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  :األدبي البن خلدون النص: الموضوع
  

  :في المعنى  – أوال

  

القضية التي عالجها ابن خلدون تتمثل في أن شدة التلخيص واإليجاز يخل بالتعليم والتلقين ويعيق  -1

  ...عملية الفهم لدى المتعلم المبتدئ ويقلل من نسبة تحصيله

لتلقين بمتعلمين ظنا أن هذه لجأ كثير من المؤلفين إلى االختصارات الشديدة بغية تسهيل عملية ا -2

  .الطريقة سهلة مفيدة

موقف الكاتب من هذه القضية هو الرفض وعدم استحسانه للطّريقة لكثرة عيوبها وسلبياتها  -3

  .وصعوبة تحقيق األهداف منها

التعقيد والخلط، صعوبة استنباط المعاني، :أهم العيوب التي حصرها الكاتب من هذه العملية هي  -4

  .وقت الطويل في فهم األلفاظ العويصة وغير ذلكقضاء ال

علل الكاتب ضعف الملكة عند المبتدئين في كون المتعلم ال يخرج بفهم واسع من تلك المختصرات  -5

  .الشديدة في العلوم الواسعة وعدم استيعابه للمعاني المحشوة المعبر عنها في ألفاظ قليلة

 6- رج بالمتعلّم في تلقين العلوم شيئا فشيئا وبمراعاة مستواه، وكان تكون هذه الطريقة ناجحة لو تُد

حيث مال بعض المؤلّفين في طريقتهم إلى التّلميح في بعض . الشّرح للمسائل المستعصية مستوفيا

  .المسائل يضطر المتعلّم إلى الرجوع إلى مصادرها األولى لفهمها

  :ااستعان الكاتب بعدة أدوات إلقناع القارئ منه -7

  . ضرب األمثلة -   

  . التعليل للظاهرة -   

  . إجراء المقارنات -   

  .التكرار -   

أكثر ابن خلدون من انتقاداته لطرق التعليم و التلقين والتأليف كونه قد مارس مهنة التعليم لفترة  -8

التحصيل معتبرة م جال في بيئات متعددة ووقف على طرائق تعليمية لرآها عقيمة ال تتناسب و الفهم و

  .واالستيعاب

  

  :المبنى –ثانيا

  

يندرج هذا النّص ضمن النثر العلمي ، ألن الكاتب  تناول  فيه قضية علمية تمثلت في لجوء بعض  -1

  .المؤلفين في زمانه إلى االختصارات الشديدة بغية تسهيل عملية التعليم والحفظ لدى المتعلمين 



 

عيوب الكتابة التي سادت في عصره من ركاكة وغموض الكاتب تحرر إلى حد ما في التخلص من  -2

  .وتكرار واهتمام بالصنعة وغير ذلك 

فالمتتبعون لكتابات ابن خلدون استخلصوا بوجود تكرار غير مفيد وغموض من أمثلة ذلك وضع أفكار  

  .الخ......ونظريات في صيغ غامضة مبهمة واستعمال ألفاظ وعبارات في معان 

التحصيل  الغايات الملكات  المختصرات .. ملة في شبه مصطلحات علمية نجد منها األلفاظ المستع -3

.  

النّص يكاد يخلو من الخيال والموسيقى، ألن طبيعة النص من النوع العلمي الذي ال يقتضي  -4

بل يحتاج إلى دقة األلفاظ . استعمال البيان والموسيقى والتأنق في األلفاظ وجمال التصوير وغير ذلك 

  .وضوح العبارة  استعمال المصطلحات وقلة الصور وانعدامها أحيانا وعدم مزج الفكرة بالعاطفةو

نمط النص من نوع الحجاجي ألن الكاتب وهو يعالج في هذه الظاهرة كان يعلل لها ويتبع كل علة  -5

