


 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وإخراجها نناهج تعليم اللغة العربّية للناطقني ةغريها إعداد

  ثلالثٍة نن كتب تعليم اللغة العربّية للناطقني ةغريهاقراءة وصفّية نقديّة

الممّخص 

خراجيا، عمى إعدادتقصد ىذه الكرقة إلى البحث في آلٌية   مناىج تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا كا 
خراجياإعداد)اعتبار أٌنيما؛ أم  ا الدراسات ـيخضعاف لمعايير كأسس محٌددة قامت عميو ( المناىج كا 

خضع ليذه المعايير؛ ما دعت الحاجة مكمف المؤسؼ أٌف كثيرنا مف ىذه المؤلفات ال . كاألبحاث كالمؤتمرات
،  بكساطة تناكؿ ثالثة مف إلى تسميط الضكو عمى أظيًر ىذه المعايير، في ضكو المنيج الكصفي النقدمٌ 

 .كتب تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف بغيرىا بالكصؼ كالتحميؿ

مشكمة البحث وأسئمتو 

تتمٌثؿ مشكمة ىذا البحث في أنو، كاستنادنا إلى الدراسات كاألبحاث كالمؤتمرات كالندكات التي تناكلت 
خراجيا، كعمى الخصكص مناىج تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، يمكف  مكضكع إعداد المناىج كا 

خراجيا .  مالحظة مدل التزاـ مؤلٍّفي ىذه المناىج باألسس كالقكاعد كالمعايير الخاٌصة ببنائيا كا 

: السؤاؿ الرئيس اآلتيبناو عمى ذلؾ تتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عف 

 خراجيا؟ كما األسس التي يقكـ عمييا إعداد المنياج إلى أٌم مدل التزمت مناىج  كا 
 ؟تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف بغيرىا بيذه األسس

منيجّية البحث 

ينطمؽ ىذا البحث مف المنيج الكصفٌي لممناىج التي تعٌمـ المغة العربٌية لمناطقيف بغيرىا مع محاكلة 
. نقدىا

 عّينة البحث

 :تستند ىذه الدراسة إلى اختيار ثالثة مف كتب تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف بغيرىا، كىي

 .تأليؼ محمكد البطؿ كآخرىٍيف (الجزو الثاني)كتاب الكتاب في تعٌمـ العربٌية  -ُ

 



 .تأليؼ عبد اهلل الجربكع كآخًريف (الجزو الثاني)الكتاب األساسٌي في تعميـ العربٌية لمناطقيف بغيرىا  -ِ
 .تأليؼ عبد الرحمف الفكزاف كآخًريف (الجزو الثاني)كتاب العربٌية بيف يديؾ  -ّ

 الججنن النظررّ 

تعريف المنيج 

لكٌؿ جعمنا منكـ ًشٍرعىة : "قاؿ تعالى. المنيج كالمنياج في المغة مشتٌقاف مف النيج، كىك الطريؽ الكاضح
ا  : ، كيعٌرؼ المنيج في اصطالح عمماو التربية كعمـ النفس بأٌنو"كمنياجن

 .كٌؿ الخبرات التي يمٌر بيا التمميذ، بصرؼ النظر عف أيف ككيؼ يتمٌقاىا -1
 .كٌؿ الخبرات التي يتمٌقاىا التمميذ تحت إشراؼ المدرسة -2
التي تيٌيئيا المدرسة - الثقافٌية كاالجتماعٌية كالرياضٌية كالفنٌية-مجمكع الخبرات التربكٌية  -3

لتالميذىا داخؿ المدرسة أك خارجيا؛ بقصد مساعدتيـ عمى النمٌك الشامؿ، كتعديؿ سمككيـ طبقنا ألىدافيا 
 .التربكٌية

ككاف المفيكـ القديـ لممنيج قد نٌحى دٍكرى المتعٌمـ في العممٌية التعميمٌية، كاىتـٌ بالمعٌمـ عمى اعتبار أنو 
كما أنو اىتـٌ . حجر الزاكية، كىك أعرؼ بمحتكل الكتاب، كصار دكره ناقالن لممعرفة إلى عقؿ الطالب

كلـ تكف المناىج قديمنا تراعي الفركؽ الفردٌية بيف . بالمؤٌثرات االجتماعٌية األخرل؛ إذ ىي مف األىمٌية بمكافو 
فصار دكر الطالب ىك تمٌقي ىذا الكـٌ . الطاٌلب، ككذلؾ الخصائص العمرٌية لمطالب في كٌؿ مرحمة تعميمٌية

. الكبير مف المعمكمات دكف النظر في حاجاتو األخرل كالنفسٌية كاالجتماعٌية

 الحياة في مجاالتيا كاٌفة، أٌدل ىذا إلى إعادة النظر في مفيكـ المناىج؛ كيما يساير ىذه تكلٌما تطٌكر
التطٌكرات التي تنٌظـ جكانب الحياة جميعنا؛ فأصبحت الكظيفة المنكطة المعٌمـ ليس يتمٌثؿ في نقؿ المعرفة 

. فحٍسب

مجمكع الخبرات كاألنشطة التي تقٌدميا المدرسة لمتالميذ، : "لذلؾ برز مفيكـ إجرائٌي لممنيج يتمٌثؿ في أٌنو
بقصد احتكاكيـ بيذه الخبرات، كتفاعميـ معيا، كمف نتائج ىذا االحتكاؾ كالتفاعؿ يحدث تعٌمـ أك تعديؿ في 
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؛ فيذا المفيكـ جعؿ "سمككيـ، كيؤٌدم إلى تحٌقؽ النمٌك الشامؿ المتكامؿ الذم ىك اليدؼ األسمى لمتربية
. مف الطالب عنصرنا ميمًّا كفاعالن في التعٌمـ

كيعٌد الكتاب المدرسٌي مف أىـٌ مكاد التعميـ، فمع تطٌكر التكنكلكجيا ككسائؿ االتصاؿ الحديثة فإنو يبقى 
خراجيا ىك أمر  لمكتاب حضكره اإلنسانٌي المتمٌثؿ في حضكر المعٌمـ؛ كلذا فإٌف االعتناو بإعداد المناىج كا 

. بالغ األىمٌية بالنسبة إلى المربٌيف كالميتٌميف بالمحتكل كالمادة التعميمٌية كطرؽ التدريس

كلٌما كاف كجكد المعٌمـ الكفٌي أمرنا ليس سيالن فإذ ذاؾ يتعاظـ دكر الكتاب؛ ألنو يحٌدد لممتعمٍّـ ما يدرسو 
. مف مكضكعات، كىك الذم يبقي عممٌية التعميـ مستمٌرة بينو كبيف نفسو إلى أف يصؿ منيا إلى ما يريد

الفرق بين منجىج تعميم المغة العربية لمنجطقين بيج ولمنجطقين بغيرىج 

ىؿ يمكف لمناىج تعميـ المغة العربية لمناطقيف بيا أف تستخدـ في تعميـ الناطقيف : يبرز سؤاؿ منطقٌي ىنا
بغيرىا؟  

 أنو يكجد فرؽه جكىرٌم بيف الكتاب المدرسي المخٌصص لمناطقيف بالعربٌية، كالكتاب المدرسي حقًّا
المخصص لمناطقيف بغيرىا، كالفرؽ يتمٌثؿ في أٌف األكؿ يستعممو تالميذ ينتمكف إلى الثقافة ذاتػًيا كيتكٌممكف 

أٌما الثاني فيستعممو طاٌلب ال ينتمكف إلى الثقافة نفسيا كال يعرفكف المغة ، المغة العربية التي يتعممكنػيا
كالكتاب المعٌد لمناطقيف بغير بالمغة قد يحتاج إلى التحميؿ التقابمٌي لمغة العربية كلغة التالميذ؛ . العربية

بحيث تحدد ما تٌتفؽ فيو المغتاف، كما تختمفاف فيو لالستفادة مف ذلؾ في معرفة الصعكبات التي يكاجييا 
، كما يجب أف يتخذ ىذا الكتاب بيئة الطالب كمجمؿ التمميذ في تعمـ تراكيب العربية كنظاميا الصكتيٌ 

كىذا يعني أٌف الكتاب الذم يصمح لتدريس المغة . حضارتو منطمقنا لو في تقديـ الحضارة العربية اإلسالمية
. العربية ألبنائيا قد ال يصمح لتدريسيا لمناطقيف بغيرىا

خراجيا، فقامت البحكث كالندكات، كمنيا  كلعٌؿ ىناؾ أسئمة كثيرة تتعٌمؽ بإعداد ىذا النمط مف المناىج كا 
 بإشراؼ مكتب تنسيؽ التعريب في الكطػف الندكة التي قامت بيا المنٌظمة العربٌية لمتربية كالثقافة كالعمكـ

. (ندكة تأليؼ كتب تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا)العربي باسـ 
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المغة والثقجفة والدين في منجىج تعميم المغة العربية لمنجطقين بغيرىج 

إٌف كثيرنا مف مناىج تعميـ المغة العربٌية تنظر إلى الٌمغة نظرة دكنٌية، أك في أقٌؿ األحكاؿ سكونا تنظر إلييا 
كىذه النظرة .  التكاصؿ فحٍسبي مع أف المغة كعاو الفكر كالديفمعمى أٌنيا حيادٌية عممانٌية، كأٌف كظيفتيا ق

ا، كما أٌنيا نٌحت مضاميف القرآف الكريـ كآياتو، فجاوت  غٌيبت تقديـ الثقافة اإلسالمٌية لمعالىـ تقديمنا صحيحن
 خالية مف أٌم نٌص قرآني أك حديث نبكٌم شريؼ، كىذا أمر االنصكص كالكحدات الدراسٌية المشتممة عميو

ف؛ إذ إٌف  مف األسباب الرئيسة الكامنة كراو إقباؿ غير % 86اإلحصاوات المتعٌددة أظيرت أٌف "مستيجى
الناطقيف بالعربية رىيف بالرغبة في تعٌمـ لغة القرآف، كتحصيؿ معرفة كافية بعمكـ الشريعة اإلسالمية، كىذا 

يقتضي االستفادة مف القرآف الكريـ، كجيكد عممائو في تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا، كالتزٌكد بالثقافة 
 كيمكننا القكؿ إنو مف الصعب ".الالزمة لذلؾ، كىي مسألة ال تقٌؿ أىٌمٌية عف تعميـ الميارة، إف لـ تىفيٍقيا

 .عمى أٌم دارس أجنبٌي أف يفيـ المغة العربٌية فيمنا دقيقنا بمعزؿ عف المفاىيـ الثقافٌية المختٌصة بيا

ككما أنو ال انفصاـ بيف المغة العربٌية مف جية كالديف اإلسالمٌي مف جية أخرل، فكذلؾ األمر ينطبؽ 
كقيميـ كاتجاىاتيـ ، عمى الثقافة اإلسالمٌية؛ فميس مف اليسير تعٌمـ لغةن ما دكف التعٌرض لثقافة أصحابػيا

كأصبحت ، كالثقافة العربية بعد نزكؿ القرآف الكريـ بمغة العرب صارت إسالمية. كأنماط معيشتيـ كعقائدىـ
كلكف ىذا ال يعني .  أينما حٌؿ، كيحممػيا معو حيثما انتشراإلسالميٌ المغة العربية لغة تعٌبدية يفرضيا الٌديف 

أٍف تككف مضاميف المناىج تشتمؿ عمى ما ىك دينٌي بحت، بؿ ال ضير في تضمينيا مف الثقافات كالعادات 
التي ال تنافي الديف أك تنقض أصكلو أك تشٌكه صكرتو؛ فمضمكف المنيج ىك الذم يعطي اعتبارنا لمثقافة 

