
   
 

 

 

 –الستفهام في قول الشاعر : من أين أبتدي وأين أنتهي ؟ا_بين الغرض من 3
 ما قيمة اإلنسان ؟  –بال كفن؟   مهاجرا مات

ع( مبينا ما _اشرح الصورة الواردة في قول الشاعر : )الليل يا أماه ذئب جائ4
 يجمع الليل بالذئب موضحا سر بالغة الصورة.

_استطاع الشاعر أن يقدم تصويرا دقيقا للحالة التي يعيشها فما النمـــــــــط النصي 5
 الذي اعتمده ؟ اذكر بعض خصائصو .

 _قطع السطرين األولين من النص مبينا البحر وما لحقو من تغيير .6
  :التقويم النقدي  -جـ

يعد محمود درويش من أبرز شعراء الشعر الحر . بم تعلل ذلك من خالل النص  
 اذكر معلال ما تقول أىم القيم الواردة في النص؟ --

 
 البناء الفكري : -أ

_ في القصيدة رسالة من مغترب مهاجر يعيش حرقـة البعـد ومالم البـين    1
ىـذه الرسـالة  يتوجو بهـا الشـاعر ىلـم أمـو وأىلـو فـي فلسـطين   وقـد ت ـمن  

كــل لــواعش الشــو  ومالم الغربــة التــي ياابــدىا الشــاعر فــي غربتــو   أراد مــن 
خاللهـا الشــاعر بــ  ىــذه الحــال   وىزهـار العجــع فــي القــدرة علــم الو ــول 

 ىلم األىل وال حتم مجرد الو ول ىلم أخبارىم.
_ يعيش الشاعر معاناة الغربة والبعد عن الوطن واألىل واألحبة   وذلك  2
ب النفي الذي تعرض لو من قبل المحتل . وذاك ما أدى ىلم شعور بسب

الشاعر بالعديد من األحعان ومنها: *الحعن الناتش عن الشك في حياة أىلو 
   كما في قولو: )) لانني حعين / تااد تأكلني الظنون(( *

 

  الحـــعن النـــاتش عـــن الشـــو : )) كيـــب حـــال والـــدي واألبنـــاء والتـــراب.((
ن الخــوم مــن الوحــدة والمــرض :)) ىبــي مرضــ  ليلــة ... الحــعن النــاتش عــ

 وىّد جسمي الداء .((
ـــالنص . يقصـــد اشـــاعر  بالمشـــردين السانيـــة شـــعب فلســـطين بالـــداخل 3 _ ب

فتشــردىم ىــو بســبب االســتعمار   والــدليل علــم ذلــك   قولــو: ))لــم يحمــل 
 المذياع عنام خبر ./ ولو حعين((

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 فكريالبناء ال -ب 
 ـ _لمن وجو الشاعر رسالتو ؟ ماذا ضمنها ؟ 01
_.أذكر المعاناة التي يعيشها الشاعر وسببها ؟ ثم حدد األحعان الناتجة عنها 2

 مستدال بأبيات من النص 
_ذكر الشاعر رسائل المشردين بعد سماعها في المذياع ىشارة منو ىلم 3

 طن فمن قصد بالمشردين السانية اشرح ذلك مستعينا بالنص .الالجئين خارج الو 
_رغم ما ألم بالشاعر من أحعان وألم فقد بدا متفائال أحيانا ما المقطع الذي 4

 يشير ىلم ذلك ؟ لخصو 
 _ ضع تصميما عاما لبناء النص؟5

 البناء اللغوي -ب 
 _وزب الشاعر األفعال الم ارعة بشال واسع وضح داللة ذلك .1
 رب ما تحتو سطر في األبيات وبين المحل اإلعرابي لما بين قوسين ._أع2
 
 
 

 

 امتحان منوذجي لألقسام األدبية
 

 [رسالة من المنفى ]حملمود درويش النص
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 لةــــــــاألسئ

 
       

            
 

 اإلجابة النموذجية

 
       

            
 

[ 1 ] 
 تحية ..وقبلة                                                                             

                                             وليس عندي ما أقول بعد                   
 من أين أبتدي ؟ وأين أنتهي ؟                                                         
 ودورة العمان دون حد                                                                  

                           وكل ما في غربتي                         
 زوادة فيها رغيب يابس   ووجد                                                       
 ودفتر يحمل عني بعض ما حمل                                                       

             بصق  في  فحاتو ما ضا  بي من حقد                                  
 من أين أبتدي ؟                                                                          

 ة ...وبعد ...     تحية وقبل
                     [ 2 ]                                                                         

