
:النص

هذه في القدیم األدب یظل أن نحب قبل،األیامال من كان ،كما قدیم هو حیث من القدیم نحب ال ونصبو  ألننا

وغذاء للثقافة قواما یظل أن القدیم ألدبنا نحب نحن ،بل والحنین الشوق بعواطف متأثرین أساسإلیه ألنه للعقول

العربیة ، .الثقافة لقومیتنا ومحقق لشخصیتنا مقوم إذن ،فهو األجنبي في الفناء من لنا معرفةعاصم على لنا معین

الحدیثة، الثقافة أسس من أساسا القدیم أدبنا یظل أن محب تصلحأنفسنا قیمة كنوزا فیه ألن الشباب لعقول وغذاء

الشباب لعقول .غذاء

حملتوا قد الحدیثة الحضارة أن یظنون ،إلىلذین یخطئون خالصا خیرا الحدیثةعقولنا الحضارة حملت فقد

،إلى قلیل غیر شرا هي،عقولنا منها یأت ،إنمالم وجهها على نفهمها لم أننا من ودقائقهاأتى أسرارها نتعمق ولم

بالظواهر منها أخذها والیسیر .وإنما بالهین منها كانوقنعنا كما وجهل جمود مصدر الحدیثة الحضارة فكانت

أیضا وجهل جمود مصدر للقدیم أوربا.التعصب من أقبل الذي الشیخ هذا أو الشاب العلمیة) یحمل(هذا الدرجات

وأن انقضى قد القدیم أمر أن وحزم جزم في فیعلن إلیك یتحدث ثم إلیك ویجلس األجنبیة باللغات الرطانة ،ویحسن

قد جدید،الناس عصر باأللفاظ،أظلهم یتشدقون الذین للشیوخ یترك أن یجب القدیم األدب ستمساكاالوأن  وأن

جمود و .بالقدیم وجهها على الحضارة هذه یفهم لم ألنه الحدیثة الحضارة ضحایا من وأمثاله الشاب فهمها  لوهذا قد

و القدیم تنكر ال أنها منه (لعلم تنفر منه، )ال متین أساس على تقوم ألنها علیه وتحث فیه وترغب تحببه وأن  وإنما

األوربی األدباء ،یبین أنفسهم القدماء یحسنه یكن لم ما القدماء أدب من یحسنون قلیلین غیر لقوما بأن  ن ویؤمنون

أ على بالموت فیه یقضى الذي الیوم هو وقدیمه أدبهم حدیث بین الصلة فیه تنقطع الذي ،الیوم بینهمدبهم فیه ویحال

إنتاج كل .وبین

حسین طه

:األسئلة

الفكري- ) نقاط10( : البناء

؟ - 1 الكاتب یعالجها التي القضیة أفكارها؟ما استمد أین ومن

قیمة - 2 القدیم تتجلى؟،ألدبنا فیم

والتخلفیب - 3 الجمود في ساهما عامالن القدیم واألدب الحدیثة الحضارة أن كیف .ن

أسطر - 4 بضعة في النص مضمون .لخص
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اللغوي- )نقاط06(:البناء

التالیة؟-1 األلفاظ لك توحي .الرطانة-هین-غذاء:بم

الكاتب؟-2 اعتمده الذي النمط ما

البیان-3 الصورة نوع یلي،یةحدد فیما بالغتها سر أبرز قیمة( ثم كنوزا فیه ).ألن

تفصیلیا،-4 إعرابا خط تحته ما جملأعرب إعراب قوسین بین .وما

یلي-5 فیما ونوعه الفضلة اسم حملت:(عین خیراإلىقد )عقولنا

النقدي- )نقاط04(: التقویم

القضیة-1 هذه من موقف بی،للكاتب ثم فیهأبرزه رأیك .ن

الكاتب-2 أسلوب خصائص بیمثّ،"التكرار"من ثم النص من له منهل الغرض . ن
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