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 الباب األّول

ّّة امل  دق

 خلفّي  البحث: الفصل األّول

هي األلفاظ اّليت يعّبر بها العرب عن ( ه 4631. ت)الّلغ  العربّي  كما قال الغاليييّن 

( ه 693. ت)وهذا الّتعريف يف الواقع هو تكييف لتعريف الّلغ  اّلذي ذكره ابن جين  4.أغراضهم

هذا الّتعريف يشمل العناصر  3.حيث عّرف الّلغ  بأّنها أصوات يعّبر بها كّل قوم عن أغراضهم

ّ ابن وةن خالل هذا الّتعريف أّك. األساسّي  لتعريف الّلغ  ويّتفق ةع كثري ةن الّتعريفات احلّيث  لّلغ 

 6.وهذا الّتعريف بّين أيضا طبيع  الّلغ  ووظيفتها. جين أّن الّلغ  أصوات

وهذا يعين أّن الّلغ  صارت  1.وةن الوظائف االجتماعّي  لّلغ  أّنها وسيل  االّتصال

وهذا األةر يستلزم الّتفاهم بني . وسيل  االّتصال اّليت يستخّةها الّناطدقون بها للّتواصل فيما بينهم

وعّم الّتفاهم يف االّتصال يؤّدي إىل . رفني الّلذين جيري بينهما االّتصال حّتى يكون على ةا يرامالّط

 .عّم قبول الّرسال اّليت يلدقيها املتكّلم على املخاطب قبوال حسنا

                                                             

ّّروس العربّي ةصطفى الغالييّن،  4  .3، (3006املكتب  الّتوفيدقّي ، : الدقاهرة)، جاةع ال

 .66، اجملّلّ األّول، (4993دار الكتب املصرّي ، ) اخلصائصأبو الفتح عثمان بن جين،  3

 . 40، (دار قباء، دون سن : الدقاهرة) ةّخل إىل علم الّلغ حممود فهمي حجازي،  6

 . 49-41، (3043دار ابن اجلوزّي، : الدقاهرة) الوايف يف طرق تّريس الّلغ  العربّي حممّ حممود ةوسى،  1
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ّّ ةن  رها يف نفس ةستخّم الّلغ  كي جيري االّتصال جّيّا ّفتووةن العناصر اّليت ال ب

وهو العلم . هذه املهارة ميكن احلصول عليها يف الّلغ  العربّي  باإلملام بعلم الّنحوو. املهارة الّنحوّي 

بالدقواعّ اّليت يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربّي  يف حال تركيبها ةن اإلعراب والبناء وةا يتبع 

 9.ذلك

ّنحو ال ال  االّتصال ميكن فهمها ةن خالل الّسياق، فإّن دور علم الرسبالّرغم ةن أّن 

فبعلم الّنحو يتمّكن شخص ةن الّتعبري عّما يف ذهنه تعبريا . يهاةتعّلمها أو  باطدقنيّنليزال ةهّما ل

وبعلم الّنحو يتمّكن ةن فهم العبارة أو . صحيحا ساملا حّتى ال يثري سوء الّتفاهم يف نفس املستمع

ةن ذلك، فال ينبغي املبالغ  يف بالّرغم  3.الّرسال  فهما صحيحا ةطابدقا لغرض املتكّلم أو الكاتب

لذا، قّسم املدقطرّي   .هذا ألّن املهارة الّنحوّي  ليست هّفا يف تعّلم الّلغ . االهتمام بعلم الّنحو

صنف ةن الّناس ُةفِرطون فيه حّتى يّتخذوا هذا ( 4: علم الّنحو إىل ثالث  أصناف، وهم ةتعّلمي

رِّطون فيه حّتى ال يعريوا هذا العلَم ةن االهتمام ةا وصنف ةن الّناس ُةف( 3العلم غاي  ال وسيل ؛ 

وهم اّلذين يدقفون ةن هذا العلم ةوقف املنصفني حيث . وصنف ةن الّناس ةتوّسطون( 6ينبغي؛ 

وهذا الّرأي وافدقه   .يأخذون ةن علم الّنحو ةا يكون هلم عونا على فهم كتاب اهلل وسّن  رسوله

                                                             

ّّين عبّ احلميّ،  9 ّّة  اآلجّروةّي الّتحمّمّ حميي ال  . 3، (3049اهلّي احملّمّّي، : عني مشس) حف  الّسنّي  بشرح املدق

 .114، الوايف يف طرق تّريس الّلغ  العربّي ةوسى،  3

 . 306، (دار املعارف، دون سن : الدقاهرة) املوّجه الفّنّي ملّّرسي الّلغ  العربّي عبّ العليم إبراهيم،   

