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  ( مصطفى صادق الرافعى ) ( حفظ )  

 

  أذنيه فى مرض أصابه و ، أبيه يد على القرآن حفظ ، م1880 عام ولد ، مصرى أديب و شاعر   التعريف بالشاعر :

  :  منها ، عديدة مؤلفات له ، الكتابة و القراءة واصل لكنه و ، الصم إلى به انتهى                       

  . م1937 عام توفى و ،)  القلم وحى(  و)  القرآن إعجاز(  و)  العربية اآلداب تاريخ(                       

 ----------------------------------------------  

  النص :

  ـى . ــيمجدها قلبى و يدعو لها فم     ى بـالدى هواها فى لسانى و فى دمـ  -1

  حلـيف الحب إن لم يتيم .  و ال  فى     ـالدهــــــو ال خيـــر فيمن ال يحـب بـ -2

  

 مضادها  مفردها  جمعها معناها الكلمة

 كره   أهواء  حبها  هواها

 يحقرها    يعظمها  يمجدها 

    المحب الذى ينشغل بحبه  حليف الحب 

    يشغله حبه دائًمـا و يعذبه  يتيم

   حلفاء و أحالف مالزم و نصير  حليف 

   أفمام المقصود لسانى  فمى

  ح :الشر

     فهى  ، دمه  فى  حبها  يسرى  و  ،  حبها لسانه  على يردد   فهو ، كله  كيانه  مأل  قد  جًما حبًا لبالده الشاعر حب  إن -1

 .   لها يدعو و  ، يعظمها  و  ، إليها فيشتاق ، وجوده   من  جزء     

    العذاب يتحمل  ال و  بوطنه   حبه يشغله  لم الذى المتيم و ،  وطنه  يحب  ال  ممن كل  فى  موجود  الشر  أن يرى و  -2

  ؟  كله  اإلنسان كيان الحب هذا  يمأل لم  إن ، الوطن حب قيمة   فما  ، سبيله  فى     

 ----------------------------------------------  

  : من مواطن الجمال

  .   لبالده تقديره   و  حبه   على  تدل  المتكلم ياء إلى اإلضافة( بالدى ) :  -1

  .   بلسانه  اسمها يردد   فهو ببالده  تعلقه على   يدل تعبير ( هواها فى لسانى ) :      

   القلب  يصور   كما  ، التجدد  و  االستمرار على  يدل  المضارعة األفعال  استخدام( يمجدها قلبى و يدعو لها فمى ) :     

  .  بالده يعظم  بإنسان                                               

  .   ويه يق   و  المعنى يوضح  تضاد ( ال يحب ........... الحب ) :  -2

 ----------------------------------------------  

 حب الوطن . 
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  .  يـكـن حيوانـًا فـوقــه كـل أعجم    اـــو مـن تـؤوه دار فيـجحد بفضله -3

  م . ــــــفـآواه فـى أكنـافـه يـتـرنـــ    ه ـــــألـم تـر أن الطير إن جاء عشـ -4

  دثات بـأظلـم . تجئـه فـنـون الحـا    اـ و من يظلم األوطان أو ينس حقه -5

  

 مضادها  مفردها  جمعها معناها الكلمة

 تطرده    تضمه إليها تؤوه 

 يعترف و  يقرّ    ينكر  يجحد 

   األعاجم المقصود الحيوان الذى ال  يتكلم األعجم

  الَكنــَف  الجوانب األكناف

  فن   أنواع مختلفة فنون 

  الحادثة   ما يفاجئنا به الزمان من المصائب و المحن  الحادثات 

 ينوح و يبكى    يغنى  يترنم 

 أعدل   بأشد ظلًما  بأظلم 

  الشرح :

  .   تعقل ال  و  تتكلم  ال  التى الحيوانات من  أضل  هو  بل  الحيوان مثل   عليه وطنه  لفضل الجاحد إن الشاعر يقول  -3

  .  إليه  وى يأ حين فيه  فيترنم ،  عليه عشه بفضل يعترف  الذى الطير:  الوطن لحب مثاالً   الشاعر يذكر و  -4

  .    يكون  ما  بأشد  المختلفة بالمصائب  الزمن  يبتليه   لحقه الناسى أو له الظالم أو  وطنه  لفضل فالجاحد -5

 ----------------------------------------------  

  من مواطن الجمال :

  .  الراحة  و  باألمان يوحى  ذلك و  ،  طفلها  تضم  التى باألم الوطن  صور( من تؤوه دار ) :   -3

