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  سا 10 - سا 8: التوقيت  لغة عربية: المادةب فلسفة آدا/  ثا 3: المستوى والشعبة

لوحة على الجدار : قال محمود درويش -نصال  

  أشياء كثيرة اآلنو نقول ..

غيرة مس في األرض الصعن غروب الشّ  

 و على الحائط تبكي هيروشيما 

 ليلة تمضي، و ال نأخذ من عالمنا 

 غير شكل الموت 

هيرة  الظّفي عز .  

عينيك زمان آخر و ل..  

 و لجسمي قصة أخرى 

 و في الحلم نريد الياسمين، 

 عندما وزعنا العالم من قبل سنين 

 كانت الجدران تستعصي على الفهم 

 و كان األسبرين 

اك و الزيتون و الحلم إلى أصحابه يرجع الشب  

 كان الحنين 

 لعبة تلهيك عن فهم السنين 

و نقول اآلن أشياء كثيرة ..  

  غيرةالصل القمح في األرض عن ذبو

 و على الحائط تبكي هيروشيما 

، و ال نأخذ عن عالمنا خنجرا يلمح كالحقّ  

 غير لون الموت 

هيرة الظّفي عز ..  

  كثيرةو نقول اآلن أشياء ..

غيرة عن عذاب العشب في األرض الص  

 و على الحائط تبكي هيروشيما 

 ألف نهر يركض اآلن 
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 و كل األقوياء 

 يلعبون النرد في المقهى، 

 و لحم الشهداء 

 يختفي في الطين أحيانا 

!و أحيانا يسلي الشعراء  

  كثيرةو نقول اآلن أشياء ..

 عن ضياع اللون في األرض الصغيرة 

 و على الحائط تبكي هيروشيما 

و ال نأخذ من عالمنا . طفلة ماتت  

 غير صوت الموت 

.. في عز الظهيرة  
 

)ن08( :البناء الفكري  :األسئلة  

  .؟ أعط بديال لهصفهم من عنوان النّماذا ت -1

2- ق عليهاد معاني القصيدة وعلّحد. 

 .ما العالقة بين هيروشيما وفلسطين؟ -3

 ؟ صإلى ما توحي كلمة غروب في بداية النّ -4

 .لاعر ساخط على إسرائيل وحدها؟ علّهل الشّ -5

6- عجب واالستفهام، واستعن بعناصر من أسلوب التّ أجب ب؟ةماذا يمكنك أن تقول عن القضية الفلسطيني

  .ةبيعة كرموز أدبيالطّ

 ؟صما نمط النّ -7
  

)ن08( :البناء اللغوي            

1- اعر؟ز لغة الشّبما تتمي  

 .ن إلى ما توحيد البعض منها، وبي حد،ص عبارات النّلمسة الحزن بادية في جّل -2

3- هات مثاال لكل نوع وبين المسند والمسند إليه ،ةاعر بين الجمل الفعلية والجمل االسميع الشّنو . 

4- استخرج ثالث عبارات فيها حرف جرن معناه الفرعي أو عطف وبي. 

 ).نقول اآلن أشياء كثيرة عن ضياع اللون في األرض الصغيرة(عبير المجازي في العبارة التالية اشرح التّ -5

  .مدعي بالتّ وضح؟اعر على سرد األحداث أو وصف األحوالهل اعتمد الشّ -6

)ن04: (التقويم النقدي            

  أعط صورة واضحة عما يحدث في فلسطين ، وبين  ، وآالمهمنالفلسطينييشاهدت شريطا يتحدث عن معاناة 

.الغرب من مأساة فلسطيندول موقف الدول العربية و  
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