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 عينة  « ب وعلوممستوى الثالثة الثانوي آدا»
 

  مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير في اللّغة واألدب العربي
 تخصص تعليمية اللّغة العربيـة وتعلمـهـا
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 :إلــــــــى 

 
 

 روح والــــدي الكـــريم                   
     برحمته أسأل هللا أن يتغمده               

 أمـــــــي العــــزيــــــزة                  
ًً ــــانــعرفـ                   ـديـراً ــــوتقــ اً

 
 ولـدّي العـزيزين  عبد الرحيـم وسلسبيل             

 لً ـــــوراً وأمــــــــــــنــــــ                                                                                    

 
 ـــــاــــــــــــبـبيهمـــــــأ             

 راً ــــــــاء وصبـــــــعطـــــ                
 

 أستــاذي الكـريم عبد المجيد عيساني            
 وتقــديــراً  على النسق نفسهاعتـرافـــــاً                                                                      

 

 
 هـذا البحـث نجـازإ علىمن سـاعدني لو ،كـل أســرتي الكريمـة 

 
 

 ـــــذابحـــثي هـ لهم ثمرة أهـــــدي

 
 

 
حميدة بوعروة



 

 

 :مقدمـــة 
يفل سدددتلل،ةلمدددهل ادددتلملدددهتملم دددرلينددد تلعدددهلم وأدددب لللم  ع    دددب لل  ددد ه لم ادددوم ل ددديعدددقل ادددللم  ع   

ل.للمسأ ةلمخ  ه لمحمل بىللتع  تلم ّ غهم،م  ق يسللمعهجلةلمشكالهتتلأهألخصللس هسهم
 لليفللع  تلم نصلمألديبلسبمءليفلمجلهمعةل لليفلم و  ةلم ثهنبيةلل هلكه لهلذملم بضبعلمثللاذهلمألمه ةللكه ل  للللل

دل هلم كبريليفلتكبيهلم  ع تلمعلمهلي خبطلف هلاذملمألخريلمهلمشكالمل مهنهلتقينلمس بمهل، يلمو  ةلتع    ةل
لم عوأ ة، لم ّ غة لليف لم تأينه لم ب ثلمنه ليف لمشبم نه لمنذلمبم  ة ل سنبمم لأق نهه ل  ل8991،لم ذي كه للثم

مبضبعهلمبسبمهل لتع    ةلم نصلمألديبليفلم و  ةلم ثهنبية،ماو لم سنةلم ثه ثةلآدم لمنبذجهل،لاقفنهلم  بملكذ كل
لمهل اا هلل،لمهلمقىلمس  عه لم  ع تلهلهل،عوفلع ىللمقعلم اه أةلم  ع    ةل  نصلمألديبل مءلاذهلم ق مسة،لم  

للةلم ثهنبيةلخه ةجنهزممللتغريممليفلم و  إاذهلم اه أةلمهل النص األدبي وأهميته في " ل ذ كلعنبنهلد مس نهلأد
 .عينة«ب وعلوم امستوى الثالثة ثانوي آد» " تعليمية الّلغة العربية 

ل:لليعبدلسببلمخ  ه نهلهلذملم بضبعلإىل
  دددق يسلحت  دددللم ن دددبقليفلم ادددو لم ثدددهنبي،للذ دددكلأعدددقلم مل  ندددهلمنندددةلملةاددديي ع دددطلأ وللفشدددلمدددهلت هندددههلمدددهلل-

ل.لمطالعنهلع ىلمنهاجللطوقلجقيقةليفلحت  للم ن بق
ل.هذمتلمبم  ةلمشبم لحبثنهلم ذيلأق نههليفلم بضبعل-
ل يهلمخل ل؟:لل ذ كلع  نهلمبم  ةلم ب ثلأ وحلمج ةلمهلم  سهؤتملجن  نهلف  هي يل-

و لم ّق مسدديلادبلم ادم ثدهنبي؟لاددللليفل الم دذ  لخه دةلم  غددبيلمندهلم  ع   ديل    دد لسدببلضدعالممدهل -
اددلل ددهدةلم  ع    ددةلم خ دده ةل؟إىللملم دد ع تلأه ق جددةلمأللىل؟ل ملإىللمألاددقمفلم سدد وةل؟ل مليوجددعلإىلل مم بجددهلهلددتل؟

يفل هجدةل ثدلللادذملم ندبعلمدهلم ن دبقل؟ل ملل دب بميل  ع   ندهلم  دبمللملةفاقملم ن بقلمألدأ ةلمجه   نهلأه نسب
ل.تس ي بل هأاقمفلم س وةل؟ل ملانه ل سبه ل خوىلجنن نه؟يوجعل  وياةلحت  للم ن بقلم رلت

لم عوأ ةلللهلذم لم ّ غة لماو ي لخالل لمه لجبمنبه ليف للم ب ث لمإلشكهل، لاذم لأ ا ي لم ا هم لم ّق مسة م تأم
ل.  علم شعبجللآدمعهلم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيل

معلمج ةلمإل  هئ هملل،لإىللماو مملد مس ة«ل ثهنبيلم عهماجلم  غةلم عوأ ةليفلم  ع  تلمهمن»مس نقنهلدمئ هلإىللللقق
 ع  ددالل فئددةلملةمعددقلهنةههلمددهلآ مءليفلمسدد بده لم ف ددللمألللللمددهلمجعنددبدد ددهءلم  ع  دداليفلمخ  خحت  ددلل:لم  ع اددةلأددد

لمألديب)ل  دددهئيلأهع بددده للجدددب لل دددالم ادددو يهلمإل  ع  دددال،لمن نيددداليفلذ دددكلم دددننجلم ب دددفيلم      ددديللللم
هللطددوقلعوضددنهللشددو نهل،لمسدد ث ه اهليفلم ع   ددةلم  ع    ددةل ددمددهل  ددثلطب عددةلم ن ددبقلم ع  ددقةلف ن،(للم ع  ددي

ضددهفةلإىللحت  ددللمحمل ددبىلم  ع   دديل،لمددهل  ددثلمخ  دده هللمالءم ددهل هأاددقمفلم سدد وةللتق  ددهلك ددهلادديلمخل ددةلإل،أه
ل.خه ةل  غةلم   ب ايللتع  تلم عوأ ةع تلملك هأهيفللل،للم رلمع  قاهلعبقهلم ومج ي   بمدم  ع    ةل

ممددهل ع نددهل، دلمملمسددهعقةليفلم     ددلل، كبهن ددهلسدد اومءللمإل  ددهءلتممننيدديللع ددىلنددهإضددهفةلإىللمع  هد
ل.ن بقلم او يهلمألدأ ةللم  بم   ةللن بقلم  ه عة   ن النع  قلجقملللتبض   ةللتف    ةلاهمةل



لثالثداللثالثدةل  أعدالن دهلل  شدعبلمألدأ دةللللةبةل  ق مسةللمدهلأدالنهن دلتباىلمشك ةلمخ  ه لم ن بقلم نهسلللللل
إذلكهند لعابدةليفلأقميدةلحبثندهلللقدقلخ  دنهليفلمألخدري،لإىلل  لن خدذلمألادقمفلل، ندهلمريلن هلل  شعبلم ع   ةل مدوملل د

مألادقمفلحب دثلالمن خدده لفوك ندهلع دىلم ن ددبقلم درل  ف نهادهلتلت  هشدىلمددعلل،م سد وةليفلم نندهملمع ده ملل الن اددهء
ل.نصللم قلمهلكلل ب للذ كلمهل جللمشبللم ق مسةلجلللمهلابلماو 

ل:أنهءلع ىلم ننجلم  بعليفلطب عةلم هدةلم ق لسةلكه لتبزيعلمبمدلم ب ثللك هلي يلللللللللل
بده زةللم درلمدقملشدول لل ادتلم  عويفدهملم ا ب دأل،ق نهلف دهلإذلم     ةلم ق مسة،:لم ذيلكه لمعنبنهلأدللم   ن قيفل

حبثنددهل فنددبملكددللمددهلم ددنص،لم ددنصلمألديبلم  ع   دديل،للمعددجلم  ع    ددةل نخددوملأعددقاهل  ف ددللمألللللم ددذيلعنبنددههل
لف دددد نهلف ددددهلماددددقيثلعددددهلمألاددددقمفلم سدددد وةل  ددددثل"لعالق ددددهلأهألاددددقمفلم سدددد وةلمخ  دددده لمحمل ددددبىلم  ع   ددددي:"دأدددد

 شددعبلمألدأ ددةل، للمننددهملم شددعبلم ع   ددة،لاددذملمددهلجددهءلأددهلميفلمننددهملم ددرلهلددهلعالقددةلأق مسدد نهلسددبمءللم كفددهءممل
ل...م ن ددددبقلم اقاددددةللماقيثددددةللم ن ددددبقلم نثويددددةللم شددددعويةلمسددددأ ةلمخ  دددده لإىليفلم ثددددهينلل  ددددوق نل،م ب ددددثلمأللل

ن ددةلل  فئددةل   ددقةلم  مللمالءم ددهم  ع   دديلعددوالمحمل ددبىللإىللم ب ددثلم ثه ددثمثللت وقنددهليفلللمألسددسلم  ع اددةلأددذ ك،
عوفليفلمخل بةلم بم  ةل ل نلم  ق يجليفل  بيهملم او يهللعالق ن هللأه  ع تللم بق للمألاقمفل عوفةلشو لم ع وية،

ل ثددهينن اددللإىللم ف ددللمن لمددعلمألاددقمفلم سدد وةلللتنهسددبلمحمل ددبىل   ددقةلم  من ددةللم فئددةلم ع ويددةلم ع نددةلع ددىلمددقى
لمددهليك سددبهلمددهلم تبدده لأهألاددقمفلله ددهلهلددللل،  ن ددبق  ددلل ن  ددوقلف ددهلإىللحتل"  دديحت  ددللمحمل ددبىلم  ع  "ل:لعنبمندده

 مدهلم ب دثللاذملمهلل دلحت   هليفلم ب ثلمأللل،ل...ةلللجقمن ةل،لدين ةد،لثاهف  دأ ةمعه فللق تلخم  فةلم  ع تلمهل
ل.يفلم او يهلم اه أةلم  غبيةلمقعلم بجللللكه لحبثهلعهللم ثهين

  دددثلتعوضدددنهليفلم ب دددثلمألللل نني دددةلحت  دددلل"لمنني دددةلحت  دددللم ن دددبقلم ادددو ةل"إىلف دددللم ثه دددثل نن ادددلليفلم 
  ثلتليدد تل     ده، فندتلم دنصلل مه دةلمثلتنهل ندهلمسدأ ةلم ن دبقللمدهلحتاادهلمدهل ادقمفلتد الءمللادذملم سدد بىل،ل

لمدهليعهن ددهللةلألمه  ندهليفلم     دل  دمألمنه لم نّلاضد ةأضدبعلم بللندهمثل أ لحت  دلل يلندصلحت د الل د   هلإتلأده فنت،
م بم  ددةلحتددقثنهلعددهل اددتلم ندده مملم  غبيددةللمخل ددبةيفلم ع  بنددهلم  ددبملمددهل ددعبأةلحتقيددقلمألمندده لم ن دد ةلم  دد   ة،للل

قددقمنهلف ددهلما  ددهمليفلمنني ددةلحت  ددللآخددول ددنخ صلأعددقاهإىللمب ددثلل،لم ن ددبق م ك سددبةلمددهلمنني ددةلحت  ددل
، مددهلم ب ددثلم ثه ددثلخ  ددنههل  يهنددبلم   ب ادديل،لم ددذيلكدده لعبدده ةلعددهللئ ددةل  ق مسددةم ددرل  ينهاددهلمالللم ن ددبقل

متويهللمخ به لمني يهلدمخلل يوةلم ق سل   عوفلع ىلم س بىلم فكدويلللم  غدبيل  ع ندةللم خ ده ة،ل مدهلمتسد بهنةل
ل.لل ذ كفاقل هل نهلمهلخالهلهلمجعلمآل مءليفلمشكه  ةلم ب ثل نخومليفلمألخريلأن هئجللحت  

لز،لع دىلجدقملللسدهعقتنهلع دىلم  بضد جيللمإل ده(متسد بهنة)لمس نقنهل   دن الم ن دبقللمألخ دهءللمآل مءل
ل.يفلمآل لنفسه

ل
ل
ل



 

 

 عبدقل"حبدب للد مسدهمليفلم  سدهن هملم عوأ دةلمجلد ءلمأللل:" اتلم ومجعلم ع  دقةليفلادذملم ب دثللمهلأال
ل"م  ددوقلمخله ددةليفلم  أ ددة"أهإلضددهفةلإىللك دده ل،ل يددجللآخددويهحمل ددقلدل"تق يسدد ةلم ن ددبق"لم ومحدده لماددهمل دده ،

قضدهيهليفلتع د تلم  غدةلم عوأ دةلل"ك ه لمهلخدالللم  يوأدةلم  دويةلللحمل قلع  ةلمألأومشيللم ذيل مقنهلحباهئطلمس نب ة
سدهلحمل" دةلم عوأم كدهيفليفل سده  بلتدق يسلم  غة"م به يلع و،للمسد نقنهل وجدعلآخدولمتثدلليفعبقلاسينلل"للتق يسنه

ل،قددقلسددبطلذكواددهم ق مسدد ةللللمماجللم اددو لهم ددرلمتثددللم ددهد لم ق مسددةللادديلم نددلهمإضهفدددةلإىللم ددقلنلع دديلع  ددةل،
للمإل ه دةيفلخ  دول فهدهلأه نندهممقدقلل،اجل  غدةلم عوأ دةللآدمعدههم ندل:م  ه  دةلجعمولتعهم نهلمعلكللمهلم شريلانهل  لنلل

مخ  دونهل فهن دهلرادو لم شدعبلمألدأ دة،لل  ث شعب ال،مخلهقلأه"لأ ةللآدمعهم  غةلم عول"ل،م  عهمللنفسهلمعلماو ي
ل.لماو لم شعبلم ع   ة

لكده للشسدهع همدهلذ دكلطب عدةلم بضدبعليفل دقلذمتدهلمدهل  دثل،يفلادذهلم ق مسدةلللققللمجن نهل عبأهم
عومق ددددللم  قمن ددددةلاددددذملأهإلضددددهفةلإىللم ،مددددهلم بمجددددبلمع  ددددهدلم ق مسددددةلع ددددىلمومجددددعلكهف ددددةل  غ دددديلعنه ددددولم ب ددددثل

نسدأللم للللسدهعقنهلم شدوفلع دىلزهلزادهلف دهلج يدللم شدكولع دىل د هللقكبدريمللقدلللم رلت   بلجندقم(لةمتس بهن)
 .م عب للم  بف ط

ل
 مح قةلأبعولة

6282 ك بأولل62يفل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دراسةمصطلحية ال  : تـمهيـــد

 .النص _

 .النص األدبي_ 

 .النص األدبي التعليمي_

 .لتعليميةا_
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 .م  ع    ةل،م نصل،م نصلمألديبل،لم نصلمألديبلم  ع   ي :ية الدراسةمصطلح
 

 د  هلم بط دقةلأهك سده للتع د تلم ّ غدةلم عوأ دةل،للقدقللىي   ب لمبضبعلم ب ثل،ل بللم ّنصلمألديبللمق
ل:جهءليفلمنتلم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةلمهي ديل

 ّنصلاثللدعهمةل سهسد ةليفلم  دق يسلأشدصلم  دهتهلعهمدةلليفلتدق يسلم ّ غدةلم عوأ دةلخه دة،للهلدذملتبجند لإَ لم»
ا  ددهملأه بنددهءلمجل ّددقللم   هسددكل  ّن ددبقل،لأل لم ّن ددبقلعنددقلمددهلتكددب لع ددىلاددذهلتعنهيددةلم ددوأاللم  نيغددبيالإىللم

لل1.«يللم ن ايلمعلم عه فللم ع بمهملماهللتسنتليفلأنهءلعا  ةلمنه ةلقهد ةلع ىلم  عهمللم نني
 دد الحلمددهل  ددثلمددهلم   بهتددهللاددبلمشددك ةلمتليءعددالع  نددهل َ لمننددقل ددهلأشددي  بلم بضددبعل،ل ددلقبددللعوضددنهل 

إد م لمفنددبملللل لإىلبل،للع  ددهلفننندهلمدقعذمتدهلحتقيدقهل،لماهأ  دهلردهلسددبمهلمدهلم  د   هملم ددرلتدقخلليفلم بضدبعل
ل.صل؟ف هلابلم نّلل-ديبلم  ع   يل،لم  ع    ةلصلمألصل،لم نّلكللمهل،م نّل

 :ماهيـة الـّنص -0لل
صلك ددهليفلتعويددالم ددنّللزهاددهمخدد الفلشددقيقلأددالاددذهلمتمل ددهل،لفث ددةلصل،أ عددقدلم اه أددهممفددها تلم ددنّلت عددقدللل
  . ثل   هنهلللمإلعهمل   هنهلل خوىل،ممهل ع نهللخن ه لم ذيليس ي بل شول لاذملم بلضم  نهق قلنعوالإىللس
ل:لسناالعنقل مهنددهلل 

ماددقيثلنّ ددهلن ددهلل فعددهلكددللمددهل  نددو،للنددصللصّلمددهل فعددكلم شدديء،للندد"لم ددّنص"  للم عددو ل سدده معيددتللجددهءليف
ل.م  هعلجعللأعضهلع ىلأعضل يلجعللم كالملم  مكبلع ىلأعضهلن هلل

 دالع ددىلم شديءلللمإلثبددهملللاددبلم  علهدك دلتسدد خوملمدهلم نهقددةل ق دىلسددرياهلصم   ويددكل د:م دّنصل:للقدهلل أدبلعب ددقل
  . ذ كل مجعل غ بلم  نيغبيهلع ىل  لم ّنصلابلأ بغلم ننهيةلللم غهيةليفلمألمول2ك هل  مدهل ه بهلدل لم  قخللف ه

يفلموجعدهلدتئدللليهندولذ دكلج  دهلتهمسدأ ةلم دنل،ايدهلهقدبمنالم ن دبللمنلع دىنصليفلمفنبمدهل  د:لمجلوجدهينلليوك 
اذملم عهمدلل_يفل  ينه_للعهمللم ن بلليع  ل3... شنيقليفلم ّنصلمهلمس عه ةللكنهيةلحتق لعهلعهمللمك هلمإلعيهزلل

مدددهلم عبممدددللمهلهمدددةليفلد لسلم ددد ع تللادددبلم ه دددبلحبفدددبللفندددتلقبمعدددقه،    كهلأعدددقاهلمدددهلمسددد ع هللقبمن ندددهليفل
ل.لمعهمالته

للم  غددبياليع دد ل له لم كثددريلمددنفددل،فددنذملكدده لمجلوجددهينل ددهلما  ددهمللكبددريلأع ددتلم ن ددبللأددهألخصل ددبلمجل  ددةللللللل
لبداللللّنصدللمهلنةلفكل،جم بعةلتحت ىلمهلمألفكه لللم ع اقممللمإل جهعهملم رلت آ ا»لل: نهللم ّنص

ل

                                                 
1
دأ ةلألننهملم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب بجيلمج علم شعبلم ع   ةلللم ومفاةلويةلم  ع  تلم ثهنبي،لم بث اةلم يمقل،طن ةل   ننهمبلم ّ ينةلم  

 .22ل:ق،ل6222مهيل،ل( دل،) ةللزم ةلم  أ ةلم بطن
2
دم لم ك بلم ع   ةل،لأريلمل،ل بنه ،للم   ا طلعهمول محقل  ق ،يومجعل،لمأهلمنهب لمألن ه يلمإلفوياي،ل سه لم عو ،ل،منشب ممل  قلع يلأ ضب ، 
 829:لق.ل7م(لقللقل )،لمهدةلم6222/اد8161ل،8 
3
 61ل:قل،مل6221/لدا8161،ل8مأل د ،ل لل،هءل خوىل،عهملم ك بلماقيثةلويةللأنهع ولل أبلخومةل،ل بلم نصل،لناقلم ن، يومجع 



 خدددددددددددددددددددددددددددددددوى مدددددددددددددددددددددددددددددددهلمتق بهسدددددددددددددددددددددددددددددددهملللتشدددددددددددددددددددددددددددددددو للحتبيدددددددددددددددددددددددددددددددللن دددددددددددددددددددددددددددددددبقلة ب دددددددددددددددددددددددددددددددةلفس فسدددددددددددددددددددددددددددددددهئ 
ل.1«..........................................

م ن ددبذمل  سدد ب لم  سددهينل»صلذ ددكللم ددنّللىهليبادد نّددلصللمخل دده ،لإت ددقلدلم ددنّلل     دد لأددامللانددهللقددقلتليكددب لجمه نددهل
 .ل2ل«م ذيلاكهل  ليكب لمك بأهلل للمن بقهلللابلأذم لجم بعةلمهلم  فب هملم  سهن ةلم اهأ ةل      ل

مددهلذ ددكل  ليكددب لل، مميشدد  ل  لت ددبفولف نددهلمج ددةلمددهلم شددول للم ب ددهئالللم   دد،ل  اددقنلن ددبقل  فئددةلم  ع  ددةل
إىللناددللمخلدد ممللم  يدده  لإىللمآلخددوللاددبلقبددللكددللشدديءل ددق للى يلياددبملأع   ددةلم  بم ددللليسددع،لهم ددّنصلتفهع  دد

 .3رعجل نهلياعليفلزمه للمكه ل قديهل
الل   اطلمفنبملم نّ  ةل بل  لت بفول هلسبعةلمعهيريلجم  عة،للي لللعنهلاذملم ب الإذملم د،فنبل ق لتبم  يل

ل:للم قلمهلاذهلم عهيريل  واهلكللمهل لأوملآت لديلأ بمخومنقلللم فيهنجلدتس ال ليفل
  .لل للم وأطلم ن بيل:لم سبكل»ل-8

ل.(   هملمت)ل، للم   هسكلم قتيل:للمابكلل-6
ل. يلادقفلم ّنصل:لم ا قلل-2
ل.للت ع طلربقالم   ايلمهلقببللم ّنصل:لم اببلل َلم ابب  ةل-1
ل. يلتبقعلم ع بمهملم بم دةلف هل لعقمه:خبه يةل للمإلعالملمإلل-1
ل.لت ع طلرنهسبةلم ّنصل   بقال:لم اهم ةلل-2
 ل.م  نهقل-7

  4ۛ  «إ لم عهيريلموتب ةلأه   ق للم   ايل،للم س هقللمحمل طلأه نصللم   قثا

  دثلجدهءليفلم بث ادةلم ومفادةلل، عويدال  دّنصلغريلأع قلعدهلادذملم فندبمل،ل هل د لمنهبم ندهلم  أبيدةل  لتاده  لادذملم 
 مأدطلأ نندهل،للإمندهلادبلأن دةلتللل د سلجمدودلجم بعدةلمدهلمجل دللم درل» ننهملم سنةلم ثه ثدةلمدهلم  ع د تلم ثدهنبيل  لم دّنصل

ل.5«م ساةلتابملع ىلنههملدمخ يلم ا،ل سهسهلعالقهملمن ا ةلل بيةللدت  ةلتوأطلأال ج مءلم ّنصللماهطعهل
 كلي   بل  ليكب لم ّنصل،لتوك بهلنسا هلخه هلخي طليفلم اه ئلع   ةلم  فهعللأ ندهللأدالادذملم دّنص،ل فدكلت دكلل ذ

لت يهلزلمج علمألجنهسلللم ومتبلم  عه فلع  نهللةك هليابللأه  ،لقبةلم  ب م عالقهملم  ض نةلف هلفنبلل

                                                 
1
 .829:،لق6227،لل8م  سهن همللحت  للم ن بقل،عهملم ك بلماقيثةل  ك ه لم عه ي،لع ه ل،لمأل د ،ل لل،ب بش مأجيلأل 

2
ل.82ل:،لق6227هملم ك بلماقيثل،لمأل د ل ل،ص،ل بلمننجل     للمخل ه لم شعوي،لجقم ل  ك ه لم عه ي،لع سهن هملم نّللس، محقلمقمل 
3
جم ةلمآلدم للم َ غهملك  ةلمآلدم للم َ غهملك  ةلمآلدم للم ع بملمإلنسهن ةل،لل، ش قل   تل،ل قلدلم نصللمخل ه لأالم بضعللمتض وم ل،لمألثول،يومجع 

 .21:لقل6227 ةلمجل مئولم عقدلم سهدس،لقجهمعةلل ل

4
ل8168،ل8م  غةلم ن يلأالم نهويةللم   ب ط،لد مسةلت ب ا ةلع ىلم سب لم ك ة،لدم لقبهءل   هأعةللم نشوللم  بزيع،لم اهاوة،ل لل ب يلإأوما تلم فايل،لع ت 
 ل21،لل22:ل،لقل8،مم6222ل/ادل

5
ل.ل81:لقل«مج علم شعبلل»م بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةل 



 

ةللإشدده مملل  ددقمءلنضدد  ي كددب لمددهلناددبللملإّ لم ددّنص،   ددبجيللمقعددهللناضدد هللياددهلملماددقلدللقبمعددقلم عاددبلللم فنددبمل
اددذهلم شدده كةلتلل،إ لم دّنصلمف ددبحلين يددهلم ادده ئليفلع   ددةلمشده كةلتلجمددودلمسدد نال ل،لثاهفددهملعقيددقةلى غدهمل خددول

لل1ل.أالم بن ةللم اومءةللإمَنهلتعينلمنقمهجن هليفلع   ةلدت  ةللم قةق  عةلت ض هل
يسدد   علفددكلم ومددبزلألنددهلسددالحليفللجددهلم دد مهلل،ي   ددبللجددبدلقدده ئلم فهعددللضدد  ع،طلفددذ كلم نسدد جلم ندد هتلم  نهسدد

غبيددةلل ددقةلتع    ددةلمتثددلل ددب مللت  ادديلف ددهلم عدده فلم  نيل»لم ددذيليددبيلل،صلم ك ددب لم ثهأدد لدلمددهللأبمسدد ةلم ددنّلل،لم نسدد ه 
أهإلضدددهفةلإىللم ع  دددهملم عوف دددةلل دددهعللم  ددده ي ل جم  ع ادددةلأددده ن بللم  دددوفللم بالغدددة،للع دددبمل خدددوىلكع دددتلم دددنفسللمت
 لللللللللل غبيدةل للفكويدةل للإأقمع دةلإندهلممه سدةل،م     ةلفه نصلكاللل غبيهلل،لتعبرييهلللتب  غهلليفلإطه ل اللمعويفل دقدل

ل2.«...ع   ةل للفن ةل للثاهف ةل للتع    ةل للشعويةل للنثويةل
  مخل.... غبيهللللس فهدةلمننهلفكويهللأةلل قةلتع    ةل    كهلمهلمت بل  لتكب لرثه،ي  اىلمعه فلم نبعةلل  ايفه 

،ل   عدوفل كثدولع دىلمفندبملم دنصلليفل  لنفوقلأداللم دّنصللم الندصللم بقدبفلعندقل دقلدلكدللمنن دهل،لجقيولأنهلانه
 تلإذمل ضددفنهلإىللم ع   ددةلتددل،ك ددالي ددريلقددبتللمددهلن ددهلل،مع  ددهدمللع ددىلم ددق بللم ثاددهيفللذ ددكلي ددوّحلعبددقلم ف ددهحلك    ددب

غبيلمق بتللآخومق بللثاهيفليكب لق   هلدمخللم ثاهفدةلم ع ندة،لم الندصليدذل ليفلم دق بللم ّ غدبيللتلينهدولم ق بللم  ّل
م ددّنصلإثده ةلم سدحتمللحتويدكلم دد مكتلل، مددهلم دّنصلفنندهلي   دعلته دد هملإضدهف ةل يلأ نهد تلفويدق،إ  دهلإتلمدهلادذهلم  مليدةل

شهعوللين  ولع ىلم ثبمأ لف ه،لتاقمل  هغ هليفلأن ةلفن هلع ىلم غريمملم اومءةلم رلم طلف هلمجلقيقل،ليف لم لم عويف
لل3.لت يجيلعنهلم ثبمأ ل كشالم كبنهملف هللي غريلأ غريلم اومءمم

ل.م عهمةللل4يعقلمقلنةلمهلمأل قم لم كالم ةل،إذملكه لم نصلعنقلم  سهنالعهمةلل
م رلتاذفليفل أه ا هسلإىللمبقعةل،يشبهلم ن فةلRoland Barthلليعوفهل لتنقلأه  ك هل:للنص األدبـيفإن ا( 0

خ هئصلتلي للأه ضول ةلكلل.ةلم ب ب بج ةللم ب مث ةل م و ت،لف نشأللعننهللجبدلأ ب بجيل،لل كهلم ب  قلع ىلشوع 
يومفاهلإَتليفللغلمهلتقأ يهلفنبلتم فومللىفنبلعهملضختللم شعبل،ل سه ةلمبقعةلتن نيل ق...لم نفس ةللمجلسقيةلله أ 

ع ىلم الدلت ه بلم الدلم ّ فبلم فينل،لاذملمألخريلابلم ذيليع للم رلل للاهةلم  فولاذهلم ّ  هةلاهةلم خها
لمجل  ةلم فن ةلم رلتحتديلإىللم الدلم ّنصلم فين،لللأه  هيللمهلم ّ غةللمألس ب لإتلن  يةل

ل
ل

جندقهلعندقلل،م  عويداللم دقنيم سل  دّنصلمألديب  ب ل ده ب إتل  لم ّنصلي خذلمفها تلت  ب لأل1لطب عةل ن هئجلم  مه لم ب ب بجي
  .لاكذم....لم قت ةل  بل3لعنقلم س   هئ ال2م بن بيال نجيل بلم شك  ةل

                                                 
1
 .22:ليومجعل،لع و أبلخومةل، بلم نصل،لق 

2
ل.869:لملق6227/دا8167،ل8ريلإأويو،تع    ةلم ن بقلأالم نهويةللم   ب ط،عهملم ك بلماقيثل  نشوللم  بزيع،جقم لم ك ه لم عه ي،ل،لمأل د ، أش 
3
،مجل مئو،م عقدل،لمألثو،لجم ةلمآلدم للم  غدةل،لك  ةلمآلدم للم ع بملمإلنسهن ةل،جهمعةلل ق ة يومجع،ل ببخلأبمج ا،لم ّنصلأالم فنبمللم اومءة 

ل.662،ل661:،قم6226مأللل،
4
م عقدم لمألللللم ثهينلل،لم فكولم كبي ،لمل سلم بطينل  ثاهفةللم فنب للمآلدم لمل قلم ومأعللم عشول معه،عالقةلم نصلأ ه به، ينبمقهستلم ل،يومجع 

 07:ص.م8991يبن ب،لسب   ،ل ك بأو،لديس  ،ل



 

 

ل مملمدهلم شدعوهخم د»اليعدينلك دهليادبللع ديلجدبمدلم  دهاول عنقلم  ع   م نصللانهلكه  لمه :لالتعليميالنص ( 3
،ل عهيددةلجل ددهللسددبكنهللعددهءل فكه اددهلاهجددةلإ  نددهليفلما ددهةل(عددهدة) للإ اددهءلتفنددتللت ددذلقللحتفددبللدملم نثددولتاددو لإنشدده

ادديلم بسدد  ةلمألسهسدد ةليفلتع دد تلم ّ غددةلف نبغدديل  لل، ممه،لإ لت ددكلم خ دد4ل«لم  فددههبلعددهلع ددىل هنددهلمددهلم دد م لمخله ددق
ل دقةلخ هأ دةل،ندصلمسد بعلمك  دللم َقت دةللم كهمدللمألطددومفلل ددىعل»:لتع  دقلك دهليادبللعبدقلم دومحهلمادهمل ده 

أه شددهفنةليفلإطددده ل سدددبسلهلليددد تلإأالغددد....يكددب ل  دددبمهلخهضددعهللمتهمدددهلل ا دددهسلمتن اددهءللم  دددق يجللتاسددد تلم  ددعبأةل
ةلمبهشدوةللأددقل لمنهسدبلحمل دبمهل    دللإد مكدهلردهلف ددهلمدهلم عنه دولمجل دقةلمدهلمج دعلجبمنبددهلم  دبت ةللم بن بيدةللم قت  د

ل.ل5«لسهطةل فه ة
فه ّنصلأذ كلأه نسبةل  ع    ةلم ّ غهمل،اثدللقهعدقةلل سهسدهلل    ب دطلم ع  ديل  دق سلم ّ غدبيلضد هلقهئ دةلمدهل 

مألسسللمآل  هملم سهعقةلع ىلم     للم ّ غبيل،ألندهلسدببللسدنقل  ادومءةللم ادومءةلفعدللتع   ديلتَع  ديلي  ادطلمدهل
   عددده فلمدددهللضدددعنهلم عددده يلإىلللضدددعلتكدددب لف دددهلقهأ دددةل السددد غالللمدددهلقبدددللم قيدددقمك  كيلخالهلدددهلم نادددللم  ع   ددديل

م  ع  ددا،للم ن ددبقلأددذ كلحت ددللمبم ددفهملخم  فددةللم بهينددةليفلأن  نددهللمضدد بهنهللقددقلمقدد حل  ددقلمكسدديلت ددن فهل
لةب  فدددةلم ب دددف ةللم ب  فددديأخدددذلأه ب دددهئالم ن  ندددةليفل سددد ب لم دددّنصللأن  دددهلم  غبيدددةلمدددهلمثدددللم ب  فدددةلم سدددوديةلللم 

مايهج ة،م ب  فةلم ناقيدةللم ب  فدةلم  اويويدةللم ب  فدةلم قيقمك  ك دة،لمع د مللادذمللةمإلأالغ ةللم ب  فةلم  فسرييةللم ب  ف
ل.م   ن المونهلللمالئ هلل   اللم  ع   يلم  ع  ي

ىللمقد محلت دن اليفدوقلف دهلأدالم دذيل فضدىلإ(لG.VIGNER)لققلنس نقليفلاذملمجل ءلمهلم ب ثلإىلل  يلملف دينل
إخلللابلم ن  طلم ذيلمن  طلمنهل  قلد يجل   ن فهل...م ن بقلمألدأ ةللم  ع    ة،للم نن ةل،للم  اهن ةل،للمإلعالم ةل

ل6.ل  ن بقللم رلت ع طلأ ب ع نهلم ك  ةلشكالللللمض بنهلع ىلمع به لمنشئنهللم  ا نه
ن اهئنددددهللإعددددهدةلمسددددةلخه ددددةلأه كشددددالعددددهلم ع بمددددهملم ددددرلي ضدددد ننهلللأق مل،لي   دددد لم ددددنصلمألديبلم  ع   ددددي

ل:،لل  ن بقلم  ع    ةلفبمئقلعقيقةللم غوالمننهق قلتكبيهلأن ةلذان ةل لللجقمن ةل للمههلمعهللل،تنه  نه
ل.للقبفلم  الم ذلع ىلمبمطهلمجل هللم فينليفلمآلثه مألدأ ة»-
ل

ل.مألديبإثه ةل غب نتليفلد مسةلمألد ،لتوأ ةلذلقنتل-
ل.تعوفنتلع ىلمم  مملم  غةللخ هئ نهللت ب اهليفلم ع ب لم خ  فة-

                                                                                                                                                             
1
                              Roland barth,le dégré ziro de l'écriture suive de niveau esscris  critique édition de seuil, 1973 et 1972, P:145 et la suite  

 لمهأعقاهل16:ل،لقم8912،(لد، )م ه كلموتها،لم ّنصلمألديبل،لمهل يهللإىلل يه،لديبم لم  ببعهملمجلهمع ة،ل ليومجع،لعبقل    
 .19:وجعلنفسهلقليومجعل،لم  2
3
    05 :،قم81/81/8991ةليفلأمعنقلم َ غةلم عوأ ةللآدمعهل،لعنهل،م س   هئ ةللم نصلمألديبلل،عبمديلم  هدقل،يومجع   

 
4
 .ل21:ل،لقمل8911،لل6 لل،دم لم ومئقلم عويبلأريلمل بنه ل،ع يلجبمدلم  هاو،ل  بللتق يسلم  غةلم عوأ ة 
5
لل29:لقملل6221ل/اد8،8169ماقيث،لجقم ل  ك ه لم عه يلمأل د ل لتن  ةلم اومءةلم نهققة،لعهملم ك بةليفل  مأل ل   فةلابهشي،لمس ث ه لم ن بق 
6
،لقسدتلم  غدةلم عوأ دةل( طول دةللدك دب مهل)ليفلإطده لم  كدبيهلمجلدهمعيلم  خ دصليفلم  غددةلم عوأ ددةلللآدمعدهلل،ييل ده لأدبتوديهل،تع    دةلم دّنصلم ادوآينيومجعل 
ل.ل12،ل11،ل11،لقلمل6222-م6221دمعهك  ةلمآلدم ،لجهمعةلمجل مئو،للآ



 

ل.تعويفنتلأه شعومءللم ك ه للتب الخ هئ نتلمألدأ ة،لمم  مهتتللأبمعثنتلم نفس ة-
ل.تن يلثاهف نتلمألدأ ةللت لداتلأثولةل غبية--

ل.هكههتهللم نسجلع ىلمنبمهلههت ئل   بابأالمننتلم فو ةلإل نه لمبمابنتللإذكهءلمس عقمدمهتتلر -
لل1«تعبدلم  ال لإجهدةلمإل اهء،ل سهلمألدمءلم   ث  ي-

أنفسدد  هللمسدد عقمدمته،للمننددهلمددهليددوتبطل.لتاددقملاددذهلم ن ددبقليفل ددللمع  ددهملمع نددةلمننددهلمددهلي ع ددطلأه ادده ئ
 ع   ديلم ع ىلكللذ دكلأده لليوتبطخ  ه هللتق  هللل اقمفهلمأه  ق يسلأ وقهللمنهايهل،للمننهلمهليوتبطلأه ّنصلذمتهل،ل

ل.2كللاذهلمألطومفلزسقل نهلع   ةلمعاقةللابلمهلي   جيلع  هلأه  ع    ةللل
ع ِدتلمألمدوللتَع  ده،ل تاندهلللنادبللَعِ  د لل»:يفل سده لم عدو لتأدهلمنهدب لمدهي يلل دلل:لـةلغـة ـالتعليمي-4

مدهلدلهندتلتلللللللآخدويهلل»هل يلخي د هلليفلم  ن يدلم شيءلرعجلَعوف هللَخ تهل،للَع تلم وجدللَخد هل،للل  دبل  ليع   د
3«تلم ليع  نتلتع  با

  

للللللGatesل:ع ددىلمعدده فلجقيددقةلتددحتديلأدده  ع تلك ددهلقدددهلللملا ددبلادددبل ذيلم دد م دد ع ت غددري La didactique ة ددم  ع   لل
ىلجبنددبدلمكددو ةلتغ ددريلم سدد ب لتغ ددريملتاددقم هلي  ددالمددهلجنددةلأ  ث ددللمسدد  ول  بضددعللي  ددالمددهللجنددةل خددولل»إىلل

ليفددوقلدلجدالسلأددومل لأددالم د ع تللأددالم  ع دد تلأققدةلكبددريةلفددنذملل4«سد يهأةلمث ددوةلمسد يهأةلهلددذملم بضددعل اليبدذهلهلم فددودل
لإذملق ندهلأ    دللمكبندهملتعويدال....ليفلم  للم س بكي،لابلن  يةل  ه سدةلمعد زةل-نسب ه–كه لم  ع تلتغريلمس  ول

ل:ثلع ىلم بجهلم  هيلم  ع تلفنننهلنس خ صلجمهتملحب
ل.م  ع تلابلمتك سه ل للما بللع ىلشيء-

لم  ع تلابلمت  فههبلرع بمهمل للرنه ةلمه
ل.لمت  فههبلي ض هل نه ةلمتخ  م ،لم ذمكوة،لم  نه تلم عويف

ل.يش  للم  ع تلع ىلم  ك  لمإل هيبلم بمعيلع ىلمأل قم لم رلتاعلدمخللمجلنهزلم عضبيل لخه جه
ل.ي ض هلم  ع تلش ئهلمهلمهلم  ه سة،لققلتكب لممه سةلمع زة. كنهلمعوال  نس ه -نسب ه-مس  وم  ع تل

لقدقل شدده أولنول....ين دهلم  ع دد تلادبلت سدريلم دد ع تللتبج نده،لمتكالم دد ع تلمنه،لهت ئدةلمألجدبمءل دده.م د ع تلتغدريليفلم سدد ب 
ل:إىللنهويةلم  ع  تل بل  لحتقدلمخل هئصلمآلت ة

ل
ل. رلتغوسليفلم فودلن لعهلإىللم  ع تمخل مملم-
ل.م  وقلم رلينبغيل  لتاقملعهلم عوفةلكيليس   علم  ع تل  لاسكلعه-

                                                 
  479:ق.8911ل\اد8181(لدل )  قل ه لمسكل،فهلم  ق يسل   أ ةلم َ غبيةللإن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ةل،دم لم فكولم عويبل 1
 .لم ننهملم اقنل881:قل8991،ل(دل، )يفلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمللزم ةلم  أ ةلم بطن ةلليومجع،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلم عهم،لمننهملم  غةلم عوأ ةللآدمعه،ل2
م ع   دةل،للم نشولك بلم سنةللمجل هعةل،لدم لم ك بم   ا طلعهمول محقل  ق ،فوياي،ل سه لم عو ،ل،منشب ممل  قلع يلأ ضب ،لمأهلم نهب مألن ه يلمإل 3

ل.ل112:لقلل،86،لم(ع ت)أريلمللم اهاوةل،للمهدةل
4
 .  81:،لقمل8992مه سل،ل،لآذم ،لل7محتسسةلثاهف ةل   أ  اللم نشول،ل فهخولعهقلل،لم  ع تللنهويهتهل،لدم لم ع تل   اليال،ل 



 

 

ل.ل كثولم بسهئللفهع  ةليفلتاقنلم بمدلم  ع    ة-
 ةلمهلانه لتنبينلم ع   ةلم  ع    ةلم فعه 1.طب عةلم ثبم للم عاه ليفلع   ةلم  ع تللم  ع  تللك ف ةلتنه  نه-

لم دددرلل2ل«أه بسدددهئللم سددهعقةلع دددىلم  ع دد تللم ددد ع تلل،لقددقلم تب ددد لك  ددةلتع    دددةلعنددقنهليفلجمدددهللم  أ دددةلم ب ددقمغبج ه»
 ۛ  :ليفلجبمنبلثالثةلايلللأهألخصتف المهلم ع تل  لي  كهليفلعقةلم هديهل

ل.ق متهلددم ا بلم نفسيلللخيصلم  ع تلأ  ب متهللق» -8
 . عه فلم   ب لتق يسنهلم  ع طلأه :لم ا بلم عويفل -6

مخلللم ب ددقمغبج ه،لادديلع ددتل...م ا ددبلم ب ددقمغبجي،لليندد تلرددننجلم ددق سلمددهل  ددثلتكبينددهللطوقددهلللسددهئ هل -2
لم  ع    ددةلت ددبليفلمفنددبملمب ددقل،لاددبل»ل.يوشددقلم ددوأالإىللفنددتلم هددبماولم  أبيددةل  أ ددةلم  ع  دداللتع  نددتل

ممللخد مملجقيدقةلأدذ كليدق  لم فدودلعدهلمبضدبعهللمدهللي فهعدللم  غ ريليفلم س ب لم ندهتجلعدهلمك سده لمنده ل
هتد تل»لاديلأدذ كلل.3«معهلليس قخ ه،لع   ةلي تلأفض نهلمك سه لم ع بمدهمللم نده ممللت دبيولمإلزهادهم

أاضهيهلم  ق يسلم ّ غبيلشهم ةلغريلجمد  ةلمدهل  دثلحتقيدقلم س هسدةلم عهمدةل   عده فلم  غبيدةللطب عدةلتنه  ندهل
لمددهلل4«ه ع  اللم  ع  دداللأ ددوقلمك سددهعهللأك ف ددةلتفع  نددهللم  ددعبأهملم  بقعددةلإىللغددريلذ ددكلعالق نددهلأدد

انه لفه ع   ةلم  ع    ةلتوتك لع دىلثده ب لتع   ديلادهملمدهلف دئلم دبعضليسد  هلأه ث دثلم  أدبي،للادبلم   ثدلل
مننددهلسددنيقل  ،لمحمل ددبىلخي دده هلمخلدد مءلم ع ت،م دد ع ت،لمحمل ددبىللإذملنهونددهلإىلل دلم لكددلل:ليفلمألطددومفلم  ه  ددةل

م خ  دب لع دىل سددهسلمبضدبعيليسدهعقلع ددىلتع دتلكفهيدهملمنن ددة، مهلم د ع تلفنبيدق سلمددهدةلتع    دةلجبنددقل
فددوديلل مددهلم ع دددتلفددقل هلمومقبدددةلسددريلم ع دددلل،لللتلاكددهل  لتاددبملت دددكلم ع   ددةلم نهج دددة،لإتلأ نهدد تلندددهججيل

ل  كدددب لل6.م فعه  دددةليفلم  ه سدددةلجلعدددللم  الم دددذليفل كثوقهأ  دددةل   ع ددد تللأدددذ كلم دددط5لفعدددهلليفلادددذملم نسددد جل
 دددبلتسددد ريلمألادددقمفلم الئ دددةل نددد  كهلمدددهل  دددقل  ددد  ةللل«م  ع    دددةللم  ع   دددةل»م نيدددهحلهلدددذهلم ع   دددةلل

مخل،لاددذملمددهلسددن هلللم كشددالعندهليفلم ف ددللم ال ددطل،ف  ددهلي ع ددطلأه ن ددبقلم خ دده ةليفل...معوف دة،ل غبيددةل
ل.او يهلم ّق مس ام 

 

 

                                                 
1
دلجدددددددددالسلأومل ،تومجددددددددةلعبدددددددددقهلم ومج ي،ع ددددددددديل محددددددددقلشعبه ، سدددددددددسلتع دددددددددتلم  غددددددددةللتع   نددددددددده،دم لم ننضدددددددددةلم عوأ ددددددددةل   بهعدددددددددةللم نشدددددددددو،أريلمل ،يومجددددددددع 
 62،61:،ص8991،(د، )

2
 .ل29:لمل،قل6221،ل( ،دل)،ةلم  غةلم عوأ ةل   ع  تلم  بسط،للزم ةلم  أ ةلم بطن ة م عنقلم بطينل  كبيهلمس خقميلم  أ ةللحتسالمس بمات،لتع    
3
 12:ق،8998،ل6مجل مئو،ل ل،لق ولم ك ه لم ب  قة،ل(مقخللإىللع تلم  ق يس)  قلد يجل،لحت  للم ع   ةلم  ع    ة،ل  

ل81:ل،ق6282.ل8،لم  غةلأالمل  عللم حتسسهملم  ع    ةل،لم بعةلم لم لم بمدى،لمجل مئو،ل عبقلمل قلع سهين 4
5
 .21،ل27،ل22:مل،ق8991/اد8181،ل1 محقل سالم  ادهين،م نهاجلأالم نهويةللم   ب طل،عهملم ك ب،م اهاوة،ل ليومجع، 
6
جع، ي شددده دلد لللت دددقل مغ،م  ع ددد تلم فعهل،تومجدددةلأسدددهمةلخه دددقلم سددد ت،جم سلم نشدددولم ع  ي،جلندددةلم  دددأ  اللم  عويدددبليوم  إلسددد فهدةل كثدددوعهلم  ع ددد تلم فعدددهل 

ل.لمهأعقاهل61:م،ق6222،ل8لم نشو،م كبي ، 



 

 
 الفصــــل األول

 
 اختيــار المحتــوى التعليـــمي  

 وعالقتـه باألهــداف المسطـرة في المنهــاج
 

 

 التدريــس بـواسطة األهــداف والكفــاءات : المبحث األول

  وعالقته باألهداف ميـوى التعليـاختيـارالمحت: المبحث الثـاني

 للمدة الزمنية توى ومالءمتهعــرض المح: المبحـث الثالث

 .الفئــــة العمريـة واألهدافو                    

 
 

 

  



 

 

 :رة في المنهـاجداف المسطاختيار المحتوى التعليمي وعالقته باأله
ل.الكفاءاتو  التدريس بواسطة األهداف:المبحث األول  

م ع دددتلللعالق ندددهلأهألاددقمفللمحمل دددبىللادديلل،م  ع    ددةليفل يلمدددهدةلت ع ددطلجب  دددةلمددهلم شدددول لك ددهل  يندددهلإ ل
ل.تأقلمهلم  عوال هأاقمفلم  بخهةللمهلتق يسللم ن بقل ذ كل،لم  ع ت

فههلقفلعنقلم ع تلابلمسه ليحتا هل ن هئجلموض ةلي  سنهليفلم  الم ذلعنقلهنهيةلد سهللفطلت كلم  ه سةلم شدهقةلم درل
ق س؟لنك اللل-ق س؟نمهذملسل- هذملاذملم ّق س؟ل–سئ ةلمننهل لى بلع جن  للنهل ذ كلع  .ل1يا عنهلرع ةلم  ع تل

فهألاددقمفلم عددقدةللجمدد  ةل،ليددد ع تل.مددهايلم ن  يددددةل؟لل هأسددالتب ندد ل قلديددةلكبدددريةلليفلم ب ددقمغبج هلأهألاددقمفلل-
  ق يسلأبمسد ةل ذ كلدع لم نهبمةللم  أبيةل ل،م     ذلق عهلدل ل  ليفاهلمعنهاهللتلي ف هل عالق نهلأها هةلم  بم ة

فهاقيثلعهلم اه أةلأه كفهءمملابليفل ا اةلمألمو قيثلعدهلم دذكهءليفل.ك بم  ةل   ق يسلأهألاقمف،م كفهءممل
مفنبمهلم عهم،للإ لاذملم   ب ليقعبل سهسهللإىللم عنهيدةلأشخ د ةلم د ع تلدمخدللمل  دعللذ دكلق دقلتأا  دهلأه شدكلل

هلمهلم  ك الم س  تلمعلمحمل طلمحمل يللم عهمي،للاذملم  كّ الي   بلد جةلتلدمخللم حتسسةلم  أبيةل صلي  كئم ال
فنذملكهن لم كفهءةلايل  ليسد   علكدلللم دق،م ا هملردهل دبل  ليع  دهل2مع نةلمهلم   كتليفلمس بىلمهلم كفهءمم

ل3أشكللمالئتل
طويدطلم  كدبيهلم سد  ولس  وم ليفلع   ةلحتسدالمسد بىلم كفدهءمملعدهلتضول ةلمليش طب ل،لام  ع    لفن 

الدمخددللمحملدد طلم ددذيلي فهعددللمعدده،للع ددىلم ع ددبملاكددهلحتقيددقلخ ددهئصل ضدد ه لمسددأ ةلقددق ةلمإلنسدده لع ددىلم  ك ّدد
ل:م اه أةلأه كفهءمملف  هليأيتل

ل.م نهولإىللما هةلمهلمنهب لع  ي»لل-لللل
 .ق  ه لع ىلمجلهنبلم ع  يلم  خف المهل  بيهملم بمدلم ق مس ةلأهت -

 . بيهمللم بمدلم  ع    ةليفلم ق سةلليفللما هةمحملللتفع  -

 .س ع هلليفلخم  المومفطلما هةم سعيلإىللتث الم عه فلم ق س ةللجع نهل هاةل ال -

للللللللللجعدددللم  ع  ددداليفلق دددبلم ع   دددةلم  ع    دددةلأدددقفعنتلإىللأندددهءلتع  دددههتتلأأنفسدددنتلعدددهلطويدددطل سدددهلم  بج ددددهل -
4«إىللمس ث ه لمك سبههتت

 

مألادددقمفلم سددد وةليدددهتوىل  ع ندددةلم خ ددده ة،لمسددد بىلم ثه ثدددةلمدددهلم  ع ددد تلم ثدددهنبيلجل  دددعلم شدددعبلف دددهايلمج دددةل -
 م ع   ةللمألدأ ة،للمهلمقىلعالقةلمألاقمفلم س وةليفلم ننهملأهحمل بىلم خ ه ليفلم او يهلم ق مس ال

ل.  شعبلم سهأطلحتقيقاهل  ب بللإىللم كفهءمملم وجبةللللل
                                                 

ل22:،لق8992،ل6،ل ل(دل، )يومجع،لعبقلم    الم فه ميبل،لعبقلم ع ي لم غوضهف،لك التق سلأبمس ةلمألاقمفل،ل1
   ددديل   غدددو لم عدددويب،لل لجدددريسل،لتادددقنلأدددبأكولأدددهلأبزيدددق،لم اه أدددةلأه كفدددهءممليفلم ق سدددةلمجل مئويدددة،للزم ةلم  أ دددةلم بطن دددةلمجل مئويدددةلمك دددبلم  بن سدددكبلمإلقإكددد ميفل،يومجدددعل2

 .ل87،81،ل82:قلم،6222،ل(د، )ل،م وأه 
3
 87:م وجعلنفسه،لقليومجع، 
علمشدد  لذلعلمشدد  لآدم ،جددذليل،لمشددولعلم بث اددةلم ومفاددةل ننددهملم سددنةلمأللىللمددهلم  ع دد تلم ثددهنبيلم عددهمللم  كنب ددبجي،لجددم  ينددةلم بطن ددةل   نددهاج،لمقيويددةلم  ع دد تلم ثددهنبللل4

ل.21:،قلم6221جهنفي(لد، )،(د، )ع بمللتكنب بج ه،للزم ةلم  أ ةلم بطن ةل



 

م شدولعليفلمعهجلدةلم بضدبع،لتأدقل  لنشدريلانددهل  لد مسد نهلادذهلمن  اد لمدهلم فوضد ةلم اهئ دةل  لسددببللقبدلل -
اددبلم اددو لم ّق مسدديلم بجددهلهلددتل،للمددهلانددهلم ثددهنبيلليفل،    بددةلخه ددةلم  غددبيلمنددهلضددعالمحمل ددبللم  ع   ددي

إىلللمألاددقمفلم سدد وةل؟ل ملم دد ع تلأه ق جددةلمأللىل؟ل ملإىلللاددلليوجددعلإىللن سددهءللمددهلسددببلاددذملم ضددعا؟
م تددأملم ّق مسدددةلم ا دددهملأ ا دديلادددذملمإلشدددكهل،للم ب ددثليفلجبمنبدددهلمدددهللةنددد ددهدةلم  ع    دددةلم خ دده ةل؟لللمدددهلم

ل.  علم شعبلجلخالللماو يلم ّ غةلم عوأ ةللآدمعهلم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيل
 ع ددطلجب  ددةلمددهلم شددول لك ددهل  ينددهلللادديلعالق نددهلتل،ك ددهلسددبطلم  بضدد جيليفل يلمددهدةلل،ل ددهلكهندد لم  ع    ددةل -

فنندددهلتأدددقلمدددهلم  عدددوال هأادددقمفلم  بخدددهةللمدددهلتدددق يسللم ن دددبقلل،لم ع دددتللم ددد ع تللأهألادددقمفللمحمل دددبىل
،لنشريلانهل نهلملي تلم  ف  لللتلماقيثلعهلاذهلم كفدهءةللللللللللتلمألدأ ةل  ب بللإىللم كفهءةلمخل هم ة

لد  للمألس هذ،لإتلمهلجهءلماقيثلعهلذ كلإ هزملعهلمألاقمفلم بس   ةليفلنشه لمألد ليفلم ننهمللتليف
ل.لم ن بق

ل:لمهي ي  ثلل دليفلذ كل -
ل.ك شهفلمع  هملم نصلم قمخ  ةللمخله ج ةللمنهقش نهمل» -
لللللللت خددد صلم دددنصل عوفدددةلمدددقىلقق تدددهلع دددىلم فندددتللم     ددد لأدددالمألفكددده لمألسهسددد ةللم ثهنبيدددةلل سدددهلمإلعدددوم ل -

 .عهلمألفكه لم بم دةليفلم نصلأ ب ةل ك ةلل    ةل هأثولم  خصل

 .ك هل  لم   خ صل  سلمنهقشة،للإمنهلناللخم  وللليفلمألثول للم   خ ص -

 .مك شهفلمههاولمتتسهقللمتنسيهمليفلتوك بلفاومملم نصللذ كلأهع  هدلمألدلمملم  غبيةلم نهسبةل -

إىللللللللدل لمإلفدوم ليفلم شدوحلم ّ غدبيل  ك  دهمل دصلتلي  دبللم دّق سلم شوحلم عي يللأنهءلم عجللذ دك -
 .لشوحلمفودمملع ىل سه لد مسةلم ّنصللمس ث ه ه

 .مس ث ه لم فها تلم ناقيةل   ع طليفلفنتلم ّنصل -

ل1«.مثلم ع للع ىلنسبهلإىللم ن طلم ذيلين سبلإ  هل ا اةل،لضعلم ّنصلليفلمف قلمألمنه لم ّن  ةل
ا  دددهملم كبددريل ع   ددةلم   خددد صليفلإطدده لد مسددةلم ن دددبقلإتل نددهل ع دديلمتل، بم ددةلاددذهلمألادددقمفلأاددق لع

مألسهسديلل مءلد مسدةلكدللندصل ديب،ل  دثل ع د لم ن دهمتلهألهندل،مألدأ ة،لف  بجهلم ع دتلأده  ع تلإىللم عنهيدةلعدذهلم  ان دة
كفهءةلم  ع تليفل س ب لم خصليهفبلف هلع ىليفلعقدلق  للمهلم ك  هم،لانهلت ضجيللل،ت زلت كلمألفكه لم ك سبة

ل.م سالمةلم  غبيةلل  ةلم  ك ب
ملن  هنددهليفلمننددهمل،يفل سددسلم   خدد صللفددطلخ دبمملدق اددةللموكدد ةللم شددعبلم ع   دةللقدقلف ددلليفلمننددهمل

 لطب عدةلم  خ دصل،ذ دكلألل2مألدأ دةم عدهمللم  كنب دبجيل  غدةلم عوأ دةللآدمعدهل  شدعبللم ثدهنبيلم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  ت
ل.تفوالمتا  همللم  ك  ليفلجبمنبلدل لمألخوىليفلإعقمدلمحمل بيهمللم  ممج

                                                 
شدددعبةلآدم للف سدددفة،لآدم لل غدددهمل(م  غدددةلم عوأ دددةللآدمعددده) دد تلم ثدددهنبيلم عدددهمللم  كنب دددبجيلمقيويدددةلم  ع ددد تلم ثدددهنبي،لمنندددهملم سدددنةلم ثه ثدددةلمدددهلم  عل،م  ينددةلم بطن دددةل   ندددهاجل1

 .22ل:،لقمل6222ل،لمه س(د، )،(د، ) جنب ة،ل
م شدددددعبلم ع   دددددة،ل(لعدددددهم  غدددددةلم عوأ دددددةللآدم)مقيويدددددةلم  ع ددددد تلم ثدددددهنبي،لمنندددددهملم سدددددنةلم ثه ثدددددةلمدددددهلم  ع ددددد تلم ثدددددهنبيلم عدددددهمللم  كنب دددددبجيلل،م  يندددددةلم بطن دددددةل   ندددددهاجليومجدددددع،ل2
 .21،.27ل:قمل،6222،لمه س(د، )،(د، )



 

 

فنددبل،لم ددنصلم  بم دد يللاددبلنددصلنثددويل مفددقل  ددّنصلمألديب،م ن ددبقلم  جمددةليفلم اددو يهلم ق مسدد اللأدداللمددهل
مبقفهللناقيهل مهلذ كلجعللم  ع تلياالم  ع ط،للمهلقفل شيءلمهلم  بسعأيعهجللم ههاوةلم رلتنهلهلهلم ّنصللمألديبل

 ددذ كل د جنددهلادذملم نددبعلمددهل 1.«مدهلم هددهاوةلم درلتنهلهلددهلم ددنصلمألديبليفلضدبءلم ع  ددهملم ددبم دةليفلم دنصلم  بم دد يل
ل:لتع به ممل مهنهللكذ كللشه لم  ه عة نلهم ن بقلم او ةلض هلد مس نه،لك هل د جنهلن ب 

ل. غبيةلثويةلة ةلعهلن بقلخم ه ةلتسهاتليفلكسبلم  ع تلم كيأخذلاذملم نشه ل مه ةلألنهلعبه -
ع دىل  لحتادطلادذهلم ّن دبقل،يسهاتليفلكسبلم  ع تلم كةلم نضدجلم فكدويليفلادذملم سد بىلم ق مسديل -

 .2قق ةلم  ع تلع ىلم  فهعللمعلم ن بقلم  بي ةللمس ث ه لمع  ههتهلم فكويةللم فن ةل

 :لهلّن بقلم  ه عةليفلمننهملم سنةلم ثه ثةل  شعبلم ع   ةلك هي يلققلف   لمألاقمفلم وجبلحتا انهلم

 .م   لدلأهألفكه للم ا تلمإلنسهن ةل» -

 ةم   كهلمهلم   ب طلم    جيل ابمعقلم ّ غةلم عوأ ةللم  عبريلمشهفنةللك هأ -

 .م   لدلأبسهئللم  عبريلم  نبعةلتك سه لم  كةلم ّ غبيةل -

 .3ل«  .م  عوفلع ىلأعضلم فنب لمألدأ ة -

ل.ل   بمض علم رلتالمسلم بمقعلخه ةم للم  ع  الإىللاذملم نشه لمهلل،لتع به لآخول هل سنههليفلاذملم س بى
ن القدهللمدهلمندهاجلم ّ غدةلم عوأ دةلملأعقلتاقانهل عوٍال كللمهلمألادقمفلم سد وةل  ن دبقلأأنبمعندهلسدن هلللل

جل  ددددعلم شددددعبلم ع   ددددةلللجندددد لم ددددرلل،أددددهألد للم ن ددددبقلخه ددددةلآدمعددددهلحت  ددددللمألاددددقمفلم اقمددددةلف ددددهللم  ع اددددةل
 .4لمألدأ ة

 : مالحظات على أهداف المنهاجين  
تع ددد لمألادددقمفلنا دددةلم بقميدددةللم ننهيدددةليفلم ع   دددةلم  ع    دددة،لإذلأبمسددد  نهلنسددد   علماكدددتلع دددىلمدددقىلجندددهحل

 سدالم  ادهينلل محدقلاقمفلم سد وةللادذملمدهل كدقهم  ه سةلم  ع    ةل للفش نه،للأه  هيللفن لمخ  ه لمحمل بىلخيضعل هأ
إ لمألادقمفلمتثددللنا دةلم بقميدةليفلم ع   ددهملم  خ    دةلل   دننجلم ق مسدي،لفندديللث ادةلم  د ةلأددهحمل بىل»:  دثليادبل

 لم ال بل  ل5«م ق مسيلل س ب لتنه  هللمس بمهللمعجلاذمل  لمخ  ه لمحمل بىلخيضعلمتهمهلل هأاقمف

لي ع دددطلل6 دددقدةليفلم نندددهجال،لقدددقللضددد نهاهليفلم  دددطلم ق مسدددةهلدددهل ادددقمفلل ددد تمللهن ب ددد انددده   
لل.مإلشكهللإذملتع طلمألمولأه ب قةلكهم ة

                                                 
ل29:ل،لقنفسهم وجعلل1
 22ل:مننهملم سنةلم ثه ثةللم شعبلمألدأ ةل،لقل،يومجعل2

 .للل21:مننهملم سنةلم ثه ثةلم شعبلم ع   ة،لقل3

ل829:مهلم   ط،قل28:مجلقللل قتل،يومجعلل4
ل.811:،لقمل8991،ل8،م و،ل ("لد،د، )بنهم،لم  نه  هم،لمألسس،لم ك"لل محقل سالم  اهين،لم ننج،ل5
ل.877:م   ط،لقلمهل26 قتل:لمجلقلللل،يومجعلل6



 

،للمال ه نددهلاددذهللمددصلم شددعبلملم ددصل  ددالد مسدديلمعددالاإ لمألاددقمفلم سدد وةليفلم ننددهجل-8ل
أالم شعب الللنشريلانهل  لانه لفولقلم ّ غهملأالشعبرلمآلدم للم ف سفةللأالمآلدم للماقيثلتليف لف لمألدأ ة

ل سددبلم   ددويجيلم ددذيل ،م  نهل ددةلعددقملم  غددةلم عوأ ددةلمألخددوىليفلما ددصلم ق مسدد ةلل ي نددهلم سددهعيللأددالأا ددةلم ددبمد
 نددهلدمئ دهلمددهلم حتكدقلاندده لمسد بيهمل هأاددقمفلرعدجل  لاندده ل ادقمفهل ع   ددةلم  أ دةلك نددهل»ل كدقهل محدقل سددهلم  ادهين

حتا دطللإىلليلانه ل ادقمفل كدلل دالد مسديللمندهلت دبجيلكدللمدهدةلد مسد ةلتومد. ه ل اقمفل كللمو  ةلتع    ةلان
لمل ندهلالإ غدهءلأعدضلم دق لسلخه دةلم  غبيدةلمنندهل   دالم ق مسديلشدعبةلآدم للل غدهملل،لنشريلاندهل1« اقمفهلمع نة

ل.2لمض ة للأ قمغبج ةلللللللوأبيةلماذفلتلينبينلع ىل سسللل اقمفلتلاذمل  لخوىل،لك ه تعبالأق لسل

ل:للل إلشه ةلانهل نهلجهءلاذملم  خف ال  نهمجلم  غةلم عوأ ةلمع  هدملع ى
ل.تاه يولم سهدةلمف شيلم  أ ةللم  كبيهلم وس ةلإىللم ف ش ةلم عهمةلأبزم ةلم  أ ةلم بطن ة»ل-
ل.  ع  تلم ثهنبيلم  اينلأبزم ةلم  أ ةلم بطن ةلمقيويةلملتاه يولم  يه لم بتئ ةلع ىلمس بىلم بطهلم وس ةلإىلل-
ل.يفلم  عهمللمعلم ك بلم ق س ةلم  مجةلهلذهلم نهاجل–مألسهتذةل–زوأةل عضهءلم  ينةل-
ل3ۛ  ل«.قومءةل عضهءلم  ينةل   ننهملقومءةلم أن ةللد مس نهلد مسةلمع اةل-

مدعلمه دذفلل.هلم ادو يهل  شدعبلمألدأ دةل للم ع   دةيفل  دبىلادذيلةمسد ق م لم نادهئصلم دبم دلن سهءللك اليد تلع  هل
لمهلد لسلدل لتعبيضليذكولهله؟

ل:لاذهلم ال هةلتابدنهلأقل اهلإىللمال ههمل خوىلايل
يفلجدد ءلللإ لمألاددقمفلم سدد وةليفلم ننددهجالادديلع ددىلد جددةلكبددريةلمددهلم ع بم ددةللإ لكدده لقددقالم  ف دد ل-6

إتل ندددهلمل(لعلمشددد  لع دددبمذلجدددل–علمشددد  لآدم ذلجددد)ل ومفادددةل   نندددهمليفلمشدددولعلم بث ادددةلم(لك ان دددةلم   خددد ص)منندده
ل. سبل سسلأنهءلم نهاج.م صل اقمفلخه ةلسبمءل هأدأ ال لل  ع   ا

إ لمألادددقمفلم سددد وةلملتوكددد لع دددىلمجلهندددبلم ّ غدددبي،للملت ع دددطليفلفولعدددهلم خ  فدددة،لع  دددهل  لمك سددده ل-2
ق ددبىليفلتثا ددالمأل سدده،للنهددومل  عيدد لم كبري  ع   نددهلم  ددبمليفل  دد   نتلل ددهل مه ددةل،م و دد قلم  غددبيليفلاددذهلم و  ددة

  لت ددهغلم بمجددبللمددهلفكدده ل،لمددعلمددهليعكسددهلم بمقددعلم  ع   دديلم عددهشلم  ددبملل،4،لاددذملمددهل قوتددهلعددقةلد مسددهمم  غبية
ل.لتكب لم ن بقللس  ةل  ع  تلم  غةل، عهجلةلاذملم ناصللخه ةل اقمف

                                                 
829:مألسس،لم كبنهم،لم  نه  همل،لق"لل محقل سالم  اهين،لم ننج،م 1

 

لجددبم (ل .د)عبلم  غدةلم عوأ ددةللآدعدهللزم ةلم  أ ددةلم بطن دةلمقيويددةلم  ع د تلم ثددهنبي،للث ادةلمف ددالم ندهاجل   ع دد تلم ثدهنبيلم عددهمللم  كنب بجي،مج دعلم شدديومجدعل 2
عاددقللأثهنبيددةلم عا ددقلسدديلم شددويالع دديلمددالحليدلجددهءلاددذملم   ددويجيلإع  ددهدملع ددىلشددنهدممل سددهتذةلم ددهدةليفل اددهءلع  دديل  ددبملد مسدد.27،21ل:قم،لل6221

ل. به ه29ع ىلم سهعةلل22/29/6282:يبم
ل21:لم وجعلنفسه،للق 3
4
ليوجعلم ضعال69ل:ق،( طول ةللدك ب مهل)ل ه لأبتوديه،لتع    ةلم نصلم اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غدةلم عوأ دةلللآدمعهليومجع،ييل 

  ثلل812:،لقلمس ث ه لم ن بقلمأل   ةليفلتن  ةلم اومءةلم نهققةل،ليومجعل،ل   فةلابهشيل،م8112لسنةليفلم ع ولماقيثلع ىلم س بىلم عويبليعبدلمنذ
ل.الم  ع  المجل مئويهليفلجمهللم  غةلخه ةليفلجمهللم اومءةللم ابمعقلللسبللمعهجلةلذ كعحتقث لم به ثةلعهلمس بىلض



 

 

 ندهلتلي دأق تلمايدتلل1م نهقشهمللم ادهأالملم درل جوينهادهلمدعلأعدضل سدهتذةلم دهدةت هنهلأعقلمج ةلمهلل-1
آدم للف سددفةللآدم ل» ددهلجندقهلمدهلتكث دالكبدريليفلم ددق لسلخه دةلم شدعبلمألدأ دةللام سدهعيلمدعل  بيدهملم نندهج

ل.،لي يسقلذ كلأأكثول قةلعنقلحت  للم ن بقلمألدأ ةليفل يوةلم َق س«لل غهمل
ع دىلتدبميلللم دذيليدنصلاأدالمسده لم نندهجلعدقملم  نهسدبت هندهلل،ه  دةلم نني دةل  دأ  الم ادو مدهلم نلل-1

ةلأن ال دأ المثلنصلتبم  ي،لف هلجقلىلأوجمله يفهجئنهلم ك هألأالمهلجهءلأهلم او يهل  ثللنصل ديبلمثلتبم  ي
 يل دد يضددهللإذلتلاكددهل ددذفلم ددنصلم  بممددعلمايددتلم سددهعيلكددذ ك،للت ع ددطلم شددك ةللأه اه نددةلاددذمللم ددنصلم  مئددق،

دم لآ»لم عدددولا،للت ع دددطلادددذهلمإلشدددكه  ةلأه  دددالمألديب تت ددده هلأهحمل بيدددهملم  غبيدددةلكدددق سلم ابمعدددقل للم بالغدددةل ل
 كثولمننهليفلم  فبفلم ع   دة،للقدقل قدولذ دكليفلم بث ادةلم خ  دةل  خف دالم نندهمل  دثل«لدم لل غدهمآلف سفة،ل
 لم ددحت فالجددهنببملم  ددبم ل ىللك دده لمق سدديلاددبلمأه نسددبةلإىللتومجددةلمننددهمللاددذهلم سددنةل إ لمددهل ددق »لجددهءلف ندده

  ددثلملي  كنددبملمددهلجعددلل  بيددهملم ك دده لم ق سدديلت  ددهأطلمددعلم ننددهمل،للم ددّنصلم  بم دد يليوفددطلأه ولمفددقل م ننيددي
صلتبم دد يليشددو هلليهع اددهليفلم و  ددةلم ّ غبيددةلليفل ددال  لم ننددهمليددنصلع ددىل  لن ددهلل دأ ددهلللم ددقملليكددب لمددقعبمهللأددن

جنددقلم ددحت فاليددب دل لنّ ددال دأ ددال،للمددهلانددهللقعدد لإشددكه  ةلنسددبةلم ددّنصلم  بم دد يللجددقلىلإيددومدلم ددّنصل.لم  ع    ددةل
سد غنهءلمألديبلم ثهين،لم ذيلطوحلإشكه  ةلتق يسه،ل  دثل ندهلندصلزمئدقللأده نهوللإىللمادو لم نندهملغدريل ندهلتلاكدهلمت

بهطددهلأومفدقلمددهلم ولمفدقلم ّ غبيددةلم اددو ةلليفلمن هده لمومجعددةلم ك ده للل دل  بيهتددهلإىللجدهدةلم  ددبم ل يلم بمفاددةلعندهلت ت
ض وم لعهلمألسهتذةل،لفن لم ّ ينةلتا حلم  عقيللمآليتليفلتبزيعلم نشهطهملتغ  ةل   ننهمللإأعهدمل  شعب لأهاريةللمإل
ل2.« عي لم  ق يسلم نصلمألديبلم ثهينل

شد هميلمددقينل سد هذلم  ع دد تلم ثدهنبيلسددهأاهللفاددقلل-م سد قلم فدد  ل-أعددقلمت ده نهلأأ ددقلمدحت فيلم ك دده لل كده
ل-م  يندةلم بطن دةل   نددهاجل– دوحل ندهلل  لمخ  دده لمحملدهل لمألسهسد ةل  ن ددبقلكهند لمدهلقبددللمهل ئدةلم خ  دةل ددذ كل

للأشددكلللعددهملل ددقدملهلدهل اددقمفنهليفلم نندهمن ادهءلم ن ددبقلم نهسدبةلهلددذهلمحملددهل للم درملمدهلع ددىلمعدقيلم ك دده لإتل
يفللهملاديلمدهلم شده كل4-جندهةلأبزيده ل–لادبلمألمدولم دذيل قوتدهلكدذ كلمألسد هذةل3  للمألس هذللخ   ل كثوليفلد

ل.خ  ه لم   بقللمقىلمالءم نهل     بيهملم  غبيةمإعقمدلم او يهل  ثل د  ل نهلأو ينهل بللك ف ةل
م  غبيلمعلم ع تلأالمجلهنبلم ن بقلمألدأ ةلللل يلأال بيهملأالمحملمألاقمفلعقمللضبحلم عالقةلأال-2ل

ل  دده  لمألاددقمفلادديللم ددوآةلم ددرلتددنعكسلع  نددهلف سددفةلم ددننجل،للمددهلم  ب عدديل  ليبددق لم ب ددثلعددهلم ددنصلمألديبلل مه
هلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسدد غوقلحتا ان اددقمفلعهمددةلمتثددللغهيددهملكدد ىلي:لنددبعاللقمفلإىلادديفل اددقمفلم ددننجل،لتناسددتلمأللةم  غبيدد

                                                 
م سددهعةلل89/29/6282ل: ددبه هللليددبمل29:22لم سددهعةل22/29/6282ل: جددوملم به ثددةل اددهءممللماددهأالملعقيددقةلمددعل سددهتذةلم ددهدةليفلاددذملم بضددبعليفليددبمل1

لزلمتلللل:::81
 .27:لث اةلمف المنهاجلم  ع  تلم ثهنبيل،لمبمدلم  ع  تلم عهمل،لقل2

زلمتلللليومجددعلشددويالل81:22لم سددهعةل22/29/6282ل: ددبه هللليددبمل82:22م سددهعةلل82/21/6282ل: ددةلمددعلم سدد قلم فدد  ل  ددقلمعددقيلم اددو يهليددبمأمتدد لم اهل3
19:،ق(د،م)،(د، )،للزم ةلم  أ ةلم  طن ةل(مج علم شعب)آدمعهل  سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلمويبعيللآخول ،لد  للمألس هذلم  غةلم عوأ ةللل

ل

 .مسهءل81:22لم سهعةل29/82/6282ل:مت لم اهأ ةلمعلمألس هذةلجنهةلأبزيه ليبمل4



 

ك نددهل،لاندده ل اددقمفلخه ددةلتنفددودلمددهدةلم  غددةلم عوأ ددةلعددهللتوكدد لع ددىلمجلبمنددبلللةفدد ةلطبي ددةليفل  ددهةلم  ه ددبلم  ع    دد
ل1ل.ةلع ىللجهلمخل بق م َ غبيةللم ثاهف ةلم رلتنشقلاذهلم نهاجلحتا انهليفلاذهلم و  ةلم  ع   

لغددينلعدهلم ادبلل  لم كفهيدةلحبددقلل،(ثهنبيدة)جتلادذهلمألادقمفلإىللكفهيدهملتغ دديلكدللسدنةلد مسد ةلملتد لل-7
ف ومعدددددددددددهةلملدددددددددددهللم عدددددددددددويفل.2لم نددددددددددده مملذمهتدددددددددددهلنشددددددددددده لموكدددددددددددبلقدددددددددددهئتلع دددددددددددىلمسددددددددددد ث ه لجم بعدددددددددددةلمدددددددددددهلم عددددددددددده ف

لققلل.  ا،لإثه ةل غب نتلم ذاين،لم بجقمين،لم نه يلمنتليفلتق يسلمألد ل  ق يبنت،لتن  ةل ذلمقنت،لتبس عل فطلم  ع
تفسدرياتل  عالقدةلم  بمجدقةلأدالمألادقمفلم سد وةللمدصإ د نت،للهلجننهادل3ةع   دلةيفلمس بهن دىلل سهتقةلم هدةلأو ينتل

 هنتلملي  سدبملذ دكلم د مأطلم كبدريلأ نن دهل،لأسدببللمتضدجيلعندقاهليفلم ننهجاللمخ  ه لمحمل بىلم  ع   يليفلم ادو يه،
فللعقملم  ف  لللم  خ  صلف نه،لممهلينيتلعنهلذ كلم  بهعدق،لمألمدولم دذيلي   دبلإعدهدةلم نهدولمدهلع بم ةلمألاقم

م  دق يسللةك دهل  لجندهحلطوياد.لاهةليفلم او مملتنهسبلشويةلم  ع  ا جقيقليفلت ن المألاقمف،ل  اقملن ب همن
سدد  ول  اددقنلد سلمنددبذجيلع ددىل  الم بمقددعلمواددب لأدده  كبيهلم ل،أه كفددهءمملمددعلمحمل ددبىلم  ع   دديلم خ دده ليفلم اددو 

    ع  ال،للققليقخللعهمللمتك هههبلدمخدللم اسدتللتدقينلمسد بىلم  الم دذليفلعدقملجندهحلادذهلم  وياة،لقدقل فهدندهل
أدده   ب طلم فع دديلخه ددةلمددهي ع طلأه بضددع ةل»لعددهلشددو لجنددهحلاددذهلم  وياددةل نددهلمواددب لل-أددبعالملأددهدلل-مفدد  لم ددهدة

لل4«.دمهملمعه فهللمك سبهتهإق  ةل   اه أةلأه كفهءمملك ننجلتق يسيلإذململتسهعقلم  ع تلع ىللمإلدمهج ةل،لفال
أهخ  ه للم  بض جيلبطلم تبهطهلللث اهللك هلسبطتلم رلتول،لالمن القهللمهلاذهلم ال ههملم اقمةل بللم ننهج

ل.يفلم ف بللم اهدمةلأه  ف  لال هل عولفك الن  ب لمضهمالم هدةلم  ع    ةلم خ ه ةل؟لاذملمهلسنل،محمل بى
  

                                                 
ل.11:لقملل8991/ادل8189،ل8، يومجع،ل شقيل محقلطع  ة،لم ثاهفةلم عوأ ةلمإلسالم ةلأالم  أ  اللم  ق يس،لدم لم فكولم عويبل1
ل892:قل،ل8،ملم6222/ادل8،8167 لمجع،ل ن بم ل  هحللآخول ل،لتع    ةلم  غةلم عوأ ة،لدم لم ننضةلم عوأ ة،لأريلم، بنه ،يولل2
 ل621:، ص(89)ليوم ع،مجلقللل قتلل899، 891:يوجعل   طلم ب ثل،قل3
4
 :يدبمللللللللللللةل  غةلم عوأ ةللآدمعهل   ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب حتجي،أبعالملأهدلل،مننهلمدهلمتد ل جوملم به ثةلماهأالملعقيقةلمعلمف  لم  أ ةلم حتطن  
 .مسهءل1:22لم سهعةع ىللم22-22-6282



 

 

 :وعالقته باألهداف المسطرة اختيار المحتوى التعليمي –المبحث الثاني 
 

ل:جنهحلم ع   ةلم  ع    ةلم بقالع ىلشول ل مهنهلإ 
 : اختيـار النصــوص األدبيـة-0

شددبمئ ةل للم ذمت ددة،للإمنددهللفددطليع  ددقلف ددهلع ددىلم علتلخ  دده لأليل  ددبىل مددوملجباويدده،لذ ددكلألنددهتع دد لع   ددةلمت
لم بقد لم خ دصل   ادو للم سد وةلمدهلأدالادذهلم عدهيريلك دهلسدبطلم  بضد جيلمألادقمفلللمعهيريلع   ةلزع هلمضببطه،

لتلن معلإذمليفل  لمخ  ه لم ن بقلتع  لع بلمخ  ه لمحمل بىل،لفك اليكب لمخ  ه لم ن دبقللل ي، لم س بىلم  ع 
ل.إذملل؟ل

مآلدم للم ف سدددفةل)ردددهلف ندددهل شدددعبلمألدأ دددة «لم  غدددةلم عوأ دددةلللآدمعددده»ل-ع ندددةلم ق مسدددة-م ادددو يهلم ال دددبلع دددىل
م ع دبملم  يويب ةلم ويهضد هملللتادينل يهضديل)ردهلف ندهل يضدهللم ع   دةل  شدعب«م  غةلم عوأ ةللآدمعده»لل(ل،مآلدم للم  غهم

 دأ دةلما  فدةلمدهل مندهملم ك دبللادبلمدهليدقعبهل لمخ  ه لم ن بقلف ن هلكهن لعبه ةلعهلن بقل ،(لتس ريلمق  هد
  ليكب لم ننجل»لم خ  ب لأع ب لم ن بقلمألدأ ة،للإذلنابللخم ه مملفنا قلأذ كل سبلقبللع يلجبمدلم  هاو

هملألمجدللبسد للم ك ه ل للم ق سلقهئ هلع ىلم نصلمجل  للم ذيل  علأالجبدةلم بجللم عجليفلمإلنشهء،لفنديلما 
هةل سدد بىلدجلم  دده خييلمددعلمومعدددقلأهجل ددهللم  ددو لمددهلم عددد شددعومءل،للمخل بددهءللم ك دده لللمإلخ  دده لما ددمددهل ددق لعددهلم

لل1.«إىللجبم لم عه و،للعذملخي  الاذملم دق سلعدهلتده ي لمألد للللققلنبق لحبقيثل،للققليكب لم اقنل....م   بةل
ك ددهلسددبطل.إىلل دأ ددةللتبم دد  ةل،للن ددبقل    ه عددةللإىللتاسدد تلم ن ددبقله مددهل  بيددهملم اددو يهل،لفاددقلع ددقلمحت فبادد

ل.م ذكو
تب عددقلعدهلم ددأ بفللم شددهئعللرت دكلم هددهاوةلم  غبيدةللم بددجلم  غدبيلمجل  دديلم دل»فنددي:لأمـا النصــوص األدبيــة-0

نثومللللايلأذ كلعبه ةلعهلق عل دأ ةلمبج ةلشعوملل ل،م ع هدلرثهأةلمثريل هلخ هئصلمجلقةللم اق ةلع ىلإثه ةلمإلعيه ل
2«.د لم عويبل   ا طل اقمفلمع نةمهلذخهئولمأللتحتخذل

 

مثل د لم ننضددةللم ع ددول(لم8682/لدادد212)مددهلمألد ليفلع ددولم ضددعاللمت نددهلللمددأثب ل:ل لم ن ددبقلمألدأ ددة
 .3ماقيثل،لفهألد لم عه و

 يلم سددنةل،ل ددهلأاةم سددهلم ق مسدد ةللنشددريلانددهل  لع ددولم ضددعالاددبلمم ددقمدل  ع ددب لم ددرلَدَ سددنهلم دد ع تليفلم سددنة
ليادالم د ع تليفلد مسدةلادذملم ندبعلمدهلم ن دبقلع دىلم بندهءل.مدهلم  ع د تلم ثدهنبيل  ع دويهلم عبهسديللمألنق سديللم ثهن ة

ل.م فكويللم  غبيللاذملمهلس  تلم  عوفلع  هليفلم ف بللم ال اةل  ب ثل كبنهلمهل سهس هملم ق مسة
لل

                                                 
 .27:لع يلجبمدلم  هاول،ل  بللتق يسلم  غةلم عوأ ةل،للقل1

مل6221للل8ةلمنهاينهللطومئطلتق يسنه،لدم لم شولقل  نشوللم  بزيع،لمأل د ،ل هلع يل سالم ق   يل،لسعهدلعبقلم كونلعبهسلم بمئ يل،لم  غةلم عوأ دطل2
 .ل667:ق،
 27:مننهم،لم شعبلمألدأ ة،لقل3



 

  دنصلمألديب،لفندبليعدهجللم هدهاوةلم درلتنهلهلدهلم دنصلمألديبللندصلنثدويل مفدقلاديل»:أما النصـوص التوالـلية-6
أشيءلمهلم  بسعللم  ع طللمألس هذليفلتق يسهلهلذملم نصلين قيلأه  ع  الإىلل  ليافبملمبقفهللناقيهللمهلم ههاوةلم رل

ل1.«يعهجلنهلم نصلمألديبليفلضبءلم ع  هملم بم دةليفلم نصلم  بم  ي
لللللللللأه  ك  لع ىلم نادقللم نهقشدةل  كدب لم دق سلنهجعدهلل،عنقلم كثريلمهلمألسهتذةللل ذ كلي نهلللاذملم ّق س

م ب دبللإىللفندتلدعدهئتلم دنصللانده لمدهلل،تسدهقتنسديهمللم   هسدكللممنندهلمتخم  فدةل  بقبفلعنقل اقمفللمبهدئل
ل.  وفللم بالغةه ن بللمفولعلم  غةلم خ  فةلكلمهل  ثللأنهئهلم فكويللم فينللم بقبفلعنقلمع  هم

فنديلعهمدللادهمليفلتن  دةلثدولةلم  ع  دالم ّ غبيدةليفلمأل فدههبللمألسدده  بل»للنصـوص المطالعـة الموجهـة مدهلل-2
لمألفكدددده للاددددذملم ددددقخولم ّ غددددبيلتلاكددددهل  ليددددحتثوليفلتكددددبيهلشخ دددد  نتلم ع   ددددةلتددددأثريمللع   ددددهل،لإتلإذملمسدددد ع  بهليفل

حت دد للسددبمهلم سهسددهلمددننتللىع ددلليددق كب لق   ددهلأه نسددبةلهلددتل،للياب ددب لع  ددهلتعددهأرياتلم  بم دد  ةللك هأددههتتل،لف  نئددقل
ل.2«ره هلمهلفهئقةليفل  ههتتلم ع   ة

لي وحل  قل ه لمسكل،أأمه ةلنشه لم  ه عةتع به هللس  ةل  ن  دةلم ثدولةلم  غبيدةل    ع  دا،لأدللادبلمألسدهسل
ةلمادددهملمم ددهز،فنيللسدد  ةل  فنددتللمك سدده لمألفكه ،لحت ددد للمادددهملم  ه عددةلأددالفددولعلم  غدد»:  ع دد تلم  غددةل  ددثلياددبل

م ع بمددهم،لم   لدلمددهلم ثاهفددهملم خ  فددةللتن  ددةلم ثددولةلم  غبيددةل،لادديلمددهل عهددتلم بسددهئلل  أ ددةلم كددةلمإلن بددههللمإلد م ل
دمءليفلللاددديلتبسدددعلمعددده فنتللتن ددديل غددد نتللثاهف نت،لت يدددقلخددد مهتتللقدددق مهتتل،للتعدددبداتل سدددهلمأل..ل دددقىلم  الم دددذ

ك ددهل هنددهل سددهسلطب عدديل  ن  ددةل..كالمنددتلم شددفبيللم   ويددويللم  دد مملم ن ددطلم  دد  جيللم  عبددريلم سدد  تللم فنددتلم ددقق ط
لاديلعهمدللمنددتليفل.لمادق هتتلع دىلم  دذلقلمألديبللمتسد   هعلردهليفل سدده  بلم  غدةلمدهلمجدهللفدينلل ددب لأه عدةلمم عدةل

ل عهد تلمن   ندهلل مه دةل غومضدنهلأدالفدولعل.لقلعدتلعدهلمدبمطهلمخل دأللم   دهتوأ ةلم ك نتلمخل هأ ةللجبدةلإ اهئنتللم بع
ليباددىلل كددلل3.«ل ددهلهلددهلمددهلمكهنددةللق  ددةلهتذيب ددة،ل  ىلأعددضلم ددوأال  لتكددب ل سهسددهل  ع دد تلللللللللللم  غددةل..م  غددةل

لالمجلدددقل .ف دددبللم اهدمدددةمدددهلم ن دددبقلل مه  دددهليفلم ادددو مملم  ع    دددةللادددذملمدددهلسددد  تلم  عدددوفلع  دددهلت ادددهليفلم  ندددبع
ل.يبض ه لإ  هءلم ن بقلم  نفةليفلم او يدهل26ل قتلل28 قتلم  ه  ا

                                                 
ل21:ل،لقلم سهأطم وجعلل1
للل88:مننهم،لم شعبلم ع   ة،لقل2
3
 622،،626:ق  قل ه لمسك،لفهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ة، 



 

 

ل.مجل مئويةللم عوأ ةللم شعب ةليفلماو م شعبلمألدأ ة/ليبضجيلإ  هءلم ن بقلم شعويةللم نثويةل،لم اقاةلللماقيثةلل28جقللل قتلل

 عنوان النص المؤلف المحور
 أدبي -0
 تواللي-0 

 طالعةم -3
 شعبي أجنبي عربي/ جزائري

 المصدر نوع النص
 قديم/  حديث  اسم المصدر

 
 شعر/   نثر  
 

 مترجم / مقتبس
 بتصرف

ل28
ع ول
لم ضعا

لم بب  ددوي-
لمأهلنبهتةلم  وي-
ل نهلم فهخب ي-
لمه كلأهلنيبلل-

ليفلمددقحلم وسبل-
ليفلم  ادددددق-
لم شعوليفلعنقلم  ه  ك-
لم ب قيهإنسه لمهلأعقل-

ل دأدددي
  دأدددي

 تبم دد ي

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

لجدد مئوي

لققيددتلل
لققيددت
لققيددت
لققيددت

لشعددو
لشعددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس
لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل26
ع ول

لم ضعا

لم ادد ليين-
لمأهلخ قل ل-
ل

لأ وسلم بس هينل-
لم ذيبدةلغهزي-

لخبمقلم ا وللتأثريمته-
ل(نصل و)لللل-

ل للنصليفلم  ب عةلللم نفسلمتنسهن ة
ل أ  اليفلع وم  ه  كم  وكةل-
لمثافدبنهللم ب ددئةلل-

ل دأدددي
  دأدددي

ل
 تبم دد ي

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي
لعددوأدي

لققيددتلل
لققيددت

ل
لققيددت

ل قيدث

لنثدددو
لنثدددو

ل
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
ل/
ل

لما بس
لأ  وف

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 

ل"ع ده "لجم دةل

ل22
م ع ول

لماقيث

ل  بدلسهميلم به لدي-
ل محددقلشددبقي-
لفددبمزلم س ده -
ل

ل  قلم بخدده ي-

لتملمتغ م آل-
لمهلل ديلم نفىل-
م ددددد الللم دددددبالدلم عوأ دددددةلل ثددددده هليفل-

لم شعوللمألد 
لقمع هملم عب ةمل  علم ع بمهيتللتل-

ل دأدددي
  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

ل
لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 

ل21
م ع ول
لماقيث

لي  هل أبلمهضدديإل-
لي ش قلس  تلمخلب لل-
لم خهئ للنع دد ة-
لزكيلجن بل  بدل-

ل نددددددهل-
لاندهللاندده ل-
لم شعولمفنبمهللغهي ه-
لثاددهفةل خددوىل-

ل دأدددي
  دأدددي

لتبم دد ي
لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث
ل قيدث

لشعددو
لشعددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس
لما بس

لغريلمذكب 
لمذكب لغري

لم غوأددهلل
لغريلمذكب 

 



 

ل21
م ع ول

لمعه و

لن م لقبدددهين-
ل  بدلد ليد ل-
لمف قل  قلق   ةل-
ل

لمه كل ددقمدل-

لمنشب مملف قمئ ةل-
ل ده ةل  ده ل-
لمت   ممليفلم شعولم عويبلماقيثل-
ل   المألزاه لتل  بل-

ل دأدددي
  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لج مئددوي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

ل
لم جت

ل

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 

ل22
م ع ول

لم عه و

ل  قل ه لأهلية-
لشف طلم ك هيل-
لوك ديبم عبقلم لل-
لسعهدل  قلخضو-

لمإلنسه لم كب ددول-
لمجدددددد  ةل-
ليفلم شعولم عويبلمألل مس-
مشددددددددددددددددددكه  ةلم  عبددددددددددددددددددريليفلمألد ل-

لمجل مئويلماقيث

ل دأدددي
  دأدددي

لتبم دد ي
لم ده عدة

لج مئددوي
لللللللللعددوأددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي

لج مئددوي
لج مئددوي

ل

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث
ل قيدث

لشعددو
لشعددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

لأ  وف

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

شددددددعولم عددددددويبلمألل مسليفلم 
لمألد لمجل مئويلم عه و

ل27
م ع ول

لم عه و

لنهز لم الئكةل-
لعبقلم ومحه لمجل  يل-
لدهلمادهليي إ-
ل

لعا لليبسالع قم ل-

ل غن ددهمل آل ددتل-
ل  دد م لم غددوأةل-
لمت سهسللماهدلأهألملعنقلللل-

ل.م شعومءلم عه ويهللل
لم  سهمجيلم قيينلم  بلإنسهينل-

ل دأدددي
 دي دأدد

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

لأ  وف
ل

لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لعهلمابم لم   ق 

ل21
م ع ول

لم عه و

ل الحلعبقلم  بب ل-
ل مللدنادددلل-
ل

لع لم قيهلممسهع دلل-
لخه قلزيدددهدةل-

ل أدددبلمتدددهمل-
خ دددده لغددددريلتدددده خييللع ددددىلقدددد ل-

ل. الحلم قيه
لم دددوم لم شعددوي-
لم  قمةلماضه يةلمصلن خ هاهل-

ل دأدددي
ل دأدددي

 

لتبم دد ي
لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث
ل قيدث

لشعددو
لشعددو

ل
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لبسما 

لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

 

 

 

 



 

 

ل29
م ع ول

لم عه و

ل  قلم بشريلمتأوما  يل-
لطدددهل س ددهل-
ل

لشددبقيلضدد ا-
ل

ل  قلعبهدلمجلدهأويل-
ل

لمن  ةلم ثافاليفلمألمةل-
م  دددددومعلأدددددالم  ا  دددددقللم  يقيدددددقلل-

ليفلمألد 
م اه دددددددددةللم  ددددددددد هفةللدل مهددددددددددهليفل-

للمألد لهنضةلم فكول
مأل ددددددددده ةللم عه دددددددددوةلمزدلمج دددددددددةلل-

ل.مفولضةل ملمخ  ده 

ل دأدددي
ل دأدددي

 

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لج مئددوي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لنثدددو
لنثدددو

ل
لشعددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لما بس

ل
لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 

ل
لغريلمذكب 

ل
ل82

م ع ول

لم عه و

لز  خةلم سعبديل-
ل  قلشنددبيفل-
ل ن سةلأوكدهملد م ل-
ل

للمس ينلمألعددوملل-

لمجلدوحللمألمددلل-
لم  ويطلإللقويةلم  ب ل-
 ددددددددددددب ةلمت دددددددددددد اللليفلم ا ددددددددددددةل-

لمجل مئوية
لمهل لميددةلمألم دددول-

ل دأدددي
ل دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لج مئددوي
لج مئددويل
لج مئددوي

ل
لج مئددوي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث

ل
ل قيدث

لنثدددو
لنثدددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

ل
لأ  وف

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل
ل لميةلمألمري

ل88
م ع ول

لم عه و

لتبف طلماك ددتل-
ل سالعبقلمخلضول-
لمج ددللمحقمليل-
لخه قلأهلعبقلم ع ي ل-

لمهلمسو  ةلشنددوزمدل-
لكهأبسليفلم هن ددوةلل-
لم دسوحليفلمألد لم عويبل-
لثاددهفةلمادددبم -

ل دأدددي
ل دأدددي

لتبم دد ي
لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث
ل قيدث

لنثدددو
لنثدددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس
لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

ل86
لمد يسلقوقب ةل-
لأبدش شة محقلل-
لخم بفلأبكولحل-
ل  قلم سع قلم  ماويل-

لت ةلفهط ةلنسبمولم و ةلم  اول-
ل"م غص"لمهلمسو  ةلل-
لم سوحلمجل مئويلم بمقعللمآلفهق-
لم عالمةل  قل أبلم شنب-

ل دأدددي
ل دأدددي

لتبم دد ي
لم ده عدة

لج مئددوي
لج مئددويل
لج مئددوي
لج مئددوي

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث
ل قيدث

لونثددد
لنثدددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس
لما بس

لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 
لغريلمذكب 

 نصــا   44 العدد االجمــالي
 نصا أدبيا 04
 نص تواللي 00
 نص مطالعة 00

 نص جزائري 04
 نص عربيـا 34

22     
 أجنبي

22 
 شعبي

 نصوص قديمة 20
 نص حديث 40

 نص شعري 01
 نص نثري 33 

 قتبسنص م 40
 نص مترجم 20
 نصوص متصرف فيها 24
 نــص حر 20

نص مجهول  40
 المصــدر

نصوص واضحة  20
 الهويـــة



 

ل.مجل مئويةللم عوأ ةليفلم او لماهيلل  شعبلم ع   ة/ليبضجيلإ  هءلم ن بقلم شعويةللم نثويةل،لم اقاةللماقيثةلل26جقللل قتلل

 عنوان النص المؤلف المحور
 أدبي -0
 تواللي-0 

 مطالعة -3
 شعبي أجنبي عربي/ جزائري

 المصدر نوع النص
 قديم/  حديث  اسم المصدر

 
 شعر/   نثر  
 

 مترجم / مقتبس
 بتصرف

ل28
ع ول
لم ضعا

لمأدهلم دب ديل-
لعبقلأهلعبياللم س  يل-
لمدده كلأهلنديبلللل-

لل دهيهللتبج ندهم-
لنشدأةلم شعولم  ع   يل-
لإنسه لمهلأعقلم ب دقيه-

 أدددي د

 تبم دد ي

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي

لجدد مئوي

لققيددتلل
لققيددت
لققيددت

لشعددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

لديبم لمأهلم ب دي-
لعهلمألن ن دد -
لشول لم ننضدةل-

ل26
ع ول
لم ضعا

لعبقلم ومحه لأهلخ قل -
لأ وسلم بس هندديل-
لغدهزيلم دذيبدةل-

لع دددتلم  دده يدد ل-
لم  أ  اليفلع ولم  ه  كل وكة-
لمثافددددبندهللم ب ئددةلل-

  دأدددي

 تبم دد ي

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي
لعددوأدي

لققيددتلل
لققيددت

ل قيدث

لنثدددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

لماقمةلمأهلخ قل ل-
ل دأددهءلم عددو ل-
لجم دددةلع ده ل-

ل22
م ع ول
لماقيث

لد هل أدبلمهضيلي إ-
ليةلكبجدده معهللل-
ل

لعا لليبسالع قم ل-

ل ندددددددهل-
م ن عدددددددةلمإلنسدددددددهن ةليفلم شدددددددعولم عدددددددويبل-

لم عه و
لم  سهمجيلم قيينلم  بلإنسدهينل-

  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لأ  وف

لديدبم لمجلددقمللل-
ل ن دد عهلمألنل-
ل

لعهلمابم لم   ق ل-

ل21
م ع ول
لماقيث

لم خهئ للنعد  دةل-
لتبف طلماكدد تل-
ل

لزكيلجن بل  بدل-

ل خدددديل-
لم ثاددهفةلم عوأ ددةل-
ل

لثادددهفةل خدوىل-

  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لما بس

لمهددسلمجلفدب ل-
تبف دددطلماكددد تلم حت فدددهملل-

ل28م كهم ةلجم قل
لثاهف نهليفلمبمجنةلم ع و-

ل21
م ع ول
لم عه و

لمفدقيلزكويهءل-
لمف قل  قلق   ةل-
ل

لمه كل ددقمدل-

لثب ةلم شوفددددهءل-
لمت   ممليفلم شعولم عويبل-
ل

ل   المألزاه لتل  بل-

  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لويجدد مئ
لعددوأدي

ل
لجدد مئوي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لم جت

لم  نبللم اقسل-
متزدددددددددددددههلمتنسدددددددددددددهينليفلل-

لم شعولم عويبلم عه و
 لميدددددةل  ددددد المألزاددددده لتلل-

ل  ب



 

 

ل22
م ع ول

لم عه و

ل  بدلد لي ل-
لعبقلم لم وك يبل-
ل

لخه قلزيهدةل-

ل ه ددةل  دده  -
 ليفلم شعولمجل مئويف س ال-

ل
لم  قمةلماضه يةلمصلن خ هاهل-

  دأدددي

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
لجدد مئويل

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لما بس

لديبم ل ه ةلما ده ل-
لقضهيهلعوأ ةليفلم شعوللل-

لمجل مئويلم عدده وللل
لجمد ةلم عدددويبل-

ل27
م ع ول
لم عه و

ل  قل ه لأهلية-
لوك ديبم عبقلم لل-
ل

لسعهدل  قلخضو-

لمإلنسه لم كب ددول-
لمألل مسليفلم شعولم عويب-
ل

مشدددددددددددددددددددددكه  ةلم  عبدددددددددددددددددددددريليفلمألد ل-
لمجل مئويل

ل دأدددي
لتبم دد ي

ل
لم ده عدة

لج مئددوي
لعدددويبل

ل
لج مئددوي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لأ  وف

لديبم ل غن هملنضه  ة-
مألل مسليفلم شدددددددددددددددددددددددددددددددعولل-

لم عويبللد مسهمل خوى
لمألد لمجل مئويلم عه و

ل21
م ع ول
لم عه و

لسلع يل محقلسع ق  دلنل
لع ولم ققدددهقلل-
ل  قلم بخده يل-
ل

لم فددومغل-
لمألد للقضهيهلمل  علم عه ول-
مل  ددددددعلم ع بمددددددهيتلللتددددددقمع همللل-

لم عب ة

ل دأدددي
لبم دد يت

لم ده عدة

لعدددويبل
لعدددويبل
لعدددويبل

ل

ل قيدثلل
ل قيدث
ل قيدث

لشعددو
لنثدددو
لنثدددو

لما بس
لما بس
لما بس

ل

لديبم لق هئقل لىلل-
لغريلمذكب ل-
لعهلمألن ن  ل-
ل

ل29
م ع ول
لماقيث

ل  قلم بشريلمتأوما  يل-
لشددبقيلضدد ا-
ل

ل  قلعبهدلمجلدهأويل-
ل

لمن  ةلم ثافاليفلمألمةل-
م اه ةللم   هفةللدل مهدهليفلهنضدةل-

لم فكوللمألد ل
مأل ددددددددددده ةللم عه دددددددددددوةلمزدلمج دددددددددددةلل-

ل.مفولضةل ملمخ  ده 

ل دأدددي
لتبم دد ي

ل
لم ده عدة

لج مئددوي
لعددوأدي

ل
لعددوأدي

ل قيدثلل
ل قيدث

ل
ل قيدث

لنثدددو
لشعددو

ل
لنثدددو

لما بس
لما بس

ل
لما بس

ل6آثه لمتأوما  يلمل-
مددددددددددهلك ددددددددددده ليفلم نادددددددددددقل-

لمألديب
لعهلمألن ن  ل-
ل

ل82
م ع ول

لم عه و

ل  قلشنددبيفل-
ل

لشويبطل محقلشويبطل-
ل

للمس ينلمألعددوملل-

لم  ويطلإللقويةلم  ب ل-
ل

م ادددددصلم فددددينلم ا ددددريليفلمبمجنددددةل-
لم  غ ريلمتج  هعي

لمهل لميددةلمألم دددول-

ل دأدددي
ل

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لج مئددويل
ل

لج مئددوي
ل

لج مئددوي

ل قيدثلل
ل

ل قيدث
ل

ل قيدث

لنثدددو
ل

لنثدددو
ل

لنثدددو

لما بس
ل

لما بس
ل

لأ  وف

لمهلجم بعةل ضلمف مءل-
ت ددددددددب لم بن ددددددددةلم فن دددددددددةليفل-

لم ا ةلمجل مئويةلم عه وة
ل لميةلمألمري

 



 

 

 

 

 

 

.مل6288/م6282   بستلم ق مسيللمهلم او لله ذفليفلم ع ولماقيثلمثل21 قتللمحملب      

00 
العصر 
المعال
 ر

ل سالعبقلمخلضول-
ل

لمج ددللمحقمليل-
ل

لعبقلمل قلم يه ل-

لكهأبسليفلم هن ددوةلل-
ل

ليبم دسوحليفلمألد لم عولل-
ل

لم ّ غددةللم شخ  دة-

ل دأدددي
ل

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لعددوأدي
ل

لعددوأدي
ل

لجدد مئوي

ل قيدثلل
ل

ل قيدث
ل

ل قيدث

لنثدددو
ل

لنثدددو
ل

لنثدددو

لما بس
ل

لما بس
ل

لما بس

مددهلمسددو  ةلكددهأبسلل-
ليفلم هنرية

ما ددددددددبسلمدددددددددهلجم دددددددددةلل-
لم ثومملم عويبلسب يه

ل(مجل مئو)جم ةلم ثاهفةلل-
00 

العصر 

المعال

 ر

ل يسلقوقب ةمدل-
ل

لخم بفلأبكولحل-
ل

ل  قلم سع قلم  ماويل-

لت ةلفهط ةلنسبمولم و ةلم  اول-
ل

لم سوحلمجل مئويلم بمقعللمآلفهق-
ل

لم عالمةل  قل أبلم شنب-

ل دأدددي
ل

لتبم دد ي
ل

لم ده عدة

لج مئددوي
ل

لج مئددوي
ل

لج مئددوي

ل قيدثلل
ل

ل قيدث
ل

ل قيدث

لنثدددو
ل

لنثدددو
ل

لنثدددو

لما بس
ل

لما بس
ل

لما بس

مسددو  ةلت ددةلفهط ددةلل-
لنسبمولم و ةلم  او

ل22م سددوحلمجل مئددويلل-
لسنةلمنهملل عبهء

ل(مجل مئو)جم ةلم ثاهفةل-

 نصــا   33 العدد االجمــالي
 نصا أدبيا 00
 نص تواللي 00
 نص مطالعة 00

 نص جزائري 01
 نص عربي 04

22     
 أجنبي

22 
 شعبي

 نصوص قديمة 21
 نص حديث 04

 نص شعري 20
 نص نثري 00

 نص مقتبس 02
 نص مترجم 20

 نصوص متصرف فيها 23

نص مجهول  20
 المصــدر

نص واضحة  30
 الهويـة

 



 :نتائج الجدولينلتحليل ولف و   -0   
ل:لمتخ  ه لمس ن ينهلمهي يلللأعقلم ع   ةلمإل  هئ ةلم رلق نهلعهلهلذم