كغياب ىذا النيج مرٌده إلى أٌف . الشائعة، ككذلؾ في الثقافات األقٌؿ شيكعنا التي ليا طابعيا الخصكصيٌ 
 ".تعميـ الثقافة العربٌية في ىذه الكتب يتـٌ دكف دراسة عممٌية سابقة ليا"

فكيؼ ننادم بجعؿ المغة العربٌية كظيفٌية فقط بغٌض النظر عف السياؽ الديني كالثقافي التي ترعرعت 
المغة نفسييا بيف أحضانيما؟ إذ ال يتـٌ االٌتصاؿ بالقرآف الكريـ إال بالمغة العربٌية، كىذه الترجمات ىي 

ـٌ التعٌبد بالقرآف الكريـ إال  محاكالت بعضيا قاصره عف بياف المعنى المحٌدد الذم أراده القرآف؛ بؿ إٌنو ال يت
بتالكتو بالمغة العربٌية، ككذلؾ األمر ينطبؽ عمى بعض الشعائر الدينٌية مف الشيادتيف أداو الصالة كبعض 

فكظيفٌية المغة بيذا المفيكـ المغٌيب لمتراث اإلسالمٌي يجعؿ مف المغة العربٌية لغةن جكفاو ال . شعائر الحجٌ 
تمٌت إلى أم حضارة بسبب؛ ما يجعؿ الدارس األجنبٌي الذم جاو خٌصيصى لتعٌرؼ خصائص الحضارة 
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أٌما المغة فيي صكرة : "كفي ىذا السياؽ يقكؿ الرافعيٌ . اإلسالمٌية كالثقافة العربٌية كاإلسالمية زاىدنا في تعٌمميا
كجكد األٌمة بأفكارىا كمعانييا كحقائؽ نفكسيا، كجكدنا متميزنا قائمنا بخصائصو؛ فيي قكمٌية الفكر، تٌتحد بيا 

 ".األٌمة في صكر التفكير كأساليب أخذ المعنى مف الماٌدة

 أسس إعداد الكتجن

 :ييفترىض عمؿ دراسات قبؿ إعداد أٌم كتاب، تجيب عف أسئمة متعٌمقة بو، مثؿ

 لمػف يؤٌلؼ الكتاب؟ 
  ما المستكل المغكم الذم يؤٌلؼ لو الكتاب؟ 
 ما الرصػيد المغكم الذم سينطمؽ منو الكتاب كيستند إليو؟ 
  ما الميارات المغكية التي يقصد الكتاب إلى تنميتػيا؟ 
  ما األىداؼ التعميمية المغكية التي يقصد الكتاب إلى تحقيقيا في كٌؿ ميارة؟ 
  ما طبيعػة المحتكل في الكتاب ككيؼ سيعػالج؟ 
 المحتكل المغػكم. 
 المحػتكل الثقافي. 
  ما شكؿ التناكؿ التربكم لمحتكل الكتاب؟ 
  ما نكع التدريبات في الكتاب كما طبيعتيا؟ 
  ما الكسػائؿ التعميمية المصاحبة ككيؼ يتـٌ إعدادىا؟ 
  ما شكؿ الكتاب، كما حجمو، كما قكاعػد إخراجو؟ 

ىذه األسػئمة المطركحػة ليست جامعػة مانعػة لكٌؿ قضايا تأليؼ الكتاب، فعف ىذه األسئمة يمكف أف تتفٌرع 
 .عشرات األسئمة األخرل كالميمػة

 كتيعىٌد اإلجابة الدقيقة عف ىذه األسئمة مدخالن ميٌما مف مداخؿ إعداد المناىج إعدادنا عممٌيا خاضعنا 
فميست العبرة في كـٌ الكتب كمدل . لمعاييرى كأسسو يضعيا المتخٌصصكف كأصحاب النظر في ىذا الباب

كفرتيا، بؿ في قدرتيا عمى إفادة الطالب األجنبٌي منيا إفادة تتيح لو التكاصؿ مع المغة بعد تعٌمميا؛ أم أٍف 
 .يتعٌمـ المغة ثـٌ أف يتزٌكد مف ثقافتيا كيتعٌرؼ مظاىر الحضارة المرتبطة بيا، شأنو شأف أٌم ناطؽ بيا
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 :ومن ىذه األسس

االىتماـ بمحتكل الكتاب الثقافي كالفكرٌم كتقديمو بصكرة كاضحة بعيدة كٌؿ البعد عف  -ُ
ا يتحٌدث عف الخالفات القائمة بيف  المظاىر الخالفٌية؛ فمف غير المنطؽ أف ييعطى لألجانب نصًّ

األدياف كالطكائؼ كالتيارات، كالصراع بيف الٌسٌنة كالٌشيعة؛ فإٌف الطالب األجنبٌي إذ ذاؾ يتشٌتت بأكثر 
 .مف قضٌية، كاألكلى أف ييتـٌ الكتاب بقضٌية كاحدة ال تشتيت فييا كال جداؿ

انتقاو األلفاظ كالتراكيب السيمة الشائعة، كاالبتعاد عف األلفاظ الغريبة أك النادرة،  -ِ
ا في المستكيات المبتدئة  .خصكصن

 .التنٌكع في التمرينات كالتدريبات مع تجٌنب اإليغاؿ فييا -ّ
االستعانة بالٌصكر المناسبة لمحتكل الماٌدة أك النٌص المعطى لمطالب األجنبٌي؛ فيي  -ْ

 .تقٌرب إلى ذىنو الفكرة، كأف يككف ىناؾ انسجاـ كمالومة بيف الصكرة كطبيعة الدرس
 .التدٌرج المنطقٌي مف الحٌسي إلى المعنكٌم كمف السيؿ إلى الصعب -ٓ
 .سالمة المكاٌد المعركضة مف األخطاو المغكية كالعممٌية كالتاريخٌية -ٔ
االىتماـ بالحكارات القصيرة التي يكثر دكرانيا كتردادىا في الكسط المحيط بالحياة  -ٕ

 .اليكمٌية

 بنجء الكتجن

بناو الكتاب المختٌص بالناطقيف بغير العربٌية يتطٌمب جدكالن كخٌطة يسير عمى كفقيما المضطمع بيذا 
الشأف، كلعٌؿ أغمب المناىج اٌتبعت في بناو مكاٌدىا نظامنا يتكٌكف مف كحداتو دراسٌية أك دركسو أك كحدات 

كينبغي أف . كدركس، أك عمى نظاـ الٌسرد القائـ عمى معالجة العناصر المغكٌية معالجة فردٌية أك جماعٌية
ييعتنى بالنصكص كتقديميا بصكرة متنٌكعة في مصادرىا كفي طرؽ عرضيا، ككذلؾ بمغة ىذه النصكص، 

فال تككف تراثٌية صعبة أك عاٌمٌية مبتذلة، بؿ ينبغي أف تككف معاصرة مف لغة الثقافة كاإلعالـ، ككذلؾ 
باحة استعماليا بقٍدر يقتضيو المكقؼ في المستكيات المبتدئة، كاالبتعاد عنيا في  مراعاة المغة الكسيطة كا 

االستماع كالمحادثة كالقراوة كالكتابة، : كاالىتماـ بالميارات المغكٌية. المستكيات المتكٌسطة كالمتقٌدمة إف أمكف
عطاو كٌؿ ميارة حٌقيا مف التدريب المستمٌر، مع المخالطة بيف ىذه الميارات، فال تنفصؿ  كطرؽ تقديميا، كا 

ميارة عف ميارة أخرل، مع تدريب الطالب عمى الحكار كاستخدامو في مكاقؼ مماثمة، كأف يحسف كذلؾ 
كال يخفى . تقديـ مستكيات المغة بصكرة نمطٌية بعيدة عف استخداـ المفيكـ أك التعريؼ في أثناو شرح القكاعد

عمى باني المنياج أٌف التقكيـ ىك عنصر أساسٌي مف عناصر العممٌية التعميمٌية؛ إذ يقصد إلى تشخيص 

 



نكاحي القٌكة في أداو الطاٌلب، كالكقكؼ عمى مستكياتيـ كالتمييز بينيا، كتحديد مكاطف الضعؼ كالقٌكة في 
 .محتكل المنياج؛ ما يؤٌدم إلى تطكيره كالتعديؿ عميو

 إخراج الكتجن

عداده، كىك عنصر ميـٌ مف العناصر التي  إٌف إخراج الكتاب عممٌية تابعة لعمٌمية بنائو كا 
كيتعٌمؽ بو الشٌكؿ . يتكٌقؼ عمييا نجاح المؤلَّؼ في جذب انتباه الطالب األجنبٌي أك صرفو عنو

ـٌ الذم  الذم صدر بو، مف حيث حجميو، كنكع الكرؽ، كغير ذلؾ مف جكانب تٌتصؿ بالشكؿ العا
كالمالحظة أٌف بعض مؤٌلفي كتب تعميـ العربية ال ييٍكليكف عنصر اإلخراج ما . صدر بو الكتاب

يستحٌقو مف أىٌمٌية بالرغـ مٌما يمعبو مف دكر كبير، كعمى النقيض مف ذلؾ يالحظ مبالغة بعض 
مؤٌلفي الكتب في إخػراج كتبيـ كالتفٌنف في طباعتػيا إلى الدرجػة التي تجعؿ مف ىذه الكتب تحفنا 
يعٌز عمى الدارس استخداميا، كقد تغمك نفقاتػيا إلى الدرجػة التي يستحيؿ معيا أف يقتنييا بعض 

كليس يعني اإلخراج ما اٌتصؿ بالجانب الشكمٌي فحسب، بؿ يشتمؿ عمى االىتماـ . الدارسيف
ا؛ فالطمبة يرغبكف عف قراوة نصكص الكتاب المدرسٌي التي تفتقد القيمة  بالجانب النفسٌي أيضن

 .الفنٌية، كما أنيـ يقبمكف عمى النصكص التي تتمٌتع باإلخراج الفني الراقي

 

 الججنن التطبيقي

بعد ىذا التقديـ النظرٌم، فإٌنو ال يمكف لي أٍف أتتٌبع األسس جميعنا في أثناو استعراضي الكتب التي 
ٍسع، كيحتاج إلى كقت طكيؿو كجيد جاىد، عمى أٌنني حاكلت ما استطعت  ٍيد كالكي سأنقدىا، فيذا أمره فكؽ الجي

ا منيا  .إلى ذلؾ سبيالن أف أستكفي بعضن

 الكتجن األّول

  الجزء الثجني–كتجن الكتجن في تعّمم المغة العربّية 

 إعداد الكتجن: أّوال

                                                             

 111رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد املواد الفعليمية لربامج تعليم العرأية، ص 
رسالة )حماولة يف أناء معايري خاّصة النفقاء النصوص : رمحت أن عبد اهلل أن مودا، اللفاب املدرسّس يف تعليم اللغة العرأّية للناطقني أاملاليزّية يف ماليزيا: انظر 

 . وما أعدىا140ص (دكفوراه

 



شمؿ الكتاب عمى المعمكمات المتصمة بالببمكغرافيا، : البيانات العاٌمة -ُ
 :كىي كاآلتي

  محمكد البطؿ– عباس التكنسي –كرستف بركستاد : اسـ المؤٌلفيف

 الثاني: الجزو

 ـ2007جامعة جكرج تاكف، : كاشنطف: النشر

 الثانية: الطبعة

( 337)ليس جٌيدنا، غالفو غير جٌذاب، عدد صفحاتو كبير : اإلخراج -ِ
الخطكط حجميا متكٌسط، . كصكره أغمبيا ليست معٌبرة، باألبيض كاألسكد. صفحة

