
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیــــة
 وزارة التربیة الوطنیـــــــة

–غــرب  –مدیریـــــة التربیة للجــزائــر   
 ش - ذ - م - م أم جي  إیدوك دراریـــــة                                        السنة الدراسیة:2020/2019

 
 

سا1المدة :                                                                                               ع ت 3المستوى:  
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                                                                                                                 النص:
     اعلم أن العدوان على الناس في أموالھم ذاھب بآمالھم في تحصیلھا واكتسابھا لما یرونھ حینئذٍ  من أن 

غایتھا و مصیرھا انتھابھا من أیدیھم ،وإذا ذھبت أمالھم في اكتسابھا وتحصیلھا (انقبضت أیدیھم في السعي 
عن ذلك) و على قدر االعتداء و نسبتھ یكون انقباض الرعایا عن السعي في االكتساب فإذا كان االعتداء 
كثیرا عاما في جمیع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذھابھ باآلمال جملة بدخولھ في جمیع 
أبوابھا فإذا (قعد الناس عن المعاش) و انقبضت أیدیھم عن المكاسب كسدت أسواق العمران و انتقضت 

أحوال القطر و خلت الدیار و خربت األمصار واختل باختاللھ حال الدولة و السلطان وال تحسبن الظلم إنما 
ھو اخذ المال أو الملك من ید مالكھ من غیر عوض و ال سبب كماھو المشھور بل الظلم أعظم من ذلك كلھ 

عائد على الدولة بخراب العمران الذي ھو مادتھا و أعظم من ذلك في الظلم و إفساد العمران و الدولة و 
التسلط على أموال الناس بشراء ما بین أیدیھم بأبخس األثمان ثم فرض البضائع علیھم بأرفع األثمان على 
وجھ الغصب و اإلكراه في الشراء و البیع و من اجل ھذه المفاسد حضر الشرع ذلك كلھ و شرع المكایسة 

في البیع و الشراء و حضر أكل أموال الناس بالباطل سدا ألبواب المفاسد المفضیة إلى انتفاض العمران 
 بالھرج و بطالن المعاش........

                                                                                                                          ابن خلدون
 األسئلة

  البناء الفكري:(12ن)
     1-ما القضیة التي طرحھا الكاتب ؟ بین العبارة الدالة على ذلك من النص.

     2- ھل توافق ابن خلدون في فكرتھ ؟ علل.
     3-ھل خاطب الكاتب العقل أم العاطفة ؟علل   

     4-حدد نمط النص الغالب مع ذكر مؤشرین لھ مع االتمثیل.
 البناء اللغوي

  1- ما نوع األسلوب في بدایة النص؟ و ما داللة"اعلم" ؟ 

أعرب ما تحتھ خط إعراب مفردات وما بین قوسین إعراب جمل. -2    

   3- ما نوع الصورة البیانیة في قول الكاتب "...في جمیع أبواب المعاش ...." مع الشرح وبیان األثر.

استخرج من النص محسنا بدیعیا واذكر نوعھ وأثره. -4    
 بالتوفیق                 

 

 الفرض الثاني للفصل األول في اللغة العربیة و آدابھا
   

 