أه نسددددبةل   ددددفبفلمألدأ ددددةلرددددهلف نددددهلمآلدم للم ف سددددفة،للمآلدم للم  غددددهمل اددددقل خ ددددريهلتلمددددهلع ددددولل-8للل
ن ه ل دأ ه لشعويه لللنصلتبم  يللنصل    ه عةلم بجنة،للانهلن وحلسحتمتل،لالليكفيلاذملم كدتل:لم ضعال

ع وليس ىلع ولم ضعا؟لك هلع قلم حت فب لإىللمتخ  ه للللمدهللمهلمتخ  ه ،ل   عوفلت   ذلاذهلم و  ةلع ى
مألد لمادددقيثل  أعدددةلن دددبقلشدددعوية،للن ددده ل دأ ددده لنثويددده ل،للثالثدددةلن دددبقلتبم ددد  ةل،للكدددذ كلم عدددقدلنفسدددهل

 مددهليفلمألد لم عه دددول،لنهن ددةلن دددبقلشدددعويةلمعه ددوةل،للكدددذملنهن دددةل«لثالثدددةلن دددبقل»أه نسددبةل نشددده لم  ه عددةل
ل.يةل دأ ةللم عقدلنفسهل  ن بقلم نثويةلم  بم   ةللن بقلم  ه عةن بقلنثول

-لم ال دبل  لمع دده لمتخ  دده ل  ن دبقلم شددعويةل للم نثويددةلغدريللمضددجيلفعنددقلمت ده نهلرددحت فيلم اددو يهل-6للل
يندةلفادقل  جعدبملمخ  ده لمحملدهل ل  ن ئدةلم خ  دةلأدذ كللاديلم  ل-ك هلسبطلم  بضد جيللمدننتلمألسد هذةلجندهةلأبزيده 

ل.1م بطن ةل   نهاجل مهلمخ  ه لم ن بقلكه لمهللإعقمداتللمهلطوفنت
لل«م شددددعويةللم نثويددددةلل»لمددددهلم ال ددددبلكددددذ كلعددددقمللضددددبحلم عالقددددةلم بجددددبدةلأددددالم ن ددددبقلمألدأ ددددةل-2للل

  دددثليع ددد لمنسددديهمل-محملدددب لم بم دددقلل-لن دددبقلم  ه عدددةل،لادددذملمدددهلي دددوحلأدددهلم  ع    دددب لمدددهلشدددول لم ب دددقةل
لم ن ددبقلف  ددهلأ ننددهلشددو لمنددتللاددبلمددهلتلجنددقهل ااددهليفلأعددضلل ددقمملم اددو يهلخه ددةليفلمحملددب للم بضددبعهم

سدعهدل  دقلخضدو،لأالم ن دبقلمألدأ دةلم شدعويةلمنندهلل«إشكه  ةلم  عبدريليفلمألد لمجل مئدويلمادقيثلل»م سهدسل
م ك دهيل،للأدالكدذ كلم دنصلم  بم د يلمإلنسه لم كبريلحمل قل ه لأهليةللم نصلمألديبلم ثهينلم شعويلمج  ةل شف طل

أسببلمك سهحلم  غةلم وم يةلع ىلمضهمالم نصللعقمللضبحللل2ل. عبقلم لم وك يبل«لللمألل مسليفلم شعولم عويبل»
يفل الجنقلتالؤمليفلل قممل خوىلأالم ن بقلمألدأ ةللم  بم د  ةل.مننهل،كنصل  قل ه لأهليةلمثاللالم غول

 غن همل هأمل ندهز لم الئكدةلل»ب لم بم ق،للابلمهلل دليفلمحملب لم سهأع،لأالم نصلمألديبل دلن بقلم  ه عةليفلمحمل
مإل سددهسلماددهدلل»ل  دد م لم غوأددةل عبددقلم ددومحهلج  ي،  ددثل  لهلددهلنفددسلم ضددهماللمألغددومالمددعلم ددنصلم  بم دد يل

مدهلل دليفلندصلم  ه عدةلم  سدهمجيلم دقيينل،لفه ضد ب لغدريلأع دقلمدعلل3عنقلم شعومءلم عه ويهلإلي  دهلمادهليل«أهألمل
لكدددذمل.فه اضدددهيهلإنسدددهن ةلت ع دددطلأهأل هسددد سللم شدددهعولما يندددةلم أسدددهليةل4م  دددبلإنسدددهينلللل عا دددلليبسدددالع دددقم ل
ل.لطن ةل وأطل فومدلمل  علم بم قلف  هلأ ننت

للةةلمدحت ف نتلم شخ د لم ال بلع ىلم ن بقلم  بم   ةللن بقلم  ه عدةل، هندهملتوفدطلأنبدذةلعدهل  ده-1لللل
معللجبدل دأهءلمننتلغريلمعولفالع دىلم سده ةلمألدأ دةلأشدكللأده ز،لخه دةلعندقلم  ع  دالكهألديبدةل ن سدةلأوكدهمل

                                                 
زلمتلك هل جوي لماهأ ةل خوىلمعلمألس هذةلأبزيه لل81:22م سهعةلل22/29/6282ل: جوي لم اهأ ةلمعلم س قلمقمينلش هميلل  قلمعقيلم ك ه ليبمل1

ل.مسهءل81:22ع ىلم سهعةلل29/82/6282ل:جنهةليبم
 .ل821،ل828،ل828،ل882:ماو لم شعبلمألدأ ةل،لقل2
 ..818،ل812،ل18:لم وجعلنفسدهل،قل3

811:لم وجعلنفسهل،قلل4
ل.ل



  

لي ع ددطلم شددكللمذململي   ددللل2.لعا ددلليبسددالع ددقم ل،للكددذملماددهللأه نسددبةل ن ددبقلم  ه عددةلكهألديددبلل1د م 
 .يالعتل    ع تم ع تللع ىلمومجعلللمع بمهملكهف ةل   عول

لن بقلم  ه عةلم بم دةلللم ن بقلم  بم   ة(لم شعويةللم نثويةل)ل مهلأه نسبةلحمل بيهملم ن بقلمألدأ ة-1للل
ت هنهل نهلتيبجقلفه قلأالعنهليهلم بضبعهملع ىلمخ الفلم  خ صلللم شعب اللف هللقفندهليفلكاللم او يهل،

هلغريلم جمةليفلم او لمألديبلأ ن هلايلم نفةليفلم او م ع  يللايلكه  هيلللإتلع ىلم ن بقلم  ه  ةل،للم رللجقنها
ل:ل
ادديلن ددبقلم جمددةليفل.لألدلندد سلل"لم فددومغ" فددقيلزكويددهءل،ل"لثددب ةلم شددوفهء"تأددهلم ددب ديل،ل"لل ددهيهللتبج نددهم"

خيددقملم  خ ددصلاددبلمجلددقيولمددعلم ع ددتل  ل كددللشددعبةللجمددهللإا  ددهمل  بيههتددهل،لمه.م اددو لم ع  دديلدل لم اددو لمألديب
،لمألمولنفسهلم دذيلمق  دهل سدهتذةلم دهدةليفلم  ب دههتتلللللل3أه   ن اليفلم او ممللابلمهل وحلأهلم قيقمك  ب 

ل4يفلم  طلم ق مسةلم بم دةل.آ مئنتلمحمل للع  نهلمهلن هئجلمتس بهنة
ل5تأهلخ قل "ل ي ع تلم  ه" مهلعهلم ن بقلم نثويةلمألدأ ةلفبجهلمخلالفل هاوإتليفلنصل

"لم ثاهفدةلم عوأ ددة" سدع قلأددهلعبيادللم سد  ي،ل"لنشددأةلم شدعولم  ع   ديل"لعدهلم ن دبقلم نثويدةلم  بم دد  ةلجندقلكدللمده
ل6. ع ولم ققهق"مألد للقضهيهلمل  علم عه و" عبقلم لم وك يب،"لف س اليفلم شعولمجل مئوي"  بف طلماك تلل،ل

- دذ كلن سدهءللل«عبدقلم لم دوك يبل»بم   ةل ندهلمخ ريهلدهلن ده ل حت داللم دقللم ال بلانهلع ىلاذهلم ن بقلم  
ك دددالخي ددده لن دددده لألديدددبللم دددقليفلماددددو لد مسددديل،لتغ دددبلن ددددبقل خدددوىل دددحت فالعوفددددبمللكدددذ كليفلم سدددده ةل

ل.لمألدأ دة؟
مخلدالفلل مهلعهلن بقلم  ه عةلفبهت لمبمضع نهلمشدهعةلمتهمده،لإ لملنادللم  هأادةلأدالم ادو يهلفبجدهلل-

 عبدقلمل دقل"لم  غدةللم شخ د ة"لندصل.ل7خله دقأهلعبدقلم ع يد ل أدهلخ  دلل"لثاهفةلمابم "للم دلفاطليفلم بمض علم  ه  ةل
ل.ل8م يه ل

ل.لم سحتمللمجلقيولأه ذكولانه،لاللاذهلم ن بقلم خ ه ةلمتكهلم  ع تل  ب بلل ذ كلم بعقلم فكويلللل
ل.ملمهلسني بلع  هليفلم ناه لم بم  ةللم ثاهيفللم  غبيلم ن هولحتا اهل؟لاذ

خددددبمقلم ا ددددول"ل خ ددددريملن ددددبقليفلم او تف اددددول   ا اددددةلم ع   ددددةلم قق اددددةلمثددددللمددددهلجددددهءليفللد سل-2لللل
لمل  ثل وحلليفلفاوةل مجللم ابلليفلتاقيولم ّنصلمهلم او عهل8612/لادل216مل/  ا ليينل"للتأثريمتهل

                                                 
ل.ل662ل:،لقم سهأطم وجعل 1
 .811:ل،لقلنفسدهم وجعلل2
3
 .  122،ل212،ل661:ل،لق محقل سالم  ادهين،م نهاجلأالم نهويةللم   ب طليومجع، 

 621:ل،لق(ل89)مجلقللل قتل،م  طلم ب ثليومجع،ل4

لل22،لل861،لل12،ل82ل:لم شعبلم ع   ةلقماو لل5
 .822ل،ل828،ل78،ل81:هلقم وجعلنفسل6
7
ل.611:لماو لم شعبلمألدأ ة،لق 
8
 .896ل:م شعبلم ع   ةلقلماو  



 

 

تشدكل  لع  دهلشدويالم غهيدةل»لل قلمخلومفة،للهلذملقهللعنهل  دقلم ّقم سدال نهليبه  ليفلناللم وليهملإىل»م حت ال
لل1« هفللأه ع بمهملل كنهلضع الم ا  ةلم ع   ةل،ليف قلليفكهلل كنهلتليوضيلم عاللم فكوليفلم كثريلمهلنبم  ه

أدده  وحلاندده،لإذملللفددنذملكدده لم   ددويجيلأعددقملكفددهءةلحت  ددللم ادد ليينلإىلل ددقلمخلومفددةليفلن ب دده،لفه سددحتمللمجلددقيو
 ددهذملخي دده لاددذملم دددّنصل دد ع تلتيدد مللتليفدددوقلم كثددريلأددالماا اددةللمخلومفدددةللأددالضددعالم ا  دددةلم ع   ددةللأددالقبهتدددهل
ل سددننه،لفنندده لن ددبقل خددوىلجددقيوةلأهتخ  دده ليفلم ع ددبمل  ادد ليينلمددثاللتددحتديل  نددقفلم وجددبلمنددهلكه ن ددبقل

ل دذ كلع دىلم ع دتلتبضد جيل  لادذملمتخ  ده لمدهلمثدلل.ل2"مئبلم بجبدممعيهئبلم خ بقهمللغول"م بم دةليفلك هأهل
مددعلم ع دتل نندهلجنددقلن ب دهليفلاددذمل.ادذهلم ن دبق،لكدده لم ع دقمل  بضد جيلضددعالم ن دبقلم ع   ددةليفلادذملم ع دو

م ع وللتحتديلم غواللمهلقفلنفسهلذمملق  ةلع   ةل فضللمهلم دنصلم خ ده ل  اد ليينلكدذ كل،مدهلمثدللن دبقل
ل.3"م س  وفليفلكللفهلمس هوف"يفلك هأهل(لم8112/لدا112)م قيهلمألأش نيلم شنده ل

لعهلمخ  ه ل  بيهملع ولم ضدعالكدذ كليفلكداللم ادو يهلسدبمءل  شدعبلمألدأ دةل للم ع   دةلأهتد للل-1لللل
فسليفلم  ب عددددةللم ددددن»لغدددريل فدددد ةل  ه ددددبلتليفاددددهلم كثدددريلعددددهلم ددددنفسلمإلنسددددهن ةلل سددددوم اه،للادددبلمددددهلل دليفلنددددصل

إذلغ بلع ىلاذملم بضدبعلم  دهأعلم ف سدفيلم ومد يللل4(لم8122/اد121مل)ل عبقلم ومحه لمأهلخ قل «لمإلنسهن ة
م ومدد يلم ددذيليفددبقلمسدد بىللتفكددريلاددذملم دد ع ت،للم ددذيلتلتحتا ددهلكفهءتددهل فنددتل غ ددبلمددهلجددهءليفلمضددهمالاددذمل

   ع  ددددداليفلمبمضددددد علم عدددددقدةلم دددددنصل،لأددددده وغتلمدددددهلهلدددددذملم عالمدددددةلمدددددهلن دددددبقلنثويدددددةل خدددددوىلهلدددددهلفهئدددددقةلكبدددددريةل 
ل دذ كلم تدأملم دبزم ةللمهل ئدةلم ك فدةلأنعدقمدلم ادو مملم  ع    دةلل5ليقعتل  ينهلاذملم عقيقلمهل سهتذةلم دهدةل.لع   ة

ع ددددتل"لمأددددهلخ ددددقل للأددددنصل-  غ ددددريلاددددذملم ددددنصللتعبيضددددهلأددددنصلآخددددولفهسدددد بقلليفلم او م ع  دددديل ددددذمملم حت ددددال
 ددهلل الخ  دده لأه نسددبةل  شددعبلمألدأ ددةلتن ادددهءلن ب ددهللهلددذملم عالمددةل   نددهلللأه ددق سلل كددهلتددو لملددهللمف بل6"م  دده ي 

ل.لم     لل
عوضددد لم ن دددبقللفدددطلطويادددةلم  دددق يسلعدددهلطويدددطلم ع دددب لمألدأ دددةل،للانددده لم عقيدددقلمدددهلم قم سدددالل-9لللل

 لم  ه دبلأق مسدةلفادقل لعديليفلمدننجلمألد ل  ليبدق»:ليفض ب لذ كلمهلأ ننتل  قلع  ةلمألأومشيل  ثليابل
لم ع ولم ذيليع  لف هلألنهل دىنلإىللفنتل غ هللتذلقل سه  بلم  فهاتلف هللإد م لمألغومالم رليعهجلنهلم كه ه ل

ل
ل

                                                 
1
 21:ماو لم شعبلمألدأ ة،لق 

2
 8218 :ق(د،م(ل) .دل)مألد لم اقنل،لدم لمجل ل،لأريلم،ل بنه ،»ليفلته ي لمألد لم عويب،للمع نهلم فهخب ي،لمجله 

3
 .8211:م وجعلنفسهل،لق 

4
 .،لطبعةلغريلمنا ةل21:م سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم شعبلمألدأ ةل،ق"لم  غةلم عوأ ةللآدمعهل"لم بطينللم عنقلم  أبي 
5
ل.زلمتل81:22ع ىلم سهعةلل66/29/6282ل: جوملم به ثةل اهءمملمعل سهتذةلم هدةليفلإشكه  ةلم بضبعلمنهلم  اهءلم ذيلجوىليبم 
6
للللم سددددنةلم ثه ثددددةلمددددهلم  ع دددد تلم ثددددهنبيلم شددددعبلم ع   ددددة،للطبعددددةلجقيددددقةلمنا ددددةل،للزم ةلم  أ ددددةلم بطن ددددةل"ل عوأ ددددةللآدمعددددهلم  غددددةلم"لم عنددددقلم  أددددبيلم ددددبطينل 

 .ل22:ل،قملل6282ل-م6229



  

لم شعومءليفلم ع ولماقيثل،لمثليوجعلم ق سلإىللم ع ب لم رلتسباهليفلم  ده ي لأه  دق يجل دصلين نديلم  ه دبلليفل
ل1.«ثهنبيةلإىللم ع ولمجلها يم و  ةلم ق مس ةلأه قم سلم 

فه به ثليوىل نهلمهلمألفضلل  لخي ه لل    ع تليفلأقميةلم و  ةلم ثهنبية،لم ع ولم دذيليعد  لف دهلأل لم ّ غدةل
ل.لمس ع ههلهلأعقلذ ك.قويبةلمنه،لليسنللع  هلفن نهللتذلقنهلمثلإد مكنه

  دثلتل هندهل دعبأةل قلع  ةلمألأومشي،ل كهلمهللجقنههليفلماو متنهلم ق مس ةلعكسلمهلمق  هلم قك ب  ل
ن بقلم ع ولمجلها يل يهل أ ق لم  ق يسلل2مأللىللثهنبيلخه ةلةل  ن بقلمألدأ ةلم ا  ةليفلم سنم  ع  الفنتل

ل.من القهللمهلاذملم ع و
   ه بل نهل  سلأنمكهننهلم بقءلأه ع ولماقيثلأه نسبةل»لأ ن هليوىلناهدلآخول للمننتلعبقلم ع  تلإأوما ت،

م ب ددقئلخه ددةلأل لمألد لماددقيثلي   ددبلمإلسدد عهنهلأبعددقلمخل ددهلللم ع ددطللم ّققددة،لمثل ننددهلسنضدد ولدمئ ددهللإىلل  ل
ل.3«  للم  ال لع ىلجمنبلليفلفنتلمأل كهملمألدأ ة

ل:لع  هلل  لهلذهلم  وياةل اقمفهللخه ةلاكهلم ب بللإ  نهللمهل مهنهل
ل. الم ذلأهتطالعلع ىلمإلن هملمألديبم ّ ذةلم فن ةللم  عةلم عا  ةل  » -8
 .م  دذلقلمألديبللمندهؤه -6

 .تابيةلم وغبةليفلم  شبعلمألديبلممهلاكهلمهلم  يهدةليفلم ثولةلم  فه ةللجبدةلم  عبري -2

ل4ۛ   «.كشالحتالخده قةللآثده لق  دة -1
كبدددريةلأه نسددددبةل مدددهلعدددهلنشدددده لم  ه عدددةلم بجندددة،للم ددددرلتع ددد لمددددهلمألنشددد ةلم  أبيدددةلذمملمألمه ددددةلم -82ل

   دد ع ت،لأهع به اددهل اددتلم ولمفددقلم ثاهف ددةللادديلتدد م تلم  ددبملم بسددهئللم سدد ع ةلم ب ددويةل، عدد لفلم     ددذلم كبددريلعددهل
لكده ل ويدهل  لتكدب لن دهئجل»لم ك ه لمهلجنة،للمهلجندةل خدوىل دهلحتدهلللم ق سدةلجهادقةلتسد جهعلمكهن نده،ل

هليفلم سد عيلم ب دويلمك دالل دهليفلم ك ده ،للم سدومل ده،لل فد مللادذملم   دب لم دقا لم دذيلجدهءملأدهلم  كنب بج د
لل5.«  ه عةلم ا  فهمللمآلثه لل  سلمع اهلهله

 ددددددذ كلفن ددددددبقللم  ه عددددددةل ددددددبل  لت  هشددددددىلمددددددعلم   ددددددب لم  كنب ددددددبجي،للل  ددددددقم لم ع ددددددو    كهلم  ه دددددددبلللللللللللل
ننهلن  بلم  بملمقىلم للم  ال لمهلم  ه عةلمهلم  فهعلللم  يهل لمعلاذهلم ق لسلل   شبقلإىللم ه ع نهل،أل

ل:لم  بم ة،للسع هللكذ كلإىللحتا طلمج ةلمهلمألاقمفلمننه
ل.م  ق  لع ىلم اومءةللفنتلم اولءلسبمءلكهن لم اومءةل هم ةل ملجنويةل» -
 .م  عوفلعللأعضلمآلثه لمألجنب ةلم  مجةللمهلحت  هلمهلق تلل فكه  -
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 .قلم  غةلم عوأ ةللم  عبريلشفبيهللك هأ هم   هسلم   ب طلم    جيل ابمع -

 .م   لدلأبسهئللم  عبريلم  نبعةلتك سه لم  كةلم  غبيةل -

 .م  عوفلع ىلأعضلم فنب لمألدأ ةل -

1.«زس قلمس بىلم  عبري -
 

 ف لمن بهانهلأعقلق همنهلأن  هءلم ن بقلم شعويةللم نثويةلم اقاةللماقيثةلمجل مئويةللم عوأ ةللتببيبلل-88
ل.خهقلأه  ق للإمسهلم ا بسلمنه،لم مجهلكه ل لم  وفهلف هلمهلأالم ن بقلم سهأاةلم ذكوللقست

ما بسددهلمليددذكولإسددتلم  ددق ل(مثندده لل  أعددب لن ددهلل)  ل غ ددبلم ن ددبقلكهندد لما بسددةليفلم اددو لمألديبل ددبميلل
رل ن ا  لمننهلاذهلم ن بقلم ا بسلمنهل،للاذملمهل ع نهلن سهءللعهلسببلعقملذكول مسهءلم هد م حت فهملم 

معلمإلشه ةل هنهلذكومليفلم او لم ع  ي،للكهن لم ن بقلنفسدنه؟لخه دةل  لم دبعضلمنندهلمك شدفنهلمدهلف ندهلمدهل
 خ هءل غبيةلل خوىلعولض ةل،لفأ بجيلمهنهلادبل د لملم وجدبعلإىللم دهد اهل   أكدقلمدهل د  نهل كدهلَعسهدَولع  ندهل

ل.مألمولتف اه نهل    ق لم    جي
 ن دددبقل2(  ددد المألزاددده لتل  دددب)م ن دددبقلم  مجدددة،لفبجدددقنهلن ب ددهللضدددئ  ة،لعدددقمللم دددقل ه دددكل ددقمدل مددهل

ل.م  ه عة
 ل3 مهلم ن بقلم   وفلف نهلفاق ملأأ أعةلن بقل -

،لعدقملل4 مهلم ن بقلم ا بسةليفلماو لم شدعبلم ع   دةل،كهند لمثنده للثالثدب لن دهللما بسدهللمدذكب لمهلبيدة -
،ل مددهلم ددنصل5 ع ددولم ددققهق«لمألد للقضددهيهلمل  ددعلم عه ددو»لكدده لن ددهللتبم دد  هللأعنددبم للم ددقلمليكددهلما بسددهل

،للادبلم دنصلنفسدهلم دذيلأددومجلل6  د المألزادده لتل  دبلتومجدةل نفديلأدهلع سددى»م د جتلفكده ل ه دكل دقمدل
 .سهأاهلل  شعبلمألدأ ةل،إتل نهليفلماو للاذملمألخريلمليذكو هلم  ق ل

ثددال لن ددبقل    ه عددةل  ددقاهلعددويبل دددلعا ددلليبسددالع ددقم للللل:ل ددوفلف نددهلفاددق ملأددد مددهلم ن ددبقلم   -
إشدكه  ةلم  عبدريليفل"ل،للن ده لج مئويده ل  دقمههل سدعهدل  دقلخضدولأعندبم لل7"لم  سهمجيلم قيينلم  بلإنسدهين"ل

مإل هأ ددةلم كبددريةللففدديلاددذملم  نددبعليفلمتخ  دده ل9«مألمددري»للمآلخددول بمسدد ينلمألعددوملمددهل لميددةلل8"مألد لمجل مئددوي
 .ل     ايل   عوفلع ىلاذملم نبعللذم 
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لمددهلاكددهلقب ددهلعددهلم ن ددبقلم ن اددهةلمددهلمألن ن دد ،لأدده وغتلمددهل هنددهلحتددهكيلم   ددب للم  اددقملم  كنب ددبجيللل -
إتل  لم دددق اهلغدددريللثهأددد لكه ك دددبللم  دددهد لم ك بأدددةلمألخدددوى،لذ دددكلألندددهلقدددقلي عثدددولم ددد ع تلما دددبللع  ندددهل

 .   هنهلل

لعدددهلطب عدددةلم ن دددبقلم خ ددده ةليفلم ادددو يهلقدددقملم  ع  دددب للم ع  دددب للجندددةلنهدددواتليفلم بضدددبعلفكهنددد لل -
 :كهأليت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ليفلم او يهلتابنلمإلجهأهملمخله ةلأ ب عةلم ن بقلم خ ه ةيبضجيلل(28)ل قتل ستلأ هين
ل
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 تابنلمإلجهأهملمخله ةلأ ب عةلم ن بقلم خ ه ةيبضجيلل(30:)جقللل قتل
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 : صوصار النّ ـأسس اختي -0
ل  يندهللجدب لم   دوقلإىلل سدسلع  دا،ة،للمال هدهملم نهسد بلمن القهلمهلمج ةلمآل مءلم    للع  نهليفلن دهئجلمت

ل:ل،ل اتلاذهلمألسسلم بمجبلمتبهعنهلعنقلمتخ  ه لمهي يلخ  ه لم ن بقم
  ليكددب لم ددنصلم  دداللرنهسددبةلت دد جيل  لتكددب ل سهسددهللمتن ددقمل ددهل،لزيددهدةلع ددىلذ ددكل  ليكددب لم ددنصل» -8

ل.ذمتهلخ بهلقبيهلاثلل لحلع وه
   سد سلم عدةلم اده ئللكهف دهل   دبيولمهسدبطلمدهل ج دهلل  ليكب لمهلم نصلمهلم  بللحب دثليكدب لكهف ده -6

 .للغرياهل...مهلمههاولمج  هع ةل للس هس ةل

1ل.«مسهيوةلم نصل اقمفلم ننجللأهألخصلهتذيبلم نفسلللإثه ةلم عبمطاليفلنفبسلم شبه  -2
 

ل:لم قك ب لفخولم قيهلعهمول  لل–ليض الزيهدةلع ىلذ كل
ه نفعلع ددىلم دد ع تلإذلمددهلم ضددول يل  لتن ادديل  سددهلم ن ددبقل  ن ددبقليفلم اددو ،ليددق لأددل  نبيددعيفلم»ل -8

م شددعويةلأفنبهنددهل،للم نثددولأأنبمعددهل،لك ددهلينبغدديل  لن نددهلللمددهلي ددب لم فكددولم عددويبلللمإلسددالميليفلمشبخددهلماضدده يلل
يلللل إلأش نلفكه ذيلنومهليفلته ي ل يبلمولم لأهل  ه ،للتفسريلم اوطيبللمألد لم  غريلتأهلم افعل،للم س  ول

ل.إ لاذملم  نبعليابيلتعوفلم     ذلع ىلتنبعلم ك هأةل،للفنب لمألد ل،للتشعبلم فكوللثومئهل
ع دددىلم دددنصلم خ ددده ل  لينبدددئلعدددهلم   ددده مملم س هسددد ةلللمتج  هع دددةللم فكويدددةليفل  دددبهلهلم كددد ىلذممل -6

 .م  أثريليفلم   ه يهلمألديبللم فكويللاذملمهلانقلم  أ ي ل هأد ل

ج ددددةلمتخ  دددده ليفلمبضددددبعللم ددددقلعددددقفلمتكددددالم     ددددذلمددددهلم بزمنددددةللم ناددددقل،لك ددددهليومعدددديلمومعددددهةلمزدلم -2
متخ  ه لم عوضيل  بقبفلع ىلم   ب مملماهدثةلع لع ب لم  هأعةل،لكههليهءليفلمجلها  ةللمإلسالمللل دالم وأ دعل

ل2ل«.أليبلمتهمللم ب  يل   بمزنةل
يدةليفلم ادو ممل    ع  دا،لفدن لم كثدريلمدهلم عدقيهلهلدهلا  دب لللعهلمسأ ةلمخ  ده لم ن دبقلم شدعويةللم نثول-1لل

إىللتفضدد للللمن اددهءلم ن ددبقلم شددعويةل كثددولمددهلم نثويددةل،للهلددذملجنددقلم ددقك ب لفخددولم ددقيهلعددهمولين اددقلذ ددكلم  ددلل
ممدددهليحتخدددذلع دددىلمتخ  ددده مملم  دددللمجلددده فل دددبلم شدددعوللمإلقدددالللمدددهلم نثدددول دددصلمسددد اوليفلنفدددبسل»ل:ل  دددثليادددبل

م  الم ددذل  لم ن دددبقل للمألد لادددبلم شدددعو،للمددهلم نثدددولإتلضددد الع دددىلخدددبم لم اددبميف،ل دددذ كلينبغددديلمإلكثددده لمدددهل
م ا دعلم نثويدةلليفلمبمضدد علم نبعدةل،لكهخل بددة،للم ادهل،للم وسدده ة،للم اهمدة،للم نثدولم ع  دديل،للم نثدولمحملهيددق،ل دصلاددو ل

ليا ددددالمننددددهلمددددهليولقددددهل،ل للت فدددد جيلمباب ددددهلع ددددىلمددددهلم     ددددذلع ددددىلاددددذهلم فنددددب للي  ددددعلع ددددىل قياددددةلمألد ل،ل
ل3.«هلدددددددددددددينهسبن

                                                 
1
 . 612ل:قل،م بجهلم فينل ق سيلم  غةلم عوأ ةل،عبقلم ع  تلإأوما ت 

2
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3
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لأهإلضهفةلإىللاذملم   دجيلمجلدهدليفلطو دهليضد ال ندهل  دقلع  دةلمألأومشديلشدوطهلآخدولجندقهل كثدول مه دةل-1لل
يهل دهلأ دقدللادذملمدهللجدقنههلمغ بدهلليفلم ادو يهلم دذل1لابلأوجمةللن ب هلقوآن ةليفلكللسدنةلمدهلسدنبمملم ق مسدةل

للل.لسنف للماقيثليفلذ كليفلم ف بللم ال اة.د مس ن ه
لققل ف لإن بهانهل سهلع ديلع  دةلإىللشدو لآخدولعندقلمخ  ده لم ن دبقليفلم ادو لم ق مسدي،للقدقلتل-2لل

تلياددقملمأل سددهلفاددطليفلك دده لمألد للم ن ددبقل»ل:ليبمفاددهلم عقيددقلمددهلم قيددقمك  اللم ناددهدللاددبل نددهل ددبل  
  لتادددددقملمندددددهذملت سدددددتلأه وكهكدددددةل   هندددددهل ب ددددده ل دددددفهملم ع دددددولمألديب،للمخلال دددددةلفدددددن لم عنهيدددددةليفلمألد للاكدددددهل

ل.2«لم ن بقلتاعلأه ن بقلألهنهلمألسهس،لل كننهل  س لكللشيءليفلم ق سل
ل:ل مهلإذمل  دنهلإساه لت كلمألسسلم ا  ةلتخ  ه لن بقلم او يهلفنننهلن للإىللم ال ههملم  ه  ةلللل

 لمعهتلم ن بقلمألدأ ةلإ لملناللك نه،لققلسبانهلتاقنلأذكولم نهسبةل للمهيسد ىلأ ادقنلم دنصللإ -8
لاددذملمددهليسددهعقلع ددىلفنددتلمضددهمالم ددنصلل3.حمل ددبدلد ليدد "ل ه ددةل  دده "للمثه نددهلع ددىلذ ددكلمددهلل دليفلنددصل

ل.مهلطوفلم  ع تلخه ةلم س هس ةلمننهللليوفطلاذملمألخريلأس س ةلمهلمألسئ ةل،للضع هملين هول  نهل
م قين دةللغرياده،لفننندهلجندقل...لف  هلي ع طلأنبع ةلم نصللم  متهلرهلف نهلم هبماولمتج  هع ة،لم س هسد ةل -6

لل4.ل ن م لقبهين"لمنشب مملفقمئ ة:ل"لن ب هلمتثلل لحلم ع و،لكه هبماولم س هس ةلمثالل
لل5لة محدقلأبدش شدد"لمسدو  ةلم غددص":ل كدهلت هندهلن ب ددهلأع دقةلعددهلم هبماوماا ادةل ع ددولم     دذلمثددل

فدده نصلي ددهملإىللتفكددريلع  ددطل فنددتلمضددهم نهلم وم ية،لاددذملمددهل سددنههليفلم عقيددقلمددهلم  ع  ددالعنددقلتنهل نددهلاددذمل
ل.م ق سل

 مددهلإذملنهونددهلإىللم ن ددبقلم خ دده ةليفلم اددو يهلمددهلزمليددةلطبهلددهل للق ددواه،لل أ نددهلأق جددةلم    دد لل-2لل
ل.للنهلجنقل  لمعهتلم ن بقلملتكهلما ضبةليفلم ا و،للتلمسوفةليفلم  بلم عويفل  اه ئل،فنن

نال ددبل  لم ن ددبقلم قين ددةللكهندد لم ددنفةلأنسددبلضددئ  ةليفلم اددو يهلرعددقللن دده ليفلماددو لشددعبةل-1
تأددددهلنبهتددددهلم  ددددويل مددددهلأددددهل نسددددبةل"ل يفلم  اددددقل"  بب ددددرييلللنددددصل("لقل)ليفلمددددقحلم وسددددبلل"ل نصمآلدم لكدددد

لم نصلنفسهلمد مجلل6 عا لليبسالع قم "لم  سهمجيلم قيينلم  بلإنسهينل" عةلم قين ةل،جنقلنصل ن بقلم  ه
فندللل7."تأدهلم دب دي"يفلماو لم شعبلم ع   ة،للنعثدولع ىلنصل ديبلل  قليفلم او لم ع  يلل هيهللتبج ندهمل

لعذملمتخ  ه لم ضئ لل  ن بقلم قين ةليابىلم بمزعلم قيينل    ع تل؟
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ىلم ددد ع تليفلادددذملم سددد بى،ل  ليكدددب لقدددهد ملع دددىلم     ددد لأدددالمابمدددهملم شدددعولللم نثدددو،لليبدددق لذ دددكللع دددلللل
.لل1م  فويطللمهلم سدنةلمأللىللثدهنبيل،ليسد ن جلمأل كدهملمألدأ دةلمدهلم ن دبقلم شدعويةللم نثويدةلأ ويادةلذمت دةلت اهئ دةل

متدددو لع دددىلذ دددك،للي دددبجيل قيدددهلكفدددهءةلكبدددريةليفل مدددهليفلم سدددنةلم ثه ثدددةلمدددهلم  ع ددد تلم ثدددهنبيلف كدددب لمدددهلم بمجدددبل ندددهل
ل.3 مهليفلن بقلم او يهلجنقلتغ  بلم ّن بقلم نثويةلع ىلم شعويةل.ل2م     لل  ن بقلمألدأ ة

لمثدينلعشدوةلن دهل    ه عدةل  شدعبلمألدأ دةل(ندصلتبم د يل+لندصل ديبل)لمثناللعشدول لن دهلنثويدهلردهلف نده-رعقلل
ل.للأ ن هلجنقل  أعةلعشولن هللشعويه

ك هلأومجل هأقسهملم ع   ةلس ةللعشول لن هلنثويهلللسبعةلن دبقلشدعويةلفادط،للمدهللأدالثالثدةللثالثداللل
 .ن هلمل بعلمإلمجهيلل ن بقلاذملم او 

  قلع  دةلمإلأومشديلإىلل فضد  ةلم ن دبقلم نثويدةلع دىلم شدعويةل هندهلحتفد لع دىلإع دهللم  فكدريلم عا ديل.لققل شه لد
ل4مطام ن ايلع ىلم عبل

 :اختيار النصوص القديمة والحديثة-8 
معوفدةلطب عدةلم ن ددبقلم خ ه ة، دذ كل هل ندهلم   دوقلإىلل ادتلم عنه ددول:إ لمدهلأدالمدهلنسدعىلإ  ددهليفلادذهلم ق مسدة

ل5م  ع اةلأذ كلمن القهلمهلمجلقل ا
لن دبقلليدةللم عوأ دةمجل مئوللن بقلمألدأ ةللم  بم   ةلم اقاةللماقيثة  لن هئجلمإل  هء نهلل  ثللض  للل

ل:لم  ه عةلم او ةلمهي يل
س ةلن بقلققاةل دأ ةللتبم   ة،ل مهلم  ه عةلف جم ل:إ لعقدلم ن بقلم اقاةلرهلف نهلم شعويةللم نثويةلقق ملأدل

ل.هلهلن ه لهلذملم ع ولأه نسبةل او لم شعبلمألدأ ةل
وةلن دددهلشددعويهللنهن دددةلن ددبقلنثويدددةل،للعشدددوةل مددهلم ن دددبقلماقيثددةللم عه دددوةلفاددقل ن اددديلمننددهلمثدددينلعشددللل

لعشوةلن بقل    ه عةل:لأ ن هلقق ملن بقلم  ه عةلماقيثةللم عه وةلأد.ن بقلتبم   ةل
 مهم ن ددبقلم اقاددةلم  بمجددقةليفلماددو لم شددعبلم ع   ددةلف اددقل خ ددريل ددهليسددةلن ددبقلققاددةللنهن ددةللعشددول لن ددهل

هينددةليفلم عددقدللم نسددب،لزع نددهلن ددوحلكعهدتنهسددحتمتلنددومهلجددقيولأدده  وحلاندددهللمن القددهلمددهلاددذهلم ن  يددةلم  ب. ددقيثهل
لاب هذملكده لمخ  ده لم ن دبقلم اقادةلضدئ الل غدتلمههلدذهلمألخدريةلمدهل مه دةلاكدهل  لتكسدبلم د ع تلعدقةلمعده فل

ه للمجددددددهللإ ليفلمخ  دددددده لم ن دددددبقلم اقاددددددةلم ميدددددهلعددددددقةل دددددهلف نددددددهلمدددددهل ددددددذةلفن دددددةل، لعددددددةلم ب ددددد.إخل؟..ثاهف ة، غبيدددددة
إخللفع  نددهل  لنعددبدلم   ادديلع ددىلذ ددكلمألسدد ب ،ل كدديليدد  كهلمددهلمسدد خقمملقق متددهلمخله ددةل  ب ددبللللل..مألسدد ب 

فدداللأددأسلمددهل  لخي دده ل   الم ددذلشددىءلمددهل»لإىللموممدديلم شددهعول للم كهتددبللتكددّب لأعددقاهلعنددقهلم كددةلذلق ددةلفن ددةل
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بددددددهلإىلل ذاددددددههنت،كيلي  دددددد بملتددددددق   هلأآثدددددده لت ددددددكلم ن ددددددبقلمألدأ ددددددةلم اقاددددددةلممددددددهلينهسددددددبلمددددددقم كنتلليكددددددب لقوي
لل1«م ع ب ،ليعوفبملش ئهلعهلطهأعنهلمألديب،ليفلذ كلمتن قل ق مسةلمألد لأ وياةل مشللل لسعلف  هلأعق

نع دتلع دتلم  ادال  لتالم دذلم دقم سلمإلجن   يدةل»:لعهل مه ةم ن بقلم اقاةليابلل  دقلع  دةلمألأومشديلكدذ كلل-
ن يددهيفليفلكثددريلمددهل دد  لم  عبددريلعددهلم  غددةلمإلجن   يددةلماقيثددةللقددقلجددهءلذ ددكلمددهلم   ددب للياددوؤل لك ددبلشكسددبري

م سويعلم دذيلمت دهزلأدهلم  غدهملمآل يدةل،فه  بسد طللسدنب ةلم شدوحل،لمجدهللم  بدعلمدهلمألمب مجلباويدةلم درلزعدللمألد ل
هلم  دعبأةل دصلينفدولمندهلم  ه دب،لشن هلل  عادبللمجلقيدقةل،لل د سلك ده لم دبخالءلعدهلت دكلم  دب ةلمدلم اقنلم هعهلل

إذمللف د سلمألد لم عدويبل...لابلم ذيلم ملف هلمجله بلمجلقلأههل ل،للماا اةلأه فكهاةليفلخفةل لحلل داللةلندهد ةل
فاريلك دهليهدهلأعضدنه،لأدللف دهلمدهليشدبقلم  ه دبلمألجنديب،للي  دهلع دىلم ادومءةلللم دَق سليفلك بدهلم اقادةللماقيثدةل

طويادددةلم عدددَواليفلد سلمألد ل،للكددده ل ندددهلمنندددهل سددد ب لمبفدددطليبدددبلد سلمألد ليفلنفدددبسلفدددنذملمسددد بمل ندددهل,
2 « مكهلمتن فهعلعذهلم قخهئولم   بأة،ل قبللم  الم ذلع ىلم اومءةلم بمع ةليفل ذةللشبق.لتالم ذنه

لل.
يفلكدداللم اددو يهللللأددذ كلنسدد ن جلأعددقلمددهلق نددهلأع   ددةلإ  ددهئ ةل  ن ددبقلم اقاددة،ل  لعددقدلم ن ددبقلم خ دده ةلهلدده

ل:كهن لأنسبةلضئ  ةلممهلققلتلي للأه  ه بل  نقفلم س وليفلم ننهم
ت خددد صللم دددنصل عوفدددةلمدددقىلقق تدددهلع دددىلم فندددتل.مك شدددهفلمع  دددهملم دددنصلم قمخ  دددةللمخله ج دددةللمنهقشددد نهل»ل-

 هلإجهأدةلمدهلخداللللمجلبم لعهلاذملم سحتمللققلجنق.ل3«لم      لأالمألفكه لمألسهس ةلللم ثهنبيةلل سهلمإلعوم 
م   دددويهلم دددذيلق ندددهلأدددهل  ع  ددديلم سدددنةلم ثه ثدددةلم ثدددهنبيلشدددعبةلآدم لل غدددهمل،  دددثللجنندددهاتل   خددد صلندددصلقدددقنل
أ  ب طلموم للم  ان ةلم رلعوفنهليفلنشه لم  عبري،للققلخوجنهلرال ههمللن هئجلسن عوفلع  نهليفلم ف للم ثه ثل

ل.مهلم ب ثل
هل  ن ددبقلماقيثددةلمددهلم ميددهل  ب ددبللألاددقمفل خددوى،لأل لإمهه نددهليفلمتخ  دده لليفلم بقدد لنفسددهل ددهلتلننكددولمدد

يددحتثوليفلتكددبيهلذلقلم  ه ددبللقددقل جدده ل  ددقلع  ددةلمألأومشدديلعددهلل–م ن ددبقلم اقاددةل لماقيثددةل–أل دقلمنن ددهل
  لندق سل دأندهلنويدقل»:لذ كللعهل مه ةلكللمهلم ن بقلم اقاةللماقيثةللك ف ةلتوأ ةلم ذلقلمألديبلمنن هلردهلي دي

ل أدطلم ادقنلأهجلقيدقلمدهل.لم اقنللماقيث،ل  ل كتلم   ةلأالذ دكلم د م لم غدهأولم    دذ،لأال هضدونهلم  ويدال
لأه  دددهيلليسددد   عل4«ل مثددللمألسددده  بل بندددهءل قدددقملم ق مسدددهملمألدأ دددة،لم ف نهلأه فهئدددقةلل عبدادددهلأدددهخلريع ىلم نهشدددئا

ل.ةليفلم بق لنفسهلدل لتغ  بل  قمههلع ىلمآلخوم  ع تلم  عوفلع ىلن بقلققاةلل قيث
ل
ل
ل
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ل:اختيار النصوص الشعرية والنثرية -0
 هذملمخ  ه لسبعةلن دبقلشدعويةلأ ن دهلت هندهلأوجمدةلسد ةللعشدول لن دهلنثويدهلليفلمادو لم شدعبلم ع   دةللللل-للل

ل.ألدأ ةل؟ك هلالمخ  ه ليسةلعشولن هللشعدويهلليسةللثالثالن هلنثويهلليفلماو لم شعبلم
خ  ده للقدقلابلك ث هلمهلم  سهؤتملم درلطو نهادهلكعهدتنده،ل دهل الم ب دبلل سدببلادذملمتلإ لطو نهلهلذملم سحتمل

 نهلالم  ك  لع ىلم ن بقلم نثويةليفلادذملم سد بىلم ق مسديللهلدذهلم فئدةلم ع ويدةلخه دةلع دىل:ض ةكه  هيللققمنهلفول
ةل كثدو،لللتعدوالع دىلم   اديلأ عبدريلمج دللللليفلادذململدهلليف دقنهل  دقلم نثول كثومهلم شعولألنهليوك لع ىلم فكول

ليفلمو  ددةلم  ع دد تلم ثددهنبيل ددبل  لينهددولإىللمألد لنهددوةلشددهم ةلفاليكددب لمتخ  دده ل»:ل دده لمسددكل  ددثلياددبل
لللما ددب ملع ددىلم شددعوللم نثددولم فددينلمددهلخ ددبلل سددهئلللماهمددهمللن ددبقلمددهلم اددوآ لم كددونل،أددللينبغدديل  لي ندده

متخ  ه  يضدددهلم بضدددبعهملم فكويددددةلم  دددبغةل دددد هغةل دأ دددةلك خ دددده مملمدددهلماقمددددةلمأدددهلخ ددددقل ل،لتددده ي لم  دددد يل
ع ددىلم دوغتلمدهل  شددعولل1«،لم فخدويليفلمآلدم لم سد  هن ةل،لي نددهلللكدذ كلم اه ةمألدأ دةللم ا ددةلم ا دريةللم سدو  ة

 ددب ةللم  دبمللمجلدوسللمإليادهعل  دب يلأن سهسددهمليع د لم شدعولفدهلتع  دقهلم »:لاديلكه  ددهيللمدهلمم د ممللفبمئدقل
لا ددللم  ع  ددب لم ومااددب لإىللل2.«لخددبمطو،لل شدد هءلتاكددهلتوك  اددهليفل فكدده للمضدد ةل   عبددريلعننددهليفلم نثوم ددأ بف

لم شعولم غنهئيلم  بق عيل،لم شعولم   ث  يل للمابم ي،للم شعولمإلينهميلم ذيل ويلع ىل  سنة»  بم لمهلم شعومننه
ما بم ل للم نبدهمل للمجل هد،لم شدعولم ا  ديل،لم شدعولم ب دفيلم دذيلي ندهلللمهدهاولم  ب عدةللمادبمد لم بجقمن دةل

 مدهلمأل دبم لم درلا دللإ  ندهلم   بدةلف  دهلأعدقل.لمتنفعهتم،لم شعولما هسيلم ذيل هلم تبه لأب ئد نتلل  دههتتلمخله دة
شعولم سدو يلم دذيلي ندهللل  دهةلمجهع دةلف نهتعدهل لللتبدهدلل هأفكده لسهلم ومااة،ف ننهلشعولم ب ب ةلللم غهموةللم 

لمآل مء،لم شدددددددعوم غومميلل دددددددبل  ليكدددددددب لعف فه،لشدددددددعولمادددددددبمد لم ثدددددددريةللم آسددددددديللمألزمدددددددهملم س هس ة،لم شدددددددعول
ل3«م ا  ي،لم شعولم ب في،للشعولم  اقللم ف سفهملم سن ة،لم شعولما هسيلم ذيلي ب لم شيهعةللم  ض  ة

ياددهعلم بسدد ايلك ددهلي وأددب لأهإلياددهعلم  ددبيتلفنددتلي وأددب لأهإل،مددهلا ددللإ  ددهلمألطفددهللخه ددةللم ادده ىءلعهمددةللاددذمل
ل4. كبنهلم ق لمجل هلللمبعثلم سول ،أ ن هلم نثوليوك لع ىلم فكوةل كثول كننهلتعوالع ىلم   ايلأ عبريمج ل

،لاذملزيهدةلع ىلمهلحت بيهلمهلم خ ه ةلآخول  ن بقللمن القهللمهلت كلم ع  همل،اكهلمع به اهلكسبلللل
ع دىلم   اديلخه دةليفلم و  دةلم ثهنبيدةلسدبمءلللفبمئدقلعقيدقةلل ةل  ن بقلمألدأ دةللم  بم د ل،مهدةل غبيةلغن ةللم نبعة

 ن دددبقلمألدأ ددةلم كهنددةلمأللىلليفلإعددقمدلم دددنفسل تاددبللم ق مسددهملم  أبيددةل  ل»لهكهندد لنثويددةل للشددعويةل  ددثل نددد
لةلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مسهملأه  الم ذليفلم و  لايلأذ كلمهل   طلم قّل،ل  ةللتبج هلم س ب لأبجهلعهملتكبيهلم شخ

ل
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لت ددددف ةلم شددددعب لل دددداللم ددددذلقللإ اددددهفلل مسددددةلم ددددرلتومدددديلإىللتنددددبيولم فكددددوللهتددددذيبلم بجددددقم م ثهنبيددددةلألهنددددهلم قّل
ق  لم  الم ذلع ىلي ع ىلجبدةلم ن طللسالمةلمألدمءللل سهلم  عبريلك هلي عبدلم  الم ذلل،مإل سهسلللأبجهلعهمل

مسد خالقلمعددهينلمأل فدههب،لأشددوحلمألسده  بلمألدأ دةلم ددرلت   د لعددهدةلأه ققدةلل سددهلم  ك د ل مددهللدقدةلم فندتلل سدده
م ن ددبقلم ن ددبقلم  بم دد  ةلادديلن ددبقلنثويددةلمهلددقفلمننددهلإثددومءلمعدده فلم  ع  ددال ددبللم هددهاولم ددرلتنهل  نددهل

لل1.«مألدأ ة،للي تلم  ك  لف نهلع ىلم نه  ةلم عوف ةللع ىلم بسهئللمإلأالغ ةلم انعةليفلم  عبري
 : مكانة النصّين الجزائري و الشعبي في المقررين - 3    

م رل اقللقفنهلعنقلن هئجلمإل  هئ همل  ن بقلمألدأ دةليفلمادو يلم سدنةلم ثه ثدةلشدعبرلمآلدم للم ع دبم،لللللللللللل
ل:تبال نهلمننهل  ل بلم نصلمجل مئويللم شعيبلاب

 :النص الجزائري في المقررين  -(أ
  أعدددةلعشدددولن دددهلج مئويدددهلل،لأ ن دددهلم ن دددبقلم عوأ دددةللل:لإّ لعدددقدلم ن دددبقلمجل مئويدددةليفلمادددو لمآلدم لقدددق لأددددللل

عوأ دهل،لل مدهلمادو لم ع دبملف ادقل   د نهليسدةلعشدولن دهلل ج مئويدهلللنهن دةلعشدولن دهللعوأ دهللكهن ل  أعةللثالثدب لن دهلل
ل غدددتلمددهلت هنددههلمددهلما  ددهملمع دد لمددهلم ددحت فال   ددن الم ن ددبقلمجل مئويددةليفلم اددو يه،لإتل ننددهلنادد حللإضددهفةل
ن دددبقلج مئويدددةل خدددوىليفلم ادددو مملم ق مسددد ةل  عويدددالم     دددذلمجل مئدددويلعبي دددهلم بطن دددةل،للم  عدددوفلع دددىلك هأدددهمل

هلمثللاذهلم ن بقليفلمادو لد مسديل،ليعد زلم دولحلم ابم دةلمجل مئويدة،لليعدوفلم     دذلع دىلج مئويةل،لإ لت ن الم
ل.ن هجهمل دأ ةلج مئويةلخم  فةلم  هد للم  بجنهمل

لققلطوحلمإلشكهللم  ع طلأناصلمتخ  ده ل  دنصلمجل مئدويلماه ندةلأده نصلم عدويبلع بمدهليفلعدقةلم  ا دهمل -
ف  دددهذمل»:لإذليادددبللل–مدددهلقبدددللأشدددريلمفدددرل  دددقل ددد فيلادددذهلمجلويدددقةل"لم شدددولقلم ثادددهيفل"لجومئدددقلمنندددهلجويدددقةل

تف اددولإىللمتا  ددهمللم ددالزمل،للتفضددللن ب ددهلل جنب ددةلإمددهلم مجددةلل للمدددهلدللل,لمجل مئددومهلدل لدلللم عددهملأأسددوهل
لمبضددع ةلهلددذملمإلق ددهءل؟ ملاددبلن ددهملخ ف دد هملعوأ ددةل خددوىللمتسدد غنهءللعددهلن ب ددنهلمخله ددةل؟اددللاندده ل سددبه ء

 يقيب بج دددةلمدددهلم عندددالأدددهألمول؟ل ملانددده ل سدددبه ل خدددوىلم فددديلل مءلفكدددوةلم  ن ددد  لمهزم ددد لادددقلم سدددهعةلجمنب دددةل
لزددق لمإلشدده ةلاندده،ل نددهلمليددذكولمددهلأددالمألاددقمفلم سدد وةلع ددىلاددذمل2.«لحت ددهملإىللم يددقلمددهلمإلضددهءةللمافددول

ن دهمل، للم دنصلمألديبلمجل مئدويل،للم  فهعدللمعدهلتفدهعالللكده  ع طليفلفندتلم .متخ  ه لم قق طل  نصلم بطينلمجل مئدويل
مدهلسدببلعدقملل–ك دهلسدبطلم  بضد جي،للمدهلاندهلن دوحلم  سدهؤللم  دهيلل.إ هأ هل،للإمنهلكهن لمألاقمفل كثولع بم ةل

م  نبيددعليفلم ن ددبقلمألدأ ددةلمجل مئويددةلمألخوى؟اددلليعددبدلإىللفاددقم لن ددبقلج مئويددةل ددهاةل  دد ممجلم  ع    ددةل؟ل مل
  دقلم ك فدالأنعدقمدلم ن دبقل"لمقىنلش هميل"يوجعلإىللذلقلم  ينةلم ك فةلأهخ  ه لم ن بقلمألدأ ةل؟،للاذمل

إ لم و  ةلم رل قدمل  أ  الم ادو يهلكهند لمسد عي ةلجدقمل،ل...»:مألدأ ةليفلم او يهلي  ق ليفلم بضبعلليابل
ل3.«...ل  لشنب لق   ةلمقةلغريكهف ةل   أ  المجلَّ قل
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نددهءلع ددىلاددذملم   ددويجيلاكننددهلمع بدده لاددذملم سدددببل،للاددبلضدد طلم ددقةلم  من ددةلم ددرلمهن دد ل  ينددةلمددد  ملللأ
ل.معابتللمهلجن نتلع ىلمألقللهلذملمتخ  ه 

 نددهلل"لم خ دده ليفلمألد للم اددومءةلعبددقلم لأددهلكويددقل"للقددقلمشدد  ل  ددقل عضددهءلجلنددةلتددأ  الم اددو لم ق مسدديلم سددهأطل
دأ ةلمجل مئويةلم عولفةلمدهلطدوفللسدهئللمإلعدالمللم شدنقلهلدهلتلي  دطل  لتكدب لك دبلمق سد ةلكثريلمهلم ن بقلمأل

ل  لانه لن ب هلل دأ ةلمتبملعنقللتدهته،ل لمدعل ده بنهلفده نصلتيع د لن دهلل دأ دهلل...هلهل اقمفلتوأبيةللتع    ةل
أدددالم نسدددطلفنندددهلاكدددهل  لنضدددعهليفلل سدددبلأعدددضلم نادددهدلإَتلإذملمدددوملع  دددهلمدددقةلزمن دددةلمع ددد ةل،للمدددهزمللي دددقملل

لابل  يلج قليفلطو ه،لفالأدقل  ليكدب لم دنصلمألديبلم خ ده لمشدولطهللأشدول لاهمدةلل1.م هفلم ن بقلمألدأ ة
لاددبلمألمددولم ددذيلغدده لعددهل.ل كدديليدد مجل   دد ع ت،للاددبلم تبهطددهلأهألاددقمفللنبع ددةلم ددنصليفل ددذلذمتددهللم بضددبح

يفل  ينددهلمن القددهلممددهل سددنههلعنددقلم  ع  ددال ددالتنهل نددهلهلددذمل2قلأبدش شددةم ددنصلمجل مئددويلمددهلمسددو  ةلم غددصلألمحدد
ل.م نص
أدلل دبلم  ندبعلحب دثلتسد قعيل...»:لعهلقض ةلم  نبعليفلم بضدبعهملي دوحلأدق لم دقيهلأدهلتويدقيلإذليادبلللللل

م  عددقدلم نشددهطهملتغ  ددةلخم  ددالزمددولم ددفهمل ددقدةلع ددىل سدده لم ددهدةل،إ تبدده لم نشددهطهملأبضددع هملمع شددة،ل
حب ثليعوالم ك ه لجم بعهملكهف ةلمدهلم نشدهطهمل،لل ادتلخه د ةل دبل  لت دبفولعندقلمخ  ده لم ن دبقلأ دفةل

ل3.«...حت  للم عه ف،لتن  ةلم كفهءممل:لخه ةلايلم هأادةلمحمل بيدهملألاقمفلم ننهملم  ع ادةلأد
 طلم اويددبلمنددهل يلمحملدد طلم ددبطينلمجل مئددويل لتللمددهلانددهليسدد   ملمنددهلم  غ ددريللم  نددبعليفلمتخ  دده للم تبدده لذ ددكلأددهحمل

ل.لقبللكللشئل
 :  النص الشعبي في المقررينل(بللللل

ك هليع  ل يضهللمألد لم شعيبل للم أثب ،ن هللم ض نهلليفلم نصلمجل مئويل،لابلرثهأةلمه ةلل للأالمجل لل
مجددبنتلمافددههبلع ددىلم دد م لم اددقنلمعوفددةلم هضدديللمجل ددللماهضددو،للأددهألخصلم   ق سددالمددننتلأهع بدده ل نددهلمددهللل

أ   ددالم  دد ةلأدد م لمألمددةلم فكددويل»لد مسددةل،ك ددهل ددهل مه ددةلكبددريةل يضددهلل ددهلنويددقل  لن ددللإ  ددهلمددهل اددقمفلت ع ددطل
،لاددبلمدهلت هنددههلمغ بددهليفلمألادقمفلم سدد وةللليفلم ننددهملل4«لم َ غدبيلللمألديبلللتوسدد  ل لحلمتن  دهءللمأل دده ةل

نددةلفنننددهملجنددقل ثددومل  ن ددبقلم شددعب ةليفلم اددو يهلم ق مسدد اللتل ددصليفلم ددبتملم   بددةلأعددقلق همنددهلمجلقيددقل،لمددهل
،للإذل سدددنهلعدددقملتعدددوفلم  ع  دددالع دددىلمدددهليسددد ىلأن دددبقلشدددعب ةلليفلم ادددو ممل(متسددد بهنة)أع   دددةل ددد لمآل مءل،

مهلمد ميهلعقيدقةل  دواهل  دةلي يدقلم وفدهعيللفك الا  ب لإ  نهلإذملل؟لأه وغتلمهل  لمهل هأد لم شعديب-م ق مس ةل
ةللللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةلم دددن طلم شدددعيب،ل ددد سلأكبندددهلقدددقاه، للمحت فدددهلأه عهم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ع ددده لماكدددتلع دددىل  ه »:لف  دددهلي دددي

                                                 
1
 .21ل:قل،موجعلم سهأط"لم شولقلم ثاهيفل"لع ي ل عبه ل،يومجعل 
2
 .621ل:قلماو لم شعبلمألدأ ة، 

3
 .29،ل21:ق(لمل،د(ل) ،د) هللزم ةلم  أ ةلم بطن ةلمجل مئولت ب هلت    هلللتا ،م ك ه لم ق سيلل،أق لم قيهلأهلتويقي 

4
ل.88:ق،(مننهملققن)مقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلم عهم،لمننهملم  غةلم عوأ ةللآدمعهليفلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمل، 



  

هليبددقيلشدد بعهلأددالم نددهسللتعبددريهلعددهلل ددهئالمج  هع ددةلمن ددةليفل  ددههتتل للمنسددبأهلإىللفئددةلمج  هع ددةلمع نددة،لإمن
ل1«ۛ  .سبمءلكهن لنفس ةل للطابس ةل للتع   ةل للتوف ن ةل

ل:لمكانة النص األجنبي في المقررينل-1
لمن القهللمهلن هئجلمإل  هئ هملم ذكب ةلسدهأاهللعدهلن دبقلم ادو يه،لن سدهءللعدهلغ ده لم دنصلمألجنديبل

 ددهلعالقددةللط ددقةلأ  ددقيهملع ددونهلم ددذيلتا  دد لف ددهلم سددهفهم،للتددقمخ  لف ددهلم َ غددهمللم شددعب لل يضلدده،للم ددذي
ع  ددهلل  لمألاددقمفلم سدد وةليفلم ننددهململتشددولإىللاددذهلمألمه ددةللأه  ددهيللإىللمكهنددةلم ددنصلمألجندديب،للنهددوملللألمه ددةل

جلددددهمعيلم ابددددللع  ددددهلاددددذملم دددد ع تللللم بضددددبعللغ هأدددددهليفل ددددفبفلم ثه ثدددددةلآدم لخه ددددة،لل كبنددددهلي  ددددللأه سدددد بىلم
فنندده لم عقيددقلمددهلم ناددهدليحتيددقل لضددول ةلتبمجددقلمألد لمألجندديبليفلم اددو ممل.ف يددبلإعددهدةلم نهددوليفلاددذململددهلل

لد سلمألد ليفل يل غةلمهلم َ غهملتليكدب لد سدهللشدهئاهللإتل»:م ق مس ةلمهلذ كل  قلع  ةلمألأومشيللإذيابلل
ه لم فكولعنقلمألمتلمألخوىل،نويدقلأدذ كلمألد لم اده  لفدنذملعوضدنهلع دىلم  ه دبل دب مللمدهلإذملمت للأغريهلمهلآث

ل أ ندهلذ دكلأشديءلمدهل  دبللم بالغدهملمألجنب دة،لل سدوم لم ب ده لعندقلمألمدتلم   ضدوةل,مألد لم عويبلعوضهللجدذمأهلل
ه  لضددول يلخل ددطلم  شددبيطللم  ددذةلإ لد سلمألد لم ادد...لخ انددهلف ددهلماهسددةلم فن ددةلادديلل  ددقةلم     ددللللم  ع  ددلل

ل2«.لم فن ةلخه ةليفلع ولقبيلف هلمإل  كه لأأ بللماضه مملمألجنب ة
يفللن دبقلمجل مئويدةم عولضدةلع د نتلكهند لم للللطب عدةلم ن دبقلمألدأ دةلم خ ده ةلليفلن هئجلمتس بهنةلعده

 ن ددبقل له لمتخ  دده لم ددبميللأعددقه،للكددألهنددهلتن دديلفدد نتل ددبلم ددبطهللم بطن ددة%لل8147متخ  دده لم ثددهينلأنسددبةل
 دهلحت  دهل%لل82.1لكدذ كلأنسدبةللم  نتلم كبريل  ن دبقلم شدعويةللققل أقلم،ل%ل81.1ماقيثةللم عه وةلأنسبةل

يولحلهلتلعهلمشهعواتلم ف هضةليفلادذملم سد بىلأه دذممللك دهل  للجمنجياذهلم ن بقلمهلمبس اىلشعويةللخ هلل
ندهلتوت دبلم ن دبقلم نثويدةل ،لمثل عاب%للل86.2أنسدبةللجع ندتليفضد بهنهنب دةل بنتل إلطالعلع دىلم ثاهفدهملمألج

إلذكدهءلم عادلللم  ت دبلم ن اديل،لغدريل نندهللقفندهلع دىلنسدبةلل،أه وغتلمهلهلذهلم ن بقلمهلفبمئقل%للل9.2لنسبةأد
تءله ممل  ن دددبقل،لأددده وغتلمدددهلم دددللادددحتل دددكهنددد لقهف دددةلمتخ ل  دددث%لل2.6مخ  ددده لم ن دددبقلم شدددعب ةلأنسدددبةل
ل،للقدقلفسدونهلذ دكلأعدقملتعدوفنتل  ب عدةلادذهلم ن دبقل صليفل يدومملم دق سلم  ع  التس ع ههلتل  غةلم عهم ة

للل.%ل11.1فاقلقق ملنسبةلعقملتنهسبلاذهلم ن بقل    ع  الأنسبةل.لايلم ن بقلم شعب ةل
ممدددهليادددول ل  لطب عددددةل%لللل71.2إمجدددهتلأددددلنسدددبةلم فادددقلقددددق ملليفلطب عدددةلم ن دددبقلم خ ددده ةل  يلم ع  دددال مددده

،لل ذ كلي  ملم  يقيقليفلمحمل بيهمل  كب للالأه اق لم ن هولحتا اهم ن بقلم خ ه ةليفلم او يهلتلتنهسبلم  ع  
لم  غدبيلكدذ كل،للقدقلعوضدنهلع دد نتل....   دبللم فكددويل،لم ثادهيفل،لم ع  ديلمل    ادطلذ دكلم بمكبدةل دولحلم ع دول

هليفلمع اهدنهلجدقيوةلأه   دن اللكده لم  ت دبلعندقاتللفدطلمجلدقلللم وفدطل ندهلتادقم لمج ةلمهلم ن بقل،للجقنها
لاذمليدقللع دىلما  دهملادذهلم شدويةلأا  دةل%لل61.1نسبةلكبريةللعه  ةلقق ملأدلأنسبةلمخ  ه لم ن بقلم اوآن ةل

ه لم ن ددددبقلددددددددددددددددددددددددددددددددددداددددهلمخ  ةل،لمثلتالددددددددددددددددددددددددددددددددةلم عوأ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دددديل  غ هلمأل سددددينلم  ع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ددددنصلم اددددوآينليفلجهنب
                                                 

1
 . 829ل:قل،عهملم فكول،"م ف كب للم فنب لم عه وةل"لم وفهعي،ل  ةلي يق 

2
 .812ل:قل،م  أ ةليفلوقلمخله ةم  ل،  قلع  ةلمألأومشي 



 

 

معلم ن بقللم نثويدةلمجل مئويدةلألهندهل%لل81.2د مهلنسبةلم ن بقلم اقاةلقق ملأ،%ل89نسبةلأماقيثةللم عه وةل
خ  ه لملهليف سنهلضعفك هل  أيتلأعقاهلأا ةلم   ن فهمل  ن بقلمألخوىل،للل،.ل%87.22.نسبةأم بمقعللهقويبةلم

  جمةلمهلمثللاذهلم ن بقليفلم ع  الملزنبلققليكب ل،%لل29.6أدللملنسب نه ن بقلم شعب ةللم ذيلقق لم
إىللملدعددبللكهل،ل  يددهلزلذ ددكلمإلشدد  لتكددب لع ددىل سدده لم  غددةلم عوأ ددةلم ف دد  ةلل،خبفددهلمددهلم اددو مملم ق مسدد ة

لمألخوىلكذ كللم  ف جيلع ىلم ثاهفهملمألجنب ةل
لل:لم ا  ةللم ومدلت ن فنهليفلم او مملمهلي يلكهن للم ن بقل

ل

ليفلم او للم ن بقلم خ ه ةلأنبمعأتابنلمإلجهأهملمخله ةليبضجيللل(30:)جقللل قتل
ل

 م ن بقلم خ ه ة
 دافئدددددددةلم  ع  ددددد فئدددةلمألسددددهتذةل

 م نسبةلم ئبية م عددقد م  ت ب م نسبةلم ئبية م عددقد م  ت ب

 %19,2 81 1 %25,4 36 1 قدددوآن دددةل

 %9,7 41 6 %18,3 26 3 قدقاددددددةلل

 %14,5 61 3 %19,0 27 2 ةلمعه وةلددد قيثل

 %13,8 58 4 %19,0 27 2 دويدةلدددشعدل

 %9,3 39 7 %18,3 26 3 ددويدةلددنثددل

 %14,7 62 2 %17,6 25 4 د مئدويدةلدددجل

 %6,2 26 8 %9,2 13 6 دب ددةلددشعددل

 %12,6 53 5 %10,6 15 5 ن بقل جنب دددةل

 

 
 

 م ن بقلم خ ه ةلأأنبمعتابنلمإلجهأهملمخله ةليبضجيل(ل26) ستلأ هينل قتل

 

متثدللزيدهللمعوف دهلل...للمألجنب دةلمهلكللت كلم ال ههملي بدال ندهل  لكدللمدهلم ن دبقلمجل مئويدةللم شدعب ةل
لزدده  لإنسددهن ةل،من  ددةلتهددللتلحت ددللمكهن نددهلم الئاددةليفلأونددهمجلتكددبيهلم اددو مملعنددقنهلمهدممدد لاددذهلم ن ددبقل

ل.تزقلمكهنهللتئاهلهلهلف نه،لممهليقعبلم عن اللجبقيةلإىللإعهدةلم نهوليفلاذملم بضبع
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يفلم دقللل»جل ا ندةلم هدولفلم درلنعهيشدنه،لليفلذ دكليادبللسدهعقلم ع دبيللتباىلمسأ ةلتغ ريل  بىلم ادو للم  ندهم
م  اقمةلم ك ه لكدلليدسلسدنبممليعدهدلم نهدولف دهلليعدهدلم نهدوليفلم  ندهمج،لإتل  لم هدولفلم درلنع شدنهلتلاكدهل

ل1«.  لن ه بلأ غ ريلم ك ه ل صلتس اولم نه  ةلم ف سف ةل،لمننجلم بطهلككللإىلل يهلي يهل
كهلم ع بيلققل لجقلأنفسهلم   يول  اهدملم او مم،للابلعقملمس اوم لم بطهلثاهف هلللس هس هلللته ةللللللليفللإ لي

م سنبمملمألخريةل،فنننهلنهللن سهءللعهل يلم ادو مملسدبفلنبمجدهلحتدقيهملمأل ف دةلم ثه ثدةلع  دهلأدأ لم ادو لمادهيلل
ل.ل«6229،6282ل«ل»م  بعةلمأللىلل»لققلجهلزلثال لسنبممل

لمتهشدد هلمددعلم شددول لم  ع    ددةل الخ  دده ل،فددن لجهنبددهللآخددوملليثنددهلع ددىلمنهقشدد ه،ل تللاددبلعددوالمحمل ددبىللمالءم ددهل.
 شول لم ننهمللم قةلم  من ةلم خب ة،ل كننهلسن  وقلقبللاذمللذم لإىللمسأ ةلم  ق يجليفلعواللمحمل بىل هلهلهلمدهل

ل.يفلم ب ثلم بميلل مه ةليفلتكبينهل،لابلمهلسن هلللمعهجل ه

                                                 
1
 .21:لم شولقلم ثاهيفل،لقلع ي لل عبه ، 



 

 

 :للمدة الزمنية وللفئة العمريةه ـوى ومالءمتـرض المحتـع :المبحث الثالث  
ي   دددبلمخ  ددده ل  دددبىلتع   دددديللفدددطل سدددسللشدددول للمضددد ة،لف دددهايلادددذهلمألسددددسللم  ع    دددة م ع   دددة  نيدددهح

للم شول لم رلتسهاتليفلجنهحلاذهلم ع   ة؟
 :التدريج في عرض المحتوى-8

مدهللللللق يجليفلعوالم هدةلم  ع    ةلهلهل مه ةلكبريةلأه نسبةلحمل دبىلم ك ده لم ق سديل،لسدبمءإ لقض ةلم  
نه  ددةلم بضددبع،لم فددودممل،لم  مك ددبلحب ددثلتليشددعولم ادده ئلأ  ددكلمتن اددهتملم فهجئددةليفل يلعن ددولللللمددهل

ما هسللهل  دنهل  لنق  لمقىلحتا طلإذململ1م عنه ولم سهأاةل،للاذملينعكسلع ىلد جةلم     للم عويفل      ذ
م  ددق مليفلم اددو يهلم خ دده يهل،لفنننددهلنال ددب،ل  لمخ  دده لم ن ددبقلمألدأ ددة،لك ددهلسددبطلم  بضدد جيللللللللللللللليفل
م ب ثلمألللليفلمسأ ةلطومئطلمخ  ه لم ن بق،ل هنهلكهن لمسهيوةل  ع ب لمألدأ ةل،للادذملم  دق مل  دبدلحب دثل

خقمددةلم ددنصل،ل  ددثلأددق لم  ددق ملأع ددولمت  دده للم ضددعالمثلته دديلأع ددولآخددولللاددبلجهعددللم ع ددولمألديبليفل
 .م ع ولماقيثللم عه و

 مدهلأه نسددبةل   ددهدةلم  ع    ددةلم اقمددةل     ددللم ددنصلفننندهلن  ددسلتددق جهللآخددولمبفاددهل،لينهسددبلم دد ع تلإىلل ددقل -
بىلم نص،لفابللم ب بمل     للمضهم نهلياقملأع قل الينيجيلم ع تليفلتاقنلم هدةلم  ع    ةلأ وياةلتنهسبل  

تعويفهلمبج ملل  ه بهلمثلياقنلمنهسبةلم نصل،ل كهليوفطلاذملم  اقنلعهدةلأ سهؤلتملتكب لرثهأةلمقخلل ه ل
عنهلأعقلمتطالعلع ىلجبمنبه،لمثليعوالعوضهللمبج مللألاتلمأل فههبلم  عبةلم عه اةل دقىلم د ع تلأه شدوح،لل سدنهل

 . جهللمهلمااللم عي يلإىللمااللم قتيللكذ كيفلذ كلتق

مثلي نددهلللم دددنصلأه     ددللعدددهلطويددطلطدددوحل سددئ ةلحت دددهملإىللإجهأددةلمدددهلقبددللم ددد ع تليفلتددق ملمسددد  ول،لمدددهل -
مك شهفل ع  دهملم دنصل يلم  عدوفلع دىلمألفكده لم عهمدةل  دنص،لإىللمنهقشد نهلأع دطليفلخ دبةل خدوىل      دللل

قيددقلأنهئددده،لمددعلم  عدددواليفلم و  ددةلم بم  دددةلإىللمددقىلمتسدددهقهللمنسدديهمهل  ن نددديلأنددهل سدددئ ةلمثليهعددوملأددده  ع تلإىللحت
م     للإىلل ب  ةليفلجم للم ابللأو يلناقيليفلم بضبع،لللاذملمهلي نهيفليفل  ينهلمعلمها ةلتعويالم    جيل

 .جم للم ابل

لادددذملمددددهلشددددول لم ددددهدةلم  ع    ددددةلللتوفدددطلخال ددددةلم ددددق سلأ  دددده يهلت ب ا دددةلعددددهدةلليفلذ ددددكل سددددنهلتددددق جه، -
لكللجم بعةلمهلم   ه يهل بل يضدهللتدق   نهل»ل:لم   ب ا ة،للجنقل محقل نب لع ولي وحليفلاذهلم سأ ةلمهلي يل

حب دثلتاددقملم دوم لأ وياددةلتد لدلم ق مسددةلأشديءلمددهلم ثادةليفلتنهل ددهل   دهدةلمجلقيددقةللمتن دهلإ سهسددهللأه ادق ةلع ددىل
تدددددقأريلم  كددددوم لم كدددددهيفل نسددددد جيل      ددددذلمألأ دددددألأددددأ ليسددددد  ولع ددددىلمجلبمندددددبلمألسهسددددد ةللمتجنددددهزل،لل دددددبل يضددددهلل

 ل2«   ع بمهملمجلقيقة

                                                 

1
 ل.21،ل27:لقم،8992،(ل، د)م عوفةلم عوأ ة،لمإل أ ة،لمسكنق ية،لم ولدم يومجع،لعبقلم ومج ي،لع تلم  غةلم   ب ايللتع  تلم  غةلم عوأ ة،ل 

2
 .12،ق(م.د)،( .د)ل،ل كةلم عوأ ةلم سعبدية محقل نب لع ول،لم ك ه لم ق سي،لدم لم وي ل  نشو،لم   



  

لإ لمألسددئ ةلم ددبم دةليفلحت  ددللم ددنصل لليفلم   دده يهلم   ب ا ددةلف نددهلفبمئددقلعقيددقةلت   ددبلكفددهءةلكبددريةل دد ع تلل -
يفل  ينهل  قلم شول للم   بهملم سحتملل،لإذلجنقلاذملم س بىللققلجنقل   هنهللأعضنهلفبقلطهقةلمس عهأهل،للاذمل

اددللحتفددبل أ هتددهلليفلمددقحلم وسددبلل دد ىلم ل»:ليفل نددهق لمع  ددهملم ددنصل:ليفلماددو لم شددعبلمألدأ ددةلل دلسددحتمتلل
فندذملم سدحتمللل1«لع  هللس تل شهعولآخول؟لل ذكواهللأالمهلمألقبىلعبده ةل أ دهملادذهلم ا د قةل ملم درلحتفهندهل

ع تلذمكدوةلقبيدةل   فدبللمتسد عه ل،لحت د الللماه ندةلأدالمدهليبجدقليفلذمكوتدهللأدالمدهلادبلمبجدبدلي   بلمهلم  
مدهل أ دهمليفلن ده،لل يدهل دهلمدهلطه دبلكفدحتلي دللكدللادذهلم ادهي سل؟لأده وغتلمدهلجندقلف دهلمدهلتدق مليفلطدوحل

م دلم ددددددد ع تلللللللللللللللإ كدددددددهملمدددددددبل"لم سدددددددحتمل،لك دددددددهلجندددددددقلجددددددد ءلخدددددددهقليفلم ادددددددو لأه   ددددددده يهلم   ب ا دددددددةل  ن دددددددبقللادددددددبل
 صل  لم  ال لي نبدحتل لأدهلل...ل»لتفع  نه،ليفلذ كليشريلعبقلم ع  تلمأوما تلعهلطب عةلمألسئ ةلم عقةليفلم او ل

مثل...لكثددريمللمددهلمتم  هنددهملليعددقل ل ددهلم عددقة،لف  فهددب لجم بعددةلمددهلم عبدده مملم عهمددةلم ددرلت  ددطلجب ددهللم  عبددري
مإلجهأدةلعدهلكدللسدحتملليشدبهلادذملم سدحتمل،ل دذ كلقدقملعبدقلم ع د تلإأدوما تلطو دهللمغدهيومليقيول لاذهلم عبه ممليفل

 .لألسئ ةلخن  لمهلخالهلهلم فنتلم قق طللم  ذلقلمألديب

 .  لنع  قلإىللم فكوةلم عهمةليفل  قلم ن بقللن ه بلمهلم  الم ذل  ينتلف نه»-8

 .بماتللن  بلمننتلشو نهللناقاه  ليعوالع ىلم  الم ذل أ هتهلليق سباهلل كهليفلمس ل-6

.ل2«  لنضددعل مدددهملم  الم دددذلطهئفدددةلمدددهلم عدددهينلم دددرلل دمليفلم ن دددبقلم ق لسدددةللن  دددبلمدددننتلتبضددد  نهلل-2
 ذ كلينبغيلع ىلمعقيلم او ل،لم  ك  ل كثولع ىلمجلهندبلم  نه  ديل    ده يهلم   ب ا دةلأل لم دناصليفلإعدقمداهل

ل.  هملم نصلماا ا ةللمهم  بمهلمهل سوم مجل قلتاكهلم  ع تلمهلكشالمجه
 :مالءمة المحتوى للمدة الزمنية والمنهاج -0

تع دد لم عالقدددةلأدددالمحمل ددبىللم دددقةلم  من دددةللم نندددهمللط ددقةللمندددهلن سدددهئللعدددهلمبضددعلت دددكلم عالقدددةليفلادددذهل
لم و  ةلمهلم ع   ةلم  ع    ة؟

لد لسل ددقدةليفلجدددقللل سددبلم ب ددقمملم  ع    دددةلفبه نسددبةل ددذ ك،لفننندددهلمس خ  ددنهل  لم ننددهملقدددقلقسددتلإىل
م ن   دةلللمدعلجد ءلآخدولي ع دطلأه بمجبدهمسدبمءليفلمادو لم شدعبلمألدأ دة،ل للم شدعبلم ع   دةل،ل(لعشوةلل قةل هإثن)

ل،ل هلكهن لم هدةلم  ع    ةلمنه ةل سبلم ب قمملم  ع    ةل« كهملمبم دلم  ع تللتفع  نهإ»كن بقل      لل
بم دقلم تادق لأدأ أعلسدهعهملا دصلم ن دبقلمألدأ دةليفلمألسدببعللةد سل فد ةلزمن دةل دقدل  ثلخ دصل كدل

لخي دصلادذملمايدتلم سدهعيل نشده لمألد للم ن دبقل  دثليدد تل»ثدال لسدهعهمللخ دصلهلدهل مدهلم  بم د  ة،
يددد لف دددهلد مسدددةلم دددنصلمدددهل  دددثلمع  هتدددهللمندددطلأنهئدددهللمدددهلف دددهلمدددهلمهدددهاولمتتسدددهقللمتنسددديهملمثلمدددهلي ع دددطلأ ع ل

ل3«.لم  ع   هملم اب  ةليفلم ن بللم  وفللم بالغةللم عولا

                                                 
1
 .82:ةل،لقلدماو لم شعبلمألدأ  
2
 .692ل:،ق"م بجهلم فينل ق سلم  غةلم عوأ ةل"ل،عبقلم ع  تلمأوما تل 

3
 .22 :مننهملم شعبلمألدأ ة،لق 



 

 

لموةلإل كدهملمدبم دل-اذملأه نسبةل شعبةلمآلدم للم ف سفةلل-موةل    ه عةلم بجنة(لسهعة)لققلخ   ل  ةل
ل.م  ع تللتفع  نهل

ل1. مهلمايتلم سهعيلمألسببعيلم خ صل هأد للم ن بقل شعبةلم َ غهملمألجنب ةلابلثال لسهعهمل
ليددبزعلم بقددد لم خ ددصل ق مسدددةلم ددنصلمث دددهلمثددللشدددعبةلمآلدم للم ف سددفةل،لتبادددىلسددهعةلأه  ندددهل لأدداللنشددده لللل

ل.م  ه عةلم بجنةللأالنشه لم كهملمبم دلم  ع تللتفع  نهل
 مدددهلتبزيددددعلمايدددتلم سددددهعيليفلم نندددهملأه نسددددبةل نشدددده لمألد للم ن دددبقل،اددددبلسدددهع ه لليدددد تلف دددهلد مسددددةلنددددصلللللللل

  دةل   عبدريلم ك دهيبل لل    ه عدةلم بجندةل كدهلمدهل دق لعكدسل»ل ةلأه  ندهل لسدهعةللم دقةليفلمألسدببعلل 
مهلطوحليفلم ننهملأل لم حت فال ل دلملن ال دأ اللنصلتبم  يلعبال دنصل ديبللم دقليدق سللللللللللللليفل

أددذ كل ل دمللث ادةلتعدوفلأبث ادةلمف دداللمألسدببعللن دهللتبم د  هلليفلم ك ده لم ق سددي،للع  دهلفدن لمهل ئدةلم ك فدة
ل:جهءلف نهلت    هلل ذ كلمخل للمهي يلل6221م نهاجلم  ع  تلم ثهنبيلمبمدلم  ع  تلم عهملجبم ل

لل«أه نسبةل  سنةلم ثه ثةلآدم للف سفة»لل-
بم لإَ لمدددهل دددق لأه نسدددبةلإىللتومجدددةلمنندددهملادددذهلم سدددنةلإىللك ددده لمق سددديلادددبل َ لم دددحت فالجدددهنببملم  ددد»لللل

م ننييل  ثلملي  كنبملمهلجعلل  بيهملم ك ه لم ق سيلت  هأطلمعلم ننهم،لم نصلم  بم د يليوفدطلأه ولمفدقل
م َ غبيددةلليفل ددال  لم ننددهمليددنصلع ددىل  لن ددهلل دأ ددهلليكددب لمددقعبمهللأددنصلتبم دد يليشددو هلليع اددهليفلم و  ددةل

 لإشدكه  ةلنسدبةلم دنصلم  بم د ي،للجدقلىلإيدومدلم دنصلم  ع    ةلجنقلم حت فاليب دل لن ال دأا،للمهلانهللقعد
مألديبلم ثهينلم ذيلطوحلإشكه  ةلتق يسهل  ثل نهلنصلزمئقلأه نهولإىللماو لم نندهم،لغدريل ندهلتاكدهلمتسد غنهءل

ل يلل-عنددهلت تبهطددهلأومفددقلمددهلم ولمفددقلم َ غبيددةلم اددو ةلليفلمت هدده لمومجعددةلم ك دده لل دل  بيهتددهلإىللجددهدةلم  ددبم 
لإأعدهدمل  شدعب لأدهاريةللمتضد وم لعدهلمألسدهتذةل،لفدن لم  يندةلتاد حلم  عدقيللمآليتليفلتبزيدعلل-مبمفاةل   ننهمل

ل.2«م نشهطهمل  غ  ةلعي لتق يسلم نصلمألديبلم ثهين
ل:لل اقل  ملم بزم ةلضول ةلت   جيلمخل ألك هي يل

كللنشه لياقملموةلكلليسةلعشوليبمهلع ىلللشطلأه  نهل ل يينإاهقلنشه لم شولعلنشه لم  عبريلم ك هيبل »
 قة،للإاهقلمايتلم سهعيل نشه لم شدولعلم ادق لأسدهعةللم دقةليفلم  بزيدعلم سدهأطلأنشده لمألد للم ن دبقل

لل.ف  بجيلمايتلم سهعيل نشه لمألد للم ن بقليسلسهعهمل
لضدب نهل،اددذملمألخدريلم ددذيلت  ددبلل مدهلنشدده لم  ه عدةلم بجنددةلف بادىلنشدده لأه  دقملللمددعلإ كددهملمدبم دلم دد ع تل

 3«تس   هلإىللنشه لمإلدمهمل،للأنهءللضع هملمس نقفةللذ كلإيضه هلاا اةلممه س هل

                                                 
1
 .21 :قلم سهأط،م وجعل،يومجعل 

  . 27 :قل،  تلم ثهنبيمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمل،للث اةلمف الم ننهملم  عل2

3
ل. لقل،لم سهأطم وجعل 



  

لإهندهءلتبض  هليباىلم ع تليفل ومعلكبريللاهجسلتليفه قهلط  ةلم عدهمل،للادبلك داليد تلطلمن القهلممهلسب -
 نشدد  هل؟للم سددحتمللنفسددهل  ددبجيلي كددو لع ددىل  سددهللمددهلمحمل ددبىلم  ع   دديلأكددللفولعددهللليددتم  نددهمجل للذ ددكلما

ل.فناللجنقل هلإجهأةلعنقلمهل ئةلم ك فةلأذ كل؟ل  ع  ام
ل:ة المحتوى للفئة العمرية واألهدافءممال(ل2

م ن بقلم او ةللمبمض عنهللمألاقمفلم س وةللاكنندهلل ن ام  ع اةلأ ل1م وفطللإن القهلمهل  بيهملمجلقلل
ل:ل  لنس ن جلمهي يل

ل:ل فهدنهلد  للمألس هذل   و  ةلم ثهنبيةلجل  علم شعبلمهي يل-8
سدددد ومل اددددقمفل  شددددعبلمألدأ ددددةلخه ددددةللل مه دددد ل خددددوىل بمضدددد عليفلم اددددو لم ع  دددديللقددددقل ددددنفنهاهليفل -
،للمهلانهلن سهءلل هذمل نف لمبمض علأأاقمفنه،للمبمض عل خوىلمليسد ولهلدهل ادقمفلأده وغتلمدهل  لل2جقلل

ل.م شعبلدل لمس ثنهءللم ق  للابلجل  ع
مدهلم دق  لللم نندهملدل لتعدبيضلهلدهلمدعل هندهلمدقملم ن دبقل(ل بيدةل،لأالغ دةل)لال دذفلمبمضد عل غبيدةلل–ل6للل

م سهأطلت ن فنه،لمعلم ع دتل  لم ن دبقلموتب دةلأه بمضد علم بالغ دةللم ن بيدة،لفك داليسد ولمهلدقفل دذ كلم دق سل
ل.  ع ت؟مثلي تل ذفلاذملمألخريلدل لت يولمانعل 

ال ذفلم بضع هملمإلدمهج ةلم رلس وملهلهل اقمفلموتب ةلأه ن بقلم ادو ةل  ب دبللإىللكفدهءةلمع ندةلل-2للل
ل.لمعلم ع تل  لجللم بمض علم  غبيةلم ض نةليفلم بضع هملمإلدمهج ةلعنقلحتويواه

ل:لنس ن جل يضهلل
بضبعهملمهلنصلم اوآ لم كونلهلدذهلم فئدةلأه نسبةلتخ  ه لم نصلم قيينلفن لمخ  ه لم :للالنص القرآني-8

 :ليعقل مومل كثول مه ةلأه اه نةلمعلمتخ  ه ل بضبعهملم ن بقلمألخوىل هأسبه لم  ه  ةل

كدب لم دنصلم ادوآينلاثدلل ادتلم وجع دهملم ن د ةليفلتع د تلم  غدةلم عوأ دةللل لتادهلمع بده مل،لل كثوادهلمسد يهأةل  دبلللل-
ل.غتلمهل  لمألاقمفلم س وةلملم صلهلذهلم وجع ةل مه ةلكبريةلأه وللتم  ع  اللمزهاههت

ل.م ع للع ىلتنبيعلم وجع هملم ن  ةلم رلمتثلل   قلم عوأ ةللتسهعقلع ىلتع  نهلل-
فددده اوآ لأهإلضدددهفةلللل»إ لذ دددكلم دددنصلم ادددوآينلم  كهمدددللشدددكالللمضددد بنه،ليعوفدددهلعبدددقلم ه دددكلموتدددهال  دددثليادددبلل-

ردددددهلف دددددهلمدددددهل  كدددددهملدين دددددةل،للتشدددددويعهمل  دددددب  ةل،للمدددددبمعبلزمجدددددوةل،للتوغ بدددددهملأدددددهاوةلللللللللإىللكبندددددهلك ددددده لديدددددهل،ل
فنندددهلكددده ل يضدددهل،للذ دددكلأه ا دددهسلإىللف ددد هءلم عدددو لم دددذيهلكدددهنبمليعه دددول ل....لق دددصلسددده وةل،للسدددريلسدددهئوةل

هءلمألأ ندهءلدددددددددددددددددددءل،للتلم ف  نسيهلعي بهللنه هلقش به،لملتأ فهلمخل بهءللتلم شعوم:لم ههاوةلم اوآن ةلليذا ب لهلهل

                                                 

 829:قل،8:ليومجع،لمجلقلللم وفطلمهلم   طل قتل1

ل877:ق،ل6:لجلقلللم وفطلمهلم   طل قتميومجعلل2



 

 

يفلخمهطبددههتتللممه سدد نتلمإلأقمع ددةلفهنقاشددبملل دده لمل،للمضدد وأبمللمدده لمللفكددولمللقددق لمل،لمثلملين ددقلملم سددب لللإىلل
1«شيءلذيلأهللحت للطأةلم كهأوةلل عنةلم ضالللل

 

ةلأن ةلممه سةلإأقمع ةل،لفنللت  جيلادذهلذللف ه ةللخ هأ.لأهإلضهفةلإىلل نهلمقا ل،لفنبلنسجلعي بلقش بل
ل.لم  ه سةلأل لتكب لن هلل غبيهلتع    هل؟

ضدد هلقهئ ددةلم ن ددهذملل،م اددوآ لم كددونللماددقيثلم نبددبيلم شددويا(لللآخددول ل)ليع دد لمألسدد هذلهنددهدلم بسددىل
 وتبدةلمأللىللضد هلسدد   ةليفلملمع د لهلقدقللأل ليكدب لم دنصلم ادوآينلن ددهلل غبيدهللتع    دهللم ن د ةلم ا  دةلمدهلقدب نتل،

ل2ل.توت بلاذهلم ن بق
فننددهلي دددللجم دددبعلمخل ددهئصللم شدددول للم عدددهيريلم دددرل»ل–ليفل  ينددهلأهإلضدددهفةلإىلل ندددهلنددصللإتاددديلم   ددد 

ع دده لمتج  ددهعيليدقداهلم قم سددب لتخ  دده لم ددنصلم  ع   ددي،لخه ددةلم ددرل لج ادهل  ددقلم  مهدديليفلم عددهيريلم  ه  ددةلم 
لكالمندددهلادددذملعدددهل مه دددةلم دددّنصلم ادددوآينليفلم اددددو ممل3«لم ع ددده لم قيدددقمك  كيللله لم نفسددديلم ب دددقمغبجيم ثادددهيفلم ع ددد

  سلمعجلاذمل  لجنعللمج علم   بةلم خ  الأه قيهللللللل لل....ل»:لم ق مس ةلك هليابلل  قلع  ةلمألأومشي
 ددده ل دددهلمدددهلم ثاهفدددةلم قين دددةلمدددهليالئ دددهللللللفاندددهءلف دددهلل كنندددهلنويدددقل  لنادددبيلم شدددعب لم دددقيينليفلنفدددبسلم شدددبه ل،لفنخ

ل4«ليق  لف سفةلم قيهل.....للخن ه ل هلمهلم بضبعهملمهلي  جيل سنهل
لل مدددهملادددذهلم فبمئدددقللم نفعدددةلم عه  دددةل  ن دددبقلم اوآن دددةللم قين دددةل،لتلشدددكل ندددهلي   دددبلمندددهلت دددن الم عقيدددقلللللللل

عده فلخم  فدة،للمدهلأ نندهلمنني دةلم  فكدريليفلما دهةللادبلمهلم ن بقلم اوآن ةليفلم ادو لإلكسده لم د ع تلعدقةلم
ل. اتلمهل بلتبض  هلهلذملم س بىلم  ع   يل

ع ىلم وغتلمهل  لم او يهلأن هللفطلم  ق يسلأه ع ب لمألدأ ةلأ ت بنهلم د مينل   سد بيهملم دثال ل   و  دةلم ثهنبيدةل
م فندب للم درليكدب لم     دذلقدقلتعدوالهلدهلمدهلقبدللل،إتل ننهلتل هنهلتليكهدلخي بلمس بىلمهل  قلمألغدومال ل

ل.مهلذ كل
 مددهلعددهلمبمضدد علم ن ددبقلمألدأ ددة،لم  بم دد  ةل للن ددبقلم  ه عددةل،لفنهنددهلتتكددهدلل:فــن النثــر والمقــال -6ل

 للفهلم اهل،للم رلمفهدادهلهتدقفلإىللإكسده لم د ع تلمنني دةلم  فكدريل(لم ع  يل للمألديبل)لموملعهلن هقلم نثول
لمهلم بمض علم ع   ةلم ثاهف ةلنعثولع دىلل5.... ع لللت عقدلم بمض عللمتزهاهملمهلع   ة، دأ ة،لف سف ةللدين ةللم

هدلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سع"إشددكه  ةلم  عبددريليفلمألد لمجل مئددويلماددقيثل"لللآخددو ديبلل6 غددهزيلم ذيبددةل"لمثافبنددهللم ب ئددة"لنددص

                                                 
نااللعهلل82:قل(لمل.لدل)ل،ل(ل ل.لدل)ل،لدم لابمةلمجل مئول،ل(حت  للس   هئيلموكبل سب ةلم ومحهل)لنههملمخل ه لم اوآينلل،عبقلم ه كلموتهالل-1

ل.16،ل18ل:،ق(ل طول ةللدك ب مهل)لبتوديهلتع    ةلم نصلم اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غةلم عوأ ةلللآدمعهلأييل
 .ل17:ل،لقنفسدهجعل،لم وجعللميوللل2
 .ل19ل: ةلقييلأبتوديهل،لتع    ةلم نصلم اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غةلم عوأل3
ل.ل611ل:  قلع  ةلمألأومشيل،لم  وقلمخله ةليفلم  أ ةل،لقل-4

 871،879ل:،لقل21ل قتلل22ل قت:ليفلم   طلمجلقل اليومجعل،ل5

 ل.11:لماو لم شعبلمألدأ ةلقل6



  

،لغدريل نندهلملجندقليفلم نندهملمدهل2حمل دقلم بشدريلمإلأوما  ديل"لمن  دةلم ثافداليفلمألمدةل"لآخدولثادهيفلللل1  قلخضدول
،ل كننهللجدقنهلتف د الليفل ادقمفل3يف للذ كلعقملمهللجقليفلد  للمألس هذلمهلذكولألاقمفلتع   ةل كللد س

سدددهمهه ليفلتوأ  ددهللمسددد خقمملم دددننجلم عا ددديلن ددبقلم  ه عدددةلم بجندددةلم ددرلمدددقملفدددهلم ادددهلللم نثددو،لأهع بددده ل هن دددهلي
 مه ددةلمددهلم كددةلم نضددجلم فكددويل   دد ع تليفلاددذملم سدد بىلم ق مسدديلل–م  ه عددةلل–ف أخددذلاددذملم نشدده لل»م  دد  جيل

م ن ددبقل    ه عددة،لإىللن ددبقلذمملأعددقلفكددويلثاددهيفللن ددبقلذمملنددبعلل لمددهلاندده للجددبل  ليسدد بلمخ  دده
هلم ن دبقلقدق ةلم د ع تلع دىلم  فهعدللمدعلم ن دبقلم  بي دةللمسد ث ه لق  يل قيثللمعه و،لع ىل  لحتاطلاذ

ل4.«مع  ههتهلم فكويةللم فن ةل
لم ددرلل5.ل  ل  خددةلم سددعبدي"لمجلدددوحللمألمددلل"لقددقلمخ نددهلمددهلذ ددكلق ددةلل:للفــن القصــة و المســرحية-2ل

 أشددعل دب اهل،  ددثليعكدسل نددهللت دب ل نددهل دقثهلد مم ددهلل   دو للم  ددومعلم سد جي،لت ددبيولمأسدهةلم ددو ةلمجل مئويدةلليف
خ ولم قمه ليفل  دهةلمإلنسده للم دذيلمسد  هع لم اه دةل  لتنا دهلإ  ندهليفلأندهءلندهميلل دبم لمبدينلأندهءل ك دهلللليفل

ل.ل غةلف   ةلأس  ةللحتو لخم  ةلم  ع تل فنتل أعهدلم نص
عوضد ليفلمادو لم شدعبلممألدأ دةلل مهلمشك ةلم حت الم سدو يلم درلملنوادهلقضد ةلمثدريةل د ع تلادذهلم و  دة،للقدق

ألمحدددقلأبدش شدددةل  ددثلخّ فددد لم ددداللللتسددهؤلتملم بم ددد ةلمدددهلم  ع  دددا،عهل"للمدددهلمسدددو  ةللم غددص"لأعنددبم ل
ل.6مض ب لم نصلماا ايللاقفهل

ألهنددددهيفل  ينددددهلشددددبا لهلددددتل ددددب ةلم ثاددددالم ددددذيليعددددهينلمسدددد بىلمع شدددديلم ددددقينللمن دددد ل،خه ددددةليفل لسددددهطنهل
لمددهل ادتل ادقمفلد مسدةلم ددنصل»ل:ل نددهيفلمدعلمهلدقفلم سد ول  ددثلجدهءليفلم نندهملمدهي يمتج  هع دةللادذملمدهلي

ادبلمتكددالم د ع تللمددهلمتثدللمألشددكهللمألدأ ددةلم  هأعدةل كددللجدنسلرددهلاكنددهلمدهلم  أمددلللم  فكدريليفلأعددضلنددبم يل
 هلإّتلإذمللضعلم  ع تليفلمتأقمعلمألديبليفلمنطلمعاللأه  هيللماكتلع ىل  ه ةلم ع للم ق لسل،للتلي تلاذملك

لدللكدده لعن دوملللفددهعالللف نددهلي دللمددهليادو ل،لليناددقللخي دد لسدهع هَلتك شددهفللمعددجل  دبلم ع   ددةلم  ع    دةلم  ع   ددة
ل.7«مألش هءلم رلمتنكهلمهل  لي بجيلقه ئهللمس اباللللمن يهللمس غن هللعهلكللمسهعقة

ي دللأعددضلعنه دوم نصلم سددو يل،لليدقدلم عالقددةل»   دةلفننددهل مدهلمدهلجددهءلأدهلم ددق  للهلدذملم ددق سلمدهل اددقمفلتعَل
ل.8«أالمألد لم سو يللمحمل طلمإلج  هعيل

                                                 
 .ل:821ل:قلم سهأط،م وجعلل 1

 .ل816ل:ق،م وجعلنفسهل  2

ل.19:لق،م ثهنبيلجل  علم شعبل  سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  ت ةللآدمعهلم  غةلم عوأخول ،لد  للمألس هذلآللشويالمويبعيلل3
 .ل2مننهملم شعبلمألدأ ةلقلل-ل4
 .621ل:قلل،ماولم شعبلم ع   ة،جعلم،ليول611ل:قلمألدأ ةل،لماو لم شعبل5
 .621ماو لم شعبلمألدأ ةل،لقلل6
7
 .82:مننهملم شعبلمألدأ ة،ق 

 .11:،ق(م شعبللعمج )لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبي،لد  للمألس هذ،ل8



 

 

ملجندقل ددهليفلادذيهلم اددو يهلكبدريلما  دهملمددهلقبدللم ددحت فا،للادذملم ددذيلمل:لريعــن التـراجم والســ  مده-1
 هملم  ه خي ددةلم فددذهلخه ددةلمننددهلجنددقل ددهلتفسددريملل،لأدده وغتلمددهل  لم  مجددةلم شخ دد ةل ف ددبللم شددعومءل،لل  شخ دد

مإلسددالم ةل هنددهلهتددقفلإىللإ  ددهءلم ثاهفددةلمإلسددالم ةللم  ه خي ددةل  كددب لقددقلةل هأج ددهلليفلخم  ددالم ع ددب ،للأه  ددهيلل
فننندهل مددهملمبضدبعلخيددقملاددذهلم شدويةلخه ددةل   و  دةلم ثهنبيددة،للن ددللأدذ كلإىللاددقفلمسد وليفلم ننددهمل ددصل

اددذهلم دد مجتللم نيددهحليفلما ددهةلمددهلخددالللتث ددالمعه فددهلم ق سدد ةللجع نددهل ددهاةليدد  كهلم دد ع تلمتسدد فهدةلمددهل
ل.لل1 الس ع هلليفلخم  المبمقالما هةل

حمل دقلم سدع قل"  دقل أدبلشدنب"لغريل ننهلجندقلتومجدةل شخ د ةلل  دقةليفلكداللم ادو يهللاديل دنصلم عالمدةلل
ل2.م  ماوي
ق ددد قةلمشددد كةلأدددالم ادددو يهللإ لكهنددد لمدددهل  دددثللقدددقلتنهل ندددهلمدددهلادددذملم ندددبعل:لالشـــعر السياســـيل-1

،للم ددرلكدده لمبضددبعنهل ددبللم اضدد ةل3حمل ددبدلد ليدد ل"ل ه ددةل  دده "،للادديل«شددعولم  فع  ددةل»م شددكللشددعوملل ددوملل
لقدقلل4م ف س  ن ة،للينقفلمهلاذملم نصل  لياالم  ع تلعنقلمنشغهللم شعومءلم عو لم عه ويهلأاض ةلف سد ال

ل.م ع تلعويبلققلي يهل لمعلمض بنهل يل
"لاندددهللانددده "للم دددنصلم  دددناليفلمادددو لمآلدم ليفلادددذملم غدددوالاددديلق ددد قةل:لجتمـــاعيالشـــعر اال-2

مسدددأ ةلمألخدددالقليفلمل  دددعل،لمن ادددقمللمج دددةلمدددهلم  دددفهملم ذمبمدددةل»للم دددذيلي ندددهلللف دددهلم شدددهعو5  شدددهعولم ادددولي
لل6«لمقع ةلسن ةلل  قاهليفلم بمقعللم رلحتطلمهلإنسهن ةلمتنسه ل،لل هغلتأمالتهلأ غة

قدهللإي  دهل» كننهلجنقلناقملليفلم او لققليحتثولع ىلمجلهنبلم      يلهلذملم  ع تلإزمءلاذملم شدهعو،للن هجهتدهل  دثل
مادددهليلعدددهلم شدددهعولم ادددوليلكددده لمأدددهلع دددوهللمأدددهلمعهنهتدددهللمأدددهلم بمقدددعلم دددبمقعيليفلم ابم دددةللم س هسددد ةل،للم نف دددةل

خل هأ دةللم سدوديةللمدهلإ  ندهلتبابدهللتواندهلل سدبلم شدهعول ندهلجسدقل دبمل مدةلم بطن ةلتشفعلأشدعوه،للإ لكهند لم
 كننهلجدددقنهلنا دددةلتادددهطعلأدددالادددذملم غدددوالمتج  دددهعيلل7«....للقدددالمبقفدددهللمس شدددنهديهلمدددهلم اضدددهيهلم  دددرييةل

ل.لم غوالمإلنسهينلم ولمهنسيل
يفلشددعولم  فع  ددةلي ددللغوضددهلللليفلم بمضدد علمتج  هع ددةليفلماددو لم شددعبلم ع   ددةللجددقنهلمبضددبعهلللم ددقملل

  ثليو قلف هللم شدهعولمبقفدهللإنسدهن هللذيل أعدهدل ضده يةل»ل8مج  هع هلألدلن سلع يل محقلسع قللعنبمنهلم فومغل

                                                 
 21:مقيويةلم  ع  تلم ثهنبيل،لم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب بجيل،ق،يومجعلل1
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3
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4
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لاددبليعددهجللقضددهيهلجم  عددهلليدد ف صلأع ددطلآفهتددهلم  ددرييةل،للقددقلمسدد  هعلتشددخ صل ددبلم ددقمءلللضددعل جنددعلم ددَقلمءل
ل.ل كننهلملجنقلاقفهللتع    هللمس وملل هلتليفلم ننهمللتليفلد  للمألس هذل1«   خ صلمهلاذهلماه ةلم وض ةل

م شددعولم    دديلنددصلثددب ةل»لمخ نددهليفلاددذهلم َق مسددةل:للالشــعر القصصــي والمســرحي والملحمــيل-7
وليفلجهنبددهللاددذملم نددبعلمددهلم شددعوليثددريلم شددهعولليددق لتغددريمللمنفعه  ددهلليفلم ادده ىء،ليددحتثل2 فددقيلزكويددهءل«لم شددوفهءل

م ع  دي،للم ال دبليفلقهئ دةلمألاددقمفل نندهلملجندقلادقفهللدق اددهللي ع دطلعدذملم بضدبعل،لغددريل  لم سدحتمللم دذيلي بددهد ل
اللي بقالم شعولم    يلع ىلم شهعولمفقيلزكويهءلفاطليفلماو متنهلم ق مس ةل؟لل-:إىللم ذاهليفلاذملمحملب لابل

أده وغتلمدهل  لانده لن ب دهلم    دةل خدوىلعوأ دةل. ممل صلم اقاةلمننهللابلمهلجنقهلع ىلم قلممليفل غ بلم اول
ل.لج مئوية،لكذ كلع ىلنا نهلأه اه نةلمعل غوماللفنب ل خوى

،لم بضدددبعلم دددذيلل3حمل ددقلم  ددده لأهليددةل"لمإلنسدده لم كبدددريل"لمن ا ندددهلمددهلذ دددكلندددصل:لشــعر التفعيلـــةل-1
يغ ددبلع  ددهلم سدد ةلم وم يددةل،لمألمددولم ددذيلي   ددبلمددهلم دد ع تلي  ددق لعددهلم ثددب ةلمجل مئويددة،للمددهليال ددبلع  ددهل نددهل

إع ددهللتفكددريهل  ددد  كهلمددهلفندددتلم ضددهما،لل كددهلم دددنصلمددعلذ دددكليالئددتلاددذهلم فئدددةل كبنددهلي  دددق لعددهلقضددد ةل
محهس ةل،للابلمهل  بلمن بدههلادذهلم شدويةلم  ع  دةل،لل دصلمهلدقفلم سد ولهلدذملم بضدبعلخه دةللمحملدب لعهمدة،لمل

