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 :ملخص البحث

حبِّهم لتذوق اجلمال  مستوى الطلبة اللغوي ويف غرسملادة األدب يف املرحلة الثانوية أمهية كبرية يف رفع 
األديب. وتعّد مادة األدب العريب يف مدارس املرحلة الثانوية الدينية مباليزيا من املواد اإلجبارية يف الشهادة 

يكن الثانوية الدينية العالية املاليزية، لكن املالحظ أن النصوص األدبية اليت يدرسها الطلبة يف تلك املادة مل 
اختيارها مبنيّاً على ُأسس علمية واضحة، فكان من نتائج ذلك أن أولئك الطلبة استشعروا صعوبة فْهم تلك 
النصوص وعْسر تعّلمها، ولعل هذا يعّد من أسباب تدّّن مستوى طلبة املرحلة الثانوية يف اللغة العربية، ألن 

ليست سلسة بل بعضها غامضة وصعبة الفهم، تلك النصوص ال تشّجعهم على االستمرار يف قراءهتا، ألهنا 
لذا يهدف هذا البحث إىل إبراز جوانب القصور يف اختيار تلك النصوص من ناحية الشكل واحملتوى، أما 
الشكل فسُيكتشف فيه جانب اختيار املفردات والرتاكيب وحجم النص، بينما احملتوى سُيربز فيه اجلانب 

تلك النصوص. وسيقرتح البحث بعض النماذج املختارة من النصوص الثقايف والنفسي والرتبوي ملضامني 

                                                           
  اإلسالمية العاملية، ماليزيا.أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة 

*  اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيابركز اللغات مبحماضرًة. 
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األدبية العربية اليت تتناسب مع مستوى طلبة هذه املرحلة، ويف هناية البحث سُتستخلص نتائج ومقرتحات 
 تفيد املهتمنّي واملختصِّني يف وضع الكتاب املدرسي عند اختيار النصوص املناسبة ملادة األدب العريب.

 
النصوص  -(STAMالشهادة الثانوية الدينية العالية املاليزية ) -مادة األدب العريب المفتاحية: الكلمات

 تقومي النص األديب. -معايري اختيار النص األديب -األدبية العربية
 

Abstract: 

The subject of literature is significant on the secondary level to raise the 

language competency level of students and to cultivate their interest in 

literary sensibility. The literary subject in the syllabus of Malaysian high 

school religious certificate is compulsory. Unfortunately, there are no clear 

tenets for the selection of the literary texts in the subject. Consequently, the 

perception among students is that the texts are beyond comprehension and 

learning. It is possible to claim that this might be one of the explanations to 

the decline in the competency in Arabic among those students.  The students 

do not feel encouraged to read continuously the texts since they are difficult, 

ambiguous and complicated. This paper attempts to point out the 

shortcomings in the selection of the structure and content of those texts. 

Structurally, the study focuses on the selection aspect of the words, phrases 

and size of the text. As for the content, the aspects of culture, psychology and 

education of the texts are the focus of discussion. The paper will recommend 

a number of alternative Arabic texts that would suit the level of those 

students. Finally, the paper concludes a number of recommendations for the 

parties involved in textbook syllabus to take into consideration to select 

properly texts for this purpose. 

 

Keyword: Arabic literature subject– Malaysian High School Religious 

Examination– Arabic Literary Texts– Standards of selecting Arabic Literary 

Texts– Assessment of literary text. 

 

Abstrak: 

Mata pelajaran sastera pada peringkat sekolah menengah merupakan subjek 

penting untuk meningkatkan tahap kecekapan pelajar-pelajar dalam 

menggunakan bahasa dan memupuk minat mereka terhadap bidang 

kesusasteraan. Begitu juga dengan mata pelajaran sastera Arab yang diajar di 

sekolah-sekolah menengah agama di Malaysia, malah ia merupakan subjek 

wajib bagi peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). Walau 

bagaimanapun, pemilihan teks-teks sastera yang diajarkan kepada para 

pelajar dalam subjek ini tidak mengikut asas yang jelas. Akibatnya, para 

pelajar berasa sukar untuk memahami dan mempelajari teks-teks tersebut. 

Keadaan ini mungkin menjadi salah satu sebab penurunan tahap pencapaian 

pelajar-pelajar sekolah menengah dalam bahasa Arab. Hal ini kerana teks-
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teks sastera yang digunakan rumit dan sukar difahami, bahkan tidak 

menggalakkan para pelajar untuk meneruskan bacaan. Oleh yang demikian, 

kajian ini berusaha untuk memaparkan kekurangan dan kelemahan terhadap 

pemilihan teks-teks sastera yang digunakan sama ada dari segi isi kandungan 

atau pun binaannya. Dari sudut binaan, perbincangan akan difokuskan kepada 

aspek pemilihan perkataan, frasa dan saiz teks, manakala dari segi isi 

kandungan perbincangan akan difokuskan kepada aspek kebudayaan, 

psikologi dan pendidikan yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Kajian turut 

mencadangkan beberapa contoh teks-teks sastera Arab lain yang sesuai 

dengan tahap para pelajar. Dapatan kajian dan saranan pemilihan teks-teks 

sastera yang bertepatan dengan mata pelajaran sastera Arab akan 

dibentangkan pada akhir kajian. Perkara ini penting bagi pihak yang terlibat 

dengan pembikinan buku teks untuk mengambil tindakan sewajarnya.   

 

Kata kunci: Mata pelajaran sastera Arab- Sijil Tinggi Agama Malaysia 

(STAM)- Teks-teks sastera Arab- Piawaian pemilihan teks sastera- Penilaian 

teks sastera.  

 

 مقدمة:
خّصصت لذلك حيث هود كبرية يف حماولتها لنشر اللغة العربية والتعاليم اإلسالمية، جباحلكومة املاليزية  تقوم

أموااًل وميزانيات خاصة البتعاث الطلبة إىل الدول العربية، وأنشأت العديد من املدارس واملعاهد واجلامعات 
، وكان مما خططته كافة  مياإلسالمية، واستقدمت الكثري من اخلرباء والعلماء من أقطار العامل العريب واإلسال

 Sijilونّفذته إعداد شهادات دينية منظّمة وموحدة، وكان منها الشهادة الثانوية العالية الدينية املاليزية )

Tinggi Agama Malaysia ًوتعرف اختصارا ) (بـSTAM وقد بدأ تنفيذ هذه الشهادة بعد أن عقدت ،)
 لاللتحاقجامعة األزهر الشريف بأن جتعل هذه الشهادة متطلبًا وزارة الرتبية والتعليم املاليزية اتفاقًا مع 

م، وكان اهلدف من ذلك تعميم هذه الشهادة الثانوية العالية الدينية املاليزية 4444امعاهتا بداية من عام جب
كي ل ؛على كل املدارس الثانوية الدينية يف ماليزيا من أجل تنسيق اجلهود وتوحيد الشهادة الدينية الثانوية

 4خترّج طالباً مؤهلني يستطيعون إكمال دراستهم يف الدول العربية عامة ويف مصر خاصة.
، مخس منها مواد دينية ومخس أخرى مواد يف هذه الشهادةللحصول على  عشر مواد ويدرس الطلبة

علم  اللغة العربية وهي: مادة النحو والصرف، ومادة املطالعة واإلنشاء، ومادة األدب والنصوص، ومادة
 العروض والقافية، ومادة البالغة.