 .44، ( 300دار املستدقبل، : الدقاهرة) احللل الّذهبّي  على الّتحف  الّسنّي حمّمّ الّصغري العبادلّي املدقطرّي،   
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ّّةته حيث قال ينبغي الّتوّسط  -اّليت ةن ضمنها علم الّنحو–إّن العلوم اآللّي   عليه ابن خلّون يف ةدق

 9.هذا ألّن هذه العلوم جمّرد اآلالت ال الغايات. يف تعّلمها وال حتتاج إىل الّتّقيق فيها

ّّؤلّي هلذا العلم ذات . وةن أهّمّي  علم الّنحو ةا ظهر يف سبب وضع أبي األسود ال

وكانت الّسماء تلك الّليل  مجيل  ةليئ  بالّنجوم املتأللئ  . ته ةع ابنتهليل  كان أبو األسود على سطح بي

هذا الكالم استفهام ألّنها " يا أبِت، ةا أحسن الّسماء؟"فدقالت ابنته، . األنوار ةع وجود الّظلم 

فاستّركت االبن  وقالت له إّنما هي أرادت ." جنوةها"، أبو األسودفأجاب ". أحسُن"رفعت 

. بالّنصب" أحسَن"فأةر أبو األسود ابنته أن تدقول، . تعّجبها بالّسماء، ومل ترد االستفهامالّتعبري عن 

 40!"يا أبت، ةا أحسَن الّسماء"فالّصحيح أن تدقول، 

ّّة  اآلجّروةّي  للّصنهاجّي وهو كتاب ُينصح . وةن أكثر كتب الّنحو تّاوال كتاب املدق

ظي هذا الكتاب باالهتمام الكبري ةن قبل العلماء ةن وقّ ح. باقتنائه خاّص  للمبتّئني يف هذا العلم

فهناك أكثر ةن عشرين شخصا ةن العلماء اّلذين وضعوا شروحا على هذا . ّثنيالدقّاةى واحمل

وةن العلماء أيضا . وةن هذه الّشروح ةا أثار انتباه اآلخرين حّتى وضعوا عليها حواشي. الكتاب

وأعار اآلخرون هذا الكتاب . غه يف أكثر ةن عشرين شريطاةن شرح هذا الكتاب شفهّيا ثّم مّت تفري

 44.ه يف املختصراتويف املنظوةات واختصر وهوةنهم ةن نظم. اهتماةهم بوضع اإلعراب له

                                                             

ّّة  ابن خلّونعبّ الّرمحن بن خلّون،  9  .693-694، اجملّلّ الّثاني، (3001دار يعرب، : دةشق) ةدق

ّّا على ةنت اآلجّروةّي أمحّ زيين دحالن،  40  .  - ، ( 300دار الكتب اإلسالةّي ، : تاجاكر) شرح خمتصر ج

ّّليل إىل املتون العلمّي عبّ العزيز بن إبراهيم بن قاسم،  44  . 904-9 1،(3000دار الّصميعّي، : الّرياض) ال
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ّّة   "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "كتاب  ملالك املهذرّي ةن الّشروح احلّيث  على املدق

وةن هذه املمّيزات . املمّيزات ّّةا للمبتّين بعُضوهلذا الكتاب بوصفه كتابا حّيثا ةدق. اآلجّروةّي 

الّتناول، وأّن األةثل  املذكورة فيه كادت تؤحذ مجيعها ةن  األلفاظ وقريب أّن هذا الكتاب سهل

ري ةن األةثل  اإلعرابّي ، بكث بأنواع الّتمارين، وةتّمٌم الدقرآن واحلّيث الّنبوّي، وأّن كّل ةبحث خمتتٌم

إضاف  إىل هذا، إّن هذا الكتاب ةفيّ أيضا . اخلرائط الّذهنّي ، واألشكالباجلّاول، و وةكمٌل

ّّة  هلم على سبيل اخلصوص ّّةني يف علم الّنحو ألّن فيه حواشي ةدق  . للمتدق

ةدقّررا ملاّدة علم الّنحو يف ةعهّ  ملالك املهذرّي" يف شرح اآلجّروةّي  املمتع"ُجعل كتاب 

الباحث هذا الكتاب  عّلموسبق أن . ه خلمس عشرة حّص يمعلاإلةام البخارّي بانّونج ومّت ت

بإجياز يف دورة الّلغ  العربّي  اّليت شارك فيها الّطلب  ةن قسم تعليم الّلغ  العربّي  وقسم تعليم ةّّرسي 

ّّورة يف تاريخ . املّرس  االبتّائّي  جباةع  هّاي  الّنجاح للّتربي  اإلسالةّي   36-33وعدقّت هذه ال

