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

     2017 - 2016:  السنة الدراسية                                    02: فرض المراقبة الذاتية رقم 

 02 :عدد الصفحات   ةيغة عربل:  المادة مشترك آداب ذعج: الشعبة     ثانوي 1:  ستوىالم

        مفتش التربية الوطنية/  بكر خيشان بو: إعداد 
  
  
  

  :ـصالنّــ 
  :قال الّرسول صلّى اهللا عليه وسّلم في خطبة حّجة الوداع

فَمن كانت عنده أمانة َفْلُيَؤّدها  ،أن تلَقوا ربَّكم َكُحرمة يوِمكم هذاإّن دماَءكم و أمواَلكم َعليُكم حرام إلى  أّيها الّناس"    
  .وٕاّن دماَء الجاهلّية موضوعة، وٕاّن ِرَبا الجاهلّية موُضوٌع ، إلى الذي اْئَتَمَنُه عليها 

، ا َتْحِقرون من أعمالكمولكّنه َقد َرِضي أْن ُيَطاَع فيما سوى ذلك ممّ ، قد يئس أن ُيْعَبَد في أرضكم هذه  إّن الَشْيطان    
 ِلِنسائكم عليكم حًقا ولكم عليهّن حّق، لكم عليهّن أّال ُيْدِخْلن أحًدا تكرهونه بيوتكم إّال بإذِنكم وال يأتيَن ِبفاحشٍة مبّينة، وٕانّ 

قوا اهللا في ْسَوُتهّن بالمعروف، فاتّ فإْن َفَعْلَن فإّن اهللا قد َأِذَن لكم أْن تعضلوهّن، فإْن انتَهْين و َأَطْعَنُكم فعليكم ِرْزُقُهّن وكِ 
  .الّنساء  واستوصوا بهّن َخْيًرا

ارا يضرب إّنما الُمؤِمنون إخوة، فال يحّل المِرٍئ مسلم ماُل أخيه إّال عن طيِب َنْفٍس منه، وال ترِجعن بعدي كفّ     
  .اب اهللا و سّنتيكت: وا بعدهبعضكم رقاب بعض، فإّني َقْد َتَرْكُت فيكم ما إْن أخذتم به لن تضلّ 

أباُكم واحٌد، كّلكم آلدم وآدم من تراٍب، أكرمكم عند اهللا أتقاكم، و ليس ِلعربّي على  أّيها الّناس إّن رّبكم واحد، و إنّ     
  ".عجمّي فضٌل إّال ِبالتَّْقوى

  بتصّرف                                                                           
   :َشْرُح األْلفاظِ 

  .ثاراتها:دماء الجاهلية/ ساقط :موضوع/يوم عرفة:يومكم هذا 
  :األْسِئلةُ 

لُ    )نقطة 14( : الُجْزُء األوَّ
   )ن 07: (البناء الفكريّ  :أّوال
  خطبته؟ و سّلم - الّله عليه  لىّ صالّرسول  - ِبَم استهلّ  - 1   

  بتقوى اهللا وطاعته، فكيف يكون ذلك؟ و سّلم - الّله عليه  الّرسول صلىّ  - أوصى - 2   
  ؟ليحفظ المسلمين من الّظالل - مى اهللا عليه وسلّ صلّ  -ركه الّرسول الّدليل الذي ت ما - 3   

 بم يتفاضل الّناس في اإلسالم؟ - 4   
  .د الّنمط الغالب على الّنص مع الّتعليلحدّ  - 5   
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  )ن 07: (البناء اللغويّ : ثانيا 
  .اذكر بعضها .سالملفاظ ذات داللة جديدة مرتبطة باإلفي الخطبة أ - 1   
 .خطأعرب ما تحته  -2   
  ة؟من األساليب اإلنشائيّ  -ماهللا عليه وسلّ  صلىّ -لماذا أكثر الّرسول  - 3   
 .ةورة البيانيّ نوع الصّ " الشيطان قد يئس  إنّ "ة ن في العبارة اآلتيّ بيّ  - 4   
  .بّين غرضها البالغيّ ثّم  مّثل لها  بمثالين طبة، االقتباس واضحة في الخظاهرة  - 5   
  

  )نقاط 06 ( : الُجْزُء الثّاِني
  : ة اإلدماجّيةالوضعيّ 

ى وا به في سلوكهم و أخالقهم حتّ رسم القرآن الكريم للمسلمين طريق الفضيلة وما ينبغي أن يتحلّ ":قال شوقي ضيف
  ''   ينالوا رضا رّبهم و محّبته

  .مفعوًال مطلقاً  و المجاز اللغويّ و  شبيهفا التّ ناقش هذا القول موظّ -
  
  
  
  
  
  
  

  


