الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة
ث ـ ــانويـة الشهيد سعودي عبد الحميد

التقويم الكتابي األول للفصل االول  – 2019-2018ج م آ 1
االسم ........ ...........:

اللقب..................:

s

السند  :قال زهير بن أبي سلمى:
01ـ فَ ِر ْحتُ بما ُخب ّْرتُ عن سيّ َدي ُك ُم

العالمة 20/...,,,,,,,...:

am

أمر ِهــما يَ ْعلُو
وكانَا امرأين ك ُّل ِ
الء الذي يَ ْبلُو
َير البَ ِ
فأبْال ُهما خ َ
وذُبْيانَ قــد زَ لّـ ْ
دامها النّ ْع ُل
ت بأ ْق ِ

َير َم ْو ِطن
04ـ فأ ْ
صبَحتُما من َها على خ ِ

سه ُل
سبيلُ ُكما في ِه ،وإن أحزَ نواَ ،
َ
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x

سان ما فَعَال ِب ُك ْم
ْ
02ـ َرأى ه
َّللاُ
باإلح ِ
ع ْر ُ
شها
دار ْكتُما
األحالف قد ث ُ ّل َ
03ـ ت َ َ
َ
سنَةُ ال ّ
اس أج َحفَ ْ
ت
 -05إذا ال ّ
شهبا ُء بالنّ ِ

ت البَ ْق ُل
قَطينا ً بها ،حت ّـى إذا نَبـــ َ َ

m

حو َل بُيوتِ ِه ْم
َ -06رأيتُ ذَوي الحاجا ِ
ت ْ
ُ -07هنا ِلك إن يُستَخبَلوا الما َل يُ ْخبلوا،

حرة األك ُل
رام الما ِل في ال َج َ
َونا َل ِك َ
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يسروا يُغلوا
وإن يُسألوا يُعطوا وإن يَ ُ
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أثري رصيدي اللغوي :ثل عرشها:هدم بناؤها،زلت :سقطت،السنة ال ّ
شهباء :المجدبة التي ال محصول
فيها،أجحفت  :أهلكت  ،الجحرة  :تركت الناس في بيوتهم من شدة البرد،نبت البقل  :ما ينبت من البقول
يستخبلوا  :االستخبال  :أن يستعير الرجل إبال لينتفع بأوبارها وألبانها  ،ييسروا يغلوا:يقامروا بسمان اإلبل
األسئلة  :بعد قراءتك للسند وعلى ضوء ما درست أجب عن األسئلة اآلتية :
-1ما الموضوع العام للنص ؟من هما االمرأين ؟بم مدحهما الشاعر ؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
-2يجسد النص مالمح البيئة الجاهلية .استخلص – بأسلوبك –تلك المالمح .
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
-3زهير بن أبي سلمى شاعر حكيم ذو عقل رزين يمقت الحرب ويحذر من دمارها وخرابها .استخرج من
النص عبارتين تدالن على ذلك .
.......................................................،..........................................
 -4أعرب ما تحته خط في النص .
كانا .................................................................................................................. :
امرأين...............................................................................................................:ي
خبلوا ............................................................................................................... :
.........................................................................................................................
 -5اكتب البيت الثالث كتابة عروضية وحدد قافيته وحروفها .
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الكتابة العروضية .........................................................:
.................................................................
القافية ................ :
حروفها  -.................................................................. :تُحدد الحروف المستعملة فقط
 -6ميّز فيما يلي التعبير المجازي من التعبير الحقيقي مع التعليل :
ُ -1جن الليل ................................ :التعليل ........................................:
 -2قال الخطيب كلمة أبهرت الحاضرين .........................:التعليل ........................ :
 -3اعتل المريض ................................:التعليل ...........................................
 -4اعتلت األرض ...................................:التعليل ................................................
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شعار الطالب المجتهد  :وما نيل المطالب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

بالتوفيق

األسئـــــــــــــــلة

s

أ – البناء الفكرّي  06 [ :نقاط ]

am

-1بم وصف الشاعر الليل في البيت األول؟ و كيف صوره في البيت الثاني ؟
-2ما الصفات التي ذكرها امرؤ القيس لفرسه ؟
-3يعكس النص بعض الجوانب من حياة العرب في الجاهلية ،وضح ذلك مع التمثيل.
-4عالم يدل البيت الثالث من حالة الشاعر النفسية؟
-5ما النمط الغالب على النص؟ حدد خصائصه.
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ب – البناء الّلغويّ  06 [ :نقاط ]
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 -1أعرب ما تحته خط إعراب مفردات و ما بين قوسين إعراب جمل.
 -2عين الروابط التي وظفها الشاعر بكثرة مبرزا دورها في بناء النص.
 -3اشرح الصورتين الواردتين في البيت األول و السادس  ،و بين سر بالغتهما.
 -4اكتب البيت األول كتابة عروضية ثم حدد قافيته و عين الروي والوصل .

