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ٌلخبر الىخاب اإلادزس ي الىطُلت ألاهثر أَمُت في 

الاطخغىاء كىه، أو  ًىمًالخللمُت، فال / اللملُت الخللُمُت 

اطدبداله بىطُلت أزسي، باكخباٍز اإلاترحم الخلُلي إلاا ًسد 

و   في اإلاجهاج مً مادة كلمُت وملازف مخىىكت وزبراث،

يهدف َرا البدث إلى إللاء الظىء كلى مدخىي هخاب 

اللغت اللسبُت للظىت الثالثت ابخدائي الجُل 

كلى جدلُل اإلادخىي و مً زّم كسض ما  الثاوي،باالكخماد

حاء في الىخاب مً هاخُت الشيل و اإلاظمىن. بغُت الخلسف 

اكلى   في الىخاب. ظلبُاثو ال الاًجابُاث التي خَى

Summray : 

The text book considers the 

method the most important in the 

teaching and learning process. We can 

not dispense with it or substituted by 

other means, as real translator 

according to curricular of knowledge 

and experiences. 

The research aims to highlight on 

the substance of Arabic text book for 

the third year of primary 

education(second-generation) 

depending of content analysis, and then 

presentation according to text book on 

both form and substance in order to 

identify power points and weakness in 

the text book.  

جدلُل اإلادخىي، الىخاب  الكلماث املفاجيحيت:

 .اإلادزس ي، اإلاجهاج، الىطُلت، الخؼأ، الصسف، الىدى

اإلادخىي َى كبازة كً  جدلُل:   جؤطئت

أداة حظاكد الباخث كلى مالخـت وجدلُل 

ًساد  كاملَى الخدلُل  َرامظمىن زطالت ما، و 

س الخؼؽ الدزاطُت،  مً زالله بىاء اإلاىاهج وجؼٍى

وكد شهد جدلُل اإلادخىي حلاٍزف مسخلفت 

 ومخباًىت هىزد مجها: 

 ( ًسي بُلسطىنBrelson : جدلُل »( أنَّ

أطالُب البدث الللمي، التي اإلادخىي َى أخد 

تهدف إلى الىصف اإلاىطىعي واإلاىـم والىمي 

للمظمىن الـاَس إلاادة مً مىاد الاجصاٌ،  أما 

( وطازج مىطيىفي Henry paul"بٌى َجري" )

(Serg moscovici فلد خددا حلٍسف جدلُل .)

ه "مجمىكت مخدازلت مً الخلىُاث  اإلادخىي كلى أهَّ

؛ 1«ىطائل اللظاهُتحظخلمل أطاطا كىد جىاٌو ال

را ٌلني أهَّ  أداة مىهجُت لدزاطت الىمُت » ه َو

وأداة الاجصاٌ وأداة الزخباز فسوض ملُىت مً 

مادة الاجصاٌ، وأداة للخيبؤ، وجىمً أَمُت جدلُل 

لٌى كىه 2«اإلادخىي في خالتها الدًىامُىُت . ٍو

ه 
ّ
أطلىب أو أداة البدث :» "طمحر خظحن" أه

ن في مجاالث كدًدة الللمي، ٌظخسدمه الباخثى 

ت  ذ للمادة اللغٍى لىصف اإلادخىي الـاَس والصٍس

اإلاساد جدلُلها مً خُث الشيل واإلاظمىن، وذلً 

ا في وصف َرٍ  بهدف اطخسدام َرٍ البُاهاث، إمَّ

ت التي جىشف الظلىن الاجصالي بحن  اإلاىاد اللغٍى

أػساف اللملُت الخللُمُت، أو الهدشاف الخلفُت 

ت أو الثلافُت أو الظُاطُت أو الللائدًت التي  الفىٍس

ت والخلسف كلى اللائمحن  جيبم مً السطالت اللغٍى
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بلملُت الخىاصل التربىي مً زالٌ اليلماث 

والسمىش والصىز ووافت ألاطالُب  ،والجمل

ت شىال ومظمىها  . 3«الخلبحًر

فا       ومً زالٌ الخلاٍزف الظابلت هظم حلٍس

أطلىب :» إحسائُا  لخد جدلُل اإلاظمىن، َى 

مىـم لخدلُل مظمىن زطالت ما، يهدف إلى 

لت للخدلُل  الخصيُف الىمي إلاظمىن ما، أو ػٍس

واإلاالخـت كصد الخصيُف والترجِب، أو أداة 

مىهجُت لدزاطت الىمُت، وأداة الاجصاٌ، وازخُاز 

ى أخد ألاطالُب التى حظخلمل في جدلُل  جيبؤ، َو

 اإلاىاد ؤلاكالمُت بهدف الخىصل إلى اطخيخاحاث

 . 4«جسص وطائل الاجصاٌ

ومىه فئن جدلُل اإلادخىي ٌلخبر أخد 

أطالُب البدث الللمي الري يهدف إلى الىصف 

مع َرا الىصف  ،اإلاىطىعي إلاظمىن ملحن ٍو

شيل ومظمىن السطالت، ووشحر إلى أن مدخىي 

جدلُل الىخب اإلادزطُت ًيىن مً وزائه َدف 

ى لفذ اهدباٍ الجهاث الىصُت لبلع  ،أطاس ي َو

مً أحل اللمل كلى جدازهها  ،ىاث والصالثالهف

 وإزساج الىخاب في صىزة مخياملت لخدمت اإلاخللم.

 : خصائص جحليل املحتوى: 1

: هلل الـاَسة مً مدُؼها الوصف -

مً زالٌ  لها، اللادي بئكؼاء وصف دكُم

اإلاالخـاث التي جلدم في َرا اإلاجاٌ، أو مً زالٌ 

لخمد في  البُاهاث التي جلدمها وطائل الدزاطت. َو

 ول ما ًخللم باإلاىاحي الشمىلُت.كلى َرٍ الخالت 

: وىهه ًىلل الـاَسة كلى املوضوعيت -

هه الًددر زدوشا أزىاء الىلل، ألهه أكىاَجها، ف

را ما ًمىً ًمُل إلى الىصف في اإلالام ألاو  ٌ َو

اث بىُفُت مىطىكُت كابلت  مً جدلُل اإلادخٍى

ب واللُاض.  للخمدُص والخجٍس

: جلً اإلاىطىكُت خخمذ كلُه التىظيم -

أن ًىـم اإلاادة اإلاجمىكت، لدظهل كلُه كملُت 

الدزاطت بلد ذلً، وهي بىد أطاض في كملُت 

 الخلدم في البدث.

: جيىن الىمُت دائما متزاًدة بغُت الكميت -

لىصٌى إلى الصدق مً زالٌ اللُىاث الىبحرة ا

التي حلخمد هدزاطت إلى حاهب ألادواث اإلالؼاة 

طابلا مجملت ألَداف ملُىت، وأدواث ًيخجها 

 البدث هفظه.

: ٌلني أهه ٌلخمد ألاطلىب اإلاجهجي العلميت -

خسر اإلاىهج الىصفي  الللمي في الدزاطت، ٍو

 الخدلُلي في غالب ألاخُان. وحشمل اإلاىهجُت

اإلاساخل التي ًلؼلها اإلادلل اهؼالكا مً ألاَداف 

 والفسطُاث وصىال إلى الىخائج.

 :الشكل واملضمون  -

إّن الىخائج التي ًخىصل إلحها جيىن كد شملذ      

                حاهب الشيل واإلاظمىن، لرا فهى ال 

ًددر شسزا بحن ما َى شيل كلى أطاض أهه 

الخدلُل، وبحن اللملُت البظُؼت في كملُت 

اإلاظمىن الري َى ألاطاض في كملُت الخدلُل 

وغُاب أخدَما ًيىن كلى خظاب صدق 

   5الىخائج.

