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  ػجبط ِحّٛد اٌؼمبد                                                                           

 :    بالكاتبالتعرٌف 

أٌف فٝ ِجبالد ػذ٠ذح َ ٚػًّ ِٛظفب فٝ ١٘ئخ اٌغىه اٌحذ٠ذ٠خ أحت اٌمشاءح 9881ٌٚٚذ ػجبط ِحّٛد اٌؼمبد فٝ أعٛاْ 

اٌزفى١ش فش٠نخ  –ٚرشجُ اٌىض١ش ِٓ سٚائغ األدة اٌؼبٌّٝ ٚرشن أصبس ِٓ اٌفىش ٚاٌضمبفخ ِٚٓ ِإٌفبرٗ )عٍغٍخ اٌؼجمش٠بد 

 َ .9191خّغخ دٚا٠ٚٓ ؽؼش٠خ( رٛفٝ عٕخ  –ئعال١ِخ 

 تمهٌد: 

ٚاإلٔغبْ اٌؼبلً ٘ٛ اٌزٞ ٠إدٞ ٚاججبرٗ  ٠ؼ١ؼ اإلٔغبْ فٟ ِجزّغ رشثو أفشادٖ ػاللبد ػذ٠ذح ٠زشرت ػ١ٍٙب حمٛق ٚٚاججبد ،

 ١ٌٕبي حمٛلٗ ، ٚحٛي ٘زا اٌّؼٕٝ لبي اٌىبرت ٘زا إٌـ .

 النص

ألْ اٌجٍذ اٌزٞ ٠ؼًّ ف١ٗ وً ،ٚ ال فؼٛثخ فٟ رفغ١ش ٘زٖ اٌحم١مخ اٌٛامحخ  ،ئرا وضشد اٌّطبٌجخ ثبٌحمٛق لً اٌؼًّ ثبٌٛاجت 

فارا سأ٠ٕب ثٍذا ٠ىضش ف١ٗ ،ف١ٗ اٌحبجخ ئٌٟ اٌّطبٌجخ ثٙب أٚ اٌؾؼٛس ثٕمقٙب ٚال رذػٛ  ،ئٔغبْ ٚاججٗ ال ٠ن١غ ف١ٗ حك ِٓ اٌحمٛق 

ٚ  ،ٚ أْ رىشس ٌٗ حىّخ ٚاحذح ٠مشؤ٘ب فٟ وً ِىبْ ،فخ١ش ِب رٕفغ ثٗ رٌه اٌجٍذ أْ رزوشٖ ثٛاججبرٗ  ،اٌّطبٌجْٛ ثحمٛلُٙ 

 ٟ٘ "ػ١ٍه ثبٌٛاجت ٚ دع اٌحمٛق رغؼٝ ئ١ٌه ثغ١ش ػٕبء. ،٠غّؼٙب فٟ وً ِٕبعجخ 

 ،ٚ ال ٠ؼ١ؼ ثّقٍحزٗ دْٚ ِقبٌح أً٘ ٚهٕٗ ، اٌّحٛس اٌزٞ ٠ذٚس ػ١ٍٗ األِش وٍٗ أْ اإلٔغبْ ال ٠ؼًّ ٌٕفغٗ دْٚ غ١شٖ ٚ 

 ،ٚ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٗ حك ٠طبٌت ثٗ ئرا لقش فٟ أداء اٌٛاجت اٌّفشٚك ػ١ٍٗ ،فارا وبْ وزٌه  فٙٛ ئٔغبْ ػ١ٍٗ ٚاججبد ٚ ٌٗ حمٛق 

 .ٚ رغزغشق جٙٛدٖ ف١ٍظ ٌٗ حمٛق ٚال ٌَٛ ػٍٟ أحذ ئرا فبرٗ اٌحك اٌزٞ ٠ذػ١ٗ ،ٗ أِب ئرا وبٔذ ِقٍحزٗ ٚحذ٘ب ٟ٘ اٌزٟ رؼ١ٕ

 األفكار   :

 أِد ٚاججه رًٕ حمٛله اٌّمطغ األٚي : -9

 اػٍّٛا ٌٛهٕىُ اٌّمطغ اٌضبٟٔ : -2
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 الشرح والتحلٌل

 اٌّمطغ األٚي : أِد ٚاججه رًٕ حمٛله -9

ٌٛاجت ، ٚ ال فؼٛثخ فٟ رفغ١ش ٘زٖ اٌحم١مخ اٌٛامحخ ،ألْ اٌجٍذ اٌزٞ ٠ؼًّ ف١ٗ وً ئرا وضشد اٌّطبٌجخ ثبٌحمٛق لً اٌؼًّ ثب)

ئٔغبْ ٚاججٗ ال ٠ن١غ ف١ٗ حك ِٓ اٌحمٛق ، ٚال رذػٛ ف١ٗ اٌحبجخ ئٌٟ اٌّطبٌجخ ثٙب أٚ اٌؾؼٛس ثٕمقٙب ،فارا سأ٠ٕب ثٍذا ٠ىضش ف١ٗ 

٘ب فٟ وً ِىبْ، ٚ ءٚرٗ ، ٚ أْ رىشس ٌٗ حىّخ ٚاحذح ٠مشاٌّطبٌجْٛ ثحمٛلُٙ ، فخ١ش ِب رٕفغ ثٗ رٌه اٌجٍذ أْ رزوشٖ ثٛاججب

 (٠غّؼٙب فٟ وً ِٕبعجخ ، ٟ٘ "ػ١ٍه ثبٌٛاجت ٚ دع اٌحمٛق رغؼٝ ئ١ٌه ثغ١ش ػٕبء. 

 المفردات

 : )م( الحق والحقوق -اإلجابة والتمبية × : اْلَمْسَعى ، اإِلْلَحاُح ِفي الطََّمِب  )ج( المطاَلبات المطالبة -قمت ×: زادت كثرت

: توضيح تفسير-سيولة  ×: َمَشقًَّة ، عقبة )ج( صعوبات  ُصعوبة -ىو النصيب و الواجب لمفرد أو الجماعة )ج( الواجبات

خفية وغامضة ×: ظاىرة )ج( واضحات و أواضُح واضحة -الوىم و الظن )ج(: الحقائق ×:الشيء الثابت الحقيقة -إبيام  ×

: ما يفتقر إليو  الحاجة -: ال تحتاج  تدعو ال -: الكائن الحّي المفكر)ج( أناسى  نُ اإلْنَسا -:)ج( البالد أو البمدان البمد -

شر و أصميا أخير )ج( ِخيار ، و أْخيار ، و ×: أنفع و أفضل  خير -االستغناء و االكتفاء × اإلنسان )ج(: حاج و حاجات

: تكرر  -تشغمو وتنسيو × لى ذىنو ، تنّبيو : تجعمو يستحضره ويسترجعو ، ويعيده إ تذكره -تضر ×: تفيد تنفع -ُخُيور

