
2007/2008ـ       ثانویة محمد بوعایسي ـ الشلف
)     أل3+فأ3(:األقسام

ســـاعــات 3: المـــدةالعربي في مادة االدباألولالفصلإختبار

: قال ابن خلدون

یلقى علیھ اول مسائل من كل ،شیئا فشیئا وقلیال قلیالاعلم ان تلقین العلوم للمتعلمین انما یكون مفیدا اذا كان على التدرج "
و یقرب الیھا شرحھا على سبیل االجمال ویراعى في ذلك قوة عقلھ واستعداده لقبول ما باب من الفن ھي اصول ذلك الباب 

خر الفن وعند ذلك یحصل لھ ملكة في ذلك العلم اال انھا جزئیةوضعیفة و غایتھا انھا ھیئتھ لفھم یورد علیھ حتى ینتھي الى ا
الفن وتحصیل مسائلھ ثم یرجع بھ الى الفن ثانیة فیرفعھ في التلقین عن تلك الرتبة الى اعلى منھا ویستوفي الشرح والبیان 

)وقد شدا(ان ینتھي الى اخر الفن فتجود ملكتھ ثم یرجع بھویخرج عن االجمال ویذكر لھ ما ھناك من الخالف ووجھھ الى 
ھذا وجھ التعلیم .مقفلھ فیخلص من الفن وقد استولى على ملكتھ فال یترك عویصا وال مبھما وال منغلقا اال وضحھ وفتح لھ 

. ھ و یتیسرعلیھبحسب ما یخلق لالمفید و ھو كما رایت انما یحصل في ثالث تكرارات وقد یحصل للبعض في اقل من ذلك 
وقد شاھدنا كثیرا من المعلمین لھذا العھد الذي ادركنا یجھلون طرق التعلیم و افادتھ ویحضرون للمتعلم في اول تعلیمھ "

المسائل المقفلة من العلم ویطالبونھ باحضار ذھنھ في حلھا ویحسبون ذلك مرانا على التعلیم وصوابا فیھ ویكفلونھ رعي 
علیھ بما یلقون لھ من غایات الفنون في مبادئھا وقبل ان یستعد لفھمھا فان قبول العلم ذلك وتحصیلھ فیخلطون 

واالستعدادات لفھمھ تنشا تدریجیا ویكون المتعلم اول االمر عاجزا عن الفھم بالجملة اال في االقل وعلى سبیل التقریب و 
علیھ و االنتقال ھابمخالطة مسائل ذلك الفن و تكرارلیالاالجمال وباالمثلة الحسیة ثم ال یزال االستعداد فیھ یتدرج قلیال ق

"فنبمسائل الفي االستعداد ثم في التحصیل ویحیط ھو الملكةفیھا من التقریب الي االستیعاب الذي فوقھ حتي تتم
"واذا (القیت علیھ الغایات في البدایات) وھوحینئذ عاجز عن الفھم و الوعي وبعید عن االستعداد لھ كل ذھنھ منھا و 

."من صعوبة العلم نفسھ فتكاسل عنھ وانحرف عن قبولھ و تمادى في ھجرانھ وانما اتى دلك من سوء التعلیمحسب ذلك 
االسئـلة:

البناء الفكري.
.اھتم ابن خلدون بقضایا مجتمعھ ، ما القضیة التي عالجھا في ھذا النص؟.1
.لتدرج في التعلیم مھم وضروري ، ما المراحل التي تمر بھا عملیة التعلیم؟ اشرحھا بوضوحا.2
.ما الطریقة التي انتھجھا المعلمون في عصر الكاتب؟.3
.ما موقف الكاتب من طریقة التعلیم في عصره؟ ھل قدم بدیال ؟ ماھو؟.4
.التعلیم السائدة في عصرالكاتب؟كیف تجدھا أنت؟عللما نتائج طریقة.5
.تحت أي فن تصنف ھذا النص؟علل إجابتك بأمثلة من النص.6
.حدد نمط النص.7

.البناء اللغوي
.أعرب ما تحتھ خط إعراب كلمات وما بین قوسین إعراب جمل.1
.ھل سلم النص من العیوب التي شاعت في أدب معاصري ابن خلدون؟وضح ذلك من خالل البدیع.2
.أعط مثاال عنھا مبینا سبب وجودھا في النصالمحسنات البدیعیة ،ولجأ الكاتب إلى توظیف بعض الصور البیانیة .3

:التقویم النقدي
من خالل دراستك ألدب عصر الضعف واطالعك على بعض النصوص ، حاول استنتاج خصائص أسلوب أدب ھذا 

.مقارنا إیاھا بخصائص أسلوب الكاتب.العصر
:اختر واحدة من الوضعیتین التالیتین

.یة األولىالوضعیة اإلدماج
.ن شخصیة المعلم وطریقتھ تؤثر في تكوین شخصیة المتعلمإ

).كلمة120نحو .(وضح ھذه الفكرة وناقشھا مستعینا بما أخذتھ من دروس البالغة والقواعد
.الوضعیة اإلدماجیة الثانیة

اإلنسانیة السامیة قصد إقناعھ كلمة تدعو فیھ قریبا أو صدیقا إلى الیحلي بالمباديء 120أكتب نصا حجاجیا وصفیا في نحو 
.بأنھ أناني التفكیر ال یعتقد بضرورة الدعوة إلى الحق والخیر

بالتوفیق