 . : أهداف جحليل محتوى الكتاب املدرس ي -2

للل الهدف ألاطاس ي للخدلُل اللغىي َى 

والتي في غالب  ،جدظحن اإلاادة مىطم الخدلُل

هدً في َرا و  ،ألاخُان ًيىن الغسض مجها الاجصاٌ

اإلالاٌ طىداٌو جدلُل مدخىي هخاب )اللغت 
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اللسبُت( للظىت الثالثت ابخدائي طمً الجُل الثاوي 

 .واإلاظمىن مً خُث الشيل 

 . : مفهوم الكتاب املدرس ي 3

لغت: الىخاب َى ول ما ًىخب فُه مً 

الفلل هخب ًىخب هخابا وهخبا، حمله هخب في 

م كاٌ هللا حلالى  ب  ﴿اللسآن الىٍس ذلً الىخاب الٍز

ى اللدز  فُه﴾ والىخاب َى الخىزاة وؤلاهجُل، َو

والغسض وألاحل ومىه كىله حلالى ﴿ليل أحل 

ألكظحّن »هخاب﴾ ومىه كىله صلى هللا كلُه وطلم 

وأم الىخاب هي الفاجدت وأَل « بِىىما بىخاب هللا

 6 الىخاب َم الحهىد والىصازي.

ُب : الىخاب هما ٌلخلد "شوي هجاصطالحا  -

مدفىؾ" َى الراهسة التى جدفف ما مض ى لُيىن 

هلؼت البدء إلاا كد خظس، والىخاب كىصس َام في 

اللملُت الخللُمُت وأهه مً أهثر الىطائل 

اطخسداما في اإلادازض، إذ حلخمد كلُه اإلاىاد 

ظها اإلاسخلفت التى ًخظمجها  الدزاطُت، وػسق جدَز

مىهج الدزاطت، فهى ًفظس الخؼىغ اللٍسظت 

خظمً أًظا للماد ظها ٍو ة الدزاطُت وػسق جدَز

اإلاللىماث وألافياز واإلافاَُم ألاطاطُت في ملسز 

ملحن، هما له إمياهُاث مخلددة في اللملُت 

الخللُمُت، ولرا ًجب أن ًخىفس الىخاب اإلادزس ي 

اإلاىار اإلاالئم الري ًجلل اإلادزطت حظخسدمه في 

هما ٌلسف  صىزة ججرب الخالمُر في اطخلماالجه .

ىخاب كلى أهه الىطُلت ألاطاطُت في ًد الخلمُر ال

واإلاىزىق بها،وألن طلؼت كلُا هي التى دفلذ به إلى 

لسف الىخاب اإلادزس ي بأهه  ألاًدي وألاكحن . َو

ى الري  الصىزة الخؼبُلُت للمدخىي الخللُمي َو

لت التى ٌظخؼُم بها إهجاش  ًسشد اإلاللم إلى الؼٍس

ا أهه ًمثل في أَداف اإلاىاهج اللامت والخاصت، هم

الىكذ هفظه الىطُلت ألاهثر زلت في ًد الخلمُر، 

هـسا إلالاًِع السكابت الصازمت التى جسظم لها 

اجه مً كبل الظلؼاث الللُا،لرلً فهى  مدخٍى

حدًس باالػمئىان إلُه ألن واطلٍى َم كادة مً 

اإلاسخصحن في التربُت واإلاادة الللمُت . هما كسف 

صٍس وأَدافه والخالي: الىخاب اإلادزس ي في طىء كىا

شخمل  َى هـام هلي يهدف إلى مظاكدة اإلاللمحن َو

كلى كدة كىاصس: ألاَداف واإلادخىي وألاوشؼت 

م، وبهرا يهدف إلى مظاكدة اإلاللمحن  والخلٍى

واإلاخللمحن في صف ما، وفي مادة دزاطُت ما كلى 

جدلُم ألاَداف اإلاخىزاة  هما خددَا اإلاجهاج أما 

ف الىخاب اإلادزس ي: بأهه )زوبحن دًيىزث( فُلس 

هخاب ٌشمل هال أو حصء ملُىا مً مىهج ملحن، 

 بشيل شائم في كدة مؤطظاث.

أما كبد "الخفُف طالمت"، فحري أن 

الىخاب اإلادزس ي وطُلت مخىافسة مم ول جلمُر 

ا بشيل حُد، زاصت الىخب  مىً اطدثماَز ٍو

الخدًثت للمسخلت الابخدائُت اإلاصودة بالصىز اإلالىهت 

لت كلى مىطىق الدزض، خُث حمُلها وذاث دال

جي إلالسفت  صىز جلىد و حظحر باإلاخللم بشيل جدٍز

 الخسوف واليلماث والجمل ابخداء مً الجملت .

والىخاب اإلادزس ي الجصائسي في كمىمه مً 

الىىق اإلاغلم واإلالصىد به الىخاب الري ًترهص كلى 

لت مىـمت ال جيىن ًد  اإلادخىي وجلدًمه بؼٍس

ئه واهدشافه والىخاب اإلافخىح ًلىم للمخللم في بىا

كلى اهدشاف اإلالازف وبىائها مً زالٌ أوشؼت 

ت  جبرش فحها كدزاث اإلاخللم الشخصُت والُدٍو

شىدوا  لسف )فساوظىا َز ت، َو  Farncoisوالفىٍس

Richaudeouكبازة » ( الىخاب اإلادزس ي كلى أهه

كً وطُلت مؼبىكت مً أحل اطخلمالها في مظاز 



 

 

 169 

2018 

ني ملحن، جخمحز بمدخىي ذي حللُمي أو طُاق ج يٍى

أبلاد زلافُت اًدًىلىحُت وبمددداث كلمُت 

بُداغىحُت وحلخمد أشياال للخىاصل وجسظم في 

لد الىخاب اإلادزس ي وزُلت  7«جىـُمها إلاىهج ملحن َو

ت مىخىبت للملُاث الخللم والخللُم والتى  جسبٍى

 ججظد البرهامج السطمي لىشازة التربُت الىػىُت .

َى مجمىكت الخبراث :» املىهجمفهوم -

اطُت و الفىُت  ت الاحخماكُت الثلافُت و الٍس التربٍى

و الللمُت التي جسؼؼها اإلادزطت و تهُئها لؼلبتها 

دازل اإلادزطت أو زازحها، لُلىمىا بخللمها بهدف 

اهدظابهم أهماػا مً الظلىن، أو حلدًل أو حغُحر 

و جخفم حلاٍزف اإلاجهاج كلى أهه 8«أهماغ أزسي 

جمىق الخبراث التي حلمل كلى جدلُم الىمى م

اإلاخيامل لشخصُت اإلاخللم و َرا ًخفم مم حلٍسف 

الدهخىز حىدث أخمد طلادة في هخابه) اإلاىهج 

مسؼؽ جسبىي ًخظمً »اإلادزس ي اإلالاصس( بأهه:

كىاصس ميىهت مً أَداف و مدخىي و زبراث 

م، مشخلت مً أطع  حللُمُت و جدَزع و جلٍى

و هفظُت و ملسفُت مسجبؼت فلظُت و احخماكُت 

باإلاخللم و مجخمله، و مؼبلت في مىاكف حللُمُت 

حللمُت دازل اإلادزطت و زازحها جدذ إشساف مجها 

بلصد الاطهام في جدلُم الىمى اإلاخيامل لشخصُت 

اإلاخللم، بجىاهبها اللللُت  و الىحداهُت و الجظمُت 

م مدي جدلُم ذلً وله لدي اإلاخللم  9«و جلٍى

فها اللام هي ول يلتمفهوم الوس- : في حلٍس

أداة ٌظخلحن بها ألاطخاذ لدظهُل و جبظُؽ و هلل 

جدظحن »اإلاللىماث للمخللمحن هي حظاكد كلى

كملُت الخللم و جسكُت كملُت الخللُم، و ذلً 

ت و  ب اإلاخللمحن كلى اهدظاب اإلاهازاث اللغٍى بخدٍز

اللاداث الىالمُت اإلاسخلفت، و كد أدي الخؼىز 

ىىىلىجي إلى جىىق َرٍ الىطائل الللمي و الخ

الخللُمُت و جؼىزَا في هفع الىكذ.و حلحن 

الىطائل الخللُمُت كلى دكم الادزان لدي 

اإلاخللمحن، و حلحن اإلاللم كلى جدلُم ألاغساض 

الخللُمُت البُداغىحُت أزىاء حلامله اإلاباشس مم 

 10«مادجه مً حهت، و مم اإلاخللم مً حهت أزسي 

حلاٍزف الخؼأ : حلددث مفهوم الخطأ-

 :هرهس مجها كلى طبُل الرهس ال الخصس ما ًلي

َى أي اطخلماٌ زاػئ لللىاكد "»سيرفرثٌلسفه "

