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رابعا: األدب

 )1( ما الذى جعل )أحمد شوقى( رائدا للكالسيكية اجلديدة؟ وماذا قدم لها ؟
العربى شعرا  التراث  على  اطلع  فقد  موسوعية ضخمة:  ثقافة  له  أتيح  فقد  الفذة  موهبته  بجانب  ــ 
ونثرا، ودرس احلقوق فى فرنسا، واطلع على األدب الفرنسى، وشاهد املسرح هناك، وجالس كبار األدباء 

الفرنسيني. 
ــ وقد: عدل عن املديح إلى التاريخ، كتب شعرا قصصيا على ألسنة الطير واحليوان، تناول املنجزات 

احلديثة، اجته فى بعض شعره اجتاها إسالميا، رائد املسرح الشعرى )على بك الكبير – عنترة..(.
)2( كيف تطورت القصيدة على يد خليل مطران؟

ــ القصيدة جتربة شعورية مشتركة بني الشاعر وبني املتلقى – االندماج فى الطبيعة – استخدام اللغة 
احلية التى تبعد عن الغريب – القصيدة كل متماسك فى وحدة عضوية – االعتماد على اخليال فى بناء 

القصيدة – امليل إلى التشاؤم واالستسالم للحزن.
)3( من رواد اجتاه )الديوان(؟ وما مآخذهم على )اإلحياء والبعث( ؟

ــ العقاد، املازنى، شكرى.
ــ املآخذ: طغيان اجلانب البيانى على الفكر واملضمون – االهتمام بشعر املناسبات – االهتمام بقشور 
األشياء – املبالغة وعدم الصدق فى التعبير – إغفال الوحدة العضوية – عدم وضوح شخصياتهم فى 

شعرهم.
 )7( ما العوامل املؤثرة فى أدب املهاجر؟....................................................

ج: أ ــ حل السطر الشعرى محل البيت التقليدى.
ب – تعددت القوافىفى القصيدة الواحدة.

ج – اعتمدوا على وحدة التفعيلة فى إكساب القصيدة وفرة موسيقية رائعة دون وجود ارتباط بكم محدد 
بعددها فى كل سطر، ودون أن يوجد شطران للبيت، وذلك من شأنه أن يقضى على الرتابة وامللل التى 

يخلفها النظام التقليدى للقصيدة.
ســـ قارن بني مفهومى )الوحدة العضوية( وبني)وحدة البيت( موضحا أين جتد كال منهما مع التوضيح ؟
مع  فيها  األفكار  وتترابط  واحده  وعاطفة  واحد  غرض  حول  فيها  القصيدة  تدور  العضوية:  الوحدة 

املشاعر وجتدها لدى الشعراء الرومانسيني والواقعيني. 
الشاعر  النفسى عند  وبالتالى يختلف اجلو  القصيدة فيها حول أغراض متعددة  تدور  البيت:  وحـدة 

وجتدها لدى شعراء اإلحياء والبعث. 
س ـــ علل: ظهور النزعة اإلنسانية عند شعراء املهجر.

جـ ـ بسبب شعورهم بالغربة واحلنني للوطن فهم يشعرون باحليرة فأحسوا بألم الناس والسعى وراء 
احلب واخلير. 

علل: ظهور النزعة الروحية عند شعراء املهجر. 
فى  الروحية  القيم  من  اإلنسان  موقف  بني  وازنــوا  وبخاصة حني  التأمل  فى  استغراقهم  بسبب  ـ  جـ 
الشرق والقيم املادية فى الغرب مما جعلهم يلجئون إلى اهلل بالشكوى ويدعون إلى املحبة ويؤمنون باألخوة 

اإلنسانية. 
س ـــ  مب متيز كل اجتاه من اجتاهات الرومانسية ؟

1 ـ خــلــيل مـطران: متيز بالتزامه بوحدة الوزن ووحدة القافية وفصاحة اللغة وقوة العبارة.
2 ـ مدرسة الديـوان: متيزوا بالتطلع للمثل العليا التى تفوق قدراتهم ووضوح اجلانب الفكرى والذهنى 

والفلسفى لديهم، واستحدثوا موضوعات جديدة غير مألوفة والشعر املرسل وطريقة احلكاية والقصة.
3 ـ مـدرسة أبـوللـو: متيزت باحلنني إلى مواطن الذكريات واستعمال اللغة استعماال جديدا والتشاؤم 

الشديد واالستسالم لليأس ومالوا إلى املوسيقى الهادئة والشعر املقطعى. 
4ـ  مدرسة املهاجر: متيزوا بالدعوة للتحرر والنزعة اإلنسانية والنزعة الروحية والتأملية، وروح التسامح 

الدينى والتصرف فى األوزان الشعرية. 

