
 

 "همـة بدة على المتعلمين مضرّ الشّ  "                 الّسند النّثريّ 

الملكة ، ومن كان  ه من سوءما أصاغر الولد ألن  م السي  بالمتعل   بالتعليم مضر   الحد   فإرها وذلك أن  
فس في مين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر ، وضيق عن الن  مرباه بالعسف والقهر من المتعل  

وحمل على الكذب والخبث ،وهو التظاهر بغير ما في وذهب بنشاطها ، ودعاه إلى الكسل  انبساطها

مه المكر والخديعة لذلك ، وصارت له هذه عادة بالقهر عليه ، وعل   ضميره خوفا من انبساط األيدي
 .وخلقا

ة والمدافعة عن نفسه أو ن وهي الحمي  مد  اإلنسانية التي له من حيث االجتماع والت   نـيوفسدت معا

 منزله ، وصار عياال
فس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل ، فانقبضت عن غايتها يره في ذلك وكسلت الن  على غ

 فارتكس،ومدى إنسانيتها 

 .وعاد في أسفل السافلين

من يملك أمرة  عسف واعتبره في كل  أمة حصلت على قبضة القهر ونال منها الت   وهكذا وقع لكل   
وا عليهم في التأديب . وقد قال محمد بن أن ال يستبد   مه والوالد في ولدهفي متعل   معليه ، فينبغي للمعل  

بيان أن يزيد في ب الص  ؤد  ـم" ال ينبغي ل:لمعلمين والمتعلمين ا فه في حكمذي أل  أبي زيد في كتابه ال  

به عمر رضي هللا عنه "من لم يؤد   على ثالثة أسواط شيئا "ومن كالم (احتاجوا إليه) إذاهم ـضرب
رع نه الش  عي   المقدار الذي ة التأديب وعلما بأن  فوس عن مذل  هللا"حرصا على صون الن  أدبه  رع الالش  

 .ه أعلم بمصلحتهفإن   ،لذلك أملك له

شيد في الر   ـي  م ولده ، قال خلف األحمر : بعث إلشيد لمعل  يم ما تقدم به الر  علومن أحسن مذاهب الت  
 دتأديب ولده محم  

أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصي ر يدك عليه مبسوطة  إن   األمين فقال: يا أحمر  

 وطاعته لك واجبة
نن مه الس  ه األشعار وعل  مه األخبار ورو  أقرئه القرآن   وعل  ،،فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين 

 ره بمواقع الكالموبص  

 رن  تـمي هاشم إذا دخلوا عليه ...وال حك إال في أوقاته ،وخذه بتعظيم مشايخ بنوبدئه،وامنعه من الض  
ذهنه ، وال تمعن في  اها من غير أن تحزنه، فتميت  فائدة تفيده إي   (مغتنم أنت(بك ساعة إال و

مه ما استطعته بالقرب والمالينة.فإن   حته، فيستحلي  ـمسام ها فعليك بالشد ة اأب الفراغ ويألفه، وقو 

 ، انتهى 'والغلظة

 -القاهرة –، الّدار الذّهبيّة  635-634مقّدمة ابن خلدون : ص -

     ن21:البناء الفكري -أ        

                                                                     دة على المتعلمين ؟ وضحالش  من الكاتب  حذ ر ـم  ل .1
 ن(02)

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

برج األمير خالد                         الموسم  –وزارة الت ربي ة الوطني ة                   ثانوي ة الش هيد نوري مبارك 

:  م 2023-م2022الد راسي 

األستاذة زبالن                                         في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابها الفرض المحروس األّول للثالثي األّول  

 نوال 

 : ساعة واحدة  المّدة الّزمنيّة                         اسم ولقب المتعلم   +ريا(                             1)ع ت 3: القسم
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ة بأسرها، فيم تتمثل اعتمادا على ماجاء في الن ص   .2                                    ؟للش دة آثار سلبية على الفرد و األم 
 ن(02)

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

مة محمد بن أبي زيد آراء حول العقاب ، وض حها مبديا رأيك  .3 للخليفة عمر بن الخط اب )ض( و العال 

 ن(03)         حولها .
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

؟ اشرح . .4 نات عملية الت عليم ، أين تتجلى في الن ص                                               حد د ابن خلدون مكو 
 ن(03)

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

يتينذاكرا   ف النص؟ عللتصن   نثري   فن   إلى أي   .5                                                                         له. خاص 

ن( 02)

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 ن80:غويالبناء اللّ  -ب

                                                           أعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل .1

 ن(02)

 .................................................................................................................................: إذا

 ........................................................................................................................ )احتاجوا(:

 ..................................................................................................................... )أنت مغتنم(:

                           اشرحه وبي ن سر  بالغته .    :" نزلُت بالقوم فأكرموني" هذه العبارة  في الـمجازحد د نوع  .2

 ن(02)

 ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

                                   ما األسلوب البالغي الغالب على الن ص  ؟ ما عالقته بالن مط ؟ وض ح مع الت مثيل . .3

 ن(02)
.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

عت القرائن الل غوية الـمحققة الت ساق الن ص  . هات اثنين منها مع الت مثيل . .4                         تنو 

 ن(02)
.................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 ترتبك   ِسرُّ النّجاح باختصار ..ال

 بالتّوفيق للجميع
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