وقد تلّمس الباحثان يف املناهج الّدراسية املعدة هلذه املواد مخسة جوانب عديدة من القصور من 
حياول أن الضوء على مادة األدب والنصوص، حيث  ناحية إعدادها وحمتوياهتا، وهذا البحث موّجه لتسليط
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وكذلك يف عرضها وشرحها، وسيوّضح أن إعدادها مل  ،دبية فيهايربز جوانب القصور يف اختيار النصوص األ
راء العلماء يكن مبنيًا على معايري علمية واضحة، وفيما يلي عرض موجز ملعايري اختيار النصوص وفقًا آل

 والرتبويني.
 

 لمحة عن معايير اختيار النصوص:
واللغوية والنفسية والرتبوية، وقد ترتابط إن معايري اختيار النصوص تتناول جوانب عديدة منها الثقافية 

لقدامى أمثال ابن سينا وتتداخل هذه اجلوانب يف بعضها بعضاً، وقد تّلمس هذه اجلوانب بعض العلماء ا
وينبغي أن يروى الصيب الَرَجز مث القصيدة فإن رواية الَرَجَز أسهل وحفظه أمكن ألن بيوته أقصر، حيث قال: )
شعر مبا قيل يف فضل األدب ومدح العلم وذم اجلهل وعيب السخف وما حث فيه ويبدأ من ال ،ووزنه أخف

فقد اهتم باجلانب  4(،على برِّ الوالدين واصطناع املعروف وقرى الضيف وغري ذلك من مكارم األخالق
ات الثقايف حيث رّكز على مواضيع تتعلق مبكارم األخالق، ويف اجلانب اللغوي اهتم باللغة السهلة ذات العبار 

ألن حفظها أمكن وفهمها أسهل  ؛القصرية، ويف اجلانب النفسي والرتبوي باالبتداء بالنصوص القصرية
 وتلّمس اجلانب األديب فيها أوقع.

إىل أمهية اختيار املوضوعات األدبية لألطفال يف تعليم اللغة األجنبية للكبار  3(Laina Hoوتشري الينا هو )
 فوائد نفسية تعود عليهم، منها:  بوصفها لغة ثانية ملا يف ذلك من

 أنه ينشط املشاركة الشخصية للدارسني داخل الفصل. -4

 أنه يرفع داوفع املتعلِّم لتعلُّم اللغة األجنبية.  -2

 أنه يعطي انطباعاً إجيابياً عن األدب؛ ألنه يدخل يف نفس املتعلم املتعة والسرور. -3

 أنه يعطي للمتعلم شعور الثقة بالنفس، لقدرته على الفهم العام ويبقى أثر املعىن مدة طويلة.  -4

 
ألن تدريس  ط تعليمها بتعليم الدروس اللغوية؛ويرى على أمحد مدكور أن النصوص األدبية ينبغي رب  

ستحسن اختيار الدروس النحوية عرب نصٍّ شعري أو نثري أكثر فائدة من تدريسها منفصلة، كما أنه ي
ألهنا متثل عهداً غري العصر احلاضر وغري الواقع الذي يعيشه  ؛املوضوعات احلديثة عن النصوص العربية القدمية

ويري بعض دارسي هذه املعايري أن األفضل أن تنظم املادة القرائية على املعيار النفسي بناء لدرجة  0.الطلبة
وقد اختار  5.دة بناًء على سن املتعلمني وجنسياهتم ومستوياهتم وميوهلمحتليله لتلك املعايري، فُينّظم حمتوى املا



  : دراسة تقومييةمعايري اختيار النصوص األدبية العربية يف املرحلة الثانوية الدينية العالية املاليزية
 

 

 

م4440يونيو  03  
 

أحد عشر معياراً  6(،املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى)رشدي أمحد طعيمة يف كتابه 
 الختيار النصوص األدبية لغري الناطقني بالعربية، وكان منها: 

 تعمال، فال تكون نادرة ومهجورة.أن تشتمل على تراكيب شائعة حّية االس -4

 سهلة التناول، مث يكون التدرج بعد ذلك.و أن تكون النصوص قصرية  -4

عدم التقيد بشهرة األديب، إما لصعوبة إنتاجهم األديب، أو حملِّيته أو عدم مناسبة األفكار اليت  -3
 حيتويها.

 وقصة ومسرحية وغريها.التنويع يف األعمال األدبية من أجل التعريف هبا، من قصيدة ومقال  -0

 
أنه من املهم أن نربط حمتويات اللغة العربية وموضوعاهتا  7،ويرى الباحث أمحد الكيالّن حممد

بالقضايا واألحداث اجلارية واملعاصرة للمجتمع املاليزي. فتكون احملتويات وإن ُكِتبت باللغة العربية، ذات 
ا جيري فيها من أحداث، وهبذه الطريقة سيكون ذلك دافعاً عالقة مباشرة لتصور الطلبة حلياهَتم الواقعية وم

بد من مراعاهتا عند اختيار النصوص األدبية أو عند وضع  جانب األلفاظ ال ويف هلم لتعّلم اللغة العربية.
املادة القرائية. وقد ذكر عبد الرمحن شيك ستة معايري للتحكم يف األلفاظ يف تعليم اللغة العربية للمجتمعات 
اإلسالمية يف جنوب شرق آسيا، وهي: معيار الشيوع، ومعيار التوزيع، ومعيار قابلية االستدعاء، ومعيار 
قابلية التعّلم، ومعيار قابلية التعليم، ومعيار األمهية. أي يتّم اختيار األلفاظ بالنظر إىل مرونتها لدى الطالب 

