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

  2020     -2019ة : نة الدراسي  الس                                           01فرض المراقبة الذاتية رقم :
 22عدد الصفحات : لغة عربية  : المادة ت.ر ++ رياضيات + ت.إع. تجريبية:  الشعبة     ثانوي 2المستوى:

     مفتش التربية الوطنية/ عادل زيانإعداد : 
 

  الن ص:
، تكىنن إلى  انبىش شىعر الحتت ىنت تالش ىعر الس ينسىي   ي  ة التي ظهرت في العصر اإلسالمالزُّهد من األغراض الشِّعري  

ىىن د ىىن إليىىم اإلسىىالم الز هىىدة فىىي ال يىىن  الىىد   ىىن فيهىىن، ممَّ ىىنه رفىىض متن هىىن، تزهىىد  مَّ ىى يرة مم بين تمتنِ هىىن الز ا،ىىل، فنلمسىىممة الص 
إلى  العمىل، تاع تىدال فىي  يىد تهببىة تاعبططىنع  ىن الىد بينّ ألن  اإلسىالم ت ىنش خررتىم، تهىالا ع يعبىي الىد  ت م إلى  الر  

عبىند  مىن ِبعمىىم، بىال إسىراب يت تبىىالير، تمىن بىىين الش ىعراي الزُّهَّىند فىىي صىدر اإلسىالم   ىىرت ة بىن زيىىد الت متُّى  بمىن تهبىىم ا  ل
ِتيُّتنالريل، تيبت األستد الد ؤلي، يم ن الش عراي  ىىرفتا بشعر الز هد  سنبق البربري   األةمم ، ن، تمنلك بن ديبىنر، تغيرهمىالالين  ة

، فطىىد ظهىىر فيىىم شىىع ىىن فىىي العصىىر العبنسىىيِّ مبىىنرك، تبشىىر بىىن اق، ت بىىدا  بىىن الراية زه ىىنٌد  ديىىدتن، مىىبهم م مىىتد الىىتر  يم 
ِر. ال نرث، تيبت مه  بةتاس برغم من  ةرب  ن األرير من شعر الماتن، تشعر الرم

 نيبى يطىتل الب نقىد م مىد بايىش البهبيتىي   إن   إال ترغم من قيل فىي شى ن تتبىة يبىي بىتاس، تارىتالب الب ط ىند فىي  طيطتهىن،
الا كىنن يبىت بىتاس قىد قىنل مىن بىتاس يا تمى  فيىم الب ىتر تالظ ممىة، تالريىر تالش ىر، تاإليمىنن الاىنمر، تالحسىتق المسىتهتر، تاو

قنل في الرمر تالماتن، تيبدى من بحسم اللك الانبش العنري، فإب م ييضن قد اىد  ف  سىن الاىدَّ، تتعبَّىد ف  سىن العبىند ، 
                             تتنش ف  سن الت تبة.  

   ا قاله أبو نواس في الز هدومم  
 يىىىىىىىىن ليىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىعري كيىىىىىىىىب يبىىىىىىىىىت  مىىىىىىىىى 

  
 ظهىىىىىىىىىىىىىىىىر الس ىىىىىىىىىىىىىىىىرير تيبىىىىىىىىىىىىىىىىت ع تىىىىىىىىىىىىىىىىدري 

 يىىىىىىىىىىىىن ليىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىعري كيىىىىىىىىىىىىب يبىىىىىىىىىىىىت إالا   
  

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمت بنلكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنفتر تالس ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدهر  غس 
 يىىىىىىىىىىىىن ليىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىعري كيىىىىىىىىىىىىب يبىىىىىىىىىىىىت إالا   

  
 ٌتضىىىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىىىنٌش صىىىىىىىىىىىىبي ة ال شىىىىىىىىىىىىر 

تىىىىىىىىىىىىىىىي فيمىىىىىىىىىىىىىىىن يتيىىىىىىىىىىىىىىىت تمىىىىىىىىىىىىىىىن     مىىىىىىىىىىىىىىىن  ا 
  

  ىىىىىىىىىىىىىىىالريقىىىىىىىىىىىىىىىتلي لربىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىل تمىىىىىىىىىىىىىىىن  
 يىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىتيتي ممىىىىىىىىىىىىىىن اكتسىىىىىىىىىىىىىىبت تيىىىىىىىىىىىىىىن   

  
 يسىىىىىىىىىحي  مىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىنت مىىىىىىىىىن  مىىىىىىىىىري 

    

 (.                        464: ص ،الهجري   الثالث   القرن آخر حت ى العربي   عرالش   تاريخ)
 األسئمة:

