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 مقدمة (0) 

وبعضُُ،FACE BOOKُُانمنتدتاتُالإلتورونيةُومجمعااتُال م،ُونشرهتاُيف1122ُيفسلسلةُمقااليتُيفُالنقدُالتعليميُُدأتُ ب
ُُ.الصحفُانمطبعاة

والىُالرغمُُوجهتُبتعليقاتُمثل:ُ"انمهم،ُأنُيسمعُانمسئعلعن"،ُو"ُماُأمهيةُذلك،ُلنُيتغريُشيء"،ُوغريها.ومنذُاللحظاتُاألولُوُ 
ُُاالستمرار.منُأنينُأاورفُمبنطقيةُهذهُالتعليقاتُوغريهاُفإهناُملُتنلُمنُرغبيتُيف

ُمل؟
ُكنتُأكتبُللمعلمنيُالعاملنيُوانمعجهنيُانمتابعني؛ُفهؤالءُهمُانمنعطُُألنينُملُأكنُأكتبُللمسئعلني والُالقائمنيُالىُأمرُانمناهج،ُبل

ُ.،ُوقدُكانتُردودهمُدافعةُانفعةتغيريُتلكُانملحعظاتُلعُقبلعهاُورضعاُهباهبمُ
ظهرتُهذاُالعامُوالعامُُ-ُاليتُاندىُهباُالبعضُيفُبدءُانمقاالتُ-هللاُتعاىل،ُلتنُآاثرهُُواستمرُاألمرُإىلُاللحظة،ُوسيستمرُإنُشاء

ُانماضي.
ُكيف؟

ُهذاُفهرسُهباُقبلُتفصيلها:
ُم1122/1122العامُالدراسيُ

ُ.(مُ..ُتعديالتُغريُكافيةُيفُقصةُ"اليُمبارك"1122/1122األثرُاألولُيفُالعامُ)ُ-2
ُمُ..ُحذفُمعضععُ"احلذاءُالعجيب"(.1122/1122)األثرُالثاينُيفُالعامُُ-1
ُمُ..ُحذفُمسرحيةُ"احملاكمة"ُمنُالثاينُالإادادي(.1122/1122)األثرُالثالثُيفُالعامُُ-3
ُيفُالوربيةُالإسالميةُلألولُالإادادي(.ُمُ..ُنشرةُلتداركُمعضععُالقلقلة1122/1122)األثرُالرابعُيفُالعامُُ-4

ُم1122/1122العامُالدراسيُ
ُم..ُحذفُمعضععُ"منُنعادرُجحا"ُمنُالسادسُاالبتدائي(1122/1122األثرُاخلامسُيفُالعامُ)ُ-2
ُمُ..ُتعديلُنصُ"البخيلُوالدجاجة"ُإىلُ"الطماعُوالدجاجة"(.1122/1122)األثرُالسادسُيفُالعامُُ-1
ُدي(.مُ..ُحذفُمعضععُ"لعُأنينُرئيسُحي"ُمنُالثاينُالإادا1122/1122)األثرُالسابعُيفُالعامُُ-3

ُم1122/1122آاثرُالعامُالدراسيُتفصيلُاآلاثرُ..ُ(1ُ)

 



4 

 

 (.. تعديالت غري كافية يف قصة "علي مبارك" م5102/5102األثر األول يف العام ) -0
العامُ،ُوقدُظهرتُاآلاثرُيفُقصةُ"اليُمبارك"ُمناُخدجيةُاهنع هللا يضرُوقصةُ"اليُمبارك"ُانمقررتنيُالىُالسادسُاالبتدائيأكانُالبدءُبقصةُ

ُ"لقصصُالوربعيلتلعيثُالقيمُيفُانمخرجُالتعليميُ"ُ:نتيجةُمقايلمُفيماُجرىُالىُالفصلُالثاينُمنُتعديالت1122/1122ُانماضيُ
ُطفعلتهو) ُزمن ُمبارك" ُ"الي ُشخصية ُرسم ُيف ُُ-(انمبالغة ُمقال ُيف ُبينت ُكما ُانمطلعب ُحتقق ُطبعةُ)مل ُيف ُالوربعي ُالتصحيح وهم

ُ(،ُلتنُالُأبسُبهُإنُاددانهُأولُالغيث.ُينُمنُقصةُ"اليُمبارك"مُيفُالفصلُالثا1122/1122
ُلقصصُالوربعيلتلعيثُالقيمُيفُانمخرجُالتعليميُُ}

(2)ُ
اختارتُهذهُالقصةُ"اليُمبارك"ُشخصيةُهلا،ُوحاولتُمنُخاللهُبثُماُيراهُانمؤلفُمنُقيم،ُالُسيماُأنُهذهُالشخصيةُارتبطتُ

ُابلتعليمُيفُاتريخُالتعليمُيفُمصر.
ُومنُيتصفحُهذهُالقصة،ُويقرؤهاُببعضُأتملُجيدُاخلللُاألديبُالذيُيفرزُتسعيئاُللقيمُداخلُأذهانُهذاُالنشءُانمقصعدُتعليمهُإتاها.

ُكيفُذلك؟
ُاختارُالتاتبُلقصتهُوجهةُنظرُالغائبُاليتُترويُاألحداثُالىُألسنةُشخصياتُالعمل.

الشخصياتُتتحدثُانُنفسها؛ُألنهُلعُملُيفعلُالنقلبُالعملُالفينُإىلُاملُُويفُهذهُالرؤيةُينبغيُللمؤلفُأنُخيفيُذاته،ُوجيعل
ُاقليُأوُواظيُأوُفتريُ...ُإخلُوخالُمنُالفنيةُواألدبية.

ُوهذاُماُوقعُفيهُالتاتب؛ُمماُجعلُقصتهُأدبياُغريُجيدة،ُوتربعتاُسيئة.
ُكيف؟

ُسرد.يفُالفصلُالثاينُنراهُيقحمُصعتهُورأيهُووجهةُنظرهُيفُاحلعارُوال
ُكيف؟

(1)ُ
ُكبرية،ُلتنينُلنُأقفُمعهاُفرمباُيتعنُالعنعانُِمنُوضعُمعدُ ا نعنُالفصلُالثاينُب "ُازةُنفس،ُوطمعحُمبتر"،ُوهذاُانعانُفيهُمغالطة

ُالقصةُإاداداُتربعتاُإنُكانُهناكُمعد.
ُماذاُسأفعل؟

ُطهُحسنيُمنُشيعخهُيفُاألزهرُيفُقصتهُ"األتام".سأقفُمعُاباراتُالتاتبُاليتُتنقلُلناُاداءُمعُأهلُالقرآن،ُوتذكرانُمبعقفُ
ُكيف؟

ُكتابهُوجده12ُُُقالُالتاتبُيفُص واصفاُشيخُالتتابُالذيُذهبُإليهُاليُمبارك:ُ"اندماُذهبُالصيبُإىلُالشيخُأيبُخضرُيف
ُكاشرُالعجه،ُقاسيُالطبع،ُجبانبهُاصاُغليظة".
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ُولنُأكررُأنُذلكُيعيدكُإىلُوصفُطهُحسنيُلشيعخه.
التاتبُفي ظهرُلناُ"اليُمبارك"ُفيلسعفاُتربعتاُالىُالرغمُمنُأنُامرهُمثاينُسنعاتُحسبُترتيبُاألحداثُالذيُاختارهُمثُميضيُ

ُانمؤلف.
ُكيف؟

ُلتقبلُمعقفُالصيبُوكرهُ ُفيجعلُذهنُالتلميذُمستعد ُالشيخ"، ُ"فتره ُمتهيدُبقعله: يقعلُالىُلسانُاليُمباركُبعدُأنُمهدُشر
ُلصيب.ُالطرفُاآلخرُالذيُيترههُا

ُيقعل:ُ"وقالُلنفسهُيفُأملُشديد:ُهلُيليقُابنمعلمُأنُيتعنُمبثلُهذهُالقسعة؟ُوهلُجئناُإىلُهناُلنتعلمُاجلنبُواخلعف؟".
ُغرب؟منُيتتلمُهنا؟ُأهعُاليُمبارك؟ُأمُهعُانمؤلفُالذيُيباركُماُقررتهُوزارةُالوربيةُوالتعليمُمنُجترميُالعقابُالبدينُأتثراُمباُقررهُال

ُكتابهُلتدريسهُلنشءُمصر،ُإنهُبعقُداائيُالُيعرفُألفُابءُالوربيةُاليتُتقعل:ُ"َمْنُأِمنُُإنهُهنا بعقُداائيُلقرارُالعزارةُاليتُاختارت
ُكليهماُالُواحداُمنهماُفقطُحىتُتستقيمُالوربية،ُووجعدُالثعابُوالعقابُأمرُالزمُال ُالعقعبةُأساءُاألدب".ُواليتُتقررُالثعابُوالعقاب