هم ودوافعهم ومشجعة هلم على التعّلم وسهلة يف عملية تذكرها واسرتجاعها وأن تكون ذات أمهية لتخصُّص
  8.للمعّلم عند تعليمها

مستوى فهم  يف% اليؤثر  44:4وينصح اخلرباء بتقليل األلفاظ اجلديدة، ويرون أن ورودها بنسبة 
وتشري الباحثة مارو  9.النص، إذ إن الطالب يستطيع أن يستنتج معىن الكلمة بسهولة ويسر من السياق العام

ألن معناها غالباً ما يكون سهال ميكن أن خيّمن  ؛سف إىل أمهية أن تكون اجلمل يف النصوص قصريةهايين يو 
الطالب معانيها من السياق، عكس اجلمل الطويلة اليت تكون أصعب للفهم ومعقدة فال يستطيع الطالب أن 

كانت كثرية فإهنا ستعرقل يربط بني أفكارها، وكذلك من جانب احملتوى ترى أن كمية املعلومات املقدمة إذا  
  44.عملية الفهم لدى الطلبة، فال تساعدهم على ربط األفكار وتسلسلها

تلك حملة سريعة عن األسس العلمية اليت ينبغي مراعاهتا عند اختيار النصوص، وسُيالَحظ أن الكثري   
"األدب والنصوص"، من تلك األسس مل تطّبق ومل تؤخذ باالعتبار عند اختيار النصوص األدبية يف مادة 

وهي مادة مقررة باملرحلة الثانوية الدينية العالية مباليزيا. والكتاب املقرر هو "كتاب التاريخ األديب للعصرين 
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م 4444 العثماّن واحلديث" للدكتور علي حممد حسن العماري. وقد اُْسُتْخدم هذا الكتاب بداية من سنة
إدارة الكتب األزهرية، فالكتاب يف األصل مستخدم يف الصف بعد املوافقة على نشره يف ماليزيا من قبل 

يف "مادة م 4440الثالث الثانوي مبصر وفق النظام احلديث، وما زال هذا الكتاب مستخدمًا حىت اآلن 
 األدب والنصوص" للمرحلة الثانوية العالية الدينية مباليزيا.

 :     املرحلةوفيما يلي تعريف موجز بالنصوص األدبية املختارة هلذه   
بيتاً، وُقسمت هذه القصيدة  53قصيدة "طيف مسرية" حملمود سامي البارودي، وحتتوي على   -4

 بسبب طوهلا إىل ستة مقاطع وفقاً لألفكار املوجودة يف القصيدة.

 بيتاً، وقّسمت إىل ستة مقاطع. 64قصيدة "املواكب" جلربان خليل جربان، وحتتوي على   -4

 بيتاً، وقّسمت إىل أربعة مقاطع. 64قصيدة "هنج الربدة" ألمحد شوقي، وحتتوي على   -3

 قطعة نثرية بعنوان "درس من النبوة" ملصطفى صادق الرافعي، وطوهلا مخس صفحات.      -0
 

 جوانب القصور في اختيار النص األول "طيف سميرة"
فالقصيدة قد قسمت إىل ستة مقاطع ترتاوح ، اليوجد ترقيم في األبيات وال في شرح تلك األبيات  -4

ما بني مخسة إىل أربعة عشر بيتاً، وبعد كل مقطع يتم شرح ذلك املقطع بشكل عام، دون حتديد 
لألبيات املشروحة، وهذا مما جعل الباحثان يستشعران عناء الطلبة يف تقليب النظر والصفحات من 

قطع، كما أن الشرح لألبيات مل يكن متناسقًا من أجل ربط املعىن املشروح مع البيت املقصود يف امل
حيث حجم الشرح فمن األبيات ما ُشرحت شرحًا مفصاًل ومنها ما كان بإجياز ال يتجاوز سطراً 

 واحداً.

، فقد جاء الكتاب املقرر بتعليقات جوانب التعليق على القصيدة جاءت متأخرة في نهاية القصيدة  -4
هذه التعليقات جاءت متأخرة ألن الطلبة قد درسوا القصيدة منذ  حول أسلوب القصيدة ومعانيها لكن
جيب تلك املقاطع اخلمسة للقصيدة، فلذا تستغرقه دراسة الذي  أسابيع حسب تسلسل الدروس والزمن

مرة أخرى إىل بعض األبيات والنظر إىل مواطن الشاهد فيها، فكان األحسن أاّل يكون  الطلبة أن يعود
ل يفرتض أن يدرس الطالب البيت مرة واحدة مبا فيه من شواهد بالغية أو هناك فاصٌل زمين، ب
 تعليقات أو تعقيبات.

ويف ) 44فقد ورد النص اآليت يف الكتاب املقرر اإليجاز في شرح األوجه البالغية في القصيدة،  -3
كقوله ا، و القصيدة بعض الصور البيانية كقوله )والنجم باألفق حائر( كناية عن شّدة الظلمة واستمراره
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ب فهم البالغة . لكي نقرّ (( و )أفواه املنايا فواغر(عوازبوأحالم الرجال يف التعبري عن شدة اهلول )
كان علينا أن نقّدم هلم العرض مفصاًل ويف   ،عقول الطلبة يف هذه املرحلة الثانويةوصورها البيانية إىل 

 شكل جرعات خفيفة تناسب مستواهم اللغوي. 

ونص  ،الصور البيانية في قصيدة البارودي بضعف الصور البيانية عند أبي تمامربط ضعف بعض   -0
بعض الصور غثٌّ بارد من ذلك قوله: )ويسفل كعب الزور( وقد عاب النقاد ) الكتاب املقرر كاآليت:
 على أيب متام قوله: 

 بلوناك أما كعب عرضك يف الورى     فعاٍل، وأما خّد مالك أسفل
( يف ... وليس خافيًا أن كلمة )كعب الزور( و)خد مالك(نكروا )كعب عرضكفقد استقبحوا واست

نالحظ هنا عدم استقاللية الشارح برأيه فهو  44(.قول البارودي شبيهة هبذه االستعارات اليت استنكروها
ينقل رأي النقاد السابقني ويلصقه على قصيدة البارودي، كأن كل ما قالوه من عيب هناك يعّد عيباً 

مع أننا لو أمعنا النظر لرأينا مقبولية قول البارودي )ويسفل كعب الزور( بل نرى مجال هذه العبارة هنا، 
( تدل على االحنطاط والسفل، من ( و )الزوركعب)وذلك ألنه ربط بني ثالثة أمور وهي )يسفل( و

