
 

 ورقـــــة عمــــــل

 2018 / 2017    األدبـيالثالث الثانوي 
 الدورة الثانية      م عدا املطالعة والتعبري2015امتحان شهادة الدراسة الثانوّية العاّمة دورة عام 

 يف احلياة: إيليا أبو ماضيقال الشاعر 

 مجيــاًل شـيئًاال يـــرى يف الوجوِد            مجــاٍلواّلــــذي نفُســـــه بغيـــر  -1

 عّللــــــــوها فأحسنـــــوا الّتعليــال  أنـاٌسأحكــُم الّنــاس يف احلياة  -2

 يـزوَل حتى يــــــزوالال ختــْف أن   فتمتـــْع بالصُّبح مــاُدمـَت فيــه -3

 مطـــرًا يف السهــول حييي السُّهوال  إذا الّسمــــــاء اكفهــّرْت توقــعو -4

 هل شفيتم مع الُبكــــاِء الغليـــال؟  ُقْل لقوم )يستنزفون( املآقي: -5

 درجة( 80) أواًل: املهارات اللغوّية والبنية الفكرية والعاطفة:

 درجات( 10)                             (؟َجمال(؟ وما ضد )قومما مجع كلمة ) -1

 درجات( 5)                        ما الفكرة العاّمة اليت ُبيَن عليها النّص السابق؟ -2

 درجات(  5)  اخرت اإلجابة الصحيحة مّما بني القوسني، ثّم انقلها إىل ورقة إجابتك فيما يأتي: فكرة البيت الرابع هي:  -3

 توّقع انقشاع غيوم السماء(. –توقع تأخر املطر  –توقع اخلري  –وة إىل )توّقع اكفهرار السماء الدع     

 درجات(  10)        اشرح معنى البيت الثالث من النص شرحًا وافيًا. -4

 درجات(  10)     ما الذي يفتقده اإلنسان املتشائم يف البيت األول؟ وما أثر ذلك فيه؟  -5

 درجات(  10)    من فهمك البيت الثاني. ما الصفة اليت منحها الشاعر لإلنسان؟ ومتى يستحّقها يف رأيه؟  -6

 درجة( 20) ليجدي ورجَّعتُ احلنني فلم يُشفَ وكم رُمْتُ أن جيدي البكاء فلمْ يكن قال لسان الدين بن اخلطيب:  -7

  من النص من حيث املضمون.وازن بني هذا البيت والبيت اخلامس 

 درجات( 10)   هات شعورًا عاطفيًا جتّلى يف البيت الثاني، واذكر أداة من أدوات التعبري عنه، مع مثال مناسب.  -8

 درجة( 120) ثانيًا: البنية الفنّية وقواعد اللغة:

 درجات(  10)  (العقل)(، وكلمتني تنتميان إىل جمال الطبيعةهات من النص ثالث كلمات تنتمي إىل جمال ) -1

 درجات(  10)      استخرج من البيت اخلامس أسلوبًا إنشائيًا، واذكر نوعه. -2

 درجة( 20)  هارَ مشّاً وتارةً تقبيال كن مع الفجر نسمةً توسع األز قال إيليا أبو ماضي يف القصيدة ذاتها:  -3

 ثم اذكر قيمة من قيمها الفنية مع التوضيح. ( صورة مجيلة حللها،نسمة توسع األزهار مّشًايف قوله: )     

 درجات(  10)    اذكر مصدرًا من مصادر املوسيقا الداخلّية برز يف البيت الرابع، ومثل له. -4

 درجة(  40)   أعرب من النص ما وضع حتته خط إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل.  -5

 درجات(  10)  (؟ال ختف أن يزولَ –ال يرى يف الوجود شيئاً مجيالً ) ( يف كل من اجلملتني اآلتيتني:الما نوع ) -6

 درجات( 10()السهول: )حييي املطر أكد ما وضع حتته خط توكيدًا معنويًا، واضبط التوكيد بالشكل الصحيح فيما يأتي -7

 درجات(  10)      امأل الفراغ مبا يناسبه، ثّم انقله إىل ورقة إجابتك فيما يأتي:  -8

 درجات(  10)    ( هي: ..........ُقل( اسم مشتق نوعه: ...... ، العّلة الصرفية يف كلمة )مجيل)     
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 مسيح القاسم/   الطريق             الثانية / النمط وصفي سردي / املذهب واقعيالوحدة                                                  
 2018 / 2017    األدبـيالثالث الثانوي                                                                                                                 

مسيح القاسم شاعٌر فلسطييّن عاصر النكبة وتداعياتها وجّرب ِمحنة اللجوء الفلسطييّن لكّنه ُعرَف بدفاعهه عهن قضهية وطنهه      املمهدات :

والسياسهية ، ويف ههذا الهنص يصهّور معانهاة شهعبه الفلسهطييّن يف  هّل          ومنحها ُبعدًا قومّيًا وإنسانيًا ، وقد عانى من السهجن ملواقفهه الوطنيهة   

 االحتالل وجيعل منه منوذجًا ملعاناة كّل إنسان ويدعوه للسري يف درب النضال والكفاح السرتداد احلّق واألرض .