  .بتفسير وتحليل وإبداء رأيه إلقناع القارئ 

األسلوب المستعمل هو علمي ال يحتاج إلى صور  في النّص صور ومحسنات قليلة جدا ألن -6

  .ومحسنات إالّ بقدر ما يوضح المعنى ويقربه إلى األذهان

  :من الصور الواردة القليلة -7

استعارة مكنية جعل المعنى في شكل محسوس مادي يتزاحم كما يتزاحم اإلنسان العاقل ": تزاحم المعاني"

  . مع غيره

  . كثرة المعاني كما يمكن اعتبارها كناية عن

  .ملكة تامة: ملكة قاصرة : نجد الطّباق بين : المحسن البديعي

  .يزيد الطّباق المعنى وضوحا وتأكيدا وقوة ويعمق الشعور به ويضفي على األسلوب الجمال

  .صعب# وإليك طباقا آخر بين تسهيل  
 

  : أستخلص

  .وموضوعات شتى النّص من مقدمة ابن خلدون التي عالجت قضايا مختلفة -1

الطّويلة  يدور النّص حول قضية اإليجاز واالختصار الشّديد في تلقين العلوم الواسعة والبرامج -2

  .واالستيعاب عندهم الفهم درجة على وأثرها للمتعلّمين

والموضوع على أهميته نال من البحث والدراسة الكثير من العناية والوقت من طرف المختصين  -3

  .ربية وطرائق التّدريس وعلماء النّفس وغيرهمفي التّ

وفِّق الكاتب في تحليله للنّص باعتماد طريقة علمية مبنية على التّحليل المنطقي والنّقد البنّاء، فهو لم  -4

  . يكتف بنقل الظّاهرة وذكر عيوبها دون التّعليق عليها، واقتراح الصواب

ذي من مميزاته دقّة األلفاظ ووضوح العبارة، واستعمال ال العلمي اعتمد الكاتب على األسلوب -5

  .وفي هذا النّص نجد بعض هذه المميزات.... المصطلحات، وقلّة البيان والبديع، والتزام الموضوعية



 

يبدو الكاتب من خالل نصه ذا  ثقافة واسعة في مجال االجتماع، خبيرا بطرائق التّدريس، مصلحا  -6

  .ل والتّعليل، موضوعيا في تحليله ومناقشتهخيرا، يحسن النّق

يسود فيها تأليف الموسوعات ووضع الكتب المطولة في مختلَف العلوم والفنون، غير أن : البيئة

  .الطّرائق التّربوية المطبقة عقيمة

  
  

 
  

  :الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب: الموضوع
  

  :التّصحيح الذّاتي

  

  : لجمل التي لها محّل من اإلعراب والتي ليس لها محّل من اإلعراب في العباراتا -1

  .جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب.......... أيدتُك  - 

  . جملة صلة موصول ال محل لها من اإلعراب......... تبعك - 

  . جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب......خذ من أموالهم  - 

  .جملة فعلية في محل نعت......... رهمتطه - 

  .وتزكّيهم جملة معطوفة على جملة تطهرهم - 

  .جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب........... شقّ طريق - 

  . جملة فعلية في محل رفع نعت............. يتّسع لكثير  - 

  . جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب........مات كثير  - 

  . ال محل لها من اإلعراب ةجملة استئنافي.......... حمهم اهللا ر - 

  .جملة فعلية في محل جر مضاف إليه..... كنت ترجو  - 

  . جملة جواب شرط ال محل لها من اإلعراب............. فاعدد لها - 

  . جواب قسم ال محل له من اإلعراب: إنك لمن المرسلين  - 

  .في محل رفع خبرشبه جملة : لمن المرسلين  - 

  . جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب..........إن الذين  - 

  . صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.......قالوا ربنا اهللا  - 

  .جملة مقولة القول في محل نصب مفعول به........... ربنا اهللا  - 

  .جملة فعلية في محل رفع خبر إن......... تتنزل  - 

  .جملة جواب شرط ال محل لها من اإلعراب......... هفأعن - 



 

  . جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب.......... عشْ عزيز - 

  .جملة اسمية في محل نصب حال.......... وأنت كريم  - 

  .جملة معطوفة على عش ال محل لها من اإلعراب............. أو مت  - 

  

  :  تكوين الجمل -2

  أ -2

  

  . جملة ابتدائية........... بالعفة  ن شرفي أصو – 1

  . جملة اعتراضية............ على زالت أخيك  –جزآك اهللا  –أصبر  – 2

  .صلة موصول..............تشرفنيأفضل اعمل في المهنة التي  -3

  .جملة معطوفة على غيرها ال محل لها من اإلعراب .......... ثم أطلب حقوقك أخلص في عملك  -4

  . جواب شرط غير جازم......... فتوضأإذا قمت إلى الصالة  – 5

  . جواب النداء جملة استئنافية ال  محل لها من اإلعراب......... اخشع في صالتكأيها المصلي  -6

  .جواب قسم..........إن الساعة آلتية واهللا  -7

  

  : مثالين يجئ جواب الشرط مرة مقرونا بالفاء ومرة بدونها -ب  -2

  . إذا قمت إلى العمل فتوكل على اهللا -   

  .إن تطالع تستفد -   

  : مثال على الجملة االبتدائية التي تصبح جملة اعتراضية - ج  -2

  .  أعانك اهللا في عملك -   

   -  إلى عملك –أعانك اهللا  –قم .  

  : تحويل هذه الجملة االعتراضية إلى جملة استئنافية - د  -2

  . رجال مفطورا على العدل –رضي اهللا عنه  –كان الخليفة عمر  -   

  . كان الخليفة عمر رجال مفطورا على العدل رضي اهللا عنه -   

  

  .محّل الجمل من اإلعراب التي تحتها خطّ – 3

  .جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب..أتاك الربيع  -   

  .جملة فعلية في محل نصب حال.. يختال  -   

  .جملة جواب قسم ال محل لها من اإلعراب..ألكيدن أصنامكم  -   

  .جملة فعلية صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.. تصنعون -   



 

  .جملة فعلية في محل جر مضاف إليه.. قمتُ إلى الصالة  -   

  .جملة جواب شرط ال محل لها من اإلعراب.. فتوضأ  -   

  

  :إعراب الجمل الواردة في العبارة  -4

  .وقعت في محّل جر مضاف إليه...: كانت األمية -أ   

  .محّل لها من اإلعراب غير جازم ال جوابا لشرط وقعت ...:القرآن بقي فقد - ب   
  .حملة فعلية في محّل نصب حال...: ينسخ أميتهم - ج   

  .جملة فعلية في محّل جر نعت... : يصعب إزالتُه - د    
  
ا دور العلم في نهضة الشعوب، وتستعمل فيها جمال لها محّل نترك لك تحرير الفقرة التي تبين فيه – 5 

 .من اإلعراب وجمال ليس لها محّل من اإلعراب ومحددا إياها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :الحركة العلمية في عهد المماليك: الموضوع
 

  : التّصحيح الذّاتي

  

  : حول الفهم -وال أ

  

األيوبيون في أواخر حكمهم قد  المماليك جمع مملوك، وهو الشّخص المشتَرى بالمال، وكان -1  

  .اتّخذوا مماليك لجيوشهم وحرسهم، ومع األيام كثُر هؤالء وقووا، فاستبدوا بالْملك دون أسيادهم

  .سنة 275ولقد أنشأ المماليك دولتين جكمتا في مصر والشّام، حوالي    

وهي التي . å 784 إلى  å 648الدولة األولى سميت دولة المماليك البحرية، وقد حكمت من سنة   

مع جميع " المستعصم باهللا"، ومقتل آخر الخلفاء العباسيين )المغول(شهدت سقوط بغداد على يد التّتار 

