة  كلمة  الكاتب  استخدم  ولقد  السرد  االستطراد فى 
القهر الذى حتياه الطفلة والظلم االجتماعى الواقع عليها وهى كلمة ) شتى 
( التى تؤكد أن الطفلة ال متلك التحكم فى مصيرها وحاضرها، ولم تقم 

برغبتها بتحمل كل هذا العبء.
كلمة واحدة أغنت عن اخلطب أو الكالم الصريع أو الثرثرة واإلسراف 

فى احلديث عن الظلم والتناقص الطبقى. 
)د( .لقد ألقت الطفلة الصغيرة نظرة طويلة على الكرة واألطفال، فهى 
حتلم بأن تعيش هذه اللحظة التى يعيشها األطفال الصغار وتتمنى لو أنها 
لعبت الكرة كما يلعبون، وهى إن كانت صافية مثلهم فإنها صافية رغما عنها 
التى  العنوان منسجما مع وحدة االنطباع  بــاإلرادة مثلهم.. وهكذا جاء  ال 

يقصدها الكاتب ويستهدفها.

4ـــ كــــم تـشتـكـــى إليليا أبو ماضى
احلياة  من  اليائس  اإلنسان  موقف  الشاعر  يستنكر  الشعرية:  التجربة 
اجلاعل احلزن دائمـا أمام عينيه ويعيش فى انتظار نهايته، نــــوع التجربــة: 

إنســـــانية عامــة.
موقف  من  التعجب  عاطفة  الشاعر  على  سيطرت  الــوجــدان:  عنصر 

املتشائم، ولكنها ممتزجة بالتفاؤل واإلقبال على احلياة.

وتبسمت، فعالم ال تبتسم؟ هشت لك الدنيا، فما لك واجما؟ 
هيهات يرجعه إليك تندم !! إن كنت مكتئبا لعز قد مضى 
هيهات مينع أن حتل جتهم !! أو كنت تشفق من حلول مصيبة 
شاخ الشباب فإنه ال يهرم أو كنت جاوزت الشباب فال تقل 

أــ تخير اإلجابة الصحيحة ملا يلى مما بني األقواس:
       ــ » واجما « مرادفها: ] كارها – عابسا – غاضباــ واهما [

       ــ » تشفق « مضاده: ] تنعم – تأمل – تأمن – تهنأ [
       ــ » الدنيا « جمعها: ] الدنا – الُدناة – الِدنَان – الُدن [
بــ إالم يدعو الشاعر فى األبيات السابقة؟ ومب كانت دعوته؟

جــ هات من البيت األول صورة شعرية، وحددها وبني أثرها فى املعنى 

 ) أ ( عابسا )نصف(  ــ تأمن )نصف( ــ الُدنَا )نصف(
)ب( يدعو الشاعر إلى التفاؤل فى احلياة، والتبسم لظروفها مهما قست 
)درجة( وقد أيد دعوته هذه بأن الندم على عز قد مضى ال يعيده، والتجهم 
ال مينع حلول املصائب، وجتاوز الشباب ال يعنى ضياعه فالشباب شباب 

الفكر والشعور وهما ال يرتبطان بفترة معينة من العمر )درجتان(.
استعارة  وهى  )نصف(  وتبسمت(  الدنيا  لك  )هشت  فى  الصورة  )جـ( 
مكنية، فقد شبه الدنيا فى إقبالها بإنسان سعيد مبتسم وحذف اإلنسان 
وأبقى من لوازمه الهشاشة والتبسم )درجة( وقد أكدت املعنى املراد حيث 

أبرزت املعنوى فى صورة محسوسة )درجة( وشخصته.
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