 الدعوة إىل التحرر اإلنساني الفكرة العامة :
 ألرضأثر النضال والتضحية يف الشعب و ا املقطع األول :

انقا نقُُ    أبدًا على هذا الطريق  !! رراياتاقا بُقُر الرقرير صص ُنقوُتاا أمقُل الغريق  رأبقدًا صص جنقيُ. عقدُنا صص أبقدًا صص نعقي.ل للُقدي  ربرقلو  موت              

يف نقب  املُقانع صصر    اخلَُب يف األرِض اليباْبر بدمائاا نسقي جاياًا صص يف الرتاْب رُنرُد حقاًل صص شاَخ فيه اجلذُ  صصيف شقرِخ الشقباْبر ُنُقبُ   

 بكلِّ أقداس احلياة !!  للمربى صص ُاحلقائب صص ُالُياْبر نبَ  القلوب املؤماات صصر

 ارتباط النضال الوطين بالنضال اإلنسانياملقطع الثاني : 

ْْ ! ر ُنُقيُ  مقر فقرزي ِ يقِر القد مع صص يف        عقرس الدقداْ صص أبقدًا صص علقى هقذا      أبدًا على هذا الطري  ! رنذُي فدى أشواق سابلٍة على ُعِد العطقا

ُُ السقواقي صص أن هقا تداقى فقدى الالهقر العميقْ  !!ر ُالالهقُر اقري دافققًا صص اقري ُيكدسقُ  الس قدُد رُان قر إ  األفق                  البعيقد صص  الطري  ! ر شقر

ْْ      انُ ْر إ  األف  البعيْد رفهااك صص كانت ثورٌة كربى صص ُكانت بور سعيْد رُهااك شيخل ميِّتل ص ص ُهااك مقيالدل جديقْد رُهاقاك نقاسل أنقدقا

ْْ رُترم ققدُا صصلدعققي         ْْ رجلققدُا القيانققرةر الطغققاةر األِبيققا فققوق  رنققاعوا احليققاة صص ُنسلقققوا ُ ْرققَر اجلاققائِر يف اجلليققْد رُهاققاك مققاا. أنبيققا

!ْْ  رماده. ُشعُل الريا

 صور من معاناة الشعوب يف إفريقيا و أمريكااملقطع الثالث : 

بات إ  األف  البعيقْد صصان قْر إ  األفق  البعيقْد رفهاقاك صص يف أعمقاق إفريقيقا اجلقواري ُالعبيقْد رفاقرل صص فقر  بكّدقه فقوق اجلبقا  الشقاح               ُان ر 

رى صص شققرُيُققب  فيهققا الاققور ُالققدمص ُاحليققاة !ر ُهاققاكصص يف أعمققاق أمريكققا اجلرفققُة ُالدمقق ُق ُالرققياْ  رطبققلل صص يققدق  بققال انقطققا  ر ملدياققٍة تُ       

 ُزجنيٍّ ُيباْ  !

 حتمية انتصار الشعوب املناضلة: الرابعاملقطع 

ريق   ُهااك صص يف األف  القريب صص هااك يف األف  البعيْدر ليسقت تقدُ. األرُض دُرتهقا بقال نُقري جديقْدر فاءقل لقواْك صص ُامقِ  صص يف هقذا الط          

ُُ السواقي صص أن ها   تداى صص فدى الاهِر العميْ صصر أبدًا صصعلى صص هذا صص الطريْ  !! رشر

إننا ماضون على درب النضال ، فأعالمنا يراها كّل من عمهَي عهن ههذا الطريهق ، وهتافنها جيهّدد األمهل يف نفهس كهّل          املقطع األول : : الشرح

فافهها ، وتسهتعيد   يائس ، وبنضالنا نقهر األعداء ونفرح األصدقاء ، حيث تتحول أجساد الشهداء إىل خصهب  ومنهاء  يف األرض الهيت طهال ج    

 املصانع قوتها من خالل قلوبنا اليت تؤمن بقدسّية احلياة ومجاهلا وضرورة التضحية من أجلها .

