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 النموذج االسترشادى األول شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  " األیام " من كتاب 
  
  كثرة عدد األسرة                                         -٤
                                               تفشى الجھل والتخلف   -٥
      توسل باألنبیاء واألولیاء -٦
  
 فتقوم كتابتھ على مخاطبة القارئ أسلوب طھ حسین أنھ كاتب یتحدث إلى كاتبھ أكثر مما یكتب إلیھإن أھم مایمیز  -٧

  فتتمیز لغتھ بإیقاع وموسیقى تنتج عن الجمل القصیرة 
السمع دون والیستخدم ضمیر المتكلم وإنما یستخدم ضمیر الغائب وكأنھ یتحدث عن شخص آخركما  یعتمد على حاسة 

                                            البصر 
   

عظمة وجالل ال یوجد لھ مثیل فى القاھرة ، والدلیل أن علماء الریف یذھبون ویعودون فى العلم فى الریف لھ    -٨
بینما علماء القاھرة ال یھتم بھم أحد ویكثرون القول ویتفنون فیھ ،مھابة وجالل یقولون فیستمع الناس لھم فى إجالل 

   ٠وال یلتفت إلیھم سوى تالمیذھم 
         

وصدیقھ المفضل ، كان یزوره  فى بلدتھ ویقضي معھ األش�ھر یم�ضیان الوق�ت ف�ي ق�راءة               رفیق صباه    ألن ابن خالتھ    -٩
   كما أنھ سینقذه من حیاة الوحدة التى یعیشھا   القصص والسمر أو الخروج للنزھة عند شجیرات التوت 

     
            ألنھ كان یخرجھم من أطوارھم ویریحھم من جد العلم والدرس ویفتح لھم بابا من اللھو   -١٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "إرادة التغییر " من موضوع 

  
  جسام     -١١
     فضاء            -١٢
 راك على ماقبلھا  استد-١٣

   
        وقام الكاتب بالتمثیل لھا لتوضیح الفكرة وتقریبھا إلى األذھان الفكرة أنھ ال فعل بدون تغییر  -١٤
                         

  سیكون األفراد أكثر حرصا على المجتمع وثرواتھ مما یؤدى إلى تغییر حقیقى فى تقدم المجتمع ورقیھ  " -١٥
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "من موضوع نصیب العرب من الحضارة  

  
  .ألن األسماء تولد عادة بعد مولد صاحبھا بزمن یقصر أو یطول   -١٦

                                                                      
المكانة الرفیعة الذي تتبوأھا حضارة العرب بین أرقى الحضارات اإلنسانیة في تاریخھا القدیم حتى نتعرف على  -١٧

  والحدیث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النموذج االسترشادى األول شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  .  ثقافتھ األوربیة والتركیة والعربیة-١   -١٨
  .  دراستھ الحقوق وسفره إلى فرنسا-٢        
   الشعر الفرنسى لدى أعالمھ مثل مجالستھ لشعراء الغرب وإطالعھ على مظاھر التجدید فى-٣        

  ).  فیكتور ھوجو - دى موسیھ -المرتین  (           
  .  ارتیاده ومشاھدتھ المسارح األوربیة-٤        
   . تأثره بالنقاد والجمھور والحركات الوطنیة -٥        

  
المعروفة ) ن مجد اإلسالم دیوا( حاول أن یطوع الشعر العربى للقصص التاریخى والملحمى كما فى مطولتھ  -١٩

  )درجتان(باإللیاذة اإلسالمیة 
  

                                                             یحاكى الرومانتیكیة الغربیة  -٢٠
  

   .نما االتجاه الوجدانى مع حركات التجدید على ید رواد مدرسة الدیوان ومدرسة أبوللو ومدرسة المھاجر  -٢١
  

    ھو بحث قصیر في العلم أو األدب أو السیاسة أو االجتماع ینشر في صحیفة أو مجلة الالمق -٢٢
                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        "شرح مع عاطفة " أجب بنفسك  -٢٣

                                                                             
  ..............................      استعارة مكنیة  / ................................تشبیھ بلیغ  -٢٤
       
  اجب بنفسك  -٢٥

  
    اجب بنفسك -٢٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من نص التكافل االجتماعى 

