دساعح
أَصَ ٌهَ وِغـا ِء اٌؼاٌَمٍهَ أَجٍثً

ة
دُػا َء َم
شاق َغشٌ ِ
شــُق تِاٌ ِؼ ِ
ٍ

َورَـثدُ ِوراتً ما أُلٍ ُم ُحشَفًَُ

طُي وَحــٍثً
ش َّذ ِج إِػُاًٌ ََ
ٌِ ِ
ِ

أَ ُخ ُّ
ب
ط َ
ع َّح ُغ ُشَ ِ
ظ ََأَمحُ ما َخطَطدُ تِ َؼث َش ٍج ذ َِغ ُّح ػٍَى اٌمِ ْشطا ِ
مرجاف
أ ٌ -اخ مه األتٍاخ وٍمح تمؼىى (أورة ٌ -ضًٌ) َ ،وٍمح مضادٌا (أثثد -
ٍ
(ب)  -ػًٍ  :اضطشاب اٌشاػش اٌشذٌذ ٌَُ ٌغطش سعاٌرً
(جـ)  -اعرخشج مه األتٍاخ (إطىاتاً َ ،لذسي  -محغىا ً تذٌؼٍا ً  -أعٍُتا ً إوشائٍاً َ ،تٍه غشضً اٌثالغً –
اعرؼاسج مىىٍح َ ،تٍه عش جماٌٍا)-
(د)  -أٌٍما أدق (أَ َصٌهَ وِغا ِء اٌؼاٌَمٍهَ  -أَصَ ٌهَ وِغا ِء اٌؼشب) ؟ ٌَمارا ؟
(ٌـ)  -ما مصذس اٌمُعٍمى اإلضافٍح فً اٌثٍد األَي ؟

