
  2016/2017السنة الدراسية:                                                             عين صالحـــ  ثانوية حي السالم الجديدة
  في مادة: اللغة العربية و آدابها األولللثالثي  الثانيالفرض 

  2016 نوفمبر 27الموافق لـ  1438 صفر 26 الخميسيوم 
  تانالمدة: ساع                                                                                  2+1الثالثة آداب و فلسفة المستوى: 

 

  أبو ماضي :يقول إيليا 
  ؟ )الـدوت عليـغ(اذا  تغدوكيف     ا بك داءــاكي ومـــا الشّ ذأيّھ - 1                        

   ّرحيل الّرحيالــى قبل المنتت      شّر الجناة في األرض نفس إن -2
  وجود شيئا جميالــال يرى في ال     مالــر جــذي نفسه بغيــوال -3

  زوالــال تخف أن يزول حتى ي     ح ما دمت فيه ــفتمتّع بالّصب -4
  ار أن تظل أنت جھوالـفمن الع     الّروابي  طيور كنھھا أدركت -5
  الـائدون الّسبيــا ، ولصــعليھ      تتغنّى والّصقر قد ملك الجــوَ  -6

  الــقتي ض يروحــحـيّا والبع    تتغنّى و قد رأت بعضھا يؤخــذ -7                         
  كي أنت وقد تعيش طويال؟ــأفتب      امــرھا بعض عــتتغنّى وعم -8 

  الّ ظليالــاألطيار عند الھجير ظ     و مثلما تطلب ــــفأطلب اللّھ -9
  رقراقا فيسقي من جانبيه الحقوال     )يسير في األرض( كن غديراً  -10

  الــذلي داــعبا أو كنت ــكنت َملِك     ألرض أوال وأخيرا ــأنت ل -11                          
  والــأريحوا أھل العقول، العقــف     اة لنشقى ـــما أتينا إلى الحي -12

  الـــذا وبيـــذته الھموم أخـــأخ     ّل من يجمع الھموم عليه ــك -13  
  
  
  
  
  
  
  

  1/2أقلب الصفحة 
  األسئلة :

  البناء الفكري : 
ھما مدعما كل مجال بأربعة مفردات . في النص -1   حقالن معجميان سمِّ
  إالم يدعو الشاعر في قصيدته ؟ بين ما يدل على ذلك . -2
،  تتمنى قبل الرحيل الرحيالما الدالالت النفسية التي تنطوي عليھا التراكيب التالية (  - -3

  ؟). أيھذا الشاكي، أفتبكي أنت

 ألن نجاحك أن تفهمني أنك فهمت بوعي صحيح ، و تفردت بأسلوب سليم ؛ و اكتب تركيزاً  : اقرأ كثيراً تنبيه
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  " في القصيدة .؟ تتغنىما داللة تكرار الشاعر للفظة "  -4
  حدد االتجاه الفني للشاعر . -5
  ما النمط الغالب على النص ؟ حدد القرائن اللغوية الدالة عليه .. -6

  البناء اللغوي :
  أعرب ما تحته خط إعراب مفردات و ما بين قوسين إعراب جمل . -1
  .؟ األبيات في دورھما ما ، حددھما ، ضميرين على الشاعر اعتمد -2
   .مبرزا قيمتھما الجمالية .، العاشر في البيت ة الوارد ةالبياني ةاشرح الصور -3
  . الحادي عشر) في البيت  أو) في البيت الرابع , و(حتىحدد معاني الحرفين ( -4
  .  البيت الحادي عشرف الجر في حر المعنى الذي أفاده حدد  -5
  . و اتساقه اذكر األدوات التي ساھمت في بناء النص -6

  البناء النقدي :
  الشاعر من رواد الشعر المھجري، و أحد أقطاب مدرسة الرابطة القلمية.

