لغة عربية 2022

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

مديرية الرتبية لوالية البويرة

فروض الفصل الثاين للسنة الثالثة

اثنوية مسلم دمحم املزدور
 20مارس 0200

الشعبة :آداب وفلسفة
املدة 1:سا

فرض يف مادة :اللغة العربية وآداهبا
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النص :قال حممود درويش

m

وأب أرمين

طبعا رابعية مثل ألوان رايتنا العربية

/e
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لو ولدت من امرأة اسرتالية

فماذا تكون هويتك اليوم....؟؟
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ومسقط رأسك كان فرنسا

ماذا تكون هويتك اليوم..؟

جنسييت (تتخمر) يف املخترب

n.

طبعا ثالثية

سوداء خضراء محراء بيضاء ولكن

فما زال مثل فلسطني مسألة كان فيها

tio

وجنسييت

وأما جواز السفر

فرنسية

ومازال فيها نظر

ca

وحقوقي فرنسية

نظر

-e
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وإىل آخره...

وإىل آخره....

 -وإن كانت األم مصرية

cy

وج ّدتك من حلب
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ومكان الوالدة يف يثرب
وأما أبوك فمن غزة

األعمال الكاملة حملمود درويش "إعداد علي
موة" مكتبة االسكندرية ص 101

صفحة  1من 0
3as.ency-education.com

لغة عربية 2022

أوال :البناء الفكري 12:نقاط

األسئلة:

 -1من املخاطب يف النص ؟ وما الرسالة اليت حياول الشاعر ايصاهلا من خالل نصه ؟
 -0عقد املقارنة بني طرفني حددمها؟ ومب يتميز كل طرف؟
 -3مب توحي عبارة "فمازال مثل فلسطني مسألة فيها نظر"؟
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 -4كيف يظهر الشاعر أ متفائل أم متشائم ؟ وضح ذلك .
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.-5يتضمن النص جمموعة من القيم استخرج اثنني منها مع الشرح.
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اثنيا :البناء اللغوي 20:نقاط
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 -1حدد احلقل الداليل لأللفاظ التالية :ولدت  ،مسقط رأسك  ،هويتك  ،جنسييت

 -0حدد املسند واملسند اليه يف قوله :كانت األم مصرية

n.

 -3أعرب إعراب مفردات لفظة :جنسييت يف وقولهه :ولكن جنسييت تتخمرر /وأعهرب مها بهني قوسهني
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إعراب مجل( :تتخمر ) الواردة يف قوله :ولكن جنسييت تتخمر.

ca

 -4هات مجع لفظة امرأة مبينا نوع اجلمع وسبب تسميته .

اثلثا :التقومي النقدي 24 :نقاط

cy

"إنك أمام مبىن جديد للقصيدة العربية احلديثة"
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 -5مانوع الصورة البيانية يف قوله" :جنسييت تتخمر "وما وجه بالغتها.

 -2الشاعر ملتزم .ماهي األسس اليت تثبت ذلك؟
 -3اذكر أربعة شعراء نظموا على الشكل اجلديد.

صفحة  0من 0
3as.ency-education.com
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 -1قارن بني هذا الشكل والشكل السابق للقصيدة وذلك من انحية الشكل ومن الناحية العروضية.