  ليادالعندقل» هليفلاذملم ننهملإتليفلم ق  ل،ل  دثلجدهءلف دهل ندهلمدهلمألادقمفلم  ع    دةلهلدذملم دنصليكهللمض
ل(م  غدة،لم بسد اى،لم  دب ة،لم ومد )أه ثب ةل،ياالعنقلأعضلم هبماولم فن دةليفلم شدعولمادوللما  هملم شعومءلمجل مئويا

ل.4«
،ادددبلمتأ عدددهدلعددهلم بمضددد علم  ه خي دددةلم كدددو ةللمتا  دددهملللمددهليسددد   مليفلطب عدددةلم بمضددد علم خ دده ةل سدددبل  ينددده-للل

مخلللاددبلمددهلحت  ددهلن ددبقلندد م ل...م بضددبعهملم س هسدد ةل،لم غددهموممل:لأه بمضدد علم ددرلتسددهيول لحلم ع ددومهلمثددلل
لع ددىلم ددوغتلمددهلمخ  دده لمبمضدد علف سددف ةل خددوىلماددو ةليفلم ننددهملل.لغددرياتل...لقبددهينل،  ددبدلد ليدد لل محددقلم ددو

،لإتل نددهلمددهلمثددللاددذهلم بمضدد علمددهلشددأهنهل  لتع ددللم فكددوللمتونددهلع ددىلمسدد ث ه ل5إلي  ددهل يبلمهضددي"ل ندددهلل"كددنصل
قق متددهلمخله ددةلللهتددقفلاددذهلم بضددبعهملإىللفنددتلم  ب عددةلمإلنسددهن ةللت ددبيولما ددهةلم ع شددةل،مددهلخددالللزدده  ل

 ن ددهذملم بشددوية،للأددذ كلت كددب ل ددهلخدد ةلم سددهأااللاددبلمددهليسددهعقلم دد ع تلم وماددطلع ددىلتكددبيهل ب دد ةل خ  ددالم
ل:ل ذ كل بلع ىلم ن بق.ي   هلعهل بمجنةلمع  لما هة

  لتكب ل  ةلخ بةلمتثلل لحلع ولقهئ نهللت زل اتلمهف هلمهلخ هئصللمم  ممل،للت  ق لع هلف هل»ل
للتناددقل  ددبمهلتلأل لمددهل ددبمد لم  دده ي لم س هسدديللمتج  ددهعيل،ل للتعدد لعددهلم ددبلل اددللع ددواهللمزهاددههتتل،ل 

ةلحبددبمد لدددددم ن ددبقلمجلهفددةلملقيددةلم ددرلتا  ددولع ددىلجمددودلم ب ددال للم ددقحل للم فخددولمددهلغددريل  ليكددب للهلددهل  

                                                 
1
 828ل:قلم سهأط،م وجعل 

ل.12:لق،م شعبلم ع   ةلل،يومجعل2
ل.886ل:قل،لماو لم شعبلم ع   ةل882ل:قل،دأ ةيومجعل،ماو للم شعبلمألل3
ل.16ل:قل،(مج علم شعبل)د  للمألس هذلل،مق يةلم  ع  تلم ثهنبيل4
 .11ل:للماو لم شعبلم ع   ةلق،76:لماو لم شعبلمألدأ ة،لقليومجع،ل5



 

 

اهمددةلمددهلم  دده ي ل للمل  ددعلكثددريمللمهين ددوفلم  ددال لعننددهللتل ددقل ليفل نفسددنتل غبددةلإىللم هأع نددهلمن ددهلكهندد ل
ل1«ف ه ةل س بعهللأالغةلتعبرياهل

  ه لم بمض علابل سهسلأنهءل  دبىلم ن دبقل  د  كهلم د ع تلأعدقاهلمدهلكسدبلمعده فلم نبعدةل دأ دةللفهخ
ل.لغرياهللابلمهلن عوفلع  هليفلم ف للم بميل...لثاهف ةل

  

                                                 
1
 112ل،قل  قل ه لمسك،لفهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ة، 



  

 
 :خاللــة 

 
 

 :أهم ما يمكن استخالله من هذا الفصل ما يلي
 

 لمقـررات الّدراسـية ّاّل ّ ا  ســطرت، والتبنـى االتعليمـي األهـداف هـي معيـار انتقـاء المحتـوى_ (0 

 . وفق ميوالت المتعلمين المتعددة األهداف

 . غلبت على األهداف المسطرة في المنهاج، العمومية الكبيرة ولم تسطر فيه أهداف خالة_( 0

ــر واضــحة ، وقــد_ (3  العالقــة بــين األهــداف المســطرة فــي المنهــاج وبــين النصــوص المختــارة غي

 .المعدة لفئة المعلمين وفئة المتعلمين ةانب منها من خالل اإلستباناستطعنا الكشف عن جو 

هنــاع عالقــة و يــدة بــين النصــوص المختارة،واألهــداف المســطرةوالفئة العمريــة الموجهــة لهــا _ (4

هذا حسـب مـا تقـرره العديـد مـن الدراسـات والبحـوق ومـا نقـره .هذه النصوص والمدة الزمنية المقدمة فيها

وقد استطعنا الكشف عن .في هذا البحث ّنطالقا من العينة المختارة كأداة مساعدة فيهنحن كذلك بدورنا 

 .جوانب منها في هذا الفصل خالة
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصـل الثــاني

 تحليــل المحتـــوى التعليـــمي
 .ارف والقيـــمـــالمع: المبحث األول          

  .المقاربـة اللغـويةالبنى و :المبحث الثاني
 

  



  

 :تحليـل المحتـوى التعليـمي
إىلل يلمددقىلت  ددهأطلمألاددقمفلمددعل  ددبىل-:لمتهشدد هللمددعلمألاددقمفلم سدد وة،لاكننددهلطددوحلم سددحتمللم  ددهيلل

مدقملادذمل..لإخلللمنده ممل غبيدة...م او يهلمهل  ثلمهلياقمل    ع تلمهلمفها تل للمعه فلللقد تل دأ دةللثاهف دةل
ل إلجهأةلع ىلذ كلتأقلمهلمعوفةم ضهمالم رلحت  نهلم ن دبقلمدهل جدللمسد نبه للم س بىلم  ع   يلم بجهلإ  ه؟

ل .م ا تلم رلتنق مللفانه
جم بعددةلمددهلمأل كددهملم ع ه يددةلم   دد ةلل»م ا  ددةلعنددقلضدد هءلزماددولاديل:لالمعـــــارف والقيـــــم :المبحــث األول 

 بمقداللمخلدد مملم خ  فدةللللللللللللللليشدد  ل  لرضدهماللمقع دة،لي شددوعهلم فدودلمددهلخدالللمنفعه ددهللتفهع دهلمددعلم
تندهللاددذهلمأل كددهملقبددبتلمددهلمجهعددةلمج  هع ددةلمع نددةل ددصلت يسددقليفلسدد هقهملم فددودلم سدد بك ةلللللل للم  فه ددةل لل

1«مزهاهتهلللما  همهتهل
 

الللمحمل بيددهملخددلمددهل  كهلم ع  بنددهيددفنددللل،مكهننددهل  لن عددوفلع  نددهلمددهلخددالللسدد بكهملمألفددومدللتعددهأرياتنللأ
لل.؟لي عهم ب لعهليفل  ههتتلم  بم ةلمهلكسبلق تم اقمةلهلتليفلاذملم س بىل،

م ادد تليفل  يندده،لأهع به اددهل كثددولمأللسدده للملددهتملم ددرلي ددكلعددهلل اددتمددهلادديل: القــيم االجتماعيــة -0
ليفلذ ددكلياددبللعبددقلل،مل  ددعلطلسددل ددذ كلكدده ل  ممددهل  لتسدد  قلم ع   ددةلم  أبيددة،لغهيههتددهللل اددقمفنهلمددهللم دد ع ت

إذ لاددددديلتب دددددريلم دددددبمطهلم عدددددويبلري  عدددددهللل اقمفدددددهللل لضدددددهعهلم س هسددددد ةلل–م  أ دددددةلل  فدددددةل»لم ع ددددد تلإأدددددوما تل
لمتق  ددهديةليفلاددذملم عددد  لم ددقليللم ددذيلت ددد وعلف ددهلم اددبى،للتثددددب لف دددهلم نددبمزعلم بشدددويةلمجله ددةللإذ لفه س هسدددةل

ندهلم ومانددةلاديلم درلتشد طل ادقمفنهلمدهل ادقمفلجم  عندهلم عددويبلم دذيلنسدعىل قع ددهللتع يد هلم  أبيددةلم درلتالئددتل  هت
لمثدددلإشددده ةلمدددهلجدددهءلج  هع دددةل   ددد ع تلإتلمدددهلي ع دددطلأها دددهةلمتمف دددالللذ دددكللالإ لكندددهلملجندددقليفلم نندددهج،ل2«
 نشددهطهملم ددرلمتدده سلمددهل للمددهلجددهءلعددهلتاددقنلم.ل3«مك شددهفلمع  ددهملم ددنصلم قمخ  ددةللمخله ج ددةللمنهقشدد نه»:

منهددب لم اه أددةلأه كفددهءمم،ل  ددثلحت ددللم عوفددةلدل لم بسدد  ةلم ددرلتضدد هلحتا ددطلمألاددقمفلم  ع    ددةلللزددهلزلم بمقدددعل
مادهيللم ع  دقلف دهلع دىلمافددبللم سد هعللتندهلللم دبمدلم ق مسد ةلمنف د ةللمدهلم ميدهلتفع دللم نشدهطهملم  ع    دةلمدهل

 .اذملم نهب 

عددددهدمملجقيددددقةلسدددد   ةللتن  ددددةلم ندددده مملم خ  فددددةللم  ددددبل،لمددددعل أدددددطلم ددددهدةلم  ع    ددددةلأب ئددددةلم دددد ع تلمك سدددده ل-8
 .لما  همهتهل

4ل.منف هحلم فعللم  أبيلع ىلكللجقيقليفلم عوفة،للكللمه هلعالقةلأن بلشخ  ةلم  ع ت-6
 

  ل  خدددةل"لمجلدددوحللمألمدددلل"ع بمدددهلإّ لمعهدددتلم ن دددبقلت ضددد هلمعددده فللق  دددهللمج  هع دددةل،مثدددللمدددهلجدددهءليفلندددصل
،ل  دددددثلل دددددف ل ندددددهلق  دددددةلجندددددهحلم شدددددعبلمجل مئدددددويليفلحتا ادددددهل  ن دددددوللكشدددددف لذ دددددكلمدددددهلخددددداللل1م سدددددعبدي

                                                 
1
ل.ل61:ل،لقل8991،ل(ل ل.لدل)لض هءلزماول،لم ا تليفلم ع   ةلم  أبيةل،لك  ةلم  أ ةل،لجهمعةلعالمشسل،لموك لم ك ه ل  نشول 
2
ل.ل161:ل،لق ق سيلم  غةلم عوأ ةللآدمعهلعبقلم ع  تلإأوما تل،لم بجهلم فينل 
3
 . 22:مننهملم شعبلمألدأ ة،لقل 
4
 . 22،27:لم وجعلنفسهلقل،جعميول 



 

 

ل»          :  ثل ب ملم شنقلت بيومللأه عهللممهلجهءلمنهلمهي ي"يهمس نةلل محق"م شخ   الم به زتاليفلم ا ةل
 لمدعلمدهلين فدب لكهند لتدوىلكدللم سدبمعقلم سد ومءلم درللا فد....لل كض لموةل خوىلمعلمجل بعليفلكللمكه ل

تضد هللفاق.ل2«يفلكللم عهئقيهلتوىل محقللابلي بحلمهلأع قلأه ع تللين ال  فيو...مم قملإىللم عاللأهألعالمل
كدلل-مدهلين فدب للل–مدعلل–مجل دبعلل–مدعلل»م ّنصلدتتمللمض ةل فنبملم ا تلعكس نهل  فههبلأه زةلمهلمثلل

 لمل  علمجل مئويلمعلأعضهلم بعضل   ا طلماويةللم ن و،لف  كلمأل فدههبللم عبده مملم  ضد نةلتبضجيلمقىلتثب«ل
لمددهل.ليفلم دنصل،تثددويلما دد  ةلم  غبيددةل   دد ع تلعنددقلقددومءةلن ب ددنهللأددذ كليدد  كهلمددهل غ دده،لم ددرلتعكددسلم ادد ت

اسدال"لهأددبسليفلم هندريةلك"لم ن بقلم رلأوزملف نهلق  دهللمعده فلمج  هع دةل خدوى،لمدهللجدقنههليفلمسدو  ةل
ل:عبقلمخلضولخه ة،للممهلجهءلمهلاذهلم ا تلمهلتض نهلم نصلم  هيل

ل.  بممل عبللجويلألطفهللتس علمهلماقياةل»ل
ل!كتليكب لمألطفهللم عيالعنقمهلي عبب ل:لم ض فةل

لتلت  ب يلمقىلسعهديتلأ خبنتللجوينتلم  بم لل:لمألمل
 ّددب لم ددوكضللم  ددومخ،ل طفددهيللمددثالللتل عددوفل ددهذمليوكضددب للي  ددهيب لدمئ ددهللللتلاَل.يددهلهلددتلمددهل شددا هء:لم ضدد فةل

ل!لكأهنتليفل و لمس  وة؟ل
يوكضددب لعّ نددتليب غددب ل أددبم لم سددنالم اهدمددة،ل نهددويلإ دد نتللاددتلي  اددب ليفلمهلددبمءلطددهئومهتتلم ب ق ددةلكددأهنتل:لمألمل

ل3ل.إهّنتلنع ةل زقن نهلم لأعقلل قةلطه  ليبيّ اب لمعنهل،لإّ ل هأطفهللعه نتلماهمليهلع ي يتل،ل
ل،لايلتوىلف نتلسعهدهتهلأعقل ومههنهلمننهل،ةلأأأنهئنهلتهنوللمض ةليفلنصلم سو  ة فعالقةلمألملما   

ل–يدوكضلل- دخب–جدويلل-سدعهدةل–مألطفدهللل– عدبل]لل: قتيللم دذيل  دعلمأل فدههبلم  ه  دةممهلماالل فكل
حت ددللمعدددهينلماويددةلمتج  هع ددةللم س هسدد ةلم ددومدلحتا اندددهل،لادديلمددهلأددال ادددقمفلل[ماددهملل–ي اددب لل–ي  اددب ل

ل.م سو  ةللم رلتويقلإي ههلهل     ايل،عنبمنهل مفضهل ثه بلمإلس ع ه للم ه ت
ل

 : القيم العلمية والثقافية  -0
ةليفلتب  للمااهئطلهتقفلإىللإكسه لم  ع تلقق ةلإ هأ ل،ك نهللج نهلإ لملنالل لم نشهطهملم  ع    ةإ

لة ددذ كلمددهلم ميددهلتفع ددللم نشددهطهملم  ع    ددل،لم فكويددةل ددهلم ع   ددةلم ع بمددهملم ددرلي ددهملإ  نددهل،للتبسدد علم ندده ممل
لل:مهي ي
م فعدللم  أدبيلأهع بده هلع   دهملم بم د ةلل–عدهدةل–متا  هملر هأعةلم ع   هملم عا  ةلم عاقةلم رلتومفدطل» -

ل4ل.« ةلف  هلأ ننهللم قمخ ةللم مأ ةللمنسي

                                                                                                                                                         
1
 621:ماو لم شعبلمألدأ ةل،لقيومجع،  

2
 .ل627:قل،م وجعلنفسهل 
3
 .816ل:قل،ماو لم شعبلم ع   ةيومجعل،لل.لل621:ماو لم شعبلمألدأ ةلقلل،جعميول 

4
 . 22ل:قل، شعبلمألدأ ةممننهمل 



  

ل عدللم نندهجالملي دنفهل اددقمفهلدق ادةليفلادذملم غددوا،لإتلمدهلجدهءليفلم ددق  للمدهلكفدهءةلمو   ددةلمدصلفدهلم اددهلل
خه ددةل    ددب لم سددهدس،ل  ددثليسدد   علم دد ع تلك هأددةلماددهلل ديبليعددهجللف ددهلقضدد ةلفكويددةللفددطلم ن  ددالم ب ددفيل

 هل  لنشه لم  ه عةليأخذل مه ةلمهلم كةلم نضدجلم فكدويل   د ع تلك.لمايهجيلأ ب  المك سبهتهليفلاذملمحملب 
يفلاذملم س بىلم ّق مسي،للمهلمثللجبل  ليس بلمخ  ه لم ن دبقل    ه عدةلإىللن دبقلذمملأعدقلفكدويلثادهيفل
،للن دددبقلذمملندددبعلق  ددديل دددقيثللمعه دددو،لع دددىل  لحتادددطلادددذهلم ن دددبقلقدددق ةلم ددد ع تلع دددىلم  فهعدددللمدددعل

ل1ل.مس ث ه لمع  ههتهلم فكويةللم فن ةم ن بقلم  بي ةللل
لألمه ةلاذهلم ا تلم عوف ةللم ع   ةللم ثاهف ة،ل قىلم  ع تلي وحل  قلع يلكنعه ل ّ لمإلاه لأده ع تلسدببل
يفلأنددهءللت دددبيولمل  ددعل،فندددبلينددريلم عادددبللل ع نددهلقدددهد ةلع ددىلمسددد  عه لخم  ددالم عددده فللم ثاهفددهملم ع   دددةللادددبل

ل.ل2م  خّ الماضه يلم ذيلتسبدهلمأللاهمللم شهئعهملياضيلع ىلمجلنلللل
لعهلم ن بقلم بم دةليفلم او يهللم رللجقنهاهلهت تلأه اضهيهلم ع   ةللم عوف ةللم ثاهف ةل،لقفنهلعنقلنصلم اهلل -

 ةللللللثاهف ةلتلإذلجنقهلي  نهل مهنةلع  .3حمل قلم بشريلمإلأوما  ي"لمن  ةلم ثافاليفلمألمةل"م بم دليفلكاللم او يهل
م ثافدب لل»:لاكننهلزها نهل صلن ببلإىللم ننضةللإىللم   و لمدهلق دقلمجلندل،لإذلي دوحل ده بلم دنصلردهلي ديلل

يفلمألمتلما ةلاتلخ ه اهللسهدهتهلللقهدهتهللل ومسلع اهللجمقاهل،لتابملمألمةل دباتلأبمجدبلمتع بده للم  ادقيول،ل
  دددقأري،للمهزم ددد لعهمدددةلمألمدددتل،لمدددهل لللم  ددده ي لتهأعدددةل ع  هئندددهللل ادددللم دددو يلليابمدددب لادددتلهلدددهلأبمجدددبلم ا دددهدةللم

لم ب ريةلف نهلحت هملإ  نتليفل يهملمألمهلليفل يهملمخلبفل،لحت هملإ  نتليفل يهملمألمهل  ننيدبملهلدهلسدب للم سدعهدةليفل
ل.ل4«ما هة،لليغذلاهلمهلع  نتلللآ مئنتلرهلي  نهلع ىلمتس اهمةللمتع قمل

مإلسد اهمةل–م سعهدةلل–م ا هدةلل–جمقلل– ومسلل–سهدةلل–ما ةلل–م ثافب ل))لهأل فههبلم  ه  ةلم بم دةليفلم نصللف
لمهل بل  ليند تلأدهلم د ع تلل.عكس لمقىلما  هملمألديبلأهجلهنبلم عويفللم ع  يللم ثاهيفل هأمة((لمإلع قمللل–

لل.كذ ك
يفلمادو لم شددعبلم ع   ددةل دهلف ددهللمددهلمعدده فلل.كددذ ك5أددهلخ ددقل ل عبددقلم دومحهل"لع دتلم  دده ي ل"لللقفندهلعنددقلنددصل

تلددددددددمع »ل:لكهن ل كثولمالءمةلهلذملم د ع ت،لحب دثليدهلللف دهلم كهتدبلإ جدهعلمكهندةلم  ده ي لعندقلم عدبممل  دثلقدهل
تللللللللل ّ لفدددهلم  ددده ي لفددددهلغ يدددولم دددذاب،لجددددتلم فبمئدددقلشددددويالم غهيدددة،لإذلادددبليبقفنددددهلع دددىل  دددبمللم ضددددهمالمدددهلمألمدددد

لفريأطل.لل6«يفل خالقنتللمألنب هءليفلسرياتل،ل صلت تلفهئقةلمتق قمءليفلذ كل هليولمهليفل  بمللم قيهللم قن ه
م عالمةلاذملم ع تل للم فهلأهألخالقللم قيهل  كدب لشدويالم غهيدةل،للادبلمهلدقفلم دذيللجدقنههلمغّ بدهليفلم نندهجال

ل.لليفلم ق  لل يضهل
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إضدددهفةلإىللمدددهلسدددبطلتبضددد  هل،ليك سدددبنهلم ع دددتلمدددهلخدددالللد مسددد هللل خدددوىلثاهف دددةلقددد تلللانددده لمعددده ف
 دمةلقبيدةلادبلمألد لأل للذ دكبع ةلم د ع تل،ت،للم رلهلهلدل لكبريليفلم او ةلتلاكننهلإنكه اهلف نهل  ن بقلمألدأ ةل

م ثاهفدهملمإلنسدهن ةل،لك دهل  لم ثاهفدةلألنهلشقيقلمت تبه لأكثريلمهل  بم لم عوفةللدلمئولللمهل دلمملم ثاهفةلم عهمةل،ل
 يضدددهلل دددقاهلتلتاددديلعندددهلشددد ئه،لليفلمألد ل دددقلمإلنسددده ل دددقىل كدددللمدددهل دددبلليفلنفسددده،لع دددىلعكدددسلم ع دددبمل

فنددللتعكددسلمضددهمالم اددو يهلمااددهئطلم ثاهف ددةلم  ع اددةلأه بسددطلم ددذيلل1لم عدده فلمألخددوىلكهااددهئطلم هديددةلمددثالل
ل.فوقلم  ف جيلع ىلم ثاهفهملمألخوى؟لله جيل يع  لف هلم  ع تللاللت 

ك ددالتعددوالاددذهللل–للمن القددهلمددهلاددذهلماا اددةلنسدد ن جلمددقىل مه ددةلم عدده فلم ثاهف ددةل   دد ع تللن سددهءلل
مدددقىلتشددد علت دددكلم ن دددهذملماا ا دددةل  ثاهفدددةلل يلم فدددها تلم ثاهف دددةلمدددهلذ دددكلم عوأ دددةلمإلسدددالم ةليفلم ادددو يهل؟لللإىل

ن بددهعلم ددذيلللمددهلم اددو يهلمددهلم ن   ددةلم ثاهف ددةلم شددهئعةلعددهلمإلنسدده لم عددويب؟للمددهلمتم عوأ ددةلمإلسددالم ةللي  ددو لكدد
لخيوملأهلم اه ئلعهلت كلم ثاهفةلم ك سبةل؟ل

م  ع تليفل–م بم دةليفلم او يهلهلهل مه ةلكبريةلأه نسبةل     ايللنهنعهلم ا تلم قين ةللأهألخصلمإلسالم ةلملل
يفل  ددبمهلتلم بجقمن ددةللعددبمطفنتلم ددرللبلثاهفددةلل خددالقللتوأ ددةليعددهجللجم  عددهمديننددهلمان ددالاددل»ذ ددكلأل ل  يندده،

 هئددددقعالم ددددرلهلدددهل ددد ةلأه ن دددبقلتك دددهلغهي ندددهليفلأدددثلم ل،للت دددكلم  أ دددةلم قين دددةضددديويدددقاهل  لتكدددب لنب  دددةلأف
  دقة،لكذ كلغدوسللم فضدهئلللمألخدالقلما،يفلنفبسلم  ع  ا،للت نريلق بعتلمهلمأللاهملم شهئعةللةم     

لخددريلم ن ددبقلم ددرللجددقنهاهلتعكددسلمبهدئنددهلم قين ددةلمإلسددالم ةللمتث نددهلخددريلل2«لم عددهدمملم  ددهاةليفلنفبسددنتل
فنيددقل  فه ددهلق  ددةلأنمكدده لم دد ع تل  ليك سددبنهلل3متث ددلل،نددصليفلمددقحلم وسددبلل دد ىلم لع  ددهللسدد تل  بب ددرييل
كومد للل– محهلل–خ اهلل-سحتددل–مألنب هءل)ل فههلليب فنهليفلس بكهتهل،لايلمن ةل  ع تلاذهلم و  ةلخه ةلك

يوجعنددهلإىللعددهملم  اددهدلم بعددههبل،ل  ددثل شددعلل4،لليفلم  ددجيلديددينلآخددوللجددقنهلمأددهلنبهتددهل(م فضددللل–م  دد لل–
 تئدقلل–مذكدولل– ديبلل–عفد لل– سد غفولم ل:ل)لم نصلرفومدممل غبيةلدين ةلتعكسلق تلمإلسدالملمان دالمنندهل

ل...(ل.ما هملل-
م لل–متدطلل–مع د لل)لل5ضهفةلإىللن بقل خوىلتض ن لم ا تلذمهتهلكنصلل هيهللتبج ندهملتأدهلم دب ديلأهإل
ل....(لل هيهلل–

لادذملمدهليدنعكسلع دىلم    د للم ّ غدبيل   د ع تلهلدذهلل6لم ال بلع ىلادذهلم ن دبقلم قين دةل هندهلكهند لضدئ  ة
قهلمف اللتليفلم ننهمللتليفلم ق  للإتلمهلجهءلم ا  ةللمهلانه لققلتلن للإىللمهلقفلم س و،للم ذيلملجن

ل:ممهلي ي
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ل.مك شهفلمع  هملم نصلم قمخ  ةللمخله ج ةللمنهقش نهل» -
 .لمك شهفلمههاولمإلتسهقللمتنسيهمليفلتوك بلفاومملم نصللذ كلأهع  هدلمألدلمملم ّ غبيةلم نهسبة -

ّ غدددبيل  ك  دددهمل دددصلتلي  دددبللم دددّق سلللللللم شدددوحلم عي ددديللأندددهءلم عدددجللذ دددكلدل لمإلفدددوم ليفلم شدددوحلم  -
1ل«.إىللشوحلمفودمملع ىل سه لد مسةلم ّنصلللمس ث ه هل

 

  : القيم الوجدانية وتكامل الشخصية -3
للللللللادددذملم ددد ع تللة كبندددهلادددسللجدددقم للشخ ددد ،ليسددد بقفنهليفلادددذملمجلددد ءلمدددهلم ب دددثخدددولمدددهلم اددد تلآنبعدددهل

له،عبمطفدديفللأعدقاهلشدعب ملإ هأ دهلف دحتثوليد  ليفلم   اديلهفنند،قمن دةلم شدعب يةلم بجله د فده نصلإذملكده لم كدهمالليفلق
تلك دهل  مهلم ابةلفن لم  ع ل»ليفلذ كليابللعبقلم ع  تلإأوما تللقبي،للمهلانه لي كب ل قيهلذلقهلفن هلذللإ سهس

يكوهلليثب ل للينق ل،لليحتمهل للليحتثوليفلإد م لم  ع تليحتثولكذ كليفلعهطف هلتأثريمل ع هليوضىل لليسخطل،لليب
ل   يدهلل،2ل«نفعدهتملم بجقمن دةمدهلمتلي فبلإىللغريلذ دكل ل للينكول،للليحتيقل لليعه الليوقل للياسبلليكق ل

م بجدددقمينلعالقدددةلكبدددريةلمدددعلتكهمدددللم شخ  ة،لت ضددد هلم بجقمن دددةل للم شدددهعولعدددقدملمدددهلم شخ  ة،مشدددهعونهل دددبل
ققلققملأ بمللزمالؤهلحتقيقملج قمل   يهللم بجقمين،ع ىليسةلمسد بيهمل نفسنهلل بلمآلخويهلم ذيهلن  للعت،لل

ل:مهلم بجقمن ة
ل.يفلم س بىلمألللللمألسهسيلمنبلم بجقمن ةلأهإلس ابهل، يل  لتكب ل قينتلم وغبةليفلمإلس ابهل»ل-
ل.ليفلم س بىلم ثهينل بلع ىلمألشخهقل  لي يهلزلملمتس ابهللإىللمتس يهأةل-
بىلم ثه دددددددثلمددددددهلم بجقمن دددددددة،ابلإسددددددبهغلم ا ت،لادددددددبليعددددددينلإضدددددددفهءلمجلددددددقم ةلع دددددددىلشددددددد ئ، للليفلم سدددددد ل-

ل.س ب ، لشخص
لليفلم س بىلم ومأعلخي صلأ نه تلم ا تليفلنسطلمهلم ع اقممللأ  قيقلم عالقهملم قمخ  ةل-

ل.ل خريملفن لمألفومدليبمسب لت هئص،ليفن ب ل نفسنتليفلإطه لنسانتلم ا  ي
 ل  لملدهللم بجدقمينلك دهلل دفهلأ دبملدلأع دقلعدهلجدباولم  غدةللع  ندهل  لن دذكولدمئ دهل  لم  غدةللمدهلينبغديل  لن  دبل

ل3«توتبطلم تبهطهللث اهلأكلللجهلمهل لجهلم س ب لم بشوي
ل:  ثلجهءلمنهلمهلي يلل4إلي  هل أبلمهضيل"ل ندهل"للققلمخ نهلمهلاذملم غوا،لم نصلم بم دليفلكاللم او يهل

لبل نهللللللللللللللخ  يللل   تلكللغريلمنذ لل  بلكللمنذ لل 
ليأىبلفحتمديل  لا للإىللمألذىلللللللللللل بلمألذيدةلمهلطبهعلم عاو للللللللللللللللللللل

فهااللم قتيللم ذيليقل لمبضبعهليفلمابللم ومحةلتعكسهلمأل فههبلم  ه  ةل،لم رلنويقاهل  لتوس للتك سبلعنقل
لمددهلاندده لي ددللإىللمهلددقفلم  ع   دديلمددهلاددذمل[ل ددبل،لمنددذ ل،ل   ددتل،لفددحتمديل،لا ددلل ]لم دد ع ت،ل غددةللسدد بكهل

ل.لم نص
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ل.ي بسعليفلفنتلم ن عةلمإلنسهن ةللسببلما  هملم شعومءلعهل»-
ل1ل«.ياالعنقلم ابمستلم ش كةلأالمألد للمألخالقللماضه ةل-
»ل:للللةلي خ نهلعبقلم ع  تلإأوما تليفلمهي يلفه ق مسةلمألدأ ةلتسهعقلأاق لكهفل  ب بلل عقةلفبمئقللجقمن :ل-

م ق مسدددةلمألدأ دددةلم عهم دددةلع دددىلهتدددذيبلم بجدددقم لاددديلد مسدددةلتومددديلإىللت دددف ةلم شدددعب ،لل ددداللم دددذلقل،للإ ادددهفل
مإل سدهسل،لل  لم  الم دذليفل هجدةلإىللتعندقلادذملمجلهندبلم بجددقمينلأ  دكلم ق مسدةلم درلت  دسلآثه ادهليفلم عهطفددةلل

ل ذ ددددكلمدددهلل2.«م  دددال لإسددد يهأةلسدددويعةلهلدددهل،للمشددده كةلنشددد  ةلف ندددهل،للتفدددهعاللقبيدددهلمعددددنهللم دددولحللت ادددىلمدددهل
تس نقفلتوأ ةلم  الم ذلتوأ ةلشهم ةل  كبنبممبمطنال دهاا،فالل»مألسهس هملمهلهمةليفلطب عةلم ن بقلم خ ه ةل  

تأدقلإىللجهندبلذ دكلمدهلمخ  ده لليكفيلقيلمخ  ه م ن بقل  لينهولف نهلإىللتن  ةلم عالللم دذلقلمألديبلفاط،أدل
طهئفددةلمننددهلتكددب لغهي نددهلهتددذيبلم نفس،لإثدده ةلم عبمطددالم   بددةللم شددعب لم نب ل،لأددثل لحلم شدديهعةللم ب ب ددةليفل

ل:لللللمهلاذهلم ا  ةلم نب  ةليقفعنهلماقيثلعهلل3«نفبسلم شبه 
 : القيم األخالقية والتربوية  -4

لمج دة»ذهلم اد تليفلداللل مءلةلت ضجيدللع  ه،لماه قل سنتلإىللمثهلد  ع إ ل   أ ةلدل لاهمللأه  ليفلتبج هلم
القلما  دددقةلأدددللتعكدددسليفلعدددهدممل دددهاةللمدددهل جدددلللد نهلن  دددسلت دددكلمألخدددضدددهدئلم دددرلأفدمدددهلم سددد بكهمللم بددد

إن  اد لم دذيلملجندقهليفلم نندهجالم  دذيهلللادبلمهلدقفلم سد ول4«هتذيبلم بجقم لأه عبمطالم نب  ةللم ثللم ع  هل
ل.د مس نهلمنن ه

أعضددن هل ددهلهل ددهلمددهلعالقددةلمسدد   مم ةلأ نن ددهلعنددقلم دد ع تللاددذملمددهلم  أ ددةللمألخددالقلتلينف ددال لعددهللي  دد   ف
  ق مسدددهملمألدأ دددةلم كهندددةلمأللىلليفلل»:لل  لعبدددقلم ع ددد تلإأدددوما تلي دددوحليفلادددذملم شدددأ لحتاادددهلم ق مسدددهملمألدأ دددةل

للم ق مسهملأه  الم ذليفلم و  ةلطلايل ذ كل   ،بج هلم س ب لأبجهلعهملقمدلم نفسللتكبيهلم شخ  ةللتدإع
 مهلدلهندهلأا  دلل،لألهندهلم ق مسدةلم درلتومديلإىللهتدذيبلم بجدقم ل،للت دف ةلم شدعب لل داللم دذلقللللللللللللم ثهنبية

لت  دسلآثه ادهليفلإ اهفلمإل سهسليفلاذهلم سهللليفل هجدةلإىللتعددنقلاددذملمجلهندبلم بجدقمينلأ  دكلم ق مسدةلم در
ل5«...م عهطفةللم ولحل

للإذملمتعندددهليفلن ب دددنهلم دددبم دةليفلم ادددو يهل،فننندددهللجدددقنهاهلحتدددبيلق  دددهلل خالق دددةللتوأبيدددةلاهدفدددةلتلاكنندددهل
"لم  غهضيلعننهل،لجهءمليفل غةلم نبعةلأنمكه لم  ع تلمك سهعهلعنقلمتطدالعلع  نده،لمدهلذ دكلمدهل دليفلندصل

ل–متدو لل–خدريلل–ل دهيهلل–مسد  علل–جهندبل:)لتعكسدنهل  فدههبلمننهمدهي يل6هلم ب ديلتأ"لل هيهللتبج نهمل

                                                 
1
 .ل18:قلل،(مج علم شعبل)لس هذلد  للمأل 

2
 . 616ل:عبقلم ع  تلإأوما تل،لم بجهلم فينل،لق 

3
ل.112: ه لمسك،فهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ة،قل  ق 
4
 .88:ق،(ننهملم اقيدتلم ل)،،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلم عهم،لمننهملم  غةلم عوأ ةللآدمعهليفلم  ع  تلم ثهنبيلم عهم 

5
 .  616ل:عبقلم ع  تلإأوما ت،لم بجهلم فينل،لق 

6
 . 82ل:قل،ماو لم شعبلم ع   ة، يومجع 



  

فعثوندهلع دىل غدةلل1 وشد قلسد  تلخدب يل"لانهللانه " مهليفلم ن بقلم او ةل  شعبلمألدأ ةلجنقلنصل....(لق  ةل
م غدول لل–جلدبدلمل–خدريلل– سدعفبهلل–م   علل–م تقعبملل–جبدلمل:ل)لت جتلق  هل خالق ةللتوأبيةلج   ةلمهلمثل

ل....(ل.لكومبمللل–مج  عبملل–
 :القيم الو نية والقومية والعربية  -1

مدهل جدللإيادههبلم ضد هئول،للم كثدريلمدهلم ن دبقليفلم ادو يهم  ع تلمشدهعوللثدريلم بطن دةليفتم درللعهلم اد تل  
م  أ ددةلم ابم ددةل»لل،لفندديلتوأ ددةلقبددللكددللشدديءل ددذ كلقددهللعبددقلم ع دد تلإأددوما تلكاضدد ةلم عولأددةلتللم  ضدد  ة ددلمهل

لاذملمهلي هجهلم د ع تليفلمو   دهل«لحت همليفلكثريلمهلماهتملإىللتعبئةلم ابىلللإياههبلم عبمطاللتنب هلم ا ب 
فدددن هليفل هجدددةلمهسدددةلإىللمنشدددب مملل،يفلع دددولضدددعف لف دددهلم ادددبىلم بطن دددةللم ابم دددةللم عوأ دددةللم ع ويدددةلخه دددة

ل–مأل الل–أدهقب ل)ليفلمفودمملسدهخنةلللشعب لم  ع  اعهلبفعهليبقلم ذيلكهن ل غ هلمقل2فقمئ ةل ن م لقبهينل
ك ندددهلمفدددودمملمقجيدددةلأه ع ادددةل....(لمعددده  لل–اددد م نتلل–م نسدددب لل–مشوشدددب لل–عشدددانهلل–فيدددولل–أالدندددهل
ل.لم فخو

 ه دددةلم ف سددد  نالم   يدددةلأ غدددةللي دددالف ندددهل3" ه دددةل  ددده "لادددتلحبهجدددةل يضدددهلإىللتنب دددهلمدددهل  دددبدلد ليددد ليفل
-م سددددد هملل-  كدددددةل– عدددددقمؤنهلل–مألمدددددلل-أسدددددهتالل–م غدددددول للل-من دددددق مم)لسلذ دددددكلم بمقدددددعلمأل ددددد تلتعكددددد

ل ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ُه ل...(م بمقفب للل–مخلسه ةلل– َو
للمهلانه لققلن للأه  ع تلإىللمألاقمفلم س وةل

لياالعنقلم   مملم شعومءلم عو لم عه ويهلأه اضهيهلم ابم ةل» -
ذ دددكلأل ليفلم ن دددبقلمألدأ دددةلمندددهفعلل4«عدددو لم عه دددويهلأاضددد ةلف سددد ايادددالعندددقلمنشدددغهللم شدددعومءلم  -

 ففيلمألد لطبمئالكثريةلمهلم ن بقلمتهألم نفسلأه  ب للم عهين،م رلت بعلم  الم ذع ىل»لفبمئقلكثريةل

-  

م عد ةللمإلأدهءللم  ضد  ةلمددهل جدللم دبطه،للمخ  ه شدديءمهلادذهلم ن دبقليسددهعقلم دق سليفلادذملم بمجددبل -
5«.م ابمي

 

لققلت هنهلمقىلم  يهل لم كبريلمهلتالم دذنهل، ثدللادذهلم بضدبعهمللم ن دبقلخه دةلعندقلحت   ندهللمنهقشدةل
ل فكه اه
لل:السياسية القيم  -2

لانده ل أدده للث دطلآخددولأدالم اضددهيهلم عوأ دة،لم ابم ددةللم اضددهيهلم س هسد ةل يددهلت ي دىلت ددكلم اد تللم ددرلنن هددول
ذ كلعالقدددةللط دددقةلمدددعلم عالقدددهملمتج  هع دددة،ل يدددهلتددد زلف ندددهلت دددكلم اددد تلك دددهلجندددقل ددد.لمدددهلم ددد ع تل  ليسددد بعبنه

                                                 
1
 . 11ماو لم شعبلمألدأ ةلقل،يومجع 

  91:قللم وجعلنفسه، ،يومجع2

3
 .92ل:قل،،للماو لم شعبلم ع   ةل828ل:قل،ماو لم شعبلمألدأ ة،يومجع 

4
 .18ل:،قد  للمألس هذل 
5
ل.16:قللم سهأط،م وجعل 



 

 

م اد تلم درلمت ديلتبجندهلل  دهللم عالقدهملمتج  هع دةل د سلأدقمفعلمادب،لل كدهل»لم س هس ةلليعوفنهلض هءلزماولأأهنهل
عدذهللل1«م خ  فدةلأقمفعلم س  وةللم وغبةليفلم ابةللايلق  ةلتهنول قىل جهللماو للم س هسةللم اهدةليفلملهتم

م ا تلم س هس ةلتوس لكثريمللمدهلم فدها تلمحمل  دةلأده  ع تل،لتسدهعقهلع دىلفن ندهللم  فهعدللمعندهلتفدهعاللإ هأ دهللسدبمءلل
"للكه لمحمل طلم ثادهيفل للمتج  دهعيلل للمتق  دهديللت ي دىليفل  فدههبل غبيدةلعندقل  دبدلسدهميلم بده لديلمدهلندص

 ...(.م ولل-ماو ل–قبميلل–مَهيلل–ىللمس بل:ل)لمثللل2"آتملمتغ م 

ل:لم س ول ذ كلابل  لليلمهلقفلم  ع   
ل.ي عوفلم  ع تلع ىل سبه ل نب لشعولم نفيليفل د لم ننضةلم عوأ ةلماقيثةل» -
ل3.«ي عوفلع ىلعالقةلم س هسةلأبعضلم فنب لم شعويةلم غنهئ ة -

ل:ل  ليهلللف هلم شهعوللل4حمل بدلد لي "ل ه ةل  ه "ك هل  لنصل
ل5.«ليعهجللقض ةلس هس ةلمهلقضهيهلم سهعة،لأأس ب ل ديبلمحتثوللايلم كفهءةلم و   ةلم ن هوة»-

-م سد هملل- عدقمؤنهلل-م ن دولل-م فيدول–م سينهءلل-من ق مملل-م غول :ل)لأأ فههبلَ غبيةلدم ةلع ىلذ كلمننهل
كل مبزادددده،لف نّ دددديل  دددد قهلم ّ غَددددبيلك نددددهلمفددددودمملتشددددعلق  ددددهللس هسدددد هللتن هددددولمددددهلم دددد ع تلفدددد...(لما دددده ل- ددددَول

ل6.لققلتض ن لن بقل خوىليفلم او يهلجم بعةلمهللم ا تلمألخوىلأنمكه لم  ع تل  ليك سبنه.لم عويف
 :لسن  وقليفلاذملمجل ءللإىلل ات:  المعارف والقيم األدبية -0
 : الفنون والموضوعات األدبية 0-0   

،للذ كلخالفهلل هلكه لع  هل7د لتق سلأ وياةلم ع ب لمألدأ ةإ لم  ف صل   او يهليال بل  لمهدةلمأل
ل.ع  هلم او لم اقنلم ذيليع  قلع ىلم  ق يسلأ وياةلم فنب لمألدأ ة

مدهلاديلمألسدبه للم د  مملم  ع    دةلهلدذملم  غ دريل؟للمدهلاندهل-لمن القهللمهلاذملم  غ ريلفنننهلنكدب ل مدهملسدحتمللمه دجيل
لملم سحتملللايلاللانه لعالقةللط قةلأالم نصلم خ ه للأالع وهللفنه؟لللت زلتسهؤتمل خوىلأالثنهيهلاذ

لمدهلاديلم عالقدةل- هذمل خ ريلعقدلضئ للمهلفهلم اهلليفلم ع دولمادقيثللم عه دول؟-:لفـن المقـال-لللللللللللل
ه وغتلمدهلمألمه دةلم كبدريةلمدثاللأدل8حمل دقلم بشدريلمإلأوما  دي"لمن  دةلم ثافداليفلمألمدة"م بجبدةلأالفهلم اهلللنصل

 دهذملكده لمتخ  ده لم كبدريل  شدعولمادقيثللم عه دولل- فهلم اهلل     ذلاذملم س بىل؟خه دةل  شدعبلم ع   دةل؟
ل.ل«شعولم  فع  ةل؟»

                                                 
1
 ..69:قل،ض هءلزماول،لم ا تلم ع   ةلم  أبية 

 ..11:لماو لم شعبلمألدأ ةل،ق يومجع2
3
 ..12:ق،لد  للمألس هذ،ل 

4
 .828:لماو لم شعبلمألدأ ةل،لقل،يومجعل،لل.92ماو لم شعبلم ع   ةلقلل،يومجع 

5
 ..18:قل،د  للمألس هذ،ل 

 811،ل812:،ق29،82:قتلمجلقل الل لل،م   طل،ليومجعل6

ل.7:ق،يومجع،مننهملم شعبلمألدأ ةل7
8
 816:ماو لم شعبلمألدأ ةل،قل،يومجع 



  

اددللم     ددذلم ه دبلرعوفدةلم فندب ل ملم  عهمدللل-»:لليفلذ كلي سهءلل ش قلموسيل  قلمف شيلم  أ دةل  غددةلم عوأ دة
إ  دهذةل"لصل؟للققليند جلعدهلذ دكلإق دهملأعدضلم فندب لع دىلأعدضلم ن دبقللمدهلمثلاددللاكدهلمع بده للللللمعلم ن
 فدقيلزكويدهءلم   دةل؟ل لق د قةل للشدعولم  فع  دةلفندهلمسد االلل؟لأل لمم دّقم سلي دباتل  لشدعولم  فع  دةلادبل"لمجل مئو

هنهلغ دبلع  ندهلم  دهأعلم فكدويللقدقليكدب للم ال بلعهلم ن بقلم خ ه ةليفلفهلم اهل،ل ل1«غوالل للفهلآخول
اددذملمألخددريلمع دده ملل    ددن ا،لك ددهل نددهلع  نددهل  لتننكومددهلهلددذهلم ن ددبقلمددهلم ميددهلن ددللمددهلخالهلددهللإىللمهلددقفل

ل:لم اهئل
ل.يق  لدل ل جهللمإل الحليفلمزداه لفهلم اهل» -
 .هفةليعوفلأعبممللمزداه لم فكوللمألد ليفلم ع ولماقيثلخه ةلم اه ةللم    -

 يابملأبضعلا ك ةلفكويةل  نصل -

2«.ي للم نصلليس ن جلا ك  هللأنهءهلم فكوي -
 

ل:لمهلمثلاكهل    ع تلم ب بللإىللم كفهءةلم و   ةلم  ه  ة
ينادددقلشدددفبيهللن ب دددهلل دأ دددةليفلفدددهلم ادددهللليبدددقيل  يدددهليفل فكه ادددهلل سددد بعهلليك دددبلمادددهتملمع  دددقمللم  فسدددريل»-

ل3ل«.فةلمعلتب  الم  ع  هملم ّ غبيةلم س نقفةلمايهمليفللضع هملمس نق
ــراجم والســير-  ددهل مه ددةلكدد ىللفنننددهلجنددقل  ّلل،خ  دده إذملمددهل خددقنهلفددهلم دد مجتللع ددىلسددب للمتلل: فـــن الت

 سدبلت دويجيل  دقلع  دةلمألأومشديلل،لهلسدنهوملل  غهيهملم  عقدةلم وجبةلمدهلتق يل،لأهألخصليفلم قم سلم ثهنبية
لأعدقللت هللم بهشدولحب دهةل ل ئدكيسلفهلم  مجتلابلمإلعهلم غهيةلمهلتق ل ُّ م كه ده للم شدعومءل،لل دهليكدب لذ دكلإّت

د مسددةلفن ددةلم اهئ ددةلع ددىلم فنددتلم ع  ددط،لل مه  ددهلتك ددهليفل  لم     ددذلي ددق  لع ددىل سدده  بلم ناددقللم     ددللم ب ددهينل
ل4.قلم ولمئعلمألدأ ة  ب بلل نفس ةلمألديبل،ك هل نهلاكنهلمهلتبس علثاهف هلم ّ غبيةللتذلل

ك هل  لم ع تلاذهلم و  ةلي دهملإىللتبج دهللإ شدهدلدمئ دا،لمدهلجنهأدذةلم فكولشخ د همل دأ دةلأ ويادةل
مبهشوةل للغريلمبهشوة،للم ال بل  لم  عويدالعدذملم فدهلمليكدهلمبجدبدمللليفلم ادو يهلع دىل مه  دهلم عوف دةللم ثاهف دة،ل

ل5.،لحمل قلم سع قلم  ماوي"  عالمةلل  قل أبلشنبل"لكاللم او يهلف هللجقنهلغريلتومجةلذمت ةللم قةليف
لل :فنــا القصة والمسرحية-

 مهلعهلاذيهلم فنال،للمهلياقمه ل  ع تلادذهلم و  دةلمدهلم عوفدة،للمن القدهلمدهلم ن دهئجلم درل ثب ندهلع  دهءلل
   عل  ليسددد بعبلم شدددهكللم  بي دددةلم دددنفس،ل  لم     دددذليفلادددذملم سدددهلا  دددكلقدددق مملخه دددةليفلم دددذكهءل،لإذليسددد

                                                 
1
ألسددهتذةلم  غددةلم عوأ ددةللآدمعددهليفلم  ع دد تلمل ددةلمجلهمعددةلم  دد ف ةللحت  ددللطوياددةلتنددهلللم ددنصلمألديبليفلم ك دده لم ق سدديل   و  ددةلم ثهنبيددةل،،ل شد قلموسددي 

ل..92:،لق27/8991/ل22إىللل81م  أ ةل بتيةللاوم ل،لم انةلمألمريلعبقلم اهد ل،لمهلم ثهنبيلم عهمل،لمقيويةل
2
ل.12ل:ق،لد  للمألس هذ 
3
 م وجعلنفسه،قل  
4
 .622،لل621ل:يومجعل،ل  قلع  ةلمألأومشيل،لم  وقلمخله ةليفلم  أ ةل،لق 
5
 .682:،قماو لم شعبلم ع   ةل،يومجعلل،للل677ماو لم شعبلمألدأ ةل،قلل،يومجع 



 

 

م ددذيليشدد ذلف ددهلم  عا ددقممللمأل ددقم لم خ  فددةلللقصــة،لفددنّ لفددهلمل1م عاددقةل،لأفعددللقددق ةلم  ددذكولم ددرلا  كنددهل
تنهسددبلت   ددذلاددذملم سدد بىلأهإلضددهفةلإىللمددهليفلاددذملم فددهلمددهلم عددةل،للتوأ ددةلخه ددةليسدد نب نهلم ع ددتلليفل غ ددبل

ل:م رلتاقملأليلمس بىل بل  ليومعىلف نهلمهلي يمأل  ه لل كهلمخ  ه لم ا ةل
ل.م فكوةلم بمض ةل-8
ل.مأل قم للم شخ  هملنهطاةلأههلقفلم ا بدلمننهل-6
ل.  لتش  للع ىلعاقةلمنهسبةلت  قىلتفكريلم     ذللتقعبهل الس   هعلحب نهل-2
هلم عا ددديلادددذملأهإلضدددهفةل  دددبللممدددهليفن دددهلم     دددذللينهسدددبلمسددد بىلنضدددي"ل فهدددهللل سددد بأهلل"ل  لتكدددب لم ّ غدددةلل-1

ل2.م ا ةلم ذيليش  ل  ليالئتل ع ه لم  الم ذ
لإذملمددددهل  دنددددهل  لنسدددداطلاددددذهلم شددددول لع ددددىلم ا ددددصلم خ دددده ةليفلم اددددو يه،لنال ددددبل  لاندددده لشددددولطهل
مسددد بف ة،ل خوىلملت  ادددطليفلن دددبقل خدددوىلكددده فكوةلم بمضددد ةللم عادددقةلم نهسدددبةلمثدددللمدددهلل دليفلم ا دددةلم ادددو ةل

،لت   ددبلمددهلم دد ع تلم  هأعددةلم قق اددةل فنددتل  بيههتدده،لنهددوملل  فكددوةلم ددرلتلل3حمل ددقلشددنبيف"لويددطلإىللقويددةلم  ددب م  "
لنال بل"لم  ويطلإىللقويةلم  ب ل"ل،ل  ثلي عبلع  هلم وأطلأالعنبم لم ا ةللفكوهتهللل4تبقلليفل  ينهللمض ة

ل:أشخب نهللممهلجهءليفلن نهيفلاذهلم ا ةلتب  الم ادهقلم  غةلم عهم ةلم بمقع ةل
،لَكدده ل(!سدد ق لل ددق ل)لزمدلم ليفلماهمددهل...ياددبلل كددتلسدد قي-:تك ددتلم ضددهأطللتددوجتلعنددهلم بقددهف»لل

دددددَبد ل لَادددددذمَلَ س  لَيكهدددددب ليَدددددبم كهت  ل    ل..ل..!َا َكددددده  لَعددددده  ِفا  لَ ددددده  كهت لمهدددددبش  لمَعددددداَلهل؟لَعددددددهم ِ ا  م دددددقمنبريلم دددددذيلل!َعدددددده  ِفا 
بهبِسالع ىلناللمألغومال،لل فعلم  م لكه لط!َخَوأ به   َ

لم  ليَعهَل   لَجهي  ل.5«....بللم ننه لكه ن  ةل،ل مَيجي 
ل
ل

لمدددهلم  غدددةلم عهم دددةلإتلخددد طللمقعدددي،ليدددومدلمدددهلل مئدددهل أدددطلم  ددد ةلأدددالم اددده ئللم ضددد ب ل فندددتلم بمقدددعلم عدددهشلإأددده ل
ل.لمإل  الللم فونسي

يفلم اددو يهلهلددذملم فددهلمبفاددهلليفلنهوندده،لتع بدده مملمننددهل كبنددهلفاددقلكدده لمتخ  دده ل:لللمســرحية مددهلعددهلفددهلملل-
يالمددسلم بمقددعلليادددطلم عدددةليفل غ دددبلمأل ددد ه ،لغددريل ننددهلسددي نهلغ ددده لم شددعولم سددو يلع ددىل مه  ددهليفلم ادددو ممل

،لحب دثلل  لم شدعولم سدو يلمدهل ادتل ندبمعلم شدعولم وغدب لف ده»ل:لم ّق مس ة،لاذملمهلي وحلأدهلعهأدقلتبف دطلمهلدهمشي
توغبللف هلم غهموةللمض ةلك هلتهنولم  عهلن ة،للتخي بلمهلناقل   ي  علل فكه هللتاه  قه،لممهلي ع دطلأدهلم وماادب ل

ل6.«م ذيهلي  ث ب لم ب ب ةليفل نفسنتل
                                                 

1
 .811،ل817:،ق(د،م)،(د، )يومجعل،ل  قلم  فىلزيقم ،لد مسةلس كب بج ةلتوأبيةل   ع  تلم عهمل،لديبم لم  ببعهملمجلهمع ة،لمجل مئو،ل 
2
 .21، 27 :ق،لم6،8976د مسهملحت    ةللمبمقالت ب ا ة،دم لم عه فل،لم و، ل، سالس   ه لقب ةل،لتع  تلم  غةلم عوأ ةل،يومجع 

3
 .826ل:،قماو لم شعبلم ع   ةلمجعليول،686ماو لم شعبلمألدأ ةلقلمجعولي 

4
 ل به ه29:22ع ىلم سهعةل،لأثهنبيةلع يلمالحلل ق ةلم22/29/6282ل:د مسيلعاقليبمم  اىلللجهءملمال ه نهلاذهلمسهيوةل و يل سهتذةلم هدةليف 
5
 .682:ماو لم شعبلمألدأ ةل،لقل 
6
 .882 :يل ق سلم  غةلم عوأ ةل،لق  عهأقلتبف طلمهلهمشيل،لم بجهلم ع 



  

مق ددهمل»ل،ل ددهلت هنددههلع ددىلاددذملم ددنصلمددهل1  بف ددطلماكدد تل"لمسددو  ةللشددنوزمد"للقددقلمخ نددهلمددهلفددهلم سددو  ةل
جع ددد لشخ ددد هتهل دلمملمن دددهعةلأ دددقهليب فندددهلك ف دددهلشدددهءل،للملي كندددهل«لم  عهد  دددةل»فكوتدددهلم ف سدددف ةللم كهتدددب

ت  وفلحبويةلك  هل ةلشنويه متن  ه لدلمنهلسببلد مميلماببل،لك هل  لمادبم لعنقهلفكويلذاددينلتليع ددللع دىل
ل2.ل«حتويكلم  ومعلم ّق مميلأالم شخ  همللمبمقفنهلم  ب ع ةل

ه لادددذملم ناددقللممدددهلجددهءليفلفاددوةل مجدددللم اددبلليفلتادددقيولم ددنصلعددهلم كهتدددبليفلم اددو ،لف  دددهذملخي دده ل  بف دددطلفددنذملكدد
ماك تلاذملم نصلهلذهلم فئةلم ع ويةلم رلزنللم كثريلعهلم سوحلم ذاينلل أعدهدهلم ّق مم دة،لفندلليسد   علأدذ كل  ل

ل:.ي للإىللمألاقمفلم س وةلم  ه  ة
يع دلل. لم سو يلم عويبليفلم شوق،ليفلأقميهملنضيهلمعلماك تلمض بنهللل س بأهلليس ن جلخ هئصلمألد» -

 :لمأل كهملم ناقيةلم رلي ب للإ  نهل،للأذ كلي للإىللم كفهءةلم و   ةلم  ه  ة

 .يناقلشفبيهللن ب هلل دأ ةلمسو  ةلليبقيل  يهليفلمض بهنهلل س بعه» -

؟لمألمدولتل3«ل. يليفللضدع هملمسد نقفةلمب فدهللتع   هتدهلم ك سدبةي للليبقعلك هأ دهللن ب دهلليفلم فدهلم سدول -
،للادذملمدهل سدنههليفلطالأندهلعندقلل4اس ددهلعبدقلمخلضدو"لكدهأبسليفلم هندريةل"لخي  الكثريمللعهلم نصلمألديبل

ل.فنلليوجعلذ كليهتوىل  فئةلم ع ويةل مل  نصلم خ ه ؟ل5تنهل نهلهلذيهلم ن الأه     لللم نهقشةللم ّق س
ادذمللمد ع تلم ذيليع  لمهل اتلم بضبعهملم درلتعدهجللقضدهيهللمقع دة،لا دللإ  ندهل: فن الشعر السياسي-ل

ل،لل صلم ن بقلم ن اهةليفلم او يهليفلاذململهلللققلعهجل ل  قمثهللمثريةل،لألهنهلتكثولف نهلم غهموةم س بى
،للاددذملمددهلخي ددطلعنددقل"شددعولتفع  ددة"شددكللاددبللإ لكدده لمددهلنه  ددةلم ل6حمل ددبدلد ليدد ل"ل ه ددةل  دده ل"لكددنصل

،ل كندهليندقفلإمجدهتلل مءل«م ندبع»لم  ع تلنبعهللمهلم  عبأةليفلت ن الم ن بقلمهلنه  دةلم غدوال للم شدكلل
ل:اذهلم ن بقلم ب بلل  كفهءةلم و   ةلم  ه  ةل

هللم ددددن طلمايددددهجيلللللللللللللللللليسدددد   علم دددد ع تل  ليعددددهجللقضدددد ةلس هسدددد ةلمددددهلقضددددهيهلم سددددهعةلأأسدددد ب ل ديبلمددددحتثولمب فدددد»ل-
لمهلمثلي للم  ع تلإىلل    ةل غبيدةل،اكدهل  دولأعدضلمفودمهتدهلمدهلل مءلادذملم دنصلل7.« للم ب فيلدلم سوديل

لل8(.جنبدلل- دول-ما ه ل- عقمؤنهل-أالدلم ن ول-م سينهء:ل)لف  هلي ي
عنددقلم كثددريلمددهللغددب لأددهليفلاددذهلم و  ددة غددتلت ددن فهلمددهلأددال نددبمعلم شددعولم ول:للجتمــاعيأمــا الشــعر االلل-

،ل كبنهليالمسلم بمقعللأه ق جةلمأللىل،ل كنندهلملم  ع  امالم شعويةلمألكثولتقملتلعنقلول،لإذليع  لمهلمألغلم ناهد
                                                 

1
ل.622:لماو لم شعبلمألدأ ةل،قيومجع،  
2
 .622: قلنفسه،م وجعل 

3
 .11:قل،د  للمألس هذل 

 . 816ل:قلل،،للماو لم شعبلم ع   ة621ل:قل،ماو لم شعبلمألدأ ة يومجع،4

5
ل دعبأةفد نتلللللللللل سدنهلملل6221/م6227ل:مآلدم للف سدفةل  سدنةلم ق مسد ةلةلدةلع ىلط بةلم و  ةلم ننهئ دةلشعبددالتنهلللم ق سالأه     لللم نهقش  

 .فنتلمحمل بى

 .92ل:،للماو لم شعبلم ع   ةل،ق828ماو لم شعبلمألدأ ةل يومجع،6
7
 18ل:ق،د  للمألس هذل 
8
 92،97ل:لماو لم شعبلم ع   ةل،قلل826،ل828ماو لم شعبلمألدأ ةل،يومجع  



 

 

"لللانده لاندهل"لمثدللندصللمدهلجنقل هل ضدب لكبدريليفلمادو لم شدعبلمألدأ دة،لإتلإشده مملعدهأوةليفلن دبقلم فوقدة،
ل.....(.م كه مل–م بخ للل-مجلبعل–م فاول)لل1ب يلمخلوش قلس  تل 

ألدلند سل"لم فدومغل"لغريل نهلخ صل ب ملكهمالل  شعولمتج  هعيليفلماو لم شعبلم ع   ةل،لمنهلمهلجهءلأهلندصل
ل:ل،لل عللمهلقفلم س ول  ب بللأه  ع تلمهلاذملمحملب لمهي يل2

ل.ةللتعقدل شكههلهليفلم ع ولماقيثل تعوفلع ىلطوقلمعهجلةلم شعومءل آلفهملمتج  هع » -
3ل«.   قل اتلقضهيهلم شعولمإلج  هعيللمسهتهليفلم ع ولماقيثل -

 

ثب ةلل– أنهئنهلل–أ ننهلل–م شعبل:ل)للمهلمثلأنمكه لم  ع تلكسبل   قل غبيلتلأأسلأهل  وهليفل  فههبلمننهل
ل4(.لفومغلل–
 هددةلم ددرلسددي نهاهل،لنوماددهلجددقيوةللأدده  وح،لاددبلأه نسددبةلهلددذملم نددبعلم شددعوي،لم ال:لالشــعر الملحمــي-لل

لإمنددهلجنددقلإشدده ممللعنه ددولم    ددةليفلن ددبقلل-م شددعولم    دديل-عددقملت ددن الق ددهئقلخه ددةلعددذملم غددوا
،ل كدهلجندقل دهلل5م فوقةليفلماو لم شعبلمألدأ ة،لققلنوجعلذ كلأل لاذملم نبعلمهلم شدعولق  دلليفلم شدعولم عدويب

  ثل نالل6"لثب ةلم شوفهءل"يفلنصل"مفقيلزكويهءل"لع   ةلمعلشهعولم ثب ة ضب لمكثاليفلماو لم شعبلم 
 نالض هلغوالم شعولم    م،للمن القهلمهلذ كلفنننهلن سهءللعهل يلم   ن فهمل  ب لهلذهلم فئدةلم ع ويدةل

يفلم ادددو لم ادددقنل شدددعبةل"لندددبف  لم عهددد تل"لل"لم  دددعلم فيدددول"ل،لمدددعلم ع دددتل ندددهلأبأددد لن دددبقلمفدددقيلزكويدددهءلل
لدم لض هلم شعولم    يل مهليفلم او لم اقنمآل
ف دهلادبلل7  شدهعولنفسدهلضد هلم شدعولم س هسديل"لم  دعلم فيددو"  شعبلم ع   ةللم ويهض ةللم  ان ةل دنالندصلل

مدددد  لاددددذملمتخدددد الفليفلم   ددددن ا؟لأل لذ ددددكلمددددهلشددددأنهل  ليددددب  ليفلم دددد ع تلعددددقملم ّققدددددةليفلفن ددددهل  فنددددب ل
،للتننكدول(م   دن ا)لتكب لمعه فهلمألدأ دةلتف اوإىللم ضبطللمإل كهمليفلاذململهلللم بضبعهملمألدأ ةللأه  هيل

مبسدىلل–م ن دولل–م بعدقلل–م بعدثل–م فيول)مهلثومءلمعويفلل غبيلس هسيلديينل"لثب ةلم شوفهء"مهلهلذملم نصل،
ل: ب بللإىللمهلانه لأنمكه لم  ع تلمل8(ل...جمقلل–تس اللل–م شنهدةل–م ثب ةلل-مخلبم قل–م ل–
ل.م  عوفلع ىلطب عةلم شعوم    مل،لم وسه ةلمإلنسهن ةلم رلي  نهل» -
 .مس ن هملخ هئصلم شعولم    ملمض بنهللل س بأهلل -

                                                 
 .77ل:قل،أ ةماو لم شعبلمألد ،يومجع1

  861قلل،ماو لم شعبلم ع   ة، يومجع2
3
 . 867ل:قم وجعلنفسهل، 

 . 869 ،ل861ل:قل،ماو لم شعبلم ع   ة ،يومجع4

5
 268:،ق(د،م)،(د، )م عنقلم  أبيلم بطين،م خ ه ليفلمألد للم ن بقللم ناقللم  مجتلمألدأ ة،لزم ةلم  أ ةل،ل،يومجع 

6
 .12: قل،م وجعلنفسه،ليومجع 

7
لن ب دهليفلمدذكوةلم  خدوملل  سدهنسلم بسدبمةلأ ع    دةلم دنصلمألديبليفلم و  دةللم فندب للمألغدوماإشدكه  ةلم   دن الل–مإلشكه  ةللهلققل شونهلإىللاذ 

 .16:ل،لقلمل8999،م8991ل ق ةل،ك  ةلمآلدم ،لجهمعةل،لللقستلم  غةلم عوأ ةللآدمعهلم ثهنبيةلماو لم ثه ثةلآدم لمنبذجهلل

8
 .18،ل12ل:قل،ماو لم شعبلم ع   ة،جعلميول 



  

1.«تع  للمأل كهملم ناقيةلم رلي ب للإ  نهلمهلخالللد مس هلهلذهلم ن بق -
 

ل2ةلراددقم لنهن ددةلن ددبقل دأ ددةلإ لم ددهدةلم خ  ددةلهلددذملم نددبعلم شددعويلكهندد لمس ف ضددل:لشــعر التفعيلــةل-
ل غومضددنهلملم  ددالمددهلنددصلإىللآخددو،لإتل ننهمهت هنددههلع ددىلاددذهلم ن ددبقللجددبدل خ ددهءلعولضدد ةللافددبممل
مبسدد ا ةلف ندده،لحب ددثلي ددعبلع ددىلم دد ع تلم ب ددبللإىللم ب ددب لم  دد   ةلهلددهلخه ددةلليفلم ددنصلم ددبم دليفلم اددو ل

ذ دكلأسدببلم نادللمخلدهطئل  دنصللمدهلديدبم لم شدهعو،للسنف دللللل3  دالحلعبدقلم  دبب "ل أدبلمتدهم"مألديبلنصل
ل.ماقيثليفلاذملم بضبعليفلم ف للم ال ط

 : الشخصيات األدبية 0-0  
 اقللقف لم ّق مسة،للأفضللإ  هءلم ن بقلم شعويةللم نثوية،لم اقاةللماقيثة،لمجل مئويدةل،للم عوأ دةلعندقلل-8ل

م شخ دد هملمألدأ ددةل،لفدده ال بللع  نددهللجددبدل:لمألديبل،لمددهلأ ننددهلقهئ ددةلمددهلم  سددهؤتملتلمددوملعددهلمجلهنددبل
طدددهل سددا،لل محدددقل:لمن  ددةليفلمتخ  دده ،ل  دددثل ق  ددولم اددو يهلع دددىلقهئ ددةل مسددهءلمع ندددةلألدأددهءلمشددنب يهلمثددددل

ءلإخلللممدهل ع ندهلن سدهءلل،لادلليدق  لت   دذلادذهلم و  دةلجدللمألمسده...شبقيللإي  دهل أدبلمهضديل،لتبف دطلماكد تل
مألدأ دددةلمألخدددوىللمنندددهلمجل مئويدددةلكدددذ كل،ل دددصليه يدددألإىللإد مملشخ ددد هملمكدددو ةلللللللليفلمادددو ممل خ  دددال

معل ننهلتلننكومدهل  شخ د هملمألدأ دةلم عولضدةليفلم ادو يهلمدهلفضدلللكفدهءةلل.م س بيهمللمننهلم و  ةلم ثهنبيةل؟
لرياتللغ...كهأهلخ قل لمهلم اقمهءل،لمفقيلزكويهء،لمهلمحملقثال

لع  نددهل  لنددق  ل نددهلأددهملمددهلم بمجددبل  ليعددهدلم نهددوليفلمثددللاددذمل.لإ لكنددهلنف خددولعددذهلم س سدد ةلمددهلمألمسددهء،ل
ل مضه ل:لمتخ  ه لتس جهعلمكهنةلم ثاهفةلم بطن ةليفلماو متنهل،للننبعليفلشخ  همل خوىلج مئويةل مثهل

ل
ج مئوندهليدهلأدالدلمجلدقلدل..."م شببكيل ده بلنشد قللمحبدلمألديبلم نهققل، ضهل ب بلليفلم ا ةلمجل مئويةلل  ق

ل.إخل"....
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ليد دمدل مهلم شخ  هملمألدأ دةلم دبم دةليفلت دن الم ن دبقلم  بم د  ةللن ددبقلم  ه عدةلملجنددقلتاددقاهلا دههتتلل
مألمول عبأةليفل يوةلم ّق سل،عنقمهليفهجدألم ع تلأسحتمللمهلم ع  دهلعدهلت دكلم شخ دد ةلم حت فددةل  دنص،للاددبل

ل...للغرياهلل1سعهدل  قلخضو ندللعننهلم كثري،لمهلمثلل
ل
 :تـاريـخ األدب 3-0لل
للم سددهأاة،ل هندهلكهندد لإ لم شديءلم ال دبلع ددىلم ن دبقلم  ددنفةليفلم ادو يهلك ددهلسدبطلم  بضدد جيليفلم ف دبللل

موتبددةللفددطلمن  ددةلمع نددة،للمددهلاندده لن سددهءللعددهل يددتلتدده ي لمألد لمددهلاددذملم  ت ددب؟لل يّنددهلمألجنددعليفلم  ددق يسل
خه ةل     ذلاذملم س بى،لاللادبلع دىلمألسدهسلم فدينل ملم  ده خييل؟للادلليكفديلم دنصلم   ن دقيليفلم ادو لمدهل

ل.ل كهلمهلفنتل غبم لم نصللمضهم نهل؟تاقنلجهنبلته خييلكهفلهلذملم  ع تل   
ل2أالم فنب للم ع ب لمألدأ ةللالم ال بليفلتوت بلم ن بقللجبدلم مليفلم   ن 

لمليهندولادذملم   ددن الأشدكللمددنهتلمث  دهلكدده لع  دهلم ادو لم اددقنلم خ ده ليفلمألد للم ن ددبقللم نادقللم دد مجتل
م ن بقللمهلي بمجدقليفلم ب دقمملم  ع    دةليفلم نندهمليدقثنهللللعهلإشكه  ةلت ن ال3مألدأ ةلل عبقلم ومحه لش به 

نال ددبل َ لم غه ددبلف  ددهلتباددىلاددبمهل«إذملمسدد ثن نهلل ددقمملم نثددول»:ل  ددقلمف شدديلم  أ ددةلياددبللل-ع دديل ددهجي-
ادللمهلدقفلفدينل ملتده خييل؟لفدن لمع  ندههلل–لاذمليحتديلأنهلإىللم  سهؤللعهلمهلقفلمهلتدق يسلم شدعول«لم شعول»

فه غهيةلمدهلد مسد هلتكدب ل يضدهللفن دةلل دذ كلتدقخلليفلملدهللمأللسدعل دهأد لأهع بده هلفدهلم ادبلللأه  دهيللي دبجيللفنه
م   ن الإىلل غومالتلعالقةلهلهلعذهلم ّق مسة،لم رلايل قو لإىللته ي لمألد لمننهلإىللمألد لل مهلإذملمع  نهاهل

قضل ه خل،للم  بف طلأالاهتالم غهي الم فن ةللم  ه خي ةليكهدليكب لته خي هل،لفه  وحلم بجبدليفلم ننهملينتلعهلتنه
مس   الللنهوملل كثوةلمألغومالمهلجنة،للطبللم ا دهئقللكثوهتدهللضدعالم     دللمدهلجندةلل خدوىللادذملمدهل عدلل

لإقهمةل بم ل:للع   ةلمس ن هقلم نصل ب يةل،لتلتحتديلم غهيةلم وجبةللم   ث ةليفل
سهسهلكللم ع  هملم رلا كنهلم     ذللخه ةلمهلابل غبيلمننه،للتذلقلم ن بقلممهليسهعقلل ا ايلمعلم نصل 

ل4«ع ىلحتا طلغهيةل خوىللايلقومءةلم شعولم رلتع  لفدنهلليفل قلذمتهل
لمن القهللمهلاذهلمألد ةلم اقمدةل دبلللضدع ةلت دن الم ن دبقليفلم ادو يه،لنسد ن جل  لم دومأطلم ب  دقلأ نندهللادبل

يسددبطلم ددنصلمأللللزمن ددهلم ثددهينل يلأددولزلم  ت ددبلم  دده خييل كثددولمنددهلفددين،لمددعلم ع ددتل نددهلتليعددواليفلم اددو لمددهل  ل
مهدةلتع    ةل   عويالأكللفهلع لت ب هلم  ه خيي،لأعقلهنهيةلكلل ب ،لإتل ندهلتبادىلادذهلم دهدةلغدريلكهف دةل   ع دطل

ل:لعقةلم ميهل  واهلإأوما تلعبقلم ع  تليفلم ناه لم  ه  ةليفلته ي لمألد لع ىل مه  هل،لأه  هيللم ب بللإىل
ل.تن يليفلم  ال ل بلم ب ثلعهلمآلثه لمألدأ ةلم خ  فةل -
 .ي خذلم  ال لمهلم ّق مسةل عالملمألد لققلةلهلت،لخه ةلطال لم و  ةلم ثهنبية -
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 .يعقلته ي لمألد لموآةل هف ةل    ب لم فكويللم بجقمينل هأمة -

1ل.و لع ىلم ّ غةلمهلعبممدللم ننباللم ساب مإل دهملرهلطد -
 

مددهلاندده لنسدد ن جل  لتددق يسلم  دده ي لمألديبلأنمكهنددهل  ليع ددينلأه ّ غددةلسددبمءلمددهلنه  ددةلم   ددب ل مللل
م ثددومءللاددذملمددهليددحتديلإىللإثددومءلم و دد قلم  غددبيلأه نسددبةل   دد ع ت،ل مددهلمهلددقفلم خ ددصلهلددذململددهللملجندددقل دددهل

كددهلتباددىلمسددأ ةلم  ددق يسلع ددىل سددهسلم فنددب ل للم بضددبعهملمألدأ دددةللللللللل للع ددىلتف دد الليفلم نندددهمل،ل 
 .ل سهسلته ي لمألد ،لمسأ ةلمليستليفل مواهل غ بلم  أبياللم  ع   الإىللم  بم

م  كدهلللم فندب للمألغدومالمسد ن همل ادتل،ل هل نده2ل1للل2:لمجلدقل الم دوفااليفلم   دطل قدتمهلخاللللل
ل.ل3همهلم ن بقلم او ة،لق نهلأع   ةلم  هئ ةلهلهل عوفةلتوت بلكللمننهليفلم او يهمس نبهطن
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 . المقاربـة اللغـويةالبـنى و :  انيـالمبحث الث 
م ّ غددبيلقددقلهلدل لحت دد  ل،مألدأ ددةللم ثاهف ددةللغرياددهللم ادد تلعدده فأه لم دد ع ت فددولقددقليع اددقلم كثددريلمنّددهل  للللل

ف ددهلليغن ددهلعددهلم دد ع تلم ّ غددبي،ل كددهلماا اددةلخددالفلذ ددك،ل ددهلهلددذملمألخددريلمددهل مه ددةليفلياددطلحت دد الللمعوف ددهللكه
  نددوملم ّق مسددهملماقيثددةل   عددجل»ل يضددهليفلجمددهللم  ددق يسللل. غددوالم  بم ددلل لتللآخددوملج  هع ددةمأللسدده لمت

 دقة،لأدلل دبلتشدا انهل د سلمدهلم سدنللد مسد نهللحت   ندهلدفعدةللمل،م  غبيل  لمأل قم لم ّ غبيدةلمعادقةللموكبدة
دعدددهلإىلل(لم8922مل)لFirthلم نهددولإ  نددهلع ددىلموم ددلل،لليددذكوليفلاددذملم  ددقدلل  لم  غددبيلم عه ددولفددري ل

 Contesct of)ع  دددهدلع دددىلم اددددهملحت  دددللم عدددجلم ّ غدددبيلإىللعنه دددوهلم وئ سددد ةلمدددهلجندددةلللجدددب لمت

situtionهل مددهلدعددهلإ  ددهلمتددهمل سدده ليفلد مسددللاددب،«ل كشددال ددولفلم كددالمللمالأسددهتهلمددهلجنددةل خددوىل(ل
فده عيتل(م  ك دب)،لفده ن ب(م  وف)   عجل  ثلمن نىل  لم كالملياستل ج مءلم  ه  ةلتبق لمهلم  بملفه بنهءل

تكسبلم  ع تلم ميهللغهيهمل لج اهل  قلع  ةل غبيةلم ق مسةلم ّل.ل1«م عجلم قتيل»لليضهفلأعقئٍذللم اهمل  ن ج
ل:ت  ثللف  هي ييفلناه للمألأومشي

ل. هللع   هللنغب نتلف لمهلفنتلم ّ غةللعبه مهتهلم ع ةلعهلليفلم قم سللشبهأنهل  لي  كهل طفه نه» -8
2«ريلم ف  جيللم ناقلمألديبعبمألدأ ة،للم اق ةلعللم  ل م اق ةلع ىلتذلقلمآلثه......ل -6

 

  لن دللل، مسدةقلمدهلخدالللادذهلم قّلينوللمثغةلم ابم ةلخه ة،للمهلتع تلم  ّللمهت كلايل اتلم غهيهملم وجبةل -
يفلللللللم خ ده للتلمحمل دبىإىللجبم ل إلشكهللم اهئت،للابلمعوفةلادللمألادقمفلم سد وةليفلمجلهندبلم ّ غدبي،لتالئِد

 :تأقلمهلم   وقلإىللم ناه لم  ه  ةلذم،؟لل كيلن  كهلمهلمإلجهأةلعهلسحتم نهلايهم او ل

شدددفنهلضدددعالادددذهلم شدددويةللخه دددةليفلحتويدددول كملهلأ دددقدلد مسددد نهل  سددد بىلم ّ غدددبيل  ع ندددةلم دددرل دددأه نسدددبةل  -
»للغرياهل ذ كل....نلم ق لسلم ّ غبيةلمهلأالغةللقبمعقلقتاللك ف ةوجعلذ كلإىلندللققلل3م بمض علدلم  عبريلم ك هيب

م عي  دة،لي،للحت  للم قتتمل فا  هملأه ن بقلمألدأ ةليفلإطه لم ب ثلأق مسةلم  ك بلم  ويف،لم بلققلأوزلمت
 .لأه  هيللتب  الت كلم ع  همليفلم  ع  تلم ّ غبيل4.«لمهلي  للأذ كل

 بددالخم  ددالمجلبمنددبلم ددرلهلددهلعالقددةلأهك سدده لم     ددذل ّ غددةلمددهللقددقلق نددهلأهخ  ه ع نددةلمددهلم  ع  ددال، نل
غددريلمف دد ةل  لمألاددقمفلمددهلوغتللاددذملمددهلسددن عوفلع  ددهليفلم ف ددللم ثه ددثلمددهلم ق مسددة،للأدده لخددالللم ن ددبق،

اكندهل  لي خدذلم دّنصللم د ع تإّتل  لم ع دتلرع دةلل،لإىللم س بيهملم ّ غبيةلكغوالتع   يلمدهلل مءلم ن دبقشريلتت
ل.عوأ ةلمننهلل غبيةلخ هئصلنبه  ةل كثريلمهلمسهئللم ّ غةل،لأه  هيللمس سب اللإىللت ب اهمل ّل

م  عددوفلل ع تم درلمدهللمجددبلم د،هل يلع دتلمددهلع دبملم ّ غددةلغدبيل،مليددقدلف ند ادقمفلم سد وةليفلمجلهنددبلم مألللإ ّل
غدةللمدهلق  دةللذ دكل دهل  ّل»لنويدقل  لندق سلمجلهندبلم ّ غدبيليفلادذيهلم ادو يهلل، دذ كمننهلع ىلمألقدللع دىلجهندبٍل
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المألفكده ،لتنادللم فدها تلف اد تلأدذ كل لمأدطلمتت دهللأدلفنهندهلمألدمةلم درلحت دل مددة،لجباويةلكد ىليفل  دهةلكدللل
نسدديهملأ ددننت،لإّ لم ابم ددبلم ّ غبيددةلم ددرلتبضددعلف نددهلمألفكددده للعددهليدد تلم  ادده  للم  شددهأهللمت،ل أنددهءلمألمددةلم بم ددقة

لم عدهطفيل ضدالإىلل تلتف دللم  ادهللعدهلمضد بهنهلم فكدويل،لم  ب لم كالم ةلم رلت هغلف نهلم شهعوللم عبمطدا
غةليفل  هتنهلشأ لكبريللق  ةل عهتلمدهل  ّللل.أه  عبريللم ابل لدلمهلل مةلأ ه للم ع للف نهلما للذ كل  لمألمةلم عوأ ة

 1.«ق   نهليفلما هةل يل مةلمهلمألمتل
ا  ددهمليفلاددذيهلم اددو يهللع  ددهلفنننددهليفلاددذملم ب ددثلسددن  وقلإىلل اددتلم اضددهيهلم ددرللجددقنهاهلجددقيوةلأهت

لللمسد ث ه للتب  دالم عده فلف  دبجيلم د ع تلاندهلللادبلجمده(لمألدأ ةل،لم  بم   ة،لم  ه عدة)لل:بقع ىلمس بىلم ن 
ك ن جلشفبيلليهنولذ كليفلع   ةلم   دق ل للمدهلنسد  هلأه  بم دللأدال فدومدلمل  دعل،ك دهليهندولكدذ كلجمدهلل

م  وف ةللم ن بيةل)متس ث ه لع ىلم س بىلم ك هيبللققل هل نهليفلاذهلم ق مسةل،لمس خومملكللمهلي ع طلأه س بيهم
م ددنصلمألديبللم  بم دد يل،لم  ه عددةل،لغددريل نددهللت هنددهلاندده لن ددبقل)مددهلم ن ددبقلم اددو ةل(للم عولضدد ةلم قت  ددةل

يفلم ن دبقلم  بم د  ةللن دبقلم  ه عدة،ل(لم سد بىلم ن دبيللم  دويف)غهأ لف نهلد مسدةلادذهلم سد بيهم،لخه دةل
هلم     ددلليفلاددذملمجلدد ءلمددهلم ق مسددةللقددقل ك ندد2مددعلمال ه نددهلكددذ كل  ضددهؤللم ق مسددةلم  ددوف ةليفل  ددبىللم اددو يهل

ع ددىلمجلهنددبلم ددقتيلللم بالغدديلخه ددةل،تا  ددهملم نددهاجللم اددو مملأددذ كل،لللف  ددهلخيددصلمجلهنددبلم بسدد ايلفاددقل
ل.مننهل«شعولم  فع  ةل»تع طلمألمولأه ن بقلم شعويةلخه ةل

مدهلأندهءلذ دكلع دىلمعوفدةلع  ادةللتأدق»:لللخل هئصلم  غةلم عوأ ةل مه  نهل،ك دهلي دوحل  دقلم بده  ل  دثليادبلل
شهم ةل  غةلم عوأ دةللخ هئ دنهلمأل د  ةلع دىلمعوفدةلمسدهئللمنثدب ةللمعده فلم فوقدةليفلم ن دبل،لم  دوفلللم  غدةللتل

للم  غهضديلعدهلم عوفدةلم ع  ادةلخل دهئصلل3«ع ىلمنهقشةلج ئ هملم اضد ةلللعدوال مث دةل دقلدةليفلادذملم بضدبع
نسد ع قلخ هئ دنهلمأل د  ةللن  دو لمدهلأاهيدهلم  دأثريلمألجنديبل»هلم َ غبيدةل كنندهلم  دبملم َ غدةلم عوأ دةلادبلسدببلمشدك  ن

م ددذيلكدده لاقفددهل  لي  ددسلع ددىلمعددهمل  هتنددهللي يددللخ هئ ددنهلمأل دد  ةلإننددهليفلمو  ددةلم ددبعيلم ددذميتل للإثبددهمل
 ل.4«م ذممللحتا انهل

ئصل غبيةلتلاكننهلمس بعهداهليفللققلت هنهلأعقلتف  نهل ن بقلم او يه،ل هنهلت ض هلتومك بللخ ه
اددذملم ب ددثل ددهلتكسددبهلمددهل  دد  ةل غبيددةل ددذ كلم دد ع تل،م ددذيلنن هددولمنددهل  ليكددّب لثددولةلأددللم كددةليسدد   علمددهل

ذ كلي   بلمنهلد أةللموم لل ،...لم بسطلمتج  هعي،لم  ع   يل»لخالهلهلتب  فنهللحتقيل   هلم ذيليع  لف هل
شددفبيةللل خددوىلك هأ ددةلخه ددةلل  لقبمعددقلم ن ددبللم  ددوفليفلاددذملم سدد بىلمددهلكبددرييهل   سددجل ددهلإن ددهملن ددبقل

لم  ع  تل بل  لتع زلف هلم عوفةلم ع   ةلم   ب ا ة،لأهاوقلع ىلمإلكثه لمهلم  ه سةلعقفلم  ثب  ل

                                                 
1
دم لم فكول   بهعةل  قلم به  ل،فاهلم ّ غةللخ هئصلم عوأ ةل،لد مسةلحت    ةلماه نةل  ك  ةلم عوأ ةللعوال ننجلم عوأ ةلمأل  لليفلم  يقيقللم  ب  ق،ل 
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3
ل.667ل:ق،  قلمبه  ،لفاهلم َ غةللخ هئصلم عوأ ةل 
4
 .628ل:قل،م وجعلنفسه 



 

 

لم  س  ل  ثل  لم غوالمألمسىلمهلتق يسلم ابمعقل،ابلمتكدالم د ع تلمدهلم  عبدريلم سد  تلم بمضدجيللفدطل
ذهلم ابمعدددقليفلمج دددعلمادددهتملمخل هأ دددةلل  لتسدددهعقهلع دددىلحت  دددللم دددّنصللفندددتلم  ددد  للم  مك دددبلم ب فدددةلف ددده،لاددد

لم سدددببلم دددذيلدفدددعلم حت دددالتسددد ع ههله،لادددذمللقدددقل سدددتلم نندددهمللفدددطلم اه أدددةلأه كفدددهءمم،لتدددق يسل دددبماولم ن دددبل
هلم د ع تلمدهلمسد ث ه لمعه فدهلم ن بيدةللللم  وفلمهل  ثل نسهقنهلللأن  نهلمن القهلمهلم ن بقلع ىلم ن بلاك

 .1«م  وف ةللم بالغ ةللم عولض ةليفلتفك كل مبزلم نصلللتع  طلدت  ه
تع د لم ن ددبقلمألدأ دةلذممل مه ددةلكبدريةل كسددبلم كدةل غبيددة،ل دصليدد  كهلم د ع تلمددهلخالهلدهلمددهلل دذ ك

ل.مهلم بمقالم  بم   ةلم خ  فةللإن هملللتأليللعبه ممل غبية،لذمملأن هملم نبعةللمعاقةليفلعقدلكبري
ل خوىلم كةلمعوف ةلت  ثللمهلخالللمش اهقهلمعه فلمدهلم عبده مملم ّ غبيدةللمألنسدهقلم ن بيدةلخيّ هندهلليس  ضدواهلل

لم كةلإد مك دةلمتكدهلم د ع تلمدهلإد م ل ا ادةلل دهئالم ن دبل  شد طل.يفلم بق لم نهسبل  حتلللعهلم  مك بلم ّ غبية
 واهليفلإن هملم نصللتألي ه،للأذ كللفاطلت كب لم  كةلمإلن هج ةل  ثلمتكدهلم د ع تلمدهلإن دهملمنهلمعه فلليس ث

ل.2مألثولم فكويللم فينلأه  مملقبمعقلم  عبريلم س  تللمننهلقبمعقلم ن بللم  وفل
بعلمهلم  ضيولفنيلطوياةلنهج ةلإىلل قلمه،ل  ثلتنهفسلم  وياةلم  ا  قيةلم رل ِ فنهلم ع ت،للم رلخ ا لمنهلن

لم  وفلعهلطويطلم ن دبقل«لم ن ب»للم نفب لمهلمهدةلم ابمعقلخه ة،ل ذ كلمس  قث لطوياةلتق يسلم ابمعقل
لاددديلطويادددةلل  ف دددةلمبهشدددوةلتع  دددقلع دددىلمخ  ددده لم ن دددبقلمألدأ دددةلم الئ دددة،ل للع دددىلم ا دددةلم س سددد ةل»لمألدأ دددةل

تشك  ةل غبيةلت  جيلماقمةل اهعقةلمع نة،لفدنذملمدهلثب د للمألج مء،للي تلمتا  همليفلكللج ءلمهلم ا ةلع ىلإأومز
م اهعددقةل خددذلع  نددهلأعددضلم   ه ينددهم،للمددهلمت ددهزلأددهلاددذهلم  وياددةلاددبلم جنددهل  ابمعددقلأه ّ غددةلنفسددنهللمعهجل نددهليفل
سدد هقل غدددبيلع  ددديلل ديبلم كهمدددلل،لل هنددهلتا دددللمدددهلمإل سدددهسلأ دددعبأةلم ن ددب،للتهندددولق   دددهليفلفندددتلم  مك دددبل

للل3.«لس  ةلألاقمفل ك لايلم فنتللم بمزنةللم  فكريلم ن ايلم وتبلزع هل
 مددهللإذملكدده لم ددنصليف اددولإىللذ ددكلم  كهمددلليفلأن  ددهللملخيدد لمنددهلم اددهطعلم ن دد ةلم الئ ددةلهلددذملم دد ع ت،لمددعللجددبدل

لث ادةلمف دالم ندهاجلمعلمدهللجدقنههليفلل– سبلمهل شونهلسهأاهللل-خ لليفلمخ  ه لم ق لسلم ن بيةل هدةلم ابمعق
ل.فن لم    بللم  غبيلس  ضهءل.مهلد لسل ذلفةللملتعبالأق لسلأقي ةلهله

ل:لفنيقليفلشعبةلم  غهملمألجنب ةليفلقبمعقلم ن بلللم  وفل ذف لم بمض علمآلت ة
لمعددوم لم ضدهفل»ل-
لمخل لم فودلللمجل  ةلللم شب هلأهجل  ةلل-
ل ولفلمجلدولللمعهن نهلل-
لم ع الللمعهن نهل  وفلل–
لندب لم بقددددهيدةللل–

                                                 
1
 21:مننهملم شعبلمألدأ ةل،قل 

2
 ،لق،ل نفسهم وجعلل،جعميول 

3
 .11:،ق6282،ل(8 )عبقلمل قلع سهين،لماهي سلأنهءلمحمل بىلم  غبيل،لم بعةلم لم ،لم بمدي،ل 



  

لنب لم  بك قلمعلمألفعدهللل-
لمبمزيددهلمتفعدددهللل–
لت دويدالمألجددبفلل-
لت ددويالم نهقدددصل–
لت ويدددالم  ف ددال-
لمسددددتلمجل دددعلل-
ل1«.مستلمجلنسلمجل عيللمتفومديل–

فددن لم ّ ينددةلتلتددوىلم  خف ددالإتليفلنشدده لقبمعددقلل»ل مددهلأه نسددبةل  شددعبلم ع   ددةل   سدد بىلم سددنةلم ثه ثددةلدمئ ددهل،
ل:م ن بللم  وفل،للايلتا حل ذفلم بمض علمآلت ة

ل.معهينلمأل وفلم شبنةلأه فعل»ل-
ل. ولفلمجلددوللمعهن نهل-
ل.  وفلم ع اللمعهن دنهل-
ل.ندددب لم بقدهيددة-
ل.نددب لم  بك قلمعلمألفعهلل-
ل.مهل  ةلم  يقةليفل لللمألمدول-
ل.ت ددويالمألجددبفل-
ل.تدد ويدالم نددهقصل-
ل.ت ددويالم  ف ددال-
ل.إسددتلمجل ددددعل-
ل.مستلمجلنددسلمجل دعيللمتفدومديل-
ل2«.مددبمزيددهلمألفعدددهلل-

ل مهملاذملم كتلمهلدهئلل  دق لسلمحملذلفدةل دهديتلم ن دبللم  دوفل،مدهذمليبادىل د ع تلادذملم سد بىلللللللمدهل
لاللن دللمدعلم د ع تلإىللل3م كةل غبيةلل خوىلمعوف ة،للإن هج ةلك هلنصلع  نهلم ننهمل؟ل    ةل غبيةلتك سه 

ل:مألاقمفلم س وةلم  ه  ةل
ل.مك شهفلمع  هملم نصلم قمخ  ةللمخله ج ةللمنهقش نه»ل-
ل4.«مك شهفلمهدهاولمتتسهقللمتنسيهم،ليفلتوك بلفاومملم نصل-

بدددددددددددددددددددددددددهلم   ب اددددددددددددددددددددددددديلخه دددددددددددددددددددددددددةادددددددددددددددددددددددددذملمهسنكشدددددددددددددددددددددددددالعندددددددددددددددددددددددددهليفلم ف دددددددددددددددددددددددددللم ثه دددددددددددددددددددددددددثليفلجهن
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 .21:م  ع  تلم ثهنبيللث اةللمف المنهاجلم  ع  تلم ثهنبي،لمبمدلم  ع  تلم عهمل،لقلمقيوية 
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 : البُــنى اللَّغويـة للنصوص  -0
،فع  نهلم   وقلإىللجم بعدةلمدهلمألسهسد هملل هصل لل غرهل نهل  بجيلم  ق يسلأه كفهءمملع ىلمس بىلم نّل

هلأأهند"لعبدقلم ه دكلمهوتدها"م  نيغبية،للك التنهلهلهلكللمهلم او يهلماه  ال،للايلمهلتهعوفلأبهن ةلم نصللم رليعوفنهل
لل1.لمتا قمءلإىللمعوفةلنههملم كالملل  ب هلم  ك ب ةللمإلفومديةللكللخ هئ هلمأل سن ةلمألخوى

لمدهلاندده لفددن لأن ددةلم ن ددبقلادديلأن ددةلمعي  ددةلل خددوىلإفومديددةل،لثه ثددةلتوك بددةلل ددذ كلفك ددالجنددقلطب عددةل
للمهلعالقةلاذهلم بجلأ ع تلم  نيغةل؟-اذهلم بجلليفلم او يهل؟ل

ل  ددثليع دد لاددذملم عيددتلم ددذيليعاددبلم ن ددبق«معيددتلشددوحلم فددودممل»ل:لعجميــة للنصــوصالبنيــة الم-8
م خ ه ةليفلم او يهلمهل ادتلم سدبللم درلتدذ للم دنصللتا دللمدهل دعبأةلفن ده،ل  دثل  لم ك  دهملم شدول ةلرثهأدةل

نثومءلم و د قلم  نيغدبيلمفهت دجيل فن هلمهلجنةل،للمك سه لثولةل فه ةلمهلجنةل خوىلللذ كلمهلعهنب ليفلم ادو يهلأد
م شددوحلم عي دديلللأنددهءل:للم ددذيليعددهجللف ددهلمااددللم عي دديلمثلم ددقتيللمددهل جددللم ب ددبللإىللمهلددقفلم سدد وللاددبل

م عجللذ كلدل لمإلفوم ليفلم شوحلم  نيغبيل  ك  همل صلتي  بللم قني سلإىللشوحلمفودمملع ىل سده لد مسدةل
لل3مجلدقللعهلذ دكل سدبلشدكللكدللندصللم ع دولم دذيلك بد لف دهليبضد نهللققلمن ا نهل مث ةلل2م نصللمس ث ه هل
 ا هسلمقىلغجلم قلنةلأه ك  هملم شول ةل،لذ كلمهل جللمعوفدةلمدقىلإسدنهملادذهلم ن دبقلم وفطليفلم   طل

ل.يفلإثومءلم و  قلم َ غبيل    ع تل
اديلجم بعدةلمدهلم ك  دهمل للماادللم عي ديللل :(الحقول الداللية)  تهاتنوع األلفـاظ حسب مجاال-أ

لتابللاذهلم نهويةل ندهل كديلتفندتلمعدجلك  دةل دبل  لتفندتل،توتبطلدت  نهللتبضعلعهدةلحت ل فبلعهمل  عنهل
جم ددبعلم ك  ددهملم   دد ةلعددهلدت  ددهلك ددهلي فددطل  دد ه لاددذهلم نهويددةلع ددىلمج ددةلمبددهدئلمننددهلتلل ددقةلمعي  ددةل

  يلإىلل ادللمعدال،للقدقللسدعلأعضدنتلمفندبملماادللم دقتيللعضبلتلتن  يلإىلل الللتلل قةلمعي  ةلتلتن
مددقىلتددبفولل عوفددةو  4م ن بيددةل شدد اهق ةل جدد مءلم كددالمللت ددن فههته  شدد للم ك  ددهملم  مدفددةللم  ضددهدةل،مأللزم لمت

ةللقددقل مع نددهليفلذ ددكلطب عددت ددكلملددهتمليفلم اددو يهلم  ددذيهل ددهلأ ددقدلد مسدد ن هل،ق نددهلأهن اددهءلن ددبقلمنن ددهل
م نص،لشك هل،ع وهللتفهديهلل عقملتكوم لمأل فههبلم بم دةليفلم او يه،لمخ نهلم ن بقلم رلينفودلعهلم ادو لم ع  ديل

ل(2)،ل قدددتل(ل1) قدددتلوفاام دددهتدددهلم دددرلتن  ددديلإ  ندددهللمجلدددقل المأل فدددههبل سدددبلجمهت دددنفنهلمألديبل،لمثلل م ادددوللعددده
 .ليبض ه لذ ك
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 .21: قلعبقلم  كلموتها،لم نصلمألديبلمهل يهللميلل يه،ل،جعميول 

2
 .27:للمننهملم شعبلم ع   ةلقل22:للمننهملم شعبلمألدأ ةلق،جعلميول 

ل817:ق،ل88:م   طلمجلقللل قتللليومجعل3
4
 27،21:،لق8998،لل2يومجعل،ل محقلخم ه لع دو،لع تلم قت ةل،عهملم ك ب،لم اهادوة،ل  



  

ل.ودمملم ن   ةلإىللجمهتهتهلمهلماو لم شعبلمألدأ ةليبضجيل أوزلم ف(ل21)جقلللل قتل
 .المفردات المنتمية ّليها  المجال

 السياسي -
 المقاومـة-

ل.828:لما ه ل عقمءنهلق– ولل–م قفع ةلل-م سينهءل.ل91:مشوشب لقل-معه  ل-مجل بشل–آللمسومئ لل–م ن ول
لل.887-882:لأالديلقل–سالمهللثب ةلل-شن قل–أ بتمل

 ماعياالجت
ل.816:لمإلنسه لقل–نهةلهمعل–ع  ةل.لللللل12:لف ذةلق–م  فلل–مألمل

ل.871،ل812:لت لقذمخل–مأل به لل812:لم َ عبلقل– غريلل–طفلل
ل.ل621،ل621:لمجهع ةلقل–همل ا فل–اتلؤل أهل–لمقفهملل–نسهءل

ل.81:قل–ما همهلل–جهقلل– ديبلل-م ل- س غفو.29:لكونللقلل–مإل هل–م َ  لل– محةلل–مألنب هءل الديني العقائدي
ل.811،811:لق…مإلسالملل–مإل سه لل–ق تلل–مخلريلل–م اوآ لل–دينهلل–م سهمجيل

ل.77:لكَومبملللقلل–م فضهئللل– محقلملل–سعفبهل –جبدلمل.11،12:لمخلريلللقل–عنقيل–كومهلللل–آدميبل األخالق والتربوي
ل.12:لم قفهعلللقل–عالقهتنهل-م بق لل–توعهاهلل–عاهعهلل–مألخالق ةل

ل.861:ل خولقل–م  بحتةلل–همةلمح–زيبتنهل–جن ةل.22،28:لم هءللق–مأل ال-م ش سلل-كبكب–م ا ول الطبيعي
ل.828:لع هفريللقل–م نه لل–مجلبهلل–مألش ه ل

ل.826،ل828:لم غو لقل–مجل مئولل-«لجوجوةل،لم بنشويسل»ل-مألل مسل الجغرافي

ل– أبمتهمل–ط يةلل–م بغقمديل–ع ب يةل.826:ل لللنبف  لقل-862:،لضوم لقل882:لم  ه ي لقل–ابلمرييل التاريخي
ل.822،ل826:لم ع  تلأه لق

 

 .يبضجيل أوزلم فودمملم ن   ةلإىللجمهتهتهلمهلماو لم شعبلم ع   ة(ل22)جقللل قتلللللللل
 ل

 .المفردات المنتمية ّليها  المجال
لم   ويولل،لتس اللل18-ل12:لم ثب ةل،لشعبلقلل78: مملق،لمن  هل82:لج  لق السياسي المقاومة
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للللللل



 

 

 إذلمش  ددهلمفددودمم، امال ه ددهلع ددىلمجلددقل الم سددهأطلت ددن فن هل عوفددةلمددقىلتنددبعلم ددقلن إ لمددهلاكددهل
مألمددولم ددذيلياددقمل   دد ع تللطب ع ة،ل خوىلته خي ددةللجغومف ةللدين ةللتوأبيةللج  هع ددةل،س هسدد ة، خالق ةملتعددهأريلخم  فددةل

  د قمل غبيددهلمع دد ملمددهلاددذهلم فددودمم،لإذملكدده لمتخ  دده ليفلم كدتللم ك ددالمبفاددهل،لمددهلاندده لاكددهلتب  ددالمددهل
مثللاذهلم فودممليفلن هجهملشفبيةل للك هأ ةل،لي وحلأذ كل  قلمكسيلأأ لمم ال لم  غةل  بجيلينهولإ  هليفل

م ددد  ةلكن  يدددةل بضدددع ةللحتقيددددقمل ادددق مملم عقدة،قدددق مملتفهع  ة،قدددق مملذمملطب عدددةل ددددب ية،قق مملم ومقبدددةلم  بل
ل ذ كلتلاكهل  ليق لتبم داللج دقم،لإذململا  دكلم د ع تل  د قمل غبيدهلكهف دهليحتا دهل دذ كلليندقمجلمدعل1ثاهف ة

لضدبحلمع ه مخ  ه م ك  دهملف ندهل  دثلمل  عللثاهف ه،ل كهلم ال دبلع دىلمأل فدههبلم ن ادهةليفلكداللم ادو يهلعدقمل
عدهلمخ  ه م ك  دهمليفل»لجنقلعشبمئ ةلتوتك لع ىلمخل ةل للمهمت  هلاهةلمتخ  ه لليفلذ كلي وحلعبدقهلم ومج دي

  بىلم او لشهاقلقبيلآخولع ىلمدهليفلتع د تلم عوأ دةلمدهلخ دل،للادبلمخ  ده لعشدبمئيليسد نقلإىللمادقسللمخلد ةل
 ادقلعوفد ل  لانده لمعدهيريلع   دةلت خدذاهلمألمدتلم  اقمدةليفلمخ  ده لم ك  دهم،  سل... ،للمهلمت  هلاهةلمتخ  ه

،م عوأ دةلع دىلمسد بىلم عوأ دةل(قدبمئتلم ك  دهم)مننهلشئليفلم عدهملم عدويب،ف  سل دقينهل دصلمآل ل ع دهللجدهدةلعدهل
بعهلفنخ ه اددهل   دددالم ف دد  ةلم عه ددوةل،لتلع ددىلمسددد بىلف دد ىلم  م ،حب ددثلنعدددوفلم هئددةلك  ددةلمألكثدددولشدد 

ل  سدد لعنددقنهلف  ددهل.لاكددذم...مأللللمإلأ ددقمئي،مثلم ددرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت  ندده
لمقدو ل يلك ده لمدهلمادو مملتع د تل.نع تل يةلحبب لعدهلطب عدةلم ك  دهملم عوأ دةلمدهل  دثلقهأ   ندهل  د ع تللم  ع د ت

مأللىللف هلزقلنههمهلعهلعقدلم ك  هملمجلقيقةليفلكللل قة،لطوياةلم  س سدللأ نندهلم عوأ ةليفلم وم للم ّق مس ةل
يفلم ب دددقمملم خ  فدددة،مثلمن ادددللإىللك دددبلم وم دددللم  اقمدددةليفلم  ع ددد تلم ثدددهنبيلف دددهلزدددقللسددد  ةلمع ه يدددةلإلدخدددهلل

لمدهلمثلك دالل2«لغرياده...ادهم ك  هملم درلتن  ديلإىللملدهتملمخله دةلكه  دبللمتج  دهعللم ف  يدهءللم  ده ي للم ف
يكب لمك سه لم ع   نهل  غةلمهلاذهلم او مم؟للالليسد   علأعدقاهلتب  فندهليفل   دهلم ق سديل لليفلمعهمالتدهل

ل:م  بم ةلمثال؟لاذملمهلسن عوفلع  هلمهلخالللن هئجلمتس بهنةلف  هلخيصلاذملمتس ع هلل كهلأعقلم   وقلإىل
 : 3  م    مملم عي  ةل

ليادبملادذملم ا دهسلع دىلقس دددةلعدقدلم ك  دهملم خ  فدةل،لنصلمدهلم ن دبق دل:ى غنـى معجـمقياس مد
ل:عنهلأه عهد ةلم  ه  ةلع ىلم عقدلمإلمجهيللتس ع هللم ك  همل للمهلاكهلم  عبريل

ل

لللتبمتولم ك  هملم س ع  ة=للللم  بمتو للللللعقدلم ك  هملم خ  فة=للللم عيتلل
لولم ك  هملم س ع  ةللللم عيتللللللعقدلم ك  هملم خ  فةلم  بمتولللللللللتبمتلل

ل

                                                 
1
لل61:لم،ق8،8997  قلمكسي،ديقمك  كلم اومءةلم نني ة،ماه أةللتان هم،دم لم ثاهفةل  نشوللم  بزيع،م قم لم ب ضهء، ،يومجع  
2
 828:عبقهلم ومج ي،ع تلم  غةلم   ب ايللتع  تلم عوأ ة،ق 
3 
 .811،لل811: ن بم ل  هح،لد مسهمليفلم َ غةلم عوأ ةلم ف  ىللطومئطلتع   نه،لقلإع  قنهليفلاذملمجل ءلمهلم ق مسةلع ىلمهلإع  قه 



  

لأاق لمهلتكب لم ن  يةلموتفعةليكب لم عيتلغن هلللاكننهل  لنس ع للم ا هسلم عهكسلأدأ لناسدتلم  دبمتول
ل.ع ىلم عيتل،للعنقلذم لأاق لمهلتكب لم ن  يةلموتفعةلأاق لمهليكب للم عيتللفاريملل

 ةلق نهلأاس ةلعقدلم ك  هملم س ع  ةليفلكللنصلع ىلعدقدلم ك  دهملاولع ىلم ن بقلم ل  ب طلاذهلم عهد ة لل
ل.1م شول ةل،لك هلابلمبضجيليفلمجلقلل

خ  ددده لأدددالم ن دددبقلم اقادددةللماقيثدددةل،لمجل مئويدددةلت مدددهلمخ  ه ندددهل  ن دددبقلفادددقل و دددنهلع دددىلم  بزيدددعليفلم
لخ  دده متلم ددرللجددقنهلعهئاددهللكبددريملليفلل،لأددالم ن ددبقلم نثويددةل( ددةم ع بديددةللم  فع )لم عوأ ددةللم عه ددوة،للأددالم شددعوية

