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

   2019     -2018: السنة الدراسية                                   01:فرض المراقبة الذاتية رقم 
 02:عدد الصفحات  لغة عربية  : المادة إ.ت + رياضيات + تجريبية .ع:  الشعبة    يثانو  2:المستوى

        مفتش التربية الوطنية/ عادل زيان: إعداد 
  

  :الّنص
  : يقول أبو تمام بعد أن فتح الخليفة العّباسّي المعتصم عمورّية وتغّلب على بابك وعلى الّروم

   فَحذاِر من َأسِد الَعريِن َحــــــــذارِ   َعــــــوارٍ  الحقُّ أبلُج والّسيــــــــــــــوفُ 
  في طاعة الجّبــــــــــــــــــــــــــــــار جّبارها  يا ُربَّ فتنِة أّمٍة قد َبـــــــــــــــــــــــزَّها
  ضاق الفضاُء بها على الُنّظار  هللا من ناٍر رأيُت ضيـــــــــــــــــــــاَءها

  ما كان يرفُع ضوَءها للسَّاري  ْت ألعظِم مشــــــــركٍ مشبوبًة رفع
    َمْيتًا ويدخُلها مع الُكّفــــــــــــــــــــــــــــــــار   صّلى لها حّيًا وكان وقوَدهــــــــا
  جاَر مازّيارِ » بابك«أن صاَر   ولقد شَفى األحشاَء من برحائها
    ُموم مدارعا من َقــــــــارأيدي السَّ   سوُد الّلباس كأّنما َنسجْت لهم

  ِقيَدت لهم من َمرَبط النَّجـــــــــــار َضَوامرَبكُروا وَأْسروا في ُمُتون 
  أبدا على َسَفر من األسفـــــــــــــــار  ال يبرحون وَمـن رآهم َخاَلهــــــــــم
  ـــــــــــــــــــّدارمن هاشٍم، ربٌّ لتلك الــــ  فاألرض داٌر أقفرْت، ما لـــــــــــــم 

  ارِ ــــــــولُكم ُتصاغ محاسُن األشع  سوُر القرآِن الُغرُّ فيكم ُأنزلتْ 

  :شرح األلفاظ
اسم من : الجبار. أي المعتصم وهو جابر كسر األمة: جبارها. قهرها: بزها .عارية من أغمادها: عوار .ظاهر: أبلج

. من أعداء المعتصم وقد قتلهما وصلبهما: بابك وما زيار .الشدة واألذى: البرحاء. موقدة: مشبوبة .أسماء اهللا الحسنى
ساروا : بكروا .الزفت: القار .جمع م مدرعة وهي الجبة: المدارع. الريح الحارة: السموم .سود الجلود: سود اللباس

النبي صلى اهللا عليه آل بيت : هاشم .ظهور أفراس ضعيفة وأراد بها الجذوع: متون ضوامر. مشوا ليال: أسروا .باكرا
  . البيض الشريفة: الغر .وسلم وهم العلويون والعباسيون

  

  :األسئلة
  )نقطة 14: ( الجزء األّول

  )نقاط 07: ( أوال ـ البناء الفكريّ 
  .بم استهّل الّشاعر قصيدته؟  اشرح مضمون ذلك بإيجاز .1
 .06﴾ سورة الّتحريم اآلية ...لّناس والحجارة﴿يا أّيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها ا: قال تعالى .2
  أين تجد معنى هذه اآلية في الّنّص؟   
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  .ما منزلة المعتصم عند الّشاعر؟ وّضح ذلك .3
  فيم تمّثل؟. يمّثل الّنّص جانبا تاريخّيا  .4
  . حّدد نمط الّنّص، ثّم اذكر اثنين من مؤّشراته .5
  

  )نقاط 07: ( ثانيا ـ البناء الّلغويّ 
 .كثر بروزا في البيت الخامس من القصيدة؟ حّدد عائده وأثره في بناء الّنّص ما الضمير األ .1
  .أعرب ما تحته خّط في الّنّص  .2
 بم تعّلل غلبة األساليب الخبرّية في الّنّص؟ .3
  .حّدد نوع الّصورة البيانّية الواردة في البيت العاشر، ثّم بّين أثرها في المعنى .4

  

  )نقاط 06( : الجزء الثاني
 : إلدماجّيةالوضعية ا

َعيُش الذليل موٌت، ألّن حياته في يد غيره ال في يده، فهو ال ُيقدم على شيء، وال يتقّدم، وال يطمع في شيء     
يرفعه، أّما موت الكريم فحياة خالدة، ألّن عامل الفضل يدوم بدوام فضله، والفضل مرسوم على صفحة الخلود، وفي 

  : هذا يقول الّشاعر
  ومن مات عن فضل فذلك خالُد  *** ذّل فذلك مّيت فمن عاش في      

  

