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م و لَــوَحَـــةُ مَفاتِـيــح »
« قـَـــلَ ٌ

بيـن األصــالة و الـمــعـــاصرة !!

ف اللَّيْل ،ونَهضَ الكاتب لِيأْ ِو َي إىل النَّوم ،وأغْلق حُجْـرته وراءه و تَ َرك جهاز احلَاسُوب
انْتصَ َ
ت أزْرار لوْحــة
صْ
َمفتوحًا ،وعلى مِنْضدته يَقْ َبع ذلك القَلم القَديم .وما إنْ َخرجَ الكاتِب حتَّى تَراقَ َ
م حيْتفِظ
ت َتقْبع هُنا ؟! ال أدْ ِري لِ َ
ت ناحيَة القَلم وتَحدَّثتْ إليه بلهْج ٍة ( َيعْلوها التَّهكُّم) والسُّخْرية :أَ َما زِلْ َ
الـ َمفاتيح  ،ثمَّ اتَّجه ْ
بكَ الكاتبُ ؟! فــَ َقد انْ َتهـى عَصْـرك .كـان الواجـب أنْ َيضَـعوك يف متْحَـف لآلثـار ،تكـون مُجـرَّد ذِكـرى مـن الــماضي يَـرتدَّد عليـك
الزَّائرون...مـــــــــا رأيُك يف فِـكْرة االنْ ِتحار؟ وبعدَها يأْتي اخلَ َبر على الصُّحُف اإللكرتونيَّة ،يقُول :انْ ِتحار قلَم َيئِس مِنْ َحياته!
ط َعتْها صَرْخة القَلم :كَفَـى ...مـا هَـذه الغَطْ َرسَـة الـيت تَ َتحـدَّثني بهـا؟! لِِـمَ كـلّ هـذا
ضحكات مُتتالية قَ َ
قالَتْها وقدِ انْ َبعثَتْ ِمنها َ
التَّ َعالِي؟! َبدأتْ تتَ َكلَّم اللَّوحة بهدوء تَردُّ على سُؤاله:هذا حقـي ،العَصْـر عصْـري ،وهـذا أَ َوانِـي ،اسْـ ِتخْدامي هــو األسْـ َرع ،هـــــو
األَكثر إتْقانًا و جودة  ،هــو ...هــو ...هلْ تُريد الـ َمزيد؟ أجَابها وهُــو يَصرُخ  :كَالَّ ،أعْـــَلمُ كــ ّل هــذه الـمـــيزات جـــ ِّيدًا َفِلمـاذا
ت مُجرَّد ماضٍ.
ال تَعْرتفِني بي؟ أجَابتْه :أَعْ َت ِرفُ مباذا؟! أنْ َ
ت
ضْ
ت كمْ مِن أَحْقاب َم َ
م بالقلم ) يف ِكتابه؟ َأمَا َعِلمْ ِ
ت ( أنَّ اللَّه أقْ َس َ
أشد تَجَبُّرك و تكبُّرك! َأمَا َعِلمْ ِ
صاحَ القلم:مــــــــــــــا َّ
َ
صفُوا بَراعَة الكاتب ،أَ َال َت َريْ َن أنَّهم يقولون :صاحِب القَلم السَّيَّال ..؟! .و هلْ َسي ُكون
ت باديا باقيًا؟ َأخْربيين ،إذا ما وَ َ
عليَّ وما زِلْ ُ
ت قول الشّاعِر:
َلك فائدة ب ْعدَ ( أ ْن ينْقطع التَّيَّار ) ؟! َأ َما سَ ِمعْ ِ
ك إِالَّ النُّـصْـ ُح وَالـحِكَم
مـــاذا َجنَــيـتَ عَلـيْـهِم أَيُّـها الـ َقـلَمُ  وَاللَّ ِه مــا فــي َ
ت
ت كنـ ُ
ت اللَّوحة بصَوتٍ َهزيل بعْد فرتة من الصَّمْت:احلقُّ معك ،لقَدْ َأعْماني بريق الشُّهْ َرة عن رُؤيةِ مـــــــــــــا ذكَـرْ َ
هُـنا قالَ ِ
طئة ...حينها ارْ َتسَـ َمتْ َمعــــالِم الُـدوء علـى حَركَـة القَلَـم ،وقــــــال :أَ َتعَْلمـني؟ أنَـا وأنـتِ يُ َكمِّـل أحَـدُنا اآلخَـر ،أنـا أُمثِّـل
مُخْ ِ
ك بهما ( َف َسيضْمنُ الـمُستقبَل ).
مت َّس َ
األصالَة ،وأنتِ تُ َم ِّثليـن الـمُعاصَ َرة  ،ومَنْ َ
  عادل منّاع  /م .جمتمع و إصالح ـ بتصرّف ـ 
اقـــــــــرأ النــّــصّ قـِــــــراءة مُـــــتأنـّــيَة عــــــــدّة مرّات ثـُـــــمّ أجـــــبْ عن األسئلــــة التــّــاليــــــة

