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 اإلجــــــــابـــــة

 الشّعر الجزائريّ اختبار  /قسم الّلغة واألدب العربي /1945ماي 8جامعة 

 (األفواجكّل ) جزائريّ  1ماستر  / المكتوب بالفرنسّية

 03.51إلى  03.13من  /62-01-2019

 

  ؤال:ــــالسّ 

لّشعر ا موضوعاتت ، هي اّلتي صنعقبل الّثورة وفي أثنائهااّلتي عرفتها الجزائر،  األحداثإّن 
ّم من أه هممواقف  ء تلك الفترة وشعرا معاناةمبّينا  -باختصار –ذلك  وّضحالجزائرّي المكتوب بالفرنسّية. 

 الوطن. قضايا

-------------------------------------------------- 

 اإلجـــابــــة:
 تتضّمن، على الخصوص، اآلتي:

 :المعاناة
 المنفى: 

 كل الشعراء :المنفى اللغوي
 يناك: إجباري(.س -: كّل الشعراء ) أنا غريكيالمنفى الجغرافي
 ريكي إبان ثورة الّتحرير(غ -1945: ياسين )ماي الّسجن والّتعذيب

 :45ماي  8أحداث 

: فّجرت فيه الّروح الوطنّية والموهبة األدبّية، حين سجن عرف حقيقة معاناة كاتب ياسين
فكتب  أن يّتخذه النضال، م المستعمر الكاذبة؛ فاختار الموقف اّلذي يجبالجزائريين، وتبّينت له مزاع

 نجمة وأشعارا في الّنضال والوطنّية، مستعمال "غنيمة الحرب" الفرنسية. 

في قصيدة جعلها منبرا للحرّية والّنضال، مخاطبا فيها  1945مالك حّداد: خّلد الثّامن من ماي 
 كّل أحرار العالم.
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 : ثورة التحرير
رة ، فإّنه انضّم إلى الّثو 45جان عمروش: على الّرغم من موقفه المعارض لحوادث ماي 

ودافع عن  التحريرّية ولعب دورا مهّما في الوساطة بين جبهة الّتحرير والحكومة الفرنسّية.
 الثورة بقلمه ولسانه الصحفي.

في و سيناك وأنا غريكي: انضّما إلى الثّوار منذ فجر الثورة، فشاركا فيها في الداخل 
 الخارج )فرنسا(، وتعرضا للّنفي. وتعّرضت غريكي للسجن والتعذيب.

  
  الهوّية:

اء جان عمروش: على الّرغم من حياته الغربية: مسيحي، زوجته فرنسية، نشأته لدى اآلب
 اقي، منزلته المهنية... كانت مواقفه كلها تعّبر عنالبيض، مقامه االجتماعي الرّ 

 جزائريته.
ما سيناك وغريكي: على الّرغم من أصولهما األوروبّية، كانا يعّبران دائما عن هويته

 الجزائرّية باألقوال واألفعال.

انوا ياسين وحداد وديب: كانوا كّلهم يدافعون عن الهوّية الجزائرية في كتاباتهم وك
  غربتهم اللغوية. يعّبرون عن

ا كّل يفهمه ال العربّية الفصحى لغةأّن ألّنه ال يرى  ،تحول ياسين إلى العاميةبعد االستقالل 
 فكانت نصوصه المسرحية بالعامّية.الشعب، 

 مالك حّداد صمت/ ديب الكتابة بالفرنسية لكن المضامين جزائرية / كاتب ياسين
ه. استعمالها لمحاربة العدّو الذي غنمت منيرى أّن الفرنسّية غنيمة حرب، لذلك يجب 

غة ن لتحول ياسين إلى العامية ألّنه ال يرى العربّية الفصحى لغة يفهمها كّل الشعب، الّ 
 (.نصوصه المسرحية بالعامّية العامّية. )فكانتالشعب عنده هي 
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 مالحظات:

 عرض سير الّشعراء بشكل آلي يعّد خروجا عن المطلوب. -

ن كانت صحيحة.كّل المعلومات غي -  ر المطلوبة تعّد خروجا عن الموضوع، حّتى وا 

 لذلك، وجب التقّيد بالمطلوب. -

يها ويجازى عل ،ُتحسب ،كّل إضافات صحيحة متعلقة بالمطلوب ولم تُت ناول في الّدروس -
 صاحبها.

 


