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 بوعيهان -ثانوية احلسايهية                                مديرية الرتبية لوالية البليدة            
 ة وآدابها .  اللغة العربّييف مادة  االختبار الّثاني

 تاناملّدة: ساع م 8096فرباير 88هـ /  9417 مجادى األوىل 99األحد   آداب وفلسفة  3  ة:ــــــالّشعب

 م (1988ألقاها سهة  قصيدة )        : نزار قبانيل قا     

 .................1 ..................                                                      

 ٓا تالمٔر غصٗ

 فإىا ىطٔيا (علنْىا بعض ما عيدكه)

 ّ علنْىا كٔف احلجازٗ تػد

 ٔيامثماضًا بني أٓدٖ األطفال 

 لػنًازاج٘ الطفل د  تػدّ  كٔف

 ّشسٓط احلسٓس ٓػدّ كنٔيًا

 كٔف مصاص٘ احللٔب

 حتْلت ضلٔيًا (ما )حاصسٍّا إذا

 ...............2 .................. 

 ٓا تالمٔر غصٗ

 ال تبالْا بإذاعتيا ّال تطنعْىا

 اضسبْا بلل قْاكه

 ّاحصمْا أمسكه ّال تطألْىا

 اجلنع ّالطسِحّحنً أٍل احلطاب 

 ه ّاتسكْىادْضْا حسّبلف

 إىيا اهلازبٌْ مً خدم٘ اجلِٔش

 فَاتْا حبالله ّاشيكْىا

 (ال ميللٌْ ضسحيًا)حنً مْتٙ 

 ّ ٓتامٙ ال ميللٌْ عْٔىا

 قد لصميا جحْزىا ّطلبيا ميله

 ئياأٌ تكاتلْا ( الّت)

 

  ّٖ  :   البياء الفلس

 َنا .ّ مّس قطه ٍرِ األلفاظ حطب املعيٙ الرٖ تؤدُٓ يف اليص إىل حكلني معجنٔني . (1

 ، التشبح باألزض ، ضلٔيا ، اهلازبٌْ ، لػنا ، جحْزىا ( ٙىا ، مْتصػس) احلجازٗ ،         

 . ّما مطنٌْ اخلطاب؟ٍرِ الكصٔدٗ ؟ مً املداَطب يف  (2

 .مْقف الّشاعس بني اإلشادٗ ّاالضتصػاز. ّّضح املْقفني (3

 

 قد صػسىا أمامله ألف قسٌ

 ّكربمت خالل شَس قسّىا

 

 ...................3 ............... 

 ٗٓا تالمٔر غص

 ّىاؤال تعْدّا للتاباتيا ّال تكس

 األزضبعلنْىا فً التشبح 

 ىا الصػاز ضالماءٓا أحبا

 جعل اهلل ْٓمله ٓامسٔيا

 شكْق األزض اخلساب طلعته مً

 ّشزعت جساحيا ىطسٓيا

 ٍرِ ثْزٗ الدفاتس ّاحلرب

 فكْلْا علٙ الشفاِ حلْىا

 أمطسّىا بطْل٘ ّمشْخًا

 ّاغطلْىا مً قبحيا اغطلْىا

 لتكطفْا الصٓتْىا ّاضتعدّا

ٌّ  الَْٔدٖ ٍّه العصسٍرا  إ

 ملليا الٔكٔيا لْ  ضْف ٓيَاز
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 .نا مع الشسح تأزجحت عْاطف الشاعس بني الػطب ّ احلطسٗ . مجل هل (4 

ُٓلّنح لرلم؟   (5  ثْزٗ الّشعس أىتجت ثْزٗ الّشعب. ٍل يف الّيّص ما 

ٌّ الشاعس مل جيرب علٙ ٍرا الشعس . ف   (6      إىل أٖ ىْع مً األدب ميلً تصئف ٍرا اليص ؟ أعط مبا أ

 تعسٓفا لُ .

 (  خلص اليص بأضلْبم اخلاص .7

     : ّٖ  البياء الّلػْ

 خط إعساب مفسدات ّ ما بني قْضني إعساب مجل . أعسب ما حتتُ  (1

ًّٔ معاىٕ احلسّف اليت حتتَا خطاٌ.2  (  ب

 ) احلجازٗ تػدّ ماضا، اغطلْىا مً قبحيا(. :ا نّما ضس بالغتَ تنياآلتٔ تنيالبٔاىٔتني ما ىْع الصْز  (3

