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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

في:النص زكریا مفدي ):1930(قال  

الن-1 جرعنه السود اللیالي وتلك دمعا ـقلته ـ بم أبقى ما الدهر اـزعـهو
ـامتا) یبكي(فأصبح-2 وص على ـلوى ـ الب تجمعت ـحة جمعابقری أدها
ـعذب-3 م نضو كل ـناغي ی وطكئیب على الحرى ـته ـ ینعىـبمهج ن
یخاطب-4 لبائس سلوى الشعر غیر كان تّىـموتوما ال رجعا، له ـطیق
ظلم-5 على لعاجز سیف الشعر غیر كان ما صدعاـو یصدعها الهون ات
ال-6 في یحي تنزل مطهر، قلب وحي إال الشعر ما والشرعاو العقل ورى
صرع-7 أقدامها تحت العوادي رمتها ـأمة ب ـركود ال ذا ما وطني ىـبني
و-8 م أودىإلى أمضقد و سبعااـهـ، یوسف ـي ـ سن من بالء، سنون ،
ـعا-9 قط ـعها ـ ـ تقط اإلسالم أمة على بجریمة قضى عصر من لك فیا
عزها-10 في ساومها بهو ـهوان لل كل أصبح و مفلس ـعىـكل ـ یس ا
؟-11 نفعا بعده یرى یوم من ـازیك ـ مخ إلى هل الجزائر أبناء أمأساة
؟-12 ـرعى ن له حد ـار الع هذا مناظر إلى هل الجزائر ویالت أمسرح
للعار،-13 یا قام، یفلو السیف غیر اختار لما ـمد مح ـعافینا رف رفعه
تعاقبت-14 خطوبا أدهى ما ـعىجزائر المس خیبة من القیت كم و علیك
ـه-15 إن بالجهل، أشقاك ما صجزائر شعبا، حل النزعاـإذا أورده اح،
أنالها-16 بالدا یحلل إن الجهل تسهو ال ما ـدهر ـ ال منعامن له تطیع

: األسئلة

I-الفكري )ن08(:البناء

؟-1 لوطنه الشاعر رسمها التي الصورة هي ما
؟-2 وطنه بني یخاطب لكي بها استعان التي الوسیلة هي ما
؟-3 األبیات لهذه العامة الفكرة هي ما
من-4 األبیات ).6-1( أنثر

5-بی بها، استعان التي المفردات في ظهرت الشاعر عواطف و الشعب ومثّمعاناة ؟ن ل
ه-6 األبیاتما غرض هو ما ؟ خصائصه هي وما السائد النمط ؟؟و جدید أم قدیم هو هل
النص-7 قیم من قیمة هات ؟ فیها عمق ال و سطحیة و واضحة األفكار كانت .لماذا
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II-اللغوي )ن08(: البناء

الش-1 ألفاظ مثّكانت جرأتها، و لقوتها النفس في وقعا وتترك معبرة لذلكاعر .ل

ما-2 و تفصیل إعراب خط تحته ما جملأعرب إعراب قوسین .بین

نوع-3 أفادت" إذا" ما وماذا ؟ عشر الخامس البیت ؟" ما"في عشر الرابع و الرابع البیتین في
الشاعر-4 لغرض مالئما الخبري األسلوب لهمثّ،كان ضربهل .وأذكر

مثّ-5 اإلنشائیة، األسالیب ببعض الشاعر ًاستعان ذاكرا األدبيل غرضها و .صیغها

سا-6 فقد البیانیة الصور عن النصأما معاني إبراز في لها،همت . مثل

؟-7 األلم و الحزن إظهار في األبیات موسیقى ساهمت هل

III-النقدي )ن04(: التقویم

خصائ أربع المعاصرأذكر العربي الشعر خصائص من .ص