: مشقة و تعب عناء -تبتعد عنك أو تتوقف ×: المقصود تأتى  تسعى إليك -تمسك أو تشبث ×: اترك  دع -تتوقف × تعيد

 راحة .×

    الشرح

ل بالواجب ، وبرر ذلك يرى الكاتب أنو إذا كثرت المطالبة بالحقوق قبل أداء الواجبات واستيفاء اآلخرين حقوقيم ، قل العم -

بحقيقة وىي أن حقك واجب لغيرك وواجبك حق لغيرك ، فمو انتظر كل منا حقو قبل أن يؤدى واجبو عندئذ تضيع الحقوق ، 

وعمى النقيض لو أدى كل إنسان واجبو لنال اآلخرون حقوقيم ، وبذلك يعتدل ميزان الحقوق والواجبات ويبرز الكاتب فكرتو 

نصيا )عميك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك( ويقدم نصيحة ألفراد بمد يكثرون من المطالبة بحقوقيم  بمثال تبرز فيو حكمة

 فينصحيم بأن يؤدوا واجباتيم وسوف تسعى حقوقيم إلييم .

 : متى ٌقل العمل بالواجب كما ٌرى الكاتب ؟ وبَم برر رأٌه ؟  1س

 لبة بالحقوق قبل أداء الواجبات واستيفاء اآلخرين حقوقيم .جـ : يرى الكاتب أن العمل بالواجب يقل إذا كثرت المطا
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برر ذلك بحقيقة وىي أن حقك واجب لغيرك وواجبك حق لغيرك ، فمو انتظر كل منا حقو قبل أن يؤدي واجبو عندئذ تضيع  -

 جبات.الحقوق، وعمى النقيض لو أدى كل إنسان واجبو لنال اآلخرون حقوقيم ،وبذلك يعتدل ميزان الحقوق والوا

 : ما الفرق بٌن الحق والواجب ؟ 2س

 جـ : الحق ىو : أن يجد إلنسان الرعاية من وطنو في كافة مناحي الحياة من عمل وتوفير رعاية صحية وتعميم وعدالة

 والواجب ىو : ما يتحتم عمى اإلنسان أن يفعمو تجاه وطنو من أعمال وال يجوز تركيا وبذل الغالي والنفيس من أجم -

 ا داللة كثرة المطالبة بالحقوق فً أي بلد من البلدان ؟: م 3س

 العمل بالواجب ويضعف المجتمع وال يشعر الفرد باالطمئنان في ىذا البمد . قمةجـ : 

 : متى ٌشعر اإلنسان بأن حقه لن ٌضٌع ؟  4س

ميما كان مستواىم ، وال يمحظ جـ : عندما يرى العدل مطبقًا عمى الجميع بال استثناء ، ويرى القانون ال يفرق بين الناس 

فرقًا أو اختالفًا بين حاكم أو محكوم ، وال يجد مع العدل إنسان قوي بمالو وآخر ضعيف بفقره ، ويجد الناس جميعًا متساوون 

كأسنان المشط ال مجال لمفوارق المادية واالجتماعية بين كل البشر ، فالكل قوي بالقانون الذي ال يعرف الفرق بين الوزير 

 والغفير .

 : ما الحكمة التً قدمها الكاتب فً الفقرة السابقة ؟ وما فائدتها ؟ 5س

جـ : الحكمة التي قدميا الكاتب : )عميك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك( ، حيث ينصح كل المطالبين بحقوقيم نصيحة 

 حقوقيم إلييم . -حتمًا  -صادقة بأن يؤدوا واجباتيم وسوف تسعى 

 ألوان الجمال

- وثيقة  )ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِق َقلَّ الَعَمُل ِبالَواِجِب( : حكمة صادقة وبراعة استيالل إذ ميد الكاتب لمقالو بعبارة

 الصمة بموضوع المقال تنبييًا وتييئة لألذىان حتى ال نقع في نتائج سمبية .

- ِالمعنى وتوضحو وتقويو بالتضاد  الَعَمُل ِبالَواِجِب(: محسن بديعي / مقابمة تبرز َقلَّ  -)ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوق 

- . َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِق .. َقلَّ الَعَمُل ِبالَواِجِب( : محسن بديعي / ازدواج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لألذن( 

-  َّالَعَمُل ِبالَواِجِب( : أسموب شرط لمتأكيد عمى حدوث الجواب )قمة العمل بالواجب( إن  )ِإَذا َكُثَرِت الُمَطاَلَبُة ِبالُحُقوِق َقل
 تحقق الشرط )كثرة المطالبة بالحقوق( .

-  لذلك ىي أجمل من )إن( التي تفيد الشك .، )إذا( : أداة شرط تفيد الثبوت والتحقق 
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 : لماذا بدأ الكاتب بذكر)الحقوق( قبل )الواجب( ؟ 1س

 .دل عمى أنانية المطالبين بحقوقيم فقط وعدم فيميم السميم لجوىر الحياة القائم عمى العطاء قبل األخذ جـ : لي

 : لماذا حرص الكاتب على ذكر )الحقوق( جمعاً ، بٌنما )الواجب( مفرداً ؟ 2س

ىي التي تقوم بعمميا وتعتبره جـ : ليدل عمى كثرة المطالبين ، بينما جاءت كممة الواجب مفردة ليدل القمة ؛ فالقمة القميمة 

 واجبًا .

-  ىذه الحقيقة الواضحة( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب الحقيقة بشيء مادي ظاىر لمعيان ، وسر جمال (

 الصورة : التجسيم ، وتوحي الصورة بسيولة الوصول لمحقيقة .

- ن( ، والعبارة تعميل لما قبميا )ألن البمد الذي يعمل فيو كل إنسان واجبو( : أسموب مؤكد بـ)إ. 

- . جاءت كممة )البمد( معرفة لمتعظيم 

-  البمد الذي يعمل فيو كل إنسان واجبو( : كناية عن االلتزام في ىذه البمد ، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى(

 مصحوبًا بالدليل عميو في إيجاز وتجسيم  .

- صر بتقديم شبو الجممة )فيو( عمى الفاعل )كل إنسان( لمتوكيد والتخصيص )يعمل فيو كل إنسان واجبو( :أسموب ق 

-  . كل إنسان( يفيد العموم والشمول( 

-  ال يضيع فيو حق من الحقوق( : كناية عن العدالة المطمقة واألمن التام ، وسر جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى(

 مصحوبًا بالدليل عميو في إيجاز وتجسيم  .

- وسر جمال الصورة  يضيع يضيع فيو حق من الحقوق( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب الحق بشيء مادي )ال

 : التجسيم ، وتوحي الصورة بانتشار العدل واألمن .

- ال يضيع فيو حق من الحقوق( : أسموب قصر بتقديم شبو الجممة )فيو( عمى الفاعل )حق( لمتوكيد والتخصيص(. 

-فعل المضارع )ال يضيع( يفيد تجدد واستمرار العدالةاستخدام ال. 