 .كاضحة، بالمكف األسكد

 :أمثمة عمى الصكر غير المعٌبرة

  ( 103ص) (مىيىٌمة الجامعة)في الكحدة الرابعة مف ىذا الجزو بعنكاف
تظير الصكرة مجمكعة مف الطاٌلب بعضيـ كاقؼ كبعضيـ جالس عمى أرضٌية 
خضراو، كيبدك أٌف في الخمفٌية مبنى يتكٌسطو قٌبة، كىذه الصكرة ليست معٌبرة عف 

 .عنكاف الكىحدة، فاألكلى أف تنتقى صكرة أفضؿ تعبيرنا
  تيظير صكرة  (202ص) (ألؼ ليمة كليمة)في الكحدة الٌسابعة بعنكاف

تراثٌية لفتاة تمبس فستاننا طكيالن تجمس بجانب رجؿ يٌتكئ بككعو األيسر عمى 
 . ليست معٌبرة. كسادة دائرٌية، عمى اعتبار أٌنيما شيرزاد كشيريار

  اكتبكا قٌصة )بعنكاف  (11)تمريف رقـ  (214ص)في الكحدة نفسيا
تصؼ ما يحدث في ىذه الصكر مستخدميف الحاؿ كالمفردات كالعبارات 

 .كتحتو صكر مجمكعة مف الصكر المرسكمة رسمنا ليس معٌبرنا (الجديدة

 المحتوو المغورّ : ثجنًيج

نصكص الكتاب كمكاٌده مقتبسة مف الصحؼ كالتراث، كىذا يعكس فمسفة الكتاب كىي أف 
يصطدـ الطالب بقراوة النصكص حٌتى تؤٌىمو لقراوة نصكصو أشٌد تعقيدنا، كما أٌنو اىتـٌ بميارة 

القراوة اىتمامنا كبيرنا، كييمحظ أٌف ىذه النصكص ايحتفظى بأصالتيا دكف تغيير عمييا أك تعديؿ عمى 

 



بعًض أجزائيا؛ ما دعا إلى ظيكر بعضو مف األخطاو اإلمالئٌية كالمطبعٌية كاألسمكبٌية، كىذا 
مع أف رأم الباحث ال يٌتفؽ مع نظرة ىذا الكتاب في ىذا الجانب، . يتكافؽ مع مقصد الكتاب

فالطالب يتعٌيف عميو أف ييؤٌىؿ تأىيالن جٌيدنا في تعٌمـ المغة قبؿ الكصكؿ إلى مالحظة األخطاو 
التي اشتمؿ عمييا النٌص، ككذلؾ استخدـ الكتاب المغة الكسيطة كىي اإلنجميزٌية في شرح 

كاستخداـ المغة . المفردات كالقكاعد النحكٌية كالصرفٌية، باإلضافة إلى استخداميا في لغة التعميمات
الكسيطة في ىذا المستكل بيذه الصكرة الكبيرة أمر مناؼو لمقاصد تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف 

تذٌكركا )كفيما يتعٌمؽ بالمفردات الجديدة فإنو يضعيا في قكائـ قبؿ النصكص بعنكاف . بغيرىا
فيأتي مثالن بالمفردة كجمعيا، أك اشتقاقاتيا، كيالحظ أنو حافظ عمى عدد ثابت مف  (كتعٌممكا

المفردات الجديدة في كٌؿ كحدة، كىذا في ظٌني يخالؼ مبدأ التدٌرج مف المفردات القميمة إلى 
كىذا . كما أٌنو قد أدخؿ المغة العامية المصرٌية في نياية كٌؿ كحدة كي يعٌمميا لمطالب. الكثيرة

، ثـٌ إف شاو الطالب بعد  تصٌرؼ مقبكؿ؛ إذ األصؿ أف تدرَّس المغة عمى المستكل الفصيح أٌكالن
ذلؾ أف يتدٌرب عمى الميجة العاٌمية؛ ألف المغة العربٌية تشتمؿ عمى مستكيات متفاكتة بيف 

الفصحى كالعاٌمية، فمغة المثٌقفيف كالكتٌاب كاإلعالمٌييف ىي لغة فصيحة، في حيف أٌف لغة الحياة 
اليكمٌية ىي لغة عاٌمية، فال بأس في أف يتعٌمـ الطالب الميجة المحٌمية بعد أف يستكعب المستكل 

 .الفصيح مف المغة، ال أف يبتدئ بالعاٌمية أك أف يجمع بيف العاٌمية كالفصيحة

 المحتوو الثقجفي: ثجلثًج

ا عممانيًّا، فنصكصو مصٌممة لمتدريس في الكاليات المتحدة األميركٌية، فمـ  ينيج ىذا الكتاب منيجن
عمى المظاىر األصيمة التي تعكس أصالة الحضارة كالثقافة اإلسالمٌيتيف، - إلى حٌد ما–يشتمؿ 

ف كاف ( أعياد كاحتفاالت)في كحدة  (49ص) (ذكريات رمضانٌية مف الشاـ)باستثناو حديثو عف  كا 
حديثو يدكر في فمىؾ العادات كاألكالت الرمضانٌية، كىذا راجع إلى النظرة االستشراقٌية التي قامت 

كمٌما ييحسب ليذا الكتاب أٌنو قٌدـ الثقافة العربٌية بصكرتيا الكصفٌية لمطالب . عمييا ىذا الكتاب
األجنبٌي؛ حٌتى يقؼ عمى أكجو االختالؼ كالتشابو بيف ثقافتو كثقافة المجتمع الذم ينتمي إلى ىذه 

زكاج )في النٌص المقتبس مف إحدل المجاٌلت عنكانو  (زكاج الجيؿ الجديد)المغة، ففي الكىحدة العاشرة 
الحمك كالحماة كزكج )فقد عيًرضى بأسمكب الحكار بيف  (320+319 )( زكج مجٌرب–الجيؿ الجديد 

ككاف الحكار عمى أشٌده قائمنا بيف الحماة كزكج ابنتيا، كممٌخص الحكار  (ابنتيا كابنتيا كابنة ابنتيا
الشائؽ أٌف الحماة ترفض أف تزٌكج ابنة ابنتيا مف الرجؿ الذم اختارتو، كتريد أف تفرض رأييا ىي 
عمييا، بأف تزٌكجيا مف حفيد شقيقتيا، كتنتيي القٌصة بعد مجادالت بأف تيخطىب البنت مف الرجؿ 

 



الذم اختارتو كاختارىا ككافؽ عميو كالداىا، كىذا النٌص يعطي صكرة صادقة كداللة كاضحة عمى أٌف 
الصراع بيف الجيؿ القديـ كالجيؿ الجديد ما زاؿ قائمنا، كأٌف الجيؿ القديـ يحاكؿ أف يفرض رأيو عمى 

 .كٌؿ شيوو ال عالقة لو بو

رائدة : ىدل شعراكم)كفي نٌص  (مف رائدات الحركة النسائية العربية)ككذلؾ في الكحدة السادسة 
نجد أٌف ىدل شعراكم تعٌد مف المتيٌمات بالجانب  (185+184 )(الحركة النسائٌية قبؿ الثكرة

االجتماعٌي كبقضٌية المرأة، فطالبت برفع الحجاب عف كجو المرأة، كعٌدت ذلؾ مف حقكؽ المرأة، إلى 
جانب حٌؽ المرأة في التعميـ أسكة بالرجؿ، كما طالبت بتعديؿ قانكف األحكاؿ الشخصٌية، كتنظيـ تعٌدد 
الزكجات كالطالؽ؛ فيذا النٌص يعطي صكرة كاضحة لمثقافة التي كانت سائدة، كفي نظرة المجتمع 

 .الدكنٌية إلى المرأة، كفي أٌف كظيفتيا ىي فقط إشباع حاجات الرجؿ كجعميا كعاوىه

 طريقة عرض المجّدة: رابًعج

قٌدمت المكاٌد التعميمٌية في صكرة كحدات دراسٌية رئيسة، تحتكم كٌؿ منيا عددنا مف النصكص 
 كاألسمكب  كاألسمكب الحكارمٌ المأخكذة مف الصحؼ كالمجاٌلت، كتتراكح ما بيف السرد اإلنشائي

 . كاألخبار الصحفٌيةالقصصيٌ 

 الموضوعجت النحوّية والصرفّية: خجمًسج

 : اشتمؿ ىذا الجزو مف الكتاب عمى بعضو مف المكضكعات النحكٌية كالصرفٌية، منيا

  كـ؟– الفعؿ المضٌعؼ –الماضي كالمضارع : زمف فعؿ الماضي -ُ
  سقكط إٌف في اإلضافة–اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ  -ِ
  الفعؿ المبنٌي لممجيكؿ–مراجعة كتكسيع :  اإلضافة–كاف كأخكاتيا  -ّ

 الممنكع مف الصرؼ كمراجعة – جمع التكسير –" ػػة/ مىٍفعىؿ" اسـ المكاف –إٌف كأخكاتيا  -ْ
 .اإلعراب

  التمييز–" فيعمى"التفضيؿ ككزف " أفعؿ "–اإلضافة غير الحقيقٌية  -ٓ
 ".ك"الفعؿ الذم يبدأ جذره بػ :  المثاؿ– االسـ المنقكص –الحاؿ  -ٔ

                                                             
 (30ص)دمشق أقدم مدينة مأىولة يف الفاريخ : كمثل ننّ  
 (320+319ص)زواج اجليل اجلديد : كمثل ننّ  

 (219ص)حلاية الفاجر واجليّنّ : كمثل ننّ  
 (128ص)ندوة عاملية عن تاريخ اجلزيرة العرأّية : كمثل ننّ  

 



 .التعٌجبٌية" ما "– كاف كأخكاتيا كالسرد –األمر كالنيي كالـ األمر  -ٕ
  معاني أكزاف الفعؿ–ًمٍف ...  ما–" افتعؿ"المماثمة في كزف  -ٖ
- كيؼ؟ : المفعكؿ المطمؽ- متى؟ أيف؟ :  المفعكؿ فيو–ماذا :  المفعكؿ بو–ال النافية لمجنس  -ٗ

 .لماذا؟ الفعؿ األجكؼ: المفعكؿ ألجمو
  الفعؿ الناقص–" كاد كأخكاتيا" -َُ

كالالفت أٌف ىذا الترتيب في عرض القكاعد لـ يكف منٌظمنا، فنجده يتناكؿ في الكحدة السادسة الفعؿ 
كقد غاب عف المؤٌلفيف أٌف الفعؿ المعتٌؿ المثاؿ ما كاف أٌكؿ جذره كاك " كاك"المعتٌؿ المثاؿ الذم يبدأ جذره بػ 

، كمٌما يؤخذ عميو أنو يذكر المصطمح النحكم أك الصرفي كيشرح أك ياو، كليس فقط ما كاف أٌكلو كاك
 .القكاعد النحكية كالصرفية بالمغة الكسيطة مف خالؿ األمثمة المتعددة

. إٌف كأٌف كألٌف كلكٌف ككأفٌ : ذكر ىذه األحرؼ ىكذا (119ص) (إٌف كأخكاتيا)كفي أثناو عرضو قاعدة 
 :كيالحظ أٌف الكتاب

 ( كأفٌ – لكٌف – أٌف –إٌف )قد ذكر أربعة أحرؼ ىي  -ُ
 (143ص)إلى الكىحدة الخامسة  (لعؿٌ )أٌخر حرؼ  -ِ
 (أفٌ )كىذا شٍيو فيو نظر؛ فيك الحرؼ . لمتعميؿ (الالـ)بدخكؿ حرؼ الجر  (أفٌ )ذكر حرفنا كىك  -ّ