 . يف سوبانج 3030فرباير 

تحّلى بها هذا الكتاب، فإّن له يف نفس الوقت بعض يبالّرغم ةن هذه املمّيزات اّليت 

وةن األةور اّليت رآها الباحث ةآخذ على هذا الكتاب ةا . املآخذ كغريه ةن األعمال البشرّي 

مل تكن  حنوّيً  املؤّلف ةصطلحاٍتاألةثل  اإلعرابّي  اّليت أوردها هذه إّن يف . ُوجّ يف األةثل  اإلعرابّي 

يف ةبحث املعربات  ا األةرعلى سبيل املثال، ميكن العثور على هذ. كرت يف نفس املبحثُذ

ففي آخر هذا املبحث أورد املؤّلف أةثل  إعرابّي  وذكر فيها ةصطلحات مل يسبق . باحلركات
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ع أّن هذا املبحث بعيّ ةن ها فيه ةن أةثال الفاعل، واملفعول به، واملبتّأ، وغري ذلك ةعرض

وهذا األةر فيما رآه الباحث قّ يشّتت أذهان . املباحث اّليت ُتبحث فيها هذه املصطلحات

 43.املبتّئني اّلذين هم اهلّف الّرئيسّي هلذا الكتاب

أراد الباحث أن جيري . هذا مّما دفع الباحث إىل جعل هذا الكتاب ةوضوع البحث

الّنظرّي  اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد املواّد  ضوءيف الّتحليل على هذا الكتاب 

وقع اختيار الباحث على هذه الّنظرّي  ألّنها أمشل ةن الّنظرّيات اّليت . الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي 

هذا باإلضاف  . BNSP، ونظرّي  Hendry Guntur Tarigan، وMackeyوضعها غريه ةن أةثال 

ري يف جمال تعليم الّلغ  العربّي  ةع كثرة ةؤّلفاته وكونه ةرجعا ملباشري تعليم الّلغ  إىل أّن رشّي خب

 "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "حتليل كتاب "بناء على ةا سبق ذكره، فعنوان هذا الكتاب هو . العربّي 

 ".ملالك املهذرّي على نظرّي  رشّي أمحّ طعيم 

 البحث دقيقحت: الفصل الّثاني

 :ةا سبق ذكره يف خلفّي  البحث، يرّكز الباحث اهتماةه على الّندقاط الّتالي بناء على 

 ةا هي املعايري اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي؟ .4

 ملالك املهذرّي؟ "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "ةا هي خصائص كتاب  .3

                                                             

 .14- 6، ( 304ةكتب  أبي سهيل، : دار الّسالم) املمتع يف شرح اآلجّروةّي ةالك بن سامل املهذرّي،  43
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ملالك املهذرّي للمعايري اّليت وضعها  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "كتاب  ةطابدق ةا ةّى  .6

 رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي؟

ملالك املهذرّي  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "  كتاب ةطابدقةا هي املتضّمنات الّتربوّي  ةن  .1

 للمعايري اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي؟

  أغراض البحث :الفصل الّثالث

 :البحث، فأغراض هذا البحث على الّنحو الّتالي دقيقبناء على ةا سبق يف حت

 .ةعرف  املعايري اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي .1

 .ملالك املهذرّي "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "ةعرف  خصائص كتاب  .2

ملهذرّي للمعايري اّليت ملالك ا "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "  كتاب ةطابدقةعرف  ةّى  .3

 .وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي

ملالك املهذرّي  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "  كتاب ةطابدقةعرف  املتضّمنات الّتربوّي  ةن  .4

 .للمعايري اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي
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 فوائّ البحث: الفصل الّرابع

 :الفوائّ املرجّوة ةن هذا البحث هي

 الفوائّ العلمّي  . أ

تواجه تعليم الّلغ  يرجى ةن هذا البحث أن يسهم باحلّل البّيل يف ةعاجل  املشاكل اّليت  .4

العربّي  لغري الّناطدقني بها ةن خالل حتليل الكتاب املّرسّي يف ضوء نظرّي  رشّي أمحّ 

 .طعيم 

اّلذين يدقرؤون هذا البحث، على سبيل يرجى ةن هذا البحث أن يزيّ ةعارف  .3

 .اخلصوص، طلب  اجلاةع  و ةعّلمي الّلغ  العربّي ، يف إعّاد الكتاب املّرسّي

 الفوائّ العملّي  . ب

املمتع يف شرح "يرجى ةن هذا البحث أن يعطي صورة شاةل  ملستخّةي كتاب  .4

 .مني يدقرؤونهملالك املهذرّي، سواء أكانوا ةعّلمني يعّلمونه أو ةتعّل "اآلجّروةّي 

 .يرجى ةن هذا البحث أن يكون ةرجعا للباحثني يف حبوثهم .3

 الّسابدق  بحوثال :الفصل اخلاةس

ّّة البحوث الّسابدق ، بناء على الّتتّبع اّل مل جيّ الباحث البحوث ذي قام به الباحث لع

