
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  2016/2017الموسم الدراسي:                                                                    والية تمنراست   ـــــــربية لــــديرية التـــــم
  2017 فبــــــراير 26اريخ: ـــالت                                                                     عين صالحـــ  حي السالم الجديدةانوية ـــث

  د 30سا و  03: ـــــدةــــــــــــالم                                                     ــــــــسفة                 فل آداب و الثةــــــالثالمستوى : 

  
  في مادة: اللغة العربية و آدابھا الثانياختبار الفصل 

  
  اويةــــمحمد الصالح بل الثــــــائر  :النص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
   :شرح لغوي

ً  أَْحَدثَ : الرعد دمدم ً  َصْوتا يا   الجبل في الطريق ثنية:   ــ   ُمَدوِّ
  
  2من  1صفحة 

  : األسئلة

  نقـاط) 10(البناء الفكري : أوالـ ــ  
 ما موضوع القصيدة وما مضمونھا اإلجمالي ؟ .1
ً جرائمد الشاعر عدَّ  .2  .ضد شعبه وضحھا  ا
 نبرة التحدي جلية في القصيدة . اذكر ثالثة مظاھر اعتمدھا الشاعر. .3
 ؟   (أحمل الفجر بأيد داميات) :ماذا يقصد الشاعر بقوله  .4
 ما النمط الغالب على النص؟ اذكر مؤشرين له . .5
 لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص مراعيا التقنية. .6

  دمدم الرعد و ھزتنا الرياح حطموا األغالل و أمضوا للسالح .1

  حطموھا و اھتفوا ملء األثير يا فرنسا اشھدي اليوم األخير .2

  القبر و في آالم جوعييا رفاقي ، يا رفاقي في الذرى ، في السجن ، في  .3

  قھقه القيد برجلي يا رفاقي ، حّدقوا...فالثأر يجتّر ضلوعي .4

  كياني  و مغارات ربوعي يا جنون الثورة الحمراء يجتاح .5

  بقيدي ، بجروحي ، سوف ال تمسح من عيني دموعي أّميأقسمت  .6

  أحقاد الجموعأن تغسل الجرح وتعدو شعلة تضرم  أقسمت .7

  ي في ضفاف الموت في عنف اللھيبأقسمت أن ترضع النصر و أخت .8

 و حناناً و عطوراً في الدروب شوقاً أقسمت أن تسقي األشالء  .9
  أحالم ثقال في رؤى الجالد في وعي الجناة األوراسھذه  .10

  أنت أوراس أنا ملء كياني ، و أنا اإلعصار في عيد الطغاة .11

  نارا تناغي أمنياتي )يسري في حنايا ضربتي(يا صرير الثأر  .12

  أحمل الفجر بأيد داميات، و انفجارُ ،  و رعدُ ،  أنا جبّارُ  .13

  ، في حقولي ، في لھاتيو أحّس الريح تعوي في ضلوعي ، و تدوي .14

  و في السحب و في كوخ الّرعاة )كمنوا في ثنية الوادي(و رفاقي  .15

  الطغاة تروي مواثيقصّوبوا المدفع للّسجن و باتوا شھبا  .16
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  نقـاط) 08( اللغوي :البناء  ثانياـ ـ  
 ).القبر،  جروحي،  القيد، السجنالحقل الداللي المناسب لأللفاظ اآلتية:(  سمِّ  .1
أنواع من الجموع .استخرجھا ثم صنفھا  )16( و السادس عشر )7( السابعوردت في السطرين  .2

 مع التعليل.
 أعرب ما يلي إعراب مفردات :. أ  .3

  .العاشر السطرفي >>  األوراس<< و  السطر السادسفي >>  أمي<< كلمة         
 ؟ الواقعتين بين قوسينجملتين لل اإلعرابي لمحالما .  ب     

  )12( السطر الثاني عشرفي  الواردة )يسري في حنايا ضربتي( -
  )15(.عشر الخامسالسطر في  الواردة )(كمنوا في ثنية الوادي -

  بالغتھمااشرح الصورتين البيانيتين ، ثم بين نوعھما و سر  .4
  )4( الواردة في السطر الرابع >>قھقه القيد برجلي<< -
 )16(الواردة في السطر السادس عشر. >>شھبا  اباتو<<  -
 دراسة عروضية محددا التفعيالت و البحر. السطر الثالثدرس ا .5
  نقـاط) 04( النقدي :  التقويمثالثاـ ـ  

، الجندية  أماً فحسب ،و لكنھا البنت الثائرةو المرأة في الثورة ليست ..<<: يقول الدكتور صالح خرفي
كتاب الشعر الجزائري    >>ة على المخاطر...مَ دِ قْ وف ، المُ الكھ، الممرضة في في جيش التحرير

  .248الحديث ص 

 مما درست.من القصيدة و القول مدعماً إجابتك بشواھد  ناقش -
  
  

