مسابقة في اللّغة العربيّة

الص ّ
ّف :التّاسع أساس ّي

المرأة وال ّشاعر
وغّيتين معها...
تغّيتّ ...
1ـ املرأة العربيّة ّ
وحّب هلا صار أكثر حضارةً...
هي صارت أش ّد ذكاءًّ ...
هي خرجت من قارورهتا( ...)1وأنا خرجت من بداويت.
الرجل ...فاملرأة هي الوجه اآلخر يل...
أتغّي أنا ...أن ّ
املهم أن ّ
يتغّي ّ
ّ
ظل رجل ال يعرتف بكلمتها...
ال ميكن للمرأة أن ّ
تتحرر يف كنف رجل عبد ،وال ميكنها أن تتكلّم يف ّ
حر؟
حرة إن مل يكن هناك رجل ّ
فكيف يكون هناك امرأة ّ
السجن ذاته ،واحلكم علينا
2ـ أنا يف كتابايت ال ّأدعي أنّين مبعوث
ألحرر املرأة من قضبان سجنهاّ ،
ّ
مساوي ّ
ألّن أعرف جيّ ًدا أنّين وإيّاها حمبوسان يف ّ
واحد...
الرجل واملرأة مبعزل عن التّاريخ ،ومبعزل عن الوقائع االجتماعيّة
 ...فاملرأة جزء
أساسي من قلق هذا اجملتمع وكوابيسه ...ال ميكن احلديث عن ّ
ّ
فكل مرحلة هلا موقفها ،وهلا شعرها ،وهلا مفرداهتا ...والظّلم الواقع على املرأة ليس إشاعةً أو خرافةً.
واالقتصاديّة و ّ
السياسيّةّ ،
ات وحبيبات .واملطلوب ثورة على مرحلتني؛ تتّجه األوىل إىل
هات وأخو ٌ
ئي ومسموع ومعروض على شاشة حياتنا اليوميّة ،فجميعنا لنا ّأم ٌ
3ـ إنّه ظلم مر ّ
وهجرا وطالقًا ...وتتّجه
وبيعا ورهنًا
الرجلّ ،
ً
فتمزق ورقة القانون التّارخييّة الّيت حيفظها يف خزانته احلديديّة وميارس مبوجبها حقوقه على املرأة؛ شراءً ً
ّ
وحجزا ً
() 2
متربجةً ،بانتظار من يشرتيها.
،
ة
ن
ي
ز
م
تقعد
حّت ال تبقى كدمية خزف
ً
الثّانية إىل املرأة لتحريرها ممّا هي عليهّ ،
ّ
ّ

أيضا أن تكون مسؤولةً عن نفسها ،فاحلرب هي حرهبا ،وال ميكن للمرأة أن تربح
حّت أموت .ولكن على املرأة ً
إنّين أعترب نفسي مسؤوالً عن املرأة ّ
معركةً بالوكالة أو بالنّيابة ،ال ميكنها أن تقرتب من البحر وهي خائفة على فستاهنا األبيض من رذاذ( )3املوج...
بتصرف)
نزار قبّاني ( ّ

في التّحليل63( :عالمة)

ص)4(.
للحريّة ،واحلقل
األول والثّاّن احلقل
املعجمي للعبوديّة ،واذكر ما عالقة هذين احلقلني مبضمون النّ ّ
1ـ استخرج من املقطعني ّ
املعجمي ّ
ّ
ّ
2ـ ماذا عىن الكاتب بقوله " :هي خرجت من قارورهتا"؟()2
الرأي؟ وملاذا؟()4
حر .فهل توافقه ّ
حرة إالّ بوجود رجل ّ
3ـ يرى نزار قبّاّن أنّه ال وجود المرأة ّ
األول أدوات نفي)3(:
4ـ وردت يف املقطع ّ
()1

ضع فيه الماء أو ال ّشراب.
القارورة :إناء يو َ

( )2دمية الخزف :المقصود بها اللّعبة المعروضة الّتي يكون شكلها جميلا.

( )3الماء الخفيف الّذي يأتي من الموج.

1

أـ ح ّددها وميّز العاملة منها من غّي العاملة.
ب ـ ما الوظيفة املعنويّة الّيت ّأداها أسلوب النّفي؟
يتحمل مسؤوليّة القيام هبا؟()4
5ـ يدعو الكاتب يف الن ّ
ص إىل ثورة اجتماعيّة .فما الغاية منها؟ ومن ّ
6ـ يرى الكاتب أ ّن ظلم املرأة ليس إشاعةً وال خرافةً .ما الّذي يؤّكد ما يقول؟()2
فتمزق ورقة القانون التّارخييّة"...؟()2
الرجلّ ،
7ـ ما الّذي أفادته الفاء يف عبارة" :تتّجه األوىل إىل ّ
حّت ال تبقى كدمية خزف)½3(."...
8ـ ورد يف املقطع الثّالث قول الكاتبّ " :
الصورة األدبيّة املوجودة يف العبارة مع عناصرها.
أـ اذكر ّ
الصورة؟
ب ـ ما الوظيفة املعنويّة هلذه ّ
ص معلّالً اختيارك)2(.
9ـ ضع عنوانًا آخر للنّ ّ
ط)½2(.
ص ما حتته خ ّ
11ـ أعرب يف النّ ّ
حرك أواخر كلمات اجلمل اآلتية)3(:
11ـ ّ
فتمزق ورقة القانون التّارخييّة الّيت حيفظها
الرجلّ ،
إنّه ظلم معروض على شاشة حياتنا اليوميّة ...واملطلوب ثورة على مرحلتني؛ تتّجه األوىل إىل ّ
يف خزانته احلديديّة وميارس مبوجبها حقوقه على املرأة...
الشاعر)4(:
12ـ يقول ّ
ال تطلّب من يد اجلبّار مرمحةً

ضعي على ٍ
هامة جبّارة قدما

تقطيعا عروضيًّا ،واذكر تفعيالته وحبره ،ورويّه وقافيته.
ـ قطّع البيت ً
* * * *
الكتابي 42(:عالمة)
في التّعبير
ّ

حرا".
علي" :ال تكن عبد غّيك وقد جعلك اهلل ًّ
قال اإلمام ّ
اشرح هذا القول ،مبيّـنًا:
لكل النّاس.
احلريّة يف احلياة ،و ّأهنا ّ
ـ أمهّيّة ّ
حق ّ
ويتطور إال إذا كان أفراده أحر ًارا.
ـ أ ّن اجملتمع ال ميكن أن يتق ّدم ّ
ـ أ ّن على اإلنسان واجب احلفاظ عليها ،مهما كان مثن ذلك.
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