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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

جموعالم العالمة

المجزأة

اإلجابة عناصر محاور

الموضوع

ینعى-1 01  میت الشاعر اعتبره لوطن كئیبة صورة .إنها

-3-البیت

وطنه-2 01  بني به یخاطب الشعر سوى یجد .لم

)6-5-4(األبیات

العامة-3 01  : الفكرة  

إل- الشعب حول االستعماري جاهلالوجود شقي . ى

األبیات-4 01  نثر تقنیة .تراعى

اللغة- سالمة .اعتماد

األبیات- معاني على .المحافظة

االستعماري-5 01  الوجود من یعاني الجزائري الشعب كان

فالعاطفة الحال لهذه متألم الشاعر و جاهال شقیا جعله الذي

المفردات من و حزن، و ألم عاطفة كئیب،هي ذلك على یبكي،الدالة

الباكي ، موتى الدمع، یشقى، ...                       شقي،

الوصفي-6 01  النمط هو السائد الحال،النعت،: خصائصه.النمط

مضارعة و ماضیة أفعال المماثلة، .الخبر،

یخاطب،:(مثال یبكي، قضى، أصبح، صامتا، یبكي، معذب، السوء،

) یناغي  

العبودیة: لغرضا أشكال كل على الثورة إلى یدعو ثوري سیاسي شعر

الجهل أهمها .من

هذا-7 01  شروط من ألنه فیها عمق ال وواضحة سطحیة األفكار كانت

التقریریة و المباشرة تاریخی. الشعر أم فنیة قیمة  . ةأهم

مقلّ-8 01  الشالشاعر عمود على لمحافظته متیند فخم أسلوبه من. عر

سبع{-8-البیتاالقتباسدالالت یوسف . } سني
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النزعا-1 01  عاجز،،جرعنه ، بائس ، ـناغي ـ ی كئیب

ـمد مح فینا للعار یا قام باأللم.....فلو .توحي

ا-2 01  أمثلة منمن األبیات الخبري ابتدائي. 3-2-1ألسلوب ضربه

األسىإظهارغرضه و . الحزن  

األبیات-3 01  في اإلنشائي .13-12-11: األسلوب

والنداءصیغته اإلنكاراالستفهام .غرضه

سیف-4 01  الشعر مكنیة، استعارة صرعى أقدامها تحت العوادي رمتها

في ساومها بلیغ، قضىتشبیه عصر كنایة، مفلس كل مجاز.عزها

.  ليعق

الشعر-5 01  في استعماله كثر بحر وهو الطویل بالبحر الشاعر استعانة

اإلطالق ألف ثم العین فهو الروي حرف أما القدیم .العربي

أصبح: } یبكي{ 01  خبر نصب محل في فعلیة .جملة

بالفتح : صامتا منصوبة آخرهحال على : .----الموتى. الظاهرة

بالفت منصوب به التعذرمفعول ظهورها من منع آخره على القدرة .  حة

شرطیة-7 01  غیر .ظرفیة

األحداث-8 01  تعاقب و لتصارع كثیرا وتكرر عطف، .حرف

اللغوي البناء
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الطالب-1 المضمونیذكر من وعنصران الشكل من : عنصران

الشكل-أ حیث :من

التعقید- عن األلفاظفيالبعد

الموضوع- القصائدالوحدة في العضویة و یة

الشعر- في الرمز . دخول

المضمون-ب حیث : من

األمة- مشكالت معالجة

العصریة- بالمعاني الشعراء االستعمار: اهتمام مقاومة مثل

اإلسالمي- العربي بالتراث الشعراء اهتمام

النقديالتقویم
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