أو طىء اطخسدام اللىاكد الصخُدت، أو الجهل 

بالشىاذ)الاطخثىاءاث( مً اللىاكد، مما ًيخج كىه 

ؿهىز أزؼاء جخمثل في الخرف، أو ؤلابداٌ و 

ان ازخالف هرلً في حغُحر أماهً الخسوف، و َى

بحن ألازؼاء و ألاغالغ، فالخؼأ في التهجي أو 

الىخابت الري ًددر باهخـام كبر الىخابت 

ٌظمى)زؼأ( زبما ًسحم إلى هلص في ملسفخه 

و للل َرٍ ألازؼاء 11«بؼبُلت اللغت و كىاكدَا

ت و  ً اللغٍى جـهس كىد اإلاخللمحن أزىاء إهجاش الخماٍز

في »مً زمت ًمىً اللٌى بأن الخؼأ اللغىي 

، اهدساف كً الىـام اللظاوي بيل  خلُلت أمٍس

اجه الصىجُت و الترهُبُت و الداللُت. فهى إذ  مظخٍى

ذان ٌلىع بىطىح طلف اإلاخللم وكدم كدزجه 

كلى امخالن الىـام اللىاكدي للغت اإلالُىت، و َى 

الظلف الري ًسجد أطاطا إلى مظاز اللملُت 

ب  أزىاء البُداغىحُت   و ازجلاء الخبلُغ و الخدٍز

  12«اللملُت الخللُمُت

جحليل محتوى كتاب اللغت العربيت -

: طىداٌو فُما ًلي أن السىت الثالثت ابتدائي

هخؼسق لىخاب اللغت اللسبُت الظىت الثالث ابخدائي 

)الجُل الثاوي( مساكحن في ذلً زؼىاث الخدلُل؛ 
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خُث طىلىم بخدلُل َرا الىخاب مً هاخُت 

 الشيل واإلاظمىن .

لغت اللسبُت للظىت الثالثت إن هخاب ال

ابخدائي وزُلت حللُمُت ًدخىي كلى بسهامج وشازة 

التربُت الىػىُت اإلالسز جلدًمه لخالمُر الظىت 

الثالثت ابخدائي، مً أحل هلل اإلالازف واإلاهازاث 

اإلاظؼسة لهرٍ الفئت مً اإلاخللمحن، وكد صدز َرا 

الىخاب كً الدًىان الىػني للمؼبىكاث 

(O.N.P.S ووشس ) في اإلاىطم الدزاس ي

( في حصء واخد مً 2017/2018)

طم( ًبلغ كدد 0.5طم(و طمىه)28×20حجم)

 ( صفدت .142صفداجه مائت وازىان وأزبلىن )

غالفه الخازجي مً الىزق الظمًُ ألاملع 

هخب كلُه "اللغت اللسبُت" باللىن ألابُع وبجاهبها 

( و أطفل 3مً حهت الُمحن هخب السكم زالزت )

السكم هخبذ ولمت )ابخدائي( باللىن ألازظس اإلاصفس 

وذلً في إػاز زماس ي الشيل لىهه أخمس، وكد 

ت الدًملس  اػُت هخب في ألاكلى : الجمهىزٍت الجصائٍس

الشلبُت وجدتها مباشسة هخبذ وشازة التربُت 

الىػىُت في إػاز لىهه أشزق مسظس، هما كسطذ 

في وطؽ الغالف صىزة لؼفلخحن وػفل في مىخبت 

ًدملىن في أًديهم هخبا، ًبدو أنها جدٌ كلى أَمُت 

اإلاؼاللت ، هما أخُؼذ الصىزة بأكىاض ملىهت 

اإلاصفس جباًيذ ألىانها بحن اللىن ألاخمس وألازظس 

والبني وألاشزق اإلاسظس، َرا فُما ًخللم بالغالف 

الخازجي للىخاب، أما باليظبت لىزق اإلاتن فهى وزق 

أبُع اللىن، هخب كلى الىزكت ألاولى البُاهاث 

هفظها اإلاىحىدة كلى الغالف الخازجي مم وحىد 

حغُحراث، فالسكم زالزت هخب باللىن ألابُع في 

جدتها مباشسة دائسة زظساء في الجهت الِظسي 

هخب اللىىان: اللغت اللسبُت باللىن ألاخمس وهخب 

جدتها باللىن ألاطىد:  الظىت الثالثت مً الخللُم 

الابخدائّي وجدتها مباشسة في إػاز باللىن ألاطىد 

 ذهسث لجىت الخألُف اإلايىهت مً: 

 إشساف وجيظُم بً الصُد بىزوي طساب 

 زم جألُف ول مً :

                                                بً الّصُد بىزوي طساب 

 بىطالمت كائشت

مفدشت الخللُم الابخدائي                                                

 أطخاذة الخللُم الابخدائي

ذ شبُلت                                                   بً بصاز كفٍس

 خلفاًت داود وفاء

م الابخدائي                                                مفدشت الخللُ

 أطخاذة الخللُم الابخدائي

وجدتها مباشسة جم وطم زمص داز اليشس 

وجددًد داز اليشس اإلاخمثلت في الدًىان الىػني 

للمؼبىكاث اإلادزطُت وجدتها هخبذ الظىت 

وفي الصفدت اإلاىالُت وفي  2018-2017الدزاطُت 

ا جم ذهس  م الخلني وطم َى آلازس في آزَس الفٍس

م والخالي:  إػاز مظخؼُل الشيل والفٍس

 فىشٍت ملًُ  الخصمُم والترهُب:    

ــــاث:   الّسطىمــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ت ًىوس ي ــ ُّ ٌ  –َش  شمى

ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــــــم:     الخيظُــ ـــــ ـــ ـــ  شٍسف كصواوي   ــ

سة بىدالي        َش

اب جم جددًد مؤطظت الؼبم، وفي آزس الىخ

(O.N.P.S(وطىت الؼبلت )هما جم 2017/2018 )

دج،و ػبلت 220جددًد طلس الىخاب واإلاخمثل في : 

الىخاب: الؼبلت ألاولى ول ذلً في مظخؼُل أشزق 

اللىن، هما هخب جدخه مباشسة هخاب مدزس ي 

ملخمد مً ػسف وشازة التربُت الىػىُت جدذ زكم 

ملت هخب: حمُم جدذ َرٍ الج 17/م.ق/666

الخلىق مدفىؿت للدوان الىػني للمؼبىكاث 

كظم الىخاب إلى زماهُت مداوز في ول  . 13اإلادزطُت

أما اإلادىز ألازحر فلد اخخىي  ،مدىز زالر وخداث

كلى وخدجحن فلؽ وول وخدة جدبلها دزاطت 
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ت، و  ،لؤلطالُب جلحها دزاطت التراهُب الىدٍى

