
–

للثانوية العامة 







لشيخ بعد وفاة الفتاة الصغرى عرفت األحزان طريقها إلى األسرة حيث فقد ا(  أ ) 

رى بموت وفقدت أم الصبى أمها بعد أشهر قليلة وحلت المصيبة الكبالهرم، أباه 

ية ابن ألف" بأن يبقى الصبى سنة أخرى ليستعد لألزهر ويحفظ كتاب أشار ( ب)ابنها بوباء الكوليرا 

" مجموع المتون " ويحفظ بعضا من كتاب كاماًل، " مالك 



فق عليه لقد أشفق على مصارحة ابنته بحقيقة ما كان فى طفولته حتى ال تش

ى لهو فتحزن وتبكى كما بكت عندما سمعت قصة أوديب ، أويخاف أن تضحك ف

وقسوة ، وهو ال يحب أن يضحك الطفل من أبيه أو يقسو عليه 



يقبل كان أذان العشاء يثير فى نفس الصبى أمال قصيرا والسبب أن أخاه س

مكانها بعد انتهاء درس األستاذ اإلمام فيضئ المصباح ويضع محفظته فى

ـا ويأخذ ما يحتاح من كتاب أو أداة أوطعام ويشيع فى الغرفة أثناء ذلك ش ـً يئ

ى فى من األنس ويطرد من الغرفة تللك الوحدة المنكرة التى صاحبت الصب

غرفته 



ألنه كان مشغول الذهن بوصول ابن خالته ( أ ) 

كلف ألنه أحب القاهرة وشق عليه فراقها كما كان فى رغبته شئ من الت( ب ) 

ـظن به ما ألنه كان يريد أن يصنع مثل أخيه ويبقى  في القاهرة للدراسة حتى ي  

ـظن بأخيه  كان ي 







ًيا فى أن األمة العربية قد واتتها ظروف طيبة جعلت لها مركًزا قيادبسبب 

ة العلم ، نهلت من العلم اإلغريقى وترجمت الكتب اإلغريقية والفارسي

لغرب والهندية والسريانية فقد كانت  متوسطة في مكانها بين الشرق وا

فاستطاعت بتوسطها أن تنقل من الشرق إلى الغرب 



على أنه عبقرية البيرونى فى فنون كثيرة متباينة غاية التباين مما يدلتميز ( أ)

فهو فى التاريخ  مؤرخ محقق مدقق ، واسع االطالع ، وفى: نادرة المثال 

فلك الوفى الجيولوجيا جيولوجى ممتاز بشهادة الجيولوجيين المعاصرين 

ى ممتاز فلكى ممتاز بشهادة الفلكيين المعاصرين وفى الرياضيات  رياض

بشهادة أساتذة الرياضيات المعاصرين 



قصى الهند فى حداثته وأمضى بها أربعين عاًما استالبيروني لقد زار ( ب ) 

فيفيها حوادث الهند وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها وأخالقها وأزياءها 

من مقولة تحقيق ما للهند"إفاضٍة عجيبة وخرج على الناس بكتابه المشهور 

" مقبولة فى العقل أو مرذولة







أعطى الخليفة عمر بن الخطاب أهل القدس أمانًا ألنفسهم وأموالهم 

 يضار وكنائسهم فال تسكن كنائسهم وال تهدم وال يكرهون على دينهم وال

أحد منهم ، وال يسكن بالقدس مع النصارى أحد من اليهود



نشأها أكدت المصادر التاريخية واألثرية أن القدس مدينة عربية  خالصة أ( أ ) 

أي مدينة " أورسالم " العرب الكنعانيون منذ آالف السنين ، وسموها 

طون السالم في األلف الرابع قبل الميالد ، وتفرع عن الكنعانيين عدة ب

(. ويوبوسيين وآراميين وفينيقيين عموريين )



تخذها رفض الخليفة عمر بن الخطاب أن يصلي داخل الكنيسة حتى ال ي( ب )

بعدهالمسلمون مسجدًا من 



ة اإليمان بفكرة الجامعة اإلسالمية واعتبارها رمزا لوحدة المسلمين فى مواجه
االستعمار

مثلما وحثا للشعب على الثورة ومناضلة االستعمار, وتنديدا باالحتالل ومظالمه 
:وفيها يقول حافظ متهكما وناقدا دنشواي، وقفوا إثر حادثة 

إنما نحن والحمام سواء                                لم تغادر أطواقنا اأَلجيادا
ال تقيدوا من أمة بقتيل                                 صادت الشمس نفسه

حين صادا
.واءموا بين األخذ من اتجاهين -

الثقافة الغربية الوافدة -(ب.   )الثقافة العربية األصيلة -(أ ) 



ما شعراء اإلحياء يعيشون في ظالل  القديم  وينظرون  إلى الخلف  أ(    أ ) 

إلى األمام  ويعبرون عن مأساة  عصرهم فينظرون شعراء الديوان 



عاش فى (أحمد زكى أبو شادى )يرجع ذلك إلى أن رائد هذه المدرسة ( ب )

انجلترا عشر سنوات يدرس الطب كما أن معظم شعراء هذه المدرسة كانوا

يجيدون اللغات األجنبية واطلعوا على اآلداب األوربية والروسية



أصبحت من قبيل ما يقع في الواقع المعيش حتى وإن كانتاألحداث ( أ)

ة أو متخيلة وتقع في زمن معلوم يدل عليه من خالل أحداث تاريخية معروف

بذكر أزمنة معينة كالعام أو الشهر أو حتى اليوم في تضاعيف السرد

خرافية ال الشخصيات من طينة البشر الذين يعيشون بيننا وليسوا كائنات-

بيئة عالقة لها بدنيا  الواقع وهؤالء األشخاص يتحركون في أماكن محددة من

اجتماعية معروفة

اللغة من قبيل ما يتخاطب به الناس في الحياة اليومية-



الشخصية فى المسرحية من حيث الحجم ( ب ) 