حفظ
طٔ  " :اٌحة  -أػضن هللا  -دلد مؼاوًٍ ٌجالٌرٍا ػه أن ذُصف  ،فال ذذسن حمٍمرٍا إال تاٌمؼاواجٌٍَ .ظ تمىىش فً اٌذٌاوح َال
تمحظُس فً اٌششٌؼح َ ،لذ اخرٍف اٌىاط فً ماٌٍرً َلاٌُا َأطاٌُا َ ،اٌزي أرٌة إًٌٍ أوً اذصاي تٍه أجضاء اٌىفُط
اٌممغُمح فً ٌزي اٌخٍٍمح فً أصً ػىصشٌا اٌشفٍغ " .
أ ) ضغ مشادف ( ماٌٍرً ) َمضاد ( محظُس) فً جمٍرٍه مه ذؼثٍشن .
ب ) اٌىاذة ٌصف اٌحة َصفا دلٍما َ .ضح رٌه .
ج ) اعرخشج مه اٌفمشج  -ٔ :محغىا تذٌؼٍا َ ،اروشي أثشي  -ٕ .صُسج تٍاوٍح َ ،اروش لٍمرٍا ٖ -أعٍُتا مؤوذا َ ،اروش َعٍٍرً .
ٗ -إطىاتا َ ،اروش وُػً .
د ) ما غشض اٌىص ؟ َتم ذصف اٌىاذة فً ذىاًٌَ ًٌ ؟
طٕ  " :فاٌمثً إٌى مثًٍ عاوه ٌٍَ ،مجاوغح ػمً محغُط َذؤثٍش مشاٌذ َ ،اٌرىافش فً األضذاد َاٌمُافمح فً األوذاد َ ،هللا ػض
َجً ٌمُي  ٌُ " :اٌزي خٍمىم مه وفظ َاحذج َخٍك مىٍا صَجٍا ٌٍغىه إٌٍٍا "  ٌَُ ،وان ػٍح اٌحة حغه اٌصُسج
اٌجغذٌح ٌُجة أال ٌغرحغه األومص مه اٌصُسج "
أ ) ذخٍش:
#مشادف ( ػٍّح ) ( مشض – داء – عثة – تشٌان )
 #مضاد ( اٌمجاوغح ) ( اٌمؤاوغح – اٌرآٌف – اٌرجارب – االخرالف )
ب ) ما أثش اٌحة ػٍى اٌمحة ؟ أجة مه خالي فٍمه ٌٍفمشج .
ج ) اعرخشج مه اٌفمشج  -ٔ :صُسج تٍاوٍح َ ،اروش وُػٍا َلٍمرٍا اٌفىٍح .
ٕ -محغىا تذٌؼٍا َ ،اروش وُػً َأثشي .
د ) ما لٍمح اعرشٍاد اٌىاذة تاٌَح اٌىشٌمح ؟
طٖ َ " :وحه وجذ وثٍشا ممه ٌؤثش األدوى ٌَؼٍم فضً غٍشي َال ٌجذ محٍذاً ٌمٍثً ػىً  ٌَُ .وان ٌٍمُافمح فً األخالق ٌما أحة
اٌمشء مه ال ٌغاػذي َال ٌُافمً  .فؼٍمىا أوً شًء فً راخ اٌىفظ َستما واود اٌمحثح ٌغثة مه األعثاب َ ،ذٍه ذفىى تفىاء
عثثٍا  .فمه َ ّدن ألمش ٌَّى مغ اومضائً " .
أ ) ذخٍش:
@ مزوش ( األدوى )  ( :اٌذاوٍح – اٌذوٍّح – اٌذوٍا – اٌذوٌٍُّح )
@ مشادف ٓ محٍذا )  ( :مف ّشا – ممشا – حٍاد – محاٌذج )
ب ) ٌصف اٌىاذة أعثاب اخرالف اٌىاط فً اٌحة ؟
ج ) اعرخشج مه اٌفمشج  -ٔ :إطىاتا َ ،اروش وُػً .
ٕ -صُسج تٍاوٍح َ ،اروش وُػٍا َلٍىرا اٌفىٍح .
د ) ما عماخ أعٍُب اٌىاذة ؟
طٗ  ":إن اٌمحثح ضشَب  .فؤفضٍٍا محثح اٌمرحاتٍه فً هللا – ػضَجً  -؛ َمحثح اٌمشاتح َ ،محثح األٌفح َاالشرشان فً
اٌمطاٌة َ ،محثح اٌرصاحة َاٌمؼشفح َمحثح اٌثش ٌضؼً اٌمشء ػىذ أخًٍ َ ،محثح اٌطمغ فً جاي اٌمحثُب َ ،محثح اٌمرحاتٍه
ٌغش ٌجرمؼان ػًٍٍ ٌٍضمٍما عرشي َ ،محثح تٍُؽ ٌٍزج َلضاء اٌُطش َ ،محثح اٌؼشك اٌرً ال ػٍح ٌٍا إال ما روشوا مه اذصاي
اٌىفُط " .
أ ) ذخٍش:
@ جمغ ( اٌُطش )  ( :أَطش – َُطُش – أَطاس – إطاساخ )
@ مشادف اٌث ّش )  ( :اٌحة – اإلحغان – اٌؼطف – اٌشحمح )
ٌفصً اٌىاذة أوُاع اٌحة َ .ضحٍا .
ب)
ّ
ج ) اعرخشج مه اٌفمشج :
ٔ -ذُوٍذٌه مخرٍفٍه َ ،اروش وُع وً مىٍما ََ ،عٍٍرً .
ٕ -إطىاتا َ ،اروش وُػً .
 -1صُسج تٍاوٍح َ ،اروش وُػٍا َلٍمرٍا اٌفىٍح .

حفظ
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أ -تخٌر الصحٌح:
* مرادف"عتب"( لوم -عتاب -ذم -األولى والثانٌة)
* جمع"مصٌر"(أمصرة -مصائر -مصاٌر -األولى والثالثة)
* مرادف"استخفوا"( استقبحوا -استهانوا -استصغروا -استبدلوا)
معاتِب؟ومن ال ُم َعاتب؟ وما سبب العتاب؟
ب -من الُ َ
ج -استخرج من األبٌات -1 :إٌجازا وبٌن سر جماله
 -2استعارة وبٌن نوعها وسر جمالها
 -3أسلوب إنشائى وبٌن نوعه وغرضه
د -علل :تكرار لكلمة "فضلى" وما وسٌلة التوكٌد فى"إذا ما القوم"؟
هـ -هات من حفظك لألبٌات ما ٌدل على أن القرآن به إعجاز فجعل اللغة تظهر فى أحسن صورها0
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أ -هات مرادف( مساءة) وجمع(شعاع) فى جملتٌن من عندك
ب -ستظل اللغة العربٌة شمس العرب وضح ذلك
ج -ج -استخرج من األبٌات -1 :أسلوب نداء وبٌن قٌمته البالغٌة
 -2تشبٌها وبٌن نوعه وغرضه
 -3أسوب قصر وبٌن وسٌلته وغرضه
د -أٌهما أجمل" لك العود" أم"العود لك" ؟ولماذا؟
هـ -عالم ٌدل وصف الللغة العربٌة بأم اللغات؟ ولماذا قال الشاعر شمس ولم ٌقل قمر؟
و -الموسٌقى فى النص نوعان تحدث عنهما