- . جاءت )حق( نكرة ؛ لتقيد العموم والشمول 

-  وال تدعو فيو الحاجة إلى المطالبة بيا( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الحاجات بأشخاص تدعو ، ثم حذف المشبو(

 خيص وتوحي الصورة باألمان في ظل العدل جماليا التش بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو الفعل تدعو وسر
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- .وال تدعو فيو الحاجة( : أسموب قصر بتقديم شبو الجممة )فيو( عمى الفاعل )الحاجة( لمتوكيد والتخصيص( 

-  حق( : محسن بديعي / طباق يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)واجبو 

- يث صور الكاتب البمد كثير المطالبة بحقوقو بإنسان غافل يحتاج من )البمد تذكره بواجباتو( : )استعارة مكنية( ، ح

 ينبيو ويذكره ، وسر جمال الصورة : التشخيص ، وتوحي الصورة بشدة االحتياج لمنصيحة .

-  واجبات( : محسن بديعي / طباق يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)حقوق 

- ديم شبو الجممة )لو( عمى المفعول بو )حكمة( لمتوكيد والتخصيص.)تكرر لو حكمة واحدة( : أسموب قصر بتق 

- : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب البمد  بإنسان يقرأ ويسمع ،  )يقرؤىا في كل مكان ويسمعيا في كل مناسبة(

 وسر جمال الصورة : التشخيص.

-  اج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لألذن .)يقرؤىا في كل مكان ويسمعيا في كل مناسبة( : محسن بديعي / ازدو 

- . عميك بالواجب( : أسموب إنشائي طمبي / أمر ، غرضو : الحث والنصح واإلرشاد( 

- . ودع الحقوق تسعى إليك( : أسموب إنشائي طمبي / أمر ، غرضو : الحث والنصح واإلرشاد( 

- وسر جمال الصورة :  تسعىلحقوق بأشخاص )الحقوق تسعى إليك( : )استعارة مكنية( ، حيث صور الكاتب ا ،

 التشخيص ، وتوحي الصورة بشدة االحتياج لمنصيحة .

-  دع الحقوق( : محسن بديعي / مقابمة يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد . -)عميك بالواجب 

 اٌّمطغ اٌضبٟٔ : اػٍّٛا ٌٛهٕىُ -2

ؼًّ ٌٕفغٗ دْٚ غ١شٖ ، ٚ ال ٠ؼ١ؼ ثّقٍحزٗ دْٚ ِقبٌح أً٘ ٚهٕٗ ، )ٚ اٌّحٛس اٌزٞ ٠ذٚس ػ١ٍٗ األِش وٍٗ أْ اإلٔغبْ ال ٠

فارا وبْ وزٌه  فٙٛ ئٔغبْ ػ١ٍٗ ٚاججبد ٚ ٌٗ حمٛق ، ٚ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٗ حك ٠طبٌت ثٗ ئرا لقش فٟ أداء اٌٛاجت اٌّفشٚك ػ١ٍٗ، 

 ئرا فبرٗ اٌحك اٌزٞ ٠ذػ١ٗ(. أِب ئرا وبٔذ ِقٍحزٗ ٚحذ٘ب ٟ٘ اٌزٟ رؼ١ٕٗ ، ٚ رغزغشق جٙٛدٖ ف١ٍظ ٌٗ حمٛق ٚال ٌَٛ ػٍٟ أحذ

 المفردات

: الحال والشأن والمقصود األمر -يسكن أو يثبت × يمف و يطوف  يدور -:المرتكز األساس )ج(: المحاور  المحور

 مصمحتو -: لشخصو )ج(: أنفس و نفوس  لنفسو -:الشخص )ج(: األناسي ) أ ن س ( اإلنسان -الموضوع )ج(: األمور 

: إنجاز و تنفيذ و تحقيق )ج(: أداءات أداء -مؤدي عمي أكمل وجو × : أىمل وتياون  قصر -ضرره  ×: فائدتو ومنفعتو 
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: سبقو فاتو -: تستحوذ عميو أو تستنفذ تستغرق -: تيمو  تعنيو -الجائز × : الالزم والواجب المفروض -و أداوات 

 .: يزعمو .يدعيو -نالو × وجاوزه ولم يدركو أو تركو 

    الشرح

ل العقاد موضحًا األساس الذي تقوم عميو العالقة بين األفراد وىي أساسًا )حاجتك إلى غيرك وحاجة غيرك إليك( يقو -

ويختتم الكاتب مقالو قائاًل : إن المقصر في أداء واجبو لن يكون لو حق يطالب بو ، وَمْن غمبت عميو اأَلَثرة )األنانية( فاىتم 

 ق عند غيره وال يمومن في ىذه الحالة إال نفسو .بمصمحتو دون مصمحة غيره فميس لو حقو

 : ما محور قضٌة الحقوق والواجبات الذي ٌقرره الكاتب فً الفقرة ؟  1س

جـ :  المحور : أن اإلنسان ال يعمل لنفسو دون غيره ، وال يعيش لمصالحو ومنافعو فقط دون االىتمام بمصالح ومنافع أبناء 

 الوطن من حولو .

 حق اإلنسان أن ٌطالب بأي حق ؟: متى ال ٌست 2س

جـ : عندما يغمب مصالحو الشخصية ومنافعو عمى مصمحة اآلخرين من أبناء الوطن ، وىو بذلك مقصر بشدة في أداء 

الواجب المفروض عميو ؛ ألن األساس الذي تقوم عميو العالقة بين الحقوق والواجبات ىي المصمحة العامة وليست المصمحة 

 الشخصية .

 لجمالألوان ا

-   الِمْحَوُر الَِّذي َيُدوُر َعَمْيِو اأَلْمُر( : )استعارة مكنية( مركبة ، حيث صور الكاتب المحور )اإليثار( بشيء مادي تدور(

 حولو حياة اإلنسان ، وصور األمر بإنسان يدور، وسر جمال الصورة : التشخيص .

- موب قصر بتقديم شبو الجممة )عميو( عمى الفاعل )األمر( لمتوكيد والتخصيص.)الِمْحَوُر الَِّذي َيُدوُر َعَمْيِو اأَلْمُر( : أس 

- . كمو(: توكيد معنوى( 

-  تيان )َأنَّ اإِلْنَساَن اَل َيْعَمُل ِلَنْفِسِو ُدوَن َغيرِِه( : كناية عن االيجابية اإلنسان وعدم األنانية ، وسر جمال الكناية : اإل

 في إيجاز وتجسيم .بالمعنى مصحوبًا بالدليل عميو 

-  غيره( : محسن بديعي / طباق يبرز المعنى ويوضحو ويقويو بالتضاد .  -)نفسو 

- .  اإِلْنَساَن اَل َيْعَمُل .. َواَل َيِعيُش ( : تكرار )ال( لتوكيد ضرورة أن يتحمى اإلنسان باإليثار ال األثرة( 
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-  ِِه .. اَل َيِعيُش ِبَمْصَمَحِتِو ُدوَن َمَصاِلِح َأْىِل َوَطِنِو( : إطناب بالترادف لتوكيد المعنى ، )اإِلْنَساَن اَل َيْعَمُل ِلَنْفِسِو ُدوَن َغير

 وبيان أىمية العمل لمغير قبل النفس .