      قلكم التوفي مالمادة و تمنياته ةذمع تحيات أسات

  انتھى                                              2من  2صفحة                                              

 النموذجية اإلجابة  

 )نقـاط 10: ( الفكري البناء ـــ أوال  

 و تتضمن القصيدة معاناة الثوار ضد المستعمر الفرنسي و أو رفاق الثورة وع القصيدة الثائرموض .1
 ن1.5 .رغم ھذه المعاناة حتى تحقيق النصر و صمود و المقاومة       بالمكافحة دعوة الثائر لرفاقه

 . آالم جوعي :جرائم المستعر التي عددھا الشاعر في النص:( السجن و االعتقال:القيد، التشريد .2
 ن1.5

حطموھا و  :في قوله و يظھر ھذائر للمستعمر من خالل تحدي الثا: القصيدة في جلية التحدي نبرة .3
ً  ، اھتفوا ملء األثير  ن1.5كمنوا في ثنية الوادي ،أقسمت أن تسقي األشالء شوقا

أن الثوار سيحررون البالد و يأتون بالنصر و  )داميات بأيد الفجر أحمل(: بقوله الشاعر يقصد  .4
 ن1بدمائھم      و تضحياتھم. 

 ن2 السرد و الوصف. له مؤشرين اذكر: النص على الغالب النمط .5
السرد: ظروف الزمان و المكان ، أفعال الحركة ، األحداث الماضي لسرد ، أدوات .1مؤشران للنمط: 

  الربط
 الوصف: عناصر الزمان و المكان ، دقة الوصف ،النعوت 
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 ن 2.5.التقنية مراعيا الخاص بأسلوبك النص مضمون لخص .6
 )نقـاط 06: ( اللغوي البناء ــ ثانيا  

 ن0.5و المعاناة. الثورةالحقل الداللي المناسب لأللفاظ اآلتية:( السجن، القيد ، جروحي ، القبر) ھو  .1
 ن0,5 أفعال وزن على جاء ألنه قلة جمع نوعه أحقاد) 7( السابع السطر في الوارد الجمع .2

 وزن على جاء ألنه الجموع منتھى صيغة جمع مواثيق) 16( عشر السادس السطر في الوارد الجمع 
 ن0,5 .مفاعيل

 : مفردات إعراب يلي ما أعرب. أ  .3
 المناسبة بالحركة المحل اشتغال ظھورھا من منع المقدرة الضمة رفعة عالمة و مرفوع فاعل: أمي
 ن0,5 إليه مضاف جر محل في مبني ضمير الياء و مضاف ھو و للياء  

 ن0,5 .آخره على الظاھرة الضمة رفعة عالمة و مرفوع بدل: األوراس  
 ؟ قوسين بين الواقعتين للجملتين اإلعرابي المحل.  ب     

 ن0,5 حال نصب محل في فعلية جملة )ضربتي حنايا في يسري( -  
 ن0,5 للمبتدأ خبر رفع محل في فعلية جملة )الوادي ثنية في كمنوا( -  
 ن1.5 بالغتھما سر و نوعھما بين ثم ، البيانيتين الصورتين اشرح .4  

  بالغتھا سر شرحھا  نوعھا  البيانيةالصورة
 إستعارة برجليالقيدقھقه

  المكنية
 و به المشبه فحذفباالنسانالقيدالشاعرشبه
  قھقهلفظةعليهيدلماترك

 تقريب و التشخيص
  المعنى

  المعنى تجسيد و اإليجاز  بالشھب الثوارأوالرفاقالشاعرشبهحيث بليع تشبيه شھباباتوا
   
   
   
 

 .البحر و التفعيالت محددا عروضية دراسة الثالث السطر دراسة .5
 جوعي آالم في و القبر في ، السجن في ، الذرى في رفاقي يا ، رفاقي يا  
  ن0,5  جوعي فيأاالم و فلقبر فسسجن فذذرى رفاقي يا رفاقي يا
/0 //0/0 /0 //0/0 /0//0 /0/0/ /0/0/  / /0/0/0/ /0/0   
  ن0.25 عالتن فا فعـــــ،التن تن عال فا تن  عال  فا  عالتن  فا  تن  عال فا

  ن0,25 الرمل: بحر
   

 )نقـاط 04: ( النقدي التقويم ــ ثالثا  

ً  ليست الثورة في المرأة و:<<.. يقول الدكتور صالح خرفي  في الجندية ، الثائرة البنت لكنھا ،و فحسب أما
 ص الحديث الجزائري الشعر كتاب...>>   المخاطر على الُمْقِدَمة ، الكھوف في الممرضة التحرير، جيش
248.   
 ن1,5  الجزائرية الثورة في المرأة دور:القول مناقشة -
-  ً  تسقي أن أقسمت ، بجروحي ، بقيدي أّمي أقسمت: مثل القصيدة من بشواھد إجابتك مدعما

ً  األشالء ً  و شوقا  ن1,5 الدروب في عطوراً  و حنانا
 ن1. التحدي و للنضال كرمز العرب الشعراء بھا تغنى التي بوحيرد جميلة.درست مما و  -
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