
1 

 

 
 

   
 

 
 

        
 
 

ا : الّنّص األّول     نزار قّباني"" – أحّبِك جدًّ

 

 "رجب سعد الّسّيد" –قافة العلمّية الثّ  : الّنّص الّثاني   

 

 ""يوسف غصوب -جمال  : الّنّص الّثالث   

 

 بتصّرف -من كتاب الّشرق الفّنان  –"زكي نجيب محمود"  – ألفنّ  :  الّنّص الّرابع   

 

 
 
 
 
 
 
 

 الّثانوّيةلمرحلة أ
 نحو الّثانوّي الّثالث الّثانوي الّثاني : فّ الّص 

 2019-2018الّسنة الّدراسّية: 

 

 فروض العطلة الّصيفّية  -عربي 

 :األسبوع األّول
 

 :األسبوع الّثاني
 

 :األسبوع الّثالث
 

 :األسبوع الرابع
 



2 

 

 
  

 عن األسئلة الّتالية:بإمعان ثّم أجب  الّنّص إقرأ 
 

اك جدًّ أحبّ 
 ا ك جد  أحبّ  -1
 ا جد   ت  ط  ر  و  ت   يأنّ  ف  ر  ع  أ  و  

  ب  ـراك  الم   جميع   ت  ق  ر  ح  أ  و  

 اد  ـج م  ز  ه  أ  ي س  أنّ  ف  ر  ع  أ  و  

 سـاء  ألـوف  الن ّ  م  ـرغ  ب  

  جارب  التّ   ألـوف  رغم  و  

 

 ا ك جد  أحبّ  -2
  عينيك  غابات  ي ب  أنّ  ف  ر  ع  أ  و  
 دي أحارب  ح  و   

  جانين  الم   لّ  ك  ك   ... يوأنّ 

  ب  واك  الك   د  ي  ص   ت  ل  حاو  

 اقتناعي رغم   ...كأبقى أحب  و  

ي ا ب قائي بأن    إلى اآلن  ح 
... إحدى الع جائب م  عينيك   أ قاو 

 

 اك جد  أحبّ  -3
ر ف  أّني أ قام ر    و أع 
ر  ب رأسي. و أن  ح ص  اني خاس 

 ريق  لبيت  أبيك  و أ ن  الط  
رٌة ب أ لوف  الع ساك ر    م حاص 

 و أبقى أحّبك... رغم  يقيني
رٌ ب أ ن  الت   ف   ل ف ظ  ب اسم ك  ك 

ق  الّدفات ر   ... ف و   و أّني أ حار ب 
 

 اك جد  أحبّ  -4
 انتحار هواك وأعرف أنّ 

 ي حين سأكمل دوري وأنّ 

 الستار عليّ  ىرخسي
 ساعديكبرأسي على ي وألق

 هارالنّ  يجيء وأعرف أن لن
 ع نفسي بأّن سقوطيوأقن

 انتصارقتيال على شفتيك 
 
ا -5  أحّبك جد 

 الب داية   م ن ذ  وأعرف 
ل   أف ش   ب أ ّني س 

 واية  و أّني خ الل  ف صول  الر ّ 
ت ل   أ ق   س 

م ل   ي ح   إليك   رأسيو 
أبقى ثالثين    يوًماو أّني س 

ٍل  م سج ى ف  ط  ب ت يك  ك   على ر ك 
و ع ة  ت ل ك  الن ّ  ا ب ر    هاية  وأف ر ح  جد 

 
 
 
 

 نزار قّباني )بتصّرف(          
 
 

 
 

 :األسبوع األّول
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 :األسئلة

 أدرس الحالة العاطفّية للّشاعر من بداية القصيدة حّتى نهايتها. .1

 باإلضافة إلى حقل الحّب، ورد حقل معجمّي آخر، استخرجه ثّم حّدد وظيفته. .2

 ذكر الغاية من استخدامها.حّدد نوعها ثّم أ .مظاهر اإليقاع الّداخليبرزت ظاهرة من  .3