 بخير                                                         أقول للمذياع ...قل لها أنا 
 أقول للعصفور                                                                            
 ىن  ادفتها يا طير                                                                        

 بخير                                                                     ال تنسني   وقل 
 أنا بخير                                                                                    
    أنا بخير                                                                                 

 !                                                                   ما زال في عيني بصر
 ما زال في السما قمر!                                                                    

           وثوبي العتيق  حتم اآلن  ما اندثر                                            
 تمعق  أطرافو                                                                             

 لانني رتقتو....ولم يعل بخير   
 

      [ 3  ]                                                                       
                                                 سمع  في المذياع                        

 تحية المشردين ...للمشردين                                                            
                                                                 )كلنا بخير  (قال الجميع :

                                                          ال احد حعين                     
 كيب حال والدي ؟

 واألبناء.. والتراب...والعيتون ؟                                                                            
 وكيب حال بيتنا ؟

 والعتبة...والوجا ...واألبواب ؟
 سمع  في المذياع

 ردين ...للمشردينرسائل المش
 جميعهم بخير!
 لانني حعين

 تااد أن تأكلني الظنون
 لم يحمل المذياع عنام خبرا !

 ولو حعين 
 ولو حعين                   

    [ 4] 
  ) ذئب جائع سفاح -يا أّماه  -الليل 
 الغريب أينما م م                                                                        )يطارد 

 اح                                                             ويفتح اآلفا  لألشب
 الرياح )تعانق(وغابة الصفصام لم تعل 
 ماذا جنينا نحن يا أماه ؟

 حتم نموت مرتين
 فمرة نموت في الحياة 

 ومرة نموت عند الموت !
   يمألني بااء ؟                                           الذي ىل تعلمين ما

 ىبي مرض  ليلة.... وىد جسمي الداء !
 ىل يذكر المساء

 مهاجرا أتم ىنا ...ولم يعد ىلم الوطن ؟
 ىل يذكر المساء 

 مهاجرا مات بال كفن ؟
 

 أماه يا أماه 
 لم كتب  ىذه األورا  ؟
 أي بريد ذاىب يحملها ؟

 سدت طريق البر والبحار واآلفا 
 وأن  يا أماه

 . وىخوتي  واألىل  والرفا ووالدي 
 لعلام أحياء
 لعلام أموات

 لعلام مسلي بال عنوان
 ما قيمة اإلنسان ؟

 بال أرض
 بال علم

 ودونما عنوان
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  

 

                    

 

 
 ـورة الليـل المخيــب ليـل الغربـاء المنفيـين بــال أىـل وال وطـن   فهــو ن الصـورتي

ليـل طويـل مخيــب يأكـل كــل أحـالم الغربــاء ويسـطر علــم ىواجسـهم   والــذئب 
ـــذئب  الجـــائع مخيـــب وقـــد جســـد الشـــاعر  ـــورة اليـــل المعنويـــة فـــي  ـــورة ال
الجائع الحسـية . وىـذا مـا أكسـب للصـورة بالغـة نقلـ  الليـل ىلـم القـار  فـي 

 ة لم تان تخطر علم بالو ور 
ـــين  _5 ـــنص يجـــد أن الشـــاعر راوح ب ـــنمط  الـــنمط الســـرديالمتأمـــل فـــي ال وال

ذلك أن المقام الذي ىو عليو الشـاعر يفـرض مسـل ىـذين النمطـين      الو في
اســتعمال الفعــل الماضــي ) مــا  ومــن مرشــراتويظهــر فــي المقطــع الســاني  فالســرد

وتظهــر وزيفتــو فــي كــون ىــذا المقطــع  نــدثر..( والــروابط الظرفيــة ) حتــم اآلن(ا
فـنلمس مثـاره فـي أغلـب المقـاطع   ومسـال ذلـك  وأما الو ـبمرجعي ىخباري. 

فيــــو الجمـــل االســــمية )) كـــل مــــا فـــي غربتــــي..((  المقطـــع األول الــــذي تظهـــر
ــــابس(    وأفعــــال الحالــــة مســــل )) بصــــق  فــــي  ــــفحاتو (( والنعــــوت مســــل ) ي

 (...   واستعمال الظروم مسل )) دورة العمان(
 .التقطيع_6

 وليس عندي ما أقول بعد            تحـيّـة وقبــلة ...   
//0//0 //0//0              //0//0  /0/0 //0 //00 

 متفعلن  مستفعلن   فعول              متفعلن  متفعلن    
األبيـــات مــــن بحــــر الرجــــع  وتفعيلتــــو ىـــي ) مســــتفعلن ( وقــــد جــــاءت معاحفــــة 