  خدددةلم سدددعبديللم دددنصللل  لل"مجلدددوحللمألمدددلل"أدددالم ا دددةللم سدددو  ةللم ادددهللفهن ا ندددهل،لم ا دددةلمجل مئويدددةلل،ندددهف  دددهلأ ن
ل.م ع  يلم او ليفلاذملمألخريلابلم نصلنفسهلم خ ه للل2اسهلعبقلمخلضو"للكهأبسليفلم هنرية"م سو يلل

لخه ددةلأددالم اددو يهل–نال ددبل  لنسددبةلم ك  ددهملم شددول ةليفلم ن ددبقلم فهلتددة3لأدده وجبعلإىللمجلددقللل
نسدددبةلل،لفادددق مدم ل   عي  دددةلكهنددد لموتفعدددةل كثدددومآللم ال دددبلع دددىلن دددهئجلمجلدددقللل  لم نسدددبةلم ئبيدددةليفلمادددو ل

هلددذهلم ن ددبقللةلإىللفاددوليفلم و دد قلم عي دديلاددذمليددقللك ددهليددنصلع  ددهلقددهنب لم عهد ددل،%61.17:لدمل ددبعلم عددهملأدد
حب دثلك  دهلم تفعد لم نسدبةل%لل82.19:لدأد دهل  دثلقدق ملجم دبعلم نسدبةلم ئبيدةلل،أه اه نةلمدعلم ادو لم ع  ديلم ن اهة

تب  دددال،لقدددقل دددوحلم  ع  دددب ليفلن دددهئجلمتسددد بهنةل،أعدددقملقدددق هتتلم كهم دددةلع دددىل.لفادددولم عيدددتلللم عكدددسل ددد  جي
ةلعه  دةلسدبأنلذ دكللمالملم  بم دةلهلم عد مدهلم ن دبقلمألدأ دةلم خ ده ةليفلمحملد طلم ق سديللم ك بسدةم فودمملم  غبية

ليد دمدلمألمدوللإتل  بعضلمدننت،للققليوجعلذ كل  عبأةلم فودمملم ك سبةللم رلتلتالئتلمحمل ط،ل%ل11.8قق ملأدل
لمألمدولنفسدهللجدقنههلعندقل  يلم ع  دا،للقدقل.هلهلدذملمتسد ع لاحتف د لم  ع  دلع دىل ع دت عبأةلعنقمهلتليوقلم

م فدودمملم    دللع  ندهللجدللسد  هعةلم  ع  دالتب  دامكدذ كل  دثلكده ل  يندتلأعدقملل%ل12.1قق ملم نسبةلأدد
ل،ك سدهحلم  غددةلم عهم دةل  سددنةلم  ع  دال ددصليفل يدومملم ددق سملمدهلخدالللم ن ددبقلم خ ده ةل،للقددقليكدب لعهمددلل

سدد ع هلل فددودمملم  غددةلم عوأ ددةلم ف دد ىل،لخه ددةلإذملكدده لم ع ددتلتليفدد اتلع ددىلاددذملمتلسددببهلآخددول عددقملقددق هتت
ع ىلذ كللتليوقلع ىلفوضنهل ثنهءلم ق سل،لك دهل  للجدبدلن دبقلتلتاد  لمضدهم ننهلمدهلم بمقدعلم ع شديل،ل

ل.ت كلم فودمملم ك سبةلمهلم ن بقلاابلعهمللآخول عقملتب  
أل لم ن دددهئجللم خ دده ةل،ن دددبقلم فادددوملليفلمعيددتللاندده ل   دددللع  نددهلنسددد ن جلمددهلخددالللادددذهلم ن ددهئجلم 

  دد قاتلم  نيغدبيل،للمددهلاندده لليفلكهند لموتفعددةلك دهليددنصلع  دهلقددهنب لم عهد دةللاددذملمددهليدحتديلأدده  ع  الإىللفادو
لملم قني سللي عبلع  نتلمس خقمملمأل فههبلم ف   ةليفلتعهأرياتلليسنللع  نتلم  للإىللم عهم ةل صليفل يوم

ل
ل
ل

                                                 

ل817:،ق(ل88)مجلقللل قتلل،م   طل،يومجعل1
 .816:ل،للماو لم شعبلم ع   ة،لق621:لأ ة،لقماو لم شعبلمألدل،جعميولل2

ل817:،ق(ل88)مجلقللل قتلل،م   طل،يومجعل3
 



 

 

فه دقتئللم  عدقدةليفل...» ن بم ل د هحللليفلاذملي وحلمهلمثليضعالمس بىلم  ع  اليفلم ّ غةم عوأ ة،ل
لمشددهفنةللمددهلم ددلل لتدنددهلم بمضددجيلإىللمسدد ع هلللةيفلمسدد بىلمتادده لم  نيغددةلم ف دد ىلك هأددلهبم  ددقم لمددهلمخنفددهلماددذ

ودممل لليفلمسدددددد بيلم عبدددددده ممل،ل لليفلمسدددددد بىلتوك ددددددبلمجل ددددددللم  نيغددددددةلم عهم ددددددةليفلك هأددددددههتتلإ ليفلمسدددددد بىلم فدددددد
لل1« نهلم  نيغةلم عوأ ةللابليفلمأزقلك هلايلماهلليفلتع   نهلم  نيغهملمألجنب ةل لم فاومم،يشريلأبضبحلإىلل  لتع 

:للققليوجعلاذملمهل ملليفلمتسد ع هلل  غدةلم عوأ دةلم ف د ىلإىللعبممدللم عدقدةلي دواهلل ن دبم ل د هحللف  دهلي ديل
تاده لإم فهضدجيليفل هلأهلل  قلمنهلدل لم ننهمليفلم  نيغدةلم عوأ دةل،لليفلمألد لم عدويبليفلادذملمهلد مللتليغوأهلع...ل»

م عوأ دةللنهددوةللم َ غدةلم عوأ دةلم ف د ىل،للدل لعبممدلل خدوىلم عدقدةلكنهددوةلم     دذلإىللمَ ّ غدةلم عوأ دةللإىلل سد هذلم  نيغدة
كهن ددةلم  ه دةل  غدةلم عوأ دةلم ف د ىليفلم   دب للم  ادقمللنهددوةللت دب كللمدهلمألادلللم  الم دذل دقىلمإلم،مألادللإ  دهل

ج  هع دددةلادددذهلللغريادددهلمدددهلم عبممدددللم دددرلزعدددلل سددد هذلم  نيغدددةلم عوأ دددةلإىلللضدددعهلم ع  ددديللم ثادددهيفلللإىللمكهن دددهلمت
   دةل  الم دذنهلا  هملأنتاه لم ّ غةلم عوأ ةللأ  سالطوقلتع   نهل،لللأ نبيعلطوقلم  عبريلف نهل،لمهلم ضدول مملممت

لاذملمهلسن عوفلع  هل كثدوليفلم ب دثلمخلدهقلركهندةلم  غدةلم عوأ دةلم ف د ىللم عهم دةلل2.«يفلموم للم  ع  تلكهفةل
ل.ل   عوفلع ىلم بمقعلم  غبيلم عهش

ل

ل
 او ةمهلم ن بقلم  م فودمملم ّ غبيةلم ك سبةلمقىلقق ةلتب  اليبضجي(ل22) ستلأ هينل قتل

                                                 
1
 .ل82:لم وجعلم سهأطل،لقلد مسهمليفلم َ غةلم عوأ ةلم ف  ىللطومئطلتع   نه،ل ن ب ل  هح 
2
ل.88ل:م وجعلنفسهل،لق 
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ل(30:)جقللل قتل
 خه ةلم ق سيب  الم فومدمملم ّ غبيةلم ك سبةلمهلم ن بقلمألدأ ةلم خ ه ةليفلمحمل طلمقىلقق ةلت

  فئدةلم  ع  دددا  ع  افئدةلم  

 
 %14,9 %46,2 تب الم فودمملم ك سبةلللنعت

 

 
 %85,1 %53,8 تب الم فودمملم ك سبةللللت

 



  

 : ادية للنصوصبنية اإلفر لا-0
م بن دةلمإلفومديدةل للم فدودةللاديل»لل:لللايلإ دقىلأن دهملم دنصلمألسهسد ة،للقدقلعوفندهلعبدقلم ه دكلموتدهالردهلي ديل

دلمللتادد  لمددق بتهتهلأعضددنهلمددهلأعددضل ددصلتكددهدلتشددكللمومدفددهلللم ددقملل،للادديلم ددرلتشددكللقهعددقةلمجل  ددةلمددهل
جددهءمل عددهٍ للت ددن الل»ألأن ددةلم عوأ ددةل مسددهءلل فعددهللل ددولفمللل.ل1«ل  ددثلادديل بيددةلكهندد ل مل دأ ددةل مل  سددن ة

مألأن دددةلأغ ددددةلد مسددددةلم   ددددبتملم قمخ  ددددةل،للم ددددرلتبضددددجيل نددددهلنهددددهملماوكددددهملف نددددهليكددددب لأهع بدددده مملمننددددهلمجل ددددبدل
ب ل مدهلت دن المألفعدهللف كد...(لمإلفدومد،لم  ثن دةللمجل دعل)لمتش اهقللم  دذكريللم  أن دثللم  د ةللمتعد اللللم عدقدل

ل.للغريذ ك.....لم  عقيللم الزمللمإلسنهد(م هضيل،لم ضه عللمألمو)لأهع به مملمننهلم  مهل
مهلهئددللمددهلمألأن ددةل مددولأع ددقل،للع  ددهلن نددهلللأعددضلل خت  لد مسددةلم نهددهملم  شددك  يل هأأن ددةلمددهلخددالللاددذملم ددلللل

ل.2«متع به ممليفلتشك لل أن ةلمألمسهءللمألفعهلل
ملمإلفومديةلم  بمجقةليفلم ن بقلسبمءلكهن لشعويةل للنثويةلققادةل لل قيثدةلف د  ةلك هل  لتنبعلم بن هل

ف ننهلمألفعهللأأنبمعنهللمألمسهء،للادذملمدهليف دقلم د ع تلنه  دةلل،إىللم  نبعلم كبريلم  ويفلف نهلذ كليحتديل، للعهم ة
لل.تنبعلم  عهأري،لحب ثلتكب ل غ هلخ بةلثويةليب فنهليفلم عهمالملم  بم ة

ل:عذملم  نبيعليفلم فودمملمفهدهل  لي للأه  ع تلإىللمهلقفلم بس  يلم  هيللإ ّل
تع المألفعهلللمأل دقم للمدهلأ نن دهلمدهلعالقدة،لك دهلي بدالمعدهينلم دنصلمع  دهدملع دىلعالمدهملم بقداللمأل كدهمل

منن ددهلل نه مسدددّل لن القددمل،للادديلمألاددقمفلم ددرلملجنددقاهلمسدد وةليفلم ننددهجالم ددذيهلل3م ن بيددةللم  دد  لم  ددوف ةل
لمددهل جددللمعوفددةلمددقىلغددجلن ددبقلل،سددبمءلكدده لم ننددهملمخلددهقلأه شددعبلمألدأ ددةلل للم خ ددصل  شددعبلم ع   ددة

م ادددو يهلأددده فودمملق ندددهلأ  دددن الجدددقللليضدددتلم فعدددللأأزمن دددهلم دددثال ل،لمدددهل  دددثلكبندددهلمدددهٍاللمضددده عللل مدددول
ل. يضهجمودللم يقلم عقللتزمللهل سبلكبن

 اهئندهل،لأ نبعندهلمدهل د  ل   به غدة،لمسدتلم فهعدلللمسدتلم فعدبلللم  دق لللنم ش اهملفاقلق ندهلأه مهل مسهءل
ل.ك هلابلمبضجيليفلمجلقلللم  هيل

                                                 
1
 .21:،قل......عبقلم ه كلموتها،لم نصلمألديبلمهل يهللإىلل يهل 

 
2
ل.ل16:مل،ق6227/اد2،8161 أبلأكول س ينل،ل دمءمملم اومءل،د مسةليفلمس بيهملم     للم  غبي،لمك بةلمآلدم ،لم اهاوة،  
 .ل29ل:مقيويةللم  ع  تلم ثهنبيل،لمشولعلم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلمأللىللقل،جعميولل3



 

 

لاثللم بن ةلمإلفومديةلم  دوف ةل  ن بقل(لل21)لجقللل قتل
 

 شـــــــواهده الفعــل

من حيث 
 األزمنة

 الفعل المـاضي

ل«..مهلتسعةللثالثالج ءملل أعللج ءلمهلجوملمأل ال  لجوملم ا ولج ءلزع بم...»ل-8
لماو لم شعبلمألدأ ةل22:لخبمقلم ا وللتأثريمتهل  ا ليينلقل*ل
لم نتهلم نهبملعنقلم َعو ليفلم او لم ثهينلمهليويللَ َنوَلل-6
ل.لماو لم شعبلم ع   ةل81عبقلأهلعبياللم س  يل،قل.لنشأةلم شعولم  ع   يل*ل

 الفعل المضارع

ل سلع  هلإذمل  تنيلم ثوىلَجَسقي**لم لتلمهيلللتللَ قىللمس غوهلل-8
ل.ماو لم شعبلمألدأ ةلل81:لقيفلم  اقلإلأهلنبهتهل*ل
 ه بلاذملم فهلإىللم ع تلأابمعقلم س هسةللطبهئعلم بجبدممللإخ الفلمألمتللم باهعل،للي همهلفنذ للل-6

ل...(لمألع ه 
 «م شعبلم ع   ةللماو »لل22:ل للقع تلم  ه ي ل عبقلم ومحه لأهلخ قلل*ل

 الفعل األمـر

لك هلن للم  لهلم ويه الللمن للل**للما اليفليهئ هلإىللم ن لللفاال-8
ل«ماو لم شعبلمألدأ ةل»لل22:للمهلل يلم نفىلألمحقلشبقيللق*ل
لم ف لللجهنبلمهلا للقهللل**لذكولمألغدهينللم غد لللع د لمل-6
ل«م شعبلم ع   ةللماو »لل82:لب ديلقلمهلل هيهللتبج نهملإلأهلم *ل

الجـامد 
لوالمشتـق

لالفعل الجامد
ل ن لف هلم     ةلم ع  هء**لعاقلسحتددللفخه لل بذمل-8
لماو لم شعبلمألدأ ةل29:يفلمقحلم وسبلل للم للع  هللس تل  بب رييلقل*ل

لالفعل المشتق

لحتق ملأغول لم قمعلآمهقي**ل يهمهللعتلس ف للتذكومإذمل-8
لماو لم شعبلمألدأ ةل12:لآتملمتغ  م ل،ل  بدلسهميلم به لديلقلل*
لليفلمألط سلمجلبه ك  نهلجنومَل**لمبسىلم ليفلم  ب ،لخفّ ةلللكّ تل-6
ل«ماو لم شعبلم ع   ةل»لل12:لثب ةلم شوفهءل فقيلزكويهءللق*

 المتعدي والالزم

لالفعل المتعدي 

م شعوليفلعنقلم  ه  كل،ل*«لل...كثولملإل نه لأومع نتلل ذقنتمأل غهزللمأل هجيللمس للنه بم...ل»ل-8
ل«ماو لم شعبلمألدأ ة»لل62:لانهلم فهخب ي،لق

ل«ل...ي خولع ىلمم قمدلع ب هلأأشعه لت فجيلأه شهعولمإلنسهن ةلللجقنههإذملتأم نهلشعونهلم عويبل..»-6
ل«ماو لم شعبلم ع   ةل»ل16:م ن عةلمإلنسهن ةليفلم شعولم عويبلم عه ولمعهليةلكبجه لق*

 الفعل الالزم

لمليأتهلم شبقلإتلمهلنبم  نهل**ل*ع ي لعنهلميب نهللغه  بلل-8
ل«ماو لم شعبلمألدأ ة»لل22:لمهلل يلم نفىلألمحقلشبقيلقل*ل
ل.«.... نهلذ كللتددتفنذمل...»-6
لماو لم شعبلم ع   دةلل76:للم ثاهفةلم عوأ ةل  بف طلماك تللق*ل

 المشتـــق

لمهل خدالقهليفلسببليدقم ****لمهل ثبمأددهللجندةللللع نده ل-8
لماو لم شعبلمألدأ دةلل76:ل ندددهلإي  هل أبلمهضيللللقل*

لماو لم شعبلم ع   دةلل11:لقللللللللللللللللللللللللللللللللل
لفخددب ة....ايل هلمتدبملل-6

ل دهلتدد لل
لجن دة....... غدددتلم ّودىلل-
ل« ماو لم شعبلمألدأ ةلل»لل862:لطلم ك هيلللقلمج  ددةل،لشف دد*

 الجــامد
 

لعهلعذ هلفأّشدقلم فهقدةلم   عل**ل ه بلم   ب للم تقعبملجبدلملع ىلل-8
ل«لماو لم شعبلمألدأ ة»للل77:لانهللانده لل ش قلس  تلمخلب يللق*ل



  

ل
ل فد ل فعددهلليفلم هضدديللع ددىلمجلددقلللمخلدهقلأهألفعددهلل للمخلدهقللأهألمسددهءل،لفاددقللمدهلاكددهلمال ه دهلل

لملدودل"لنه دبم:ل"للم  عدقيللكدد"لزم د ل"للم دالزملمثدلل"لقدا"لل خدوىل هأمدول"ليشدري"لليفلم ضده عل"للجدقنهل:ل"مثل
"ل،ك دددهلتضددد ن لم ن دددبقلمشددد اهملم نبعدددةلكهسدددتلم فهعدددلل"ل سددد غفول"ل، مدددهلم  يدددقلفهخ ندددهلم فعدددلل"لدم :ل"لمثددل

مددثالل"جدداّلءل"أ ن ددهلمددهل دد  لم به غددةلمن ا نددهل فهددةل"لمسدد ن مفل"لم  ددق لل،ل مدده"لم ّيددال"للمسددتلم فعددبلل"لجددهمعل
،لأذ كلققلي  كهلم  ع تل  ليثويل   قه،للي ب هلرفودممل غبيةلم نبعةلتسهعقهلع ىلم كدالمللم ك هأدةلللادذملمدهل

ف ةلي ددوحلعبددقلملجنددقهلمددهلاددقفلدق ددطللمسدد وليفلم ننددهجالمألديبللم ع  ددي،للعددهلغددجلم فددودمملم ّ غبيددةلم  ددول
إ لد مسةلم  وفلمتكهلم     ذلمدهلمعوفدةلطويادةلم كشدالعدهلم فدودمملم ّ غبيدةليفل»ل:لم ع  تلمأوما تل  ثليادبلل

 ق مسةلم  وفلكديليد  كهلم د ع تلمدهلل  كيلفنيلدعبةللمض ةلمهلديقملك 1«م عيتللذ كلرعوفةلملودللم  يقل
ل.س بيهملمألسهس ةل ّ غةلم يفل  قللي  كهلأعقلذ كلمهلم   كتثومءلمعي هللأذ كليك سبلتق يبهلل غبيهلل،لإ
 

ل(م شعبلمألدأ ة،لم شعبلم ع   ةل)ليبضجيلم س بىلم  ويفليفلن بقلم او يهل(ل90)جقللل قتلل
ل

 األفعـــال

لكدوم ل،لضدّتل،لمش ندَو،لنهدونده،للجدقنده،لزع دبم،لزملَل الماضي

لبمل،لتن اددلل،لي عبل،لتس  ددقتوقىل،ليش ددول،لتا ددقه،لناد المضارع

ل.لمتدلل،لجددقل،لقَددقل،لِقال،لما دال،لمن لل،لجدبدلمل،ل سعددفبه األمـر

ل،لاددهمَل الالزم ل.زم  ل،لل تدبمل،لشهعل،لفيدهءمل،لد ني

ل،لغدد لمل،لفيددومهل المتعدي ل،لتذكدوم  لنه دبمل،ل دمَلل،ل كِ اه

لدبل،لقهم ل،لن لل،لمددهملذم ل،لجدده ل،ل سددوفل،لغ َل المجـرد

لمس غفدول،لمن بعل،لم  ب ل،لمش غ دبمل،لمش نددولمل المزيـد

 المشتقـات

ل.معيد ،لجدهمعل،لزمخو،لفدهئضل،لمنفدودل،لسدهئقةل،لم سبلل،لأهك دةل،لضه كدةل ّسـم الفـاعل

ل.لمه ّيال،لمه نفدههتتل،لمثادال،لمم نعدهلل،لمقفدبعدهلل،لمس دب ملل ّسم المفعـول

ل.مس ن مفل،لم بشدول،لم  خويدبل،لم نضدهلل،لمجنذم ل المصـدر

ل.كونل،لع ي ل،لجالءل،لسا ددتل ليغ المبالغة 

                                                 
1
 692:لعبقلم ع  تلمأوما تل،لم بجهلم فينل ق سلم  غةلم عوأ ةل،لق  



 

 

 :البنيـة التركيبية للنصوص  -3
ل:م س بىلم ن دبيلل-3-1
مأدهلليفلادذملم  دقدليادبللللعهل مه ةلم بن ةلم ن بيةل،للمهلحتاادهلمدهل مه دةلدمخدللم دنصلأه نسدبةل     اديل

لمإلسدتلإذملكده لل دقهلمدهلغدريلضد   ٍةلإ  دهلمليسد  طلمإلعدوم ل،لأل لمإلعدوم لإمندهلل»لل(ادلل343مل)يع  ل
ب هلمعلغريهلتوك بهللحت للأهلم فهئقةل بليحتيتلأهل  فوقلأالم عهينل،لفنذملكه لل قهلكه لك بملي بملأهلفن ل كّل

كللك  ة،لل  للللأبأكول س ينل لم قك ب لي وحل،ل1«زيقلمن  طل،للقهملأَكول،لف  نئذليس  طلمإلعوم :لقب كل
لادديليفل ه ددةلإفددومدلمدد صلرعددجلج ئددي،للاددبلدت  نددهلم عي  ددةل كننددهلإذملمت دد  لأغرياددهليفلإطدده لتوك ددبل غددبيل

 للم ن بيددةل،ليفلللللللللمك سدب لمعددجلجقيددقليد الءمللاددذملم  ك ددبل،لألندهليكددب ل  ك  ددةلمدهلمخل ددهئصلم  ددوف ة
مددهلتليكددب لهلددهليفل ه ددةلمإلفددومدل،لليفللضددعنهلم  ك بدديبلت  اددطلل  ف نددهلمإلعومأ ددةل،لفدداللتكددب لهلددهل ه ددةلم  ك ددبل

ل.2ل  فةللايلمع ل ةلأذمهتهلعهلأهقيلعنه ولم  ك ب
لقدددددقلمن  اددددد لد لسلم ابمعدددددقلمدددددهلم ن دددددبقلم ادددددو ةلل هل ددددد لمن ادددددهءلم ن دددددبقلم دددددرلتالئدددددتلم دددددق لسل

لنهويةلم عهملللققل سنهلذ كليفلد لسل"للم عالمةلمإلعومأ ةل" او يهلع ىللققل ك ملمههاولمإلعوم ليفلم.م ن بية
ش غهللمدثالللأده وغتلمدهلن ادههلمدهلنادقلهلدذهلم نهويدةلمدهلقبدللعدّقةل دبيالماولفلم عهم ةلك ولفلمجلو،لم  نهزعللمت

هلي ع دب لفنديلمل  ثلينكول  لتكب لفكوةلم عهمللجهءمل  سن للم ن بللت سدريهلك د. مثهللمأهلمضهءللغرياتل
لققلنق ملاذملم سببلمهلأالمألسدبه لل3«تفعللشيءلأو يهلسبىل طلكالملم عو لعهل تبةلم بالغ ةلإىلللاينة

لغدريهل...شد غهل،لم  ندهزعللمت"لم رل دملإىلل ذفلد لسل بيةليفلم ادو يه،م رلتنبدينلع دىلنهويدةلم عهمدللكدق سل
ل.لممهل شونهلإىلل ذفهلمهلم  نهمجلسهأاهلل

لن بقالع ىلد لسل بيةل  دونهاه،ل خوىل بلتأم نهلج قملم ن بقلم او ةللمهلحت  هلمهلمضهمال بيةلل
 هلإىللامألمولم ذيليحتل،هلمك سه لأجل بيةليفلم ابمعقلمحب ثلي  كهلم  ع تلأذ كلل(8)قللل،م وفطل قتلمجلليف

  هللمالئ ددهلل ددهل ددبلل ب ددهلليفلذ ددكلياددبللتن  ددةلم ك ددهلم  غبيددةل،للتعبيددقهلع ددىلمسدد ع هللمأل فددههبلمسدد ع هَتل دد 
لكدذ كلينبغديلمن خده لمددهلي دهملإ  دهلمدهل أدبم لم ن ددبلم عدويبل،للم درلتف دقليفلحتا دطلمهلددقفل...»ل  دقلم قم سدا

 قيثهلللك هأةللم فنتلم    جيل هلياوؤل لمهلن بقل للك ب،لع ىلذ كلللم س  تعبريققم لم  ال لع ىلم  إلابل
لل4«أبم لتلحتاطلاذهلم ب  فةلم ع   ةل  ن بلكبهيبلم  نهزعللمتش غهللفاللدمعيل ق مسةل 

ع ددىلذ ددكل،أهع به اددهلم  وياددةلمألجنددعلتك سدده ل"لعدده فلكوخدديل"للعددهلتددق يسلم ن ددبلمددهلخددالللم ن ددبقليحتكددق
»ل:ليادبللد لسلم ن بل،لتفهديهلل   كلم ن   ةلم  ا  قيةل  ق يسهللم رلكثريمللمدهل  دبجيلم  ع  دب لينفدول لمنندهل  دث

لأ عهدلعهلم  ك  لع ىلم  عويفهمللم  اقيوممللم  أليالمللمخلالفهملم ن بيةللمتزههلإىلل ذملينبغيلمت....
                                                 

1
م،لل6228/هلل8166ل،8مل،ل8 ل،( بنه -أريلم)،شوحلم ف ل،ققمهلإم للأقيعليعاب ،منشب ممل  قلع يلأ ضب ،دم لم ك بلم ع   ة(م  خمشوي)،مأهليع  لم ب  يليومجعل  
 892،لل18:ق

 .ل821:قأبلأكول س ينل،ل دمءمملم اومءل،د مسةليفلمس بيهملم     للم  غبي، يومجع،لل6
ل.822:قلم وجعلنفسهل،يومجعل2
  876ل:قل،مل8991ادل8181ل،(دل )ي،لتع  تلم  غةلم عوأ ةل غريلم عو ل،د مسهمليفلم ننجللطوقلم  ق يسل،لدم لم ثاهفةل،لم اهاوة،لخعه فلكول1



  

تددق يسلم ن ددبلمددهلخددالللمددبمدلم اددومءةللم ن ددبقللمشددوم لم  ددال لأهسدد خالقلم ابمعددقلم ن بيددةلمددهلمألمث ددةلم ددرل
مهلم به ثالا  ب لإىللاذهلم  ويادةل دهلف ندهللجنقلكثريلل1«يس  سهل  لتكب لسن ةللأع قةلعهلم   نعللمتف عهلل

  دثليوكد لع دىلد مسدةل"لعبقلم نعتلس قلعبدقلم عدهلل"للم ابمعقلمهلمثللن بل  مهلإ هأ همل     للم  ع  ال،ل
ل2م ن بلع ىلمهلي  ملمهلقبمعقل  ابنل  سنةلم  الم ذللت   جيل س بعتل

ع  ددالخه ددةلمددعلمن شدده لمسدد ع هللم عهم ددةل ددصليفل لسدده لم ددقم سل،لفأ ددبجيلف ددبتلد لسلم ابمعددقلتتاددبمل غددةلم  
إ لم ابمعقلما هسلدق طل س بىل»ل:لتق يسلاذهلم هدةلضول يللاذملمهل كقلهلكذ كلعبقلم ع  تلمأوما تلإذليابل

ل3«لم  الم ذلللس  ةل  كشالعهلم ضعفهءلمننتل،للعهلنبم يلم ا ب لف نتل
نفسهلأناهحلابل هذملي خبفلطالأنهلمهلاذهلم هدةل؟للققلتكب لمإلجهأةلع دىلل كهلم سحتمللم ذيلي وحلل

عدددقملمسددد  هع نتلمدددهلتدددذلقلم دددهدةلم ن بيدددةلأأفكددده اتل،للإّ ل ذادددههنتلتا   ندددهلفددداللتاب ندددهللتل..ل»:للذ دددكلادددي
 هجةلمدهل هجههتدهلمتهزجنهل،للإمنهليفهب لمننهلمهليفهب ل صليا عبملعهلمو  ةلمهلموم للم ّق مسةللياضبملعهل

إهنددتلع ددىل دددطل،لألهنددتليوفضددب ل ادددهئطل للنهويددهمل لل  كهمددهللتليا نعدددب لعددهللتليسدد   عب ل  ل ولادددهليفل....
 فكددده اتلل، دددصليدددأ فبمل سددده  بلمتسددد ن همللمتسددد نبه لف ندددهل،لل هندددتلليفهدددب ل  كهمدددهلللع ددداللل   دددكلمأل كدددهملتل

ل.4«م ب ثللم  فكريللت ققنهلعابهلتل،لتلتنسيتلمعنهلطومئانتليف
 دددذ كليفل  يندددهلتدددق يسلم ابمعدددقل للم ن دددبلأه ن دددبق،لتعدددقلطويادددةلنهجعدددةل  ددد خ صلمدددهلت دددكلم ولمسدددبلل

 هلابمبضدجيل،كم ن ددبقم  ا  قيةليفلتع  تلم ّ غة،للتك سه لمنه ممل غبيةلخم  فةلي   للع  نهلم  ع ددتلأبمسد ةل
قليفلتع ددتلم ابمعددق،ل  ب ددبللإىللمومعددهةلم ّ غددةلم عوأ ددةلمددهلم   ددطللم ددذيليبضددجيلمددقىل مه ددةلم ن ددبلل5مجلددقللليفل

ل.لنههملك هأ نهللابلمهلقفلم ذيلمليهنولج  هلليفلم ننهم،للتليفلد  للمألس هذ
معددددهينل ددددولفل"للمدددهلت هنددددههلليفلأعدددضلم ددددق لسلم ن بيدددةل نددددهلال دددذفنهلمددددهلم ادددو لمددددهلمثدددللد سلللل

ل.عالم و  قلم  غبيلملتعبالأق لسل خوىلممهليحتديلإىللضل6"لم ع ا
غدددة،  ثليسدددنللع دددىل ُّ ليشددريلم عقيدددقلمدددهلم ع  دددالألمه ددةلن دددبقلم  ه عدددةلكدددذ كلل أ نددهلأابمعدددقلم ّل

يدوىلفويدطلمدهلم دوأال  ل»ل"ل:ل  قل ه لمسكل"لم  ع تلمك سهعهلأسببلطب عةلاذهلم ن بقل،لليفلذ كليابلل
لمددددددهدممل...ل ه عددددددةللد لسلم ن ددددددبقلمألدأ ددددددةلد لسلم ابمعددددددقللم بالغددددددةل ددددددبل  لتسدددددد  قل مث  نددددددهلمددددددهلد لسلم 

مألموكذ كلفنّ لم ق سليس   عل  ليا دبسلمدهلد لسلم  ه عدةللمدهلي د جيل سهسدهللإلد م لد سلم ن دبللللللللللل لل
ل............م  وفل للم بالغةل،أهع به لم ا بسل مث ةلتس خ صلمننهلم اهعقةلم ن بيةل للم  وف ةل للم بالغ ة
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ق سلل  لخي ده ل يضددهللمدهلم ه عددهملم  الم دذللم  ددال لمجداللللعبدده ممل  يع ندهل ددب ملليددقل للليسد   علم ددل
لاكندهلكدذ كل  لخي ده لعبده ةل...ل بهلهلم ناهشليفلم   ب طلم شفبيللم   ويويلع ىلقبمعقلم ّ غةلللم  ذلقلم بالغديل

  ه عدةلف  دهلاكدهلتذلقدهلمدهلم ندبم يل لليندهق لم  الم دذليفلد سلم...لغريلمضببطةللممهلقوءلهللي ده بنتلأضدب نهل
م  ذلق ددةلمجل ه  ددةللم  ددب لم فن ددةلم  عبرييددةل لليفلت ددبيبل خ ددهئنتلم ددرلخدده فبملعددهلقهعددقةل بيددةل  ددذكرياتلعددهل ددصل
ي  دددولملم  دددبم للي ينبدددبملم بقدددبعليفلمخل دددأل،ل لليسدددأهلتل   هندددهلليفلإعدددوم لأعدددضلم ك  دددهملم دددرلمليدددأ فبملإعومعدددهل

لل1«.لاكذم.....
عبدقلم ومحده لل–ليا ضيلم ع لل  س  لكللمهلم بن ةلمإلفومديةللم  ك ب ةلتك سه لم كدةل غبيةلك هلي وحل

مددهل جددللإجنددهحلع   ددةلم  بم ددللفننددهلتلي نددهلللم ددق سلم بم ددقلإتلعددقدمل ددقلدمللجددقمللمددهلم عنه ددوللل-مادهمل دده ل
 ددق  لم دد ع تلع ددىلم   ددوفليفلم بددجلمجلقيددقةلم ددرلملمجلقيددقةلمفددودمملكهندد ل مل دد غهلإفومديددةل للتوك ب دددةل  ددثلي

لي ق  لع ىلم عكسلمهلذ كل(لحتبيللم   غةلع ىلمهدةلمعولفةل)توس لأعقليفلمس ع ه هلربمدلإفومديةلمعولفةل قيده
رلع ىلم   وفليفلم بمدلمإلفومديةلمجلقيقةلم رلملي عبدلأعقلع ىلمس ع ههلهلأ  هغةلكلللم قةلمننهلع ىلم    لم 

ل2(حتبيللم هدةلع ىل  غةلمعولفة)يعوفنهل،للاذملتلخيصل   لم فودةلفاطلألليش لل يضهللم بهينلم  ك ب ةل
ل.لققل هل نهلمن اهءلمج ةلمهلم شبماقلم ن بيةللعالق نهلأه ن بقلم او ةل نف ليفلمجلقلللم  هيل
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ل( يهم بن ةلم  ك ب ةليفلم اول)ليبضجيلم س بىلم ن بيل(ل19)جقللل قتل

 الصفحـة عنوان النص الشاهد الجانب النحوي

 اإلعراب اللفظي
 اإلعراب التقدبري

ل نهلم ش سل فعةللض هءل**مشسلفضلللحتاطلم ههلف ه
ُهليه**لنب هءألكلمىل ق ك التوق لمسهءللمهلطهل   نهلمسدهءه

لى  ل)ليفلمقحلم وسبل
ل(م للع  هللس ت

ل90
لماو لمألد 

لماو لمألد لل4ليفلم  ادقلمأهلأنهيةلآسىلع  هلإذملضتلم ثوىلجسقي**للتلمهيلللتلل قيلمس غولم  ّعراب معتل  اآلخر

 معاني حروف الجـر
مهلم ا ولفنبلكبكبلمكهنهلم  ب عيلم ف كلمألسفللمهلشأنهل لل

ل  ليابللم نب لمهلم ش سلع ىل شكهللخم  فة
خبمقلم ا وللتأثريمتهل

ليني  اولل
لماو لمألد ل39

 فمعاني حروف العط
مثلإ لاذهلم نفسلمإلنسهن ةلغهئبةلعهلم ع هلل ثه اهل هاوةليفل

لم بق لفكأنهللمج عل ج مئهلجم  عةللسخولآتمل  نفسلل ابماه

يفلم  ب ةللم نفسلمإلنسهن ةل
لعبقلم ومحه لمأهلخ قل 

 ذفلم نصلمهل:مال هة
لم او 

ل
لماو لمألد ل38

المضاف ّلى ياء 
 المتكلم

لققلكه ل أاىلمهلبىلمهلمنير
ل صلجوىلم بالفهس دبىللع ىلم بهقيللللللللللللللللللللللل

لتملمتغ م آ
لماو لمألد ل55ل  قلسهميلم به لدي

ل تلت ا هم لتكفه نهللأهمسهلذاب ليفلم لكأملمبسىلع ىلمست نون الوقايـة
مهلل يلم نفىلل محقل

لشبقي
لماو لمألد ل50

 ّ ، ّ ا ، ّ ن ، حينئذ
للإذملحتقثهلتكشالعهل يب**لأمشطللإذملأ وملأهلأ وملأ

لعنهلأنهجقيللرخ يب**لءلأ ه يبلللللالإينلإذملن للم ب لماو لمألد ل27ل نددهلإي  هل أبلمهضيلدمفع ه
لماو لم ع بمل48

الجمل التي لها محل 
لخريلمهلم هلليفلجنهتهلم ف عهل**لهل مللمئلم فاولي اوليفل  ول من اإلعراب

لانهللانه 
ل ش قلس  تللمخلب ي

لماو لمألد ل22

الجمل التي المحل لها 
 من اإلعراب

ل هلزع بملمهلشعددبنهلل
ل....شعبلاندبدلمحدو

لمنشب مملف قمئ ة
لن م لقبهين

لماو لمألد ل04

 سند المّعراب 
 والمسند ّليه

لم س هءل  ه  ةل،ل  سللعقنهلم  بم
لي ذكولآدملتكب لما هةلايلم بق 

ل ه ةل  ده 
ل  بدلد لي 

لد ماو لمألل191
لماو لم ع بمل03



 

 

ل:لمن القهلمهلاذهلمتق م همليفلد لسلقدبمعقلم ّ غةلع  نهلم   وقلإىللمبضبعلآخولمهلمبضبعهملم ّ غةللاب
ل:يــالبالغ درسال-3-2

للع  هل نهل  لن سهءللعهلمكهنةلم بالغةللم  ذلقلمألديبليفلم او يه؟ل
يفلم او يهل،مليكهلذ كلم     لللفطلمن  ةللم قةلك هلكه لل-م اه أةلم ّ غبيةل-إ لم  ف صل      للم بالغيل ي

ع  هلم او لم اقنل،لإمنهل  بجيلعبه ةلعهل سئ ةلم فوقةل،ن عوفلمهلخالهلهلع ىلخ بمملحت  للم نصلمألديب،لليد زل
 لل ددالم كهتددبلكثددريمللمددهل  ددبم لم ب دده-..»:ل  ددقدلأنددهءلم ددنصلمثه نددهلع ددىلذ ددكل–اددذملم     ددللخه ددةليفلفاددوةل

أددوزمل سدده  بلم  بك ددقليفلم ددنصلمسدد خوملأعددضلم ن ددهذمللأددال.مسدد خوملأعضددنهللأددال ثواددهيفلم كددالم-لم بددقيعل،ل
:ل مجدللم اددبلليفلتادقيولم ددنصلك دهلجددهءلف  دهلي ددي"لل ده ل   هنددهلع دىلاددذهلمألسدئ ةليفلمو  ددةلل1«"لم غدوالمنندده

م ومدددبقال،للمدددهلم دددذيهلي دددأناب ليفل سددد بعتللأ غدددةل مق دددةلمن ادددهةلعدددوفلعدددهلم كهتدددبل،لفندددبلمدددهلك ددده لم اه دددةل...»
لتل ددب هلم ب  غددةلمثددللمتسدد عه ةل(لزمددوةل-ت يدد )لمعي ددهلللأالغددةل،لفدداللمفددىلع  نددهلمق بهسددهتهلمددهلم ن ددبقلم قين ددةل

لم  بدهقلمثددلل...(متع به للم  ادقيو)م سيعل:لتل سنهتهلم بقيع ةلمثل(شقملم و هلل–متفا لم شه  ل)للم كنهيةل
ل.2«...لم بهطللماطل:ل
ف ددهلاددذملم ا  ددالل ددللم اددبل،لنسدد ن جلتنبعددهلأالغ ددهليفلم ن ددبقلسددبمءلكهندد لشددعويةل للنثويددة،ل  ددثلل

نعثددولع ددىلزخدده فل فه ددةلل سددنهملأقيع ددةللل ددب لأ هن ددةلتن هددولمددهلم دد ع تلمك شددهفنهل،لمسدد ن هقل سددوم لمجههلددهل
وةلجنددقل سدد بأهلل  ا ددول،لاددذملك ددهلمفددهدهل  ليسددهعقللتذلقنه،لكددذمللجددبدلمجددللم نبعددةلمددهلخ يددةللإنشددهئ ةللغددريلمدد

م دد ع تلع ددىلفنددتلمضددهمالم ددنصللتب  فددهليفلمعهمالتددهلم شخ دد ةل،للقددقلي ددللإىللمهلددقفلم  ع   دديلم سدد ولمثددلل
ي عددوفلع ددىلأالغددةلمتسدد عه ةلليسدد ع  نهل للي عددوفلع ددىل ددهاوةلمجل ددعلمددعلم  فويددطلمددهل جددللتب  فنددهليفلتعبددريهل"

ققلال ذفهلأهع به هلأع قلعهلم بمقدعلم ّ غدبيل"لمجل علمعلم  فويطل"لمعلم ع تل  لاذملم ق سلل3"لم شفبيل لم ك هيب
    ع تللققل شونهلإىللذ كلسدهأاهلل،لفك داليد تلم ب دبللإىللمهلدقفلم سد و،للم دق سل دذلفللمليعدبالأدق سل

ل!ل.آخو؟
"لمجل دعلمدعلم  فويدط"لمبضدبعللمدعلم ع دتلكدذ كل  لانده لمبمضد عل خدوىليفلم بالغدةل دذف لأهإلضدهفةلإىل

ل:للملي تلتعبيضنهل  ثلجهءليفلنصللث اةلخنف المنهاجلم  ع  تلم ثهنبيلمهلي يل
تال بلم  ينةل  لنةلمبمض علماو ةليفلم بالغةلأع قةلعهلم بمقعلم ّ غبيل    ع تللأه  هيللي بجدبل دذفنهللاديل»لل

ل:ل
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 .811:لماو لم شعبلمألدأ ةل،لقل  
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 لمإل  ددهد
 م شدهك دة 

 تشهأهلمألطومف 

 م  اسدد ت 

  فددويطم  

 مجل دددع 

 مجل علمعلم  فددويط 

 1«مجل دعلمعلم  اس دت 
ت هنهلتغ  بلم نصلم ادوآينلل-لنا قلم بالغةلانهل-لأعقلتف  نهل   اه أةلم ّ غبيةلم  بعلعهليفلكاللم او يهل

انده لقدقلتللل مه  هلم بالغ ةليفلمج علم س بيهم،لأده وغتلمدهل ندهلين ديلماهسدةلم ناقيددةللم دذلقلم فدينل   د ع تللمده
 ددداللم بمادددبلمألدأ دددةل،لإذكدددهءلمإل سدددهسل"لي دددلل  ندددقفلم دددذيلكددده لمدددهلم بمجدددبل  ليسددد وليفلم نندددهمللادددبل

ل".أهجل هللللتن  ةلم ذلقلم فينللتغذي ه
لقدددقملعبدددقلم ع ددد تلإأدددوما تلما  دددهملخه دددةل عهم دددةلم دددنصلم ادددوآينللكددده ل دددهلتع  ادددهللخه دددهللعدددهلم اه أدددةلل

غبيدةلم  بعددةليفلم  ُّ لنشدنقل  لم ق سدداليحتمندب لأأمه ددةلادذملم  ددذلقلم فدينل،لل هنددتل»ل:لادو مم،لإذلياددبللمدهلي دديم ّل
يهل بندددهليفلجمدددهتملم ق مسدددةلمألدأ دددةل،لل كنندددهلنال دددبل هندددتليعهجلبندددهليفلن دددهقلضددد طللادددبلن دددهقلم  ددد   همل

بلتسدددد  ةلمددددهليفلم  عبددددريللللللللم بالغ ددددةلم عنددددبدةللتليكددددهدل لي عنددددقلهنهلليهددددهلكثددددريلمددددننتل  لم  ددددذلقلم فددددينل،لإمنددددهلادددد
دل لتعدددوال ب دده للجدددهل«لكددذم» للكنهيدددةلعددهل«لكددذمل»لمددهلمأل ددبم لم بالغ دددةلف اب ددب ليفلادددذملم ب دد لتشددب هلادددبل

يفلمعهجلددةلم ن ددبقللهسدد عه ةل للت ددكللم كنهيددةل،للاددذملم ددننجلم ددذيليننيبنددمجل ددهللليفلاددذملم  شددب هل للاددذهلمت
لللللفالأدددقل  لتليك فددديلم دددق سل،....اجلم ع   دددةلم ف سدددف ةلهندددم هل قدددو لإىلل ددد سل دددهل دددبلمدددهلم  دددهأعلم فدددينل،لل كنددد

للللللأدددللتأدددقلمدددهلأسدددطلم ادددبلليفلتبضددد جيلأالغدددةلم  عبدددريللذ دددكلأه كشدددالل، ددد ال  ةل للم حت دددالعدددذهلم  سددد  ةلمت
ل.2«...تبض جيلم  ب ةل لللعهلسولاذهلمأل بم لم بالغ ةلم عولضةلل ثواهليفلأ ه لفكوةل

  تلمأوما تليهلللت   جيلمننيهللتا  قيهلليفلد مسةلم ن بقل،لمهلم بجنةلم بالغ ةل  ن  ةلم ذلقلفعبقلم ع
  ددقل دده لمسددكل"لم فددينلع ددىل مه ددةلذ ددكلم ددننجلليفلمج ددعلم وم ددلللم و  ددةلم ثهنبيددةلخه ددة،لليبضددجيل نددهلكددذ كل

»ل:للللللللللللللم فدينل  دثليادبلللطوياهللآخولأفضللم ن بقلمألدأ ةل  ب بللإىللل  فةلاهمةليفلتن  دةلم دذلق
ليفلم قم سلم ثهنبيةليكب لم  ال لققلل  بملإىلل قلكبريلمهلم ن بلمجلس يللم عا يللم    د للم ّ غدبيللم ثادهيفل
لم  دددذلقلمألديبللت دددبجيل  كدددهمنتلم دددأثوةلأه  دددهأعلم  عا ددديل كثدددولمدددهلتأثوادددهلأه  دددهأعلم عدددهطفي،ل دددذ كلينبغددديل  ل

ةل،لل  لت  ددللمت ددهتللجباويددهللأأ ددبللم ق مسددهملم نفسدد ةل هأدأددهءل،لحب ددثلي ددذلقب لمددهليفلت ع ددطلد مسددههتتلمألدأ دد
لم ن بقلمهلمجهللمألس ب لل لعةلمخل هلل،للدقةلم عجللقبةلم  أثول،للضول لم نه ةلم فن ةل
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 .21:لقلموجعلسهأطل،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمل،للث اةلمف المننهملم  ع  تلم ثهنبيل، 
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 .671،لم بجهلم فينلم ق سيلم ّ غةلم عوأ ةل،لقللعبقلم ع  تلمأوما ت 



 

 

لهنهلليس شعول لمهض نهلمهلمتن بهعهمللم نبم يلم نفس ةللمإل سهسهملم ع  ادةلل  دبم لم عهطفدةل،للينادق
ناقمللدق اهلل،لليفن بهندهلفن دهللع  ادهلللي  بهندهلحت د الللشدهمالللمف داللل،لليدق كب لأبمعثندهللمدهلأدال  فه ندهللمعهن ندهل
مهل  ةللمنسيهمل،للمهلأالم  فكريللم  عبريلمهلتبمفطللم  ئهمل،للمهلف ندهلمدهل دب أالغ ةللتعبدريمملجمهزيدةللمخ  ده ل

نددهللف سددف نهل،لك دهليسدد نب ب لمااددهئطللمخل دهئصللم   دد ممللم ن عددهمل فدبلدل ل فددبل،للمددقىلسد    نهللع ا
م ددرلا ددللإ  نددهلمألديددبللمآل مءلم ددرليددقيهلعددهل،للعددذملك ددهلي كددب ل   ددال لذلقل ديبلنهضددجلاكددننتلمددهلم فهضدد ةل

ندب لم ادبللأالمألدأهءللمهلحت  للم  عةللمإلعيه لرهلياوءل لمهل لمئدعلمألد ل،لك دهليسدهعقاتللع دىلإجدهدةلف
  لم ن دبقلمألدأ دةلتدحتديل:لم  ذمءللتأثريمللعذهلمألمنه لم رلد سباهللمس يقلاهللمط عدبملع  نده،للخال دةلم ادبلل

ل.1«لل  فةلاهمةليفلتن  ةلم ذلقلمألديبل
نبدممللمهلنةلفن لحتا طلم ذلقلم فينلأه نسبةل    ع تليكب لموابنهلل سبلم اه أةلم ّ غبيةلم اقمةليفلم او لللمل

لل:م كبريةلم رلياقمنهلم ع تل   ا طلمألاقمفلمآلت ة
ل.إد م لمهل  بالغةلمهلل  فةل سهس ةليفلتنبيعل سه  بلم  عبريل،للأنهئ ةم  ب ةللت بيولدت ةلمأل فههب» -
 .مإلفهدةلمهلمألدأهءليفلم  اقيولم بالغيلمجل هيلللمق بهسل سه  بنتلل هكههتتل -
 .طليفلفنتلم ّنصلمألديبللم  فهعللمعهتب للم سهئللم بالغ ةل   ع  -
 .تب  الم فها تللم  ان همللمألسه  بلم بالغ ةليفلد مسةلم نصلم ناقيةل -
 .  قلم  ب ةلمألدأ ةللتوت بنهليفلجقملللحبسبل نبمعنهللإجومءل بم ل بللل  ف نهلمجل ه  ةل -
ل2.«إعقمدلجقملللماه نةلأال ب لم نبعةلتع لعهلمعجللم ق -
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 .112:ل  قل ه لمسكل،لفهلم  ق يسل   أ ةلم ّ غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ةل،ق 

2
ل.29:مننهملم شعبلمألدأ دة،ق 



  

ل:للالجمل وقياس  ولها بيعة ل3-3
مجل  ددددةلمددددهل»لم تأينددددهليفلاددددذهلم ق مسددددةل سدددده للتعددددقمدلعددددقدلمجل ددددلليفلن ددددبقلخم دددده ةلأهع بدددده ل  

ل ادددقلجلأندددهلعدددقفلق دددهسلطدددبللمجل  دددةلإىللمخ  ددده لل1«م ب دددقمملم َ غبيدددةلم دددرلتف ددد نهلنا دددةلعدددهلجم بعدددةل خدددوىل
يفل:للحت  نهلع ىلم ن هئجلم  ه  ةللل2 فههبلم س ع  ةم ن بقلنفسنهلم رلق نهلأق مسةلأن ةل  فه نهلم شول ةلإىللمأل

م شعولم اقنلمخ ندهلندصليفلمدقحلم وسدبلل د ىلم لع  دهللسد تل  بب درييل،كهند لنسدبةلمجل دللم ا دريةل قدللمدهل
مجل للم  بي ةللققل  جعنهلذ كلإىللتفسريممل مهنه،لطب عةلم ع وللم بضبعللاذملعكسلمهلل دليفلم نصلم عه ول

 ن م لقبهينلفاقلم تك لم شهعولع ىلمجل للم ا ريةل  ب   لآاهتهلل دوخهتهلضدقلم عدقل،ل  كدب ل"لمملفقمئ ةلمنشب ل"ل
،مألمددولل%21 مهمجل ددللم  بي ددةلقددق ملأنسددبةل%26 سددهئللسددويعةلسددن ةلم فنددتل  ادده ئلخه ددةلل  عددويبلعهمددةلأنسددبةل

كدد ملم اه ددةلع ددىلمجل ددللم  بي ددةل  ددثلم ت"لمجلددوحللمألمددلل"لخي  دداليفلفددهلم ا ددةل  ل  خددةلم سددعبديليفلنددصل
لقق لم  ب  الم عهملل%18.26 مهلمجل للم ا ريةلقق ملأنسبةلل%11.97 ب الشخب نهللتاويول  قمثنهلأنسبةل

ل%17.21 مدهلمجل دللم ا دريةلقدق ملنسدب نهل%ل16.28يفلكللم ن دبقلمألدأ دةليفلمسد خقمملمجل دللم  بي دةلأنسدبةل
ولكثريملليفلماو لم ع بم،لل   بض جيل كثولنسبةلمجل للم ا ريةللم  بي ةل كللاذمليفلماو للمآلدم ل،للتلخي  المألم

ندددصلليفلادددذملم او يوجدددعلإىللمجلدددقلللم سدددهأطلذكدددوه،ل كدددهلع بمدددهللكهنددد لنسدددبةلمجل دددللم  بي دددةلمادددق ةلف دددهلأنسدددبةل
م ناددهدليفلللعدهل مه ددةلكدللمددهلمجل دللم ا ددريةللم  بي دةللآ مءل%11.21 مدهلمجل دللم ا ددريةلقدق ملأنسددبةللل11.21%

مجل للم ا دريةلتتسدهعقلم     دذلع دىلم  عدوفل»ليفضللتب  المجل للم  بي ةلذ كلأل للذ كلجنقل ن بم ل  هح
إىللن دبقلذممل سدد ب لع  ديلدق ددط،لي دبعلمألفكدده لليددقخلليفلم نها ههتدهللتليسدد  ثنتلأه  دهيلل إلقبددهللع  نددهل

ل.ل3«لم ع للع ىلمتث نهلل هل ةلتا  قاهليفلم ك هأةل
هلاددذملم دددو يلي ضددجيل نددهل  لمجل دددللم ا ددريةلتلت ددد جيل  كهتددبلفو ددةلم  بسدددعليفل فكدده هللت دددب متهلللمدد

لأدددذ كلتاكندددهلم  ف ددد لليفلم ادددبل،للادددذملمدددهليدددحتثولأعدددقاهليفلم   ادددي،لأ ن دددهلنعثدددولع دددىل  يلآخدددولا ددددللإىلل
 سددبمءل للم سددهمعل  ددثلمسد ع هللم كهتددبل  ي ددللم ا درية،ل ددهلهلددهلمددهلفبمئدقلم هأ ددةل  كهتددبلل  ادده ىءلع دىلم

يوىلعبقلم  كلموتهال  لمجل للم ا ريةلمهل  ثلتن   نهل  نه مملم ادومءةللم كدالمللمتسد  هعلفنديل سنددلل
ليباددىل كددلللجنددةلنهدددوهلمددهلم ناددهدللم  نيغددبيهللم بددده ثاللل4عنددقلمافددبلل سددوعلعندددقلم ولميدددةلل م ددعلعنددقلم ادددومءةل

اددىل  ي  ددةل مه  نددهلم كبددريةليفلم    دد للم  نيغددبيللكسددبلم ندده مملم  ع    ددالدل لمتن  دده لأل ددقل،لل كددهليب
ل.م  غبيةلم  عقدةل
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 .822 :قل، ل  هحل،لد مسهمليفلم َ غةلم عوأ ةلم ف  ىل،للطوئطلتع   نهم ن بل 

ل.811:.ق،(ل86)لمجلقللل قتلل،م   طل،لم ن بقليومجع   عوفلع ىلل2
 .ل822:قلل،غةلم عوأ ةللطوقلتع   نه   هحل،لد مسهمليفلم َلل ن بم ل3
 .71ل:قل،م نصلمألديبلمهل يهللإىلل يهال،عبقلم  كلموته،جعلميولل4



 

 

 :«الموسيقى الشعرية » دروس العروض في المقرر األدبي  -0
مادددقيثليفلادددذملمجلددد ءلمدددهلم ب دددثلخيدددصلم ادددو لمألديبلدل لم ع  دددي،لأهع بددده   لادددذملم نشددده لقدددقلأوجم دددهل

لم ددد ممج،ل هأقسدددهملمألدأ دددةلردددهلف ندددهلشدددعبرلمآلدم لللم ف سدددفةلللشدددعبةللمآلدم لم  يندددةلم ك فدددةلأنعدددقمدلمحمل بيدددهمل
ل.لابلنشه لم عولا.لم  غهملمألجنب ةلفاط

للألمه ةلاذملم نشه لس و هليفلم ننهمل اقمفهل،  دثلي  دعلع دىلت دب لم دبز للم  فع  دةللم اهف دةليفلم شدعولمادقيثل
ل:ع بمه،للم عه ولخ ب هللع ىلم  ع ت

ل.اه لم ك هأةلم عولض ةللتا  علمألأ هملم شعويةللتفع الهتهللحبب اهإتل-»
ل.إد م لم   ب لع ىللز لم ا  قةلم عوأ ةلم عه وةلللمه  قثهلمهلمياهعهملجقيقةل-
ل.تذلقلدل لم بز للمإلياهعليفلمجه  ةلم ّنصلم شعويل-
ل.إك هللأ  لنهقصلرهلينهسبللزنهللقهف  ددهل-
ل.ع  ال بللمك شهفلمأللزم لمسهعدهللإجومءلمبه مةلأالم  ل-
ل.توس  لقبمعقلع تلم عولاللم    هتهلمألسهس ةلأ وياةلم سحتملللمجلبم لمن القهللمهلشبماقل-
م  بقدددالعندددقلمبدددق لم  فع  دددةللم   ث دددللع دددىلك ف دددةلتبزيعندددهليفلم شدددعولذيلم شددد ويهللم اهف دددةلم بم دددقةلليفلم شدددعولل-

ل1ل«.ماقيثلم عه و
 :وتية في الدروس العروضية للمقررمظاهر ومسائل ل_ 0
ة،ليهندددولذ دددكلخه دددةليفلم ك هأدددةلم عولضددد ةل  ب ددد ل دددبت لةنه ددد لنشدددريلاندددهل  لد لسلم عدددولالحت دددلللل

لم  غدينلأده،ل يدهلت ضدجيل  دبمملمادولفللخمه جنده،للم درلأنمكده لمد ع تلادذملم سد بىلخه دةلم ثه ثدةلآدم لم  عددوفل
بت ةل،ممدددهلي   دددبلمع  دددهلكفدددحتمل دددذ كللأونهجمدددهل غبيدددهل دددبت هلمسددد وملع  ندددهللم بقدددبفلعندددقل ا اةلمجه  دددةلم دددنصلم  ددد

يسدد   علاددذملم دد ع تلمتن ددالقللفاددهلاقمثددةلم بضددبع،لمهلي  ددهلمددهلزخددتلكبددريلمددهلمعدده فل ددبت ةللاددبلمهتف اددقهل
 ع  دددالأوم ندددهلم  ع    دددةللماو متندددهلرخ  دددالمسددد بيههتهلل طبم اه   بضددد جيليفلادددذململدددهل،لل دددذ كلجندددقلم كثدددريلمدددهلم 

(لم ضددهدللم هددهء)لأددال دبيتلكددذ كل(م سدداللم  ددهد)مددهلمثددلل دبيتللل2يالقدب ل ددعبأهمل   فويددطلأددال دبمللآخددو
لتع  لاذهلم  عبأةلمألخريةلكبريةل هلت هنهاهليفلم ع   نهلم  بملخه ةليفلنشه لمإلمدالءللاكدهلم ديلمج دةلادذهل

ل.م  عبأهملمهلم وم للم  ع    ةلمأللىل
اكننددهل  لناددالعنددقل اددتل ددفهملل ددبماول ددبت ةلعقيددقةليفلم اددو ممل،مددهلمثددلللمإلدغددهملمددعلم ع ددتل نددهل

يوتفددددعلم  سدددده لف ددددهلأددددهاوفالم تفهعددددةللم ددددقةلف  ددددريم لأ ددددقمخ ن هلك ددددوفللم ددددقلتلمن  ددددةلأددددالأعضددددهل»لم ددددذي
ضدع ال كثدوللأعضه،ليشقلماوف،لي  ملم  سه لمبضعهللم قم،غريل  لم  بهسهليفلمبضعلماوفل دهلزمدلف دهلمدهلم  
لمهلم  بهسهلف هلأهاوفلم بم قل،لقهللمأهليع  لياعلم  سه لع  ن هللقعهللم قملمهل  ثلتيف لل
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 29،لقلمننهملم شعبلمألدأ ةل 
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لمهلنال ههلكذ كللم،6222  ع  الم ذيهلق نهلأ ق يسنتليفلم  ب لمإلأ قمئيلمنذلسنةلجهءملمال ه نهلاذهل هل سنههلمهل عبأهملن ا ةلعنقلم 

 .ملع نةل6282/ملل6229لمهل عبأةلن ا ةل  ع  ال،ل سنةل صليفلم  ب لم ثهنبي



 

مدهلم سدهكنال  دثليد تلم ثدهينلك  ويدكلفدنذملمسد  هعلم د ع تلمعوفدةلك ف دةلحتادطلم ههاوة،ل1«أ نن هلزمه ل
ضددده علمدددهلمألفعدددهلللابمدددهليعدددوفلأهدددهاوةلمألمدددوللم ل غرلذ دددكليفلمثدددلل دددلم  ادددهءلم سدددهكنال فدددهديحتويدددكلم ثدددهينل 

ل يضدهبمنبل بت ةلاهمةلكهدبماولم دقلجبل تلم ق مسةلم عولض ةلهتل.فاقلمك سبلأذ كل   قمل غبيهل بت ه.2مإلدغهمل
ال للحبوفلمهل ويفلم  ال،للذ كلإذمل ا هلمه ل لل إطه ةلم  بملحبوفلمهل  وفلم قللم "ل  الحلمتلايليفل

بضددجيلاددذهلتلل88: قددتلم  ددهيلللقمللل كثددولقبمعددقهلزبيقيددةلم ن هذملم خ دده ةليفلمجلددقلللسددكب ل،للاددبلأدده لمنددتلجدد
ل.م ههاوةل

م  دددبملاندددهلل  فددديلأل لم  دددبملماهأدددلل» محدددقل  دددقلقدددقل لليع ددد لن دددبقم لعدددهلم ق مسدددةلم  دددبت ةليفل
سدد ع هللخددالللمتمهلةمك سددب ة ددالتللدت لجمسدد بقميلل دد سل ددهلمعددجليفلذمتددهلمددهلم  كددهل  لنضدد الإىللاددذملم عدد

ةلينبغدديل  لتحتخددذليفلماسددبه ل ددالم   ددّقيل      ددلل ددم ددذيليضددفيلع ددىل  ددبمملأعددضلم ك  ددهملمالمددجيلخه
لل3«م ّ غبيل

لم ق سلم عولضديلسدب لل   عدوفلع دىل دفهملمأل دبممل،للخمه جندهلأشدكللي نهسدبلمدعلم دبز لم عولضديل
 .رخ  المس بيهتهل

لؤاهلمهلن بقلم او هايب جيل بماول بت ةلاكهلمن (ل88)جقللل قت.
 الصفحة النــص ظواهر لوتية

لمإلدغددهم
لآسيلع  هلذملضتلم ثويلجسقي*لمس غفولم لإتلمهيلللتلل قيل -
لم ّنفسل  لللايلجهزعة -  لم   ليفلمابل ع يلكللمش هق*ل كّ اه

لل - للمذابه لأه غهليل،لتلم  ع ب*لمدذايبلل وّللكل ل وًّ لمهلكهن ه

ل81
ل12
ل76

لم ددددق

ل؟ بمدينهنشييل بمديكل،ل ملنأسىل*للنههلنهئجيلم   جيل،ل شبدههللعبمديي-
لعهلَعذ  ه،لفأشّقلم فهقةلم   عهل*لمعبلع ىل ه بلم   ب للم تقلدلمجبل-
ل....تتسكولملأه ن  و-

لفسبفليأيتلع ول....مذملق   هتلخه قملل

ل19
ل77
ل

ل91
ل

م دددد ع تلإىللم ب ددددولم  دددد  جيلللي ددددللل كددددهلإذملكدددده لم ددددنصلم خ دددده مليناددددلل دددد   هليفلم اددددو ممل،فندددددل-
لم بقبفلعنقلمجه  هملم نصلم  غبيدةللم بسد ا ةلمننده؟لادذملمدهل دق لمدعلن دبقلعقيدقةلقدقل دنفنهاهليفلمجلدقللل

هلددددددددددم ددبميلللقددقليددحتديلم ناددللمخلددهطئل  ددنصلإىللعددقملمتكددهلم دد ع تل  ب ددبلل  كفددهءةلم عوف ددةل للم  غبيددة،للاددبلمهعثون

                                                 
 .221:،ق8،مملل6227،ل(د، )عبقلم ومحه لماهمل ه ل،لحبب للد مسهمليفلم ّ سهن هملم عوأ ةل،لمبفتل  نشول،للل1

م  دد   هملم  ددبت ةليفلم ددهد ل"ل،ليومجددعل أددبلأكددول سددالل12:يومجع، أددبلأكددول سدد ينل،ل دمءمملم اددومءل،د مسددةليفلمسدد بيهملم     ددللم  غددبي،ق 2 
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ل662:لدئلم  سهن هم،لق محقل  قلققل ل،لمبه 
 



 

 

  الحلعبقلم  بب لك هل شونهلسهأاهل،،لإذلجنقلخ أليفلناللم ا  قةل  ثلل دلن نهليفل"لمتهم أبل"لع  هليفلنصل
ل:م او لك هلي يل

 النص أبو تمــام
لم  ه خهليفلع  لةدب يدم  بمه
ل دتليذاددبلفديلم  يددةل

لس ددالم بغددقمديلم ثهئدو
ل بّدهه...شددطلم   ومَءلإ  ده

لعوأ دة ل خد ء ل دالدعد  
لدددددددهه،لممع   دد

لم  بَملم  ده َخليفلط ية ل كهني
ل بّدددددههلمحتمتددددوم ،

لم  بملم  ه َخليفللادوم  ل كهني
ل ّ  دددددددههلمأل ددددد م 

ليهل َس ددالم ع  دددتلم ثهئدددو
ليفلق بلم هه  ة َقلس هأك،للمن ل  لغ   لإخ  ع 

لشهددددددددطلم َع   دددددهل
نددددىليفلطددد يّه لاه للمضدو  

ليسددوىليفللاددددوم لل لمضدو  
ل******لللللللللللللللل

ُّل ليفلمددب ِعِقلتذكده  ليهلجددددّق
ددديلمألأندددهءهلمألأنددددهء لي ا 

لي عدددهَطب  لمفدددهليطلمألنبددهء
هغ َ قليفل ق لمألخ لم عوأ ددة

لم  لم س اه
َقي دددددهلل لمدددهزمَلليشددّطلم نّدن 

لتي ل دونّدتل أبلمتدهملمجلددقُّل د يهله
َندت ل لقددقلقددهلل ندددهلمدهملنَدف 

ددِقلَطَبي ندهه لم ّ دهدقليفلم غ   للم س اه
لَلقَدنَدع ندددهلأه كه ددبلم دددوليّدة

ل******لللللللللللل
لتليسا ددددنهَلفَدو ده ليبمهدددكه



 

ل لليسا دددددكل ضدددددده
لم ّ ذَكدده لثا دل ل دددالمَح ندهه

لندَدددددددَقمدددددددده
لمألعبمم...لاسوةليفللجنكلأعقلمألعبمملم

ل  دددددددده لَ دددددهَ م 
لل ادَدهءهلمجلدددقل أدديلمتدددهم

لع قءل هأ  م لم ب قدددةلمألك دددهمل
لع ددقلتعدددداّلمللكددددالم

لع دددددددقلدمدددددددهلل
لسها دهاهلفَد هيده ل  دده لل1...َت  هبه

ل

                                                 
1
 .822،ل826:مادو لم شعدبلمألدأ دةل،لق 



 

 

 أبو تمـــام 
 

 :   مهلي ي(  الحلعبقلم  بب )شهعو مهلمهجهءليفلديبم لم 
 

(0) 
لم  ه خهليفلع دب يدة لم  بمه

ل دتليذاددبلفديلم  يددةل
لس ددالم بغددقمديلم ثهئدو

ل بّدهه...شددطلم   ومَءلإ  ده
لعوأ ةلممع   هه، ل خ ء   الدع  

 
 
(6) 

لم  بَملم  ه َخليفلط ية ل كهني
ل بّدددددههلمحتمتددوم ،

لم  بملم  ه َخليفللل لاوم  كهني
ل ّب دددههلمأل ددددد م 

ليهل َس ددالم ع  تلم ثهئدو
ليفلق بلم هه  ة َقلس هأك،للمن ل  لغ   لإخ  ع 

لشهددددددددطلم َع   دددددهل
نددددىليفلطدد يّه لاه للمضدو  

ليسددوىليفللادددوم   لمضدو  
ل

ل(2)
ليفلمددب ِعِقلتذكده  ليهلجددقّل

ددديلم بندددهءهلمألأنددهء لي ا 
لمفدددهليطلمألأندهءلياددهَطعب 

هغ َ قليفل ق لمألخ لم عوأ ة
لم  لم س اه

َقي ددهلل لمدددهزمَلليشددّطلم نّدن 
لتي دونّل لل أبلمتدهملمجلقُّل د يهله

َندت ل لقددقلقددهلل ندهلمهملنَدف 
دِقلَطَبي نهه لم ّ هدقليفلم غ   للم س اه

لَلقَدنَدع ندددهلأه كه بلم ددوليّدة
ل

ل(1)لللللللللللللللللل
لتليسا ددنهَلفَدو دهيبمهل لددكه

ل لليسا دددددكل ضددده
لم ّ ذَكدده لثا دل ل المَح ندهه

لندَدددددددَقمددددده
لمألعبمم...للماسوةليفللجنكلأعقلمألعبمم

ل  دددددده لَ دددددهَ م 
لل ادَدهءهلمجلدددقل يبلمتدددهم

لع قءل هأ  م لم ب قدددةلمألك دهمل
لع ددقلتعدددداّلمللكددالم

لدددددقلدمدددددهللع دد
لسها دهاهلفَد هيده ل  ده ل1...َت  هبه

                                                 

ل8ل-ل http//daifi.montadaarabi.com/t1253-topic  قلعبقلما  تلغن ت.د:  شهعول الحلعبقلم  بب أا تلمتهمليبقومءةليفلق  قةل أ.
دلمليهلم شعويةل،لمهل ئةلم  ويةلم عهمةل  ك ه ،لليومجعل الحلعبقلم  بب ،لمألع هللم كهم ة،للمسهءل62:22م سهعةلل62/29/6282:يبمل

ل281،ل282:ل،ق8992،(د، )م اهاوة،



 

للم  ف صل  بن ةلم ن  ةل  ا  قتا، قل  لم نصلم بم دليفلم او لخي  الع هلجهءلأهلم قيبم ،لمهل  ثلم اهطعلل
مددهل  ددثلنهددهملمألسدد و،لك ددهل ننددهلجنددقلأعددضلم فددودمملقددقلمسدد بق  لأددأخوى،لممددهيحتثولع ددىلمسدد بىل:،توت بندده، يل

  فعددد المللم دددبز ل يلمجلهندددبلم بسددد ايل  دددنص،ل  دددثلل دملم ا ددد قةليفلم ادددو لم ا دددعلمألللللمننهمدددقمجلمدددعلم
ل1م ا علم ثهين

ل2: كهليفلمهلجهءلأهلم قيبم لك هلي ي
ل بّدهه...شددطلم   ومَءلإ  ده

لعوأ دة ل خد ء ل دالدعد  
للممع   ددددددددهه،

لم  بَملم  ه َخليفلط ية ل كهني
لمحتمتددوم ،ل بّدددددهه

ل(8)لللللللللللل
ل بّدهه...شددطلم   ومَءلإ  ده

لعوأ ةلممع   هه، ل خ ء   الدع  
لم  بَملم  ه َخليفلط يدة ل كهني

ل بّدددددههلمحتمتددددوم ،
للجهلمتخ الفليهنولكذ كلع ىلمس بىلمأل فههبلللم اهطعلل  ثلجهءليفلم ا علم ثدهينلمدهلم او ،ل كندهلادبل*

ل3:مهي يثه ثليفلم قيبم ل
ُّل ليفلمددب ِعِقلتذكده  ليهلجددّق

ددديلمألأندددهءهلمألأنددهء لي ا 
لي عددهَطب  لمفدددهليطلمألنبددهء

ل4:ل كهلمهجهءليفلم قيبم لكه لك هي ي
ليفلمددب ِعِقلتذكده  ليهلجدددقّل

ددديلم بندددهءهلمألأندددهء لي ا 
لياددهَطعب لمفدددهليطلمألأنددهءل
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 822:يومجعل،ماو لشعبلمألدأ ةل،لقل 

Com 
 4

ل81:22ع ىلم سهعةلم سهدسةلمسهءلل69/29/6282:ليبملل  /www. http متهمل يبلقومءةليفلق  قةل.
ل281ل282:لمألع هللم كهم ة،لموجعلسهأطل،قليومجعل الحلعبقلم  بب ،ل

 



 

 

 ا  قةلم رلل دمليفلم ادو ،للأدالمدهلل دملع  دهليفلم دقيبم ل،ادللي دللادذملل مهملاذملمخلالفليفلأن ةلم
إىللم ب دولم  د  جيل_للم ذيلتلي مللتليق  لم كثريل       لأالم دبز لمخلدهطئل للم  د  جيليفلم ا د قةل_م  ع تل

ل.هلهللم  غينلأعقاهلربس اىلم نصل؟
لمدهلأدال ادتلمألخ دهءلم عولضد ةلل1 قةلم    جيلققلت اىلمع  بم هدةلم هعبلكبريةل  ب بلل ب ولم ا 

ل:لم رلمس ن يباهلمهلن بقلم او لمهلي يلم نفةليفلمجلقلللم  هيلل
لل

                                                 
1
  به ه92:22 سهعةلأثهنبيةلع يلمالحلأب ق ةلمل22/29/6282:  بملم ق مسيلم نعاقليبمكهن لمال ه نهلاذهلمس نب ةلمهل سهتذةلم هدةلخالللم 



 

لاو لمألديبل س بىلم سنةلم ثه ثةلثهنبيم يبضجيل خ هءلعولض ةليفل(ل86)جقللل قتل
 

لت بيبلمخل ألللم  ع  طلع  هلل فةلمخل أللم س وللمكه لمخل أللم  ف ةل

ل99

لج ليفلم شعولماوم ول

ل62-68
د و للللللللللل لمحه لِد  

ل ِع  ده  ل(ق عللتقاه)مهس  َدف 
د و لللللللللللللل لمحه لِد  

للللل ل(ق عللتقاه)فَدع ددال  

ل6ل822
للللللللللل دو  لَزا  لِمه 

لل ِع  ه  ل(ق عللتقاه)مهس  َدف 
للللللللللللل دو  لَزا  لِمه 

لل ل(ق عللتقاه)فَدع دال  
ل..فاقلجنقاهليفلس وللتلجنقاهليفلآخدول..لأ  للتلجنقاهليفلآخدوفاقلجنقاهليفل81ل822

ل821

لم  اه  ليفلم شعولماو

ل62

لألننيدهل هَ   َدطهليفلَسهَعِةلم ّن  دوِل
لألند نَدهل هَ   ِداهِف َسهلَع ِدن   دوِل

ل/لل2/2//لل//2/للل//2//لل2/2//لللللللل
للفَدعهب للللل لللفَدعهب ه  للللَفعبله للفَلفَدعهب ه  له 

لألننيدهل هَ   َدطهليفلَسهَعِةلم ّن  دوِل
ل ِل ِللقهِف َسه لَعةلند َنص  لألند نَده ل هَ  

ل/للل2/2//لل2/2/لل//2//لل2/2//لللللللللل
للفَلللل للفَدعهب ه  لللفَدعهب ه  للَفعبله لفَدعهب ه 

ل1-2ل822
 صلم  فع  ةل  سلشوطهلل  لت تلمهليفلم ب  ل...

 دد للجدد ءلمننددهليفلأددللقددقليكددب لجدد ءلمننددهليفلأ
ل.م ب  لم ذيلي  ه

 صلم  فع  ةل  سلشوطهلل  لت تلمهليفلم سد ولأدلل...
قدقليكدب لجد ءلمننددهليفلم سد وللجد ءلمنندهليفلم ب دد ل

ل.م ذيلي  ه

ل882
مإلنسه ل"لم نصلمألديبل

ل  قلم  ه لأهليةل"م كبريل
ل68

ندهلم  ري للقهللشعيبليبملل ّقندهلم  ددري م  ريلانهلمفعدبللأدهل:للقهللشعيبليَدب ملَلَ ق 
ل. صليس ا تلم بز 

ل61ل882
لقفددديلم  ّدددده ي لإينلنبدددعلتدددده ي لجقيدددق،ل ددددصليسدددد ا تلل ل قفيلم  ه ي ل نهلنَبعهلته ي لجقيق

لم بز 

ل812

يفلجمهللم عولالنصلللللل
"لللللللل   م لم غوأةل"ل

لعبقلم ومحه لج  ي

ل81

م ا دد قةل هددنف لحبواددهلمددهلم ددبمفولمهل ملللللليفل
ل.عولمادوم ش

أ ن دهليع د لم عولضدد ب للز لم ا د قةلمددهلم دبمفولفاددطل
إذملَل دملمفدددددددددهع نتلل دددددددددبلمدددددددددوةللم ددددددددددقةللللللللليفل

ت غددددددريلإىللمفددددددهع  نتلم ددددددرل"لمفددددددهع نت"م ا دددددد قةلأل ل
لل1تسهليليفل وكههتهللسكنههتهلمفهع  ه

ل62ل812

»ل اقلم ملم شهعولأالتفع   دالم دبمفو:لمخلال ة
ثل دددفب فن دددهل «لهع  همفددد»للمهلددد م«لمفدددهع نت

ماهجدددةلإىللم  عبدددريللادددبلأدددذ كليكدددب لقدددقلكسدددول
م وتهأددددةلم بسدددد ا ةلم ا ددددقةلل ددددهفبلع ددددىلم ب ددددقةل

ل«لم  فع  ة»لمألسهس ةل  شعولم عويبل

أنمكدددده لم شددددهعول  ل:ليضددددهفلإىللمخلال ددددةلمددددهلي ددددي
يضدد السددهكنهلليفلهنهيدددةلم سدد ول،اددذهلم هددهاوةلج بددةل

 عبدقلم ومحده ل"للللل  د م لم غوأدة"ليفلاذملم ّنصللنص
لج  يلل

خ ه ل"م نصلمألديبلل821
ته خييلع ىلق ل الحل

ل مللدنال"لم قيهل

تغ ددددريلم  فدددبليددددحتديلإىلل...ليدددهل يندددهلم  ّب دددددلهلم بددددقمئيلل...يدهل يندهلم َب َددلهلم بددقمئديلل62
لتغ ريلم بز 

َ  ةلم ّ فدددددل،للمتدد  دةلم  فدلللإكِس دَولم غدقلمم عنال67ل821 لمكِس دددددَولم غددددقلم عنددددالتغ ددددريلم  فددددبلتددددد  
ليحتديلإىللتغ ريلم بز لكذ ك

ل
ل

                                                 
1
 .877:قلم عولاللم اهف ةل   فىل وكهم،للقبمعقلم شعوليومجعل،ل ،   عوفلع ىلم ابمعقلم     ةل  ابمعقلم عولض ة 



 

 

إ لت ددكلمألخ ددهءلم عولضدد ةلم  ضدد نةليفلماددو لمآلدم ل،تتكسددبللم دد ع تلكفددهءةلخ هم ددةل سددبلمددهلنن هواددهلمنددهلل
ل:عنقحت   هل  ن بقلتك شهفلحبب اهلم     ةل،للم ب بللإىللمألاقمفلم س وةلم  ه  ةلمهل

ل. هأةلم عولض ة،للتا  علمألأ هملم شعويةللمعوفةلتفع الهتهللحبب اهإتاه لم ك-»
ل.تذلقلدل لم بز للمإلياهعليفلمجه  ةلم نصلم شعويل-
ل.إك هللأ  لنهقصلرهليندهسبللزندهللقددهف  ه-
ل.توس  لقبمعقلع تلم عولاللم    هتهلمألسهس ة-
ل1.«م شعولم  بقالعنقلمبق لم  فع  ةللم   ث للع ىلك ف ةلتبزيعنهليف-

لإذملكهن لم  فع الملخهطئةلألنهلمليناللم نصل    هلل    ع  ا،لفننهلتلجندقلتنهسدبهللإياهع دهللمبسد ا هلل
ع ددىلمسدد بمهللخه ددةل،أل لمإلياددهعلم  ددبيتلي شددكللمددهلخددالللمتهثددللم  فعدد الملم  ددبت ةليفلم ددنصلمألديبللخه ددةل

ل2.ريهلأه بس اىلم شعويةم نصلم شعويللاذملمهلمسههلمومدلعبقلم ومحه لم ل للغ
غبيدددةلفدوعلمددهللم فددولعللمألنش دددةلم  ّللنشدريلانددهلأعددقلق همنددهلأ دد لمآل مءل عوفدةلمددقىلإا  ددهملم  ع  ددالأكددلل

ل:للمهللذ كلنشه لم عولالكهن لم ن هئجلك هلي يل سبلمجلقلللم وفط
لقدقليوجدعلادذمل،ل%ل62.2 بالغدةلأنسدبةلمدهدةلملتالهتدهلتوت دبمثل،ل%ل26.7نسدبةلألجقنهلم للم  ع  دال دهدةلم ابمعدقل

مع ددهللم  ددللم كبددريل ددهلعنددقهلاددذملم دد ع تلمنددذلموم  ددهلم  ع    ددةلمأللىلل ثددللاددذهلمألنشدد ةلم  غبيددةل،لل ددهلف ن ددهلمددهل
 مددهلنشدده لمإلمددالءلفكدده ليفل،مخل ددهلللف نددهلع ددىلع  ددقي،ل ددهدةلم بالغددةذلقدديلفددينلآخددولأه نسددبةل  ابمعددقلللليمن ادد

 مدددهلنشددده ل.أددده وغتلمدددهلمألخ دددهءلم  غبيدددةلم شدددهئعةلم دددرليادددعلف ندددهلم ع  بندددهلم  دددبملل%ل87.1ثلأنسدددبةلم  ت دددبلم ثه ددد
  دثلجندقلخ  ده ل  ب عدةلم نشده ليفل دقلذمتدهل،للققلنفسولذ دكلمتل%ل81.2م عولالكه ليفلم  ت بلم ومأعلأنسبةل

نسددبةلأخ  دده مملنشددهءلفكدده لآخددولمت مددهلنشدده لمإل.لم دد ع تلع ددىل فهنددهللمتا  ددهملعددهلسددهعقتل ةمبسدد اف ددهل لزمنددهل
للقدقليوجددعل،ت دكلمألخ ددهءلم درليوتكبنددهلم  ع  دب ليفلتعددهأرياتلمإلنشدهئ ةل للم ك هأ ددةلللقددبعللادذملمهيفسدول%ل82.9
م  جمدةللأسدنب ةلأهألمنده لم ن د ةلةعلإنشدهئ  ضدم كثولم  ع  دالتليسد   عب لحتويدولمبلللجقنهل  ّللللنت، ا ةلمتوسلذ ك

ل.لسن هلللم كشالعنهليفلم ف للم ال طتل،لاذملمههل
ل"  لمددهدةلل:مددهلأددالمددهل ددو بملأددهلمددهي يللل،لل ددوحلم ع  ددب لكددذ كلأأمه ددةلكددللنشدده ل غددبيلأه نسددبةل    ع  ددا

ل،للققليوجعلذ كل  ب عدةلم دهدة%22.28غبيةلمس  عهأهلمهلم ن بقلمألدأ ةلأنسبةلتع  ل كثولمألنش ةلم  ّل"لم ابمعقل
جنددقل؟لللللللأه ددذممل ددهدةلم ابمعددقمددهلتع دد  نتلم  ع  ال ددهذمليكددب لنفددب لل:نددهلطو ددهل تللاددبلاندده لتسددهؤللي ددجيلع  

مألقسهملمألدأ ةلحبيدةل دعبأةلمضدهم ننه،لل دصلطويادةلعوضدنهلم درلأهتد لتلحتفد للم ع  يعنقلمض هلخه ةللذ ك
ةلم نهولمهلجقيقل  ب ثلعدهل،لل ذ كلع ىلم سحتل الإعهدللايلطوياةلعنقاهلمنذلأقميهملتع    هلمأللل،م  ع تل

ل.لةللققتليسعنهلملهللم  ف  للف نهلانهشم سببهمللمألسبه لم حتديةل ذ كلأه     لللم نهق

                                                 
1
 29:مننهملم شعبلمألدأ ة،لق 

2
 .21:،قمل6226ل،8،دم لم بفهءل قن هلم  بهعةللم نشو، لىللم نصل بلنسطلمننييل ق مسةلم نصلم شعوي بملإم مهل،لمومدلعبقلم ومحه لم ل ،لل،يومجع 



 

 هلف هلمدهلجمدهزللخ دهللل%ل22.8احتتءلم  ع  الأنسبةللقبللك هلجنقلنشه لم بالغةلمهل كثولمألنش ةلمس  عهأهلمه
م عده فلأده  وقلم نهجعدة،لأعدقاهلكده لتوت دبلمدهدةلم عدولاللاديلل دهلل دتبلل،لمهلمثن يلم ذلقلم فينل    ع تليققل

 ددهلف نددهلمددهلخفددةليفلل،%ل81.8م ددرلا ددللإ  نددهلم  ع  ددب لفاددقلقددق ملم نسددبةل ددبميلللمألخددوىلغبيددةمددهلمألنشدد ةلم  ّل
 دبلأنسددبةل لزمهندهللطويادةلعوضدنهل،لك دهلسدبطلم  بضد جيليفلم ف دللم سددهأطل،ل مدهلنشده لمإلمدالءلفكده ليفلقهف دةلم  ت

هلينق ملضد هلعقملم  صل يتلسهعيليفلم و  ةلم ثهنبيةلهلذملم نشه لإتل نّل:ل مهنهلققلتكب لتع به ممل%ل1.1
ل. نش ةل غبيةل خوىلكنشه لم  عبريلمثالل   ابنللت   جيلمألخ هء

لم ع  اغبيدددةلم ك سددبةلمدددهلم ن ددبقلمألدأ دددةلم خ دده ةلعندددقلفئدددةلمجلددقلللم  دددهيلليبضددجيلتوت دددبلمألنشدد ةلم  ّل
ل.لم  ع  ال(مألسهتذة)

ل

لم ن بقلمألدأ ةلم خ ه ةل اتلمألنش ةلم  غبيةلم ك سبةلمهل(30:)جقللل قتل
 مألنش ةلم ّ غبية

 فئددةلم  ع  دددا (مألسددهتذةل)م ع  اللفئدددةل

 م نسبةلم ئبية م عددقد م  ت ب م نسبةلم ئبية م عددقد م  ت ب

 %32,7 92 1 %30,1 25 1 قدددم ابمع

 %20,3 57 2 %30,1 25 1 م بدالغددة

 %15,3 43 4 %18,1 15 2 م عددولا

 %13,9 39 5 %13,3 11 3 مإلنشددهء

 %17,8 50 3 %8,4 7 4 مإلمدددالء

 

 

ليبضجيلتوت بلمألنش ةلم  غبيةلم ك سبةلمهلم ن بقلم او ة(21) ستلأ هينلل قتل
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 :ينصحى والعامية في المقرر مكانة اللَّغة العربية الف -3
يفلمهنددويهللأه نسدبةل ندهل طلم َ غدبيللم   ثدلمسدأ ةلم ددنّلاديلل:هلم درلتشددغللأدهللم  ع  دادم اضهيدل ادتإَ لمدهل

ل:مههل
ةلتع بددده ممل ددم ادددو مملم  ع   لن ددبقلةليف دداندده لمدددهليحتيددقلمسددد ع هللم عهم:اللغــة العربيـــة الفصــحى والعاميـــة0-

نن  دوإىلللهلمند،للمن القدهلمدهلادذملم  دوحللدمدهليدوفضلتب  فندهلألسدبه لم عدقدةل يضدهللللانده .تع    ةلسبس بل غبيةل
مخ  ددده لمحمل دددبىليفضددديلأندددهل لتللإىللمخ  ددده ل...»يفلم ادددو يه؟لة دددغدددةلم عهمن سدددهءللمدددهل يدددتلتب  دددالم  نيلل  دددقلم دددو يا

 ددةل،لهليددهملخه ددةلللاندده لفنندده لهليددهمل ق    ددةللمج  هع...ل ةلجباويددةليفلم عوأ ددةلقضددهلم َ غددبيللاددذ«لم ددن ط»
محمل  ددةلمن ددهلل غبيددهلليفلم  ع دد تلأنددهءل«م  نيددهمل»م عوأ ددةلم ف دد  ة،لل اددقلمن شددوملدعددبممليفلم عددهملم عددويبلإىللمع  ددهدل

يفلمل  ددعلمألكدد ل«لينددقمجل»ألنددهلاّكددهلم  فددللذملم  نيددةلمحمل  ددةل،لمددهل  ل...لم َ غبيددةل"لمتزدلمج ددةل"لع ددىلمدد معتل
لل1«هللف هللي بجيلعضبمللنش 

لتع  لم عهم ةلايلم َّ غةلم شهئعةليفل لسهطنهلم عوأ ة،للمألكثولمس ع هتليفلمجلهنبلم شفبيل كثولمنهلم ك هيبللاذملمهل
لع  ددهلاكددهل  ددولطب عددةلمألثددولم ددذيلت كددهلم ثنهئ ددةل...»يعددوفلته دد ةلم شدد بع،ليفلذ ددكلي ددوحل،ع دده لم سهسدديل

إذملضدعال.اثللعهئادهليفلسدريلم ع   دةلسدريملعهديدهل د   هلطب ع ده:م ناه لم  ه  ةللم ّ غبيةليفلع   ةلم  ع  تل  عوأ ةليف
ل.إد م لم ع تللم طلمس  عهأهل  عهم ةللم ف  ىل

ل.يق لخ  هل غبيهليفلمس بيهملم عقدةليفلم ن بقللم ك ب لأه شو لم سهأط-
أدددالم ق سدددةللمل  دددعل يلم ف ددد ىلل  دددبللمتسددد  عه لم نهدددويللمتتدددالفلم   ب اددديلتنعدددقمملم  كهمدددللمإل دددهيب-

ل.لم عهم ة
ل.عقملم   كتليفلم ّ غةليفلمتس ع هلل غ ه لم نهخلم نهسب-
ل.  بللم  قمخللأ نن هلعفبيهليفلم  ع ت،لذ كل  ب عةلغ ه لمإلد م للم بعيل  اللعنقلم ع ت-
ل.  ىل قىلم ع تللم  ع تم ممحةلم عهم ةل  ف  ىلل هل ةلم   ودلع  نهليفل للغ ه لفاهلم عهم ةللم ف-
ل.  ع تلم عوأ ةلم ف  ىلتلأقلمهلأ ئةلف   ةلأل لم ّ غةلنههمللمس ع هل-
م ثنهئ ددةلم ّ غبيددةل فاددقملم كثددريلمددهلمجه  ددةللأومعددةلم عوأ ددةللتسددوأ لع ددىلإثواددهلم كثددريلمددهلمألخ ددهءلم شددهئعةلمننددهلمددهل-

ل.يفلمعهجتلخه ةل.مجع
تعاقلقبمعقاهللع  هلتلأقلمهلم ب ثلعدهلم بدقيللمأليسدوللمألسدنللل د سلإتلي  لنهوةلت  ثلليفل عبأةلم عوأ ةللل-

لل2 غةلمتس ع هللم عهم.يفلم عهم ة
لإذملتف  نهلم او يهلف  هلخيصلاذهلم سأ ة،للجقنهلن ب هلنهد ةلل ف لف نهلم  غدةلم عهم دةإتلمهجدهءليفلندصللل-
زمدلم ليفل.ل...........يادبلل كدتلسد قيل...ل»:للهي يحمل قلشنبيفلمهلاذملم  ب  دالمد"لم  ويطلإىللقويةلم  ب "
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 .91:قل،ع تلمَ غةلم   ب ايل،يل عبقهلم ومج 
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كه لاكهل  ليكب ليبمكتلاذمل سبدلعه فالعالهل؟لعهم ال ه كتلمبشلعه فالم قمنبريل(لس ق لل ق ل)ماهمهل
ل1«....م ذيلخوأ  بهلكه لطبللم ننه لكه ن  ةل،ل ميجيلجهيليعهلنبملمحملببسالع ىلناللمألغومال

قبهئددللل2 بمسددينللمألعددومل"لمددهل لميددةلمألمددري"أل فددههبللم سدد  همليفلكددللمددهلنددصلك ددهلعثونددهلع ددىلأعددضلم
تتفهط ددةل"لأعددضل مسددهءلم شددخبقلأه ّ غددةلم عهم ددةليفلنددصل"لشددناه لن ددهل"،"لمخل  فددةلسدد قيلمبدده  ل"ل،ل"لم ف   ددةل"

ل".تتفهط ةل"،"لسيلم  هاول"لمهلمألمسهءللل3،لم و ةلم  اولإلد يسلقوقب ةل"لنسبمو
فه  الم دددذلي ع  دددب ل  دددبللم ف ددد ىللقبمعدددقاهليفل»:ل  دددثليادددبلل"ل  دددقل ددده لمسدددكل"هئ دددةلم  نيغدددةلي دددوحللعدددهلثن

د لسلم  نيغةلم عوأ ة،لل كهلمهلي ع  ب لمننهلققلينتليفل  صلم بمدلمألخوى،لألَ لمق سيلاذهلم دبمدلتليعندب ليفل
لفدددبقلذ دددكلفدددنَ لم  نيغدددةلم عهم دددةلأسدددبل...لم دددذتق يسدددنتلأه  نيغدددةلم ف ددد ى،للتليومعدددب لقبمعدددقاهلف  دددهلياب بندددهل   ال

سدد  وهتهلعددلل  سددنةلمجل  ددعلأهع به اددهل غددةلما ددهةلم عهم ددةلم عهمددةليفلم ب ئددةلم ق سدد ة،لم شدده علليفلم ندد لللتددحتديلأ ب عددةل
لل4«ماهللإىللضعالم  الم ذليفلم  نيغةلم ف  ىللعقملت ب طلقبمعقاهللإجهدهتهل

 فضدهلكبريمللمدهلم به دثل  ب  دالم  نيغدةلم عهم دةليفل يدومملم دَق سلفك داللمن القهلمدهلادذملم   دويجيل سدنهل
ل.أه ن بقلم حت فةلعهللتاقانهليفلم او ممل    ع  ال؟

ملجندقلتعددوفلم  ع  ددالع ددىلل.5م شددعب ةلأعدقلع   ددةلمإلسدد بهنةلم درللق نددهلعددهل عوفدةلمددقىلم ددبتملم   بدةل  ن ددبقل
ل.بريلتس ع هللم  غةلم عهم ةلل صليفل يومملم ّق ساذهلم ن بقل،لأه وغتلمهلم  نتلم ك

ل:للإ لتكهلمسأ ةلمخ  ه لم ّن طلم  نيغبيل،لقض ةلاهمةليفلم او مملمجل مئويةلخه ةل،لفن لم ذيلين نهلكذ كلابل-ل
ل:لفي المقررين( التراثية )موقع اللَّغة العربية الفصحى الحديثة واللَّغة العربية القديمة -6
يفلمخ  ه لمحمل دبىلمدهلجهندبلم  نيغدةلم عوأ دةلم ف د ىلم عه دوةل لم  مث دة،فنيلآ مءلخم  فدةللقدقلل مهلمهلجهءل-

لم دّن طلم دذيل دبل  ل...ل»:إذليادبل"لعبدقهلم ومج ديل"لم  ف نهلمهلأ ننهل  يلنومهلمألنسدبليفلذ دكللادبل  يل دد
 مددهلم ف دد  ةللم عه ددوةلف ن نددهلمننددهل لتلليكددب لمخ  دده لمحمل ددبىللاددبلم دد ملأددالم ف دد  ةلم عه ددوةل،لف دد  ةلم دد م ل

ذ ددكلم ددن طلم عددهملم ددذيلمتث ددهل غددةللسددهئللمإلعددالمل،للم  نيغددةلم سدد ع  ةليفلمخله ددبلم عهمددة،لليفلمحملهضددومملمثلم ددن طل
م فينلم ذيلاث ه،لمإلن هملمألديبلع ىلخم  دال نبمعده،لل مدهلف د  ةلم د م لفنديلمدهل ادتلمدهلينبغديلم عنهيدةلأدهل،لألهندهل

لل6«يلم رلحت للثاهفةلمألمةلمإلسالم ة،لليكب لمألخذلمننهلمبفاهلل عهيريلمتخ  ه لم سهأطلذكوها
لأه  هيللفنىلل يلمقىلجندقلادذهلماادهئطلم درل قونيادهلم ومج ديلعدهلم  نيغدةلم ف د ىللم  مث دةلجمسدقةللللللليفل

ل.لم او يه؟
ل

                                                 
1
 .826: قل،،للماو لم شعبلم ع   ة686:قلل،ماو لم شعبلمألدأ ة 

2
 .661،ل662ل:،قماو لم شعبلمألدأ ة،ليومجع 

 .621:قلل،،لماو لم شعبلم ع   ة611ل:ماو لم شعبلمألدأ ةلق ،يومجع3
4
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6
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ل:ليفلم او يالتبال نهل  للفبعقلق همنهلأن  هءلم ن بقلم اقاةل،للم ن بقلماقيثة
م ف د ىلم اقادةلل دبميلل  أدعلل  أعدالن دهلل ه دالأه  نيغدةل"ل  أعدةلن دبقلتومث دةل"ليفلماو لم شعبلمألدأ ةلنعثدولع دىل

ن ددالتددومثالأه ف دد ىلم اقاددةلل ددبميلللم ددقللل:لم عوأ ددةلم ف دد  ةلماقيثددةل، مددهلماددو لم شددعبلم ع   ددةلفاددق ل ل
ل.لاقيثةثالثالن هللأه ف  ىلم

،للم رلكهن لغريلم سهليةليفلمخ  ه لم ن دبق،لأدالماقيثدةلمنندهللأه وغتلمهلاذهلم ن  يةلم    للع  نه
أ   الم   ةلأ م لمألمةلم فكويللم  نيغبيللمألديبللتوسد  ل»لم اقاةليفلم عقد،لإَتل ننهلملجنقلاقفهللمس ومللخه هل

ملجندقلذ دكلتليفللل1«ع طليفلفنتلم  نيغةلم عوأ ةللآدمعدهللإجدهدةلتب  فنده لحلمتن  هءللمأل ه ةلزيهدةلع ىلذ كلم  
ل:لم ننهم،للتليفلد  للمألس هذلإتلمهلجهءلعهمهلللمهلمثلل

 :مك شهفلمع  هملم نصلم قمخ  ةللمخله ج ةللمنهقش نهل-»

 .لغبيةلم نهسبةمك شهفلمههاولمإلتسهقللمتنسيهمليفلتوك بلفاومملم نص،للذ كلأهع  هدلمألدلمملم  َل -

م شددوحلم عي دديللأنددهءلم عددجللذ ددكلدل لمإلفددوم ليفلم شددوحلم َ غددبيل  ك  ددهمل ددصلتلي  ددبللم ددَق سلإىلل -
لللل2ل«.شوحلمفودمملع ىلد مسةلم َنصللمس ث ه ه

ل:مثال3.  ا ليين"خبمقلم ا وللتأثريمتهل" للمهلجهءلإشه ةلمهلاقفلتع  يليفلد سل
ولم ع  دديليفلع ددولم ضددعاللع ددىل  ددنهفلم ع ددبمللع ددىلم  دد   هملم ع   ددةلي عددوفلع ددىلخ ددهئصلم نثدد»ل-للللل

ل.ل4«م شهئعةلآنذم ل
ققاةلمت دالم  د ةلأد م لمألمدةل غبيدهلل،للم  عدوفللللللع دىل"ل  أعةلن بقل"للمهلانهلن سهءللاللأنمكه ل

ل–مسد ف ضليفلم شدوحل غةلع ومت  ه للم ضعال؟لتشدكل  لعدقدلم ن دبقلم خ ده ة،لإضدهفةلإىللم     دللم غدريل
تلاّكدهلم د ع تلمدهلم  ع دطليفلم فندتل  ب عدةلم  نيغدةلم خ ده ةل،لل-لاذملمهلس  تلتبض  هلف  هلأعقليفلم ف للم ال دط

لإ لكه لمخ  ه لاذهلم ن دبقلكده لع دىل سدهسلم ع دب لمألدأ دةل يلع دىلمألسدهسلم  ده خيي،لإَتل نندهلت هندهلنا دهل
م ع ددولع ددولمت  دده للم ضددعا،للع ددىلم ددوغتلمددهلهلددذهلم  وياددةلمددهل هسددهل يليفلمخ  دده لم ن ددبقلم اقاددةلهلددذمل

نبدق لردهلادبلمدأ بفل   الم دذلممدهلادبلقويدبلمدهلم ف د  ةل»متخ  ه لع ىلمألسهسلم  ه خييل،إتل نهللمهلمأل سدهل  
صلي للم  ه بلم عه وةللابلكثريملجقملللتليعي لمهلي بفولع  هل الخ  ه لمهلمثلتنق ملأعقلذ كلخ بةللخ بةل 

لل5.«إىللهنهيةلم و  ةلم ثهنبية،للققلمتكهلمهلف  ىلم  م لمتكنهلمهلم ف   ةلم عه وةل
،لاذهلم  وياةل   ق يسلعهلمنذلم و  ةلمتأ قمئ دةل كديليبدق لمتئد الفل"لعبقهلم ومج ي"أللانه لمهليا ح،للمننتل

لأللإنهلمهل»:لأعقاهلحب ثليابللأف  ىلم  م لمنذلنعبمةل  هفوهل،ألجللزنبل يلعهئطل غبي

                                                 
1
 .881:م ننهملم اقن،ق 
2
 .22:لمننهملم شعبلمألدأ ةلقل 

3
ل.22:ماو لم شعبلمألدأ دة،لقيومجع، 
4
 .19:لقلل،د  للمألس هذ 

5
 .91:لعبقهلم ومج ي،لع تلم َ غةلم   ب اي،لقل 



 

م ددنصليفل«لتبسدد ط»م بمجددبل  لياددالتالم ددذلم و  ددةلمتأ قمئ ددةلع ددىلم ن ددهذملم كدد ىليفلتددومثنتللإ لمق ضددىلمألمددول
يفلم و  ددةلمإلأ قمئ ددةليفل"لجبتددهل"ل"لشكسددبريل"اددذهلم و  ددة،للاددذملمددهلاددبلم بددطليفلم ددبالدلم  اقمددةل  ددثليددق سل

"لل يبلم عدالءل"للم  نديبل"للل"لمجلده بل"لولكذ كليفلم عوأ ةلمهلم  سدريل  لنعدوفنتلأن دهذملمدهلأوي هن هلل  هن ه،للمألم
،لاكذمل صلي بجيلته ي لمألمةلمكبنهلل سهسهللمهلم كبنهملم نفس ةل   ي  علل دصلن  هشدىلمدهل دهلف دهلمآل لمدهل

"ليع ددد لد مسدددةلن دددهمللللللللل"لعبدددقهلم ومج دددي"لفدددنذملكددده ل1«جندددللكثدددريلمدددهلم خوجددديلمجلهمعهم،أدددأعالملتدددومثنتل
ل.لمجبلمنذلم و  ةلمتأ قمئ ة،لفننهلع ىلتالم دذ،لم س بىلم ثدهنبيلم  ع دطليفلم ّق مسةل كثولمهلذ ك"لمجله بل

لل

                                                 
1
 .92،ل91: قم سهأط، وجعلم 
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 :خاللة الفصل 

 
 :جملة ما يمكن استخالله من هذا الفصل مايلي

 
 .ضرورة انتقاء نصوص مختلفة الموضوعات واألشكال_1 لللل

ما ننتظــره مـن مـتعلم كفـؤ هـو الـذي يكتسـب معــارف وقـّيم مختلفـة تتنـوع بتنـوع الّنصـوص  ّنّ _2    

  .أساسها المجتمعوفق أهداف مسطرة ومضامينها 

ــــــــة والمعرفيةالّيم نجــــــــام المــــــــتعلم مرهــــــــون باكتســــــــابه قيمــــــــا متكاملــــــــة مــــــــع بعضــــــــهاكالق_3 علمي

 .ستطعنا الوقوف عند أهمها في المقررين الدراسيينوقد ا سياسيـةوالدينيـة والثقـافيةوالتربويـةوالوجدانيـةوال

ـــوية اتبنيــــي فــ علــى المســتوى التوالــلي للمــتعلم الكفــؤ تظهــر هــذه القــّيم_4  لوتيـــةو) متنوعــة  لغـ

 . (ودالليـةتركيبيـةلرفيـةو 

 يستطيع المتعلم اكتساب أنظمة وظواهر لوتية وموسيقية هامة من وراء دروس العروض_ 5

 .الدراسية أن تهتم باللغة الفصحى أكثر من اللغة العاميةعلى مقرراتنا _6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصــل الثالث

 
 منهجيـــة تحلــيل النّصــوص المقررة

 

 :المبحــث األول
 منهجيــة تحلــيل النصــوص -8

 فهــــــم النّـــــــص وتحليــله -6

 أنمــاط النصــوص األدبية وعالقتها بمنهجية تحليل النصوص -2

 ت اللغـوية المكتسبــة وعالقتها بمنهجية تحليل النصوصالمهارا -1

 :المبحـث الثـاني
 مقتـــرحـات في منهجيـة تحليـل النّصـوص

 

 :المبحـث الثـالث
 إلختبــــــارللتمرين وا النمـــــوذج التطبيــــــقي
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 .منهجية تحليل الّنصوص:  المبحث األول
ةلم ضددد ب لأهألادددقمفلم سددد وةليفلم نندددهملسدددبمءلمدددهلجهندددبلأعدددقلق همندددهليفلم ف دددللم سدددهأطلأ بضددد جيلعالقددد

م عده فللم ادد تلمألدأ دةلللم عدده فلم ثاهف دة،لمثل هل ددةلمتقد م لمددهلم دنصلمددهلجهنبدهلم ّ غددبي،لللمعوفدةلمددقىلم تبهطددهل
هلأهألاقمفل يضه،ل نن الليفلاذملم ف للإىللعوالطوياةلحت  للم ن بقللمك شهفلعالقههتهلأهألاقمفلللمهلحتااد

ل.  ع تلاذهلم و  ةلمهل   قل غبي
مل شدددعبرلل6282/لم6229لقدددقلمن  اندددهليفلادددذملم ف دددللمدددهلن دددهئجلمخ بددده مملم ف دددللمألللل   بسدددتلم ّق مسددديل

،لللم  أملليفلن هئجلادذملمتخ بده ل دقل  ل1مآلدم للم ّ غهملمألجنب ةللشعبةلم ع بملم  يويب ةليفلمهدةلمألد لم عويبل
اددللاددبل مجددعل هأاددقمفلم سدد وةلم ددرلتلل-فاددةل  ي  ددع،للمددهلاندده لن سددهءللمددهلسددببلذ ددكم عالمددهململتكددهلمبل

 مل  لطوياددةلحت  ددللم ن ددبقلمليسدد بعبنهلل-تنهسددبلمحمل بيددهمل؟ل مل  لمحمل بيددهملتلتنهسددبلاددذهلم فئددةلم ع ويددةل؟ل
لم  ع تلأعقل؟

 . مليوجعل  وياةلتاقنلم ع تل ق سلم ّن بقل؟ل -

ل:ئ ةلسني بلعننهلأعقلتاقانهل  وياةلحت  للم ن بق،ل ذ كلع  نهل  لن  وقل فنبملكللاذهللمج ةلمهلمألس
 :المقـاربـة الّنصيــة -0
إّ لم نصلاثللدعهمةل سهس ةليفلم  ق يسلأشصلم  دهتهلعهمدة،لليفلتدق يسلم ّ غدةلم عوأ دةلخه دةللهلدذمل»للل