السصُد  و  الـىاَس ؤلامالئُت زمالصُغ الصسفُت، ف

اللغىي، زم اإلادفىؿاث وفي ألازحر ؤلادماج )هص 

 .ؤلادماج+اإلاشسوق (

وكد جباًيذ ألالىان التى ؿهسث في َرٍ 

ج الصفدت  ا بحنمٍص اللىن  ألالىان ًخصدَز

)البىفظجي، البني، ألازظس اللاجم، ألازظس 

  .الفاجذ، ألاشزق، الىزدي، ألاصفس، آلاحىزي(

أن ول ملؼم وما ًىؼىي جدخه مً وخداث واإلامحز 

ه مً أوشؼت جم حملها جدذ لىن  و ما ًدخٍى

الصفدت  لُخم الخمُحز بحن ملؼم وآزس. و ،واخد

هافرة  باكخباٍزخلدًم الىخاب زصصذ لاإلاىالُت 

كلى خد طىاء كلى  ًؼل مً زاللها اإلاللم واإلاخللم

اجه.  مدخٍى

ا هما أن بداًت ول ملؼم  جلدًم ًخصدَز

ا هخب و  ،جه مً زالٌ ذهس كىىان اإلادىز مدخٍى

باللىن الري أزرٍ في الفهسض مم ذهس الىخداث 

جها، زم جىخب جدتها اإلادفىؿاث،  وبالترجِب بلىاٍو

أهجص مشسوعي وفي ألازحر و جدتها هص ؤلادماج 

 .الىص الخىزُلي

جم إزفاق  وبالىـس إلى الصىز الخللُمُت

مجمىكت مً الصىز حلبر كً مدخىي ول ملؼم 

صفس، ألا بُع ألا ) :جدباًً فحها ألالىان مً

ت زظس،...(ألا طىد، ألا برجلالي، ال را لسمٍص . َو

ألالىان وكدزتها كلى الامخاق البصسي للمخللم 

واإلاخدبم إلاىهجُت طحر اإلادخىي  وحظُؼس كلى ذَىه،

دزج ًكبل ول هص كساءة الًفىجه َرٍ اإلاالخـت، 

إلى  إطافتفهم اإلاىؼىق وجىؿُف الصُغ 

ب الاٌ اطخلم  ،لرًَ اإلاخللم الفهمصىز لخلٍس

فهي وطُلت اًظاخُت وحب أن جخمحز بالجمالُت 

، ومً هص فهم خلفذ اهدباٍ اإلاخللم الجرابت، ل

في  ؤلاهخاج الشفهي اإلاىؼىق في كملُت شاكىلُت إلى

طىء اإلالازبت الىصُت، لُيخج اإلاخلم الىص الخاص 

 به.

إلاخللم اإلالسزة كلى ا هصىص اللساءة وفي كدها     

مسفلت بصىزة ، هصا ًٍزالزت وكشس  وحدهاَا

ت مسخىمت باطم اإلاؤلف في أغلبها  ، وزلذحلبحًر

) اطم اإلاؤلف أو اإلاصدز  مًزماهُت هصىص 

، ما ؛ أي ما ًلازب زلث الىصىصمجهىلت(

وال هدزي ما اللصد مً ذلً،  ٪(. 34.78وظبخه)

فهل زلذ الظاخت مً هخاب ملسوفحن ختى هلجأ 

 إلى هصىص مجهىلت اإلاصدز.

أما إذا ما كدها للخدًث كً اإلالاػم و ما 

لؼم اإلافُمىً اللٌى بأن  ،ول ملؼم هًدخٍى

لساءة(. الىصىص ل) زالر وخداث خظمًًالىاخد 

ٍخم و ًدخىي وخدجحن فلؽ،  ،ماكدا اإلالؼم ألازحر

جِب َرٍ الىخداث في صفدت جلدًم اإلالؼم جس 

، وللد هما حاء جسجُبها في فهسض اللغت اللسبُت

َرا الترجِب في صفدت جلدًم  الخـىا ازخالٌ

)أووىر( كلى :اإلالؼم الثامً؛ خُث جم جلدًم هص

و َرا الخلدًم فلؽ كلى  .هص )مم طائم إزلىدي(

طحر  ، غحر أنمظخىي صفدت جلدًم اإلالؼم

 فهسضفي  جسجُبها خظبوزدث  الىصىص

اث  ، اإلادخٍى

جخللم بصفدت فهي اإلاالخـت الثاهُت أما

في اإلالؼم الثاوي كىىهت وحدها  جلدًم اإلالؼم 

 وفي الفهسض ملىىن  .الىخدة الثاهُت بــ:)اللسض(

حر( الىخدة الثالثت  ماوزد في –أًظا  -، و)زخان َش

في خحن أن الىص ًدمل  ، )زمظان( بــ: اإلالىىهت

اإلالؼم  . وهرلًالشهس الفظُل( ولخاحس كىىان )ا
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     ىخدة الثاهُت بــ:لل  الثالث ففي صفدت الخلدًم

الىخدة ، لىً ما ًالخف أن ) كمس الّصغحر(

 .) كمس ًاطف( كىىانها

كامىس ي  زخم الىخاب بلد ول اإلالاػم بـ: و 

ز الري ً لدم كبازاث مم شسخها و صىز اإلاصىَّ

التي ًدملها حلبر ول مجمىكت كً اللُم ، مسفلت

كلى الترجِب الخالي:          وطلذالتي و  ،ول ملؼم

ت  ) اللُم ؤلاوظاهُت، الخُاة الاحخماكُت، الهٍى

اطت،  الىػىُت، الؼبُلت و البِئت، الصخت و الٍس

الخُاة الثلافُت،ؤلابداق، و الابخياز،السخالث و 

 .ألاطفاز(

 ألاخطاء: -

إذا جدبلىا ػُاث الىخاب و جصفدىا  و 

ٌ صىص، حمُم الى بلع  أهىا زصدها فُمىً اللى

طىاء حللم ألامس بظبؽ اليلماث  ،ألازؼاء

مما  ،أو غُاب الشيل في أخُان هثحرة ،بالشيل

اإلاخللم في الظىت الثالثت ٌظبب كظس اللساءة لدي 

الىخابت،  أزؼاءهىان وهي جدىىق ف، ابخدائي

لالماث التركُم، و بلظها ًخللم باإلالازف، ه

وخفلذ بلع الىصىص باأللفاؾ ) اللامُت(. 

وبالظبؽ في  اإلادفىؿاثهصىص في بالخصىص 

ت الصفدت هص:  و َرا ما  .(38) الفخاة الجصائٍس

 :واآلحيطىلسطه 

 :خطاء من هاحيت ضبط الشكلأ -

كبل كسض ما بدازل الىخاب وشحر إلى أهه 

جم هخابت ولمت )ابخدائي( بهمصة كؼم فىخبذ 

الىخاب، هما هخبذ ولمت في غالف . )إبخدائي(

لُا( بهمصة وصل في فهسض اللغت اللسبُت في  14)أفٍس

 هخبذ ) ،السصُد اللغىي  أما كبازةاإلالؼم الثامً 

لُا( .  زصُد زاص بدُىاهاث افٍس

 

 الصفحت الصواب الخطأ

ْخَظَسُتها
َ
ْخَظْسُتها أ

َ
 12 أ

َهاَز  َهاَز  الّجِ  16 الجَّ

ُس  ِ
ّ
ه

َ
ر
ُ
ُس  اإلا

َّ
ه

َ
ر
ُ
 16 اإلا

 
ُ

ث ِ
ّ
ه
َ
ؤ
ُ
  اإلا

ُ
ث هَّ

َ
ؤ
ُ
 16 اإلا

ِيَخِلُل 
َ
َخِلُل  ج

ْ
ي
َ
 18 ج
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 ِبَىْفِظها
ُ
 ِبَىْفِظها ُمْعَجَبت