إننا ماضون على درب الكفاح ، نضّحي مهن أجهل جيهل الاهد املعطهاء ، وتتعهاىل صهيحات الشههادة ودمهوع فرحهها حهني ارتقهاء الشههداء ،              املقطع الثاني : 

النضال ، فشرف النضال العربي يكمن يف التضحية مهن أجهل اسهتمرار نههر الكفهاح اإلنسهاني ، الهذي جيهرف بطريقهه كهّل           مؤكدًة السري يف درب 

َ  أيهها املناضهل  يف فلسهطني فهو أفهق العروبهة ، فسهرتأ بطولهة أبنهاء  بهور سهعيد الهذين ضهح                وا كمها  ألوان الصعاب وعقبات االستعمار .ثم ارفع بصهر

د الدول املستعمرة وبدأت عهود الدول املناضلة املتحررة ، وقد وقف إىل جانب العرب شعوب صديقة صهنعت حضهارتها رغهم    ضّحيَت ، حيث انتهت عهو

 رّية .الصعاب وكان لديهم قادٌة خملصون قَضوا على األنظمة امللكية املستبدة وختلصوا من  لمها ، وعاَنوا لكي يعيش األحرار بعدهم بكرامة وح

انتقل بطرِفك  يف أقاصي األرض فستقع عيناَ على معاناة السود يف إفريقيا من العبودية ، لكنهم سلكوا درب الكفاح لينالوا فجهر   : ثماملقطع الثالث 

م حريتهم ويتخلصوا من حياة القهر ويصنعوا حياتهم احلّرة الكرمية ، كمها ههو احلهال يف أمريكها الهيت أفسهدها التفّكهك االجتمهاعي وضهياع القهي          

 ائم ، كطبٍل عظيٍم يستمر يف دعوته لبناء ترف احلياة على حساب املستضعفني ممن استعبدتهم سياسة التمييز العنصري .وكثرة اجلر

َ أّنهه لهن ميهرّ وقهت طويهل حتهى يتحقهق النصهر للشهعوب املناضهلة ف               : الرابعاملقطع   َ  يف وطننا العربي أو يف شهعوب العها؛ ف فّّنهك سهتدر حيثما جتّولتَ بنظر

 العظيم . يها املناضل ارفع راية الكفاح وِسرْ معنا يف درب النضال ألننا سنظلّ على هذا الدرب وشرف املناضل أّنه يضّحي من أجل استمرار النضالولذلك أ

 املهارات اللغوية : 

 ر  األتربة، الرتاب :  آباد، أبد  :  مواليد، ميالد :  أضّراءمجع ر ضرير :  •

 ر   جنينة، جاائر :  قدس، أقداس :  اجلاريةمدرد ر اجلواري :  •

 ر  منوت، نذُي:    نّظموا، نسقوا :  نذبل، نذُي :  اخلرابمعاى ر اليباب :  •

 
 

 



 

  الفكر اجلزئية :

 التضحية حتمل اخلري واألمل  –أثر تضحيات الشهداء  –أثر النضال الفلسطيين واإلصرار عليه  1م

متجيد حركات  –بورسعيد نهاية لالستعمار وبداية للتحرر  –جزء من النضال اإلنساني النضال الوطين  –التضحية شرف وسعادة  2م

 التحرر ورموز النضال يف العا؛

الدعوة إىل مواصلة النضال  –حتمية انتصار املناضلني  4معاناة شعوب أمريكا . / م –نضال األفارقة من أجل التحرر  –معاناة األفارقة  3م

 وحدة النضال العاملي –

 البنية الفكرّية :

 حدد الكلمة املدداحية يف الاص مع الدعليلص-1

 الكلمة املفتاحية هي الطريق واليت بين عليها النص ألن املقصود بالطريق النضال والشهادة ألجل احلق. -

 حيمل الارال اخل  للوطر شعبًا ُأرضًاص تقص مالم  هذا اخل  يف املقطع األُلص  -2

 الوطن. للنفوس وقهر األعداء وإثارة اخلصب والنماء يف األرض وحفظ حقوق األجيال القادمة فيها واسرتداد احلقول عافيتها وبث احلياة يف صناعاتإعادة األمل  -

 مجع الشاعر بني الدعلني( نذُي ُنُي ) ليوض  حالة ندسية حمددة يف ظرُ نرالي  ُاحد ُض  ذلك ث. اربطه بالسواقي ُالاهرص -3

ومن أجل تعالي صيحات النصر ،لشاعر تأكيد فكرة نضالية تدور حول أثر تضحية اجلزء من أجل الكل بالفعل ) نذوي (أراد ا -

 بالفعل ) نصيح ( ومن هنا كان ربط ذلك بالساقية اليت تفين مياهها وتصبه يف النهر الكبري فيستمر يف اندفاعه  .

