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امتحان الفصل الثاني في مادة األدب العربي

ساعات وربع4: المدة)                                  السنة الثالثة(ولغاتآداب وفلسفة و آداب :شعبة 

قال نازك المالئكة
،خلف البالدجمیلة   تبكین خلف المسافات 

اد ــوق الوســو ترخین شعرك كفك دمعك ف
أتبكین أنت؟ أتبكي جمیلة ؟ 

حون السخیات و األغنیات؟ــــــأما منحوك الل
لمات ؟ـذلوا الكــا؟ أما بــــــأما أطعموك حروف

إذن یا جمیلة ؟ففیم الدموع
ل شفھ ـــك كـــراحــــــوصف جــنحن منحنا  ل

ماعنا المرھقھ ـــــو جرحنا الوصف، خدش أس
حملت القیود الثقیلھ وأنت 

و حین تحرقت عطشي الشفاه في كأس ماء
ناء ـــنا سنسكتھا بالغــحون وقلــدنا اللــحش

و نشدو لھا في اللیالي الطویلھ 
للھیب لقد أرشفوھا الدماء ، سقوھا ا: و قلنا 
یب ـــــلى خشبات صلــاقد سمروھا ع: و قلنا

و رحنا نغني لمجد البطولھ  
عل   ثم غرقنا ــــــوف نفــ،س)سننقدھا(:و قلنا 
الحروف النشاوي صحنابین " سوف "مدى وراء 

تعیش جمیلة   تعیش جمیلة  
وء نیة ــــــفي س)ینــاكـكـحملوھا جراح الس(ھم 

وحسن طویة سام ــــــــــونحن نحملھا ـ في إبت
جراح المعاني الغالط الجھولھ 

یوب فرنسا ـــــــــیھا نــــــــــا لجراح تعمق ففی
رح وأقسىــــل جــــــوجرح القرابة أعمق من ك

.فواخجلتا من جراح جمیلة
:المطلوب

:البناؤ الفكري
من ھي جمیلة ؟ وماذا تعرف عنھا؟.1
.حدد العبارات. في القصیدة استیاء الشاعرة من مواقف العرب اتجاه معاناة الجزائریین.2
.حدد العبارات التي تمجد فیھا الشاعرة بطلة النساء العربیات.3
جمیلة؟ وما موقف الشاعرة من ھذا ؟بم مجد العرب بطوالت.4
.صف الحالة الشعوریة للشاعرة في ھذا النص مدعما إجابتك بالحجج واألدلة.5
.أجب عن أسئلة الشاعرة بلسان جمیلة.6
:البناء اللغوي
.؟ما داللة اإلستفھام في السطر الثالث.1
".سوف نفعل"ما الداللة الزمانیة للعبارة .2
.أعرب مابین قوسین إعراب جمل.3
.قطع األسطر الثالثة األخیرة ثم ضع تفعیالتھا وسم بحرھا.4
في األمر ومع ضمائرالمخاطب المؤنث ، المثنى ،و جمع المذكر وبین ماحدث فیھ من "قال"صرف الفعل .5

.تغییر

یتبع



.أجب عن أحد الموضوعین األتیین

:المطلوب األول
.بأسلوبك الخاص مدعما ما تذھب إلیھ بالحجة والدلیل21حتى 13اشرح األسطر

:المطلوب الثاني
.أسطر10أبد رأیك في .ھل وفقت الشاعرة في رسم حقیقة  الثورة الجزائریة من خالل قصیدتھا 

.بالتوفیق