ُقطُبلُللحياةُنفسها.للوربيةُف
ُأنُ ُأما ُذاهتا. ُقررُيفُذيلُالصفحة ُكما ُوأنُحياولُتفاديُالضربُابالجتهاد ُأنُخيافُالصيب، ُواترخييا ُفنيا ُيالئمُسياقُالقصة ما

ُفهذاُماُالُيتعنُفنياُوأدبياُصحيحا؟ُ-حسبُماُيفيدهُترتيبُاألحداثُاليتُاختارهاُانمؤلف2332ُيفلسفُخعفهُيفُسنةُ
ُنماذا؟

هُالفلسفةُلعُقاهلاُطفلُاآلنُلقلنا:ُإنهُأتثرُابلتلفزيعنُوأفالمهُومسلسالتهُوغريُذلكُمنُوسائلُالإاالم.ُأماُيفُهذاُالتاريخُألنُهذ
ُفإنُاألمرُبعيدُبعيد.ُ-انمبترُالذيُملُيتنُفيهُإالُالتتاتيبُومنُبعدهاُاألزهرُالذيُالُيتاحُللتثريين

(4)ُ
ُنسيُأمراُالُينبغيُلهُأنُينساه.ويفُمحأةُمحاسةُانمؤلفُلقرارُالعزارةُ

ُماُهع؟
أنُالضربُالُيتعنُانعانُإهانةُومذلةُهتذاُقعالُواحدا،ُإمناُالضربُقسمان:ُأحدمهاُمهني،ُواآلخرُأتديبُوتعليم.ُومنُالنععُالثاينُ

ُضربُالعالدُولدهُوضربُانمعلمُتلميذه.
ُنسيُانمؤلفُتلكُاحلقيقةُفاستمرُيذيعُآراءهُالىُلسانُالصيب.

ُكانُذلك؟ُأينُُ
ُ.13يفُحعارُالصيبُمعُأبيهُالذيُحياولُردهُإىلُالت تَّابُمرةُأخرىُلتثبيتُاحلفظُص

ُكيف؟
ُيقعلُيفُسرٍدُمنحاٍزُإىلُماُيراهُهع:ُ"فانفجرُالصيبُصائحاُيفُقعةُوازم".ُ
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ُبُهللا!هتذاُيتتسبُالطفلُذوُمثانيةُاألاعامُالقعةُوالعزمُواالنفجارُمعُأبيهُالذيُيعجهه؛ُلتثبيتُحفظُكتا
ُأهذاُقعةُوازم؟ُأمُهذاُقلةُهتذيبُوانعدامُأدب؟

ُأتركُاجلعابُللمؤلفُومنُيقرأُالقصة!
ُاخلضععُوانمذلةُ ُوأتعلم ُالقاسية، ُوانمعاملة ُالغليظة ُأخرىُإىلُالعصا ُمرة ُ"وأاعد ُالتاتبُالصيبُيقعل: ُجعل ُوالعزمية ُالقعة وبعدُهذه

ُواجلنب؟ُال،ُلنُأاعدُأبداُإىلُذلكُالشيخ".
ريُانمسعغُالفينُلإاالنُهذاُالرأيُالفج؛ُفإنُضربُانمعلمُليسُمذلةُوالُيعلمُاجلنبُإالُيفُاألفالمُوالرواتاتُاليتُجتعلُمنُالتبتُالُأد

ُالنفسيُحبتةُهلاُأتثراُبفرويد،ُفهلُأتثرُهباُانمؤلف؟ُقدُيتعن.
(2)ُ

ُويستمرُالتلعيثُابأللفاظُاحلتميةُاليتُيستعملهاُالتاتبُيفُسرده.ُ
ُكيف؟

:ُ"لتنُاألبُالعاقلُاحلتيمُأدركُماُيفُنفسُالصيب،ُوقرأُماُيف14ُدُهذهُالثعرةُالفلسفيةُيصفُالتاتبُردُفعلُاألبُقائالُصبع
ُوجههُمنُاالماتُالتمرد،ُفخافُأنُتلجئهُالشدةُإىلُاهلروب".

ُكانتُاألسرُانمصريةُاامُ ُكماُيتصعرُالتاتبُانمتأثرُابألفالمُاألمريتية!2332ُُهتذا
ُالصيبُإىلُوالُيدعُا ُأحدُإخعة ُالنمطُ"وتنبه ُالىُهذا ُجعلُسرده ُومجاالُاندما ُأدبُالصيبُحسنا نمشهدُحىتُيضفيُالىُسعء

ُتفتحه،ُوقعةُنفسه".
ُإنُماُفعلهُالصيبُمنُتفّلتُتفتحُوقعةُنفس!

ُتاُلسعءُانمخرجُالتعليميُنمنُيتأثرونُهبذهُالشخصية!ُ
(2)ُ

ليُمبارك"ُمعُجتربتهُالثانيةُمعُالتاتبُالذيُملُيتنُحظهُمعهُأفضلُمنُحظُالشيخُواستمرُذلكُانمعقفُانمنحازُنمعاقفُالصيبُ"ا
ُالسابق؛ُفقدُشتاه،ُوحتدثُانهُحديثاُالُيليقُمبتعلمُانُمعلمه.

ُيفُصُ ُالتاتبُخمطئا ُاألبُجعله ُهنره ُيفُانمرة12ُُواندما ُقرأه ُكما ُصغريه ُيفُوجه ُما ُ"وفاتُالشيخُمباركُأنُيقرأ ُقال: اندما
ُ.السابقة"

ُوالُيقتصرُخطأُاألبُالىُالغباءُفقطُبلُامتدُإىلُالعناد.
ُكيف؟ُ

ُيقعلُالتاتبُيفُالصفحةُذاهتا:ُ"وملُيسرعُالشيخُمباركُإىلُترضيةُصغريهُوهتدئةُنفسه".
ُهتذاُيصبحُكلُمنُحعلُالصيبُأصحابُخطأُوتقصري،ُأماُالصيبُفال!
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(2)ُ
،ُوالذيُميتلئُبنماذجُأخرىُجتعلُالصيبُفيلسعفاُوحتيما،ُوَمن31ُوص22ُبعدُهذهُالنماذجُمنُالفصلُالثاينُالذيُميتدُبنيُص

ُحعلهُأغبياءُمعاندين.
ُبعدُهذهُالعينةُمنُالنماذجُأسأل:ُماُالقيمةُالوربعيةُمنُتعليمُنشءُمصرُهذهُالقصة؟

ُالفتر يبُالعزارةُوتعدل؟ُفهلُتستجُ-إنُالشخصيةُتستحقُأنُيعلمُانهاُالنشءُوغريُالنشء،ُلتنُليسُهبذاُاألسلعب،ُوالُهبذا
ُوهلُينتبهُانمعلمعنُوينبهعنُتالميذهمُإىلُهذهُالثغراتُالوربعية؟

ُ{أداعُهللاُتعاىلُأنُحيدثُذلك!
ُ

 م .. حذف موضوع "احلذاء العجيب"(5102/5102)األثر الثاين يف العام  -5
ُكتبتُفيهُانمقالُاآليت:1122/1122حذفُمعضععُاحلذاءُالعجيبُمنُمقررُ ُم،ُوقد

ُ"احلذاءُالعجيب"ُللصفُالسادسُاالبتدائيانمزدوجُيفُلفترُانمضطربُحركةُا}
(2)ُ

مُيع  دونُالطرف  ةُش  يئاُخ  ارجُا  نُانمنطقي  ةُورب  ط1124/1122ُيب  دوُأنُم  ؤلفيُكت  ابُاللغ  ةُالعربي  ةُللص  فُالس  ادسُاالبت  دائيُيفُطبع  ةُ
ُاألحداثُبعالقاتُطبيعية.ُ

ُكيف؟ُ
وطرائف"،ُويعردونُمخسةُمعض عااتُحتته ا:ُمنه اُم اُين درجُحت تُالطرف ةُمبع ةُالفتاه ةُمث لُيعردُانمؤلفعنُالعحدةُالثانيةُمعنعنةُب "نعادرُ

"منُنعادرُجحا"ُو"احلذاءُالعجيب"،ُومنهاُماُيندرجُحت تُالطرف ةُمبع ةُالش يءُالن ادرُاحل دوثُمث لُ"ذك اءُص يب"،ُومنه اُم اُالُين درجُ
ُحتتُأيُانمعنينيُمثلُ"انمنصعرُوالطيعر،ُوالبخيلُوالدجاجة".ُ

ُيفُمقاالتُسابقةُتفصيلُخللُهذهُالدروس،ُواليعمُأقفُمعُ"احلذاءُالعجيب".ُ ُوقدُتناولت 
ُنماذا؟

ُكيف؟ُتقرأُأولُمجلةُيفُالدرسُص ُفتجدهاُ"كانُيفُبغدادُرجلُخبيل".41ُُألنُاخلللُيبدهكُمنذُأولُكلمة.
ُكلم  اتُقاطع  ةُابحلت  م،ُالُت  دعُللتلمي  ذُأنُيفت  رُويس  تنتج،ُوي  ّداعن أنُاحملت  عىُال  ذيُاخت  اروهُحي  ثُال  ىُالتفت  ريُوال  تعلمُُهت  ذاُاألم  ر،

ُالنشط.
ُفإنُتتبعتُالدرسُملُجتدُشيئاُقاطعاُيدلُالىُخبلُهذاُالرجل.