  .أهل بيته وأشراف دولته

تب الجامعة للموضوعات المتعددة حتّى عرِفت هذه وفي أيام هذه الدولة تكاثرت الموسوعات والك    

  .الفترة بفترة الموسوعات والمجاميع

وفي أيام هذه . å 923إلى  å 784أما الدولة الثّانية سميت بدولة المماليك البرجية، التي حكمت من     

ة األولى التي حفلت الدولة كانت األحوال مضطربة، ولم تعرف نهضة علمية وال عمرانية عكس الدول

. الحياة فيها بالعمران والفن والعلم، فكثرت المساجد والمدارس واستنساخ المصاحف، وكثُر فيها التّأليف

  .، والقاموس المحيط للفيروز أباديå 711وفي عهدها ظهر لسان العرب البن منظور 

الذي قاتل التّتار في معركة عين  وال شك أنّك سمعت بأشهر ملوك هذه الدولة الملك الظّاهر بيبرس،    

جالوت، وحرر معظم بالد الشّام من الصليبيين، وجاء بعده القائد قالوون، وكان له الفضل في تحرير 

  .بعض المدن كطرابلس

كانت الحركة العلمية في عهد المماليك محمودة نشيطة، تنم عن رغبة ملحة من قبل المماليك في  -2

ة التي نشر العلم للتّقروبيولة األيءوا مراكز الحكم على حساب الدب إلى الجماهير ونيل ثقتهم بعد أن تبو

  .أتت بهم لخدمة أفراد جيشها في بداية األمر

وفود العلماء على الشّام ومصر بعد سقوط بغداد على يد التّتار، وأصبحت : العوامل كثيرة أهمها -3

وكان تشجيع السالطين المماليك للعلماء . لمماليك، وكذا دمشقالقاهرة موئال للعلماء في عهد هؤالء ا

وشعورهم من جهة أخرى بأنّهم حماة اإلسالم، وإحساسهم بواجب . وتقريبهم إليهم حافزا كبيرا لذلك

  .المحافظة على ما بقي من التّراث الذي ضاع الكثير منه

حشو والشّرح الطّويل من جهة، واالختصار اتّسمت المصنّفات في هذا العهد بقلّة االستنباط وكثرة ال -4

  .، والتّقليد من جهة أخرى)كما الحظه ابن خلدون عند معاصريه من المؤلّفين(الشّديد أحيانا 



 

علوم اللّغة والنّحو، والسير والتّراجم لألعيان واألعالم، والتّاريخ، : شمل التّصنيف عدة علوم أهمها -5

  ....والفَلَك، والجغرافيا

ببحوثهم  -وإن قلّوا - يكن المشرق محتكرا لوحده التّأليف في العلوم بل نافسه المغرب بعلمائه  لم -6

وقد اقتحموا الكثير من أبواب العلوم بشجاعة وهمة عالية ، وساهموا في التّراث اإلنساني . ومصنّفاتهم

  .حتّى تفوقوا عن غيرهم في بعض العلوم

ف والفكر، كشخصية ابن خلدون واضع أسس علم االجتماع اشتهرت بعض األسماء في التّألي -7

  .ونجد أيضا ابن بطّوطة الرحالة المشهور، والمقَري التّلمساني وغيرهم. واالقتصاد، وفلسفة التّاريخ

انحصرت وتقلّصت الحركة العلمية في العهد العثماني بسبب تحجر بعض العقول عن العمل  -  8

… العهد غلق أبوب الكثير من المدارس أمام طالبي العلم، وضاعت األوقافألسباب كثيرة، وتم في هذا 

  .مما وجد الكثير من العلماء أنفسهم في التّسول ال يأخذ بأيديهم أحد شأنهم شأن األدباء

فإلى جانب ما ذُكر سابقا نجد أسبابا . أسباب انحصار حركة التّأليف في العهد العثماني كثيرة - 9