-  ً   . أھم مظاھر التجديد فيه و التي يعكسھا النص عرف بالشعر المھجري مبينا
  
  
  

  المادة و تمنياته لكم التوفيق مع تحيات أستاذ
               

  
  انتھى                                              2/2الصفحة                                       

  اإلجابة النموذجية
  البناء الفكري:

  في النص حقالن معجميان :   -1
  ن1)  جمال،  تمتع،  اللھو،  تتغنىالتفاؤل مفرداته (  1الحقل المعجمي -أ
  ن1)  الھموم،  تبكي،  الرحيل،  الشاكيالتشاؤم مفرداته (  2الحقل المعجمي  -ب
  ن1.5 يدعو الشاعر في القصيدة للتفاؤل و نبذ التشاؤم .و يدل ذلك على نزعته اإلنسانية . -2
الدالالت النفسية التي تحملھا التراكيب ( السماء كئيبة ، الليالي جرعتني علقما ، البشاشة ليس  -3

  ن1 ا ) ھي : التشاؤم و الحزن ....تسعد كائن
  ن1 ) التأكيد و اإللحاح على التفاؤل . تتغنىداللة تكرار لفظة (  -4
  ن1االتجاه الفني للشاعر ھو الرومانسي المتمثل في الرابطة القلمية .  -5
  ن1.5. حجاجيالنمط الغالب على النص :  -6

  القرائن الدالة عليه : 
   ؤوسالبرھان إلقناع اإلنسان الياعتماده · 
  ... فأريحوا/  كن/  فاطلب/  فتمتع..... اعتماد أفعال األمر· 
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  البناء اللغوي:
 فعه بالضمة المقدرة منع من ظھورھا الثقلفعل مضارع مرفوع و عالمة ر:  تغدواإلعراب :  - 1

 خبر كان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره.:عبدا/

فعلية في محل نصب لة جم )تسير في األرض( جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. )غدوت عليال(
  ن2.صفة

اعتمد الشاعر على ضميرين ھما أنت و ھي و دورھما في األبيات الصراع النفسي بين حزن و  - 2
  ن1. اليؤوس و فرح و تفاؤل الطيور اإلنسانتشاؤم 

  ن2:  ة و بيان قيمتھا الجماليةشرح الصور - 3
الغدير الذي ينساب ماؤه رقراقا فيسقي ب اإلنسان الذي يدعوه إلى التفاؤل شبه)  تشبيه بليغ(  كن غديرا
   الحقول

  قيمتھا الجمالية : توضيح المعنى و بيانه بالمبالغة و اإليجاز و التشخيص الرائع .
  ن1 التسويةتفيد: أو    الغايةتفيد  حتىمعاني حرفي العطف :  - 4
 ن0.5  و الملكية اإلختصاص الالممعنى حرف الجر  - 5
  
  
  
 
   ن 1.5: و اتساقه التي ساھمت في بناء النص األدوات   - 6
  ، الفاء ....الباء ، على ، ... حروف الجر ) الواو ، في ، أو ادوات الربط ( حروف العطف و  -
  ..... فأطلب،  بك، المخاطب : أنت ن  غائب: تتغنى ادركتالضمائر ( ال -
ال ال النافية  ت النصب لن ، إذا الظرفية ،...أدوا إن شرأدوات االستفھام / الحروف المشبھة بالفعل  -

  ، ...يرى،ال الناھية  ال تخف
  التقويم النقدي:

ھو شعر الشعراء العرب الذين ھاجروا من بالد الشام إلى إمريكيا الشمالية و الجنوبية الشعر المھجري:
  .و القيم المثلى عة اإلنسانية و دافعوا عن المبادئوا فيھا عن النزفكونوا روابط أدبية عبر

  ن4 :تتجلى في  ھجريأھم مظاھر التجديد للشعر الم
 ....ما أتينا الى الحياةـ  ال يرى في الوجود:سھولة اللغة   -أ
 ،البحث عن مجتمع يسوده األمل : الدعوة إلى التفاؤلالنزعة اإلنسانية   -ب
 ـ  كن غديراالتعقيد:بعد الصور عن التكلف و    -ت
  )  الھجير،  األرض،  الروابي،  غدير،  الطيورعناصر الطبيعة (   -ث
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