
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                              وزارة التربية الوطنية

  2010 دورة ماي –تصميم إجابة امتحان المستوى 

  اللغة العربية:  المادة   تسيير واقتصاد+ رياضيات + ثانوي علوم تجريبية 3 : الشعبةالمستوى و 

  :الجزء األول 

  ) نقاط 7(أ ـ البناء الفكري 

   1...................................... ـ عزم الشاعر على الرحيل ألنه شعر بالضيق والهوان واالضطهاد 1  

  حيل،  ـ تعكس القصيدة الصراع النفسي لدى الشاعر ، فالذل واالضطهاد يدفعانه إلى الهجرة والر2  

   1.5..... .........................................................       وحب الوطن والتعلق به يثنيانه عن ذلك 

 ـ إن البيئة االستعمارية بما فيها من جور وعسف وعنت تمنع الشاعر من اإلبداع واإلفصاح                            3  

  1.5..................................حينما يكون أسيرا يغرد اله كحال الطائر الذي العن خلجات نفسه ، فح

 ـ عد الشاعر رحلته رحلة نحو المجهول ، ألنه مقبل على بلد ال تربطه بأرضه رابطة، وال بأهله عاطفة، 4  

  : ويجهل مصيره فيه شقاء أو سعادةً، وقد ورد هذا المعنى في قوله 

   1.5....... .................. ....................أين تلوي يد القضا بقيادي××××  راحل ولست بدار ننيإ           

 ـ تضمن البيت األخير شحنة عاطفية تعكس مدى تعلق الشاعر بأرضه وأهله، وشعوره بالفراق األبدي والرحلة 5 

  1.5..........في باريس » السين«غريقا في نهر نها، فكان إحساسه صادقا إذ وجد التي ال عودة م
 

) نقاط 7:( ـ البناء اللغوي ب   

، ضاق بي في ذراك كل مقام، هوان  ما عسى ينفع البكاء بالدي:العبارات الدالة على بيئة االستعمار هي   ـ1   

  .، مسنا بها الضيم  ، رأيت الهوان، أصفاد عصبة األوغادالنكاد ، ذقت فيها الزعاف

 01............ ..................................................... .......................يكتفى بأربع جمل:   مالحظة

:  ـ  إيحاءات األلفاظ 2     

توحي بالظلم ،:  توحي بضيق النفس ـــ هوان :جفا          

   01................................تفرقة والظلم توحي بال:  توحي باألسر واالستبداد ـــ الضيم :أصفاد       

  : ـ اإلعراب 3  

  .حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة :         طالبا 

  02........... ...................................خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة :        ساليا 

  :ين  ـ المحل اإلعرابي للجملت4   

  01......................................جملة فعلية صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب»   أنجبتني       «

   01............. ...............................جملة فعلية في محل جر نعت » دفنت في ترابها أجدادي       «

تعبير بليغ صور الوطن بمثابة  أسند اإلنجاب إلى البالد ، وهو» بتني بالدي التي أنج« هو :  ـ المجاز العقلي 5   

  01...........................................األم التي أنجبت وأرضعت وأحاطت رضيعها بالرعاية والعطف 
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  ) نقاط 6(   :الجزء الثانيج ـ 

  02 ...........................تفكير الشباب في الهجرة بعد تخرجهم    • 

   02 .......................................حاجة الوطن إلى أبنائه     •  

       02......................................................التوظيف     • 
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