 . هأجل الوصول إىل سلبية الزور وشدة ُسفالن
، كثر المعاني الواردة في القصيدة مأخوذة من الشعراء قبلهأن أمتمثاًل في بيان تقصير البارودي   -5

 ومن ذلك قول املؤلف:

مأخوذة من معاّن املتقدمني، فليس يف القصيدة  –إن مل تكن كل معانيها–أكثر معاّن القصيدة ) -
  43(.ابتكار

  40(.( مأخوذ من الشعراء الذين حتدثوا عن الطيف وأشهرهم البحرتيالطيففكل ما قاله يف )) -

ممكن لدارسي األدب القدمي أن يرّد كل معاّن هذه القصيدة إىل مصادرها األوىل، كما ميكن ) -
قصيدة لهذه تصرحيات واضحة وانتقادات الذعة  45(.للناقد أن ينب تقصري البارودي يف أكثرها

البارودي، فليس يف القصيدة ابتكار، وليس هبا معاّن مبتكرة إمنا تقليد ملا قد قيل من قبل، بل 
زداد سوء القصيدة يف أن ذلك التقليد فيه تقصري وضعف، أي سوء فوق سوء، وضعف فوق ي

 ضعف، فإذا كان األمر كذلك خيطر يف بالنا أمران: 

أواًل: إذا كان هذا هو رأي واضعي الكتاب فلماذا مّت اختيار هذه القصيدة، أي إذا رأوا ضعفها وعدم 
 للطلبة إالّ ما كان قوياً مبتكراً ومجيالً. ابتكارها وتقصريها، فكان ينبغي أالَّ نقدم
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ثانياً: ما الفائدة من تتبع املعاّن اليت قاهلا البارودي ومقارنتها باملعاّن واألبيات اليت قاهلا البحرتي واملتنيب 
، ومل يدرسوا عنهم وعن شعرهم من قبل، إذن هذه لبة املرحلة الثانوية ال يعرفوهنموأيب متام، مع أن ط

ليست مضيعة للوقت  أو للطالبة ، فتقدميها للطالباحلقيقة ليست واقعية وليست مفيدةت يف التعليقا
 .    والعزائمفحسب، وإمنا فيها إضعاف للهمم 

ويف القصيدة بعض ) 46:، فقد ذكر الكتاب املقرراإلشارة إلى بعض األخطاء النحوية مع أنها جائزة  -6
ال يكون املال( قال صاحب : )وقد املضارع املنفي، يف قولهى الفعل أغالط حنوية، منها إدخال )قد( عل

اجملرد من جازم وناصب وحرف وقد احلرفية خمتصة بالفعل املتصرف اخلربي، املثبت، القاموس: )
إن مثل هذا التعليق ما كان ينبغي أن يذكر يف مثل هذا الكتاب، فالتفاصيل النحوية  .((تنفيس

ى الطلبة وقدراهتم، جتعلهم ينفرون من اللغة العربية، ألهنم سيقولون واخلالفات فيها اليت هي فوق مستو 
، لذا فهذا التعليق ليس يف مكانه بري خيطيء يف النحو فما بال غريهيف أنفسهم إذا كان هذا الشاعر الك

 بل حذفه خري من ذكره.

 
 جوانب الخلل في اختيار الّنص الثاني: "المواكب" 

، حيث جند أن قصيدة املواكب قد لقصيدة األولى"طيف سميرة"يختلف عرض هذه القصيدة عن ا  -4
قسمت إىل ستة مقاطع لكن الشرح والتعليق قد ذُكر بعد تلك املقاطع، كما ُيالحظ أن الشرح كان 
 موجزاً، فأبيات القصيدة جاءت يف ست صفحات من الكتاب، لكن شرحها جاء يف ثالث صفحات. 

وتناوله للقصائد، فليس هناك انسجام وتناسق من حيث  إذن اخللل واضح يف طريقة عرض الكتاب
حجم الشرح وتسلسله، وطريقة العرض وتدّرجه، فكأن القصيدة األوىل قد شرحها كاتب، والقصيدة 
الثانية قد شرحها كاتب آخر، ومل يتم تنسيق الشرحني ومراجعتهما وتعديلهما ليسريا على منوال ومنهج 

 واحد.

مبعاّن غري إسالمية، وهذا أكرب انتقاد يوجهه  تزخر، فالقصيدة مناسبة للطلبة المحتويات الثقافية غير  -4
الباحثان الختيار هذه القصيدة، ألن الطلبة هم طلبة املدارس اإلسالمية، فكان ينبغي أن تقّدم هلم ما 

م يف هذا يرفع معنوياهتم اإلسالمية وما يصحح نظراهتم حنو الدين والكون واحلياة، فال ينبغي أن نقّدم هل
 47:الّسن اليافعة ما حيملهم إىل سوء الفهم والبعد عن النظرة الصحيحة كما يف البيت

 اخلــــــــــــــــــــري يف النــــــــــــــــــــاس مصــــــــــــــــــــنوع إذا ُجــــــــــــــــــــربوا
 

ـــــــــــــاس ال يفـــــــــــــىن وإن قـــــــــــــربوا   والشـــــــــــــرُّ يف الّن
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 48:فكأن الّناس جمبلون على الشر ال ينفكّون منه مدى احلياة. كما ال ينبغي أن نقدم هلم البيت الثاّن
ــــــــــــــــــوى نـــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــراوده ــــــــــــــــــا احليـــــــــــــــــاة ســــــــــــــ  ومـــــ
 

ــــــــــــس يـــــــــــأمترُ    أحــــــــــــالم مـــــــــــن مبـــــــــــراد النفـــــــــــــــــــــــ
 

كأن كل الّناس يأمتر مبراد الّنفس األمارة بالسوء، أليس هناك من يأمتر مبراد عقله أو مبراد دينه وعقيدته.   
 49:وكذلك األبيات اآلتية

ـــــــــــــــــــــــاس إن شربــــــــــــــــــــــــوا   ُســــــــــــــــــــــــرُّوا كأنــــــــــــــــــــــــهمفالّن
 فــــــــــــــــــــــــــــــــذا يُـعربــــــــــــــــــــــــــــــــد إن صـــــــــــــــــــــــــــــــّلى وذاك إذا
ـــــــــــــــــــدهر صـــــــــــــــــــاحبها  فــــــــــــــــــــاألرض خــــــــــــــــــــمارة وال

 

ــــــى التخــــــدير قــــــد فطــــــروا   رهــــــن اهلــــــوى، وعل
 وذلــــــــــــــــك بــــــــــــــــاألحالم يــخـــــــــــــــــتمر أثــــــــــــــــرى،