ثالثا  :التقويم النقدي  02 [ :نقاط ]

أبرز كيف تتجلى ذاتية الشاعر من خالل القصيدة  .علل.

ca
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رابعا  :بناء وضعية إدماجية  06 [ :نقاط ]

يرى الكاتب عمر الدسوقي أن لـلبيئة الصحراوية أثرا في تكوين شخصية العرب.
توسع في هذه الفكرة موظفا المجاز األحرف المشبه بالفعل و األفعال الناقصة.
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الصفحة 2/2

بالتوفيق

نموذج اإلجاب ـ ـة وسلّم التّنقيط
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محاور

العالمة

عناصر اإلجابة

الموضوع

مجزأة
ّ

 .1وصف الشاعر الليل يف البيت األول ببحر أحاطت به ستائره املظلمة و أقبل عليه

المجموع

01

أبنواع اهلموم ليختربه

s

أ -البناء

وصوره يف البيت الثاين ابجلمل الذي يتمدد بوسطه حني يربك و يباعد ما بني مق ّدم
 .2من أوصاف الفرس  :قصري الشعرـ ضخم اجلسم ـ سريع اهلجوم ـ خفيف يف جريه...

am

الفكري

جسمه و مؤخره يف تثاقل و بطء.

01

 .3يعكس النص بعض جوانب حياة العرب يف اجلاهلية  :حياة الشباب حياة اللهو و
الرتف  /اخلروج إىل الصيد  /االهتمام ابلفروسية.....

01

06
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 .4يعكس البيت الثالث معاانة الشاعر النفسية فإن مهومه تزداد ليال فيتمىن زواله ابلرغم
من أن إقبال الصبح ليس أبفضل منه...

02

 .5منط النص هو النمط الوصفي و الذي من خصائصه توظيف األفعال املاضية ـ األفعال
الناقصة ـ الصفات و ظروف الزمان .....

اللغوي

كأن  :حرف مشبه ابلفعل مبعىن شبه مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب
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ب  -البناء

 .1اإلعراب:
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جنوم  :اسم كأن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره وهو مضاف واهلاء
ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه

" شدت " :مجلة فعلية يف حمل رفع خرب كأن.

طهاة :اسم ظل مرفوع و وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف

 .3الصوراتن الوارداتن يف صدر البيت األول و الثاين مها:

0.5
0.25
0.5
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 .2الروابط  :حروف العطف /الواو ـ حروف اجلر /الكاف  ...و قد ساعدت على بناء
النص و انسجامه و اتساقه

0.25

0.5
0.5

واالستعارة املكنية يف قوله ( :أرخى سدوله ) يتخيل الليل إنساان ينزل ستائره إمعاان يف
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الظالم....
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التشبيه املفصل يف قوله  ( :و ليل كموج البحر ) شبه الليل بظالمه أبمواج البحر..

 التشبيه يف قوله .. :كجلمود صخر  ،حيث شبه فرسه بصخر عظيم ويف ذلك إبرازللمعىن .
 .4العروض:
َعلَْي َي ِابَنْـ َواِْع ْهلُُم ْوِم لِيَـْبـتَلِ ْي
َولَْيلِ ْن َك َم ْو ِج لْبَ ْح ِر أ َْر َخ ْى ُس ُد ْوَهلُْو
0//0// /0//0/0/0// /0// 0//0// 0/0/ /0/0/0// 0/0//
فَـعولُن م َف ِ
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
اعيلُن فعولن مفاعلن
ُ ْ َ
القافية :يبتلي -0.5 - 0//0/

0.5
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01.5

الالم حرف الروي و الياء وصل 0.5
تتجلى ذاتية الشاعر يف أن وصفه كان طبيعيا يف نقل ما حيس به من مشاعر القلق و
التشاؤم و الفرحة  ...فهي ذكرايت فيها ما خيص الشاعر ذاته دون غريه  ،يف أوقات متفاوتة
صورت جوانب متباينة من عواطفه و انفعاالته.

ج –التقومي

s

النقدي

02

02

am

املـالئمـة مــع الوضعيـة :استجابـة املنـتوج للتـعليمـة و تـوافـقـه مـعـها  -اسـتجابـة املنـتوج
لـنمط الكـتابـة املـطلوبـة  -استعمال رصيـد معجمـي مناسب .
سـالمـة اللـغة - :بنـاء اجلمـل بنـاء سليمـا .حسن توظيف قواعد النحو و الصرف -.

د –الوضعيـة

سالمـة الـرسـم :مـراعاة قـواعـد الكـتـابـة  - .الكـتـابـة الصحيحة ملـا هـو متـصـل بـالـرسـم و
اإلمــالء .
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اإلماجـية
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اسـتعمال عالمات الوقف حـسب مـقـتضى احلال .
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