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
النص:
ـــ  1ــــ

ـــ  3ــــ

أرﻳد ﺑﻧدﻗﻳﺔ

أﺻﺑﺢ ﻋﻧدي اﻵن ﺑﻧدﻗﻳﺔ

ﺧﺎﺗم أﻣﻲ ﺑﻌﺗﻪ

إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﻳن ﺧذوﻧﻲ ﻣﻌﻛم

ﻣن أﺟﻝ ﺑﻧدﻗﻳﺔ

ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟرﺟﺎﻝ ..

ﻣﺣﻔظﺗﻲ رﻫﻧﺗﻬﺎ

أرﻳد أن أﻋﻳش أو أﻣوت ﻛﺎﻟرﺟﺎﻝ

ﻣن أﺟﻝ ﺑﻧدﻗﻳﺔ ..

أرﻳد  ..أن أﻧﺑت ﻓﻲ ﺗراﺑﻬﺎ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ درﺳﻧﺎ

زﻳﺗوﻧﺔ  ،أو ﺣﻘﻝ ﺑرﺗﻘﺎﻝ ..

اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻗرأﻧﺎ ..

أو زﻫرة ﺷدﻳﺔ

ﻗﺻﺎﺋد اﻟﺷﻌر اﻟﺗﻲ ﺣﻔظﻧﺎ

ﻗوﻟوا  ..ﻟﻣن ﻳﺳﺄﻝ ﻋن ﻗﺿﻳﺗﻲ
ﺑﺎرودﺗﻲ  ..ﺻﺎرت ﻫﻲ ﻗﺿﻳﺗﻲ ..

ﻟﻳﺳت ﺗﺳﺎوي درﻫﻣﺎ
أﻣﺎم ﺑﻧدﻗﻳﺔ ..

ــــ  4ــــ
ـــــ  2ـــــ

أﺻﺑﺢ ﻋﻧدي اﻵن ﺑﻧدﻗﻳﺔ ..

أﺻﺑﺢ ﻋﻧدي اﻵن ﺑﻧدﻗﻳﺔ

أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛوار

ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﻳن ﺧذوﻧﻲ ﻣﻌﻛم

أﻓﺗرش اﻷﺷواك و اﻟﻐﺑﺎر

إﻟﻰ رﺑﻰ ﺣزﻳﻧﺔ ﻛوﺟﻪ ﻣﺟدﻟﻳﺔ

و أﻟﺑس اﻟﻣﻧﻳﺔ ..

إﻟﻰ اﻟﻘﺑﺎب اﻟﺧﺿر  ..و اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﺑﻧﻳﺔ

ﻣﺷﻳﺋﺔ اﻷﻗدار ﻻ ﺗردﻧﻲ

ﻋﺷرون ﻋﺎﻣﺎ و أﻧﺎ

أﻧﺎ اﻟذي أﻏﻳر اﻷﻗدار .

أﺑﺣث ﻋن أرض وﻋن ﻫوﻳﺔ
أﺑﺣث ﻋن ﺑﻳﺗﻲ اﻟذي ﻫﻧﺎك

ــــ  5ــــ

ﻋن وطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎط ﺑﺎﻷﺳﻼك

ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺛوار

أﺑﺣث ﻋن طﻔوﻟﺗﻲ

ﻓﻲ اﻟﻘدس  ،ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻳﻝ ،

وﻋن رﻓﺎق ﺣﺎرﺗﻲ

ﻓﻲ ﺑﻳﺳﺎن  ،ﻓﻲ اﻷﻏوار..

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

قباني ــ
ﻓﻲ ﺑﻳت ﻟﺣم  ،ﺣﻳث ﻛﻧﺗم أﻳﻬﺎ اﻷﺣرار
أقلب الصفحة 1
ﺗﻘدﻣ/وا.. 2

ــ نزار

******:
األسئلة
ﻓﻘﺻﺔ اﻟﺳﻼم ﻣﺳرﺣﻳﺔ ..
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي :
و اﻟﻌدﻝ ﻣﺳرﺣﻳﺔ ..
إلى نظمھا؟.
-1ما الموضوع الذي شغل بال الشاعر في القصيدة؟ و ما الدافع
إﻟﻰ ﻓﻠﺳطﻳن طرﻳق واﺣد
أيھماﺑﻧدﻗﻳﺔ
ﻳﻣر وﻣن ﻓوﻫﺔ
اختار؟ علل .
 -2فاضل الشاعر بين طريقتين في المقاومة حددھما.
 -3وظف الشاعر بعض الرموز .بم توحي لك الرموز األتية :حجارة ـ زيتونة ـ أشواك.
 -4إلى أي نوع من الشعر تنتمي القصيدة؟ علل إجابتك مبينا الھدف منه .
 -5انطوى النص على قيم متعددة .اذكر قيمتين بارزتين ،ووضحھما .
ﺗﻘدﻣوا ..
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 -6ما النمط السائد في القصيدة ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيل ..
 -7لخص المقطعين األول و الثاني بأسلوبك الخاص مراعيا التقنية.
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي :
 -1استخرج من القصيدة أربع ألفاظ تنتمي إلى حقل الثورة .
 -2حدد المسند و المسند إليه في العبارات األتية :محفظتي رھنتھا ـ ابحث عن أرض .
 -3اشرح الصور البيانية األتية و اذكر نوعھا و قيمتھا البالغية :ألبس المنية ـ قصة السالم
مسرحية ـ أنا الذي أغير األقدار ..
 -4أعرب ما فوق الخط في القصيدة و بين محل الجمل ما بين قوسين من االعراب.
 -5أدرس أول سطرين من المقطع األول دراسة عروضية محددا التفعيالت و البحر.
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 :
· 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
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· 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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