
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15arabic
https://almanahj.com/ae/15arabic
https://almanahj.com/ae/15arabic1
https://almanahj.com/ae/15arabic1
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=مدرسة أبو ظبي للتعليم الثانوي
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


 
 

                                                        

 الفصل ألاول                                                                                                         7102/ 7102 : الثاين عشر       شعر المراجعة التهائية / 54
 

 قسم اللغة العربية                                                                                       دائرة التعليم واملعرفت                                                                                                 

 يف اللغة العربية املراجعة                                                         مدرست أبى ظبي للتعليم الثاهىي                                                                                                
                                                                                                   

 
………\ 

       ثم أجب عن ألاسئلت التي تليها : ـــ    اقرأ قصت " املغفلت التي أبكتني  "  للكاتب " اهطىن تشيكىف " ــــ ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   : مسادف كلمت متهدج   « وقالذ بصىث مـخـهدج » :  في عبازة          
 

    مرتعش   ـــ                                  ضعيف أ ـــ                      
     حزين  د ـــ                                         خافت      ج  ــ        

 
 
   

 ها .ـمىر أًام دعىث إلى غسفت مكخبي مسبُت أوالدي " ًىلُا فاطُلفىا " لكي أدفع لها حظاب
لُا ، هُا هخحاطب ، أهذ في الغالب بحاحت إلى الىقـىد ، ولكىـخ ولىلـت إلـى دزحـت أهـخ لـً ج لبُـقلذ لها :  ـــ ا ــ احلس ي ًا ًٍى ها بىفظـخ ... حظـى 

 ... لقد اجفقىا على أن أدفع لخ زالزين ) زوبال  ( في الشهس 
كىلُا ( في أًام )    خصم منها حظعت أًام آحاد فأهذ لم حعلمي ه،   ـــ أزبعين        ــ كال زالزين ، هرا مسلل عىدي .. إذن حظخحقين طخين زوبال  

 ً  معه فقط . زم زالزت أًام أعُاد .ـصهُـآلاحاد بل كىذ جدى
 جضسج وحه ) ًىلُا فاطلُفىا ( وعبثذ أصابعها بأهداب الفظخان ولكً ، لم جىبع بكلمت . 

ـا فقـط .. وزالزـت هخصم زالزت أعُاد ، إذن امللمـى  ازىـا عشـس زوبـال .. وكـان ) كى  ـا أزبعـت أًـام ولـم جكـً دزوض ... كىـذ جدزطـين لفاٍز ض  لُـا ( مٍس
أًام كاهذ أطىاهخ جؤملخ فظمحذ لخ شوحتي بالخدَزع بعد الغـدا  ... إذن ازىـا عشـس شاسـد طـبعت حظـاوي حظـعت عشـس .. هخصـم البـا ي .. هـم 

 مضبىط ؟ .....   ،، واحد وأزبعىن زوبال  
 ( الِظسي وامخألث بالدمى  وازحعش ذقنها. وطعلذ بعصبُت ، ولكً لم جىبع بكلمت !  احمسث عُىا ) ًىلُا .. 

ــا . هخصــم زوبلــين .. الفىبــان أغلــى مــً ذلــخ فهــى مــىزور ، ولكــً فلِظــامحخ   ! علُىــا العــى  ..  ــا وصبق  ــــــ قُبــل زأض الظــىت كظــسث فىباه 
ـا ) ذ الخادمـت مـً قخصـم عشـسة ... وبظـبب جقصـيرك أًضـا طـس وعم وبظبب جقصيرك حظـل  ) كىلُـا ( الصـلسة ومـصر طـ.رجه .. ه حـرا  .. ( فاٍز

ا ... وهكرا هخصم خمظت .. وفي عشسه ًىاًس أخرث مني عشسة زوبـالث فهمظـذ ًىلُـا : لـم أومً واحبخ أن جسعي كل ش ي  ف هذ جخقاضين زاجب 
 ولكً ذلخ مسلل عىدي   ـ صُب ، لُكً ..  آخر !    ـــ 

ً .. البا ي  ــ مً واحد وأزبعين  أزبعت عشس . :   هخصم طبعت وعشٍس
ل اللمُل . ًاللفخ  :  متهدجة املظكُىت .  وقالذ بصىث اامخألث عُىاها بالدمى  .. وصفسث حباث العسر على أهفها ال ٍى

صحي أ ــــ   .. جفضلي  خرث مسة واحدة مً حسمكم زالر زوبالث .. لم آخر غيرها ..  البا ي أحد عشس .. ها هي هقىدك ًا عٍص
 ( .       Merciاولتها ووضعتها في حُبها بأصابع مسحعشت وهمظذ      ـــ  )  ىحد عشس زوبال  فخأومددث لها 