 .نفسو مكٌررنا
 (122 كص121ص: انظر)مع إىماؿ بقٌية األحرؼ  (إفٌ )اىتـٌ خاٌصة بحرؼ  -ْ
يفيد الشٌؾ؛ إذ يقكؿ يطمب مف الطالب أف يجيبكا عف أسئمة مستخدميف  (لعؿٌ )ذكر أٌف الحرؼ  -ٓ

 أك ، أك التعميؿ يفيد إٌما التكٌقع (لعؿٌ )كمف المعركؼ أٌف . doubtألنيـ يشعركف بالٌشٌؾ  (لعؿٌ )
 .االستفياـ

 .أحد أحرؼ إٌف كأخكاتيا (ليت)لـ يتطرؽ إلى  -ٔ

 ممحوظجت عجّمة: سجدًسج

                                                             
 24 وعبد الراجحس، الفطبيق الصريف، ص40عبد القاىر اجلرجاين، املففاح يف الصرف، ص: انظر 
 . 526-3/524اأن ىشام، مغين اللبيب عن كفب األعاريب، : انظر 
 لعّل النصَر قريب: ومثالو 

 اعمل عملك لعّلك تأخذ أجرك؛ أي لفأخذه: ومثالو 

 [. 1: الطالق]" ال تدري لعّل اهلل حيدث أعد ذلك أمرًا: "قولو تعاىل: ومثالو 

 



في غالؼ الكتاب قد ذيًكرى أسماو المؤٌلفيف الثالثة باإلنجميزٌية، كتحت كٌؿ اسـ منيـ  -ُ
 :الترجمة بالعربٌية، ىكذا

Kristen Brustad   Abbas Al-Tonsi   Mahmoud Al-Batal 

  كرستف بركستاد    عباس التكنسٌي    محمكد البطؿ

 . مع ترجمتيما (البطؿ ك بركستاد)فمـ يتطابؽ اسما 

 (جمع)طمبنا لالختصار لمكممات التي يكثر تكرارىا في ىذا الكتاب فإٌف المؤٌلفيف اختصركا كممة  -ِ
 :بجانب المفرد، مثؿ (ج)كيبدك أٌنيـ رمزكا إلى الحرؼ  (ج)إلى حرؼ 
   أكاًخر. ج: آخر. 
   أكائؿ. ج: أٌكؿ . 
   أصحاب. ج: صاًحب. 
   عمماو. ج: عاًلـ 

 .يرمز إلى أٌف ىذه الكممة ىي جمع كليست مفردة (ج)فإٌنو مف المعركؼ أف حرؼ 

 .عدد الصفحات كبير، كالكحدات تتفاكت فيما بينيا طكالن كقصرنا -ّ
لغة بعض التدريبات تحتاج إلى إعادة صياغة، إٌما ألخطاو نحكٌية أك إمالئٌية أك أسمكبٌية، كما  -ْ

 :ال يراعي إثبات ىمزات القطع في بعض مكاضع كركدىا، كمف ىذه األخطاو
  (14ص)ىك ابك عبد اهلل محمد المكاتي 
  (29ص)" مأىكؿ"انظركا الى جذر 
  (51ص)ترجمكا كؿ فقرة الي االنكميزية 
  (83ص)انشئت أكؿ مطبعة عربية في مدينة حمب السكرية في مطمع القرف الثامف عشر 
 أعاد  (113ص)... ة لتختارا ثالث شخصيات/م مع زميؿ/كالمطمكب منؾ أف تعمؿ

، كىذا خطأ، (منؾ)إلى الضمير الداؿ عمى المفرد  (تختارا)المؤٌلفكف ألؼى االثنيف في الفعؿ 
 :كيمكف أف يعاد الصياغة ىكذا

 ... .كالمطمكب منكما أف تعمال مع أٌم زميؿ مف زمالئكما لتختارا ثالث شخصٌيات

  (114ص)ىؿ تفٌضمكف الدراسة في جامعة كبيرة أك صغيرة كلماذا؟ 

 



 .المراد بيا التخيير (أك)المراد بيا التعييف، كليس  (أـ)تدخؿ عميو  (ىؿ)فإٌف حرؼ االستفياـ 

 أدرج المؤٌلفكف جدكالن أسفؿ ىذا التدريب (206ص)"... أعطى"تصريؼ فعؿ : تعٌممكا ىذا الفعؿ .
كالمطمكب أف يسند الطالب الفعؿى إلى ألؼ االثنيف ككاك الجماعة، كلكٌنيـ استبدلكا بمفظة ألؼ 

فإٌنو مف المعركؼ أٌف المثٌنى يككف اسمنا ككذلؾ . االثنيف ككاك الجماعة لفظة المثٌنى كالجمع
 .الجمع، كىـ استعممكا ىذه األلفاظ لمداللة عمى الفعؿ

  إذا أردت أف ( في)يتعٌدل بحرؼ الجٌر ( قاؿ)الفعؿ  (15ص)ماذا قاؿ ابف بٌطكطة عف القاىرة؟
ا كاف أـ حسننا، في حيف أٌنو يتعٌدل بحرؼ الجٌر  إذا أردت أف  (عف)تعطي رأينا في شٍيو قبيحن

 .ماذا قاؿ ابف بٌطكطة في القاىرة: كالصكاب. تركم قكالن قالو شخص
  كمف المعمكـ أٌف التككيد في المغة العربٌية ال يتقٌدـ عمى  (18ص)درسكا في نفس الكمية

 .درسكا في الكمية نفًسيا: كالصكاب. المؤكَّد
  ـٌ، كالشٌطار في المغة الفصيحة جمع  (307ص)التكرار يعٌمـ الشطار كىذه جممة يتداكليا العكا

ٍبثناشاطر، ك دٍّبىو خي أٌما ما تقصده ىذه الجممة في ىذا السياؽ أٌف . ىك الذم أىعيا أىىمو كميؤى
 .التكرار يعٌمـ األذكياو كالنابييف، كفرؽ كبيره بيف المعنييف

  ( كاد)ىذا التركيب فيو ركاكة كضعؼ، كفي ظٌني أٌف  (322ص)ماذا كادكا أك جعمكا يفعمكف؟
 .مف أفعاؿ المقاربة، كىي أفعاؿ ناقصة (كاد)؛ ألٌف (ماذا)ال تصاحب 

  تنسيؽ التمرينات كالتدريبات كأنشطة االستماع غير منٌظـ كغير جٌذاب، ففي نصكص االستماع
 ( 182ص)مثاؿ . تككف الخطكط الفارغة كثيرة؛ فضالن عف كثرة الفراغات في غيره مف التدريبات

نجح ىذا الكتاب في إعطاو المعمكمات المتنٌكعة العاٌمة، كفي نصكصو المختمفة، كفي شرح  -ٓ
ا كافينا، كفي تنظيـ المكادٌ   .القكاعد شرحن

 الكتجن الثجني

  الكتجن األسجسيّ –تعميم الَعربّية لمنجطقين بغيرىج كتجن 

 إعداد الكتجن: أّواًل 

 :استكفى الكتاب البيانات العاٌمة، كىي كاآلتي: البيانات العاٌمة -ُ

                                                             
 .87تقّس الدين اهلاليّل، تقومي اللسانينّي، ص: انظر 

 351حممد علّس عفش، معني الطالب يف قواعد النحو واإلعراب، ص: انظر 
 (شطر):اللسان، ماّدة  

 



 عبد اهلل عبد الكريـ العٌبادم. عبد اهلل سميماف الجربكع  د. د:  اسـ المؤٌلفيف

 عمي محٌمد الفٌقي.تٌماـ حٌساف عمر   د.   د

 رشدم أحمد طعيمة. محمكد كامؿ الناقة   د.   د

 الثاني: الجزو

 ـ 2008/ىػ1429: جية النشر غير مثبتة  سنة النشر: النشر

 الثالثة: الطبعة

صكره قميمة، كلكٍف . (468)عدد صفحاتو كبير : جٌذاب كمنٌظـ تنظيمنا جٌيدنا: اإلخراج -ِ
الخطكط سكداو كاضحة كجميمة، بعض عناكيف الدركس كالتدريبات ممٌيزة . معٌبرة، كممٌكنة
. صفحات الكتاب مؤٌطرة بحدكد غامقة. التباعد بيف الكممات مريح. بجلمون الغجمق

طريقة عرض . الكتاب يعطي مساحة جٌيدة لممتعٌمـ؛ كي يحٌؿ التدريبات بسيكلة كييٍسر
الرمكز كاألشكاؿ كالفراغات في التمرينات . الجداكؿ منٌظمة. الدركس كالتمرينات جميمة

ا بصكرة منٌسقة  – 27 – 25 – 21): مثؿ صفحات. مكضكعة تحت بعضيا بعضن
كما أنو . (451 – 396 – 282 – 208 – 197 – 113 – 76 – 72 – 37- 32

 .يكاد يخمك مف األخطاو الٌطباعٌية
؛ فالكتاب قد شرحت مقٌدمة ىذا الجزو مف الكتاب مقاصده كغاياتو: طبيعة المقٌرر -ّ

جيرٍّب ثالثة فصكؿ دراسٌية، ثـٌ اعتمد بعد ذلؾ بناو عمى التقارير التي قٌدميا الذيف 
 . دٌرسكه

 المحتوو المغور: ثجنًيج

 استخدـ الكتاب المغة العربٌية الفصيحة المعاصرة في كىحداتو كدركسو كتدريباتو، كنصكصو يبدك 
مٍّـ خٌصيصى لمطالب األجنبٌي، تشتمؿ عمى عددو مف قميؿ مف األخطاو الشائعة كما  أٌف أغمبيا صي
سنعرض أمثمة منيا فيما بعد، كما لـ يستخدـ المغة الكسيطة أك أم ليجة عامٌية، كىذا يٌتفؽ مع 

،  كفيما يٌتصؿ بالمفردات الجديدة فقد أعٌدىا بناو عمى قائمة مٌكة لأللفاظ الشائعة. رأم الباحث

                                                             
 7-5انظر مقدمة ىذا اجلزء من اللفاب،  
 1ص: راجع اجلزء األّول من اللفاب 
 6مقّدمة اجلزء األّول من ىذا اللفاب الذي حنن أصدد عررو وتقوميو، ص: انظر 

 



فقد كضعيا في قكائـ عقبى كٌؿ درس مباشرة، كييمحظ أٌنو حافظ عمى عددو معٌيف مف المفردات في 
كٌؿ درس، كىذه المفردات شائعة كمفيدة لمطالب في شؤكف حياتو الكاقعٌية كتعاممو مع البيئة 

 .العربٌية

كما أٌنو أدخؿ آياتو مف القرآف الكريـ كالحديث النبكٌم الشريؼ كعددنا مف األمثاؿ كالحكـ، كىذا 
ٍف يٌدعي أٌف لغة القرآف الكريـ لغتو قديمة   كىي Classical Arabicالمحتكل الدينٌي يرٌد عمى مى

 كىذا التكجو يستند إلى قياسو Modern Arabicعف العربٌية المعاصرة - في نظرىـ–تختمؼ 
غير دقيؽ عمى لغات أخرل كالالتينية كاليكنانية؛ فالعربٌية القرآنٌية في قطاع كبير منيا معاصرة؛ 

كمف خالؿ مكقعيا في قرار كجداف ، إذ إٌف الناس يتشٌربكنيا مف خالؿ استماعيـ كقراوتيـ ليا
 .الناطقيف بيا مف المسمميف

مالو كتعبير، كأكلى  كما أٌف الكتاب اىتـٌ بالميارات المغكٌية مف قراوة ككتابة كمحادثة كاستماع كا 
اىتمامو خاٌصة بالقراوة كالكتابة، كحرص عمى أف يعرض الميارات جميعنا في كٌؿ درسو مف 

