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 د15 سا12-د15سا 10:التوقيت لغة عربية: المادة.وإ. ت+رياضيات+ثاع تج3:المستوى والشعبة

  :النص 

                        وقـد عقـد الخطب المـريع لسانياباكيــا بــاي لســان أنطق اليوم 

  وينظر ســاهيـا) يقلّب كفّيـه ( أقلّب عيــني ال أرى غير ذاهــل                        

  نـا يا أبا الشعب ثـانيا وأسمـع مثَل الـرعِد مليون صرخة                         أال عـد إلي

  »هواريا«  كان في صدق النضال  إذاوالءه                     ) يحب ( هـو الشعب يعطي من 

  ومجنونٍة ِمـن حزنـها ال يصــدها                       عن الموت إالّ أنّـه كـان جـافيا

      فقطّـع أكبــادا وأدمى مـآقيـاتَردد في عـرِض الفضاِء أنينُهـــا                   

  لها الحــقّ، كانت في الحياة شقيـةً                        وكان عليها ذلك الدهــر قاسيـا

  رمـاها بكوخ في ِوهــاٍد سحيقـٍة                         وصير في مأساتها الزوج راعيـا

              وســار وراء األم واألب عاريـاوأمعن حتّى شـرد الفقـر طفلَهــا            

  فجــاء الذي تبكيـه بالخير كلّــه                        فلم يبـقَ عريـانا ولم يبقَ حافـيا

  ال ضائــعا في أرضها متسكّعـا                         و ال جاهال أعمى يخوض الدياجيا  و

                     وأغنى لها الزوج الذي كان طاوياأسكنــها قصرا وعلّـم طفلهـا        و

  لذلك تبكي ال تجفّ دمــوعهــا                         وليست ترى ما تذرف العين كافيا

  ليس سـواء من يعيش لنفســه                          ومن عاش من أجل الماليين عـانيا و

                                                                      محمد األخضر السائحي

 سئلةاأل
  

  ) نقاط 7( أ ـ البناء الفكري : الجزء األول 

  . ـ استخرج من القصيدة المناسبة التي قيلت فيها1        

  .لكح ذوض.  ـ لجأ الشاعر إلى السرد القصصي في عرض أفكاره2        

  وما قيمتها ؟؟  ـ أنهى الشاعر القصيدة بحكمة، ما مضمونها 3        

        4لدا ؟ علّدا أم مقلّ ـ أيبدو لك الشاعر مجد.  
 

  

  ) نقاط 7: ( ب ـ البناء اللغوي              

  . ـ أعرب ما تحته سطر1       

       2ـ بي ينن قوسن المحل اإلعرابي للجملتين المحصورتين بي.  

  ما نوع هذه الصورة وما قيمتها التعبيرية ؟» يقلب كفيه «  ـ 3       
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        4نه و ـ في البيت الرابع تالزم شرطي ، وضحقيمته التعبيرية بي .  

  بدال » وراء « عالم تدل هذه العبارة ؟ ولم استعمل الشاعر كلمة » وسار وراء األم واألب عاريا«  ـ 5        
  ؟» أمام « من كلمة                 

 
  

  ) نقاط 6: ( الجزء الثاني 

 إلى العهد االشتراكي، والبعض اآلخر ، بعضهم يحنك عن النهج االقتصادي في الجزائرجرى جدال بين أفراد أسرت

  .يتمسك بالنهج الليبرالي، فتدخلت برأيك

  .ارة والمجاز المرسل، االستعلو، لوال، حينئذ: الحجاج وموظفا اكتب تدخلك، معتمدا نمط   * 

  

  

  

  
 