-  . عميو واجبات ولو حقوق( : محسن بديعي / مقابمة تبرز المعنى وتوضحو وتقويو بالتضاد( 

- عي / ازدواج يعطي جرسًا موسيقيًا محببًا لألذن .)عميو واجبات ولو حقوق( : محسن بدي 

-  حق يطالب بو( : )استعارة مكنية( ، صور الكاتب الحق بشيء مادي يطالب صاحبو باسترداده ، وسر جمال الصورة(

 : التجسيم .

- . الواجب المفروض( : وصف )الواجب( بـ )المفروض( : يفيد تأكيد فرضيتو ووجوبو( 

- تو وحدىا ىي التي تعنيو وتستغرق جيوده( : كناية عن األنانية ونسيان حقوق اآلخرين ، وسر )إذا كانت مصمح

 جمال الكناية : اإلتيان بالمعنى مصحوبًا بالدليل عميو في إيجاز وتجسيم  .  

- . عطف : ) تستغرق جيده ( عمي ) تعنيو ( أفاد: سيطرة المصمحة الشخصية عمي الفكرة و عمي جيده كمو 

- ( نتيجة لما قبميا فمسمبيتو ال حقوق لو : )فميس لو حقوق. 

-  . جاءت )حقوق( نكرة لمعموم والشمول 

-  فاتو الحق( : )استعارة مكنية( ، صور الكاتب الحق بإنسان ال يدركو األناني ، وسر جمال الصورة : التشخيص( 

- . يدعيو( : توحي بزعمو الباطل في المطالبة وعدم استحقاقو(. 

- (  يدعيو –تعنيو  :)جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا تطرب لو األذن وترتاح لو النفس 

 التعلٌق العام على النص

 : إلً أي فنون النثر ٌنتمً هذا النص ؟   1س

 جـ : ينتمي النص إلي فن المقال االجتماعي ؛ ألنو يتناول قضية اجتماعية وىي قضية الواجبات والحقوق .

 عن المقال االجتماعً ؟: ماذا تعرف  2س

جـ : المقال االجتماعي ىو الذي يعالج فيو الكاتب موضوعًا اجتماعيًا أو قضية اجتماعية محددة ، أو يتناول أمراض 

 المجتمع الخمقية والسموكية .
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 : ما سمات أسلوب المقال االجتماعً ؟   3س

 جـ : سمات أسموب المقال االجتماعي :

 ض الموضوع .الدقة والتفصيل في عر  - 1

 الميل إلي تحميل الفكرة وبسطيا . - 2

 اإلقناع بتقديم الحجج السميمة واألدلة المبنية عمى المنطق . - 3

 سيولة األلفاظ وقربيا من لغة الحياة الواقعية . - 4

 وضوح المعاني و ترابطيا و التعميل ليا مثل: )إذا كثرت المطالبة بالحقوق .... ( . - 5

 فإذا رأينا بمدا ...... ( . :التعميم و مثال ذلك الميل إلي  - 6

 : ما أهم أنواع المقال من حٌث المضمون ؟ 4س

 عممي .  -اجتماعي  -سياسي  -جـ : أنواعو : أدبي 

 المقال من حٌث األسلوب ؟ وما أهم خصائصه ؟ هذا : ما نوع 5س

 جـ :  نوعو : عممي متأدب . 

 ل األسموب في صياغة سيمة .خصائصو : يجمع بين دقة الفكرة وجما -

 : ما السمات األسلوبٌة العامة للمقال ؟ 6س

 جـ : السمات األسموبية لممقال : 

 وضوح األسموب . - 3قوة األسموب .        - 2جمال األسموب .      - 1

 : ما سمات أسلوب الكاتب؟7س

  -سمات أسموب الكاتب:

 الميل غمى تحميل الفكر وبسطيا  -2 سيولة األلفاظ ودقتيا وسالمة العبارات   -1

 التفكير المنطقي ويتضح ذلك من ترابط األفكار -4 قمة الصور الن األسموب عممي متأدب  -3

 الميل إلى التعميم. -6     عمق الفكر  -5

 : ما مالمح شخصٌة الكاتب؟8س

 اجتماعي مثقف منطقي التفكير. -مالمح شخصية الكاتب :
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 نٌة فً النص ؟ : لماذا قلت الصور البٌا9س

 ألنو ييدف إلي اإلقناع ال اإلمتاع 

 : بم تعلل : استخدام الكاتب لبعض الصور البٌانٌة ؟11س

 استخدم الكاتب بعض الصور البيانية لمتخفيف من جفاف األسموب العممي .

 : ٌشٌع فً النص الموسٌقا بأنواعها المختلفة . وضح  .11س

 -ل في : تظير الموسيقا بنوعييا في النص وتتمث

لم يخُل قميمة في النص ولكنو االزدواج(  -الجناس  -الموسيقى الظاىرة التى مصدرىا ) السجع  الموسيقا الخارجية : جاءت

 من الموسيقى الداخمية 

 -اعتمدت عمى حسن انتقاء األلفاظ ومناسبتيا لمواضعيا ولممعنى الذى تعبر عنو ، فاأللفاظ ) حق الموسيقا الداخمية : 

 أىل ( تدل فى موضعيا عمى الفكرة التى يدور حوليا الموضوع وىى فكرة اجتماعية . -مصالح  -بمد  -واجب 

 : علل : جاءت األسالٌب فً النص معظمها خبرٌة . 12س

 جـ : جاءت األساليب معظميا خبرية لتقرير أن ما يعرضو حقائق ثابتة ال مجال لمشك فييا .