 .دركسو

 المحتوو الثقجفي: ثجلثًج

ارتبطت نصكص الكتاب بالمكاقؼ االجتماعٌية الحاضرة، كالعناصر التاريخٌية التي يشتمؿ عمييا 
كما أنيا كشفت عف القيـ النبيمة كالمبادئ الرفيعة التي تحتكييا الثقافة العربٌية . التراث

 :، كبعد عرض لمحتكل الكتاب بكحداتو كدركسو يمكف مالحظة أمكرو منيا ما يأتيكاإلسالمٌية

  المحتكل الثقافٌي دينٌي إلى حٌد كبير، مع تطٌرقو إلى مكضكعات ثقافٌية كحديثو عف فائدة
ف كاف ينطمؽ مف تٌكجو ديني في إيراده ىذه الفكائد الدرس ): انظر. التمر الغذائٌية؛ كا 

 (269)صفحة  (الٌتمر فاكية كغذاو: الثاني عشر
 ال يقٌدـ كصفنا لمثقافة السائدة في المجتمعات العربٌية كاإلسالمٌية. 
  أعطى صكرة عف بعض شرائح  (125)صفحة  (الطبيب كالدكاو)في الدرس السادس

ـٌ بيا ألـ راجعت الطبيب؛ ليعالجيا كيشرؼ عمى حالتيا إف دعت  المجتمع التي ال أل
الضركرة إلى ذلؾ، كيرشدىا إلى تناكؿ الدكاو بانتظاـ، كىذه النظرة نادل بيا اإلسالـ، 

                                                             
 31-1ص ص ، .د" الثقافة اإلسالمية يف كفب تعليم العرأية لغري الناطقني هبا"  ىـ 1411، الشفاء ، الدراسات اإلسالمية . حممد أمحد عمايرة: نظرا
 1/6اللفاب األساسّس، مصدر ساأق،  
 1/6اللفاب األساسّس، نفسو،  

 



كلكٌف ىذا النٌص ربما يستبطف تصٌرفاتو . فدعا إلى التداكم كالعالج، كىذا شٍيو منطقيٌ 
أخرل تقكـ بيا شريحة أخرل مف المجتمع اإلسالمي، كىك المجكو إلى الدٌجاليف كالعٌرافيف 
كالمشعكذيف؛ الذم سيستغٌمكنيا كيبتٌزكنيا مقابؿ الحصكؿ عمى الماؿ، كىذا التصٌرؼ إنما 

فالنٌص بٌرز تصٌرفنا . ينجـ عف مدل الجيؿ المطبؽ الذم تعاني منو مثؿ ىذه الٌشرائح
يجابيًّا، كلكٌنو استكٌنت خمفو تصٌرفاته لـ ينطؽ بيا، كنطؽ بيا الٌنقدٍ   . سميمنا كا 

  اشتمؿ عمى درس فكاىٌي تراثي قديـ، كتقديـ الفكاىة بيذه الصكرة لف يفيمو الطالب
األجنبٌي، فثقافتو التي ينتمي إلييا مختمفة كثيرنا عف الثقافة العربٌية، كبذلؾ لف يككف مف 

راجع الدرس الحادم عشر . السيؿ أف يفيـ ىذا الطالب األجنبٌي مثؿ ىذه القصص
 (.243)صفحة  (الفكاىة)

  قٌدـ صكرة طٌيبة عف المرأة مف كجية نظر اإلسالـ، كقابؿ بيف مكانتيا في الجاىمٌية
كمكانتيا في العصر اإلسالمٌي؛ لكٌنو ال يتطٌرؽ إلى الحديث عف ممارسات المجتمع 
العربٌي المعاًصر تجاه المرأة؛ فالطالب األجنبٌي سيشعر بأٌف ىناؾ فجكة كبيرة بيف ما 
يتعٌممو مف قيـ إسالمٌية، كما يعايشو في أرض الكاقع، فتنشأ في مخياؿ ىذا الطالب 

كاألمر ينسحب عمى . األجنبٌي صكرة متناقضة كمفارقة كبيرة بيف ما يتعٌممو كبيف ما يىٍعممو
قضايا كبيرة، يتعٌيف أف تيعطى لمطالب األجنبٌي كما ىي، بعيكبيا كمزاياىا ال أف تيحجىب 

 (.295)صفحة  (المرأة في اإلسالـ)راجع الدرس الثالث عشر . عنو
  يجب، في أثناو إعداد مناىج المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، أف ييراعى حاجات الدارسيف

كدكافعيـ التي أٌدت بيـ إلى تعٌمـ ىذه المغة، كينبغي أف يككف المبدأ الذم مف المفترض 
أف تتنٌبو لو ىذه المناىج قائمنا عمى الترغيب كالتحٌبب، كليس اإلكراه في تعٌمـ بعض المكاٌد 

نجد أٌنو  (381)صفحة  (الحديث الشريؼ)أك اإلجبار عمييا؛ ففي الٌدرس السابع عشر 
قٌدـ مفيكـ الحديث النبكم الشريؼ، كذكر أنو يكٌكف مع القرآف الكريـ أساسى الشريعة 

اإلسالمية، كىذا تقديـ كصفٌي ثقافي دينٌي عف أحد مصادر التشريع اإلسالمٌي، كلكف أف 
ييجًبرى الكتابي الطاٌلبى عمى تعٌمـ دركسو مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كغيرىما مف 

كىذا أمره مطمكب لك كاف الطالب عربٌيا ميٍسًممنا ينتمي إلى ثقافتو كدينو، . أمكر الشريعة
كيريد أف يتزٌكد منيا، أك لك كاف الطالب غيرى عربٌي غيرى ناطؽ بالمغة، غير مٌتصؿ 

بثقافتيا، غيرى مسمـ، جاو لتعٌمـ المغة كي يجعميا كسيمة لمكلكج إلى التخٌصص في أحد 

                                                             
 .ملزيد إفادة انظر كفاب النقد الثقايف لعبد اهلل الغّذامس 

 



أٌما أف ييجًبر الكتاب الطالب األجنبٌي غير المسمـ عمى تعٌمـ ىذه المباحث، . عمكـ الديف
مع نفكره منيا، فيذا أمره يقدح في األسس النفسٌية لبناو الكتاب، كرٌبما ييضطىٌر الٌطالب إلى 

 . الرغبة عف تعٌمـ ذلؾ الكتاب، كالبحث عف معيد آخر يراعي حاجاتو النفسٌية كالفكرٌية
  كٌظؼ لغة التدريبات كاألمثمة كاألسئمة تكظيفنا مشرقنا تحٌث عمى معالي األمكر كمكاـر

األخالؽ كالكـر كالتزاـ الصدؽ كتجٌنب الكذب كالمسامحة كالعفك عف المسٍيو كبر الكالديف 
 .كتشٌجع عمى العمـ

  طبيعٌي، في ظٌؿ تكٌجيات القائميف عمى ىذا الكتاب، أف تككف أسماو األعالـ الكاردة فيو
محمد، أحمد، محمكد، شفيؽ، عمٌي، إبراىيـ، )تنتمي إلى ىذه الثقافة العربٌية األصيمة 

كلكف لـ تستخدـ أسماو مكجكدنا في الكقت المعاصر، كىذا مف  (...عائشة، فاطمة، حامد
 .المآخذ

 طريقة عرض المجّدة: رابًعج

اشتمؿ ىذا الجزو مف الكتاب عمى أربع كحدات كعشريف درسنا، ككٌؿ كحدة تشتمؿ عمى خمسة 
دركس، كفي آخر كٌؿ كحدة يكجد درسه مخٌصص لممراجعة، كتبدأ كٌؿ كحدة بالدرس مباشىرة، 

 . كبعده تأتي قكائـ المفردات كالجديدة، ثـٌ التدريبات المتنٌكعة

تتراكح طرؽ عرض الماٌدة ما بيف نٌص سردٌم، كأسمكب الحكار، كقصص تراثٌية، كتراجـ 
لبعضو مف الشخصٌيات المشيكرة في التاريخ اإلسالمٌي كابف سينا كابف الييثـ، كأبياًت شعر، 

 :كما نٌكع بيف أنكاع التدريبات كاألسئمة، مثؿ. كالرسالة الشخصٌية

 .كضع الكممات التي تحتيا خٌط في جممة مف تعبير الطالب -ُ
ٍف؟ ككيؼ؟ كتككف اإلجابات : مثؿ: أسئمة االستيعاب المباشرة -ِ أيف؟ كمتى؟ كًمٍف أٌم؟ كمى

 .مكجكدة كٌميا في الدرس الذم يسبؽ األسئمة
 .إكماؿ الفراغ -ّ
 .ترتيب الجمؿ المبعثرة لتككيف نٌص مفيد لو معنى -ْ
 .معرفة عكس الكممات -ٓ
 .كىذا التمريف مسٌجؿ عمى شرط لالستماع: استماع إلى الكممات ثـ كتابتيا -ٔ
 .ضع دائرة -ٕ
 .تكصيؿ المفردة المناسبة الكاردة في العمكد األكؿ بما يناسبيا مف العمكد الثاني -ٖ

 



 الموضوعجت النحوّية والصرفّية: خجمًسج

 :اشتمؿ ىذا الجزو عمى كثير مف األبكاب النحكٌية كالصرفٌية، مثؿ

 .الجممة االسمية كالجممة الفعمٌية -ُ
 .أنكاع الفعؿ -ِ
 .الفعؿ الالـز كالفعؿ المتعٌدم -ّ
 .اإلعراب كالميعرىبات كعالمات اإلعراب -ْ
 .المبنٌيات كالمعربات -ٓ
 .التذكير كالتأنيث -ٔ
 .النكرة كالمعرفة -ٕ
 .المفرد كالمثٌنى كالجمع -ٖ
 .الضمائر المٌتصمة كالمنفصمة، كأسماو اإلشارة -ٗ

 .الفعؿ الصحيح كالفعؿ المعتؿٌ  -َُ
 .حركؼ الجرٌ  -ُُ
 .األفعاؿ الخمسة، كنصب الفعؿ المضارع كجزمو -ُِ

 :كيمحظ أٌنو

  مع أف مف بيف  (القاعدة النحكٌية)حينما يتطٌرؽ إلى كٌؿ قاعدة مف ىذه القكاعد فإنو يعنكنيا بػ
 .ىذه القكاعد ما ىي صرفٌية كالصحيح كالمعتٌؿ كالمبني كالمعرب مف األفعاؿ

  ثـ يشرحيا كما لك كاف الطالب الدارس ، يقٌدـ القكاعد النحكٌية كالصرفٌية بذكر المصطمح أٌكالن
عربيًّا، ثـٌ بعد أف يشرح القاعدة، يمٌخصيا في نقاط محٌددة، ثـٌ في بعض التمرينات فإٌنو يٌقدميا 

 .بصكرة نمطٌية
  حينما يشرح قاعدة نحكٌية أك صرفٌية جديدة فإنو يربطيا بما سبقيا مف قكاعد، فالعممٌية ىنا

 .تراكمٌية
  لك قٌدـ درس حركؼ النصب كحركؼ الجـز قبؿ تقديمو درس األفعاؿ الخمسة لكاف ذلؾ أفضؿ؛

إذ ىذه الدركس تمٌيد لدرس األفعاؿ الخمسة كتقٌدـ ليا، فيككف الطالب، في دراستو ىذه األفعاؿ 
، فيسيؿ عميو األمر  .الخمسة في حالتي نصبيا كجزميا، عمى دراية بحركؼ النصب كالجـز

 

 