 ُزُال عهد قدي. ص ُض  ذلكصجعل الشاعر مر بور سعيد شاهدًا على ميالد جديد  -4

 النتصار حركات التحرر العربية والعاملية. كان انتصار مصر على العدوان الثالثي يف مدينة بور سعيد نهاية لعصر االستعمار الاربي العسكري وبداية -

 ؟الارال يف الوقت احلاضر هو امدداد للارال العربي ُالعاملي عرب الداريخ ص أير ُرد ذلك يف الاص -5

 ورد ذلك يف املقطعني الثاني الرابع مؤكدًا أن النضال يف كل مكان من العا؛ ال يتوقف يف مواجهة الظلم . -

 الشاعر مؤمر حبدمية اندُار الارال اجلماعي ص هات دلياًل مر الاص على ذلكص -6

 ملؤمنات..(.ا –ترمدوا  –نصيح  –من خالل اعتماده على ضمائر اجلمع و كلمات اجلموع مثل ( نذوي  -

 رند الشاعر بعرًا مر القرايا اإلنسانية يف إفريقيا ُأمريكا اجلاوبية ُدعا إ  نُرة الشعوب يف كل ماهما ، ُض  ذلك مر الاصص -7

من اجلرائم والتمزق  من خالل طرحه ملعاناة األفارقة من  لم التمييز العنصري وتسليط الضوء على ما يعانيه أبناء أمريكا اجلنوبية -

 االجتماعي والعبودية وبذلك يدفع بالشعوب احلرة فو مساندة نضاهلا وطلب حريتها.

 الشاعر مؤمر حبدمية اندُار الشعوب العربية ُشعوب العامل هات مر الاص ما يؤكد ذلكص  -8

 هناَ فجر يصب احلياة والنور يف أفريقيا -هناَ ميالد جديد يف بور سعيد           -

  نرال الشعوب املرطهدة(ص -العربي  الارال -جتربة الشاعر )مطلع القُيدة شعاراً كرر  أكُر مر مرة ص حدد  ث. اربطه بكل مر أطل  الشاعر يف  -9

الشعار )أبدًا على هذا الطريق ( يدور حول ضرورة النضال يف مواجهة الظلم السرتداد احلق وهو مما عاشه الشاعر ألنه فلسطيين قد  -

رتبط ذلك بالنضال العربي ألن مجيع األقطار العربية عانت من ويالت االستعمار وقدمت التضحيات الكبرية يف اغتصبت أرض بالده وي

 سبيل حريتها وهو ما جنده يف نضال الشعوب األخرأ اليت بذلت التعب والدم ألجل اخلالص من الظلم ونيل احلرية.

 املوازنة : -10

 لست أعاوبدها أُ مومياها     قال الديدوري : ق. حترر مر توابيت األسى

 ُازن بني ن رة كل مر الديدوري ُمسي  القاس. إ  اإلنسان ُموقف كل ماهماص

  كالهما يدعو إىل التحرر و الثورة على الظلم.الدشابه :  -

 الفيتوري نظرته إىل اإلنسان أنه يعاني وحزين وجامد كاملومياء وموقفه رفض للواقع  -أ اال دالُ:  -

 القاسم نظرته إىل اإلنسان أنه يعاني من الظلم الوعبودية لكنه ثائر ومناضل وموقفه إعجاب بالنضال والثورة -ب                     

 إنسانية العاطفة : 

 أمل وإعجاب . 4إعجاب و حزن / م 3اعتزاز وفرح / م 2اعتزاز وأمل / م 1م املشاعر العاطفية : 

: اسم  هااك: فعل أمر /  ان ْر: مفعول ألجله منصوب /  فدى: مفعول به /نب + جاياًا: مبتدأ /  راياتاا:  رف زمان منصوب /  أبدًا اإلعراب :

: مضارع مبين للمجهول مرفوع /  ُيبا +  ُتشرى: مبتدأ /  اجلرفة: مضاف إليه /  اجلبا : مبتدأ /  ناسإشارة مبين يف حمل نصب  رف مكان / 
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 ( 1942غادة السَّمان)    (ولو فتَّشوا رأسي َلصادروهدراسة درس القراءة )

 / البّد من قراءة الدرس من الكتاب أكثر من مرة / تنبيه :                            2018 / 2017    األدبـيالثالث الثانوي                                                                                    
 وجدْته من  وردة صيب املصعد / رائحة تبغ السائق / ابتسامة احلّمال / ترحيب مو ف املطار /ملا مَل بدا الصباح ودّيًا وأليفًا للكاتبة ؟ -1

 االسرتخاء العام الذي يلّف جو املطار ، التثاؤب املرتسم على األفواه  ما الذي جعل كل شيء مطمئنًا بعيدًا عن التوتر يف املطار ؟ -2

قطع تثاؤبه ، جحظت عيناه ، استيقظ اهلاتف املوضوع أمامه كما لو ها أنها عربية ومن مواليد دمشق ؟كيف تصّرف موظف املطار حني قرأ يف جواز سفر -3

 كان اسم سورية إصبع ديناميت مشتعل ، نطق بكلمات  أملانية كانت له هلجة إنسان يبّلغ عن حريق أو هلجة شخص يتسلق شرقته رجل ملثم .