 نقطة( 14) الجزء األول:
( :  نقاط( 07أوال ـ البناء الفكري 

م؟ من األغراض الش عري ة التي الكرهن الكنتش .1  في بص 
. اللك اإلسالم يد ت المسمم ألن يعيش تسطن بين بطيضين. تض ر .2  من الب ص 
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 اس، االكرهمن م  الت عميل.ظهر الب ص  مر متين من  ين  يبي بت  ية  .3
 ابثر األبينت في يربعة يسطر.  .4

 

( :  نقاط( 07ثانيا ـ البناء الم غوي 
1. .  استررج بعض مظنهر اعت سنق في الب ص 
. ي رش من ت تم رط   .2  في الب ص 
ر في األبينت م  الت مثيل. مبرزا دعلتم الب حسي ة. بي ن األسمتش اإلبشن،ي   .3  الالي تكر 
 ص  م س بن بديعي ن مبي بن يثر .هنت من الب   .4

 
 نقاط( 06) الجزء الثاني:

 الوضعية اإلدماجي ة: 
فكنن الت طت ر في الحكر تالعمم،  رب مطم  العصر العب نسي   د    ضنرات تركت بصمنتهن في كل  زتاين ال ين ، 

 تكنن  م  غرار اللك اعبحالت من الطي م تاألصتل.
في المانلين األدبي  ن ن تسمبً ة إيانبً اكتش فطر  تبنقش فيهن هالا الطتل مبرزا يثر ال ضنرات  م  األم  : المطموب

 تمدمان من يمكن من الصتر البينبي ة تالم س بنت البديعي ة. ،حن الب مط المبنسشتاعاتمن ي  متظ  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الديوان الوطني لمتعميم و التكوين عن بعد                                  وزارة التربية الوطنية         

      2020 -2019:  السنة الدراسية                       10تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم : 

 12عدد الصفحات:  لغة عربيةالمادة:  + ت.ر ت .إ + رياضيات+ع. تجريبيةالشعبة: ثانوي 2المستوى:

     مفتش التربية الوطنية/ عادل زيانإعداد : 

 نقيطنموذج اإلجابة وسّمم التّ 

محاور 
 عناصر اإلجابة الموضوع

 العالمة
 المجموع مجزأة

البناء 
 الفكرّي:
 

 ،الفتوحات شعر الّزىد، الكاتب في نّصو ىي:األغراض الّشعرّية التي ذكرىا  .1
  الّشعر الّسياسّي.و 

ال يعني الّدعوَة  فالّزىداإلسالم يدعو المسمم ألن يعيش وسطا بين نقيضين.  .2
يدعو إلى العمل، واالعتدال في الّتمتُّع بل  ،ىبنة واالنقطاع عن الّدنياإلى الرّ 

 .تبذيربما وىبو اهلل لعباده من ِنَعم، بال إسراف أو 
حياة  حياة الّميو والمجون، مرحمتين من حياة أبي نواس ىما: يظير الّنّص  .3

 .: ينقل المتعّمم ما قالو الناقد محمد نجيب البييتيالّتعميل الّزىد.
تي يجب أن تختمف عن ثر الّ بتوظيف تقنّية النّ  نثر األبيات في أربعة أسطر .4

 . تقنية الّتمخيص

02 
   
 1.1 
 
 
 

1.1 
 

02 

07 

البناء 
 الّمغوّي:

 اإلعراب:  .1

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الّضمة المقّدرة منع من ظيورىا  يدعو:
 والفاعل ضمير مستتر تقديره ىو. الثّقل.

 رفوعة وعالمة رفعيا الواو والّنون ألّنو جمع مذّكر سالم.صفة م األموّيون:
 الّضمائر، حروف العطف، حروف الجّر، من مظاىر االّتساق في الّنّص: .2

 الّشرط.أدوات 

 ؟.كيف أنت..مثل:  االستفيام،الذي تكّرر في األبيات:  األسموب اإلنشائيّ  .3
 .من يوم الحساب والخوفواليمع إظيار الفزع  ىي تو الّنفسّية:اللود

 ، والّنور والّظممة.الّشر و الخير الّطباق بين المحّسن البديعيّ  .4

برازه بذكر الكممة وضّدىا، وتجميل األسموب المعنى توضيح البالغّي: أثره   .وا 
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 شبكة تقويم الوضعية اإلدماجّية:

 المجموع العالمة مجزّأة المؤّشرات المعايير

 المالءمة مع الوضعّية:
 01 استجابة المنتوج لموضعّية.

06 

 01 استجابة المنتوج لنمط الكتابة.

رصيد لغوّي مناسب. استعمال  01 

 0.5 بناء الجمل بناء سميما. سالمة الّمغة:

 0.5 احترام عالمات الوقف.

 0.5 مراعاة قواعد الكتابة. سالمة الّرسم:

 0.5 مراعاة قواعد اإلمالء.

مصداقّية الّتعبير 
 وجمال العرض:

 0.5 ثراء األفكار مع الّتعميل لمّرأي.

التّقديم.التّنظيم وحسن   0.5 
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