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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2010دورة

الشعبة و أجنبیة3: المستوى لغات عربیة:  المادةثا لغة

ورمحا

اإلجابة

اإلجابة عالمةعناصر

مجزأة

أله-1 حماسبالذي

:الشاعرة

یؤمن فیه، وما الكون أرجاء كل حریة بحریتها، وإیمانها عشقها هو

.بمصداقیتها

01

أن-2 أرادت التي الرسالة

إلینا الشاعر :توصلها

النصرالقوياإلیمانإن ویجلب المعجزة 01.5.یحقق

الشعب-3 :حریة

البدیل- :العنوان

وصفاء أمان في العیش في الشعب امل .هي

هذا إلى تنتمي باعتبار والشاعرة األزمان، على لتحقیقها یسعى حریة

وكیانه ذاته من تعبر وهي القوي، وإیمانه بشعوره تشعر فهي .الشعب،

الحریة أجل من .نضال

01.5

01

األبیات-4 وحرینثر علىاملنا سننقشها نیأس، لن لتحقیقها، صوتنا بأعلى سنصرخ تنا،

سنسعى معنا یكبر حلم لألمام، معا حریتنا، حریتنا معنا یردد الكل الحجر،

بأمان لنحیا .لتحقیقه

02

ي
البناءالفكر

:
8/

8

ضمن-5 وتقویتها:النص النفوس وایقاظ الهمم بعث إلى الهادف التحرري السیاسي 01.الشعر

النصد-1 في الطبیعة :ور

ذلك- على :یدل

ومناداته مطالبته في الشعب ساندت حیث تقویة خاطرة كانت الطبیعة

بالحریة مطالبة وتنادي تصرخ عناصرها كل الضفتنا(للحریة، یردد، النهر

حریتي ترددان

حریتي تردد واألمطار االعصار والرعد الریح ..)معابر  

قدیم قید كل من التحرري الرومانسي .انتماؤها

01

0.5

خالل-2 من المستبد الغضب:صورة القید، الرصاص، ...اللیل،  01

الشاعرة-3 قولها:عقیدة في المسیحیة، المحراب: هي ...العذارى،  0.5

ألسالیب-4 النفسیة الداللة

هي :النص

على والتاكید واالعتزاز والثقة 0.5.التحدياالصرار

في-5 التكرار ساهم لقد

الشع الموقف :وريبناء

والقوي 01.التأكید

بین-6 الواقعة الجملة محل

اإلعراب من :قوسین

ظل( وأنا اسمها أحفر االعراب): سأظل من لها محل ال ابتدائیة .جملة

باب( كل حال): تفتح نصب محل في فعلیة .جملة

01

ي
البناءاللغو

:
8/

8

الجموع-7 01حرائق/  سالسل/   أعمدة:صیغ
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فعائل/   فعائل/   أفعلة

الشعریة8 المعنى:الصورة تقویة وأثرها بها واحتكاكها بالطبیعة الشاعر المتزاج بها حافل النص

:وتأكیده

الغضب فم بملء أردده اإلصرار–صوت .كنایة

المقدس النهر مكنیة–یردد .استعارة

اسمها أحفر الثقةكنا–ساظل عن یة

باب كل تفتح الحمراء كنایة–الحریة

یهرب تصریحیة–اللیل استعارة

01.5

ي
التقویمالنقد

:
4/

4

الرأي وإبداء العبارة تسترجع-شرح وكیف .الحریة

علیها- للحصول الدفع یجب .ما

ب- مدعوم الرأي وإبداء تاریخیة .أدبیةنماذجنماذج

01

01

02