 ورد في الّنّص: .4

 ما نوع هذه الّصورة البيانّية؟ وما وظيفتها؟ ."إّن الّطريق لبيت أبيك  محاصرة بألوف العساكر"

 أضبط أواخر الكلمات في المقطع الّرابع بالحركة اإلعرابّية المناسبة. .5

 ّط.أعرب ما أشير إليه بخ .6

 قال شكسبير: "الحّب يجعل من اإلنسان وحًشا، ومن الوحش انساًنا" .7

المبادئ اّلتي يؤمن ا إلى بعض األسباب اّلتي تجعل اإلنسان يغّير طبعه أو قالة تشرح فيها هذا القول متطّرقً أكتب م
 فّن المقالة. ، مراعًيا شروطكان نحو األفضل أو األسوأ، وذلك في سبيل الحبّ  إنّ  ،بها
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 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 

 الّثقافة العلمّية
، قارئي الكريم، بأن  أ   -1 . قافية  طوياًل عن "أجندة" اهتماماتنا الثّ  ت  العصر، وقد غاب   ة. إن ها ثقافة  قافة  العلمي  بالثّ  تهتم   وصيك 

وم  وران  المتسار ع  لعجالت  العلالدّ  غير  مشارٍك في متابعة   اإلنسان  العربي   كي ال يستمر  ال يطول  أكثر،  هذا الغياب   ولعل  
ه  كل  كنولوجيا، في عالٍم تتغي  والتّ   صباح. ر  مالمح 

ٍل واد  أن  ثقافت نا العربي  ة  دالئل  عديدٌة تؤكّ  . ث م  2 ظم  كلمة  "ثقافة" عند  مع ة. إن  قافة  األدبي  حدة، هي الثّ ة  تسير، حت ى اآلن، ب ر ج 
سع  ألكثر  من ذلك، ًا المسرح، وإذا كان المجال  يت  ة  والمقالة، وأحيانعر  والقص  ال تستدعي سوى الشّ  قافيّ  المشتغلين  بالعمل  الثّ 

 االستنكار. مارب  و  جاهل  تّ قافة، كان الة. وإذا ذ ك ر  لفظ  "علٍم" في حديٍث عن  الثّ شكيلي  ت  الموسيقى والفنون  التّ دخل  
ت  مجر  قافة  العلمي  ث  . ال3 ل  اكتساب  ة، من أج  للمعرفة العلمي   ي  فرد ها سعيٌ ة. إن  قليدي  رس  التّ لوم  في قاعات  الدّ د  تلّقي العة  ليس 

بوا، في غيابها، ذين  تسر  وذة  والمشعوذين  الّ علشّ نبذ  الخرافات  وتنأى عن ااتها، فت  م جمل  سلوكي   فكير  العلمي  ل  التّ ٍة يشكّ  شخصي  
 المواقف  ة  هي  األقدر  على مواجهة  قافة  العلمي  ة  المصقولة  بالثّ خصيّ الشّ  كما أن  إلى "جيوٍب" في العديد  من جوانب  حياتنا. 

قدر ها بال تهويٍن وال تهويل.  ل ف  المسائل  حق  تعطي  مخت ذي ي عين ها على أنالّ  متلك  معيار ها الخاص  ات، وت  ر عامل  مع المتغيّ  والتّ 
يم نون على إدارات نا الثّ ي   ن  م   ولي ت   نا أكثر  من مواطنين  يتحل  ة  يدركون  هذه الحقائق، فماذا نريد  لقافي  ه   فات؟الّص  ون بهذه  بالد 

وّ  . إنّ 4 قافة  وال يستوي سير ها بدون هما معًا. وإلى ي ن  ال يستقيم  عود  الثّ ها ساٌق من اثن ت  ة، ولكن  قافة  األدبي  ن  من أمر  الثّ نا ال ن ه 
د  في ل غت نا العربي  ا نتمن  ّص، كنّ ختإليصالها إلى القارئ  غير  الم جانب  تبسيط  العلوم   زين  ة  عدٌد أكبر  من الكت اب  المتمي ّ ى أن  يوج 