( روكةالفتاة مب)وذلك بحجم الدور الذي تنهض به مثل شخصية : محورية-1

.  لتوفيق الحكيم( الصفقة)في مسرحية 

صيات ال يتعدى تأثيرها مجردالمشاركة فى األحداث ومعاونة الشخ:ثانوية -2

(الصراف وحالق القرية ) المحورية مثل شخصية 



شاهد الفيديو على موقع نفهم فيه الشرح المفصل



تشبيه بليغ شبه الحياة بالقصيدة 



حى تو" اجتاحت األيام " -توحى بالعظمة         " القصور الشامحات 

بقوة الزمن 



سالسل



سالَم و صالَح 



فتيلة



شاهد الفيديو على موقع نفهم فيه الشرح المفصل



سر الكاتب ،يصارعهفيها تصوير للزمن بعدو " استعارة مكنية 

دم قوة عزيمته و عالعقاد و جمالها التشخيص و فيها إيحاء بصبر 

االستسالم 



تفصيل للتوضيح و اإلقناع 



لتوكيد الفقرة السابقة  لالخبري في اعتمدت الكاتبة على األسلوب 

والتقرير



:يمثل هذا المقال    مدرسة المجددين والتي تتميز بـ ( أ ) 

كشف قاصًدا الوالحشو واإلسهاب رشاقة اللفظ والبعد عن التكلف 

ليل المنطقية، وتحواألسباب عن أبعاد الشخصية وجوانب تميزها 

جوانبها



ليه ثم تحقق التكوين الفني حيث بدأت بعرض نشأة العقاد ثم أثر أسوان ع( ب ) 
رف به انتقلت إلى شخصية العقاد و ختمت مقالها بطبيعة اسلوب العقاد الذي ع
بة و فالمقال له مقدمة و موضوع و خاتمة، كذلك الذاتية حيث تظهر ذاتية الكات

طوعة ادبية ال عاطفتها و النثرية فالمقال يكتب نثًرا و ليس شعًرا و القصر فهو مق
اإلقناع عن طريق سالمة األفكار و دقتها ووضوحها  وو تتجاوز بضع صفحات 

اإلمتاع  بالعرض الشائق الذي يجذب القارئ و كذلك قوة األسلوب و جمال 
األسلوب ووضوح األسلوب 







شاهد الفيديو على موقع نفهم فيه الشرح المفصل



يح وسر الجمال التوضالشجى، حيث صور مى باللحن "تشبيه بليغ( أ ) 

وتوحى بالحب واإلعجاب الشديد بمى وعذوبة صوتها 



ى غرضه االلتماس ويوحي بالتحسر واأللم عل" أسلوب إنشائي أمر(  ب)

فقدها 







ه  يرتكز البناء اللغوى  فى المقاطع جميعا على أسلوب شرط أداته  و جزؤ
"  رأيت " األول فعالن  متعاطفان  هما 

يترددان  معا و هو األغلب أو يقتصر  على أحداهما و هو قليل"  سمعت " و 
تهاؤها  خاصية أخرى فى البناء  اللغوى تشترك  فيها المقاطع  الستة  هى إن: 

هل من األمواج جئت " : هل " جميعا  بأسلوب استفهام  ذى أداة واحدة  هى 
هل ؟ هل من البرق انفصلت ؟  هل من الريح ولدت  هل من الفجر انبثقت  ؟

من الشمس هبطت  ؟ هل من األلحان أنت ؟ 



البحث تحققت بوحدة الموضوع الذي يتحدث فيه الشاعر عن انشغاله ب( أ ) 

حدة وتحققت بوالطبيعة، عن ماهية النفس من خالل النظر لما حوله في 

االهتداء الجو النفسي الذي تغلفه الحيرة الشديدة والقلق في البداية ثم

وجاءت أفكاره مرتبة ومترابطة وفيها تسلسل جميل النهاية، في 



لوب  يعد عنوان هذه القصيدة مدخال جيدا إلى تحليلها ، فقد جاء بأس( ب ) 
تفهام اإلستفهام الذى يثير االنتباه و يدعو  إلى ترقب الجواب و هذا اإلس

د حيرة الشاعر إزاء قضية  من قضايا  الوجوالحيرة، نفسه يحمل معنى 
فسه اإلنسانى  التى تؤرق  فكره و شعوره  و هى قضية تدور حول حقيقة  ن

اإلنسانية كما يدل  على ذلك تعبيره  إال  أنها بالطبع تمتد لتشمل النفس
بعامة التى تعد نفس الشاعر فردا من أفرادها 



خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة" سر " 



بدل مطابق مرفوع وعالمة رفعه الضمة " التعمير " 



فعل " ننظر " / الالم جرف جزم مبنى المحل له من اإلعراب  ": لننظر" 

مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه السكون 



مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة " : صالحا " 



"  أخلص"فعله /  اإلخالص رباعي مصدر لفعل 



أنيث اسم منتهى بألف الت" سبب المنع " / الكبرى" ممنوعا من الصرف 

المقصورة 



"اجتمع " فعله  " / مجتمع " اسم مكان 



نوعه من فعل غير ثالثى"  / المتقن" اسم مفعول 



المصريان كالهما مخلصان-



واومبتدأ مرفوع بال:إنما المصريون بناة الوطن                     المصريون 



علينا أن نخلص للوطن كَل اإلخالص



باب الواو ، فصل الجيم ، مع مراعاة الدال" وجد " مادة في 



إنتهت األسئلة 






