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األجوبة النّموذجيّة

األول
الموضوع ّ
( 02د)
 -1من العناوين المناسبة  :تحرير المرأة... ،
 -2تعريف ال ّ
( 04د)
شاعر تعريفا موجزا :
ي الجنسيّة ولد في بغداد حوالي 1875م .درس في المدارس الدّينيّة والزم محمود
شاعر عراق ّ
شكري أكثر من اثنتي عشرة سنة ،فكانت صحبته له هي الّتي و ّجهته تلك الوجهة األدبيّة وأثّرت
في حياته .تقل َد بعض المناصب في الحكومة العراقيّة ،وانتُخب عضوا في مجلس النّ ّواب .وفي
آخر حياته ٱعتزل النّاس إلى أن توفي سنة 1945م بعدما خلَّف أكثر من سبعة عشر مؤلّفا في
اللغة واألدب إضافةً إلى ديوان شعر كبير.
أن ال ّ
والرصافي شاعر محافظ يرى ّ
شعر يصلح لك ّل شيء في الحياة كالنّثر ،أ ّما موضوعات
ّ
شعره فتكاد تتناول معظم أبواب ال ّ
سياسة والقوميّة،
شعر القديمة ولكنّه تميّز بموضوعاته في ال ّ
ي وبالوصف.
وبشعره االجتماع ّ
 -3عند تصحيح شرح هذه األبيات يأخذ المص ّح ُح بعين االعتبار قدرة المتر ّ
شح على إبراز رغبة
الكاتب في دعوة المرأة إلى ك ّل ما يطلق جناحيها في أجواء الوجود اإلنساني؛ وذلك من
مر العصور وفي مجاالت مختلفة كاإلنتاج األدبي،
خالل ما قامت به النّساء من أدوار على ّ
الرجال ،وتقديم المساعدات إلى المحتاجين ،ومداواة الجرحى...
وخوض المعارك بجانب ّ
وعليه أيضا(المص ّحح) أن يراقب حسن ٱستعمال المتر ّ
شح لألمثلة األكثر حيويّة ومصداقيّة
( 03د)
أثناء االستشهاد لما يذهب إليه.
( 03د)
اإلعراب :
َو  :حرف عطف.
ما  :نافية.
ي على الفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
ّ
ضر :فعل ماض مبن ّ
العفيفيةَ  :مفعول به مق ّدم منصوب بالفتحة ّ
الظاهرة على آخره.
كشف  :فاعل مؤ ّخر مرفوع بالضّمة ّ
الظاهرة على خره ،وهو مضاف.
ُ
ّ
وجه  :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.
( 02د)
ي.
الرجال ّ :
 -4أوانس  :آنسة  -شاعرات  :شاعرة – ّ
الرجل  -األباة  :األب ّ
ص:
 -5االستخراج من النّ ّ
سابع.
الرجال/النّساء في البيت ال ّ
(أ) طباقا ّ :
ّ
حجبناهن عن".
برنا جميع نسائنا" و "
(ب) استعارة ً " :فقد قَ ْ
(ت) جملةً إنشائيّة" :ألم نر في الحسان الغيد ً
أوانس كاتبا ٍ
ت شاعراتٍ".
قبال
َ
األول.
(ث) جملة خبريّةً  :تصلح ك ُّل الجمل ما عدا البيت ّ
برنا جميع نسائنا قبل الممات"
(ج) تشبيها ضمنيّا ":لئن وأَدُوا البنات فقد قَ ْ
كشف وج ٍه ...
الرجال،
(ح) مضافا إليه  :نســــاء القوم ،وتهذيب ّ
ُ
الموضوع الثّاني  :يُترك للمص ّحح ،لكن ال ب ّد من التلميذ أن يقدم معلومات عن الشعر والنثر
تشمل التّعريف ،مع ذكر بعض الخصائص لكل واحد منهما ،ونماذج تمثلهما.

