اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ2017/2016 :

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺣﻲ اﻟﺳﻼم اﻟﺟدﻳدة ـــ ﻋﻳن ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺛﻼﺛﻲ اﻷوﻝ ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و آداﺑﻬﺎ
ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس  26ﺻﻔر  1438اﻟﻣواﻓق ﻟـ  27ﻧوﻓﻣﺑر 2016

اﻟﻣدة :ﺳﺎﻋﺗﺎن

اﻟﻣﺳﺗوى :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ آداب و ﻓﻠﺳﻔﺔ 2+1

ﺗﻨﺒﻴﻪ :اﻗﺮأ ﻛﺜﻴﺮاً و اﻛﺘﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰاً ؛ ﻷن ﻧﺠﺎﺣﻚ أن ﺗﻔﻬﻤﻨﻲ أﻧﻚ ﻓﻬﻤﺖ ﺑﻮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ  ،و ﺗﻔﺮدت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻠﻴﻢ
يقول إيليا أبو ماضي :
شـــاكي ومــا بك داء كيف تغدو اذا )غـدوت عليـال( ؟
 - 1أيّھذا ال ّ
تتمنى قبل الــ ّرحيل ال ّرحيال
 -2إن ش ّر الجناة في األرض نفس
 -3والــذي نفسه بغيــر جــمال ال يرى في الــوجود شيئا جميال
صبــح ما دمت فيه ال تخف أن يزول حتى يــزوال
 -4فتمتّع بال ّ
فمن العـار أن تظل أنت جھوال
 -5أدركت كنھھا طيور ال ّروابي
سبيـال
صقر قد ملك الجــ َو
عليھــا  ،ولصــائدون ال ّ
 -6تتغنّى وال ّ
 -7تتغنّى و قد رأت بعضھا يؤخــذ حـيّا والبعــض يروح قتيــال
 -8تتغنّى وعمــرھا بعض عــام أفتبــكي أنت وقد تعيش طويال؟
 -9فأطلب اللّھــــو مثلما تطلب األطيار عند الھجير ظــالّ ظليال
 -10كن غديراً )يسير في األرض( رقراقا فيسقي من جانبيه الحقوال
كنت َملِكــا أو كنت عبــدا ذليــال
 -11أنت لــألرض أوال وأخيرا
فــأريحوا أھل العقول ،العقــوال
 -12ما أتينا إلى الحيـــاة لنشقى
أخـــذته الھموم أخـــذا وبيـــال
 -13كــ ّل من يجمع الھموم عليه

أقلب الصفحة 2/1
األسئلة :
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي :
 -1في النص حقالن معجميان س ﱢمھما مدعما كل مجال بأربعة مفردات .
 -2إالم يدعو الشاعر في قصيدته ؟ بين ما يدل على ذلك .
 - -3ما الدالالت النفسية التي تنطوي عليھا التراكيب التالية ) تتمنى قبل الرحيل الرحيال ،
أفتبكي أنت ،أيھذا الشاكي (.؟
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 -4ما داللة تكرار الشاعر للفظة " تتغنى " في القصيدة .؟
 -5حدد االتجاه الفني للشاعر .
 -6ما النمط الغالب على النص ؟ حدد القرائن اللغوية الدالة عليه ..
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي :
 -1أعرب ما تحته خط إعراب مفردات و ما بين قوسين إعراب جمل .
 -2اعتمد الشاعر على ضميرين  ،حددھما  ،ما دورھما في األبيات ؟.
 -3اشرح الصورة البيانية الواردة في البيت العاشر ،مبرزا قيمتھما الجمالية ..
 -4حدد معاني الحرفين )حتى( في البيت الرابع  ,و)أو ( في البيت الحادي عشر.
 -5حدد المعنى الذي أفاده حرف الجر في البيت الحادي عشر .
 -6اذكر األدوات التي ساھمت في بناء النص و اتساقه .
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻘﺪي :
الشاعر من رواد الشعر المھجري ،و أحد أقطاب مدرسة الرابطة القلمية.
 -عرف بالشعر المھجري مبينا ً أھم مظاھر التجديد فيه و التي يعكسھا النص .