دساعح
اللغة ظل أصحابها  ،إن تقدموا تقدمت  ،وإن تأخروا تأخرت  .ولٌس هناك لغة هً بطبٌعتها لغة علم  ،وأخرى
هً بطبٌعتها عاجزة عن احتواء العلم  ،أو أداء معانٌه  ،ولكن المجتمع قد ٌنشط فٌنمو فٌه العلم  ،وتنمو لغته
للتعبٌر عما ٌستحدثه نمو العلم من أفكار  ،أو قد ٌخمل المجتمع فٌقف فٌه نمو العلم  ،وتدخل فٌه اللغة مرحلة
سبات كسبات النبتة فً فصل الخرٌف ،
أ -هات مرادف"عاجزة" ومضاد"ٌنشط" وجمع" طبٌعة"
بٌ -قرر الكاتب فى الفقرة السابقة حقائق اذكرها
ج -عالم ٌدل استخدام "لكن" وما الجمال فى" ٌنمو العلم"؟
د -ما عالقة "فٌقف فٌه نمو" بما قبلها؟
هـ -أٌهما أجمل فى المعن"احتواء"أم "اشتمال"؟
و -لماذا حرص الكاتب على استخدام األسلوب الخبرى؟

أما العربٌة فذات ماض عرٌق فً العلم  ،بل هً أعرق اللغات الحٌة قاطبة  ،فمن قبل أن تصبح لغات الٌوم
ب مثل اللغات
ض ِر َ
لغات علم وأدب  ،حملت العربٌة لواء العلم والحضارة  ،لم تعجز ولم تهن  ،حتى غدت َم ْ
المعاصرة  ،ولكن ضعف العرب ووهنهم عاقا نمو اللغة وتطورها
أ-

تخٌر الصحٌح :

 المقصود ب"ماض"( زمن -سنوات -تارٌخ -علم)
 جمع"ذات"( أذوات -ذوى -ذوات -ذوو)
 استخدام "لكن"( للعطف -لالستدراك -للتحوٌل -للمعٌة)
ب -جمع اللغة العربٌة بٌن العلم واألدب وضح ذلك من خالل الفقرة
ج -استخرج من الفقرة -1:إطنابا بالترادف وبٌن سر جماله
 -2استعارة مكنٌة وبٌن سر جمالها
 -3اسم تفضٌل وبٌن داللته
د -كان الكاتب موفقا
 -1فى استخدام"قاطبة"
 -2عطف لم تعجز ولم تهن
هـ -لماذا ٌتحتم علٌنا الدفاع عن لغتنا اللغة العربٌة؟

حفظ
منذ ارتحــلت ْم وحزنُ الن ْهر ٌُدْ مٌنا
ما ُء النٌل ٌكفـٌنا
أٌن الزمانُ الذي ع ْ
فـع َ
ـر فً ودٍّ أمانـٌنا
شـناه أغــنٌـــة
ـانق الدَّ هْ ـــــ ُ
َ
ْ
هلْ هان ِ
الحــــل ُم أكفانا ً تغـطـٌِّنـَا
أم
هانت عزائم َنا
األرض أم
ت
أصبح ُ
َ
ُ
أ -هات مرادف" عودوا" وجمع"األرض" ومفرد"أكفان"
ب -لماذا ٌطلب الشاعر عودة أبناء مصر؟ وبم ذكرهم؟
ج -استخرج من األبٌات :
 -1أسلوب استفهام واذكر غرضه البالغى
 -2استعارة وبٌن نوعها وسر جمالها
د -أٌهما أقوى فً أداء المعنى "حزنُ الن ْهر ٌُدْ مٌنا  -حزنُ الن ْهر ٌحزننا "؟ ولماذا ؟