 :الّتالي أّةا البحوث اّليت هلا صل  بهذا البحث فعلى الّنحو. سيدقوم بهاملماثل  للبحث اّلذي 
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، طالب  جاةع  سونان غونونج Ai Asmi Rahmati Ismailاّليت كتبتها  رسال  املاجستري .4

حتليل كتاب امليّسر لألستاذ أتشينج "، بعنوان  304جاتي اإلسالةّي  احلكوةّي  بانّونج 

الغرض ةن هذا البحث . "(دراس  وصفّي  حنوّي )زكريا يف تعليم قواعّ الّلغ  العربّي  

. BSNPحمتوى كتاب امليّسر ألتشينج زكريا للمعايري اّليت وضعها  ةطابدق ف  هو ةعر

ّّراس  امل. الّنوعّي املّخل وه ّخل املستخّموامل . كتبّي أّةا املنهج املستخّم فهو ال

دّلت نتيج  هذا البحث أّن حمتوى كتاب امليّسر ألتشبنج زكربا على وجه العموم ةوافق 

والفرق بني  .وبدقّي  احملتوى اّليت مل توافق هذه املعايري قليل . BSNPللمعايري اّليت وضعها 

هذا البحث والبحث اّلذي يدقوم به الباحث واقع يف ةوضوع البحث والّنظرّي  

املمتع يف شرح "فموضوع البحث اّلذي يدقوم به الباحث هو كتاب . املستخّة 

نظرّي  رشّي أمحّ طعيم  ملالك املهذرّي والّنظرّي  املستخّة  فيه هي " اآلجّروةّي 

 ".Ai Asmi Rahmati Ismail"خالفا لـ

، طالب  جاةع  سونان غونونج جاتي Hoerunnisaاملاجستري اّليت كتبتها  رسال  .3

تدقويم الكتاب املّرسّي لّلغ  العربّي  للّصّف " ، بعنوان 304اإلسالةّي  احلكوةّي  بانّونج 

  طابدقالغرض ةن هذا البحث هو ةعرف  ةّى ة". 3046الّثاةن على حسب املنهج 

حمتوى الكتاب املّرسّي لّلغ  العربّي  للّصّف الّثاةن ةن حيث املاّدة، والّتدقّيم، 

ّخل وامل .ورشّي أمحّ طعيم  BSNPواألسلوب، واخلصائص للمعايري اّليت وضعها 
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ّّراس  . ّيالّنوعاملّخل  املستخّم يف هذا البحث هو أّةا املنهج املستخّم فهو ال

  الكتاب املّرسّي لّلغ  العربّي  طابدقدّلت نتيج  البحث على أّن نسب  ة. كتبّي امل

، %3464، والّتدقّيم %369 ةن حيث املاّدة هي  BSNPللّصّف الّثاةن ملعايري 

  ملعايري رشّي أمحّ طعيم  ةن حيث املاّدة فهي طابدقسب  املأّةا ن%.  936واألسلوب 

الكتاب املّرسّي لّلغ   وأّةا خصائص%.  6  ، واألسلوب %30، والّتدقّيم 069% 

استخّام الّلغ  ( 3ترتيب املواّد ةن الّسهول  إىل الّصعوب ؛ ( 4: العربّي  للّصّف الّثاةن فهي

عّم االلتزام يف كتاب  احلروف، ةثال عّم ضبط ( 6العربّي  الفصحى املنطدقّي  املعاصرة؛ 

يم م الّتدقوعّ( 9الّصور للموضوعات؛    بعضطابدقعّم ة( 1بعض احلروف بالّشكل؛ 

والفرق بني هذا . عّم كفاي  املفردات للمواّد اّليت مّت تّريسها( 3العاّم لكّل باب؛ 

. البحث والبحث اّلذي يدقوم به الباحث واقع يف ةوضوع البحث والّنظرّي  املستخّة 

ملالك " املمتع يف شرح اآلجّروةّي "فموضوع البحث اّلذي يدقوم به الباحث هو كتاب 

ّنظرّي  املستخّة  فيه هي نظرّي  رشّي أمحّ طعيم  خالفا املهذرّي وال

 ".Hoerunnisa"لـ

، طالب  اجلاةع  الّتربوّي  Siti Ikrimah Nurul Alfiyahاّليت كتبتها  رسال  املاجستري .6