ـــــــــى ســــــــكروا  ولــــــــيس يرضــــــــى هبــــــــا غــــــــري األلـ
 

يف  اتعربد واختمر وأصبح سكرانفهل يعقل من قد أُشرب يف قلبه حب العبادة والّصالة نسميه قد 
فنجمع بني الصالة واخلمر رأي بني الدين والطهر والعفاف بشيء جنس وقذر ورجس حاشا  ؟!!الصالة

 تـَْعَلُموا َحىتَّ   ُسَكاَرى   َوأَنـُْتمْ  الصَّاَلةَ  تـَْقَربُوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا﴿ :لإلسالم من ذلك فقد قال اهلل تعاىل
  44:ي أن نقّدم للطلبة صورة الدين بشكل مشّوة كما يف األبيات اآلتيةكما ال ينبغ   44.﴾ تـَُقوُلونَ  َما

ــــــــــــــيس يزرعــــــــــــــه ــــــــــــــاس حقــــــــــــــل ل ــــــــــــــدين يف الّن  وال
 مــــــــــــــــــــن آمــــــــــــــــــــل بنـعيـــــــــــــــــــــم اخللــــــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــــــتشر
 فـــــــــــالقوم لــــــــــــوال عقــــــــــــاب البعـــــــــــث مــــــــــــا عبــــــــــــدوا
 كأمنــــــــــــــــا الــــــــــــــــدين ضــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن متاجـــــــــــــــــرهم

 

 غــــــــــــــــــــري اأُلىل هلــــــــــــــــــــم يف زرعــــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــار تســـــــــــــتعر  ومــــــــــــن جـــــــــــــهول خيـــــــــــــاف الّن

 ولـــــــــــــوال الثّـــــــــــــواب املرتــــــــــــــجى كفــــــــــــــرواربّـــــــــــــاً 
 إن واظبــــــــــــــوا ر ـــــــــــــــوا  أو أمهلــــــــــــــوا خســــــــــــــروا

 
؟ مع أن كل األنبياء عليهم الصالة والّسالم وكل خياف الّنار ويهاب العذاب جهوالً كيف نعد الذي 

الّصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا خيافون من عذاب اهلل والّنار املستعرّة، ألن النجاة منها هو الفوز 
 ِإنْ  َأَخافُ  ِإّنِّ  ُقلْ ﴿العظيم، وقد بني اهلل ذلك على لسان الّرسول صلى اهلل عليه وسلم يف قوله تعاىل: 

ِلكَ  فـََقدْ  يـَْوَمِئذٍ  َعْنهُ  ُيْصَرفْ  َمنْ  (45) َعِظيمٍ  يـَْومٍ  َعَذابَ  َريبِّ  َعَصْيتُ   44.(﴾46) اْلُمِبنيُ  اْلَفْوزُ  َرمِحَُه َوذَ 
 َيْدُعونَ  الَِّذينَ  أُولَ ِئكَ  ﴿فاخلوف والرجاء مها جناحا املؤمنني السائرين على درب احلياة، قال تعاىل: 

مُ  ِإىَل   يـَْبتَـُغونَ   43.﴾ حَمُْذورًا َكانَ  َربِّكَ  َعَذابَ  ِإنَّ  َعَذابَهُ  َوخَيَاُفونَ  َرمْحََتهُ  َويـَْرُجونَ  أَقْـَربُ  أَيُـُّهمْ  َوِسيَلةَ الْ  َرهبِِّ
أن الدين مزرعة أو جتارة اليدخلها  أوضحتويف تلك األبيات عّدة معاّن تشّوه الدين وأهل الدين، فقد 

إال ملن أراد الفائدة والربح منها، مع أن الدين منهج متكامل للحياة، البد ملن دخلها أن يلتزم به سواء 
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مل حيصل، فليس الدين كطبيعة التجارة والزراعة، وليس الدين حماولة  مر ًا دنيويًا أ محصلت له فائدة أ
 ان سعيداً وراضياً، مث خيرج منه إذا سخط واضطجر.أو جتربة مؤقتة يلج فيه من ك

، ومما استدركه الكتاب النص لم يعّقب الكتاب عن التجاوزات المعنوية في القصيدة إال بعضها -3
فلسفة جربان؛ فهو إنسان متشائم يرى أن اإلنسان مطبوع  من من هذه املقطوعة يبدو لنا شيءالتايل: )

وإن قربوا( رأيه يف أن اإلنسان يبقى شريراً  مضطراً، ونلمح يف كلمته )ري إالعلى الّشر، وأنه ال يفعل اخل
العبارات األخرية من  40(.حىت بعد أن يفارق هذه احلياة، وقد حنمل هذا على قصد املبالغة من الشاعر

أن كل ما قاله رمبا قصد به املبالغة بادعاء هذا الشاعر املتشائم  تربر فلسفةالنص كأهنا حتاول أن 
 ب، لكن هل جيوز أن نضفي املبالغة على الدين، وديننا احلنيف اليقبل اجلور وال الفجور.فحس

، ففي هناية الشرح والتعليق على القصيدة أورد الكتاب تحليل أسلوب الشاعر بدون اإلتيان باألمثلة  -0
 45:فقد ذكر الكتاب ما يأيت ،لكن دون اإلتيان باألببيات املقصودة ،سلوب الشاعرألاملقرر حتلياًل عاماً 

وقد جاءت بعض ألفاظه غامضة الداللة، كما مل تساعده اللغة على اإلفصاح دائمًا عّما جييش يف )
 أحد يعرف إذ مل يذكرها الشارح، كما ال ؟. فال أحد يعرف ما تلك األلفاظ الغامضة وداللتها(صدره

ه وألفاظه كانت قاصرة عن إيصاهلا. هذا ولكن لغت ،األمور اليت رآها الشارح جتيش يف صدر الشاعر
طلبة املرحلة على أن يرتك هذا الّنص غامضًا مث يطبع ويوزع له كان ينبغي  قصور واضح يف الكتاب، ما

 الثانوية يف كل املدارس والواليات دون تعديل واستدراك.
 