النـثــــر

س ماذا تعرف عن الـمقـال القصير والتصويرى والنزالى؟
أ ــ املقـال القصيـر: أو العمود الصحفى أو اخلاطرة: يتناول فكرة واحدة تُعرض بشكل مركز وبأسلوب 
واضح وعبارات سهلة، وأحيانا يكون له عنوان ثابت مثل: )فكرة( ملصطفـى أمني، و)مجرد رأى( لصالح 

منتصر، و)مواقف( ألنيس منصور.
لعبدالعزيزالبشرى،  املرآة(  الكاتب صورة قلمية لشخصية ما وميثله )فى  التصويرى: يرسم  املقال  بــ 

ويجمع فيه بني األسلوب الفكه وصدق النظرة.
ود( للرافعى.  فُّ جــ املقال النزالى: يقوم على معارك فكرية بني الُكتَّاب وميثله )على السُّ

س ما اخلصائص العامة للمقال ؟
1ــ وحدة املوضوع مع ترابط األفكار واتساقها. 2ــ الِقَصر. حتى ال يتحول إلى فن آخر 3ــ الذاتية.تظهر 
فيه شخصية الكاتب.4ــ اإلقناع بسالمة األفكار ودقتها ووضوحها. 5ــ النثرية.يخلو املقال من الشعر 6ــ 

اإلمتاع عن طريق العرض الشائق. 7ــ تنوع األسلوب تبعا لطبيعة املوضوع وألسلوب كاتبه.
س ما السمات األسلوبية للمقال ؟

1ــ وضوح األسلوب: بالبعد عن الغرابة، واالبتذال، والصور البعيدة.
2ــ قوة األسلوب: مبتانة التراكيب، وسهولة األلفاظ، وعدم تنافر احلروف، واإليجاز.
3ــ َجمال األسلوب: بانتقاء األلفاظ، واالستعانة بالتصوير اجلميل، وبعض املحسنات.

س ما العوامل التى يتأثر 
س ما أنواع الرواية فى الشكل التقليدى؟

الذاتية،  وبروز  والتشاؤم،  العاطفية، واحلزن  إلى احلدة  بأحداثها وشخصياتها  الرومانسية: متيل  1ــ 
والعطف على البؤساء، ومتثل املوت، والتطلع إلى العالم املثالى، والوله بالطبيعة، وميثلها: يوسف السباعى، 

ومحمد عبداحلليم عبداهلل.
2ــ الواقعية: تستمد أحداثها من الواقع ومـا ميكن للعقل أن يتقبله، لغتها سهلة سلسة ميثلها جنيب 

محفوظ. وقد جتمع الرواية بني الرومانسية والواقعية. 
البشرى،  الصراع  على  تركز  مشوق،  روائى  قالب  فى  التاريخ  من  موضوعاتها  تستمد  التاريخية:  3ــ 
وتضارب العواطف اإلنسانية، حتمل إسقاطات معاصرة تهدف إلـى إثارة الوعى القومى وجتسيد األمثلة 

البطولية ميثلها: محمد فريد أبوحديد فى )عنترة( وعلى أحمد باكثير فى )وا إسـالمـاه(.
4ــ رواية اخليال العلمى.

س اعقد موازنة بني القصة القصيرة وبني الرواية.
أّوال: الرواية:1ــ األحـداث تعرض عـن طريق احلكاية واألشخـاص ال يتكـلمون. 2ــ تتناول حياة كاملة بكـل 

جوانبها أو شخصية كاملة.
3ــ يجرى األسلوب فيها عـلى درجة واحـدة من الثقافة. 4ــ تتوغـل فى أبعاد الزمن

5ــ تسمح بتعدد الشخصيات وكثـرة األحداث وتنوع القضايا. 6ــ تتميـز باإليقاع الهادئ املتمهـل، 
باإليجاز  تتميـز  3ــ  عرضيـّا.  قطاعـا  تتناول  2ــ  النفـس.  أبعاد  فى  تتوغـل  القصيرة:1ــ  القصة  ثانيـا: 

والتركيـز والتكثيـف 
4ــ عـُِرفت باإليقاع السريع. 5ــ تصور جانبـا من جوانب حياة الفرد أو عاطفة من العواطف اإلنسانية.

6ــ قـد يكون وجـود الراوى انعـكاسـا وظال للبطل، ولكـن صوته وهـمسه يتوارى حتى ال يختـل البناء.7ــ 
زمنها قصيـر.

س: علل: تعد القصة القصيرة أقرب الفنون األدبية إلى روح العصر.
ج2:1–ألنها انتقلت مبهمة القصة الطويلة من التعميم إلى التخصيص. 

2 – اكتفت بتصوير جانب واحد من جوانب حياة الفرد أو زاوية واحدة من زوايا الشخصية اإلنسانية 
روح  يساير  مكثفا  تصويرا  اإلنسانية  النفس  من خلجات  واحــدة  أو خلجة  املواقف  من  واحد  موقف  أو 
الوحدة  عنصرى  من خالل  انطباع خاص  أو  واحــدة  حقيقة  إلى جالء  يؤدى  إيجاز  فى  العصرالسريعة 

والتكثيف.

خامسا: البالغة

2ــ يقول الشاعر:
أال أيها الشادى الذى أطرب الورى بحلو حديث عن حقوق وآمـال

وقـال لنا: فى عـالم الغـد جنة غـزيرة أنـهار، وريفة أظـالل
سمعنا، خدعنا، وانتبهنا، فحسبنا لقد ملت األسماع قيثارك البـالي

ويا أيها الغرب املواعـد، ال تزد كفى الشرق زادا من وعود آمال
أ( بني إلى أى مدى امتزجت األفكار مبشاعر األديب فى األبيات.

