
 

  حصة األعمال املوجهة:

  مادة : تعليمية النصوص.

منة   أستاذة املادة: أ,د بن 

  حتليل نص تعليمي": موضوعه حول طريقة التعليم".

اعلم أّن تلقني العلوم للمتعلمني إّمنا يكون مفيدا إذا كان على  ه:"808قال العالمة ابن خلدون:"
ب من الفن هي األصول ذلك  التدريج شيئا فشيئا، وقليال فقليال يُلقى عليه أوال مسائل من كل 

الباب ويُقرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال،ويُراعى يف ذلك قّوة عقله واستعداده لقبول ما 
ا جزئية وضعيفة، يورد،عليه حىت ينتهي  إىل آخر الفّن،وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم إّال أ

نية فريفعه يف التلقني عن تلك  ا هّيئته لفهم الفن وحتصيل مسائله،مثّ يرجع به إىل الفّن  وغايتها أ
ف إىل أعلى منها،ويستويف الشرح والبيان ،وخيرج عن اإلمجال،ويذكر له ما هنالك من اخلالالرتبة 

ووجهه،إىل أن ينتهي إىل آخر الفن فتجود ملكته،مث يرجع به وقد شدا فال يرتك عويصا وال مبهما وال 
منغلقا إال وضحه، وفتح له مقفله فيخلص من الفّن،وقد استوىل على ملكته،هذا وجه التعليم 

سب ما املفيد،وهو كما رأيت إمنا حيصل يف ثالث  تكرارات،وقد حيصل للبعض يف أقل من ذلك حب
  خيلق له ويتيسر عليه.

وقد شاهد الكثري من املعلمني هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرق التعلم وإفادته،وحيضرون للمتعلم 
،على  حضار ذهنه يف حّلها،وحيسبون ذالك مرا يف أول تعليمة املسائل املقفله من العلم،ويطالبونه 

ً فيه ،ويكّلفونه رعي ذلك وحت ت الفنون يف التعليم وصوا صيله،فيخلطون عليه مبا يلقون له من غا
أن يستعد لفهمها،فإّن قبول العلم واالستعدادات لفهمه تدرجييا،ويكون املتعلم أّول األمر  مبادئها وقبل

ألمثلة احلسّية، مث ال يزال  جلمله إالّ يف األقل وعلى سبيل التقريب واإلمجال و عاجزا عن الفهم 



يتدرج قليال قليال مبخالطة مسائل ذلك الفن وَتكرارها عليه واالنتقال فيها من التقريب االستعداد فيه 
  إىل االستيعاب الذي فوقه، حىت تتم امللكة يف االستعداد،مث يف التحصيل،وحييط هو مبسائل الفن.

وعلى وال ينبغي للمعّلم إن يزيد متعّلمه على فهم كتابه الذي أكّب على التعليم منه إّال حبسب ط اقا
نسبة قبوله للتعليم ُمبتد كان أو منتهيا،وال خيلط مسائل الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله إىل 

ا ينفذ يف غريه،ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف علم  آخره،وحيصل أغراضه،ويستويل منه على ملكة 
ا لقبول ما بقي وحصل له نشاط يف طلب املزيد وال نهوض إىل ما فوق حىت من العلوم استعّد 

ت العلم،وإذا أخلط عليه األمر عجز عن الفهم وأدركه الكالل وانطمس فكره ويئس  يستويل على غا
  من التحصيل ويئس من التحضيل وهجر العلم والتعليم.
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