 ( https://dardery.site/archives/6567إلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ ا) 

 (الحقوق والواجبات)نص علىتدرٌبات 

 (1) 

ًّ ف١ٗ وً ٘زٖ اٌحم١مخ اٌٛامحخ ،ألْ اٌجٍذ اٌزٞ ٠ؼ رفغ١ش، ٚ ال فؼٛثخ فٟ  لً اٌؼًّ ثبٌٛاجتئرا وضشد اٌّطبٌجخ ثبٌحمٛق ) 

ئٌٟ اٌّطبٌجخ ثٙب أٚ اٌؾؼٛس ثٕمقٙب ،فارا سأ٠ٕب ثٍذا ٠ىضش ف١ٗ  ٚال رذػٛ ف١ٗ اٌحبجخئٔغبْ ٚاججٗ ال ٠ن١غ ف١ٗ حك ِٓ اٌحمٛق ، 

اٌّطبٌجْٛ ثحمٛلُٙ ، فخ١ش ِب رٕفغ ثٗ رٌه اٌجٍذ أْ رزوشٖ ثٛاججبرٗ ، ٚ أْ رىشس ٌٗ حىّخ ٚاحذح ٠مشؤ٘ب فٟ وً ِىبْ، ٚ 

 (. دع اٌحمٛق رغؼٝ ئ١ٌه ثغ١ش ػٕبءٚ  ػ١ٍه ثبٌٛاجتعجخ ، ٟ٘ "٠غّؼٙب فٟ وً ِٕب

 رخ١ش اإلجبثخ اٌقح١حخ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ :  -
 الفقرة: آخر عناء( فً بغٌر إلٌك تسعى الحقوق دع: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -1

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌغ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  ؟من وجهة نظر الكاتب ما  ما السبب فً كثرة المطالبٌن بالحقوق فً بلد -2

   .ازدٌاد الوعً ومعرفة الناس بحقوقهمׄ                       .انتشار الظلم وغٌاب العدل ׄ  

 شجاعة أبناء هذا البلدׄ                       .ا الوطنبالواج بٌن أبناء هذ العمل قلةׄ  

 

https://dardery.site/archives/6567
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  :السابقةالفقرة  " فًوال تدعو فٌه الحاجة قوله :" فى( تدعو) كلمة معنى حدد -3

 .تتضرعׄ                   .تسمًׄ                              تحتاجׄ                               .تناديׄ  

  " : الحقٌقة هذه تفسٌر فً صعوبة قوله:" ال فى( ٌرتفس) كلمة مضاد حدد -4

 .صعوبةׄ      .إبهامׄ   .شرحׄ                                     . توضٌحׄ  

   :السابقة" فً الفقرة  بالواجب العمل قل بالحقوق المطالبة كثرت قوله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -5

 .بلةمقاׄ     .سجعׄ    .تورٌةׄ   .إٌجاب طباقׄ  

 ٌلى: مما( بالواجب علٌك: )لقوله البالغى الغرض -6

 التعجب والدهشةׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ            الحث والنصحׄ   السخرٌة والتهكمׄ  

 ٌلى: مما( الواضحة الحقٌقة هذه: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -7

 .كناٌةׄ    .لمجم تشبٌهׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

   قبله: بما «بالواجب العمل قل » قوله : عالقة -8

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -9

 القصةׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -11

   العبارات وسالمة ودقتها األلفاظ ةسهول ׄ       كثرة الصور البالغٌة ׄ  

 وبسطها الفكر تحلٌل لىإ المٌل ׄ       .       عمق الفكر ׄ  

 :أسلوب « الحقوق من حق فٌه ٌضٌع ال » فى األسلوب ٌسمى -11

 الثالثة و الثانٌةׄ     قصرׄ    خبريׄ   إنشائىׄ  

  للـــداللة على : " نكرةال ٌضٌع فٌه حق من الحقوق قوله :"فً  ( حق)  كلمة جاءت  -12

  .التعظٌمׄ           والشمول العمومׄ       التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -13

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 .جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6567ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو  ) 
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 (2) 

ُس اٌَِّزٞ  َٛ ْح ِّ اٌ َٚ شُ "  ِْ ِٗ األَ ِٖ وٍُُّٗ  ٠َُذُٚس َػ١ٍَْ َْ َغ١ِش ِٗ ُدٚ ًُ ٌَِْٕفِغ َّ َْ الَ ٠َْؼ َْٔغب َّْ اإِل ِٗ ...  أَ هَِٕ َٚ  ًِ ْ٘ َقبٌِِح أَ َِ  َْ ِٗ ُدٚ ْقٍََحزِ َّ الَ ٠َِؼ١ُؼ ثِ َٚ  ،

ٌَُٗ حُ  َٚ اِججَبٌد  َٚ  ِٗ ٌْ َػ١ٍَ َْٔغب َٛ ئِ ُٙ َْ َوَزٌَِه فَ ئرا لقش فٟ أداء اٌٛاجت اٌّفشٚك ػ١ٍٗ ،  ٌٚٓ ٠ىْٛ ٌٗ حك ٠طبٌت ثٗمٌُٛق ، فَاَِرا َوب

 " . فبرٗ اٌحك اٌزٞ ٠ذػ١ٗٚرغزغشق جٙٛدٖ ف١ٍظ ٌٗ حمٛق ٚال ٌَٛ ػٍٝ أحذ ئرا  رؼ١ٕٗأِب ئرا وبٔذ ِقٍحزٗ ٚحذ٘ب ٟ٘ اٌزٟ 

 رخ١ش اإلجبثخ اٌقح١حخ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ :  -
ْعَمل   الَ  اإلِْنَسانَ  )أَنَّ  ً قوله فً السطر األخٌر :ف المحسن البدٌعً ما   -1 ونَ  لَِنْفِسهِ  ٌَ  وما سر جماله؟ ؟ َغٌِرِه( د 

ًٍّ جمٌل. ׄ                                 ، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، إحداث جرس موسٌق

ًٍّ جمٌل.ازدواج ׄ    األول والثالث ׄ                                     ، إحداث جرس موسٌق

 ( فً الفقرة:ٌدعٌه الذي الحق فاته: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -2

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– تصرٌحٌة استعارةׄ      تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ          .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :السابقةة الفقر فى( تعنٌه) كلمة معنى حدد -3

 .تساعدهׄ     .تضنٌهׄ                         تهمه  ׄ                         .تقصدهׄ  

  :فً النص( به ٌطالب حق له ٌكون ولن: )لقوله البالغى الغرض -4

 النهًׄ     التوكٌد والتخصٌصׄ             االستنكارׄ   التقرٌرׄ  

 ٌلى: مما( جهوده وتستغرق تعنٌه التً هً وحدها مصلحته كانت إذا: )ولىقوله فً الفقرة األ فى البٌانى اللون مٌز -5

 .كناٌةׄ    تشبٌه تمثٌلًׄ    .تشبٌه بلٌغׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

  :بعده بما «.به ٌطالب حق له ٌكون لن » عالقة -6

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 نوع المقال السابق:  -7

 مقال فلسفًׄ    مقال تارٌخًׄ    ٌاسًمقال سׄ   مقال اجتماعًׄ  

ور  فً قوله "  - 8 د  هِ  ٌَ ٌْ  " أسلوب قصر  وسٌلته : األَْمر   َعلَ

 استخدام إنما ׄ   التقدٌم والتأخٌر           ׄ   النفً واالستثناء        ׄ   تعرٌف المبتدأ والخبر        ׄ  

ْعَمل   الَ  اإلِْنَسانَ  نوع اإلطناب فً قوله :" مٌز -9  ونَ  لَِنْفِسهِ  ٌَ ونَ  بَِمْصلََحتِهِ  ٌَِعٌش   الَ ..  َغٌِرهِ  د   " فً الفقرة :َوَطنِِه  أَْهلِ  َمَصالِحِ  د 