ب( هل حتققت الوحدة العضوية؟ ناقش مع التعليل.
ج( تعددت مصادر املوسيقى فى األبيات.. وضحها مبينا أثرها.

د( اختار الشاعر األلفاظ املالئمة لعاطفته. وضح ذلك.
اإلجابة

أ( ـ إن الشعر اجليد املمتع هو الذى ميتزج فيه الفكر بالوجدان فال يجب أن يطغى الفكر على الوجدان 
باالنسياب  القصيدة  الفكر حتى ال تصاب  على  الوجدان  يطغى  وال  باجلفاف  القصيدة  حتى ال تصاب 
العاطفيوبالنظر فى األبيات جند أن الفكرة هى: خداع الغرب للشرق، فالغرب يشدو مبعسول األحلان 
الزائفة عن احلياة احلرة الكرمية التى ينعمون بها ويريدون للشرق أن يعيشها، ويزعمون أننا سنعيش فى 
جنة بـهذه احلقوق التى سنحصل عليها واآلمال التى سنحققها، فكم سمعنا؟ وكم خدعنا؟ حتى انتبهنا على 
حقيقة مرة، فقد مللنا هذه النغمة املكررة، وال نريد أن نحيا بتلك الوعود الزائفة. وقد أتت هذه األفكار 

ممتزجة بعاطفة الشاعر: وهى اليأس من وعود الغرب الزائفة.
ـ إن الشعر اجليد هو الذى تظهر فيه القصيدة متماسكة ومترابطة كالكائن احلى ويتحقق هذا  ب( 

بامتزاج: 
1ـ وحدة املوضوع.
2ـ وحدة العاطفة.

3 ـ ترابط األفكار وتسلسلها.
وبتطبيق ذلك على األبيات جند أنـها تدور حول موضوع واحد وهو خديعة الغربيني للشرق. ونرى أن 
الزائفة، ويبني فى  الذى يشدو مبعسول أغانيه  الغربى  ينادى ذلك  ااألفكار جاءت مرتبة متسلسلة فهو 
البيت الثانى حقيقة خداعه، وفى البيت الثالث يوضح إدراك الشرق حلقيقة اخلداع، وينتهى إلى رفض 

هذا اخلداع فى ا البيت الرابع.
وقد جاءتفى نسيج عاطفى واحد حيث كانت عاطفته اليأس من وعود الغرب الزائفة، وبذلك حتققت 

الوحدة العضوية
ج( تعددت مصادر املوسيقى فى األبيات، فاملوسيقى عنصر هام من عناصر التعبير فى التجربة الشعرية 
؛فهى أقوى أدوات الشاعر تأثيرا فى املتلقى؛ ولذلك يقولون: الشعر موسيقى ذات أفكار، واملوسيقى فى 

األبيات نوعان:
املوسيقى الظاهرة: وتتمثَّل فى: 

1 ـ الوزن: وهو توالى احلركات والسكنات بانتظام على نسق معروف باألبحر ،وقد اختار الشاعر بحرا 

مناسبا لعاطفته. 
2 ـ القافية: وهى اتفاق األبيات فى احلرف األخير وقد اختار الشاعر حرف الالم املكسورة قافية له.

ـ القوافى الداخلية: وهى أن يلتزم الشاعر بقافية محددة داخل البيت الواحد: سمعنا، خدعنا، وانتبهنا، 
فحسبنا.

3 ـ املحسنات البديعية مثل: حسن التقسيم: وهو توازن اإليقاع املوسيقى بني جمل الشعر: غـزيرة أنـهار، 
وريفة أظــالل. 

 ـ اجلناس:وهو اتفاق كلمتني فى اللفظ مع اختالفهما فى املعنى: تزد وزادا. 
فى  املوحية  والصور  املحكمة،  والتراكيب  املوحية،  األلفاظ  تآلف  الناشئة من  املوسيقى اخلفية: وهى 

موسيقى توحى بفكر الشاعر وعاطفته.
د( إن الشاعر اجليد هو الذى يتأنق فى اختيار األلفاظ املالئمة لفكره ووجدانهو بالنظر إلى األبيات 
السابقة جند أن الشاعر قد سيطرت عليه عاطفة اليأس من وعود الغرب الزائفة وجاءت األلفاظ مالئمة 

لعاطفته كما فى قوله )خدعنا، ملت، فحسبنا(

سادسا: النصوص األدبية 

من قصة: )نظرة(
ها انتظرْت قليال  س3ــ ولسُت أدِرى ما داَر فى رأِسها فما كنُت أََرى لها رأسا وقد َحجَبُه احِلْمُل. كلُّ ما َحدَث أنَّ

ى. َد ِمْن َقبَضِتها ثم مَضْت وهى ُتَغْمِغُم بكالٍم كثيٍر لم َتْلِتِقْط ُأُذِنى منه إالَّ َكِلَمة »ِستِّ لتتأكَّ
 أ( تخير: مضاد »حجبه«: )أظهره ـ أعلنه ـ أشهره(