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة و ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
الصفحة 2/2

انتھى

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي:
 -1في النص حقالن معجميان :
أ-الحقل المعجمي  1التفاؤل مفرداته ) تتغنى  ،اللھو  ،تمتع  ،جمال ( 1ن
ب -الحقل المعجمي  2التشاؤم مفرداته ) الشاكي  ،الرحيل  ،تبكي  ،الھموم ( 1ن
 -2يدعو الشاعر في القصيدة للتفاؤل و نبذ التشاؤم .و يدل ذلك على نزعته اإلنسانية 1.5 .ن
 -3الدالالت النفسية التي تحملھا التراكيب ) السماء كئيبة  ،الليالي جرعتني علقما  ،البشاشة ليس
تسعد كائنا ( ھي  :التشاؤم و الحزن 1 ....ن
 -4داللة تكرار لفظة ) تتغنى ( التأكيد و اإللحاح على التفاؤل 1 .ن
 -5االتجاه الفني للشاعر ھو الرومانسي المتمثل في الرابطة القلمية 1 .ن
 -6النمط الغالب على النص  :حجاجي 1.5.ن
القرائن الدالة عليه :
· اعتماده البرھان إلقناع اإلنسان اليؤوس
· اعتماد أفعال األمر .....فتمتع  /فاطلب  /كن  /فأريحوا ...
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اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي:

 -1اإلعراب  :ﺗﻐﺪو  :فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه بالضمة المقدرة منع من ظھورھا الثقل
/ﻋﺒﺪا:خبر كان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره.

)ﻏﺪوت ﻋﻠﻴﻼ(جملة فعلية في محل جر مضاف إليه ) .ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻷرض( جملة فعلية في محل نصب
صفة2.ن
 -2اعتمد الشاعر على ضميرين ھما أنت و ھي و دورھما في األبيات الصراع النفسي بين حزن و
تشاؤم اإلنسان اليؤوس و فرح و تفاؤل الطيور 1.ن
 -3شرح الصورة و بيان قيمتھا الجمالية 2 :ن
كن غديرا ) تشبيه بليغ ( شبه اإلنسان الذي يدعوه إلى التفاؤل بالغدير الذي ينساب ماؤه رقراقا فيسقي
الحقول
قيمتھا الجمالية  :توضيح المعنى و بيانه بالمبالغة و اإليجاز و التشخيص الرائع .
 -4معاني حرفي العطف  :حتى تفيد الغاية أو تفيد:التسوية 1ن
 -5معنى حرف الجر الالم اإلختصاص و الملكية 0.5ن

 -6األدوات التي ساھمت في بناء النص و اتساقه  1.5:ن
 ادوات الربط ) حروف العطف و حروف الجر ( الواو  ،في  ،أو  ،الفاء ....الباء  ،على ... ، الضمائر ) الغائب :تتغنى ادركت  ،المخاطب  :أنت ن بك  ،فأطلب ..... أدوات االستفھام  /الحروف المشبھة بالفعل إن شر ...أدوات النصب لن  ،إذا الظرفية  ،ال النافية اليرى،ال الناھية ال تخف... ،
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻘﺪي:
الشعر المھجري:ھو شعر الشعراء العرب الذين ھاجروا من بالد الشام إلى إمريكيا الشمالية و الجنوبية
فكونوا روابط أدبية عبروا فيھا عن النزعة اإلنسانية و دافعوا عن المبادئ و القيم المثلى.
أھم مظاھر التجديد للشعر المھجري تتجلى في 4 :ن
أ -سھولة اللغة :ال يرى في الوجود ـ ما أتينا الى الحياة....
ب -النزعة اإلنسانية  :الدعوة إلى التفاؤل ،البحث عن مجتمع يسوده األمل
ت -بعد الصور عن التكلف و التعقيد:كن غديرا ـ
ث -عناصر الطبيعة ) الطيور  ،غدير  ،الروابي  ،األرض  ،الھجير (
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