  :أخرى ك

  …م إعطاء السالطين العثمانيين األهمية للعلم وعدم تشجيعهم للعلماء واألدباء عد -   

  .إلغاء ديوان اإلنشاء، وتعويض العربية بالتّركية -   

  .كثرة االضطرابات السياسية واالقتصادية -   

  .سوء األحوال االجتماعية -   

  .توجيه االهتمام إلى الجيش وتوسيعه -   

  … لعلماء وأصحاب الفن والحرف إلى األستانة بغرض خلق مظاهر التّحضرنقل بعض ا -   

من األسماء التي اشتهرت وبقيت تزرع األمل وإبقاء أبواب المكتبة العربية مفتوحة نجد من هذه  - 10

ين عبد القادر البغدادي، وشهاب الدين الخفّاجي، والمقري التّلسماني، وحاجي خليفة، وبهاء الد:  األسماء

  …العاملي وغيرهم

يمكنك تصنيف الموضوعات والعلوم حسب طبيعتها في جدول مع جعل مواضيع الصرف والنّحو  - 11

  .واللّغة في باب علوم اللّغة

  :االستنتاج - ثانيا

  . األسباب التي جعلت الحركة العلمية تنشط في عهد المماليك وتضعف في عهد األتراك -1

ن المماليك مملكة عربية، وكانوا يعملون على تقريب العلماء إليهم ليؤلّفوا إلى جانب ما ذُكر من قبل كا

عكس ما نجده عند العثمانيين الذين ال … لهم ويتولّوا أمور دواوينهم، ولم يعملوا على إضعاف العربية

  .يعرفون إالّ السيف والحرب، وميلهم إلى لغتهم التّركية وفرضها في العمل اإلداري

  .التّأليف في عهد المماليك واألتراك كان يغلب عليها الطّابع العلميطبيعة  -2



 

3-  أن ت موضوعات عديدة وحوت على علوم كثيرة، ثميت المؤلّفات بالمصنّفات ألنّها ضمسم

  .أصحابها لم يكونوا مختصين في فن واحد في غالب األحيان

:  ليك مثاال حول موسوعة ومصنَّف النّويريحتّى تتشكّل في ذهنك فكرة عن الموسوعة أو المصنّف إ  

  : ، وما حوت عليه من علوم وموضوعات"نهاية األرب في فنون األدب"

  .الموسوعة في أكثر من ثالثين مجلّدا، مقسمة إلى خمسة فنون، وكلُّ فن في خمسة أبواب    

لسفية، ويدخل فيها السماء في الباب األول مثال خصصه للسماء واآلثار العلوية والعوالم الف    

وأجرامها، والمالئكة، والسحاب، وأسباب المطر، والثّلج، والصواعق، والنّيازك، واللّيالي واأليام، 

  .والفصول والمواسم واألعياد

وهو . وفي األرض الجبال والبحار، واألقاليم وطبائعها وخصائصها واختالف سكّانها، والمباني ونحوها

  .م بعلم الفَلَك، الظّواهر الجوية والجغرافيا الطّبيعية، والتّاريخ الطّبيعيما يقابله اليو

من األمثال  أما الفن الثّاني فقد خصصه عن اإلنسان وطبائعه وأعضائه وعواطفه، وما نُقل عنه    

حوها، والعشق واألنساب، وأحوال العرب وعاداتهم الجاهلية، والمدح والذّم، والمجون والفكاهات ون

  والملك وما يشتَرط فيه ويحتاج إليه، ونباهة الرعية، وذكر الوزراء 

وهو يشبه ما يعرف اآلن بعلم اإلنسان، والطّب، وآداب السياسة . والقادة والوالّة وسائر المناصب

  .واالجتماع

ضوعات والكثير من وهكذا إذا تتبعت بقية الفنون الثّالث والرابع والخامس تجد العديد من المو    

العلوم تحت  كّل فن.  

