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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   غة عربّيةل:  المادة مشترك آداب ذعج: الشعبة     ثانوي 1:  المستوى

        مفتش التربية الوطنية/  بكر خيشان بو: إعداد 
  
  
  

 :النـّــص
  ُكــِحــَلــت مآقـيهــَا بُكـحـــــــِل األرمـَـــــــــدِ     مــــا بـــاُل عينـِـــَك ال تـنـــــــاُم كأّنـمــــــــا

  يــــا َخيـــَر َمـــــْن َوِطــَئ الَحصــى ال َتْبُعــدِ     َجـــَزعــًا علــى المهِديِّ أصبَح ثــاويـــًــــــا

  ُغيـِّْبــُت َقبـْـــــَلَك فـِــــي َبِقيــــــِع الغـَــْرقـَـــدِ     َوْجــهـِـي َيِقيــَك التّـُـْرب َلْهِفـــــي َلْيـتـَـِنــــي

ــي مــَـْن َشِهــْدُت و َفـــاتــَــــــهُ بأبـِـ   ِفـي يـــَـــْوِم االْثَنْيـــِن النـَّبـــــِيُّ الُمْهــتـَـــِدي    ي و ُأمِّ

  ــــــــدِ ُمتــَـلـَــدًِّدا يــــــــَـا َلْيـتَـِنــــي لـــَــْم ُأولَ     ُمـتَـَبــّلـِــــــًدافــَـَظَلْلــُت بــَعـْــَد وفــَـاتـِــــِه 

  َيــــــا َلْيَتنـِـِــي ُصبِّْحـــُت ُســـــــمَّ اَألســــــودِ     َأُأِقيــــــــُم َبـعــْـــَدَك بالمـَِديــنـَــِة بينهُــــــمْ 

  ــــي غــَـدِ فـِـــي َرْوحـَـــٍة مـِــْن َيْوِمنــَـا أو فِـ     َعــاجـِـــــالً َأْو حــَـــلَّ أمــــــُر اهللا ِفـيـنـَــا 

  َمْحضــًــا َضـَراِئـبــُـُه َكـِريـــــــــَم الَمْحتـــِــــدِ     فَتقُـــوَم َسـاَعتـُـنــَــا فنـَْلـقــَـــى َطيَِّبـــــــــا

ــُْعـــدِ َوَلــــَدتــْـــــــُه ُمْحَصنـَــــًة ِبَسعْـ     يــَا ِبكـْـَر آمنــَة الُمــبــَـــاَرِك ِبـكـُْرهـــَـــــا   ــِد األسـ

  َمــــْن ُيهـْــَد ِلْلنُّــــــــــوِر الُمبــَــاَرِك َيْهتـَـــــدِ     نـــُـوًرا َأَضـــاَء عـَــلَى الَبِريـَــِّة ُكلـــِّـَهـــا

ـــــدِ  فـِـــي َجّنــَــــٍة َتْثنـِـــي    يـــَا َربِّ َفاْجَمْعـنــَــا َمعـــًـا َوَنبَِّيــنــَـــــــا   ُعيــُــــــوَن الُحسَّ

ـــــْؤَددِ     فـــِي َجّنــَــِة الـفـِـْرَدْوِس َفاْكتُْبهـَــا َلـنــَـا   يــَـــــا َذا الجـَــــَالِل َوَذا العـُــَال و السُّ

  ـلِّ َساَعـــِة َمْشـــــَهـــــدِ َأْنصـَــاَرُه فـــــِــي كـُـ    واُهللا أْكَرمـــــــََنا بـِــِه َوهــَــــَدى بـِــــــــِه  

  والَطيِّبـُـــوَن َعــلــَــى الُمبـــَـاَرِك أْحمـَــــــــدِ     َصلـَّى اإللــُه َوَمـــْن َيُحـــفُّ ِبَعْرِشــــــــهِ 
                                       

  َحسَّاُن بُن ثابت                          
  دت ،.ط الكتب العلمية، دار مهّنا، ديوان حّسان بن ثابت، األستاذ عبدأ،                                       

  : َشْرُح األْلفاظِ 
: بقيع الغْرقد/ هيجاُن العيِن وكلُّ ما ُيؤلمها : الذي في عينه َرَمد و الّرَمدُ : األْرمد / َمجاري الّدموع في العين: المآقي 

تُقوم / أْخبث الحّيات : األْسَود / .المدهوش  : الُمتبّلد والُمتلّدد. / المدينِة و هي داخل المدينة  هو مقبرُة أهلِ : الغْرَقد
: َيحفُّ بعرشه /تُبعدها عّنا: َتْثني ُعيوَن الُحسَّد./كناية عِن الّرسوِل صلىّ اُهللا علْيه وسّلم: الّطّيب/أْي يوم القيامة: ساعتنا

  .ُيحيط به
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  :األْسِئلةُ 
لُ الُجزْ    )نقطة14 :(ُء األوَّ
  )ن 07: (البناء الفكريّ : أّوال
  عّدد أربع ّصفاٍت خصَّ بها حّساُن الرَّسوَل صلىَّ اُهللا علْيِه وسلَّمَ  -1   
حا دالَلته بالّنسبِة للّشاعرِ  -3      .اْشَرْح معنى البيِت الّسادِس ُموضِّ
  .َلخِّْص َمْضموَن األبياِت األْرَبعِة األخيرِة  -4   

  .الّنمَط المهيمن في النَّصِّ مع الّتعليل ثّم َقدِّْم ُمؤشَِّرين له مَع التَّْمثيل  َحدِّد   5-
 

  )ن 07: (الِبناُء اللغويّ : ثانيا
  .استخرْج ِمَن الّنص اْسَم فاِعل ُمبّينا كيفّية صياَغِته - 1   
  .َأعِرب ما تحَتُه خّط في الّنص إعراَب مفردات - 2   
  .    عَ األسلوِب الوارد في صدر البيِت الّسادس ثّم حّدد َغَرَضه البالغيّ بّين نوْ  - 3   
  .في البْيِت الثّامِن ُصوَرة بيانّية ،استْخِرْجها ثّم اشرْحها ُمبيِّنا غرَضها البالغّي  - 4   
                      .           استخرج من البْيت الّسابع محّسنا بديعّيا محّددا نوعه و َغرَضه البالغّي  - 5   
  .َقّطِع البْيَت الّسادَس تقطيعا َعروضّيا ، َسمِّ بحَرُه ثّم َحّدد َقافَيتُه و حروَفها  - 6   

 

  )نقاط 06( : الُجْزُء الثّاِني
  : الوضعّية اإلدماجّية

  ....لقد تأّثر حّسان بن ثابت بأخالق الّرسول صلّى اهللا عليه وسّلم ومواقفه و معاملته
  قرة تتحّدث فيها عن شخصّية من محيطك األسرّي أو االجتماعّي أّثرت فيك بصفاتها معّددا        حّرر ف

 .إّياها، معتمدا الّنمط المناسب وموّظفا تشبيهين و حاال
  
 
 
  


