اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ2017/2016 :

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺣﻲ اﻟﺳﻼم اﻟﺟدﻳدة ـــ ﻋﻳن ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔرض اﻷوﻝ ﻟﻠﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و آداﺑﻬﺎ

ﻳوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  03ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  1438اﻟﻣواﻓق ﻟـ  01ﻓﻳﻔري 2017
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
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أقلب الصفحة 2/1
اﻷﺳﺌﻠﺔ :
أوﻻ ـ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي :
-1نبرة الحزن و األلم بارزة في النص ،حدد ثالث عبارات تدل على ذلك.
 -2سجل الشاعر حقيقتين ،إحداھما سياسية و األخرى تاريخية .وضحھما.
 -3إلى أي نوع من الشعر تنتمي القصيدة؟ علل إجابتك مبينا الھدف منه .
 -4نظرة الشاعر إلى المستقبل نظرة تفاؤلية.وضح ذلك .
 -5ما النمط السائد في القصيدة ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيل ..
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ــ فدوى

 -6انثر المقطعين األول و الثاني بأسلوبك الخاص .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي :
 -1استخرج من القصيدة ثالث ألفاظ تنتمي إلى حقل المعاناة .
 -2حدد المسند و المسند إليه وبين نوعھما في العبارات اآلتية :سألت عن محمد فيك ـ حزينة
حجارة الشوارع.
 -3أعرب ما يلي إعراب مفردات :
كلمة >> قدس << في المقطع الثاني و >> يلتقي<< في المقطع الرابع.
 ما محل الجملتين التاليتين من اإلعراب:)قتلوا المسيح( الواقعة في المقطع الثالث و ) يلعبون( الواقعة في المقطع الرابع.
 -4اشرح الصورتين البيانيتين اآلتيتين و اذكر نوعھما و قيمتھما البالغية:
يا مدينة تفوح أنبياء ــ حزينة مآذن الجوامع
 -5أدرس أول سطرين من المقطع الثاني دراسة عروضية محددا التفعيالت و البحر.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻘﺪي :
يعد نزار قباني من الشعراء الملتزمين الذين تبنوا قضية فلسطين و من المجددين في القصيدة
المعاصرة.
المطلوب:
 .1سم نزعة الشاعر ،مبينا سبب وجودھا.
 .2عرف االلتزام مبينا مظھرين من مظاھره في القصيدة.
 .3أذكر مظاھر التجديد في القصيدة ) مظھرين من حيث الشكل و مظھرين من حيث
المضمون مع التمثيل(
ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة و ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
انتھى
الصفحة 2/2

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي:
 -1في النص حقالن معجميان :
أ-الحقل المعجمي  1التفاؤل مفرداته ) ابتسم  ،مرنما  ،البشاشة  ،تضحك ( 1ن
ب -الحقل المعجمي  2التشاؤم مفرداته ) كئيبة  ،التھجم  ،محتاجة  ،علقما ( 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 ) ابتسم ( التأكيد و اإللحاح على التفاؤل 1 .ن
 -5االتجاه الفني للشاعر ھو الرومانسي المتمثل في الرابطة القلمية 1 .ن
 -6النمط الغالب على النص  :حواري 1.5.ن
القرائن الدالة عليه :
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· اعتماده على الحوار المجسد في قال  /قلت
· نص يغلب عليه اإلنشاء ك أتراك تغنم .....أم أنت تخسر  /ابتسم  /فلعل غيرك  /يا صاح ...
· اعتماده على ضمائر المخاطب أنت
· اعتماده على أفعال القول و الجمل القصيرة جمل مقول القول .
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي:

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

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

)اﺑﺘﺴﻤﺖ(جملة فعلية في محل جر مضاف إليه ) .اﻟﺪﺟﻰ ﻣﺘﻼﻃﻢ( جملة تابعة لجملة لھا محل من
اإلعراب2.ن
 -2عبر الشاعر عن األنا و اآلخر في القصيدة و يدل ذلك على الصراع النفسي بين الحزن و الفرح و
التشاؤم و التفاؤل 1.ن
 -3شرح الصورة و بيان قيمتھا الجمالية 2 :ن
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 .
 -4معاني حرفي العطف  :أو تفيد التسوية أم تفيد:اإلضراب 1ن
 -5معنى حرف الجر الباء اإلستعانة 0.5ن
 -6األدوات التي ساھمت في بناء النص و اتساقه  1.5:ن
 ادوات الربط ) حروف العطف و حروف الجر ( الواو  ،في  ،أو  ،أم  ،الفاء ....الباء  ،على ... ، الضمائر ) المتكلم قلت جرعتني  ،المخاطب  :أنت ن غيرك  ،قال ..... أدوات االستفھام  /الحروف المشبھة بالفعل إنك ...أدوات النصب لن  ،إذا الظرفية  ،لذا ن ال النافيةللجنس ... ،
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻘﺪي:
جسد الشاعر بعض مبادئ مدرسته الفنية ) الرابطة القلمية ( و تتجلى في 4 :ن
أ -سھولة اللغة :ابتسم ـ أيكون غيرك مجرم....
ب -النزعة اإلنسانية  :الدعوة إلى التفاؤل
ت -بعد الصور عن التكلف و التعقيد:السماء كئيبة ـ الشھب تضحك
ث -عناصر الطبيعة ) السماء  ،الليالي ن الشھب  ،العلقم  ،األنجم  ،الكآبة  ،البشاشة (
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