ا وأخرث أزوح وأجي  (   على ماذا  ؟  Merciفت ، واطخىلى علي الغضب  ، طألتها  : ـــ )  س في الغ   ـــ فاهخفضذ واقف 
 (  ؟        Merciفعالم جقىلين  ـــ  )  ،    هبخخ ! لقد طسقذ مىخ ـن ، ولكني هــ على الىقىد ...     ـــ ًاللشُ ا

ا .....  ــ في أماكً أخسي لم ٌع ىوي شِئ 
ا ، طأع ُخ هقىدك الثماهين زوبال  كلها ! ها هي في املظسوف   ُ ا قاط ا !  لقد مصحذ معخ ، لقىخخ دزط  ب  حهصتها ـــ لم ٌع ىك ؟ !  لِع هرا غٍس

ذا حظكخين ؟ هل ًمكً أال جكىوي في هره الدهُاحادة ألاهُـاب ؟ اكً هل ًمكً أن جكىوي عاحصة إلى هره الدزحت ؟ ملاذا ال جحخبين ؟ مللخ !  ول
 هل ًمكً أن جكىوي مغفلت إلى هره الدزحت؟ 

 ابدظمذ بعلص فقسأث على وحهها : " ًمكً " ! 

 .  فشكسجني بخلل واهصسفذ،   بال  كاملت و الغت الثامىين ز طألتها الصفح عً هرا الدزض القاس ي وطلمتها لدهشتها الب
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   :ًدل على      « ولم جىبع ببيذ شفت » : لقىله     جكساز الكاجب           
 

    حزن وبؤس ب ـــ                             رفض  واعرتاض أ ـــ                      
       ــ تردد  وإحجام د                                      ضعف  واستسالم               

 

د أن جىصلها هره القصت هي            : الفكسة التي جٍس

    الفقراء ال يـحق ذلم نقاش السادة  ب ـــ                              طغيان واستبداد األغنياء أ ـــ                      
       الجدوى من الـمطالبة ابلـحق  د ـــ                                             ـ سلبية ادلظلوم تزيد الظامل قوة                

 

 : جدظم شخصُت الب ل بظماث لِع مً بُنها           

    كراىية السلبية   ب ـــ                                     القدرة على اإلقناع  ـــ                        
       االستبداد والقسوة   د ـــ                                                  حب العدل ـ ج         

 : العقدة في القصت جخمثل في             

 

    تقبل اخلادمة  لظلم الكاتب     ـــ                           ـ إمعان الكاتب يف ظلم اخلادمة  أ                   
 منطقية الكاتب واستخدام الدليل د ـــ                           قدرة الكاتب على إقناعها ابخلصم     ـ ج         

 

 

ا ، وأخرث أزوح وأجي  في الغسفت  اهخفضذ وا» :   الصىزة اللمالُت               :هي      « قف 
 

    كناية عن موصوف  ب ـــ   كناية عن صفة                             ـــ                            
       ــ اسنعارة تصرحيية  د                                            ــ استعارة مكنية   ج          

 

   :اطم الفعل الىاسخ وخبره       « وأخرث أزوح وأجي  في الغسفت   » :   في عبازة           
 

    ضمري مسترت  واخلرب ) يف الغرفة (   ب ـــ                          ضمري متصل ، واخلرب ) أجيء ( أ ـــ                      
     ضمري مسترت  ، اخلرب ) أروح(   د ـــ                                         (    ضمري متصل  ، اخلرب  ) أروح ـ               

 

   :هى      « ًمكً أن جكىوي حادة ألاهُاب في هره الدهُا  » : املعنى الري ًقصده  بقىله            
   

    جرأة يف احلق    ـالـــ                                        خشونة   ـالقسوة وال أ ـــ                   
   ها   ـد ـــ   تقوية األسنان والعناية ب                                            األكل بشراىة وقوة     ـ ج         

 

 :  ، أطلىب اطخفهام غسضه  ؟!  (        Merci)    عالم جقىلين         
 

    التوكيد   ب ـــ  ـ  التوبيخ                             ــ أ                   
     التعجب واالستنكار   ـــ                                                 التمين     ـ ج         
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   :رجِب هما   اطم كان وخبرها على ال.    « ًمكً أن جكىوي حادة ألاهُاب في هره الدهُا  » : في حملت            
 ضمري مسترت ) أنت ( ، األنيابب ـــ                                 ضمري متصل) ي( ، حادة  ـــ                        
 د ـــ   ضمري متصل)ي( ، يف ىذه  ضمري مسترت  ) أنت ( ، حادة                           ـ ج         

سة عً             وزحل  ،أع ى بي زم غدز زحل،زالزت أها خصمهم ًىم القُامت: )قال   حعالى -ملسو هيلع هللا ىلص -زطىل    قال،ىهعأبي هٍس

 .   ما مدي جىاف  الحدًث ومضمىن القصت ،صحُح البخازي (ا فاطخىفى مىه زم لم ٌع ه  حقه ل اطخأحس أحير  وزح، با  حسا فأكل زمىه 
 

