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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد  وزارة التربية الوطنية                                                   

  2010 دورة ماي –امتحان المستوى 

  سا 10 - سا 8: ت التوقي لغة عربية: المادةب فلسفة  آدا/ا  ث3: المستوى والشعبة

  :النص

.قال محمود سامي البارودي بعد تلقيه خبر وفاة زوجته وهو في المنفى بجزيرة سردنيب  

ـــأيَأ  المنون قدحِتدَأطرِتوَأ      زناِدي ؤاديـــــ بفعلٍة شُةَي   

أوعودي وهو رمح طرادي وحطمت     ي وهو حملة فيلٍقـ عزمِتنْه  

  واديـــ فأناخ أم سهم أصاب س      بساحتيمــ أدر هل خطب ألمل

    الحبيب الغاديى ردــ تقوى عل       دع الفؤاد وال يديـال لوعتي ت

يادهة ؟ــ بحليلفجعتنيفيم  ر       ي وعتاديــتكانت خالصة عد    

   ن األسى أوالدي؟ـمت م أفال رح       لبعدهااينَ لم ترحم ض كنتَإن
ـــ فلأفردتهنقَ       عا م ينمن توجراألكباد رواجفَى العيوِنــح     

         ادـسعاِإلرة ـ كثينـت لهــكان      ن وله الفراق حفية ــيبكين م
  اديــذا النّـبين ه  لفقدك  تحلّ       ؟  فجيعةرين أيـ القمِةيلَِلسَأ

            دادـي جوف أغبر قاتم االســف         علي بأن أراك رهينة أعزز
     ل فاديس عنك لكنت أوــفبالنّ    ة ـل فديـهر يقبكان هذا الد لو
     واإلخالدوى التسليم ـــفيها س      ع ـس بناجــ لياألقدارا هلكنّ
مقدرٍةفبأي نان رشادي        عنــي وقد ملكت ِعاألســى يد  أرد      

أم       ؟بر وهو قساوة  أفأستعين الص؟لوان وهـو تعادي أصحب الس      

هياَهاديــن مهـأسفا لبعدك أو يلي        جوانحي ت بعدك أن تقر  
  

      :األسئلة 

)ن08(: البناء الفكري  

  .ح ذلك من األبيات وض. جسده وأصاب قلبهاعر وحطّلقد أوهن الموت عزيمة الشّ -1

    استخرج من القصيدة ما يدّل. والبكاء واالنكساريات يحمل معاني الفاجعة هذه األبالمنفى عند البارودي في -2

ى هذه المعانيلَع. 
3- ت به؟هل استطاع الشاعر تجاوز محنته هذه؟ كيف يمكن وصف المصيبة التي ألم. 
4- ة لد حدبياتلألاألفكار األساسي. 
 .صص مضمون النّلخّ -5
6- مرحلة إلى أي عر  من خصائص الشّانطالقا القصيدة؟ أعط دليال مقنعا هضة ترجع هذه من عصر النّةأدبي

 .العربي في هذه المرحلة
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 .إجابتكل ما نمط أسلوب النص؟ علّ -7
 

)ن08( :البناء اللغوي  

  ؟وظيف؟ ما سبب هذا التّصنجد  في األبيات توظيف للمعجم العسكري، أين ذلك في النّ -1

 .ن ذلك بي.اعرة للشّسي األسلوبان الخبري واإلنشائي مع الحالة النفقَافَوتَ -2
  .أعرب ما تحته خط -3
4- في القصيدة صراع نفسي حادعكسته بعض الص ور البيانية والمحساستخرج صورتين .ةنات البديعي 

 .رحومحسنين بديعين منها مع الشّ
  

)ن04(:  التقويم الّنقدي  

  . من أجلها    تتحدد قيمة المرء بما يؤمن به من قيم ومبادئ إنسانية يعيش لها ويموت

  .    قدم رأيك حول هذا الموضوع تستثمر فيه معارفك مناقشا الفكرة 

 

 

 

 