ٌ
 19 ُمْعَجَبت

ِيَخِلُل 
َ
َخِلُل  ج

ْ
ي
َ
 20 ج

َسْث مىه
َ
َسخ

َ
َسِخَسْث مىه)الفلل: َسِخَس( ف

َ
 22 ف

اللُُد 
َ
الِلُُد  )بظم و هظسة الداٌ(  ف

َ
 27 ف

ْجِخِمُم  ْجَخِمُم  ًَ ًَ 27 

ْجٍخِمُم  ْجَخِمُم  ًَ ًَ 29 

 38 َمْصَدِزٍ َمْصِدِزٍ

َىِتي ِ
ِّ َىت( ُحَى ِْ َىِتي )مً ُحَى ِْ  64 ُحَى

 
ٌ
ت   ِإِبِسٍَّ

ٌ
ت  75 ِاَبِسٍَّ

َباٌث  ِْ َباٌث  ُخُب ِْ  82 ُخَب

 
ً
ِثحًرا

َ
  ه

ً
ِثحرا

َ
 82 ه

ــــــــــي) بىظس و طم الظحن(
ُّ
ْحُروِطـــ

َ
ي   ف ْحُروس ِ

َ
 82 ف

ْن  ْن  َكّحٍ  88 َكّحِ

ــــــــــــــــــــب)بىظس و طم الظحن(
ُ
ِظــــ

ْ
ى

ُ
ِظُب  ج

ْ
ى

ُ
 90 ج

ْىُجُص 
ُ
ْىِجُص  ج

ُ
 106 ج

 113 ِبَلْسِض  ِبْلْسِض 

لّي  ٌد ِافٍس
َ
ِسٍلّي  هُيُا َبل

ْ
ف
َ
ٌد أ

َ
 134 هُيُا َبل

ِسٍلّي 
ْ
ٌد ِإف

َ
ِسٍلّي  الجصائس َبل

ْ
ف
َ
ٌد أ

َ
 134 الجصائس َبل

 120 مظاء مظاءا

                                                     

و في إػاز الخدًث كً طبؽ اليلماث 

بالشيل،  ججدز ؤلاشازة إلى أهه جم طبؽ اليلمت 

اإلاىطىكت مً أحل الخىؿُف بشيل ال ًخىافم مم 

مىكلها في الجملت التي جىؿف فحها؛ خُث طبؼذ 

ولمت)الَجُىىُب( بهرا الشيل و هي أزىاء جىؿُفها في 

الجملت جيىن مظبىكت بدسف الجس)في(. مما 

 و الىكىق في الخؼأ أزىاء جىؿُفها.  خللمطُؤدي باإلا

َباَزاِة مجمىكت مً : أًظا الخؼأ في كبازة
ُ
ِدًُس اإلا ًُ  (

 )...
َ
َباَزاة

ُ
ِدًُس اإلا ًُ أن . الخيام...( و ألاصح كىلىا:  )

اإلابازاة )مفلٌى به، مً زالٌ ػسخىا للظؤاٌ ماذا 

 ًدًس؟( .

 :أخطاء كتابيت -

 الصفحت الصواب الخطأ

 الفهسض السصُد اللغىي  السصُد الغىي 

 (6الفهسض اإلالؼم) : إال و طىي  الاطخثىاء بـ : إال و طىف الاطخثىاء بـ

ًلا   ُمَخّبِ
ً
ِبلا  13 ُمخَّ
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ُ
ْبَدا ًَ  

ُ
ْبَدأ ًَ 50 

ذ
ْ
َلل

َ
ذ ماذ ف

ْ
َلل

َ
 77 ماذا ف

ت
َ
غ

ْ
ر

َ
ت ل

َ
ْدغ

َ
 83 ل

ها نَّ
َ
ها )وحىب هظس الهمصة بلد ختى(ختى  ختى أ  112 15ِإنَّ

 132 ِإن الشسػُت ِإنَّ الشسػُت 

 

وشحر في َرا اإلاىكف إلى أهه كىدما جىخب اليلمت 

ىا هجدَا كلى شيلها الصخُذ 
ّ
بشيل زاػئ،  فئه

في الصفدت ذاتها أو في الصفدت اإلاىالُت لها،  مثل 

ت( فلد هخبذ بهرا الشيل 
َ
ْدغ

َ
ما خدر في ولمت)ل

 
ّ
ت( في  في هص اللساءة إال

َ
غ

ْ
ر

َ
أهه جمذ هخابتها )ل

أداة الشسغ هخبذ و أًظا  ،كائمت ولماحي الجدًدة

في كىىان الخلدًم أطخلمل الصُغ )ِإنَّ الشسػُت(، 

ْىَجْح( .: زم في اإلاثاٌ هخبذ
َ
ْجَتِهْد ج

َ
)ِإْن ج

 

اإلاالخف طلىغ الفاصلت  : الترقيم عالماث

كدًدة جم طم افي مى ففي هثحر مً اإلاىاطم، 

اطدبداٌ كالمت الخعجب بالفاصلت اإلاىلىػت، و 

ي:ما هداٌو إؿهاٍز في الجدٌو الخالَرا 

 الصفحت الصواب الخطأ

 الفهسض في أخد ألاًام، في ًىم في أخد ألاًام في ًىم 

 الفهسض الُىم، ألاطبىق، الشهس، الظىت الُىم، ألاطبىق الشهس، الظىت

 الفهسضطسكت وكىق الخدر ما إن+ فلل ماض+ طسكت وكىق الخدر فلل ماض+ ما إن 
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 ختى ختى

 13 1،2،3كبر كً الصىز  123كبر كً الصىز 

 95 ما أخالَا! أها أخب... ما أخالَا؛ أها أخب...

 

بلع  وزدث الداللت:من حيث أخطاء    -

 خىافم ج، و أزسي ال  اللبازاث جدمل ملاوي غامظت

مم الصىز ختى مم بِئت اإلاخللم، و ال  داللتها

 اإلاسفلت لها،و مً أمثلت ذلً:

ففي اللبازة الخالُت: ) و وان كلى  .(22الصفدت)  -

َم حَبال كالُا ففشلذ في ذلً و 
َ
َظل

َ
د
َ
الجماٌ أن ج

 أصابها الَخلُب...(. فاإلاالخف أن ول مً الفلل

ُم(. و الاطم ) حبال(. َما:  الىخدجان اللخان 
َ
َظل

َ
د
َ
)ج

) ًدظلم( ال : أخدزخا الفازق في اإلالنى فالفلل

(، فلد الجمل)ػبُلت اإلاخددر كىه  و ًخىافم 

ددر زلخلت في  ًددر طىء الفهم لدي اإلاخللم ٍو

إمياهُت كبٌى  بالسغم مً اإلاخصىز الرَني لدًه،

اح  .ذلً مً باب الاهٍص

    ٌ أو  ،الجماٌ جصلد الجباٌ ألاحدز أن هلى

را ألاصح والصىز الىثبان السملُت،  فلت ااإلاس  َو

را كُب في ىص   جـهس الىثبان السملُت لل َو

 .هالخيظُم ًجب إشالخ

(:  فلبازة)و حلل هللا فحها فىائد 92الصفدت )  -

    كـُمت( فئذا واهذ الهاء في)فحها( جدُل كلى     

 ) السائدت اللؼسة و اإلاىلشت للبرجلالت(. فاللبازة

ا إذا واهذ ؤلاخالت حلىد كلى البرجلالت  ملبىلت، أمَّ

فيان مً ألاوظب أن جىاصل البرجلالت خدًثها 

مظخلملت الظمحر)أها( زاصت و أن الىص مً 

بداًخه و إلى نهاًخه، اطخلِمل فُه الظمحر)أها(. 

باكخباز أن البرجلالت جخددر كً هفظها، و في َرا 

 الىص أًظا هجد الخؼأ الىاضح مً زالٌ

طلىغ ولمت )أِقي(ولخىً كلى طبُل اإلاثاٌ، ذلً 

) و  أن اللبازة وزدث في الىص كلى الشيل الخالي:

مساِض(.
َ
ًَ ألا ى ِم

َ
َلال

َ
أها بئذن هللا ح
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(،  فالظىد اإلالدم في أهخج 98الصفدت) و في

َفاِش الّظحرن، و 
ْ
ل ُد كلى شاشاِث الّخِ َِ ا

َ
ش ٌُ ا: )  شفىٍّ

ُدِن 
ُ
اٍن َكْبَر اإلا

َ
اٍن ِإلى َمي

َ
َخِلُل الّظحرُن مً َمي

ْ
ي ًَ هرلً 

 ِفْلَساِجه.( فالظىد ًفخلس إلى 
َ

ف
َ
َخل

ْ
ْلِسُض ُمس ٌَ

الخماطً و الاوسجام بحن حملخُه. فهىان طؤاٌ 

 الري ٌشاَد؟ًؼسح مً 

(، وزدث  كبازة: ) فشىسا 112أما في الصفدت) 

