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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية                                            الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

 2010 دورة ماي –امتحان المستوى 

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

  :النص

  مرحــبا يا عــراق جئت أغنّيك                        وبعض مـن الغنــاء بكــــاء

  واألنــــواء) حفرته األيــام ( مرحبـا، مرحبـا، أتعرف وجهــا                       

  نــاءسكن الحـزن كالعصـــافير قلبي                        فاألسى خمــرة، وقلبي اإل

  أنا جــرح يمشي على قدميـــه                        وخيــولي قـد هـدهـا اإلعيـاء

الءبجــراحي                          وبصـدري مـن األسى كَــر فجراح الحسين بعض  

                         وقليل في عصرنـا األصـــدقاءصديقيوأنـا ، الحزن ِمن زمــان 

  ي السندباد مــزقه البحــــر                       وعينــا حبيبــتي المينـــاءإنّن

  مضـغ المـوج مراكبي ، وجبيني                         ثقبتْــه العــواصفُ الهوجــاء

   من الحزن                         فهل لي إلى العــراق الِْتجــاء عصـوراإن في داخلي 

  يران ما الذي فعل الشعر                         ومـاذا أعطى لنــا الشعــراء ؟يــا حز

  )وعلينا العمــائم الخضــراء ( كّل عــام نـأتي لسوق عكـاٍظ                          

  ونهــز الرؤوس مثل الدراويـش                         وبـالنـار تكتــوي سينـــاء

  ي ، فهذا جــرير                          يتغـنّى ، وهـــذه الخنســاءكّل عــام نأت

  لم نزْل، لم نـزْل نُمصِمص ِقشْراً                          وفلسطين خضبتهــا الدمـــاء

  لو ملكنــا بقيــة من إبـــاء                         النْتخينــا ،لكنّنــا جبنـــاء

                                                        نــزار قبــاني             

   : أسئلة

  ) ن14 (:الجزء األول  -

  ) نقاط 7: (  ـ في البناء الفكري أ

  فما مبعثهما في نفس الشاعر ؟.  ـ في القصيدة حزن وألم 1

  .حأين يظهر ذلك ؟ وض. اعر التاريخ واألسطورة  ـ وظف الش2ّ

  ؟» إن في داخلي عصورا من الحزن « راد الشاعر بقوله  ـ ماذا أ3

  . ـ اذكر األبعاد التي يرمي إليها الشاعر من توظيف اسمي جرير والخنساء4
 

  ) نقاط 7: ( ب ـ في البناء اللغوي 

  في البيت الخامس ؟ »بعض «  ـ ما المعنى الذي أفادته كلمة 1

  الواردة في البيت األخير ؟» النتخينا « فما داللة اللفظ .  ـ معنى االنتخاء القلع 2
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  فما تعليلك لذلك ؟. ف الشاعر ياء المتكلم بكثرة  ـ وظ3ّ

4ح الصورة البيانية الواردة في البيت الثالث، وبين قيمتها التعبيرية ـ وض.  

  . ـ أعرب ما تحته سطر5

6ن المحل اإلعرابي للجملتين المحصورتين بين قوسين ـ بي.  
  

  ) نقاط 6 : (  الجزء الثاني-

فت بالتنشيط والتقديم ، بمناسبة ذكرى وطنية ، أقامت ثانويتك أمسية شعرية تبارى فيها التالميذ الموهوبون، وكلّ   

  .فألقيت كلمة االفتتاح 

  .إذا، لوال، التمييز، التشبيه : فا اكتب هذه االفتتاحية، معتمدا نمط السرد وموظّ* 

  
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


