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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                   الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد  

  2010 دورة ماي –امتحان المستوى 

  سا 10 - سا 8: التوقيت  لغة عربية: المادةب فلسفة آدا/  ثا 3: المستوى والشعبة

  السياب: نصال: أوال

  بعيدا عنك في جيكور عن بيتي و أطفالي

  تشد مخالب الصوان و األسفلت و الضجر

  على قلبي تمزق ما تبقّى فيه من وتر

  يل يا أنشودة المطريدندن يا سكون اللّ

مخالب المالتشد   

  اد من دهرر فيه الزعلى بطني الذي ما م

  عيون الجوع و الوحدة

  نجومي في دجى صارعت بين وحوشه برده

الد الجوع أفظع ال فإن اءو إن البرد أفظع ال كأن  

  يشّل خطاي يربطها إلى دوامة القدر

لماءوى و البرد و الظّاء صارعت الطّو لوال الد  

  حمةي قد ضعت في الزبعيدا عنك أشعر أننّ

  الفوالذ تمضغ أضلعي لقمة ذو بين نواج

بي الورى متراكضين كأن على سفريمر   

ها اإلنسانفهل أستوقف الخطوات ؟ أصرخ أي  

  )الغمة(أخي يا أنت يا قابيل خذ بيدي على 

  األحزان) اطرد(أعني خفّف اآلالم عني و

  و أين سواك من أدعوه بين مقابر الحجر؟

                *** 
   داري يا سنا داري الداء ما فارقتو لوال 

  )خريف العمر من ثمر(و أحلى ما لقيت على 

  هنا ال طير في األغصان تشدو غير أطيار

  من الفوالذ تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر

  و ال أزهار إال خلف واجهة زجاجي

و المستشفياتيراح إلى المقابر و الس جون بهن  
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  هرأال يا بائع الز... أال

  )أعندك زهرة حية(

  أعندك زهرة مما يرب القلب من حب و أهواء؟

ة؟أعندك وردة حمراء سقّتها شموس استوائي  

                    ***  

  هاتوا لي أحبائي) لندن الصماء(أأصرخ في شوارع 

  و لو أنى صرخت فمن يجيب صراخ منتحر

  تمر عليه طول الليل آالف من القطر ؟
 

  :األسئلة

  )ن08(:ناء الفكريالب

  اعر ؟  يعاني الشّمِم -1

 اعر؟ن األسى من الشّهل تمكّ -2

3- ؟ل تحديدك وما رأيك في طريقة عرضهاد معاني المقاطع وعلّحد 

 .صهات عنوانا مناسبا للنّ -4

 .ل إجابتك؟ علّاعر األدبيما انتماء الشّ -5

 .؟صما نمط النّ -6
 

  )ن08( :البناء اللغوي

1- د األوصاف الموجودة في النّحدص.  

2- بية لما بين قوسينن المعاني الخفي. 

3- ؟)بي جوعي، و(ة للياء في ما الوظيفة النحوي 

 .استخرج فعلي أمر وبين طريقة صوغهما -4

 . صور منها  استخرج ثالث.  البيانيةور حافل بالصصالنّ -5

6- ؟اما داللة األساليب المعتمد عليها نفسي 

 .بحره   وسم،طر األول السع قطّ -7
 

  ) ن04(: النقديالتقويم 

 بنارها نفس شاعرة احترقت شوقا ولوعا وأظهرت عواطف دمتمفارقة األوطان مثيرة للمشاعر، فإذا ما اصط  

صف لنا تلك األحاسيس، له من أحاسيس نحو بالدها صادقة فيما تسج. 