ــ مرادف »تغمغم«: )تصيح ـ تخفض ـ تنطق(. ــ جمع »احلمل«: )حمول ـ حمائل ـ حمالن(.
ب( لَم سمى الكاتب قصته بهذا االسم ؟ج( حفلت الفصة بعنصرى التشويق والصدق الفنى. وضح ذلك.
ْ من الفقرة صورة بيانية وبني نوعها  د( استعمل الكاتب كلمة )ستى( بطريقة فنية. وضح ذلك.هـ ـ عنينِّ

وسر جمالها، وأسلوب قصر وبني طريقته وأثره. 
اإلجابة

أ( مضاد » حجبه »: )أظهره( مرادف »تغمغم«: )تنطق( جمع »احلمل«: )حمول(
 )ب( اختيار العنوان )نظرة( حيث يدل على: 

إلى  الكاتب  اللعب.كما يدل على نظرة  إلى األطفال ومتثل حلمها ورغبتها فى  نظرة اخلادمة الطفلة 
الطفلة ونظرة الواقع االجتماعى إليها 

وهو يستهدف لفت األنظار إلى قضايا هذه الطبقة املطحونة.وقد ارتبط العنوان مبا انتهت إليه القصة 
ليحكم النسيج الفنى، وليحافظ على توصيل »االنطباع« من حيث إن »اخلادمة الطفلة« ألقت على الكرة 

واألطفال نظرة طويلة متثل الرغبة فى اللعب.
)ج( ظهر عنصر التشويق حيث جاءت القصة حافلة باحلركة والدراما يبدو ذلك من تتبع الكاتب لكل ما 

يصدر عن الطفلة من حركة، محسوبة، دقيقة، متطورة، نامية، لم تغفل عنصر التشويق.
ظهر عنصر الصدق الفنى:حيث جاءت القصة حافلة باإلقناع والتالؤم مع الواقع بإمكانية وقوع األحداث 

ووجود الشخصيات. 
أنـها لم تشُك، ولم  التحكم فى مصيرها، ونالحظ  أنـها ال متلك  للتأكيد على  د( جاءت كلمة »ستى« 
تخطْب، ولم تقل كالما صارخا حادا، ولم تسرف فى احلديث عن الظلم االجتماعى والتناقض الطبقى، ولم 
يجدها الكاتب فرصة إلعالن اختفاء العدل واملساواة، ووجود طبقات وفئات مقهورة وأخرى قاهرة، فهو إن 
فعل ذلك خرجت القصة عن طبيعتها الفنية، إنه لم يتحدث طويال عن تاريخ حياتـها، وال عن نشأتـها، ولم 
يصور لنا يوما منذ البكور حتى آخر الليل، ولكنه انتخب هذه اللحظة وهذا املوقف وسلط عليه األضواء.

هـ ـ الصورة البيانية: ما كنُت أرَى لها رأسا وقد حَجبه احِلْمل: كنايٌة عن ِصَغِر الطفلة، وعظم ما حتمله. 
وكذلك تغمغُم بكالٍم كثيٍر: كنايٌة عن ضعف الطفلة، وثقل احلمل.

أسلوب القصر: لم تلتِقْط أذِنى منْه إال كلمَة: ستنِّى: أداته النفى بـ»لم« واالستشناء بـ»إال« وغرضه التوكيد 
والتخصيص. 

س4ــ وراقبُتها فى عجب وهى َتْنشُب قدميها العاريتني كمخالب الكتكوت فى األرض، وتهتز وهى تتحرك، 
وقد  قليلة  ثابتة  خطواٍت  وتخطو  وجهها،  فى  الــســوداِء  الداكنة  الصغيرة  بالفتحات  وهناك  هنا  تنظر  ثم 

تتمايل بعض الشىِء، ولكنها َسْرعان ما تستْأنف امُلِضّي.
أــ من خالل فهمك للسياق، هات معنى )تنشب(، ومرادف )تستأنف(، وجمع )السوداء(، ومفرد )مخالب(.

بــ ما الصفة التى تصف بها الطفلة هنا؟ وما هدف الكاتب من هذه القصة؟ 
جــ استخرج من الفقرة: 1ــ لونا بيانيا

ووضحه...................................................................................
 2ــ إطنابا وبني قيمته: )الداكنة، السوداء(، )تخطو، املضى( ــ قيمته: التوكيد والتوضيح.

3ــجناس وبني أثره.....................................................................................
دــ ما قيمة اجلمع بني )هنا وهناك(؟ ــ )وقد تتمايل – وتتمايل(. أيهما أدق؟ وملاذا ؟

هـــ ما معنى أن الكاتب موجود وغير موجود فى القصة؟ وما دليلك ؟
** معناه أن شخصية الكاتب لم تطغ على البناء الفنى للقصة، فدوره يشبه دور امللقن فى املسرحية، 
فقد سرد لنا األحداث ونقل مشاعر الطفلة ومعاناتها، لكنه لم يتدخل فى بنائها الدرامى، ولم يلق خطبة 

عن معاناة تلك الطبقة، ولم تظهر شخصيته بل توارت خلف الطفلة.
من نص )الصغيران( للرافعى

