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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                                           وزارة التربية الوطنية    

 2017- 2016: السنة الدراسية                                              01 :فرض المراقبة الذاتية رقم 

 02 :عدد الصفحات  لغة عربية : المادة  وتكنولوجيا. ع. جذع م: الشعبة     ثانوي 1:  المستوى

        مفتش التربية الوطنية/  الطاهر مدور محند: إعداد 
  

  :أمية بن أبي الصلت  ىقال الشاعر الجاهل
  
  ـاالَخِفيَّـــ يعلُم الجهَر والكالمَ     ـ عنَد ذي العرِش ُيعَرضون عليه 1
  إنه كان وعُده َمـــْأِتيَّــــــــــــــــــــــــــــا    ـ يوَم نأتيه وهو ربٌّ رحـــيـــــــــــــــــــــــــمٌ  2
  لم َيَذْر فيه راشدا وَغِويَّـــــــــــــــا    ـ يوَم نأتيه مثلمـــــــــــــــــــــــا قال َفــــْرداً  3
  أم ُمهاٌن بما كسبُت َشِقيَّــــــــــــا    أنا أرجـــــــــــــــــــــــــو ـ أسعيــــــــــــٌد سعادةً  4
  أو تعاقْب فلْم تعاقْب َبِريَّـــــــــــــا    فالُمعافاُة ظــّنــــــــــي َتْعفُ  ـ ربِّ إنْ  5
  اسوف ألقى من العذاِب َفِريَّ     ـ إْن ُأؤاَخْذ بما اْجَتَرْمُت فــإنِّــــــــــــــي 6
  كتابًا َحتَّْمتَـــــــــــــــــــُه َمْقِضـــيَّــــــــــــــا    ـ ربِّ ُكالًّ َحتَّْمَتُه َواِرد النَّــــــــــــــــــــــــــار 7
  َربِّ ِبي رؤوفًا َحِفيَّـــــا ُكنْ ـِد و     جنََّة الُخــــــــــــــــــْلـــ َتْحِرَمنَِّنيـ ربِّ ال  8
  

  : شرح المفردات
 .لطيفا  :حفيا شديدا ،  :فريا ارتكبت ،  :اجترمت بريئا   :بريا ضاال ،  :غويا لم يترك ، :  لم يذر 

  :  األسئلة
  )نقاط  8( : البناء الفكري  -أ 

  عن أي يوم تحدث الشاعر في القصيدة ؟ -1   
  ذكر الشاعر صنفين من الناس، ما هما وما جزاء كل منهما ؟ -2   
  ما هي الصفات اإللهية التي ذكرها الشاعر ؟ -3   

  بم ختم الشاعر القصيدة ؟ -4   
  .بين موافقة القصيدة للتعاليم اإلسالمية  - 5   

  

  )نقاط  8(  : البناء اللغوي -ب
  أعرب ما تحته سطر - 1   
  بأي أسلوب ورد البيت األول وما غرضه البالغي ؟  - 2   
  .ول الصورة البيانية واذكر نوعها وبالغتها استخرج من البيت األ - 3   
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  .العرش ، المعافاة ، النار ، جنة الخلد : ما داللة األلفاظ اآلتية - 4   
  ؟ »َربِّ «لماذا تكررت في القصيدة كلمة   - 5   

  

  )نقاط  4( : بناء وضعية إدماجية  - ج
اشرح الحديث مبينا  »يحب ألخيه ما يحب لنفسه  ال يؤمن أحدكم حتى « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

وظف في شرحك الفعل الماضي والفعل .قيمته االجتماعية واإلنسانية في ترابط أواصر المحبة بين الناس وتعاضدهم 
  .المضارع المنصوب والمجزوم والمبني 

  
  

  


