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ّ
الحق والقوّ ة كما لو كانا في تنافس أبديّ على السّلطان في األرض  .فآنا يصرع
 -١يتكلّم الكثيرون من ال ّناس على
ّ
ّ
ظفرا ال غبار عليه  ،وال خِذالن بعده ؛
الحق القوّ ة  ،وآونة تصرع القوّ ة
الحق  .وح ّتى اليوم ما ظفِر جانب من الجانبين َ
فالحرب بينهما سِ جال .
الحق وصيفا للقوّ ة أو ّ
الحق بجانبها ّ " .
ّ
ّ
الحق
ظل ملزما لها  .فحيثما كانت القوّ ة كان
 -٢وهنالك الّذين يجعلون من
ّ
أنت تجاسرْ َ
للقوّ ة" ...ذلك هو ال ّدين الّذي به يدينون وعلى هديه يسيرون  .وإن َ
الحق للقوّ ة ؟".
ت وسأل َتهم " :وكيف يكون
أجابوك بازدراء الفاهم  ،وثقة العالِم  ،وكبرياء الواقفِ على ظواهر األمور وبواطنها " :ألعلّ َك أعمى ؟أما ترى السّمكة
الكبير َة تزدرد الصّغير َة  ،واأل ّم َة القوّ ي َة تتح ّكم بالضّعيفة ؟ أما ترى ّ
ص ْق َر ّ
يمزق العصفور ؟
ئب يفترس الحم َل  ،وال ّ
الذ َ
وما كان للسّمك ِة القويّة واألمّة القوّ ية  ،وال كان ّ
ّ
ّ
فالحق للقوّ ِة والقوّ ة وحدها هي
الحق لوال القوّ ة .
ب والصّقر مثل ذلك
للذئ ِ
الحق ".
 -٣ال  ،يا صاحبي  ،ليست القوّ ة للسّمك ِة الكبير ِة من دون الصّغير ِة  ،وال لأل ّم ِة القو ّي ِة من دون الضّعيفة  ،وال ّ
للذئب
من دون الح َمل  ،وال للصّقر من دون العصفور  .إ ّنها للحياة الّتي منها وبها وفيها ك ّل حياة  ،ك ّل منظور وغير منظور .
وهي تعطيها ل َمنْ تشاء وتستر ّدها ممّن تشاء ساعة تشاء  .فالح ْكم لها أوّ ال وآخرا  .وح ْكمها عدل  ،وقوّ تها ّ
حق ...
 -٤القوّ ة هي أن تغالب نفسك فتغلبها  .ومغالبة ال ّنفس إ ّنما تعني تنقية الفكر والقلب من ك ّل شهوة تضعفك وتؤذيك ،
ضعْ ف وأذى لك ولل ّناس  .ومثله ّ
ْ
والبغض والكذب وال ّنميمة  .وعلى
الطمع والحِقد
فتضعف تاليا غيرك وتؤذيه  .فالغِش َ
َ
وأنت متى بلغت قُدْ س أقداس المح ّبة
وبر َكة .
قوة وخير َ
عكسها الصّدق والقناعة والع ّفة والصّفح والمحبّة  .فهذه كلّها ّ
خِلت نفسك أفسح من المكان  ،وأبقى من ّ
القوة الّتي لها
الزمان  ،ولم تبال بالموت  .وعندئذ تعرف أنّ المح ّبة هي ّ
ّ
ّ
السعادة .
الحق ،
القوة  .وبهذه المح ّبة نسير في مسالك آمنة تقودنا إلى ّ
والحق الّذي له ّ
ميخائيل نعيمة – بتصرّ ف