 ممحوظجت عجّمة: سجدًسج

نجح الكتاب في مىيٌمتو كما خٌطط لو مؤٌلفكه، كما كرد في المقٌدمة التي كضعكىا، كلكٌف تقديـ  -ُ
الثقافة اإلسالمٌية بصكرتيا الزاىية يجب أف تبرز المثالب التي يقع فييا المجتمع العربٌي 

 .اإلسالمٌي، كأف يقٌدميا لمطالب األجنبٌي بكٌؿ صدؽو ككضكح
مع االعتناو الكبير بيذا العمؿ الخٌير، فقد تنٌبيتي لبعض األخطاو الصرفٌية كالنحكٌية كالداللٌية  -ِ

 :كغيرىا مٌما كقع فييا المؤٌلفكف، أذكر منيا
  (كلقد جعؿ اإلسالـ الجٌنة تحت أقداـ األٌميات)كردت جممة : (296)في صفحة 

كيتداكؿ ىذه المقكلة كثير مف الناس كينسبكنيا إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ، كىي مقكلة مكذكبة 
؟ قاؿ: "عميو، كمٌما يغني عنيا حديثيو ـٌ  ".فالزميا فإٌف الجٌنة عند رجميا: قاؿ. نعـ: ىؿ لؾ مف أ

  كالخطأ في (. اكتب عشرة أسطر حكؿ القرآف الكريـ)كردت جممة : (376)في صفحة
ظرؼ، كمعناه في  (حكؿ)بمعنى الدخكؿ في صميـ الشٍيو؛ فإٌف  (حكؿ)استخداـ 
ما دار حكؿى الشيو، أك أحاط بو، كلكٌف ذلؾ ال يدٌؿ عمى الدخكؿ في صمب : األصؿ
 .كالجممة تقصد أف يكتب الطالب عشرة أسطر يتحٌدث بيا عف القرآف الكريـ. األمر

  كالخطأ (كف بىشكشنا دائمنا، فإٌف الحزيف ال يسٌر أحدنا)كردت جممة : (400)في صفحة ،
 (مبتسما)بمعنى  (بشكشنا)استعماؿ كممة 

 .كف باشًّا أك بىٌشاشنا: الصكاب

  مٌر الممؾ عمى رجؿو ًكٍيؿو يغرس شجرنا يثمر بعد زمف )كردت جممة  (401)في صفحة
يا ىذا، إٌنؾ قد بمغت مف العمر نيايتو، فكيؼ تغرس شجرنا لعٌمؾ ال تدرؾ : طكيؿ فقاؿ لو

الكارد في ىذه الجممة تدٌؿ عمى أٌف الرجؿ الذم مٌر (  الكيؿ)فإٌف سياؽ كممة . (...ثمره
كلكٌف الكيؿ ال يعني ىذا المعنى، بؿ ىك كما قاؿ ابف . بو الممؾ شيخو كبير عجكز

 ".كالكىٍيؿ مف الرجاؿ مف زاد عمى ثالثيف سنة إلى تماـ األربعيف: "األثير

                                                             
 3104صحيت النَّسائّس،  
 115حممود إمساعيل عّمار، األخطاء الشائعة يف اسفعماالت حروف اجلّر، ص: انظر 
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 589+588حممد العدناين، األغالط اللغوية املعاصرة، ص: وانظر. (كهل)اللسان، مادة  

 



  مٌكة اآلف مدينة كبيرة كحديثة، كىي مزدحمة طيكاؿ العاـ )كردت جممة  (410)في صفحة
: بالضـٌ، كىك يقصد بيا( طيكاؿ)؛ فقط ضبط كممة (...بالمعتمريف كزٌكار بيت اهلل الحراـ

 .طىكاؿ: صيغة مبالغة مف الطكؿ، كالٌصكاب: عمى مدل العاـ كٌمو، كطيكاؿ
الدركس ليست بذات الطكؿ، كىذا أمر يؤٌدم إلى اإلقباؿ عمى دراستيا بيٌمة عالية، كال يؤٌدم  -ّ

 .إلى تسٌرب الممؿ مف طكليا
أيٍلًحؽ بآخر بالكتاب بعضه مف الكسائؿ التعميمٌية التكضيحٌية؛ ما يسٌيؿ عمى الطالب الربط  -ْ

 .بيف أجزاو القاعدة بصريًّا

 الكتجن الثجلث

  الجزء الثجني–العربّية بين يديك 

إعداد الكتجن : أّواًل 

 :لقد اشتمؿ ىذا الجزو عمى البيانات العاٌمة، كىي: البيانات العاٌمة -ُ

 :اسـ المؤٌلفيف

 مختار الطاىر حسيف.عبد الرحمف بف إبراىيـ الفكزاف     د. د

 محمد عبد الخالؽ محمد فضؿ. د

 .محمد بف عبد الرحمف آؿ الشيخ. د: اإلشراؼ

 .الثاني: الجزو

 العربٌية لمجميع؟: دار النشر

 .المممكة العربٌية السعكدية- الرياض : مكاف النشر

 ـ2007/ ىػ 1428: سنة النشر

 الثالثة: الطبعة

                                                             
 170جودة مربوك حممد، املعجم الوجيز يف األخطاء الشائعة واإلجازات اللغوية، ص: انظر 

 



الصكر ممٌكنة . (437)عدد صفحاتو كبير . جٌذاب، كمنٌظـ تنظيمنا جميالن : اإلخراج -ِ
الخطكط سكداو . كلكٌنيا كثيرة، كبعضيا معٌبر، كبعضيا ليس كذلؾ، كمكضكعة بعناية

الكممات بعضيا متقارب مف . عناكيف الدركس كالتدريبات ممٌيزة بالمكف الغامؽ. صغيرة
 .طريقة عرض التدريبات كالتمرينات منٌسقة كمنٌظمة. مشككلة شكالن تامًّا. بعض

ا كافينا:  طبيعة المقٌرر -ّ  .شرحت المقٌدمة طبيعة المقٌرر شرحن

 المحتوو المغور: ثجنًيج

ىذا الجزو مف الكتاب يعتمد عمى المغة العربٌية الفصيحة، كال تستخدـ أٌم ليجة عامٌية، كال لغة 
 . تشبو إلى حٌد كبير لغة الكتاب األساسيٌ . كسيطة

 المحتوو الثقجفي: ثجلثًج

و، كىك خطاب  ينطمؽ الخطاب الثقافي في ىذا الجزو الثاني مف المنطمؽ الديني االجتماعٌي المكجَّ
 :متكازف، كيمكف مالحظة ما يأتي

  أٌف الكتاب في دركسو يكازف بيف الماضي كالحاضر في كثير مف األمكر، كيقابؿ بيف
الممارسات كاالعتقادات كالتصٌرفات التي كانت سائدة في الماضي ككيؼ تغٌيرت األمكر 
في الكقت الحاضر، كما يكازف بيف األماكف، كيصؼ بعض المدف العالمٌية كالعربٌية؛ ففي 

نجد ( الصحة بيف الماضي كالحاضر)بعنكاف  (14)الدرس الرابع في الكحدة األكلى صفحة 
أٌف االعتقاد القديـ يظٌف أٌف الرجؿ الصحيح ىك مف يككف سميننا، كالعكس بالعكس، كلكف 
حينما تطٌكرت الحياة كتطٌكر معيا الطٌب ظيرت أمراضه يسٌببيا السٍّمىف، كأمراض القمب 

كفي الدرس السادس . كالسٌكرم، كضغطت الدـٌ؛ كبذا أصبحت البدانة دليالن عمى المرض
يتحٌدث عف ( األسرة بيف الماضي كالحاضر)بعنكاف  (62)عشر في الكحدة الثالثة صفحة 

الكضع القديـ لألسرة، ككيؼ أنيا كانت متماسكة ككبيرة، كعٌما صارت إليو األسرة اليكـ، 
كفي الدرس السادس كالعشريف في الكحدة الخامسة . فأصبحت العالقات بيف أفرادىا كاىننا

يعطي الفرؽ بيف التعميـ في ( التعميـ بيف الماضي كالحاضر)بعنكاف  (103)صفحة 
الماضي كالحاضر، ففي الماضي كانت فيرىص التعميـ كانت قميمة، ككاف الطالب يسافركف 

مف بمد إلى بمد؛ لطمب العمـ، ككانكا يكاجيكف في سفرىـ الكثير مف المشكالت، كلكٌف 
الكضع تغٌير في الكقت الحاضر، ففرص التعميـ اليكـى ميٌيأة عمى نحكو أفضؿ، ككثرت 

                                                             
 .انظر مقّدمة ىذا اجلزء من السلسلة 

 



المدارس كالجامعات، كأصبحت قريبة، حٌتى إٌف الطالب يمكف لو أف يمتحؽ بالدراسة 
 . الجامعٌية كىك في بيتو، عف طريؽ الشبكة الدكلٌية

  يقيـ الكتاب كزننا لمتشاكر كالتعاكف، كيفتح باب الحكار لحٌؿ المشكالت كعرض اآلراو؛
بعنكاف  (32)لمكصكؿ إلى نتيجة صحيحة؛ ففي الدرس التاسع في الكحدة الثانية صفحة 

نقرأ حكارنا بيف أفراد عائمةو تريد أف تقضي العطمة، كينادم كٌؿ مف  (كيؼ نقضي العطمة؟)
األب كاألـٌ أبناوىما؛ لكي يسمعكا آراوىـ، فيبدم كٌؿ رأيو فيما يحٌب، كتتمٌنى األـٌ ألكالدىا 

بعنكاف  (80)كفي الدرس الحادم كالعشريف في الكحدة الرابعة صفحة . عطمة طٌيبة
نجد أٌف سائقنا سأؿ شرطٌي سير عف مكافو معٌيف، فأرشده ذلؾ  (الطريؽ إلى الجامعة)

الشرطٌي إلى السبيؿ المؤٌدية إليو، كىذا تصٌرؼ رفيع يدٌؿ عمى مكاـر األخالؽ كالرغبة في 
 .إرشاد اآلخريف

  يعطي لممرأة الحٌؽ في اختيار الزكج الذم ترل أٌنو يناسبيا، دكف أف يجبرىا كلٌي أمرىا عمى
بعنكاف  (68)انظر الدرس الثامف عشر في الكحدة الثالثة صفحة . قبكؿ زكجو أك رفضو

 .(اختيار الزكجة)
  يقٌدـ كصفنا عف بعًض مدف العالـ الكبرل، كطككيك في الياباف، كنيكيكرؾ في الكاليات

كىذا . المتحدة األميركٌية، كالقاىرة في مصر، كيتحٌدث عف أبرز خصائصيا كمشكالتيا
انظر الدرس الثاني كالعشريف في الكحدة . الكصؼ يدٌؿ عمى انفتاح حضارٌم إلى حٌد ما

 (.مف مدف العالـ الكبرل)بعنكاف  (84)الرابعة صفحة 
  يحٌث عمى العمؿ كالسعي كالضرب في األرض، كيكره التكاسؿ كالتكاكؿ كالخنكع كسؤاؿ

انظر الدرس الرابع كالثالثيف في الكحدة السادسة صفحة . الناس مع المقدرة عمى الكٍسبً 
 (.عمؿ خير مف مسألة)بعنكاف  (132)

  كما أٌنو يشٌجع عمى العمـ كالتعارؼ كالتكاصؿ بيف األشخاص كاألمـ األخر؛ فاإلسالـ ديف
انظر الدرس التاسع كالثالثيف في الكحدة السابعة صفحة . يدعك إلى االنفتاح عمى اآلخر

 (.السفر لطمب العمـ)بعنكاف  (154)
  يحٌث الكتاب عمى التركيح عف النفس، كيدعك إلى التخفيؼ عف كاىؿ النفس بالٌدعة

