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 النموذج االسترشادى الثانى شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

ا أحـمد بیـومى السـقـ/ أ   

  " األیام " من كتاب 
  
                                                 نفسھ  -٤
    نسى القرآن   -٥

                                                  
بعد أن ظن  أنھ سیسافر إلى األزھر و لن یعود إلى الكت�اب م�رة أخرى�ولن ی�رى الفقی�ھ وال العری�ف أطل�ق ل�سانھ ف�ى                     -٦

 وأخذ یظھر عیوبھم�ا ولكن�ھ ع�اد م�رة أخ�رى إل�ى الكت�اب فالم�ھ س�یدنا والعری�ف علل�ى ماقال�ھ فق�د ك�ان ال�صبیة                              الرجلین
  ینقلون إلى الفقیھ والعریف مایسمعونھ من الصبى فتعلم الصبى االحتیاط فى اللفظ                                           

  
یكن أخوه یحب أن یحتملھ ، أشار  بأن یبقى الصبى سنة أخرى لیستعد تأجل سفره ألن الفتى مازال صغیرا ، ولم  -٧

   ٠لألزھر 
  
تغیرت حیاة الصبي بقدوم ابن خالتھ إلى القاھرة فقد ذھبت عنھ العزلة القاسیة حتى رغب فیھا أحیانا وكثر علیھ  -٨

عرف ما یجري في الربع العلم حتى ضاق بھ أحیانا أخرى فھجر مجلسھ من الغرفة وأصبح یقضي یومھ في األزھر و
      ٠....................أكثر مما كان یعرفھ فقد عاش جھرة بعد أن كان یعیش سرا 

         
. بأنھ شعر بخیبة األمل الكبیرة و كتم في صدره كثیرًا من الغیظ  ذلك شیئا وانتھى األمرالصبیان أنكر -٩  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "إرادة التغییر " من موضوع 

  
    یتحرر منھا -١٠
  تبعا لــ  -١١

              
د قواعد السیر ثم خطوات السیر في حدود ذلك اإلطار ، اإلطار الذي یحد: وضح الكاتب أنھ البد أن نفرق بین شیئین  -١٢

فھنالك قواعد مشتركة بین العبي الكرة أو العبي الشطرنج ، ال یسمح ألحد الالعبین بالخروج علیھا، ومع ذلك فلكل العب 
  .كامل الحریة في أن یحرك الكرة أو قطعة الشطرنج حیث أراد في حدود قواعد اللعب 

 
   

وكان ھو أحد أفراد ذلك المجموع فھو حر في طریقة , د حر بالنسبة للمبادئ واألھداف التي وضعھا المجموعالمواطن الفر  -١٣
  على أن تجيء مناشطھ ملتزمة للمبادئ المقررة, سیره وأسلوب حیاتھ 

  مما یؤدى إلى تغییر حقیقى فى تقدم المجتمع ورقیھ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   "قیم إنسانیة" من موضوع  

   التأكید والتوضیح-١٤
  بیت المقدس  -١٥
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 النموذج االسترشادى الثانى شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

ا أحـمد بیـومى السـقـ/ أ   

 الذي فتح البالد لإلسالم مبادئھ السامیة وعدالتھ ومساواتھ بین الناس ، فدخلوا في اإلسالم عن حب وعقیدة ال عن -١٦
وقاتلوا في : (أما الفتوحات اإلسالمیة فكانت دفاعا عن الدین قال تعالى ) . ال إكراه في الدین: (قھر وإكراه قال تعالى 

  ) وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على اهللا: (وقال ) دوا إن اهللا ال یحب المعتدینسبیل اهللا الذین یقاتلونكم وال تعت
  

 المخ��درات والم��سكرات تق��ضى عل��ى عق��ل اإلن��سان وت��شل تفكی��ره ، وتغی��ب وعی��ھ ال��ذى كرم��ھ اهللا ب��ھ عل��ى س��ائر      -١٧
  المخلوقات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اھتموا بالناحیة البیانیة ولم یقتصروا على المحاكاة فحسب  -١٨
األخذ من الت�راث  جاھي  واءموا بین اتاھتموا بجالل الصیاغة وروعة البیان ـ مع تنوع األغراض ـ ابتكار المعاني ـ  -     

  .قربا من الجماھیرو االلتفات إلى ثقافة عصرھم فازدادوا 
  

یعد شوقى رائد المسرح الشعري لم یعرف الشعر المسرحي في األدب العربي إال بعد ظھور شوقى حیث كتب عددا  -١٩
} الست ھدى -رة األندلس أمی- على بك الكبیر – عنترة -قمبیز,   مجنون لیلى -مصرع كلیوباترا{ من المسرحیات   

  
  :حرص أصحاب االتجاه الوجداني على -٢٠

   الخروج من أسر األنماط الشعریة المتكررة -  
 ابتكار صیغة شعریة حدیثة یمتزج فیھا التراث تقوم الصورة الشعریة فیھا على مفھوم فني حدیث ینتفع بالنظریات -  

