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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

:النص   

:  يقول إيليا أبو ماضي    

  كم تشتكي                                             
  1 - كـــم تشتكي وتقول إنَّك معـدم             واألرض ملكك و السما واألنجم

ــمونسيمها والبلبـل المتـرنِّ    لك الحقول وزهـــرها وأريجها         و  2 -    

    3 - يتضـرم(مس فوقك عسجد والشّ ــة رقراقـــة           والماء حولك فض(  

رى            دورا مزخرفة وحينا يهـــدمفوح وفي الذّور يبني في السوالنّ      4 -  

   5 -  فكأنّه الفنّان يعـــــرض عابثا              آياته قدام مــن يتعلّــــم

يور الحومبحر تعوم بــه الطّ ــه لصفائــه وسنائـــه             وكأنّ      6 -  

مـت فعالم ال تتبســـموتبس هشت لك الدنيا فمـالك واجمــا                    7 -  

     8 -  إن كنت مكتئبا لعـز قـد (مضى)             هيهات يرجعه إليــــك النّدم      

م تجه             هيهات يمنـع أن تحــّل  كنت تشفق مـن حلول مصيبةأو      9 -  

     مان فإنـه ال يهـــرمشاخ الز باب فـال تقل            وزت الشّاأو كنت ج - 10   

      ـــمصـور تكاد لحسنها تتكلّ رى             لت تطل مــن الثّاانظر فماز - 11   

      ــــمق تارة وتسلّ غصـونها               أيـد تصفّين أشجار كأنمــا ب - 12   

      ما هــي زمزمقيم كأنّ             تشفي الس رىوعيون ماء دافقات فــي الثّ - 13   

      فسرى يدندن تـارة ويهمهــم سيم بحسنـــها              ومسارح فتن النّ - 14   

   15 - ـدا              وترى الحقيقـة هيكال متجس ــمفتعافها لوساوس تتـــوه      

      قــد بعت ما تدري بما ال تعلم  إلــى غد في يومه            )يحن(يا من  - 16   

       يوم مثل هذا موسمات قبـل فواتها                مـا كــّلذّقــم بادر اللّ - 17   
 

:األسئلة  

)ن08( :فكريالبناء ال  

1- اعر؟هها الشّما الدعوة التي وج  

 هل خاطب إنسانا بعينه؟ -2

3- ؟لتنتمي إليها؟ فيم تمثّيد مبادئ المدرسة الحديثة التي هل استطاع أن يجس 

4- حدة للنّد المعاني العامل تحديدك وعلّص. 
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 .األبياتلخّص  -5
6- ؟ما نمط النّص 

  

)ن08( :البناء اللغوي  

توحي إليه   مادوحد. ة لبناء قصيدته استخرج ما يؤكد ذلكة لبنة أساسينسانيبيعة اإلاعر من الطّجعل الشّ -1

 .المفردات
 ؟اعر للربط بين أبيات القصيدةة التي استعان بها الشّغويما القرائن اللّ -2
 .ن قوسين إعراب جملوما بيإعراب مفردات أعرب ما تحته خط  -3
4- ة التي نالت إعجابك واشرحهااستخرج الصور البيانيوبي جمالها في النّن سر ص. 
 ص؟ما األسلوب المعتمد في النّ -5
 .اعروضي تقطيعا البيت األولقطّع  -6

 

)ن04: (التقويم النقدي   

.ينيالمهجرة في شعر عر العربي الحديث النزعة اإلنسانيجديد في الشّمن مظاهر التّ      

   ث عن هذه النّ تحدروادهاأكبر نا عوامل ظهورها وزعة مبي.  

  

 

 

 