 حني قرأ يف اجلواز أنها من مواليد دمشق و سورية اجلنسية قبل زواجها .تعُد عند ختم  جواز السفر ؟حدد السبَب الذي جعل موظََّف املطاِر ير -4

 أحاطا بها ، فّتش األول حقيبتها و أوراقها وآلة تصويرها ، بينما توّلى اآلخر حراستها .ماذا فعل رجال األمن العمالقان بالكاتبة ؟ -5

 مالحمها العربية . –بشرتها السمراء  –شعرها األسود اتبة يف املطار ؟ما الذي لفت االنتباه يف شخصية الك -6

؛ تكن هلا أية أسنان طويلة متدلية كمصاصي الدماء ، وال خمالب ، و؛ تكن تعقد شعرها بعظمة  ماذا شاهدت الكاتبة يف املرآة ؟ -7

 ية السمر .بشرية كما فعل آكلو حلوم البشر ، ؛ تشاهد سوأ وجه كماليني الوجوه العرب

عّد  إخراج املرآة نوعًا من االستخفاف حبضوره وبرودًا ال ة للمرآة من حقيبتها ؟ وما الذي مل يلحظه يف احلقيبة ؟ الشرطّي إخراج الكاتب ماذا عّد -8

 يليق بالواقفني بني يديه ، ؛ يلحظ القلم و؛ يلحظ البطاقة الصحافية .

 من موقف يف القصة . حدد هذه املواقف ، ثمَّ بّين الدوافع  اليت وراءها . ُفّتَشِت الكاتبة يف املطار يف أكثر -9

 تفتيش احلقيبة واألوراق وآلة التصوير ، دافعه : جواز سفرها العربي  -1

 تفتيش احلقيبة بعد إخراجها املرآة ، دافعه : عد  الشرطي تصرفها استخفافًا حبضوره -2

 طائرة ، دافعه : اخلوف من تهريب سالح فّتاَالتفتيش الرمسي قبل الصعود إىل ال -3

 من التعامل : بعد اهلزمية ، ويف تاريخ كتابة هذا النّص ، مَب تعلل كاًل منهما ؟ مرَِّت الكاتبة يف أثناء جتواهلا يف أوربا بنوعني متناقضني -10

 عربي بعد انتصار تشرين و استعادة العّزة .االستخفاف بشخصية اإلنسان العربي بعد هزمية حزيران و اخلوف من شخصية اإلنسان ال

كان خيتمه بال مباالة ودون اهتمام ، يتعّمد البعض تذكري الكاتبة ؟ 1967كيف كان تعامل موظف املطار مع اجلواز العربي بعد هزمية  -11

 بهزمية الصهاينة للعرب يف سّتة أيام ، واليوم أصبح أي جواز عربي يثري التوتر يف مطار غربي  .

 كيف فّسر رجال شرطة املطار ابتسامة الفرح اليت مألت وجه الكاتبة ؟ وما رّدة فعلهم ؟ -12
  ّنوا أنها ختفي خطة جهنمّية خلطف طائرة ، وأّن برودها ستار من قوة األعصاب ، وكانت رّدة فعلهم ازدياد الشكوَ والتحريات

 ، وسبب شعور الكاتبة بالفرح .مظاهر هذه االزدواجية  وّضحالكاتبة ، بل شعرت بالفرح على الرغم من ذلك .مل تزعج االزدواجّيُة يف التعامل عند موظَّفة املطار  -13
 أخذت الشرطّية توقيع ) أوتوغراف ( كاتبة أملانية دون أن تفتشها ، لكنها حرصت على تفتيش الكاتبة العربية السورية بدّقة وإتقان .املظاهر : 

ها شعرت أنها عربية  جنحْت يف تهريب شعورها بالعزة والكرامة واحملافظة على ثقتها بنفسها وبشعبها العربي ألن:  بالفرحشعور الكاتبة 

 رغم سنوات من القهر واإلذالل .

 ، سالح الشعب العربي كّله ، شعورها بالعزة والكرامةسالح اإلميان بّمكانات اإلنسان العربي ما السالُح الذي هّربته الكاتبة ؟ -14

 . سخريتها دوافع واذكر ، املواقف هذه دِّكانت الكاتبة ساخرة يف أكثر من موقف يف القصة ، حد -15

 حني تناول املو ف جواز سفرها ، الدافع : جواز السفر العربي وما يصاحبه من فزع يف املطارات الاربية  -1

 حني أحاط بها احلارسان ، الدافع : نداء املو ف املذعور هلما . -2

 حني نظرت إىل وجهها باملرآة ، الدافع : توتر الشرطي . -3

 االبتسامة العريضة اليت متأل وجهها أمام باب غرفة الشرطة ، الدافع : ازدياد الظنون . -4

 فرحها حلظة الصعود إىل الطائرة عند التفتيش األخري ، الدافع : حرص الشرطية على تفتيشها بّتقان . -5

 مَب تفّسُر ذلك ؟؟ ارت ُذعر املوّظفني  األملانّيني يف املطار أث اليت شياَءما األ -16

 األصل السوري للكاتبة / مالمح الكاتبة العربية / التفسري : برودة أعصاب الكاتبة وثقتها بنفسها ، خوف الارب من اإلنسان العربي .