ديث الشريف  ، فاحلديث الشريف يتناول أصنافًا من الناس تنتقص احلقوق ادلادية وخباصة ادلالية مضمون القصة يتوافق مع احلـ 

     للعمل وادلال  .  حاجتها من  حق ادلسكينة ومل يعطها ما اتفق عليو وتعسف يف إذالذلا بدافع تظاىر ابنتقاص لآلخرين وكذلك الكاتب 

 ؟ علل إجابتك  .   تصرفه  مع خادمته  تىافق الكاتب في هل                      
كان الدرس العملي رائع فيتعليم ادلسكينة ضرورة ادلطالبة حبقها وعدم االستكانة واخلضوع للجربوت والظلم ، ولكين أظن أيًضا أنو  ـ 

   أقول لقد كان لذلك أصدق األثر  . كان درًسا قاسًيا ومتنيت لو أوصل ذلا مراده دون إمعان يف إذالذلا وإشعارىا ابحلزن واخلوف ولكن أعود ف
 

 ملاذا لجأ الكاتب إلى تقنيت  الرواي الداخلي فروي القصت من وجهت هظر البطل  ؟                  
ألن ىذه التقنية ىي األنسب لتلك القصة ففيها يروي الكاتب ما حدث من وجهة نظره مما مينحو الفرصة للتوضيح والتعليل والتربير ـ 

     دوافعو لفعل ما حدث كما أنو أيًضا حبسو استطاع ان يرصد ردة فعل وإحساس البطلة على ادلستوى ادلقابل   . وبيان 
   أعد كتابت القصت من وجهت هظر الخادمت                     

يعطيين راتيب فأان يف أمس احلاجة إليو فقد  وأؤخى أخرى فقد توقعت أن أايم استدعاين خمدومي السيد تشيكوف إىل مكتبو فذىبت أقدم رجالً  منذ   
 لوء ابلكتب ح ى خخره ، اندرًا ما كان يرتك مكتبو ليكتب ابحلديقة . ادلكتب األنيق ممقبل أايم وال بد أهنا أخربتو ، استدنت من زوجتو ثالث روبالت 

 ال ولكن حياءك مينعك من أن تطلبيو . طرقت الباب  : فرفع نظارتو قلياًل وقال تفضلي يوليا ، ال بد انك حتتاجني ادل   
، فأسرعت بل  أطرقت وامجة وأشرت برأسي  : نعم     ــ نظر يف دفرت أمامو وقال " حسنا " لقد عملت يف تعليم ابين كوليا مقابل ثالثني روبالً ابلشهر   

 وافقت على مضض فثالثون خري من ال شيء   ن عندي ...   ثالثونأربعني .. اتفقنا على أربيعني روبالً ابلشهر  ... قال ال بل ثالثون  ىا ىو مدو 
 ابدرين بقولو : أنت ال تعملني يوم اآلحاد بل تتزىني معو فقط  حنسم أايم اآلحاتد إضافة إىل أايم العيد يكون اجملموع ......    

 نبس بكلمة . أ، مل  ولكين أبىداب الفستان ي وعبثت أصابع ،  ي تضرج وجشعرت بربكان يغلي يف داخلي  و ــــ   
.. وكان ) كوليا ( مريًضا أربعة أايم ومل تكن دروس ... كنت تدرسني لفاراي فقط .. وثالثة أايم كانت أسنانك تؤدلك فسمحت لك  فعاد من جديد 

 مضبوط ؟ .....   ربعون روبالً زوجيت ابلتدريس بعد الغداء ... إذن اثنا عشر زائد سبعة تساوي تسعة عشر .. خنصم الباقي .. ىم ،، واحد وأ
 بكلمة !  أمهسمل   . وسعلت بعصبية ، ولكينلصمت بلجام احلزن والوجوم اين ، وأجلمين يسرى وامتؤلت ابلدموع وارتعش ذقال امحرت عيين 
  استشاط غضًبا تشكريين عالم على أين سرقتك ظل حيسم من الراتب بدواع اتفهة وانولين أربعة عشر روبالً فشكرتو وأخذهتا وكلي حزن وأمل ، لكين رأيتو ــــ 

 لقد سرقتك ابلفعل سرقتك قال ولكنك أعطيتين غريك قباًل مل يعطين شيًئا  ... 
ابلظلم ، وأال منحين الروبالت الثامنني وطلب مين أال أكون سلبية مستلسمة للظلم هبذا القدر أفهمين أن ذلك كان درًسا عملسًيا أتعلم منو أال أرضلى  
 قبل أن يسلبين أحد حقي ما دمت أطالب بو بذوق   .... شكرتو وغادرت وابتسامة الفرح متؤل نفسي ليس للمال فقط بل للدرس الذي تعلمتوأ
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