ي ن  متعاون ي ن  والعلميّ  قافة: األدبيّ   بين  ف ر ع ي الثّ بط  ًة للرّ الي  ذي نرى فيه وسيلًة مثفي مجال  الخيال  العلمّي، الّ  ، فيكونان  شريك 
يات  القرن  الحادي والعشرين  يتطل ب  مينة، فاالرتقاء  إلى مستوى تحدّ  أثير  في الواقع. إّن في أدب  الخيال  العلميّ  فرصًة ثللتّ 

ذي وافق مع  هذا القرن  الّ يمكن  أن  يكون  إحدى وسائ لنا إلعداد  أبنائ نا للتّ   العلمي  خيال  واء، والإسهام  الفنون  والعلوم  على السّ 
 رس، فأع دّ حمّ س تالميذه على الدّ ة ال ي  ته العلمي  د أساتذة الفيزياء أّن جفاف ماد  سيقضون مع ه كل  سنوات  العمر. لقد رأى أح

العلمّي"، اعتمد فيها استخالص مبادئ الفيزياء من خالل مطالعة خمسين رواية  سلسلة دروس عنوانها "الفيزياء وأدب الخيال
 ة.ة العلمي  لمّي، فنجح في إزالة جفاف الماد  من الخيال الع

 تي يوليها مجتمع  اليوم  ة  المتزايدة  الّ رس، هو األهمي  في قاعة  الدّ  احيوي   آخر  يجعل  أدب  الخيال  العلميّ  ة  عامٌل . وثم  5
ل  وع  من  الدّ هذا النّ هو الذي فتح  المجال  إلجراء   ة، وأدب  الخيال  العلميّ   المستقبلي  راسات  للدّ   الكثيرين  ال يعرفون  أن   راسات. ولع 

راٍت في 1934ذي اقترح  على الجامعات  عام  في العالم، هو الّ  لز"، عميد  أدب  الخيال  العلميّ  "هـ . جـ. وي علم   أن ت نشئ مقر 
نا اليوم. اأساسي   اة. وقد  صار  هذا علمً البيئة  البشري ّ   في عالم 

 بيروت –نمية" مجلة "البيئة والتّ  –ّيد رجب سعد السّ 
 )بتصّرف( – 2007حزيران  – 111العدد 

 
 
 

 :األسبوع الّثاني
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 :األسئلة
ل أ :ة القولدرس وضعيّ أ. 1 ل إليه أ –لم رس  تي اهتمام الكاتب  بالمسألة  الّ  امسوّ غً  ّص،فقرة  األولى من  النّ لمرسلة في الأ –لمرس 

ها.   يطرح 

غرض  الكاتب  ًنامنهما، م بيّ   عناصر كلّ  ان بارزان. عّين هما، وارصد  حقالن م عجميّ  ّص الثة من النّ انية والثّ . في الفقرتين الثّ 2
 من هما. 

 لخيص. سنوات  العمر" م راعيًا أصول  التّ ى "كل  ن" حتّ و نا ال نهّ ابعة من: "إنّ م اآلتي من الفقرة الرّ ص القس  . لخّ 3
 جفاف الماّدة العملّية( )لقد رأى  ّص ابعة من النّ كل أواخر الكلمات  في الفقرة الرّ ضبط بالشّ أ. 4
 ليت( – كما أنّ  –ما ربّ  – )لعلّ  بط األربع الم شار إليها بخطّ من أدوات  الرّ  ، وظيفة كلّ ّص ح، في سياق النّ . وّض 5
 واهد. ن بالشّ زتي  م عزّ  ،منهما ن لكلّ بارزتي   ن  تي  م  ن  ذلك من خالل س  ة. بي ّ ة وذاتيّ ص نزعتان: موضوعيّ النّ . تتقاطع في 6
 .إجابتك سّوًغام ّص . ضع عنوانًا مناسبًا للنّ 7
 ة.ة اإلنسانيّ خصيّ ة من أجل تكامل الشّ قافة األدبيّ موازية للثّ  الّثقافة العلمّية أهمّية دعا الكاتب  إلى إيالء. 8