هـ -ب َم ٌوحً التعبٌر بـ"عشناه – أغنٌة "؟
و -أٌهما أجمل"ارتحلتم"أم "رحلوا؟؟ولماذا؟
َ
تهجـــرهُ؟
ٌا
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صوا فً شواطئ َها
ِص َر غو ُ
عودوا إلى م ْ

فالنـٌل ُ أولى بنا نعـطٌه ْ ٌُ ..عـطـٌنا

ِسرة ُ الخـــــ ْبـز باإلخـــالص تشب ُعنـا
فك ْ

تروٌــنا
قطـرة ُ الماءِ باإلٌمـــان ْ
َو ْ

أ -تخٌر الصحٌح:
* جمع"عاشق"(أعشقة -عواشق -معشوقون -عشاق)
* مضاد"ٌغنٌنا"( ٌنقصناٌ -فقرناٌ -ذلنا -األولى والثانٌة)
* المقصود من "غوصوا"( اسبحوا -امسحوا -اجتهدوا -انسجوا)
ب -الشاعر ٌستنكر وٌطلب وٌدلل وضح ذلك من خالل األبٌات
ج -أٌهما أدق(قطرة الماء تروٌنا) أم) شربة الماء تروٌنا) ؟ ولماذا ؟
د -استخرج (محسنا بدٌعٌا -صورة بٌانٌة واذكر سر جمالهما)
هـ -ما الغرض من هذا النص؟ وماذا حرص الشاعر على تقدٌمه فٌه؟

ِص َر
عـودُوا إلى م ْ

حفظ
مه"َاػرمذ أنٓٓ

قالت العصا:
ما رسالة األدٌب فً نظرك ؟  ...ألٌست هً فً توجٌه الرأي العام ؟....
قلت:
أعتقد أن أسمى رسالة لألدٌب والمفكر والفنان لٌست فً توجٌه الرأي العام  ،بل فً خ ْلق الرأي العام  ...فإن
التوجٌه معناه الدفع والفرض والسٌطرة
أ -تخٌر الصحٌح
 -1جمع"العصا"( األعصاء -العصوات -العصى -المعاصى)
 -2مرادف"السٌطرة"( الهٌمنة -الهجمة -الجبروت -التحكم)
 -3مضاد"أسمى"( أبخل -أدنى -أحط – أضعف)
ب -ما معنى الرأى العام؟ وما الذى ٌؤثر فٌه؟
ج -أٌهما أقوى فً أداء المعنى " :رسالة األدٌب والفنان  -عمل األدٌب والفنان" ولماذا؟
د -كان الكاتب موفقا فى استخدام كلمة "أسمى" وضح ذلك
هـ" -ألٌست هى "000ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه؟
و -ما الصورة الجمٌلة فى"خلق الرأى العام"؟

قلت:
نعم  ..هنا المشكلة  ...وإنها لتتفاقم  ...ألنه باتساع نطاق الحضارة أصبح من الضروري للناس أن ٌتخذوا لهم
آراء كما ٌتخذوا لهم سٌارات وأردٌة وأجهزة لإلذاعة  ...وإن الكسل والسرعة والسهولة تدعوهم إلى طلب
هذه اآلراء مصنوعة عند من ٌحسن تقدٌمها إلٌهم فً صنادٌق مجهزة مبسطة
قالت العصا:
لعلنا اقتربنا من الحقٌقة  ...وهً أن عمل األدٌب أو المفكر أو الفنان هو خلق أولئك الذٌن ٌصنعون اآلراء
للجماهٌر " ! ..
أ -هات مرادف" تتفاقم" ومفرد"أردٌة" وجمع"الناس"

ب -الفقرة تحتوى على المشكلة وحلها وضح ذلك
ج -ما المقصود بـ " صنادٌق مجهزة " ؟
د -أٌهما أقوى فً أداء المعنى  :اآلراء ٌحسن تقدٌمها إلٌهم  -اآلراء ٌقوم بتقدٌمها إلٌهم؟ ولماذا ؟

هـ -لِ َم كانت الجماهٌر أفضل من المالٌٌن فً ٌصنعون اآلراء للجماهٌر ؟
و -علل :إكثار الكاتب من استخدام أسالٌب القصر
ز -ما الجمال فى"ٌصنعون اآلراء" وما سر الجمال؟
ح -للمقال سمات عامة طبقها على هذا المقال

