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  المدة الزمنية :ساعة                                                    2018-2017السنة الدراسية:

 الفرض أالول للثاليث أالول يف مادة اللغة العربية وآداهبا

  السـند:

من  العمران مل ٔانه ملا اكنت حقيقة التارخي ٔانه خرب عن الاجامتع الانساين اذلي هو معران العامل وما يعرض لطبيعة ذكلاع
للبرش بعضهم عىل بعض وما ينشأ عن ذكل من املكل وادلول  أالحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات ؤاصناف التغلبات

ومراتهبا وما ينتحهل البرش بأعامهلم ومساعهيم من الكسب واملعاش والعلوم والصنائع وسائر ما حيدث من ذكل العمران بطبيعته 
واملذاهب فٕان النفس ٕاذا اكنت تقتضيه. مفهنا التشـيعات لالٓراء  بمن أالحوال. وملا اكن الكذب متطرقًا للخرب بطبعته وهل ٔاسـبا

ٔاو حنةل  لرٔايخامرها تشـيع ٕاذا عىل حال الاعتدال يف قبول اخلرب ٔاعطته حقه من المتحيص والنظر حىت تتبني صدقه من كذبه و 
عىل عني بصريهتا عن الانتقاد والمتحيص فتقع يف قبول  غطاءقبلت ما يوافقها من أالخبار ٔالول وهةل. واكن ذكل امليل والتشـيع 

الكذب و نقهل. ومن أالسـباب املقتضية للكذب يف أالخبار ٔايضًا الثقة ابلناقلني ومتحيص ذكل يرجع ٕاىل التعديل والتجرحي. ومهنا 
  .اذلهول عن املقاصد فكثري من الناقلني ال يعرف القصد مبا عاين ٔاو مسع وينقل اخلرب عىل ما يف ظنه وختمينه فيقع يف الكذب

  "30الاول صفحة "مقدمة ابن خدلون اجلزء 

 النسـيان: ذلهول: النقذ و الاختبار/ االتجرحي :التغيري/ التعديل /:غطاها خامرها  : التعصب /التشـيع  رشح بعض اللكامت:

    البناء الفكري:

  ؟و ما مضموهنا  جلها الاكتب يف نصهعاالقضية اليت  نوع ما /1

  ؟يه النتاجئ السـياسـية و الاجامتعية لالجامتع الانساين يف نظر الاكتب ما  /2

  ؟أالخباريف نقل ما يه الاخطاء اليت وقع فهيا مؤريخ عرصه  - /3

  اعمتد الاكتب عىل املوضوعية يف طرح افاكره ؟ وحض ذكل /4

  البناء اللغوي :

  ؟املكل -الناقلني  -الاخبار  -ادلول اىل اي حقل داليل تنمتي الالفاظ االتية : /1

  . اتاعرب ما حتته خط اعراب مفرد /2

عن  واكن ذكل امليل والتشـيع غطاء عىل عني بصريهتاه العبارة ووجه بالغهتا" هذحدد نوع الصورة البيانية الواردة يف  /3
  الانتقاد"

  ؟ وحض سبب ذكل ياكد النص خيلو من الاساليب الانشائية . -/4

  التقومي النقدي :

  ،نوع نرثي ينمتي النص ؟ و ما خصائصه ؟ٕاىل ٔاي -

  هل ترى الطبيعة الفكرية البن خدلون اكنت ظاهرة ميكن تعمميها عىل الفكر يف ذكل العرص ؟و ملاذا ؟-

  ابلتوفيق للجميع 
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