 جوانب الخلل في اختيار الّنص الثالث: "نهج البردة"
، فقد أقحمت أدبية كثيرة اليحتاج إليها الطالب في هذا المستوىسردت القصيدة معلومات   -4

مصطلحات أدبية وأمساء شعراء اليعرفها الطالب وليست هلا فائدة واضحة من دراستهم إيّاها من ذلك 
 مثاًل:
ذكر الكتاب املقرر أن شوقي له ثالث قصائد يف املدح، وقصائده الثالث هذه معارضات لقصائد -أ

  46:وقد بدأ هنج الربدة بالغزل كما فعل البوصريي أيضاً يف قصيدته اليت مطلعها ثالث للبوصريي،
ـــــــــــــــــــا  أزمعـــــــــــــــــــوا البـــــــــــــــــــني وشـــــــــــــــــــّدوا الرِّكاب
 

ـــــــــــــــــــــا   فاطلـــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــرب وخـــــــــــــــــــــلِّ العتاب
 

اليعرفها الــطالب مـن قـبــُل من الـنص السـابـق نالحظ حـشدًا من املعلومات األدبية اجلديدة اليت 
، كما أن التفاصيل حول القصائد الثالث لشوقي و"البوصريي" و"البائية"عارضات" امل"مثل: 
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هذه املرحلة الذين يف ومقابلتها بقصائد ثالث للبوصريي ليست مبعلومات ذات فائدة كبرية للطلبة 
 حيتاجون إىل معلومات بسيطة وأساسية دون تفصيل وتفريع وإطالة.

وقد )لتعليق على قصيدة شوقي النص اآليت: من ذلك مصطلح "وحدة القصيدة" فقد ذُكر يف ا-ب
عاب نقادنا احملدثون ابتداء القصائد بالنسيب وعدوه منافيًا لوحدة القصيدة، تلك الوحدة اليت يروهنا 

 غْمطهذه املعلومة لو حذفت لكان أحسن، ألن ما ذكر هنا إمنا  47(.ضرورية لكل شعر صادق مجيل
 لقصيدة شوقي.  

االستهالل" فقد بنّي الكتاب أن شوقي مل حيسن االبتداء يف قصيدته  ومن ذلك مصطلح "براعة-ج
 وأكثر من األخيلة اليت المتت إلينا بصلة، فأين منا)وأخيلة ليست من بيئته،  ألنه جلأ إىل ألفاظ ومعانٍ 

إذن الفائدة من تقدمي مصطلح براعة االستهالل إذا كان شويف نفسه  48(.(الرِّمي( و)الَعَلم( و)البان)
 ميكن أن يكوِّن مثاًل جيداً يف استخدامه.ال

، فقد بنّي الكتاب أغراض شعر شوقي فكان منها ستعمال مصطلح واحد في الشرحباعدم التقيد  -4
الغزل، مّث ذكر أنه قد ابتدأ قصيدته "هنج الربدة" بالغزل وأنه يعارض قصيدة البوصريي الذي بدأ  

وهكذا بعد  49(.النسيبالكتاب مبصطلح مرادف للغزل وهو ) كذلك بالغزل، مث بعد صفحتني يأيت
هذا التناوب مربك  ألن ت يف الشرح. وهذا ضعف كبري وبارز؛ذلك يتناوب استخدام املصطلحا

 نشتت أذهاهنم.فبداًل من أن نقّرب هلم الفهم، هبذا الصنيع حنن يف احلقيقة  ألذهان الطلبة،
املكتوب خبط كبري وبارز هو "شعراء املدح يف العربية" ، فالعنوان وضع عنوان يختلف عن المحتوى -3

قصود لكن الفقرات التالية تدور حول املدائح النبوية، فالعنوان كان عامًا "أي شعراء املديح" لكن امل
" الفرق بينهما واضح. لكن الندري ملاذا مل يتنبه هلذا واضعو هذا الكتاب هم شعراء "املدائح النبوية

 املقرر.
عاّن ، ففي هامش الصفحات هناك سرد ملر وغموض في شرح بعض المفرداتهناك قصو  -0

 القصور أو الغموض الذي ورد فيها، ما يأيت: وكان من ،املفردات
 فهو ناعس. –بفتح العني فيهما  –النـَُّعاس : فرتة يف احلواس، يقال نعس ينعس )
 به.ُمْعَتَصم: اسم مكان، أو مصدر ميمي، من اعتصم بكذا أي استمسك  
 ِاْعَتَصَم بِاهلل: امتنع من املعصية.   
 ُشْرُف: مجع شرفة، مثل غرف يف مجع غرفة، والشرفة هي املكان البارز من البيت وهي معروفة.  
 34(.الرَُّخِم: طائر معروف، ضخم اجلثة واحدته رمخة     
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كيف ابتدأ الشعراء ، فقد فّصل الكتاب املقرر احلديث عن  إيجاز ما يحتاج إلى تفصيل وذكر أمثلة  -5
قصائدهم وعن انتقال شوقي من النسيب إىل وصف الدنيا وحساب النفس، لكن األبيات اليت تدل 
على هذا االنتقال مل تذكر يف شرح الكتاب، مع أن الطلبة يف هذه املرحلة  اجة ماسة إىل ارشادات 

إننا سنرتكهم خّيمنون ويظنون واضحة وأمثلة حقيقية يتلمسوهنا ملعرفة تلك احلقائق بكل ثقة، وإال ف
 ويسريون يف شٍك مريب.

، ففي هناية التعليقات على قصيدة "هنج الربدة" ذكر تفصيل ما يحتاج إلى إيجاز وعدم إطالة  -6
الكتاب املقرر فن معارضة الشعر وهل هو تقليد أم ابتكار؟ مّث ذكر معارضات شوقي للشعراء 
املتقدمني. وذكر مقارنات عديدة بني شوقي والبوصريي، جاء كل ذلك يف أكثر من صفحة، وهي 

ذلك النص من و  ،جتاوزات غري مقبولة فيهليت سردت ما إطالة يف غري مكاهنا، بل كان من املعلومات ا
أّما شوقي فعاطفته الدينية دون عاطفة البوصريي، وقد نّظم قصديته جلعلها تذكارًا حلج ) :التايل

فهل شّق  34.رًا هامًا من عناصر اإلخالص فيها(اخلديوي عباس حلمي الثاّن، وبذلك أفقد عنص
أيُّهما املخلص وأيُّهما دون ذلك؟ املنهج الصحيح هو أن حنكم  الّشارح قلبيهما حىت استطاع أن يعرف

 َوِإنَّ ﴿ :بالظاهر ونرتك األسرار لعامل األسرار الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، قال تعاىل
  34.﴾ يـُْعِلُنونَ  َوَما ُصُدوُرُهمْ  ُتِكنُّ  َما لَيَـْعَلمُ  َربَّكَ 