القيمة العلمية التي تحملها هذه المصنّفات كبيرة وهامة، خاصة بعد ضياع الكثير من التّراث بعد  -4

فكانت تحوي هذه المصنفات معلومات واسعة في شتى العلوم والمعارف من لغة ونحو . سقوط بغداد

فكانت بمثابة السنّة التي حملت الكثير من العلوم … األدب وتاريخ وجغرافيا وتراجم لرجال العلم و

  . واحتفظت منها إلى األجيال في العصور الحديثة

وغيرها من قيمة علمية عند القارئ ... فال يخفى ما لمقدمة ابن خلدون ولسان العرب ووفيات األعيان 

  .والدارس في هذا العصر

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :الفعلالحروف المشبهة ب: الموضوع
  

 : التّصحيح الذّاتي
  : الحروف المشبهة بالفعل، اسمها وخبرها -1 

  

 الحرف المشبه بالفعل االسم الخبر ونوعه

 إن أول مفرد-سوار 

 إن ضمير –ها  جملة فعلية –تمثل 

 إن ضمير -ها مفرد –قبلة 

 لعّل التعبير مفرد - غير

  كأن ضمير –ي  جملة فعلية–أذود 

  كأن ناطحات لة فعليةقد ذابت جم

  إن ضمير –ك  مفرد -حبيب 

  إن ضمير –ك  ألفصح جملة فعلية

  

  .تكوين الجمل بالحروف المشبهة بالفعل المقترحة – 2

صحراء الجزائر واسعة: إن إن.  

أدرك العلماء أن ثروة البترول زائلة:  أن .  

كأن الشجرة أم حنون:  كأن.  

  .العدوليت األمة تتحد لمقارعة : ليت

  .أصبر لعل اهللا يأتي بالفرج: لعّل

الدول األفريقية غنية بثرواتها لكنها فقيرة: لكن.  

  

  .وضع الحرف المناسب في المكان الخالي – 3

  .إن الشباب أمل األمة -   

  .أعاد الطالب التجربة عدة مرات لكنه لم ينجح -   

  .اليت المهاجرين يعودون إلى بالدهم ويساهمون في بنائه -   

  .اعلم أن العلم مقياس للتّطور -   

  . تب لعّل اهللا يعفو عنك -   

  .كأن القطار في سيره حية تسعى -   



 

  .إن الدين عند اهللا اإلسالم -   

  

تحويل الجمل من المفرد إلى المثنّى ثم إلى الجمع مع المحافظة على حركات اإلعراب لالسم  -4

  .والخبر

  .لعلومإن أخاك حريص على تعلّم ا -   

  .إن أخويك حريصان على تعلّم العلوم: المثنّى -   

  .إن إخوتك حريصون على تعلّم العلوم: الجمع -   

  .ظننت أنّه يتيم يعيش عند خاله -   

  .ظننت أنّهما يتيمان يعيشان عند خالهما: المثنّى -   

  .ظننت أنّهم يتامى يعيشون عند خالهم: الجمع -   

  .ي القاعة إلجراء االمتحانلعّل الطّالب حاضر ف -   

  .لعّل الطّالبين حاضران في القاعة إلجراء االمتحان: المثنّى -   

  .لعّل الطّالّب حاضرون في القاعة إلجراء االمتحان: الجمع -   

  .كأن هذا الفتى شبح يتحرك -   

  .كأن هذين الفتيين شبحان يتحركان: المثنّى -   

  .أشباح يتحركون) الفتيان(كأن هؤالء الفتية : الجمع -   

  .إن الذي أخذ بيدك باٍق -   

  .إن الذين أخذا بيدك باقيان: المثنّى -   

  .إن الذين أخذوا بيدك باقون: الجمع -   

  

  .نترك لك تحرير الفقرة حول فوائد الشّجرة لتستعمل فيها مجموعة من الحروف المشبهة بالفعل -5

  
 
  

  

  

  