ُكيف؟
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انمظهرُالذيُبنعاُاليهُوصفهمُالرجلُابلبخلُيعجدُيفُهذهُاجلملةُالعاردةُيفُالصفحةُنفسهاُ"ظلُيلبسُحذاءهُسبعُسنني،ُوكانُكلم اُ
ُتانهُرقعةُإىلُأنُصارُثقيال".تقطعُفيهُمعضعُجعلُم

ُكيف؟ ُأصدرواُاحلتمُقبلُإيرادُحيثياته،ُواندماُأوردوهاُتناقضتُمعُماُبعدها.
(1)ُ

ُبعدُهذهُاجلملةُقالعا:ُ"ذاتُيعمُذهبُهذاُالرجلُإىلُمحامُاامُليستحم".ُ
ُوجيعلكُهذاُتضطرب.ُ

ُنماذا؟ُ
ُدهُيدخلُاحلمامُالعامُالذيُالُيدخلهُأحدُإالُمقابلُأجرُمادي.ُألنُهذاُالرجلُالبخيلُالذيُظلُيلبسُحذاءُواحداُسبعُسننيُجن

ُفهلُيقتصرُاألمرُالىُهذا؟ُ
ُ

ُال،ُإنهُحيتعيُانقضاُأشدُمنه.ُ
ُماُهع؟ُ

إنهُيعجدُيفُهذاُالنصُ"ونماُخرجُمنُاحلمامُوجدُجبانبُحذائهُحذاءُآخرُجديدا،ُفظنُأنُصديقهُاشوراهُله،ُفلبسهُومض ىُإىلُبيت ه.ُ
ُاءُللقاضي".وكانُذلكُاحلذ

ُماذاُوجدانُهنا؟ُ
وجدانُأنُهذاُالرجلُالبخيلُيدخلُانمتانُالذيُيدخلهُقاضيُانمدينة،ُوالُي دخلُمحام اُفق ريا؛ُفتي فُيت عنُخب يالُم نُيش اركُالقاض يُ

ُمتاانُواحداُجيتمعُفيهُحذاءامهاُمتجاورين؟
ُضعع؟ُالُأدريُكيفُي سعِّغُانمؤلفعنُذلك،ُوهلُقّللعاُمنُاضطرابُالفترُيفُانمُعُ

ُال،ُإنكُماُتتادُمتضيُيفُالقراءةُحىتُجتدُانقضاُجديداُجيعلُاالضطرابُمزدوجا.ُماُهع؟
يعردُانمؤلفعنُقعهلم:ُ"أرسلُالقاضيُخدمهُإىلُبيتُالرجل،ُفعجدواُاحلذاءُانده،ُفأحضروهُللقاضي،ُفحتمُاليهُبغرام ة42ُُيفُبدءُص

ُمضىُإىلُالنهر،ُفألقاهُفيه".ماليةُأتديباُلهُالىُفعلته.ُأخذُالرجلُحذاءهُغاضبا،ُُو
ُأهذهُاقليةُالبخالء؟ُيفرطُفيماُميلكُويلقيهُيفُالنهر؟ُنماذاُملُخيزنه،ُويبحثُانُحذاءُجديدُماُدامُقدُاضطرُإىلُذلكُاضطرارا؟

ُمثُبدأُاجتاهُجديدُيفُاضطرابُالفترُمنذُهذهُاللحظة.
ُماُهع؟

ُجدي دق؛ُألنُالقاض يُإنهُوج عدُالقاض يُاخلص م،ُومعل عمُأنُالقاض يُالُحيت مُبعلم  ٌٍ ه،ُوالُحيت مُال ىُخص مه،ُب لُالُب دُأنُحي َتَّ مُق ا
ُصارُخصما،ُوهناُليسُالقاضيُخصماُفقطُبلُخصماُغاضبا.ُ
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؟ُنماذاُيعردُانمؤلفعنُذلك؟ُأيريدونُأتصيلُاالستبدادُيفُأذهانُاألطفالُمنذُهذهُالسنُانمبترة؟ُأيري دونُوأدُفت رةُالعدال ةُوس بلُحتقيقه ا
ُكانُخطأُقانعنياُودستعرتا،ُوضدُالدولةُانمدنيةُاليتُينبغيُأنُيعلعهاُالقانعنُوحده.ُُالُأدري،ُلتن ُماُأوردوه

ُوفعقُذلكُيؤكدُهذاُاحلتمُقساوةُالقاضيُالذيُملُيراجعُالرجل:ُملَُأخذتُحذائي؟ُ
ُنماذاُوجبُأنُيراجعهُالقاضي؟

ُماُيعجبُاليهمُذلك.41ُألنُانمؤلفنيُأوردواُيفُمشهدُاحلمامُص
ُف؟كي

ق   العا:ُ"ذاتُي   عمُذه   بُه   ذاُالرج   لُإىلُمح   امُا   امُليس   تحم،ُفق   الُل   هُأح   دُأص   دقائه:ُليت   كُت   تخلصُم   نُح   ذائكُه   ذا!ُق   الُالرج   ل:ُ
سأشوريُحذاءُجديدا.ُونماُخرجُمنُاحلمامُرأىُجبانبُحذائهُحذاءُآخرُجديدا،ُفظ نُأنُص ديقهُاش وراهُل ه،ُفلبس هُومض ىُإىلُبيت ه.ُ

ُوكانُذلكُاحلذاءُللقاضي"
 يتعدَُّقاصداُبلُكانتُلهُشبهة،ُواحلدودُيفُالإسالمُتدرأُابلشبهات،ُوالقانعنُالُخيالفُذلكُإنُصادفُقاضياُرحيما.ُإنهُمل

(3)ُ
مثُميض   يُخط   اُاالض   طرابُاألولُفنج   دُالص   يادُخي   رجُاحل   ذاءُم   نُانم   اء،ُق   الُانمؤلف   عن:ُ"فرم   اهُإىلُداخ   لُالبي   ت،ُفس   قطُال   ىُزج   اجُ

ُفتسره".
ُلُميلكُمنضدةُزجاجيةُأوُماُشابه،ُفتيفُيتعنُخبيال؟إًذا،ُالرجلُانمتهمُابلبخ

وجيعلُانمؤلفعنُالرجلُيزدادُغضباُمنُحذائهُالذيُاادُإليهُمنُالنهر،ُقالُانمؤلفعن:ُ"صعدُالرجلُفعقُسطحُبيته،ُووضعُح ذاءه.ُف رآهُُ
ُكلب،ُفحملهُيفُفمهُليعربُبهُإىلُسطحُبيتُآخر،ُفسقطُالىُرأسُرجلُفجرحه".

ُكيفُجيرحُحذاءقُرأسُرجل؟ُونسألُانمؤلفني:ُُُ
ُواجلعاب:ُإنُسقطُمنُالعُوارتفاع.ُ

ُونسأهلمُمرةُأخرى:ُأيتعنُارتفاعُطابقُواحدُمسبباُألنُجيرحُحذاءقُرأسُرجل؟
ُواجلعاب:ُال.

ُإًذا،ُبيتُالرجلُبيتُمتعددُالطعابق.ُفتيفُيتعنُخبيالُمنُيبينُبيتاُمتعددُالطعابق؟
(4)ُ

ُكماُوصفهُانمؤلفعنُمنذُاجلملةُاألوىل،ُفماذاُهعُإذا؟ُوماُالعصفُالصحيحُانمالئمُله؟ُُُإذا،ُابنُلناُأنُالرجلُليسُخبيال
ُالعصفُالصحيحُانمعتمدُالىُاألدلةُاليتُأوردهاُانمؤلفعنُأنفسهمُهعُأنهُرجلُفقري.

