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عكاكيز

ال ًُللم عمس الحدُاد ش يء هما جُللله حالخه الخاصت التي لم ٌعد ًؼيم الـهىز بها ؤمام الىاض،إهه معاق ال
ًخحسن إال بعُياشًٍ ازىين ًدبعاهه هما ًدبعه ؿله ،وؤهثر ما ًُ ُؤإلاه ؤهه ليع الىحيدُ في ؤطسجه ،إنُ ولدًه ٌعاهيان مما
ٌعاوي مىه ،هرا ٌ
ؤمس وزاسي هخب عليهُ ،ولم جىفع في شفائه علاكير ألاػباء ُوال جساحت الجساحين ،فلم الللم؟ُ .
في اإلاسة ألاخيرة في "البلدًت" ما إنُ دخل حتى كدُمه ؤحدُهم ،وطمع بععُ الخُمُخماث وهى ًجخاش الصف
الؼىٍل ،فسدُ الري كدُمهُ :
ـ "حسام عليً وهللا ،هرا مخصىص" احمدُ زبً على الصحت والعافيتُ .
ـ ولىا "مخصىصىن" ،إلااذا ال ًخصُص ميان لهؤالء؟ ُ
ـ ازحمىا مً في ألازض ًسحمىم مً في الظماء ،إهه ؤهثر احخياجا إلاظاعدجىا ،هحً ـ اإلاظلمين ـ ًجدز بىا ؤن
هخأشزُ ....
خسج عمس وكد كض ى حاجخه ،زم ؤزطل شفسة ػىٍلت ؤجبعها الشمخه اإلاعهىدة  " :اللهم إوي ؤطإلً العفاف
والىفاف والغنى عً الىاض" ،وطاز عبر الؼسٍم جخخلؽ في طمعه مىبُهاث الظُيازاث اإلاازكت مع بلاًا هالم الىاض،
ٌ
فىسة ابدظم لها وش ُىان ،وؤحع ألوٌُ مسة هإهما حاش الدهيا ولهاُ .
فجإةُ خؼسث له ُ
عمس إلى وزشخه ُواعخىف فيهاً ،فىسً ،ؼبمٌ ،شخغل ،زم ٌعدٌ وٍظيف وٍجسب ،لجإ إلى إبساهيم ؤحد
عاد ُ
الخلىيين مً معازفه ،فلم ًبخل عليه بخبرجه ،فُسنُ ًدًه وهى ًسي جهده ًشمس ًاوعاُ ،هادي ولدًه وشوجخه لحظىز
اإلاحسن ،اهؼللذ آلالت العجيبت التي هي خليؽ بين زؤض د ُزاجت هازٍت وذًل طيازة جملها
هرا الحفل الخاص ،ؤداز ُ
عمس بحركه وبساعخه فبدؤث جرزع الشازع ،والخفذ إلى ولدًه مً خلفه وكد طاق بهما الفظاء مً فسغ الفسحت
والدُهشت ،كاٌ له ابىه ألاهبر :ما ؤزوع إهجاشن ًا ؤبي! ؤجابه وهى ًصٍد مً طسعت آلالت :ال هـساث جالحلىا في الحل
والترحاٌ بعد اليىمً ،ا ؤوالد اػمئىىا ،فلخؼل الشىازع ما شاء لها ؤن جؼىٌُ ،وليحملم مً ؤزاد مً ؤصحاب
العيىن الىبيرة والغائسة.
عن قصة " عكاكيز" لعبد الصمد اإلدريسي ـ مجلة الوعي اإلسالمي ع  555ـ غشت  3122ـ بتصرف ـ
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 Iـ جمال القراءة ( 8نقط ).

 1ـ اختر الجىاب الصحيح مً بين ؤلاجاباث آلاجيتُ :
هىع الىص :وصفي ـ حجاجي ـ طسدي(.......................................................................................نصف النقطة ).
 2ـ عين الفلسة التي ًيسجم معها عىىان الىص( .................................................................................نصف النقطة).
 3ـ اشسح بالظد حظب طياق الىص ( :حاش – حركه )(...............................................................نقطة واحدة ).
 4ـ حدد اللظيت التي ًؼسحها الىص (........................................................................................................نقطة واحدة ).
 5ـ اطخخسج مً الفلسة ألاولى مً الىص ؤزبعت ؤلفاؾ ؤو عبازاث دالت على معاهاة عمس
الحدُاد…(..............................................................................................................................................................................نقطة واحدة).
 6ـ اطخخسج مً الىص ؤزبعت ؤمىىت دازث فيها ؤحدار الىص ( .....................................................نقطة واحدة).
 7ـ ؤبسش كيمت مً الليم ؤلاًجابيت اإلاخظمىت في الىص مظخدال عليها بما ًىاطب(..............نقطة واحدة).
 8ـ ؤبد زؤًً في شخصيت عمس الحداد ( في طؼسًٍ ) ( ...............… .......................................................نقطتان).
 IIـ جمال الدرس اللغوي (  6نقط ).

 1ـ اهلل زم اشيل ما جحخه خؽ في الىص( :علاكيرـ وشىان ـ مسة ـ ألاهبر
الطخفهام وآخس للخعجب( ............................................................نقطة واحدة
 2ـ اطخخسج مً الىص ؤطلىبا ل ُ
 3ـ اجعل الاطم اإلاظؼس جحخه في الجملت آلاجيت غير ممىىع مً الصسف مع حغيير ُ

)(.....................نقطة واحدة ).

ما ًلصم حغييره

).

(مع الشكل) ( ...................................................................................................................................... ..نقطة ونصف).

عياهيز مشيرة لالهدباه ) ُ
ُ
( ًدىلل عمس وولداه ب
 4ـ اهلل الجدوٌ آلاحي إلى وزكت جحسٍسن واجمم مأله باإلاؼلىب ( .................................................نقطة ونصف ).
اإلاىادي

الجملت
ًا ؤوالد اػمئىىا

هىعه

 5ـ ؤعسب إعسابا جاما ما جحخه خؼان في الىص (اإلاظلمين ـ

حىمه

إبساهيم)( ................................نقطة واحدة ).

 IIIـ جمال التعبري واإلنشاء (  6نقط ).

ؤزاز اهدباهً في محيؼً شخص جحدي ؿسوفه الاجخماعيت اللاطيت واطخؼاع ؤن ًحلم هجاحا في حياجهُ .
اطسد ـ في حدود زماهيت ؤطؼس ـ ملؼعا مً طيرجه ،مظدشمسا ما اهدظبخه في مهازة هخابت الظيرة الغيرًت .
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