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 !مثــابـــــرة صبـــــً : العنــــــــــوان :                                   النص        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (بتصرف)و ما بعدها 145:األٌام الجزء األول صفحة\ طه حسٌن .                                                                 د                 

 دعاء الكروان ـ مع أبً العالء ـ حدٌث األربعاء ـ فً األدب الجاهلً ـ على هامش السٌرة :                                                                     من مإلفات الكاتب 
           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة                                      
 (نقط8)القراءة : المـــــــــــــجال الرئـــــــــــــــــــٌس األول          

  ن1: مالحـــــــظة النص          

 :  ـ عٌن نوعٌة النص من بٌن األنواع التالٌة 1          

 وصفً \            ـ نص مقالً         ـ نص حجاجً           ـ نص سردي
 ـ الفقرة األولى     ـ الفقرة الثانٌة        ـ الفقرة الثالثة :     حدد الفقرة المناسبة لعنوان النص من بٌن ما ٌلً ـ2          

 
  ن2:الفـــــهــــــم           

 ــ سئمــــا                ــ  تـهـٌـن:     هات من النص المرادفات المناسبة لما ٌؤتً ـ1          

 ≠                   ــ رغد ≠ٌحنو ــ :                                      اٌت بضد ما ٌلً ـ2          

 لماذا رحل الكاتب و هو طفل إلى القاهرة؟ـ 3          

 
  ن3: التحــــــلـــــــٌل           

 ـ عرف الكاتب وضعٌتٌن اجتماعٌتٌن  متناقضتٌن مٌزت سٌرته الذاتٌة، حددهما ،و استدل على ذلك بجملة من   1        

 :           النص 

                 الجملة الدالة علٌها                الوضعــــــــــــــــــــــــٌة

 ــ ــ

 ــ ــ

 .  استخرج من النص العبارة الدالة على أن الكاتب كان فً مرحلة الصغر تواقا إلى طلب العلم و المعرفةـ2          

 لقد حنا هذا الملك على أبٌك فبدله من البإس نعٌما؟:  ماذا ٌقصد الكاتب بقوله ـ3          

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        إنك ٌا ابنتً لساذجة سلٌمة القلب طٌبة النفس ، أنت فً التاسعة من عمرك فً هذه السن التً ٌعجب فٌها األطفال    

 الرجال وأكرمهم؟  خـٌرألٌس األمر كما أقول ؟ ألست ترٌن أن أباك.... بآبائهم و أمهاتهم ، و ٌتخذونهم مثال علٌا فً الحٌاة 

 ؟لقد عرفته فً هذا الطور من أطوار حٌاته، و لو أنً حدثتك بما   أنــبلهم و أنه حٌن كان فً سنك قد كان خٌر األطفال و

... كان علٌه لكذبت كثٌرا من ظنك و لفتحت إلى قلبك بابا من أبواب الحزن 

، حٌث كان صبً جد و عمل ، كان نحٌفا شاحب اللون،  القاهرة      عرفته فً الثالثة عشرة من عمره حٌن أرسل إلى 

تقتحمه العٌن فً هذا كله ، و تبتسم حٌن تراه على ما هو علٌه من حال رثة ... إلى الفقر منه إلى الغنى  أقرب مهمل الزي

 و بصر مكفوف ، واضح الجبٌن ، مسرعا مع قائده إلى األزهر مصغٌا إلى شٌوخه ٌلتهم كالمهم التهاما ، مبتسما مع ذلــك 

كذلك كان ٌعٌش أبوك جادا مبتسما للحٌــاة، محروما ال ٌكاد ٌشعـــــر . ال متؤلما، و ال متبرما ، و ال مظهرا مٌال إلى اللهو 

حتى إذا انقضت السنة و عاد إلى أبوٌه ، و أقبال علٌه ٌسؤالنه كٌف ٌؤكل؟ و كٌف ٌعــٌش؟ أخــــذ ٌنظم لهمـــــا . بالحرمان

. األكاذٌب ، فٌحدثهما عن حٌاة كلها رغد و نعٌم ، و كل هذا رأفة لحالهما و ٌكره أن ٌنبئهما بما كان علٌه من الحرمان 

       إن سؤلتنً ٌا قرة عٌنً كٌف انتهى إلى حٌث هو اآلن ؟ و كٌف أصبح شكله مقبوال ال تزدرٌه العٌن؟ ال أستطٌــــع 

 هو هذا الملك القائم الذي ٌحنو !أتعرفٌنه ؟ انظري إلٌه . فسلٌه ٌجٌبك . هناك شخص آخر هو الذي ٌستطٌع .      الجواب 

لقد حنا هذا الملك على !و ٌحنو على سرٌرك إذا أصبحت لتستقبلً النهار مبتهجة !لتنامً هادئة . على سرٌرك إذا أمسٌت

 ...أبٌك، فبدله من البإس نعٌما و من الٌؤس أمال، و من الفقر غنى، و من الشقاء سعادة 
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       اكتب فقرة تلخص فٌها أهم العوامل التً ساهمت فً نجاح الكاتب ، مبدٌا رأٌك فً  ن2: الــــتركـــــٌب            

 .                                         طموحه و هو طفل 

 

 (نقط6)الدرس اللغوي: المجال الرئٌس الثانً            

 

ن  1ــ اشكل ما تحته خط فً النص فقط 1          

ن 0.75ــ اسما منادى و بٌن نوعه و حكمه : ــ استخرج من الفقرة األولى 2          

 ن 0.5                                              ــ اسم تفضٌل و بٌن طرٌقة صٌاغته

 ن  1صفة لمذكر تكون ممنوعة من الصرف و ركبها فً جملة مفٌدة مع الشكل التام(حار )ــ صغ من فعل 3          

ن 0.5ألم ٌحضر علً الحفل ؟ : ــ اجب بالنفً عن السإال اآلتً  4          

 ن0.75. ــ كون جملة استفهامٌة مفٌدة تدل على الزمان المستقبل 5          

ن 0.5ٌا طالب أخلص فً عملك :  ــ حول الجملة اآلتٌة إلى المثنى المذكر مع الشكل التام 6          

 ن1 ٌعٌش ؟كـــٌف.    عنا رحــــلما رأٌته منذ :               ــ أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً 7          

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  (نقط6)التعبٌر : لمجال الرئٌس الثالث ا           

 
، مسترشدا بما تعرفته  "مثابرة صبً "  أصدر حكم قٌمة على هذا النص اإلبداعً  :نص الموضوع                        

" النقد و الحكم "                                             من خطوات فً مهارة
      

 

 

 انقل الجدول إلى ورقة التحرٌر :    مالحظة 
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