ُنماذا؟
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ُكل  هُنتيج  ةُغ  رامتنيُفرض  هماُالي  هُالقاض  ي:ُاألوىلُألخ  ذُح  ذاءُالقاض  ي،ُواألخ  رىُ جل  رحُالرج  ل.ُيق  علُانمؤلف  عنُألنُالرج  لُفق  دُمال  ه
ُكانُميلتهُمنُمال،ُوأمسىُفقريا".42ص ُ:ُ"وهتذاُفقدُالبخيلُكلُما

ُونسألُانمؤلفني:ُهلُيصبحُالرجلُالغينُفقرياُبعدُغرامتنيُاثنتنيُفقط؟
ُ.واجلعاب:ُال.ُإنُالذيُيصبحُفقرياُبعدُغرامتنيُهعُالرجلُالفقريُالذيُيعيشُكفافا{

ُ

 م .. حذف مسرحية "احملاكمة" من الثاين اإلعدادي(5102/5102م يف العا ثالث)األثر ال -3
ُكانُمقايلُانُمسرحيةُ"احملاكمة"ُيفُمقررُالثاينُالإاداديُانمعنعنُب " ُكتابُمث لصفُالثاينُالإاداديُللغةُالعربيةُنمعنيُبسيسعُااحنياز

ُكانُإالُأنُح ذفُيفُالعامُالشيعاياألديبُ ُم.1122/1122"،ُوما
{(2ُ)ُ

ُمخسةُخصصُمؤل ُوجعلعها ُالعدل، ُلفترة ُيفُالفصلُالدراسيُاآلخر ُالرابعة ُللصفُالثاينُالإاداديُالعحدة ُالعربية ُكتابُاللغة فع
ُُدروسُكانتُالثالثةُاألولُمنهاُمسرحيةُمعنيُبسيسعُ"احملاكمة"ُاليتُكانُمعضعاهاُحماكمةُابنُانمقفعُالذيُاْخت لفُيفُقتله.

فاُأدبياُفقطُالىُالرغمُمنُأنهُااتمدُيفُمسرحيتهُالىُفترهُالشيعايُالذيُجعلهُيبديُأنُابنُواّرفُانمؤلفعنُالشاارُبسيسعُتعري
ُانمقفعُقتلُسياسةُوليسُتدينا،ُفتيفُملُيعرفهُانمؤلفعنُ"أيديعلعجيا"؟

ارُالسياسةُوأغفلُقلتُقبال:ُإنُقتلُابنُانمقفعُاختلفُيفُسببهُهلُهعُالزندقةُفيتعنُالقتلُتدينا؟ُأمُهلُهعُالسياسة؟ُواختارُالشا
واحنيازهمُإليهُاحنيازاُليسُوحيداُيفُُالزندقة،ُوهعُحرُفيماُيعتقدُويرى،ُفماُاذرُمؤلفيُالتتابُالوربعيُيفُاختيارهمُنصُمعنيُبسيسع

ُهلاُهنا؟ُُالقضاتاُاخلالفيةُيفُكتاهبم؛ُفقدُتتررُاحنيازهمُيفُقضية ُأخرىُلنُأتعٌر
ُالُأدري.

ُانمؤلفعنُأنُاألد ُيعلم ُيهملهُهلُمل ُكما ُذلك ُوأمهلعا ُأمُهلُالمعا ُكاحلالجُوغريه؟ ُالشخصياتُالقلقةُاترخييا ابءُخيتارونُلإبدااهم
ُاألدابءُالذينُيرونُاألدبُسيداُالىُكلُشيء،ُالىُكلُشيء؟

ُ(1)ُُُُ
ُماذاُفعلُبسيسع؟ُ

بنبذةُانهُمنُمعسعاةُويتيبدتاُوأخرىُانُابنُأظهرُالدولةُوالقضاءُبشرُمظهر،ُواحنازُإىلُابنُانمقفعُقبلُأنُيبدأُالتتابة،ُوسأكتفيُ
ُانمقفع،ُوأتركُاحلتمُنمنُيقرأُويالحظ.
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(3)ُ
،ُوااشُيفُمصرُحيثُخاٌُجتربةُانمسرحُالشعري.ُأهنىُالعمهُاالبتدائية2212ُمعنيُبسيسعُهعُشاارُفلسطيينُمنُمعاليدُغزةُ

ُكليةُغزةُاامُ بسيسع.ُبدأُالنشرُيفُمجلةُ"احلرية"ُاليافاوية،ُونشرُفيهاُأولُ،ُوهعُشقيقُالتاتبُواألديبُاابدين2243ُوالثانعيةُيف
ُاامُ ُالتحقُسنة2242ُقصائده ُاألمريتيةُابلقاهرة،ُوخترجُاام2243ُُ. يفُقسمُالصحافة،ُوكانُمعضععُرسالته2221ُُابجلامعة

ُا ُبني ُالفاصلة ُاحلدود ُحعل ُوتدور ُاألدىن"، ُالشرق ُإذااة ُبرامج ُيف ُوانمسمعاة ُانمنطعقة ُوالتلمةُ"التلمة ُجهة ُمن ُوالتلفزيعن نمذتاع
كانعنُالثاين12ُُُانمطبعاةُيفُالصحيفةُمنُجهةُأخرى.ُاخنرطُيفُالعملُالعطينُوالدميعقراطيُمبترا،ُواملُيفُالصحافةُوالتدريس.ُويفُ

2222ُالثانيةُمنُُو2222ُإىل2222ُُنشرُديعانهُاألولُ)انمعركة(.ُسجنُيفُانمعتقالتُانمصريةُبنيُفورتنيُاألوىلُمن2221ُُ)يناير(ُ
ُ.2223إىلُ

كانُمعنيُشيعاًياُفلسطينيا،ُوصلُإىلُأنُأصبحُأميًناُااماُللحزبُالشيعايُالفلسطيينُيفُقطاعُغزة،ُوكانُمسريُالربقعينُانئًباُلألمنيُ
ُيفُالقطاع.ُويفُاامُ ُمقيًما ُأالنُبسيسعُذلكُمن2233ُُالعام ُتعحدُالشيعايعنُالفلسطينيعنُيفُحزهبمُانمعحد، الىُمنربُاندما

ُاجمللسُالعطينُالفلسطيينُالذيُاقدُابجلزائرُحينها،ُوظلُمعنيُاضعُاللجنةُانمركزيةُللحزبُحىتُوفاته.
(4)ُ

ُكليلةُودمنة"،ُفقالُيفُُ-أيُابنُانمقفع–ارفهُ ُكتابهُ"خعاطرُحعلُكتاب "وائلُحافظُخلف"ُيفُتصديرهُلتتابُ"األدبُالصغري"ُويف
نمقفعُمجعسياُمنُأهلُفارس،ُوكانُيسمىُروزبهُبنُداذويه،ُوأسلمُالىُيدُايسىُبنُاليُامُالتتابُاألول:ُ)كانُابدُهللاُبنُا

ُكانُقدُاستعملهُالىُاخلراج،ُفخان،ُفعاقبهُحىتُ السفاحُوانمنصعر.ُوأطلقعاُالىُأبيهُانمقفعُبفتحُالفاء؛ُألنُاحلجاجُبنُيعسفُالثقفي
ُكانمقاطفُبالُآذان.ُوقدُماتُمقتعاًل،ُواختلفعاُُبتسرُالفاء؛ُن سبُإىلُتقفعتُيداه.ُوقيل:ُبلُهعُانمقفع بيعُالقفاعُوهيُمنُاجلريد

ُيفُسببُمقتلهُوالطريقةُاليتُق تلُهباُويفُسنةُوفاتهُأيًضا".
(2)ُ

ُليصححعاُأخطاءُوزارةُالوربيةُوالتعليمُالوربعية؟ُ؛هلُيعيُانمعلمعنُذلكُويقرؤونُالتاريخ
ُ{أداعُهللاُتعاىل!
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ُ

 يف الرتبية اإلسالمية لألول اإلعدادي( م .. نشرة لتدارك موضوع القلقلة5102/5102العام يف رابع )األثر ال -4
ُكانُسريعا.ُو ُهذاُاألثر

ُكيف؟
اطلعُأحدُانمقربنيُمنُمستشارُالوربيةُالإسالميةُالىُانمقالُاآليت،ُورفعُاألمرُإليه،ُفأصدرُالسيدُانمستشارُمشتعراُنشرةُااجلةُ

ُلتداركُذلك.
 الإاداديُاألولُيفُكافٍُُصحيحُمتثيلُوندُمنُ}القلقلة

(2) 

ُطيِّبةُفترةُوهيُالتَّجعيد؛ُقعاادُلإرساءُحماولةُتعجدُم1122ُ/1122ُُطبعةُالإاداديُاألولُللصفُالإسالميَّةُالوربيةُكتابُيف
 .أبهدافهاُخيلُ ُقدُتنفيذهاُلتنُومتميِّزة،

 كيف؟

 ".نمدواُالقلقلة..ُالتجعيدُأحتامُمن:ُ"العنعانُجند3ُُصُيف

 :كاآليتُانمعضععُأهدافُأتيتُمثَّ

 الدرس؟ُهذاُيفُنتعلَّمُماذا"

 .القلقلةُأحتامُ•

 .انمدُأحتامُ•

 ".انمدُأنعاعُ•

اُالقلقلةُبتعريفُانمعضععُيبدأُمثَّ ُاحلرفُستعنُأكانُسعاءُقعيَّة،َُنربةُلهُي سمعُحىتُبهُالن طقُاندُالسَّاِكنُاحلرفُيفُاضطراب:ُ"أبهنَّ
 ".العقفُنتيجةُاارًضاُأمُأصليًّا