 .Analisis Buku Amtsilati Juz 1 Karya KH"، بعنوان 3049اإلنّونيسّي  

Taufiqul Hakim dan Kontribusinya Terhadap Pembelajaran Nahwu di 

Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Hidayat Garut( " حتليل كتاب أةثليت
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اجلزء األّول لكياهي احلاّج توفيق احلكيم وإسهاةاته يف تعليم الّنحو يف املعهّ الّسلفّي 

وصف الّصورة العاّة  ( 4: الغرض ةن هذا البحث هو(. ةفتاح اهلّايات غاروت

ةعرف  ( 3زات كتاب أةثليت اجلزء األّول للكياهي احلاّج توفيق احلكيم واملآخذ عليه؛ ملمّي

الّصعوب  اّليت يعاني ةنها الّتالةيذ يف فهم كتاب أةثليت اجلزء األّول للكياهي احلاّج توفيق 

واملّخل املستخّم يف هذا البحث  .احلكيم يف املعهّ الّسلفّي ةفتاح اهلّايات غاروت

ّّراس  امل. ّيّنوعال هو املّخل والفرق بني هذا  .كتبّي أّةا املنهج املستخّم فهو ال

. البحث والبحث اّلذي يدقوم به الباحث واقع يف ةوضوع البحث والّنظرّي  املستخّة 

ملالك " املمتع يف شرح اآلجّروةّي "فموضوع البحث اّلذي يدقوم به الباحث هو كتاب 

 Siti"هي نظرّي  رشّي أمحّ طعيم  خالفا لـ املهذرّي والّنظرّي  املستخّة  فيه

Ikrimah Nurul Alfiyah." 

بناء على البحوث الّسابدق  اّليت ذكرت فيما ةضى، عرف أّنه مل يكن هناك حبث جيعل 

ملالك املهذرّي ةوضوعا له رغم ةشابه  البحوث الّسابدق  للبحث  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "كتاب 

لذا، ال تزال الفرص  ةتاح  للدقيام بالبحث يف . واملنهج املّخلاّلذي سيدقوم به الباحث ةن حيث 

ملالك املهذرّي يف ضوء املعايري اّليت وضعها رشّي أمحّ  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "حتليل كتاب 

 . طعيم 
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  اإلطار الفكرّي :دسّساالفصل ال

واملاّدة الّتعليمّي  . الكتاب املّرسّي هو أحّ ةصادر املواّد الّتعليّمّي  يف عملّي  الّتعليم

العناصر اخلمس  هي  وهذه. تكّون ةنها عملّي  الّتعليمذاتها إحّى العناصر الّرئيسّي  اخلمس  اّليت ت

 46.املعّلم، واملتعّلم، واملاّدة الّتعليمّي ، والّطريدق ، والوسائل

ّّ الكتاب املّرسّي أهّم املواّد الّتعليمّي  رغم الّتطّور  ،هذا ألّن الكتاب املّرسّي. يع

 ، يبدقى على الّتكنولوجيا ةع ةا يعرضه ةن خمتلف املصادر وأنواع الوسائل الّتعليمّي اهلائل اّلذي ةّر

ّّ ةصّرا رئيسّيا للماّدة الّتعليمّي  ميكن أن يدقال إّن الكتاب املّرسّي للمتعّلم . على حاله ةن أّنه يع

واملتعّلم عنّةا كان يف بيته بإةكانه . مبثاب  الّنائب عن املعّلم بعّ اخلروج ةن بيئ  الّتعليم يف الّصّف

ّّروس ةن الكتاب املّرسّي ذي جعل الكتاب املّرسّي ةثريا الهتمام وهذا هو اّل. أن يراجع ال

  41.كبري ةن العلماء

قال رشّي أمحّ طعيم ، اّلذي هو أحّ علماء الّتربي  املهتّمني بالكتاب املّرسّي، إّن 

 :ةن أدوار الكتاب املّرسّي ةا يلي

يعطي املواّد الّتعليمّي  اّليت حيتاج إليها املتعّلم كي يتمّرن بها على املهارات الّلغوّي ، سواء  .4

 .الكتاب  وأالدقراءة،  وأالكالم،  وأأكانت االستماع، 

                                                             
13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 

87-94. 
، (3049ةكتب  امللك فهّ الوطنّي ، : الّرياض)إضاءات ملعّلمي الّلغ  العربّي  لغري الّناطدقني بها عبّ الّرمحن بن إبراهيم الفوزان،  41

433 . 
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 .م أخطاءه الّلغوّي ّويزّود املتعّلم بأنواع الّتمارين اّليت بإةكانها أن متّرن لغته وتدق .3

