اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ2017/2016 :

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺣﻲ اﻟﺳﻼم اﻟﺟدﻳدة ـــ ﻋﻳن ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و آداﺑﻬﺎ
ﻳوم اﻷﺣد  21ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  1438اﻟﻣواﻓق ﻟـ  19ﻓﻳﻔري 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:الشھيد لنازك المالئكة
ـــ  1ــــ

ـــ  5ــــ

ﻓﻲ دﺟﻰ اﻟﻠﻳﻝ اﻟﻌﻣﻳق

وﻣن اﻟﻘﺑر اﻟﻣﻌطّر

راﺳﻪ اﻟﻧﺷوان أﻟﻘوﻩ ﻫﺷﻳﻣﺎ

ﻟم ﻳزﻝ ﻣﻧﺑﻌﺛﺎ ﺻوت اﻟﺷﻬﻳد

وأراﻗوا دﻣﻪ اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻛرﻳﻣﺎ

طﻳﻔﻪ أﺛﺑت ﻣن ﺟﻳش ﻋﻧﻳد

ﻓوق ) أﺣﺟﺎر اﻟطرﻳق (

ﺟﺎﺛم ﻻ ﻳﺗﻘﻬﻘر

***

***

ـــ  2ــــ

ـــ  6ــــ

وﻋﻘﺎﺑﻳﻝ اﻟﺟرﻳﻣﺔ

ﻳﺎ ﻟﺣﻣﻘﻰ أﻏﺑﻳﺎء

ﺣﻣﻠوا أﻋﺑﺎءﻫﺎ ظﻬر اﻟﻌﻣود
ّ
ﻟﻠﺣود
ﺛم أﻟﻘوﻩ طﻌﺎﻣﺎ ّ

ﻣﻧﺣوﻩ ﺣﻳن أردوﻩ ﺷﻬﻳدا
أﻟف ﻋﻣر  ,وﺷﺑﺎﺑﺎ  ,وﺧﻠودا ,

وﻣﺗﺎﻋﺎ وﻏﻧﻳﻣﺔ

وﺟﻣﺎﻻ  ,وﻧﻘﺎء

***

***

ـــ  3ــــ

ـــ  7ــــ

وﺻﺑﺎﺣﺎ دﻓﻧوﻩ

ﻧﺑﻳﺎ
إ ّﻧﻪ ﻋﺎد ّ

وأﻫﺎﻟوا ﺣﻘدﻫم ﻓوق ﺛراﻩ

ﺗﺗﺣرق
وﻫو ﻗد أﺻﺑﺢ ﻧﺎ ار ّ

ﻋﺎرﻫم ظ ّﻧوﻩ ﻟن ﻳﺑﻘﻰ ﺷذاﻩ

ﻳﺗﺷوق
ﻓﻲ أﻣﺎﻧﻳﻧﺎ وﺛﺄ ار
ّ

***

***

ﺛم ﺳﺎروا وﻧﺳوﻩ
ـــ  4ــــ

اﻷﺳﺌﻠﺔ :

ﺣﺳﺑوا اﻹﻋﺻﺎر ) ﻳﻠوى (

وﻏدا ﻳﺑﻌث ﺣﻳﺎ

أقلب الصفحة 2/1

إن ﺗﺣﺎﻣوﻩ ﺑﺳﺗر أو ﺟدار

أوﻻ ـ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي  10):ﻧﻘﺎط (

و أروا أن ﻳطﻔﺋوا ﺿوء اﻟﻧﻬﺎر

النص؟وضح ذلك.
-1ما مصدر األلم و حزن في
ﻏﻳر أن اﻟﻣﺟد أﻗوى
ّ

وضح الصورة التي
 -2لقد ارتكب المحتل أبشع
*** الجرائم في حق الشعب التواق إلى الحرية  ،ﱢ
رسمتھا الشاعرة.
 -3ھل الشاعرة من زمرة الشعراء الملتزمين ؟ علل حكمك.
 -4انطلقت الشاعرة من فضائين:أحدھما خارج نصي،و ثانيھما عبر المتخيل الشعري.بين
ذلك من خالل النص.
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 -5ما النمط السائد في القصيدة ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيل؟ .

 -6لخص مضمون المقطع الخامس و السادس و السابع محترما التقنية .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي  06):ﻧﻘﺎط (
 -1استخرج من القصيدة أربع ألفاظ تنتمي إلى حقل األلم و المعاناة .
 -2يبدو النص حافال بالرموز الشعرية فإالم ترمز كلمة :اإلعصار؟.

 -3وردت في المقطع الثاني أنواع من الجموع استخرج نوعين مختلفين و اذكر نوع كل واحد
منھا.
 -4أعرب ما يلي إعراب مفردات :كلمة >> دجى << في المقطع األول و >> حيا << في المقطع
السابع.
 ما محل الجملتين التاليتين من اإلعراب:)أحجار الطريق( الواقعة في المقطع األول و ) يلوى( الواقعة في المقطع الرابع.
 -5أدرس السطرين الثالث و الرابع من المقطع األول دراسة عروضية محددا التفعيالت و
البحر.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻘﺪي  04):ﻧﻘﺎط (
سئِلت الشاعرة عن روح الحزن و الكآبة التي تغلب على شعرھا  ،أجابت قائلة. >> :لعل
ُ
سبب ذلك أنني أتطلﱠب الكمال في الحياة و األشياء و أبحث عن كمال ال محدود له و حين ال
أجد ما أريد ،أشعر بالخيبة و أعد القضية قضيتي الشخصية.<<.
 على ضوء ما درست ناقش ھذا القول. بين سبب اھتمام الشعراء العرب بالثورة الجزائرية. اذكر أربعة شعراء عرب تغنوا بالثورة الجزائرية.ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة و ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
الصفحة 2/2
انتھى
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ
أوﻻ ـ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي  08):ﻧﻘﺎط (