ُالصفحةُيفُفقالُهبا،ُانمختصَّةُاألحرفُبذِكرُمعضعَاهاُذََكرُمثَُّدرجات،ُوالُأقساًماُوالُأنعاًااُيعرِدُوملُفقط،ُابلتعريفُالتتابُاكتفى
 "(.دُجُبُطُق"ُحروفُمخسةُيفُالقلقلةُ ُوجَتب:ُ)ذاهتا

 قال؟ُماذا

 ".حروفُمخسة:ُ"قال

 ذلك؟ُيفُوماذا

 .لغعيُخطأُفيه
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 هع؟ُما

ُفتانُالقلَّة؛ُمَجعُحتتُإالَُُّيَندرجُالُاددٍُُمعُانمشهعرُالىُالعشرةُمنُيَبدأُالذيُالتثرةُمجعُالىُالدالَّة"ُف  ع عل"ُِصيغةُاستخدامُإنَّه
 ...ُ-21ُُمنُكثرةُمجع"ُف ععل"وُ،21ُ-3ُُمنُقلَّةُمجع"ُأفعل"ُألنَُُّ؛"أحرفُمخسة:ُ"يقعلُأنُجيب

 سنجد؟ُفماذاُ-ُالعلميةُالناحيةُصعبَُُوميَّمناُاللغعيَّة،ُاهلنةُهذهُانُتغاضيناُوإن

 القلقلة؟ُمعضععُانُماذا

(1) 

فةُهلذهُالتتابُمثَّلُلقد  .فقطُاثننيُمبثالنيُالصِّ

 فقط؟ُاثنان

 .فقطُاثنانُنعم،

 .المُأيُيفُقاادةًُُي  َعلِّمُالُالذيُالتمثيلُن دَرةُالىُاقتصرُاألمرَُُوليتَُ

 معه؟ُماذا

 .حيقِّقهُالُوآخرمهاُأسطر،ُقبلُالعاردَُُالتعريفَُُحيقِّقُانمثالنيُذينهُأحدُأنَُُّمعه

 كيف؟

ُِإانَُُّقَال عا:ُ﴿ُتعاىلُوقعلهُ،[2:ُيس﴾ُ]ُي  ْؤِمن عنَُُاَلُُفَ ه مَُُْأْكَثرِِهمَُُْاَلىُاْلَقْعلُ َُحقََُُّلَقدُْ:ُ﴿ُتعاىلُقعلهُذلكُومثال:ُ)3ُصُالتتابُيقعل
َنَّت مُُْتَ ه عاتَ ن ُُْملَُُْلَِئنُُِْبت مَُُْتطَي َّْرانَُ  [(.23:ُيس﴾ُ]ُلَنَ ْرمج 

 وجدان؟ُماذا

 .التعريفَُوفقُالىُفيهاُشيءُفالُاألخرىُاآليةُأمَّاُقلقلة،ُفيهاُاألوىلُاآليةُيف﴾َُُلَقدُْ﴿ُُيفُالسَّاكنةَُُالدالُوجدان

 التعريف؟ُإىلُالدائمُالردُ ُنماذا

ُأيًضا،ُانمتحّرِكُاحلرفُيفُمعجعدةُجَيعلهاُممَّاُاألحرف؛ُهلذهُذاتيَّةُصفةًُُجَيعلعهناُدالتجعيُالماءُمنُفئةًُُجندُالميًّاُالقلقلةُحَبثناُإنُألنَّنا
 .أمهيَّةُلإشارتهُيتعنُفلنُأشارُوإنُهذا،ُإىلُيِشرُملُالِتتابُلتن

 ملَ؟

 .القراءةُيفُهلاُأثرُفالُتنفيذيَّة؛ُالُالميَّةُانمرتبةُهذهُألنَُّ

(3) 

ُالَقلقلةُحروفُهباُاليتُالتلماتُحدِّد:ُ)ابلقلقلةُاخلاص3ُُسُيفُالتتابُفيقعلُالقلقَلة،ُِصفةُممفهُعُانمؤكدةُاألسئلةُأتيت2ُُصُويف
 (.التاليةُاآلتاتُيفُكلمةٍُُبتلُُِّاحلرفُحتديدُمع

 يقعل؟ُماذا
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 ثالثة؟ُأمثلةُقُجاءتُفهلُثالثة،ُاالصطالحيُاجلمعُوأقلُ ُسامل،ُمؤنَّثُمجعُواآلتاتُ،"التاليةُاآلتاتُيف:ُ"يقعل

 .ال

 كيف؟

 .آنًفاُالتمثيلُيفُحَدثُكماُ-ُخطأُوآخرمهاُصحيح،ُأحدمها:ُفقطُمثاالنُجاء

 كيف؟

ُمث َُِّمن ْه مَُُْااَهْدتَُُالَِّذينَُ﴿ُوُ،[21:ُالدخان﴾ُ]ُم ِبنيٍُُِبد َخانٍُُالسََّماءُ ُأَتْيتُُيَ ْعمَُُفَاْرَتِقبُْ:ُ﴿ُانمطلعبُحتديدُبعد3ُُسُيفُالتتابُيقعل
 [(.22:ُاألنفال﴾ُ]ُيَ ت َّق عنَُُاَلَُُوه مَُُْمرَّةٍُُك لُُِّيفَُُاْهَده مُُْيَ ن ْق ض عنَُ

 .متثيلَُمعضعُاألخرىُاآليةُيفُيعجدُوالُاألوىل،ُاآليةُيف﴾ُُفَاْرَتِقبُْ﴿ُُاألمرُالِفعلُابءُيفُالقلقلةُ ُتعَجد

(4) 

ُالترمي؟{ُالقرآنُجتعيدُقعاادُ ُت علَّمُأهتذاُيل؟التمثُيفُالن درةُهذهُوِلماذاُلآلتات؟ُالصَّحيحُغريُاالختيارُهذاُِلماذا:َُنسألُذلكُوجيعلنا
ُم1122/1122العامُالدراسيُتفصيلُاآلاثرُ..ُآاثرُ(3ُ)

ُ(..ُحذفُمعضععُ"منُنعادرُجحا"ُمنُالسادسُاالبتدائيم1122/1122يفُالعامُُامساألثرُاخل)ُ-2
ُم.1122/1122لعامُمثُكانُمقالُ"هلُيصلحُجحاُشخصيةُأدبية"،ُالذيُكانتُنتيجتهُحذفهُمنُمقررُهذاُا

ُوهاكمُنصه:
ُهلُيصلحُجحاُشخصيةُتعليمية؟ُ}

(2)ُ
ُكعنهُشخصيةُاترخييةُأوُشخصيةُأدبيةُ-جحاُ ُكاألدبُالشعيبُمعدومُانمؤلفُشائعُانملتيةُُ-بعيداُان شخصيةُاانميةُصارتُأخباره

حتملُاحملتعىُُجيعلهُشخصيةُأدبيةُثرةُوهذا،ُقابلُالإضافةُواحلذفُوالتطعيرُمنُدونُخعفُمالحقةُحقعقُانملتيةُالفتريةُوغريها
ُ.الثقايفُوالسياسيُالذيُيالئمُماُيراهُاألديب

ُنماذا؟
ُألنهُقابلُلتمثيلُكلُاحلاالتُالإنسانية؛ُألنهُصارُرمزاُمقبعالُمنُالناس.

ُلتنُ...
ُشخصيةُتعليمية؟ُُذلكلتنُهلُجيعلهُ

ُوىل.ال.ُالُجيعلهُذلكُشخصيةُتربعيةُالُسيماُللمراحلُالتعليميةُاأل
ُكيف؟
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(1)ُ
ُتلكُالتجربةُاليتُجعلتُمنهُشخصيةُتربعية؛ُلنرىُأأصابُمنُاختاراهُ ُ؟ُأمُال؟هُونعادرهيفُاختيارُمعاقفشخصيةُتربعيةُتعالعاُنستعٌر

ُكتبُ ُانعانهُ"منُنعادرُجحا"،ُيفُمقدمته ُانمعضعااتُانمقررُالىُالصفُالسادسُاالبتدائيُجندُمعضعاا ُكتابُالقراءةُمتعددة يف
ُالتتابُمقدمةُهتيئُأذهانُالنشءُنماُسيأيت.ُُمؤلفا

ُفماذاُقاالُبعدُبيانُشهرةُجحاُوقبعلُالناسُلهُيفُكلُالشععب؟
ُكلُمنهاُنقداُذاتياُأوُاجتماايا،ُأوُحلعالُمرحةُتدلُالىُخفةُظله".41قاالُيفُص ُ:ُ"وإذاُأتملتُنعادرُجحاُوجدتُأنُوراء

اُبدتُسخيفة،ُوالىُذلكُفَ ْليَ تَّهمُمنُالُحيتملهاُنفسهُوفهمه؛ُألهناُالُتنطقُانُهتذاُهتيأتُاألذهانُلنفيُابثيةُمعاقفُجحاُمهم
ُ!اهلعىُكماُسبق

ُكانتُالنعادرُاليتُمتثلُانمعاقفُالوربعيةُاليتُأرادُانمؤلفانُإيصاهلاُإىلُأذهانُنشءُانمسلمني؟ ُفماذا
ُ(3)ُ

ُرهُمنُجديةُهذهُانمزحُوالنعادر،ُفهلُو فِّقاُيفُاختيارها؟ليربزاُمنُخالهلاُماُسبقُتقريُ؛ثالثةُمعاقفُقصصيةانمؤلفانُُاختار
ُال.