* ظفِر  :رب َح  ،انتصر

* خِذالن  :انكسار وهزيمة

* ازدراء  :احتقار

* تزدرد  :تبتلع

َ
تجاسر َت  :تشجّ عْ َ
أقدمْت
ت،
ْ

ّأوالا  :في الفهم وال ّتحليل :
 -١في ال ّنصّ حقلن معجميّان بارزان  .استخرجهما  ،وأوضح العلقة بينهما )١( .
 -٢عرض الكاتب في ال ّنصّ مفهومه الخاصّ للقوّ ة  .عل َم يقوم هذا المفهوم ؟ وما رأيك فيه ؟ (½)١
لخص في ثلثين كلمة مضمون الفقرة ّ
ّ -٣
الثانية من ال ّنصّ مراعيا أصول ال ّتلخيص )١½( .
 -٤ح ّدد نمط ال ّنصّ باالستناد إلى غاية الكاتب وثلثة من مؤ ّشراته مدعومة باألمثلة الملئمة )٢( .
 -٥أيّ وظائف الكلم أكثر بروزا في هذا ال ّنصّ ؟ علّل إجابتك )١( .
 -٦استخدم الكاتب في الفقرة ّ
الثالثة أسلو َبي ال ّنفي واإلثبات  .ما كانت غايته من ذلك االستخدام ؟ ()١
 -٧استخرج من ال ّنصّ  - :صورة بيانيّة  .اذكر نوعها  ،وأوضح وظيفتها )¾( .
 أحد األساليب اإلنشائيّة  .اذكر نوعه  ،وأوضح وظيفته )¾( . -٨اضبط أواخر الكلمات في الفقرة األخيرة  .من  :فهذه كلّها ← إلى السّعادة )١½( .

الكتابي )٩( :
ثانيا ا  :في ال ّتعبير
ّ
قال نعيمة في كتابه "البيادر "  " :منذ كان اإلنسان وهو يبني بي ٍد ويهدم بي ٍد  .فل بناؤه يثبت وال هدمه يدوم " .
أنشئ مقالة متماسكة تشرح فيها هذا القول وتناقشه متو ّقفا على إيجابيّاته وسلبيّاته على مستوى األفراد والجماعات ،
مبديا رأيك  ،مستعينا بشواهد من الواقع وال ّتاريخ  ،مستخلصا العِبر .

إجابات مقترحة
ّأوالا  :في الفهم وال ّتحليل :
ّ
ّ
الحق ثلث عشرة مرّ ة
الحق والقوّ ة  .وقد تواترت عبارة
 -١ظهر في ال ّنصّ حقلن معجميّان بارزان هما حقل
مصحوبة ببعض العبارات ال ّدالّة عليها ( حكمها عدل  ،تنقية الفكر والقلب  ،المحبّة  ،خير َ ،ب َركة  ، ) ...أمّا عبارة القوّ ة
ست عشرة مرّ ة معطوفة على بعض العبارات والصّفات ( القويّة  ،تتح ّكم  ،قوّ تها  ،تغلبها  ،يفترس ّ ،
فقد تكرّ رت ّ
يمزق
ّ
ّ
الحق .
الحق القوّ ة  ،وتارة تهزم القوّ ة
 . ) ...وتبدو العلقة بين هذين الحقلين علقة قائمة على صراع دائم  ،فتارة يهزم

ّ
شكل المتع ّلم الحقلين  ½( :العالمة )  ،وأوضح العالقة بين الحقلين  ½( :العالمة ) .

 -٢يرى "نعيمة "أنّ القوّ ة الحقيقيّة تكمن في سيطرة اإلنسان على نفسه  ،وتنقية قلبه وعقله من ال ّشهوات واألحقاد
ّ
والطمع والكذب وال ّنميمة  ،وتزيين نفسه بالصّدق والطهارة والغفران .ويش ّدد الكاتب على أه ّميّة المحبّة في حياة المرء ،
ك فيه أنّ "نعيمة "على ّ
ّ
حق  ،فالقوّ ة وإن نجحت
فهو يراها القوّ ة الحقيقيّة
والحق الّذي ال تضاهيه قوّ ة أخرى  .وممّا ال ش ّ
مرّ ة فقد تفشل مرّ ات عديدة  .والمستب ّدون الّذين ظلموا ال ّناس بقوّ تهم وبطشهم كان مصيرهم ّ
الزوال  .أمّا رسل المحبّة
فقد انتصرت إرادتهم على قوّ ة المستب ّدين وجبروتهم وخلّدهم التاريخ  ( .ثورة غاندي السليمة لتحرير الهند  ....دعاة
السلم في العالم . ) ....
الشخصي مع التعليل ¾(:العالمة ).
القوة  ¾( :العالمة ) ،وأبدى رأيه
ّ
قدّ م المتعلّم المفهوم الذي عرضه الكاتب حول ّ

