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  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                               وزارة التربية الوطنية         

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

  02  :عدد الصفحات  لغة عربية:  المادة   متوسط 1:  المستوى

    مفتش التعليم المتوسط/ الزبير أحمد  :إعداد 
 

  والحظُّ َعاَكَســـــــــــــُه و الدَّْهُر عاَداهُ     َأْضَواهُ  الَفْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ َال َتْعذُلوُه َفإّن - 1
ْبـُر َأْعيــــــــــاهُ   ـــــــــــــــــــــــــــــَدى َأُكفَُّكـــــُم  ال َتْنَهُروُه ِإَن اْسَتجْ  - 2   فالجوُع آَلَمــــــــُه و الصَّ
  .ـــــــِم الَوْخِز َعْيَناُه َتُدلُُّكــــــــْم عْن َأِليـ  تأمَُّلوا ِإْن َأردتُـــــــــــــــْم ما ُيَكــــــــــــــــــــــابـــِـــــــــــُدُه   - 3
  ما كان يأِتي بأْمِر َليــــَس يرَضاهُ      لوال غريَزُة حـــــــــــــــبِّ الـــــــــــــــذَّاِت َتْدَفُعهُ  - 4
  لنَّْفَس َتْأباهُ قد ُترِغُم النَّْفَس عّما ا     لكّنما الَفْقُر يا قوِمـــــــــــــــــــــــــــــــــَي َمَشـــــــــقُتهُ  - 5
  َرَأى المضيُر في اإليــــــــالم أْقَساهُ     والجوُع ُيْزِجي إلى ذلِّ السَُّؤال َو َلْو  - 6
  بما تُناِجي َحَناَن النــــــَّـــــــاِس ُيْمَناهُ   َال َتْشَمُخوا إن َرَأْيُتْم منه َمْسَكـــــــــــــــنـَـــــــــًة  - 7
  كلُّ ْالِعَباِد َلَدى الَخــــــــــــــــــالَِّق َأْشَباهُ   اِوُرُكِم ُعجـْــــــــــــــــــــــٌب و ال َبَطـٌر   َوَال ُيسَ  - 8
  اِهللا ترعــــــــــاه ال تجهلوا إّن عيـــــــــــــنَ   و ِإْن َبَخلتم ِبَأْن ُتَوّلـــــــــــــــــــــــــــوُه ِبّركــــــــــم    - 9

                                                           

   -مصطفى بن رحمون  -                                                      
  :شرح المفردات 

  .تكرهه : أضعفه   تأباه : ال تلوموه   أضواه : ال تعذلوه 
  

  :األسئلة
  ) نقاط 06: (البناء الفكري 

  عّمن يتحدث الشاعر؟  -1   
  ماذا يطلب من أفراد المجتمع ؟ -2   
  لماذا مّد المتسّول يده إلى الّناس ، رغم عدم رضاه بهذا السلوك ؟ -3   
  ما البيت اّلذي يعّبر عن تساوي الخلق عند الّله ؟ -4   
  :اشرح الكلمات اآلتية  -5   

  .ال تشمخوا  -يزجي  -يكابده  -ال تنهروه         
  

  ) نقاط 04: (البناء اللغوي 
  .ما تحته خط  أعرب -1   
  .الثالث إلى الجمع المؤنث  حول صدر البيت -2   
  .أكرم المحسن الفقير : ابن الجملة اآلتية للمجهول، و غّير ما يجب تغييره  -3   
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  )نقطتان: (البناء الفني 
  .البيت األول و غرضه األدبي  أسلوببين  -1   
  .حّدد صدر البيت الثاني و عجزه -2   

  

  )نقاط 08( : اإلدماجيةالوضعية 
خرجت مساءا في فسحة، فوقع بصرك على فتى بائس ، فتأثرت لحاله حّرر فقرة ال تقل عن ثمانية أسطر تصف     

                                 .                                                         فيها هذا البائس مبديا شعورك نحوه 

  