  : المطلوب
توّسع في معنى هذه المقولة مستخدما الّنمط المناسب، وموّظفا أسلوب الّتعجب، وما أمكن من الصور البيانّية   

  . لتوضيح أفكارك
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                                    وزارة التربية الوطنية         
      2019 -2018:  السنة الدراسية                        01: تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم 
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        مفتش التربية الوطنية/ عادل زيان: إعداد 
  وسّلم التنقيطجابة نموذج اإل                               

محاور 
  الموضوع

  عناصر اإلجابة
  العالمة

  المجموع  مجزأة
الجزء 

  )ن14(:لاألوّ 

  
اء البن

  :الفكريّ 
  

واضح  الحقّ  ذلك أنّ  والمراد من ،»أبلجُ  الحقّ « لثَ قصيدته بمَ اعر الشّ  استهلّ  .1
 والجمع بين ،بل له بهاة ال قِ يجابه بقوّ ، و ينحرف عنه يضلُّ  من وكلّ مشرق 

يد أسد العرين  وهما في ،ق العدالة واألمن واالستقرارة يحقّ والقوّ  الحقّ 
  .هابا محترما مصوناتجعله مُ  الحقّ ة بجانب ووجود القوّ  ،)ممدوحال(

   .)مْيتا وكان وقودهاا لها حيّ  صلى(. الخامسنجد معنى اآلية الكريمة في البيت  .2
فسور  خالية،فاألرض دونه تبدو مقفرة  اعر،الشّ كبيرة عند  منزلةللمعتصم  .3

   .األشعارمحاسن  صاغتُ  لهو  ه،حقّ القرآن الغرة أنزلت في 
على بابك  ب المعتصموتغلّ ة ل في فتح عموريّ ا تمثّ جانبا تاريخيّ  ّص ل النّ يمثّ  .4

  .  الروم
  .واإلضافات واألحوالعوت استعمال النّ  :راتهمؤشّ ومن  :وصفيّ  ّص نمط النّ  .5

  .الموصوفة المختلفة التي تساهم في تصوير استخدام الصور البيانيّ     
  .والحركة واالنفعالالة على اللون استخدام األلفاظ الدّ     

1.5  
 
  
 
01 
 
1.5 
  
01  
  
02  

07  

البناء 
  :الّلغويّ 

ضمير الغائب المفرد للمؤنث  هو البيت الخامس توظيفا في الضمير األكثر .1
ار، وضمير المفرد الغائب للمذكر والذي يعود على الذي يعود على النّ ) هـا(

 .وانسجام أفكاره ّص ساق النّ وقد ساهم الضميران في اتّ  ،)بابك(أعظم مشرك 
 .كراروتفادي التّ 

   :اإلعراب .2
والهاء  وهو مضافاهرة على آخره ة الظّ الضمّ  وعالمة رفعهفاعل مرفوع  :جبارها
  .إليهمحل جر مضاف  السكون فيمتصل مبني على  ضمير
ه اسم ممنوع من الفتحة النائبة عن الكسرة ألنّ  هوعالمة جرّ نعت مجرور  :ضوامر

   .رفالصّ 
  .الحقائقسب لتقرير ة كونها األناألساليب الخبريّ  ّص غلبت على النّ  .3
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 ليغ، فاألرض دارالب شبيهتّ هي الالعاشر ة الواردة في البيت الصورة البيانيّ  .4
ه المشبّ  ه،المشبّ (شبيه ح بطرفي التّ ار فصرّ بالدّ  اعر األرضه الشّ شبّ أقفرت حيث 

شبيه في توضيح المعنى وتأكيده مع وقد ساهم التّ  به،الشّ وحذف األداة ووجه  )به
  .ارةاإليجاز في العب

02  
  

  

  )نقاط 06( : الجزء الثاني
  :شبكة تقويم الوضعية اإلدماجية

 المؤشرات المعايير
العالمة 
 مجزأة

 المجموع

: المالءمة مع الوضعية  
  .استجابة المنتوج للوضعية  -  1
  .استجابة المنتوج لنمط الكتابة  -  2
  .استعمال رصيد لغوّي مناسب  -  3

ن 01  
ن 01  
ن 01  

ن06  

:سالمة اللغة   .بناء الجمل بناء سليما  -  1 
  .احترام عالمات الوقف  -  2

ن 0.50  
ن 0.50  

:سالمة الّرسم   .مراعاة قواعد الكتابة  -  1 
 .مراعاة قواعد اإلمالء  -  2

ن 0.50  
ن 0.50  

مصداقية التعبـير 
  :وجمال العرض

  .ثراء األفكار مع التعليل للرأي -  1
  .ن التقديم التنظيم و حس -  2

ن 0.50  
ن 0.50  
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