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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن والتكوین للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى ماي–امتحان 2010دورة

والشعبة أجنبیةلغا/ ثا3: المستوى عربیة: المادةت سا10-سا8: التوقیتلغة

:النص:أوال

منق قصیدة في قباني نزار أمریكا؟أناال في

؟ أمریكا في أنا من
األسمنت في ینقر اعشطائر

نافذة عن تبحث غیمة
حلْمِة عن یبحث ...أمهولد

؟ أمریكا في أنا من
حجر من طالعة وردة

ع مفصولة أصلهالغة ن
به یوما تعترف لم رجل

قبیلة! ! أيُّ
؟ أمریكا في أنا من

مفقود األرقام زحمة في رقم
؟ السحب ناطحات تعرفني فهل

؟ أمي یعرف هنا نم
؟ أبي كان من یعرف هنا نم

مني.. ذاكرتي نشلوا
حبیباتي.. أسماء و
الجمیلة أحالمي و
مني حریتي فرشاتي.. نشلوا أل.. و وانيو
الطفولة.. ألعاب و

؟ الطفولة منه أخذوا هم إن الشاعر هو من
؟ أمریكا في أنا من

؟ زمان أو ، مكان أو ، أرض في أنا من
.. جهل أبي وجه في العصیان سید

جهل أبي أوالد و
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.. جهل.. أنا أبي أحفاد و
؟ علیكم الشعر أقرأ فلماذا

؟ نارا المنبر أشعل لماذا و
..وشعري منفاكم هي أمریكا و

أنا... منفاي هو
:األسئلة

الفكري )ن08(:البناء

المنفى؟-1 في وهو النص في لنفسه الشاعر رسمها التي الصورة ما
للشاعر-2 النفسیة الحالة مواصفات هي الشاعر؟ما إحساس حیث من واألخیر األول البیت بین .وازن

لحال-3 السیاسیة باألبعاد النص في یوحي ما هناك المنفى؟هل في وهو الشاعر ة
4-بالخیالحد مستعینا أدبیة فقرة في واجمعها النص مقاطع .د

اللغوي )ن08(:البناء

النص-1 في بارزا دورا اإلیحاء مصدره،حوض،لعب ذلك؟،وما یدل ما وعلى
النص؟-2 في االستفهام تكرار داللة .ما

وظّ-3 األخیرة المجموعة الرموزفي أنواع من نوعا الشاعر الس،ف القضیة إبراز مع أشارحدده التي یاسیة
خالله من .إلیها

4-التالیةحد اللفظة في النون وظیفة .؟"مني"د
إبداعا-5 أم تقلیدا الشاعر عند الشعریة الصورة في ترى منها؟هل صورتین اشرح .علل،

النقدي )ن04: ( التقویم

انّ واشتدهب فیها إقامتك وطالت أمریكا إلى هاجرت والحنینك الحزن البك .وطنإلى

شعور من سیغمرك عما الكشف الوطنحاول إلى والحنین .بالغربة