 -البــــــــــناء الفكْريّ 06 [ :ن ]
 -1اقــــتـرحْ

فـِـــكــــرة عــامّــــة مُـــناسـبـــة و دقـــيــقــة للـــــنّـــصّ 10[ .ن]

سخْــرِيَة لـــوحــة الـمفـــاتيح مــن القــلم 10[ .ن]
 -2استـــخـــرجْ مـــظاهــــر ُ
ك للنّصّ  ،أَكْــــــمِـلْ اجلَـــــــدْول الـمُـقابــِــل 02[ .ن]
ِ -3مــــن خــِـــالل فَـــــ ْه ِم َ

 - 4اشـــــرحْ بالـمُـــــرادِف« :يَـقْــبَعُ » و بالـمُـــضــادّ
 -5مـــــــــــا سِــــرُّ تـــطـــــوُّر األمّـــــة حسب
أقــــلـــــب الـــــــــورقــــــــة



« الـتَّــهَكُّمُ »  10[ .ن]

اإلجيابيّات

السِّلبيّات

القَـــــــــــلَــــــم ............ ............
َل ْو َحة الـ َمفاتيح ........... ............

ح  10[ .ن]
السّـــــــند ؟ َوضِّـــــــــ ْ
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 -البـــــــناء اللــُّــغَويّ 04 [ :ن ]
ب إعْـراب مُــ ْفــــــــــردات مــَـا حتْــ َتــه خَــطـّ فـــي النـّصّ.
 -1أعْـ ِر ْ
-2

[ 10ن]

ن اإلعْراب ؟  10.5[ .ن]
مــــا مَ َحلّ اجلُمل الـمُــقوّســة فـي الـــــــــــنّصّ مِ َ

 -3بَــــسِّطِ اجلُمْــلة الـمُركَّـــبة اآلتـــية  « :أجَابها وَ هُو يَصرُخ »  1.5[ .ن]

 -4وظــّـف كـــلـــمــــة « الــــقـَــلـَـــم » فــــي :
أ ــ

جــمـــلــــة تـــقـــدّم فـــــيــها الــمبتــــــــــدأ وجــــوبا 1.5[ .ن]

ب ــ أسلوب شرط تكون مجلة جوابه ال حم ّل لا من اإلعراب .

[ 1.5ن]

 -البــــــــناء الفنــّــيّ 02 [ :ن ]
 - 1ســــمِّ و اشـــــــرحْ الـــصُّورة الــــ َبيانيَّة يف العبارة :
 -2اسـتخْرجْ مـن الفقرة الثّانية  :ــ

« وأغْلق حُجْـرته »  1.5[ .ن]

أُسْلوبا إنْـشائيّا مُـبـيّنا غَـرضَه البَــالغِيّ  1.5[ .ن]

حـــسِّنا لـــفــظـــيّا مُـــبيِّـنا نـــوعه  1.5[ .ن]
ــ مُــــــ َ

 -3اكـ ُتــــــــبْ عَــــــــروضيّا البـــيْت الـــــــوارد

فــــي الـــنّصّ و ضَعْ رُمـــــــوزه  1.5[ .ن]

 -الوضْعيَّة اإلدْماجيَّة 08 [ :ن ]
ت بـــعض التّـــالميذ يَعتمِدون على ُكــ ُتبها و البعض
ت يــــومًا الـ َمكتبَة الـ َمــدرسيّة إلنـــــجاز بــــحثٍ  ،فَـــــرأيْ َ
الوضْـعـيّةَ :د َخــ ْل َ
اآلخــــر على اإلنتــــــرنت الـمُ َتوفر فـــيها.وعنــد خُــــروج اجلـــميع وخــلوِّ القــاعة  ،تــخيّلتَ حِـــــــوارا حِـجاجيّا
ضِليَّ ِتها على األخرى باألدلة و احلُ َجج.
بيْن الـمكـــتـــبة و اإلنــتــرنت تـُـــحاول فــيه كُـلُّ وســـيلة إقْــناع األخرى بأفْ َ
ت أنتَ ِلــ َت ْح ُكم بيْ َنهما.
ثمَّ َتد ّخلْ َ
التــّعْليمَة :انْـ ُقـ ْل يف صفْحَةٍ احلِـوار احلِـجاجيّ الـذي تَخيَّ ْلـته  ،وأَدلَّة كُـلّ وسيلة  ،وردَّها على األخـرى ،مُـ َذكرا حبُ ْكـمك بينهما.
ُموظــِّّـــفا مـــا أمْــكـن من الـ ُمكـتسبات الـمدروسَة.

 إضـــــــــاءات  :اسْتغِلَّ كامِل الوقت  ،افْهم السُّؤال جيّدا قبل اإلجابة  ،نَظمْ إجابَتك و حَسِّنْ َخطَّك.
َوفَّـــــــــقَـــكُــــــمُ اللَّهُ



انـــتــــــــهى
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