
 

 2022لغة عربية 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 ســـــي احلواس اثنوية                                              مديرية الرتبية سيدي بلعباس

 ه1443م/ 2022                                     فروض الفصل الثاين للسنة الثانية 
  األدب والفلسفة  الشعب:

 ساعة   1:املدة: اللغة العربية وآداهبا                                                يف مادة فرض

 النص : 
مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل توطني نفسك على أنه ال سبيل لك  اجعل غاية تشبثك يف   

 ليتاإىل قطيعة أخيك، وإن ظهر لك منه ما تكره، فإنَّه ليس كاململوك تعتقه مىت شئت. أو كاملرأة 
ا مروءُة الرجل إخوانُه وأخدانه، فإْن عثر الناس على  تطلقها إذا شئت، ولكنَّه عرضك ومروءتك. فإّنِم

قطعت رجاًل من إخوانك، وإْن كنت معذرًا نزل ذلك عند أكثرهم مبنزلة اخليانة لإلخاء واملالل أنَّك 
ت على   على غري الرضي عاد ذلك إىل العْيب والنقيصة.  مقارِتهفيه، وإن أنت مع ذلك تصَّبَّ

 إخوان الدينوإذا نظرت يف حال من ترتئيه إلخائك، فإن كان من  !والتثبت التثبت االتئاد!فاالتئاد    
فليكن فقيهًا غري مراء وال حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرًا ليس جباهل وال كذاب وال 

كذب ال الكذاب ال يكون أخاً صادقاً، ألنِ  اجلاهل أهل أن يهرب منه ابواه، وإنِ  فإنِ  .شرير وال مشنوع
تهم صدق وقد ي  يق من الصدق.الذي جيري على لسانه إّنا هومن فضول كذب قلبه، وإّنا مسي الصد

الشرير يكسبك العدو، وال  فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟ وإنِ   القلب وإن صدق اللسان.
 .صاحبهشانع املشنوع  حاجة لك يف صداقة جتلب العداوة، وإنِ 

وسوء   انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء. انقباضك عن الناس يكسبك العداوة، وأنِ  واعلم أنِ    
فإنك إن واصلت صديق السوء أعيتك جرائره، وإن قطعته شانك   األصدقاء أضر من بغض األعداء.

 . ياسم القطيعة، وأزمك ذلك من يرفع عيبك وال ينشر عذرك، فإن املعايب تنمي واملعاذير ال تنمِ 

 
  عبد هللا بن املقّفعكتاب كليلة ودمنة / 

أثري رصيدي اللغوي :اململوك العبد / مقارته: البقاء معه/ مراء: منافق / تنّمي تذيع وتنشر 
 /االتئاد: التأين والتحمل / ترتئيه : تراه وختتاره / جرائر :اجلناايت 
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 األسئلة 
 ن(    10البناء الفكري: ) 

 .ما هو املوضوع الذي يطرحه الكاتب ؟ وما يهدف من خالله؟ (1
 .حقوق الصديق على صديقه ؟ماهي  (2
 .من مقاطعة الصديق؟ ما موقف الكاتب (3
 إىل أي لون من ألوان النثر تصنف هذا النص؟ عرفه ،واذكر أهم خصائصه.  (4
 خلص مضمون النص. (5

 ن(    10)  البناء اللغوي :
 . األخالق السيئةحقل حدد أربعة ألفاظ دالة على  (1
 أعرب ما حتته خط . (2
انقباضك عن  واعلم أنِ "/ "فإنَّه ليس كاململوك تعتقه مىت شئت فيما أييت :" إنِ بني سبب فتح وكسر مهزة  (3

 ".الناس يكسبك العداوة
ني وظيفتها وب،اشرحها ؟"انقباضك عن الناس يكسبك العداوة واعلم أنّ ما نوع الصورة الواردة يف قوله :" (4

 اجلمالية .
 قطع البيت اآليت تقطيعا عروضيا مع تسمية البحر وحتديد القافية :  (5

 كالضعيفِ   ِمْن أدِب الّسؤاِل لِْلعفيِف   أْن يسأَل العالَ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكم وفقكم هللا وسدّ                                                                             األستاذ :كاتب أمين 
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