للم   هسدكل  ن دبقل،أل لم ن دبقلعندقمهلتكدب لع دىللتبجن لعنهيةلم وأاللم ّ غبيالإىللمتا  هملأه بنهءلمجل ق
ادددذهلمادددهللتسدددنتهليفلأندددهءلعا  دددةلمنه ددددةلقددددهد ةلع دددىلم  عهمدددللم ننيددديلللم ن اددديلمدددعلم عه ف،لم ع بمدددهمللع دددىل
مك سه لمنه مملن  ةلم عقدةللكذ كلمك سه ل نبمعلم  فكريلم ننييللم نصلي نهللليفلضبءلم اه أدةلأه كفدهءممل

ل2.«أن ةلك  ةلم مأ ةل بل  لتكب لمهلاذملم ن  طلمهل  ثلاب
م اه أددةلم ن دد ةلمددهل»لمع  ددهدمللع ددىلاددذملم  عويددا،لأهع بدده لم ددنصلاددبلم ب ددقةلمألسهسدد ةلعنددقلم     ددللفددن 

منهب لأ قمغبجيلايلماه أةلتع    ةلهت تلأق مسةلأن ةلم نصلللنههمهل  ثلت بجهلم عنهيةإىللمس بىلم نصلككلل،ل
سدددةلمجل  دددةل،لإّ لتع دددتلم  غدددةلادددبلم  عهمدددللمعندددهلمدددهل  دددثلاددديلخ ددده لم نهسدددطلمألجددد مءلمنسدددديتلل ددد سلإىللد م

م عنه و،لمهلانهلتن بلم عنهيةلع ىل هاوةلمتتسهقللمتنسيهملم رلزعللم نصلغريلم بقالع ىلجم بعةلم  هأعةل
«بنهءلم بمفطلم عجلمهلمجل للأللت عقىلذ كلإىلل هل ةل  قلكللم شول لم سهعقةلع ىلإن هملنصل كتلم 

3
 

لي نددهلللم ع ددتلن ددهلقددقليكددب ل دأ دده،لتبم دد  ه،لللقددقليكددب لن ددهل    ه عددةلمددعلمددهلي بعددهلمددهلنشددهطهمل مفددقةل ددهلل-
ف ادددبملم ددد ع تلرسدددهعقةلم ع دددتلإىللمك شدددهفلمضدددهمالم دددنصللأن  دددهلم  غبيدددةل،ل كدددهلي يدددهلزليفلذ دددكلد مسدددةلم دددنصل

                                                 

ل896،891:لق،81،82يومجعلمجلقل الم وفااليفلم   طل ق يلل1
2
 .27:مقيويةلم  ع  تلم ثهنبيل،مشولعلم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهملللم  كنب بجيلللآدمعهل،ق 

3
 .81:،ق لىللجذعلمش  لآدم ،لجذعلمش  لع بملننهملم سنةلمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيل،مشولعلم بث اةلم ومفاةل  



 

م اددومءمم،لم نددبعلم سددبلل،لف  ددهلللمددهلخال ددهلم دد ع تلفددكل مددبزلتسددهاتللللللللم ن  ددطلم  ا  ددقيل،لأهع بدده هلنددصلم عددقدل
ل:يفلمغنهءلللإثومءلم و  قلم فكويلللم ّ غبيل هلللأذ كلياالعنقلحت   هل نصل ديبلع ىلمخل بمملم  ه  ة

لليكددب لم  عويددالأك  ددةلمددبج ةلعددهل  ددهةلمألديددبللع ددوهلف  ددهل ددهلعالقددةلأدده نصل:التعريــف بصــاحب الــنص»-0
ل.للذ كلأاومءتهلقومءةلس   ةلرومعهةلجبدةلم ن طلل سهلمألدمءلللمتث للم عجلل:تقديم موضوع النص -0.
لتكدب لقدومءةلما  دوةلع دىلجد ءلمدهلم دنصلمدعلعنهيدةلمألسد هذلأ  دبيبل:للض التالميـذعـقراءة فردية من قبل ب-3

ل ل.مألخ هءلت بيبهلمبهشومللسويعهلل
مدددهلخدددالللم ادددومءمملمألل  دددةل  دددنصل  ندددقلمألسددد هذليفلتع دددالم فدددودممللللللللل:لّثـــراء الرلـــيد اللغـــوي للمتعلمـــينل-4

لم  مك بلم  غبيةلمجلدقيوةلأه شدوح،لإذل  لمدهل أسدطلماادهئطلم  أبيدةللل مهندهليفلشدوحلم دنصل  لمعهن دهلتلتفندتلإتل
 شدوحلأده  عوفلم عي ديلإذملفن  ل غ هلمعلعقملمإلكثده ليفلم شدوحلم  غدبيل  ك  دهملللم  مك دبل،لع دىل  ليد تلم

ل.ع ىلمعجل للمعهينلم ك  ةلمثلم  عوالإىللمهتب يلأهلمهلدتتملمن القهلمهلم س هقلم ذيللل ف لف هل
م ع  هملرق بهلهلم عهم،لايلت كلم عنه ولمألسهس ةلم رلمتثدلل  ضد ةلمتن دالقليفل:للكتشاف معطيات النصا ل-1

مسددةلمألدأ ددةلفددن لم ددومدلأه ع  ددهملمددهلي ددبمفولع  ددهلم ددنصللللللللللمددهلنشدده لمعددالفكويددهلكدده ل للمهديددهل مددهليفلم ق ل
م عدددهينللمألفكدده لمدددهلم شددهعوللمتنفعددهتمللم عبمطدددالمددهلم  عددهأريلماا ا دددةللملهزيددة،لمددهلمألسددده  بلم ددرلي خدددذاهل

م فن دةلأده  عوفلمألديبللس  ةل إلقنهعلللم  أثريلمهلمبقالمألديبلللغوضهلمهلإنشهءلم نصل يلمك شدهفلم عنه دول
ل.تق   هللع ىلمألدلمملمجل ه  ة

للم نهقشددةل اددتلموم ددللم ّق مسددةلمألدأ ددةل  ددثليبضددعلم دد ع تلليفللضددع ةلتسددخريل:للمناقشــة معطيــات الــنص -0
مك سدبهتهل  سد طلم ك دهلم ناقيدةلع دىلم ع  دهملم دبم دةليفلم دنص،لسدبمءلتع دطلمألمدولأه عدهينللمألفكده ل للأأسده  بل

ليع  ددقلتع ددالم هددهاوةلمثلتا دد تلخم  ددال أعهداددهلم  عبددريلم  خ  فددةل للجب ه  ددهملم ّ غددة،لع ددىل  ليكددب لم ناددقلإأددقمع هلل
م فكويةللم فن ةليفلضبءلم و  قلم اب يل    ع ت،لحب ثلي بغدللم د ع تليفلثنهيدهلم دنصليفلطدوحل كد لقدق لممكدهلللمدهل

هليف قلمنف هحلم نصلع ىلمهلتي ىلمهلم قتتملللللللللم بقمئللللم عهينلم خ  نةليفل نسهقلم نصلللجمهزمتهل،لر
ل.م عهينلللحتبللم عوفةلمألدأ ةلإىللع لللم ق سلمألديبلإىللإأقمعل

لانهلنشريلإىلل يلنصل ديبلتليهنولأهع به هلن هلل يهج هل للسوديهل للل ف هللللللل لل:للتحديد بناء النص  -0
ضهلل دن طلمدهلادذهلم ن دبقل،إذل  لعنه دوللل دف ةل لل يهج دةل للغريادهلت خ دللإخلل نب مللمن  هئ هلل ...تفسرييهلل

م ددنصلم سددوديلللكددذ كلم عكددسل،لف ددهلأدده لم بضددبع ةلم اددبللأددأ لإ ددقىلخ ددهئصلم ن ددبقلادديلم الزددهنسل
،ل كددهل غددتلذ ددكلفددن لنبعددهليندد  هلع ددىلمألنددبمعلمألخددوى،لللاددذملمددهليددهلللم ع ددتلمسددهعقةلم دد ع تلإلد مكددهللع ددىل

يددقلم ن   ددةلم غه بددةلع ددىلم ددنصللمك شددهفلخ هئ ددنهلمثلتق يبددهلمشددهفنةللك هأددةلع ددىلإن ددهملن ددبقلمددهلم ددّن طلحتق
 .م ق لسل

ل



                                                                                                                               ل

 

 

رهل نهلمن  انهلمهلمفنبملمغهيول  نصل،لكبنهلمن بجهل:نسجام في تركيب فقرات النص التساق واالتفحص ا -4
 د سلز عدهللمع بهط دهل  ك  دهملف دذ كلع  ندهل  لندبيللم مأ هليفل فكه هل،لم بمفدطليفلمعدهينل،لمنسداهلللمنسدي هللل

ل:لما  همنهل ق مسةلمتسهقلللمنسيهملم نصل
ابلذ كلم   هسدكلم شدقيقلأدالمألجد مءلم شدك ةل  دنصلل دصليكدب لادذملم   هسدكلقهئ دهلي يددهلللإىلل:لتسهقلفهت

فهتتسهقليابملع ىلم عالقهمللليشدريللم رلتب للأالم عنه ولم كبنةلهلذملم نصل،((لم شك  ةل))لم بسهئللم  غبيةل
إىللجم بعددةلمددهلمإلمكهنددهملم دددرلتددوأطلشدد ئال،لللاددذملم دددوأطليدد تلمددهلخددالللعالقدددهملمعنبيددةلم ددرلت بددعلأبسدددهطةل

ل.لسهئللدت  ةلمبضبع ةلعقفلخ طلنصل
يفدددد ال  للنهددددوةلشددددهم ةلتضددددعليفلماسددددبه لماه أددددةلم ددددنصليفلأن  ددددهلم قت  ددددةللم شددددك  ةل،إذل ندددده:للنسدددديهمتمأ ن ددددهل

متنسيهمليقللع ىلم عالقةلأالمألفعهللمإلجنهزيةل،فنبلتلي ع طلفاطلأههاولم نصللإمنهل يضهلأه   ب لم قتيلللل لل
م عدددددددويفلفندددددددذهلم و  دددددددةلتعدددددددوفلم ددددددد ع تلأعنه دددددددولمتتسدددددددهقللمتنسددددددديهملمدددددددهلأددددددده لم ق مسدددددددةلمجل ه  دددددددةل هأ فدددددددههبلللللللللل

عندتلع دىلمألدلمملم شدك ةل   هسدكلم ن دبقللتدق يبنتللللللللع دىللم  مك بلم  غبيةلمهلجندة،للمدهلأده لإطال
ل. هكهةللأنهئنهلمهلجنةل خوىل

ليفلخ هملد مسةلم نص،لي ب للم ع تلمعلم د ع تلإىللت خد صل أدوزلمخل دهئصل:للير النصدأجمل القول في تق-2
عنقلمألديدبل   عب دريلعدهل فكدده هللم نفس ةللم فكويةل  نص،لمعلم  أك قلع ىلإأدددومزلخ ب  هملفهلم  ب  الم  غبي

لكدذملعهلطويا هليفلمإلف هحلعهلمعهن هللعهلم بسهئدللمألس بأ دةلم رلمس ع  نهل لل كثولمهلمس ع ههلهلأب دفنهلمدهل
ل1«لمم  ممل س بأهلمألديبللتعكسل ؤي نتلمجل ه  ةلأه ق جةلمأللىللتفوضهلعهلغريه

م و  ةلم ثهنبيةلإىلل»لم رلتكشال نهلاذهلم نني ةليفلأعقلعوضنهلخل بمملم     لللتق يسل يلنصل ديبل
مع  هدلم ن بقلمألدأ ةلمهلم ع ب لم خ  فة،لمعلم  ك  لع ىلم     للم فدينللع دىلم ندبم يلم  ذلق دةلمجل ه  دةلع دىل

لمتج  هع دةللم عبممدللم  ه خي دةللة  لتاقمل   ال ليفلهنهيةلم و  ةلم ق مسد ةلمتكدننتلمدهلمعوفدةلمعدهملم ع دب لمألدأ د
م دحتثوةلف ندهلل  ليكددب ل سددهسلم ق مسدةلمألدأ دةلم  دذلقللم     دللمدهلم نده   المتج  هع دةللمجل ه  دةلأل لم غهيددةلمددهل

ل:لم ق مسةلمألدأ ةلع ىلمخ الفل  بمهنهلايل
إل ددددهملمعوفددددةل لمئددددعلمألد ليفلم هضدددديللماهضددددوللم  ددددللمىللقددددومءةلمألثدددده لمألدأ ددددةلللتددددذلقنهللل فددددبلم ن ددددبقلللم

ل.2«أه ذمابلللمإلزهاهملمألدأ ةل
فددده غوالمألسهسددديلمدددهلادددذهلم ق مسدددةلمألدأ دددةل  ن دددبقل،ادددبلم بقدددبفلع دددىلمجه  دددهمللفن دددهملكدددللندددصل   دددذلقللللل

ل فدبلمآلثدده لمألدأ دةل،للغددريلأع ددقلعدهلاددذهلم نني دةلم  بعددةليفلد مسددةلم ن دبقلمألدأ ددةلجندقاهلمع  ددقةلكددذ كليفل
 :معلم ع تل  لم ن بقلم  بم   ةلايلد مسةلم ن بقلم  بم   ةل

ل

                                                 
1
ل.66،ل68،ل62:قم سهأطل،م وجعل 
2
ل.28:لم عنقلم بطينل  كبيهلمس خقميلم  أ ةللحتسالمس بماتل،لتع    ةلم  غةلم عوأ ةل   ع  تلم  بسطل،لق 



 

ن دددبقلنثويدددةلتدددقعتلم دددنصلمألديبلللمهلدددقفلمنندددهلإثدددومءلمعددده فلم  ع  دددال دددبللم هدددهاولم دددرلتنهل  ندددهلم ن دددبقل
مألدأ ددة،للليدد تلم  ك دد لف نددهلع ددىلم نه  ددةلم عوف ددةلللع ددىلم بسددهئللمإلأالغ ددةلم انعددةليفلم  عبددري،لللمددهلاندده لف وياددةل

م  ددددالكثددددريملعددددهلم ن ددددبقلمألدأ ددددةل،إذلتاددددقمل   ع ددددتلكهمددددللماويددددةليفلك ف ددددةلتنددددهلللطويا نددددهللللللحت  ددددللن ب ددددنهتل
 كهليغ بليفلاذهلما ة،لمنهقشدةلمألفكده للمضدهمالم دنصل   عدوفلع دىلكفدهءةلم د ع تل كثدولف ادقملم د ع تلمج دةل

عقلم دد ع تل  ب دبللإىللمعدده فلتددقعتلآ مئدهليفلم بضددبع،للم تدأملمهل ئددةلم ك فدةلأددذ كل  لتادد حلطويادةلممننيددةلتسده
ل:لم ن بقلمألدأ ةلللايلمبج ةل  ثلياالعنقل

لمك شهفلمع  هملم نصلل8
لمنهقشةلمع  هملم ندصل6
لمتس خالقللم  سي للل2

ل بتأم نهلن بقلم  ه عةللم رلتأخدذلمألمه دةلتك سده لم كدةلم نضدجلم فكدويل   د ع ت،للتسدنتليفلتبسد عللل
ةل بددهل إلطددالعلع ددىلن ددهملم فكددولم بشددوي،لفننددهلاكددهلإ ددهزلخ ددبمملحت  ددللنددصلم  ه عددةللآفهقدهلل دداللذلقددهللتن  دد
ل:لد سهليفلم وم للمآلت ةل

لمو  ةلم  ه عدةلمأللىلل(ل 
لمو  ةلم  ه عةلم ع اةل(ل 
لمو  دةلم   خ دصل(لم
لمو  ددةلم  ا  دتل(لدل
ل:مو  ةلمس ث ه لمألثوللليكب لمتس ث ه لأه بقبفلع ىل(لاد

ل.لم ا  ةلم فكويةلللم فن ةل  نص-
ل.مس خومملمخل هئصلم  ك ب ةلم  غبيةل بعضلم فاومملللمجل ل-
ل.إجنهزلم  ق يبهملم ّ غبيدةل-
ل1.إن هملنصللفطلمألثولم ق لس-

ل:لإذلتسهعقلاذهلمخل بمملع ىل  ل

ل.حتف لم  ع  الع ىلم  فدددكريل-
ل.تثريل  بي نتلللفضبهلتللنشهطنتل-
ل.م اضهيهلمهلهمةليفلم ق سللتبجننتلإىلل-
تبعثلم ثاةليفلنفبسنتل  ثليشعول لأأمه ةلمشه ك نتليفلأنهءلعنه ولم ق س،لللدل اتليفلإثومئهللل-

 .إغنهئهل

ل
                                                 

1
ث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلمأللىللمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب بجيل،جذعلمش  لم  ينةلم بطن ةل   نهاج،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبي،لمشولعلم بل،  يومجع 

 .21:آدم ل،لجذعلمش  لآدم للتكنب بج ه،ق



                                                                                                                               ل

 

 

ل:للل ذ كلع ىلمألس هذل  ليبينلد سهللفطل سئ ةلمعلمومعهةلم شول لمآلت ددةل
ل.لم تبه لم سحتمللأأاقمفلم ق سلم رليسعىلمألس هذلإىللحتا انهل-
ل.لتنبعلمس بيهمللمألسئ ةلمهلم س بيهملم قن هلإىللم  بس ةلفه ع  هلل-
ل.مومعهةلخ هئصلم  ع  الم عا  ةللم عوف ةلل-
ل.توت بلمألسئ ةللفطلتوت بل  كهملم ق سلم ومدلمس خومجنهلل-
ل.عقدلمألسئ ةليكب لمنهسبهل إلجهأدةلم   بأدددةلل-
ل.لمإلجهأةلم   بأةلم ققةليفل بغلم سحتمللحب ثليفضيلإىلل-
ل1.  لي هغلم سحتملليفلعبه مملق   ددةللمض دددةلل-

ك ددددهل  ل سددددئ ةلم اددددو ،لينبغدددديل  لتنبددددينللفددددطلع   ددددةلتع    ددددةلدق اددددةل،تبددددق لأدددده فنتلفه     ددددلل  ن ندددديلإىلل
للللم     دددللتلخيضدددعل ن   دددةلأادددق مهليددد تلعددد لمنهقشدددهملمبجندددةلت دددوحلف ندددهل سدددئ ةلاهدفدددة.لمتسددد نبه للمتك شدددهف

ل.ت   مل قلدلم نصل  نهلللت خ ههل   هنهلل    للأبمقعلم  ع  اللتثريلإا  همههتتل
لايلك نهلخ بمملتموملعهلمخل دبمملم سهأطلشو نهليفلحت  دللم ن بقلمألدأ ةلم ادو ة،للمهلمثل دبل  لتدوتبطل

 دبقل   سدجل ندهلم ب دبللإىللاذهلمألخريةلأشول ل قدة،لسبطلل  ل شونهلإ  ندهليفلف دللسدهأطلألسدسلمخ  ده لم ن
مألاقمفلم س وة،للجقنهاهلمف  ةل كثويفلمشولعلم بث اةلم ومفاددةل نندهملم سدنةلمأللىللمدهلم  ع د تلم ثدهنبيلمم عدهمللل

ل.لم  كنب بجي،للم رلمليف لليفل اقمفنهليفلمننهملم سنةلم ثه ثةل  شعبلمألدأ ةل للم ع   ة
  لن سهءللعهلمقىلفعه  ةل سئ ةلحت  للم ن بقلمألدأ ةليفلم او للاللليفل للم اه أةلأه كفهءمم،لع  نهل

اددديلمالئ دددةل     ددددبى،للتسدددهيومألاقمفلم سدددد وةليفلم نندددهم؟،لل دددذ كلتأددددأسل  لن  دددوقلإىللمددددقىل مه دددةل ددددبغل
ل.لمألسئ ةليفلم ق سل الت بجيلاذهلمألسئ ةلمتثللإس مت ي ةلجنهحلم ق سللم  ق يس

أه س بيهمل"ل:لأ بمل"ل سئ ةلمحمل بيهمل  لتع  قلع ىللشول لمننهلم رل أ نهللمعلم ع تل نهليش  ليفل -
ل:م  ه  دة

ل2.م  ابنل-2م  ك بلل-1:لم     للل-1:لم   ب طلل-2:لم فنتلل-6:لم عوفةل-8
لسنال بلأعقاهلاللحتاا ل.حب ثلجنقلكللمهلاذهلم س بيهملموتبطلأهآلخول  كب لم نيهحل  فعللم  ع   ي

س بيهمليفلأنهءل  بيهمل سئ ةلم او يه؟اذهلم 

                                                 
1
ل.61،ل62نب بجي،قيومجع،لم  ينةلم بطن ةل   نهاج،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيلمشولعلم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلمأللىللثهنبيلمهلم  ع  تلم عهمللم  ك 
2
ل.876:مل،لقل8992ل،ل8يومجع،ل  قلماقمدللآخول ،لقومءةليفلم  ابنلم  أبي،لمجع ةلمإل الحلمتج  هعيلم  أبي،  



 

 : نقد و تقويم ألسئلة المحتويـات -0
ل:لخوجنهلرال ههملكهن لكهأليتل:لأعقلتف  نهلألسئ ةلم     لل  ن بقلمألدأ ةل

  دثلت هندهلتدبفول سدئ ةل كسدبلمعه ف،لمثه ندهلع دىل"للأ دبم"تسهيولمألسئ ةلم اقمةليفلم او لمدننجل-8
ل خوىل  فنتلفنيدقاهلحتفد لم د ع تللزع دهليفلل1؟ل«مه ذيليعهن هلم شهعوليفل  هته»ل:سحتمللمآليتذ كلمهلل دليفلم 

يوأطلم  اقلعهدةلأه فها تلم قين ة،الل»لل:حبثليهنولقق متهلمخله ةلعهلطويانهلمهلذ كلمهلطوحليفلم سحتمللم  هيل
ل.2«زقلذ كليفلاذهلم ا  قةل؟لع ل

مسدددد ن جلمدددهلاددددذملم ا  دددالأعددددضلمأل كددددهملل»ل:لنددددقلطو ندددهل  سددددحتمللم  دددهيللك دددهلجنددددقاهلت ددد ملم  ه ددددبلأددده   ب طلع
ل.3«"ل لجقمهليسنقاهلمهلم نصل

م سدحتمللمآليتللحلنال بلتبمفولعن ولم     للعنقمهلي  بلمهلم ع دتلم  ع  دلللم  فسدريللم     دلليفلمآل لذمتدهلك دول
جل ه  ةلع ىلم نصل؟لللكذ كلسحتمللآخول،ليفلإضفهءلم س ةلم86،ل6،ل8مهلمقىلمسهمهةلمجلنهسليفلمألأ همل-:ل

ل.5«لضعهلمأهلخ قل ل؟لع لل ك ك4مه  يكليفلاذملم ننجلم ذيل-»:ليب ثلعهلحت  للعنقلم ابلل
 قدلم فكوةل"ل»:ل مهلم  ابنلفنبلماكتلللم  ا  تلم ننهئيل   بضبعل،لفنيقمهلي  لذ ك،لم سحتمللم  هيلل

ل6«ل"م عهمةل  نصل
أعدضل سدئ ةلم ادو يهلادبلعدقملم ّققدةليفلم  د هغةل،ففديلمك شدهفلمع  دهملم دنصلغريل  لمهلمت د ملأدهللل-6

لاددذملل7«اددلليفضددللم شددهعول  ددهةلم ع  ددةل مل  ددهةلمجل هعددةل؟-»تأددهلنبهتددةلل"ليفلم  اددق"لمددثاللكدده لسددحتمتليفلد سل
 ع  ددةليفضددلل   ددهةلم"لمتسدد ع هللكثددريلجددقمللليفلم اددو يهلللكدده لمأل ددجيلللم  ددبم ل  دد غةلاددذملم سددحتملل  ليكددب ل

لم شهعول مل  هةلمجل هعةل؟ل
فه  ع تللعذملم  وحل ثللاذهلم    لليك سبلتوك بهلخهطئدهل  د غةلم سدحتمل،للقدقلتي دلل بدهقيلم ع   دهملمألخدوىلل

ل.....لكه     لل،لم  ك بل،للم  ابنل
يفللللللك هلت هنهليفلطوحل دبغلمألسدئ ةل،لغ ده لعالمدهملم بقداللأدهألخصلعالمدةلمتسد فنهمل-2ل

يفل"لف ادقلل دليفلد سللللل.لنصلم سحتمل،للك الي تلم  عوفلع ىلذ دكل،لإذململيوفدطلم سدحتمللأعالم دهلم درلمت ّد ه؟ل
 ل الم شهعول:ل  بب رييليفلج ءل نهق لمع  هملم ّنصلمهي يل("ل  ىلم لع  هللس تل)مقحلم وسبلل

                                                 
1
ل.81:ماو لم شعبلمألدأ ة،لق 
2
ل.م وجعلنفسه،لقل  
3
 .26:م وجعلنفسه،لقل 
4
 .28:م وجعلنفسه،لقل 

5
 .26:ماو لم شعبلم ع   ة،لق 
6
 .11:م وجعلنفسه،لقل 

7
 .81:م او لشعبلمألدأ ةلقلل 
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لكده لم  بم ل  لتكب ل1"ل«ك هلأالغ نهلمعلم   ث للمهلم  ب هلم به زةليفلم نصللل يهلت»كثريملمهل  بم لم ب ه ل،ل
 .مهلم  ب ةلم به زةليفلاذملم ّنصل؟للل يهلتك هلأالغ نهل؟لمعلم   ث لل:ل"ل  هغةلم سحتمللك هلي ي

مددهلم نادددهئصلم دددرل ب هددد لع دددىل سدددئ ةلم اددو يهلطو ندددهل بمضددد علتلجندددقاهلم ضددد نةليفلم ن دددبقلل-1ل
ل:  بب درييل  دثلكده لكه  دهيلل"يفلمقحلم وسبلل د ىلم لع  دهلللسد تل"ل سلمثه نهلع ىلذ كلمهل دليفلسحتمللم ق

 كهلم   عهليفلم نصلل2؟«م ملم شهعوليفلن هلأالمألس ب لمخل يلللمألس ب لمإلنشهئيلمهلغوضهلمهلذ كل»ل
:لأ دهم قلمألس ب لمخل يلابلم غه بلع ىلم نصلألنهلمألنسبل غوالم دقحلعدقملمدهلمسد خقمهلم شدهعولللليفلمأل

 .مأللللللم ومأعل،مخلهمسلعشول

للكثدددددريلمدددددهلكهنددددد للت دددددوحل سدددددئ ةلخهطئدددددةللتليفندددددتلم ا دددددبدلمننددددده،لمثدددددللمدددددهل دليفلندددددصلم  ه عدددددةلللللل-1لل
مهمبقددالم كهتدبلمدهلم بضدبعل-»:ل دالل دلم سدحتمللم  دهيل.لحمل قلم بخده ي"لمل  علم ع بمهيتلللتقمع هملم عب ة"

اددذمليفلماددو لم شدعبلمألدأ ددة،ل مدهلمدهلل دليفللمادو لم شدعبلل3«؟مبضدبعيل مل دهي ل؟م ذيلعهجلهلم هيبل ملسد يبل
مبضدددددبعيل ملمن دددددهز؟ل كدددددهلم  دددددبم لمدددددهلكدددددللذ دددددك،ل  لي دددددوحلم سدددددحتملل:ل....م ع   دددددةلفكددددده لم  دددددوحلك دددددهلي دددددي

ل.مبضبعيل ملم    ؟...أاب نه
"للد سلللللللللللك هلطو  ل سئ ةلخهطئةلت ض هلمفها تللمعه فلغريل    ة،لمث  هلجهءليف-2ل

جسدقلم شدهعول»ل:ل وش قلس  تلمخلب يل  دثلجدهءلندصلم سدحتملليفلجد ءل ندهق لمع  دهملم دنصلمدهي ي"لانهللانه 
،لمددعلم ع ددددتل  لم شددهعولين  ددديللإىللم ع دددبةلل4«أعددضلمبدددهدئلم ومأ ددةلم ا   دددةللضدددجيلع ددىلضددددبءلمثدده المدددهلم دددنص

ذملم  دوحلمخلدهطئليفلم عده فلتلي دللإىللمهلدقفلم سد ولهلددذملمألنق سد ةلتلإىللم ومأ دةلم ا   دة،للأدذ كلفده  ع تلعد
 .م سحتمل

"لمث  ددهلل دليفلنددصلل،لي ع ددطلم شددكللعنددقمهلتكددب لمألسددئ ةليفل ددقلذمهتددهلحتددبيل خ ددهءل بيددةلل ددوف ة-7
عن ددولم  مدده للم كدده لأدده زليفلم ددنصلاددهمل مث ددةلل-»ل:ل ندد م لقبددهينل  ددثلكدده لم سددحتمللكددهآليت"لمنشددب مملف قمئ ددةل

 ل.لماقيثلعهلعن ويلم  مه للم كه لم به زيهليفلم نصل5«أالإىللمهذمليب يلذ كلل

ك دهل  لك هأدةلمألسدئ ةليفل ددقلذمهتدهلغدريل د   ةللمو نددهلغدريلمنهسدبل   د ع ت،لممددهليوسد ليفلذاندهلذ ددكل-1
صلةلمدهلأن دهملم دنّلدددم دلدةأن دل»م عنددبم «إذملكدده لل-:لم  ك بلمخلدهطئليفلم شدكلللأندهءلم سدحتمللمث  دهلجددهءلف  دهي يل

 أهإلضهفةلك هلسبطلم  بض جيلغ ه لعالمةلم سحتملللايلل6ل"مإلنسه لم كبري"ف هذملفن  لمهل

 

                                                 
1
 .82:قلم سهأط،م وجعل 

2
 .88:م وجعلنفسهلق 

3
 .ل27:لقلماو لم شعبلمألدأ ة،ل،جعميول 
4
 .71:لم وجعلنفسدة،لق 
5
ل.92:لم وجعلنفسدةل،لق 
6
 .881:لماو لم شعبلم ع   ةلقل،جعلمليولل،ل881:م وجعلنفسدهل،لق يومجع، 



 

عالمةلمتس فنهملف ه،للمهلزمدلمألمول عبأةلعندقمهلكدو لمخل دأليفلم  بع دالللم ادو يهل  شدعبلمألدأ دةلل  شدعبل
 .م ع   ةل

ضدد ب لم دنصلللتلعالقدةلأددهل  دالل،ل  دثلجددهءللللليفلطو د ل سدئ ةل،مإلجهأدةلعننددهلغددريلموتب دةلر-9ل
مسد خقملم شدهعولأعدضل"ل-:حمل دقلم  ده لأهليدةلم سدحتمللم  دهيلل"مإلنسده لم كبدري" سدئ ةل  دقدلأندهءلم دنصل دق سل

م فدأسلم كبدريل  مدةلل–  نهملغب دةل– سهط للع  اةلل–ق بلأوكه لل–م قن هلل–م ذ ةلل-ثب ةلأكو:م ومبزلم  غبيةل
 كدددهلذكدددوملتعدددهأريلغدددريللم دةليفلم دددنصلفف دددهلاندددهلتضددد  للل1"لمتثدددللادددذهلم ومدددبزلأه نسدددبةلإ  دددكلم ددد بأةلف دددهذمل

ل-ق ددبلأوكدده ل–ثددب ةلأكددولل–مسدد خقملم شددهعولأعددضلم ومددبزلم  غبيددةل:ل"ل   دد ع تلللم  ددبم لمددهلذ ددكلمددهي يل
هل ندهلنسديللضدعل  مةلم  بأةلف هذملمتثللاذهلم ومبزلأه نسبةلإ  ك؟للنشدريلاندل–  نهملغب ةل– سهط للع  اةل

ل.عالمةلمس فنهمليفلآخولم سحتمللكذ ك،لممهلي يقلمألمولتعا قمللل ستلت ب ملخهطئهل  ك بةلم سحتملليفل قلذمته
للانه ل سئ ةل خوىلمإلجهأةلعننهلتكدب ليفلندصل دذفلمدهلم دنصلم ادقمل   د ع ت،لللعثوندهلذ دكلل-82ل

ياددددبللم كهتدددددبل:م ددددوك يبل  ددددثلجدددددهءلم سددددحتمللكددددهآليتل عبددددقلم ل"لمألل مسليفلم شددددعولم عدددددويبل"يفلم ددددنصلم  بم دددد يل
 ددد  جيل  لشدددعومءلكثدددرييهليفلم عدددهملحتدددقثبملعدددهللقدددهئعل لل مدددهكهلهلدددهلمكهن ندددهليفلتددده ي لأ دددقمهنتللللللللللللل لل«:

يفللجددقم لمألمدةلللللللم عوأ دةلمه  يدكل«لمألل مس»حتق لعننهلغرياتلل كننهلملت بجيل م مل هأمةلك نهلك دهل  دبجيل
 .2 ابلل؟لدغتلإجهأ كلأأمث ةلمهلم بمقعلللم  ه ي ليفلاذملم

يفلمادو لم شدعبلمألدأ دةللللك دهل شدونهليفلطدوحلم سدحتمللللعالمهملم  ن د صأهإلضهفةلمىلللجبدلخ أليفللضعللاذم
 ددد  جيل  لشدددعومءلكثدددرييهليفلم عدددهملحتدددقثبملعدددهللقدددهئعللل مدددهكهلعدددهلمكهن ندددهليفلتددده ي ل»ل:م  دددبم ليادددبللم كهتدددب

يفللجقم لمألمةللللللللل"لمألل مسل"ل لعننهلغرياتل،لل كننهل هلت بجيل م مل هأمةلك نهلك هل  بجيلأ قمهتتل للحتق
 .3مهل  يكلليفلاذملم ابلل؟دعتلإجهأ كلأأمث ةلمهلم بمقعلللم  ه ي لل-.«لم عوأ ةل

ندتلمدهلقدبللمددهذملتف:لليفلم ق سلنفسهلت هنهلخ أليفلناللم ب د ليفلندصلم سدحتمللم دذيلجدهءليفلم دداولك دهي يلل
لق ةلم ع القلانههلدمهءللللللللليسومهلع دهفريل ق ادةل:للم شهعول  قل ه لأهليةل

لل4مهلم ثنهئ ةلم رلي  ق لعننهليفلاذملم ب  ل؟لل-
 :للعولض هللللم  بم ل  ليكب لم ب  لكهآليت

لدةريل ق اق ةلم ع القلانههلدمهلللللللللءلليسومهلع هفلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فادوةل ثددويلمث  دهلل دليفلي  دبلمدهلم دد ع تلم ب دثلعدهلمعددهينلك  دهمليفلماادللم عي ددي،للهل   هندل-ل88

ل1"ل دومل"لم ب دثلعدهلك  دةلم د ع تلي ه دبلل  دث عبدقلم دومحهلج  دي،ل"ل  د م لم غوأدةل"لق سل    قيلم  غبي،ل
ل.ل،  اليفلم اهمبسللايلغريللم دةليفلم نصل

                                                 
1
 .881،لليومجعلماو لم شعبلم ع   ة،لق889:ليومجع،لماو لم شعبلمألدأ دة،لق 

2
 .868:لقليومجعلماو لم شعبلم ع   ةل،،لل821:لقلليومجع،لماو لم شعبلمألدأ دة 
للمألل مسليفلم شعولم عويبلللد مسهمل خوىلعبقم للمجعوليإ لمإلجهأةلعهلاذملم سحتمللت ض ننهلفاوةليفلم نصلمأل  يلللققل ذف ليفلاذملم نصل،ل3

 .88:قلل8916ل– شوكةلم بطن ةل  نشولللم  بزيعلم وك يبل،م
4
ل.ل868:لماو لم شعبلم ع   ةلقل،جعلمليول,لل821:للماو لم شعبلمألدأ ةلقل،جعلميول 
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 مهملاذملم  وحلم عشبمئيليفلأعضلمأل  ه لألسئ ةلم او لل،عللم  ع تليفل عبأةلكبريةلمألمولم ذيل ل-86
ل نددهلزمليددةلبئددرييعددوفلم  :ل"لمددثاللرددهي يلن دده بنتلم  ع  ددال،ل  ددثل  سدد ليفلمسدد بىلمسدد  عه للادديعنددقمهلت ددوحل

ل–م  مليددةلمخله ج ددةلل–قمخ  ددةلم  لميددةلم :لم نهددولم ددرليددنهتلمددهلخالهلددهلع   ددةلم اددصل كددهلزلميددهلم نهددولم عددقدةلمننددهل
ل.ل2اذهلم ا ةللىزمليةلم  فولعوفلكللمننهلل هللل  لت بطلاذهلم ع   ةلع 

 ثدللاددذهلل،يفل دال  سد لهلدتلمعده فلكهف دةهأدةل إتاددقنللنادبملر ه بدةلم  ع  داللفبندذملم  دوحل ثدللادذهلمألسدئ ةل
من القددهلمددهل هل ددةلماه أددةلل–قيددقلأه نسددبةلهلددتلجلءفندديلشدديل–قددق مهتتللمك سددبههتتتلت  هشددىلمددعللم ددق لسلم ددرل

عددهةلمسدد بىلم  ع  ددال،للجنددقلذ ددكلم كددوسلخه ددةليفل ددب لمسددهن همللع بمنددهلم عه ددوةلكه سدد   ب بج هلدل لمول م 
مجلد مءلل–مإلجندهزلل–م كفهءةلل–م  نهمجلم سوديلكذ كلمحملف لل:مهلل دليفلمضهمال سئ ةلعهلم ا ةللم سو  ةلمثل

  لع ددىلم ع ددتلانددهللف كددب ل  ممددهل3م به ددثللم ب ددب لعنددهللم عدده اللم سددهعقلل–م ددقمفعلللم سدد ف قلل-لم وسددللل–
ل،مهليعه المهلنصلع  هلم ننهملك دهللم اه أدةلكدذ كمهلجهءلمهلطوحليفلم سحتمل،للابلليع قلطوياةلم   اال  بض جي

ل:للايوةللم رل قدمليفلم ننهملاقمفلم س مألإىلللهلمهلانه لفننهلققلتلي للم  ع تلرسهعقةلمع  
ل.مك شهفلمع  هملم نصلم قمخ  ةللمخله ج ةللمنهقش نهل» -
ل.ت خ صلم نصل عوفةلمقىلقق تهلع ىلم فنتللم      لأالمألفكه لمألسهس ةللم ثهنبيةل -
 .مك شهفلمههاولمتتسهقللمتنسيهمليفلتوك بلفاومملم نصللذ كلأهع  هدلمألدلمملم  غبيةلم نهسبة -

 .م شوحلم عي يللأنهءلم عجل -

 ل.مس  ه ةلم فها تلم ناقيةل   ع طليفلفنتلم نص -

4ل«ل.إىللم ن طلم ذيلينسبلإ  هل ا اةب هلم ع للع ىلنسمثللضعلم نصليفلمف قلمألمنه لم ن  ةل -
 

قىلمددهلمددقىلم  كددوم لم كبددريليفلكثددريلمددهل سددئ ةلحت  ددللم ن ددبقللمددل5(مألد لم عددويب)للقددقل  ىل سددهتذةلم ددهدةل
 طبللمنني ةلم     لللم رلاض  لم كثريلمهلزمهلما ة،لللمق  بملضول ةلم  ا  صلمهلموم  نهللمع  هدل

 

 

 

منني ةلخم  دوةلتع  دقلمجلهندبلم فكدويللم  غدبيلفادط،لجدهءلادذملمتقد محلم  ممندهللمدعلقدوم لم سد قلمفد  لم دهدةل
ل.شنهدةلم بكه ب يهأه س هحلرنني ةلم  ا  صللمتخ  ه لم ع  قةلليفلمم  هنهمل
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ع دددىلللللإذليشددد  ليفلمألسدددئ ة»ل:ف دددوحل سدددئ ةلم ادددو لتسددد قعيلشددددول ل لجدددد اهلل  دددقل ددده لمسدددكلف  دددهي ي
ل،لذمملق  دددةلمهديدددةليسدددنللللللع دددىمخددد الفل نبمعندددهل  لتكدددب للمضددد ة،لخم  دددوة،لموتبدددةلأسددد  ةل دددقلدةلم غدددوا

ل1«"لهلهءلإىللماقسللم  خ اللم هّلم  الم ذل  ل  ببملعننهلأعقلشيءلمهلم  فكري،لمهلغريلم  ي
تك فنددتلهنددهل ل كدداللم اددو يهلم ع  دديللمألديب،لمنني ددةلحت  ددللم ن ددبقلف  ددهلخيددصل سددئ ةل بلويلم  ع  دديددلدددلل

 يل"نعتلأدد"ل%ل67.8نسددبةلقق ملأ ن هأأهنددهلتلتنهسددبنت،ل%ل76.9فاددقلقددق ملم نسددبةلأدددللجنددقلم  خ دداللمتسدد  عه 
ل: مهنهلذ كلل ع نهلناالعنقل سبه للاذملم فه قلم كبريل.للتنهسبنت

ل.لج قمللللمخل بمملم فع  ةل نني ةلحت  للل وم لم  ع تل  لل عقملمس  عهل-
ل. عبأةلحت  للم ن بقلرخ  ال نبمعنهللل-
ل.ضعالمس بىلم  ع  الل-
ل.ع ىلذ كللتلتسهعقك هل  لعهمللزمهلما ةلتس  عه لخ بمملم     لللل-

لمقىلمسهعقهتهلع ىلفنتلم ضدهمالم ن د ةليفلكداللم ادو يه،ل(لم اه أةلم ن  ةل)لذمتهل بضبعلكه ل  يلم ع  اليفلم
أددل%ل12فنهنهلت   بلمهلم  ع تل  ليكب ليفلد جةلكبريةلمهلم كفهءةللم اق ةل فنتل سئ ةلم     دل،لفادق ملم نسدبةلأدد

اذملم ننجلم      يل  ن بقلفاق ملم نسدبةللمعلم  ع  ا،ل مهلم ذيهليبمفاب ل سئ ةلم او ل يلعقملم  نهسب-"ت"
 ددبلل  ينددتليفلل2لل ع ددهللم   اددىللمنهقشددةل جوينهاددهمعلأعددضلم ع  ددا،يفللقددقل  جعنددهلذ ددكلمددعل ددقيث%ل12.9أدددل

سددببلضددعالقددق مملم  ع  ددالتسدد  عه لت ددكلمخل ددبمملم و   ددةلم ك فددةل ثنددهءلم ددق سللحت  ددللم ن ددبقللللم بضددبع
ةلعه  دةللكبدريةلمدننتل،لك دهل  لعهمدللم بقد ليسدهاتليفل  ليكدب ل دهج ملآخدول،لغدريل فد ل   دبلكفدهءيلمألمولم ذي

موم  دهلم  ع    دةليفللمليق  لت كلمخل بمملج دقمل  ع تلتلزمللتليفاهلم كثريلعهلمتسهقلم نصللأن  هل،للققليكب 
ك دددهلذكوندددهلللم ددنصلمألديبلولحت  دددل  دد خل-مددقينلشددد هميل-م سددد قللأددهق محلمدددهلم سدد قلم فددد  ل-م سددهأاةل،لل دددذ ك

ل:ل  ةللمههلنم اه أةلم ل ثنهءمو   ال سهس  اللإىللسهأاه

لم بنهءلم فكويلل- 
لم بنهءلم  غبيلل- 

ل.شنهدةلم بكه ب يهللايلم نني ةلنفسنهلم او ةليفلمم  هنهمل
لل

                                                 
ل.لل216:قلل،  قل ه لمسكل،لفهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةللل منهطنهلم ع   ة 1
2
 . به هلل9.22سهلل،أثهنبيةلع يلمالحلل ق ة،6282سب   لل2يبملل،معل سهتذةلم هدةلة جوملم به ثةلماهأالملعقيق 
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ل    ع  المالءمةلمنني ةلحت  للم ن بقيبضجيلمقىل(ل21) ستلأ هينل قتل
ل

ع بمددده،للمددد ع تلادددذملم سددد بىللليفلهنهيددددةل دددقيثنهلعدددهل سدددئ ةلم اه أدددةلم ن ددد ةلل مه  ندددهل  ع  ددديلادددذهلم و  دددة
ل  بماددهل  دد  كهلمددهلم     ددللم  دد  جيل بن ددةلم ددنصلم فكويددةللم  غبيدددةللللي   ددبلفنددتل  نددهمإلجهأددةلعخ ب ددهل،لفددن ل

 .مهلسنبج لماقيثلعنهليفلمجل ءلم بميللمهلم ق مسةلاذم
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     ع  المالءمةلمنني ةلحت  للم ن بقلا  تلمقىتل(ل30:)جقللل قتل

  
 فئددةلم  ع  دددا ةلفئددةلمألسدهتذ
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 :  هــص وتحليلّـ م النــ فه 0
لم فنتلمهلم     هملم رلي عبلحتقيقاهلم ّ غبيلل.نتل لتللتع  قلع ىلم فلل يلنصل ديبليفلحت  إ ل اتلع   ةل

لا دددللمألسددد هذل.ليفلم ك هأدددهملم  أبيدددةلم عوأ دددة،للأل لدت  دددهلم عدددقدةلأهع بددده ل ندددهلمنددد جلتع ددد تل ملمدددهلع   دددهملم ددد ع ت
 نهللع   دهملتع دتلتلمند جلتع د ت،للتليكفديلف دهل  ليكدب لم ضد»ل سينلعبقلم بده يلع دولإىلل  لم فندتللادبلمدهل

م      للم  فسريللمتس ن همل،لإنهلع   ةلت ض هلع   هملعقيقةللكللادذهلم ع   دهملحتدق لع دىلمسد بيهملخم  فدةل
لخ ب ددهللعنددقلممه سددةلفعددللم اددومءةلذمهتدده،لمددهل  ددثل  لم اددومءةلتعددينلم   بددعلم عا دديليفلم اددهملمأللللتلجمددودلم ن ددطل

لتباددددىلع   ددددةل للمندددده ةلم فنددددتل ددددللناددددهشلم عقيددددقلمددددهل1«.لمجلنددددول،للتلجمددددودلم نهددددولم  ددددهم ل   ددددف ةلم  ببعددددة
خي دطلأعدضلم ندهسلأدالم فندتللمإلن دهملمدهلنه  دةللم ادق ةل»ل:قدهلل  دثل،للاذملمهل دوحلأدهلدلجدالسلأدومل م  غبيا

لمألدمءلمهلنه  ةل خوىل،لف هنب ل  لم فنتلابلم ادق ةلل  لمإلن دهملادبلمألدمءللادذملغدريل د  جيل،لفده فنتللمإلن دهمل
 للاذهلم فيبةلأالم فنتلللللللللللللخ الفك النفسولاذملمت. ل كللمهلم اق ةلللمألدمءلع ىل قلم سبمءلجنه

لمإلن دهمل؟لإننددهلنع دتل  لم كبدده ل نفسددنتليفن دب لك  ددهمل كثددولأكثدريلممددهليسدد ع  ب ليفلكالمندت،لليددق كب لتنبعددهمل
هلدذيهلم ندبعالمدهلمألدمءل،لل  دثلإ لم فندتليسدبطلفندللندةلقدق ةللم دقةل.ل بيةل كثولمهلت دكلم درلين يبهندهلفعداللل

لنادو   ل......دمءلفندلليكدب لادبل كثدولدت دةلع دىلقدق تنهلم ك  دةل؟للادللمإلن دهمليدقللع دىلقدق ل قدللمدهلم ادق ة؟مأل
ادددذهلمألسدددئ ةلمألسهسددد ةلتلزدددقلإجهأدددةليفلم بقددد لماهضدددو، كننهلتهدددلل سدددئ ةلذممل مه دددةليفل هل دددةلمعوفدددةلمدددهل شدددونهل

للمهلماك ةلمآل ل  لنوجعلم   هلل  لتكب لم اق ةلم  غبيةل  بيةلع ىل منه لمسد بيهملم عقدة،قدقلتكدب لل ع.إ  ه
ل ددذ كلف ددد نهلل2«.سدد  هعللم اددومءةللم ك هأددةم كددالمللمت:  أعددة،أهع به ل  لاندده ل  أعددةل مندده لمنف دد ةلمددهلمألدمءلادددي
ل.  عوفلع ىلمس بىلآدمءلم  ع  ا .ماقيثلعهلم نه ممل للمألدمءملم  غبيةليفلم ب ثلم بميل

م ادددق ةلع ددىلمسدد خالقلم عدددجلمددهل»ل كددهلأدد ف صلدق دددطلنسدد ن جل  لم فنددتلع   ددةلتع ددتلفعددالللللت   ددبلل
لمهلانه لفن لم فنتلي تلأق جهملم فهلتةلأدالم  ع  داللذ دكل سدبلمتكدهلكدللل3«م ك  هملذمملم عجلم  ب ل

،ل دذ كليسدهلأهألسد هذل  لي سدهمجيليفلقبدبلل4ثاهف هلم بسبع ةلأ فةلعدهمةللم قلمهلم ّ غة،ل سبلخ تهلم نّ  ةللل
شولحلم  ع  اللتفهسرياتلعنقلحت  للم ن بق،للأنمكهنهل  ليس غللمتخ الفليفلإد م لمعدهينلم دّنصل فد جيلملدهلل

ل5هلذ كل  ناهشلمهل جللتذ  للم فبم قلأ ننه،للمتزههلتق   هل بلفنتلمب قل  نصلم ق لسللإ ل مك
م كشدالعدهلمدقىلقددق ةلم  الم دذلع دىلم  فسددريل دبعضلماادهئطللمأل قددهمل»ل كدهليبادىلمهلدقفلمددهلع   دةلم فندتلاددبل

م بجبدةليفلم ا عةلم رلذكواهلم ع ت،لللاذمليعقلنبعهللمهلم غبقلم عا يلدمخللم ا عةل،لأعقل  لمط أ لم ع تلإىلل
ل6«.مس  عه لتالم ذهل   ع بمهملم بم دةلف نه

                                                 
1
ل877:،لقلل8999،ل(دل، ) سينلعبقلم به يلع ول،لقضهيهليفلتع  تلم  غةلم عوأ ةللتق يسنهل،للم ك بلم عويبلماقيثل،لمإلسكنق ية،ل 
 11،12:ومج ي،لع يلع يل محقلشعبه ل سسلتع تلم  غةللتع   نه،قدلجالسلأومل ل،لتومجةلعبقلم 2

3
ل72:قلل6222،ل8يفلضبءلع تلم نفسلم عويفل،لمك بةلزاومءلم شوق،لم ول م نه مملم  غبيةللم  خ الم عا ي،لل  قلم س قل محقلخ  فة، 
4
ل29قل:م بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةلل،جعميول 
5
ل ليومجع،لم وجعلنفسه،لق 
6
 .822:،لقلمل6222،ل(دل، ) لمإلسكنق يةل  ك هأهم،ل سينلعبقلم به يلع ول،لفنب لم  غةلم عوأ ةللتع   نهللتابنلتع  نهل،لموك 
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هلم ق مسهملماقيثةلفاقل فهض لمادقيثلعدهلادذملم بضدبع،لمدهل  دثلعالقدةلم اده ئلأده نصللفن دهل دهل م
ثه لجقللكبريلمهلم به ثال دبللقدومءةلم دّنصللتفسدريهللفن دهليفلإطه متزهادهملم درلندهدملأده  ك  لللللع دىل»لإذل

مس خومملمعجلم دّنصلمدهلأن دةل:ل ةلمثللم ّنصليفل قلذمتهلأب فهلتكبينهللمب قمللمس االلللطو  لعقةلمابتملمن
م ّنصلذمهتهلدل لم نهولإىللخه ملم ّنصللعقمللجبدلمعدجللم دقل  دّنصل،للم اده ئلشدويكل   حت داليفلتشدك للم عدجل
،للق قلم ن جلم  اطليفلم ّنصل،لانه لفهعللم ابللم  ض هليفلم ّنصلذمتهل،للاللم حت الابلمنبعلم عجليفلم ّنصل

 هلدل لفعهلليفلع   ةلإن هملم ّنصلذمهتهلل مل هنهلع   ةلم بهد ةلليكب لم حت الابلم ن جلمألللللم اه ئل مل  لم اه ئل
ل.1«ابلم ن جلم ثهينل؟للغريلذ كلمهلم ابتملم رلعينلعهلع تلم ّنصلأبجهلعهملعنهيةلشقيقةل

 رلز علأالم ّنصللم اه ئل،للتكب لأذ كللققلتبب ملع   ةلم اومءةليفلع   ةلم     للم و  ةلمأللىلللايلم عالقةلم
  سد لانه دكلقدومءةللم ددقةل»ليحتكدقل ندهللT.Todrovمزهادهملحت  دللم دّنصلأهزدههلع   دةلم ادومءة،لفنيددقلتدبدل لفل

صللم قل،للز دعلع   دةلم ادومءةلعندقهلأدالإأدومزلخ ب د ةلم ع دلللمك شدهفلآ  دهملم دنهتلمجل ه  دةل،لفه ع دلليفل نّل
 ك هأةل،لل كنهلينق ملحت لنههمل ك ل،للهلذملفننهلتلينبغيل  اه ئل  ليوك لع ىلمس نبه لم عدجل قلذمتهلنههملمهلم

أدللينبغديلع دىلم اده ئل  ليوكد لقومءتدهلع دىل.مخلبئل لليع يل هلم  قم ةليفلم     ل،لك هليق ليفلم اومءةلم  فسدريية
ل.2«إد م لم عالقهملأالم س بيهملم  عقدةل ّ غةل

 ةل صلعنقلم  ع   اللم  أبيا،لأللايلم قخللمألليلل فنتلم ّنصللم  ويطلمألسهسيليفلت كلم ع   دة،لفه اومءةلمن
لاذملمهلت وحلأدهلمألسد هذةل   فدةلابهشدي،لأدللحتدهللل  لتوسدتلمننيدهلل د   هلل     دللم دّنصلمدهلخدالللمألنشد ةل

ل:م  ه  ةل
م ال ههملم ناقيةل للمألفكه للمآل مءلم رلتابدلللياو لم  ع  ب لم ّنصلقومءةل هم ة،لليهل ب لتسي للأعض -

ل.م نهقشة
ل.ياو لم عد تلم ّنصلقدومءةلجنويةلمنبذج ة -
 .ياو لم  ع  ب لأه  نهل لم ّنصلقومءةلجنوية -

 .ياقملم ع تلعقدمللمهل سئ ةلم فنتلمإلمجهيللم رلتن نيلمإلجهأةلعننهلأ كبيهلفكوةلم عهمةلعهلم ّنصل -

مبهشدوةلأعدقلم فندتلمإلمجدهيلل  دّنص،للقبدللم  ف د لليفلخ دبمملادذهلم ع   دةللنشدريللللتبق لع   ةلم     دل -
إىلل هندددهلم ع ادددةلأهألادددقمفلم  ع    دددةللأه دددهدةلم  ع    دددةلم  هأعدددةل دددق سلم ادددومءة،لل  لتدددوأطلم  ددد ةلأدددالد سددديلم ن دددبل

3ل.لم بالغةلمهلجنةل خوى
 

م ادومءةليفلم ثهنبيدةلمجل مئويدةل،لمليدوقلإىللتب  دالت دكلللأه وغتلمهلت دويجيلمألسد هذةلل   فدةلابهشديلمدهل  لتدق يس
مجلهندددبلم بندددهئيلمجلهندددبل:لم نددهاجلماقيثدددة،لفدددن لم     ددلل دددبلع دددىلمألقددلل  ليوكددد لع دددىلجبمنددبلمدددهلم دددّنصلادديل

م  غددبيل،لمجلهنددبلم ددقتيلللم  ددقمليلل  ددّنصلمددهلخددالللتب  ددالأعددضلم ع  ددهملم ّن دد ةللغددريلم ّن دد ةل،لك ددهليندد تل
                                                 

1
ل812:لقمل،ل6221/لهل8،8161محتسسةلم خ ه ل  نشوللم  بزيعل،م و، lسع قل سهلم ب ريي،لع تل غةلم نصل،لم فها تللمتزهاهمل، 
2
 818ل:،لقم وجعلنفسه  

3
 .816،812:ل  ةليفلتن  ةلم اومءةلم نهققةل،قل    فةلابهشيل،لمس ث ه لم ن بقلمألل،يومجع 



 

،للاذمليفل  ينهلف هل بم لكبريل هلن  سهلمهل ا اةلللمقعلي   بلل1م  ب لم بالغ ةللمخل هئصلمألس بأ ةللأق مسة
سدع قل.لإتل  لد.لم  يقيقليفلمحتسسهتنهلم  ع    ة،لمهلطوقللمنني ةليفلم     لل  ن دبقلأدقءلمدهلع   دةلم ادومءة

 سددبل يلمليعددقلدلتنهد تلمااددهئطلم ّ غبيدةلف  لع ددتل غددةلم دّنصلمليعددقليا  دولع ددىلجمددولل»ب ددرييللي دوحلم  سدهل
يعجلأه س بيهملم ّ غبيةلم  بت ةللم  وف ةللم ن بيةللم قت  ةلمهلخالللل ال بماولكللمس بىللحت   نهليفلإطه ل
منهاجلت ستلربضبع ةلمونةل،للإمنهلتعقملمن  هلإىللمتا  هملأهتت هللم ّ غبيلل طومفهللشولطهللقبمعقهللخبم دهل

،لل شددكهللم  فهعددلللمسدد بيهملمتسدد خقممل،لل لجددهلم  ددأثريلم ددرلحتاانددهلمألشددكهللم ّن دد ةليفلم   اددي،لل نددبمعلل ثدده هل
2.«م   االل ب لم   ايل،للمنف هحلم ّنصلللتعقدلقومءمتهل

 

  لم  دق يسلأه ّن دبقلي   دبلقدومءةلخه دةل»لع بمهلع  نهل  لناالعنقل ا اةلمنني دةليفلع   دةلم     دلللاديل
ص،للمددهلاندده لنسدد ن جللجددبدلتنبعددهلليفلم ّن دبقلمددهلن ددبقلإعالم ددة،لن ددبقلمحملدد طلم  ددبمي،لم ّن ددبقل كدللندد

ي تل(لم ّن بقلمألدأ ة)م  بهد  ة،لم ّن بقلم نن ة،لم ّن بقلمألدأ ةلللعهلاذهللمألخريةللم رل هلأ قدلد مس نهلل
ل:

ل.م  ك  لع ىلإأومزلمجلبمنبلمجل ه  دة» -
ل.م ّنصلمس خومملخ هئدصلأن ددة -
 .د مسةلدت ددةلمأل فههبللمألسه  ب -

3ل«.حت  للم ض ب لم بمقعددديل  ّنص -
 

 :األنشطـة التحليلية العــامة  -0

أعددقمهليفنددتلم ددّنصلفن ددهللجم ددالل ضددهم نهل،للتسدد خومهلم فكددوةلم عهمددةل ددهل،لمثلياسددتهلإىللفاددومم،للتدد تلقددومءةللل
ه لمألسهسد ة،للتشدوحلم فدودمملم غهمضدة،لتبدق لع   دةلحت  دللكللفاوةلجنويهلمهلطوفلم  ع  المعلمس خومملمألفكد

ل:لم ّنصللم رل بل  لنابملأبعضلمألنش ةلم عهمةليس  سهلت ب انهلع ىلكلل نبمعلم ّن بقللاي
مس خومملم ولمأطللمألدلمملم ّن  ةللتب الل هئفنهلل ثه اهليفلحتا طلمتنسديهمللمتتسدهقلللللللليفل»ل -

ل.م ّنص
ل.مألفكده للع انددهللدق ندهمنهقشدةلتس سلل -
 .مس خومملم  ب لم بالغ ة،للتب ال ثواهليفلدت ةلم نص -

 .لم   وقلألنددبمعلمألسه  بلم س ع  ةللم   ث لل دنه -

4«ل.مس خومملمخل هئصلم نبع ةل  ّنصللتسي  نهلع ىلم كومسهم -
 

                                                 
1
ل.812ل:م وجعلنفسهل،لقل،جعميول 
2
ل.812:لةلم نصل،لم فها تللمتزهاهمل،لقسع قل سهلم ب ريي،لع تل غ 
3
ل.811:لقل،   فةلابهشيل،لمس ث ه لم ن بقلمأل   ةليفلتن  ةلم اومءةلم نهققةل 
4
ل،لقل لم سهأطم وجعل 



                                                                                                                               ل

 

 

يقلف نهلابلم  ك د لع دىلمجلبمندبلم ّن د ةللع ىلم وغتلمهل  لطوياةلم     للتبقللمأ بفةلجل  علم ع  ا،لإتل  لمجلق
 كثولمهل يلشيءلآخو،للققل ل  لمتا  دهملم كبدريل ع   دةلم فندت،لألهندهلمألسدهسليفل  يندهلليدأيتلأعدقهلتابادهل،لأل ل
م فنتليباىلعبه ةلعهلمقخللتع   يلم كهمل،لل بل  ليومعىليفلذ كلعقةلخ هئصليبج ادهل سدينلعبدقلم بده يل

ل:لع ولف  هليأتددي
ل:خ هئصلم ّنصلم اولءلمهل  ثل» -8

ل.كبنهلن هلل ويهلل للض ن هلل،للنبعلم عوفةلف ه -ل 
لإخل...ق ةل،لشعو،لمهدةلع   ةل:لم ن طلم  نه  يل  ّنصل -ل 

 :خ هئددصلم اددده ئلمهل  ثل-6للللل

ل.لمس ددبمهلم عادد يللل- لللل
ل.دمفع  ددهللمزهاهتدهلل- لللل
ل.م سهأاة(معه فه)خبدومتهلل-مللللل
ل.غددوضهلمهلم اددومءةلل-دللللل

ل:س دهقهملم دبقالم اومئيلمهل  ثل-ل2للللل
ل.لم  ق يددسلمجل ددهعيللل- لللل
ل.م  ق يددسلم عدالجديلل- لللل
ل.م  ق يددسلم فدددوديل–مللللل
ل.مس دبيهملم ثاهفةلم  بهد ةليفلم بقالل-دللللل
ل.م عالقهملأالم ع تللم  ع  ددال-ادلللللل
ل1«ل.م عالقهملأالم  ع   دهلأعضندتلأبعدضل-لللللل

لأددالفنددتلم ددّنصللحت   ددهلت ددقلم ندده ةلم وجددبةلرخ  ددال نبمعندده،لفنددللجنددقلذ ددكل ااددهليفلد مسدد نه؟لاددذملمددهلسددن هللل
 .لأعقلمهلن  وقلألمنه لم ن بقللعالق نهلرنني ةلم     ل.م  عوفلع  هليفلم ب ثلم بميلل  ب ث

ل
  :القتها بمنهجية التحليلصوص وعأنماط النّ  -3

ع  نهلمل لنشريلانهلإىللمسأ ةلاهمةليفلم او يهلغريلأع قةلعهلمنني ةلحت  للم ن بق،للمهليك سبهلم  ع تل
مدددهل  ددد قل غدددبيل،لأل لم دددّنصلادددبلقبدددللكدددللشددديءل غدددةلم شدددهأكةلمنه دددة،لل   قيدددقلمن دددهلنع  دددقلع دددىلمسددد خوممل

هل  فددههبللعبدده مملمكّبنددةل دده،ل ددذ كلع  نددهل  لن سددهءلل لتللعددهللم بقددبفلعنددقل اددتلم حتشددوممللمخل ددهئصلم  غبيددةلمدد
ل.مها ةلم ن ط؟ل

                                                 
1
  .892: سينلعبقلم به يلع ول،لقضهيهليفلتع  تلم  غةلم عوأ ةللتق يسنهل،لقل 



 

لابلمجهعةلمهلم نهسل مواتللم دقل للرعدجلم  ويدطل للم دذابل للم فدهل للضدو لمدهلم بسدطل لل»لللنمـطا
عندقيل:للم ث ه لذمملم  دب لمألمحدول للمألخضدول للمأل دفوللم دن طلمدهلم ع دتل للم  دهعل للكدللشديءلندبعلمندهليادهل

خريلاذهلمألمدةلم دن طلمأللسدطلي  دطلعدتلم  دهيللليوجدعلإ د نتل"للم هعلمهلاذملم ن طللققلل دليفلماقيثلم شويا
ل1«".م غهيل

خ دددهئصل للم ب دددقمملم شددددك ةل لم بنهئ دددةلم دددرلت كددددب ليفلذاددددهلم نهقددددقل لل»ل ددد  جيليشددددريلإىلمم ن ددددطللل
ها تلموتب ددةلأعددقدلمددهلم ومددبزلم ّ غبيددة،لتع  ددقللع ددىلفكددوةلم به ددثلمددهل جددللمسدد ع ههلهلمألديب،لأبمسدد ةلجم بعددةلمفدد

ليع ددد لم دددن طللل2« سهسدد ةلمحتدمادددهل،ل  لكدددلل ثدددول لل دددق ل غدددبيلي ضددد هليفلثنهيددههل سددده ةللموسددداللللم  ا دددهلللشدددفوة
ل.لمألديبلمهلأال اتل نبمعلمألمنه لف هلخ هئصلاذملم نبعلمهلمألمنه ؟ل

ديبلم عالع ىلعالقةلم بهد دةلأعددقدلمدهلم ومدبزلم كهمندةليفلمألثدولإننهلنا قلأهلم شكللمألل: النمط األدبي
مألديب،لمألثولم فينليفلمو  ةلته خي ةل قدةللتسهعقلمألمنه لمألدأ ةليفلإي هللم فكوةل  اه ئلع دىل ك دلللجدهللمدهل

ل.انه لت عقدل منه لم ّن بقلمألدأ ة
ذيلين  ديلإ  دهللاديل ندبمعلكثدريةل أوزادهلم دن طلت عقدلأ ب عةلم بضبعللم فهلم ل:وأنماط الّنصوص األدبية 

ل.3لمابم يللمإلنفعهيل"للمألمويل"لمايهجيللم ب فيللم سوديللمإلعالمي،للم  فسريي،للمإليعهزيل
»لك هل  لانه ل  ةللث اةلأالمنطلم ّنص،للمجلنسلمألديبلم ذيلين  يلإ  هلحب ثليشكللمدقخالل فن دهلللللللللل

فلع ددىلطوياددةلأندهءلمنددطلمعدالمددهلم ّن ددبقلمدهلشددأهنهل  لتسدهعقلم دد ع تلللللللع ددىللتلشدكلكددذ كليفل  لم بقدبل
مك سدده لكفددهءةلن دد ةلعه  ددةلع ددىلمسدد بىلم ق مسددةللمإلن ددهملمعددهللمع ددبمل  لاددذهلم كفددهءةلتلت  اددطلإتلإذملتعددال

 لمخل ددهئصلم ّ غبيددةلإطددالعلم دد ع تلع ددىلع نددةلكهف ددةلمددهلكددللمنددطلمددهلمألمندده لم ّن دد ةلرددهلاكنددهلمددهلمتثددللللمسدد  عه
 .4«للم بنهئ ةل كللنبعل

ل
 ددذ كلع ددىلم ع ددتل  ليددوقلكددللماددوقلمددهل جددللتددق يبلم دد ع تل،ل  دد  كهلمددهلحتقيددقلمنددطلكددللنددصلأددهخ الفل
مألجنهسللم بمض ع،للققل قليفلذ كل عبأة،للاذملمهللجقنههلعنقلحت   نهلرع ةلم  ع  ال  ّن دبق،لللقدقل  جعندهل

ل:لمننهلذ كلإىللعقةل سبه ل
ل.م ضعالم ّ غبيلم اهعقيل    ع  ال -
كب لم بضبعلجقيق،لعنقلم كثريلمدهلفئدةلم  ع  دالخه دةلم دذيهلملي  كندبملمدهلد مسدةلمألمنده ليفلم و  دةل -

ل.مإلك ه  ةل
 .ناصلتق يبلم  ع  الع ىلمألمنه لم ّن  ةل -

                                                 
1
  ل222:طهلع يل سهلم ق   ي،لسعهدلعبقلم كونلم بمئ ي،لمزهاهمل قيثةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ة،لق 

2
 28:ل،قمل6229ل–م6221،ل(ل .دل)لمنهذمل      للللزم ةلم  أ ةلم بطن ةلمقيويةلم  أ ةل بتيةلل ق ة،ل منه لم ن بقلمألدأ ةللخ هئ نهلمعل 

3
ل.م وجعلنفسهل،لقل لل،جعميول 
4
ل.82:لم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهملللم  كنب بجيلم  غةلم عوأ ةلللآدمعهلقل 



                                                                                                                               ل

 

 

 :لمهلمههاولادذملم  ق يبلمهليأيتللع  هلفن لم ع تلجمد لع ىلتاقنلتق يبهملعقيقةلرخ  ال منهطنه،للل

ل.حتقيقلمنطلم ّنصللمس خومملخ هئ هل» -
ل.حتقيقلم اهطعلم سوديةليفلم ّنصلمابم يل -
 .تع الم اهطعلم  فسرييةليفلم ّنصلمايهجيل -

 ...ل.تب ه لم اهطعلم ب ف ةليفلم ّنصلم سوديل للمايهجي -

 ...ل.ت خ صلنصلسوديل لل بم يل للل فيل لل يهجيل -

 .ةلم ّن بقل سبلمن نهلمعلماوقلع ىلإثبهملمألدلمملم ّ غبيةلم ومفقةل ن  نهجقل  -

 .إأومزلم حتشوممللم ولمأطلمجل   ةلم رلمتكهلمهلحتقيقلمنطلم ّنصل -

 .م بقبفلع ىللسهئللم  أثريليفلمنطلم ّنصل -

 .حتبيدللعكدسيلألمندده لم ّن بقل -

1«ل.تك  ال دمءلقومءةلم ّنصل سبلمن هل -
 

 نددهل ددقلم ع ددتلرع ددةلم دد ع تلل2ذملمددهلجددهءلأددهلنددصلم ننددهمل كددهللأ  ددويجيلمددهل سددهتذةلم ددهدةلع ددىلم ع ددبملادد
 عبأةلكبدريةليفلحتقيدقلم دن طلم  د  جيل  دّنصلأسدببلتدقمخللمألمنده لمدعلأعضدنهلم دبعض،ل  دثلكده لمدهلم بمجدبل

ملم   ب ا ةل   قيقل منه لم ّن بقلع ىلمهل ئةلم  خ  ةلأنعقمدلم ننهمللم بثهئطلم وفاة،لم  ك  لمألك ،لع ىلم ن هذل
،لأسببل قمثةلم بضبعللجقتهل،للعقملكفهءةلتلم ع تللتلم  ع تل  ب بللإىللحتقيقلمألمنه لللللللللع  هلجندقل  ل
 نسدددبلنهويدددةل ددد ع تل منددده لم ّن دددبقلاددديلم  ددد ململأدددالم نهويدددةلم عوف دددةللم سددد بك ةل،ل فندددتلندددبعلم دددن طلمثلمسددد خوممل

 .ع تلأذ كلتق يبلم  ع تلموم مللتكوم مل،لمثلتبج نهلتس خقمملم  وياةلنفسنهل   قيقلم ن طلخ هئ ه،لفع ىلم 

للإذملمهلتف  نهلم او يهلم ق مسال،لجقنهل سئ ةلعقيقةلمض بهنهليقل ل بللحتقيقلم دن طللخ هئ دهلم  غبيدةلمدهل
 :ل قدلأنهءلم ّنصلم سحتمللمآليتل ن م لقبهينل،ل  ثلجهءليفلفاوةل "لمنشب مملفقمئ ةل"ذ كلمهلجهءليفلد سل

ل
ل3«لضجيلأعضلخ هئ هلم بم دةليفلم ّنص؟-مهلم ن طلم غه بلع ىلم ّنصل؟ل»-

 فدددقيلزكويددهل  دددثلن  ددسلاندده لم ملجدددةلأددالمألمنددده ،للع ددىلم ددد ع تلم     دد لأ نندددهل"لثدددب ةلم شددوفهءل"للكددذمليفلنددصل
ك ددالال-:للآخددولل ددفيلمددهل سدده ةلم شددهعوليفلم ددّنصلمنددطلإخبدده يل»ل-:للمسدد خومجنهل  ددثلكدده لم سددحتمللكددهأليت

ل.4«مس خوملخ هئصلكللمنطلللمز لأ نن هلل-ذ كل؟
لأعدددقلق همندددهلجل دددعلمآل مءل دددبلل منددده لم ّن دددبقللمدددقىلنسدددبةلمسددد  عهعهللتب  فندددهليفلم بمضددد علمإلنشدددهئ ةليفلع   دددةل

لع  دهلي   دبلم ب دثلعدهلما دبلل.متس بهنةلمتضجيل نهلمقىل عبأةللم  ع  اليفلحتقيقلمألمنه للك ف ةلمس خقممنهل

                                                 
1
ل.ل21،لل27:قلل،مننهملم شعبلمألدأ ة 
2
 . به هللل29:22ع ىلم سهعةل ،أثهنبيةلع يلمالح، ة ق لللم . 6282سب   لل22به ثةلمعل سهتذةلم هدةليفليبملد مسيل اهءل جوتهلم  

3
 . 92ل:ق،ماو لم شعبلمألدأ ةل 

4
ل.ل16:قلل،ماو لم شعبلم ع   ة 



 

م نهسدددبةل   غ ددددبلع دددىلاددددذملمإلشددددكهللم ادددهئتليفل ددددفبفلم  ع  دددا،لك خ دددد صلسددددهعهملإضدددهف ةلخه ددددةليفلاددددذمل
ل.م بضبعليفلنشه لم  عبريلم ك هيبلمثال

لليبضجيللمقىلمس  هعةلم  ع  الحتويولمبمض علإنشهئ ةلأهألمنه لم ن  ةل(31:)جقللل قتلل
 

 
لفئددةلم  ع  دا تذةلفئددةلمألسددده

يس   علحتويولمبضبعللنعدت
 أهألمنه لم ن  ة

17,1% 47,5% 

يس   علم  ع تللحتويوللت
 مبضبعلأهألمنه لم ن  ةل

82,9% 52,5% 

   

    
ليبضجيلمقىلمس  هعةلم  ع  الحتويولمبمض علإنشهئ ةلأهألمنه لم ن  ة(ل30)ل قتل ستلأ هينللل
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 :صوص األدبيةتحليل النّ عالقتها بمنهجية و  ة المكتسبةالمهارات الّلغوي -4    
غبيدة،للذ دكلل دهلتكسدبهل   د ع تلمدهلا  همدهل بضدبعلم نده مملم  ّلمل  لندبيل،  دنهليفلاذملمجل ءلمدهلم ب دثل

ل. بقلمألدأ ةحت  لل غبيلاهملل اتللس  ةل  ب بللإىللذ كلايلم نّل
مم ددرلنددبدلمددهلم دد ع تلمك سددهعهلمددهلل مءلحت   ددهل  ن ددبقلل غبيددةل كددهلقبددللمخلددباليفلم  ف دد لليفل نددبمعلم ندده مملم 

ل؟س عقمدللم اق ةلمتهلمللكيبجقلفوقهلأ ننهللأاللل،ع  نهل  لنققطلم  عوياليفلمفنبملم نه ةل لتل،للالمألدأ ة
نب ةللسددوعةل كثددولمددهلملددهتم،لع ددىل  ليدد ع تلأسددلم فوديددةلم كهمنددةليفلجمددهللمعددال للة اددق لمسدد عقمدلابلفددنذملكدده لمت

ايلكللمهليس   علم فودل دمءهليفلم   هةلم ومانةلمهل ع هللعا  دةلل اق ة مهل.ويطلم  ق يبلأأقللجمنبدلممكهلعهلط
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل1 لل وك ةلسبمءلكه لذ كلن  يةلتق يبل للأقل لتق يبل

ل»أأهنهلللللللللللليفلقهمبسهل ع تلم نفسل"لDriver"لد يفول"ل مهنهل سبلمهليعوفنهل،ه ةلف نهلتعويفهملعقةل مهلم ن
ل،تعدينلعنددقهلم كفدهءةليفل دمءلمن دةلمدده"لmunn"لمده ل"ليفل دمءلع دلل وكديل،ل مددهل(لعددهدة)م سدنب ةللم سدوعةللم ققدةل

يضد الأدأ لم نده مملماوك دةلاديلإتل دقلمدهل فه دةل،لل  لمألللل وكيللم ثهينل غدبي،للل:للا  لأالنبعالمهلم نهمل
ل2ل« ةم نه مملم  فه ةلتع  ليفلج ءلمننهل وك

قبللكللشديءلنهدهملم كهمدلل سهسدهلم سدوعة،للاديلك دهلجدهءليفلمبسدبعةلع دتلل–م نه ةلل–هإلضهفةلإىللذ كلأفنيل
مدددعللةللسدددنب ةدددددهللماوك دددةلم عادددقةلأققد دددتللم  كهمدددلل هأعدتعدددينلم ادددق ةلع دددىلمألدمءلم نهدددل»م دددنفسلمادددقيثلكدددذ كل

ل3«م  ك المعلم هولفلم  غريةلمحمل  ةلأه ع لل
إ لمألدمءلم ع  دديل،لأه ثاددةليفلم ددنفسللم وضددهلعددهلم ع ددللعددهدةللهللمألدمءلم دد بأذ ددكللادديلقبددللكددللشدديءل  ليكددب ل

ءليفل دمءلادذملم ع دللأدق مليس نقلخ فهلت ب للمضجيليفلم ذاهل  ب عةلم ع للللإجومءمتهللن هئيه،ل صل  لمألخ ه
ل.ل4إ لمليكهلإخ ف للقّ  ت نهقصلل صلماوكهملم قخ  ةلع ىلمألدمءليفل ل هل

لمهلنةلفنننهل مهملمت هلل غبيلي   دبلمنده ةلأدالمأل كده لمألسهسد ةللاديلم وسدلل،للم وسدللإ  دهللم سد ابلللم وسده ةل
أددالم ع ددتل"لم ب  فددةلم  بم دد  ةل"م وسدده ة،للاددبلمددهلتهنددولف ددهللاديلمحمل ددبىللم بسدد  ةللادديلمألدمةلم ددرلتناددللمددهلخالهلدده

ل.لم  ع تل،للأالم اه ئللمهلياو هل
 .ش  ههلهلع ىلع   هملم قمخ ةلجنقاهللمض ةلدمخلل يوةلم ق سلملايلأذ كلع   ةلموكبةلأسببل

ل
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،ل62ل:قلللللمل6222ل/ادل8167(ل ل.لد)لم اهاوة،للجعل،ل شقيل محقلطع  ةل،لم نه مملم  غبية،لمس بيههته،لتق يسنه،ل عبأههتهلدم لم فكولم عويب،ميول 
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 69ل:قل،م وجعلنفسه 
3
نادداللعددهلعبددقلم ددومحهلماددهمل دده لل ثددولل822:ق،لم6282ل.ل8عبددقلمل ددقلع سددهين،لم  غددةلأددالمل  ددعللم حتسسددهملم  ع    ددةل،لم بعددةلمدد لم لم ددبمدى،ل ، 

 .م8971ل سهن هملعجم ةلم م  سهن همليفلم ننبالرق سيلم  غةلم عوأ ةل،ل

4
ل:ملقل6222/اددل8168ل،6يومجع،ل شقيلطع  ة،لمألسسلم عهمدةل نندهمل  ع د تلم  غدةلم عوأ دةلإعدقمداه،لت بيواده،لتابانده،لدم لم فكدولم عدويبلم ادهاوة،ل  
 .ل11



 

مللم ادومءةللم ك هأدةللأدذ كلسد  هعللم كدالمت:لغبيلمأل أعدةللاديت هللم  ّلليفلضبءلذ كلتهنولم نه مملمألسهس ةل ال
ل.ةغبيت بالمنه مملمإل سهللم  ّل

  ليكدب لم ك  دهل،للإمدهل  ليكدب لكهتبدهللإمدهت هللف  تلحتقيقاهليفلضبءلمعوف نهل  لم وسلل مهلمنه مملمتل
غددبيلللتأس سددهلع ددىلاددذملت ددهللم  ّل هلمفنددبملمتضددريلذ ددكلتلاكددهلإتل  ليكددب لمحتشددومل،للمإلشدده ةلتلتاددعلغدد،للأ

لل: لمنه مملمإل سهللايفن
ل.منه ةلم كالمل -
 .منه ةلم ك هأةل -

إمدهل  ليكدب لسدهمعهلللإمدهل  ليكدب لقه ئدهلفننده لل، مدهلمنده مملمتسد ابهللف  دقدليفلضدبءلمعوف ندهل  لم سد ابل
ل:س ابهللمههلإذملمنه ته ل ال

ل.لس  هعمنه ةلمت -
-

ل1ل.منه ةلم ادومءة 

ل.مأل أعللم خ طلمآليتليبالمنه مملمتت هللم  غبية
ل

ل2ت هللم ّ غبيلمأل أعيبالمنه مملمت(ل28)خم طل
 

ل االتصــال اللغـــويل
للل

لاستقبــاللّرسـال
لل
لاستماعللكـالمل
للل
ل
ل

لقـراءةلكتـابة
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 . 822،لل821:لجعل سهلع يلع  ةل،لم كهيفليفل سه  بلتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لقميول 
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 .822:،قيومجعلم وجعلنفسه 
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 ندده مملتفددواللجدبدلمندده ةل خددوىللقدقلتكددب ليفل  ينددهلموتب دةلجب  ددعلمل،ك ددهلسدبطلم  بضدد جي ةلم اددومءةلللمنده
ل.صلابلمبضبعلم فنتلمألخوى،لإذلتلاكننهلم ب بللإىللذ كلإتلرنه ةلم فنت،للم نّل

ومءة،لأدللتضد المنده ةل خدوىلع دىلم     دذلده ةلم اددتللعالق نهلم كبريةلرنده ةلم فندع ىل مه ةلمن"عهئشةل مهش"لتحتكقل
صلرعدجلفن دهلت ضد هلتفسدريهللتألي ده،لم دنّل لقدومءةلإل»:ايلمنه ةلم  ذلقلمألديبل  ثلتادبللإ  نهم ب بلللءم كا

،ل للضول ةل(م س هقلل)غةل للتبجهلم نصل لماهجةلإىللم فنتلمع  هدملع ىلمن طلم  ّلفنذملمس ع ىلم فنتلم بهشول اّل
م بقا،ل لل لحلم ع و،للإ لم فنتللم  ذلقلعنقلم  الم ذل ثنهءلد مس هلن هلمع نهلتليابملإتلإذملسبا هلمعوفدةلمع ندةل

ل1.ل«جبدةلم فنتلل دمءتهل  لأا تكب لايلم سحتل ةلعهلم   
مدعلكدللادذهللةم  بأدادهلليع  لكدذ كل،لل سهلع ديلع  دةلمنده ةلم فندتل   نده مملم سدهأطلذكوادهلللليض ال

لكذ كلأالم ك هأةللم اومءة،للمهلملي للفنتلتلي  ادطلل،فنتلس  هعلمتم نه مملإذلتلأقل  لي للأالم كالمل
لأشددديءلمدددهلم  دددقق طلجندددقل  لعنه دددوللت دددهتمأدددالادددذهلم عنه دددولمألسهسددد ةللتليدددق للشدددبي لل يلتل2لت دددهلمت
لأدذ كل،(لسد  هع،لم كدالم،لم ادومءة،لم ك هأدةمت)م نه مملم  غبيةلم ك سبةللاديللعنه ولت هللم  غبي،لايلنفسنهمت

ت،ل  ليكب لع دىلكفدهءةل غبيدة،ل  د  كهلت هللاذهلتفوالع ىلم  ع غةلم عوأ ةليفلضبءلمقخللل  اةلمتتق يسلم  ّل
ل.لم ذيلققليكب ل  قل فومدلمل  علكذ كلت هللمعلمع  ه،للمعلم  وفلمآلخومهلحتا طلع   ةلمت

ل لللم ندده مملل،ت ددهللمتغددةلل كددهلقبددللم  ف دد لليفلذ ددكلع  نددهلم  عددوفلأن ددهزلعددهل اددتلم ندده مملمألسهسدد ةليفلم  ّل
ل:لسن عوفلع ى

للللللللللللللسدددد  هعللاددددبلنشدددده لمتل،ت ددددهللليفلع   ددددةلم  ع دددد تللم دددد ع تلع ددددىلمددددولم ع ددددب اددددتلعهمددددلليفلمتإ ل :لسددد  هعلمت(ل8
نهددومل ددهل ثب  ددهلد مسددهملكثددريةلأددأ لاددذملم نشدده لاددبلذللمندده مملكثددريةل،لل نددهل"لسدد  هعلفددهلمت"ل لل سددبلقنهع نددهل

جقلهلمهلتوك  لم لع للجلليفل كثولمهلسبعةلا  همل هلللع   ةلمعاقةلحت هملإىللتق يبللعنهيةل،للققلجهءلاذملمت
لم ل"للعشويهلمبقعهلع ىلطهقةلم س علحب ثلتع  ل دقلل  االلل  قىلمهلطهقةلم ب و،للمهلذ كليابللع لشأنهل

ل71ل ن ددلم"لتشددكول لل خددوجكتلمددهلأ ددب ل منددهتكتلتلتع  ددب لشدد ئهللجعددلل كددتلم سدد عللمألأ دده للمألفئددقةل ع كددت
للللللل3ل22لمإلسومء"لتلللهلمسحتلدكلكه لعندلل ل ئدحتمدلكدوللم فدإ لم س عللم ب "لل:هىلدعتلولقهليلمبضعلآخدلف
فنذملم  كدوم ،للم  ادقنلاهسدةلم سد علعدهلأا دةلمادبمسلمألخدوىلخه دةلم ب دو،ل دق  للكبدريلع دىل مه دةلادذملل

 رليس ابللأبمس  نهلفنبلم نهفذةلم رلي للمإلنسه لمهلخالهلهلع ىلم عهمل ب ه،للابلمألدمةلم »م نشه ،ل

 

،لليا دقلل Listeningسد  هعللم ثدهينلادبلمتلHearingم س هعلللمألللم وسه ةلم شفبيةل،للا  لأذ كلأالم    الل
ل4ل.«  يعللمننهلش ئهلذملمعجل،أهأللللمس ابهللم فودل ومبزل بت ةليوكبنهليفلذانهلأعقلذ ك
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ل-لhttp//www.awu-dam.org/mokifadaby/388/mokf388-004.htm.لتع    ةلم نصلمألديبللل ثواهليفلم فنتللم  ذلق،عهئشةل مهشل 

ل.مسهءل68:22م سهعةلل62/29/6282ل:يبم
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 .ل822:قلل،جعل،ل سهلع يلع  ةل،لم كهيفليفل سه  بلتق يسلم  غةلم عوأ ةميول 
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 . 12:قلمل6222/اد8162،ل(د، )تق يسلفنب لم  غةلم عوأ ةل،دم لم فكولم عويبل،لم اهاوة،للكب ل،قل محقلمليع ل،جعميول 
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 . 811 :ق، شقيل محقلطع  ةل،لم نه مملم  غبيةل،لمس بيههتهل،لتق يسنهل،ل عبأههتهل 



 

ع دهللم فكدولإمدعلإع هئندهلما  همدهلللمن بهادهلللل،م دق لمعداسد  هعلفندبلمسد ابهللمألذ لذأدذأهمل دبت ةلمدهل مهلمت
لف نهل،لفنبلع   ةل كثولتعا قملمهلم س هعلتحتديلإىللم فنتل،للابلأذ كلخي  دالشديءلدق دطلعدهلمإلن دهمللم دذي

ل1س  هعلغريل نهلمس  ول،لفه س  علين تللين بهلع ىلمهليس علملاب
لل:ك سهأهلهلذهلم نه ةل  ثليف قلم  ع تليفمل   ع تلللس  هعل،ل لانهلتلنويقل  لنغفلل مه ةلتق يسلمت

ل.همدق ةلع ىلمإلن دةلم ادتن   -
 .دتلد ىلم فندق ةلعدةلم ادتن   -

 .تن  ةلم اق ةلع ىلم  ذكوللمتس  عه  -

 .تن  ةلم اق ةلع ىلم هأعدةلم   ق  -

 .م  ق يدبلع ىلآدم لمتس  ددهعل -

 .تن  ةلم اق ةلع ىلحت  للم س بعللناقهل -

مدددددهل  بجندددددهليفللق ندددددهلادددددذملإىلل2لل.بلع ىلمس خالقلمألفكه لم وئ س ةليفلم بضبعللتذكواهم  ق ي -
فع دىلم ع دتل  لل3يفل يدومملم دق س،للفك دهليادبللمأدهلخ دقل لم سد عل أدبلم  كدهملن همس  هعل للمإلمنه ةلمت

ل.عنقلم  ع  الاذهلم نه ةل فنتل  بيهملم ّق سليسعىلجهاقم،لمهل جلل  لياطل
م  ع    ددة،للاددبلمف ادده لم عقيددقلمددهلم ع  ددالإىلللسدد  ةللنددهل  لناددوليفلاددذملم ب ددث،ل مددوملأدده  لمألمه ددةليفل لسددهطنهلع  

مك سدده لخدد مملكثددريةل  بعددثلفدد نتل ددهف لللاددذملمددهلي   ددبلمنددهل،م دد  كتليفلتسدد ريلم ددّق سللج ددبلمسددهعلم  ع  ددا
ل.مإلن همل

ذ دددكلف نددد جللوحل سدددئ  ه،للقدددومءةلم  الم دددذلفو دددهلج دددقةل السددد  هعلتع ددد لقدددومءةلم ع دددتللطدددل،ففددديلد لسلم  ه عدددةلمدددثال
ل.م  فهعللم ّ فهيلم ذيلخي طلأ نن هلجمهتمللمبمقالتعبداتلع ىلمتس  هعلمجل قل

لكددذ كلفدددن ليفلم ا دددعلم نثويدددةل للم شدددعويةلم دددرلخي ه اددهلم ع دددتل  الم دددذهللياو ادددهلع دددىلمسدددهمعنت،ل لخي ه ادددهلل
ل.علزمالئنتللمع  نتلفو هلخ بةل   ق يبلع ىلمتس  هعم  الم ذل   اباهلع ىلمسهم

وداهلدهدةلسدد  ن هليادصلم ع دتلع دىلتالم دذهلق دة،لمثلينهقشدنتليفلمضد بهنه،ل للإعدليفلم  عبريلم شفبيللم ك هيبلل-
ل لك هأ نهلك هلفن باه،لففيلمبضبعهملم  عبريلم خ  فةلم ب  ف ةللمإلأقمع ةلجمهتمل  ق يبل

 

 

ل
ل4س  هعلمجل قل ثنهءلم ناهشلم ذيليسبطلك هأةلاذهلم بضبعهمم   بةلع ىلمت

                                                 
1
 . 892:جعل،ل سهلع يلع  ةل،لم كهيفليفل سه  بلتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لقلميول 

2
 899،ل891:لسهل،لق،لم وجعلنف يومجع 
 .766:،قل8911ل،6يومجعل،لعبقلم ومحهلأهلخ قل ،لم اقمةل،لم قم لم  بنس ةل  نشوللم  بزيع،للم حتسسةلم بطن ةل  ك ه ل،  3
4
11،ل17:قلم6222/اد8،8162زيع،مأل د ، بل،ل  قل محقلجهأو،تق يسلم  غةلم عوأ ة،مفها تلنهويةللت ب اهملع   ة،دم لم فكول   بهعةللم نشولم  عيومج 

    



                                                                                                                               ل

 

 

م نهتلم  نهقللمشهفنةلللنا قلماقيثخوىلتفوالع  نهلم بقبفلعنقاهللايلمنه ةلم كالمل،ل منه ةل:للم كالمل(6ل
منده ةلل»للللللللللللم  عبدريلم شدفنيليا للخه ةلدمخلل يوةلم ق سل(لم  ع تل)لم وسللإ  هل،ل(لع تلم )أالم وسلل

ل1ل«غةلعهلتن اللمألفكه لم ع اقممللمآل مء،للم ع بمهم،للم   بهملإىللمآلخويهلأبسهطةلم  بممهلمنه مملم  ّل
الخم  فددةل   اددطلل ددهئليفل ددغوهل ليفلكدد ه،نعدد فلمج عددهل  لم  عبددريلاددبل هجددةلم  ددةل إلنسدده لسددبمءلللل
لهةلم  ع تليفل هضوهللمس اب هل ذ كلينبغيلع ىلم دق سللابلضول ةلتع    ةلتفوضنهل  »ج  هع ةل،لثاهف ة،لمنن ةلم

لغدةلم عوأ دةلم سد   ةل،لليدثلطالأدهلع دىلذ دكلليأخدذلأأيدقينتليفلد لسلم  عبريلم شفبيل  لي د ملنفسدهلم   دق لأه  ّل
لللتغددةليفلد سددنهل،للتددولقليفل مسدهعلم  الم ددذلف  ددو لع  نددهل ذلمقنددتللتأ فنددهل  سددن نيفلادذملم سددب لل،ل ددصلت ددفبلم  ّل

لاددبلمألمددولم ددذيلنف اددقهلدمخددلل يددومملد سددنهل،ل  ددثلجنددقلمددق سلم  غددةلم عوأ ددةلتلي  دد مليفلمج ددعلمددهلل2« قالمنددت
لمسدد  عهعتل    دد   هملم  غبيددةللنددتم  ع  ددال عددقملفن لحتيددجيق سددهلأه عوأ ددةلم ف دد ىل،للقددقليعددبدلم سددببلإىلل

اةل،ل كدددهلم ال دددبلع دددىلم  دددفبفلمإلأ قمئ ددددةلمأللىللم ف ددد  ةلم دددرلمليع دددهدلملع  ندددهليفلمدددوم  نتلم  ع    دددةلم سدددهأ
ممددددهليفسددددول ثددددولمحملدددد طللمددددثاللللكه ثهنبيددددةللم  ع    ددددةلمألخددددوىمإلتادددده لمجل ددددقل  عوأ ددددةلم ف دددد ىلع ددددىلخددددالفلم وم ددددلل

م ددّق سلأه  غددةللتنددهلللكثددريملمهكدده لي  ددبلمنددهلم  ع  ددب ،ف  سددنةلم  ع  دداللع ددى(لغددةلم عهم ددةم  ّل)لم كبددريلمتج  ددهعي
 أدةللم دوم للمته دةلم فو دةل   الم دذل إلف دهحلعدهل فكده اتلادذهلم  دعبأهملع  ندهلتكث دالم قهلل كهل  خ ديل،هم ةلم ع

ل.:هلتلحتا طلمألغومالمآلت ةلم رلت ي ىلف نهل مه ةلم  عبريلم شفبيللايل أتىل صلي
ل.ت ليقاتلأأفكه لق  ةلمالئ ةل س بماتلم عا يل -8
 ل.مءللمتث للم عهينلعنقلإ اهئنهللم   ق لعهد طلل سهلمآلطالقةلم  سه لللإجهدةلم نتعبيقاتل -6

ضد وم ل،للتشدي عنتلع دىلتلم  دبمءلللإمتويننتلع ىلمخل هأةللمت زدهلللمإلأهندةلع دهليفلنفبسدنتلمدهلغدريل -2
 .مجلنولأه و يللم  وم ةليفلم ابلل

 .للضب هللن القليفلم كالملمعل   هتابيةلمال ه نتللتعبيقاتلسوعةلمإلجهأةللسقمداهل،للمت -1

 .م ثاةلأه نفسللم رلتكب ل قىلأعضنتل،لكهخلبفللمخليلللم   عثتللعقممعهجلةلم ع ب لم نفس ةل -1

ع دىللللللهتتلم فن دةل،لإلد م لأعدضلندبم يلمجل دهلليفلم  غدةللمتدويننتلهم وقيلأدأذلمقنتلمألدأ دةل،للإ سهسد -2
 .خ  ه لم عبه مملمجل   ةلمن اهءلمأل فههبلم عذأةل،لللم

 

 

 

رسدد بماتلم ثاددهيفللإفسددهحلمددقىلم  خ ددلل ددقينتل،للمتك ددننتلمددهلم  عبددريلع ددهليويددقل ليفللضددبحل تاددهءلمت -7
 .لدقةلل ققللقبةلتأثول،لتعبريملم  اللم خريلم  فبل سهلمألس ب لموتبلمألفكه لدق طلم عهينل

                                                 
1
 . 621،ل621: سهلع يلع  ةل،لم كهيفليفل سه  بلتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لق 

2
 .ل12: قل،فخولم قيهلعهمول،لطوقلم  ق يسلمخله ةلأه  غةلم عوأ ةللم  أ ةلمإلسالم ةل 



 

لهلدددددتلمدددددهلم عدددددهينليعدددددينت ليددددقاتلأثدددددولةل غبيدددددةلمدددددهلمأل فدددددههبللم  مك ددددبلم دددددرلتع دددددننتلع دددددىلم  عبدددددريلع ددددهل -1
عنهلف  هلينهسبنهلمهلس هقلض مك بلمس خقممهل    هلأبلدههبللم دس خقمملاذهلمأل فملمألفكه لتق يبنتلع ىل

 .لل1م كالم

لمدهل  فدههبللعبده ممللتومك دبلتنهسدبلم د ع تلجندقاهللم نبعدة،لل اتللس  ةلتكسه لاذملم د ع تلثدولةل غبية
 دبتملمدعلمخ  ده لم ن دبقلم درلت  هشدىلمذ كل دبل دبقلم  ه عدةل دنيفلم ن بقلمألدأ ة،للم ن بقلم  بم د  ةل

 كدددهلع  ندددهلمإلشددده ةلاندددهل  ل  دددةلم  عبدددريلل_تبم ددد ه،ليسددد ع للمدددهلمن ادددههليفمثلن ادددهءلمنندددهلم ددد ع ت،ل  ددد  كهلمدددهلمت
يدد تلم  ك دد ليفلكددلل  ددةلع ددىلاددذملم نشدده ل  دد  كهلللل_،ثددهنبيم م شددفبيلقددقل ددذف لكنشدده ليفلم سدد بىلم ثه ثددةل

أه  غدةلم عوأ دةلم ف د ىللتدق يبلم   بدةلع دىللضدعلم ابمعدقلم ن بيدةلمبضدعلم   ب دطليفلم كدالمللهطب  خم  ع تلمهلم
 دبقلمألدأ دةلخه دةل،ل يدهليد تلمنهقشدةلم بضدبعهملم ددرلحت  دللم نّللل ثندهءلمنده ةلم  عبدريليفلم ن دبقلم ادو ةلتهندول،

أددقءلمددهلمك شددهفللعددقةلتالمددسلم بضددبعجددهءملعددهلقددومئجيلمألدأددهءل،للم ددرلع ددىلم دد ع تلأددقل هلناددقاهلمددهلجبمنددبل
صلصل،لتف صلمتتسهقللمتنسيهمليفلتوك بلفاومملم دنّلحتقيقلأنهءلم نّلل،صصل،لمنهقشةلمع  هملم نّلمع  هملم نّل

ل.ص،للم بقبفل خريملعنقلجم لللم ابلليفلتاقيولم نّل
منهقشددةلمألفكدده ل  ددثلألنددهليدد تلف نددهلل،اددذهلم ندده ةلمندده ةلم  عبددريلم شددفبيل ددبقلم  بم دد  ةلت ع ددطليفلم نّلل

ل.لم بضبعهمتنهق ل نخ صليفلمألخريلإىللخال ةلمثصلتك شالمع  هملم نّل
  يددددهلأشدددكلللمضددددجيل  دددثلاددددول يضددددهللمصلليادددق،لجندددقلم دددد ع تلع  دددهل  لينددددهق لم ددددنّل مدددهليفلنشدددده لم  ه عدددةلم بجنددددةل

منده ةلم  عبددريل دالمعه فددهليفل،لإذليبلصمدبم دلم ددنّللسدد ث ه ملصللمنهقشدد نهل كندهلي بقددالعندقأهتك شدهفل ع  ددهملم دنّل
لل2ايل نهعةلقهئ ةلع ىلم ع تللمإل مدةللتبفولمآل ةللمس اهمةلم  ت بل،لللم شفبي

غددةل دده ل  دد ع تل،لفدده  ك تلم عددهديلتليسدد ع لليفلخمهطبهتددهلم  بم ددةلإتلعددقدملمددهلل ددذ كل دد سلكددللمددهليبجددقليفلم  ّل
آتفلفاددطل،للع دددىلاددذملمألسدددهسل يضددهلينبغددديل  ل(لل1،ل1)ةلفبدددال،ل مددهلم عدددهيللم ثاهفدد(لك  دددةللل6122)لم فددودممل

 لل للللللللتلم  باةل نك فيلأ ع تلمهي هملإ  هلم  ع تل صليس ي بل هلي   بلمخل ه لماا ايللمبمفاةلم  ب ع ةل
ل3م   نعةل

كثدريلأهإلنشدهءل للمدهليسد ىلعندقلم ل«م   ويدويلل»م  عبدريلم ك دهيبلنشده لجندقل،م  عبدريلم شدفبيلنشده للغريلأع دقلعده
اددبلم كددالملل»ل:م  عبددريلم ك ددهيبل كددهليباددىل، مددسللل كثددولمددهلم ثددهينلللمألإىللليع دد لمأللللمتن ددقمل  ثددهينلل هج نددهل

يفلمبمقددددالم  بهعددددقلمددددهلم وسددددلللم ك ددددب لم ددددذيلي ددددق هلم وسددددللك هأددددة،لليسدددد اب هلم سدددد ابللقددددومءةلليسدددد خقملغه بدددده
لل4ل«لم س ابللزمهنهللمكهنهل

                                                 
1
ليومجعل،ل سهلع يلع  ةلل.لل282،لل281:ل ةل،لقيومجعل،ل  قل ه لمسكل،لفهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةلللإن بهعههتهلم س ك ةللل منهطنهلم ع   

 .لل627،لل622ل:م كهيفليفل سه  بلتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لق

2
 . 822ل:،لقل8992،لكهنب لم ثهينل،لينهيولل8 ل، بنه ل،ةلت ب ا ةل،لدم لم ع تل   اليال،لأريلم يومجعل،لم شهللزكويهل،لقضهيهل  سن 

3
 . 129ل:بقلم كونلم بمئ يل،لمزهاهمل قيثةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لقطهل سالم ق   يل،لسعهدلعل،يومجع 

4
 . 667ل:قل، سهلع يلع  ةل،لتق يسلم  غةلم عوأ ةليفلضبءلم كفهيهملمآلدمئ ة 



                                                                                                                               ل

 

 

 دبقلمدهلم نّللمك سدبهلم  ع  دب مهلم  عبريلم شدفبيل،للم  عبدريلم ك دهيبلرثهأدةلن دبقلإن هج دةل دهلف ع  لكللل
 ددبقلم  بم دد  ةللن ددبقلم  ه عددةلأه ددق سللم     ددلللمددهلنددةلع ددىلم دد ع تل  ليددو لمبضددبعهليددقدهلمألدأ ددةل،للم نّل

   عبريلم ك هيبلل»يعوفلأه بضع ةلم س نقفةللللي  خصلنشه لم  عبريلم ك هيبلكذ كليفلم  ممجلم  ع    ةلمهم ع تل،ل
لم بضع هملم س نقفةلقهسدتلمشد  لي  ثدلليفلخه دةلمإلدمدهمل يلإدمدهملم عده فلم اب  دةليفلعدالملم   دب ل،لغدريل

ي نبعلم  عبريلم ك هيبليفلللل هن هلققلخي  فه ليفلم بنهءل،لففيل الي يهلأنهءلم بضع هملم س نقفةلإىلللضع هملفع  ة
ادذملمدهلندصلل1«للحت    دةل لللللللللللللي ع دطلأبضدع ةلفكويدةلهل  ثلققليكب لم   بلي ع طلأبضع ةلفع  ةللقدقط ب

 كهليفهجئنهلقوم للزم يلآخولحبذفلم بضع ةلم س نقفةليفلم س بىلم ثه ثةل صليفلشنهدةلم بكه ب يهل،لل،ع  هلم ننهم
كهند ل،م بضدع ةلم سد نقفةللع ىلم وغتلمهل  ل.م اوم لالت ب طلاذململ  ثل6221ل-م6227منذلم سنةلم ق مس ةل

لل.تهنولف هلكفهءةلم  ع تلأشكلللمضجيلتع  لإن هجه
 دىلإىللشدددعب اتلت بدددةلمألمدددلللعدددقمل،م   بدددةلم ن بيدددةللمإلمالئ دددةلل دمءةلمخلدددطلليفلقدددق ممك دددهل  لم  دددقينلم بمضدددجيل

مس بىلم  ع  اللفطلتان ةلم   خد صل لج نهادهليفلل،للققلمن ا نهلماهطعلتعبرييةلتكشال2منقفهعنتل بلد سلم  عبري
ل.م ب ثلم ال ط

وقلدلاديلمنده ةلم ع ادةلأدهاولفللم ك  دهمللع دىلم د ع تلماد مهلعهلمنده ةلم ادومءة،ل:لمهارتي القراءة والكتابة(ل2
اددقاهللم     د لأددالمثلنع  ندهلم ددهدةلم ادولءةللفن نددهلج دقمل،لل ل تشدع دىلقدومءةلن ددبقل عوفدةلمألفكدده للم عدهينلم ددرل

م ضه لمننهلليس ف قلمهلمجل قليفلإ اهءلمألضبمءلع ىلمشكالمل  هتهل،ل صلل،لم ف قلحب ثليق  لم اه ئلم  هفهلمنه
ل3  ب  لم اومءةل س بأهلمهل سه  بل للم شكالملم رلتبمجهلم وءليفل  هتهل

سد مت ي هملخه دةلمال نبمعندهلممدهلي   دبل دبقلمألدأ دةلرخ  دلمهلمهلشكل  لع   ةلم اومءةلايلمف دهحل فندتلم نّل
لف نددهليددقدلم ادده ئلقبددللل"مسدد مت ي هملفنددتلم اددومءة"يددهللل ن ددبم ل دد هحلتعددقمداهليفلعنددبم لللص،ل فدد جيلمغدده طلم ددنّل

م اددومءةلاددقفهل اومءتددهلليددقدلطوياددةلم اددومءةلليددقدلم  بقعددهمل ددبللمددهلسدد او ،لاليع ددقلم ادده ئلتسدد مت ي ةلت دد  جيل
مددهل  نددهللللللللللللللللللين بددهلم دد ع تلإىللعددقملم فنددتلليددقدلنددبعلمإلشددكه  ةلم ددرل عهق ددهل  دد  كهللذ ددكليفللم فنددت

سدد مت ي ةلفنددتلمجل ددلللفنددتلم ددولمأطلمصل فنددتلمعددجلم اددولءل،لمثلسدد مت ي ةلفنددتلمفددودمملم ددنّلمأيتلتددأعددقلذ ددكل،لمثل
 ىلمنطلكللنصلت هئ هلصل   عوفلع يفلمألخريلتس مت ي ةلفنتلأن ةلم نّلللم بقمئلل  خ ص

 

لللللل دددبقللقدددقل شدددونهلم ادددو يهلقدددقلمع  دددقماهليفلمنني دددةلحت  دددللم نّلكددداللللادددذهلم  ويادددةلم ا  دددةل  لليفللجندددق.4غبيدددةلم  ّل
ل.يفلم ف للمخلهقلأذ كلسهأاهل

                                                 
1
 .ل86ل:مننهملم شعبلمألدأ ة،لق 

2
 . 612،لل629: سهلع يلع  ةل،لتق يسلم  غةلم عوأ ةليفلضبءلم كفهيهملمألدمئ ةلقلل،يومجع 

3
 .ل819:قل،عبقلمل قلع سهينل،لم  غةلأالمل  عللم حتسسهملم  ع    ةلل،يومجع 
4
  .ل11: ن بم ل  هحل،لتع    ةلم  غةلم عوأ ةلقل،ليومجعل 



 