شكرت برلني لوعيها بوجود هذا السالح ولتذكرينا به حتى يف ؟ملاذا توّجهت الكاتبة بالشكر لربلني ولذاكرتها السيئة يف نهاية رحلتها  -17

حلظات النعاس الصباحية ، شكرت ذاكرتها السيئة فلوالها لتذكرت شراء مسدس ) لعبة ( لطفلها ذي األعوام الثالثة ولو فعلت 

 لوجدت نفسها يف ورطة حقيقية .

 دو أن املسدس يف يد دمشقية حدثٌ خطري يف مطارات أوروبا حتى ولو كان مسدس أطفال .يبكيف ينظر إىل املسدس يف يدٍ دمشقية يف مطارات أوروبا ؟ -18

 وبسلميتها يف تعاملها مع اآلخرين ، وبدفاعها عن حقوق أمتها. من خالل إميانها بقضية أمتها املتمثلّة باحلرية والكرامة،كيف ظهرت إنسانية الكاتبة يف النص ؟ -19
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 (الجتاه اإلنساني يف األدب العربيا)   التعبري األدبي 

       2018/  2017    األدبـيالثالث الثانوي                                                                                                                 
ومجعهت   إنسانيّ بالطبع ، ألنه يصدر عن اإلنسان فيصور أحاسيسه وفكره وتطلعاته ، وقد مشلت اإلنسانية يف األدب فضهائل اخلهري واحملبهة والعهدل ،    األدب 

 كرمية. حتت لوائها طموح اإلنسان إىل أمسى الاايات وأنبلها بعيداً عن كلّ أشكال التعصب والتفرقة، واألدب اإلنساني يناضل من أجل حياة حرّة

 أبو ماضي :  الدعوة إىل التفاؤل و اإلقبال على احلياة  -1
، وهذا إيليا  حرص األدباء على السمّو بالنفس البشرية ، واالبتعاد عن الطمع واخلبث ، وأّكدوا أهمية إشاعة التفاؤل يف نفوس احملزونني واملتشائمني

 مجيل النفس كي يستمتع جبمال احلياة ، فيقول : أبو ماضي يدعو اإلنسان إىل الكّف عن التذّمر ، وأن يكون
 كن مجيالً ترَ الوجود مجيال  بك داءٌ أيّهذا الشاكي وما

 أبو ماضي :  استنكار التشاؤم والتحذير منه  -2
وهاهو إيليا استنكر األدباء التشاؤم ، وحّذروا من خطورته ، حيث يتحّول املتشائم إىل شخٍص كئيب  تكرهه احلياة ف ألّنه ينظر إليها مبنظار أسود، 

 ت قبل قدومه ، فيقول :أبو ماضي يشرُي إىل ما يفتقده اإلنسان املتشائم من مجال احلياة ، ويبّين أثر ذلك يف نفسه ، ويصفه باجملرم ألنه خيشى من املو
ــأي ــهذا الشاكــ ــ ــي ومــ  ذا غدوتَ عليال1كيف تغدو إ   ك داءٌــب اـ

 تتوقّى قبل الرحيل الرحيال  إنّ شرّ اجلناة يف األرض نفسٌ
 أبو ماضي  :   الدعوة إىل اغتنام الفرص يف العيش اجلميل -3

ألّن عمرَ اإلنسان قصري وحلظات السعادة اليت تذهب ال تعود ، والعاقل من ياتنمها مادامت كما دعا األدباء إىل اغتنام الفرص  يف العيش اجلميل ، 

 متاحةً له ، وهذا إيليا أبو ماضي يشّبه عمر اإلنسان بوردة  سريعة الذبول ، يقول :
 كنْ حكيماً واسبق إليه الذبوال  غاية الوردِ يف الرّياض ذبولٌ

 أبو ماضي :   طيور الدعوة إىل التفاؤل اقتداًء بال -4
إيليا أبو ماضي يدعونا أحّب األدباء الطبيعة ، و وجدوا فيها املدرسة اليت تعّلم اإلنسان املبادئ النبيلة وقيم اخلري ، كالتفاؤل واحملبة املطلقة ، و هذا 

