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 أديــب

فيِه. وكاَن ِإلى الِقَصر  كاَن قبيَح الّشكِل، ناِتَئ الّصورِة، تقتحُمُه العيُن وال تكاُد تثبتُ 
، ل  جَ على عَ  ما سّويَ ها، كأنّ كُ مرتبِ  طرافِ األَ  مَ خْ ضَ  ريًضاعَ  هِ رِ صَ َأقرب ِمْنُه ِإلى الّطوِل، وكاَن على قِ 

 هُ وجهُ  . وكانَ زيدَ ن تَ أَ  نُ حسُ يَ  حيث كانَ  تْ صَ ، ونقُ نقصَ ن تَ أَ  يجبُ  كانَ   حيثُ  هِ طرافِ أَ  بعضُ  تْ فزادَ 
 ف  سرِ مُ  دقيق   نف  على ذلك أَ  هُ لَ  شاً. وكانَ مًا فاحِ ورَ  ّديهِ في خَ  ن  أَ  رآهُ  نْ لى مَ إِ  لُ خي  ليظاً، يُ ماً غَ هْ جَ 

زير ال يكاد يبين عنها شعره الغ ّيقة  ضَ  قيقة  دَ  بجبهة   غال في اإلنبطاح قد اّتصلَ  ح  طِ نبَ ، مُ ةِ قَ في الد  
 م.د الفاحِ عْ الجَ 

 ر كانت باديةً بَ عالمات الكِ  نْ كِ الثين، ولَ الثّ  م يكن جاوزَ ل لَ بَ  ن  الس   هِ بِ  تْ لم تكن قد تقد مَ 
نحنيًا إذا جلس، ، مُ قو س الّظهِر إذا قامَ ه مُ رِ صَ على قِ  ال ُيخدع عنها أحد. وكانَ  هِ د  وقَ  هِ جهِ على وَ 
، هما الّلذان أو القرطاسِ  على الكتابِ  في اإلنحناءِ  هُ على الكتابة والقراءة، وإسرافَ  هُ دمانَ ولعّل إِ 

 ماً إلى اليمينِ دائِ  قِ نُ العُ  فَ نحرِ مُ  ّنما كانَ ، إَ هُ أمامَ  يستقيمُ  هُ وجهُ  ما كانَ شويه. وقل  هذا الت   هُ شّوها قد  
ّيقة، إّنما كانت مضطربتين الضّ  هِ فونِ جُ  بينَ  ستقّرانِ تَ  غيرتانِ الصّ  مال. وقّلما كانت عيناهُ و إلى الشّ أَ 

لى ما يليه إِ  هُ نْ نحرفا عَ و تَ ماء، أَ ستقّران على شيء حّتى تدعاه مصّعدتين في السّ ماً ال تكادان تَ دائِ 
 احيه.و حدى نَ إِ  نْ مِ 

 

 طه حسين

 عابساً  جهمًا:

: مجاوز الحدّ   غال 

 



 األسئلة:

 أواًل: الفهم والتحليل

 إسراف  –اليتين: بادية ما مرادف كّل من المفردتين التّ  (1
 فصيل. ة وآخر على التّ استخرج )استخرجي( من النّص شاهداً على الدقّ  (2
 خرية في الوصف.هزل والسّ استخرج )استخرجي( من النّص عبارتين تشيران إلى روح الفكاهة وال (3
ة رها في رسم شخصيّ . استخرجها )استخرجيها( واذكر )اذكري( دو هِ عوت في وصفِ اعتمد الكاتب على النّ  (4

 أديب.
 ّص؟ذي يدور حوله النّ سي الّ ما الموضوع األسا (5
 اعتمده الكاتب في وصفه؟ذي درج الّ ما التّ  (6
 ي يكّنها الكاتب لهذه الشخصية؟ ما العواطف الت (7

 ل مقطع من مقطعي النّص؟الفكرة الرئيسة لكما  (8
 ه مدّعمة بالشواهد.رات وخصائص داّلة عليأذكر )اذكري( ثالثة مؤشّ  ص؟على النّ  ما النمط المسيطر (9

 ثانيًا: التعبير الكتابي

واألخالق : ِصف رُجاًل أو امرأًة تعتبره )ها( ِمثااًل أعلى ُمتوقّـًفا ِعنَد الّشكل اْلخارجّي والّتصّرفات اْلموضوع
 وُمّتبًعا بذلك بنية وصف األشخاص والطّبائع.

 ثالثًا: في القواعد

 :م أجيب عن األسئلةجيًدا ثُ  أقرأ الّنص اآلتي .1

فصل الّصيف. َصِعَد سليم  إلى الجبل. فَأقَبَل األصدقاء ُيصاِفحونَُه  رََحل فصل الّشتاء، وَأطل       
 وَيستَـْفِسرون عن ِصح ِته.

َفَل وَسيَطَر سكون  ُمخيف  على الطّبي ،في إحدى الّليالي تساَقَط الثّلج بكثافة  "وقاَل أحدهم:       عة، فَأقـْ
وَأشجارًا ُمكل لة يَض زَْخَرفَـْتُه يَُد الخاِلِق، وفي الّصباح ِاْستفاَق الجميع ليشاهدوا ِبساطًا أَب القروّيون أبوابهم،

 عصافير وتـَُزْقِزُق. كم َلِعْبنا وَلهونا في ذلك اليوم.بالثّلج األبيض َتُحط  عليها ال

 مأل الجدول التالي:مزيد وأماضي اْلأستخرج من الّنّص الفعل اْل .1
 الفعل وزنه مجرد منهاْل عدد أحرف الّزيادة

    
    
    



    
 


