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محاور 

 اإلجابة

عالمة  عناصر اإلجابة

 مجزأة

 عنوان النص كله إيحاء -1

:ورمز

: العنوان المقترح-

يرمز إلى القضية الفلسطينية التي صارت حبرا على ورق في 

  .المناسبات السياسية والمؤتمرات الدولية

.فلسطين تبكي جرحها  

01 

.ضياع فلسطين): فهم السنين... ننقول اآل(... :ني القصيدةا مع-2  

.الموت يصرخ في ديار فلسطين): ما تبقى من النص(  
01 

 العالقة بين هيروشيما -3

:وفلسطين

.الدمار والخراب يجمعهما  
01 

 توحي كلمة غروب في -4

:بداية النص

.إلى ضياع األمل وفقدانه في أرض السالم  
01 

 الشاعر ناقم على بني -5

:إسرائيل

 على الدول التي كانت لديها يد وساخطان عاثوا في األرض فسادا الذي

.في ضياع فلسطين  
01 

 إلى كلمة حق تجمع صفوفنا وتمحي أحوجناما أصعب الموقف وما : القضية الفلسطينية-6

القلم يعجز بل يخجل عن خط هذه  إنعبارة التخاذل والتراجع، آه، 

 ؟ن من قوة العرب سابقا أين نح؟العبارات أين نحن من صالح الدين

واحسرتاه، صفوفنا تشتت، وقلوبنا النت، غيمة الظالم خيمت على 

طراودة وفارسها أجامنون آت إلنقاد ماسة الشرق، الغروب أخذ آمالنا 

لكن الشمس ستشرق عما قريب، النصر آت على يد صقور الحرية 

  .أبطال الحجارة

02 

البناء الفكري
:8

/8
 

 01 وصفي: نمط النص-7

هي لغة عامة الناس التي تهمس في اآلذان وتقرع القلوب، لغة معانيها : لغة الشاعر-1

.قوية رغم بساطتها وهذا إليحاء ألفاظها  
01 

ي
البناء اللغو

:8
/8

 

لمسة الحزن بادية في كل عبارات النص، حيث نجد غروب الشمس : لمسة الحزن-2

يوحي بغياب األمل والهناء، نريد الياسمين توحي بالرغبة في 

رار الضائع، ذبول القمح، ال نأخذ غير الموت في عز الظهيرة االستق

 .توحي بالدمار والهالك
  

01 
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 الجمل االسمية الواردة في -3

:النص

 الواردة في الجمل الفعلية -

النص

 
 

إلخ...  ة تمضي، لعينيك زمان آخر، لجسمي قصة أخرى

إلخ...ن أشياء كثيرة، ال نأخذ عن عالمنانقول اآل  

 

  المسند إليه  المسند  الجمل

)خبر(تمضي االسمية )مبتدأ(ليلة    

لفعليةا )فعل( قال  ضمير مستتر( الفاعل    

01 

 

01 

.ابتداء الغاية المكانية:  في األرض الصغيرة-: حروف الجر-4  

.ابتداء الغاية الزمانية:  في عز الظهيرة-  

.اإللصاق:  لعينيك زمان آخر-  

01 

.ناية عن فقدان األمل، تاريخ شعب ضاع فضاع معه الحلم واألمانك: التعبير المجازي-5  02 

 

وصف األحوال والدليل على ذلك استخدامه للجمل االسمية كما سبق : لقد اعتمد الشاعر على-6

األرض الصغيرة، أشياء كثيرة: الذكر، واألوصاف  

....كل األقوياء/   

01 

ي 
التقويم النقد

4/
4

 

 إعطاء صورة عن دولة -

لسطينف

موقف الغرب  و موقف العرب -

 من مأساة فلسطين

  . في ديارهم من البطش اليهودينينيفلسطيالمعاناة  -

  موقف العرب من مأساة فلسطين  -
  موقف الغرب من مأساة فلسطين-
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