 .ة على األفراد والجماعاتها اإليجابيّ ونتائج   ،ةقافة العلميّ ة نشر الثّ م فيها على كيفيّ متماسكة األقسام تتكلّ  أنشئ مقالةً 
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 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 
 جمال

 حتعلى نغٍم من ناظريك  ترنّ 
 (1)وزهور   الم نىأفانين  في روض  

 خوافًقا ،وآبت  وضج ت  م غرياتٍ 
 أحالٌم ز ه ت  وصدور   ،من الوجد  
 ائٌض()سموت  لنا والّنور في األفق ف     
حى وي سيل         يفّتق أجفان  الض 
 ؤلؤٍ ويدفق  في األجواء أنوار  ل     
بً        ى في غمر ها وسهول  تغور ر 

، من الّص  هفكنت  ، روح   بح المضّمخ 
 ، بها وطيوب  ت غ رّ د  ألوانٌ 

كرى، وترتمي  وترقص في األفياء  س 
ياًء، وفي روح  الوجود، تذوب    ع 

 نىتجاوزت  حد  الوهم في مائج السّ      
 (2)يحّف بك األألء  ثّم يمور       
 على م هٍل سامي الجالل  كأن ه       
 بآفاق الخيال يسير   شراع     

 نىت رى أنت  في الفردوس حواء  والد  
ت ها روعٌة وخشوع   ى حيار   ع ر 

 أفاقت على فجٍر عجيب ونفحٍة 
 (3)تضوع   راحتيهاسماوّيٍة، من 

ه وتقاط ر ت        ها عن صيد   ل ه ت  وحش 
، طيور  إليها       (4)، من األفق  البعيد 
 دليل ها ذاهالتٍ تدن ت وقر ت      
     .  إلى الحسن  نوٌر ساطع وعبير 

 ،بها حجبت  جمال  الكائنات  فما
ناك  جميل    ب غير انعكاٍس من س 

ن ت الحياء ت ضاء ل  من فرط  فإن ر 
ها عيناك  كاد يطول    إلى بعض 

 

 :الّثالثاألسبوع 
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 أبرقت   ور  كف ك  وإن  خ طرت  بالنّ      
 تعوم   ،راع(نجوٌم، )على ماء الذّ      
عر وهٌج تخاله       لها في غضيض  الش 
 قفير  شراراٍت عليه يحوم       

طاٌش حولها، في نفوسنا  ونحن ع 
حارى حنيٍن، يغتلي وتروع    ص 
فافها،  تفّجر فيها، بعد  طول  ج 

 (5)ينابيع  تهمي فوق ها وتشيع  

 فعّبت وعّبت ال تني وأ وارها     
، إذا ما أمعنت، ويزيد         يجد 
 ات، في كّل عّبةينابيع للذّ      
 وفاٌء بوعد سابق ووعود       

 ذي ، فما مّر والّ نياالدّ نسينا بها 
 سيأتي، سواء عندنا وزهيد  

 ألنت، من الدنيا، الحياة  فنهلةٌ 
 مباركة منها هًدى وخلود  

 فكرة أم أنت   إالهة  حبٍّ أنت       
 ب  يغى جمااًل، لمحًة، وتتجل       
 والتفاتةٌ  رعشةٌ فما الكون  إال      
 إليك  وحلٌم في الحياة غريب       

 يوسف غصوب  
__________ 
 ين، مفردها أ فنون: أغصان ملتّفةأفان (1)

 يمور: يموج ويضطرب. (2)

