
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية مسلم محمد المزدور                                     مديرية التربية لوالية البويرة   

2020فيفري  19                                 فروض الفصل الثاني للسنوات الثالثة   
آداب وفلسفة          الشعبة :    

 سا 02 المدة: اللغة العربية وآداهبا   في مادة: فرض

قال محمود درويش  النص:  
! أمل تتعبوا..الّساهرونأيّها  -17
من مراقبة الضوء يف ملحنا . -18
ومن وهج الورد يف جرحنا . -19
أمل تتعبوا أيّها الّساهرون. -20
دائمون هنا. -قاعدون هنا -واقفون هنا -21
أن نكون. -واحد واحد–ولنا هدف واحد  -22
ومن بعده حنن خمتلفون على كّل شيء. -23

احلصار هو االنتظار. -1
هو االنتظار على سلم مائل وسط العاصفة. -2
،وحيدون حّّت الّثمالة.وحيدون حنن  -3
لوال زيارات قوس قوزح. -4
لنا أخوة خلف هذا املدى. -5
إخوة طّيبون ...حيبوننا.. ينظرون إلينا.. يبكون -6
مثّ يقولون يف سّرهم. -7
وال يكملونهنا علنّي(... الحصار)ليت هذا  -8

العبارة.
... ال ترتكونا.وحيدينال ترتكونا  -9

ن حّّت مثانية كّل يوم.خسائرنا من شهيدي -10
وعشرة جرحى. -11
.بيتاوعشرون  -12
ومخسون زيتونة. -13
باإلضافة إىل اخللل البنيوّي اّلذي -14
واملسرحّية. )سيصيب القصيدة( -15
والّلوحة الّناقصة . -16

2ؤمن 1صفحة 
elbassair.net

http://elbassair.net/


 
 األسئلة 

نقاط  10أوال: البنــــاء الفكــــري:   
ما الـّداللـة الـنـّفـسـيـّة الّـتـي تـحـمـلـهـا لـفـظـة  ؟و الـمعـانـاة الّـيت يصفها الّشاعر طبـيـعةما -1

."احلصـــار"؟  
 

مـن يـقـصد الـّشـاعر بقـولـه: "لـنا إخـوة"؟،ومـا كان مـوقـفهم من قضية الّشـــاعــر؟.-3  
،وما مـفــاد هـذا الـخـطــاب ؟.إلـى َمـْن يـتـوّجه الّشاعـر باخلـطاب يف املقـطع األخـيـر؟-4  
.هل ميكن اعتبار الشاعر وضح وماهي النزعة املرتبتة عن افكاره -5  
األولــى . 10األسطر  انثر  -6  

نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي:   
أعرب ما حتـته خّط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجـل.-1  
.:واقفون قاعدون    صنف -2  
ما داللــة توظيف الّشاعر لضمري مجع املتكّلمني "حنن"؟.-3  
؟ وما غـرضـه الـبـالغـّي؟.20-18ما نوع األسلــوب يف األسـطـر -4  
ما نوع الّصورة البيانية يف قـول الّشاعر: "لوال زيارات قوس قزح"، اشرحها مبّينا بالغتها.-5  

نقاط 04ثالثا: التقــــومي النقــــدي:   
مود درويش شاعر املقاومة الـفـلسطـيـنّية بال منازع، وأحد أقطاب الّشعـر احلـّر فـي يعتـبـر حم-  

 العصر احلديث.
*أبرز دور هذا الّشاعر يف خدمة هذه القضّية ،مع الرّتكيز على أهّم خصائصه األسلوبية    
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الثاني في مادّة الّلغة العربيّة وآدابهاالفرض  تصحيح  

 نص: محمود درويش "الحصار".
 البناء الفكري:

اليّومية اّليت يقاسيها الّشعب الفلسطيينّ بسبب احلصار  املعاناة اّليت يصفها الّشاعر:املعاناة.1   
الّذي فرضه عليه العدّو اإلسرائيليّ ،وشعور الفرد الفلسطيينّ بالوحدة يف مواجهة العدّو 