 ىْع اجلنْع اآلتٔ٘ مع التعلٔل ) أطفال، حلٔب، دفاتس (.ما  (4

 ز عبازٗ " ٓا تالمٔر غصٗ " يف مطلع كل مكطع ؟ما دالل٘ تلسا (5

 ما دالل٘ االضتفَاو يف الكصٔدٗ ؟  (6

7  )  ّ٘ٔ ّٔ٘ إىل املداَطبني، ّاجلنل االمس  إىل املتلّلنني؟ -علٙ العنْو-ما دالل٘ إضياد اجلنل الفعل

 

 التكْٓه اليكدٖ:    

           

 خيتلف يف كجري مً اجلْاىب عً الشعس الكدٓه.   بعد احلسب العاملٔ٘ الجاىٔ٘ ظَس ىْع جدٓد مً الشعس

  أّجُ االختالف بٔيُ ّ بني الشعس الكدٓه.  ِأمساءعسف ٍرا الشعس ّ اذكس ّ 

 

 فوائد ونصائح:

   ،مو صحب الّهاس بلساى صادق، وعاملهم حبسو اخلالئق، وألزم نفسه رعي العهود واملواثق 

 فقد أرضى املخلوق واخلالق.

   لوب، وتستدام اإللفة بني احملّب واحملبوب.بالوفاء متلك الق 

   .مو حتّلى بالوفاء وختّلى عو ادتفاء، فذلك مو إخواى الّصفاء 

 

 

 
 

    

داد       ــــالّسوبالتوفيق 

 اوةــأستاذكم : بن خ
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      آ ف (  1)  -نزار قباني –لالختبار الثاني  اإلجابة النموذجية مع سلم التنقيط                                        
محاور  

 لعالمةا عناصر اإلجابة الموضوع
 المجموع مجزأة

 
 
 
 
 
 
 

 
البناء  

 الفكري  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البناء  
 الل غوي  

 
 
 
 
 
 

 ، التشبث باألرض ، سكينا ، لغما احلقالن ادلعجميان :حقل ادلقاومة : احلجارة  .1
  حورناج ،، موتا ، اذلاربون صغرنا حقل التخاذل :                         

كيف احلجارة ،  يذ غزة: يا تالم.الشاىدتالميذ غزة، أطفال غزة، أطفال احلجارة ادلخاطب يف القصيدة :  .2
 .تغدو بٌن أيدي األطفال

 ن خذلوا قضيتهم..االلتفات للعرب الذي اإلشادة بتالميذ غزة وبأعماذلم البطولية وعدممضمون اخلطاب: 
 م جيالً جديًدا خّطط لالنتفاضة سعيًّا دلرحلة انتقالّية.الّتحرير ألنّو يراى منهم يريد ادلناديو 

يا تالميذ غزة ) النداء ( علمونا ، موقف الّشاعر بٌن اإلشادة واالستصغار، فهو يشيد بصنيع تالميذ غزّة،  .3
 (جّل العرب)ويستصغر البقّية ....... اضربوا ، ال تعودوا ....و كأنو واقف على منرب خياطب ىؤالء االطفال

 فخوضوا حروبكم و اتركونا ، إننا اذلاربون من خدمة اجليشعن نصرة غزة و يظهر ذلك يف:ب تقاعسهم بسب
 ./ .....يتامى ال ديلكون عيونا اذلاربون من خدمة اجليش ، إننا : احلسرةعاطفة عواطف الشاعر :  .4

 .ا تالميذ غزة .....، الغاضبون يضب : اضربوا، احزموا، خوضواعاطفة الغ                        
ثورة الّشعر أنتجت ثورة الّشعب. ما يلّمح لذلك قولو: ىذه ثورة الّدفاتر واحلرب، قولوا على الّشفاه حلونًا،  .5

 أمطرونا بطولة.
جياد ارتباطا وثيقا بقضايا أمتو والدفاع عنها وحماولة إ: ارتباط األديب النص إىل األدب ادللتزم / تعريفوينتمي   .6

 احللول العالقة ذلا إىل حد إنكار الذات.
تلخيص النص: احرتام تقنية التلخيص، عدم اخلروج على مضمون النص، مع الرتكيز على اإلشادة بتالميذ  .7

 غزة، وعدم نصرة العرب ذلم.
 
 : وحمل اجلملاإلعراب  .1

 لغما: متييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.
زمان متضمن معىن الشرط خافض لشرطو منصوب جبوابو مبين على السكون يف إذا : ظرف دلا يستقبل من ال

 حمل نصب مفعول فيو وىو مضاف.
 العصر: بدل اسم اإلشارة منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.