   الصورة الفنیة من الوجدانالجدیدة في األدب والفن والموسیقى واللغة وتنطلق
  

  العرض ، والتعقید ، والحل -٢١
                      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        "شرح مع عاطفة " جب بنفسك أ -٢٢

                                                                             
   صور اللیالى ببحر سر جمالھ التجسید تشبیھ بلیغ  -٢٣
       
   نداء للتمنى والتعظیم وفیھ تشخیص للنیل بانسان  -٢٤

  
  النیل وعراقتھاستفھام غرضھ التقریر ویوحى باصالة   -٢٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من نص التكافل االجتماعى 

  قص -٢٦
     كلم -٢٧
   دنس و لوث -٢٨

  
      "شرح الفقرة " أجب بنفسك    -٢٩

              
  سر جمالھا التوضیح صّور فیھا الكاتب األموال ثیابًا تتطھراستعارة مكنیة ) : طھر األموال ( -٣٠
  .  یعطي جرسًا موسیقیًا وإیقاعًا محببًا لألذن ، ولھ تأثیر جمیل في النفس   ازدواج -٣١
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ا أحـمد بیـومى السـقـ/ أ   

  . یقیًا وإیقاعًا محببًا لألذن ، ولھ تأثیر جمیل في النفس یعطي جرسًا موس"   سجع" محسن بدیعي  -٣٢
  

  بعظمة عالج اإلسالم لمشكالت البشروتوحى كنایة عن المساعدة والمساندة في تخفیف آالم الفقراء " أسا "   -٣٣
  توحى بقبح الربا " الفاحش          " 

  
                                                                                                            "أجب بنفسك   " -٣٤

                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   "المساء" من نص 

  خوف -٣٥
  كلیم -٣٦
     المختفى -٣٧

                                                        
   " شرح "  أجب بنفسك -٣٨

  
                                                            التشخیص، وسر جمالھا صور القلب بإنسان یشعر بالخشوع والخوف حیث   ،مكنیةاستعارة  -٣٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " النسور" من نص 

  التجدد واالستمرار -٤٠

  استعارة تصریحیة  -٤١
  المتنبى  -٤٢

  
  . والسمو والكبریاء ، واتخذھا الشاعر رمزا ألصحاب القیم العلیا التي یتمسك بھا النسور رمز القوة  -٤٣

وكررھا ألنھ جعلھا محورا یرتكز علیھا لما فیھا من إیحاءات متعددة ، فھي توحي بالقوة والطموح والصبر وبع�د النظ�ر                
  .والحلم بالكمال

  
وع�دم االلت�زام بقافی�ة موح�دة ، وإن ك�ان ھن�اك       شعرى  تمثل ھذه القصیدة منھج شعر التفعیل�ة حی�ث ن�رى ال�سطر ال�               -٤٤

  ". خیراتھا-ھاماتھا: "بعضھا قد تكرر في عدد من السطور بدون نظام مثل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مفعول بھ منصوب بالیاء " : المصریین  "-٤٥

  
   حال منصوب بالفتحة   " حامال  " -٤٦

  
   نعت منصوب وعالمة نصبھ الفتحة المقدرة  " االساسى  " -٤٧

  
                                       بدل مجرور بالكسرة" الحضارة "   -٤٨

  
  ) استھالكنا  ، فعلھ استھلك –الحفاظ  ، فعلھ حافظ : ( ر ثالثى مصدر لفعل غی -٤٩

  
 "                                                             الفّعالة  " ،وزنھا ) الخالقة ( صیغة مبالغة  -٥٠



                                                                            

                                                                                ٠١٢٧٨٤٩٠٠٤٢ &٠١٢٧٣٣٨٣٣٦٥                                4 

 

 النموذج االسترشادى الثانى شـذور الذھـب فى اللغة العربیة

 

ا أحـمد بیـومى السـقـ/ أ   

       مضاف إلیھ مجرور بالیاء )السنین ( ملحق بجمع المذكر السالم  -٥١
  ) بھرت –ب وھ( فعل مبنى  -٥٢
  ) أن نرشد –أن نسأل ( مصدر مؤول  -٥٣
  )أعظم ( اسم تفضیل  -٥٤
  فاعل مرفوع بالضمة: اسم بدأمرفوع بالضمة                             الثانیة : األولى  -٥٥

  
  یأتى النیل من منابَع كثیرة -٥٦
   المقدرة على الیاء المحذوفة بر مرفوع وعالمة رفعة الضمة خ:  جاٍرفى أرض مصر      النیل جاٍر -٥٧

                                                      اسم منقوص نكرة مرفوع تحذف یاؤه
   متى ترشدوا استھالككم من المیاه تجنوا كل  الخیر-٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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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