مدهللطع  دةل شقيل محدقللهققممهللمهلأالم نه مملم اومئ ةللم رلع ىلم  ع تل  ليسهلت ب انهليفلع   ةلم اومءةل،ل
سد مت ي هململاديلل   د ع تلع دىلم سدبمءلليفل  ينهلايلقهئ دةلاهمدةل   ع دتلل،قهئ ةلأه نه مملم  غبيةل   و  ةلم ثهنبية

ل.قبللكللشيء
ل(ل.دفهملممول)لمعوفةلك  هملجقيقةل عجللم قل -8
 (ل.م ش  لم  غبيل)لمعوفةلمعه لجقيقةل ك  ةللم قةل -6

 .ءةلما بللع ىلم عوفةلمهلخالللم اوم -2

 .صلم اولءلمس خالقلمألفكه لمهلم نّل -1

 .صلم اولءلإىلل ج مءللمعوفةلم عالقةلأالأعضنهلم بعضلحت  للم نّل -1

 .مس خقمملم ابمم سللم عهجتللدلمئولم عه فلم عوأ ةلأشكللعهمل -2

لعندقلقدومءةلندص(للم ش سد ةللم ا ويدةل ل–م  ندبيهلل–م شدقةلل–م دقل)م      لأدالخ دهئصلم ك هأدةلم عوأ دةل -7
1ل.معال

 

لمن القهلمهلادذهلم  ان دةلمألخدريةليفلع   دةلم ادومءةلنسد ن جلمدقىلم د مأطلم كبدريلأدالمنده يتلم ادومءةللم ك هأدةلل
 مملم ك بأدةل،للادديلمدعلم كدالملنشدده لمت دهيللين  دديلإىللهم ك هأدةلكدده اومءةلنشده لمت دهيللين  دديل   ندل»لذ دكلأل 

 دددةليادددبملم فدددودلف ندددهلأفدددكلم ومدددبزللحتبيدددللم وسددده ةلمدددهلندددصلم بدددبعلإىللم نددده مملمإلن هج دددة،للإذملكهنددد لم ادددومءةلع  
ل«2خ ه لشفبيل،لفن لم ك هأةلع   ةليابملم فودلف نهلأ  بيللم ومبزلمهلخ ه لشفبيلإىللنصلم ببعل

حب دددثلتلاكندددهلم ددد ع تلحتويدددولل«م ك هأدددةلل»لجندددقلعالقدددةلكبدددريةل يضدددهلأدددالنشددده لم  عبدددريلم ك دددهيبللأدددالمخلدددطلل
لم ال دبلع دىلتالم دذنهلنا دنتلم كبدريليفلادذيهلم نده تالأل لكدللل،دل لم دول لأ ان دةل للمنده ةلم ك هأدةلمبضبعلمده

لهفنندل،نده ةلم ادومءة لمألمولنفسهلأه نسبةمايتلم سهعيل هدةلم  عبريلم ك هيب،للللققلنوجعللذ كل ناصلموتبطلأهآلخول
خه مللهاذملم  ع تلاذهلم نه ةلل قل بطمهللل  لي،ل  هلله  سلأنمكه لم ع تلم ول لأكللم ع تليفلكلل  ةللمسهع

ل. ذ كتليع قللملمننت  ةلم ق سلفكثريل
مددعلمنده ةلم  عبدريلم ك ددهيبلل،منده ةلم ك هأدةللم درل ع نددهليفلتدومأطلكبدريمددهلةل  د  كهلئ دليادقمل شدقيل محدقلطع  ددةلقه

 :لايلكه  هيل

ل
لم كثددريلمدهلطالأندهلهلدتلمددهل...(لادذمل)لل:طللتلتك دبل،لمثدلم ققدةليفلك هأدةلم ك  دهملذمملمادولفلم ددرلتن دل-(8

ل.مثللاذهلمألخ هءل
ل(ل.م  هءلم وأبطةللم ف ب ةلل–م  نبيهلل–مهل  ممل)لم ابمعقلمإلمالئ ةلمألسهس ةليفلم ك هأةللةمومعهل-(6
ل(ل. ةلم  هءلم وأبطةللم ف بلل–م  نبيهلل–م قل)لخ هئصلم ك هأةلم عوأ ةلعنقلك هأةللةمومعهل-(2

                                                 
1
،لل6222(ل .لد)لللللةلويبلم اهاولدولم عدهنبية،لدم لم فكدةلم عوأ ةل   و  ةلم ثدةليفلم  غده مملم بضبع دهذملمهلمإلخ بدة،لمندقيل محقلطع  د ش،يومجعل 

 .ل821،لل822:ق

2
 .ل819ل:قل، شقيل محقلطع  ةل،لم نه مملم  غبيةل،لمس بيههتهل،لتق يسنهل،ل عبأ نه 



                                                                                                                               ل

 

 

،لإتل هندهلمدهل_ غدتلسدع نهل  فهديندهللن د نتلأدذ كل_لمألمولنفسهلجنقهلعندقل غ دبلطالأندهليفلمثدللادذهلمألخ دهءل
للع  نهل،ت مللاذهلمألخ هءل مسخة،لألهنهلتوجعل   وم للم  ع    ةلمأللىل

ل.مومعهةلعالمهملم  ق تلعنقلم ك هأةلل-(1
للل1س بيفمللت خ صلمبضبعلياوؤهلت خ  هلك هأ هل    هلل-(1
لع بمهلجنقلمقىلم  مأطلم كبريلأالاذهلم نه مملمتس  هع،لم كالم،لم ادومءة،لم ك هأدة،لحب دثلجندقاتلكدللل

ذ دددكلإل لتع ددد تلم  غدددةلتين  دددولفادددطليفل.م كهمدددللأ نندددهللتلاكدددهل  لحتادددطلكددداللمدددننتلإتلأددده ول لرنددده ةلم فندددتل
لع ددىل.لىل يضددهللآ  ددهملمإلد م ل  عنه ددولم  غبيددةللفنددتلمددق بتهتهمكسدده لم دد ع تلآل  ددهملم كددالمل،لأددللتلأددّقل  ليومعدد

اددذملفددن لم  ب  دد لم  ع   دديلي نددهللل  أعددةل نددبمعلمددهلمآل  ددهملم  غبيددةللادديلمآل  ددهملم ددرلحت دد نهلم اددق ةلع ددىلمإلد م ل
رلت   دددللمثلمآل  دددهملم ددد(لم ادددومءةل)،لليفلمسددد بىلم ك دددب لمحملدددو ل(م سددد هع)للم فندددتليفلمسددد بىلم ن دددبقلم سددد بع

فدأاتلم ادهي سليفلادذملم ن دهقلادبل(م  عبدريلم شدفهايللم  عبدريلم ك دهيب)لأه اق ةلع ىلم  عبريليفلاذيهلم س بيال يضدهلل
ع ىلم اومءةللم ك هأةلل سبا ةلمإلد م لع ىلم  عبريل،للع ىلاذملفاللأقلمهل  لل–أه نسبةل   الم ذل- سبا ةلم شهفنةلل

ل2ذلأني هللذلمملم عنه ولمشهفنةلتلك هأةيبق لدمئ هلم ع تل للمألس ه
إذململيدنيجيلم ع دتليفلطويادةلعوضدهل     دللم ن دبقلل،ققلتي للم  ع تلإىللم نه ةلم وجدبلم ب دبللإ  ندهللل

ي   دبلمدهلم ع دتلذ ددكلل–لخه دةلإذململت دبفول قيدهلم بسد  ةلم نهسدبةل دذ كل،للمدعلطب عدةلمحمل بيدهملمجلقيدقةلم ادو ةل
ريليفلتب  غنهل   د ع تل،للقدقلين دجيلأهسد ع ه هلمدهليسد ىلأده  ومئطلم نشد ةل،للنكدهدللجند مل  ل كدللندصلمإلتاه لم كب

يفلم ع   دددةللللللللطوياددةلمنهسدددبةل ددهل،لإتل ندددهلتلخيددوملع دددهلقه ددهل،لل ن دددبم ل دد هحل  دددثلتعددبدلطومئدددطلتددقخللم ع دددت
أ كه يدةلتدقل ل دبللنشده لمكد لع  دهلك  دب لهلدهلإىلليفلجباواهلإىللطوياةلم  ع د تلم درلي بعندهلمدهلتا  قيدةلت للم  أبية

س شه ةلمألس هذل هلعهلطويطلطوحلمألسئ ةللعوالم شكالملللضعلمإلطه لم نهسبل  بضع هملمم     ذلمهلخاللل
إىلللم  ع    ةلم ثريةل  ينقللم ب ثللم  ف   ل،للت عقىلذ كلإىللم   غةلم  غبيةلم س ع  ةليفلاذملم  دقمخللل دبتل

للل3نفعه  ةمألس هذليفل أعهداهلمإلنسهن ةلم  بم   ةللمتلشخ  ة
لهم ندده مملم ددرلي اننددهلم دد ع تلعنددقلحت   ددلأعددقلق همنددهل ع   ددةلمجددعلمآل مءلمددهلخددالللمإلسدد بهنةلعددهل كثددولل-

 تعبدل،  ثل%ل28.8قق ملم نسبةلأدللمذايلمنه ةلم ك هأةل،كهن ل لللتوت بلم نه ممللم ن بقلمألدأ ةل

ع ددىلللل%ل66.1أددللنسدب نهل مدهلمنده ةلم ادومءةلقددق ملل،  ندهلع دىلاددذهلم نده ةليفلحت  دللم ن ددبق كثدولم ع ل
لادذملمدهلت هندههلعنددقلل،م ادومءةللنشده ل ع  داليفم لم عقيددقلمدهلنندهلجندقلضدعا إتللم تفدهعلمغدقللم نسدبةم دوغتلمدهل

لقدقليكدب لل%ل81.1لمتخ  ه لهلهلأددلنسبة،ل مهلمنه ةللمتس  هعلفاق مللم كثريلمننتل ثنهءلحت   نهل  ن بقلرع  نت
مألمدولم دذيليع دطلل،هلم  ع  المدهلمك هدههبلدمخدلل يدومملم  دق يسد هليعهن ل،ةلم نه ممدعهلأا لاذهلم نسبةلضعا

ع   دةلمتسد  هعل،للاديل سدهسللم نده ممل،ل مدهلعيد لم  ع  دالعدهلحتا دطلم كدالمل للم  عبدريلم شدفنيلدمخدلل يدوةل
                                                 

1
 . 822:لق،يومجعل،ل شقيل محقلطع  ةل،لمنهذملمهلمإلخ به مملم بضبع ةليفلم  غةلم عوأ ةل   و  ةللم ثهنبيةل 

2
 669:ق،ل8،م6227،ل(د، )لمجل مئو،للد مسهمليفلم ّ سهن هملم عوأ ةل،لمبفتل  نشول،عبقلم ومحه لماهمل ه ل،لحبب لل،يومجع 

 . 872ل:قل،تع   نهلط ن بم ل  هحل،لد مسهملليفلم  غةلم عوأ ةلم ف  ىللطومئ ،يومجع3



 

لاذملمهليعكسلفعاللم بمقعلم  ع   يلم  دبمل،لخه دةل ثندهءلحت  دللل%ل9.1أنسبةلمئبيةلقق ملأدلللم ق سلف مج لفعال
ل.للم بضعلاذملأخ هئ النفسهن اللتع    ال عهجلةمتس عهنةلألم ن بقل،لممهلي   ب

لتللتوت دبلمألسدهتذةلجدقنهلتا د ل، مهل  يلم ع  العهل كثولم نه مملم رلي اننهلم د ع تلعندقلحت  دللم ن دبقلمألدأ دة
لقدقليسد  علم د ع تلدل لإن دهمليفل دا،لل%ل22.2لأددلمتس  هعلقدق ملأنسدبةلعه  دةلمخ  ه لمنه ةل  لنسبةلل ذ ك

 لتل  دد  كهلمإلن ددهملع ددتل  لياددطليفلم ع   ددهل ددبل،لل دذ كلع ددىلم لفن ددهلك ددهل شددونهلسددهأاهيع طلع   ددةلمندهلممدده
أه وغتل،لل%ل69.6لمخ  ه اهلنسبةلقق ممنه ةلم اومءةللم رللعهل،ل مهلىمألخوللطلأهقيلم نه مم مهلجنهحلد سهللحتا

م اومءةلم     ةلاذملنها كلعهلم اومءةلم ع ةل،لأسببلمهلي اهلنف اقلم كثريليفل فبفنهلم  ع    ةلم ثهنبيةلمهل ننهل
 لاذهلم نه ةل،لل سبل لكذ كللاهعقيم  ضعال للققليعبدلذ كلل،عقملتق يبنتلع ىلذ كلخه ملقهعهملم ق س

لاندهلنف ادقلل،%89.8 ف جيلمغه طلم ن بقلمثلت  ندهلمنده ةلم كدالملأنسدبةلل لىللم نه مملت بطل ثنهءلم     لايلمهل
 ثندهءلحت  دلل  سدن نتل دصلجندقلم عهم دةلتغد للذ دكلألنندهلل  كثريلمهلم ع    نهلمهليسهلماقيثلأه عوأ ةلم ف  ىل،ل

ممددهلي   ددبلل   ب دد ل  ددةلم ددق سل بضددعلتليسددقلع  ددهلاددذملم  ه ددبل،اددبنل   نذململي ددقخللم ع ددتللفددم ن ددبقل،ل
لقدقلمنده ةلم  عبدريلم شدفنيل،للا دطم كدالملللحتليفل القدة    كنبملمهلحتا طلم ،لليفلجبمنبلعقةلم ع   نهمألخذلأ قل

بلت دددن المحمل بيدددهملم ن ددد ةللم دددرلقدددق مل سددد للضدددهماليعدددبدلذ دددكل عدددقملحتا دددطلمنددده ةلم فندددتللم وتب دددةل سهسدددهلر
ل.لللايل قللم نسبلللمجلقلللم بميلليبضجيلذ كل%ل9.2ل نهأدمألسهتذةلنسب
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له مملم درلت اهللعنقلحت  للم ن بقلمألدأ ةبنلم نتايبضجيللل(30:)جقللل قتلل
 االمهارات الّلغوية

 فئــة المتعلمــين فئـة األسـاتذة 

 م نسبةلم ئبية م عدقد ت بم  ل م نسبةلم ئبية م عدقد م  ت ب

 %18,4 58 3 %30,3 27 1 متس  دددهع

 %9,5 30 4 %19,1 17 3 م كدددددالم

 %22,5 71 2 %29,2 26 2 م اددددومءة

 %18,4 58 3 %9,0 8 5 ددتدم فدند

 %31,1 98 1 %12,4 11 4 ةدم ك دددهأد

 

 

أ ةعنقلحت  للم ن بقلمألدلم رلت اهلم  غبيةلتابنلم نه مم(ل30)ل: قتلل ستلأ هين  

 

ل:حقيق المهارات اللغويـةعلى تالمساعدة  الطرق والوسائل-0
ل  خ ديلمج ددةلم  دعبأهملم ددرلي  اهاددهلم  ع  دب ل ثنددهءلمك سدهعتل   ندده مملم  غبيددةلفنندهلع ددىلم د ع تللمن اددهءلم  ددوقلل

ع دللم قيدقمك  كيل  دثل كد لع دىللادبلمدهللضد هل  دقلد يدجليفل شدكهللم لم بسهئللم سدهعقةلع دىلحتا دطلذ دكل،
سدد اومءلن ددللإىللم اهعدقةل،للأه ا ددهسلمتددو لم  الم ددذلع  نددهلم  ويادةلم   ا ن ددةلهله أدده مللع ددىلم  ويادةلمتسدد نبهط ةلفبهت

إذململل،قدددقلتي دددللم ددد ع تلإىللم نددده ةلم وجدددبلم ب دددبللإ  ندددهللل.ل1أبمسددد ةلم   ويندددهمللم   ب ادددهملم شدددفها ةللمخل  دددةل
تليفلطويادددةلعوضدددهل     دددللم ن دددبقللخه دددةلإذململت دددبفول قيدددهلم بسددد  ةلم نهسدددبةل دددذ كل،للمدددعلطب عدددةليدددنيجيلم ع ددد

ي   دبلمددهلم ع ددتلذ دكلمإلتادده لم كبددريليفلتب  غندهل   دد ع تل،للقددقلين دجيلأهسدد ع ه هلمددهلل–محمل بيدهملمجلقيددقةلم اددو ةل
إتل ندهلتلخيدوملع دهلقه دهل،لل ن دبم ل د هحلليس ىلأه  ومئطلم نش ةل،للنكهدللجند مل  ل كدللندصلطويادةلمنهسدبةل دهل،

يفلجباواهلإىللطوياةلم  ع د تلم درلي بعندهلمدهلتا  قيدةلت كد لع  دهللليفلم ع   ةلم  أبيةلل  ثلتعبدلطومئطلتقخللم ع ت
س شده ةلمألسد هذل دهلعدهلطويدطلطدوحلمألسدئ ةللعدوالمأ كه يةلتقل ل بللنشه لم     ذلمدهلخدالللمإىللل،ك  ب لهله

 ملللضعلمإلطه لم نهسبل  بضع هملم  ع    ةلم ثريةل  ينقللم ب ثلم شكال

 

                                                 
1
 .ل92:ل،لق8998،ل6  قلد يجل،لحت  للم ع   ةلم  ع    ةل،لق ولم ك ه لم ب  قة، ،لجعلميول 
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الكتــابـةالفـهـــمالقــراءةالكـــالماالستمـاع

فئــــة األســـاتذة 

فئــــة المتعلمــين



 

إىللشخ دد ةلمألسدد هذليفل أعهداددهلللم  ف دد  ل،للت عددقىلذ ددكلإىللم  دد غةلم  غبيددةلم سدد ع  ةليفلاددذملم  ددقمخللل ددبتل
للل1فعه  ةنمإلنسهن ةلم  بم   ةللمت

يفلمدقحلم وسدبلل" ن ةلمدثاللمدعلندصلدةلم   اددوياددطلم  دمفبلدك هلت لل،خوى ةلدةلل ق سلآخولطويادياولقلتس ا تل ق سلطدفا
حمل قلل"م  ويطلإىللقويةلم  ب "لم سو  ةلكنصل وليفلفهلم ا ةل،لآخ مهلنصل،ل.2  بب رييل"ل  ىلم لع  هللس ت

ل.تالئ هلمثاللم  وياةلم ا هس ةلمعلمإلس اومئ ةللاكذملدلم  كلل3"لشنبيفل
ىلجنهحلم ع   دةلم  ع    دةلرع  دهملع دواهل،ل دهليسدهيواهلمدهلتكنب بج دهمل مهلعهلم بسهئللم خ ه ةلفنننهلنول

 قيثدددةللفننندددهلن  دددب لتنبيدددعلذلقلم  ع  دددال،لي يدددهلزلم بسدددهئللم  ا  قيدددةل،لم سدددبب ةللم  بشدددب لإىللمسددد ع هللم عادددبلل
لللهللمألجندد ةليفلم  ع دد تلمإل ك لن ددةللم نني ددةلمإلعالم ددةليفلم  عهمددللمددعلم اضددهيهلم  ع    ددةل،للنوكدد لع ددىل مه ددةلإدخدد

ل.4دل لم   ف يب لم ق س ةلممهلجعللم كثرييهلي نبأل لأهتسهعلجمهللتب  فنهليفلم ع   ةلم  ع    ةل
كهندد لللم سددهعقةل كسدبلم د ع تلمندده ممل غبيدةلم بسددهئللم  ع    دةلمدقىل مه دةلأعدقلإجومئندهل ع   ددةل د لمآل مءل ددبلل

ل.لتق يسلم ن بقلمألدأ ةلعنق بسهئللماقث ةلم  كنب بج ةلخه ةل  ب  الم،لم ع  ام وغبةلم شقيقةلمهل
لينبغدديل  لتكددب ل.....ل»:لعددهلم بسددهئلللم  ومئددطلمددهي يل"لأددبأكولأددهلأبزيددقل"للممددهل ددوحلأددهلم سدد قللزيددولم  أ ددةلل-

دينهم ك ددةللم ب قمغبج ددةلم ددرلي عددالأنهؤادده،للت ب انددهليفل قددو لمآلجددهللذممل ثددولتكددبيين،للطب عددةلطمئددولمألسدده  بللم  
ع دىلم ال هدةلللل،لدينهم ك ةل ب اهلمألنش ةلم درلتن ديلقدق مملم     دذل مبن ةلع ىلمعوفةلمع اةلأشخ  ةلم     ذ

ل5«لم      للم  فكريلم ناقيللمابم لم بنهءل

لأددل دق يسلم ن دبقلمألدأ دةللم درلقدق ملم نسدبة لعدهلم بسدهئللم  ه دةلاع  د ملىأ ن هلت هنهلعقمل ضدل-
ل بسددهئللم  ه ددةليفلم  ع دد تجم بعددةلمددننتلف  ددهلخيدصلد جددةلمسدد خقمملاددذهلمنسددبةلم وضددىليفل دالت هنددهل،%ل12.7

ط دددب نتللم كبدددريللقدددقل  جعندددهلذ دددكلإىلل،%ل12.2للأددددلم وغبدددةليفلمسددد غالهلهلدمخدددلل يدددومملم دددق سلقدددق مل  دددثل
ل.......لم ع بمهت ةلمهلمن ن  للغرياهل، سهيوةل كبلم   ب لم  كنب بجيل

م كبريليفلم بسهئللم  ع    ةلدمخلل يدومملهلم   سل ضهاتلعهلذ كلع  ال سنهلمهلخالللآ مءلم لهك 
دخددددهللجمددددهللقهئ ددددةلإل، كددددهلتباددددىلمسددددهع نتلل%ل11.1:لأدددددللزددددهلعتلمددددعلم بسددددهئل  ددددثلقددددق ملنسددددبةل،م ددددق سل

 .م بمسعةليفلتق يسلم ن بقلم ع بمهت ة

 

 

 

ل
 

                                                 
 . 872ل:قل،تع   نهلط هحل،لد مسهملليفلم  غةلم عوأ ةلم ف  ىللطومئ ن بم ل  ،جعميول1

2
ل.29ل:قل،ماو لم شعبلمألدأ ةللل،جعميول 
3
 . 826ل:قل،ماو لم شعبلم ع   ة،جعلم،لليولل686ل:قل،ماو لم شعبلمألدأ ةل،جعميول 

4
 .ل827  قلد يجل،لحت  للم ع   ةلم  ع    ةل،لموجعلسهأطل،لقل يومجع،  

5
 .ل81:قلل6229،(لد،ل ل)إ الحلم  أ ةليفلمجل مئول،ل اهنهملللإجنهزمملم ا بةلم نشول،لمجل مئول"لبزيقلأبأكولأهلأ 
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 دبسهئللم  ه ةلليفلد مسةلم ن بقلمألدأ ةتابنلمس ع هللم يبضجيلل(30:)جقللل قتل

  
 فئدددةلم  ع  دددا  ع  افئدددةلم
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 مقترحات في منهجية تحليل النصوص:  المبحث الثانـي
  

للللللللمن القدددددهلمدددددهلم آخدددددذلم دددددذكب ةل،للم  ع ادددددةلرنني دددددةلحت  دددددللم ن دددددبقل،للمتهشددددد هلمدددددعلم ق مسدددددهملمألدأ دددددةلللم  غبيدددددةل
ن هئجل كثولدقدةللع   دةل،لاكنندهل  لن سدهءلللىع     بللم رلتعوفلت ب مل بلت ب طلمنهاجلد مس ةل،للل،للماقيثة

  ن دددبقللذهلم ق مسدددهمل،لمدددهلينهسدددبل ادددقمفلم  ع ددد تليفلادددذملم سددد بىدكنندددهلمتسددد فهدةل،للمتن ادددهءلمدددهلاددد تلا:ل
 ؟مألدأ ةلمهل جللكسبل   قل غبي

يسدعىلم عقيدقلمدهلم بده ثالم  ع   داللم  غدبيال:لالتحليـل العلمـي للنصـوص:عبد الرحمن الحـاج لـال _  0( أ
ل: ننتلعبقلم ومحه لماهمل ه ل  ثلي وحلرهلي يإىللحتسالمنني ةللطوقلحت  للم ن بقلمهلأ

لادبلك دهلادبلمعدولفل،إ لم     للم  غبيلم ع  يل  ن بقلابلع لليع  قلع  هلم نادقلمع  دهدملل سهسد هلل»
ي يهلزلم ناقلمألديبلإذلتليك فيل   هأهلأ    للم ا بعهمللمآلثه لمألدأ ةل،لأللين تلأكللمهلين يهلمإلنسه لمهل

مأللللاددبل:لع  دديل للس هسدديل للديددينل لل خالقدديل للف سددفيللغددريلذ ددكلل ددهليفلماا اددةلغوضدده لخ دده لفددينل لل
م ب ددبللإىللمألغددومالماا ا ددةلم ددرلمددهل ج نددهل ددوّ ل دده بلاددذملمخل دده لخ هأددهلمددهلم ب ددثلمددهلخددالللم ددنصل

لع ددونهلماهضددولل ددقهلعددهلمألد ددةلم ددرلتددقللأه قت ددةلم اهطعددةلع ددىللجددبدلاددذهلمألغددوماللاددذملمددهليسدد  هلم ددبعضليف
لقدقلتفدنهل  د ه لادذملم ندبعلمدهلم     دللفبضدعبمل دهلم ندهاجلم قق ادةللتللContent  Analysisأ    دللم ضد ب ل

سد  هليفلم دقم لمخل هأددهملم س هسد ةللمتج  هع دةللم   يددألمليفلذ دكلإىللم و دد قلمإل  دهئيللغدريلذ ددكلمدهلم بسددهئلل
ج ءمللاهمهللمهلع تللLinguisticesعنقلم خ  الأه  سهن هملماقيثةل(ل بىحت  للمحمل)لليع  لاذملم     لل.لم  ان ةل

 مددهلم ندددبعلم ثدددهينلمددهلم     دددللمخل ددهيبلفندددبلي ندددهللل.لم سددد   هءل للع ددتلمألد دددةللSemiotics لللSemanticeم قت ددةل
)لبمزملم     ددلليفلذمتددهلم دّنصلمألديبل للم فددينلع بمددهلللم ددومدلمنددهلاددبلم كشددال  ا  ددةلم فن ددةلخل هأددهلل دد سلاددذملمددهل دد

لف  دددهلخيدددّصلم خ  دددالأه  سدددهن هملفندددبلين  ددديلعندددقاتلإمدددهلإىللع دددتلمألسددد ب ل(لفادددقليكدددب لنادددقملل للغدددريلذ دددك
Stylisticsللإمدددهلإىللمدددهليسددد ىلعندددقاتلأهتسدددتلم الت دددينلم ادددقنل  خ هأدددةلفادددطللادددبلل،Rhetoricلقدددقلي  دددطلمسدددتلل

Litterqry Semioticsل ندد  كهل يضدهلمدهلمجنددهحلم ع   دةلم  ع    ددةلل1«.ثده لمألدأ ددةلفادطإذملكده لم     ددللخيدصلمآلل
مهلحت  للم ن بقللغرياهليفلنهوه،لتلأقل ق سلم  غةلمإل هملرهليوجعلإىللاذملم  قم ل  ع د تلم  غدة،لفندبليفل هجدةل

يلللع دىلادذملمس سةلإىللت ب ل   جيل   هدةلم رليق سدنهللادبلذ دكلم   دب لم دذيليثب دهلم ع دتلم  يدوييبلمتسد قت
م  َكددةلم  غبيددةل:لمألسددهسلفددن لمددق سلم  غددةلينبغدديل  لت ددبفولف ددهلشددول لثالثددةلي ددواهلعبددقلم ومحدده لماددهمل دده ليفل

 مأل   ةل،ل دىنلك  ةلمهلم ع بمهملم نهويةليفلم  سه ،للَم كةلتع  تل

 

 

                                                 
1
ل.221:،ق6ممل،6227،ل(د، )فتل  نشول،لمجل مئو،ل لعبقلم ومحه لماهمل ه ل،لحبب للد مسهمليفلم ّ سهن هملم عوأ ةل،لمبلل 
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رلتاقمل    ع تل،لم نهدوليفللأذ كلك هل بلم نهوليفل  بىلم  غةلم .م  غةللايلمهلقفلمألمسىلأه نسبةل هل
لل1  بىلم  ويطل لم  وقلم رلتس ع لل  ب   لاذملمحمل بىل،م نهوليفلتأديةلم ق سلهلذهلم  وقللك ف ةلت ب اهلهلهل

إ ل زمدةلتدق يسلمألد لم عدويبلل»ل:ياقملمق م هل سأ ةلتق يسلمألد لم عويبلإذليابلل:للد بورايولحميعبد ا_0   
 للمتج  هعدهمل"لعلم نهبمةلم  أبيةلعدهلم هأعدةلم   دب مملم درلعوضد نهلم ق مسدهملمإلنسدهن ةلهل سهسهليفلمنا هلك ت

ألنهلتلاكهلتق يسلم ن بقلمألدأ ةلللزهاللت ب لنهويدهملحت   ندهل.....ل أ فةلعهمةلأه ق مسهملم  غبيةللمألدأ ة
م ب ب لمألسهس ةللم ع اةلم رلزويليفل،للتلاكهل  ليعاللمنا هعلمقم سلم ن بقلمألدأ ةلطبمللف ةلع  هلعهل

 همل   ع تلللإ دالحلأوندهمجلتدق يسلمألد ل،ل كدهلم عهجلدةلتبدق لمدهلمق لم ذ كلفنبلياقملل2ل«جمهللمخ  ه هلل
م ق سليفل قلذمتهل،لف يبلع  هل  ليع قلإىللدل مملتكبين ةللحتس ن ةلمهلم  ا هملل سدك ةل  د  كهلمدهلمبمكبدةل

م دننجلم سدد   هئيللادبلمشدولعلحبدثل دهليع  ددقل:لفندبلياد حللغددريهلممدهلقده أبملادذملم بضدبعلل،م ب دب لم   دب ةل دذ ك
ل:لع ىلم عنه ولم  ه  ةل

لمتع نهءلرس بيهملم قت ةللأه عالقهملف  هلأالعنه ولم قت ةل،للم ب قمملم قم ةللمومتبلم ا تللل» -8
للللللللللللللللللمدددددددهل دىنلم سددددددد بيهملإىلل عالادددددددهل  دددددددقلطويادددددددةلتب دددددددقلم عدددددددهينللمنبثهقندددددددهللمنبادددددددهلمدددددددهلخدددددددالللمتن اددددددده -6

 .يفلم ن بقل

 متع  هدل سهسهلأه بضبعللعقملمتا  هملأهولفلإن هملم هدةل -2

ل.3لل«لشخ  ةلمن ينهل،للم ب ئةلإتليفلماقلدلم رليس جيلعهلم     للم قمخ يل  ن بق
تع ددتللللم سدد   هئ ةل ددنصلمألديبلعنددقلطويددطلت ب ددطإذليددوىل نددهلع  نددهل  لنع ملعــوادي الصــادق.لليسددهنقهليفلم ددو يلدل

تويددقل  لزعددللم د ع تليعدد  لمددعلم ددنصلذ ددكلمإلأددقمعللىق  ددهمل خددولمانده للل4مددهللجنددةلنهددولأ قمغبج ددةلله ل بيههتد
فدده نصلمألديبل"لعبددقلم ه ددكلموتددهال"لم ثددهينل،لأه  شددويجيلمخلددهقللم ددنصل هأ كددهملمجلددها ةل،للمددهلمحتيددقلاددذملم ددو يل

لم اقملانهليعينلمألفكه لم سباةللمأل كهملمجلها ةلمثلينيتلع  ه،لل»ع ىلمف هحلسوهلأه سالحلم اقنلعنقهلتليعثول
ل5«وةلل المأل ه ةللم عهدةلم ع   ةللم ننجلماقيثلم ذيل  علأدأللع  نهل  لمنضيلإىللم نصلأه ثاهف

                                                 
1
 .899،622:قلع بملم  سه ل،ليومجع،لعبقلم ومحه لماهمل ه ل،لحبب للد مسهمليف 
لل81ل:،لقل(لمل.د)ل،ل(ل .د)لعبقلما  قلأب ميبل،لمن طلم سودليفلم ا ةلمجل مئويةلماقيثةل،لديبم لم  ببعهملمجلهمع ةلمجل مئولل2
 ل81ل،ل81ل:م وجعلنفسهل،لقلل3

 .ل611:لقلل ةللم نصلمألديبل،يومجعلعبمديلم  هدقل،لس   هئ ةلم  ض التع  تلم  غةلع لم نصلمألديبل،لم س   هئل4
ل.ل12:لعبقلم ه كلموتهال،لم نصلمألديبلمهل يهللإىلل يهل؟لقلل5



 

ل:للثالنص األدبي في الثانوي ومنهاج النقد األدبي الحدي:للمحمد بنعبود_ 3
يع اقلم كثريلمهلم ع  اللم خ  اليفلملدهللم  أدبيللأدهألخصليفلم و  دةلم ثهنبيدةل  لمتسد فهدةلمدهلمندهاجلم نادقل
مألديبلماددقيثليعددقلضددوأهلمددهلم سدد   لل،لإذليسددببل ددعبأهملأه نسددبةل   دد ع تللم ع ددتل،ل كددهليع دد لم عقيددقلمدددهل

ةليفلم دد ممجلم  ع    ددةلياددطلخقمددةلع   ددةلتع    ددةلكبددريةلأه نسددبةلم قم سددال  لإمكهن ددةلتب  ددالاددذهلم نددهاجلماقيثدد
ل:ل     ايل،للمهلأالاحتتءلم ق مسال  قلأنعببدلإذليا حلمهي يل

ل:للم بن بيةلم شك  ةللحت  للم نصلمألديبلأه ثهنبي
ةليفلجمدهللفندتل دقلمألمهمهلم حتكقل  لن هئجلمألحبه لم رلمت ليفلاذملمإلطده لم شدكالينللم بندهئيلتع د لع دهءلشدقيل»

م دنصلمألديبل،لللإد م لطب عددةلتوك بددهلم ددقمخ يلإتل نددهلمددهلم حتكددقل يضددهل نددهلأنق ددهئهل  خدده مل،ليكددب لقددقللقددالعنددقل
ل.ل قلدلتلاكهلل ق سلم نصلمألديبليفلم ثهنبيل  ليانعلأه بقبفلعنقاه

يفلللللللفأيةلع   ةلحت  لل  نصلمألديبل،لمهلم بمضجيلإذ ل  ليفلف للم نصلعهلس هقهلمتج  هعيللم بمقعيلمأ سه م
م عالقدددهمل/لم ثددهنبيل دددهلتكدددب لمف دددقةلإتلأ  دددهيللخ دددبيتلم ب ددداللم  أليددلل،لليفلم ثهن دددةليددد تلم كشدددالعدددهلم عالقدددةل

م  كنةلم رليا  نهلم نصلمعلخه جهل،للايللعالقةلجق  ةلتلعالقدةلنفديللنادصل للإق دهءلل  دولل يل  لد مسدةل
إ لك  دهلم ق مسد الللللتلتنفيل مه ةلد مسةلم نصليفلم عالقةلمخله ج دةل،للم عكدسل د  جيل،لأدلللأن ةلم نصلم قمخ  ة

ت  و للتس ك للع ىل ع قلخهقل،لخم  العنهل كنهلم كهمللمعلم  ع قلمآلخولاكذمللإذ لاكهلم  أك قلع دىل
لنفددسلمآل ل،لل  لق   نددهلك ددهل  لم ق مسددةلم شددك  ةل  ددنصلمألديبليفلم ثددهنبيلتلاكددهل  لتكددب لم بسدد  ةللم غهيددةليف

ل.هليفلكبهنهلتشكللعبنهل ا ا هل   و  ةلم ثهن ةلمو  ةلم  أليللك  قق ل،لت
بيةلم  كبين ةل،لإ لمليكهلك للهنهئيل،لفع ىلمألقللك س ولتطلأه زلحت لخ ب ةلألمه ةلاذهلمخل بةل،لبن ف أيتلم 

نهلمحملهيثل،للم بن ةلم شهم ةلف  تلم دقمجلأ ويادةلطب ع دةلتللك نبهل هل بل  ليكب لمهلتعهنطلتهملأالم بن ةليفلشك 
ل1ل«ع به لف نهللتلمف عهللم

 : حمد البرهمي ، النقد األدبي ومسألة تدريس النصوص األدبية م_ 4 
هدب لن اقل مقلم ناقلمألديبلماقيثل  اه ئلعقةلمنهاجلمتكنهلمهلمس غالللقومءةلم نصلمألديبل،للابلمدهلم

مللمدعلم دنصللكهند للجندةلنهدوهلله،لطوياةل   علأنعببدمق حل  قللقم ب قمغبجيلمهلجنةل خوىللقلخول فهدلم ع لآ
ل:ك هي يل

إ لمدددهلنا  دددهل ددد سلمننيدددهلمع ندددهل،للإمندددهلإطددده ملعهمدددهل  ع دددللأل لمادددقيثلمألديبلم عدددقدلمألشدددكهلللأل لم ع   دددةلل»
ل2ل«:لع به يهلمطه ليابمليفل  ينهلع ىلخ الفل فومدهل،للاذملمإلهم  أبيةل كبمةلت ب  ةلم استلخي  الأ

ل
 

ل

                                                 
1
 . 12 :  قلأنعببدل،لم نصلمألديبليفلم ثهنبيللمنهاجلم ناقلمألديبلماقيثل،لتق يس ةلم ن بق،لموجعلسهأطلقل 

2
  79:  ةلم ن بقلل،لموجعلسهأطلقل  قلم  مهيل،لم ناقلمألديبللمسأ ةلتق يسلم ن بقلمألدأ ةل،لتق يس 



                                                                                                                               ل

 

 

ل:لمألللل
ل
إىللحت  لل  بمهلمعلمإلقوم لأنمكه لق هملقومءمملم عقدةلمدعلمدهلنع قلل MESSAGEمع به لم نصلم ق لسلإ سه  ةلل 

يفللج نهدحت هجهلاذهلم اومءمملمهلتبث طل،للي تلم  ك  ليفلاذملم س بىلمهلم     للع ىلتشي علم  الم ذلع ىلمت
ل.تاقنلقومءهتتلمخله ةل

ل:لم ثهينل
،لنادددبملأه كشدددالعدددهلعنه دددوهللم عالقدددهملم اهئ دددةلأ نندددهل،لمدددهدمملم     دددذللSYSTEMEمع بددده لم دددنصلمألديبلنسددداهل

يسعىلمهلقومءمتهلإىللحت  للجم بعةلمهلم اق مملم  غبيةللم ن د ةل،لذ دكلإ لأ قمغبج دةلم دنصلمألديبل  سد لفادطل
هءلم دددنصل،للم دددذيلا ددد لادددذملم سددد بىلمدددهلم     دددللادددبلإمكهن دددةلإخضدددهعهلأندددذ كلأك ف دددةلع   دددةلأدددهحمل بىلللإمندددهلكددد

ل.   ومجعةل،للم ف صللإمكهن ةلما بللع ىلنفسلم ن هئجل الجنوأهلع ىلخم  الم  الم ذ
ل:للاذهلم اومءةلتلت  اطلإتلإذملمن  انهلمهلم  لميهلم  ه  ةل

 كهتبللن هل،للايلعالقةلإن دهمللإأدقمعل،ل يلكدللندصليدبفولزمليةلم كهتبل،لمهدمملانه لعالقةلت للأالم -ل 
ل.جم بعةلمهلم فهت جيل  ب بللإىللم اه قل

إىللقومءل   عوفلادذملمألخدريلع دىلم كهندةلم درل ع  د لهلدتللادلللةزمليةلم اه ئل،لمهدمم لم ن بقلمبجن -ل 
 .نويقلمس  ه  نتل،ل للإقنهعنتل

ه ملم ددنصل،لع دىل نددهلتلأددقلمدهلم     دد لأدالم بمقددعلم  دده خييلزمليدةلم بمقددعلمدهدمملاندده لعالقدةلأددالم ددنصللخد -لم
 .لم بمقعلم وجعيل

لللللللللللللللللع به اددددهلتلتاددددقمل   دددد ع تلمددددهدةلكهف ددددةلمتكنددددههت ددددكلماددددقلدلم سددددهأطلذكواددددهلألقإتل  ل  ددددقلأنعبددددبدلملي بقددددالعندددد
م ددنصلمألديبلرخ  ددالجبمنبددهل،للقددقللوهلاهمددةل اددومءةهددأددلل ضددهفلزلميددهل خددوىليوماددهليفلنل،سدد ث ه اهلف  ددهلأعددقممددهل

ل:لم  وملف  هلي يل
    دللم ن ديلعدهلمن هدهملم ل زمليةلم نصل،لمهدمملم نصلي كب لمهلجم بعةلمهلم عنه ولت ع طلف  دهلأ نندهللقدقل أدهل»

ل:لاذهلم عنه وليفلمس بيهمل
إمس دددةل،لفع  دددةل)ل وكبددهملخ ددهئصلمأل فدددههبلل ابهلدددهلم قت  ددةل،للخ دددهئصلمل بللانددهليدددقل ل:للم سدد بىلم دددقتيللل-

لد  للل-ع به اهلمهكولهلدت  نهل،لل بللم قت ةلم عهمةل  نصلأ(لمخلل...
ل.لانهلهن تلأهأومزلم ناطلم رلي مأطلف نهلم  ك بل   ا طلم   هسكلم ن يل:للم س بىلم  ك يبللل-
كبنةلأهإليقيب بج ددددةللحت ددددللأل لم  غددددةل  سدددد ل دمةلأويئددددةلللمضدددد ةللخه  ددددةلفندددديلمسدددد:لم سدددد بىلمإليددددقيب بجيلل-

ل1«لدتتملقب  ةللق تلسهأاةل
 

                                                 
1
 12:  م وجعلم سهأطلق 



 

ياد حلطويادةل اه أدةلم ّن دبقلم  ع    دة،لمدهل ؤيدةلتدبدل لفل  دثل  لم دّنصلي كدب لمدهللمشري بن خليفـة_ل1للل
م ّ فهددي،لم  ك دديب،لم ددقتيللل سددبلمفنددبملجهكبسددب ل  ددّنصلع ددىل نددهلخ دده ليفلذمتددهلل ذمتددهللمددهل:لثددال لمهددهاو

 علمسدد غالللاددذهلم نهويددةليفلأومجمنددهلم  ع    ددةللأددهألخصلم ثهنبيددةللنادد  لمددهلم ددّنصللللع ددىل سددهسل نددهلاندده لنسدد  
مض ب للاذمل عوفةلك ف ةلمن ههملم  غةلدمخلل/شكددلل:لل قةلم كهم ةلم يهنسةلتيس نقلإىلل ؤيةلتفك ك ةلمهضبيةل

  دللم ن دبقل دللمق م دهملخم  فدةل  كثدريلمدهلجنهعدةليفلحتكثولمألللتبادىلمسدأ ةلمتخ  ده لأليلم ندهاجل1.خ ه لمه
 .م به ثالخه ةلمعلم نصلم اوآين

ل:ي ــنآص القر ـالنّ (ب 
ل:للينلمتث  لأه نهول  نبم يلم  ه  ةلآيا حلمنني ةل ق مسةلم نصلم اوللعبد العليم ّبراهيم 1_ 
ل. بم للمآليهمل -8
 .نغ ةللم   ويبللم مأل وفلم رلتسهعقلع ىل -6

 .نبيةلأ ب ةل س ةلت ب لمألمب لم ع -2

 .مةلم بمض ةلأالمأل فههبللم عهينلءالم  -1

»للاذملل قلم ق سب ليفلم ن بقلم اوآن دةلجمدهتمل خدوىل ب ده لمجل دهللم فدينليفلم ادوآ لكهتسد عه ةليفلقب دهلتعدهىلل
لش بهللمل كهلأقعهِئكل َ ل إيَنللاهلم عهتهلميَنللمش عللم و سله معدجل«لمشد عل»عريملك  دةل فادقلمسد*ل«لا هلَلش  لَ

بلم ش بليفلم و سليفلثبهملك هلتق لم نه ل ديلف قت«لمش علل»لمتن شه لل كهلمجهللمتس عه ةليبقلليفل  لك  ةل
لل2يفلم ف تليفلأطءلل كهلمعلمتس  وم لمثلت دمدلأعقلذ كلقبةللمنبعهثهل

هلف دوحلم به ثلعبقلم ه كلموتهالك هل ،ألنهللأةلم    مينليفلن هللأالغ هلل صليفلمننجلم اه لآليباىلم نصلم اول
فدده اوآ لأهإلضددهفةلإىللكبنددهلك دده لديددهل،لرددهلف ددهلمددهل  كددهملدين ددةل،للتشددويعهمل  ددب  ةللمددبمعبلزمجددوةل»ل:لقددهئالل

فننهلكه ل يضهل،للذ كلأا دهسلإىللف د هءلم عدو لم دذيهلكدهنبمل...للتوغ بهملأهاوةل،للق صلسه وةل،للسريلسهئوةل
نسيلهلعي بهلل،للنه هللقش بهلل،لملتأ فهلمخل بهءللتلم شعومءل،للتلم ف  هءل:لليذا ب لهلهلليعه ول لم ههاوةلم اوآن ة

نددهءل،ليفلخمددهطب نتللممه سدد نتلمإلأقمع ددةلفهنقاشددبملل ددهل لمللمضدد وأبمللمدده لمل،للفكددولمل،للقددق لمل،لمثلملين ددقلمل مألأ
لللل3«م ضاللللةم سب للإىللشئلذيلأهللحت للطأةلم كهأوةلل عن

يفلمج ددعللاددذملم ددنصلأ ددةل  ددنصلم اددوآين،لفنننددهلنع اددقل نددهلتلأددقلمددهلأوجمددةللمن القددهلمددهلاددذهلمخل ددهئصلم  غبيددةللمألد
تع    دددةلم دددنصل"لعبددده ةل"ليددديلأدددبتوديهل"لمألطدددبم للم وم دددللم  ع    دددةليفلماو متندددهلم ق مسددد ةلأل لك دددهل دددوحللم دددقك ب 

 م نصلم اوآينلطوفهلإ هأ هليفلتع  تلم عوأ ةللتكبيهللإذملتعينلأو ينهلم ب ثلعهلمس بيهملجلعل"لم اوآينل

                                                 
 28:،لق(موجعلسهأط)ديبليومجع،لمشويلأهلخ  فدةل،لع تلم ّنصللتع  تلم ّ غدهمل،لم  بملم ق مسيل بللتع    ةلم ّنصلمأللل1
2
 . 687:  قل،م بجهلم فينل ق سةلم  غةلم عوأ ةلل،عبقلم ع  تلمأوما تلل،يومجع 

3
نااللعهلعبقلم ه كلموتهالنههملل16،ل18ل:،لتع    ةلم نصلم اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غةلم عوأ ةلللآدمعهللقييلأبتوديهل 

 . 82:لقل(لمل.د)ل،ل(ل .د)لدم لابمةل،لمجل مئول،ل«لحت  للس  س هئيلموكبل سب ةلم ومحهل»لمخل ه لم اوآينل



                                                                                                                               ل

 

 

ع  ددهدلم ددنصلم اددوآينليفلمأل لل،م  خ ددصلف نددهلرددهلياددطلمألاددقمفلم  مجددةل   دد ةلأددالم  غددةلم عوأ ددةللم اددوآ لم كددون
ل.ل1مخل...يل للم نصلمإلعالميلدع  هدلم نصلمألدأمهملتليس نقفنهلدهيدتع  تلم عوأ ةليس نقفلغ

يفلد سلم دقيهلفدن ل»لم ن بقلمألدأ ةلهتقفل  بقدبفلع دىلت دكلمألسده  بللم  دب للمعدهينلل  فدههبل،للللإذملكهن 
م ق سليب ولتالم ذهلأبع قلم او لم كهف ال،لل عقهل   حتمنالللي ف نتلإىللمهلجهءلأأقبمملكذأبملم وسلللع دبمل مدول

يفلنفبسدنتلمإلاده لل دطليفلم دقن هللمآلخدوةلليع دطل عتلليف للم ابلليفل لممولم اوآ للنبما هل،للمهلتعبدلأدهلع دىلمخل
ل.ل2«للم  ابىللخش ةلم ل

 :  ة نص قديـم ـكيفية مقارب  _(ج-
ل:للذ كلمهلما تلأهل، ذ كلفنننهلن بقعلمعهم ةلخه ةل هلل،تشكل  ل  نصلم اقنلخ ب  هتهلمهلجبمنبلعقة

اويدبلم دنصلمدهلعا  دةلم   اديللذلقدهلإذل  ىلضول ةلتكسولمابمج لم  من دةلم فكويدةل  :للعباس الصوري -8
مث  ددددهلاددددبلماددددهلليفلم شددددوحلم عي دددديل  ددددنصل،ليفل ددددالتليددددوفضل"لم    ددددال"للابمدددهلي  ددددطلع  ددددهلعددددهدةلأع   ددددةل

بيةليفلم  ك  لع ىلم نصل،لل دبل نبم لكهس  نهمس خقمملم  وقلماقيثةل،لف ع  لقومءةلم   ايلإن هجهلإأقمع هل  نصللم
ل3خوىل لم نصلمبضبعلم اومءةلمهلجنةل،مهلجنةللتب  الع   ةلمإلقومء

 :التجربة األردنية في تدريس اللغة العربية و آدابها خالل نشا ي المطالعة والنصوص األدبية-
طالعنهلع ىلطوياةلتق يسلم ن بقلمألدأ ةلألشاهئنهل،لشئلإ هيبل نس ف قلمهلت كلم  يده  ل،لم درلقدقلمققليكب ل

ل:لول،للي نهللليفلحت  للم ن بقلمألدأ ةلمهي يلتنهسبلمن طلم  كبيهلم عه 
ل.مخلل...صلمعلتاقاهلأشكللمس ف ضل بضعلم نصليفلإطه هلم  مينللمإلج  هعيلم نّللبّل عوفلع ىلجم »ل

لي  وك لك نهلأهس ن هجهملماكدتلم نادقيلمدعلل.حت  للم عنه ولمألدأ ةلأأسئ ةلأعضنهلمغ طللل كثواهلمف بح -
نصللم ن بقلمألخوىلم  هث دةلل أدطلأعضدنهلأده بعضلمآلخدولفكدلل دب ةلتدوأطلأده عجلم دذيلم  ع  لللم اه نةلأالم 

لللةلتبض هللكلل فههلتوتبطلأقت  نهلم خ  فةليفلت دب لم عدجل للم عهطفدةل،للعالقدةلذ دكلك دهلأه نهسدبل،تقللع  ه
ل.مألديبل
 .م   ب اهملم  غبيةل،لم ن بيةللم  وف ةللمإلنشهءل -

يفلم  دالم ثدهينلم ثدهنبيللمألد للم ن بقلته ي لمألد ل،ل،للته ي لم نادقلمألديبللمنندهملم نادقيضهفليفلد مسةل)ل
ل.4ل«لللابلمهليعهدللم سنةلم ثه ثةلثهنبيهلعنقنهل

 :للمهلا  لاذهلم  يوأةلمهي يل

ل

                                                 
1
  16:لق(لموجعلسهأطل)م اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غةلم عوأ ةللآدمعهلتع    ةلم نصلل،ييلأبتوديهل،يومجع 

2
 .ل819:لق(لموجعلسهأطل)لطوقلم  ق يسلمخله ةلأه  غةلم عوأ ةللم  أ ةلمإلسالم ةلل،فخولم قيهلعهمو 

3
للللللللللللللللينلد  للم  أبيل،لدل يةل   بج هلم  أبيللم نبقلم قديومجعل،لعبهسلم  ب يل،لشول لم اومءةل  نصلمألديبلم اقنل،لتق يس ةلم ن  

 . 12:لقلل8992،ل6مل(ل .لدل(ل)دل ل.لدل)للللل
4
 .ل827:للعلسهأطل،قآمنةلآش يل،لم  يوأةلمأل دن ةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ةلللآدمعهلخالللنشهطيلم  ه عةللم ن بقلمألدأ ةل،لجم ةلمجلهمعةلم   ف ةل،لموج 



 

عوف دةلم درلج  هع دةللم نفسد ةللم لفوةلم بثهئطلم وجع ةلألدمءلم ع   ةلم  ع    ةلللضبحلمألسسلم ف سف ةللمت» -8
ل.أن  لع  نهلم نهاجل

م  ددق مليفلأنددهءلم نددهاجلمددهلم  ع دد تلمألسهسدديلإىللم ثددهنبيلإىللم عددهيللرن ددطلم ددقعتللم  ع  ددطليفلكددللمو  ددةل -6
 .ت اةل

زههلم عويبلمإلسالميليفلمهدةلم  غةلم عوأ ةلللآدمعهلعنهيدةلتب د هليفلنفدبسلم نهشدئةل دصلتلم عنهيةلأ ن  ةلمت -2
 .ثريمملمألخوىلي عوضبمل   أ

ع به لمهدةلم  غةلم عوأ ةلمهلم    بهملمألسهس ةليفلتاقنلم اهعدقةلم ثاهف دةلم شد كةلأدالمج دعلفدولعلم  ع د تلم -1
. 

م  غةلم عوأ ةل،لم  غةلمإلجن   يةل،لم ويهض همل،لم  أ ةلم ثاهف ةلل:للمهليس ىلأه اهعقةلم ثاهف ةلم ش كةلايلم بمدلمآلت ةل)ل
ل.1«
ل:ل:لية العربيقاليل_ 0

لمهلأالمهجهءلأهل،لللفكوم،لأ هنه،لل غة:  ع   نهلمإلجهأ ةلم كبريةللجقنهليفلتق يسلم بالغةل
مك بأةل لمن بقدةل»لإذملمهلمع  نهلم نصلابل سه ةل غبيةلل»: بللاذملم نشه ل  ثل وحلرهي يل«قالي  ةلم عويبل»ل
ل:لةلم  بم للتضتلم عنه ولم  ه  ةلف  بجيلع   «للم وسلل،لم وسللإ  هلل»لفن ل طومفنه«ل

ل.إنسه لموسلل -8
 .إنسه لخمهطبل -6

  دددبىل غدددبيللتلشدددكل  لم وسددده ةلل–موسددد ةل غبيدددةلل–ت دددهللأدددالم وسدددلللم خهطدددبل غدددةلمشددد كةلمإقهمدددةل -2
 .مخلل...ت   بلموجع ةلخه ةلهلهلمهلنه  ةلإج  هع ةل،لثاهف ةل

لم ب ددهئال  ددنصلم بم ددقل،للع ددىلاددذملمألسددهسل،لفددن للاددذملم دد فنتلمضدد ب لم وسدده ةل،للمددهلاندده لت عددقىلم اددومءمم
تق يسلم ن بقليومفطلم د ع تلطدبملل  هتدهلم ق مسد ةل،للمدهلمألادقمفلمإلجومئ دةلم درليسدعىلمألسد هذلإىللحتا اندهلمدهل
خددددالللخم  ددددالم ن ددددبقل،لإتلجم بعددددةلمددددهلمألغددددوماللم ددددقتتملتشددددكلل  ددددبىلم ددددنصل،للمددددهلانددددهلفددددن لتسدددد ريل

ل:لنبغيل  لينبعلمهلم نصلذمتهللطب عةل  بمهللأه  هيلل بل  ليومعيلم عنه ولم  ه  ةلمألاقمفللحتقيقاهلي
ل.مع به لم بالغةل،للس  ةلإىللفنتلم نصلمألديبللتذلقهل،لإخومملم بالغةلإىلل   لم ع لللم   ب طل -8
سدد هقل،للمدددهل هل ددةلم  اويددبلأددالم بالغددةللم ن دددبللم قت ددةل،للذ ددكلر هل ددةلفنددتلم  دددب لم بالغ ددةلدمخددللم  -6

 .م   جيلع  هلأه عالقةلمإلسنهديةلم رلتضبطلمجل  ةل

م بقددبفلع ددىلم ب ددهئالم ن بيددةل  ك  ددهملدمخددللم  ك ددبل  ب ددبللإىللمآلثدده لم فن ددةللمجل ه  ددةلم  تبددةلعددهل -2
 .اذهلم ب هئاللم رلايلع ىلمألسهسليفل نعلم  ب لم بالغ ةل

 

                                                 
 822:ل،لقلم سهأطعلم وجل1
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،للم بقددبفلع ددىلخ ددهئصلاددذهلم ب ددهئاللطددوقلم  عبددريلل هل ددةلزقيددقلم ب ددهئالم ددرلهتددقفلإ  نددهلم وسدده ة -1
 .م س ع  ةل  يس قاهل

 .حتقيقلمألاقمفلم ومدلحتا انهلمن القهلمهلم ب هئالم سهأاةل -1

 .معوفةلم الأسهمل،للم هولفلمحمل  ةلأه بقالم كالميل -2

 .ةلع  هدلع ىلم     هملم بالغ   للمهلمتعد مسةلم ن بقلمألدأ ةل،لد مسةلع   ةل،للم   -7

1«لمخ  ه لم ن بقلم فن ةلم وف عةل -1
 

لم درلتومفددطلم د ع تلطددبمللل2لمدهلاندهلفددن لتدق يسلم ن دبقلي ددبجيلي عهمدللمعددهل سدبلمدهابللم دليفلمجلددقلللم  دهيلل
ل:ل  هتهلم ق مس ةللمألاقمفلمإلجومئ ةلم رليسعىلمألس هذلإىللحتا انهلتكب للفطلم ب هئالم  ه  ةل

 
ل سبلمألغوماللمألاقمفلة غبييبضجيلل هئالم نصلم (81)جقللل

ل(. لمه ليهكبيسب ل)لنهلم نصلديم رليحتلل
لنددبعنددددددهلم ب هئددددددددالم عنددده و

ل«لم  ك تل»لم وسللل-
لم خهطبلل-
لم وسه ةلل-
لمإلت هللل-
لم  غةلم ش كةلل-

لإف دده  دددددة
لتبج ن دددددددة
لمجه  ددددددددة
لل ه  ددددددددة
لإعالم دددددددة

ضدب لم دد ك تللل  كهمدهللشددعب هلللللللمع بدده ل 
لم خهطبلللإقنهعهللم  أثريلف ه

ل.لإأالغ ةل،لإفنهم ةل،ل دأ ة
ل. أطلم   ةلأالم  ك تللم خهطبل

ل.إعالملي ستلأه بضبع ةل
 

 : ص الشعري الحديث تحليل النّ _(د
م شعويةلأأنبمعنهللمهلنةل،ليا حل     للم نصلم شعويلماقيثلم بقبفلعنقلمجل  ةللراب  بوحوش_ 0  

لأذ كلفنبلا للللةعنقلم نبمةلم شعويةل ناالعنقلم اهطعلم  بت ةللم ب قمملم  وف ةللم قت  ةلمثلم ب قمملمألس بأ 
لنددةلاددبلع ددتليومددىلإىللم دد صلم ددنصلمألديبلمددهلمأل كددهملم ع ه يددةللم ذلق ددةللينددقفلإىللع  »لإىللم ددننجلمألسدد بيبل

لم ن لعلأهأل كهملم ناقيةلمهل مكهلعهلمإلن بدهعلغدريلم ع دللللمق  دهملعدهملم دذلقللا دكلمايدبلم ههاوةلمألدأ ةل،ل
 .3دلنهل،للمك شهفلم سوليفلضول لمإلنفعهلل،للمع  قملمألس بأ ةلع ىلمتس اومءللمتس نبه ل

 

ل

                                                 
1
 .ل11:لقب طل،لمل ةلمجلهمع ةلم   ف ةل،قالي  ةلم عويبل،لم بالغةلم عوأ ةللنهويةلم  بم للأالم  نهريللم    

2
 .ل12:ل،لقللنفسهم وجعل 
3
 .ل621،لل811:ليومجعل،ل مأجيلأب بشل،لم  سهن همللحت  للم ن بقل،لق 



 

  ليبدق للل غدةللاكده  لتضتلماو مملتع  تلم  غةلم عوأ ةلمع بمهملمش اةلمهلع دتلم »ليا حلل:عبده الراجحيل_0
يفلم و  دددةلل قمئ دددةلعدددهلخمددده ملمأل دددبممل،للأعدددضل دددفههتهل،للأعدددقلذ دددكلت ادددقملخ دددبةلخ دددبةأذ دددكليفلم و  دددةلمت

م  بسد ةلرع بمددهملعددهلم  دوفللعددهلم ن ددبل،ل دصلإذملجئنددهلإىللم و  ددةلم ثهنبيدةلقددقمنهلاددذملم ع دتل ددويهلمبهشددومليفل
م  غبيددةل،للعددهلمسدد بيهملم     ددللم خ  فددةللعددهلم  غددةلأهع به اددهل ددهاوةلإ ددهزلكدديليعددوفلم  ه ددبلشدد ئهلعددهلم نهويددةل

مج  هع ددةلمثلتأددقل  ليعددوفلم  ه ددبلشدد ئهلعددهلتدده ي ل غ ددهللعالق نددهلأه  غددهملم سددهم ةل،للتلأددقل  ليعددوفلشدد ئهلعددهل
ىلفنددتلع ددىلتغ ددريلنهددوةلطالأنددهلإىللد مسددةلم  غددةللع دد-ف  ددهلنددوىل–جنددبدلع  هئددهلم اددقمهءل،لإ لذ ددكلسددبفليعددال

ل1« فضلل  هبماولم  غبيةللع ىلإد م ل ا  ةلثومئهلم  غبيل
  ددثللةعددهلاددذهلم ق مسددهملماقيثددل،تلخيددومليفلطويا ددهلم ا  ددةل     ددللم ن ددبق:للــبحي ّبــراهيم الفقــي_ل3.

م  ك دد ليفلم ق مسددةلم  غبيددةل بن ددةلم ن ددبقلع ددىلمألدلمملم  غبيددةل    هسددكلم ن دديل،لم شددك يللم ددقتيللمددعل»ل ددبل
ل.2«لأك قل مه ةلم س هقللضول ةللجبدلخ ف ةل قىلم   ايل الحت  للم نصلت

معلم بقبفلع دىلمسد بيهملحت  دللم دنصللل دلمملمسد اوم هلع دىلمسد بىلمجل دلل دبيتل،ل دويفل،ل دبيلمعي ديل،ل
ل.3لع ىلمس بىلم نصل...ل

 عارف كرخي _ 4
مددهلللةيفلم اددو مملم  ع    ددةل  غدةلم عوأ دد،لةلم دنصلمألديبإ لم كثدريلمددهلم  ع   داللم  غددبيالمق  ددبملطوقدهلعقيددقةل اه أدد

ل:لللمخ  واهلف  هلي يموم لل شوحلم نصلمألديبللمهلعه فلكوخيلهمق  ذ كلمهل
ل.يشوحلف نهلم فودممللم  عهأريلم شعويةل:لم و  ةلمأللىلل -8
 .يشوحلف نهلم ب  لم شعويل للم عبه ةلم نثويةلشو هلعهمهل:لم و  ةلم ثهن ةل -6

 .يشوحلف نهلما قلم شهعول للمهل  مدهلمألديبلع ىلم  خ  صل:لو  ةلم ثه ثةلم  -2

لمهلانه لينبغيلتنب هلم  ال ل  فوقلماه للأالم نصلم شعويللأدالم دنصلم نثدويللندصلم ادوآ لم كدونلمدهلنه  دةل
ك دبلم   د ةللم بندهءللينبغيلكذ كل  لت ف لنهولم  ال لإىلل دلمملم شهعولم فن ةلمهلمأل فههبلمخله ةللم  مل، خوىل

ل.4م فينللمههاولم  ا  قل للم  يقيقليفلمألغوماللم عهينللمأل فههبللم بس اىللم  ب لم فن ةل
للمأل غدددهزليفلتدددق يسلادددذهلم بضدددبعهملك دددهلخي ددده لم  ويادددةلم  كهم  دددةللغلياددد حليفلتع ددد تلمألد للم عدددولاللم بالغدددةل  لتشددد

وياةلتعدينلرنده مملم  غدةلم خ  فدةل لتلللألهندهلتدوأطلم ن دبلأفدولعلم  غدةلم عوأ دةلكع   ةلتع  قلع ىلم  ه سةللم  ق يبلألهنهلط
ل.5مألخوىلكهحملهدثةللم اومءةللمإلنشهءللم ن بقللم بالغةلثهن هل

 

                                                 
1
ل.ل888،لل882:لقل(لموجعلسهأطل)ل  غةلم عوأ ةلعبقهلم ومج يل،لع تلم  غةلم   ب ايللتع تلم 
2
 . 21:لقل(لموجعلسهأطل)ل ب يلإأوما تلم فايل،لع تلم  غةلم ن يلأالم نهويةللم   ب طل،ل 

3
 22:ليومجعل،لم وجعلنفسهلقل 
4
 .ل877،ل872جعل،لعه فلكوخيل،لتع  تلم  غةلم عوأ ةل غريلم عو ل،لقلميول 
5
 . 817،لل867:لقلنفسه،ل وجعل،لمليومجع 



                                                                                                                               ل

 

 

ل، قك ب لفخدولم دقيهلعدهمول  ن دبقلمألدأ دةلعدهلم درلسدبطلتبضد  نهل عده فلكوخدي لتكهدلتلم  الكثريملم  وياةلم ا  ةل
،لمثلت  نهلعوالم نصللقومءتهللمثلي بجدهلم دق سل ه نهلللف هلمبضبعلم نصللمنهقشيم ق مسةلأ  ن قل   بضبعللنل   ثلتس

  ثليادالم دق سلع دىلل دقمملندصلمثل غبيهتدهل  دثلل،أبعضلمألسئ ةل   نهقشةلم عهمةل،ل  ن اللأعقاهل  شوحلم  ف   يل
حلي بجدهلم دق سلأأسدئ ةلج ئ دةل نهقشدةلمعدجلم ب دقةلمثل دبغنهليوك لف هلع ىلم  غبيدهملم  دعبةل شدو نهل،للأعدقلع   دةلم شدول

مهلقبلل  قلم  الم ذلأعقاهل،لمهلم  ذلقلمجل هيلل كدللل دقةلمدعلم بقدبفلع دىلم  دب لم بالغ دةلم شدعويةلهلدهل،ل  كدب لنهدوةل
ل1 ةل  بقبفلعنقلم شهعولمإلنسهن ةلمثال،مأل قم لم س هس ةللم  ه خيلشهم ةلمس نبه لمهلم  الم ذل  نص

ل.عنقلوسائل النهوض بمستوى اللغة العربية في المدارس العربية الثانوية
أعددقاهلياددقمل نددهلل، دديلم  ا  ددقيلم ددذيلت خددبطلف ددهلم ددقلللم عوأ ددةلخه ددة يددهللل  لي ددب ل نددهلم بضددعلم  ع :لعدده فلكوخدديل

ه  لأكثريلمعلم ادو يهلم ق مسدالتب  همللن هئجيللمق م همل عهجلةلم بضعل،لليفلذ كلم كثريلمهلم  بم ل هللجقنهاهلت ا
ل:ل  ثل وحلرهي يل:لد مس ن هللدم  ذيهل هلأ ق

لففيلم ننجلماهيللت هنهل نهليغ بلع  هلل- 
لإغفهللمجلهنبلم ن بقلمهلم  غدةلل-8
ل.م ك بلم س ع  ةلم حت فةلتلتنهسبلم  ال للأع قةلعهلجبلم ب ئةلم رليع شب لف نهلل- 
ل.ئلتع  تلم  غهمل هأجهنبلتلتس ف قلمهلمبهدل-6
ل.تل ثولف نهل إلع  هدلع ىل بمئجيلمأل فههبلم شهئعةلكأسهسلهلهلل-2
ل.هملم  غبيةلماقيثةلبم بلمهلم  ق يل-1
ل-د.كسه لم  ال لم نده مملم  غبيدةلم نشدبدةلإلم  وياةلم س ع  ةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ةلطوياةلتا  قيةلتلتحتديلإىللل-م

ل. ةلماقيثةلمهلمع لل غبيللف قيبلللآتمل هسبةلل باهلإمهلنهد ةل للغريلمس ع  ةلم بسهئللم  ع   
ل.لم  غةلم عوأ ةلم رلتع تلتلتس ع لليفل يوةلم ق مسةل يلمس ع هللل-ادل
ل.لل2 مهلم ق سب لم  خ  ب للم ق أب لع ىلم  وقلماقيثةليفلتع  تلم عوأ ةل،فا   ب ل،للإ لشئنهلم ققةلفنهد ل ل-ل
لتاددبنل  دد قاتلم  غددبيلق نددهلأددنجومءلمتددويهللمخ بدده ل ا ددهسلم عددقةليفلم او ،   عددوفلع ددىلمددقىلمسدد عه لم ع  بنددهل   ددوقللل

ل.م عويفللم  غبيلحت   نت

                                                 
1
 . 817ل-ل812:لفخولم قيهلعهمولطوقلم  ق يسلمخله ةلأه  غةلم عوأ ةلللم  أ ةلمإلسالم ةلقلل،يومجع 

لل12:لقلل،مزهاهمل قيثةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ةلل–طهلع يل سالم ق   يل،لسعهدلعبقلم كونلم بمئ يلل،ليومجع
 .  كوخيلل  ثلمتبعلحت  للم نصلف هلأنفسلم  وياةلم ع  قةل عه ف

2
ل.ل69:لق،لعه فلكوخيل،لتع  تلم  غةلم عوأ ةل غريلم عو ل،لد مسهمليفلم ننجللطوقلم  ق يسلل،يومجع 



 

 : إلختبارللتمرين واالنمو ج التطبيقي : مبحث الثالث ال
 

علم   دددبيولم سددد  وليفلمج دددعليع ددد لم  ادددبنل  دددقلم بسدددهئللمهلهمدددةليفلماادددللم  ع   ددديللم دددذيلأفضددد هلنسددد   ل
ملدهتمل نبمكددبلمسدد يقمملم ع ددو،للقددقلجنددويلتاباددهلل   ع دتل لل   دد ع تللآخددول   اددو ل للغددريلذ ددكلمددهلجمددهتمل
م ع   دددةلم  ع    دددةلم  ع   دددة،للمدددهلأدددال دلمملم  ادددبنلم خ ددده ةل  كشدددالعدددهلمدددقىلفعه  دددةلم ّن دددبقلم ادددو ةل   ددد ع تل

ل.نهلل     هلم فكويةللم ّ غبيةلمن
للل1انهلم فهخب ي«لم شعوليفلعنقلم  ه  كل»لم نصلم  بم  يلع ىللالتلخيصتطبيق تقنية  : التمرين -0

اذمللنشه لم  عبريللذ كلأل ل،يفلتع    ةلم ّ غةلم عوأ ةل ةمخ نهليفلاذملمجل ءلم   ب ايل عوفةل مه ةلم ّنصلمألدأ
غدةل،لأدللادبلم شدهأكللم دقمخلليفلمنه متدهلم ّ غبيدةلمددعل د سلفوعدهلل غبيدهلمعد لتلعدهلأدهقيلفددولعلم  ّل»للم نشده 

مدالءللمخلدطلإلفولعلم ّ غةلمألخوىلإىلل قلكبريل،لفنبلم شهأكلمعلم ابمعقلم ن بيةللم  دوف ة،لم شدهأكلمدعلم
لاددذمليعددينل  ل...لم شددهأكلمددعلمألد للم ّن ددبقلم نثويددةللم شددعويةل،لم شددهأكلمددعلم بالغددةللم بددقيعللم ب دده ل

لي ةلتع    ةل لل دالد مسديلتأدقل  لخي دطللكب دقةللم كهم دةلتومعدمخمجلم ّ غبيليفل يةلمقم  خ  طل   نه
م س بىلم ّ غبيل   نه مملم خ  ةل كللفوعل غبيلع ىلم س بيالم و سيللمألفايلمعهل،لأهع به لم  عبريلابل

ل2«لابلم بعقللم عويفلللللللغبيإ ل   عبريلأهعقمللآخولغريلاذملم بعقلم  ّل...محمل  ةلم ننهئ ةل  ق مسةلم ّ غبيةل
ل:مهل اقمفلققلنبج اهلف  هلي يلل هل هل   عبريمخ نهلم   ويهليفلنشه لللل

ل.  ليع هدلم  ال لم ك هأةلأه  غةلم     ةل،للاذملم  عبدليسهعقليفلتع  تلمنتلم  غةللقبمعقاه -8
 متس االلليفلم  فكريع ىل  لي ىبلم  ال ل -6

   عهينل،للكذملم  مك بللم  عبريممللي  لدلعهل،لألنهلس   هملإ  نهليفل  هتهلل  لين ايلمأل فههبلم نهسبة -2
 .م ّ غبية

 .  لي اهلمألع هللم ك هأ ةلم خ  فةلم رلاه سنهليفل  هتهلم ع   ةللم فكويةلدمخللم ق سةللخه جنه -1

3لكللم كهمللم  فكريلم ن ايللتوت بلمألفكه للتنه  نهليفع ىلل  ليبسعلليع طل فكه هل،للي عبد -1
 

ل
 

 

 

  نددوملع   ددةلم   بددعلم  ددقمينلأه نسددبةل»ل:لاددبلك ددهلي دديلعددهل مه ددةلد لسلم  عبريلل ددوحلأددهل  ددقل دده لمسددكلمهل
هلتلم غهيةلمهلد مسد هل،لع دىل غدتلمدهليبذ دهلل ق لسلم  عبريليفلم قم سلم ثهنبيةل  لتق يبلم  ال لع  هلملياط

                                                 
1
ُللمخ ه ملم به ثةلتان ةلم   خ صلمهلأال اتلم  ان هملم وك لع  نهليفلم ننهجال  شعبلمألدأ ةللم ع   ةلك هل خ ه مل   ب طلاذهلم  ان  لمهل ةلن هل

 .م او 
 . 616:مل،ق6226-اد1،8162،لتع  تلم ّ غةلم عوأ ةلأالم نهويةللم   ب طل،لم قم لم  ويةلم  بنهن ةل،ل  ش هتة  سهل2

3
 .612:يومجعل،لم وجعلنفسهل،لق 



                                                                                                                               ل

 

 

ف ه بلم ق سةلم ثهنبيةلأعقلموجهلف نهلإمدهل...لهملعه  ةلم ا  ةقهم ق سب ليفلاذملم شأ لمهلجنبدلكبريةللط
هيلل،للنومهليفلاذهلماه ةلعهج مللعهلتقليهلمذكومتهللت خ صل هضومتهللفضدالللع  لي   طلأهجلهمعهمللم  ع  تلم 

ةلمخلدطللسددبءلعدهلذ دكليشدد عليفلك هأ دهلم كثددريلمدهلمألخ ددهءلم ن بيدةل،لمإلمالئ دةللم  غبيددةللمألسد بأ ةل،لمددعل دمء
لإمهل  ليس كلسب للم ع دلللم سدعيليفلما دهةلم عهمدةل،للادبليفلادذهلماه دةليبدقللم خ فدهلل...لم  ت بللم  نس طل

ل1«يفلم  عبريلم ب  فيل للمإلأقمعيل
لم رلتلق  ةلل»ليفلفاوةلم بضع ةلمإلدمهج ةل ذيليهنولخه ةتلمهل مه ةلاذملم نشه لنشه لم  عبريللمغم وللىلع 

لهم بضدددع هملم دددرلتسدددهعقللم ددد ع تلع دددىلإدمدددهملمعه فدددلادددذهلأدددةلأه كفدددهءمملك دددننجلتق يسددديلإذلملت بدددط   اه ل
إتل نددهلك ددهلسددبطلم  بضدد جيلال ددذفلنشدده لم بضددع هملمإلدمهج ددةللفددطلقددوم للزم يل سددببلغددريل2«لمك سددهأهتهل

ل3ل6221-م6227منذلم بستلم ق مسيلمع بمل صليفلمم  هنهملشنهدةلم بكه ب يه
لللللللللللمهلم عنه ولمألسهس ةلم  ض نةليفل  قلابللك هيبلل  فيلل»لنهلتان ةلم   خ صلك يهللخ لققلملل

م بضبعهمللإعهدةلعوضنهليفلإ هزلغريلخمللأه عهينلم وئ س ةل،للي تلمك سه لاذملم ع للتق   هلللي هملإىلل
ل4«حتقيقلمهلقفلمهلم   خ صللدقةلم ال هةلمتس عه لم قق طل   ض ب ل

لابلمهلأالم ن بقلم او ةلك هلسبطل"ل.م شعوليفلعنقلم  ه  كل"لققلق نهلأ بج هلم   بةل   خ صلنص
ل:ةلم   خ صللشولطنهلللم   ث ةليفلتان ق نهلأ ذكريلم  ع  الروم للم ذكو،ليفلم بق لنفسهلل

ل.ىللم   خ صلتللودلم   خ صإةل   لتكب لنهأعةلمهل هجةل ا ا»ل -8
 .    خ صلم   ب لي   ملعهلم  خصلعهيري  ليكب لانه لم -6

 .  لياقملأ غةلم ّ خصلنفسهلتلأ غةلم كهتبل للم حت ا -2

 .  ليكب لجمههلهلم بمدلم ق مس ةل،ل للم اومءمملمخله ج ةل -1

ل 5«  لا  لم  ال لأالم نالللم   خ صل -1
ل  ددثلنشده لم  عبدريلم ك دهيبللم درلتعدوفلع  ندهلم د ع تليف،أ ان دةلم   خد صللةلمن القدهلمدهلمألسدسلم  ع ادل

 لجننهلم  ع  ال   ب انهلع ىلم ّنصلم خ ه لم سهأطلذكوهل،لمهل جلل  لي ق  لم     ذلع ىل سهلم  بم لل

 

 

 

 

                                                 
1
 .692:ل ه لمسك،فهلم  ق يسل   أ ةلم  غبيةللمن بهعههتهلم س ك ةلل منهطنهلم ع   ة،قل  ق 

2
 مسهءلل82:22م سهعةلل22/22/6282:لعالملأهدلليبملمت لم اهأ ةلمعلم س قلم ف  لأبل 
3
 2:ق.يومجع،للث اددةلمف الم ننهم 
4
 .611: سهلش هتةل،لتع  تلم ّ غةلم عوأ ةلأالم نهويةللم   ب طل،ق 
5
 .م وجعلنفسهل،لقل  



 

ل عوفدةلمدقىلمسد عه لم د ع تلل1معلمآلخويه،لم اق ةلع دىلم  عبدريلم شدفبيل للم ك دهيبليفلخم  دالم نهسدبهمل
ل.ن هجنهليفلنٍصلثه ليهفبلف هلع ىلسالمةلم ّ غدةللأنهيةلتوك بلم ّنصل ضهمالاذهلم ّن بقللقق تهلع ىلإ

يفللل–الإجدومءلادذهلم  ان دةل(لم ع  دهللللثالثداللآدم لل غدهملقدق لعدقداتلأدأ أعلتالم ذلثه ثدة)لمتث  لع نةلم   ويهل
ل:ثال ل  صل

ج ل دهلعوفدهلم د ع تلسدهأاهللللللللللمدهليفلما ةلمأللىل،لمعلمس ذكه لمدبل(م  ان ة)ق نهلأشوحلموم للإجنهزم   ويهلل-8
ل.ل    ةلفكويةل  نصلم خ ه 

ل.ليفلما ةلم ثهن ةلقهملم  ع  ب لأ  ب طلم  ان ةللققلسبانهاهلأ ذكريلمبج لخل بمهته-6
 مهليفلما ةلم ثه ثةلق نهلأ بزيعل ل مقلم  ع  العشبمئ هلع  نتل      جيللم ومقبةل،لل كلللم قلمننتليابملل-2
اقنلم ال ههمل  م  ه،لأعقاهلق نهلأ ابنل ع ههلتل،للققللجقنهلاذهلم  وياةل كثولجنهعةللزهلأهلمعنتللكهن لأ 

 :كهآليتلم ن هئجلل

                                                 
1
 .21:عبقلمل قلع سهين،لماهي سلأنهءلمحمل بىلم ّ غبيل،قليومجدعل، 



                                                                                                                               ل

 

 

ل«شعبةلمآلدم للم ف سفة»ال ع  م يبضجيل خ هءلم خ همل(ل89:ل)جقللل قتل
ماهطعلتعبرييةلتكشالمس بىلل م لم ب قةل

لجبمأهلمهلم نصلمأل  يل  ب طم لم     للم  ك بلم فنتلم   بة

م شدددددددعومءلإىللم  ن  دددددددطللادددددددحتتءف يدددددددألل-ل(ل . )
مدددددهلتنهددددد تلمأل غدددددهزلل سددددد كثولمم  فهددددديللل

لمأل دددددددهجيللم دددددددقمئجيلم نببيدددددددةللمأل فدددددددههبل
ل.لإل نه لأومع نتلم عهم ة

X X Xلل

جلددددددألم شددددددعومءلإىللم  ن  ددددددطلم ّ فهدددددديل
تنهدددددددددددددددددد تلمأل غددددددددددددددددددهزلللمسدددددددددددددددددد كثولملل

لمأل ددددددهجيلإل ندددددده لأددددددومع نتلمددددددهل
ل. فههبلم  غوةلم عي ةمأل

إتل نددددهل نددددولاندددده لمددددهلم شددددعومءلم ددددذيهلل(ع. )
تفننددددددددبملحبيددددددددةلم  معددددددددةلفددددددددأن يبملأعددددددددضل

لمحملسنهملم بقيع ةلهلهل غومالمت  اه
XلXللXل

لمفدددددددددنتلم شدددددددددعومءليفل ندددددددددبمعلم بدددددددددقيعل
للم   نعل

ل خدددريملليهندددولمدددقىلإشدددومفلم شدددعومءليفلل(خ.م)
إسددددددددد ع هللم كدددددددددالملم عدددددددددهديللمأل فدددددددددههبل

لمخله  ةلمهلمإلأقمعلم فينلمألديبلم عهم ةل
للXلXل

جلدددددألم شدددددعومءلإىللم  ن   دددددطلم  فهددددديل
لمس كثولملتنه تلمأل غدهزللمأل دهجيل
إل نددددددددده لأومعدددددددددههتتلمدددددددددهلمأل فددددددددددههبل

ل.م  غوةلم عي ة
قددقلمسدد كثولملشددعومءلاددذملم ع ددولمأل غددهزلل( . )

لمأل دهجيلإلطندده لأددومع نتلمددهلمأل فددههبل
لم  غوةللم ن  ة

 للXل

Xل

لملتنهدد تلمأل غددهزللمأل ددهجيلمسدد كثول
ندددددددددده لأددددددددددومع نتلمددددددددددهلمأل فددددددددددههبل إل

لم  غوةللم عي ة

عددقملإكثددومملماكددهملمألعددهجتلأه شددعومءلل(عه. )
م دددذيهلكهنددد لق دددهئقاتلمعه ندددهلت   ددد ل

ل.لأه  ا  ق
XلXلXلل

فه  دب للم سالطال عهجتلتليعنب ل
ل.لإتليفلم نهد لأ شي علم شعومء

م شدددددددددعومءلإ ددددددددد نتلأل لم  دددددددددب لملياوأدددددددددبملل(مل.ع)
ألسددبه لمق  ددهديةللس هسدد ةل  يعددللمددهل
  دددهةلم شدددعومءلسدددينهللكب دددبملف دددهلأهاومددده ل

ل.للم فاو

XلXلXلXل

فه  ب للم سالطال عهجتلتليعندب ل
ل.إتليفلم نهد لأ شي علم شعومء

جهءلع ولم  ه  دكلأكثدريلمدهلمألسدبه لل(ف. )
ل.م رلتننضلأه شعو

XلللXل
مددددهلزم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريل

ل.مألسبه لم رلتننصلأه شعو
  دددددد ليفلع ددددددولم  ه  ددددددكلمإلجددددددهدةليفلل(ق. )

م شددددددددعولنهدددددددددومللإىللم سدددددددددالطاللماكدددددددددهمل
لمألعهجت

لل Xل

زم دد ليفلم ع ددولم  ه  ددكلكثددريلمدددهل
مألسبه لم رلتننصلأه شعوللحت لل
  ددددددد هأهلع دددددددىلمإلجدددددددهدةللفددددددده  ب ل

ل.لم سالطال عهجت

مددهلل اددقلعدده لم شددعومءليفلع ددولم ضددعال( .ي)
ق ددددةلإا  دددددهملماكدددددهملممدددددهلجعدددددللم شدددددعومءل
ا ن نددب لمنددهل خدددوىلعددقىلقددبللم شدددعول

ل...إتل نهلملتكهلاذهلم ضولف
XلXلXلXل

فددددددددده   ب للم سدددددددددالطال عدددددددددهجتلتل
ل.يعنب لإتليفلم نهد 

ل
ل

 جوابه من النص األللي التطبيق التحليل التركيب الفهممقا ع تعبيرية تكشف مستوى  رمز الورقة



 

ل
ل

 الطلبة
عددددهىنلم شدددددعومءليفلع دددددولم ضدددددعالل-ل(ل .م)

هت  شدددددددهلمدددددددهلقبدددددددللم سددددددد  ةل سددددددد  وةل
لل X Xلم فوسلآنذم ل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل
  دددددددد هأهلع ددددددددىلمألجددددددددهدةلفدددددددده  ب ل
لم سالطال عهمبللتلينب لإتلع ىل

لم نهد لأ شي علم شعومء

 دوديءلجعللم شعومءليسد ل لشدعواتلمل( . )
م ددددددددذيليف اددددددددولإىللمإلأددددددددقمعللرهعدددددددددهينل

للم عددددددهينل فددددددههبلمكددددددو هلعددددددهلطويدددددددطل 
لم ن اة

للXل
Xل

Xل

فنذملمهل ز د لسد ه لمأل فدههبلم  مقدةل
تلتادعلغه بدهللإتلع دىلمعدهٍ لمكدول ةل

ل.لمسولقةلغثدة

كدده ل  عهمدددللم س هسددديلمسدددهنقةلفعه دددةلل(ف.ه)
ل قىلم شعومءليفلإ  هءللجنقيقلم شعو

XلXللل

يلم  ندددددددددددددبليفلجدددددددددددددبلق ددددددددددددد لدلمعددددددددددددد
متضددددددددددد وم لم س هسددددددددددديلل دددددددددددوممةل
م عدددددددد  ل،لإتل  لمعددددددددالم شددددددددعولمل

ل.ينضبللقومئجيلم شعومءلملزا
ل غددددددتل هنددددددتللجددددددقلملشددددددكالللكبددددددريملليفلل(ق.ل)

م  دددده ي لم شددددعويلإتل هنددددتل  ددددبجيلكددددلل
نتليسدددددد ع للكددددددالملعددددددهديلنلم ددددددقلمدددددد

لإلجنهزهلشعوه

XلXلل
Xل

ل

لمسددددددددددددددد كثولملمإل نددددددددددددددده لأدددددددددددددددومع نتل
فددددددههبلم  ددددددغوةلل ددددددذفنتل،لمددددددهلمأل 
لأدددددددده غبمليفل...لم عي  ددددددددةللم ن  ددددددددة

ل........م  ه ي لم شعوي

مأللللاددددددبل  لماكددددددهمللسددددددببلم ....لل(ش.ق)
ل عهجتللتليعوفب لم كثريلعهلم شعو

لللXل
فه  ب للم سالطال عهجتلتليعندب ل

لإتليفلم نهد لأ شي علم شعومء
فأ دددددددددب  ل غ دددددددددبلم عدددددددددهينلمكدددددددددول ةلل(أب. )

عدددددددددددللم  دددددددددددب لمسدددددددددددولقةلغثدددددددددددةلممدددددددددددهلج
لم سددددالطالتليع نددددب ل،لإتليفلم نددددهد ل

لأ شي علم شعومء

XلXللXل

فه  ب للم سالطال عهجتلتليعندب ل
لإتليفلم نهد لأ شي علم شعومء

 ادددقل  ددد بلم شدددعوليفلعندددقلم  ه  دددكلل(اد.اد)
فهن دددددوفلم شددددددعومءل..شدددددكبةل ا ا ددددددةل

ةللم  دددددددب لالأددددددأددددددذ كلعددددددهلم عددددددده لمخل
لم ب هن ة

XلXلل
Xل

ل

 شددددعوليفلاددددذملم عنددددقل اددددقل  دددد بلم
لمفدددددنتل.....أبأدددددهءلم    دددددطلم  فهددددديل

ل.م شعومءليفل نبمعلم بقيعللم   نع

ل.نه بملمأل هجيلللمأل غهزلللXللمن شوملمأل هجيللمأل غهزل(ا.ش)

عددد  لم شدددعومءليفلعندددقلم  ه  دددكلفددد ةلل(ع. )
لعبي ةلأسببلمإلض وم 

لللXل

 كدددددددددددددد لدلمعدددددددددددددديلم ّ نددددددددددددددبلجددددددددددددددبل
مإلضددددددددددد وم لم س هسددددددددددديلل دددددددددددوممةل

 لإتل  لمعددددددددددددالم شددددددددددددعولملم عددددددددددد 
لينضبل

 رمز الورقة
مقا ع تعبيرية تكشف مستوى 

 الطلبة
 جوابه من النص األللي التطبيق التحليل التركيب الفهم

 ادقلمن ددوفلم نددهسليفلع ددولم  ه  ددكلل(لس. )
لعهلنهتلم شعول

 

X 
X لل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل



                                                                                                                               ل

 

 

ل

لىلمإلجهدة   هأهلع 

 ادددددقلزمللم شدددددعوليفلم ع دددددولم  ه  دددددكلل(إ. )
لادددذمليعدددبدلإىللندددق ةلتشدددي علم شدددعومءلل

للXلل عيهمأل لكه لم سالطال
Xل

ل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسددددددددبه لم ددددددددرلتددددددددننضلأه شددددددددعومءل
لحت ددددددددلل  دددددددد هأهلع ددددددددىلمإلجددددددددهدةل
فدده  ب للم سددالطال عددهجتليعدددقلإتل

ل.يفلم نهد لأ شي علم شعومء

لعددددوفلاددددذملم ع ددددول يضددددهللأهنددددب ل...ل(ح. )
 لزم لشددددددددددعب ةلذمعل ددددددددددد  نهليفلذ دددددددددددكل

ل.م بق 
لللXل

لقدددددددقل سدددددددوفلم شدددددددعومءليفلم كدددددددالمل
لم كدددددالملغدددددريلم عدددددو ل.....م عدددددهدي

ل.لمأللزم لم شعوية
فع ولم  ه  كلكه لكغريهلمهلم ع ب لل(م.م)

لم شعولعهم رلنهتل
لللXل

ع دددددددولم  ه  دددددددكلكددددددده لكغدددددددريهلمدددددددهل
لف هلم شعوم ع ب لم رلنهتل

إ ليفلع ددددددددددددولم  ه  ددددددددددددكلمليكبنددددددددددددبملل(م.ق)
لين  ب لكثريمللأه شعومء

لللXل
فه  ب للم سالطال عهجتلتليعندب ل

ل.إّتليفلم نهد لأ شي علم شعومء

لأددددالمألغددددومالم ددددرلشددددهع لل ندددددذم لل(م. )
م  شددددددددددددددد ريللم  خ ددددددددددددددد سللمتق بدددددددددددددددهسل

للم  ض ا
XلXلل

XلXل

لقدددددددددقلكثددددددددددولم  شددددددددد ريللم  خ دددددددددد سل
ل.م  ض المتق بهسللل

ك دددددهل  ددددد بلم شدددددعوليفلادددددذملم ع دددددولل( .ح)
ل ذادددبأه بأدددهءلم  ن  دددطلم  فهددديلم دددذيل

ل.....رهئدهلل لندداه
للXل

Xل
Xل

 اددددقل  دددد بلم شددددعوليفلاددددذملم عنددددقل
أبأددهءلم  ن  دددطلم ّ فهدديلم دددذيلذادددبل

ل...رهئدةلل لناده
كدددده لم  دددده لدل ددددةلم شددددعوليفلع ددددولل(د.إ)

م  ه  ددددكلأعددددقلسدددد  وةلمألعددددهجتلع ددددىل
ل.ماكت

XلXللXل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
ل....مألسبه لم رلتننضللأه شعول

لم سببلم ذيل دىلإللهت   لمألد لل( .م)
مهدددددددبملمألدأدددددددهءلم دددددددذيهلكدددددددهنبمليع ددددددد ل ل

للXللXل نفسنتلشعومءلذ كلم ع و

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل
  دددددددد هأهلع ددددددددىلمإلجددددددددهدةلفدددددددده  ب ل

م سددالطال عددهجتلتليعنددب لإتليفللل
لم نهد لأ شي علم شعومء



 

 

 

 رمز الورقة
مقا ع تعبيرية تكشف مستوى 

 الطلبة
 جوابه من النص األللي التطبيق التحليل التركيب الفهم

 غددتلما ددهةلمتج  هع ددةلم اهسدد ةلم ددرلل(لح.ح)
عهشدنهلعهمددةلم ندهسللإشددومفلماكددهمل
لإتل نددهلمليادداليفلد  لمألدأددهءللت

لللX Xلم شعومءل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل
  ددددددددددددددددد هأهللمإلجددددددددددددددددددهدةلفدددددددددددددددددده  ب ل
لم سددالطال عددهجتلتليعنددب لإتليفل

ل....لم نهد لأ شي علم شعومءل
إتل  لمعدددددددددددالم شدددددددددددعولملينضدددددددددددبل

ل.لقومئجيلم شعومءلملزا
كددده ل  عدددو ليعشدددب ل  دددهةلم  ندددبلللل(ل. )

لملب 

XلXللXل

كثدددريل....لزم ددد ليفلع دددولم  ه  دددك
مدددهلمألسددددبه لم دددرلتددددننضلأه شددددعول
لحت ددددلل  دددد هأهللمإلجددددهدةلفدددده  ب ل
لم سددالطال عددهجتلتليعنددب لإتليفل

ل....لم نهد لأ شي علم شعومءل
إتل  لمعددددددددالم شددددددددعومءلملينضدددددددددبل

للقومئجيلم شعومءلملزا

كهنددد لماه دددةليفلم ع دددولمت  دددهطيلل(م.ش)
ةلمدددهلجمهعدددهملعدددهنبلمدددهل ه دددةلم  يددد

ل.لفاولل موما
XلXلXلل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل
  دددددددد هأهلع ددددددددىلمإلجددددددددهدةلفدددددددده  ب ل
لم سددالطال عددهجتلتليعنددب لإتليفل

ل....لم نهد لأ شي علم شعومءل
إتل  لمعددددددددالم شددددددددعومءلملينضدددددددددبل

للقومئجيلم شعومءلملزا
لكثوةلمحملسنهملمت  لاذملم ع ولرقحلل(ع.م)

م بقيع ددددةللكثددددولف ددددهلم شددددعولمددددهلم نثددددول
ل.مجلنللكه لسهئقلف هل

Xللل
Xل

ل

 اددددقل  دددد بلم شددددعوليفلاددددذملم عنددددقل
ل فددددنتل....أه بأددددهءلم  ن  ددددطلم ّ فهدددديل

ل.م شعومءليفل نبمعلم بقيعللم   نع

م عيدددتلع ددىلم ا دددهدةلممددهلنددد جللسدد  وةل(س.ق)
عنددهلمددهلنفدددب لمددهلطددوفلم سدددالطال

للXللمألعهجتل  شعومءلل
Xل

ل

زم ددد ليفلع دددولم  ه  دددكلكثدددريلمددددهل
مألسبه لم رلتننضلأه شعوللحت لل
  ددددددددددددددددد هأهللمإلجددددددددددددددددددهدةلفدددددددددددددددددده  ب ل
لم سددالطال عددهجتلتليعنددب لإتليفل

لم نهد لأ شي علم شعومء
م  ولجمهللمتأدقمعليفلم شدعوللم نثدولل(ه.م)

ع  دددددددددددهلم  دددددددددددالةل)للمدددددددددددقحلم نددددددددددديبيفل
ل(لم سالم

لللXل

معددددددددالم شددددددددعولملينضددددددددبللقددددددددومئجيل
لممددهلشددهعل يل....لشددعومءلملزددام 

ل..اذملم عنقلم قمئجيلم نببية
م ّ فه دةلم درلخ اد لفنددبممللم  ندهم طل( . )

ل خ ددددددددهءلفهد دددددددددةليفلكددددددددداللملددددددددده ال
ل.م شعويللم نثوي

للXل
Xل

ل

 اددددقل  دددد بلم شددددعوليفلاددددذملم عنددددقل
لأبأهءلم  نس طلم  فهيل

لل88ل82ل28ل89لمل دددددددددددددددبع
ل %3054 %1454 %0154 %0440ل%بلم نسدددددددددددددد
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 :المتعلمين  ملخصاتمالحظات على -0   
%لللل21.2مدهليفدبقلن دالم  ع  دالملي  كندبملمدهلفنددتلمضد ب لم نص، دبميللتسدعةلعشدولت   دذملل يلأنسددبةلل-8

ههتتلع ولم ضعاللمس بىلم   بةلفه ال بلع ىلت خ  ,لققلنوجعلم سببلإىللطب عةلم بضبعلم ذيليعهجللم ع ول
ل.تكوم لم  عهأريلدل لم فنتل،ل  ثلقهمبملأع   ةلم ناللتلم   خ ص

معهددتلم  ع  ددالكدده ل ددقينتل خ ددهءلتعبرييددةل،توك ب ددةل،لاددذمليفل  ينددهليعددبدل  ضددعالم اهعددقيل   دد ع تل،ل ددبميللل-6
ل%.71.1لم قللثالثالت   ذملل يلأنسبةل

"لم شدعوليفلعندقلم  ه  دكل"مسد هللادبلم دنصلم  بم د يللرهل  لم   ب ليفلاذملم   ب طلت خ صلم نصلسدبطلد لل-2
انددهلم فددهخب يل،فددن لم  ه ددبلانددهلتي ددللن ددهللأاددق لمددهلي خددصل،لفاددقللجددقنهلسدد ةلعشددوةلطه بددهلل  ددللم ددّنصلدل ل

ل%ل.ل11.1ت خ  هلأنسبةل

ل27.1أنسدبةلللل ذ كلفن لنسبةلم  ع  الم ذيهلملي   مبملأ  ب طلم  ان ةلم     ةل بميللإ دقىلعشدوةلت   دذلل-1

ل.لت هنهل  لم  عبأةلك هن لخه ةليفلحتقيقلم فاوممللعنبنةلمألفكه لل  هغ نهلل%
انددده لخ دددطلأه نسدددبةل    ع  دددالأدددالع   دددةلم   خددد صللم  ا ددد صلإذلمعه ندددتلقدددهملأنعدددهدةلك هأدددةلم دددّنصللنا دددهلتلل-

ل.مخ  ه ل فكه ه
   د  يلهلدحتتءلم  الم دذ،لنوجعدهلإىللنادصليفلم اولئ دةل خريمللناولاندهل  لسدببلتضدهؤللنسدبةلم فندتللم دودلدلم لل-1

لعقملمعقمداتلمجل قل  نصلمألديبلأه وغتلمدهلتادقانهلا دةلد مسدةلم دّنصلم  بم د يلمسدباهلللتدبج ننتلأادومءةلم دّنصل
ل.للقبللما ة

لل«تبارخاال»: و ج تطبيقيــنم -6ل
يدةلللم نني ةل    ع  العهلطويطلمخ به لمعقل،للع قنهلكذ كليفلاذملمجل ءلتابنلما   ةلم فكويةلللم ّ غبلل

لقددددددددقلمخ نددددددددهلمددددددددننتلع ندددددددددةلم  ث ددددددددةليفلمسدددددددد بىلثه ثددددددددةلآدم لل غددددددددهمل جنب ددددددددةللثه ثدددددددددةلع دددددددددبملزويب دددددددددةل   بسددددددددتل
  ددددثل جددددويللل86/6229/ل68:،لكدددده لذ ددددكليفلم ف ددددللمأللللمددددهلاددددذملم بسددددتليددددبمل6229/6282م ق مسددددي

لعخ بدده ل  أدددلدمملزمددهلمتةللقددق لعدددقدلم    نددالأبم ددقلل  أعددالمم  نددهلل،متخ بدده ل اسددتلثه ثددةلآدم لل غددهمل جنب دد
تج  دهزلشدنهدةلم بكه ب يدهلللادبلمايدتلم سدهعيلم اد حل21:22ل به هلمن  طلع ىلم سهعةلم ثهمنة،  ثلسهعهمل

ل:،للينقفلاذملم  ابنل   عوفلع ىل
ةليفلم     دللل  د  ةل غبيدةلخه دةللادبلمقىلفعه  ةلم  ع تلمعلمحمل بىلم خ ه لمهلن بقللمنني دةلم بعد -

ل(شنهدةلم بكه ب يه.)مابللع ىلمو  ةل خوىلققلتكب ل  عبلممهلسبانه
 إخلل...لق هسلم عه فلم ك سبةلمهلمفها تل دأ ة،ثادهف ة،لدين دة،لع   دةل -

 .م  عوفلع ىلمألنش ةلم  غبيةلم الئ ةل    ع ت -

مألدأ دددةللأدددالمألقسدددهملم ع   دددةل،لقدددقليكدددب لم بمقدددعلم  غدددبيلللمعوفدددةلم فولقدددهملم فكويدددةللم  غبيدددةلأدددالمألقسدددهم -
 م عهشل  ع   نهلم  بملابلمحملو لمألسهسيل ا همنهلهلذملمتخ به ل   عوفلع ىلمبضعلمخل لل،لابلمألمولنفسهلم ذيل



 

مددهلم حتسدال  ليكددب للمقددعلشدبهأنهلم ددذيلي خددوملمددهل»ل:لحتدق لف ددهلل ددب هلم دقك ب لشددكويلف  ددلل  دثلقددهل
لم ددذيلي خددوملمددهلمجلهمعددهمل نددهلتيدد اهل غددةلمددهل ددصلم عوأ ددةل   هنددهلل:ليددهم،للاددللع  ددهلمددهل ددومل  ل قددبلم ثهنبل

تليعادل،لللإذمللل اومءهتهلقومءةلتقأو،لل ذ كلفنبلتلياو ل يلتلي هأع،لللإذملقو لفندبلتليفندت،لللإذملتفندتلفندب
ل.ل1« لم  غةعاللفنبلتلي فهعللأل لم شو لمألللليفلحتا طلم  فهعللابلمم ال

تلم  غدددةلم عوأ دددةل  لهنددد تلأه اضددد ةللن ا دددىل ل  كشدددالعدددهلادددذملم بمقدددعللمعهجل دددهلع  ندددهل دددهلم نشدددغ الأ ع دددل
خ به لطوياةلمتلنهمخ لل،لققل هملم نهجعةل  ابانهللماكتلأعقلذ كلع ىلمقىلحتا طلمألاقمفن سه  بلتع  نهللم ف

ه لكللمت تبه لحب ثل خ به للتع تلم  غةلمههلع    ه لم مأ    رلمتلماا اةل  لعل»  ابنل    ةلاحتتءلم  ع  ال
فهتخ بده مملقدقلللللللللللي عبلف للإ قممههلعهلمألخوىلل بلمألخذلأعدالمتع بده لما د  ةلم ننهئ دةل ك  ن ده

م  غددبيل  ددقم سل،لت دد تل سهسددهل  كددب ل دمةل  ع يدد لع   ددةلم دد ع تلل ددقفعلم ددقم سلإىللمألمددهمل لللسدد  ةل  اددبنلمألدمءل
ل.2ل«ففيلماه ةلمأللىللجنقل  لمتخ به لمبجهل بلمهلد سلفعالل،لليفلماه ةلم ثهن ةلفن لم  ع  تلمبجهل بلمتخ به 

لل.لأذ كلس   كهلم  ع تلمهلكسبل   قلمعويفلل غبيل،ك  هلكه لم ق سل لتلنهجعهللكذملمتخ به 

                                                 
1
 . 61:لقلل،مهلمإلخ به مملم بضبع ةليفلم  غةلم عوأ ةل   و  ةللم ثهنبيةلل شقيل محقلطع  ةل،لمنهذم 

2
 .ل28:لقلل،مل8992/ادلل8187،ل6 لل،  قلعبقلمخله طل  قل،لإخ به مملم  غةل،لم هأعلجهمعةلم  كلسعبدلم ويها 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقرا ية الشعبية
 زارة التربية الو نية                                                                   مديرية التعليم الثانويو 

 اختبار في مادة اللغة العربية و آدابها 
0222 /0202 

 عات سا 24:آداب و لغات أجنبية                                                المــدة: الشعبة       
 

 :قال محمود سامي البارودي       
 

ل ب كليهلدمعيلمألشبمقلمهلدمعيلللللللللللللللل مسع لق يبلللإ ل خ أمل مسهعي
ل!يهل بذملجوعةلمهلمهءل ن دةللللللللللللللللللضيعةلفبقلأودلم ومللأه ادهع
لعلنس ةلكش  تلمخل قلققلمح د للللللللللللللللل يدهلمألزماريلمهلم  للل جدومل

للل ش دهعي؟ليقبميهلالل  مينلأذم لمايلجم  عدهللللللللللللللللللأأالللدىلمهل
للالل سبقلجبمديل   ومدلإ دىللللللللللللللللل  قلمجلآذ ليفلخضومءلممدومع؟

لمنهزللكن لمننهليفلأ نن ددةللللللللللللللللللمم عهلأالغ  دهينللل تبددهعي
ليقبللإيادهعليليوعقلمجل  لأهمسللللللللللخيشىلم ب   ل سهينلقبللأهد يتللللللل

لفه  بمل  ب  لتسن يلأذيل ودللللللللللللللإذمل م  ل،للتلس فيلأا دددهع
ل أ  ليفلقنةلقنبمءلققلأ غدد للللللللللللللللللاهملم س دده ل،للفهت ةلأأأدبمع
لهع  دللف نهلغويبلم قم لمب ئسهلللللللللللللللللللنهىبلم ضهجعلمهلادتلل لجد

لخلل س عالأهللللللللللللللللع ىلمهل بملإذملاهج ل،للتل معي"لسونقيبل"لتليفل
ل كنجلمه كل  ميل،للمن هدوللللللللللللللللللل موملمهلم ليشفيلأوحل لجدهعي

لفن ليكهلسهءينلداوي،للغهد ينللللللللللللللل اهلمألسىلأالجق لأعقلإمدومع
لللإأقمعيلي،لليعيبنتلنه دلقويبلللللللللللفن ليفلم ولإخدبمنهليسواتلللللللل

 

 أقلب الصفحة  0/0الصفحة  
 

 



 

 

 : األسئــلة 
 (نقاط 24:)البناء الفكري-أ

لمهلم ذيل اهملمشهعولم شهعوليفلأقميةلم ا  قةل؟.ل8ل  
ل.مهذملي  جلم شهعول؟للاللزقل من  هلقهأ ةل    ا طل؟ل هذمل؟ل.6للل
ل.دمههللأالدت  ن هلم نفس ةل ب لم شهعول ه  ال،ل ق.2للل
ل.خلصلمض ب لمألأ هملمخل سةلمأللىلل.ل1للل
لل(نقاط 22:)البناء اللغوي -ب

مس خوملمهليقللع  هلمهلم نصل؟لللضجيلك ال سنتليفل ستل.ليفلمألأ هملم س ةلمأللىلل اللمعي يلأه زل.ل8لللل
لمألجبمءلمحمل  ةلأه شهعول؟

ل.أالعالق نهلأه ب  لمألخريل،لللل82يفلم ب  لل«إ » قدلدت ةل.6للل
ل. عو لمهحت هلخطليفلم نصل.2للل
لمهلنبعلمألس ب لم بم دليفلم ب  لم ومأعل؟للمهلغوضهل؟ل.1للل
لل.مس خومل ب تالأ هن  ا،لمثلمشو ن هلمب نهلمهلتكشفهنهلمهل ه ةلم شهعولم نفس ة.1للل
ل.مع زةلأه شبماق قدلم ن طلم ن  هلع ىلم نصلدمع هلإجهأ كلأثالثةلمحتشوممل.2للل
ل.ق علم ب  لمألللللستلحبوهل.7للل
 
ل(نقاط 23:)التقويم النقدي -ج

ل.ل ذكولثالثةلمننهلماولنةلأه شبماق.يفلم نصلمالمجيلكالس ك ةلأه زةلللل
 

لأه  بف طل6/6م  ف دةللمن ندى
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 مو ج اإلجابة وسلم التنقيطن
محـاور 
 عنــالر اإلجابــة الموضوع

 العـالمـة 
 المجموع  ة مجـزأ

 
 
 
 

 البناء -أ
 الفكري

 .م ذيل اهملمشهعولم شهعولابلم شبقللمانالإىللم بطهل.ل8

ي  ددددجلم شدددددهعولم عدددددبدةلإىللم دددددبطهللذ ددددكلأع دددددقلم ندددددهللأل لم ّشدددددهعوليفل.6
 .منفهه

م بددحتسل)ل،لليفلم نفددىلأسددونقيب(م نعدد ت)ي ددب لم شددهعول ه ددهلقبددللم نفددى.2
 (.لم شاهءل

ل–سدالمةلم فندتلل-م د مملتان دةلم   خد ص:لمدهي يليومعدىلف ده:م   خ ص..1
ل.لمجهلل س ب لم     ذللسالم هل غ هل

ل28
ل28
ل
ل
ل28
ل
ل21

ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل ل27

 
 
 

 البناء -ب
 اّللغوي

مس خوملمهليقللع  هل.ليفلمألأ هملم س ةلمأللىلل اللمعي يلأه زل.ل8
لمهلم نصل؟لللضجيلك ال سنتليفل ستلمألجبمءلمحمل  ةلأه شهعول؟

 شددددددوط ةلتددددددقّللع ددددددىل ددددددقل لم فعددددددللع ددددددىللجددددددهلمإلمكدددددده لتلمل«إ »6ل
ل.لم ب  لمألخريلم ذيلابلجبم ل  شو لل82توأطلأال.م ثببم

ل. س ب لإنشهئّيللابلمس فنهملغوضهلم   يّنل.2
(لم...)فعددللمددها(ل مددي)، م دد .…إسددتلجمددول لردده:قددبمي.مإلعددوم ل.1

ل.مجل  ةلم فع  ةليفل للجولمضهفلإ  ه،فهعلل
لأ ددددده لمدددددقىل(لم ّ شدددددب ه،لم كنهيدددددةل،لمتسددددد عه ةل) هن دددددةلمسددددد خوممل دددددب لأ.1

ل.تومج نهل نفس ةلم ّشهعولأالم هضيللماهضول
م دددددن طلم نددددد  هلع دددددىلم دددددّنصلادددددبلم ب دددددفّي،للمدددددهلمحتّشدددددومتهلم ّنعدددددبم،ل.ل2

مإلضددهفهم،لم  شددب نهم،ل ددولفلم ّ مدده للم كدده ،مأل بم ،لل ددالم  ب عدددة،ل
ل(...م ضه ع)م ّقت ةلم  مّن ةل  فعلل

ل.م ا  قةلمهلحبولم بس ط.ل7

ل28
ل

ل28
ل
ل
ل

ل26
ل
ل21

ل
ل28
ل
ل26
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل لل88

التقويم  -ج
 النقـدي

  هنةلم ّ غةل،ل سهلمتس ناللل،لمع  هدل:)م المجيلم كالس ك ةلمننهل.
 ...(.مخل هللماسّي،لم   مملم بز لم بم قللم اهف ةلم ب قةل

ل8.1
ل8.1

ل

ل22
ل

لل



 

ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للل

 
 

لأ هينلليبضجيلخم طل(29) قتللل ستلأ هينل
ل.«شعبةلمآلدم للم  غهمل»    للن هئجلمتخ به ممل 

 
وفلد جدللم  عدلهلادذملمدل1تفسدرياهلل-2ل دفنهلللل-6أ  قيقلمألخ هءلل-8ق نهلقبللحت  للن هئجلمتخ به ل

مدهلت دكل-ما د  ةلم  غبيدةل–ثدولةل  اهلم  ع تلعنقلحت  للم ن بقلمألدأ ةللمقىلمك سهأهلهع ىلم  عبأهملم رلي  ا
عدقمدلإلبق،للاللم نني ةلم عقةليفلم او لت نهسبلمعلمهابلمس وليفلأوندهمجلا ئدةلم سدهأاهمللمتم  هندهملم ن 

ل.ل؟متخ به مم
إىللللللللققلخ  دنهل.لم  بعةلإلعقمداهلسمءلمتخ به لللإعقمدهللفطلم اهي ولجأنع  نهلم  نبيهلانهل،ل ننهلق نهل

ل:م ن هئجللم ال ههملم  ه  ةل
ل:م فكويمجلهنبلل( 
خدد الفلأددالم نني ددةلم عددقةليفلم اددو ل     ددللم ن ددبقلمألدأ ددةللأددالمنددهللجددبدلفدده قلكبددريلللهتل ل-8

لم نني ةلم عقةل الخ به ممللم بمقعلأالمهلجهءلأهليفلم او لمتخ الفخ به ،للاذملمهليعكسلم نني ةلم او ةليفلمت
ل(ل.بنهءلم فكويللم بنهءلم  غبيم )م  عهمللعهليفلمخ به مملشنهدةلم بكه ب يهل

 فنددتللم دد ع تم  ع اددةلر  ددبىلم ددنصل عددقملقددق ةلللقددةلليفلمإلجهأددةلعددهلمألسددئ ةلمخله ددةلأه بنددهءلم فكددويلقعددقملم ل-6
ل.هليفلم او لم ق مسيلل ذ كلمضهم نهلع ىلم وغتلمهلتنهلللم شهعوللد سلن ّل

                                                 
 .ل18:لم  غةلم   ب ايل،لقلم ومج ي،لع تيومجع،لعبقهلل1

 (03:)جدول رقم 
ل مسيلقيفلم ف للمألللل   بستلم لآدم لل غهمله ثةللن هئجلمخ به لقستلث

 0333/ل0332

  النسب المئوية  التكرارات  المستــوى 

 [  5   -  0   ] 6 14,6%  

 [  7  - 5,5  ] 10 24,4%  

 [ 10  - 7,5  ] 11 26,8%  

  %34,1 14 3301فما فوق  
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ل.لم  ان ةلم عّقةل ذ كمض ب لم ّنصللفطل  خ صلمعهتلم  ع  ال لت هنهلعي لل-2
ل عبأةلحتقيقلم ن طللمحتشومتهلل-1

ل:لغبيليفلمجلهنبلم  ّلل( 
ت هنددهلعددقملم دد  كهلمددهلمإلجهأددهملعددهل سددئ ةلكثددريم،لمددهلكددو لتنهلهلددهلدمخددلل يددوةلم ددق سللقددقلي عددوفلع  نددهل-8

ل.م شوط ةلمثالل"لكن ل"لم  ع تليفلموم  هلم  ع    ةلم سهأاةل
هل ع ندهلن أكدقلمدهلم ضدعالممدلم نشده لذمعدل الا  دهمب هلم  كو لنع ىلم وغتلمهلم  ،وم لق ولم  ع  اليفلمإلعل-6

ل.يفلاذهلم هدةلللم اهعقيلهلت
عددقملم اددق ةلع ددىلم ب ددبلل   ددب ةلم بالغ ددةلم  دد   ةلل ددعبأةلشددو نهللذكددول ثواددهلم بالغدديل،للقددقليوجددعلذ ددكل-2

ل.مثالللكهلهزلم وسلللملهزلم عا ي"لم ق سل"لمبضبع  عبأةل
م  فويددطلأددالمألسدد ب لمخلدد يللمألسدد ب لمإلنشددهئيللف  ددهللقق تدده كددهلم دد ع تلياددعليفل شددكهللآخددوللاددبلعددقملل-1

للللللل".لم  ب م  بسددددددط"لقدددددقلحت ددددددللع  نددددددهلم  ع  ددددددب لمدددددهلم وم ددددددللمأللىلل إلك ه  ددددددةلل،نع ادددددقل  لمثددددددللاددددددذهلم ددددددق لس
لقدددقليوجدددعلذ دددكل ا دددةلم  ه سدددةللم   ب ادددهمل  ان دددةلك دددهلت هندددهليفلمجلهندددبلم عولضددديل دددعبأةلم ب دددبلل  ب دددول_1

مدهلع ددطلادذملمإلشددكهللللذ كل،لأدم  ا  دعللم ك هأدةلم عولضدد ةلهلدحتتءلم  ع  دالع ددىلم دوغتلمددهلتنب نندهلم  كدو ل  ع ددلل
ل.لابلمألمولم ذيل شونهلإ  هلسهأاهللل،عولض ةليفلم او ل خ هءابللجبدل
 دةلممدهلجع ندهلن أسدال كثدول  بضدعلم دذيلآللإ  دهلم ع  بندهلك هل  للقبعلأعضلم  ع  اليفل خ هءلإمالئ -2

ادددذملنها دددكلع دددىللجدددبدل خ دددهءل، بيدددةلممدددهل ع ندددهلنادددولل«م ك   دددهم،لم ا ددديبل»م  دددبملمثه ندددهلع دددىلذ دددكل
 أضول ةلم ب بللالل ثللاذهلم  عبأهمل

 :م  ابنلم ناقي(لم.