يا من ال إله إال ُهـو... َمن ِسواك لهاتني النملتني فى جنح هذا اللَّيل الذى يشبه نقطة من غضبك؟ 
لقد أخرجتَهما فى هذا الضياع َمْخرج أصغر موعظة للعني تُنَبنِّه أَكبَر حقيقة فى القلب، وعرضت منهما 
النفس، صورة احلب ميشى  أَحــزان  كلَّ  إليها  فرسمها جلذب   ٌ عبقريٌّ ق مخلوق  وفنِّ لو  لإلنسانية صورة 
ُمتساندا إلى َصْدِر الرحمة فى طريق املصادفة املجهولِة من أوله إلى آخره، وعليهما ذٌل اليُتـْم من األَهل، 

ياع بني الناس، وظالُم الطبيعة وكآبتها. ومْسـَكنُة الضَّ
أــ من خالل فهمك للسياق، هات معنى )جنح – ذل اليتم(، ومضاد )الضياع(، وجمع )الطبيعة(.

بــ ما الفكرة التى تعبر عنها الفقرة السابقة؟ وما االجتاه الذى ميثله النص ؟
جــ استخرج منها: 1ــ لونني بيانيني مختلفني، وبني نوعهما وقيمتهما. 2ــ أسلوب قصر، وبني طريقته 

وغرضه.
3ــ محسنا بديعيا، وبني أثره. 4ــ أسلوبا إنشائيا، وآخر خبريا، وبني قيمتهما.

دــ اذكر اثنتني من خصائص أسلوب الرافعى، ودلل عليهما.
هـــ اذكر اجتاهات أدب الرافعى؟ وما الذى ميثله هذا النص من اجتاهاته ؟

وــ لم يطلق النقاد على هذا املقال أنه »مقال قصصى« ؟
زــ هات مما حفظت من النص ما يدل على املعانى التالية: لقد أقبلت امرأة كالنسمة تبحث فى الطريق، 

وعرفت أنها األم.
اإلجابة

أــ ظالم – هوان فقد األهل – االهتداء والطمأنينة – الطبائع.
بــ منظر يبعث على األلم ويجلب الشفقة –ميثل اجتاه املحافظني فى النثر.

أحزان  كل  إليها  )جــذب   – اجلسم  وصغر  الضعف  على  تدل  تصريحية  استعارة  )النملتني(  1ــ  جــ 
النفس( استعارة مكنية تدل على هول املنظر وقسوته. 2ــ القصر )ال إله إال ُهـو( طريقته: اجتماع النفى 
واالستثناء، غرضه: التوكيد والتخصيص. 3ــاملحسن البديعى )أصغر – أكبر( طباق يبرز املعنى ويوضحه 
ويؤكده بالتضاد. 4ــ األسلوب اإلنشائى )من سواك..؟( استفهام للنفى والتوسل – األسلوب اخلبرى )لقد 

أخرجتهما.. القلب( للتقرير والتوكيد واإلشفاق.
 – )أخرجتهما  اإلطناب  إلى  امليل  ـ  التناول.  قريبة  يسيرة  أفكاره  ـ  الكاتب:  أسلوب  دــأهم خصائص 

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

أكبر حقيقة فى القلب(.
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. 

هـــ اجتاهات أدب الرافعى: 1ـالدين والدفاع عن القرآن الكرمي.2ــ الدفاع عن اللغة العربية وآدابها.3ــ 
التجارب الذاتية والتأمالت العاطفية ،والنص من هذا االجتاه األخير.

نحن............................................................................................. وبينما  زــ 
....فإذا هى أم الطفلني.

من نص »سيد قرارك« لصالح منتصر:
ابدأ معنا وامتنع عن السيجارة ـ من بعد غد ـ اكتب شهادة ميالد جديدة حلياة جديدة عنوانها الصحة 
والنظافة واجلمال، وأنت وحدك سيد قرارك ولن تكسب أى شىء إذا لم تكترث بدعوتنا وأعطيتنا ظهرك

أ ـ فى ضوء فهمك معانى الكلمات فى سياقها اختر الصواب ملا يلى مما بني القوسني:
مضاد: »امتنع«: )أسرف ـ أفرط ـ أباح ـ أقبل(

املقصود بـ»سيد قرارك«: )صاحبه ـ حاكمه ـ متخذه ـ قائده(
مرادف: »تكترث«: )تستفيد ـ تنشر ـ تبالى ـ جتارى( 

ب ـ خطط الكاتب إلقناع املدخن بترك التدخني. وضح ذلك.
ج ـ استخرج من الفقرة صورة بيانية، وبني نوعها وسر جمالها، وأسلوبا إنشائيا وبني نوعه وغرضه.