 ّيبة.تضوع: تنتشر رائحتها الطّ  (3)

 تقاطرت إليها: جاءتها متتابعة. (4)

 تسيل. ،تهمي: تتدّفق (5)

 
 يوسف غصوب  

حافة هوته الّص ( ولد في بيت شباب. درس في قرنة شهوان، وفي معهد اآلباء اليسوعيين في بيروت. است1972-1893أديب لبنانّي )
ترك باريس وانتقل الى غينيا  ة األولىريس في لبنان وفي أوروبا. في أثناء الحرب العالميّ فحّرر في عّدة مجالات وجرائد، كما مارس التدّ 

 رجمة.عر والتّ حافة والشّ عاد الى لبنان وانصرف الى الّص  جارة، ثمّ فريقيا حيث عمل في التّ في أ
 يب" و"األبواب المغلقة".لقفص المهجور" ، "العوسجة الملتهبة" ، "قارورة الطّ عرية: "امن أشهر آثاره الشّ 

 الّنّص 
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، ويتضّمن سًتا وعشرين قصيدة غزلّية. وقد صّدره بمقدمة عرض فيها لتعلقه بالمرأة 1947صدر كتاب "قارورة الطيب" في بيروت سنة 
تي رات الّ يب قد يكون مشوّبا بالمخدّ إخالص، على علم مّني بأّن هذا الطّ  يب، فعنقائاًل: " لئن نظمت في المرأة وجعلت منها قارورة للطّ 

 تريك األشياء على غير حقيقتها".
 ظرة الى المرأة، جسًدا وروًحا، وعن تأثير جمال حّواء في اإلنسان.والقصيدة هذه "جمال" تعّبر عن هذه النّ 

 
 :األسئلة

 أوضح ذلك. ؟اه إلى الّروحأيقتصر الجمال في هذه القصيدة على الجسد أم يتعدّ  .1

 صوب" من خالل هذا القصيدة؟ عّلل إجابتك.كيف تبدو شخصّية "يوسف غ .2

 إلى أّي نوٍع أدبّي تنتمي هذه القصيدة؟ عّلل إجابتك. .3

 في الّرمزّية ايحاءات وتلميحات وإيجاز. هل تجد بعض معالم هذه المدرسة في الّنّص؟ .4

 ّية.القصيدة ذاكًرا قيمتها الفنّ  دّل على بعض االستعارات والكنايات في هذه .5

 ة األبيات.تعّددت أساليب الكالم في هذه القصيدة. دّل على بعضها ذاكًرا أثرها في جماليّ  .6

ة الحب أن تكون لغّ  ر  ن الجرح والقلب والعذاب، لكي تقدصوب" إّنه "يعّلم الّلغة أن تكو يقول "أدونيس" عن "يوسف غ .7
 ة اإلنسان".ولغّ 

 حّب باأللم في هذا القصيدة؟ إشرح.كيف ظهرت عالقة ال

 أعرب ما أشير إليه بخّط إعراب كلمات وما وضع بين ق وسي ن إعراب جمل. .8

 "كل اّلذي أعرف عن مشاعري أّنك  يا حبيبتي، حبيبتي... وأّن من يحّب ال يفّكر" أتوافق على هذا القول؟ .9

ر العقل و واعه اإلنسانّية، مظهًرا الّتناقض بين دأوضح موقفك في مقالة متماسكة تظهر فيها نظرتك إلى الحّب على أن
 من جهة، ودور العاطفة والخيال من جهة أخرى، منّوًعا في أسلوبك بين الّلغة الّتواصلّية والّلغة اإلبداعّية في الكتابة.
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 عن األسئلة الّتالية:إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب 
 ألفنّ 

 
َ   نظرةً  بأ وسع  معانيها، وهو أن  ينظر  اإلنسان  إلى الوجود  الخارجّي راسة  ي هذه الدّ كلمة  "الفّن" ف سأستعمل   .1 ذاتّيًة