 -٣تلخيص الفقرة الثانية في ثالثين كلمة :
ّ
أت  ،واستفسرْ َ
الحق خاضع دائما للقوّ ة  ،ملزم لها  .وإن تجرّ َ
ت عن السبب ،
أجابوك بته ّكم بأنّ
ترى فئة من الناس أنّ
َ
ّ
الحق والقوّ ة ال يفترقان .
السلطة في الطبيعة حولنا دائما لألقوياء  ،وأنّ

ّ
لخص المتع ّلم الفقرة الثانية مراعياا األصول اآلتية  - :التق ّيد بتسلسل األفكار (½ العالمة).
 -التعبير باألسلوب الشخص ّي (½ العالمة).

– التق ّيد بعدد الكلمات (½ العالمة).

 -٤يهيمن على هذا النصّ النمط البرهانيّ  ،فالكاتب يسعى من خلله إلى دحض آراء المروّ جين لمفهوم القوّ ة  ،وإلى
تفنيد معتقدهم  ،ومعارضة مواقفهم  ،عارضا في المقابل وجهة نظره الخاصّة الداعية إلى المحبّة  ،وإلى اعتبارها القوّ ة
الحقيقيّة في حياة البشر  .وقد اعتمد "نعيمة" ترسيمة النمط البرهانيّ  :القضيّة ( آراء أنصار القوّ ة ) – النقيض (تكذيب
مواقفهم وجعل الحياة مصدر القوّ ة ) – االستنتاج ( الدعوة إلى المحبّة ) .
ومن مؤ ّشرات هذا النمط بروز شخصيّة الكاتب من خلل موقفه الرافض منطق القوّ ة  ،وإيمانه بالمحبّة والمثل العليا ،
ومن خلل استخدام ضمير المتكلّم " صاحبي "  ،كما استعان الكاتب بالكثير من األدلّة والبراهين لدعم وجهة نظره
وتفنيد الرأي اآلخر وإبطال حججه " ليست القوّ ة  ...القوّ ة أنّ تغالب نفسك  " ...ومن مؤ ّشرات هذا النمط أيضا اعتماد
المقارنة والمفاضلة بين الموقفين المتناقضين  ،موقفه وموقف اآلخرين  ،هذا فضل عن استخدام اإلثبات والنفي وأدوات
التوكيد ...

شرات مدعومة بالشواهد ( ½ العالمة لكل ّ مؤ ّ
حدّد المتع ّلم النمط (½ العالمة)  ،وذكر ثالثة مؤ ّ
شر مع شواهده) .

المرسل إليه ( السامع والقارئ )  ،وتجلّى ذلك عبر
 -٥تبرز في هذا النصّ الوظيفة التأثيريّة ألنّ التركيز كان غالبا على
َ
"أنت – تجاسرْ َ
َ
نفسك  "...الذي حوّ ل النصّ إلى خطاب
أجابوك – يا صاحبي –
ت–
االنتشار الكثيف لضمائر الخطاب
َ
َ
ّ
مباشر يهدف إلى دحض م ّدعي ّ
الحق .
حق القوّ ة  ،وتأكيد قوّ ة

النص (½ العالمة )  ،وع ّلل إجابته ( ½ العالمة ) .
أبرز المتع ّلم وظيفة الكالم المهيمنة في
ّ