ُكيف؟
جاءُانمعقفانُاألوليانُخاليانُمنُأيُقيمةُتربعيةُجيدة،ُأماُانمعقفُالثالثُفقدُاحتعىُقيمةُالتخلصُمنُاحلرجُمنُدونُإحراجُأحد،ُ

َُمْند وَحةقَُاْنُاْلَتِذِب"،ُوألنهُينميُالتياسةُوالفطنةُفيمتنُقبعله؛ُألنهُيندرجُحتتُماُأخرجهُالبخاريُيفُصحيحهُ"اَببُاْلَمَعارِي ض 
ُاالجتماايةُيفُأذهانُالنشء.ُ
ُوملُيعفقاُيفُاثنني؟ُ،فتيفُوفقُالتاتبانُيفُمعقف

ُكلُماُيروىُانُجحاُصاحلُللتعظيف ُ؛ُلذاُاليهماُأنُخيتاراُماُيرغبانُمنُمعاقفهُونعادرهُوالىُاجلميعُالتفسرييبدوُأهنماُيعتقدانُأن
ُ!لتنُماُأبعدُذلكُانُالصحةُالعلميةُوالفنيةُواألخالقيةُوالتعليميةوالقبعل،ُ

ُكيف؟
(4)ُ

انمعقفُاألولُيدورُحعلُذلكُانملكُالتافهُالذيُطلبُأنُي علِّمُأحدُمحارهُالقراءةُوالتتابةُمقابلُألفُدينار،ُفقبلُجحاُمشورطاُمرورُ
ُمرورُاشرينُااماُسيتعنُأحدانُقدُمات:ُأان،ُأوُانملك،ُأوُاحلمار".ُ:ُ"بعد43اشرينُااما.ُونماُالمهُأحدُمعارفهُقالُيفُص

ُكتابُُ،هتذاُيضعُجحاُأيديناُالىُالسرُالذيُملُيدركهُغريهُيفُهذهُالقصةُاليتُميتنُقبعهلاُلعُوردتُيفُمجمعاةُأدبية أوُوردتُيف
ععبُانمتخلفةُاليتُينصرفُحتامهاُإىلُتعافهُفلسفيُيناقشُفلسفةُاجملتمعاتُوسياستهاُمنُخاللُمعاقفُوقصص؛ُفهيُتبنيُمسةُالش

ُ.،ُوجيعلُانمنطقُوانمعضعايةُمنعدمةُيفُكلُجعانبُاحلياةاألمعر؛ُمماُجيعلُرااتاهمُيستخفعنُهبم
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ُلتنُهلُتصلحُالقصةُمعقفاُتربعتا؟
ُال.ُ

ُنماذا؟
انمصريُالذيُيدركهُانمؤلفانُجيعلُالعقعفُُتألنُانمختاراتُالوربعيةُالُينبغيُأنُتتعنُمتعددةُالقراءات،ُالُسيماُأنُنظامُاالختبارا

ُ.،ُوالُيسمحُابلقراءةُالسياسيةُالناقدةُللحتمدائماُمعُظاهرُالتالم
ُ(2)ُ

ُوأتىُانمعقفُالثاينُليزينُالتذبُتزييناُصرحيا.
ُكيف؟

اجلارُنماُهمُابالنصرافُُلتنُ،وأخربهُأنهُيفُالسعقُمعُابنهُاندماُطلبُأحدُجريانُجحاُمحارهُألداءُبعضُاألمعرُأنترُجحاُوجعده
ُ:ُ"إنكُتتذبُالّيُتاُجحا،ُهاُهعُاحلمارُينهق،ُوأنتُتقعل:ُإنهُيفُالسعق".43هنقُاحلمار،ُفالمهُقائالُيفُص

ُفماذاُقالُجحا؟ُهلُيعتذرُويتعنُصادقا؟
ُال.

ُكيف؟
ُكالمهُهعُالصحيحُحىتُلعُخالفُالعاقع ُكذابُالذيُجيعلُالُأييتُجعابُجحاُيفُالصفحةُذاهتاُمؤكداُأن قعلُصدقاُاندماُيعافقهُأو

ُ.اندماُخيالفه
ُكيف؟

ُقالُجحا:ُ"تاُجاريُالعزيز،ُهلُيصحُأنُتصدقُاحلمارُوالُتصدقُجارك؟".
ُهتذاُيربزُالتاتبانُجحاُمصراُالىُكذبه،ُوينهيُكذبهُمبزحةُجتعلُانمعقفُمنهُخمالفاُنماُرواهُالإمامُمسلم.

ُُكيف؟
ثَ َناُأَب عُ ثَ َناُأَب عُاأْلَْحَعِصَُاْنَُمْنص عٍرَُاْنَُأيبَُواِئٍلُجاءُيفُصحيحُمسلمُ]َحدَّ ُقَااَل:َُحدَّ ُالسَّرِيِّ َبَةَُوَهنَّاد ُْبن  َُأيبَُشي ْ َُبْتِرُْبن  َاْنَُاْبِدُاَّللَِّ

ُالُْ َُوِإنَّ ْدَقُِبرٌّ ُالصِّ َُصلَّىُاَّللَّ َُاَلْيِهَُوَسلََّم:ُِإنَّ ُاَّللَِّ ُي ْتَتَبُْبِنَُمْسع عٍدُقَاَل:ُقَاَلَُرس عل  ْدَقَُحىتَّ ُاْلَعْبَدُلَيَ َتَحرَّىُالصِّ ربَُّيَ ْهِديُِإىَلُاجْلَنَِّة،َُوِإنَّ
َُوِإنَُّاْلف ج عَرُيَ ْهِديُِإىَلُالنَّاِر،َُوِإنَُّاْلَعْبَدُلَيَ َتَحرَّى ُِصدِّيًقا.َُوِإنَُّاْلَتِذَبُف ج عرق ااًب".ُُِاْنَدُاَّللَِّ َُكذَّ ُي ْتَتَب ُاْلَتِذَبَُحىتَّ

جحاُهناُيتحرىُالتذب،ُويتابرُوالُيعتذر،ُفيجعلُاحلقُوالصعابُالُأمهيةُهلما،ُوجيعلُالسفسطةُالتالميةُهيُمعيارُالفصلُيفُُو
ُاألمعرُاحلياتية.

ُتربعتا؟ُافهلُيصلحُذلكُمعقف
ُكانُالتسعيغ. ُال،ُالُيصلحُمهما
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لناقدُوالنقدُالفينُواألخالقي؟ُأمُهلُجيدونُذلكُتضييعاُلعقتُفهلُينتبهُانمعلمعنُاندُتدريسُهذهُالنعادر،ُويعلمعنُالتالميذُالتفتريُا
ُاحلصةُفيماُالُيفيد؛ُألنُانمنهجُدائماُالىُحق،ُوالعزارةُدائماُالىُصعاب؟{

ُ
ُ("..ُتعديلُنصُ"البخيلُوالدجاجة"ُإىلُ"الطماعُوالدجاجةُم1122/1122يفُالعامُُدسسااألثرُال)ُ-1

ُالناقد(ُالتفتريُي علِّمُ-االبتدائيُللسادسُ"والدجاجةُالبخيل"ُتناقضاتُكتشافاُُانمعنعنُب )ُ"البخيلُوالدجاجة"ُنصمثُكانُمقايلُانُ
ُالذيُنشرتُفيهُأنُفترةُالنصُهيُالطمعُوليسُالبخل،ُوطعرهتاُالىُهذاُالرابط:

http://www.alukah.net/social/0/94164/ 
ُ.مُإىلُ"الطماعُوالدجاجة"1122/1122كانتُالنتيجةُتغيريُالعنعانُيفُمقررُهذاُالعامُوقدُُ

ُ:الذيُطعرُيفُمعضععُالرابطُوأنشرُانمقالُاألصل
ُخطأُم ؤلفيُالتتبُالتعليميةُالفتريُيفُحقُالطالبُ}

(2)ُ
ُكتابُاللغةُ العربيةُللصفُالسادسُاالبتدائيُالفتريةُبينتُيفُمقالُسابقُانعانهُ"هلُيصلحُجحاُشخصيةُتعليمية"ُأخطاءُمؤِلَفْي

ُواخللقيةُالىُالتالميذُلسعءُاختيارُالنعادرُيفُانمعضععُالنثريُ"منُنعادرُجحا".
ُويفُهذاُانمقالُأوضحُخطأمهاُالفتريُلسعءُاختيارمهاُنصاُشعرتاُللشاارُ"دمحمُاثمانُجالل"ُانعانهُ"البخيلُوالدجاجة".ُ

ُكيف؟
ُكماُذكرُيفُالتلمةُالثانيةُيفُبيتهُالشعريُاألول.ُحيدثُهذاُالنصُانعانهُ"البخيلُوا لدجاجة"،ُوقدُأدارُالشاارُشعرهُالىُالبخيل

ُهذاُالىُالرغمُمنُأنُمعضععُالقصيدةُوالدرسُيتناولُالطمعُالُالبخل،ُفيتعنُالرجلُطماااُالُخبيال.
ُوشهدُهبذاُانمؤلفانُيفُتقدميهماُانمعضعع.

