
 

 ثانوية مهاجي محمد الحبيب – عين األربعاء -                     السنة الدراسي  ة: 2020م/ 2021م

  املس توى: الس نة الثالثة                                    الشعب: علوم جتريبيّة / تقين راييّض/ تس يري واقتصاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سا 02: املدة                                       اللغة العربّية وآ داهبا:اختبار الفصل الأول يف مادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النّص

 را جميداــــالك والاكئنات ذك                       زائر للأفــــــة اجلوارو عن ثور

 تفّك القيودا )اثرت(يف بالد                       ملــــــك لبغي وظـــــــــــثورة مل ت

ــ لأ العوامل رع ـــــــــــمت)ثورة   غاة حصيداــاد يذرو الطــوهج                      (باــ ــ

ــ وارق في ــــــــآأتينا من اخلمك   وداـوجــــوهبران ابملعجزات ال                      ها ـــــ

ــ نراتد املنأأاي ونل                       وارســـــــــــل الكــــــواندفعنا مث  تقي الباروداـــ

ــ رفع                      خات قدــــــمن جبال رهيبة شام  نا عن ذراها البنوداــــــــ

 داـــــزا وطيــــرة وعــــآأمة ح                      م يبينـب ابمجلاجــــــــمفىض الشع

ــ من دماء زك  ــ ية صبّ ــــ  رف البقاء رصيداـرار يف مص                     ها الأح ــــ

 داــــــــام رشيـــمس تقياكلويح                        ريرـــــورة التحـــــونظام ختّطه ث

ذا   وعاف الركودا مس ترصخاهّب                       مته الرزاايـ داه  بـــــــالشعوا 

ذا ما ـــــمل للــــــــدوةل الظ  مسوداّر للّطغام ـــــح احلــآأصب                     زوال ا 

انّ ــــــفى خـــــــاي فرنسا ك  وداـــــــاي فرنسا لقد مللنا الوع                      داعا فا 

ليك قوال مفيداــــــــاش يل                    سكت الناطقون وانطلق الرش   قي ا 

 وداــاللنا املنشــــــآأو ننال اس تق                    الت حني رجوع ـــــــحنن ثران ف

 مفدي زكراي

 :الرشح

 اس وآأوغادمهغام: آأرذال النّ الطّ 
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 :الأس ئةل

 نقطة(12البناء الفكرّي: ) -آأوال

 ؟ علّل من النّص. خالل ذكل  من  يريم اليه مب تغىن الشاعر يف قصيدته؟ وما الهدف اذلي  -1

 مربزا العاطفة املرتتبة عن ذكل مع المتثيل. للثورة اجلزائريّة. اذكر مالحمها بأأسلوبك اخلاص يف النّص تصوير -2

ىل آأسلوب املقاومة الأجنع لتحقيق الاس تقالل. يف الأبيات الأربعة -3 شارة ا  اي زا عاّلم يّدل مبدّ وّّضه مربّ  الأخرية ا 

 رآأيك فيه.

ىل آأّي لون شعرّي تصنّ  -4  ف هذه القصيدة؟ علّل ذكل مبّينا نزعة الشاعر وعالقهتا ابلزتامه.ا 

 خلّص مضمون النّص بأأسلوبك اخلاص. -5

 نقاط( 08البناء اللغوّي: ) -اثنيا

ىل حقلني دالليّ ف الألفاظ صنّ   -1  ني: الّعز، الرشاش، الاس تقالل، البارود، حّرة، ثورة.ال تية ا 

 آأعرب ماييل: -2

عراب مفردات:  -آأ   ". الواردة يف قوهل " هّب مس ترصخا مس ترصخاا 

 الواردة يف قوهل " آأصبــح احلـــــّر للّطغام مسودا  ".مسودا                

عراب مجل:  -ب                                                       )اثرت( الواردة يف قوهل " يف بالد )اثرت( تفّك القيودا ".ا 

 ".(رعــــــبا العوامل متـــــــــــلأ ) قوهل" ثورة يف الواردة (رعـبا العوامل متــلأ )

" صوراتن بيانيتان وطيـــــدا وعــــزا حــــرة آأمة يبينو" " خــــــداعا كـــــــفى فرنسا اي يف التعبريين ال تيني " -3

 ارشهحام مث بنّي نوعهيام ورّس بالغتهيام.

 ما العالقة اليت تربط البيت الأول ابلأبيات التسعة اليت تلته؟ وما دورها يف بناء القصيدة؟ -4

 ابلتوفيق
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