-1نلمس نبرة الحزن و األلم في بكاء الشاعر و تأسفه لما آلت إليه القدس من ذلك
قوله:حزينة عيناك ــ بكيت حتى انتھت الدموع ــ يا دمعة كبيرة
.....الخ1.5..........................................................ن
 -2الحقيقة التاريخية :الصراع التاريخي المتواصل بين الفلسطينيين و اإلسرائيليين أو تاريخ
األديان1.......ن
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الحقيقة السياسية :واقع القدس ومعاناة الفلسطينيين ضد
االحتالل1....................................ن

 -3تنتمي ھذه القصيدة إلى الشعر الحر السياسي التحرري وذلك من خالل ما يدعو إليه
و تصدي و رفض االحتالل الصھيوني
الشاعر من تحدي
1.....................................................................ن
 -4نظرة الشاعر إلى المستقبل نظرة تفاؤلية و ھذا بارز في المقطع الرابع حيث نجد الشاعر
يستبشر بأمل مشرف و زاھر من خالل رجائه عودة المھاجر و لعب األطفال و التقاء اآلباء
باألبناء1................................ن
 -5النمط الغالب على النص :ھو النمط الوصفي ألن الشاعر بصدد وصف حالة القدس و ما
تتخبط فيه من مآس أمام
العدو0.5...............................................................................................ن
المؤشران ھما :األوصاف و النعوت )×:يا قدس يا منارة .....................
0.25........................ن
عناصر اإلطار الزماني و مكاني )القدس  ،واحة
(0.25.....................................................ن

 -6انثر المقطعين األول و الثاني بأسلوبك

الخاص1.5.......................................................ن
األسلوب.
مضمون النص سالمة اللغة
ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي  08):ﻧﻘﺎط (

 -1أأللفاظ التي تنتمي إلى حقل المعاناة ھي بكيت ـ الدموع ـ األحزان ـ
السواد0.75.........................ن

 -2تحدد المسند و المسند إليه وبين نوعھما في العبارات اآلتية :سألت عن محمد فيك ـ
حزينة حجارة
الشوارع2....................................................................................................ن
نوعه
المسند
نوعه
المسند إليه
 0.25ن فعل
سأل
ضمير متصل)التاء( فاعل
 0.25ن

حجارة الشوارع

خبر

 0.25ن

ن

0.25

 0.25ن

 0.25ن

حزينة

مبتدأ

 0.25ن

 0.25ن
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 -3أعرب ما يلي إعراب مفردات :
قدس:منادى مبني على الضم في محل نصب
0.5............................................................ن
يلتقي :فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظھورھا
الثقل0.5..........................ن
 ما محل الجملتين التاليتين من اإلعراب:)قتلوا المسيح( :صلة الموصول ال محل لھا من
اإلعراب0.5...................................................ن
) يلعبون( جملة فعلية في محل نصب
حال0.5.............................................................ن

 -4شرح الصورتين البيانيتين و ذكر نوعھما و قيمتھما

البالغية1.5......................................:ن
نوعھا شرحھا
الصورة البيانية
االستعارة حيث شبه األنبياء بالورد فذكر المشبه )
يا مدينة تفوح
المكنية األنبياء ( و حذف المشبه به ) الورد ( و
أنبياء
حزينة مآذن
الجوامع

قيمتھا البالغية
 :توضيح المعنى و
بيانه بالمبالغة و اإليجاز
و التشخيص الرائع

 0.25ن
أشار إليه بأحد لوازمه ) تفوح( على
 0.25ن
سبيل االستعارة المكنية 0.25ن
 :توضيح المعنى و
االستعارة حيث شبه مآذن الجوامع باإلنسان فذكر
بيانه بالمبالغة و اإليجاز
المكنية المشبه ) مآذن الجوامع ( و حذف
 0.25ن
المشبه به ) اإلنسان ( و أشار إليه بأحد و التشخيص الرائع
 0.25ن
لوازمه ) حزينة( على سبيل االستعارة
المكنية 0.25ن

 -5دراسة أول سطرين من المقطع الثاني دراسة عروضية محددا التفعيالت و البحر.
يا طفلتن جميلتن محروقة
يا قدس يا منارة ششرائع
ألصابع1................................ن
0/0//0 //0// 0/ /0/0/
مستفعلن متفعلن متفعل
متفعل0.5.........................ن

0/0//0 //0/0/ 0//0// 0//0/ 0/
مستفعلن متفعلن مستفعلن

البحر :الرجز0.25........................................................................................ن
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻘﺪي  04):ﻧﻘﺎط (
مظاھر التجديد في الشعر العربي المعاصر على مستوى الشكل و المضمون:
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 على مستوى المضمون :ـ توظيف الرمز ـ اعتماد الوحدة
العضوية2..................................ن
 على مستوى الشكل :ـ بساطة القاموس اللغوي ـ اعتماد نظام التفعيلة و تنويع
القوافي2.............ن

ﻧﻤﻮذج اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺳﻠّﻢ اﻟﺘّﻨﻘﻴﻂ
ﻣﺤﺎور اﻟﻤﻮﺿﻮع

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﻣﺠﺰأة
ّ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