لً ًا "بُل" كلى ول ما كدمخه لجدحي!(.  صخُذ 

أنَّ "بُل" َى مسترق الهاجف، لىً الري أَدي 

الهاجف للجدة َى الابً البىس، و مً زالٌ َرٍ 

الالخفاجت الؼُبت مىه أصبدذ ألام حشلس بالساخت، 

ىص بشىس الابً لرا وان مً ألافظل أن ًسخم ال

البىس كلى صيُله، والاشادة بما خلله "بُل" في 

مىطم آزس مً الىص.  هما لم ًخم ذهس طلبُاث 

الهاجف الىلاٌ، غحر أن الاطخدزان وزد في 

الصفدت اإلاسصصت لؤلطئلت خٌى الىص، خُث 

ػسح طؤاٌ : الهاجف الىلاٌ ازتراق له اًجابُاث و 

ا؟   طلبُاث، اذهَس

اِػُس  (.  وزد في هص 137بُد أهه الصفدت)
َّ

) الش

َخَظً( كبازة كلى الشيل الخالي: )الخلى ذاث ًىٍم 

َها كً 
َ
ل
َ
له إلى اإلاجٌز فظأ  و في ػٍس

ً
عجىشا

ىا الفاء اإلاخصلت بالفلل ) طأٌ(  خاحتها...(. َو

شائدة. 

ن ألاطالُب التي ًخم كسطها و في ألازحر وشحر إلى أ

في الىص اإلاىؼىق، ال هجدَا مىؿفت في هص 

اللساءة الري ًلُه، مما ٌظبب وظُانها مً ػسف 

اإلاخللم زاصت أهه ال ًخللاَا مىخىبت، كلما أن 

خصت الىص اإلاىؼىق حلخمد كلى اإلاشافهت ال 

الىخابت، واإلاالخف أن وشاغ ؤلادماج ال ًدخىي  

را ال  ألاطالُب اإلاصاخبت للىص اإلاىؼىق ولها، َو

( هصىص؛ 08ًىفي وزودَا، فلد وؿفذ في زماهُت)

 ٪(.34.78أي ما وظبخه)

ت و الصُغ  أما كً التراهُب الىدٍى

ه، فلد جم  الصسفُت و الـىاَس ؤلامالئُت وما جدخٍى

ت  كسطهم ببظاػت دون حلمم، التراهُب الىدٍى

مخللم الظىت الثالثت كلى ول مً ) الاطم، ًخلسف 

الفلل، الخسف، اإلافسد و حمم اإلارهس الظالم، 

اإلافسد و حمم اإلاؤهث الظالم، اإلافسد و حمم 

الخىظحر، الفلل اإلااض ي، الفلل اإلاظازق، الفلل 

ألامس، الجملت الفللُت، الجملت الاطمُت، حمل 

اطمُت أزسي، اإلافسد و اإلاثنى، وان و أزىاتها، 

الث وان و أزىاتها، حملت فللُت+ خسوف دال

الجس، الجملت الفللُت+ الخاٌ، الاطخثىاء بـ: إال و 

طىي، الجملت الفللُت+ الّصفت، الجملت اإلاىفُت 

بال و لم، 

الجملت الاطخفهامُت، الجملت الخعجبُت، 

ت(.  و اإلاخدبم  وفي ألازحر مساحلت الـىاَس الىدٍى

جخىسز، و  للائمت ألاوشؼت اإلالسوطت ًجدَا ال 

بالخالي غُابها في ذًَ اإلاخللم، و كدم الاخخفاؾ بها 

إلادة أػٌى و َرا ال ٌظاكدٍ كلى جىؿُفها جىؿُفا 

 طلُما.

بِىما كائمت الصُغ الصسفُت اإلالسزة كلى 

اإلاخللم  هي والخالي:) اإلارهس و اإلاؤهث، خسوف 

الاطخلباٌ)الظحن   و طىف(، اطم الفاكل، اطم 

، طمائس اإلاخي لم، طمائس اإلاساػب، طمائس اإلافلٌى

الغائب، ألاطماء اإلاىصىلت)اإلاثنى   و الجمم(، 

ل مً  أطماء ؤلاشازة مفسد، مثنى، حمم، الخدٍى

ل  اإلااض ي إلى اإلاظازق مم طمائس الغائب، الخدٍى

مً اإلااض ي إلى اإلاظازق مم طمائس اإلاخيلم و 

اإلاساػب(.  اإلاالخف ًجد أن َرٍ الدزوض وشكذ 

، 1خُث هجد ول مً اإلالاػم) كلى زماهُت ملاػم؛ 

(،  كد اخخىث دزطا واخدا،  في خحن 8، 7،  5، 3

 ( كد طمذ دزطحن في ول ملؼم.2،4،6اإلالاػم)
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و الـىاَس ؤلامالئُت اإلالدمت إلاخللمي الظىت 

الثالثت،  فهي والخالي) كالماث الىكف، الخاء 

اإلاسبىػت في ألاطماء، الخاء اإلافخىخت في ألاطماء، 

ً بالفخ ً بالظم و الىظس، الخاء الخىٍى ذ، الخىٍى

اإلافخىخت في ألافلاٌ، ألاطماء اإلاىصىلت بالم 

واخدة، ألاطماء اإلاىصىلت بالمحن، ألالف اللُىت في 

ألاطماء، الهمصة في أٌو اليلمت، الهمصة اإلاخؼسفت 

بلد خسف ممدود، الهمصة اإلاخىطؼت كلى ألالف(. 

فهي ازىا كشس دزطا مىشكا كلى زماهُت ملاػم، 

( دزطان ليل 7، 5، 3، 1ُث حاء في اإلالاػم)خ

(. فلد وزد 8، 6، 4، 2ملؼم أما اإلالاػم ألازسي)

م  في ول مجها دزض واخد. أما اإلادفىؿاث   و اإلاشاَز

 وان ليل ملؼم مدفىؿخان و مشسوق.وفلد 

مً ول ما اخخىاٍ الىخاب َى إزساء  الغسض

ت و  السصُد اللغىي للمخللم و إهظابه كىاكد لغٍى

صسفُت و إمالئُت جأزر بُدٍ الطخلماٌ اللغت 

اطخلماال صخُدا و مً أحل جىؿُف َرٍ 

ً لُىؿف  اللىاكد جم جسجِب مجمىكت مً الخماٍز

ت.  اإلاخللم ما اهدظبه مً كىاكد لغٍى

جم حللُمُت اللغاث ًددد معالتمارين اللغويت:  -

ً كلى أهه ول وشاغ، مىـم ًخمحز بممحزاث » الخمٍس

حظخجُب إلى ملاًِع مىهجُت، و ًىدزج في 

ً، يهدف إلى  مىـىمت همىذحُت ملُىت مً الخماٍز

ت اإلالسوطت و اإلاشسوخت مً  جمثل اإلالؼُاث اللغٍى

ذي كبل و اطخلمالها و جىؿُفها بىُفُت 

"و "ٌ.بِع" هما هجد أن ول مً "ز.بىزوي16«هاحلت

ً كلى أهه ال ًدوز طىي خٌى » ًىـسان إلى الخمٍس

في مسخلت  -ملؼُاث طبم الخلسض إلحها مً كبل

و لِع مً وؿُفخه إدزاج ملؼُاث  -كسض الدزض

ً و  حدًدة للخللم، ألامس الري ًجلل لغت الخمٍس

و ما ًمىً  17«مفسداجه في كداد ما طبم اهدظابه

فحن َى:  اطخيخاحه مً زالٌ الخلٍس

ً ذو ػابم جىسازي فالجىاب أ  -1 ن الخمٍس

 مددد و مدشابه بحن أفساد اللظم.

ئي أي ًلىم  -2 ً ذو ػابم ججٍص أن الخمٍس

 كلى حصء مً ميىهاث اللغت.

ً ال ًأحي بلىاصس حدًدة، و  -3 أن الخمٍس

 أهما ًدزب اإلاخللم كلى ما اهدظبه طابلا.