ن(01......)  
ن(01التّوضيح:)    
املعاناة اّليت يعيشها الّشعب الفلسطيينّ من  الّداللة النّفسيّة اّليت حتملها لفظة"احلصار":عمق. 2 

ن(01.)الظّلم واالضطهاد الصّادر عن احملتّل  
يقصد الّشاعر يف قوله:" لنا إخوة "هم املتعاطفون مع الّشعب الفلسطيينّ،والّداعون إىل رفع .3  

ن(01). احلصار اجلائر عنهم  
اهرون "إىل اجلنود اإلسرائيليني الّذين ال يتوجّه الّشاعر باخلطاب يف املقطع األخري "أيّها السّ .4  

ن(01). يربحون السّاحات والّشوارع  
ن(01). مفاد هذا اخلطاب: يأمرهم مبغادرة األحياء*   
اهلدف الّذي يرمي إليه الّشاعر من خالل هذا الّنص:تدويل القضية الفلسطينية وحتسيس . 5 

وحماولة إسرائيل الظهور بوجه  العامل وكشف حقيقة ما جيري على أرض فلسطني من جرائم
ن(01.)املظلوم لكسب الرأيّ العامّ العامليّ   

ن(03التّلخيص:)   
.*مراعاة مضمون الّنص/حجم الّنص/سالمة اللّغة  
  البناء الّلغويّ : 1.اإلعراب:أ/إعراب مفردات:

حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظّاهرة على وحيدين: 
ن(0.5..........................)آخرها  
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بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة على  الحصار:
ن(0.5.............................)خرهآ  
ب/إعراب جمل:   
مجلة مقول القول يف حمل نصب مفعول )ليت هذا الحصار(: 
ن(0.5...............................)به  
وصول مجلة فعلية ال حمل هلا من مجلة صلة امل)سيصيب القصيدة(: 

ن(0.5..............)اإلعراب  
.استخراج صيغة منتهى 2 

..........................................(ن0.25)فعائل←(ن0.25)خسائرالجموع:
ن(0.5...........)  

داللة توظيف الّشاعر لضمير جمع المتكّلمين "نحن":   
نتماء)وحيدون التّعبري عن املأساة لتأكيد روح اال*

ن(01...................................)حنن....(  
إنشائي طليب: 21و18.نوع األسلوب في الّسطر 3   

ن،غرضه :لفت 0.25النّداء)أيّها السّاهرون(...
ن(0.5...............................)ن.0.25االنتباه.  

ن،غرضه: 0.25االستفهام)أمل تتعبوا(.... 
ن(0.5..................................)...ن0.25التّعجب  

(:يف العبارة جماز لغويّ قائم على املشاهبة .نوع الّصورة البيانيّة:)لوال زيارات قوس قزح5
،حيث شبّه الّشاعر قوس قزح باإلنسان. ذكر املشبه)قوس قزح( وكّّن باملشبه به)اإلنسان(،وأبقى 

ن(0.5.)(..............على الزمة من لوازمه)زيارات  
ن(0.5....................)استعارة مكنية*   

ن(0.5...............)التّشخيص*بالغتها:     
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ن(04التّقويم النّقدي:)    
الّشاعر محمود درويش المقاومة الفلسطينيّة بال منازع، فقد أخذ على عاتقه أن يعرّف  

 بالقضيّة وأن
يقّدمها للنّاس على اختالف مشارهبم ومعتقداهتم وألواهنم. ألهّنا قضية شعب انتهكت حرماته 

 وسلبت 
. حقوقه ، واغتصبت أرضه   

يمكن أن نجمل خصائصه في النّقاط اآلتية:    
 *التزامه بالقضية التزاما فجّر موهبته الّشعريّة.

روح االنتماء يف كلّ لفظة ويف كلّ عبارة. *جتسيده وبّشكل قويّ النّزعة الوطنيّة، فهو يعرّب عن   
*بساطة األلفاظ وقوّة اإلحياء وعمق األفكار.   
*ميله إىل توظيف الرّموز التّارخيية.   
*توظيف الصّورة الّشعرية اّليت تنقل املعاناة.   
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