طق بالّلغ  العربّي  ممّيزاتها وخصائصها اّليت جيّر ةن أجلها الّتضحي  يبّين للمتعّلم غري الّنا .6

 . لتعّلمهابأوقاته وبذل جهوده الدقصوى 

ينبين عليها ةؤّلفو الكتاب املّرسّي يف تعليم الّلغ  لفلسف  اّليت صورة صادق   ليعكس  .1

 . العربّي  وتصّوِرهم عن األهّاف الّرئيسّي  لتعّلمها وتعليمها

املبادئ الّثدقافّي  واإلسالةّي  والعربّي  ةن خالل احملتوى الّتعليمّي عرضا صادقا يعرض  .9

وكذلك يبّين العالق  الوثيدق  بني . ائص الّلغ  العربّي  وممّيزاتهاحّتى تظهر على املتعّلم خص

ّّس عنّ املسلمني، وهو الدقرآن  الّثدقاف  اإلسالةّي  والّلغ  العربّي  باعتبارها لغ  لشيء ةدق

 49.لكريما

 رئيسّي بني املعّلم واملتعّلم ألّنه دليل وةرجع" وسيل  الّلدقاء"صار الكتاب املّرسّي 

وهذا هو اّلذي يدقتضي أن يتّم اختيار الكتاب املّرسّي على أساس ةعّين حّتى يعني على  .هلما

ّّ أن تتوّفر . عملّي  الّتعليم بوجه أةثل يف الكتاب املّرسّي اخلصائص أو املعايري اّليت مّت لذا، ال ب

 . وضعها

ّّ ةن واملعايري اّليت تكون أساسا ينبين عليه تدق يم الكتاب املّرسّي هي األةور اّليت ال ب

وةعايري إعّاد الكتاب املّرسّي اّليت ُتجعل آل  الّتحليل . ةراعاتها يف إعّاد ذلك الكتاب املّرسّي

                                                             

 . 60-39، (9 49جاةع  أّم الدقرى، : ةّك ) ّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي دليل عمل يف إعّاد املواّد الرشّي أمحّ طعيم ،  49
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إّن اهتمام رشّي بالكتاب . ايري اّليت وضعها رشّي أمحّ طعيم يف هذا البحث هي املع

ّّى اهتماةه به إىل جوانبه الّشكلّي املّرسّي مل ينحصر يف   . حمتوى الكتاب فدقط، وإّنما يتع

قّسم هذه العشرين إىل ثّم . رشّي عشرين ةعيارا إلعّاد الكتاب املّرسّيوضع 

يشتمل هذا الدقسم على البيانات العاّة  . خّطتهإخراج الكتاب و( 4: ، وهيمخس  أقسام كبرية

يشتمل هذا الدقسم على . احملتوى الّلغوّي وتّريسه( 3للكتاب وينتهي بأسس إعّاد الكتاب؛ 

يشتمل هذا الدقسم على . احملتوى الّثدقايّف وتّريسه( 6طريدق  الّتّريس وينتهي بتّريس الّنحو؛ 

يشتمل هذا الدقسم على الّتّريبات الّلغوّي  . يب والّتدقويمالّتّر( 1اإلطار الّثدقايّف وتّريس الّثدقاف ؛ 

يشتمل هذا الدقسم على ةرشّ املعّلم وينتهي . ةصاحبات الكتاب( 9وينتهي باالختبارات والّتدقويم؛ 

 :فيما يلي تفصيل ةوجز لكّل ةن هذه املعايري. بشريط الّتسجيل الّصوتّي

 إخراج الكتاب وخّطته (4

البيانات العاّة ، واإلخراج، وطبيع  ، وهي ندقاط أربعيشتمل إخراج الكتاب على 

وهي تشتمل على ةعلوةات عاّة  عن  .البيانات العاّة  ،وىلاأل. املدقّرر، وأسس إعّاد الكتاب

الكتاب ةن اسم املؤّلف، وعنوان الكتاب، ورقم الّطبع ، واسم احملدّقق أو املرتجم، وبلّ الّنشر، 

ويدقصّ به  .، اإلخراجالّثاني  43.  الّنشر، وأجزاء الكتابواسم دار الّنشر أو املطبع ، وسن

يشتمل اإلخراج على ةعوةات عن عّد . الوصف املاّدّي للكتاب أو الّشكل اّلذي صّر فيه

                                                             

 .440، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  43
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ّّة ،  الّصفحات، وحجم الكتاب، ونوع الغالف، ونوع الورق ، ونوع احلرف، واألخطاء املطبعّي ، واملدق