قدددقليوجدددعلذ دددكل دددناصلت ب دددطلاددددذمل،لللم ف  ددددةق دددب لم  ع  ددداليفلنادددقاتل  ن دددبقل،لفدددطلم نني دددةلل_7
فع ددىلم ع ددتلمإلشدده ةلإىلللكدهف،لليفل يددومملم ددّق سل، يلملخي دصل ددهل يددتلسددهعي(لم ناددقلمألديب)م نشده 

ذ دكل ثندهءلحت  دللم ن دبقلك دهل  لم ادو لملخي دصلادبلكدذ ك،لجد ءلخدهقلعدذملم نشده لمث  دهلكده لع  دهل
ل"ل. عبقلم ومحهلش به ل"مجتلم خ ه ليفلمألد للم ناقللم سريللم  ل"لم او لم اقن

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل



 

 

 

 ّختبار في مادة األدب العربي
 ساعتان 0: علوم تجريبية                                                       المدة: المستوى 
 :قال ّيليا أبو ماضي  

لم س همأ ستليكفيلم  ين هليفل:قهللم س هءلكئ بةللزند هلللللللللللللللللق  ل-  0  
ل هليوجعلمألسالم  بهلم ن ومهل  للللللللل   قهللم  بهللىللفا  ل هلمأ ستللللل-6

لقهللم  يه ةليفل ومعلاهئدلللللللللللللللللمثللم سهفولكدهدليا  هلم ه ددهل-2
ل للغهدةلمس ددب ةل  هجدةللللللللللللللل قمل،للتنفثلك  هلهلثلدمدددهل-1

لمأ س  لفوردددهفنذملئنهللللللللللللللللشفهئنهلمأ ستلمهل ن لجه بلدم:ق  ل-1
ل يكب لغدري لجمومهللتب  ليفلللللللللللللللجللكأنكل ومل ن لملومددهل-2
لمأ ستللإ لجوع لم ع ا ده:لق  لللللللللللل قهللم   دهيللجوع ينلع اد هلللل-7

لمنددددهطوحلم كآأةلجهنبهللتوللللللل ف عللغدري لإ ل آ لمدومنهلللللللللللل-1
ل مل ن لمسولأه بشهشةلمغن ددهلللللللل    توم لتغنتلم  بددولد مهدهللللللللل-9
ليه هحل،تلخ وع ىلشف  كل  للللللللللللت ث  هللم بجهل  لي    ددددهل-82

لفهض كلإ لم ش سلتض كلللللللللللللللللم قجىلم الطتلل ذمل بلمألجن هل-88
ليأيتلإىللم قن هلليذابلموغ ددهللللللللللللم بشهشةل  سلتسعقلكهئنهلل:لقهلل-86

لش ،لفننكلأعقل هلتب س ددددهللللأ ستلمهدمملأ  كللم ودىللللللللم:ق  ل-82
 : األسئلــة 

 : البنـاء الفكــري :أوال
ل. قدلم فكوةلم عهمةل  نصل -8
م بشهشةل/جوع ينلع ا هلم   هيلل/لم س هءلم كئ بة:لمهايلم قتتملم نفس ةلم رلتن بيلع  نهلم  مك بلمآلت ة -6

   سلتسعقلكهئنهل؟

 .يفلم نصل(لمأ ست)مهلدت ةلتكوم لك  ةل -2

 .للضجيلم ن عةلمإلنسهن ةل  شهعوليفلم نصلمعلم   ث ل -1

  :البنـاء الّلغــوي : ثانيا
لقهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ ةلمهايل؟للمهلعالق نهلأهتزههلم فينل  شهعول؟ل -8
 .م زملق   نهلمجل ه  ةلل21مشوحلم  ب ةلم بم دةليفلم ب  ل -6

 .مهابلمنطلم نصل؟ل قدلم اومئهلم قم ةلع  هل -2

 .ل عو لمهلحت هلخطليفلم نص-ل1للللل
 بالتـــــوفيــــق  
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 اإلجابة النمو جية للمنهاج ع ت
 

 : علوم تجريبية 
 

 : البناء الفكري-أ
ل(لللللللل ل26)لللللللللللللللللللللللللللللل.للللللللللللللللم فكوةلم عهمةل  نصلدعبةلم شهعولإىللم  فهؤلل.ل8   
لم بشهشةل  سلللل/لم   هيللجوع ينلع ا هل/لم س هءلكئ بةل:لم قتتملم نفس ةلم رلتن بيلع  نهلم  مك بلم  ه  ةل.6للل

ل( ل26)ل.                                                      تسعقلكهئنهلايلم  شهؤمللللللل
.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم قعبةلإىللم  فهؤللمهلقبللم شهعولألللمإلاهحلع  هل  كب لدس ب مل    هة:ل ةلتكوم لك  ةلمأ ستليفلم نصلدت.2للل
ل( ل26)ل

م نفسلم بشويةلإىللم  فهؤللل  لتع  لما هةلك هلينبغيل  ليفلدعبةل:لت  ثللم ن عةلمإلنسهن ةل  شهعوليفلم نصل.1للل
)لتعهشلدل لإ اهقلفكو ليفلت بعلمأليهملم سبدمءلأللم  فهؤللأغقل فضل،للتهنولن ع هلمإلنسهن ةلاذهليفلمألأ همللللللل

ل(ل لل22)لللل(.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل21،لل21،لل28
ل:لالبناء اللغوي-ب
م ثنهئ ةلم رلقهم لع  هلمعهينلم ا  قةلايلم  فهؤلللم  شهؤمللعالق نهلأهتزههلم فينل هنهلمهلمسهمل د لم ومأ ةل.8للل

 يهلم ا   ةللمتزههلم ولمهنسيلمإلنسهين،لفأدعهلين تلأبثلن عةلم  فهؤلل للم  شهؤملمألمولم ذيلجنقهليفلم ثنهئ ةلم سهأاةل
ل( 6.12.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)لمن  وملن عةلم  فهؤلليفلاذملم نصل

ل(لل. ل8.1)م شوحللللللللللل(ل/لللللللللللللل لل28.لللللللللل)مس عه ةلمكن ةل21م  ب ةلم بم دةليفلم ب  ل.6للل
ل( لل28)للمهل ب تهلم عنبيةلمحملسبسةلإىللم هديلم   بسللللللللللتك هليفل سهلم   بيوللناللم عج)ل ه  نهل

ل(.م  ك تل،لم خهطب)لق  ،ل فعهللمألمولض ري/،لم فعال لقهل( ل8.1)قومءتهل(ل/ ل26) بم يل:م ن طلم سهئق.2للل
ل( ل8.1.....ل)ل وفل هليس ابلل:لإذمل.1للل
للل
ل
ل
ل
 

 ل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل.«شعبةلم ع بمل»     للن هئجلمتخ به مملخم طلأ هينلليبضجي(ل82) ستلأ هينل قتلللللل
 

 0222/0202:الفصل األول للموسم الدراسي  ّختبار تحليل نتائج 
أل أددعلل  أعددالمم  نددهللل86/6229/ل89:ل اددقلالإجومؤنددهلهلددذملمتخ بدده ل اسددتلثه ثددةلع ددبملزويب ددةلليددبملللللللللللللل

م  المألسبه للم رللمثلت بيبنهلللققلت،مألخ هءلللم  عوفلع  نهللمهل جللحتقيقللكه لم  بق  لماق لأسهع ا
مدهل جدلللإلجومئده،للقدقليكدب لمهلدقفلم عدهملعدهلمتخ بده لمآلخدولم سدهأطلمجندهزه،لككدذ للخ بده ادذملمتلإلجومءهلندفع 

أه  دهيللتادبنل فبل سه لم  ع  المهلمألخ هءلم  غبيةللم رلتكوس ليفلن هجههتتلمألدأ دةلليفلحت د الملن ب دنتللل
لفددطلسدد تلتنا  دديل ددقدللع  نددهلاددذملمتخ بدده للفددطلم اددهي سلم  عدده فل،لقددقل جدددويت ددكلم ندده مملم  غبيددةلم ك سددبةل

ل:لجنهلأه ن هئجلم  ه  ةلخول ذ كلفاقل
للاديلمت تكدهزلع دىلم بندهءلم فكدويلللم بندهءلم  غدبيل:لند للم دقةلهدلم نني ةلم ع  دقةل كدللم  ع  دالكل28

يفلمسدهأاةلمتم  ده ل شدنهدةلم بكه ب يدهللت بطلاذهلم نني ةللل_لجننهلإ  هلم وش الللاذملمه_ للم نصل،عنقلحت 
م ع  ددهمللمنهقشددةفلمع  ددهملم ددنصللهك شددمللم نهقشددةلمددهلللأه     ددل ددهلم اددو تنهللل،لقددقلت هنددهل هنددهللم  ددالع دده

ل.ل.  نصلجم للم ابلمو  ةل  نص،مثلنن نيلعنقللسهقللمتنسيهمتتف صلمت،م نصللءأنهل،حتقيق
ل
ل
 

ل

(ل03:)جقللل قتل  
لثةللع بملزويب ةليفلم ف للمألللن هئجلمخ به لقستلثه   

0333/ل0332:   بستلم ق مسيل  

   النسب المئوية  التكرارات  المستــوى 

 [  5   -  0   ] 7 15,9%   

 [  7  - 5,5  ] 6 13,6%   

 [ 10  - 7,5  ] 15 34,1%   

   %36,4 16 3301ف هلفبقل 
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ليهنولذ كليفلمإلجهأةلعدهل سدئ ةلل،ة دل غ بلم  ع  الملي  كنبملمهلمس عه لمضهمالم نصلماا ال26
زيهدةلع دىلذ دكل"لد لم ولمهنسيلم نيويلمأل"لصلم وم يةلعةلم نّل لققل  جعنهلذ كلمإلخفهقلإىللطبل،م بنهءلم فكويل

ل ع   دةل بملأهلأعدقلإهندهئنت ولللاذملمه  نصلبلع  نتلتفك كلم  ب لم وم يةل عل ث ل،ع  يم  ع  الم م صل
للل.لمعلمإلشه ةلانهلإىللمتكهلم كثريلمننتلإلجهأ نتلم     ةلألسئ دةلم بنهءلم فكويلخده ةلخ به  ال

ل:لمهي ديننهل لج نهلمغبيةلخيصلمألخ هءلم  ّللف  هلدلل22ل
هلتنددهلللمثددللاددذهلم ددق لسليفلم  ددب لمددأدده وغتلل،ن ددةللمحملسددنهملم بقيع ددة ددعبأةلتفويددطلم  ع  ددالأددالم  ددب لم ب هل-

م ب ددبلللللمئندده ج لمسدد خومملهنددهلللهقل ل ددعبأةليفلشددوحل  ك، كددننتلتلي م ددب ل ددلأه شددوحللم  ف دد للألغ بنددهلم  بسددط
لل.ثواهلم بالغيأل

م  عددوفلمإلعددوم للللم بنددهءلمددهأددالويددطلفعوم ، ق جددةلعددقملم  دللجددبدل خ ددهءل غبيددةلخه ددةليفلمدهدةلمإلل21
لل.تبالذ كل1يفلمجلقل الماوكهملمإلعومأ ةل كللك  ةللمألخ هءلم وفاةلع ىل

تلمددهلتنددهلللاددذملم ددق سليفلم  ددب لوغدل ددعبأةلحتقيددقلمألمندده لم ن دد ةلكددذ كلعنددقلم ع  ددالع ددىلم ددل21
لم  بسط

ل.  ع  االم اهعقيل  عضدللجبدل خ هءلإمالئ ةلأه زةليفلمإلجهأةللققليعبدلذ كل  ل22
ل.خ به ل    ع  ادلك هلتل هنهلم  بهيهلأالعالمهملمتل27
لجبدل خ هءلتعبرييةلعنقلم  ع  ا،للمدهلزمدلمألمدولتعا دقمللاب دذفلم بضدع ةلمإلدمهج دةلمدهلم  بزيدعلل-21

ل.م سنبيل   بمد،لل صليفلشنهدةلم بكه ب يهلكذ كل

                                                 
ل891،ل896:لقل82،ل81: يليومجعلمجلقل المهلم   طل قل1



 

 لل
ل(00:)جقللل قتل

 (لثه ثةلآدم ل-ثه ثةلع بمل)ليبضجيلم فه قلأالن هئجلم اس ال
     

 م اسدتلعقدلم  ع  ا
[  7  - 5,5  ] 

 دل لم  بسط
ل3301ف هلفبقل

 عهيل/لماببل
 م فه ق

 1,722 16 6 قستلم ع دبم 44

 1,733 14 10 قسدتلمآلدم لل41

   16 30 85 

     

 
 (لثه ثةلآدم ل-ثه ثةلع بمل)لاس اليبضجيلم فه قلأالن هئجلم (ل33) ستلأ هينل قتللللللللللللللللللللل

 
 :ختبارينملخص نتائج اال

من القدهمهلم ن ددهئجلم    دللع  نددهل  اسد الثه ثددةلآدم لل غدهمل جنب ددةل،لقسدتلثه ثددةلع دبملزويب ددةلتبدال نددهل
ل:مهي ي

إذملمهل    نهلعقدلم  ع   دهلم ذيهلحت  بملع ىلم عقلليفلم استلم ع  ديلكدهنبمل دبميللم دقىللعشدول ل -8
سددبعةلعشددوةلم ع  ددهللفاددطلليهندددولذ ددكللمتخدد الفلأددالم اسددد ال:م ع  ددهل،لأ ن ددهليفلم اسددتلمألديبلقددق لملأدددد

،للققل  جعنهلذ كل  للم  ع  الم ع   اللهلذملم نشه لأهع بده هلينبدينلع دىل"م ن ب"خه دةليفلنشه لم ابمعقل
 .مألسسلم ن ا ةل كثو

 ....يفل خ هءلمش كةلمعوف ة،ل غبيدةللإمدالئ ة(ل  يلم استلمألديبللم ع)للقبعل غ بلم  ع  ال -6

 ل.معهتلم ال ههملم رلمن  ل    ع  الكهن ل كثواهلن هئجلم بس ة،للمجلقلللم وفطليبضجيلذ ك -2

 

 

ل
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      يلرثهأةللس  ةلق هسلمهد سدهلم  ع  دب ليفلف دللد مسديلأأك  دهللهندقفلمخ به ل اقلكه لاذملمت -1
1لم ذيلتب للإ  هلم ّقم سب ،مهلخال هلمك شهفلم س بىل

 

ل:ل عللع  نهليفلمألخريلم  ذكريلأههلقفلم عهملمهلاذملمتخ به اب
ق هسل  بىلحت  للم  ال لم ع  ي،للمعوفةلمس بىلتاقمنتللحت   نتل   هدةل،للحتقيقلناه لم ادبةل -8

ل.لم ضعال قينت،للأه  هيللت ن فنتليفلجم بعهم
 .للد جةلحت   نتليفلم ف للم  نبحتأأدمئنتليفلم س ابلللذ كلمهلخال -6

م كشالعهلم فولقلم فوديةلأالم  ال للد  للذ دكلم عالمدةلمحمل د ةلع  ندهلف د زلم  فبقدب لم عدهديب ،ل -2
 .لم ضعفهء

 .تنش طللمقع ةلم  ع  ت،للناللم  ال لمهل الإىللآخوللمنجيلم ق جهمللم شنهدمم -1

م ق مسد ةللحت ديليفلمدهلمسد ث وهلم  ع  دب ليفللم  عوفلع ىلجمهتملم   بيددول   ندهاجللم د ممجللم اددو مم -1
 .ل قةلمإلجهأةل

 .متكهلم ع تلمهلحت  للمضهمالم  ممجلم  ع    ةلق قلحتقيقلمهلين هولمهلم  ع تل -2

كشدددالل  دددقلمدددبمطهلم  عثدددول دددقىلم  ع  دددال،للي دددبفول دددقىلم ع دددتلم وج ع دددةلم الئ دددةل  نهددد تلع   دددةل -7
ل.2 ةل  قعتللم عالمم  عقيلليفلإطه لمس مت ي دةلمالئ

لمددددهل اددددتلخ ددددبمملاددددذهلمتسدددد ت ي ةلم  خف دددددالمددددهلمايددددتلم سددددهعيليفلم  بزيددددعلم دددد مينل   ع  ددددددهل
ل    ع  دددالللم  كث دددالمدددهلم  دددق يبهملم  غبيددددةلللم   ددده يهلمخله دددةلأ    دددللم ن دددبقلكهإلجهأدددةلعدددهل

 .م ن هذملم ا  ةليفلشنهدةلم بكه ب يهل

ل
 

لل

                                                 
1
 11:ق،لماهي سلأنهءلمحمل بىلم ّ غبي،للعبقلمل قلع سهينل،جعميول 
2
 16:،لقلنفسهجعل،م وجعللميول 



 

 :الخاللـة
 :صل خرجنا بجملة مالحظات رأيناها جديرة بالذكر وهيفي هذا الف      

التحصـــيل الّلغـــوي  دى أهميــةـتبــين لنـــا مــا مـــ المختـــارة ، ختبــــار للعينـــةبعــد اجـرائنــــا لعمليـــة اال_0 

وعي ليـتمكن ـها المتعلم بـدركـلى أسـس وقــواعد جيـدة يـة المبنيـة عـة الّنصيـلمقاربللمتعلمين، المكتسب من ا

 .امينهضواليتسنى لـه  لك ّال ّ ا فهـم الّنص واستـوعب م ،تطبيقهاو  بهامن اكتسـا

ــاقي المهــارات الّلغـــوية تعلــى المــ،الفهـــم هــو نتــاج ووســيلة ومهــارة فــي الوقــت نفســه _0 علم اكتســابها مــع ب

ـــاله الّلغـــوي ااألخـــرى كالسمـــاع ، الكـــالم، القـــراءة والكتـــابة ليــتمكن مــن ممارســة  ي محيطـــه فــ           تصـ

لل.ذلكـه من القيام بـق يمنعـالمدرسي وحياته اليومية دون وجــود عائ

 .كلما كانت منهجية تحليل النصوص مختصرة تمكن المتعلم من فهم النص _2

االتصــال اللغــوي الســليم أساســه البنيــة النصــية الســليمة و المختــارة وبــذلك يحقــق المــتعلم وجــوده فــي _ل1

 .محيطه الداخلي والخارجي
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ل

ل

ل

ل

ل

 خــاتمــــة

  



 

 :خــاتمـة

 هل نهليفلهنهيةلاذملم ب ث،  ول اتلم ن دهئجلم س خ  دةللمنده،للقدقلمسد  عنهل  لنو دقاهلمن القدهلممدهلت ه دههليفل

لل:  بيدهملماددو مملم  ددق يسللم نددهاجلم ع  دقةلع  نددهلل سددبنهل ننددهلمسدد  عنهليفلادذهلم ق مسددةل  لخنددوملأه ن ددهئجلم  ه  ددة

الإىلل ادقمفلعهمدةل للخه دةلإضدهفةل دن  الأه ع بم دةل،للملتتلاجيفلم ننهلن ينهل  لمألاقمفلم س وةمس _8

أهع به لل،مألاقمفلم  ع اةلأهجلهنبلم  غبيلكذمللل،بعضلمننهلكهألاقمفلمخله ةلأه ثاهفةلمإلسالم ةلمثالم بل تغ لإىل

ل.للغرياه...ل،للدتيلل،للتوك يبل  لل بيتمهلتفوعهملاهمةلأه نسبةلهلذملم  ع تللمس بمهلمهلحتلهمههل

لم درل دبل  لم ده ل سدبلم شدول للمألسدسللل   ع  تلةم  هالةمألدأ لبق مه ةلمن اهءلم ن لمقىت هنهل-6
ل.م  فطلع  نهلمهلقبلل اللمتخ  هق

م فئددةلمددهلمعوف ددهلهلددذهللمبلم عقيددقلمننددهل،للم ددرلمددهلشددأهنهل  لتاددقملزمد ددت هنددهلتغ لمخ  دده لم ن ددبقليفل-2
م بن دةلم ذان دةللم  غبيدةل   د ع تل  دثلجبع دهلينفد جيللمدهلتدأثريلع دىلتكدبيهللم د جتل، دهل دهمثللم نصلمألجنديبل

 .ع ىلعهملل  طلمغهيول ه

عدددقملمن القدددهلممدددهل   ددد نههلايدددتلم ن دددبقلم ادددو ةللمدددهل دىللأدددهل سدددهتذةلم دددهدةليفلادددذملم بضدددبعلتبدددال ندددهلل-1
ل.ىلم ن بقللأالم قةلم  من ةلم خ  ةل ذ ك  بلةلأالمهلياقملمهلءمم ال
ل:لت هنهللفي ّ ار المعارف األدبية  -أ_ 1
ل:ل دأ ةل،لم شخ  هملمألدأ ةل،لته ي لمألد ل،لققلمت  لرهي يلمهلفنب ل آلدم للل  لم     للم عويف_
ل.هلذملم س بىلة  لم فنب لمألدأ ةلكهن ليفلمعه نهلمنهسب -
مدددعلغ دده لشخ دد هملمومبقددةللطن دددةللكدده ل  دددب ملضدد هلقهئ ددةل ددقلدة،لألدأ ددةللملممخ  دده لم شخ دد ه  ل -

 .اذملم س بىللل  ع ت مه  نهللىعوأ ةلع 

م لمع  هدلم ادو يهليفلت دن المدبمدهلع دىل سدهسلمجلهندبلم  ده خييل للمدهليسد ىلم  دق يسلأه ع دب لمألدأ دةل -
مألمددولقددقليددحتثول ددحت فاللل دأددهءل،شخ دد ةلتومجددةل للل–م  عويددالأدده فنب للمألغددومالمألدأ ددةلل مهددللأددذ كقددقل

 .ع ىلم     للم عويفلمألديبل    ع تل
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 : ب ـ  في  ّ ار المعارف الثقافية 
تل هندهلل،نبعندهلمدهلققادةلل قيثدةل كداللم ادو يهتلللم خ ده ةلعدةلم ن دبق حت  للمجلدقملللم  دنفةل  بمن القهلمهلل-

كهندد لم عدده فلم قم ددةلع ددىلم ن   ددةلم شددهئعةلعددهلمإلنسدده للمددهلاندده لللنا ددهليفلجهنددبلمتخ  دده ل  ن ددبقلم اقاددة
ل.نفسهلأه نسبةل  ثاهفةلمإلسالم ةللمألمولمخللضئ  ةللل... مسهءل،لشخ  همل،ل ب ل،لأ ئ ةل»لم عويبلم اقنل

 : في ّ ار المعارف اللغوية   -ج
  دبىلم ادو يهل  لل،لمسد ن ينهيفل  دبىلم ادو يهلجدهءلهلهل هللماه ن نهلالحت   نهل هأاقمفلم س وةليفلم ننهجأعقلل-

للجدقليفلم ادو يهلأشدكللم دقتيلم سد بىللكده لل،للإ (للمسد بيهملم  غبيدة)ل      دللم  غدبيلج ءمللملخي صلف ن ه
لندددهليفمنل لد لسلكثدددريةل،ل مدددهللعدددهلجهندددبلم  دددوفللم ن دددبل،لل دددذفلمبسدددطلمتثدددلليفلماادددللم عي ددديلللم دددقتيل

ل.لققل شونهليفلمجل ءلمخلهقلت هئصلم  غةلم عوأ ةلإىللذ كلل،  فئةلم ع ويةلم اقمةلهلهلءم نهلال عقململيهم او ل
ل:لرنني ةلحت  للم ن بقلمس ن ينهلل هلي ع طف ل مه-2
لم ع  دقةليفلم كدو ةليفلحت  دللم ن دبقلمألدأ دةل،لل خدوىلمدعلم ن دبقلم  بم د  ةل،للةلجبدلمن  دةللم دقل-

ل.كذ كلن بقلم  ه عةللحت  للل
ت هندهلعددهلمنني دةلم     ددلل هندهلمسددنبةليفلم  دبللممددهلتك دالمددهلم د ع تلمسدد غومقلمدقةلزمن ددةلكبددريةليفلل-

مهلقبللمهل ئةلم ك فةليفل اهءلمس ثنهئيلمعل سهتذةلم هدةللة ذ كلمخ  وملاذهلم نني (ل   ال للثال )م     لل
ل.يل  ن بقلم بنهءلم فكويلللم بنهءلم  غبل:لإىللخ بتالم  ومليف

تأكقلمهلخالللع   ةلمتس بهنةلم عدقةل فئدةلم ع  داللم  ع  دال دبللمنني دةلحت  دللم ن دبقل،للجدبدلل-
ل. عبأةليفلم     للل خوىليفلمس خومملمألمنه لم ن  ةلإضهفةلإىللم بق لم س غلل ذ كل

لم  سريلإتل(منني ةلحت  للم ن بق)لبعقملمس فهدةلمنهبم نهلم  أبيةلمهلم ق مسهملماقيثةليفلاذملمجلهن-لللللللل
 غبيددهلمددهلجنددةللمتكسددبلم دد ع تلزمدإذلل،مألدأ ددةحت  ددللم ن ددبقلمنني ددةللمددبج ةليفلما  ددهمتاددقنل هل نددهللللمنندده

ل ددقلللتسددهيولم ق مسددهملم ناقيددةلم عه ددوةلمددهلجنددةل خددوىل،للذ ددكلمع  ددهدملع ددىلآ مءل اددللمتخ  ددهقللزدده  لم
ل.لمألخوىل

ل،انه لم ميهلاكهل   ع تلم ب بللإ  نهلمهلخال هل،لذ كلليهم او ليهل خذملعهلاذللك هل  لانه لمآخذ
  لم بمضدد علم ا  ددةليفلم اددو يهلمتكددهلم دد ع تلع ددىلمألقددللمإلطددالعللع ددىلمعدده فل هضددوهللمهضدد هليفل غددةل -

 .للت   علت هئصلم نبعةلم  العهلأهقيلم  غهملمألخوىليفلكللع و

 .لللسه  بلم حت فالم  عقدةليفلتومك بنهلكهل    ع تلمعوفةلأعضل ا -

 .م  عوفلع ىلأعضلم شخ  هملمألدأ ةلم رلمن لف نهلنبمزعلمخلريللض وملف نهلنبمزعلم شول -

 

 

 

 

 



 

لل سبنهليفلاذملم ب ثل  لنوفعل هلك ع  الل هيهمللمجبلمومعههتهلعنقلمخ  ه ل  بيهملم او لت  ثللف  هلي يل
 :ينبغيلم نهوليفل  بىلم ك ه ل   أكقلمهلللم ننهمللمفمالءمةلمحمل بىلألاقضول ةلل -8

ل.لملهل نهليبمفطلمألاقمفلم رلينصلع  نهلم نن -ل 
 ل. نهليسهاتليفلتن  ةلم اق ممللم كفهءمملم ن هولحت   نهل -ل 

 للللللللللم  ك  لع ىلمهلقفلم  غبيلخه ةللم ذيلي  ثلليفلم اق ةلع ىلمس ع هللم  غةللل -لم

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.«لم كالمل،لم اومءةل،لم ك هأةلمإلس  هعل،لم فنتل،ل»ل

م  ك د لع دىلتع دتلم  غدةلم ف د ىلم عه دوةل،ألهنددهلمتثدللتومثدهلثاهف دهللطويادهل فندتلم ن دبقلم اوآن ددةلل-م
همدددةلم بمجددبلأوجم ندددهليفلكددللماددو لد مسددديل،لليفلكددللمسددد بىللم سددنةلم شددويفةللاددديلتبددالم ن ددبقلمهل

 .تع   يل

لألنهلمألسهسل ف جيلملهلل    ع ت«لمحملهدثةل»لينبغيل  ليبىللم ننجلمتا  همل   عبريلم شفنيللل-د
 .(م فها تلم ع   ةلم     ة)   عوفةلللم هأا نه  ةلم ع بمهملللم  أكقلمهل-ل

إ لاددذملمجلهنددبلي ع ددطلأنبع دةلم   ف دد لم ددذيلي  دهلم ك دده لعددهلطويددطل   دامالءمدةلمحمل ددبىل سدد بىلم  ع  -6
ل:لمومعهةل

ل.ما  همهملم  الم ذل -ل 
 .مس بماتلم ق مسيلل -ل 

 .«لفئةلم  ع  ال»لخ هئصلكللشويةلتع    ةلل -لم

 :  مالءمةلم بسطلمتج  هعيلم ثاهيف -3
ه بسدددطلم دددذيليعددد  لف دددهلم  ع ادددةلأ،م ثاهف دددةلل،ج  هع دددةإلادددلليعكدددسلم ك ددده لم ق سددديلماادددهئطلم -ل 

لم  ع  ب ل؟
 اللي  جيلفوقلم  ف جيلع ىلم ثاهفهملمألخوىل؟ل -ل 

 مبمقاللس بكهملذممل  ةلراه قلم  أ ةل؟لإىللالليشري -لم

ل:لأذ كلي   بلمهلمهل ئةلم ك فةلأهعقمدلم اوم مملم ق مس ة،ل
 .ج  هع ةل،لم نفس ةلضول ةلمإلطالعلم بمعيلم س  ولع ىلنهويهملم ع بملم  غبيةل،لم  أبيةل،لمت_

 .مإلطالعلم بمسعلم س  ولع ىلطوقلم  ع  تللم بسهئللم عقةل ذ كل -

اددذمل  دد  كهلذ ددكلم دد ع تلمددهلتن  ددةل  دد قهلم  غددبيللحتا ددطلم  بم ددلللم دد  كهلمددهل ددللم بضددع هملم ددرلل -
نشده لت هدفهليفل  هتهل،ل ذ كلنسد غللفو دةلمادقيثلعدهلم بضدع همل،لناد حلضدول ةلإعدهدةلأوجمدةلادذملم 

يفلم  بزيددعلم دد مينلل    ع  ددالرخ  ددالمسدد بيههتتللم  ددههتتلل ددصليفلشددنهدةلم بكه ب يددهللاددذملمددهلنددهدىل
 .لل وحلأهلم ع  بنهلم  بم
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ايلق ه ىلمهل مكهل نهلحبثهللمتن نهءلإ  هل،للايلمتثللجنقلم ادللليحتكدقلل،ليفلمألخريلفن لاذهلم ن هئجللم  ب  هم
شددعبهلمددهل جددللمسدد يالءلغددبممضلتللشسددهع هلإىللتكث ددالم ب ددثليفلاددذململددهلل،ل م ددقعبةللأددقل م ددذيلتليك  ددلل

ل.همةليفلأالدنهلمجل مئولع خوىللم ننبالأ ع    ةلم نصلمألديبلخه ةللم  غةلم عوأ ةل
ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالمـــالحــــق
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لةلع ىلمحملهل ليفلماو لمآلدم   ن بقلمألدأ لةيبضجيلتبزيعلمألاقمفلم  ع    (ل28)جقللل قتل
ل(لمآلدم للم ف سفةل،لمآلدم للم  غهمل)لل

 

 
 موضع النص المحــاور

الصفحة 
في 
 المقرر

 المالحظات للنصوص ةالكفاءة المرحلي للنصوص من دليل األستا  ةاألهداف التعليمي

م نصلمألديبليفلمقحلم وسبلل  ىلم ل-ل28
لع  هللس تلم بب ريي

ل29

لهاوةلم قيجيلم نببيلعنقلشعومءلع ولم ضعاي عوفلع ىل ل-
ل.ياالع ىلخ هئصلم ن طلم ب فيلل-
ل.ي ذكولمإلعوم لم  اقيويليفلم ن بلل-
ل(لليفلم بالغةل)لي عوفلع ىلتشهأهلمألطومفلل-

يسددددددد   علم ددددددد ع تلم ك هأدددددددةللفدددددددطلل-
م دددددن طلم ب دددددفيللم سدددددوديل هك دددددهل

لطوقلم اقممرليفل  فه هللتعهأريهل

هلمألطومفلمهلال ذفلمبضبعلتشهأ
د سلم بالغدددةلألهندددهلأع دددقةلعدددهلم بمقدددعل
م  غدددددددددبيل   ددددددددد ع تل كندددددددددهلمليعدددددددددبال

لربضبعلآخول
لإلأهلنبهتةل/لم نصلمألديبلليفلم  اقل

ل81

لي ذكولإعوم لم ع للمآلخوليفلم ن بلل-
ل(يفلم بالغة)لي ذكولم  ض اللم  نهقلل-
للي عوفلع ىل سبه لجلبءلشعومءلع ولم ضعالإىللم  اقل-
لاالع ىلمههاولم  ا  قليفلم شعوليل-

م نصلم  بم  يلم شعوليفلعنقلم  ه  كلل-
ل62ل نهلم فهخب يل

ياالع ىل اتلم ق مسهملم  ع اةلأه فنب لم شعويةلم رلشهع لل-
ليفلع ولم ضعاللم  فسريمملمحمل  ةلأذ كل

مه كل/لم  ه عةللمإلنسه لمهلأعقلم ب قيهل
ل66لأهلنيب

لم  خ الماضه يلل اتل سبهعهي  علع ىل هاوةل -
لي بس عليفلمنهقشةلم سهئللماضه يةللخ ف ههتهلم  ه خي ةلل-

لم ا ليين/لم نصلمألديبلخبمقلم ا وللتأثريمتهلل26
ل

ل22

ي عوفلع ىلخ هئصلم نثولم ع  يليفلع ولم ضعاللع ىل-
ل.  نهفلم ع بمللع ىلم     هملم ع   ةلم شهئعةل نذم 

لن طلم  فسرييلمهلم ن بقلياالع ىلخ هئصلم ل-
لي عوفلع ىلمعهينل ولفلمجلو-
لي عوفلع ىلمجل عل- -

يس   علم  ع تلم ك هأةللفطلم ن طل
مايهجيلمع  قمللم ققةلم ع   ةليفل

م  عبريللم  اه للم اه نةلل سهل
يفلمنني ةلعواللم وأطلم  ك هلل

لم اهل

 ذفلمبضبعلمجل علللم  اس تل-
لعهلم  بمقعليفلم بالغةلألنهلأع قلل

م  غبيل    ع تل كنهلمليعبال
لربضبعلآخو

نصلمأهلخ قل ل ذفلمهلم او لل
لللتو لمخل ه ل   ع تلتن اهءلنصلآخو



 

م نصلمألديبليفلم  ب عةللم نفسلمتنسهن ةلل
عبقلم ومحه لمأهلخ قل ل ذفللعبالأنصل

لآخو

لي عوفلعللأعضلفولعلم ع بملمإلنسهن ةليفلإن هملمأهلخ قل ل-ل21
م ضعا،لياالع ىلخ هئصلم نصلم  فسرييليفلع ول

ل  اس تلمللمايهجي،لي عوفلع ىلمعهينل ولفلم ع ا،لي عوفلع ى

لل

 وكةلم  أ  اليفلع ول:لم نصلم  بم  يل
ل11لم  ه  كلأ وسلم بس هين

ياالع ىل اتلم ق مسهملم  ع اةلأه نثولم ع  يليفلع ولل-
ل ع  يلم ضعاللسببلمنشغهللم ع  هءلأه  قليهليفلملهللم

أدددده وغتلمددددهل  لمحملددددب ليددددقل ل  ددددبمهليفلل
مألد لم اددقنلإتل  لمبضددبعلم  ه عددةل

لم بجنةلتليعقلمبضبعهلققاهلل
غهزيل/لمثافبنهللم ب ئةل:لم ه عةلمبجنةل

ل11لم ذيبة
لياالعللم خهطولمحملققةلأه  ب عةل-
ي عوفلعللجم بعةلمهلم خ  هملمخله ةلأه بضبعل للعالجهلل-

ليا حل  بتلل-. ق لسة  ههاوةلم
  بدل/لآتملمإلغ م ل:ل نصلمأليبلم-ل22

لسهميلم به لدي
ل11ل

ي عوفلع ىل سبه ل نب لشعولم نفىليفل د لم ننضةلم عوأ ةل-
لماقيثةل

لي عوفلع ىلعالقةلم س هسةلأبعضلم فنب لم شعويةلم غنهئ ة-
ل.ي ذكولأعضلمخل هئصلم نصلم ب في-
ل.يفلم ن بلي عوفلع ىلنب لم بقهيةل-
لي ذكولملهللم عا يللملهزلم وسلللياالعنقلأالغ نه-

يس   علم  ع تلم ك هأةللفطلل-
م ن طلم ب فيلمعلإساه لأعضل

م فها تلم ناقيةللتب  فنهليفلحت  لل
م هبماولمألدأ ةلم س يقةليفل دأنهل

ل.ماقيث
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

 

ل

مثل دددددددذفلمبضدددددددبعلندددددددب لم بقهيدددددددةليفل
لم ن بل

 محقل/لمهلل يلم نفى:للم نصلم  بم  ي
لشبقي

ل
ل19

لي عوفلع ىلمفنبملمانالإىللم بطهل للم ولحلم بطن ة-
ي عوفلع ىلأعضلخ هئصلم كالس ك ةلمهلخالللشعول محقل-

 شبقيل

لياالع ىل هاوةلمحملهكهةللمإليهءليفلمإلأقمعلم شعوي-
ل(يفلم ن بل)ي عوفلع ىلك ف ةلمإلضهفةلإىللم  هءلم  ك ت-
لهللياالعنقلأالغ هي ذكولم  شب -

 م  الللم بالدلم عوأ ةل:لم نصلم  بم  يل

 

لفبمزلم س ه ل/ل ثه هليفلم شعوللمألد ل
ل22

 ياالع ىلأعضلم ق مسهملم ناقيةلم رلتق سلم عالقةلم بط قةل-

 

ل.أالم س هسةللمألد ل
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ليك سبلم نه مملم ناقيةلليب فنهليفلم  عبريل-
م ع بمهيتللتقمع هململ  عل:لم  ه عةلم بجنةل

ل21ل  قلم بخه يل/م عب ةل
ي بسعللي ع طليفلخ ب  هملمإلعالملماقيثلليفل هاوةلم عب ةل

ل.

ل21

لإي  هل أبلمهضي/ل نهل:لم نصلمألديبل

لي بسعليفلفنتلم ن عةلمإلنسهن ةللسببلما  هملم شعومءلعهلل-ل76
 .له ةياالعنقلم ابمستلم ش كةلأالمألد للمألخالقللماض-

 ي ذكولخ هئصلم ن طلم ب فيل-

)ل  نئذلللللللل-إذ ل–إذملل–إذل:لي عوفلع ىلمعهينللإعوم ل-
ل(يفلم ن ب

يسددددددددد   علم ددددددددد ع تللفدددددددددطلم دددددددددن طل-
مددددددهل)ماددددددبم يلمومع ددددددهلل  يلمآلخددددددول

مألجنددددهسل للم ددددقيهنهمللماضدددده ممل
لمددددد زلم اددددد تلمإلنسدددددهن ةل(لمألخدددددوىل

م ش كةلأالكللم بشولأه  دقعتلمدهل
ل.م ن بةلم بمقع ةللم  ه خي ةللم شبماق

ل

/لانهللانه للم شهعولم اوليل:لم نصلمألديبل
ل ش قلس  تل خلب ي

ل

ي عوفلعللمفنبملم وفضللماسلم ثب يلل سبخلم بعقلم عهطفيل-ل77
ل.لمخل ايللم شعو

ل.ياالع ىلخ هئصلم ن طلمابم يلل-
ي عوفلع ىلأعضلخ هئصلم ذابلم ولمهنسيليفلم شعولل-

ل.قيثم عويبلما
ل.ي عوفلع ىلمجل للم رلهلهل للمهلمإلعوم ل-
ل.ي ذكولم كنهيةللياالعنقلأالغ نهل-

/لم شددددعولمفنبمددددهللغهي ددددهل:لم ددددنصلم  بم دددد يل
لم خهئ للنع  ة

ياالعنقلأعضلم ق مسهملم ناقيةلم قمع ةلإىللم  يقيقلإىلل-ل16
ل.م ن عةلمإلنسهن ةليفلمألد 

لليفنتلأع طلخ هئصلم ذابلم ولمهنسيل-
زكددديلجن دددبل/لثاددددهفةل خدددوىل:لم  ه عدددةلم بجندددة

ل  بد
ياالع ىلزه  لمل  عهمليفلماضه مملمألخوىللضول ةل-ل11

ل.لمتس اهءلمننهلرهلخيقمل ضه يهللق  نهللزنبلم ا تلم  مئفة

ل21
 نددددددد م ل/لمنشدددددددب مملف قمئ ددددددةل:"لم ددددددنصلمألديبل

لقبهينل
ل. ويهلأه اضهيهلم ابم ةياالعنقلم   مملم شعومءلم عو لم عه-ل91

 .ياالع ىلخ هئصلم ن طلمايهجي-

ي عوفلع ىلمجل للم رلهلهل للمهلمإلعوم للع ىلمخل ل-
 (.ل نبمعهللتب  فنه

يسددد   علم دددد ع تل  ليعدددهجللقضدددد ةلل-
س هس ةلمهلقضهيهلم سهعةلأأسد ب ل
 ديبلمدددددددددددددددددحتثول،لمب فدددددددددددددددددهللم دددددددددددددددددن طل

لم سوديلل–مايهجيللم ب فيل

إ لنصل ه ةل  ه للحمل بدلد لي ل
ملتكهلمألاقمفلف هللمض ةلأللل

ل.كهن ل كثولع بم ةل
ل.لمثل ذفلمبضبعلمخل لل نبمعه-



 

 

لا  لحبولم وج لم شعولماول-
ل.ياالعنقلمنشغهللم شعومءلم عو لم عه ويهلأاض ةلف س ا-ل828ل  بدلد لي /ل ه ةل  ه ل:م نصلمألديبل

  فنهلي عوفلع ىلم سنقللم سنقلإ  هللي  كهلمهلتب -

لي  كهلمهلمت   لحبولم  اه  ليفلم شعولماو-
مإل  دددد ممليفلم شددددعولم عدددددويبل:لم ددددنصلم  بم دددد يل

ل827لمف قل  قلق   ة/لماقيث
اللمهللمجبلم شهعولمت   ممل:لياالعنقلقض ةلمن ةلل-

لأاضهيهلجم  عهللأاضهيهلمألمةل ملت؟
  ددد المألزاددده للتل  دددبل:لم ه عدددةلمبجندددةل

لتومجةل نفيلأهلع سىللمه كل قمد
ل829

ي  علع ىلمنهذملمهلمألد لمجل مئويلم ك ب للم  جتلأأقالمل-
ل.ج مئوية

ي  جيلم  بم للأالمألدأهءلمجل مئويالمهل  ثلمتا  هملأاضهيهل-
ل.جم  عنت

  ددددددددددقل/لمإلنسددددددددده لم كبدددددددددريل:لم دددددددددنصلمألديبلل22
لم  ه لأهليةل

ل882

ل.أه ثب ةلياالعنقلما  هملم شعومءلمجل مئويال-
ياالعنقلأعضلم هبماولم فن ةليفلم شعولماولم  غة،لم بس اىلل-

ل(.م  ب لةل،لم وم 
ل.لي بالم فولقلأالم      للماهلل-
نال بلم   ب لم بس ايليفلم شعولماولمهلخالللتعوفهلع ىلل-

ل.م ب ولم ومل

يسددددد   علم ددددد ع تلك هأدددددةلمادددددهلل ديبل
يعهجللف هلقض ةلفكويةللفطلم ن  دال
م ب ددددددددددددفيللمايددددددددددددهجيلأ ب  ددددددددددددال

ل.لمك سبهتهليفلمحملب 

ال ذفلأعضلم ق لسلم رلتبال هنهل
لأع قةلعهلم بمقعلم  غبيل

 ددددددددددلشدددددددددف طل"لمج  دددددددددةل"لم ددددددددنصلمألديبلم ثدددددددددهينل
لم ك هيلل

ل862

ل.ياالعنقلمنشغهللم شعومءلم عو لأه ثب ةلمجل مئويةل
ليس خ صلأعضلمههاولم  يقيقليفلم شعولماول-
فض ةللمعومعهللي  كتليفلتب  المهل  ةليفل لللي عوفلع ىلم -

 .مألمو

ل.م  ق  لع ىلم  غينلأب ولم كهملليفلم شعولماو-
:لمألل مسليفلم شعولم عويبل د"لم نصلم  بم  يل
ل828لعبقلم لم وك يبل

يعيلعالقةلمإلنسه لأه كه للم بعقلم ذيليك سبهلاذملم كه لل-
ل. مسخةليفلذمكوةلم شعب يفلم تبهطهلأأ قم لته خي ةلتباىل



                                                                                                                               ل

 

 

إشددكه  ةلم  عبددريليفلمألد ل:لم  ه عددةلم بجنددةلل
لسعهدل  قلخضو:لمجل مئويل د

ل821

ي  علع ىلخم  المآل مءلم  ع اةلأهألدأهءلمجل مئويالم ذيهل-
ل.يك بب لأه  غةلم فونس ةل

ليبينل  يهلل بللمألد لمجل مئويلم ك ب لأه  غةلم فونس ةل-

لل

لنهز ل:ل غن همل هأمل د:لديبلم نصلمألل27
لم الئكةل

لل816
ل

ياالعنقلمههاولما  للمألمل قىلم شعومءلم عو ل-
ل.م عه ويه

 .يبالسببلمم  مملمألمنه لم ن  ةليفلم ا  قةلم بم قة-

 .ي عوفلعلل   لمن نىلمجل بعللق هسنهل-

لي عهمللحت  آلللتب  فهللمعلم  قم  ليفلم شعولماولل-

ل
 تلك هأدددددةلمادددددهللعدددددهليسددددد   علم ددددد ع

 دددددددهتملماددددددد  للمألملمدددددددعلمقددددددد محل
  ددبللع   ددةل  خددولملمددهل ددهتمل
لم سأمللم ضيولأ ب  المك سبهتهل

ل
يفلاددددذملمحملددددب لأهع  ددددهدهلم  نبيددددعليفل

ل.لمألمنه لم ن  ة

تبال نهلتليبجقلم ملأالم ب ويهل-
ك هل.لم بمفولللمهل مليفلم  فع الم

لتاو 
بم لللجقنهليفلم ك ه لم ق سيلم عن-

ل....مت سهسلماهدلأهألمل:لكه  هيلل
ك بليفلد  للمألس هذلم عنبم لنهقصلل

فاطل"لم  سهمجيلم قيينل"لكه  هيلل
م  سهمجيل"للم    جيللابللمألسهسل

ل"م قيينلم  بلإنسهين
عبقلم ومحه ل:للللم نصلمألديبل   م لم غوأةل د

لج  ي

ل812

عه ويهليس خ صلمههاولما  للمألملعنقلم شعومءلم عو لم -
لليع للخم  ال سبهعهلنفس هلللمج  هع هللل ضه يهلل

ي عوفلع ىل   للمجبعلم ا ةللي  كهلمهلت ويالمألجبفل-
ليفلشصل هتملمسنهده

)ليال بل هاوةلم  ملأالم ب ويهللتفع   اليفلم شعولماولللل-
ل(كه بمفوللمهل ملمثاللل

ل

مإل سدددددددهسلأدددددددهألملعندددددددقل:لم ددددددنصلم  بم ددددددد يل
لإي  هلماهلي:لشعومءلم عه ويهل دم 

ل818
ي بالمقىلزس قلم شعومءلم عو ل ثولمألمللما  ليفل ع ههلتل-

ل.مألدأ ةل
 .يس خ صلأعضلق تلمإلسالمليفلم  عهمللمعلم غري-

ل.ي عوفلع ىلفض  ةلم  سهمجيلم قيينل-
ل"م  سهمجيلم قيينل:"لم  ه عةلم بجنةل
ي عوفلع ىلم ابمستلم ش كةلأالمألديه لم س هليةليفلملهللل811لعا لليبسالع قم لل–م  بلإنسهينل

ل.م ول يللمخل اي



 

ل

:ل دد"لمندد  ةلم ثافديفليفلمألمدة:ل"لم نصلم قيهلل29
ل  قلم بشريلمإلأوما  ي

ل816

ليس ن جلخ هئصلفهلم اهللشكداللللمض بنهَل-
ليق  لدل ل جهللمت الحليفلإزداه لفهلم اهللل-
لي نالم نصل سبلمنطلك هأ هل-
ل بمهللليب فنهلل– بتلل-ا  لأال بل-
ل عوفلع ىلأالغةلمتس عه ةلليس ع  نهيل-

ن ددبقل دأ ددةليفلل–ينادقلشددفبيهللل-
فدددهلم ادددهللليبدددقيل  يدددهليفل فكه ادددهل
ل س بعهل،لليك بلماهتملمع  قملل
م  فسددددددددددددريللمايددددددددددددهمليفلم بضددددددددددددع ةل
م سددددد نقفةلمدددددعلتب  دددددالم  ع  دددددهمل

ل.م  غبيةلم س نقفة
ل
ل

ل

م  ومعلأدالم  ا  دقللم  يقيدقل:لم نصلمألديبل
ل819لطهل سا:لد ل ديفلمأل

ليس ن جلخ هئصلم اهللم ناقيلعنقلطهل سال-
ليع ل  يهليفل فكه لم نصلمبض هللمع الللل-
لإمددهللليب فنهلل–ا  ل مدّهلل-

م اه ددةللم  دد هفةللدل مهددهل:لم ددنصلم  بم دد يل
ل892ل.شبقيلض ا:ل د"ليفلهنضةلم فكوللمألد 

ولماقيثلخه ةليعوفلأعبممللمزداه لم فكوللمألد ليفلم ع -
ل.م اه ةللم   هفة

ل.يابملأبضعلا ك ةلفكويةل  نصل-
:لمأل دددددده ةللم عه ددددددوةلل ددددددد:لم  ه عددددددةلم بجنددددددة

ل  قلعهأقلمجلهأويل
لي للم نصلليس ن جلا ك  هللأنهئهلم فكويلل-ل

ليبضجيلليفسولليع لللجنةلنهوهلزههل فكه لم نصل-

ل أبلمتددددهمل  الحلعبقلم  بب :لم نصلمألديبلل21
ل

ل826
ل

يك شدددالمدددقىلتب  دددالم ومددد للمألسددد ب ةليفلم ا ددد قةلم عوأ دددةل-
ل.م عه وة

لمهلم ن بقللياالع ىلخ هئصلم ن  الم سوديلللم ب في-
ل. ىلم بقلللع الم ب ه للم عالقةلأ نن هي عوفلعل-

يسدد   علم ددد ع تلك هأدددةلمادددهللنادددقيل
 يهجيل دبللم ومد للمألسد ب ةليفل
م شدددددددعولم عدددددددويبلم عه دددددددولأ ب  دددددددال

لشصلمك سبهتهلم فكويةللم  غبيةل

ال دددددددذفلمبضدددددددبعلمإل  دددددددهدل   بدددددددةل
مآلدم للم ف سدددددددددددددفةللمسدددددددددددددتلمجلدددددددددددددنسل
مجل عدديللمتفددومديلمددهلد لسلم  غددهمل

ل.لمألجنب ة
خ ه لغريلته خييلع ىلقبدددول:"لم نصلمألديبل

ل مللدنال:ل الحلم قيدددهل دل
ل821

ل
لياالعنقلمههاولم  يقيقليفلم ا  قةلم عوأ ةلم عه وةلل-
لي عوفلع ىلإستلمجلنسلمإلفومديللمجل عيلل-
ل.ي عوفلع ىلمإل  هدللق   هلم عنبيةللم بالغ ةل-

عددددد ل:ل ددددد"لم ومدددد لم شدددددعوي:"لم ددددنصلم  بم ددددد يل
لم قيهلممسهع ل

ياالعنقلما  هملم ناهدللمألدأهءللم عه ويهلأه وم للأال أعهدللل-ل872
ل.تب  فهليفلم شعولم عويبل

م  قمةلماضه يةللمصل:ل"لم  ه عةلم بجنة
ل872لخه قلزيهدةل: د"لن خهطهاه

ي  علع ىل اتلمألفكه لم سهئقةل بللمبضبعللماضه ةلم عوأ ةل-
لخذل؟للمهذمل بل  لن  ؟مهذملينبغيل  لنأ-:ل

لل



                                                                                                                               ل

 

 

ةلعدهلتسدهؤتمليساطل فكه لم نصلع ىلم بمقعلم ع  ل إلجهأل-
ل.مع نةلمهموه

. 

:لمجلددددددددوحللمألمددددددددللل ددددددددد:لم ددددددددنصلمألديبلمأللللل82
لز  خةلم سعبدي

ل621

ل قدللي للم عنه ولم ا   ةل-
يبالم  مأطلم عضبيلأالمإلأقمعلم فينللم بمقعلم س هسيلل-

ل.لمتج  هعي
ليس ن جلمنطلم نصلم ا  يللعنه وه-
لبمهتهليك شالليبضجيلمجل  ةلم نسبخةل  لل خل-
ل.ي عوفلع ىلم  فويطلليق  لأالغ هلل ثوهليفلم عجل-

يناددددددددددقلشددددددددددفبيهللن ب ددددددددددهلل دأ ددددددددددةلل-
ق  دددد ةلليبدددددقيل  يدددددهليفلمضددددد بهنهل
ل س بعهللي للليبقعلك هأ هللن ب هل
يفلم فدددددددددددددددهلنفسدددددددددددددددهليفللضدددددددددددددددع همل
مسدددددددددددددددد نقفةل،لمب فددددددددددددددددهللتع  هتددددددددددددددددهل

ل.م ك سبة

ت هنهل عبأةلم     هملع ىل
ثالللمعلم  ع تلكه بقالم ا  يلم

)لماذفل بعضلم ق لسليفلم  غةل
معلم  ا قلللم   ويال(للمستلمجل ع
ليفلم بالغة

م  ويددطلإىللقويددةلم  ددب ل:م ددنصلمألد لم ثددهين
ل  قلشنبيفل:ل د

ل686

ل.يقدللي للم عنه ولم ا   ةل-
لي للليس ن جل ب ةلم شخ  ةللعالق نهلأه بقالم ا  يلل-
لرييةليفلم ع للم ا  يلي للدل لم  غةللل  ف نهلم  عبل-
ل.يك شالليب الإستلمجل عللمجل علمعلم  اس تل-

لل

 دب ةلمت د اللليفلم ا دةل:لم نصلم  بم د يل
ل662ل ن سةلأوكهملد م :لل"لمجل مئويةل

ليك شالم  هد لم فكويةللم بمقع ةل  ا ةلمجل مئويةلل-
يدددددقدلم عالقدددددةلم عضددددددبيةلأدددددالم بمقددددددعلمتسددددد ث ه يللم ضدددددد ب لل-

ل.هلذهلم ا ةم فكويل
:لل"للمددددهل لميددددةلمألمددددريل:ل"م  ه عددددةلم بجنددددة

ل662للمسينلمألعوم
لي  كتليفلأعضلآ  هملد مسةلنصلق  يل لل لميةل-

 

تبف ددطل"لشددنوزمدل"مددهلمسددو  ة:لم ددنصلمألديبل88
لماك ت

ل622

يس ن جلخ هئصلمألد لم سو يلم عويبليفلم شوقليفلأقميهمل-
ل.أهللنضيهلمعلماك تلمض بنهلل س بل

ليع للمأل كهملم ناقيةلم رلي ب للإ  نهلل-
ل،ل َيللكذملم فعللم ع للم قق ط"ليب المأل وفلل- ل ي،ل ي 

لي عدددوفلع ددددىل دددهاوةلمجل ددددعلمدددعلم  فويددددطلمدددهل جددددللتب  فنددددهليفل
ل.تعبريهلم شفبيللم ك هيب

يناددددددددددقلشددددددددددفبيهللن ب ددددددددددهل دأ ددددددددددةلل-
مسددددو  ةلليبدددددقيل  يدددددهليفلمضددددد بهنهل

ك هأ دددددددددهللل سدددددددد بعهللي دددددددددللليبدددددددددقعل،لل
ن ب دددددددددهليفلم فدددددددددهلم سدددددددددو يل،ليفل
لضدددع هملمسددد نقفةلمب فدددهللتع  هتدددهل

ل.م ك سبة

ال ذفلمبضبعلم  ف ال،مجل عل
لمعلم  فويطلدل لتعبيض

للي عوفلدم سهللنهفقمللع ىلخ هئصلم سو  ةلم عوأ ةلم عه وةليفلأالدل-ل621 سال"لكهأبسليفلم هنرية:ل"لم نصلمألديبلل



 

ل.م شوقلعبقلمخلضو
ل.مأل كهملم ناقيةللي ع طليفلد مسةلعنه ولم ع للم ا  يليع ل-
لدت  نهللم فعللل-كذم–كأيل-كتل"لي عوفلع ىلم ك  هملل-

م  عقيلإىلل كثولمهلمفعبللق قلم  ب  اليفلم  عبريلم شفبيل
للم ك هيبل

م سددددوحليفلمألد لم عددددويبل:"لم ددددنصلم  بم دددد ي
ل616لمج للمحقملي:ل د

وحلم عويبللت ب هللكذمل اتلتبجنهتهليك شالنشأةللت ب لم س-
م فكويةللم فن ةل،ليقدلليع لللجنةلنهوهل بللخم  الاذهل

لم  بجنهم،ليقدلمنطلم نصلليضعلا ك  هلم فكويةل
خه ددقل:ل دددد"لثاهفددةلماددبم :ل"لم  ه عددةلم بجنددةل

ل611لأهلعبقلم ع ي ل أهلخ  لل
ليبقيللجنةلنهوهليفلم بضبع-
ل.لم بمقعلم  ه خييليبمز لأالم نهويةلل-
ل.ي  طلع ىلن بقللثهئا ةلليس ن جل-

 

ت ددددةلفهط ددددةلنسددددبمولم ددددو ةل:ل"لم ددددنصلمألديبلل86
ل دلإد يسلقوفب ة:م  اول

ل611

ليس ن جلأعضلخ هئصلم سوحلمجل مئويلل-
ليبالأعضلمم  مملمألد لم سو يلمجل مئويلل-
ليس نبطل ب ةلمل  علإأه لم كفهحلم   و يل-
لىلنبينلم  بك قللم شهك ةلليب فنهي عوفلع ل-

يناددددقلشددددفبيهلل،لن ب ددددهللمسددددو  ةل-
ج مئويددددددةللليبددددددال  كهمددددددهلليع  نددددددهل
ليب ددددددالتع  هتدددددددهلك هأ ددددددهليفلإن دددددددهمل

لن بقلناقيةللمأقمع ة

ال ذفلمبضبعلم شهك ةلألنهلل-
يع قلعهلم بمقعلم  غبيل    ع تلال

إ لمجعلد ساليفل  ةللم قةل
فنبليثاللكهالللتفكريلذ كل

ل  ع تم
لال ذفلم فعللم ع للم نهقصل-

لدل لتعبيض

ألمحددقل"لمدهلمسددو  ةلم غدص:"لم دنصلمألديبل
لأبدش شة

ل621

لي للأعضلم عنه ولم نصلم سو يل-
ليقدلم عالقةلأالمألد لم سو يللمحمل طلمتج  هعيل-
يب المهلرخ  الدت  نهلليس ع للم فعللم ع لل،لم نهقصليفلل-

ل.ك هيبتعبريهلم شفبيللم 
م سدددددددوحلمجل مئددددددويلم بمقدددددددعل:لم ددددددنصلم  بم دددددد ي

ل671ل دلخم بفلأبكولحل"للمآلفهقل
ي عوفلليس ن جل اتلموم للت ب لم سوحلمجل مئويللخ هئ هلل-
ل.

ليبقيل  يهل بللمض ب لل فكه لم نصل-

"لم عالمددةل  ددقل أددبلشددنب"لم  ه عددةلم بجنددةلل
ل677ل  قلم سع قلم  ماوي:ل د

ل اتلمسهملم شخ  ةلم ق لسةليفلاذهلم سريةلي خصلليقدل-
ل.ينهق لم بعقللم فينللم فكويل  نصلل-

لل



                                                                                                                               ل

 

 

لم شهعبلم ع   ةلماو لللم س ن يةلمهليبضجيلم ن بقل26قللل قتلج
لم ق  للتليفيفلم ننهملللتللم هغةدل ل اقمفلل

ل
ل

 النصوص المقررة  للُشعب العلمية دون أهداف مصاغة ال المحاور
 اج وال في الـــدليلفي المنهـــــ

 الصفحة في المقرر

ل28
ل82ل.إأهلم ب دي:لل هيهللتبج نهمللل دل:لم نصلمألديبلل-
عبدددددقلأدددددهلعبياددددددلل:لنشددددددأةلم شدددددعولم  ع   ددددديل ددددددد:لم دددددنصلم  بم ددددد يلل-

ل.م س  ي
ل81

ل22ل.لعبقلم ومحه لأهلخ دقل :لع تلم  ه ي لل د:لم نصلمألديبللل-ل26

ل22
:لمإلنسددهن ةليفلم شددعولم عددويبلم عه ددولللل دددم ن عددةل:لم ددنصلم  بم دد يلل-

ل.معهليةلكبجه 
ل16
ل

ل12ل.ثب ةلم شوفهءل دلمفقيلزكويهء:لم نصلمألديبل-ل22
ل826ل.عبقلم لم وك يبل:لف س اليفلم شعولمجل مئويل د:لم نصلم  بم  يل-ل27

ل21
ل(ل.ع يل محقلسع ق)لم فومغلألدلن سل:لم نصلمألديبل-
:لد للقضددهيهلمل  ددعلم عه ددوللللللللللللللل دددمأل:لم ددنصلم  بم دد يلل-

ل.ع ولم ققدددهق

ل861
ل

ل822
ل

ل82
م اددددددددصلم فددددددددينلم ا ددددددددريليفلمبمجنددددددددةلم  غ ددددددددريل:لم ددددددددنصلم  بم دددددددد يلل-

ل.شويبطل محقلشويبطل:لمتج  هعيل د
ل878

ل896ل.عبقلمل قلم يه ل:لم  غةللم شخ  ةل د:لم  ه عةلم بجنةلل88

للمجموع م
لن بقل21:لم نصلمألدأديل -
 ن بقل21:لم نصلم  بم  يل -

للنصل28:لم  ه عةلم بجنةل -

 
 النسبة المؤوية

 

ل%0442:لم نصلمألديب
 %6.82:لم نصلم  بم  ي

ل%2.22:لم  ه عةلم بجنة

المجموع 
 العام

ل%ل1.26 النسبة المؤويةلنصل22ن بقللمهلل82 -



 

 دبيةيوض  أهم الفنون واألغراض الواردة في مقرر الشعب األ (23)جدول 

م  ف ةللفهلم نثولللم اهل
ليفلم او 

م  ف ةللفهلم ا ةللم سو  ة
ليفلم او 

م  ف ةللم شعولم س هسي
ليفلم او 

م شعول ولمهنسيل
لم بجقمينلمإلنسهين

م  ف ةل
ليفلم او 

م شعولم ا  يل
للم سو يللم المحيل

م  ف ةل
ليفلم او ل

م  ف ةللشعولم  فع  ة
ليفلم او 

ل
لم شعولم قيين

ف ةلم  
ليفلم او 

م شعول
لمتج  هعي

م  ف ةل
ليفلم او ل

م شددددعوليفلعندددددقلم  ه  دددددكل-8
لانهلم فهخب يل

ممنسددده لمدددهلأعدددقلم ب ددددقيهل-6
ل ه كلأهلم نيبل

خدددددددددددبمقلم ا دددددددددددوللتأثومتدددددددددددهلل2
ل.ل  ا ليين

لنصل ولتأهللخ قل لل-1
 وكددددةلم  دددددأ  اليفلع دددددولل-1

ل.م  ه  كلل ب وسلم بس هين
 غدهزيللمثافبنهللم ب ئةلللللل-2

لم ذيبة
م ددددددد الللم ددددددددبالدلم عوأ ددددددددةللل-7

ل ثدددددددددددددده هليفلم شدددددددددددددددعوللمألد لللل
ل فبمزلم س ه 

مل  دددددددددددددددددددعلم ع بمددددددددددددددددددددهيتلل-1
لتددقمع هملم عب ددةللللل ددد   قل

لم بخه يل
م شددددددعولمفنبمددددددهللغهي ددددددهلل29

ل خهئ للنع  ةل
ثاهفددددةل خددددوىلللللل ددددد كيل-82

لجن بل  بد
مت   ممليفلم شدعولم عدويبلل-88

 دددد ف قل  ددددقلمادددقيثللللللللل
لق   ة
مألل مسليفلم شدددددددددددددددددددددددددعولل-86

لم عويبل عبقلم لم وك يب

ل62
ل

ل66
ل
ل

ل22
ل

ل21
ل11

ل
ل11

ل
ل22

ل

ل
ل21

ل
ل

ل16
ل

ل11
ل

ل827
ل
ل
ل

ل828

  دددددددددددد المألزاددددددددددددده لتلل-8
  ددبلل دددد ه كل ددقمدلتومجدددةل

ل نفيلأهلع سى
زل  خةل:لمجلوحللمألملل دل-6

ل.م سعبدي
م  ويدددددددددددددددددددطلإىللقويدددددددددددددددددددةللل-2

ل.  قلشنبيف:لم  ب لل
:ل لميددددددةلمألمددددددريل دددددددمددددددهلل-1

للمس ينلمألعوم
شندوزمدل"لمهلمسو  ةلل-1
ل.تبف طلماك تل: د"ل
:لكهأبسليفلم هنريةل د-2

ل سالعبقلمخلضو
ت ةلفهط ةلنسبموللل-7

مد يسل:لم و ةلم  اول دل
لقوقب ةل

:لمهلمسو  دةلم غدددصل ددل-1
ل محقلأبدش شة

ل829
ل
ل

ل621
ل

ل686
ل
ل

ل662
ل

ل622
ل

ل621
ل

ل611
ل
ل

ل621
ل

:لتغدددددددددددددد م ل ددددددددددددددددآتململ-8
ل  بدلسهميلم به لديل

 محدقل:لمهلل يلم نفىل دد-6
ل.شبقي

منشدددددددددددددددددب مملف قمئ دددددددددددددددددةلللللل-2
ل ن م لقبهين

  دبدل:ل ه ةل  ه لل ددل-1
ل.د لي 

:لمإلنسددددددددده لم كبدددددددددريل ددددددددددل-1
ل.  قل ه لأهليددة

شدددددددددددف طل:لمج  ددددددددددددةل ددددددددددددلل-2
لم ك هيلل

ندددهز ل:ل غن دددهمل دددهأمل ددددل-7
ل.م الئكدة

عبدددددقل:ل  دددد م لم غوأدددددةل دددددل-1
لم ومحه لجب ي

 دالحلعبدقل:ل أبلمتدهمل ددل-9
لم  بب 
خ دددده لغددددريلتدددده خييلل-82

:لع ددىلقدد ل ددالحلم ددقيهللل ددد
ل مللدنالل

ل11
ل

ل19
ل

ل91
ل

ل828
ل

ل882
ل

ل862
ل

ل816
ل
ل

ل817
ل

ل826
ل

ل821

إي  ددددهل:ل ندددددهل ددددل-8
ل أبلمهضيل

انددددددهللاندددددده للل-6
لم شهعولم اوليل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل76
ل
ل
ل

ل77

لل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 قمئ ددةلمنشددب مملف-8ل
لن م لقبهينل:ل د
 ه دددددددددةل  ددددددددده للل-6

لحمل بدلد لي 
مإلنسدددده لم كبددددريلل-2

ل  قل ه للأهليةل
مج  دددددددددةل  بف دددددددددطلل-1

ل.م ك هيل
 غن ددددددددهمل ددددددددهأمللل-1

لنهز لم الئكةل
ل   م لم غوأةلل-2

لعبقلم ومحه لج  ي
 أددبلمتددهملل دددالحل-7

لعبقلم  بب 
خ دددددددددده لغددددددددددريلل-1

تدددددددده خييلع دددددددددىلقددددددددد ل
ل الحلم قيهل

ل91
ل
ل

ل828
ل
ل

ل882
ل
ل

ل862
ل

ل816
ل

ل812
ل
ل

ل826
ل
ل

ل821

يفلمددقحلم وسددبللل-8
 ددددددددددددد ىلم للع  دددددددددددددهل

للس تل  بب ريي
يفلم  اددددددقلإلأددددددهلل-6

لنبهتة
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل29
ل
ل
ل
ل

ل81

اندهللانه لل ش قل
لس  د تلمخلب يل

ل76

 العلميةيوض  أهم الفنون واألغراض الواردة في مقرر الشعب   (24) جدول
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م  ف ةللم نثولللم اهل
م  ف ةللا ةللم سو  ةفهلم ليفلم او 

م  ف ةللم شعولم س هسيليفلم او 
ليفلم او 

م شعول ولمهنسيل
لم بجقمينلمإلنسهين

م  ف ةل
ليفلم او 

م شعولم ا  يل
للم سو يللم المحيل

م  ف ةل
م  ف ةللشعولم  فع  ةليفلم او ل

ليفلم او 

ل
م شعولم قيينل

للم  ع   ي

م  ف ةل
ليفلم او 

م شعول
لمتج  هعي

لم  ف ة
ليفلم او ل

نشددددددددأةلم شددددددددعولم  ع   دددددددديلل-8
ل عبقلأهلعبياللم س  يل

ممنسددده لمدددهلأعدددقلم ب ددددقيهل-6
لمه كلأهلتبال

عبددددددقل:لع ددددددتلم  دددددده ي ل دددددددل–ل2
لم ومحه لأهلخ قل 

 وكددددةلم  دددددأ  اليفلع دددددولل-1
ل.م  ه  كلل ب وسلم بس هين

مثافبندددددددهللم ب ئدددددددةل غددددددددهزيل-ل1
لم ذيبةللل

م ن عددةلمإلنسدددهن ةليفلم شدددعول-2
معهليدددددددةلل:لم عه دددددددول ددددددددلم عدددددددويب
ل.كبجه 

م  سدددددهمجيلم دددددقيينلم  دددددبلل-7
عا ددددددددلليبسددددددددال:لإنسدددددددهينل ددددددددد

ل.ع قم 
تبف ددددطل:لم ثاهفددددةلم عوأ ددددةل دددددل-1

لماك ت
زكديلجن دبل:لثاهفةل خوىل دد-9

ل  بد
مت   ممليفلم شدعولم عدويبلل-82

مف دددددددددقل  دددددددددقل:لمادددددددددقيثل دددددددددد
ل.ق   ة
ف سدددددددددددد اليفلم شددددددددددددعولل-88

لم لم وك يبلللمجل مئويل عبق

ل81
ل
ل

ل68
ل

ل22
ل

ل27
ل
ل

ل18
ل

ل16
ل
ل

ل17
ل
ل

ل78
ل
ل

ل71
ل

ل11
ل
ل

ل826
ل
ل

  ددددددددددددد المألزاددددددددددددده لتلل-8
  دددبلل دددد ه كل دددقمدلتومجدددةل

ل نفيلأهلع سى
م  ويطلإىللقويةللم  دب لل-6

ل.حمل قلشنبيف
مهل لميةلمألمدريل ددبمس ينلل-2

لمألعوم
:لكهأبسليفلم هنريةل د-1

ل سالعبقلمخلضو
ت ةلفهط ةلنسبموللل-1

د يسلم:لم و ةلم  اول دل
لقوقب ةل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل11
ل
ل

ل826
ل
ل

ل871
ل

ل816
ل

ل621

  دبدل:ل ه ةل  ه لل ددل-8
ل.د لي 

:لمإلنسددددددددده لم كبدددددددددريل ددددددددددل-6
ل.  قل ه لأهليددة

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل92
ل

ل886
ل
ل

إي  ددددهل:ل ندددددهل ددددل-8
ل أبلمهضيل

 خددددددددددددددددددددددددددددددددديلللل-6
ل  خهئ للنع  ةل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل11
ل
ل
ل

ل22

ثددددددددددددب ةلم شددددددددددددوفهءل-8
"ل فدددددددددددددقيلزكويددددددددددددددهءل

ل"لم   ي
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ه دددددددددةل  ددددددددده للل-8ل12
لحمل بدلد لي 

مإلنسدددده لم كبددددريلل-6
ل  قل ه للأهليةل

م فدددومغلألدلنددد سلل-2
لع يل محقلسع دق

ل92
ل
ل

ل886
ل
ل

ل861
ل
ل

ل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهيهلل-8
لتبج ندددددددددددهملإلأدددددددددددهل

لم ب ديل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل82
ل
ل
ل
ل
ل

م فدددددددددددددددددددددددومغلل--8
ألدلندددددددد سلع دددددددديل

ل محقلسع دقل

ل861
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لعدد النصوص 
 والفنون واألغراض

فــن القصة  النثــر والمقــال
 والمسرحيــة

 الشعر السياسي
الشعر الرومانسي 
 الوجداني  اإلنساني

 نصوص فن التفعيلة
الشعر الديني 
 والتعليمي

 الشعر االجتماعي

 % 2444 %2420 % 3444 %2420 %4442 % 3444 %00444 النسبة المئــويـة

 

 
 العلمية لشعب لّحصاء  لعدد النصوص والفنون واألغراض يوض  ( 20) جدول

 

لعدد النصوص 
والفنون 
 واألغراض

 النثـر والمقال
فـن القصة 
 والمسرحية

 الشعر السياسي

الشعر الرومانسي 
الوجداني  
 اإلنساني

الشعر القصصي 
 نصوص فن التفعيلة والمسرحي والملحمي

الشعر الديني 
 لتعليميوا

 الشعر االجتماعي

 % 2430 %2430 % 0424 %2430 %2400 %2400 % 0442 %24404 النسبة المئــويـة

 

 

 

 

 

 

 

 

لالصفحةلالقيم الثقافيــة اإلسالميـــةلالصفحةلالنصلمحملب 
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  للسنة الثالثة من التعليم الثانوي يوض  بعض المفاهيم الثقافية اإلسالمية المنتقاة من النصوص المختارة في مقرراآلداب(  20)جدول رقم 

 

 مقررالشعب العلميـةيوض  بعض المفاهيم الثقافية اإلسالمية المنتقاة من نصوص (  24)جدول رقم 

 
 
 

ل28

لليفلمقحلم وسددبلل  ىلم للع  هللس تلل  بب ريي
ل29

ل« دد تلَللإَِنكلَ َع ىلخه هٍطلعه»لقهللم لتعهىلل
لمسددهءهللهك ددالتوقىل قكلمألنب هءللللللللليهلمسددهءلمهلطهل  ددن

لمليسهلل ليفلعال للقق هللللللللللللسددنهلمنكل لهندتللسنددهءهل
لادد  ل ذكدوهلم عه دددهءهلس عه  لنع ةلمت هلع  دددهللللللللفه

لأه نيبليفلم فضللَخ اهلللللللللفنبلم ب ددولمألنددهملإضددهءهللستلتا

ل29

ل26

لإذملضّتلم ثدومءلجسدقيلهع  لىآسلللللددقيللللللللل َلمددهيلللتللَلمس غفولم لتل81ليفلم  اددقلإلأهلنبددهتهلم  ددوي
لم نكقعف لمإلقددهمةليفلم قن هل بلمنشو  لللللللللللل هيللفك ال؟للمهل هيلسبىل

وممللَكت للمثدطلأه   دهيللمدق
ه
لفندددهدمهلما ددهملقق م  ددههلللللللللللللإىللم 

ل81

 سلمددهلأدده لم  عددبلأهأل فددههبل،لأددللمددهلم ضددول ةلم ن ا ددةل،ل  لناددو لانددهل  لم عددهملمإلسددالميلتللع  ددهلف ددل66للنديبل ه كلأهمنسه لمهأعقلم ب قيهل دد
  لنحتكددقلاددذملم  دده ي لألنددهليسدديلللادددل،للإنددهل ه ددول لإىلل8629ملأددلليفلعددهملل8919يعدد  لمآل ليفل

ل.ن القليفلت ب لته خييلتوجعلإ  هلسهئولمشكالملم عهملمإلسالميإلمنا ةل

ل66

ل21

لهد نهددأنهلف تلخنللمهل لحليومل نهلللللللللمهلأنيولم ولل يه ليغللللللللللللللللللللل19لمهلل دديلم نفىللألمحددقلشددبقيل
ليفف كأملمبسىلع ىلمستلم لتكلللللللللللللللللللل لتلته ا نهددلم  نيلنهلللللللأنمسهلذاب  

ل19

لةلم   عدد هلفأشقلم فهققبملللللللللعهلعقعجبدلملع ىل ه بلم   ب للم تل77لخب يللاندهللانده ل وش ددقلس  ددت
للتجشلل هنكدتلَمَ ك للللللللمثل محقلملم لتلمهلء لعددل سعفدبهلردهل ا 
للهلم نقىلم تفعبمل مقدبلم ليفلتندد هملم ضدعلللللللخيشىلم فول لإذمل اللل

ل77

ل27
يهل ينهلم نهسلإنهلخ انهكتلمهلذكولل نثىللجع نهكتلشدعبأهلللقبهئدلل:للققل وحلم اوآ لعذهلماا ا ةلم بجبديةلفاهللل811لم  سهمجيلم قيينلم  بلإنسهينللعا لليبسالع قم 

هلم بمقدعلم  ده خييلم شدهاقلمدهل اقل كقملمآليةلمهلكه لققلتب للإ  هلماك هءللم فالسفةلمدهلقبدللمدهل ثب د«ل  عه فبم
ل.ل  لمإلنسه لمقينلأ بعه

ل811

ل28

ل:قهللمأهلم ب ديلل82لل هيهللتبج نهمللإلأهلخ قل للإلأهلم ب دي
لمع  للذكولمألغهينللم غددد لللللللللقللم ف لللجهنبلمهلا ل
للمتدددطلم لف ادبىلم لمهلللللللللجهل ملق بلمموئلإتلل ل ل
لدهَللك بلم بملع ىلمخل طلفكدتللللللللفَللمهلمجل  لل فجلمهل

لس ع ددقلم لكهداللم ندتللللللللللس ي يلفهعالللمدهلققلفعل لللل

ل82
ل



 

لع  هلف  سلمهلأه لم  عبلأأ فههب،لأللمهلم ضول ةلم ن ا ة،ل  لتاو لانهل  لم عهملمإلسالميلتليع  لمآل ليفلل68لمه كلأهلنيبل:لإنسه لمهلأعقلم ب قيهللل دل
)ل ه ول لإىلل  لنحتكقلاذملم  ه ي لألنهلسيللنا ةلمإلن القليفلادللإنهلل8629ملألليفلعهملل8119عهمل

لتوجعلإ  هلسهئولمشكالملم عهملمإلسالميل(لت ب لم  ه خيي

ل68

 ددهلللك ددهليكددب لذ ددكليفلمألشددخهقللمأللقددهمللإمنددهلاددبلمخدد الفلع ددىلمأليددهملمألزمنددةللمن اددهللمددهل ددهللإىل…ل22لع تلم  ه ي لل عبقلم ومحه لإأهلخ قل لل26
لكددهنبملع ددىل..…هدهلبددسددنةلم لم ددرلخ دد ليفلع»لم دده ل،لفددذ كلياددعليفلمألفددهقلللمألق دده للمألزمنددةللم ددقللللمأل

مثلجدددهءلمإلسدددالملأدددقلللم دددولفهن ا ددد لت دددكلمأل دددبملل مجدددعلمناالأدددةل.…بمللخه دددةلعدددتليفلدلهلدددتللممددده كنتل ددد 
ل…… خوى

ل28

لف ددهملمألع دده للاددبلم ددنالنفدد سلللمددننتل»لم  ه خي ددةلمأددهلخ كدده لل ددهللهتددتذيهلمشدد نولمليفلم ددنفهللمددهلم دد…-ل27ل وكةلم  أ  اليفلع ولم  ه  كللأ وسلم بس هينل
ل«ته ي لمإلسالمل»لمشسلم قيهلم ذايبلل هل

ف دددهل د لل يهضددد همللف سدددفةل«م كشدددكبلل»للمشددد نولمدددهلمدددحت فيلم ك دددبلمجلهمعدددةلعدددهءلم دددقيهلم عدددهم يل ددده بل-
ل.للع بملإسالم ة

ل21

ل22
نددهلخ اندهكتلمددهلذكدولل نثددىللجع ندهكتلشعدددبأهللإيدهل ينددهلم ندهسل»للقدقل دوحلم اددوآ لعدذهلماا اددةلم بجبديدةلفاددهلل…ل17لبلإنسهينلعا لليبسالع قم م  سهمجيلم قيينلم  

 اددقل كددقملمآليددةلمددهلكدده لقددقلتب ددللإ  ددهلماك ددهءللم فالسددفةلمددهلقبددلل،لل ثب ددهلل82:مايددوممل«لللقبهئدلل  عدده فبمل
ل…«  لمإلنسه لمقينلأ بعهلم بمقعلم  ه خييلم شهاقلمهل

ل17
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 القيم البارزة في مقرر الشعب األدبية أهم(  22) رقم جدول 
 النصوص

 

 القيـــم الـــــواردة

 اجتماعية
معرفية وعلمية 

 وجدانية وثقافية
أخالقية 
 تربوية

دينــية 
 ّسـالمية

و نية وقومية 
 أدبيــة سيـاسية عربية

يـــــــــ
ألدب

ص ا
ــــــو
صـــ
الن

 ـــــة

 x  X x x   xل(ق)يفلمقحلم وسبلل
 x   x x   xليفلم  اددددق

       x لخبمقلم ا وللتأثريمته
       x Xلنصل ولإلأهلخ قل 

 x  X x  x x xلآتملمتغ دددوم 
 x  X   x x xلمهلل دديلم نفى

 x  x   x x xل ندددددددده
 x  x x  x x xلانددهللانددده 

 x x x     لملف ددقمئ ةمنشب م
 x     x x xل ده ةل  ددده 

 x     x x xلمإلنسده لم كب ددو
 x x x     لمج ددددددد ة

 x   x x x  ل غن ددهمل آل ددت
 x x x   x x xل   م لم غدددوأة

 x x x     ل أدددبلمتدددهم
خ ددده لغدددريلتددده خييلع دددىل

 x   x x x  لق ل الحلم قيه

 x x  x x x x xلم ثافاليفلمألمةلمن  ة
م  ددددددددددددددومعلأددددددددددددددالم  ا  ددددددددددددددقل

للم  يقيق
 x    x x x 

 x  x   x x xلمجلدوحللمألمددل
 x     x x xلم  ويطلإىللقويةلم  ب 

 x   x    xلمهلمسو  ةلشندوزمد
 x  x    x xلكدهأبسليفلم هنرية

ت ددددددددددددددةلفهط ددددددددددددددةلنسددددددددددددددبمولللللللل
 x   x x x x xل«م و ةلم  ادو»ل

 x x  x    xل(م غدص)لمهلمسو  ةل

للــة
لتوا

ص  ا
نـــــو

نص
ال

 

 x x      لم شعوليفلعنقلم  ه  ك
 وكدددددددةلم  دددددددأ  اليفلع دددددددول

 x     x x لم  ه  ك

م  الللم بالدلم عوأ ةلل ثه هل
 x     x x xليفلم شعوللمألد 

 x  x     xلم شعدولمفنبمهللغهي ه
 x     x x xعددددددويبلمت  دددددد ممليفلم شددددددعولم 



 

لماقيث
 x     x x xلمألل مسليفلم شعولم عويبل

مت سهسلماهدلأهألملعنقل
 x   x x x  لم شعومءلم عه ويه

 x    x x x لم ومدد لم شعددوي
م اه دددددةللم  ددددد هفةللدل مهدددددهل

 x    x  x ليفلهنضةلم فكولم عويب

 ب ةلمت  الللليفلم ا ةل
 x x x   x x xلمجل مئوية

 x x      xلم سوحليفلمألد لم عويب
م سدددددددددوحلمجل مئدددددددددويلم بمقدددددددددعل

 x x    x  xللمآلفهق

لعــة
ـــــــــا
مطــــ

ص ال
ــــــو
صـــ
ن

 

 x x  x x   xلإنسه لمهلأعقلم ب قيه
       x لمثافدبندهللم ب ئددةل

  x x     xلمل  ددعلم ع بمدهيت
 x x  x x x  xلثادهفددةل خددوى

 x  x x  x x xل   المألزاه لتل  ب
إشدددكه  ةلم  عبدددريليفلمألد ل

 x    x x x لمجل مئوي

م  سدددددددهمجيلم دددددددقيينلم  دددددددبل
 x   x x x  xلإنسهين

م  دددددددددقمةلماضددددددددده يةلمدددددددددصل
 x x    x  xلن خ هاه

مأل ددددددددددددددددددددددده ةللم عه دددددددددددددددددددددددوةلل
إزدلمج ددددددددددددددددةلمفولضددددددددددددددددةل مل

لمخ  ه 
x x   x x   

 x      x xل«مألم دو»لمهل لميدةل
 x x  x x   xلثاددهفةلمادددبم 

م عالمدددددددددددددددددددددددددددةلمجل مئددددددددددددددددددددددددددددويلللللللللل
    x  x x xل«  قل أبلشددنبل»ل

 

. 
للللللل
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لالعلميةلقيم البارزة في مقرر الشعب اأهم (   02) جدول رقم 

 النصوص
 

 القيـــم الـــــواردة
 اجتماعية

معرفية وعلمية 
 وجدانية وثقافية

أخالقية 
 تربوية

ينــية د
 ّسـالمية

و نية وقومية 
 أدبيــة سيـاسية عربية

ـــــــة
بيـــــــ

ألد
ص ا

ــــــو
صـــ
الن

 

 x x  x x x x xلل ددهيهللتبج نهمل
  x x  x x  xلعدد تلم  دده ي 

 x  x   x x xل ندددددددده
        ل

 x    x x x xلثددب ةلم شوفدهء
 x     x x xل ده ةل  ددده 

 x     x x xلنسده لم كب ددومإل
 x     x x xلم فددددددومغ

 x x  x x x x xلمن  ةلم ثافاليفلمألمة
 x     x x xلم  ويطلإىللقويةلم  ب 

 x  x    x xلكدهأبسليفلم هنرية
ت ددددددددددددددةلفهط ددددددددددددددةلنسددددددددددددددبمولللللللل

 x   x x x x xل«م و ةلم  ادو»ل

ليـــــ
وال

 الت
ص 

ــــــو
صنـــــــ

الن
 ـــــة

 x  x  x  x لنشأةلم شعولم  ع  د ي
 وكدددددددةلم  دددددددأ  اليفلع دددددددول

 x     x x لم  ه  ك

م ن عدددةلمإلنسدددهن ةليفلم شدددعول
 x  x   x x xلم عويبلم عدده و

 x    x  x لم ثاهفدةلم عدددوأ دة
مت  دددددد ممليفلم شددددددعولم عددددددويبل

 x     x x xلماقيث

ف سددددددددددددددددددددد اليفلم شددددددددددددددددددددددعول
 x x x     لمجل مئوي

 x     x x xلمألل مسليفلم شعولم عويبل
مألد للقضددددددددددددهيهلمل  دددددددددددددعل

 x     x x xلم عه و

م اه دددددةللم  ددددد هفةللدل مهدددددهل
 x    x  x ليفلهنضةلم فكولم عويب

م ادددددددصلم فدددددددينلم ا دددددددريليفل
 x x     x xلمبمجنةلم  غ ريلمتج  هعي

 x x      xلم سوحليفلمألد لم عويب
م بمقدددددددددعللم سدددددددددوحلمجل مئدددددددددوي

 x x    x  xللمآلفهق

 



 

لعــة
ـــــــــا
مط
ص ال

ــــــو
صـــ
ن

 

 x x  x x   xلإنسه لمهلأعقلم ب قيه
       x لمثافبندهللم ب ئدةل

م  سدددددددهمجيلم دددددددقيينلم  دددددددبل
 x   x x x  xلإنسهين

 x   x x  x xلثاددهفةل خددوى
 x  x x  x x xل   المألزاده لتل  ب

مدددددددددصللم  دددددددددقمةلماضددددددددده ية
 x x    x  xلن خ هاه

إشدددكه  ةلم  عبدددريليفلمألد ل
 x x    x  xلمجل مئوي

مل  ددددددددددددددددددددددددددعلم ع بمددددددددددددددددددددددددددهيتل
  x x     xللتقمع هملم عب ة

مأل دددددددددددددددددددده ةلللم عه ددددددددددددددددددددوةلل
إزدلمج ددددددددددددددددةلمفولضددددددددددددددددةل مل

لمخ  ه 
x x   x x   

 x      x xل«مألم دو»لمهل لميدةل
 x x x   x x xلم  غةللم شخ  دددة

المدددددددددددددددددددددددددددةلمجل مئددددددددددددددددددددددددددددويللللللللللم ع
    x  x x xل«  قل أبلشددنبل»ل

 

للتبضجيلم ن بقلم غريلمش كةلمعلماو لم شعبلمألدأ دةللللللل:م عددالمدة * x 

x 
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األلفاظ المشروحة ّلى األلفاظ المستعملة في المقررينيوض  نسبة (  00)لجدول رقم ا

 مقرر الشــعب العلميـة مقــرر الشعــب األدبيـة

 الصفحة عنوان النص
عدد 

الكلمات 
 المستعملة

عدد 
الكلمات 
 المشروحة

النسبة  النتيحة
 يةالمئو 

 الصفحة عنوان النص
 عدد

الكلمات 
 المستعملة

عدد 
الكلمات 
 المشروحة

النسبة  النتيحة
 المئوية

في مدم الرسول للى 
اهلل وعليه وسلم 

 للبوليري
ل%.89.2ل62.6ل21ل828ل29

علــم التــاريخ    إلبن 
ل%21.18ل26.67ل88ل211ل22 خلــــدون

منشورات فيدائية    لنزار 
ل%81.76ل82.12ل22ل828ل861 الفــــراغ ألدونيـــس ل%61.11ل..11ل21ل871ل91 قبــاني

 الجـرم واألمــل
ل%61.17ل897.61ل21ل719ل621 لزليخة السعـودي

كـابوس في الظهـيرة  
ل%82.12ل821ل22ل222ل816 لحسيــن عبد الخضر 

 %04400 000421 03 0224 المجمـــــوع
 المجمـــــوع

 %03442 01440 03 0240ل

 هعنقلإ  هئنهل عقدلم ك  هملم س ع  ةلملناتللحبسه لماولفللمألدلممل،لفهق  ونهلعللمألفعهلللمألمسهءللم  فهملم رلحت للمعجليفلذمهت :ة مالحظ
 



 

 ة في المقـررينّحصاء عدد الجـمل الطويلة والقصيـر (12)جـدول رقم 

 مقرر الشــعب العلميـة مقــرر الشعــب األدبيـة

 الصفحة عنوان النص
عدد الجمل 
 القصيرة

النسبة 
 المئوية

عدد الجمل 
 الطويلة

 الصفحة عنوان النص النسبة المئوية
عدد الجمل 
 القصيرة

النسبة 
 المئوية

ا عدد 
الجمل 
 الطويلة

 النسبة المئوية

في مدم الرسول للى اهلل 
ل%22.12ل81ل%29.82ل29ل29 وعليه وسلم للبوليري

إلبن     علــم التــاريخ   
ل%22.818ل61ل%22.11ل81ل22 خلــــدون

منشورات فيدائية    لنزار 
ل%18.18ل87ل%11.11ل82ل861 الفــــراغ ألدونيـــس ل%21ل89ل%26ل28ل91 قبــاني

 الجـرم واألمــل
ل%11.97ل12ل%18.26ل26ل621 لزليخة السعـودي

كـابوس في الظهـيرة  لحسيــن 
ل%12.22ل16ل%12.29ل11ل816 عبد الخضر 

 %11431 23 %44404 01لالمجمـــــوع %10430 02 %40404 00 المجمـــــوع
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 «شواهد لخصائص الّلغة العربية  الممكن استنبا ها  من النصوص المقررة للشعب األدبية » يوض  ( 03)جدول  رقم 
 

 الموسيقى» الصوتيات  البالغة الصرف النحــو » المعاني» الداللة 
 «الشعرية

يفلمقحلم وسبلل  ىلم للع  هللس تل*
ل  بب رييل

عدددقلإىللم عيددددتللتعدددوفلع ددددىلمعددددهينلللل-
ل82:ق« ع تل»ل
للخبمقلم ا وللتأثريمتهل  ا ليين*ل
 ذكددددددولم ك  ددددددهملم ددددددبم دةليفلم ددددددّنصلل-

 28:للم رلتن  يلإللجمهللم ف كلق

لل غهزيلم ذيبة  ب ئةمثافبنهللم*ل
مسدددددد خوملمددددددهلم ددددددنصلم  دددددد   هملل-

م  ع اددددةلربضددددبعلم ب ئددددةل،لم  دددد   همل
ل:ل19م قم ةلع ىلمخل ولمحملّققلعهلق

لمهلل يلم نفىلألمحقلشبقيل*ل
مهلايلم قتتملم نفس ةلم رلحت  ندهل-

نأسدىلدلادهمل–نشديىل:لادذهلم فدودممل
لدل لدلم كهفب ددددل يددده  لم فدددودمملمخل دددق

لل39:تكفل؟لق
ل:انهللانه ل وش قلس  تلخب يل*
«للللللللضددددددددددددددددوعبم»مددددددددددددددددهلم فددددددددددددددددوقلأددددددددددددددددال-

ل.خبمقلم ا وللتأثريمتهلل  ا ليين*ل
)لتبالمهلم نصلمعهينل وفلمجلدولللل-

لفهئقتدددددددددهليفلمتسددددددددهقلم دددددددددنصل،ل(لم بددددددددهء
ل.22:ق
دلسدددددددددددهميلبلحمل ددددددددددد:لآتملمإلغددددددددددد م ل*ل

للم به لدي
يفلأقميةلم ب  ل«م فهء»لهايلل  فةلمل-

يفلكددددددددللمددددددددهلم ب  ددددددددال«م ددددددددبمل»للل86
ل17:؟قل81ل82

ل.مهلل يلم نفىلألمحقلشبقي*ل
لمهلم ذيل  علأ نهللأالخمهطبهل؟-
ل22:ع للإجهأ كلأاومئهل غبيةلقل-
ل؟«ل كه»مهابلدل لم ومأطلم ن ايلل-
لمدهلل82يفلم ب  ل«سع هلل»مهلإعوم لل-

بقدالم شددهعولدت دةلادذهلم ك  دةلع دىلم
لل28:؟ق

ل:ل نهلإلي  هل أبلمهضي*
ل ددددالم شددددهعولمإلضددددهفهمللم نعددددبمل-

لل غن همل هأملدلنهز لم الئكة*ل
أددددالمددددقىلمسددددهمهةلم عيددددتلم  غددددبيلل-

م  ع دددطلأددده فومدمملم ف ه  دددةللمسددد ع هلل
متنسددددديهمللطأعددددضلم ضددددد هئول،ليفلخ ددددد

ل.دمخللم نص
قةلت ندددددهلللم شدددددهعوةليفلأقميدددددةلم ا ددددد ل-

ءلعالقددةلمل  ددعلمددعلمألمل،لف ددهلادددبل أددق 
م ن طلم ّن ديلم دذيلل ف دهل؟ل   دهلمدهل

زمددددددددددهلمألفعددددددددددهلللم ضدددددددددد هئول:ل  ددددددددددثل
لل811:للمَاق ل،لق

لل أبلمتهمل الحلعبقلم  بب *ل
لمهلدت ةلمع  هدهلض ريلم  ك  ال؟لل-
   غددددددةلمألمدددددوليفلم دددددّنصل مه دددددةلفددددد تلل-

ل.821:تك هلدت  نهلم نفس دةل؟لق
ريلتدده خييلع ددىلقدد ل ددالحلخ دده لغدد*

للم قيهلل مللدنال
مدددددهلسدددددببلمن ادددددهللم شدددددهعولمدددددهلل-

يفلمددددددقحلم وسددددددبلل دددددد يلم للع  ددددددهل*ل
للس تلل  بب رييل

ل الم شهعولكثريمللمدهل  دبم لم ب ده ،لل-
مدهلم  دب ةلم بده زةليفلم دّنصلل يدهلتك ددهل

ل82:م   ث للقلأالغ نهلمع
ل:ليفلم  اقلتأهلنبدهتة*ل
 ولع دىل عن ولمحملهكهةللم  ض السدل-

م ا ددددد قةل،لاددددددللتددددددومهلإعيدددددده لأددددددنهتل
-م اددقممىل ملضدددعفهللفن ددهلليفلم شدددهعول؟ل

ل82:لضجيلق
لم شعوليفلعنقلم  ه  كل*ل

ل.لانهلم فهخب ي
مددددددهل نددددددبمعلمحملسددددددنهملم  فه ددددددةلم ددددددرلل-

ل68:شهع ليفلاذملم ع ولقل
أعددددقلم ب قيددددهلللللمه دددكلمنسددده لمدددهل*ل

لأهلنيبل
ادددددددددللمسددددددددد ع للم كهتدددددددددبليفل غ دددددددددهلل-

مألس ب لم ع  ديل ملمألسد ب لمألديبل؟ل

م شدددددددددعوليفلعندددددددددقلم  ه  دددددددددكللاندددددددددهل*ل
للم فهخب ي

مددهلمأللزم لم شددعب ةلم ددرل سددوفلف نددهلل-
اللتعدوفلأعضدنهلل-شعومءلاذملم ع ول

ل68:ل؟ل ذكولاهللللللللقل
تملمتغدد م لحمل ددبدلسددهميلم بدده لديلآ*
ل.