 -٦تواتر في الفقرة الثالثة من النصّ استخدام أسلو َبي النفي واإلثبات  ،وقد استعان الكاتب بأسلوب النفي ليدحض مواقف
أنصار القوّ ة الذين مجّ دوا سياسة القوّ ة  ،وجعلوها مذهبهم في الحياة ":ال ،ليست القوّ ة للسمكة الكبيرة من دون الصغيرة،
وال لألمّة القويّة من دون الضعيفة ن وال للذئب  ..وال للصقر  . " ..وقد أتبع الكاتب أسلوب النفي بأسلوب اإلثبات ليؤ ّكد
موقفه الشخصيّ من مفهوم القوّ ة  ،فهو يرى أنّ القوّ ة للحياة نفسها  " :إ ّنها للحياة نفسها  ،هي تعطيها لمن تشاء  ،فالحكم
لها أوّ ال وآخرا  ،وحكمها عدل . " ...

ع ّلل المتع ّلم غاية الكاتب من أسلوب النفي ( ½ العالمة )  ،وع ّلل غاية الكاتب من أسلوب االستفهام ( ½ العالمة ) .

ّ
الحق القوّ ة "  ،حيث استعار
 -٧من الصور البيانيّة التي استخدمها الكاتب في نصّه  ،االستعارة في قوله  " :يصرع
ّ
ّ
الحق على مالك
للحق وهو المجرّ د غير الحسّيّ  .وهذه االستعارة توضح المعنى المراد وهو تغلّب صاحب
"يصرع"
القوّ ة .
ومن األساليب اإلنشائيّة التي عبّر الكاتب من خللها عن مشاعره ّ
وتأثره  :االستفهام " ألعلّك أعمى ؟ " وفيه يظهر
الكاتب تعالي أصحاب القوّ ة على غيرهم والسخرية منهم  ،واالستهزاء بآرائهم ...

النص ( ¼ العالمة )  ،وأوضح وظيفتها ( ½ العالمة ) .
استخرج المتع ّلم صورة بيان ّية من
ّ
النص ( ¼ العالمة )  ،وأوضح وظيفته ( ½ العالمة ) .
استخرج المتع ّلم أسلوباا إنشائ ّياا من
ّ

 -٨الضبط :
أنت متى ْ
أقداس المح ّب ِة خ ِْل َ
بلغ َ
بر َكة َ .و َ
الزمان  ،ول ْم
المكان وأبقى من
أفسح من
ك
دس
َ
نفس َ
ت َ
تق َ
َفهذ ِه كل قوّ ة وخير َو َ
ِ
ِ
ِ
ك
تبال بالمو ِ
هي القوّ ة التي لها الحق  ،والحق الذي له القوّ ة َ .وبهذ ِه المح ّب ِة نسير في مسال َ
ت َ ،وعندئ ٍذ تعرف أنَّ المح ّب َة َ
ِ
آمن ٍة تقودنا إلى السعاد ِة .

حذف (¼ العالمة ) لكل ّ خطأ .

الكتابي :
ثانيا ا  :في التعبير
ّ
آن معا ؟
المقدّ مة  - :مسيرة اإلنسان عبر التاريخ حافلة باإلنجازات واإلخفاقات  .فكيف يبني اإلنسان ويهدم في ٍ

(عالمتان)
صلب الموضوع  - :مظاهر البناء  :شرح وتحليل وشواهد من التاريخ . )١½( .

 مظاهر الهدم  :شرح وتحليل وشواهد من التاريخ .)١½( . نتائج الحالتين  ( .عالمة واحدة ) .ّ
والحق يبقى  ،أمّا غير ذلك فمصيره الزوال . )١½( .
الخاتمة  - :ما كان للخير
آمن وغ ٍد سعي ٍد ؟ ( ½ العالمة ).
 أفق جديد  :هل تنتصر إرادة البناء لتنعم البشريّةٍ
بمستقبل ٍ
( عالمة واحدة )  :للترتيب والتقسيم .