د ـ ما نوع هذا املقال؟ وماذا يحتاج من الكاتب؟ 
اإلجابة

أ( مضاد: »امتنع«: )أقبل( املقصود بـ »سيد قرارك«: )متخذه( مرادف: »تكترث«: )تبالى( 
ب ـخطط الكاتب إلقناع املدخن بترك التدخني حيث بدأ مقاله مبخاطبة املدخن بأنه صاحب قراره، 
فهو قادر على أن يتخلص من سيطرة التدخني ثم قسم املدخنني إلى نوعني: أولهما يصرعلى التدخني، 
وآخرهما يتمنى أن يقلع عن التدخني، ويحتاج إلى من يعينه، ثم تناول الصعوبات التى قد تواجه املمتنع 
عن التدخني وهما اإلصرار على االمتناع عن التدخني، والصبر على أى متاعب فى البداية ثم يتحدث عن 
وجوب كراهية السيجارة والتدخينو وجوب االمتناع عن التدخني، لكثرة الدواعى الدافعة إلى التخلصويختم 

الكاتب مقاله مؤكدا أنه ال قرار لسواه وإذا لم يهتم فهو اخلاسر.
ابدأ، امتنع، اكتب  اإلنشاء:   أعطيتنا ظهرك   ج ـ البيان: 

إنشائى / أمر. نوعه:  كناية عن اإلعراض   نوعهـــــا:  
النصح واإلرشاد. غرضه:  إطالق لفظ وإرادة الزم معناه   شرحهــــا:  

االتيان باملعنى وهواإلعراض مصحوبا بالدليل وهو إعطاء الظهر.   سر جمالها:  
د ـ نوع هذا املقال: 

من حيث الشكــــــل: »مقال قصير« ويسمى اخلاطرة الصحفية.  •
من حيث املوضوع: » اجتماعى« يعرض مشكلة اجتماعية وعالجها.  •

من حيث األسلـوب: »أدبى«.   •
وهو يحتاج من الكاتب:

الذكاء وقوة املالحظة.  .1
يقظة الوجدان واحلماسة ملا يدعو إليه.  .2

االهتمام باملشكالت املختلفة.  .3
عالج املشكالت فى أسلوب حاسم متناسب مع الوقع السريع للعصر الذى نعيشه.  .4

)سابعا: النصوص الشعرية(

س1/ من نص املساء:
والقلب بني مـهابـة ورجاء ولقد ذكـرتك والنهــار مـــــودع  

كلمى كدامية السحـاب إزائي وخـواطـرى تبدو جتــاه نواظــري  
بسنا الشعاع الغارب املترائي والدمع من جـفنىيسـيـل مـشـعشعا  

أ( اختر أدق إجابة مما بني القوسني:
1ــ )مشعشع( تعنى:  )المع – مختلط – منتشر ــ سائل( 

2ــ )كلمى( مفردها:  )كليم – كالم – مكلوم – كلمة( 
3ــ بني )مهابة ورجاء( عالقة: )ترادف – تكامل – نتيجة – تضاد( 

ب( رسم الشاعر ملشاعره لوحة فنية كاملة. ارسمها بقلمك موضحا عناصرها، ورأيك فيها.
ج( استخرج من األبيات السابقة: 

1ــ أسلوب قصر وبني قيمته الفنية. 2ــ استعارة مكنية ثم وضحها وبني قيمتها. 
3ــ محسنا بديعيا لفظيا وبني نوعه وأثره. 

د( اذكر خصيصتني من خصائص املدرسة الرومانسية؟ 
اإلجابة

أ( مختلط / كليم / تضاد 
ب( رسم لنا الشاعر لوحة فنية رائعة تبني آالمه وأحزانه، وقد متثلت هذه اللوحة من خالل: 

أوال األجزاء: التى ظهرت من خالل )النهار – السحاب – جفنى( 
ثانيا: اخلطوط والعناصر التى ظهرت من خالل: 

ــ الصوت )ذكرتك – القلب(.ــ اللون )النهار – دامية – الشعاع(.ــ احلركة )يسيل – مودع – السحاب( 
وهذه الصورة رائعة وضحت لنا عاطفة الشاعر احلزينة حيث جعل الكون يشاركه هذه اآلالم.

ج/ 1 ــ الدمع من جفنى يسيل مشعشعا: تقدمي ماحقه التأخير لالهتمام باملتقدم حيث إظهار احلالة 
النفسية له. 

أخرى  يعود مرة  ولن  رفاقه  يودع  بإنسان  النهار  استعارة مكنية تشخيص حيث شبه  النهار مودع:  2ــ 
وتوحى باحلزن والرحيل. 

 3ــمشعشعا / الشعاع: جناس غير تام يعطى جرسا موسيقيا تطرب له األذن.
د()االعتماد على الوحدة العضوية(. )ذاتية التجربة والتعبير عن النفس اإلنسانية(

س3 من نص غربة وحنني إلى الوطن 
يَابْنََة الَْيـّم َما أَبُوِك بَِخــيٌل َمـا لَُه ُمولَعـا مَبنْـٍع َوَحـبْـِس

ير ِمْن ُكلنِّ ِجـنِْس أََحَرام ٌ َعلى بـَـالِبِلِه الـّدْو ُح َحـالٌل للطَّ
ُكـلُّ َداٍر أََحـــقُّ باألْهـــــِل ِإال فى َخِبيٍث ِمن املََذاِهِب ِرْجِس

ُموِع ِسيِرى َوأَْرِســي نََفِسى ِمْرَجٌل َوَقلْبى ِشـَراٌع بهـَما فى الدُّ
أ( فى ضوء فهمك معانى الكلمات فى سياقها اختر الصواب ملا يلى مما بني القوسني:

املراد بـ مولعا: )متأثرا بكثرة – متعلقا بشدة – منفعال بحرارة – مندفعا بعنف(.
جمع رجس: )رجائس – أرجاس – مراجس ــ جروس(.