 .إطناب باالعتراضׄ      .إطناب بالترادفׄ   .إطناب بالتفصٌلׄ   .إطناب بالتكرارׄ  

 ما عدا: العامة للمقال  كل مما ٌأتً من السمات   -11

 .األسلوب وضوح ׄ         .      األسلوب قوة ׄ            تنوع األسلوب ׄ         .      األسلوب جمال  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6567ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشاثو  ) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٠ٍٛط 13

رشَ صبْ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (الحقوق والواجبات)نص علىنصوص متحررة 

 

 (1نص رقم )

 ٌقول عبد الرحمن شكري: 

 اٌّىبْ فٟ أٚ اٌّخزٍفخ األصِٕخ فٟ رخزٍف لذ أٔٙب وّب،  االخزالف ثؼل اٌّخزٍفخ األِبوٓ فٟ رخزٍف ٚاٌٛاجت اٌحك حذٚد ئْ

 رؼ١١ٕٙبٚ ٚاٌٛاجت اٌحك حذٚد رؼش٠ف فٟ االخزالف ٚ٘زا. ا٢ساء ِٓ ٠زجؼٙب ِٚب إٌفغ١خ ٚاٌقفبد اٌطجبئغ الخزالف؛  ٚاٌضِبْ

،  ؽأٔبً، ٌٙب ٠جؼٍٛا ال ٚأْ ثٙب ٠زم١ذٚا ال أْ ٠ٚحبٌْٚٛ ، وٍٙب ف١ٕجزٚٔٙب االجزّبػٟ االٔمالة ػقٛس فٟ إٌبط ٠غشٞ لذ

 ِطبٌت ٌجٍت ٔجز٘ب ٠غزضّشٚا وٟ أٔفغُٙ ٠ٚغبٌطْٛ غ١ش٘ب، ِٓ ٚرقٍح رحغٓ ٚأْ رمَٛ أْ رغزط١غ اٌح١بح أْ ٠ٚحغجْٛ

 .ٌجبٔبد ٚلنبء

 ِٓ وض١شاً  ٚأْ أخشٜ، ٚٚاججبد حمٛق حذٚد فٟ إٌبط اخزٍف ٚئْ،  أحذ ف١ٙب ٠خزٍف ال حذٚداً  ٌٛاجتٚا ٌٍحك أْ ٚاٌحم١مخ

 حذٚد احزشاَ ِٓ وج١ش ثٕق١ت ئال رقٍح ال اٌح١بح ٚأْ ، أصشرُٙ وجح ػٓ ػجضاً  ثٙب ٠ؼزشفْٛ اٌزٟ اٌحذٚد حزٝ ٠ٕجزْٚ إٌبط

 ف١ٙب ٠ىضش اٌزٟ االجزّبػٟ اٌزغ١ش ػقٛس فٟ حزٝ اٌذ١ٕ٠خ ٌؾشائغٚا ٚاٌن١ّش اإلٔغب١ٔخ اٌمٛا١ٔٓ رحذد٘ب اٌزٟ ٚاٌٛاجت اٌحك

 اٌح١ٛٞ ٌٍزٛاصْ حفظبً ؛  اٌحذٚد ثزٍه رؾجضٙب ٠ضداد إٌبط ِٓ هٛائف ئٌٝ أحٛط اٌؼقٛس رٍه وبٔذ سثّب ثً اٌحذٚد، ثزٍه اٌؼجش

 . عٕزٙب ٟ٘ ٚعٕزٗ اٌزٛاصْ ػٍٝ لبئّخ اٌح١بح ألْ

 رجزؼضٗ ِب ٚعو ٚفٟ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌىٛاسس ٚاٌحشٚة اٌضٛساد ئثبْ فٟ حزٝ خزٍفخاٌّ األُِ فٟ ٚجذ اٌزبس٠خ وزت دسط ِٚٓ

 اٌحذٚد ثزٍه رؾجضُٙ ٠ضداد ٚأٔبعبً  ٚاٌٛاجت، اٌحك حذٚد فٟ ا١ِٛ١ٌخ أػّبٌُٙ ٠ؼٍّْٛ أٔبعبً  - ٚاإلجشاَ اٌخٍمٟ ثبالمطشاة

 .ئ١ٌٙب أؽشٔب اٌزٟ اٌح١ٛٞ اٌزٛاصْ عٕخ حغت

 ٌجذائً اٌّزبحخ : رخ١ش اإلجبثخ اٌقح١حخ ِٓ  ث١ٓ ا -
 :الثانٌةأثرتهم( فً الفقرة  كبح: )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -1

 .توضٌح- تصرٌحٌة استعارة ׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد-بلٌغ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  لماشر لذلك كما تفهم من الفقرة األولى هو:حق  والواجب تختلف والسبب احدود ال -2

   .اختالف األزمنةׄ                       .اختالف األماكن ׄ  

 .النفسٌة والصفات الطبائع اختالفׄ                       .صعولة تحدٌدهاׄ  

  :األولىالفقرة  فى( ٌغري) كلمة معنى حدد -3

 .ٌدلׄ                   .ٌمنعׄ                              عٌشجׄ                               .ٌفسدׄ  

  :األولى" فً الفقرة  االختالف بعض المختلفة األماكن فً تختلف قوله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -4

 .مقابلةׄ     .سلب طباقׄ    .جناسׄ   .إٌجاب طباقׄ  

 ٌلى: مما( الحق حدود احترام من كبٌر بنصٌب إال تصلح ال الحٌاة وأن: )لقوله البالغى الغرض -5

 النفىׄ    والتوكٌد التخصٌصׄ   االستنكارׄ   واإلٌجاز الدقةׄ  



  

 

 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٠ٍٛط 14

رشَ صبْ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

   :قبلها بمافً الفقرة األولى   «.االجتماعً االنقالب عصور فً الناس ٌغري قد » قوله : عالقة -6

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ما عدا:  ة للكاتباألسلوبٌكل مما ٌأتً من السمات   -7

 سهولة األلفاظ ׄ           ياألسلوب الخبر  سٌطرة ׄ  

 عمق الفكر ׄ          .       المحسنات البدٌعٌة كثرة ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -8

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها تأكٌد وتقرٌر الخبري، ׄ  

 نوع المقال السابق:  -9

 علمًׄ     فلسفًׄ    اجتماعًׄ   دٌنًׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6612ثو  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشا) 

 

 (2نص رقم )

 كتب محمد محمود اإلمام:

 حمٛق ٔزشجُ فؼٕذِب. اٌقٛسح رىزًّ ٌىٝ اٌٛاججبد، رحذ٠ذ فٝ اعزغالٌٗ ٠جت وبْ ٚلزب ٠غزٍٙه اٌحمٛق حٛي اٌذائش اٌجذي ئْ" 