   حین ، خالل ، أثناء ، وقت -٢٧
  كبت     -٢٨
  كبیر -٢٩

   
      "شرح الفقرة " أجب بنفسك    -٣٠

              
استعارة مكنیة تصّور الروابط بأشیاء مادیة تمزق وتقطع ، وسر جمالھا التجسیم ،  وتوحي ) : تمزیق العالئق ( -٣١

  .باألثر السیئ الذي یخلفھ الفقر في العالقات اإلنسانیة 
  

  .  عًا محببًا لألذن ، ولھ تأثیر جمیل في النفس یعطي جرسًا موسیقیًا وإیقا  ازدواج -٣٢
  

  .  یعطي جرسًا موسیقیًا وإیقاعًا محببًا لألذن ، ولھ تأثیر جمیل في النفس  -٣٣
  

   ھذا من األثار السیئة للفقر قبل اإلسالم الحرمان القاسي للفقراء و تجبر وتكبر الزعماءیدالن على   -٣٤
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أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

                                                                                                            "أجب بنفسك   " -٣٥
                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غربة وحنین " نص من 
  كارھا  -٣٦
  الدوحة  -٣٧
      فاسد -٣٨
                                                       
   " شرح "  أجب بنفسك -٣٩

  
                                       حیث شبھ المصریین بالبالبل، وسر جمالھا توضیح الفكرة برسم صورة لھا استعارة تصریحیة، -٤٠

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من نص المساء

ستمرار واستحضار الصورة ،وتدل الجملة االسمیة على  تدل الجمل الفعلیة وفعلھا المضارع على التجدد واال-٤١
      الثبات والتوكید واالستمرار

                                                      
  یرون أنھا كلمة متكلفة لتكملة القافیة، ألن الشعاع ظاھر بالفعل، وال یحتاج ألن یوصف بالمترائي -٤٢

  
ناطقة ممتزحة بنفسھ واتخذ من صورھا مایتعادل مع أحاسیسھ فتوحد معھا فكأن مافى صور مطران الطبیعة حیة  -٤٣

                                                                  الطبیعة صدى لما فى نفسھ والعكس صحیح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
                        خبر إن مرفوع بالضمة" : ضاربة  " -٤٤

  
  حال منصوب بالفتحة" : مكسورا  " -٤٥

  
  خبر یظل منصوب بالفتحة  " رمزا  " -٤٦

  
  ع بالضمة ، والھاء فى محل جر مضاف إلیھ نائب فاعل مرفو " جانبھ  " -٤٧

  
                                      فعلھ انكسر ) االنكسار (  مصد لفعل غیر ثالثى  -٤٨

  
    "  المفعال" ،وزنھا ) المعطاء ( صیغة مبالغة  -٤٩

                                                             
  )مستقرة : ( ر ثالثى  اسم فاعل لفعل غی-٥٠

  
  )غاٍز ( اسم منقوص  -٥١

                                                      
  )عطاء (  اسم ممدود -٥٢
  )  أقوى –أشد (  اسم تفضیل -٥٣
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 النموذج االسترشادى األول شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

أحـمد بیـومى السـقـا / أ   

  العلم: نائب الفاعل "  ُیعطـَى العالُم دروسا فى الجلد -٥٤
  

   ِھـْجَمـة -٥٥
  

  الف وصل مصدر سداسى" االستسالم " للمحن       االستسالم شعب مصر الیقبل -٥٦
  

  مكسورة ألنھا وقعت بعد القول" ھمزة إن " مصر كنانة اهللا فى أرضھ      إن قال المؤرخ  -٥٧
  

  باب الحاء فصل الراء ومایثلثھما " حرر "  فى مادة -٥٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  

              إعداد  
أحـمد بیـومى السـقا/ أ  

 
٠١٢٧٣٣٨٣٣٦٥   /    ٠١٢٧٨٤٩٠٠٤٢    

E-mail: Manoelsaka82@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/MrAhmedElsakka 
 

https://twitter.com/manoelsaka82 
 

 ?   هـ١٤٣٨?ج?    م? ١٩ ?لسب
 

  

 إھداء إلى 
)أم رفیدة  ( روح أختى الطاھرة   

  أسألكم الدعاء لھا
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