االستفهام فى البيت الثانى غرضه: )النفى ـ التحسر ـ التوبيخ ـ االستنكار(.
 ب( فى األبيات مناجاة وتعجبو استنكار. اشرح ذلك فى ضوء فهمك لألبيات مبينا الدافع اليها.

ج( عني فى األبيات تشبيها مبتكراو اذكر قيمته ثم أخرج منها محسنا بديعياو بني فائدته.
د( أترى قيمة لـ »حبس« بعد »منع« أو لـ»رجس« بعد »خبيث«؟ علل لرأيك.

اإلجابة
أ( املراد بـ مولعا: )متعلقا بشدة(. جمع رجس: )أرجاس(. االستفهام فى البيت الثانى غرضه: )االستنكار(

البحر املعروف  يا بنت  أيتها السفينة،   ب( فى األبيات مناجاة: حيث يناجى الشاعر السفينة قائال: 
بالكرم ،ليس البخل من صفات أبيك 

و فى األبيات تعجب: حيث يتعجب من البحر، ملاذا مينعنه من عودته إلى وطنه.
و فى األبيات استنكار: حيث يستنكر كيف حترم الطيور من أشجارها لتتمتع بها طيور غريبة ؟! إن 
عند  إال  بها  أولى  وهم  بهم  أولى  فبلدهم  لرقيها  ويسهرون  أجلها  من  يضحون  فهم  بأهلها  أحق  الديار 

أصحاب املذاهب الفاسدة الذين يحرمون أصحاب احلق من حقوقهم 
والدافع اليها: شدة حب الشاعر لبلده وشوقه للعودة إليها.

ج(......................................................................................................
د( يرى بعض النقاد أنه القيمة لـ»حبس« بعد »منع« وأنها مجلوبة للقافية ألنها تؤدى نفس املعنى وقد 
يرد على ذلك بأن احلبس يكون فى مكان ضيق بخالف املنع ولذلك فهى تعبر عن أن شوقى يرى األندلس 

على جمالها سجنا ألنها حتبسه عن وطنه.
نفس  تؤدى  ألنها  للقافية  وأنها مجلوبة  »خبيث«  بعد  لـ»رجس«  أنه القيمة  النقاد  بعض  يرى  وكذلك   
املعنىو يرد على ذلك بأن اخلبث فساد والرجس دنس وقذارة ولذلك فهى تعبر عن أن شوقى يرى املذاهب 

االستعمارية التى أبعدته عن وطنه جمعت إلى الفساد قذارة وجناسة.
س4من نص غربة وحنني ألحمد شوقى:

لِْد َعنُْه نَاَزَعتْنى إليْه فى اخللـِد نَْفِسي َوَطنى لَْو ُشغلُت ِباخْلُ
َواِد ِمْن َعنْيِ َشـْمِس َوَهَفا ِبالُْفـَؤاِد فى َسلَْسِبيٍل َظَمأٌ للسَّ

َشِهَد اهللُ لم يِغْب َعن ُجُفونى َشْخُصُه َساَعة ولم يَْخُل ِحّسـى
)أ( أختر املناسب مما بني األقواس لكل مما يأتى:

ــ »اخللد« مضادها: )الهوان ــ اجلحيم ــ اليأس ــ العقل(.
ــ »السواد« تعنى: )القرى – اللون األسود – عموم الناس ــ الظالم(.

ــ »سلسبيل« جمعها: )سالسب –سالسيب– كالهما ــ سالسل(.
)ب( فى األبيات مبالغة دفع الشاعر إليها حب الوطن. عبر عن ذلك فى ضوء فهمك األبيات.

)ج( استخرج من األبيات صورة بيانية، ومحسنا بديعيا وبني نوع كل وسر جماله.
)د( لشوقى دوره البارز فى تطوير اإلحياء والبعث. وضح ذلك.

س5 من نص »كم تشتكى« يقول الشاعر:
نُم؟ َّة فـَتـَفـُوتـَهـَا كيما تـَُزورَك بالظنُون جـَهَّ ــ أَتَُزوُر روُحَك َجنـ
ـُم؟ نِّداَفتـََعـاَفـَهـَالَوَساِوس تـُتـََوهَّ ــ َوتََرى احلـَِقيَقَة َهيَْكال ُمتـََجسـ

ــ يـَا مـَن تـَِحنُّ ِإلـَى غـٍَد فى يَْوِمِه َقْد ِبعـَْت مـَا تـَْدرى مبا الَ تَْعـلَم
أــ اختر اإلجابة الصحيحة ممـّا بني القوسني ملا يأتى:

ــ )تدرى( مضادها: )تنسى – جتهل – تتضيع – تفقد(.
ــ )وساوس( مرادفها: )أوهام – مطالب – مخاوف – جتارب(.