 ايلادددللتدددوىلزقيدددقملليفلم بندددهءلم بسدددل-
ع ددددددددددددللللللللل-  ددددددددددددنص؟(للم اهف ددددددددددددةلم ددددددددددددبز )

ل.17:لق
ل:لمهلل يلم نفىلألمحقلشبقي*ل
اددددددللم بسدددددد اىلمخله ج ددددددةل  ا دددددد قةلل-

جددددددددددهءملن  يددددددددددةل   بقددددددددددالم شددددددددددعويل
لم  يوأددةلم شددعب يةل  شددهعول ملادديلجمددودل

:لع ددددللق- هكددددهةل  ا دددد قةلم اقاددددة؟ل
ل28

ل:ل غن همل هأمل نهز لم الئكة*
 بعددددةلمددددهلت غددددريلم اهف ددددةلأعددددقلكددددللجمل-



 

 جددددددبلمسدددددد ع نهلأه اددددددهمبسل«لل كعددددددبم»
   28:ق

 هللغهي هلم خهئ للنع  دةلمم شعولمفنبل*

مددددهلم ددددقتتملم نفسدددد ةلم ددددرلحت  نددددهلل-
م ندددددددددددب ل،مادددددددددددط،ل»:لمأل فدددددددددددههبلمآلت دددددددددددةل

مأ سدددهمهم،لطفدددل،لمبسددد اى،لمجل دددهل،ل
لل83:لق«لنس هم،ليس يجيل

لل  بدلد لي :ل ه ةل  ه لل*
اددللتددولىلعالقددةلدت  ددةلأددالماددهطعلل-

ل194:اذهلم ا  قةل؟لق
ل:مإلنسه لم كبريلحمل قلم  ه لأهليةل*ل
مفدددددددودمملم دددددددنصلزدددددددهلزملمعهن ندددددددهلل-

م اهمبسددد ة،ل  نادددلل ندددهلمإل سدددهسلأندددبعل
مدددددهلما دددددهةل يدددددهلجندددددقلذ دددددكليفلم دددددنصلللل

ل110:قل
لمهلمسو  ةلشنوزمدلل  بف طلماك ت*
ثلعدهلم فددولقلم قت  دةلأدالكشددفهلمحبد-

ت  دّوقل،لحتدوقل،لحتد قل/ل،لكشالعنهل
تنهدددولإىلل،لتنهدددو،لتنهدددولف دددهل،لتنهدددوهل/ل

ل737:لق

أكثددوةل؟لمثددلل كددللمنن ددهلمدد زلملل ثومهددهل
ل71:يفلم عجلق

ع دددددىلمدددددهليعدددددبدلضددددد ريلم ددددد ك تليفلل-
ل71:م نصل؟لق

ل:لانهللانه ل وش قلس  تلخب ي*
مدهذمل فددهدلتكدوم لمألمددوليفلم دنصل؟قل-
ل79:

عولمدهلخمدهطبالمهلسببلمن اهللم شدهل-
ل79:إىللخمهطبل؟لق

ل.ن م لقبهينل:منشب مملف قمئ ةل*ل
نددبعلم شددهعولأددالمجل ددللم فع  ددةللمجل ددلل

ل.لمإلمس ةل،لاهملمثهتلل كللنبع
ل: ه ةل  ه لحمل بدلد لي *ل
تعددددقدمللتنبعدددد ل ددددولفلمجلددددددوليفلل-

مدهلم عدهينل(ليف،لع دى)اذملم نصلخه ةل
ل.م رل فهدهتهليفلم س هقل؟

مجل دللمتمس دةللمدهلمددق بلللمدهلمدق بلل-
لمجل للم فع  ة؟

مسددددد خوملل مث دددددةلمدددددهلم دددددنصللع دددددطلل-
ل821قل:ع  نه

لل

ضدد ريلم خهطدددبلإىللم غهئددبللمندددهل
لل878:لض ريلم  ك  ال؟لقلإىل

ل

ع دددددددللإجهأ دددددددكلأشدددددددبماقلمدددددددهلم دددددددّنصلل
ل62:ق

 وكدددددددةلم  دددددددأ  اليفلع دددددددولم  ه  دددددددكل*
للأ وسلم بس هين

مددهلم ددقمفعلإىللمإلكثدده لمددهلمحملسددنهملل-
ل17:لم بقيع ةليفلم  آ  المألدأ ةلقل

ل.غبقلم ومحه لج  يلل   م لم غوأة*
 كددددددددتل»لمبلتدددددددب يلمجل  ددددددددةلمخل يددددددددةلل-

اددددددددللنب هعنددددددددهل»للمإلنشددددددددهئ ةل« دددددددد   
 أ دددددددعلم دددددددولحلإ ل»للم شدددددددوط ةل«لم عفدددددددة

مهلدتتملع ىلمأسدهةلم شدهعول«ل  اى
لل811:لق
خ دده لغددريلتدده خييلعددللقدد ل ددالحل*ل

ل.لم قيهل مللدنال
 يدددهلزدددقلمتق بدددهسليفلادددذهلم ا ددد قةل-

ل872:لمم  جهلأه وم ل؟لللللللق
:لت دددددةلفهط دددددةلنسدددددبمولم دددددو ةلم  ددددداول*

ل.إد يسلقوقب ةل

مألسددد ولادددلل دددذ كلدت دددةلع دددىلم عدددهينل
ل.لضجي-م عولفةل؟ل

مسددددد خوملتفعددددد الملمألسددددد ولمأل أعدددددةل-
لل812:مألخريةللق

لمز لأالأنهءلم فاوةلمأللىلليفلم ا دعلل-
مألللللنهرياددددددهليفلم ا ددددددعلم ثددددددهينلمددددددهل
  دددددددثلم  دددددددب ةلم شدددددددعويةل،لم بسددددددد اىل

لل811:لق.لم شعويةل
ل.ج  يللعبقلم ومحه :ل   م لم غوأةل*ل
يفلم نصللقفةلمبس ا ةلي بقالعنقاهل-

م  دددقفطلم شدددعب يل  ن  دددطلمدددهلجقيدددقل،ل
 ذكدددددددددولل-اددددددددللأنمكهندددددددددكلحتقيددددددددقاهل؟

ل811:لمألس ولم رلل دملف نهلق
محبددددددددثلعددددددددهلم عالقددددددددةلأددددددددالم ددددددددبتريةلل-

ل.لم بس ا ةللماه ةلم نفس ةل  شهعو
اددددلللفدددددطلم شدددددهعوليفلادددددذملمتخ  ددددده ل-

-هَ؟لم بسدد ايل ملتددومهلجددهءل  دداللعفبيدد
ل.811:مهذملتس ن ج؟للللقل
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 «الموسيقى» الصوتيات  البالغة الصرف النحــو «المعاني » الداللة 
ع دددددددتلم  ددددددده ي لل عبدددددددقلم ومحددددددده لإأدددددددهل*ل

لخ قل 
   هملمسدددددد خوملمددددددهلم ددددددنصلم  ددددددل-

م دددرلل فندددهلمأدددهلخ دددقل لذمملم عالقدددةل
ل26ل:رننجلك هأةلم  ه ي لق

لل ندددهللإي  دهل أبلمهضي*ل
يفل يلجمددددددددهللمعنددددددددبيلاكددددددددهلإد مملل-

ولمندذ ،لدمفعد ل،ل د:لمأل فههبلمآلت ةل
شددقدم،لسددهعقه،لم اددو ل،لضدد رييل،ل

ل19ل:قل؟   تل
لثب ةلم شددوفدهءلمفدقيلزكدويهء*ل
لللللللمحبدددددددددثليفلم ادددددددددهمبسلعدددددددددهلمعدددددددددهينل-

لل.«أعث»ل
مسدددددد خوملمددددددهلم ددددددنصلم  دددددد   هملل-

م قم دددددةلع دددددىلم عيدددددتلم ثدددددب يللم عيدددددتل
(لم كدددددونلم سددددد  قلمدددددهلم ادددددو )لم دددددقيينل

لل18:ق

ع دددددددتلم  ددددددده ي لل عبدددددددقلم ومحددددددده لإأدددددددهل*ل
لخ قل 

لطلمهأالم فاوممل؟دم  مألىت بلمق-
 نددهلحتاددطلأفضددللم عالقددهمللىاددللتددولل-

م فكويددددددةلمددددددهأالم فاددددددومم،ل للم عالقدددددددةل
 فكويددددةلأددددالكددددللفاددددوةلأدددده فكوةلم عهمددددةلم

  دددنصل للأددده ولمأطلم ن ا دددةل للحبدددولفل
للللللاددددددددددذهلم اددددددددددومئهلم ع ددددددددددال لرخ  ددددددددددا

ل21:لق
لل خيلم خهئ للنع  ة*ل

ل29:ق"لنبم ي"ل"ل تبعينل"ل عو ل
لمإلنسدددده لم كبددددريل  ددددقلم  دددده لأهليددددة*

ل886
ليفلكثدددددريلمدددددهل سدددددهدلم ضددددد ريلم سددددد ل-

سددددددهقلدهللأدددددالدل هليفلمتقم ادددددهطعل دددددد
ل881:م نصلق

ل
ل

ل دهيهللتبج ندهمللإلأدهلخ دقل للإلأدهل
لم ب دي

يفل  يدددددكل وسدددددبخلم فكدددددوةللىبلمألقمدددددهل-
خ دددددده لم فددددددودلك هفعددددددللم شددددددهعول،ل لل

ل88ل:خ ه لمجل هعةل؟لع للق
لل ندهلإي دد هل أبلمهضي*ل
فندددددلل«ئدددددبلهم غ»لت نبعددددد لدتتملل-

اكدهلحتقيدقاهل؟لمثددلل دذ كلمدهلم ددنصلل
لل19:ق
لةل خيلم خهئ للنع  *ل

يفلمألمدددولقل"لشدددهجي"ل دددوفلم فعدددلل
ل29

ل ددددددهيهللتبج نددددددهمللإلأددددددهلخ ددددددقل لل*ل
ل.إلأهلم ب دي

م  دددددب لم ب هن ددددددةلم ددددددبم دةليفلم ددددددنصل،لل-
مددقملم شددكلل سهسددهلل ملمددقملم ضدد ب ل

ل86:؟للضعلق
ل خيلم خهئيلنع  دةلل-
لِملنبعلم شهعولأالمخل لللمإلنشهءل؟-
مثدددلل كدددلل سددد ب لمدددعلأ ددده لم غدددوال-

ل21:لق
ل فقيلزكويهء:لم شوفهءللة لثبل*ل
لمت هزل غةلمفقيليكبهنهلجمهزيةلل-
مسدددددد خوملمددددددهلم ددددددنصلجمددددددهزملموسددددددالللل-

ل16:لل   هلمب نهللم عنبيللمجل هيلللق
حمل قلم بشدريل:للمن  ةلم ثافاليفلمألمة*ل
لأوما  يلمإل
سددددددد عه ةللمجههلددددددددهليفلأدددددددالأالغددددددددةلمإلل-

لل؟م عبه مم

ل عبددددددقلم مأللم مسليفلم شدددددعولم عددددددويبل*ل
للم وك يب

ع للتأخولممدولطده قلأدهلزيدهدليفلادذمل-
سدددددددببل-م ب دددددد لم شدددددددعويلادددددددللادددددددبلل 

لم  عهقبلم  ه خييل؟
للم بز ؟ لدلسببلم اهف ةل

ل؟ع هلمعهللل ململد
ل

 لمتعلمي قسم ثالثةآداب ولغات ر المحروسيااألخطاء ونوعها وتصويبها في االخت(01)جدول رقم 
 

 



 

   لمادة اللغة العربية و آدابها
 لــــوابـــه نـــوعــــه الخـــطأ الورقةرقم 

 نقــدي لغــوي فكـري
ل28
ل6.61

لمهلقبميللل شهعي....
ض ريلل«ي»مفعبللأهلمن ب لأه ف  ةلم ههاوةلع ىلآخوهللل:لقبمي

ل.م  لليفل لل فعلفهعلل

إستلجمول لرهللعالمةلجوهلم كسوةلم اق ةلع ىلآخوهلمعلمهل نب اهل:لقبمي  × 
ل.للحبوكةليهءلم نهسبةللابلمضهفلهللمحمل غإش

ل.ض ريلم  لليفل للجولمضهفلإ  هل:لم  هءل
ل1.1

ل
مااللم عي يليفلمألأ هملم سنةلمأللىلليقللع ىلم بن ةلم رلكه ل

ل(ل.م   ومءل)ليع  لف نهلم شهعول
ل.مااللم عي يلابلجبلم شبقللمانالإىللم بطهلللمألالل  × ×

ل....م ن طلم ن  هلع ىلم نصلابلم ب فيللمهلمحتشومتهلم نعبملمإلضهفهمل  × ×لمنطلم نصل يهجيلل فيلل1.1
ل دمةلشو لل«إ ل»  × ل دمةلج مل:لإ لل21
هنةلم  غةل،ل سهلمتس ناللل،لمع  هدلمخل هللماسهل،ل  ل:لمهلمالمجيلم كالس ك ةل ×  ل.م شبقل،لمانال،لمآلتمل:لمالمجيلم كالس ك ةلل21

ل.قللم اهف ةلم ب قةلم   مملم بز لم بم 
ل. وفل هليس ابلل   مه لمفعبللف هل:لإذمل  × ل وفلمف ال:لإذملل1.1
ل......إستلجمول لرهللعالمةلجوهل:لقبميل  × ل  ةلمب ب ةلتل للهلهلمهلمإلعوم ل:لقبميل1.1
ل هل،لمس فع هل،لفهع هلمس فع هلفهع:لم ب ولم بس طل  × لم ومللفهع هل،لفهع هل،لفع هل،لفهع ال:لم ب ولللل21
ل.........م ن طلم غه بلابلل فيل  × ×لم ن طلم غه بلع ىلم نصلسوديلمحتشومتهلمس ع هللمألفعهلل  ب  لل29
لم ب ولم بس طل  × لدل لك هأةلم  فع المل:لم ب ولم كهمللل9.1
للمألس ب لإنشهئيلغوضهلم   ين  × لمألس ب ليفلم ب  لم ومأعلخ يلغوضهلم   ينللل9.1
ل  هنةلم  غةل سبلمإلس ع هللمع  هدلمخل هللما  يلل:لمهلمالمجيلم كالس ك ةل   لم ذمت ةل،لم عهطفةل،لم  بعةللمخل هلل:لمالمجيلم كالس ك ةلل82
ل«ي»قبميلإستلجمول للعالمةلجوهلم كسوةلم ههاوةلع ىلآخوهلللل86.1

ل.م  ك تليفل لل فعلفهعلل
غهللمحمللل شموهلم كسوةلم اق ةلمنعلمهل نب اهلإستلجمول لرهللعالمةلج:لقبمي  × 

لحبوكةليهءلم نهسبةل
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يفلم ب  لشو لم  عيبللماريةللعالق نهلأه ب  لمألخريلل«إ ل»ل27
لعالقةلتأك قيةل

لم شوط ةل:لإ ل  × 

ل  ثلشبن للم نس ةلأهخل قل:لم  ب ةلتشب هل  × ل قلللللللخلم  ب ةلم ب هن ةللنس  هلكش  تلمل27
لمس فع هلفهع هل،لمس فع هلفهع هل:لم ب ولابلم بس طل  × لم فهع هل،مفع ه،لم فهع هل،مفع هل:ل ولم بل27
لم شوط ة:لإ ل  × لم وأطللم  بك قلأالم ب  ال"لإ ل"لدت ةلل7.1
ل......... وفل هليس ابلل   مه ل:لإذمل  × ل وفلحتا طل:لإذملل7.71
للتأم هليفلمنفىلأع قلل لجهعهمجلوحل للي  جلم شهعولم شفهءلمهلل7.61

ل.ع ىللطنهل
ل.ي  جلم شهعولم عبدةلإىلللطنهل   ×

لإنشهئيلل دلأهس فنهملغوضهلم   ينل:لمألس ب ل  × ×لمألس ب لم بم دليفلم ب  لم ومأعلم عشولمخل يلغوضهلإف خه لل27
مانال....يفلم نصلمالمجيلكالس ك ةلأه زةلتكوم لمأل فههبلكه شبقلل27

ل  لمهلتللما
ل.........  هنةلم  غةل،ل سهلمتس ناللل:لمهلمالمجيلكالس ك ةل ×  ×

لتلي ض هلجمهزيةلعا  ةل  × ×لقلمجل  لأهمسيلجمهزلعا يلعيولللل7.1
ل.....م  غةللة  هن:لمهلمالمجيلم كالس ك ةل ×  ×لمألشبمقلم   ينل،لمتن هه ل:لمالمجيلكالس ك ةلل82
لم ب ولابلم بس طلل82.1

لح×لمس ع هللفع هل/لمفعالتهلل/مس فع هل
لم بس ط:لم ب ول  × 

ل.مس فع هل،لفهع هل،لمس فع هل،لفهع هل
لمألس ب لمنشهئيلنبعهلمس فنهمل  × ×لخ يلغوضهلمتس فنهمل:لمألس ب لل82
إس ع هللم  مهلم هضيلم  شب نهمل:لسوديلمحتشومتهل:لم ن طلم ن  هلل82.1

ل،للم  ب لم ب هن ةل
ل.......يلمهلمحتشومتهل،لم ب ال،لم نعبمل،لمإلضهفهملمنطلم نصلل ف  × ×

ل.م ب ولم بس طل  × لتا  علم ب  ل،للك هأةلم ومبزلدل لم ب بلل  ب ولل81.61
قبميل،لمستلجمول لرهللعالمةلجوهلم كسوةلم اق ةلع ىلم  هءلمنعلمهلل82.6

ل نب اهلم ثالل
هللمحملللغ نب اهلمش مستلجمول لرهللعالمةلجوهلم كسوةلم اق ةلمنعلمهل  × 

ل.حبوكةليهءلم نهسبةل



 

لم شوط ةل:لإ ل  × ل دمةلن بلتن بلم فعللم ضه عل:لم لل82
لتلي ه هلم ش ولتشب نهللتلجمهزمل  × ليوعقلمجل  لأهمسىلتشب هلل82.1
ل س ب لإنشهئيللابلإس فنهملغوضهلم   ينل  × ل س ب لإنشهئيلخ يلنبعهلمإلس فنهملغوضهلل88
لم ن طلم ن  هلابلم ب فيل  × ×لسوديلل فيل:ل ن طلم ن  هلع ىلم نصلابلمل88.1
لإ ل دمةلشو ل  × ل دمةلتبك قل:لإ لل88
ل:لم ب ولم  بيللل88

لمس ال/لمس فعلل/لمس فعلل/لمس فع هل
لم ب ولم بس طل  × 

لفهع هل/لمس فع ه/لفهع هل/لمس فع هل
مااللم عي يلم قمللع ىلم هضيلم سع قل ستللجبلم شبقللمانالإىلل  × ×لمااللم عي يلي  ثلليفلم نقمءللمهلتلل88

لم بطهللمألالل
ل.........مهلمالمجيلم كالس ك ةل  هنةلم  غةل،لمخل هللمان ينل ×  لمالمجيلكالس ك ةلم به زةليفلم نصلم نعيلأه  ب عةلم عهطفةلل88.1
لم  شب هل:لم لل1.1

ل. س ب لشو لمبينلع ىلم سكب ل:لإذمل
لم شوط ةل:للم   × 

ل......... وفل هليس ابلل   مه ل:لإذمل
لمااللم عي يلم قمللع ىلم هضيلم سع قل ستللجبلم شبقللمانا  × ×لمجلهد–ضيعةلل–جواةل:لمااللم عي يليفلغوأةلأع قلعهلأالدهلل1.1
لم شوط ةل:للم   × ×لم كسوةلل82يفلم ب  ل:لم لل22
ل وفل هليس ابللمهلم  مه ليفل للن بلمفعبللف هل  × له ليفل لل فعلمب ق ل وفل هلمضىلمهلم  مل22

 يوض  نما ج من األخطاء الشائعة لالختبار في الفصل األول( 00)جدول رقم 
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 لمتعلمي قسم ثالثة علوم تجريبية في مادة اللغة العربية و آدابها م 0202 /م 0222للموسم الدراسي 
 

عالمة 
 طأالخـــ االختبار 

 نـــوعــــه
 لــــوابـــه

 لغــوي فكـري
لدعبةل   فهؤلل.......  ×ل.يفلم نصل   المقىل مه  نهليفل  هةلمإلنسه للمأ ستدت ةلتكوم لك  ةل 20
لم ثنهئ ةلايلم  فهؤلللم  شهؤمل...... × ×ل.م ثنهئ ةلم رلقهم لع  هلمعهينلم نصلايلم  فهؤلللم  شهؤمل 23
لم  ب ةلم ب هن ةلإس عه ةلمكن ةليفلقب هلضعلم كآأةلجهنبهللتومنهل × ×ل(مومنهل،لتومنه)لايلجنهسلأال(ل21) دةليفلم ب  لم  ب ةلم بم 441
ل وفل هليس ابللاذملم  مه لخهفضل شوطهل:لإذمل × لإذملفعلل هليس ابللمهلم  مه لخهفبل شوطهلمنخفبلجلبمأهل 441
لدعبةلم شهعولإىللم  فهؤلل:لم فكوةلم عهمةل  نصل  ×لف  هلم  أسل:لم فكوةلم عهمةل  نصل 4

لطوحلم كآأةلإس عه ةلمكن ةل × ×لم  ب ةلجنهسلنهقصل 24
لمنطلم نصل بم يل × ×ل يهجيلل:منطلم نصل 24
لم  ب ةلإس عه ةلمكن ةلطوحلم كآأةل × ×لم  ب ةلجمهزلنهقصل،ل سهلأقيعيلمومنهل،لتومنهل 041
لم ثنهئ ةلم رلقهم لع  نهلمعهينلم نصلم ا  قةلايلم  فهؤللللم  شهؤمل  ×لهزلم وسلل،لملهزلم عا يمعهينلم نصلمللم ثنهئ ةلم رلقهم لع  نه 0
لتكوم لك  ةلأ ستلدعبةل   فهؤللل × ×ل  لمتأ سهمةلتس   عل للكللم  هئبل"ل نشريل"لدت ةلتكوم لك  ةل 0

لمنطلم نصل بم يلل × ×لمنطلم نصل يهجيل 041
ل"طوحلم كآأةل"لم  ب ةلإس عه ةلمكن ةل × ×لم  ب ةلايلجم لموسلل ب لم ك هأةل 0.1
لإس ثنهئ ةلم رلقهم لع  نهلمعهينلم ا  قةلايلم  فهؤلللم  شهؤمل × ×لق  لل-قهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ ةلايلمابللم ابلل يلقهل 041
لمنطل بم يل × ×لمنطلم نصلسوديلي خ  هلم ب ال  4

  إس عه ةلمكن ة:  طوحلم كآأة × ×لكآأةلجمهزل غبيلموسللطوحلم  441

لإس عه ةلمكن ة:  طوحلم كآأة × ×لعا يلم  ب ةلم ب هن ةلطوحلم كآأةلجمهزل 22



 

لم ثنهئ ةلايلم  فهؤلللم  شهؤمل × ×لثنهئ ةلم نصلمههل يلي  ق لكالملم شهعولإىللشخصل 22
لمنطلم نصل بم يل × ×لمنطلم نصلل فيل يهجيل 241
لم ثنهئيلايلم  فهؤلللم  شهؤمل × ×لم  بعةللعالق نهلأهتزههلم فينل  شهعول:لقهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ ةل 2
لم  ب ةلم ب هن ةلإس عه ةلمكن ةل × ×لم  ب ةلم ب هن ةلجمهزلموسللطوحلم كآأةل 2

م ثنهئ ةلم رلقهم لع  هلمعهينلم نصلايلم وجبعلإىللم  بعةلللمإلكثه لمهل 241
ل ب لم ب هن ةلم 

لم ثنهئ ةلايلم  فهؤلللم  شهؤمل × ×

لم ثنهئ ةلايلم  فهؤلللم  شهؤم × ×لم ثنهئ ةلم رلقهم لايلم سحتملللمجلبم ل 241
لم ثنهئ ةلايلم  فهؤلللم  شهؤم × ×لقهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ ةلايلمابم لأه ابلللم ودلع  هلمبهشوةل 2

ليلم ن طل بم ل × ×لمنطلم نصلسوديل 02
لدعبةل   فهؤلل:لم فكوةلم عهمةل  ×لم فكوةلم عهمةلم  ومعليفلما هةل 02

لمس عه ةلمكن ةلطوحلم كآأةل:لم  ب ةلم ب هن ةل × ×لع ىل  ليكب لمإلنسه لإ هأ هلل21تقللم  ب ةلم بم دةليفلم ب  ل 0241
لمنطل بم يل × ×لمنطلم نصلسوديل 0241
ل......... وفل هليس ابللمهلم  مه ل:لإذمل × لإلعوم ل دمةلشو لتل للهلهلمهلم:لإذمل 02
لتفهؤلل:لم ثنهئ ةلم رلقهم لع  نهلمعهينلم نصل × ×لم ثنهئ ةلم رلقهم لع  نهلمعهينلم نصلم ولمهنس ةل 00

لم لل...م نصلم سهأطل يهجيل،لك هلغ بلع ىلم نصلم ن طلمابم يل 0041
لم نصلم ب ال

لمنطلم نصل بم يل × ×

ل وفل هليس ابللمهلم  مه لخهفضل شوطهلم ع طلجببمأهل:لإذمل × ل دمةلج مللن بللمس  فهءل:لإذمل 0041
لمنطلم نصل بم يل × ×لمنطلم نصلسوديل 0041
لمنطلم نصل بم ي × ×لمنطلم نصلتفسرييلي خ  هلأعضلم ب ال 03

م نصلعبه ةلعهل بم ليغ بلف هلم ب اللهلذملفن لم نصلمهلم ن طل 0341
ل.هجيلي خ  هلم ب الماي

لمنطلم نصل بم ي × ×
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لإس عه ةلمكن ةل"لطوحلم كآأةل" × لطوحلم كآأةلجهنبهللتومنهلايلجمهزلموسلل"لم  ب ةلم ب هن ةل 03
 ب ةلأ هن ةلحب ثلقهللع ىلمألقللإ ل آ ل  قاتللل ن لتب ستلي خ صلمهلل 0441

ل.كآأ هللتع  ل ققةلجه يةليفلمإلسالمل
لطوحلم كآأةلمثاللإس عه ةلل"لةلم  ب ةلم ب هن  × ×

لمنطلم نصل بم يل × ×لمنطلم نصل يهجيل 0441
 وفل هليس ابللمهلم  مه لم ع طلشوطهلخهفبلجلبمأهلمبينلع ىلم ف جيل:لإذمل 04

ل.م ههاوةلع ىل خوهل
 وفل هليس ابللمهلم  مه لم ض هلمعجلم شو لم ع طلجببمأهلخهفضل شوطهل:لإذمل × 

لمبينلع ىلم سكب ل
 وفل هليس ابللمهلم  مه لم ض هلمعجلم شو لم ع طلجببمأهلخهفضل شوطهل:لإذمل × ل دمةلشو لتل للهلهلمهلمإلعوم ل:لإذمل 01

لمبينلع ىلم سكب 
ل.م  فهؤلللم  شهؤمل:لقهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ ةل × ×لمأل هس سلم بشويةلم  ب ع ةلل:لقهم لمعهينلم نصلع ىلثنهئ  ال 0141
لم ن طل بم يل × ×لم ن طلم به زليفلم نصلابلم ن طلمابم يلك هلحت  هللم ن طلمايهجي 0041

   
 



 

 ةــــــام ورقلــربـدي مــة قالــامعـــج
 

تعليمية اللغة العربية و  :تخصص               كلية اآلداب و اللغات   
 تعلمها 
 0222/0202: عي لموسم الجاما            اللغة العربية و آدابها : قسم 

 
 
 

 ةستبـــانا
ل

ل:ل س هذيلم كون،لحت دةلط بدةللأعدقل
يفلإطدده لإعددقمدل سدده ةليفلتع    ددةلم  غددةلم عوأ ددةلللتع  ندده،لأعنددبم لم ددنصلمآلديبلل مه  ددهليفلتع دد تل

ع نةلنضعلأاليقيكلاذهلمإلسد بهنةلم درلحت دبيلع دىلجم بعدةل(لم س بىلم ثه ثةلآدم للع بم)م  غةلم عوأ ةل
ل.يفلمخلهنةلم نهسبةللققمل  يكليفلم بضبعل(ل×)مألسئ ةلضعلعالمةللمه

ل.ل    كتلع  هلأأ لإجهأ كتلس  هىلأه سويةلم  همةلللتتس ع للإتل غوالم ب ثلم ع  يل
 «لألستا »البيانات الشخصية   -0

ل)......(،لمنثىل).....(ذكول:مجلنسلل-
ل:................م بتيةلل-

ل؟لمهايل تب كتلم ع   ة
ل:................،م شعبةلم ق سةل:ل).............(شنهدتكتل

لاللحبثكتليفلاذملم بضبعل،م سهأطلم ذكول للقويبهلمنهل؟ -
ل).........(،لتلل).........(نعتل

ل:....................................................................... ذكدولملعنهليدهلحببثكدتل
ل



 المـــالحق                                                                                                                              ل

 

 

 :ي ّشكاليـة البحث رأيكـم فـ
ل«م اددو »مه  يكتليفلطب عةلم ن بقلم خ ه ةليفلم ك ه ل/ل8

ل)....(،لت)....(اللم ن بقلمألدأ ةلم ن اهةلف هلتنهسبلم  ع تلنعتل- 
ل(ت)فدددددديل دددده دددددةلإجددهأددد دددكتلأدل

ل...................................................................................................................................

ل:لمهلطب عةلم ن بقلمألدأ ةلم رلتبدل لأوجم نهليفلم او –ب للللل
ل.م ن دبقلم اددددوآن ةل-
لم ن دبقلم اقادددددةل-
لم ن دبقلماقيثةللم عه وةل-
لم ن بقلم شعددويدددةل-
لم ن دبقلم نثددويدددةل-
لددبقلمجلد مئويددةم ن ل-
لم ن دبقلم شعب دددددةل-
لم ند بقلمألجنب ددددةل-

لتسهعقلم  ع تلع ىلفن نهل؟ل–م اه أةلم ن  ةلل-اللمنني ةلحت  للم ن بقلل/ل6
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل)ل

 ةليفل   ددهلم ق سدديلليفلمعهمالتددهل يسدد   علم دد ع تلتب  ددالم فددودمملم  غبيددةلم ك سددبةلمددهلم ن ددبقلمألدأ ددةلم خ دده/ل2
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل.ل)م  بم ة

لإذملتفض  تلذكول اتلمألنش ةلم ّ غبيةلمألكثولمس  عهأهلمهلم ن بقل؟/ل1
لد لسلم اددبمعقل-
لد لسلم بالغددةل-
لد لسلم عددولال-
لد لسلمإلنشددهءل-
لد لسلمإلمدددالء-

لحتويولمبضبعلإنشهئيلأسنب ةلأهألمنه لم ن  ةلم  جمةل هل؟لالليس   علم  ع ت/ل1
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل)

لمهايل كثولم نه مملم  غبيةلم رلي اننهلم  ع تلعنقلحت  للم ن بقلمألدأ ةل؟/ل2
ل)....(،لم ك هأةل)....(،لم فنتل)....(،لم اومءةل)....(،لم كالملل)....(مإلس  هعلل

ل(:................ت)،للل(:......نعتل)اللتسهعقكتلم بسهئللم  ه ةل  ق يسلم ن بقلمألدأ ةل/ل7
إذمكدده لتلمددهلادديل اددتلم بسددهئللم ددرلتفض دددبهنهلدمخددلل يددوةلم ددق سل  سددهعقكتلع ددىلشددوحلم ن ددبقلمألدأ ددةللحت   نددهل

ل...........................................................................................................................................................................    ع تل؟



 

لخ  ه لمحمل بىلم  ع   يليفلم او ؟مك التفسول لم عالقةلأالمألاقمفلم س وةليفلم ننهمللل/ل1
ل..........................................................................................................................................................................................

ل.......................................مهلمقىلجنهحلطوياةلم  ق يسلأه كفهءمملمعلمحمل دبىلم  ع   ديلم خ ه ليفلم ادو ؟/ل9
 ........................................................................................................................................................:  م  ب هملللآ مء



                                                                                                                               ل

 

  

 ةــــــام ورقلــربـدي مــة قالــامعـــج
 

ــــــــة و تعل :تخصــــــــص         كلية اآلداب و اللغات     ــــــــة اللغةالعربي يمي
 تعلمها 
 0222/0202: لموسم الجامعي ا    اللغة العربية و آدابها : قسم 

 
 
 

 ةستبــــانا
ل

ل:لع ي يلم     ذ،لحت دةلط بدةللأعدقللللل
يفلإطددده لإعدددقمدل سددده ةليفلتع    دددةلم  غدددةلم عوأ دددةللتع  نددده،لأعندددبم لم دددنصلمآلديبلل مه  دددهليفلتع ددد تل

 دبيلع دىلجم بعدةلحتلرم دلةمإلسد بهنهلع نةلنضعلأاليقيكلادذ(لم ثه ثةلآدم للع بملم س بى)م  غةلم عوأ ةل
ل.يفلمخلهنةلم نهسبةللققمل  يكليفلم بضبع(ل×)مهلمألسئ ةلضعلعالمةل

  سدهعقكتلىلأه سدويةلم  همدةلللتتسد ع للإتل غدوالم ب دثلم ع  ديلهل    كتلع  هلأدأ لإجدهأ كتلسد  
   نهلم  ع تلع ىلشوحلم ن بقلمألدأ ةلللحت 

 «للتلميـذ»لبيـانات الشخصية  
ل)......(،لمنثىل).....(ذكول:لمجلنسل-
ل:............................م شعبددددةلل-:......................لم بتيةل-



 

ل«م اددو »م خ ه ةليفلم ك ه للمألدأ ةلمه  يكليفلطب عةلم ن بق/ل8
ل)....(،لت)....(نعتلللكاللم ن بقلمألدأ ةلم ن اهةلف هلتنهسب - أ

ل(ت)فدددددديل دددده دددددةلإجددهأددد دددكلأدل
ل.....................................................................................

ل:لتويقلد مس نه؟مهلطب عةلم ن بقلمألدأ ةلم رل–ب للللل
ل.م ن دبقلم اددددوآن ةل-
لم ن دبقلم اقادددددةل-
لم ن دبقلماقيثةللم عه وةل-
لم ن بقلم شعددويدددةل-
لم ن دبقلم نثددويدددةل-
لم ن ددبقلمجلد مئويددةل-
لم ن دبقلم شعب دددددةل-
لم ند بقلمألجنب ددددةل-

ل؟لتالئ كاللمنني ةلحت  للم ن بقلل/ل6
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل)ل

ل.لم  بم ةكلم ق سيلليفلمعهمالتلكم ك سبةلمهلم ن بقلمألدأ ةلم خ ه ةليفل   لس   علتب  الم فودمملم  غبيةت /ل2
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل)

ل؟لمألدأ ةلإذملتفض  لذكول اتلمألنش ةلم ّ غبيةلمألكثولمس  عهأهلمهلم ن بق/ل1
لد لسلم اددبمعقل-
لد لسلم بالغددةل-
لد لسلم عددولال-
لددهءد لسلمإلنشل-
لد لسلمإلمدددالء-

ل؟ك   علحتويولمبضبعلإنشهئيلأسنب ةلأهألمنه لم ن  ةلم  جمةل تسالل/ل1
ل(:.................ت)،للل(:.........نعتل)

لعنقلحت  للم ن بقلمألدأ ةل؟لت اننهمهايل كثولم نه مملم  غبيةلم رل/ل2
ل)....(،لم ك هأةل)....(تل،لم فن)....(،لم اومءةل)....(،لم كالملل)....(مإلس  هعلل

ل(:................ت)،للل(:......نعتل)م ن بقلمألدأ ةللمسة ق لل كلم بسهئللم  ه ةلاللتسهعق /ل7
ل؟لفن نهم ن بقلمألدأ ةللللد مسةإذمكه لتلمهلايل اتلم بسهئللم رلتفض دننهلدمخلل يوةلم ق سل  سهعق لع ىل

ل..........................................................................................................................................................................................
 

 

 

 

 
 



                                                                                                                               ل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لنسبةلم شه كةلم ع  اليفلم ثهلن هملليا(ل8) ستلأ هينل قتل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل(30:)جقللل قتل
 م ع  افئةلملم ثنهليهم سبللةجقللليبضجيلنسبلم شه كةليفلمتس بهن

       

 
 فئة األسـاتذة

استمارة 
 موزعـة

استمارة 
 عائدة

 إناث ذكـور
النسبة 
 المئوية

 %100 3 2 5 5 حـــبي عبد المــالك ورقلـــــة 

 %100 4 2 6 6 علـــــي مــــالح ورقلـــــــــة 

 %50 1 1 2 4 امبــارك المــــيلي ورقلــــــة 

 %25 0 1 1 4 ثانوية هواري بومدين  ورقلة 

 %75 2 1 3 4 ي ورقلــــــةثاــنوية الكــواكب 

 %100 0 0 5 5 ثانـــويـة بواليـة  بتمنــراست  

 %67 1 1 2 3 ثانـــوية بدائــــرة المقاريــن  

 
 ثانويات  أخـــــــرى متــفرقـــة 

 أعمـــــــــــال ملتـــــــــــــقى
19 17     89% 



 

 

 

لنسبةلم شه كةل    ع   اليفلم ثنهليهملليا(ل26) ستلأ هينل قتل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل(31:)جقللل قتل
 لمعلمينحسب الثناويات فئة ا ةفي االستبان جدول  يوض  نسب المشاركة

       

 
 فئة االطلبة

استمارة 
 موزعـة

استمارة 
 عائدة

 إناث ذكـور
النسبة 
 المئوية 

 %95 24 14 38 40  ديبلعبقلم ده كلل ق دددة 

 %95 26 12 38 40 ع ديلمددالحلل ق ددددة 

 %75 20 10 30 40 ممبدده  لم دد  يلل ق ددة 

 %20 5 3 8 40 ثهنبيةلم ا ولمجلقيدددقةلل ق ة 

 %28 4 7 11 40 م اندةلأ اهستلندهي لأد اهست 

 %95 28 10 38 40 ثهنبيددةلاددبم يلأدبمقيه 

 %25 6 4 10 40 ثهنبيدةل د اده يلم  دبندسي 

 %25 7 3 10 40 ثهندبيدةلأبتيةللأ  نددومس ل 

 %25 5 5 10 40 ثهندبيةلأقمئددوةلم ادده يدهل 

 %30 9 3 12 40 ثهنبيةللأب دقيةللأس قيلس   هل  



                                                                                                                               ل

 

  

 

ل(89)جدقلللل قتل
لفئةلم  ع  الملتاقملهلتلاذهلمألسئ ة/ليلفئةلمألسهتذةلفاطليفلمشكه  ةلم ب ثليبضجيل  

عالقة األهداف 
بالمحتوى التعليمي 
ونجام التدريس 
بالكفاءات و 

ملحوظات أخرى 
 .متفرقة 

 غ ددبلمألسددهتذةليحتكددقل ل  لم عالقدددةلأددالمألاددقمفلم سدد وةليفلم نندددهمل-8لل
لاديلم درل دبل  ل.هللط دقةللتلمنسدي ةللمخ  ه لمحمل دبىليفلم ادو يهلملتكد

لتكب لتكهم  ةلف  هلأ ننه

جنهحلطوياةلم  ق يسلأه كفهءمملمعلمحمل بىلم  ع   يلم خ ده ليفلم ادو لل-ل6ل
ل.م بقال

ريةلماوكدةلتدع ىلم  كبيهلمجل قل كللمهلم ع تللم  ع تللم بس طل بمكبدهلللل-8ل
مدددعلمومعدددهةل.     دددبىلم  ع   ددديم فكويدددةللمألدأ دددةل،لادددذملمدددعلمتخ  ددده لم بفدددطل

ل(م ع   ةللمألدأ ة)طب عةلم شعب ال

مقددد محلمندددهذملحت    دددةللم دمفندددهلأن دددبقلم نبعدددةلمدددعلم  ا  دددللمدددهل دددب لل-ل6ل
ل.م سوحللم  ك  لع ىلم ن بقلمجل مئويةلمثالل

م   ب طلم فع ديلخه دةلمدهلي ع دطلأه بضدع ةلمإلدمهج دة،للتلق  دةل   اه أدةل–ل2
جلتق يسدديلإذململت بددطلم بضددع هملمإلدمهج ددةلم ددرلتسددهعقلأه كفددهءمملك ددنن

ل.م  ع تلع ىلمدمهملمعه فهللمك سبهته

ل

 تعليق الباحثة

لتع  لاذهلإضهفهمللم  ب همل فهدنهلعهلأعضلمألسهتذةللايلتقللع ىل

ل.مس  عهعتلم كبريل   بضبعللشعب اتلأه شك ةل -ل 

 دةلم  غدةلم عوأ دةلإد مكنتل  عالقدةلم كبدريةلأدالم دنصلمألديبللتع    -ل 
ل.

 



 

ل غهمل جنب ة+ليبضجيل اتلمألخ هءلم نّ  ةلم بم دةليفلماو م سنةلم ثه ثةلم ثهنبيةل  شعب الآدم للف سفةل(ل62)قللل قتلج
 تصويب الخطأ أو التعليق عليه باختصار ليغــة الخطــأ السطر مكان الخطأ الصفحة الرقم
ل21:م ا تل«لللللإنكل ع ىلخ طلعه ت»...يابللم لع للجل ساب لمويجلمآلية«لنكل ع ىلخ طلعه تلإ»...يابللم لع للجلل88-82لنصل ديبل9ل8
لمهايلم ك  هملم قم ةلع ىلم  فهملمخل ف ةليفلم ّنصلمهايلمأل فههبلم قم ةلع ىلم  فهملمخل ا ةليفلم ّنصل2ليفلمااللم عي يل82ل6
لمهايلم ك  هملم قم ةلع ىلم  فهملمخل ف ةل؟لم  فهملمخل ا ةللمهايلم  فهملم قم ةلع ىل2ليفلمااللم عي يل82ل2
منهق لمع  هملل82ل1

ل62لم نص
ل.مهلم  ب ةلم به زةليفلاذملم نصل؟للل يهلتك هلأالغ نهل؟لمعلم   ث لللمهلم  ب ةلم به زةليفلاقملم نصلل يهلتك هلأالغ نهلمعلم   ث لل

ل88ل1
ل6ل  قدلأنهءلم نص

متس ب لمخل يلللمتس ب لمتنشهئيلمهللم ملم شهعوليفلم نصلأا
لغوضهليفلذ كل؟

  لمألسدد ب لمخلدد يلاددبلم غه ددبلع ددىلم ددنصلألندددهللقإ لم دد  عهليفلم ددنصل دد
سددد خقمهلم شدددهعولللمدددهلإنشدددهءليفلمعدددقملمه.مألنسدددبللمألطدددبعل غدددوالم دددقحل

ل.مألللل،لم ومأعل،لمخلهمسلعشول:لمألأ همل
هقلتس تف صلمتل88ل2

ل82للمتنسيهمليفلم نص
ل. لل قةلم ب  لمع  قلم شهعول للل قةلم بضبعليفلم ا  قةل؟لع لللاللمع  قلم شهعولل قةلم ب  لمملل قةلم بضبعليفلم ا  قةلع ل

مك شالمع  هملل81ل7
ل88لم نص

مس ةلم فخول هاوةلللليفلم نصل،لف تلت  ثلل؟للل يلمألأ همليشريل
لإ  نهل؟لل

لإ  نهل؟تشريل؟لل يلمألأ هملللمس ةلم فخول هاوةليفلم نصل،لف تلت  ثل

مك شالمع  هملل81ل1
ل81لم نص

اذملمإلس ع هللل)لالليفضللم شهعول  هةلم ع  ةل مل  هةلمجل هعةل؟ل
ل(.كثريملجقمل

ل   هةلم ع  ةليفضللم شهعول مل  هةلمجل هعةل؟ل

ل((ل......هةلللم  ض المحملهك))ل س ب ل لل هاوةلل((......محملهكهةللم  ض ال))لعن ولل6ل  قدلأنهءلم نصل82ل9
 مجللم ابلليفلتاقيولل82ل82

ل68لم نص
لتعبلك نهللما هةلف هل عدللللجبلإتلمهل مغبليفلإزديهدللتعبلك نهلما هةلف هل عدلللجبلإتلمهل مغبلليفلإزديهدل

لم قللمجل   بضعلتعويالدق طل ههاويتل...ل بضعلتعويالدق طل ههاوةلم قللمجل  ...ل7ليفلمااللم قتيلل26ل88
ل22ل86

ل2ل:  قدلأنهءلم نص
 كه لذ كلق ب مملل ملتا ريملل؟ل هذملأل ل ملايلم رلتكب ل   عهد ةللأعقلمه ةلللاللكه لذ كلق ب ملل للتا ريملل،ل هذمل؟

ل.متس فنهم



                                                                                                                               ل

 

  

 

ل ق يلكاق لقالمةلللللفضالل   كل لل ت كل سهئ يل بلكه ليفل بلكه ليفلق يبلكاق لقالمةللللل بهل غري لمه ت كل سهئ يلل22ل أينل  كهملم اهعقةل22ل82
ل«م س  وفليفلكللفهلمس هوفل»لل«م س هوفليفلكللفهلمس هوفل»لل82ل:م نصل12ل81
ل...إّ للجنهديل ع  ةل  عبمتط،للم ه برلآمنةلمهلم ببمئطل...إّ للجنهدّيل ع  ةل  عبمئط،للم ه برلآمنةلمهلم ببمئطل87لم نصل12ل81
ل ع للم  بجهلم فينل قىلم شعومءلليفلاذهلم و  ةل ع للم  بجهلم فينل قدىلتل شعومءلليفلاذهلم و  ةل22ل لم ثه ثمحملبلل12ل82
 تعوفلع ىل ه بلل11ل87

ل27لم نض
ل…هأ هضف خوملف نهلل…هأ هضف خوملمننهل

 تعوفلع ىل ه بلل11ل81
ل82لم نص

ل…أعقلم ثب ةلم عدومأ ّدة…لل…أعقلم ثب ةلم عوأ دةل…ل

م ضهفلإىلليهءلل11ل89
ل82لم  ك ت

لم عالمةلمأل   دةل…لتاقيولم عالمةلمأل   دةل ل…للتهاّق ه

 تعوفلع ىل ه بلل19ل62
ل27لم نص

ل…ل هلع للنفيلإىل…لل…ل هلع للتبجهلإىلل…ل

 هِئَبلَ َ عَهلل62لم نصل19ل68
َ
ليهلمِأَهلم  َ جِيلفونيقَنهللللللإ نيلم  لمجلِنسه  هِئَبلَ َ عَهلللمحملبّ نهفَِن لَيكه

َ
ليهلمِأَهلم  َ جِيلفونيقَنهللللللإ نيلم  لمجلِنسه لم  دهأ نهفَِن لَيكه

ليدهَغهديددنهللل62لم نصل19ل66 ُِ لِم َول،للَ ي َهِ  لأَدوني ل هلِحليدهَومِل هنهَللللللمه  لأَدونيللأِنّده،لفَدَ ت لخَن لهلِمه  لَ لِحليدهَومِل هنهَللللللمه  ليدهَغهديددنهلأِنّده،لفَدَ ت لخَن لهلِمه  ُِ لِم َول،للَ ي َهِ 
ليفلَيَدهئِِ هِلل28لم نصل22ل62 َ ا  لأه ن  دِللَلما  ليفلَيَدهئِِ هِلل...لللَفِادا  ِ ا  لأه ن  دِللَلما  ل...لللَفِادا 
لليلِمهلَمَنهزِ ِنهلللللللأهاهِدثهِملللَيضبيلمهلَمغهن ندهلآِسلمهلأهَملَيذللآِسلمهلأهَملَيذليلِمهلَمَنهزِ ِنهلللللللأهاهِدثهِملللَيضبيلمهلَمغن ندهلل26لم نصل22ل61



 

بلم  هيفلاهبلم قينهلللللإىللمّ ذيَهلَلَجقنهللهدنيلَغرِيِات لللللللللللديندهللَلللهدنياهتلم  هيفلاهبلم قينهللللل22لم نصل22ل61 لإىللمّ ذيَهلَلَجقنهللهدنيلَغرِيِات لللللللللللديندهللَللهدنيمهه
ل...للللللللللَخهَ لماَِناهلم  كتليفلَخَبمِطوِنَهل...للللللللللنَهَ لماَِناهلم  كتليفلَخَبمِطوِنَهل21ل نصمل22ل62
لإتلمهلَنبم د نهلل27لم نصل22ل67 لإتلمهلَنبم دد نهَ بلغهَ لكهلُّلَع يدٍ لعن ههلَغ  َبَ نهَلللللللَمليأتِللَ بلغهَ لكهلُّلَع يدٍ لعن ههل يب نهلللللللَمليأتِِهلم شبقه لِهلم شبقه
للإذملمَحَ نهلِ ِ  ٍول لل هلَشَينهللللللللللللملنَق َِ يُّلَاَبىلمأَلمّاهلشي دنهل ّيلابىلمألمّالشي نه:للإذملمح نهل  ول ل هلشينهلللللللللللملنق لل21لم نصل22ل61
ل22ل69

-62لم نص
ل68

للم نّه لملءلم كبدبدل ندقماىلدعباهللم هءلملءلم آقيللللللللللللل
َ عهلَ ب تهللللللللللَ َوخهبملأه ببمخولم  تلعبدي لمألَ تنيلَيس  ُّ لل بل ّ 

للم نّه لملءلم كبدبدل ندبماهلدعباهللم هءلملءلم آقيللللللللللللل
ُّلل بل َ عهلَ ب تهللللللللللَ َوخهبملأه ببمخولم  تلعبديلمّ  لمألَ تنيلَيس 

م ع دبفللمهددهلمدهلم ب ددولمخلف دا،ل ددذ كللجددبلم ب  ده ل  شددهعولم  بندهينلفددبزيل
لمف المه ةل  

 ك شالمع  هملل27ل22
ل82لم ّنص

ل؟...لمبضبعيل مل هي ل؟... لمبضبعيل ملم   ّد ء

دلنيلمهَنّذٍ لَلَ َبلمننيدههلل....للل  ّبللكدّللمنذ لل بل نّدهلللللللللخ  ديل87لم نصل76ل28 لكه ل بز مف المه ةل  ل ضول ةلم......لل ِ بُّ
ل. ل داهليفلمج  المف قتالمهلمنشهئكلرعن الآخويه...ل. ل داهليفلك   المف قتالمهلمنشهئكلرعن الآخويه...ل82ل:يفلمااللم قتيلل72ل26
 نهق لمع  هملل71ل22

ل26لم ّنص
ل.......ل الم شهعولمإلضهفهمللم نعبملأكثوةل...ل الم شهعولمإلضهفهمللم نعبملأكثوةل؟

تعوفلع ىل ه بل ل77ل21
ل21لم نص

منهدولتومجدةلم شدهعولأ سدهنهل..لملل8117ابل شد قلسد  تلمخلدب ي،لمدهلمبم  دقلل..ملل8177ابل ش قلس  تلمخلب ي،لمهلمبم  قل
لديبم لم اوليل،لمل قلمأللل:ليفلماقمةلديبمنهل

 تعوفلع ىل ه بلل77ل21
ل21لم نص

لحتذفلاذهلمجل  ة..للللل ئهسةلجم ةلم ومأ ةلم ا   ةملي بللم اوليلللل..تبىلل ئهسةلجم ةلم ومأ ةلم ا   ة

ل77ل22
تك بلك  ةلاندهلقبدللم ب د لمأللللألهندهلمدهلم ك  دهملم ف ه  دةل فندتلم دّنص،لل.انهلقبللم ب  لمأللل:لعقملك هأةلك  ةلل*لم نص

لمل قلمألللل267:لق:للايل    ةليفلم ا  قة،لعقلإىللديبم لم شهعول
ل77ل27

ل*لم نص
تك بلك  ةلانهلقبللم ب  لم  هسعلألهنهلمدهلم ك  دهملم ف ه  دةل فندتلم دّنص،لل.انهلقبللم ب  لم  هسع:لأةلك  ةلعقملك ه

لمل قلمألللل261:لق:للايل    ةليفلم ا  قة،لعقلإىللديبم لم شهعول
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ل77ل21
ل61ل نهق لمع  هملم نص

م ومأ ددةل"لل دد سلإىلل"لم ع ددبةلمألنق سدد ة"ل  دديلإىللم عددولفلعددهلم اددوليل نددهلينلجسقلم شهعولأعضلمبهدئلم ومأ ةلم ا   ة
ل.ليفلم عبه ةلذمهتهلتض  ل..لمهلانهليكب لاذملم سحتمللمبن ه"ل...لم ا   ة

ل91ل29
ل82ليفلمااللم عي ي

م ف هيدةللعّالم ك  هملم قم ةلع دىلمفدها تللم اهلمدةليفلم دنصل،لأل لم ك  دهملعّالم ك  هملم قم ةلع ىلم فها تلم س هس ةليفلم ّنص
ل.م رلتغ بلع ىلم نصلتقللع ىلمعهينلم اهمةلللم   قي

 تف صلمتتسهقلل92ل12
ل81للمتنسيهم

ل.عن دوملم  مه للم كه لأه زم ليفلم نصل.عن ولم  مه للم كه لأه زليفلم نص

نهلم   دو لل:قهللشعيبليبمللّ َقنهلم   دول68لم نصل882ل18 ل صليس ا تلم بز ل–فعبللأهلم  ريلانهلم:لقهللشعيبليبمللّ ق 
ل صليس ا تلم بز ل–لقفيلم  ّه ي لإيّنلنبعلته ي لجقيقلل لقفيلم  ه ي ل نهلنبعلته ي لجقيقل61لم نصل882ل16
لأوكه ءلجوىءءل هأسهط للم ع  اهل87لم نصل887ل12 لأوكهٍ لجوىٍءل هأسهط للم ع  اهل طفئلم نريم ل نهلق به ل طفئلم نريم ل نهلق به
ل«م عنبم ل»لإذملكه لل«م عنبم «لإذملكه لل82ل ك شالمع  هملم نصل881ل11
ل889ل11

-82ل  قدلأنهءلم نص
ل81

مس خقملم شهعولأعضلم ومبزلم  غبيةل،لثب ةلأكول،لم ذ ةلم قن ه،لق بل
أوكه ،ل سهط للع  اة،ل  نهملغب ة،لم فأسلم كبري،ل  مةلم  بأة،لف هذمل

لمتثللاذهلم ومبزلأه نسبةلإ  ك

م شدددهعولأعدددضلم ومدددبزلم  غبيدددةل،لثدددب ةلأكدددو،لق دددبلأوكددده ،ل سددددهط للمسددد خقمل
ع  اددة،ل  ددنهملغب ددة،ل  مددةلم دد بأة،لف ددهذملمتثددللاددذهلم ومددبزلأه نسددبةلإ  ددك؟ل

مهلموتب دةلمدعلذمل،ل:لذكولتعهأريلغريللم دةليفلم نصلف هلتض  لل      ذ،لك هأةل
لع  هلل هن هلإمسه ل

ل889ل12

ل89ل  قدلأنهءلم نص

عالم ومأ ةل«لفن لخ يَةلمإلنسه ليفلعولقلعوأ ةلمسك لم  ريل»ل
ل". نهل"للع ىلمهليعبدلم ض ريل

عدالم دومأطللع دىلمدهل«لمسك لم  ريلفن لخ يدَةلمإلنسده ليفلعدولقلعوأ دةل»ل
ل دد سلإنددهللمن ددهل"ل ندده"مددهلل دليفلم ددنصلاددبلم ضدد ريلل-؟"إنّددهل"ليعددبدلم ضدد ريل

ديبم لم شهعوللضبطلم دنصليكهلفننهلتأقلمهلإعهدةلحتا طلم نصلأه عبدةلإىلل
ل.أه شكللخه ةلماولفلم شقدة

مألل مسليفلم شعول:لم نصلل826ل17
ل7-2-1لم عويبل

ق ددددددددددددةلمألل مسلجو دددددددددددديلجو نددددددددددددهلمخلدددددددددددداّلقليددددددددددددهل دددددددددددد يبللجددددددددددددبدلل ا اددددددددددددةللللللللللللللللللل
ندَهِديددددِللمألنِ َاددددةلِقّ دددةلم

َ
َنهههلق دددددةلم سنيدددددهِعِقللم  نين دددددٍقلم دددددهقّمىللمهلددددََقميَهللم   ع دددالِقليهدددد  

دومههلَعَ دهفِدريءل َق َاددة ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللِدمهءءلللللليهس 

للليهل  دديبللجدبدلل ا ادده للللللللللللللللللل ق ةلمألل مسلجدو يلجو دنهلمخلاّلق 
ندَهِدي

َ
َنهههلق ةلم سنيددهِعِقللم  نين دٍقلم دهقّمىللللللللللمهلدََقميَهللم  ِللمألنِ َادةلِقّ ةلم ع دددالِقليهد  

دومههلَعَ دهفِدريءلَ ق َادده ل ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللِدمددهلللللللللللءءلليهس 



 

 

 

 

ل نهق لمع  هملم نصل821ل11

ل26-21

 ددددد  جيل  لشدددددعومءلكثدددددرييهليفلم عدددددهمل،لحتدددددقثبملعدددددهللقدددددهئعل«ليادددددبللم كهتدددددبل
لتدددده ي لأ ددددقمهنت،ل للحتددددق لعننددددهلغددددريات،لل كننددددهلملل مددددهكهلعددددهلمكهن نددددهليف

ل-:للليفللجددددقم لمألمدددددةلم عددددوأ ددددة"لمألل مس"ت ددبجيل مدد مل هأمددةلك نددهلك ددهل  ددبجيل
لمهل  يكليفلاذملم ابل؟لدعتلإجهأ كلمهلم بقهئعللم  ه ي 

   جيل  لشعومءلكثرييهليفلم عهمل،لحتقثبملعهللقهئعلل مهكهلعهل»ليابللم كهتبل
ن نهليفلته ي لأ قمهنت،ل للحتق لعننهلغريات،لل كننهلملت بجيل م مل هأمةلك نهللمكه

مهل  يكلل-.للللعالمةلم  ن  ص«ليفللجددقم لمألمدددةلم عدوأ ددة"لمألل مس"ك هل  بجيل
إ لمإلجهأةلعهلاذمل*ليفلاذملم ابل؟لدعتلإجهأ كلأأمث ةلمهلم بقهئعللم  ه ي ل

 نهولمألل مسلل-  يللققل ذف ليفلاذملم نصم سحتمللت ض ننهلفاوةليفلم نصلمأل
ل–م شوكةلم بطن ةللم  بزيعل–عبقلم لم وك يبلل–يفلم شعولم عويبللد مسهمل خوىل

ل.88:لقل8916
دومههلَعَ دهفِدريءلَ ق َادةل27ل نهق لمع  هملم نصل821ل19 َنهههلِدمدهءءلللللللليهس  دومههلَعَ دهفِدريءلَ ق َاده للللللللللللل.للللللللللللللللللللللللللللِقّ ةلم ع الِقليهد   َنهههلِدمدهللللللللءءلليهس  ل.ق دةلم ع دالِقليهد  
لاذملعنبم لم ّنصلل  سلس دومللمهلم نصلمب قلم ثب ةلمجل مئويةلل21لم نصل827ل12
 تعوفلع ىل ه بةلل816ل18

ل21لم نص
ل8962لهِ َقمليفللل8962لهِ َقةليفل

لفوديةل للمجهع ةلم عهنهةلققلتكب للفوديةل للمجهع ةلم عهنةكب للققلتل81لتاقنلم نصل816ل16
لل6م ا علم ثهينلمهلم نصلل8***لل28لم نصل812ل12
ل:يفلمااللم قتيللل:تيللذيفلمااللم ل87ل ثويل   قيلم  غبيل812ل11
ل.مهلم نصلم عيتلم قتيللهلذهلم عهنهةلمس خوملمس خوملمهلم نصلم عيتلم قتيللهلذهلم عهنهة؟ل61ل ك شالمع  هملم نصل812ل11
ل  اهَ ليفلَع  ِفِهللل8لم نصل817ل12 ل    ل  اهَ ليفلَع  َفهللللَ َكت ل  ّ  ه ل    لأف جيلم فهءلتلأكسواهلل-َ َكت ل  ّ  ه
لم نصلل817ل17

ل86
ننهمومعهةل  بز لأ سكاللم فهءلتلأ نبيل-سأضوعه،لمهليعهناينلأاللَزي ا للسأضوعه،لمهليعهناينلأاللَزي ٍال

للم اهف ة
ل ثويل   قلم  غبيل817ل11

ل66
حتذفلك  ةل.للاهد،لذ ىل،يسايل:ل حبثليفلم اهمبسلعهلمعهينلكللمهلللاهد،لذ ىل،يساي،لماوم:ل حبثليفلم اهمبسلعهلمعهينلكللمهل

لماوملألهنهلغريللم دةليفلم نص
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ل...مهابلم ومأطلم ن ايلأالم فاوةلمأللىللللم فاوةلم ثهن ة؟ل... فاوةلمأللىلللم ثهن ة؟مهابلم ومأطلم ن ايلأالملل28ل نهق لمع  هملم نصل812ل19
ل؟... لعهلطويطلتب  قلمألفكه لمجلقيقةل ملعهلطويطلإطالقلل؟...اللعهلطويطلتب  قلمألفكه لمجلقيقةل ملعهلطويطلإطالقلل22ل نهق لمع  هملم نصل812ل22
ل؟... اذملمألملإ سهسلفوديل ملابلتومجةل؟...ملإ سهسلفوديل ملابلتومجةاللاذملمألل86ل س خ صلل سيلل812ل28
لم ه عةلم بجنة:لم نصل811ل26

ل82-88
لذََكددددٍولَل هند ثَددددىلَلَجَع  نَددددهكهت لشهددددعهبأهلل:لفاددددهل.. لِمدددده  نَددددهكهت  ﴿ليَددددهل يدَُّنددددهلم نّددددهسلإِنّددددهلَخَ ا 

لَلقَدَبهِئل ل ِ َدَعه َفهبمل﴾
لشهعهبأهللَلقَدَبهِئل ل﴿ليَهل يدَُّنهلم ندهسل:فاهل.. لذََكدٍولَل هند َثىلَلَجَع  َنهكهت  لِمه  َنهكهت  إِنّهلَخَ ا 

ل82_19 ِ َدَعه َفهبمل﴾لمايومم
لمهلمتنهسةلمللمتنسهن ة-تَهَن َسَن  للتهن َسَن ل29لم نصل812ل22
لمابم لم   ق لمابم لم   ق لل82لم نصل812ل21
لمهلمثولم  سهمجيلم قيينليفل  هةلمتنسه لم قن ة؟ل  سهمجيلم قيينلع ىل  هةلمتنسه لم قن ة؟مهلمثولمل82لمك شالمع  هملم نصل812ل21
ل....لمهل الحلعبقلم  بب لمتللم قملممهل....لمهل الحلعبقلم  بب لمتللم قلممهل81لتاقنلم نصل826ل22
لمللم ا  قة؟لمألس و؟مهلمنطلم غه بلع ىللمهلمنطلم غه بلع ىلمألأ همل؟ل82لم قدلأنهءلم نصل821ل27
لم قدلأنهءلم نصل821ل21

ل88
مق حلعنبمنهللمنهسبهلل كللما علمننه؟لأهع به ل  لم شعولماوليابملع ىلم س وللمق حلعنبمنهللمنهسبهلل كللل قةلمننه؟

ل.لم ا علأقتللعهلم ب  للم ب قةليفلم شعولم ع بديل
 تف صلمتتسهقلل821ل29

للمتنسيهمليفلم نص
ل81-82

للمهلل  ف ددنهللفديلأندهءلم نصل؟ل مه  نهليفلأنهءلم نصل؟للمه

ل...يهل ينهلم  بللم بهقمئيلل...يهل ينهلم ب للم بهقمئيلل62لم نصل821ل72
للمت تل،لإكسري،لم غقلم عنا:للجبلإعهدةلتوت بنهلك هلل دمليفلم نصللملتوتبلأل فههبل سبلل لداهليفلم نص 30-30ل ثويل   قيلم  غبيل822ل78
لمهلدت ةلاذهلم ع بةليفلم ض ب ؟لمهلدت ةلاذهلم ع بةلع ىلم ض ب ؟ل81ل ك شالمع  هملم نصل821ل76
لتلحت بيلم عبه ةلع ىل يلأقللل"من هلتفعللإ لخريللإ لشومللزِ لأهل"ل81لمهذملتس ن جل؟ل827ل72
 تعوفلع ىل ه بلل819ل71

ل82لم نص
يفلم شعول:للققلغريلطهل سالإمسهلمه"جلها يليفلمألد لم"ليس ىلم ك ه لل.م شعولمجلها يل

ل.لأعقلم ضيةلم رل  قثنهلنشولم ك ه لمأللل"ليفلمألد لمجلها ي"إىلل"مجلها يل



 

لاللمأل ه ةللم عه وةلطوفهلنا ض؟لا ضنمأل ه ةللم عه وةلاللمههلطوفهلل81لتاقنلم نصل819ل71
لم بنهءلم غبي-6ل622ل72

ل21
تلجنقليفلم نصل يل س ب لشو لل ذ كللجبلمس بقمللك  ةلم شو لل.....زةليفلم نص سه  بلم شو للم  بك قلأه ل

ل....أك  ةلم ا ولأل لمألس ب لم به زلانهلابلم ا و
ل...قه بملهلهلإهنهلل...قه بملهلهل هنهلل81لم نصل622ل77
ل...عوفلكالنيلمننهلل...عوفلكّللمننهلل68ل  قدلأنهءلم نصل621ل71
ل.لجبل ذفنهللتعبيضنهلرهلينهسبلم سحتمل.تللجبدلهلذهلم عبه ةليفلم نصل...يهليس  ددنة...ل26ل نص  قدلأنهءلمل629ل79
ل.ع ىلمألشخهقلم ذيهلتن بيلع  نت"لم نهسل"لك هلتقللك  ةللع ىلمألشخهقلم رلتن بيلع  نهل"لم نهسل"لك هلتقللك  ةلل61-61ل أينل  كهملم اهعقةل681ل12
ل؟....... لابلمج  هعيلم   يل مل ومعللجبديلل؟.......ابلمج  هعيلم   يل مل ومعللجبديلاللل86لتاقنلم نصل622ل18
ل.عالمليقللذ كليفلقق ةلماك تليفلجمهللم ك هأةلم سو  ةل؟..ل.عالمليقللذ كليفلقق ةلماك تليفلجمهللم ك هأةلم سو  ةل..ل67-62ل نهق لمع  هملم نصل626ل16
لف هلخاللل يلشخ  ةللفطليفلذ كل؟...لف هلخاللللمهللفطليفلذ كل؟...ل2ل نهق لمع  هملم نصل629ل12
ل82-19﴿لَلَجَع  َنهكهت لشهعهبأهللَلقَدَبهِئل ل ِ َدَعهَ فهبمل﴾لمايوممل:ليابللتعهىللل﴿لَلَجَع  َنهكهت لشهعهبأهللَلقَدَبهِئل ل ِ َدَعهَ فهبمل﴾لساب لمويجلمألية:يابللتعهىلل82ل نهق لمع  هملم نصل617ل11
ل نهق لمع  هملم نصل617ل11

الليبمفطلم نصلاذهلمآليةلم كواة؟لأل لم اوآ لم كونلابل:ليف ال  لنابلللمشوح.اللتبمفطلاذهلمآليةلم كواةلمهلجهءليفلم نصلل82-81
لمأل لللابلتأثولأهلم ك ه للم فكول لل  سلم عكسل

ل.دعتلإجهأ كلرهلحتفبلمهلم اوآ للماقيثل:ليف ال  لنابللل-ل.م ن بقلم قين ةلدعتلإجهأ كلرهلحتفبلمهل.....ل81ل نهق لمع  هملم نصل617ل12
ل....مذكددول.... ذكدول87لمس ث ولمبم دلم ّنصل617ل17
 تعوفلع ىل ه بلل611ل11

ل21لم نص
ل...م رل ه ل س هذمللف نده...ل...م رل ه ل س هذلعهل...

ل.أل لم  بك قلانهل  نسبةلل  سل  نسبمو.....سددبمولك نهنسهءلنل...نسهءلنسددبمولك ندهل68لم نصل611ل19
لتك بل بتليفلس وللم قل(ق ع لم ك  ةللك ب ليفلس ويه)ل بتلل88-82لم نصلمألديبلمألللل612ل92
ل...لكه ل لىللأه ض ال تليثاللض هف هل...لكه ل لىللأه ض الإتليثاللض هف هل82-81لم نصلمألديبلمألللل612ل98
للم ابلليفلتاقيول مجل629ل96

ل67لم نص
ليفلمخل هلللم غ بّللخ بهلمهلتعا قمملم   بيولليفلمخل هلللم ع بّللخ بهلمهلتعا قمملم   بيول



 ــ

 

 

  غهمل جنب ة+ل بم دةليفلماو م سنةلم ثه ثةلم ثهنبيةل  شعب الآدم للف سفةليبضجيل اتلمألخ هءللم ّ غبيةلم(ل68)قللل قتلج

 تصويب الخطأ أو التعليق عليه باختصار ليغــة الخطــأ السطر مكان الخطأ الصفحة الرقم
 لمإلعوم لل82ل28

ل21لم  اقيويل
لهاوكةلم نهسبةل  دهءللم  ك تألأهاوكةلم نهسبةل  هءلم  ك ت

ل87ل26
ل87لإعوم لم ع ددل

فعللم ه علمن ب لأبمللم ع ةلأعقل  لم ض وةللعالمةلن بهل:لتأيت
لم ف  ة

ه علمن دب لأدأ لم ضد وةلللجبأدهلأعدقللمللم ع دةللعالمدةلن دبهلضدفعللم:لتأيت
لم ف  ة،للم فهعللض ريلمس  لتاقيوهل ن 

أالغةلملهزلل11ل22
ل81للم وسللم عا ي

للتلعقتكلمسهءلذمملإغقمقللتلعقتكلمسهءلذمملإغومق

أالغةلملهزلل11ل21
ل89لم عا يللم وسل

ُللللإ لمو ملع ىلم ا هسلفأاِقل هلميّنلحتّ ةلل للإ لمو ملع ىلم ا هِسلفهاِقل هلميّنلحتّ ةل

ل26ل21

ل82-86لنب لم بقهية

أالم ك  ةلم ضهفللنب لم بقهيةلتبضعل بقهيةلم  سه لمهلمس  ه ةلمجل ع
لإىلليهءللأالاذهلم  هءل،للع  هلفب  ف نهل سهن ة

نددب لم بقهيددةلنددب لمكسددب ةلتدد مدليفلآخددولم فعددللإذملكدده لمفعب ددهلضدد ريلم دد ك تل
لتل..لم فودل،لك هلت مدليفلآخولماوفلم شبهلأه فعللإذملكه لإمسهليهءلم د ك تل

ذمل  د ف ل‘"لشدهجي"لتلم فهىعدللت مدلإىللمألمسهءلم  دهفةلإىلليدهءلم د ك تلفهسد
ل. هليهءلم  ك تل ه لشهِجينيل

ل.تلحت بيلم عبه ةلع ىل يلتشب هلملخنللمهل لحليومل نده...لل89لأالغةلم  شبهل26ل22
يفلجمهللقبمعقلل71ل27

ل27لم  غة
ل....فنذملل آينلفك هلتوىل....فن ل آينلفك هلتوى



 

 

ل71ل21
يفلجمهللقبمعقل

ل68لم  غة
يعدو لمسدتلكده لمحملذلفدةل(لإذملم ع دتلكده ل هضدوملل ت د ل:ل)للم ع تلغيلم ثدهلل...«كه ل»لم ع تلخ ل نهس ليفسوهلم نهس لم ذكب ل«للل

فندديلمج ددةلتفسددرييةل،ل"لكدده ل هضددوم"لمج ددةللموفدبعللخ اددهل ددذلفل يضدده،ل ّمدده
ل.لمستلكه ليفلاذهلمجل  ةلمألخريةلض ريلمس  ليعبدلع ىلم ع ت

يفلجمهللقبمعقلل71ل29
ل67لم  غة

لمنهليس دهَوه لإَذملط ب ه لإَذملط بَ لمنهليس دهَوهللمس ك   ههلم ّسوني تليكب لم فعللأعقلإذمللم  فسرييةلإتل.لمس ك   ههلم ّسوني
ل   خهطب

يفلجمهللقبمعقلل72ل82
ل1لم  غة

ليفلم كَ هِ لمأد َوما َتلِإننيهلَكهَ لِ قنيياهللنَِب ّهللِإذ لقَهَلل ِدأأِ هِل ﴾ل.َ.ل﴿لَللذ َكو 
ل16عقملتك  ةلمآليةل(لل18مونل)

ليفلم كَ هِ لمأد َوما َتلِإننيهلَكهَ لِ قنيياهللنَِب ّهللِإذ لقَهَلل ِدأأِ ِهليَهل َأِ لمَِل ل﴿لَللذ َكو 
َ عهلَلتليدهغ ينلَعن َكلَش  ئهلل.تَدع بهقهلَمد ل(.16ل-18:لمون)﴾لَ.لملتلَيس 

يفلجمهللقبمعقلل72ل88
ل88لم  غة

ل...تعدو ل وفلزمدده ل...تعدوفل وفلزمدده 

ل12-79ل86
مجل للم رلهلهل
ل27ل للمهلمإلعوم 

:لعذملم  عبري(لم فاولي اوليفل  ومئهل ملهل:)لتأليللم  ق ليفلمجل  ةل
ل.م فاولمحتّمللغريل   جي

ليفل  ومئهل مل،لأل لم فعللابل....لم فاولي اوليفل  ومئهل ملل م فاولم ِاولء
م ذيليحتخذلمنهلم فودليفلمجل  ةلم فع  ةل،لليفلمجل  ةلمإلمس ةليحتخذلمهلمخل ل

م استلمف بحل.....لم استلنبمفذهلمف ب ة:لمعلإضهفةلم ب ق لإ  هليفلم غه بل
لم نبمفذ

ل12ل82
 للم رلهله للمجل

ل6لهلهلمهلمإلعوم 
ل (لدمعةلأو ءل)للاللتس   عل  لتحتلللمج ةل.ليو هلمإلأهءلإ  هلدمعههلأو ء

"لأ فةل؟لكالّل،لألهنهلتاعلانهلجبمأهللمنهسبهل ك ال،للإذملفنيلتحتللل
ل"  بمل"للأعقلم عه فل"ل فهمل:لفهجل للأعقلم نكوممل"لحبهل

ل

لقبمءلإذملقعقلمليفلمن بلمشخبمللللللللللنهسالكتلقوعبملأهأهللكتل كعبمل. ب  لك هأةلنثويدةك هأةلمل1لم ك هأةللأالغ نهلل18ل81
  كهملم      لل862ل81

لماهلللم فوقل
لأ نن ه

ل89
اذمل  يلضع اللغريللمضجيلتل    ع تللتل هأس هذللتلخيقمل يةلكفهءةللل.لإمهلم وفعلع ىلم بق  ة

ل    ع ت



                                                                                                                               ل

 

  

 

 ل
 

 

 أينل  كهملل861ل82
ل27لقةلم اهع

لكوا لم ّنفهلَقلم ّنفهقَل:للذكولم حتكقل عهم هلخمومل ن بللكوا لم نفهلم نفهق:للذكولم حتكقل عهم هلخمومل ن بل

 أينل  كهملل861ل87
َ ةلل،لل كنهلمليهَسطللللإذمفننهل:لل"قطعت مسافة  ويلة" ل89-81لم اهعقة كده لل فهلَف  

ل. ب ه لمهل ئةل
َ ةلل،لل كنهلمليهَسطل ب ه للإ للفننهل:لل"قطعت مسافة  ويلة كده لل فهلَف  

ل.مهل ئةل
ل896ل81

ل82لإّمهل- ّملم
إذملجهءلأعقهلمستلموفبعل عو لمب ق ل،للمهلأعقلم فهءلم ومأ ةلجلبم لم شو للمستلموفبعل عو لمب ق ل،للمج ةلم شو لخ [ل يل َمهل]لإذملجهءلأعقهل

ثا للم  ق،لل ّمهلع ول ّمهلسع قلفنبلجم نق،لل ّمهلخه قلف:ليعو لخ ل بل
ل.ففبقلكّللم ّشبنهم

نبنهلم  بك قلمعلل628ل89
ل06لمألفعهل

َفعلده" َفعلده"ل( مول ا ايل)لمألمولل(لتملمألمو"ل)ل ََنس  ل.مألس ب لخ ي(لم الملتملم  بك قل"ل)ل ََنس 

ل678ل62
معهن نهل:لمه

ل9-1للإعومعه
بل وفليفل للن [لمهلدم ل  هل(ل]ل )لايل وف ةليفلم ثهلل

ل.....زمه 
[لمهقنيَةلَدَلمِميلَ  ًّهل.]ل وفلم ق يل ويفل،للماولفلتل للهلهلمهلمإلعوم :لمهل

 وفلزمه لمن ب ل،للمجل  ةلم  ق يةلك نهلمهلمهللمهلأعقاهليفل لل:لمقة
ل.ن بل وفلزمه 

ل82ل68
ل هيهللتبج نهمل

ل21ل(نص)
لىلللع للم كَللمأل الللَل*لللللمدهللللللللمنولدللكنعده هل يهل

لعقملجمهزلموسالللعالق هلمجل ئ ةلل
لم كَللمأل اللَلىلللع لل*لللللمدهللللللللمنولدللكنعده هل يهل

ماو ل)ليقللع ىلذ كللل1للل1كنهيةلع ىلم  ب ل م لم ابةلللس هقلم ب  ل
ل(للم شعبلم ع   ة

معهينل ولفلل89ل66
ل62لمجلو

لمهل ت كل سهئ يل بهلل غري ل*لاق لقالمددٍةللللك بلكه ليفلق يبلل
لعقلم عجلفوع هلللللللللللللل

لم  بم لابلمعجل   يل   شب دهل



 

 

 

 

 

 

 

 

لالمصـــــادر و المــــراجع 
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 :المـراجع  المصادر و

 
 المصحف الشريف برواية ورش عن نافع                   

لللللللللللللللللللللللل:ةدم عوأ للم ومجعلم  هد 
 م8911/لاد6،8277،لم  وقلمخله ةليفلم  أ ةل،لمك بةلمإلجن بملم  وية،ل (  قلع  ة.)مألأومشيل -8

لخول -6 ل (ع ول)مه، أب لمأل د ، لم يق، لماقيثة لم ك ب ل،عهم ل خوى للأنهء لم نهوية لناق لم نص، ل ب ل1،
 .مل6221/اد8816

/لاد8182لللللللللل8 محقل  قلققل ،مبهدئلم  سهن هم،دم لم فكو،لدمشطللدم لم فكولم عهضول،لأريلمل،  -2
 .مل8992

 م8998،لل2 محقلخم ه لع دو،لع تلم قت ةل،عهملم ك ب،لم اهادوة،ل  -1

 (م.د)،( .د) محقل نب لع ول،لم ك ه لم ق سي،لدم لم وي ل  نشو،لم   كةلم عوأ ةلم سعبديةل -1

،م  يوأةلمأل دن ةليفلتق يسلم  غةلم عوأ ةللآدمعهلمهلخالللنشهطيلم  ه عةللم ن بقلمألدأ ة،لمل ةل(آمنة.)آش ي -2
م انةلمألمريلعبقلم اهد ل,لم عهملمقيويةلم  أ ةل بتيةللاوم للم   ف ةلألسهتذةلم  غةلم عوأ ةللآدمعهليفلم  ع  تلم ثهنبي

 ..مل8991/ل22/27إىللل81مهل

ل،أريلم، بنه ،  -7 ل ل لم عوأ ة لم ننضة ل،دم  لتع   نه للطوق لم عوأ ة لم  غة ليف ل  هح،لآخول ،د مسهم ل8 ن بم 
لم6222/لهل8167،

لل)أشري(إأويو، -1 لم ك ب للم   ب ط،عهم لم نهوية لأا لم ن بق لم ك ه لتع    ة للم  بزيع،جقم  ل  نشو ماقيث
 مل6227/اد8167،ل8م عه ي،إ أق،لمأل د ، 

لم ومحهل أبلزيق.)مأهلخ قل ل -9 لعبق ل  ك ه ل، ( لم بطن ة للم حتسسة ل  نشوللم  بزيع، لم  بنس ة لم قم  ل، لم اقمة ل2،
 .م8911،

ل سه)م ب ريي، -82 ل(سع ق ل ،ع ت لم فها ت لم نص، ل  نش،لمتزهاهم غة لم خ ه  للم  بزيع،م و، محتسسة ،ل8و
 .م6221/لهل8161

ل)أب بش -88 ل( مأجي. ل  لمأل د ، لع ه ، لم عه ي، ل  ك ه  لماقيثة لم ك ب لم ن بق،عهم للحت  ل لم  سهن هم لل8،
 .م6227

ل(.م.د)،( .د)،لمن طلم سودليفلم ا ةلمجل مئويةلماقيثة،لديبم لم  ببعهملمجلهمع ةلمجل مئول(عبقلما  قل.)أب ميب -86
ل.م6229(لد،ل ل)إ الحلم  أ ةليفلمجل مئول،ل اهنهملللإجنهزمملم ا بةلم نشول،لمجل مئول(ل"لأبأكو)أهلأبزيقل -82
لتويقيأ -81 له لم قيه) لأق  لمجل مئو( لم بطن ة لم  أ ة للزم ة للتا  ه لت    ه لت ب ه لم ق سي لم ك ه  ل) ,د)، لللللللللللل,د(

ل.(م
ل -81 ل ه  لم ومحه .)ماهم لعبق ل،( لم  سه  لع بم ليف للد مسهم لحبب  ل لل، لمجل مئو، ل، ل  نشو ،ل(د، )مبفت

 .م6227

 لمل6227،(د، )حبب للد مسهمليفلم ّ سهن هملم عوأ ة،مبفتل  نشو،لمجل مئو ،(لعبقلم ومحه .) ه  ماهم -82

سهتذةلم ّ غةلأل ،قومءةليفلم ننهملم  غةلم عوأ ةلع ىلضبءلم ب قةلم  ع    ة،لجم ةلمجلهمعةلم   ف ة(ع ي) هجي، -87
إىلل81عبقلم اهد لمهلم انةلمألمريلل  ع  تلم ثهنبيلم عهمل،لمقيويةلم  أ ةل بتيةللاوم ،م عوأ ةللآدمعهليفلم

 .م27/8991/ل22



 

لأكو) س ينل. -81 ل (أب لم اهاوة، لمآلدم ، لمك بة لم  غبي، لم     ل لمس بيهم ليف لد مسة ل، لم اومء ل دمءمم ل2،
لمل،ل6227/اد8161،
يفلك ه ل،لم  س ريليفلم اومءمملم سبعل  ّقمنيبل،لمك بةلم     هملم  بت ةليفلم هد لم اومءمملد مسةللنفسه، -89

 م6221/اد8،8169مآلدم ،لم اهاوة، 

ل، -62 ل(  ق)د يج لم  ع    ة، لم ع   ة لحت  ل لم  ق يس)، لع ت لإىل ل (مقخل لمجل مئو، لم ب  قة، لم ك ه  لق و ،ل6،
 .مل8998

لتق يسلم  غةلم عوأ ةل،لعهملم ك بل،لمزهاهمل قيثةليف(سعهدلعبقلم كون.)ل،م بمئ ي(لطهلع يل سا.)م ق   يل -68
 مل6229/ادل8961،(8 )مأل د ، جقم ل  ك ه لم عه يل، ماقيثة

ل6221،ل8م ّ غةلم عوأ ةلمنهاينهللطومئطلتق يسنه،لدم لم شولقل  نشوللم  بزيع،لمأل د ،ل لنفسه، -66
إل أ ة،لمسكنق ية،لم ول،لع تلم  غةلم   ب اي،للتع  تلم عوأ ة،دم لم عوفةلم عوأ ة،لم(عبقهل.)م ومج يل -62

 .م8992،(ل، د)

 .م8992،ل،( .دل)ل جهءلع قل،لم ب ثلمألس بيبل،لمعه وةللتوم ،لمنشأةلم عه فلأهإلسكنق يةل،م و،ل -61

ل.لم8916،ل(د، )،لمألل مسليفلم شعولم عويبللد مسهمل خوى،م شوكةلم بطن ةل  نشوللم  بزيعل(عبقم ل)م وك يبل، -61
ل -62 لم  ه ) مضه  لشهاا(  ق ل  ق.)ل، ل (تبف ط لمجل مئوية لم ننضة لمك سبة ل، لمألدأ ة لم ن بق لم6، ،ل8،

 مل8921هل،8221

ليع  )م  خمشوي، -67 لم ع   ةل(مأه لم ك ب لأ ضب ،دم  لع ي ل  ق ليعاب ،منشب مم لإم ل لم ف ل،ققمه ،شوح
 .مل6228/هل8166،ل8،م8، ل(أريلم، بنه )

لم  فى)زيقم ، -61 لم (  ق ل   ع  ت لتوأبية لس كب بج ة لمجلهمع ة،ل،د مسة لم  ببعهم عهم،ديبم 
 .(د،م)،(د، )مجل مئو،

ل، -69 لم فنت،م ننج،مخل هئص،م  ع  ت،م     ل،عهمل(ع ه )م سهسي ليف لع   ة لم ع و، ؤية للقضهيه لم عويب ،م  سه 
 لم6227،(د، )م ك بلماقيث،لمأل د ،

(لدل )هلم ع   ةل،دم لم فكولم عويبل،فهلم  ق يسل   أ ةلم َ غبيةللإن بهعههتهلم س ك ةلل منهطن(  قل ه .)مسكل -22
 م8911/لاد8181

لمل6226/ل8162،ل1،تع  تلم  غةلم عوأ ةل،أالم نهويةللم   ب ط،م قم لم  ويةل،م  بنهن ة، ( سه)ش هتة، -28
ل.م8992،(د، ) الحلعبقلم  بب ،لمألع هللم كهم ة،لدلمليهلم شعويةل،لمهل ئةلم  ويةلم عهمةل  ك ه لم اهاوة، -26
ل8991،(لد، )،م ا تليفلم ع   ةلم  أبية،ك  ةلم  أ ةل،جهمعةلعالمشس،موك لم ك ه ل  نشولض هءلزماول. -22
ل -21 ل)طع  ة ل محق لم عويب، ( شقي لم فكو لدم  للم  ق يس، لم  أ  ا لأا لمإلسالم ة لم عوأ ة لم ثاهفة ل8، ادل8189،

 مل8991/

لتابل -21 لت بيواه، لإعقمداه، لم عوأ ة لم  غة لتع  ت ل ننهم لم عهمة لمألسس ل نفسه، لم اهاوة، لم عويب لم فكو لدم  ،ل6انه،
 لم6222اد،ل8168

للنفسه، -22 لم اهاوة، لم عويب لم فكو لدم  لم ثهنبية، ل   و ة لم عوأ ة لم  غة ليف لم بضبع ة لمتخ به مم لمه لمنهذم لد) (ل .
 .م6222

 (.د،م)ل،ل82عبقلم ع  تلمأوما ت،لم بجهلم فينل ق سيلم  غةلم عوأ ةللآدمعه،لدم لم عه فلم و، لل -27

 (.دلم)ل،ل(دل ل)لعبقلم نعتلس قلعبقلم عهلل،لطوقلتق يسلم ّ غةلم عوأ ةل،ل -21



                                                                                                                               ل

 

  

لم به ي.)ع و -29 لعبق ل سين لل،( ل  ك هأهم، لمإلسكنق ية لموك  لتع  نه، للتابن لم عوأ ةتع   نه لم  غة ل، )فنب  (لد
 .مل6222

 .م8999،ل(دل، )،لقضهيهليفلتع  تلم  غةلم عوأ ةللتق يسنه،للم ك بلم عويبلماقيث،لمإلسكنق يةلنفسه،ل -12

لع ي.)ع  ة -18 ل( سه ل  لمأل د ، ل، للم  بزيع ل  نشو لم شولق لدم  لم عوأ ة، لم  غة لتق يس ل سه  ب ليف ل8،م كهيف
 .م6222.

ل -16 لم اهاوة، ل، لم عويب لم فكو ل،دم  لم عوأ ة لم  غة لفنب  لتق يس ل، لمقكب  ل محق ،ل(د، )ع ي
 م6222/اد8162

 .م8911،ل6م ومئقلم عويبلأريلمل،ل بنه ،ل للع يلجبمدلم  هاو،ل  بللتق يسلم  غةلم عوأ ة،لدم  -12

ل،ل -11 لمل ق)ع سهين ل (عبق لم بمدى، لم لم  لم بعة ل، لم  ع    ة للم حتسسهم لمل  ع لأا لم  غة .ل8،
 .م6282

 .م6282،ل8نفسه،لماهي سلأنهءلمحمل بىلم  غبيل،لم بعةلم لم ،لم بمدي،ل  -11

لث -12 لمحتسسة ل   اليا، لم ع ت للنهويهته،دم  لعهقل،م  ع ت ل   أ  الفهخو اهف ة
 م8992،آذم ،مه س،7لم نشو، 

دل)مألد لم اقنل،لدم لمجل ل،لأريلم،ل بنه ،»ل،لمجلهمعليفلته ي لمألد لم عويب،ل( نهل.)م فهخب يل -17
ل(د،م)ل( .
 .م8992ل6،ل (دل، )،ك التق سلأبمس ةلمألاقمفل،(عبقلم ع ي .)،لم غوضهفل(عبقلم    ا.) فه ميبلم -11

/لادلل8162لللل6ةلمإلسدالم دةل،لعهملم ك ب،ل  ق يسلمخله ةلأه  غةلم عوأ دةللم  أ ددفخولم قيهلعهمول،لطوقلم لل -19
ل6222

قبهءللدم ،لع تلم  غةلم ن يلأالم نهويةللم   ب ط،لد مسةلت ب ا ةلع ىلم سب لم ك ة،ل( ب يلإأوما ت) فايلم -12
 .م6222/لادل8168،ل8،ل ل8   هأعةللم نشوللم  بزيع،لم اهاوة،لم

،م بالغةلم عوأ ةللنهويةلم  بم للأالم  نهريللم   ب ط،لمل ةلم   ف ةلألسهتذةلم  غةلم عوأ ةللآدمعهل(م عويبل.)قالي  ة -18
 .م8991/ل22/27إىلللللللل81يفلم  ع  تلم ثهنبيلم عهملمقيويةلم  أ ةل بتيةللاوم ،لم انةلمألمريلعبقلم اهد لمهل

لس   ه .)ب ةق -16 ل سا ل( لم عوأ ة، لم  غة لتع  ت ل ، لم و، لم عه ف، لت ب ا ة،دم  للمبمقا لحت    ة ل6د مسهم
لم8976،
ل -12 ل.)كوخي ل  نشول(عه ف لم ثاهفة لدم  ل، لم  ق يس للطوق لم ننج ليف لد مسهم ل، لم عو  ل غري لم عوأ ة لم  غة لتع  ت ،

 .لللللم8991/لادلل8181(ل .د)لم  بزيعل،لم فيه ةل،لم اهاوةل،ل

 مل8991،ل8أبيةل،لدم لم فكول،لسب يهل،ل ،ل د لمألطفهلللم ا تلم  ل(  قلع ي)لكنعه ، -11

م ّ ينةلم بطن ةل   نهاج،لمقيويةلم  ع  تلم ثهنبيل،لمشولعلم بث اةلم ومفاةل ننهملم سنةلمأللىللمهلم  ع  تلم ثهنبيل -11
ل لم بطن ة لم  أ ة للزم ة للتكنب بج ه، لع بم لمش   لآدم ،جقع لمش   لجقع للم  كنب بجي، (لد، )،(د، )م عهم

ل.م6221جهنفي
م  غةل)م  ينةلم بطن ةل   نهاجلمقيويةلم  ع  تلم ثهنبي،لمننهملم سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب بجيل -12

 .م6222،لمه س(د، )،(د، )شعبةلآدم للف سفة،لآدم لل غهمل جنب ة،ل(م عوأ ةللآدمعه



 

لم ثه ثل -17 لم سنة لمننهم لم ثهنبي، لم  ع  ت لمقيوية ل   نهاج لم بطن ة للم  كنب بجيلم  ينة لم عهم لم ثهنبي لم  ع  ت لمه ة
 م6222،لمه س(د، )،(د، )م شعبلم ع   ة،ل(لم  غةلم عوأ ةللآدمعه)

لم عهملم -11 لم ثهنبي لم  ع  ت لمه لم ثه ثة لم سنة ل ننهم لم ومفاة لم بث اة لم ثهنبي، لم  ع  ت لمقيوية ل   ننهم، لم بطن ة  ّ ينة
 .م6222،لمهيل(دل، )لم  كنب بجيلمج علم شعبلم ع   ةلللمألدأ ةللزم ةلم  أ ةلم بطن ةل

 مل8991/لهل 8181،ل1اهاوة، ،م نهاجلأالم نهويةللم   ب طل،عهملم ك ب،م ( محقل سا)م  اهين، -19

 مل8991،ل8،م ول، (د،د، )نفسه،م ننج،مألسس،م كبنهم،م  نه  همل -22

،فاهلم ّ غةللخ هئصلم عوأ ةل،لد مسةلحت    ةلماه نةل  ك  ةلم عوأ ةللعوال ننجلم عوأ ةلمأل  لليفل(  ق)م به  ل، -28
 .م6221/اد8162،ل(د،ل )ل بنه ل،م  يقيقللم  ب  ق،لدم لم فكول   بهعةللم نشوللم  بزيع،لأريلمل،

ل8992/ل،8187،ل6  قلعبقلمخله طل  ق،لإخ به مملم  غةل،لم هأعلجهمعةلم  كلسعبدل،م ويها،  -26
ل -22 لم ك بلل) محق(مقمس ل لعهم لم عه ي، ل  ك ه  لجقم  لم شعوي، لمخل ه  ل     ل لمننج ل ب لم ّنص،  سهن هم

 .م6227ماقيثللمأل د ل ل،

لق دة،ل منه لم ن بقلمألدأ دةللخ هئ نهلمعلمندهذمل   د   للللزم ةلم  أ دةلللللمقيويةلم  أ ةل بتيةلل ل -21
ل.م6229ل–مل6221،ل(ل .دل)لم بطن ةللللل
لم  -21 لم ثهنبي لم  ع  ت ليف للآدمعه لم عوأ ة لم  غة لمننهم لم عهم، لم ثهنبي لم  ع  ت لمقيوية لم  أة لد، )عهم،لزم ة ل8991(

 (.مننهملققن)

لآدعهلم عوأ ةلي،للث اةلمف الم نهاجل   ع  تلم ثهنبيلم عهمللم  كنب بجي،مج علم شعبلم  غةلمقيويةلم  ع  تلم ثهنبل -22
 .م 6221جبم (ل .د)لزم ةلم  أ ةلم بطن ةل

مومدلعبقلم ومحه لم ل ،لمهلم  بملإىللم نصل بلنسطلمننييل ق مسةلم نصلم شعوي،دم لم بفهءل قن هلم  بهعةلل -27
 ل.مل6226،ل8لم نشو، 

 .م8912،(لد، )،لم ّنصلمألديبل،لمهل يهللإىلل يه،لديبم لم  ببعهملمجلهمع ة،(م ه كلعبقل)،موتهال -21

،حت  للطوياةلتنهلللم نصلمألديبليفلم ك ه لم ق سيل   و  ةلم ثهنبيةلمل ةلم   ف ةلألسهتذةلم  غةل( ش ق)موسي، -29
ل22/27إىللل81م انةلمألمريلعبقلم اهد لمهل,للاوم لم عوأ ةللآدمعهليفلم  ع  تلم ثهنبيلم عهملمقيويةلم  أ ةل بتيةل

 .م8991/

لزم ةل(لمج علم شعب)لآخول ،لد  للمألس هذلم  غةلم عوأ ةللآدمعهل  سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيل(لشويا)مويبعيل -72
 (.د،م)،(د، )م  أ ةلم  طن ةل

ل عنقلم  أبيلم بطينلم -78 ل" للآدمعه لم عوأ ة لم  غة ل" لم ثه ثة لطبعةلجقيقةلم سنة ل مهلم  ع  تلم ثهنبيلم شعبلمألدأ ة،
 .م6282-6229  منا ةلل،للزم ةلم  أ ةلم بطن ة

ل"لم عنقلم  أبيلم بطينل -76 للطبعةلجقيقةل"لم  غةلم عوأ ةللآدمعه م سنةلم ثه ثةلمهلم  ع  تلم ثهنبيلم شعبلم ع   ة،
ل.م6282-6229منا ةلل،للزم ةلم  أ ةلم بطن ةلل

 (.د،م)،(د، )م بطين،لم خ ه ليفلمألد للم ن بقللم ناقللم  مجتلمألدأ ة،لزم ةلم  أ ةلم بطن ةل،لم عنقلم  أبي -72

لم  أ ةل -71 للزم ة لم  بسط ل   ع  ت لم عوأ ة لم  غة ل،تع    ة لمس بمات للحتسا لم  أ ة لمس خقمي ل  كبيه لم بطين م عنق
 (د،م)،ل(د، )م بطن ةل،لمجل مئول،ل

ل.م8992،ل8ومءةليفلم  ابنلم  أبي،لمجع ةلمإل الحلمتج  هعيلم  أبي، لآخول ،لق(ل  قل)ماقمدلل -71



                                                                                                                               ل

 

  

ل -72 لم ب ضهء، (  ق.)مكسي للم  بزيع،م قم  ل  نشو لم ثاهفة للتان هم،دم  لم نني ة،ماه أة لم اومءة ،ل8،ديقمك  ك
 .م8997

لت ب ا ة،ل -77 ل  سنة لقضهيه لزكويه، لثومث ة)م شهل لماه نة لمع لمج  هع ة،نفس ة ل غبية لد مسهم ل ل   اليا،ل( لم ع ت دم 
 .م8992،كهنب لم ثهينل،لينهيول8أريلم،ل بنه ،ل ل

ل8992/هلل8187،لم و،1،م بجهلم ع  يل ق سلم  غةلم عوأ ة،محتسسةلم وسه ة، (عهأقلتبف ط)مهلهمشي، -71
ل، -79 ل  ك ه ل(   فة)ابهشي لجقم  لماقيث، لم ك ب لعهم لم نهققة، لم اومءة لتن  ة ليف لمأل   ة لم ن بق لمس ث ه  ،

 .ملل6221/لاد8،8169 يلمأل د ل م عه

ل،ل -12 للم  بزيع للم نشو ل   هأعة لم فكو لدم  لع   ة للت ب اهم لنهوية لمفها ت ل، لم عوأ ة لم  غة لتق يس ل، لجهأو ل محق ل  ق
 .م6226/لادل8162،ل8مأل د ل،ل 

مءلم شوق،لل  قلم س قل محقلخ  فة،للم نه مملم  غبيةللم  خ الم عا ي،ليفلضبءلع تلم نفسلم عويفل،لمك بةلزاول -18
 .م6222،ل8م ول 

 

 

 

 المراجع  المترجمة

 

لمجل مئويةل -16 لم بطن ة لم  أ ة للزم ة لمجل مئوية، لأه كفهءممليفلم ق سة لم اه أة لتاقنلأبأكولأهلأبزيق، إك ميفل لجريسل،
 .م6222،ل(د، )لمك بلم  بن سكبلمإلق   يل   غو لم عويب،لم وأه ،

لمأول -12 ل)ل  لدلجالس ل( لم ومج ي، لعبق لتومجة لم عوأ ةل، لم ننضة لدم  للتع   نه، لم  غة لتع ت ل سس لشعبه  ل محق ع ي
 .م8991،ل(د، )   بهعةللم نشو،لأريلم،ل

لت قل مغ،م  ع  تلم فعهل،تومجةلأسهمةلخه قلم س ت،جم سلم نشولم ع  ي،جلنةلم  أ  اللم  عويبللم نشولل، ي شه دلد  -11
 مل6222،ل8م كبي ، 

 

 مـــــالمعاج

 
ل سه لم عو ،لممأهلمنهب لمألن ه يلم -11 لدم ل7إلفوياي، لعهمو محقل  ق ل، ،منشب ممل  قلع يلأ ضب ل ااه

 .م6222/اد8161ل8م ع   ةلأريلمل،ل بنه ،ل لم ك بل

ل بنه ،  -12 لأريلم، ل   اليا، لم ع ت ل،دم  لمألديب لم عيت لم نب ، لعبق لم وسه ة، 6جبب  لمحتسسة لم ثهين، لكهنب  ل1،
 م8911،ل(ينهيو)مل8992/هل8187م و،ل

 

 : طبوعات و الدوريــاتالم 

 
د،دل)،م ناقلمألديبلماقيث،لتق يس ةلم ن بقلم ق  للم  أبي،دل يةل   بج هلللللللللللللللللللل(  ق)م  مهي،ل -17

 مل8992،ل6،م(د، )،( 



 

ةلمألثو،لجم ةلمآلدم للم  غدةل،لك  ةلمآلدم للم ع بملمإلنسهن ةل،جهمع ،لم نصلأالم فنبمللم اومءةل،( ببخ)أبمج ا، -11
 لم6226ل ق ة،مجل مئو،م عقدلمأللل،

،ع تلم نصللتع  تلم  غهمل،لمقمخالملم  بملم ق مسيل بللتع    ةلم نصلمألديبليفلم و  ةل(مشوي)أهلخ  فةل -19
 م8999/لل21/لل67م ثهنبية،فويطلم ب ثل  ع    ةلم نصلمألديب،دمئوةلم  غةلم عوأ ةللآدمعه،م وك لمجلهمعيلأب ق ةل

ل،مل،(  ق)أنعببد، -92 لماقيث لمألديب لم ناق للمنهاج لم ثهنبي ليف لمألديب لم ق  للل نص لم ن بق تق يس ة
 م8992،ل6،م(د، )،(د،دل )م  أبي،دل يةل   بج هل

 قلدلم نصللمخل ه لأالم بضعللمتض وم ،لمألثولجم ةلمآلدم للم َ غهملك  ةلمآلدم للم َ غهمللل،( ش ق)   ت، -98
 لم6227ل   ةلمجل مئولم عقدلم سهدس،لك  ةلمآلدم للم ع بملمإلنسهن ةل،لجهمعة

عهملم فكولم كبي ،لمل سلم بطينل  ثاهفةللم فنب للمآلدم لل،،لم ف ك ب للم فنب لم عه وة(  ةلي يق)،م وفهعي -96
 .م8991مل قلم ومأعللم عشول ،لم عقدم لمألللللم ثهينليبن ب،لسب   ،ل ك بأو،لديس  ،ل

للل(عبمدي)م  هدق، -92 لم  ض ا لمألديب،م،س   هئ ة لم نص لع  لم  غة لمعنقللتع  ت ل، لمألديب للم نص م س   هئ ة
ل.م8991مهيلل81/لل81م  غةلم عوأ ةلللآدمعهل،لعنهأةل،ل

د،دل)لق  للم  أبي،دل يةل   بج ه،شول لم اومءةل  نصلمألديبلم اقن،تق يس ةلم ن بقلم (عبهس)م  ب ي، -91
 م8992،ل6،م(د، )،( 

 م8911جبم لل29ادلم بمفطل دلل8181ذللمايةلل69مخل  سلل12عقدلم شولقلم ثاهيفل،(ع ي ) عبه ل، -91

 لم8911جبم لل29ادلم بمفطل دلل8181ذللمايةلل69مخل  سلل12م شولقلم ثاهيفلعقدلل،(أشري)فر،م -92

عهملم فكولم كبي ،لمل سلم بطينل  ثاهفةللم فنب للمآلدم لمل قلل،،عالقةلم نصلأ ه به(قهست)م بمين،ل -97
 .م8991عشول ،لم عقدم لمألللللم ثهينليبن ب،لسب   ،ل ك بأو،لديس  ،لم ومأعللم 

 

 

 

 : لرسائل واألطروحاتا

 
 طول ةلل)لتع    ةلم نصلم اوآينليفلإطه لم  كبيهلمجلهمعيلم  خ صليفلم  غدةلم عوأ دةلللآدمعهل،(يلي)،بتوديهلأ -91

 .ملل6222-6221 مئو،ل،لقستلم  غةلم عوأ ةللآدمعهك  ةلمآلدم ،لجهمعةلمجل(دك ب مهل

،تع    ةلم نصلمألديبليفلم و  ةلم ثهنبية،ماو لم ثه ثةلآدم لمنبذجهلقستلم  غةلم عوأ ةللآدمعه،ك  ةل(مح قة)أبعولة، -99
ل.مل8999/لمل8991مآلدم ،جهمعةلل ق ة،ل

 

 :ـةجنبيلغـة األالّ مـراجع ب

 
Roland barth,le dégré ziro de l'écriture suive de niveau esscris  critique édition de seuil, 1973 et 1972. 100-    

 

 :مراجع إلكترونيـة
 

 .تع    ةلم نصلمألديبللل ثواهليفلم فنتللم  ذلقل،(عهئشة)، مهشل -020

/http//www.awu-dam.org/mokifadaby/388/mokf388-004.htmلللللللمسهءل68:22م سهعةلل6282ل/62/29:ليبملل
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ل،  -020 لغن ت لما  ت لعبق ل   ق لق  قة ليف لم  بب لمتهمليبقومءة لعبق ل الح لد:أا تل  شهعو
http//daifi.montadaarabi.com/t1253-topic للللللللللمسهءل62:22م سهعةلل62/29/6282:يبملل

 :المقابالت 
للل22/29/6282اذملم بضبعليفليبملل جوملم به ثةل اهءممللماهأالملعقيقةلمعل سهتذةلم هدةليف-023

ل.ع يلمالحلل ق ةللثهنبيةلمبه  لم   يلل ق ةأثهنبيةلم عا قلسيلشويالل89/29/6282ليبمللللللللللل
أثهنبيةلم عا قلسيلشويالع يلل6282سب   لل66/لل62 هدةلمهليبملتنس ا ةلمعل سهتذةلملهم جوي لج س-024

 .مالحلل ق ة

 أب ق ةل29/82/6282 جوي لماهأ ةل خوىلمعلمألس هذةلأبزيه لجنهةليبمل-021

يبملللل82/21/6282:لمقينلش هميلليبملم س قلم ف  ل  قلمعقيلم او يهمت لم اهأةلمعل -020
ل.أثهنبيةلم عا قلسيلشويالع يلمالحلل ق ةل.ل22/29/6282

 
 

 

 

 

ل
ل
ل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لالموضــوعات فهـــــرس
ل
ل



                                                                                                                               ل

 

 

 

الصفحـة               الفهــــــرس                                                              

 اإلهــــــــداء 

 كلمـة شكـــر 

ةـــــــــمقدم أ  

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444دــــــــتمهي 01  

44444444444444444المسطرةامي وعالقته باألهداف ياختيار المحتوى التعل :الفصل األول 08  

4والكفاءات4التدريس بواسطة األهداف:المبحث األول 09  

مي وعالقته باألهدافياختيارالمحتوى التعل:المبحث الثاني 15  

 .....................................................................وصــــــار النصيــــــاخت -8                          15

 ......................................................................وصـــالنص أسس اختيار -6                          29

4 ه للمدة الزمنية وللفئة العمرية ومالءمت مييعرض المحتوى التعل:  لثالمبحث الثا 39  

39 …………………………………. التدريج في عـــــــرض المحتــــــــــوى -8                         

......................................................والمنهاج 40 مالءمة المحتوى للمدة الزمنية -6                          

............................................مالءمة المحتوى للفئة العمرية واألهداف -2                        .......  42  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444خالصة الفصل 44  

4444444444444444444444444444444444444444444يــــــوى التعليمــتحليــــل المحت :الثانيالفصل  42  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ـــارف والقيــــــــــــمـــالمعـ: المبحث األول 50  

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444المقــــاربة اللّغــــويةالبنى و :المبحث الثاني 65  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444خالصة الفصل 92  

44444444444444444444444444444444444444444منهجيـة تحليل الّنصوص المقررة: الفصل الثـالث 100  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444وصمنهجية تحليل الّنصـــــ: المبحث األول 101  

 .............................................................................منهجيــــة التحليــــــل -8                     101

 ...................................................تحليـل النصوصالفهــــــم وعالقته بمنهجية  -6                    112

 .................................................أنماط النّصــوص وعالقتها بمنهجيـــة التحليل -2                    116

 ....................................جيـــة التحليلوعالقتها بمنه  المهارات اللّغــويـة المكتسبة -1                    119

44444444444444444444444444444444444444444444444مقترحـات في منهجية تحليل النّصـــــوص: المبحث الثاني 132  

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444واإلختبار لتمرينلنموذج تطبيقي : المبحث الثالث 142  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444خالصة الفصل 160  

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444خــاتمـــــة 163  

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444المـــــالحق 164  

4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 4قـائمــة المصادر والمرجع 210  

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444المـوضوعـاتس فهـر 224  