 اٌزٜ األِش اٌحمٛق، رٛف١ش فٝ لقٛس ظٙش ئرا االرٙبَ ِٛمغ األخ١شاْ ٠ٛمغ ،ٚاٌذٌٚخ اٌّجزّغ ػٍٝ رٍمٝ ٚاججبد ئٌٝ اٌفشد

 اٌحمٛق ئْ. رحم١مٙب ٚاجت ػ١ٍُٙ وبْ ِٓ عٍٛو١بد فٝ اٌخًٍ أٚجٗ رذ٠ٓ اٌحمٛق ِشاػبح حك ٌٕفغٙب رضػُ أهشافب ٠جؼً

 ثبػزجبسّ٘ب ،ِؼب ٚاٌّجزّغ اٌفشد ِٓ وال رؾًّ أْ ٠جت ٕظشحاٌ فاْ صُ ِٚٓ ئٔغبٔٝ، رجّغ ئهبس فٝ ئال رظٙش ال ٚاٌٛاججبد

 .«ئٔغبْ» ثٍفع اٌّمقٛد٠ٓ

 ل١ُ ٌّٕظِٛخ ٠خنؼب أْ ِؼب االص١ٕٓ ٚػٍٝ ،ِجزّؼُٙ ئصاء ٚاججبد األفشاد ػٍٝ فاْ أفشادٖ، ئصاء ٚاججبد اٌّجزّغ ػٍٝ أْ فىّب

 ،سأ٠ٗ ػٓ اٌزؼج١ش حش٠خ ٌٍفشد وبْ فارا. اٌجؾش أفؼبي ٌىً خاٌزحز١ اٌج١ٕخ رؼزجش اٌزٝ اٌضمبف١خ ثبٌّمِٛبد إٌٙٛك رزطٍت سف١ؼخ

 .ِٚغزّغ لبئً ٚجٛد ٠ؼٕٝ اٌزؼج١ش ألْ ثّقبٌحٗ، ٠نش ٚأال اٌّجزّغ ح١بء اٌشأٜ ٘زا ٠خذػ أال ٚاجت فؼ١ٍٗ

 رخ١ش اإلجبثخ اٌقح١حخ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ :  -
 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -1

 القصةׄ     رواٌةالׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -2

 سهولة األلفاظ ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 قلة الصور الخٌالٌة ׄ          .       المحسنات البدٌعٌة قلة ׄ  
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 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٠ٍٛط 15

رشَ صبْ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :أسلوب « والدولة لمجتمعا على تلقى واجبات إلى الفرد حقوق نترجم فعندما » فى األسلوب ٌسمى -3

 .الثالثة و الثانٌةׄ     شرطׄ    خبريׄ   إنشائىׄ  

 " أسلوب قصر بتقدٌم :رأٌه  عن التعبٌر حرٌة للفرد كان فإذاقوله فً السطر األخٌر:  "  -4

 الظرفׄ      الفاعلׄ        خبر كانׄ     المفعولׄ  

  ة على :للـــدالل نكرة الفقرةاألولىفً  ( قصور: ) كلمة جاءت  -5

  .التعظٌمׄ     والشمول العمومׄ      التحقٌر ׄ      التهوٌل ׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -6

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ        .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح  ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها ٌرتأكٌد وتقر الخبري، ׄ  

 ؟الخصائص العامة للمقالٌعد من    ، أيٌّ مما ٌأتًللنص السابقفً ضوء فهمك  -7

 جمٌع ما سبق ׄ     القصر ׄ   .الذاتٌة ׄ   النثرٌة ׄ  

 :األولى( فً الفقرة وقتا ٌستهلك: )الكاتب لقو فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -8

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ          تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ                    تجسٌد -بلٌغ تشبٌهׄ            .تجسٌم -كناٌةׄ  

  :النظر إلى حقوق الفرد على اعتبار أنها واجبات الدولة ٌؤدي إلى -9

   .عدم تحقٌقهاׄ                       .سهولة تحقٌقها ׄ  

 . وضع الدولة فً موقع االتهام عند وحود قصور فً تحقٌقها ׄ                       .ضمان تحقٌقهاׄ  

  :الثانٌةالفقرة  فى( ٌخدش) كلمة معنى حدد -11

 .ٌعٌبׄ                   .ٌجرحׄ                              ٌخجلׄ                               .ٌقشرׄ  

مجتمعهم  إزاء واجبات األفراد على فإن أفراده، إزاء واجبات المجتمع على أن فكما قوله: " فً البدٌعى المحسن مٌز   -11

   :الثانٌة" فً الفقرة 

 .األول والثانًׄ     .سلب طباقׄ   .ازدواجׄ   .مقابلةׄ  

   :قبله بمافً الفقرة األولى   «.معا لمجتمعوا الفرد من كال تشمل أن ٌجب النظرة فإن ثم ومن » قوله : عالقة -12

 .تعلٌلׄ     تفسٌرׄ    .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6613ثو  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشا) 
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 تايلوس في النصوص األدبية

 رب٠ٍٛط 16

رشَ صبْ 

  

للتواصل 01156008819

 واتس 

 (3نص رقم )

 ٠مٛي اٌذوزٛس أحّذ دس٠ٚؼ:

مذِِّخ اٌٍغبد اٌزٟ ٔجَحْذ فٟ اٌم١بَ ثذٚس٘ب اٌحنبسٞ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ       ُِ ف١ِغفٟ ِبم١ٙب اٌّج١ذ ٚرشاصٙب اٌؼش٠ك رأرٟ فٟ  ، اٌشَّ

َِّخ ِٓ ِجزّغ اٌقحشاء اٌّزٛاِسٞ  ٚاسرَمَذْ  ٌزىْٛ ٟ٘ ٌٚغزٙب لبئذح اٌحنبسح ٚاٌّؼشفخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ لشًٚٔب ػذ٠ذح ؛ ثأ

زٛا١ٌَِخ، ٠َٚىفِٟ فٟ ٘زا اٌّمبَ أْ ٔززوَّش أٔٙب َؽُشفَْذ ثحًّ آِخش ِسعبالد اٌغّبء ئٌٝ األسك  ج١ُِِٓ ُِ  .ثٍغبْ ػشثٟ 

َّٓ اٌٍغخ فٟ حبِمش٘ب ا١ٌَٛ          ٚأْ رغزجّغ لُٛا٘ب ٌّٛاجٙخ ِزطٍَّجبد اٌحبمش ٚاٌّغزمجً فٟ  ،فٟ حبجٍخ ئٌٝ أْ رَزَزوَّش ٌى

٠َُّٛٙخ، ٚاعزِؼبدح  َّّخ أثٕبئٙب ٌٍم١بَ ثذٚس٘ب اٌحم١مٟ فٟ اٌّحبفظخ ػٍٝ اٌ ِ٘ اٌّجبي اٌّؼشفٟ ٚاٌحنبسٞ، ٚأْ رٕزٟٙ ثفْنً ٚػٟ ٚ