.) ــ )تعافها( مادتها: )عوف – عاف – عيف – عفَّ
بــ ضع عنوانـا مناسبـا لألبيات، ثم عبـّر عنها بأسلوبك اجلميل.

جــ استخرج من األبيات: 
ــ أسلوبـا إنشائيـّا وآخر خبريـّا، وبني غرض كلٍّ منهما.

صورة جمالية وبني نوعها، وسر جمالها.
دــ »قد بعت ما تدرى – قد تركت ما تدرى« ملاذا كان التعبير األول ادق ؟

 أ – جتهل ــ أوهام ــ عـيف.
 بــ العنوان )السعادة والشقاء(

تـَُعمـّيه عن السعادة وجتعله يحيا فى بـُؤس  يستنكر الشاعر استسالم املتشائم للظنون واألوهام التى 
وشقاء ويقول له...إن احلقيقة لواضحة أمام عينيك، ولكن وساوسك، وأوهامك متنعانك من رؤيتها ،وإنك 

لفى خـُْسـر، عندما تشترى غدك املجهول بيومك املعلوم، فكأنك اشتريت عذابك بنعيمك.
ل باحلسرة  َ  ــج ــ اإلنشائى )يا من تـَِحنُّ إلى غـد(: أسلوب إنشائى، نوعه نداء، وغرضه التنبيه املُحمَّ
والسخرية من املتشائم.ــاألســلوب اخلبرى: فيقوله:)قد بعت ما تدرى مبا ال تعلم(،وهو أسلوب خبرى مؤكد 

بــ )قـد( ،وغرضه: التوبيخ مع تقرير سوء تصرفه وإظهار حماقته وعدم سداد رأيه.
ــ)تزور روحـُك جنة( استعارة مكنية، حيث صور الروح بشخص يزور اجلنة، وحذف املشبه به وجاء بصفة 

من صفاته )تزور(، وسر جمالها: التشخيص
دــ ألن »بعت« تدل على التخلص التام من الشىء، وسؤ التصرف املصاحب للحمق والسفه أما »تركت« 

فتدل أنه ميكن العودة للشىء ثانية. 

)ثامنا: النحو(

»إن مظاهر قدرة اهلل فى الكون واضحة آثارها، وما كان ليراها إال كل ذى عقل سليم، ويتدبرها كل 
صاحب فكر رشيد كل التدبير، فيا أخى اإلنسان: النظر النظر فى خلق اهلل، فما أبدع الكون اململوءة 
أرجاؤه بآثار القدرة اإللهية العظمى، ونحن ـ عباد اهلل ـ مطالبون بالنظر والتأمل فنعم العبادة التفكر، 

ومن أعمل عقله قوى إميانه«.
)أ( اضبط ما فوق اخلط مبينا سبب الضبط. 

)ب( استخرج من العبارة:
ـ اسم تفضيل واذكر حكمه. ـ أسلوب نداء وأعرب املنادى.

ـ اسم فاعل عامال وبني معموله 
ـ مخصوصا باملدح، وأعربه. ـ مختصا، واضبطه مع ذكر السبب.
ـ نائبا عن املفعول املطلق واذكر نوعه. ـ اسما مقصورا وأعربه. 

ج( »من أعمل عقله قوى إميانه«. اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعني وغينِّر ما يلزم.
د( »من يعمل عقله يقو إميانه«. اجعل جواب الشرط مقترنا بالفاء وغير ما يلزم.

هـ( يتأمل. اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون فى جملة من تعبيرك.
و( اجعل )التأمل( مصدرا ميميا مرة، وصناعيا مرة أخرى.

ز( لن يثاب سوى املؤمنني. ضع إال محل سوى وغير ما يلزم.
ح( فى أى مادة تكشف عن كلمة )ميادين( فى معجمك الوجيز ؟

ٍم شعبُه، رأينا تقدَمه يرجع إلى اعتماد األفراد على أنفسهم ال على  2ــ»إذا أمعنا النظَر فى بلٍد متقدنِّ
حكوماتـهم، فما كانت القواننُي لتجعَل املسلوَب إرادتُه عزيزا، فال كرامة بغير اعتماٍد على النفس، وال 
والتواكَل،  وإياكم  أنفِسكم،  الشباُب االعتماَد على  أيها  أمٍة تستقلبشخصيِتها، فعليكم  ميكُن استعباُد 

فإنه أسوأ صفة«.
أ( أعرب ما فوق اخلط. 
ب( استخرج من العبارة:

ـ اسم مفعول عامال وأعرب معموله.  ـ اسم تفضيل واذكر حكم مطابقته.  
ـ نعتاجملة وبني محلها. ـ مضارعا منصوبا واذكر ناصبه.   ـ مختصا وأعربه. 

ج( »من أراد التقدم، سعى لالعتماد على النفس«. اجعل فعل الشرط وجوابه مضارعني وغينِّر ما 
يلزم.

د( يخشى املخلصون على وطنهم. اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون فى جملة من تعبيرك.
هـ( اجعل املعتمدين على أنفسهم مخصوصا باملدح مع الضبط وبني سبب الضبط.

و( ال تقدر الدولة سوى املجدين. ضع إال محل سوى وغير ما يلزم.

معلم خبيرناصر شعبان
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