  .   بالتحقير يوحى  ذلك و   ، الفهم  قلة  و  الجهل فى  بالحيوان  وطنه  لفضل الناكر شبه( يكن حيوانًـا ) :     

  .  االنحطاط  زيادة على يدل  تعبير( فوقه كل أعجم ) :     

  .  الثالث  البيت  فى سبق  ما لتأكيد  التقرير غرضه   استفهام  أسلوب ( ألم تر أن الطير ) :  -4

  .   السعادة و   األمن على  يدل ر تعبي( يترنم ) :     

  .    له يتعرض   الذى الشقاء أنواع لمختلف بيان)  فنون(   بكلمة  التعبير( تجئه فنون الحادثات ) :  -5

  .   يتحرك  كإنسان  الحادثات  فنون  صور                                  

  .   يُظلم  بإنسان األوطان  صور( يظلم األوطان ) :       

 ----------------- -----------------------------  
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  و هـل يـترقى الـناس إال بسلم .     و ما يرفع األوطان إال رجالها  -6

  م . ــإذا كـان من آخـاه غيـر منع    و من يتقلب فى النعيم شقى به  -7
  

 مضادها  مفردها  جمعها معناها الكلمة

 يهبط و يتأخر    يصعد و يتقدم  يترقى 

    لنعيم بكل ألوانه و أنواعهيحيا فى ا يتقلب فى النعيم 

 عاداه    صادقه و صاحبه آخاه 

 سِعد به   عاش فى شقاء و  تعاسة  شقى به

  الشرح :

    تطويرها   أجل من  يتعبون  و  فيجهدون  ؛ بالدهم  يحبون  الوطن فرجال   ، الوطن رجال  من  يُعد  ال  بالده  لفضل  الناكر -6

  .    ازدهارها  و  تقدمها و    

    من  الناس يعيش حينما بنعيمه  يشقى الذى الغنى  مثل ، بالسعادة يحس  ال  لبالده بحبه  يشعر  ال ذىال الجاحد هذا و  -7

  .   شقاء  و  بؤس فى   حوله    

  من مواطن الجمال :

    .  المعنى  يؤكد  قصر  أسلوب ( و ما يرفع األوطان إال رجالها ) :  -6

  .   للتغليب  النساء  و  لرجال ا عن بالرجال   عبر                                            

  .   النفى غرضه   استفهام أسلوب ) :  ؟  بسلم إال  الناس يترقى   هل و (     

  .  النعيم  وجوه  كثرة  على   ليدل)   يتقلب (   بكلمة   التعبير ( و من يتقلب فى النعيم ) :-7

  و البيت تعليل لما قبله .   ، يقويه  و   المعنى يوضح تضاد ( النعيم  ـ شقى به ) :     
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  : معجبة .        هائلة: المراد التى تسعى إلى النمو والتقدم والجمع النوامى .        النامية

  : مبدعة .     خالقه           ) وهو عشرة أعوام . العقدج ( :   العقود

   وتنتظم .    : تتسق تتالءم     : المهيأة .       المتاحة        خامة)  .  ( م : المواد قبل التصنيع  الخامات

     : تجيب   تلبى : المنسوجة .     النسيجة            (قلة) .     Xوفار   ج: كثرة   رة وف

  ) (المبتكرة X: المراد المألوفة المعتادة   التقليدية          (االستيراد)     X: اإلرسال  التصدير

  ثابت .   X: المتغير تدريجياً  المتطور               : ميراث .            تراث

  : المراد تعرض فى األسواق .        تسوق         طين وتحرق .          : أوان تصنع من ال الفخار

  حرفى) .  ال( م: المشتغلون بالحرف  الحرفيين           (قطر)    .    م : المراد بالد  أقطار

  : يمتاز ويتصف    يتميز               : نال وظفر .  حظى

   خصيصة . م : صفات تميز الشئ وتحدده  خصائص               عوائد  ج ربح    : عائد

  نطق .    ج : النطاق : األفق   نطاقه           : تقديم ما يحتاج إليه من مال .   تمويل 

  : التعيين فى وظيفة .  توظيف                   : المدن .   الحضر

 جملة المال التى تستثمر فى عمل ما .  رأس المال :                   نويات نوى ، نوى .   .    ج: البذرة   النواة
  

  ات الصغيرة ؟ ما أهمية المشروع 1س

  تؤدى دوراً مهماً فى االقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية . 