المباحة، فرسالة الكتاب عف ثقافة اإلسالـ رسالة صحيحة؛ فاإلسالـ يبيح المعب، كىك ديفه 
. كما أنو يحٌب الجٌد فإٌنو يحٌب أف تككف ركح المسمـ كجسمو كنفسو خفيفة مف أعباو الحياة

 (.التركيح في اإلسالـ)بعنكاف  (42)انظر الدرس الثاني عشر في الكحدة الثانية صفحة 

 



  ًج عف بعض األحداث كاآلراو العالمٌية، كالعكلمة كاالغتراب يقٌدـ تصٌكرنا متعٌدد اآلراو كالحيجى
مف أجؿ العمؿ أك الدراسة كاالنتقاؿ مف القرية إلى المدينة، عرضيا عمى صكرة حكارو بيف 
شخصيف، يقكؿ كؿٌّ منيما ما يقتنع بو مف رأم في ىذه المسائؿ، دكف أف يتدٌخؿ مباشرة 

( 73)انظر الدرس التاسع عشر في الكحدة الرابعة صفحة . في تغميب رأم عمى آخر
( 206)كالدرس الحادم كالخمسيف في الكحدة التاسعة صفحة  (بيف القرية كالمدينة)بعنكاف 
 .(ندكة عف العكلمة)بعنكاف 

  ،يشٌجع الكتاب عمى أف نقرأ اإلسالـ كما كتبو الكتٌاب الغربٌيكف المحايدكف الذيف أنصفكه
كىذا التشجيع يدٌؿ عمى انتفاو العنصرٌية التي قد تقٌدميا بعض الخطابات الشديدة 

انظر الدرس الحادم كالستيف في الكحدة الحادية عشرة صفحة . الخصكمة مع اآلخريف
ا؟)بعنكاف  (61)  (.كيؼ نفيـ اإلسالـ فيمنا صحيحن

  ال بأس في أف يتطٌرؽ الكتاب إلى عرًض بعض القضايا المتفٌشية في المجتمع المنتمي إلى
؛ فمف بيف القضايا المنتشرة كثيرنا في مجتمعنا  المغة العربٌية، كيحاكؿ أف يجد ليا حمكالن

العربٌي قضٌية العالقة المترٌدية بيف الزكج كالزكجة، كغياب التفاىـ كاالنسجاـ بينيما؛ ما 
ينعكس ذلؾ سمبنا عمى االستقرار كتربية األطفاؿ، ففي الدرس الخامس عشر في الكحدة 

نرل حكارنا يقكـ بيف صديؽ كصديقو، ( السير خارج البيت)بعنكاف  (58)الثالثة صفحة 
يشكك فيو األٌكؿ إلى الثاني إىماؿ زكجتو لو، كقٌمة محٌبتو ليا، كنجد أٌف اآلخر ينٌبيو إلى 

ككذلؾ نجده يتحٌدث عف قضٌية . أف يبحث عف الخمؿ في نفسو، فيفطف األٌكؿ كيراجع نفسو
أخرل ميٌمة كىي قضٌية البطالة؛ فالطالب بعد أف يتخٌرج في الجامعة يحتاج إلى مشٌقة 

كجيد كي يحصؿ عمى كظيفة، ففي الدرس الحادم كالثالثيف في الكحدة السادسة صفحة 
نرل حكارنا بيف أب كابنو، يشكك فيو االبف إلى أبيو عدـ ( البحث عف العمؿ)بعنكاف  (121)

عثكره عمى كظيفة بعد أف تخٌرج ميندسنا، كأنو يريد أف يتزكٌج كيساعد أىمو، كال يجد عمالن 
 .يؤٌىمو إلى ذلؾ

 طريقة عرض المجدة: رابًعج

قٌدمت الماٌدة عمى طريقة الكحدات كالدركس، فتحتكم سٌت عشرة كحدة، كسٌتة كتسعيف درسنا، كٌؿ 
كتراكحت الدركس في أغميا ما بيف طريقة الحكار، . كحدة دراسٌية تشتمؿ عمى سٌتة دركس

كفي دركسو يطمب مف الطالب أف يفٌكر في األسئمة الكاردة أعمى النٌص، حٌتى . كطريقة اإلنشاو
 .ييٌيئ لو الجٌك المناسب لمدخكؿ في ذلؾ النٌص 

 



 التدريبجت النحوّية والصرفّية: خجمًسج

قٌدمت التدريبات النحكٌية كالصرفٌية كما تقٌدـ لمطالب الناطؽ بالعربٌية؛ فيك يبتدئ بذكر المصطمح، 
ـٌ القاعدة، ثـٌ الشرح القميؿ، ثـ تدريب كاحدو فقط كىذا يدٌؿ عمى . كدكف تدريب عمى النمطٌية. ث

كما أنو يدرج بعض القضايا الصرفٌية تحت عنكاف . قٌمة االىتماـ بالنحك كطريقة عرضو
ا(مالحظة نحكٌية)  .، كىذا مرٌده إلى قٌمة االىتماـ بالصرؼ أيضن

 التدريبجت:  سجدًسج

تنٌكعت طريقة عرض التدريبات ما بيف أسئمة مكضكعية ككضع عالمة صكاب أك خطأ، 
كتكصيؿ، إكماؿ الفراغ، كأسئمة ترتيب الجمؿ، كما استخدـ الصكر في التدريبات؛ فيك ييظير 

ا لمطالب؛ كىي . مجمكعة مف الصكر كيطمب مف الطالب أف يصفيا كما أنو يعطي نصكصن
. لمقراوة الحٌرة يتدٌرب عميو الطالب في بيتو، كيحٌؿ أسئمتيا؛ ما ينعكس عمى أداو الطالب القرائيٌ 

 .كىذا يدٌؿ عمى اىتماـ الكتاب بميارة القراوة

 مصجحبجت الكتجن: سجبًعج

 :يشتمؿ ىذا الجزو مف الكتاب عمى

 االختبار النيائي -ُ
 قائمة مفردات كٌؿ كحدة مرٌتبة ألفبائيًّا -ِ
 .قائمة مفردات الكتاب مرٌتبة ألفبائينا -ّ
 نصكص فيـ المسمكع -ْ
 .في غضكف الكتاب كثناياه: القراوة اإلضافٌية -ٓ

 مالحظجت عجّمة: ثجمًنج

نجد أٌف الكتاب استكفى مقصده كما أراده المؤٌلفكف، كميما كاف العمؿ البشرٌم متقننا، فإنو تعتكره 
ا مف األخطاو المغكية الشائعة، كأخطاو أخرل، أذكر  بعض اليفكات كالزاٌلت، كقد الحظت بعضن

 :منيا

 



  ( قاًرفٍ )فاستعمؿ الفعؿ ( قاًرٍف بيف دكؿ الشماؿ كدكؿ الجنكب)جممة  (214)في صفحة
 .مأخكذ مف القىرىف، كىك الحبؿ الذم ييشٌد بو (قارف)كلكٌف الفعؿ  (كاًزف أك قاًبؿٍ )بمعنى 

  نجد أٌف الكتاب جعؿ إٌف كأٌف حرفنا كاحدنا، كالصحيح . مالحظة نحكٌية (282)في صفحة
 .أنيما حرفاف

  نجد أٌف الكتاب عٌرؼ ظرؼ الزماف بأنو اسـ . مالحظة نحكٌية (301)في صفحة
منصكب يدٌؿ عمى مكاف كقكع الفعؿ، كأعطى أمثمة عمى ذلؾ، كلكف قد يككف ظرؼ 

 .الزماف مبنيًّا كحيثي 
  حديثه ( اختيار الزكجة)كرد درس في الدرس الثامف عشر بعنكاف  (68)في صفحة

منسكب إلى النبٌي الكريـ صمى اهلل عميو كسٌمـ، كىك حديث مختمىؼه في صٌحتو، فبعضيـ 
مقو كدينو فزٌكجكه، إاٌل تفعمكا تكف )ضٌعفو كبعضيـ أبطمو، كىك  إذا جاوكـ مف ترضكف خي

كلعٌؿ استشيادىـ بيذا الحديث النبكم الشريؼ يستبطف  (فتنة في األرض كفساد عريض
مؽو كديف،  ٍف كاف ما داـ أنو عمى خي رسالة خفٌية في أٍف ترضى الفتاة بأٌم رجؿو كائننا مى
بغٌض النظر عف استعداده الماٌدم كالنفسٌي كمستكاه العممٌي كالثقافٌي مما تجده بعض 

 .كىذا أمره فيو نظر. الفتيات شرطنا لقبكؿ أٌم خاطب
  معناه ( ىدىؼى )، كالفعؿ (ككاف ىدؼي الطالب طمبى العمـ)كردت جممة  (103)في صفحة

اقترب كانتصب، كصار كاليدؼ، كىذا ما لـ ترمي إليو ىذه الجممة؛ بؿ ترمي إلى أٌنو 
 .(القصد)مف 

 الُخالصة

بعد أف استعرضنا ثالثة كتب مف كتب تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف بغيرىا يمكف أف أنيي 
 :القكؿ بما يمي

 .ينبغي قبؿ البدو بإعداد الكتب أف يعرؼ المؤٌلؼ بدكاعي التأليؼ كألم فئة يؤٌلؼ -ُ
 .يتعٌيف أف يعكس الكتاب فكرة المؤٌلؼ كما أرادىا لو -ِ
 .أف يككف محتكل الكتاب المغكٌم قائمنا عمى دراسات، كميفادنا مف قكائـ الشيكع المعتمدة -ّ

                                                             
 (قرن)اللسان، مادة : انظر ملزيد من الففصيل 
 2/300اأن ىشام، مغين اللبيب، : انظر 

 92+91تقس الدين اهلاليّل، تقومي اللسانيني، ص: ينظر. ملزيد فائدة 

 



أف يككف محتكل الكتاب الثقافي مبٌرزنا الحضارة اإلسالمٌية، كال يمنع مف أم ييفيد مف  -ْ
 .الحضارات األخرل

أف ييتـٌ بكٌؿ ميارات المغة ككٌؿ مستكياتيا بصكرة تكاممٌية، كأف تعرض بأسمكب سمس  -ٓ
ا جافًّا  .يعتمد عمى النمطٌية، بعيدنا عف ذكر القكاعد كشرحيا شرحن

ٌكؿ الكتاب إلى كتاب دينٌي ًصٍرؼ، فإٌف الخطاب الدينٌي فيو ثقؿ عمى نفس الطالب  -ٔ أاٌل ييحى
 .األجنبيٌ 

أف تككف لمحتكيات الكتاب ككحداتو ىكٌية مترابطة، كأف تككف بينيا تقارب بعيدنا عف  -ٕ
 .الطفرات غير المسكَّغة

 .أف تيراعى حاجات الطالب األجنبٌي النفسٌية في تحفيزه عمى التعٌمـ -ٖ
أف تقٌدـ الكحدات بصكرة صادقة بعيدنا عف االستخفاؼ بالعقكؿ كالتناقضات بيف لغة  -ٗ

الكتاب كلغة الحياة اليكمٌية؛ فقد ريئي أٌف الطالب األجنبٌي ذكٌي كيستطيع أف يالحظ ىذه 
 .األمكر كالقضايا كيكازف بينيا

 .أف يجٌرب الكتاب قبؿ أف يعتمد في التدريس لمكقكؼ عمى مدل فاعمٌيتو كجكدتو -َُ

من التوصيجت 

  ينبغي أف يصدر إعداد المناىج المختٌصة بتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عف قرار سياسٌي
سيادٌم، يبذؿ فيو المشتغمكف بيذا الحقؿ، بدعـو مف المؤسسات الكطنٌية ماٌديا كمعنكٌيا، كٌؿ 