١َبع. ح اٌٛجٗ اٌّٙذَّدح ثبٌنَّ ِِ ال َِ  ثؼل 

ب فٟ ػقش ٌٕٚ          خ -لٛحً أٚ مؼفًب  -رٍََؼت ف١ٗ حبٌخ ٌغبد اٌؾؼٛة ززوَّش إَّٔٔ َِّ ب فٟ اٌّحبفظخ ػٍٝ ِو١بْ األ ًّّ ، أٚ دًٚسا ِٙ

ب فٟ ػقش رَحِشؿ ف١ٗ اٌٍغبد اٌىجشٜ  -أ٠ًنب  -ٌٕٚززوَّش اٌزفش٠و ف١ٗ، ٚرشوٗ ُػشَمخً ٌزمٍُّجبد األ٘ٛاء ٚاألحذاس ِٓ حٌٛٗ،  إَّٔٔ

َغ١ِطشح ػٍٝ اٌزِ  ُّ ٕبفِغخ ٌٙباٌ ُّ ، أٚ ئمؼبفٙب ٚرفز١زٙب، ٚأٔٙب رٍجأ فٟ عج١ً رحم١ك رٌه اٌٙذف ئٌٝ ٚعبئً ػ١ٍَّّخ ٙبَ اٌٍغبد اٌ

َُّ ئػذاُد٘ب ٚدساعزٙب ثِذلَّخ ؽذ٠ذح،  غش٠بد ٚاٌُؼمُٛثبدٚرؼ١ّ١ٍَّخ ٚئػال١َِّخ، رَ ُّ ُِّ ثاحىبَ فٟ ِؼظُ ٚرَٛاَصَْٔذ ف١ٙب اٌ َُّ دطُّ اٌغ ، ٚرَ

أٔفُغُٙ، ٠ٚىٛٔٛا أوجش  أثٕبُء اٌٍغخ اٌّغزَٙذفخ -ثٛػٟ أٚ ثال ٚػٟ  -ٌىٟ ٠ََٕجِزة ئٌٝ اٌٙذف اٌّشعَٛ ٌؼغً؛ األحب١٠ٓ، فٟ آ١ٔخ ا

شاَدح. ُّ ٍْ ػٍٝ رحم١ك اٌغب٠خ اٌ ْٛ  َػ

 رخ١ش اإلجبثخ اٌقح١حخ ِٓ  ث١ٓ اٌجذائً اٌّزبحخ :  -
 فن إلى السابق النص ٌنتمى  -1

 ةالقصׄ     الرواٌةׄ    المقالׄ   المسرحٌةׄ  

 ما عدا:  األسلوبٌة للكاتبكل مما ٌأتً من السمات   -2

 غموض المعنى ׄ           تنوع األسلوب بٌن الخبر واإلنشاء ׄ  

 استخدام التصور لتقرٌب المعنى ׄ          .       استخدام المحسنات البدٌعٌة ׄ  

نَجِذب لكً » عالقة -3   :قبلها بما «.المستهَدفة اللغة أبناء   - وعً بال أو بوعً - المرسوم الهدف إلى ٌَ

 .تعلٌلׄ      تفسٌرׄ   .نتٌجةׄ   .تفصٌلׄ  

 ذلك؟ سبب وما النص السابق؟ الكاتب فً استخدمه الذي األسلوب نوع ما -4

 .النفس فً والتأثٌر المشاعر تحرٌك اإلنشائً، ׄ      .ٌذكرها التً الحقائق وتوكٌد التقرٌر اإلنشائً، ׄ  

 جمع بٌن األسلوب الخبري للتقرٌر والتوكٌد واإلنشائً للنصح والتحذٌر ׄ         .الحقائق التً ٌذكرها ٌرتأكٌد وتقر الخبري، ׄ  

ا دوًرا - ضعًفا أو قوةً  - الشعوب لغات حالة فٌه َتلَعب نوع اإلطناب فً قوله :" مٌز-  -5 ة  ِكٌان على المحافظة فً مهم ً األمَّ

 " فً الفقرةالثالثة:

 .إطناب باالعتراضׄ   .إطناب بالترادفׄ   .إطناب بالتفصٌلׄ   .إطناب بالتكرارׄ  
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 واتس 

 :األبٌات خالل الشاعر على المسٌطرة العاطفة استنتج- 6

  الضٌق بعجز اللغة عن مواكبة العصرׄ    . الغٌرة على اللغة والخوف علٌهاׄ  

 الثورة على اللغة والدعوة إلى التجدٌدׄ    اللغة ضٌاع على الحسرةׄ  

ق وبات( الم غرٌات فٌها )وَتواَزَنتْ  فً قوله فً الفقرة الثالثة : سن البدٌعًالمح ما-   -7  وما سر جماله؟ ؟ والع 

ًٍّ جمٌل. ׄ                                  ، إبراز المعنى وتقوٌته وتوضٌحه.طباق ׄ     سجع، إحداث جرس موسٌق

ًٍّ جمٌل. ׄ   ًٍّ  جرس إحداث، حسن تقسٌم ׄ                                      جناس، إحداث جرس موسٌق  .جمٌل موسٌق

ر( فً الفقرة  أن إلى حاجة   فً الٌوم حاِضرها فً اللغة لكنَّ : )الكاتب قول فى جمالها وسر البٌانٌة الصورة نوع مٌز -8 َتتَذكَّ

 الثانٌة:

 .تشخٌص- مكنٌة استعارةׄ       تجسٌم– مكنٌة استعارةׄ          تجسٌد-استعارة تصرٌحٌةׄ               .تجسٌم -كناٌةׄ  

 تتخذ  اللغات المسٌطرة عدة وسائل فً حربها ضد اللغات الضعٌفة لٌس منها: -9

 . الوسائل  اإلعالمٌةׄ          .الوسائل القانونٌةׄ             .الوسائل التعلٌمٌة ׄ             .الوسائل العلمٌة  ׄ  

فٌِع) كلمة معنى حدد  -11   لفقرة األولى:ا فى( الرَّ

 .األول والثانًׄ               .النحٌفׄ                 السامًׄ   .العالًׄ  

ر: )لقوله البالغى الغرض -11 نا - أًٌضا - ولنتذكَّ َسٌِطرة الكبرى اللغات فٌه َتحِرص عصر فً أنَّ  اللغات التِهام على الم 
نافِسة  :فً الفقرة الثالثة( لها الم 

 النفىׄ     التحذٌرׄ    كاراالستنׄ   التقرٌرׄ  

بٌِن عربً بلسان: )قوله فً الفقرة األولى فى البٌانى اللون مٌز -12   :ٌلى مما( م 

 .كناٌةׄ    .مجاز مرسلׄ    .استعارة مكنٌةׄ   تصرٌحٌة استعارةׄ  

 ( https://dardery.site/archives/6614ثو  ٌٍزذس٠ت اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزأوذ ِٓ اإلجبثبد امغو ػٍٝ اٌشا) 

 

 بالتوفٌق والسداد
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