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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  لغة عربية  :المادة إ.ت + رياضيات + تجريبية. ع: الشعبة     ثانوي 3:المستوى

        مفتش التربية الوطنية/ الطاهر مدور محند: إعداد 
  
  

  :قال مفدي زكريا 
  وألقى الستار على ألف شهــر    تــأذن ربك ليلــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــدر -1
  )أمرك أمــري(وقال لـه الرب     لــه الشعب أمرك ربــــــــــــي وقال - 2
  بما اجترحت من خداع ومكــر    ودان القصـاص فرنسا العجوز - 3
  فعاف اليراع خرافات حبــــــــــــــــر    )يدوي(ولعلع صوت الرصاص - 4
  ـــواظ وجمــــــرلم يكن من ش إذا  وتأبى المدافع صــــــــــــــــــوغ الكـالم    - 5
  إذا لم تكن من سبــائك حمــــــــر    وتأبى القنابل طبع الحـــــــــــــــــروف - 6
  ـف ما لم تكن بالقرارات تسري    وتأبى   الصفائح نشر الصحائـ -7
  إذا لم يكن من روائــع شعـــــري    ويأبى الحديد استمـاع الحديث   - 8
  فجــــــر مطلعوكنت ـ نوفمبر ـ   ـــــــــــــــاة   نوفمبر غيرت مجرى الحيـ - 9

  فقمنا نضــاهي صحابة بــــــــــدر  وذكرتنا في الجزائــــــــــــــــــــــــر بــدرا     - 10
  

  األسئلة
  )نقاط  8: ( البناء الفكري   -أ 

  أين ورد ذلك في القصيدة؟. تحدث الشاعر عن إرادة الشعب الجزائري في التحرر من االستعمار - 1   
  دان القصاص فرنسا العجوز ؟: ما قصد الشاعر في البيت الثالث  - 2   
  ما األبيات التي تبين ذلك ؟. ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة : قيل  - 3   
 .ال وقدوة للتحرر من االستعمار تعد الثورة الجزائرية مثا - 4   
  ما البيت الذي تضمن هذا المعنى ؟   -    
  الثورة الجزائرية بغزوة بدر ؟ ما قصد الشاعر من تشبيه - 5   

  

  )نقاط  8: ( البناء اللغوي  -ب 
  أعرب ما تحته سطر  -  1   
  بين المحل اإلعرابي للجملتين المحصورتين بين قوسين -  2   
  .ليلة قدر ـ ألف شهر ـ خرافات حبر ـ مطلع فجر  :اآلتيةي لك الجمل بم توح -  3   
  .استخرج من النص األلفاظ الدالة على تأثر الشاعر بالقرآن  -  4   
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  :استخرج من القصيدة البيت الذي يوافق معناه قول أبي تمام  -  5   
  في متونهن جالء الشك والريب××× بيض الصفائح ال سود الصحائف        

  

  )نقاط  4(  : بناء وضعية إدماجية -ج 
اشرح البيت الثامن وبين كيف ساهم الشعر في تأجيج لهيب الثورة ، ووظف الجمل التي لها محل من اإلعراب ،    

  .والمجاز المرسل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


