التصحيح النموذجي
البناء الفكـري:
 )1طبيعة الموضوع المعالج :الموضوع عبارة عن قضية سياسية تمثلت في استقالل الجزائر بعد معاناة طويلة
مع االستدمار الفرنسي الغاشم ،وفيه أبدى الشاعر فرحته واعتزازه بهذه الحرية في قوله( :أتى الغيث و انح ّل
عقد السحاب)( ،و ما عاد صبحك نارا تقعقع غضبي و تزرع ليال)( ،وصبحت تستقبلين الصباح المطالّ).
بأوصاف هي:
 )2خاطب الشاعـر الجزائر
ٍ
( oبالد اللظى والخراب) :وذلك ألنّها عرفت قتاال داميا ولهيبا جهنّميا سنين ع ّدة.
( oمأوى اليتامى) :بسبب قتل الكثير من الرجال الذين تركوا يتامى وراءهم.
( oأرض القبور) :جرّاء شناعة القتل وكثرة الشهداء.
ّ
الموظفة في النص نجد :
 )3من الرموز
( oقابيل) :نوعه :رمز ديني .داللته :يحيلنا على معنى البطش والقتل.
( oالدجى) :نوعه :رمز طبيعي :داللته :يحيل على معنى القهر والظلم واالستعباد.
( oالفجر) :نوعه :رمز طبيعي .داللته :يحيل على معنى الحرية واألمل.
 )4أهم القيم الواردة في النص هي:
 oقيمة إنسانية :التغني واالعتزاز بالحرية والسالم.
 oقيمة تاريخية :اإلشارة إلى الماضي التاريخي المرير للجزائر والحديث عن أهم حدث تاريخي وهو
االستقالل.
 oقيمة دينية :في حديثه عن التكبير والمآذن كرمز للصالة في اإلسالم.
 )5ال ٍّ
فن األدبي للنص :ينتمي النص إلى الشعر السياسي الملحمي،سياسي :ألنّه يتناول قضية سياسية وهي استقالل
الجزائر .ملحمي :ألنّه يمجد ويفتخر ببطوالت وانجازات الثوار الجزائريين.
البناء اللغـوي:
ٍّ
بخط غليظ في النص:
 )1شرح الصور البيانية المكتوبة
( oو أصبحت في هدأة تسمعين نافورة من هتاف) :يمكن اعتبار عبارة (تسمعين نافورة) مجازا مرسال
عالقته المكانية ّ
ألن السماع يكون لصوت تدفق المياه الذي مكانه النافورة .ويمكن اعتبار (نافورة من
هتاف ) استعارة مكنية إذ شبه الهتاف (مشبه) بالمياه (مشبه به) ،حذف المشبه به وأبقى على الزمة من
لوازمه (نافورة).
( oعيون تحدّق تحت الثرى) :مجاز مرسل عالقته الجزئية.
األثر البالغي :أضفت هذه الصور على المعنى قوة وعلى العبارة جماال – .توضيح المعنى وتقريبه إلى الذهن.
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 )2الحقل المعجمي لـ(األمل)(:ضاحكا -يبشر -الربيع)والحقل المعجمي لـ( الحزن)(:الخراب -الجراح -تبكي-
قتالك).
 )3محل الجمل التي بين قوسين من اإلعراب:
( oيمضغ قيح السالم) :جملة فعلية في محل رفع خبر.
( oيعود) :جملة فعلية في محل نصب خبر لعلّ.
 oو(ترهف) :جملة فعلية في محل نصب ،ألنّها معطوفة على جملة في محل نصب حال.
 )4قرينتان لغويتان ساهمتا في اتّساق النص:
 oالتكرار :تكرار كلمة سالم.
 oحروف العطف :والخراب – فــتأوى – أو الصغار .-
 oالشرط :لو (تستطيع الكالم)(لصبّت على الظالمين حميما).
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