، فقد سرد الكتاب مقارنات عديدة وكان من الشعراء السابقيناإلكثار من مقارنة شعر شوقي بغيره   -7
 منها:
" أي باشرتاكهم أمحداملقارنة بني شوقي والبوصريي والبارودي يف فضل تسميتهم "مبحمد" أو "-أ

مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف االسم، وبيان ما امتاز كل منهم عن اآلخر، وما أجاز فيه من 
 33.مغزىمعىن وما أصاب فيه من 

فبنو هاشم   اء الشرف من األبناء،املقارنة بني شوقي وابن الرومي يف التعبري عن استمداد اآلب-ب
 30.كان شرفهم بظهور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يف ذلك فسرد عّدة نقاط  35املقارنة بني شوقي والبوصريي يف وصف القرآن، وقد فّصل الكتاب-ج          
 ني وصفيهما، ومزايا كل واحد منهما عن اآلخر.االتفاق واالختالف ب

، مع أن الطلبة يف هذه املرحلة الثانوية اإلكثار من ذكر أقوال النّقاد ثم الّرد عليها أو مناقشتها -8
فلم يصلوا بعد إىل مرحلة تؤهلهم لدراسة النقد األديب.  فإهنم ، اجة إىل فهم األدب وتلمس مجاله

 ما يأيت: 36وكان من ضمن اآلراء واالنتقادات اليت ذُِكرت يف الكتاب املقرر
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 الّرد على الرأي بأن احلكمة بعيدة عن طبيعة الشعر.-أ
 صناعة".الّرد على الرأي بأن "املعارضة ليست من الفن الصحيح يف شيء، بل هي حمض -ب          

 لوحدة القصيدة. ن ابتداء القصائد بالنسيب ُمنافٍ الرّد على رأي النّقاد احملدثني بأ-ج     
 الغزل. يف الّرد على رأي العقاد الذي يرى أن شوقي ضيق األفق-د      

 
  درس من النبوة"أوجه الخلل في النص الرابع "

، وإمنا كان الشرح حيتوي على بيان بعض املعاّن السامية عدم االهتمام بشرح المقالة شرحًا وافياً  -4
تويات املقالة، فكان يف الشرح والتعليق حملاليت وردت يف املقالة، كما حتتوي على انتقادات كثرية 

 ومها: ،نقطتان تبينان املعاّن السامية اليت اهتدى إليها مصطفى صادق الرّافعي
وج نساءه من أجل أهواء نفسه، والدليل على ذلك أنه نفى إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يتز -أ

الزّينة من حياته وعن حياة زوجاته، فالرجل الذي يرغب يف التمتع بزوجاته لن يتخّلى عن الزينة، 
والرجل الذي جيري وراء نزوات نفسه يف حقيقة األمر جيري وراء املتعة والزينة ويلهث وراء اجلمال 

يستجب إىل سول صلى اهلل عليه وسلم يف حديثه عن الزينة مع زوجاته، ومل واخليال، لذا مل يلن الر 
اخرتن اهلل  وقدميلهن إىل الدنيا وزينتها، وإمنا أعطى هلن خيارين، إما الدنيا وزينتها وإما اهلل ورسوله 

نـَْيا احْلََياةَ  ْدنَ تُرِ  ُكْنُتَّ  ِإنْ  أِلَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَّيبُّ  أَيُـَّها يَا﴿ورسوله، كما يف قوله تعاىل   فـَتَـَعاَلنْيَ  َوزِيَنتَـَها الدُّ
ياًل  َسرَاًحا َوأَُسرِّْحُكنَّ  أَُمتـِّْعُكنَّ  ارَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  تُرِْدنَ  ُكْنُتَّ  َوِإنْ  (48) مجَِ  َأَعدَّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  اآْلِخرَةَ  َوالدَّ

  37.﴾َعِظيًما  َأْجرًا ِمْنُكنَّ  لِْلُمْحِسَناتِ 
أراد أن يرشد أمته إىل وجوب سيادة العقل على الغريزة واخليال،  -صلى اهلل عليه وسلم-إن النيب -ب

فاخلضوع للخيال يبعد عن احلياة الفاضلة، لذا مل خياطب خيال زوجاته جتاه هذه الدنيا وزينتها، إمنا 
 -اهلل عليه وسلمصلى -خاطب عقوهلن بإسلوب صارم ليعدن إىل رشدهن، وهبذا الصنيع أراد النيب 

 أن يضرب املثل ألمته، ليكون منهن املثل األعلى للمسلمات يف صربهن وجهادهن على مكاره احلياة.
، فبداًل من أن يشرح الكتاب الستطراد في مسائل نحوية صعبة تتناسب مع المرحلة الجامعيةا -4

يالحظ أن الكتاب املقّرر قد استطرد يف مسائل حنوية تتناسب  ،صعب على الطلبة فهمهاليت ياملعاّن ا
 ريوس يف ختصص اللغة العربية، وتلك املسائل النحوية كاآليت:و مع طلبة البكال

ها هو ( اليت للتنبيه إذا دخلت على ضمري فال بد من أن جييء بعده اسم اإلشارة، فيقال حنو: "ا)ه-أ
وها هو ذا ينفي الزينة ". ومما قاله الرّافعي يف هذه املقالة "أوالءها أنتم " أو "ها أنتم هؤالء" أو "ذا
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". ومل يكتف الكتاب ببيان ذلك فحسب، بل بدأ يستطرد ويذكر أن الرأي املخالف لذلك عنهن
شاذ. مّث يستعرض ثالثة شواهد شعرية ونثرية من النصوص اليت حيتج هبا، ورد فيها دخول )ها( التنبيه 

 38.رةدون ذكر اسم اإلشا
خُيَيّـُر( متعديًّا إىل مفعول واحد، أو إذا تعدى إىل مفعولني فقد ذكر الكتاب استعمال الفعل )-ب

املقرر أنه غري مقبول، وقد استعمله الرافعي بكال الوجهني؛ فعلى الوجه األول قوله "وأمره من قبل ربه 
وعلى الوجه  املرأة وبني إمساكهن".خيريهن مجيعًا بني سراحهن فيكن كالنساء وجيدن ما شئن يف دنيا 

يوجد له وجه مقبول قرر أن هذه االستعمال األخري ال وخيريهن الطالق وذكر الكتاب امل)الثاّن قوله: 
 39(.ميكن أن خيرج الكالم عليه

، فالكتاب املقرر مل يساعد الطلبة على فهم نص محتويات المقالة الموجهة إلىكثرة االنتقادات  -3
املقالة وتذوق مجاهلا كما كان ينبغي، بل كأنه يعاملهم معاملة اخلرباء من اللغويني احملّللني، فُيبني هلم 