ّّروس، ووالفهرس، والكّشاف، والعناوين  ّّاخلّي ، وعّد ال   4.الّرسومالّصور وال

اخلصائص الّلغوّي  للكتاب ةثل املستوى الّلغوّي، وهي بيان عن  .، طبيع  املدقّررالّثالث 

ّّة املدقرتح  للكتاب، وقنوات االّتصال بني الكتاب  ّّارسني، وامل ونوع الربناةج، واملرحل  العمرّي  لل

ّّارسني، وةنطلدقات الكتاب وهي األنشط  اّليت قام بها . ، أسس إعّاد الكتابالّرابع   4.وال

وهي . ةثل البحوث، واملراجع، و الّتجارب الكتاب إعّاداملؤّلف باعتبارها دراس  ابتّائّي  يف 

ّّراسات األساسّي ، واملواقف الّلغوّي ، وقوائم املفردات، والّنصوص املختارة،  تشتمل على ال

ّّراسات   49.الّتدقابلّي واختبار الكتاب، وال

 احملتوى الّلغوّي وتّريسه (3

يشتمل احملتوى الّلغوّي وتّريسه على سّت ندقاط، وهي طريدق  الّتّريس، ولغ  

، األوىل. الكتاب، واملهارات الّلغوّي ، وتّريس األصوات، وتّريس املفردات، وتّريس الّنحو

ّّرس . طريدق  الّتّريس وهي تشتمل على نوع طريدق  الّتّريس، وتدقّيم املاّدة الّتعليمّي ، وزةن ال

ّّارسني، وةستوى  ّّرس، وتّّرج املاّدة الّتعليمّي ، وةواجه  الفروق بني ال الواحّ، وةكّونات ال

                                                             

 . 44-444، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،   4

 .464-449، املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي دليل عمل يف إعّاد طعيم ،   4

 .496-463، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  49
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ّلغ  الوسيط ، وةراعاة وهي تشتمل على نوع الّلغ ، وصّح  الّلغ ، وال. ، لغ  الكتابالّثاني  30.احلوار

ّّارسني بالّلغ   34.خربة ال

وهي تشتمل على املهارات اّليت يبّأ تعليمها، واملهارات اّليت . ، املهارات الّلغوّي الّثالث 

وف يتّم الّتركيز عليها، وكيفّي  تدقّيم املهارات الّلغوّي ، واملهارات الّتفصيلّي ، البّء بنطق احلر

وهو يشتمل على أهّاف تّريس . تّريس األصوات، الّرابع  33.رفوالكلمات، وجترّي رسم احل

 36.األصوات، والكتاب  الّصوتّي ، وطريدق  تّريس األصوات، والّتّريبات الّصوتّي 

وهو يشتمل على عّد املفردات اّليت يشتمل عليها . تّريس املفردات، اخلاةس 

املفردات اجلّيّة، وطريدق  تدقّيم الكتاب، وعّد املفردات اجلّيّة يف كّل درس، وةوقع تدقّيم 

املفردات اجلّيّة، ونوع املفردات اجلّيّة، والّتّريب على املفردات اجلّيّة، واملرتادفات 

وهو يشتمل على تّريس الّتراكيب الّلغوّي ، وةتى يبّأ . ، تّريس الّنحوالّسادس  31.واملتضاّدات

ات الّنحوّي  األجنبّي ، وطريدق  بتّريس الّنحو، وأسس اختيار ةوضوعات الّنحو، واملصطلح

 39.تّريس الّنحو، وتوظيف الّتراكيب اجلّيّة

                                                             

 .433-499، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  30

 .439-433، لرباةج تعليم العربّي  دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي طعيم ،  34

 .1 4- 43، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  33

 .4 4-1 4، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  36

 .9 4-4 4، ّي دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربطعيم ،  31

 .499-9 4، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  39
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 احملتوى الّثدقايّف وتّريسه (6

. يشتمل احملتوى الّثدقايّف وتّريسه على ندقطتني، هما اإلطار الّثدقايّف وتّريس الّثدقاف 

ّي ، سالةالّثدقاف  العربّي  واإلوهو يشتمل على املفهوم العاّم للّثدقاف ، وةفهوم . ، اإلطار الّثدقايّفاألوىل

وهو . ، تّريس الّثدقاف الّثاني  33.وأطر خمتلف  للمحتوى الّثدقايّف، وحنو إطار للّثدقاف  العربّي  اإلسالةّي 

يشتمل على ةستويات تّريس الّثدقاف ، وطريدق  تدقّيم املفاهيم الّثدقافّي ، والّنماذج الّثدقافّي ، واّتجاه 