ً يهدف إلى جثبُذ و جؼبُم ما  -4 أن الخمٍس

 كسض مً ذي كبل.

 ٌ ً الىازدة  في هداو ما ًلي الخؼسق للخماٍز

كلى هجدَا اللساءة للظىت الثالثت ابخدائي  في هخاب

ً الخلخُص و و شيل أطئلت خٌى الىص،  جماٍز

أطئلت وشاغ  ، وصف مشهد...أو الخىطُم، 

ًيىن فحها »اللساءة بىاء كلى اإلالازبت الىصُت و التي 

الىص مدىز حمُم الخللماث اإلاسخلفت، و مدىز 

اث الداكمت مً هدى و صسف و بالغت و اليشاػ

هخابت، فهرٍ اليشاػاث هي لخدمت الىص و حللمها 

ًيىن بىاطؼت الىص هفظه بدُث ًيىن َىان 

اوسجام جام و جىاطم ٌظمذ للمخللم بالىصٌى إلى 

أن اللغت ول مخيامل ال ججصئت  اطخيخاج زئِس ي َى:

  18«فُه

حاءث حمُم  أسئلت وشاط القراءة: -

أكسأ و  : فهم الىص جدذ كىىانخٌى ألاطئلت 

، وما اإلاخللملدي فهم الحلمُم  ، بغسضأفهم

، فالجصء كظمذ إلى زالزت أحصاء أنها ًلفذ الاهدباٍ

خللم بخددًد كىىان الىص و ً هاألاٌو مج

وطلذ في إػاز أشزق اللىن، أما  ، خُث مىطىكه

الجصء الثاوي فأطئلخه جخللم بمدخىي الىص 

صُغذ َرٍ زي، و ووطلذ في إػاز أخمس آحى 

لت مباشسة  ظهل ؤلاحابت كجها إلاجسد ٌألاطئلت بؼٍس
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 َرا الىىق كساءة اإلاخللم الىص كساءة حُدة، و 

 أمالىص، املسفت مدي فهم  كلىٌظاكد اإلاللم 

ووطلذ  ،ًخللم بىلد الىص هاالجصء الثالث مج

ًبدي الً=مخللم أطئلخه في إػاز باللىن ألازظس 

 ٌ  مىطىق الىص. زأًه خى

جاب كجها َرٍ ألاطئلت  فئنومىه  جؼسح ٍو

ا لغاًت مهازة الىالم إهظاب اإلاخللم  شفٍى

والشجاكت ألادبُت،وهىضح ماكلىاٍ في الجدٌو 

  الخالي: 

 اإلاجمىق أطئلت هلد الىص أطئلت فهم الىص أطئلت جددًد كىىان الىص ومىطىكه كدد الىصىص

23 45 134 56 235 

 

جخمىطم بحن ألاطئلت مً هص إلى آزس، خفاوث ج   

( طؤالا في ول 13أطئلت و زالزت كشس) ،(07طبلت)

هجد واطعي الىخاب ًسهصون بشيل هبحر هص و 

بلغ اللدد كلى البىاء الفىسي للىص. خُث 

و زمظت و  ؤلاحمالي لؤلطئلت في الىخاب مائخان

 ( طؤالا.235زالزىن)

للمدخىي،  ىامً جدبل جمارين قواعد اللغت: -

ً اللىاكد وكفىا كلى كدم  الطخلاللها إدزاج جماٍز

رٍ لفخت ػُبت، لىجها  بىخاب  ت، َو ً اللغٍى الخماٍز

ى  في آلان هفظه جفصل الىص كً أخد مىاٍز َو

ً اللغىي وحلصله وجؤزٍس إلى وشاغ ؤلادماج  الخمٍس

را  ت ، َو غحر واف إلهظاب اإلاخللم الىفاءة اللغٍى

 اإلالصىدة.

ًخمثل في هص جلُه مجمىكت  : وشاط إلادماج - 

جدباًً بحن أطئلت فهم الىص و أطئلت ،مً ألاطئلت

ت ت،و الصُغ الصسفُت، و للصُغ  اطدثماٍز الىدٍى

( 08ثماهُت)الاإلالاػم خىث الـىاَس ؤلامالئُت. و 

ت الىازد ، أماُادماحإوشاغ  ً اللغٍى ة أهىاق الخماٍز

 في وشاغ ؤلادماج ازجأًىا جلظُمها بهرا الشيل:

جمارين فهم  

 الىص

جمارين 

ملء 

 الفراغ

جمارين 

 التراكيب

جمارين 

الاستخراج 

 أو التعيين

جمارين 

 التحويل

التعبير 

 شفويا

أهتج 

 كتابيا

املجمو 

 ع

 07 01 01 / 01 / 01 03   1وشاغ ؤلادماج 

 08 01 / 01 02 / 01 03 2وشاغ ؤلادماج 

 07 01 01 / 02 / / 03 3وشاغ ؤلادماج 

 07 01 01 / 01 / 01 03 4وشاغ ؤلادماج 

 09 01 01 02 01 02 / 02 5وشاغ ؤلادماج 

 07 01 01 01 01 02 / 01 6وشاغ ؤلادماج 

 08 01 01 / 01 02 / 03 7وشاغ ؤلادماج 

 07 01 01 01 02 / / 02 8وشاغ ؤلادماج 

اهؼالكا مً الدزاطت الخدلُلُت إلادخىي الخاجمت: 

إلى مجمىكت  ىاهخاب الظىت الثالثت ابخدائي، زلص

 مً أزىاء اللسض و َا هاالتي ذهس  ،مً اإلاالخـاث

َا، أن الىخاب خفل بجملت مً الىلائص التي أبسش 

  وكفىا كىدَا ومً بُجها آلاحي:
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أن الىخاب في ػبلت مدظسكت، ولم ٌلسض كلى  -*

 لجىت كساءة، جىلذ أزؼاءٍ. 

هثرة ألازؼاء اإلاؼبلُت، طىاء مً هاخُت طبؽ  -*

أو طلىغ كالماث  ،اليلماث بالشيل اإلاىاطب

  .ر مً اإلاىاطمالتركُم في هثح

الترهحز كلى ألفاؾ اللغت ) اللامُت(، بشيل  -*

 مخلمد، لظسب اللغت الفصخى. 

ب،  -* وطم مصؼلخاث جسحمذ هما هي الٍى

الىاحظاب،.... ، دون السحىق إلى اإلالاحم اللسبُت 

 الخدًثت وزاصت الخلىُت مجها.

ت الخابلت لدزوض  -* ً اللغٍى غُاب الخماٍز

ت، و ال صسفُت، ؤلامالئُت، و اللىاكد الىدٍى

 الاهخفاء بشسح الدزض فلؽ.

ت. -*  الترهحز كلى اإلامازطت الشفٍى

ً الىخابُت وجأحُلها إلى وشاغ  -* اَماٌ الخماٍز

 ؤلادماج 

( مىاطُم؛ أي إهخاج هخابي واخد في 08زماهُت)

 اإلالؼم.

