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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

الوطنیة التربیة بعدوزارة عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبة و أجنبیةثا3: المستوى عربیة:  المادةلغات لغة

ورمحا

اإلجابة

اإلجابة عالمةعناصر

مجزأة

رسمها-1 التي الصورة

وهو النص في لنفسه الشاعر

المنفى :في

االسمنت، في ینقر طائر أوالها صور عدة الحقیقة في هي

أمه، حلمة عن یبحث ولد نافذة، عن تبحث وردةأوغیمة

حجر في ضائعأو،أمریكامغروسة منالخ...رقم أبدع وقد

أخرى إلى .واحدة

01.5

النفسیة-2 الحالة مواصفات

هي :للشاعر

جد نفسیة وحالة وأسى شوق النفسي االستقرار وعدم الضیاع

یوحي االسمنت في ینقر الذي فالطائر فيبأنهمضطربة، ینقر

أبدا، مبتغاه إلى یصل ولن المفروضأماالفراغ من التي الغیمة

لمأن فإنها الذيتمطر الرضیع أما لتمطر، إلیه تأمن مكان تجد

حلمة عن هذاأمهیبحث وأمانها بحنانها یحس بما یحس فهو

الغربة، دیار في الشاعر یجده لم الذي وردةأمااألمان قوله

قساوة األمریكیة، األرض قساوة یقصد فهنا حجر في مغروسة

.الهجرة

01.5

باألخیر األول السطر الش:عالقة أن أنههو إال جراح من خلفته وما الهجرة قساوة رغم اعر

وأقرلألمراستسلم الذيباألمرالواقع، شعره في مالذه ووجد

هو منفاه وجعله أحزانه عن فیه .عبر

01

لحالة-3 السیاسیة األبعاد

هي :الشاعر

قوله في الغربة دیار في العربي أي:"وضع به تعترف لم رجل

ضائع"،"قبیلة رقم األرقامهو زحمة ".في

جهل أبي وجه في العصیان أمریكا: سید طغیان إلى یرمز

العرب اتجاه العنصري .وتمییزها

01.5

ي
البناءالفكر

 :
8/

8

الشعریة-4 أمریكا(-1:المقاطع في أنا األرقام....من استقرار):زحمة وال ضیاع

ضائعة شخصیة النفسي، .الشاعر

ناطحات(-2 تعرفني مسلوبة):الطفولة... هل .حریة

أمریكا(-3 في أنا النص...من نهایة جهل):إلى أبي .دیار

01.5
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أدبیة فقرة في ذابت(مثال:جمعها القویة شخصیة الریح، مهب مع أحالمي كل طارت

أحد ال هویتي مني، األمان سرق بحیاتي أثر لها یبق لم كالثلوج

دیار في هنا أنا من بها، السوادإظالمیعترف یحكمها،

...)ویسیرها

01

النص-1 في اإلیحاء ولد: الطبیعةمصدر الوردة، االسمنت، غیمة، ناطحات|طائر، الرقم، ،

.السحاب

ال سیئة، نفسیة حالة في الشاعر أن على أحالم،أملتدل وال

غیر یكون أن أراد الشاعر أن على كذلك ویدل شيء، كل ضاع

أفكارهمباشر عرض .في

01

في-2 الملموس التكرار

االستفهام

اإلجابة ینتظر ال وهو للشاعر النفسیة الحالة على التأكید هو

وآالمهألنه بضیاعه .یعلم

01

استعمله-3 الذي الرمز

السیاسي- الوضع

تاریخي رمز اتجاهإسالميهو أفكاره في أمریكا سید إلى رمز

أ العصیان بسید جهلالعرب .بو

دیارهم في العربي التواجد من الغرب .موقف

02

لسانیة-:اإلعراب-4 هي النون 01.للوقایة: وظیفة

ي
البناءاللغو

:8
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بین-5 الشعریة الصورة

واإلبداع :التقلید

بلیغة تشبیهات فیها نجد حیث تقلید، طائر: (هي أنا(،)أنا

تجدید) وردةأنا(،)غیمة التاریخيالستعانتهو .بالرمز

02

ي
التقویمالنقد

:
4/
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المهجر المهجري-أدب الشعر

شعر- في الوطن إلى والحنین بالغربة الشعور عن الكشف

المهجریین

01

01.5

01.5