ه هذامباشرة، كأ ن ما  ط ر ٌة من خط رات  نفس  ٌة من نبضات  قلب ه. وتلك هي نظرة  الرّ الوجود  خ  وحانّي ونظرة  ، أو ن ب ض 
ذي تت م  نظرت ه  إلى العالم  على ظريّ  الّ ، بخالف  العلم  النّ واحدةخطوة تت م  على الّفّنان. وهي نظرٌة اعر  ونظرة  الشّ 

ي ة   انطباًعا مباشًرا، وفي الّثانية طب ع به الحواس  كما تن يتلق اهخ طوت ي ن، ففي األولى  يستخل ص  من م عطيات ه  الحسّ 
ر   نظر ي اتٍ   واهر  واالحداث.الظّ  مجرى بها  وقوانين  يصوّ 

ل م  من باطٍن تك ن  شاعًرا، أو نظ ر  إليه من خارٍج تك ن  عالًما؛ انظ ر  إلى العاتك ن  فن اًنا، أو أ إلى العال م  من داخلٍ  نظ ر  أ .2
 حي ا تك ن  من أ صحاب  الخيال  البديع   واحًدا جربة  والعلم. انظ ر  إ ليه وجوًدانظ ر  إليه من ظاهٍر تك ن  من رجال  التّ أ

ئ  الخال   ها بعًضا تك ن  من أ صحاب ق، أ و أالمنش  ها بعًضا أو يعقب  بعض  نظ ر  إ ليه كثرًة من ظواهر  يصح ب  بعض 
ل  بالنّ الّ  ظريّ  العقل النّ  ت د  ك  ذي ي س  ت  لنفس  ، إ ن  أ ر د  ة  والبرهان... ولك  بطبيعة  الحال، بل ينبغي لك  تائج  ويقيم  الحج 

 ا.ظرت ي ن، فتصبح  الفن ان  حيًنا والعال م  حينً ين النّ ب تكامل  الجانب ي ن، أ ن تجمع  

ها أل ن ه )ي ن  ذي )يم س  الكائنات  بهما نظرتان إلى الوجود  مختلفتان: نظرة  الفن ان الّ  .3 ه( ليقف  عند  ها في ذات ها(،روح  د   ش 
لواحدة  )تهم  العلم ( من حيث  ه ونظري ات ه. فالجزئ ي ة  اذي يقيم  بينه وبين الكائنات  حاجًزا من قوانين  ظريّ  الّ ونظرة  العال م  النّ 

ح  القانون، لكن ها تهم  الفن ان  لذات ها؛ ث ٌل يوضّ  ى اجتمع ت  عنده طائفٌة من بات  ملت قً ة  هي عند عال م  النّ ر ههذه الزّ  هي م 
تي تتمث ل  في ائي ة  الّ يا متكاماًل كما تبدو لعين ي ه. فالقوانين  الكيمالفن ان  فينظر  إليها كائًنا واحدً  أم ابيعة  الحي ة. و قوانين  الطّ 

ي ة  العلم، أل ن  الزهرة  ال تعنيه الزّ  ف ر ج  بمقدار  ما هي مث ٌل يساق  لتلك القوانين، وأ م ا الفن  ف ي   إالّ هرة  وفي سواها، هي ب غ 
ها، ويقف  عندها  هرة  الزّ  ه. ا بنف س  الفن انيتمال ها ويخل ط هوحد   كأ ن ما هي امتداٌد لوجود 

جم  ب  هذا النّ  صافية؛ فيقول  الفلكّي: ال تحس  ماء  ونجوم ها في ليلٍة شف افةٍ عال ٌم فلكي  وفن ان  ينظران  إلى السّ  نهذا .4
ر ت  مصدر ها األ  الال مع، الّ  ى جاء ت صلي  منذ أ م ٍد طويل، حتّ ذي تراه اآلن، قائًما حيث  تراه، بل هو حزمٌة ضوئ ي ٌة غاد 