. عت الحاجة إلى ذلؾطاقاتيـ، مع إمكانٌية تعديؿ المناىج كتطكيرىا كٌمما د
  االٌطالع عمى تجارب إعداد المناىج المختٌصة بتعميـ المغات األخرل لمناطقيف بغيرىا، كاإلفادة

. منيا
  إعادة النظر في السماح لكٌؿ معٌمـ أف يصدر كتابنا دكف أف يخضع لقرارو لجنةو منتقاة كمختارة

. بعناية مف أصحاب الكفاية كالنظر في ىذا الحقؿ
  ربط المناىج بالتكنكلكجيا بصفتيا عامالن ميٌما في التعٌمـ
  اإلشراؼ النفسٌي عمى المناىج قبؿ بنائيا كفي أثنائيا كبعدىا، بالصكرة التي تحاكي حاجات

. الدارسيف كمتطٌمباتيـ
  إقامة الندكات كالمؤتمرات ككرشات العمؿ المختٌصة بآلٌيات إعداد المناىج إعدادنا عمميًّا كلغكيًّا

 .كاجتماعيًّا كنفسيًّا كتربكيَّا

 



اليوامش 

 (ن ىـ ج)لسان العرب،  [1]
 48املائدة، آية  [2]

 10-9.  أساسّيات املنهج وتنظيماتو، عبد املوجود وآخرونحممد عّزت [3]
 11أساسّيات املنهج وتنظيماتو، نفسو، ص [4]

 .73اسفخدامو، ص– تقوميو – فلسففو : أأو الففت رروان، اللفاب املدرسسّ : انظر [5]
 وأمحد سليمان ياقوت، يف 152-149عبده الراجحس، علم اللغة الفطبيقس وتعليم العرأّية، : ينظر: ملزيد إفادة [6]

 .14-7، "دراسة تطبيقية"علم اللغة الفقاألس 
 .100 – 99اجتاىات حديثة يف تعليم اللغة العرأية للناطقني أاللغات األخرى  [7]
 .م1980 مارس  7– 4ىـ  املوافق  1400 رأيع الثاين 19 – 16عقـدت النـدوة أالرأاط يف املّدة من  [8]
حممد عبد الففاح اخلطيب وحممد عبد اللطيف رجب، الفوظيف الفقين للقرآن اللرمي يف تعليم اللغة العرأية  [9]

 2للناطقني أغريىا، ص
 34، صرشدي أمحد طعيمة، األسس املعجمّية والثقافية لفعليم اللغة العرأّية لغري الناطقني هبا [10]

 20نفسو، ص [11]

 3/28حممد صادق الرافعس، وحس القلم،  [12]

إعداده حتليلو : حممود الناقة ورشدي طعيمة، اللفاب األساسس لفعليم اللغة العرأية للناطقني ألغات أخرى  [13]
 258-257تقوميو،ص 

 111رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد املواد الفعليمية لربامج تعليم العرأية، ص [14]

حماولة : رمحت أن عبد اهلل أن مودا، اللفاب املدرسّس يف تعليم اللغة العرأّية للناطقني أاملاليزيّة يف ماليزيا: انظر [15]
 . وما أعدىا140ص (رسالة دكفوراه)يف أناء معايري خاّصة النفقاء النصوص 

 (30ص)دمشق أقدم مدينة مأىولة يف الفاريخ : كمثل ننّ  [16]
 (320+319ص)زواج اجليل اجلديد : كمثل ننّ  [17]
 (219ص)حلاية الفاجر واجليّنّ : كمثل ننّ  [18]
 (128ص)ندوة عاملية عن تاريخ اجلزيرة العرأّية : كمثل ننّ  [19]
 24 وعبد الراجحس، الفطبيق الصريف، ص40عبد القاىر اجلرجاين، املففاح يف الصرف، ص: انظر [20]

 .526-3/524اأن ىشام، مغين اللبيب عن كفب األعاريب، : انظر [21]
 لعّل النصَر قريب: ومثالو [22]

 اعمل عملك لعّلك تأخذ أجرك؛ أي لفأخذه: ومثالو [23]

 [. 1: الطالق]" ال تدري لعّل اهلل حيدث أعد ذلك أمرًا: "قولو تعاىل: ومثالو [24]

 .87تقّس الدين اهلاليّل، تقومي اللسانينّي، ص: انظر [25]
 351حممد علّس عفش، معني الطالب يف قواعد النحو واإلعراب، ص: انظر [26]

 (شطر):اللسان، ماّدة  [27]
 7-5انظر مقدمة ىذا اجلزء من اللفاب،  [28]
 1ص: راجع اجلزء األّول من اللفاب [29]
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 6مقّدمة اجلزء األّول من ىذا اللفاب الذي حنن أصدد عررو وتقوميو، ص: انظر [30]
الثقافة اإلسالمية يف كفب تعليم العرأية "  ىـ 1411، الشفاء ، الدراسات اإلسالمية . حممد أمحد عمايرة: نظرا[31]

 31-1ص ص ، .د" لغري الناطقني هبا

 1/6اللفاب األساسّس، مصدر ساأق،  [32]
 1/6اللفاب األساسّس، نفسو،  [33]
 .ملزيد إفادة انظر كفاب النقد الثقايف لعبد اهلل الغّذامس [34]
 3104صحيت النَّسائّس،  [35]

 115حممود إمساعيل عّمار، األخطاء الشائعة يف اسفعماالت حروف اجلّر، ص: انظر [36]

 وَىاَل أمون، معجم تقومي اللغة وختلصيها من 62حممد العدناين، معجم األغالط اللغوية املعاصرة، ص: انظر [37]
 37األخطاء الشائعة، ص

 589+588حممد العدناين، األغالط اللغوية املعاصرة، ص: وانظر. (كهل)اللسان، مادة  [38]

 170جودة مربوك حممد، املعجم الوجيز يف األخطاء الشائعة واإلجازات اللغوية، ص: انظر [39]

 .انظر مقّدمة ىذا اجلزء من السلسلة [40]
 (قرن)اللسان، مادة : انظر ملزيد من الففصيل [41]
 2/300اأن ىشام، مغين اللبيب، : انظر [42]

 92+91تقس الدين اهلاليّل، تقومي اللسانيني، ص: ينظر. ملزيد فائدة [43]
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المصجدر والمراجع 

، دار المعرفة الجامعٌية، "دراسة تطبيقية"أحمد سميماف ياقكت، في عمـ المغة التقابمي  .ُ
. ـ1985مصر،  - اإلسكندرٌية

ـ 1984 -ىػ 1404تقٌي الديف الياللٌي، تقكيـ المسانييف، مكتبة المعارؼ، الرباط،  .ِ
جكدة مبركؾ محمد، المعجـ الكجيز في األخطاو الشائعة كاإلجازات المغكية، مكتبة  .ّ

. ـ2005- ىػ 1426، 1اآلداب، القاىرة، ط
رحمت بف عبد اهلل بف مكدا، الكتاب المدرسٌي في تعميـ المغة العربٌية لمناطقيف بالماليزٌية  .ْ

، إشراؼ (رسالة دكتكراه)محاكلة في بناو معايير خاٌصة النتقاو النصكص : في ماليزيا
. ىػ1421 - ـ2001فيصؿ إبراىيـ صفا، جامعة اليرمكؾ، . د.أ

، رشدم أحمد طعيمة، األسس المعجمٌية كالثقافية لتعميـ المغة العربٌية لغير الناطقيف بيا .ٓ
. ـ1982جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 

رشدم أحمد طعيمة، دليؿ عمؿ في إعداد المكاٌد التعميمية لبرامج تعميـ العربٌية، جامعة  .ٔ
ـٌ القرل، مٌكة المكٌرمة . أ

، المفتاح في الصرؼ، (ىػ471أبك بكر بف عبد الرحمف، ت)عبد القاىر الجرجاني  .ٕ
. ـ1987 - ىػ1407، 1عٌماف، ط-تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد، مؤٌسسة الرسالة، إربد

.  عبده الراجحي، التطبيؽ الصرفٌي، دار النيضة العربٌية، بيركت .ٖ
لبناف، -عبده الراجحي، عمـ المغة التطبيقٌي كتعميـ العربٌية، دار النيضة العربٌية، بيركت .ٗ

. ـ2004-ىػ1425، 2ط
عمي محمد القاسمي، اتجاىات حديثة في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات  .َُ

. ىػ1399أخرل، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، 
استخدامو، مكتبة األنجمك – تقكيمو – فمسفتو : أبك الفتح رضكاف، الكتاب المدرسي .ُُ

 .ـ1962المصرية، 
. ـ1984، 1محمد العدناني، معجـ األغالط المغكية المعاصرة، مكتبة لبناف، ط .ُِ
محمد صادؽ الرافعي، كحي القمـ، راجعو كاعتنى بو دركيش الجكيدم، المكتبة  .ُّ

 .ـ2002بيركت، -العصرٌية، صيدا
محمد عبد الفتاح الخطيب كمحمد عبد المطيؼ رجب، التكظيؼ التقني لمقرآف  .ُْ

. الكريـ في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، ندكة القرآف الكريـ كالتقنيات المعاصرة
محمد عٌزت عبد المكجكد كآخركف، أساسيات المنيج كتنظيماتو، دار الثقافة  .ُٓ

. لمطباعة كالنشر، القاىرة

 



محمد عمي عفش، معيف الطالب في قكاعد النحك كاإلعراب، دار الشرؽ  .ُٔ
. ىػ1412– ـ 1992، 1سكرية، ط-العربٌي، حمب

محمد كامؿ الناقة كرشدم أحمد طعيمة، الكتاب األساسي لتعميـ المغة العربية  .ُٕ
ـٌ القرل، ط- تحميمو- لمناطقيف بمغات أخرل، إعداده ، 1تقكيمو، مطبكعات جامعة أ

 .ـ1983 - ىػ1403
محمكد إسماعيؿ عٌمار، األخطاو الشائعة في استعماالت حركؼ الجٌر، دار  .ُٖ

. ـ1998- ىػ 1419، 1عالـ الكتب، الرياض، ط
، لسجن العرن، (ىـ711ت. ابن منظور أبك الفضؿ، جماؿ الديف)ابف منظكر  .ُٗ

 .م2003دار صجدر، 
، تحقيؽ كشرح عبد (ىػ761أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف، ت)ابف ىشاـ  .َِ

. ـ2000 -ىػ 1421، 1المطيؼ محمد الخطيب، الككيت، ط
ىال أمكف، معجـ تقكيـ المغة كتخمصييا مف األخطاو الشائعة، دار القمـ،  .ُِ

. لبناف-بيركت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 1)ممحق رقم 

الجزء الثجني " كتجن الكتجن"قجئمة محتويجت 

 

 35-1ابف بطكطة كأطكؿ رحمة في العالـ الكحدة األكلى 

 65-36أعياد كاحتفاالت الكحدة الثانية 

 102-66مع الٌصحافة العربٌية الكحدة الثالثة 

 132-103ميٌمة الجامعة الكحدة الرابعة 

 166-133شخصٌيات مف األدب العربٌي الحديث الكحدة الخامسة 

 201-167مف رائدات الحركة النسائية العربٌية الكحدة السادسة 

 231-202ألؼ ليمة كليمة الكحدة السابعة 

 267-232مف التاريخ االجتماعي اإلسالمٌي الكحدة الثامنة 

 302-268قضٌية الفصحى كالعامٌية الكحدة التاسعة 

 337-303زكاج الجيؿ الجديد الكحدة العاشرة 

 

( 2)ممحق رقم 

 



 الجزء الثجني" كتجن األسجسيّ "محتويجت 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



( 3)ممحق رقم 

الجزء الثجني " العربّية بين يديك"قجئمة بمحتويجت كتجن 

 

 




