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ــ نزار                                                                                                          
  قباني ــ

  1/2أقلب الصفحة 
  األسئلة :

  البناء الفكري : 
  .بال الشاعر في القصيدة؟ و ما الدافع إلى نظمھا؟ما الموضوع الذي شغل - 1
  . فاضل الشاعر بين طريقتين في المقاومة حددھما. و أيھما اختار؟ علل -2
  وظف الشاعر بعض الرموز. بم توحي لك الرموز األتية: حجارة ـ زيتونة ـ أشواك. -3
  . إلى أي نوع من الشعر تنتمي القصيدة؟ علل إجابتك مبينا الھدف منه -4
  . انطوى النص على قيم متعددة. اذكر قيمتين بارزتين ،ووضحھما -5

 ألن نجاحك أن تفهمني أنك فهمت بوعي صحيح ، و تفردت بأسلوب سليم ؛ و اكتب تركيزاً  اقرأ كثيراً : تنبيه

  ــــ 1ـــ 
  أريد بندقية

  خاتم أمي بعته
  من أجل بندقية
  محفظتي رهنتها

  من أجل بندقية ..
  اللغة التي بها درسنا

  الكتب التي بها قرأنا ..
  قصائد الشعر التي حفظنا

  ليست تساوي درهما
  ندقية ..أمام ب

  
  ـــــ 2ـــــ 

  أصبح عندي اآلن بندقية
  على فلسطين خذوني معكم

  إلى ربى حزينة كوجه مجدلية
  إلى القباب الخضر .. و الحجارة البنية

  عشرون عاما و أنا
  أبحث عن أرض وعن هوية
  أبحث عن بيتي الذي هناك
  عن وطني المحاط باألسالك

  أبحث عن طفولتي
  وعن رفاق حارتي

  عن صوري .. عن كتبي ..
  عن كل ركن دافئ ..وكل مزهرية ..

****** 

  ــــ 3ـــ 
  صبح عندي اآلن بندقيةأ

  إلى فلسطين خذوني معكم
  يا أيها الرجال ..

  أريد أن أعيش أو أموت كالرجال
  أريد .. أن أنبت في ترابها
  زيتونة ، أو حقل برتقال ..

  أو زهرة شدية
  قولوا .. لمن يسأل عن قضيتي

  بارودتي .. صارت هي قضيتي ..
  
  ــــ 4ــــ 

  اآلن بندقية ..أصبح عندي 
  أصبحت في قائمة الثوار
  أفترش األشواك و الغبار

  و ألبس المنية ..
  مشيئة األقدار ال تردني
  أنا الذي أغير األقدار .

  
  ــــ 5ــــ 

  يا أيها الثوار
  في القدس ، في الخليل ،
  في بيسان ، في األغوار..

  في بيت لحم ، حيث كنتم أيها األحرار
  تقدموا ..
  تقدموا ..

  فقصة السالم مسرحية ..
  و العدل مسرحية ..

  إلى فلسطين طريق واحد
 يمر من فوهة بندقية
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  .. اذكر مؤشرين له مع التمثيل؟  القصيدة في السائدما النمط  -6
  لخص المقطعين األول و الثاني بأسلوبك الخاص مراعيا التقنية. -7
  

  البناء اللغوي :
  . استخرج من القصيدة أربع ألفاظ تنتمي إلى حقل الثورة -1
  . حدد المسند و المسند إليه في العبارات األتية: محفظتي رھنتھا ـ ابحث عن أرض -2
و اذكر نوعھا و قيمتھا البالغية: ألبس المنية ـ قصة السالم   األتية ةاشرح الصور البياني -3

   .. مسرحية ـ أنا الذي أغير األقدار
  . أعرب ما فوق الخط في القصيدة و بين محل الجمل ما بين قوسين من االعراب -4
  . أدرس أول سطرين من المقطع األول دراسة عروضية محددا التفعيالت و البحر -5

  البناء النقدي :
يعد نزار قباني من الشعراء الملتزمين الذين تبنوا قضية فلسطين و من المجددين في 

  القصيدة المعاصرة.
  المطلوب:

 سم نزعة الشاعر، مبينا سبب وجودھا. .1
 عرف االلتزام مبينا مظھرين من مظاھره في القصيدة. .2
أذكر مظاھر التجديد في القصيدة ( مظھرين من حيث الشكل و مظھرين من حيث  .3

  المضمون مع التمثيل)
         قالمادة و تمنياته لكم التوفي مع تحيات أستاذ

  انتھى                                              2/2الصفحة                                       

  اإلجابة النموذجية
  البناء الفكري:

  في النص حقالن معجميان :   -1
  ن1التفاؤل مفرداته ( ابتسم ، مرنما ، البشاشة ، تضحك )  1الحقل المعجمي -أ
  ن1التشاؤم مفرداته ( كئيبة ، التھجم ، محتاجة ، علقما )  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 كائنا ) ھي : التشاؤم و الحزن ....تسعد 
  ن1 داللة تكرار لفظة ( ابتسم ) التأكيد و اإللحاح على التفاؤل . -4
  ن1االتجاه الفني للشاعر ھو الرومانسي المتمثل في الرابطة القلمية .  -5
  ن1.5النمط الغالب على النص : حواري . -6

  القرائن الدالة عليه : 
  ال / قلت اعتماده على الحوار المجسد في ق· 
  نص يغلب عليه اإلنشاء ك أتراك تغنم .....أم أنت تخسر / ابتسم / فلعل غيرك / يا صاح ...· 
  اعتماده على ضمائر المخاطب أنت · 
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  اعتماده على أفعال القول و الجمل القصيرة جمل مقول القول .· 
  البناء اللغوي:

:فعل ماض مبني على الفتح جرع: خبر مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره / كئيبةاإلعراب :  - 1

 متصل في محل نصب مفعول به :للوقاية ال محل لھا من اإلعراب/الياء:ضميرنون:للتأنيث /ت/

لجملة لھا محل من  لة تابعةجم طم)( الدجى متالجملة فعلية في محل جر مضاف إليه. (ابتسمت)
  ن2اإلعراب.

الصراع النفسي بين الحزن و الفرح و  عبر الشاعر عن األنا و اآلخر في القصيدة و يدل ذلك على - 2
  ن1التشاؤم و التفاؤل .

  ن2:  و بيان قيمتھا الجمالية ةشرح الصور - 3
السماء كئيبة ( استعارة ) حيث شبه السماء باإلنسان فذكر المشبه ( السماء ) و حذف المشبه به ( 

  . اإلنسان ) و أشار إليه بأحد لوازمه ( الكآبة) على سبيل االستعارة المكنية
  قيمتھا الجمالية : توضيح المعنى و بيانه بالمبالغة و اإليجاز و التشخيص الرائع .

  ن1 اإلضرابأم تفيد: التسوية   : أو تفيد معاني حرفي العطف  - 4
 ن0.5  اإلستعانة معنى حرف الجر الباء - 5
  
 
   ن 1.5: و اتساقه التي ساھمت في بناء النص األدوات   - 6
  الربط ( حروف العطف و حروف الجر ) الواو ، في ، أو ، أم ، الفاء ....الباء ، على ، ... ادوات -
  الضمائر ( المتكلم قلت جرعتني ، المخاطب : أنت ن غيرك ، قال ..... -
أدوات االستفھام / الحروف المشبھة بالفعل إنك ...أدوات النصب لن ، إذا الظرفية ، لذا ن ال النافية  -

  ...للجنس ، 
  التقويم النقدي:

  ن4 :جسد الشاعر بعض مبادئ مدرسته الفنية ( الرابطة القلمية ) و تتجلى في 
 :ابتسم ـ أيكون غيرك مجرم....للغة سھولة ا  -أ
 : الدعوة إلى التفاؤلالنزعة اإلنسانية   -ب
 ـ  الشھب تضحك بعد الصور عن التكلف و التعقيد:السماء كئيبة   -ت
  ) عناصر الطبيعة ( السماء ، الليالي ن الشھب ، العلقم ، األنجم ، الكآبة ، البشاشة   -ث
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