ه عابرًة كما تراها؛ وأ م ا الفن ان  فال شأ ن  له بشيٍء من هذا كلّ ه، وما النّ  وء  آخر  األ مر  لمعًة من الّض  هذا  إالّ جم  عند 
ه؛ ففي النّ  ّد الظّ الكائن  الحاضر  المشهود، يمأل  به عين ي ه، وتهتز  له جوانح  اهرة إلى قوانين تستعين ظرة العلمّية ت ر 

ّد الظّ عند النّ المنطق العقلّي من استقراء وقياس، وأ ّما  بأسباب ، فهي عندئذ تكون اهرة إلى سواهاظرة الجمالّية فال ت ر 
 .المبدأ والمنتهى

رعة  ن ه  يسير  بالسّ ظرة  العلمي ة  دائًما بحاجٍة إلى تعليل، فإذا قل ت  عن حجٍر أ لق ي  به في الفضاء  إ  ولهذا كان ت  النّ  .5
امع  أ ن يسأ ل ك: كيف عرف ت  هذا؟ فتجيب ه   عندئٍذ حظة  الفالني ة، كان للسّ الفالني ة، وسيسقط  في المكان  الفالنيّ  في اللّ 

تعليل؛ فإ ن  رأ ي ت  زهرًة يء  فال ظرة  الفنّ ي ة  إلى الشّ بيعّي. أم ا في النّ شئ ت  من قوانين  العلم  الطّ  بما بقانون  الجاذب ي ة  أ و
ك، لم يكن  للسّ  ب ب ت ها ف ق ر ب ت ها إلى نفس  ؤال  عن سر حبّ ك لهذه في السّ  ألح   ولوالحق  في أ ن يسأ ل ك  كيف ولماذا؛  امع  وأ ح 

 :األسبوع الرابع
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ه، من  ه، فأ ن ت  بهذا تلف ت  نظر  هكذانظ ر  إلى لون ها وانظ ر  إلى أوراق ها. أ :هرة  بعين ها، ألجب ته  الزّ  إلى جوانب  المرئيّ  نفس 
        أن تتجاوز  به هذا المرئي  إلى قانوٍن عامٍّ يشمل ه ويطويه. دون 

 ف(من كتاب "الشرق الفنَّان" )بتصرّ  –زكي نجيب محمود 
 :األسئلة

 ن الّنّص.ستخلص  بإنشائك الّشخصّي، وفي حدود العشرين كلمة، المسألة اّلتي يطرحها الكاتب في الفقرة األولى مإ .1

جمّيان متقابالن. عّين هما، وارصد  عناصر كّل منهما، وبّين غرض الكاتب تي ن الّثانية والّثالثة حقالن معفي الفقر  .2
 منهما.

 عّين  وظيفة أدوات الّربط المشار إليها بخّط في الّنّص. )أّما، إاّل، ولو، هكذا( .3

 إلى أربعة مؤّشرات بارزة فيه مقرونة بالّشواهد.في الّنّص. أّكد ذلك باالستناد  يبرز الّنمط الّتفسيريّ  .4

 على كّل وظيفة. تتداخل في الّنّص وظائف كالمّية ثالث. عّين اثنتي ن  منها وقّدم دليلي ن   .5

 ضبط بالّشكل أواخر الكلمات في الفقرة الّرابعة ابتداًء من "ففي الّنظرة العلمّية" إلى "المبدأ والمنتهى."أ .6

  في المقطع األوّل إعراب كلمات.أعرب ما أشير إليه بخطّ  .7

 أعرب ما وضع بين قوسي ن في الفقرة الّثالثة إعراب جمل. .8

 ي حياة اإلنسان، مقّدًما األمثلةأكتب مقالة تفسيرّية متماسكة األجزاء تتكّلم فيها على فوائد كّل من "العلم" و"الفن" ف .9
 والّشواهد المناسبة.

 
 