  و كيف ذلك ؟  ما الذى حققته الدول األسيوية خالل العقود األخيرة ؟  2س

  إنجازات هائلة بفضل االهتمام بالصناعات الصغيرة مما حولها من قوى استهالكية إلى قوى منتجة خالقة . حققت 

  اهتمت الدول األسيوية بالصناعات الصغيرة ؟  كيف 3س

  استطاعت أن تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتناسب مع وفرة األيدي العاملة إلنتاج سلع  

  ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين .      

  ها ؟  نتاجلماذا يجب االهتمام بإما السلع المرتبطة بحياة المواطنين اليومية ؟ و    4س

  السلع مثل السلع الغذائية والنسيجية والمعدنية . 

  ألنها تلبى متطلبات السواق المحلية وكذلك التصدير إلى الخارج . تلك السلع  يجب االهتمام بإنتاج      

  ما الذى تشكله الصناعات التقليدية ؟  5س

  بتراث مصر الشعبى الحى المتطور . تشكل الصناعات التقليدية مصدراً هاماً للمشروعات الصغيرة التى تهتم 

  فيم يتمثل تراث مصر الشعبى من الصناعات ؟  6س

    يتمثل فى إنتاج العديد من المنتجات المتميزة فى الزخرفة والنقش والمعادن والفخار والمفروشات القطنية والصوفية  

  ..... يدية والصناعات التطريزية الحريرية والجلود والمصنوعات الخشبية الصدفية والرخام ومواد البناء والمالبس التقل   

  

 المشروعات الصغيرة .
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  كدت مصر تواجدها ومكانتها خارج البالد ؟ كيف أ 7س

  خالل منتجاتها التى كانت وما زالت تسوق فى عدة أقطار أجنبية أوربية وعربية . 

  لماذا تحظى هذه المنتجات باهتمام الدولة ؟  8س

  ى الدولة والمواطنين المستفيدين من منافعا لما يؤديه من  ألنها تمثل نشاطاً اجتماعياً ظل يحتفظ بمكانة خاصة لد 

  وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية وامتزاجه بمختلف مظاهر الحياة والعمران وتوفير فرص العمل .         

  ما الوظائف التى تؤديها هذه الصناعات للمجتمع ؟ 9س

  لألفراد وتحسين المستوى اإلقتصادى وكيفية  تسهم فى توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل 

  التنمية اإلجتماعية .      

  ما الخصائص التى تتميز بها المشروعات الصغيرة ؟  10س

  :  تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص تتلخص فى 

  . صغر الحجم وأنه ال يحتاج على مساحة كبيرة ألداء النشاط   - 1     

  .  ال يحتاج إلى تمويل كبير  - 2     

  . أن عدد العاملين قليل وحجم رأس مال المشروع صغير نسبياً  - 3     

  لى تكنولوجيا بسيطة عند بدايته . نشاط المشروع نطاقه الجغرافى محدود ويعتمد ع   -4   

  كيف تساهم المشروعات الصغيرة فى القضاء على البطالة ؟  11س

  تسهم المشروعات الصغيرة فى توفير فرص  حيث تساعد على إيجاد التوازن الصناعى بين الريف والحضر و

  العمل للشباب وتوظيفهم مما يسهم فى القضاء على البطالة .         

     المشروعات الصغيرة ؟ إالم تصنف  12س

  ف المشروعات الصغيرة إلى مشروعات خدمية ومشروعات تجارية . تصن

  ما أهم ما يجب فعله نحو هذه المشروعات ؟  13س

  ت رجل األعمال الصغير بما يجعله قادرا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفاعلية فى ظل  إعداد وتنمية مهارا

  . حقيق التنمية الشاملة فى مصر التغيرات االقتصادية العالمية إيماناً بأن هذه المشروعات تمثل النواة األساسية لت      

  ما الذى تتطلبه الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل ؟  14س

  الصناعات الصغيرة .  لزيادة السكانية وضرورة خلق فرص عمل للشباب ضرورة التوسع فى تتطلب ا

 لماذا يجب التوسع فى الصناعات الصغيرة ؟  15س

  . ألن لهذه الصناعات عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر فيها 

  . ذلك وضح . المشروعات الصغيرة تحول المجتمع من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة   16س

  بها . ألنها ال تحتاج إلى رأس مال كبير أو مساحة أو حتى تكنولوجيا هائلة ولذلك يمكن لكثير من األفراد القيام 

  

  