 لو: حرف امتناع المتناع مبين على السكون ال حمل لو من اإلعراب.
 ل ذلا من اإلعراب.)علمونا بعض ما عندكم(: مجلة ابتدائية ال حم   
 )حاصروىا( مجلة فعلية يف حمل جر مضاف إليو.   
  نعت.( مجلة فعلية يف حمل رفع  ال ديلكون ضرحيا)    
 . يف حمل نصب مفعول بو مصدرية)أن تقاتلوا( مجلة    

 زي( /األرض )اإللصاق اجملابخوضوا )السببية(/ ف: )مطلق اجلمع بٌن ادلتعاطفٌن(/  اجلمعو  معاين احلروف:  .2
 . شقوق )التبعيض( من

 ) احلجارة تغدو ماسا(... تشبيو بليغ...ادلبالغة والتأكيد.   الصورتان البيانيتان: .3
 ) اغسلونا من قبحنا(...استعارة مكنية...تقوية ادلعىن بإبراز ادلعنوي يف صورة حمسوسة.                           
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التقويم  
 النقدي

 

 

 ى وزن أفعال.أطفال....مجع قلة...ألنو عل    نوع اجلموع:  .4
 حليب...اسم جنس إفرادي...ألنو دال على اجلنس ويصلح للقليل والكثًن.                       
 دفاتر...صيغة منتهى اجلموع... ألنو على وزن فعالل.                       

 .التأكيد و لفت االنتباه "يا تالميذ غزة  عبارة "داللة تكرار  .5
 . صيدة : كيف تغدوا الدراجة لغما ....التحديداللة االستفهام يف الق  .6
وداللة إسناد اجلمل االمسّية  داللة إسناد اجلمل الفعلّية إىل ادلخاطَبٌن حلركيتها اّليت تتوافق وحركة االنتفاضة. .7

 إىل ادلتكّلمٌن لثباهتا الّذي يتوافق وسكون ادلذلٌن. -على العموم-
 

 ، البيت بدل يعتمد السطر من الشعر جديد لون ظهر ، العشرين القرن من األربعينيات أواخر :يف التفعيلة شعر
،  شعر التفعيلة الدقة إىل ) احلر،احلديث ..( أقرهبا عديدة تسميات عليو أطلقت ادلتكررة، وقد التفعيلة وأساسو
يف  التفعيالت ىذ من ثابت بعدد التقيد غًن من وحدة التفعيلة على يقوم حديث شعر أنو ذلك يف والسبب
 ومن. صارما التزاما بالقافية االلتزام وعدم ارتباطا عضويا، ويلحقو يسبقو مبا سطر كل ارتباط مع الواحد، السطر
 ، قباين ،درويش ، مسيح القاسم ...البيايت،السياب،  نازك ادلالئكة رواده:

 الشعر احلديث الشعر القدمي
 اعتماد البيت ذي الشطرين ادلتساويٌن  -1
ية ذات الروي الواحد من اعتماد القاف -2

 البداية إىل النهاية .
اعتماد الوزن الواحد يف القصيدة  -3 

الواحدة ذات التفعيالت ادلتعددة أو 
 الرتيبة.

بٌن أبيات القصيدة اخلليلية تفكك  -4 
 غالباالعتمادىا على وحدة البيت .

 ألفاظها وتراكيبها قوية جزلة. -5 
 عادة ما تبدأ القصيدة بتصريع  -6 
تتعدد مواضيعها،كأن تضم القصيدة  -7 

الواحدة أكثر من غرض كما ىو احلال 
 يف ادلعلقات .

مواضيعها متأثرة بثقافة ادلاضي العريب  -8 
 اإلسالمي .

 تتسم بالوضوح وقلة العمق. -9 

اعتماد القصيدة ذات األسطر ادلتفاوتة الطول  -1
 والقصر تبعا للدفقة الشعورية.

، بل يعتمد التنويع فيها ال يلتزم قافية واحدة  -2
 حسب احلالة الشعورية .

ال يعتمد على وزن واحد يف القصيدة الواحدة   -3
 ذات ادلقاطع الكثًنة.

أسطر شعر التفعيلة ذات تالحم فيما بينها   -4
ذي الفكرة  العضويةوحدة الالعتماد نصو على 

 ادلتنامية.
ألفاظو وتراكيبو تتسم بالبساطة والسهولة يف  -5

 ة.اللفظ والعبار 
متفتح على ثقافة ادلاضي واحلاضر وثقافة الغرب   -6

 ومساير لروح العصر
 يتسم بالغموض والعمق واستعمال الرمز. -7

 

في  عقال اإلمام على رضي اهلل عنه: " إذا ُوضع اإلحسان في الكريم أثمر خيرا، وإذا ُوض   
 .".. ويقع في األفاعي فيثمر الس مر ...د  يقع في األصداف فيثمر ال ا كالغيثر اللئيم أثمر ش