 ه يف قفصه ، فيقول :إىل االقتداء بطائر اهلزار الذي ياّرد بصوته اجلميل حمّباً للحياة متحديًا القيود اليت حتيط ب
 ومع الكبل ال يبايل الكبوال       كن هزاراً يف عشّه يتغنّى

 أبو ماضي :     الدعوة إىل العطاء اقتداًء بالطبيعة -5
االقتداء بالنهر  دعا األدباء إىل العطاء بوصفه أساس احلياة اإلنسانية والسبيل لنشر احملبة والتواصل والتعاطف بني البشر ، وهذا أبو ماضي يدعونا إىل

 الذي يروي احلقول دون انتظار املكافأة واجلزاء من أحد ، يقول:
 قاً فيسقي من جانبيه احلقوال  كنْ غديراً يسريُ يف األرض رقرا

 الفيتوري :   الدعوة إىل رفض واقع الذل والتمّرد على العبودية  -6
نسانّية واسعة ، فدعوا اإلنسان إىل النهوض بوعيه لرفض واقعه ، وجعلوا الثورة على الظلم امتّدت رؤية األدباء لنضال اإلنسان يف إفريقيا إىل آفاق إ

 قول :والتطّلع إىل احلرية شعاراً يرفعونه يف كل مكان ، وهذا الفيتوري يدعو إىل رفض العبودية واخلنوع والتحرر من واقع الظلم والضعف ، في
 ض يف كل وطنيا أخي يف األر  يا أخي يف الشرق يف كل سكن

ــإنن ــي مزقــ ــدجــىــتُ أكفــ ــ ــ ــدّم  ان ال ــ ــ ــ ــإنين هــ  تُ جدرانَ الوهنـ
 الفيتوري :  تصوير معاناة املظلومني من قوى البغي و االستعباد / وحدة املعاناة اإلنسانية / -7
 الزمن ، و و بعنٍي حزينة رصَد األدباء معاناة املظلومني من قوأ الباي و االستعباد ، فأ هروا جانبًا من تعرض الشعب اإلفريقي للعذاب عهودًا من  

 :حتمله حلياة الفقر و اجلوع و احلرمان بفعل االستعمار األجنيب الذي أتى من أوروبا ليسرَق ثروًة ليست من حّقه، قال الفيتوري 
ــو لقينا من أذاه م  إن نكن سرنا على الشوك سنينا  ــيناـ  ـا لقــ

ــإن نكن  بتــن ــ  أو نكن عشنا حفاة بائسينا  ـراة  جـائعيناـــا  عـ
 الفيتوري :   الدعوة إىل الثورة اإلنسانية الشاملة -8
؛ من خالل و بنظرة إنسانية رصد األدباء جانبًا من معاناة اإلنسان يف كل مكان من الظلم و التخلف ، فدعوا إىل النهوض بالوعي و رفض الواقع املؤ  

بلد  يعاني من القهر و األحزان ، ويدعوه إىل  الثورة اليت ُتخَّلُص اإلنسان من واقع األحزان و التخلف و اجلمود ، قال الفيتوري خماطبًا كّل إنسانٍ يف أّي

 النهوض والتحرر من واقع األسى والتخّلف ، فيقول : 
 لســت أعجوبتها أو مومياهـا  قم .. حترر من توابيت األسى 

 الفيتوري :     الدعوة إىل التشبث باألرض  -9
ألديب إىل التشبث باألرض ، فهي مدفن األجداد و موطن اآلباء و األحفاد ، و هذا و ألن األرض أصالة اإلنسان و عنوان كرامته و انتمائه ، فقد دعا ا  

 الفيتوري يؤكد متسكه بكل ذرة  من تراب إفريقيا الطاهر الذي سيبقى حرًا تتوارثه األجيال ، فيقول :
 و  هم  اختاروا  ثراها  كفنا  ها هنا واريت أجدادي هنا 
 و سيقضي ولدي مــن بعدنا                و سأقضي أنـا من بعد أبي



 

 مسيح القاسم:    متجيد الشهادة و الشهداء   -10
احلرية ُتروأ و تقديرًا ملكانة الشهيد و تعظيمًا لتضحيته النبيلة جّمد األدباء الشهادة و الشهداء ، و دعوا إىل التضحية يف سبيل األرض ، فأزهار   

 وٌح و أمل يِعدُ باخلالص ، و هذا مسيح القاسم يؤكد روعة الشهادة و يبني أثر التضحية فيقول :بالدماء ، و أجساد الشهداء ربيع لألرض و ر
 بضلوع موتانا نثري اخلصب يف األرض اليباب / بدمائنا نسقي جنيناً يف الرتاب / ونردّ حقالً شاخَ فيه اجلذع يف شرخ الشباب