 غُاب ؤلاهخاج الىخابي جماما. -*

لت.  -*  الترهحز كلى الىصىص ألادبُت الؼٍى

 غُاب هصىص الخُاٌ الللمي.  -*

 غُاب الىصىص التي حلالج مىاطُم كلمُت. -*

وفي ألازحر بالسغم مً ول الىلائص ، فأهىا     

وكفىا كلى اللدًد مً ؤلاًجابُاث، الىىكُت 

الجُدة للىزق اإلاظخلمل، والصىز ذاث حصدة 

ملبىلت، في الغالب جؤدي الىؿُفت الخىؿُفُت، 

ص بالبِئت اللمل باإلالاػم، زبؽ الىصى 

را ما جدكىا إلُه اإلالازبت البىائُت  الاحخماكُت َو

الىؿُفت اإلاىىػت به  و  تدًجأ الاحخماكُت. ألحل 

وبىاء خمثلت في إزساء السصُد اللغىي للمخللم، اإلا

ت، الخىاصلُت، آلادائُت... (.   هفاءاجه) اللغٍى

 املصادر واملراحع

ًىطف جماز، جدلُل اإلادخىي للباخثحن  -1

الجاملُحن و الؼلبت الجاملُحن، 

وىم للدزاطاث و اليشس و  -ػاهظُج

 .2007، 1الخىشَم، الجصائس، غ

فخُدت خاًد، اإلادخىي اللغىي في هخاب  -2

اللغت اللسبُت للظىت الثاهُت مخىطؽ 

دزاطت جدلُلُت هلدًت، مرهسة لىُل 

اإلااحظخحر جسصص 

 .2011/2012لظاهُاث،)

 فخُدت خاًد، هفظه. -3

صالح بللُد، دزوض في اللظاهُاث  -4

الخؼبُلُت، داز َىمت للؼباكت و اليشس و 

 .2012، 1الخىشَم، الجصائس،غ

 صالح بللُد، هفظه. -5

أخمد زشدي ػلُمت: جدلُل اإلادخىي في  -6

الللىم 

ؤلاوظاهُت)مفهىمه،أطظه،اطخسداماجه(، 

داز الفىس 

 .2004اللسبي،كمان،كمان،دغ،

خظان الجُاللي، و لىخُدي فىشي،  -7

أَمُت الىخاب اإلادزس ي في اللملُت 

ت، مجلت الدزاطاث  و البدىر    التربٍى

الاحخماكُت، حاملت الىادي، 

 .09،2014اللدد

ت  -8 ً اللغٍى ىز شخىح: حللُمُت الخماٍز َش

في هخاب اللغت اللسبُت للظىت السابلت 

مخىطؽ دزاطت وصفُت جدلُلُت، مرهسة 

احظخحر، لظاهُاث لىُل شهادة اإلا

 .2010/2011جؼبُلُت، حاملت باجىت، 

اث اللظاهُت و  -9 دان، الىـٍس كبد اللادز ٍش

ا في حللُمُت اللغت اللسبُت اللساءة  أزَس

في اإلاسخلت الابخدائُت أهمىذحا، مرهسة 
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ماحظخحر، حاملت أبى بىس بللاًد، 

 .2012،2013جلمظان،

 هفظه. -10

بياز أخمد،مداطساث في اللظاهُاث  -11

لُت للظىت الثاهُت،اإلادزطت الللُا الخؼبُ

و الللىم الاوظاهُت،      لؤلطاجرة لآلداب 

لت،الجصائس، الازطاٌ الثالث.  بىشَز

ت  -12 زشدي أخمد ػلُمت،اإلاهازاث اللغٍى

ظها،صلىباتها،داز الفىس  اتها،جدَز مظخٍى

 .1،2004اللسبي،كمان،غ

أخمد خظاوي، دزاطاث الخؼبُلُت خلل  -13

اإلاؼبىكاث حللُمُت اللغاث، دًىان 

 .2،2014الجاملُت،الجصائس،غ

ابساَُم مصؼفى، إخُاء الىدى،  -14

مؤطظت َىداوي للخللُم و الثلافت، 

 .2014اللاَسة،دغ،

أخمد الخمالوي، شرا اللسف في فً  -15

الصسف، مىخبت آلاداب، 

 .3،2007اللاَسة،غ

دل حماٌ،مداطساث في كلم  -16 وٍى

،حاملت مدمد lmdالصسف الظىت ألاولى 

 دباغحن،طؼُف.

شازة التربُت الىػىُت: اللغت اللسبُت و  -17

الظىت الثالثت ابخدائي، الدًىان الىػني 

 .2017/2018للمؼبىكاث اإلادزطُت،

أهؼىان ولمت،وآزسون،اإلاىجد الىطُؽ  -18

في اللغت اللسبُت اإلالاصسة، مساحلت: 

مأمىن الخمىي،        و آزسون، داز 

 .2،2012اإلاشسق، بحروث،غ

إلاجد هاصس لىخِش ي، صدح لغخً،داز ا -19

 .4،2010لليشس و الخىشَم،الجصائس،غ

ىز شخىح،اإلاسحم الظابم. -20  َش

 هفظه. -21

دلُل ألاطخاذ، اللغت اللسبُت للظىت ألاولى  -22

مخىطؽ، وشازة التربُت الىػىُت، الدًىان 

إلاؼبىكاث الىػني للمؼبىكاث ا

 2006اإلادزطُت، الجصائس،

الهوامش -

 
                                                           

1 ًىطف جماز، جدلُل مدخىي الباخثحن والؼلبت   

وىم للدزاطاث و اليشس و الخىشَم،  -الجاملُحن،ػاهظُج

 .9، ص2007، 1الجصائس، غ
فخُدت خاًد، اإلادخىي اللغىي في هخاب اللغت اللسبُت   2

للظىت الثاهُت مخىطؽ، دزاطت جدلُلُت هلدًت، مرهسة 

ص  2011/2012لىُل شهادة اإلااحظخحر جسصص لظاهُاث،

85. 
 .85اإلاسحم الظابم، ص   3
صالح باللُد، دزوض في اللظاهُاث الخؼبُلُت، داز   4

، 1،2012َىمت للؼباكت و اليشس و الخىشَم، الجصائس،غ

 . 66ص
 .67،66اإلاسحم الظابم، ص   5

                                                                              
ًىـس : خظان الجُاللي، ولىخُدي فىشي، أَمُت الىخاب   6

ت، مجلت الدزاطاث و البدىر  اإلادزس ي في اللملُت التربٍى

، ص 09،2014والاحخماكُت، حاملت الىادي، اللدد

195،196 
ت في هخاب   7 ً اللغٍى ىز شخىح، حللُمُت الخماٍز ًىـس: َش

اللغت اللسبُت للظىت السابلت مخىطؽ دزاطت وصفُت 

لُت،مرهسة لىُل شهادة اإلااحظخحر لظاهُاث جدلُ

 .107، 106، ص 2011/ 2010جؼبُلُت،
ا في حللُمُت  8 اث اللظاهُت و أزَس دان، الىـٍس كبد اللادز ٍش

اللغت اللسبُت اللساءة في اإلاسخلت الابخدائُت أهمىذحا، 

مرهسة ماحظخحر، حاملت أبى بىس باللاًد، 

 .82،ص2012،2013جلمظان،
 .82،83هفظه، ص 9
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بياز أخمد، مداطساث في اللظاهُاث الخؼبُلُت للظىت  10

الثاهُت، اإلادزطت الللُا لؤلطاجرة لآلداب و الللىم 

لت، الجصائس، الازطاٌ الثالث،ص  .15الاوظاهُت، بىشَز
اتها،  11 ت مظخٍى زشدي أخمد ػلُمت، اإلاهازاث اللغٍى

ظها، صلىباتها،داز الفىس  جدَز

 .106،107،ص1،2004اللسبي،كمان،غ
أخمــد خظاوي،دزاطـــاث فـــي اللظـــاهُاث الخؼبُلُـــت خلـــل  12

حللُمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث،دًىان اإلاؼبىكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث 

 .147،148،ص2،2014الجاملُت،الجصائس،غ
أهـس: هخاب اللغت اللسبُت للظىت الثالثت مً الخللُم   13

الابخدائي، الدًىان الىػني للمؼبىكاث اإلادزطُت، 

2017/2018. 
ُؽ في اللسبُت أهؼىان ولمت،و آزسون، اإلاىجد الىط  14

اإلالاصسة،مساحلت: مأمىن الخمىي، و آزسون،داز اإلاشسق، 

 .24،ص 2،2012بحروث،غ
هاصس لىخِش ي، صدح لغخً،داز اإلاجد لليشس و الخىشَم،  15

 .23،ص4،2010الجصائس،غ
ىز شخىح، اإلاسحم الظابم، ص 16  .25َش
 .25هفظه،ص  17
دلُل ألاطخاذ، اللغت اللسبُت للظىت ألاولى مخىطؽ،  18

زة التربُت الىػىُت،الدًىان الىػني للمؼبىكاث وشا

 .3،ص 2006اإلادزطُت الجصائس،