علن ( بحــذم الســاكن الســاني . كمــا جــاءت معلــة فتحولــ  فتحولـ  ىلــم ) مــتف
بحـــــــــــــــــــــــــــــــــذم الوتـــــــــــــــــــــــــــــــــد األخيــــــــــــــــــــــــــــــــــر         . ىلـــــــــــــــــــــــــــــــــم فعـــــــــــــــــــــــــــــــــول  

 التقويم النقدي  -ج
محمود درويش ىـو شـاعر الق ـية الفلسـطينية وشـاعر العروبـة والقوميـة   وأحـد 
أىم أقطاب الشعر الحر في العصر الحدي    ويظهر ذلك بوضـوح مـن خـالل 

ىذا اللون من الشـعر مـن خـالل التـعام الشـاعر بوحـدة تمان الشاعر من نا ية 
التفعيلـــة والتصـــرم فـــي عـــدد مـــرات ورودىـــا فـــي الســـطر الواحـــد والتنويـــع فـــي 

فيهــا  ةالقافيــة وتغييرىــا حســب الموقــب والدفقــة الشــعورية . والتــعام لغــة ىيحائيــ
ــــل )القمــــر   غابــــة  ــــب الرمــــع مس ــــر مــــن مظــــاىر الشــــعر الحــــر مســــل توزي الاسي

   الريــاح ..(  أمــا القــيم الــواردة فـي الــنص فــيمان أن نــذكر حــب الصفصـــــام 
 األوطان   والتعلق بو

 
 
 
 

 

  

_  رغــم مـــا ألـــم بالشـــاعر مـــن أوجـــاع ومالم ىال أن بارقـــة األمـــل مـــا تـــعال 4
موجودة عنده ويظهر ذلك في المقطـع السـاني فهـو علـم حـد قولـو مـا يـعال 

ســالة ىلــم أمــو واىلــو وذويــو .. ومــن بخيــر يحّمــل ذلــك العصــفور والطيــر ر 
عالمات ىذا الخير أنو مايعال يرى فهو يشـار ربـو علـم نعمـة النظـر   ومـا 

فلســطين . ومــا يــعال  يــعال فــي ىــذه الــدنيا قمــر يطــل عليــو وعلــم أىلــو فــي
 لك كسوة تأويو فهو بخير واألمل كل األمل في ىذا الخير.رغم الفقر يم

 جد ىلم األىل والوطن رسالة شو  وو _ الفارة العامة: 5
طمأنة الشاعر عن حالو  _ 2/تحية الشاعر ألىلو _1: األفاار األساسية
 تلهب الشاعر لمعرفة أخبار أىلو وذويو   _ 3/أىلو في الوطن 
 مخاوم الشاعر وأحعانو في بالد الغربة _4                   

 البناء اللغوي : -ب
التجـدد و الحـدوث و   ارعةمن دالالت توزيب الشاعر لألفعال الم _1

ما يعال )تااد تأكلـو الظنـون ( .. وىـو حـين يتسـاءل  حتم أنو.  االستمرار
 ــورة ســمعية متجــددة و مســتمرة و كــأن المشــهد مــا زال  يعطــي القــار   

ومســال ذلــك قولــو: ))يطــارد الغريــب/  كــاماًل بتفا ــيلو فــي مخيلــة الشــاعر
 يذكر المساء/ ..(

ع منفصل مبني علم الساون في محل رفع ضمير رف :نحن اإلعراب :_2
 تمنييع منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة علم مخره. بااء:توكيد.

 جملة مقول القول في محل نصب مفعول بو. )كلنا بخير(:
ىـــل يـــذكر المســـاء  –؟ ىزهـــار الحيـــرة_  مـــن أيـــن أبتـــدي وأيـــن أنتهـــي _3

  رض الوطن في العودة ىلم أ ىزهار اليأس_  بال كفن؟ مهاجرا مات
  . التأسب واليأس_  ما قيمة اإلنسان ؟ –

 جملب فعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب. )يطارد( :
 جملب فعلية في محل نصب خبر لم تعل . ) تعانق (:

 _ في الصورة تشبيو بليغ طرفاه الليل )الليل يا أماه ذئب جائع( 4
 وقد جمع الشاعر ىاتين    .نااألداة ووجو الشبو محذوفت هاوالذئب   وركن

  

  :من ىعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتوا ل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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بكالوريا جترييّب يف ماّدة  امتحان
 الّلغة العربّية وآدابها 

 يمي  العب  ادأببي  جل            

 :اعرللعاملختار النص             

 حممود درويش                     

                                  

 ثانوي  قابيري خالد بالسوقر