ُكيف؟
ُكنزُالُيفة،ُوالعزُيفُالقنااة.ُولتنُبعضُالناسُيدفعهمُالطمعُواجلشعُإىلُالرغبةُيف22ُصقاالُيفُمقدمتهماُللمعضععُ :ُ"القنااة

ُاحلصعلُالىُكلُشيءُدفعةُواحدةُفيتعنُنصيبهمُاحلرمانُوالندم".ُ
ُبعدُهذهُانمقدمةُاليتُتشريُبعضعحُوجالءُإىلُأنُانمعضععُهعُالطمعُقاال:ُ"ويتضحُهذاُمنُالنصُاآليت".

ُذلك؟ُماُمعة
ُمعناهُأنُالنصُاآليتُسيعتسُقيمةُالطمعُالسيئةُالُالبخل.

ُفهلُحدثُهذا؟
ُال،ُملُحيدث.
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ُكيف؟
ُداعانُنقرأُالنصُالشعريُالقصصي!

(1)ُ
ُكانُالبخيلُاندهُدجاجةُ*تتفيهُطعلُالدهرُشرُاحلاجة
ُيفُكلُيعمُمرُتعطيهُالعجب*وهيُتبيضُبيضةُمنُذهب

ُكنزا*وأن   هُيزد ُادُمنهُا  زافظنُيعم  اُأنُفيها
ُفقبضُالدجاجةُانمست ني*وكانُيفُميين هُست ني

ُوشقهاُنصفنيُمنُغفلته*إذُهيُكالدجاجُيفُحضرته
ُكنزاُوالُ"ِلِقيَّه"*بلُاظمةُيفُحج رهُمرمية ُوملُجي د

ُفقالُالشكُأبنُالطمعا*قدُضيعُلإلنسانُماُقدُمجعا
(3)ُ

ُمعاُوطماااُوجزاءُذلك؟ُأوجدمتُخبالُيفُهذهُالقصةُالشعريةُاخليالية؟ُأمُوجدمتُط
ُ:ُ"منُاستعجلُالشيءُقبلُأوانهُاعقبُحبرمانه".23إنُالرجلُطماعُدفعهُطمعهُإىلُأنُينطبقُاليهُماُقالهُانمؤلفانُص

،23ُفتيفُملُينصاُالىُهذاُاخلطأُانمفاهيميُالفتري؟ُوكيفُتغافالُانهُثالثُمرات:ُمرةُاندُاختيارُالنص،ُومرةُاندُشرحهُص
:ُ"يرويُلناُالشاارُحتايةُخيالية؛ُلينتهيُبعدهاُإىلُاحلتمةُاليتُمهدُهلاُهبذهُاحلتاية،ُفيذكر23ُيفُهذاُالشرحُصُومرةُاندُقعهلما

ُكانتُاندهُدجاجةُتبيضُلهُيفُكلُيعمُبيضةُمنُذهب"؟ ُأنُخبيالُطمااا
ُلتمسُهلماُالعذرُيفُالتنبيه؟أيتفيُأنُي لِحقاُالصفةُاألصليةُاليتُتطابقُانمعضععُ"الطمع"ُابلصفةُاخلاطئةُ"البخل"ُحىتُن

ُال،ُوال.
(4)ُ

ُوجاءتُالصعرةُالتعضيحيةُلتضيفُبعداُجديداُمنُاخللل.
ُكيف؟

ُ،ُوحمتعتاهتاُرجلُحيملُستيناُودجاجةُوخنلةُووااءُسقيُللدجاج.22وردتُالصعرةُص
ُمثُماذا؟

ُمثُالُشيء.
ُوماذاُيفُهذا؟

ُفيهُنقضُالعنعان.
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ُكيف؟
ُكلُيعمُبيضةُذهبإنُالرجلُخبيل،ُوإنُالدجاجةُتعط فتيفُيوركهاُمنُدونُجدرُوأبعابُومغاليق؟ُأهيُدجاجةُاادية؟ُأهعُُ-يه

ُرجلُغريُخبيل؟
كانُينبغيُالىُمنُرسمُالصعرةُأنُيظهرُسياجاُيضيقُانمساحةُحىتُيورجمُفترةُالبخل،ُأماُأنُيوركُانمساحةُمنُدونُحدودُفهذاُ

ُتناقضُآخرُجيعلُالصعرةُيفُوادُوانمعضععُيفُآخر.ُ
(2)ُ

فياُمعشرُانمعلمني،ُانتبهعاُونبهعاُتالميذكم،ُوالمعهمُالتفتريُالإبداايُوالناقد،ُوالُتتنُمهمتتمُ"روتينية"؛ُفإنُهذاُاخلطأُخطأُيفُ
ُ{انمعضععُالذيُميثلُاحملتعىُالذيُيعنيتمُأوال!

ُ
ُ(داديمنُالثاينُالإاُ..ُحذفُمعضععُ"لعُأنينُرئيسُحي"ُم1122/1122يفُالعامُُسابع)األثرُالُ-3

ُكانُمقايلُانُمعضععُ"لعُأنينُرئيسُحي"ُيفُالثاينُالإادادي ُرئيسُأنينُلع)ُمعضععُيفُواللغعيُالفتريُاخلللُانمعنعنُب ]مظاهرُمث
ُمُالىُالرابطُاآليت:22/21/1122الإادادي[،ُانمنشعرُيفُُللثاين(ُحي

http://www.alukah.net/social/0/93365/ 
ُم.1122/1122وقدُحذفهُمقررُهذاُالعامُ

 الإاداديُللثاين"ُحيُرئيسُأنينُلع"ُمعضععُيفُواللغعيُالفتريُاخلللُ}مظاهر

(2)ُ
 .األدوارُمتثيلُفترةُالىُالإاداديُالثاينُللصفُالعربيةُاللغةُمقررُوحداتُمنُالثانيةُالعحدةُتنهض

 كيف؟

 .وحقعقهاُوواجباهتاُانمهنةُطبيعةُالتالميذُفيعرفُانمهنة؛ُمهماتُالتالميذُأحدُويؤديُانمهن،ُمنُمهنةُدرسُكلُيتناول

ُيفُأخلَّتُلتنهاُطيبة،ُفترةُوهيُ،"الفصلُبرنمان"ُبرانمجُخاللُمنُانمعرفةُحقُوامتالكُانمساءلةُلفترةُالورويجُإطارُيفُالفترةُوت ؤدَّى
 .مالاجلُهبذا..."ُحيُرئيسُأنينُلع"ُالثاينُالدرس

 ِلَمْه؟

 .خيتلُالفقراتُترتيبُجعلُمماُالِفَتر؛ُترتيبُيفُخللُالدرسُبدايةُااتعرُالبدءُيف

 كيف؟

ُاببتسامتهُأمحدُاألستاذُاليناُأطلُوقدُحلظاتُإالُهيُوماُالفصل،ُدخلنا..ُاألسبعايةُالربنمانُجلسةُبدأت..ُالتايلُاخلميسُيعمُحان)
 (.اجللسةُوقائعُوبدأتُية،التحُاليناُردُبتحيته،ُقمنا..ُانمعهعدة
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 فيه؟ُفماذاُورد،ُماُهذا

ُاألسبعايةُالربنمانُجلسةُبدأت"ُورودُفيه ُلتصبحُحذفهاُيقتضيُالصحيحُالورتيبُوكانُالتترار،ُإىلُأدىُمماُمتاهنا؛ُغريُيف"
ُ)الصياغة ُالتايلُاخلميسُيعمُحان: ُانمعهعدةُتسامتهاببُأمحدُاألستاذُاليناُأطلُوقدُحلظاتُإالُهيُوماُالفصل،ُدخلنا.. ُقمنا..
 (.اجللسةُوقائعُوبدأتُالتحية،ُاليناُرد..ُبتحيته

 .اخلللُومي َْحىُالصياغة،ُتعتدلُاحلذفُهبذا

(1) 