  3.املؤّلف حنو الّثدقاف 

 ّتّريب والّتدقويمال (1

يشتمل الّتّريب والّتدقويم على ثالث ندقاط، وهي الّتّريبات الّلغوّي ، والّتعّلم الّذاتّي، 

وهي تشتمل على لغ  تعليمات الّتّريبات، وأنواع . ، الّتّريبات الّلغوّي األوىل. واالختبارات والّتدقويم

اإلةالء، وتّريبات الّتحليل الّنحوّي، الّتّريبات، والّتّريبات الّصوتّي ، والّتّريب على قواعّ 

وهو يشتمل على أنواع الّتعّلم الّذاتّي ودوافعه، وحمور . ، الّتعّلم الّذاتّيالّثاني   3.وتّريبات الكتاب 

وهي تشتمل على . ، االختبارات والّتدقويمالّثالث  39.االهتمام يف الكتاب، وأساليب الّتعّلم الّذاتّي

                                                             

 .334- 49، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  33

 . 33-333، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،   3

 .369-339، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،   3

 .369-369، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  39
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، وخصائص الّتدقويم يف الكتاب، والفرق بني الّتّريبات والّتدقويم، ونوع أهّاف الّتدقويم يف الكتاب

 60.االختبارات

 ةصاحبات الكتاب (9

وكتاب الدقراءة تشتمل ةصاحبات الكتاب على مخس ندقاط، وهي ةرشّ املعّلم، 

. ، ةرشّ املعّلماألوىل. اإلضافّي ، وكّراس  الّتّريبات، وكتاب احملادث ، وشريط الّتسجيل الّصوتّي

، كتاب الّثاني  64.وهو يشتمل على تعريف ةرشّ املعّلم، وأنواعه، وأهّافه، وةعايريه، وتنظيمه

الدقراءة اإلضافّي ، وأهّمّيته، وأهّافه، وأنواعه،  كتاب وهو يشتمل على تعريف. الدقراءة اإلضافّي 

، وأهّافها، وهي تشتمل على تعريف كّراس  الّتّريبات. ، كّراس  الّتّريباتالّثالث  63.وةعايريه

وهو يشتمل على تعريف كتاب احملادث ، وأهّمّيته، وأهّافه، . ، كتاب احملادث الّرابع  66.وةعايريها

 وهو يشتمل على تعريف شريط الّتسجيل الّصوتّي،. ، شريط الّتسجيل الّصوتّياخلاةس  61.وةعايريه

 69.وأهّافه، وأهّمّيته، وةعايريه

 

                                                             

 .316-369، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  60

 .0 3- 31، إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي دليل عمل يف طعيم ،  64

 .399-0 3، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  63

 .601-399، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  66

 .643-601، الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي دليل عمل يف إعّاد املواّد طعيم ،  61

 . 63- 64، دليل عمل يف إعّاد املواّد الّتعليمّي  لرباةج تعليم العربّي طعيم ،  69

عند معايري إعداد الكتاب املدرسّي 
 رشدي أمحد طعيمة
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 الكتاب  تنظيم :الفصل الّسابع

احلصول على نتيج  البحث املرجّوة، يتّم تدقسيم هذا البحث إىل أربع  أبواب  ةن أجل

 :كما يلي

ّّة ، تاملالباب األّول،  البحث، وأغراض البحث،  دقيقشتمل على خلفّي  البحث، وحتدق

 .الكتاب  تنظيمالّسابدق ، واإلطار الفكرّي، و البحوثوفوائّ البحث، و

شتمل على كالم عن الكتاب املّرسّي، ي، حول البحث اإلطار الّنظرّي الباب الّثاني،

ملالك املهذرّي، واملعايري اّليت وضعها رشّي  "املمتع يف شرح اآلجّروةّي "وحمل  عاّة  عن كتاب 

 . أمحّ طعيم  يف إعّاد الكتاب املّرسّي

نوع البيانات البحث، و ّخلشتمل على ةتالبحث،  ّي الباب الّثالث، ةنهج

 .البحث وطريدق  مجع البيانات وةصّرها، وةنهج

إخراج الكتاب 
 وخطّته

احملتوى الّلغوّي 
 وتدريسه

احملتوى الثّقايّف 
 وتدريسه

مصاحبات 
 الكتاب

املمتع يف شرح اآلجّرومّية 
 ملالك املهذريّ 

احملتوى الثّقايّف 
 وتدريسه

 نتيجة
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املمتع يف شرح "شتمل على حتليل كتاب نتائج البحث وحتليله، ت، الّرابعالباب 

 .على نظرّي  رشّي أمحّ طعيم ملالك املهذرّي  "اآلجّروةّي 

 .واالقرتاحات االستنتاجاتشتمل على تامت ، اخل، خلاةسالباب ا


