
  

  2017-2016ثانوية مهاجي حممد احلبيب                                              األقسام: الثالثة آداب و فلسفة 

  و نصف املدة الزمنية :ساعة                                                                     -عني االربعاء-

  الفرض احملروس األول للفصل الثاين يف مادة اللغة و األدب العريب                

 !حرييت

 !حرييت

 !حرييت

 )صوٌت أرددُه مبلء فم الغضبِ (
 حتت الرصاص ويف اللهبِ 

 وأظُل رغم القيد أعدو خلفها

 خطوها أقفووأظُل رغم الليل 

  !وأنا أناضل داعياً حرييت
***** 

 ل)وأنا أناض(سأظل أحفر امسها 

 األرِض يف اجلدراِن يف األبواِب يف ُشَرف املنازليف 

 يف هيكل العذراء يف احملراب يف طرق املزارع

 يف كل مرتفٍع ومنحدر ومنعطف وشارع

 يف السجن يف زنزانة التعذيب يف عود املشانق

 رغم السالسل رغم نسف الدور رغم لظى احلرائق

 سأظل أحفر امسها حىت أراه

 ويكربْ  في وطنيميتد 

 يكربْ  ويظل

 ويظل يكربْ 

 حىت يغطي كل شرب يف ثراهْ 

 حىت أرى احلرية احلمراء تفتح كل بابْ 

 والليل يهرب والضياء َيدكُّ أعمدة الضبابْ 

 !حرييت

  .!حرييت
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  :البناء الفكري

   ؟إليها؟و ما الدافع   شغلت بال الشاعرة يف هده القصيدة ما القضية اليت  /1
  ؟ مب وصفت الشاعرة احلرية؟ و مل/2
  .انطوي النص على قيم متعددة .استخرج قيمتني مع التعليل  /3
  .الضياء -الليل-احملراب -هيكل العذراء آالتية:اىل ما يرمز الشاعر بالكلمات  /4
  ما النمط الغالب على النص ؟اذكر مؤشرين له .  /5

  البناء اللغوي:
  التعذيب.جمال  إىلتنتمي  كلمات   أربعاستخرج  /1
  ."والضياء َيدكُّ أعمدة الضبابْ  "اآلتيةو الفضلة و نوعها يف العبارة  إليهعني املسند و املسند  /2
 لسأظل أحفر امسها وأنا أناض :" تيهماغبالالصورتان البيانيتان اشرحهما و حدد نوعيهما ووجه  إليك /3

  ."أقفو خطوها ،"يف األرِض يف اجلدرانِ 
  اعراب مفردات و ما بني قوسني اعراب مجلاعرب ما حتته خط يف النص /4
ا و  /5 ا  مسميا حبرها . أهمقطع األسطر اآلتية مبينا تفعيال   تغريا

 لسأظل أحفر امسها وأنا أناض-
  يف األرِض يف اجلدراِن يف األبواِب يف ُشَرف املنازل -
  بني يديك ظاهرة االلتزام  عند الشعراء املعاصرين الذييعكس النص  : التقومي النقدي

ذه الظاهرة و اذكر ثالثة من خصائصه    روادها من  ثالثة ا و املطلوب: عرف 
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  سلم التنقيط  االجابة النموذجية

  البناء الفكري:
من قيود املستوطن  رغبة الشعب الفلسطيين يف اإلنعثاق القضية اليت عاجلتها الشاعرة يف نصها هو

  و سعيه  اىل اسرتجاع حريته املسلوبة . الدوافع: الصهيوين
  يف حرية الشـعوب وحـــق تقرير املــصري  البحث -
  مواجهة الواقع املرير ، -
 بشاعة جرائم االستعمار الصهيوين  تصوير -

 االستيالء على األراضي بالقوة بعد طرد أهلها ‐

 القتل والتشريد ‐

 واملعاناة اليومية داخل األرض احملتلةالسجون  ‐

 

ا التايت اال بالدم و التضحيات  /2 ا محراء و ذلك ال   وصفت الشاعرة احلرية با
اصرار الشاعر على نيل احلرية و جتاوز كل قيود   قيمة سياسيةامهها  انطوي النص على قيم متعددة /3

  االستعمار
  الرموز.–االلتزام  قيمة ادبية-ن تعذيب و سجون و قهر: معاناة الشعب الفلسطيين م قيمة اجتماعية

: الليل-: الديانة االسالمية/احملراب : الديانة املسيحية/يرمز الشاعر بالكلمات آالتية: هيكل العذراء /4
  : احلرية االستقالل..الضياء -االستعمار /

االفعال املاضية/ ظروف املكان و الزمان  : سردي  اهم مواشراتهالنمط الغالب على النص /5
  سجن/طريق

  البناء اللغوي:
  اللفاظ اليت تنتمي اىل جمال التعذيب: سجن /زنزانة/ املشانق/السالسل /1
  ."والضياء َيدكُّ أعمدة الضبابْ  عني املسند و املسند إليه و الفضلة و نوعها يف العبارة اآلتية"ت //2

لفاعل ضمري مسترت تقديره هو مسند اليه/ و اجلملة الفعلية الضياء :مسند اليه/يدك:مسند/ا
  (يدك):مسند (خرب) أعمدة :فضلة نوعها مفعول به 

  اإلصرار" كناية عن صفة يف األرِض يف اجلدرانِ  لسأظل أحفر امسها وأنا أناضالصورتان البيانيتان  /3
  استعارة مكنية  ."أقفو خطوها "،
و الفاعل  فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة منع من ظهورها الثقل اقفو:: عرباال/4

  ضمري مسترت تقديره "انا"
و عالمة جره الكسرة الظاهرة على اخره و هو مضاف /و الياء مظاف "مبن"  : اسم جمرور  وطين     

  اليه
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  هلا من االعراب مجلة ابتدائية الحمل )صوٌت أرددُه مبلء فم الغضبِ (اجلمل 
  (و انا اناضل):ج امسية يف حمل نصب حال 

ا و أهم  و حتديدقطع األسطر اآلتيةت /5   مسميا حبرها .  اليت تطرأ عليها تغرياتالتفعيال
  لسأظل أحفر امسها وأنا أناض-
 ///0/ /0-//0//0 -///0//0/0  

 متفاعلن      متفعلن     متفاعالتن  

  يف األبواِب يف ُشَرف املنازليف األرِض يف اجلدراِن  -
   /0/0/  /0-/0/0/  /0-/0/0/  /0-///  0/0/0  

  متفاعلن      متفاعلن      متفاعلن      متفاعالتن    
  : يعكس النص الذي بني يديك ظاهرة االلتزام  عند الشعراء املعاصرين التقومي النقدي

ذه الظاهرة و اذكر ثالثة من خصائصها و   ثالثة من روادها    املطلوب: عرف 
  من الكراس
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