 .منهُأاظمُهعُماُتالهُبلُالعحيد،ُالفتريُاخلللُمظهرُهعُهذاُيتنُومل

 هع؟ُما

ُضابطُدورُمثَّلُحنيُرائعُمنُأكثرُمصطفىُكانُلقد:ُ)بقعلهُاحلصةُهذهُومعضععُالسابقُانمعضععُبنيُأمحدُاألستاذُربطُأنُبعد
ُأمحدُاألستاذُفأومأُيده،ُأمينُرفعُاليعم؟ُالعرقةُيسحبُأنُاستعدادُلديهُمنُواآلن..ُطيبُبشتلُكلهاُأسئلتتمُانُوأجابُشرطة
ُاألحياء،ُمنُحيُرئيسُنكأُلعُمصر،ُأجلُمن:ُالتايلُالسؤالُفيهاُوقرأُفتحهاُمثُالعرقات،ُبنيُمنُورقةُأمينُسحبُمعافًقا،ُبرأسه
ُتفعل؟ُأنُاليكُينبغيُماذا ُالتفتريُوليسُالصعري،ُالداائيُللتفتريُيروجُالذيُالتفترييُاخلللُشهدتُاليتُاجللسةُبدأتُ-(

 .احلقيقي

 كيف؟

ُاليُماُألديتُحيُرئيسُأنينُلعُمصر،ُأجلُمن:ُقالُمثُانمهنة،ُانُمعلعماتُجيمعُكأنهُدقيقتنيُمدةُأمينُستت:ُ)التتابُقال
 (.كلهاُاحملافظةُمستعىُالىُوالتجميلُالنظافةُجبائزةُاحليُيفعزُأنُاهتمامايتُأولُوجعلتُواجبات،ُمن

 اخللل؟ُأين

 .احليُيفُاألولُانمسؤولُأولعتاتُترتيبُيفُإنه

 كيف؟

 أمين؟ُقالُماذا

ُوالتجميلُالنظافةُجبائزةُاحليُفعزيُأنُاهتمامايتُأولُوجعلتُواجبات،ُمنُاليُماُألديتُحيُرئيسُأنينُلعُمصر،ُأجلُمن:ُ)قال
 (.كلهاُاحملافظةُمستعىُالى

 وحضارية؟ُإسالميةُقيمةُالنظافةُأليستُأمين؟ُأخطأُفيمَُ

ُأمدُهلاُمسابقةُكلُأنُفمعلعمُانمسابقة؛ُبعقتُمؤقًتاُإبرازًاُأبرزهاُأبرزهاُواندماُواجباته،ُأوىلُجعلهاُأمينُلتنُكذلك،ُهيُبلى،
 .إهنائهاُبعدُتنحدرُمثُ،اجلهعدُفيهاُتنشطُمعلعم،
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ُمصطفىُاستدراكُيفُتلتهاُمماُآكدُالقيمةُهذهُوهل:ُفسنسألهُجداًلُُلهُسلمناُولعُدائمة،ُمسةُستتعنُيفعزُاندما:ُقائلُقالُوإن
 أمين؟ُزميل

 مصطفى؟ُقالُماذا

ُوسالمةُانقطاع،ُدونُالتهريبُيارالتُواستمرارُالنظيف،ُكانماءُاألساسية؛ُاالحتياجاتُانُماذاُولتنُطيبة،ُبدايةُهذه:ُمصطفىُقال)
 (.الصحيُالصرفُشبتة

ُيفُاالشوراكُمنُآكدُ ُالنظيفُفانماءُحديثه؛ُمنُاألولُاجلزءُيفُزميَلهُجاَملُأنُبعدُالصحيحُنصاهباُيفُاألمعرُمصطفىُوضعُلقد
 .وغريهاُلت َلىاُأمراٌُمنُمجيعناُونعيشهُنعلمهُماُإىلُيؤديُوتلعيثهُانماءُألنُاحلي؛ُلنظافةُاحملافظةُمسابقة

ُوالصحة؛ُاألمن،:ُفقالتُالعمل؟ُيفُأولعتاتكُفماُاحليُرئيسةُكنتُُِلع:ُس ِئَلتُُْاندماُالطالباتُإحدىُأبرزتهُنماُانمعضععُيتعٌرُومل
 .آدميُخبزُورغيفُنقي،ُماءُمن

ُيهتمُوملُإاالمية،ُمادةُعلهجيُمباُاهتمُألنهُيعفَّق؛ُفلمُانمعضععُكاتبُميثلُالذيُأمينُأماُالطالبة،ُوصدقتُمصطفى،ُصدقُلقد
 .است  ْرِايُاماُومسؤولُراعٍُُفتلناُانهم؛ُهللاُسيسأهلمُالذينُنمعاطنيهُاحلقيقيةُابنمشتالت

(3) 

 .فقطُتناولناهُالذيُاجلزءُهذاُيفُكثريةُمظاهرُلهُفسنرصدُاللغعي،ُاخلللُالىُارَّْجناُوإن

 ماذا؟ُمثل

 .انمساادُالفعلُتعرفُالُالعربيةُاللغةُألنُ؛"فحييناه:ُ"والصحيحُ،"بتحيتهُقمنا:ُ"مثل

ُأنتجتهُالذيُاخلطأُفهذاُ؛"طيبةُإجابةُكلهاُأسئلتتمُانُوأجاب:ُ"والصحيحُ،"طيبُبشتلُكلهاُأسئلتتمُانُوأجاب:ُ"ومثل
ُمراحلُيفُتقررُاليتُالعربيةُاللغةُمقاالتُبهُت تتبُالذيُالصحفيُالإنشاءُمنُانمطلقُانمفععلُاببُحماُقدُاألوروبيةُاللغاتُانُالورمجة
 .التعليم

 .اجلرُهعُفالسحبُ؛"ورقةُأمينُأخذ"ُوالصحيحُ،"ورقةُأمينُسحب:ُ"ومثل

ُاليكُجيبُماذاُاألحياء،ُمنُحيُرئيسُأنكُلع:ُ"والصحيح"ُتفعل؟ُأنُاليكُينبغيُماذاُاألحياء،ُمنُحيُرئيسُأنكُلع:ُ"ومثل
 .يؤديهاُالُأوُانمسؤول،ُيؤديهاُأنُميتنُاستحسانيةُوليستُوجعبية،ُالعملُمهامُألنُ؛"تفعل؟ُأن

ُ{.وأكتفي
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 خامتة ابلتعديالت املرتقبة( 4)
ُ.ينبغيُأنُتراايهاُمقرراتُاألاعادُالقادمةُإنُشاءُهللاُتعاىلُهناكُتعديالتُماُزلتُأرتقبهاُو

ُ؟ماُهي
يفُمجلةُالعاحةُالإلتورونية،ُوكانُامدهتاُإلغاءُتدريسُقصةُأمناُخدجيةُاهنع هللا يضر؛ُنماُوضحتهُيفُسلسلةُمقااليتُيفُنقدهاُاليتُنشرتُُ-2

ملسو هيلع هللا ىلصُنقدُوجهةُنظرُالغائبُيفُالقصصُاليتُجتعلُرسعلُهللاُ،ُوبقيةُانمقاالتُهي:ُ"مقالُ"هلُيتعنُرسعلُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُشخصيةُأدبية؟"
ُأدبية ُو"شخصية ،"ُ ُشخصية ُهللا ُرسعل ُيتعن ُاألديب؟"هل ُالعمل ُيف ُو"اثنية ُإليهالط، ُانمعجه ُواألدب ُالإسالم ُأدب ُبني ..ُ ،ُ"فل

قصةُالسيدةُخدجيةُ،ُو""يفُقصةُالسيدةُخدجيةُ..ُلغةُميسرةُاجلاهليُقرآنية،ُو""األدبُأوُالتاريخُ..ُأيهماُالسيدُاندُاألديب؟و"
ُ."للسادسُاالبتدائيُتلخيصُوليستُأتليفا

كماُبينتُيفُمقايلُُُاينُالإادادي؛ُنمسخُقيمةُالعالءُالعطينانمقررةُالىُالثحذفُالفصلُاألولُمنُقصةُ"كفاحُشعبُمصر"ُُ-1
ُ.الإادادي(ُللثاين"ُمصرُشعبُكفاح"ُمنُاألولُالفصلُيفُوخيانتهاُالعطينُالعالءُقيمةُ)مسخ

؛ُفإنُذلكُلنُيؤثرُيفُحذفُالفصلُالثاينُوالفصلُالثالثُمنُقصةُ"اليُمبارك"،ُوالتعبريُانهماُبفقرةُتضافُإىلُالفصلُاألولُ-3
ُ.األحداثُوالُفنياتُالقصة

ُالإادادي(.ُالثاينُابلصف"ُالعقلُنعمة"ُدرسُيفُاخلرايفُمنُالثاينُالإاداديُنمقايلُ)التفتريحذفُمعضععُ"نعمةُالعقل"ُ-4
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