 اسم :مسيح الق اإلميان بالدور النضالي الوطين و القومي  -11
ساقيةٌ صارية تصب يف  و ألن النضال يف وجه الظلم واحدٌ فقد آمن األدباء بالدور النضالي الوطين و القومي ، فكفاح الشعب العربي ضد االستعمار  

يف القضاء على جمرأ نهر النضال اإلنساني يف العا؛ ، تزيده قوةً ليحطم كل السدود يف وجهه ، قال مسيح القاسم يبني أثر انتصار بور سعيد 

 االستعمار و والدة مرحلة التحّرر : 
 وانظر إىل األفق البعيد .. انظر إىل األفق البعيد ، فهناك كانت ثورة كربى و كانت بور سعيد

 مسيح القاسم : متجيد حركات التحرر اإلنساني يف العامل  -12
ها ، و انطالقًا من وحدة النضال اإلنساني يف العا؛ جّمد األدباء حركات التحرر العاملية ، و باركوا نضال الشعوب اليت كافحت من أجل حريت  

فاء يف حيث آمن األديب بأن النضال العاملي هو سبيل اخلالص واحلرية لكل مظلوم يف هذه األرض ، وهذا مسيح القاسم ميّجد كفاح املناضلني الشر

 كل بلد يواجه الظلم ويتمسك باحلياة الكرمية متحديًا الطايان ، فيقول  :
 وهناك ناسٌ أصدقاء / صنعوا احلياة ونسّقوا خضرَ اجلنائن يف اجلليد

 مسيح القاسم :   رصد معاناة الشعوب يف إفريقيا وأمريكا  -13
مكان وخاصة يف القارة اإلفريقّية اليت عانت شعوبها من الظلم والقهر ولكنها  وينظر األديب اإلنساني إىل شعوب العا؛ ، فيجد الظلم يف كّل 

ى صمدت وناضلت فجاء فجر احلرية ليعيد هلا احلرية والكرامة ، بينما يرأ األدباء يف أمريكا اجلرائم والتفكك االجتماعي وسيطرة املال عل

 اة يف إفريقا وأمريكا قائاًل : اجملتمع ، وهذا ما أشار إليه مسيح القاسم عندما رصد املعان
 فهناك يف أعماق إفريقيا اجلواري والعبيد .... فجرٌ ميرّ بكفّه فوق اجلباه الشاحبات .... ويصبّ فيها النور والدّم واحلياة

 وهناك يف أعماق أمريكا اجلرمية والتمزّق والضاع .... طبلٌ يدقّ بال انقطاع ... ملدينة تُشرى وزجنيّ يُباع
 مسيح القاسم : التفاؤل حبتمية انتصار الشعوب على قوى البغي / الدعوة إىل استمرار النضال ومواصلته / -14
زمية و تأكيدًا على اخلالص من الظلم تفاءل األدباء باستمرار النضال يف الوطن العربي و يف كل مكان من العا؛ حتى حتقيق النصر و إحلاق اهل  

منتصٌر على الظلم و الباطل ، و هذا مسيح القاسم يدعو كل شعب مظلوم إىل متابعة الكفاح يف وجه الظلم و الطايان  بقوأ الشر و العدوان ، فاحلق

 ، جاعاًل من النصر نتيجة حتمية مؤكدة لكل نضال إنساني ، بقوله :
 لواءك و امضِ يف هذا الطريقوهناك يف األفق القريب هناك يف األفق البعيد / ليست تتم األرض دورهتا بال نصر جديد / فامحل 

 أبداً على هذا الطريق
 اخلامتة :

 و هكذا رأينا كيف + نعدد الفكر اليت وردت يف نص السؤال .

 
 

 :أفكار وشواهد خارجية ميكن توظيفها 
 الدعوة إ  الوئام اإلنساني يف العامل رنازك املالئكةر :  -1

 النقيِّــقاد ولنحَي يف الوداِد   لندع هذه الضغائن واألحـ

 الدذك  بوحدة العرُبة ُاآلالم رأءد شوقير :  -2

 وحنن يف اجلرِح واآلالِم إخواُن وحنن يف الشرق والفصحى بنو رحٍم
  الدعوة إ  مواجهة املُائب رالشابير :  -3

 يعْش أبَد الّدهِر بني احلفر  ومن يتهّيْب صعوَد اجلباِل
 : الدعوة إ  حتدي أعداْ اإلنسانية راأل طل الُغ ر -4

 كيفما شئتم فلن تلَقوا جبانا  انشروا اهلوَل وصّبوا ناركم
  الدعوة إ  الدمس ك باحل  راأل طل الُغ ر :  -5

 حّقنا منشي إليه أين كانا          إمنا احلّق الذي ماتوا له 
 عا  الرعيف عر اسرتداد حقوقه ر   الدير ال ركلير : -6

 ز معضودحّق القوي معّز  ما تنفع احلجج الضعيف وإمنا 
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