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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ســـــي احلواس اثنوية                                              مديرية الرتبية سيدي بلعباس

 ه1443م/ 2021                                     فروض الفصل األول للسنة الثالثة 
  األدب والفلسفة  الشعب:

 ساعتان  2:املدة: اللغة العربية وآداهبا                                                يف مادة فرض

 النص : 
مولع أبدا ابالقتداء ابلغالب يف شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده ، والسبب يف ذلك أن النفس  املغلوب  

غالط به من أن ا يف تعظيمه ، أو ملا تهأبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه :إما لنظره ابلكمال مبا وقر عند
انتحلت مجيع ، فاعتقادا َغلب طبيعي إمنا هو لكمال الغالب ،فإذا غالطت بذلك واتصل هلا حصل انقيادها ليس ل  

ية وال من أن الغالب هلا ليس بعصب –أعلم هلل وا –مذاهب الغالب وتشبهت به ،وذلك هو االقتداء ، أو ملا تراه 
، ولذلك  لألول راجعن الغلب ، وهذا قوة أبس ، وإمنا هو مبا انتحلته من العوائد واملذاهب تغالط أيضا بذلك ع

ترى املغلوب يتشبه أبدا ابلغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا بل ويف سائر أحواله ، وانظر ذلك 
يف األبناء مع آابئهم كيف جتدهم متشبهني هبم دائما ، وما ذلك إال العتقادهم الكمال فيهم ، وانظر إىل كل قطر 

أهل زي احلامية وجند السلطان يف األكثر ؛ألهنم الغالبون هلم ، حىت إذا كانت أمة جتاور يغلب  فمن األقطار كي
وهلا الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه واالقتداء خطر كبري ، كما هو يف األندلس هلذا العهد مع أمم  أخرى

حىت يف رسم  م والكثري من عوائدهم وأحواهلم ،اجلاللقة ) النصارى ( فإنك جتدهم يتشبهون هبم يف مالبسهم وشاراهت
تالء تشعر عن ذلك الناظر بعني احلكمة أنه من عالمات االسسواملصانع والبيوت ، حىت لقد يالتماثيل على جدران 

 . هلل واألمر
 من كتاب مقدمة بن خلدون 

 األسئلة:

 
    ن( 10: ) البناء الفكري

 وما يهدف من خالله؟ ما هو املوضوع الذي يطرحه الكاتب ؟ (1
 ما هي أسباب انقياد نفوس املغلوبني ؟ وضح (2
 ما هي مظاهر التشبه اليت ذكرها الكاتب ؟ (3
 اعتمد الكاتب على منهجية  معينة .وضّحها مع التعليل. (4
 خلص مضمون النص. (5
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    ن( 06) البناء اللغوي :

  .حدد أربعة ألفاظ دالة على االنقياد( 1
 . ( اعرب ما حتته خط2
 مبينا نوعه ،وصيغته، وأثره البالغي. اإنشائي ( حدد من النص أسلواب3
 ( مب تعلل غياب اخليال يف النص؟4
 ( استخرج حمسنا بديعيا لفظيا ،وبنّي نوعه ، وغرضه البالغي.5

  ن( 04: ) التقومي النقدي 
 ترق به إىل أدب العصور الزاهية.متيز األدب يف عصر االحنطاط جبملة من اخلصائص اليت مل 

 املطلوب :
 .ثر تدرج هذا النص ؟ عرّفه_ إىل أي نوع من أنواع النّ  
 _ ماهي أهم خصائصه ؟ 
 ._ اذكر أهم أعالمه 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفقكم هللا وسددكم                                                                                     
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