راء الرافعي وعدة مالحظات على حمتويات املقالة مع أن أولئك الطلبة مل يفهموا آلعدة انتقادات 
لطلبة يف واٍد والكتاب املقرر يريد أن حيملهم إىل واٍد آخر. وتدور تلك االنتقادات املقالة فهماً جيداً فا
 حول النقاط اآلتية:

نقد معلومات الرافعي التارخيية، ألن الرّافعي ذكر كل زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم سوى -
اعتمد على بعض كتب  السيدة خدجية وزينب بنت خزمية رضي اهلل عنهما، ورمبا ذلك ألن الرّافعي قد

يتضح أن  التاريخالتفاسري اليت ذَكرت أن زوجاته كنَّ تسعاً، لكن الكتاب املقرر يبنّي أن مبراجعة كتب 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إمنا تزوج ببعض زوجاته بعد غزوة األحزاب أي بعد أخذ النفائس 

 04.الرافعي والذخائر من بين قريظة، أي أن التاريخ ال يؤيد ما ذهب إليه
فالكتاب املقرر يردُّ على الرّافعي  04،نقد رأي الرافعي يف أن مجال املرأة يف عني الرجال إمنا هو خياله -

 جة أن الّرجل قد ينظر إىل املرأة وال رغبة له فيها، ومع ذلك يدرك حماسنها، وال خيفى عليه شيء 
 من مجاهلا.

بـ"أمهات املؤمنني" إمنا صلى اهلل عليه وسلم الّرسول نقد رأي الرّافعي الذي يري أن تسمية زوجات -
بسبب إيثارهن اهلل ورسوله، فلم يوافق الكتاب املقرر على هذا الرأي  جة أن ترتيب اآليات يف سورة 

علمًا بأن العربة من حيث األسبقية يف نزول اآليات، وليست يف ترتيب أرقام  04.األحزاب مينع ذلك
 .اآليات يف القرآن الكرمي
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ولعل أبرز خلل يف اختيار تلك النصوص األدبية األربعة السابقة يكمن يف كوهنا حتتوي على الكثري  
من املفردات اجلديدة، تلك الكثرة اليت تعيق الفهم وتفرت احلماس ملواصلة القراءة، فباإلحصاء جند أن عدد 

ويف النص الثاّن "املواكب"  كلمة،  445الكلمات اجلديدة لدى الطلبة يف النص األول "طيف مسرية" يبلغ 
 كلمة.   39كلمة، ويف النص الرابع "درس من النبوة"   447كلمة، ويف النص الثالث "هنج الربدة"   06

وكانت من ضمن تلك الكلمات اجلديدة مفردات صعبة على الطلبة، يندر دوراهنا على األلسن، ويقّل  
ْنُدوَحة(  (املِِلمِّ و) (ُسْدَفة)طيف مسرية" منها مثاًل من قصيدة "استعماهلا يف الكتب العربية، 

َ
و)الَديَاِجُر( و)امل

ُزو(. ومن قصيدة "املواكب" )أُْكِسرِي الَغَمام( و)الرَّاح( و)َخِليع(  و)فـََواِغُر( و)ُذبَاُب السَّْيِف( و)تـَنـْ
 (ةطَ سَ فْ السَ و) (بِ غُ الزُّ  اتُ مَ ائِ احلَ و) (مِ جُ األَ  نَ كَ سَ و) (رٍ ذُ ؤْ جُ  يَنْ يْـ عَ و)ُمْكَتِدحاً(. ومن قصيدة "هنج الربدة" )

َيضَِّة اللََّمِم( و)َوِخم( و)الَغَسِم( و)ُمَهَج(. ومن مقالة "درس من النبوة" )دُ هْ السَّ و) اخلََول( و)جَمَسَّتـَُها( ( و)ُمبـْ
َُتَصنـَِّعات( و)حُمَاَجزَة(.

 و)امل
ألن الطلبة يعرفون هذه املفردات  ؛فإّن الكتاب املقرر قد استخدم كذلك كلمات ملبسة ،جبانب ذلك 

يف غري داللتها املقصودة يف الكتاب، ومن مناذج هذه املفردات امللبسة ما ُكتب خبط مسّود بارز من الفقرات 
  التالية اليت نُقلْت نّصاً كما هي يف الكتاب املقّرر:

 معنى، وله فيه ديوان خاص، وهو أيضا النفسولشوقي ولع خاص بالتاريخ، فله يف نظمه قصائد طويلة )
  03(.يف شعره كلما وجد هلا مناسبة وحكمة جيدة، بل رائعة يرسلهاباحلكمة، 

 00(.إلينا بصلة تـمتمن األخيلة اليت ال  أكثرو)
 05وتتمتع به العني(. الحجرفإن الزهر الذي تزين به )
 06(.فصاحةعن منهج ال وبعدلسانه  فالنذا الّرمة أقام طويالً باحلاضرة )

ويتضح أن استخدام هذه الكلمات امللبسة وعدم تشكيلها، قد يؤدى إىل اإلشكال يف فهم املعىن املراد لدى 
 أولئك الطلبة.

 
 نموذج مقترح للنصوص األدبية: 

 07بالوالدين إحساناو       
 عروف رفيق حممود(مل)     

 أ ( )                                                        
ْــــــــــــــــــــــــــُت الـــــــــــــــــــــــــــربَّ  ـــــــــــــــــــــــــــُلو رَأَي َـــــــــــــــــــــــــــَوْيِن يـَْع ــــــــــــــــــــــــــانِ   بِاألَب ـــــــــــــــــــــــــــَلى َمَك  ِبَصاِحـــــــــــــــــــــــــــبِه ِإىل أَْع



ةاألدبيجملة الدراسات اللغوية و   
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 طَاعٌ ـَدى األَيَّــــــــــــــــــــــــــاِم أَْمُرمُهَــــــــــــــــــــــــــا ُمـــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــ
 َويف الـــــــــــــــــــذِْكِر احَلِكــــــــــــــــــــيِم مُهَـــــــــــــــــــا اْســــــــــــــــــــَتَحَقا

ـــــــــــــــــــــٌر يُِنيـــــــــــــــــــــمُهَـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا َقَم  سٌ ـا، َوَشْـــــــــــــــــــــُر لَن
 َفانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــْواـا تَ ِننَي ِإذَ َـ َوُبْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى لِلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــما طَ ـوِبرُُّه  لِلِجـــــــــــــــــــــــــــــــَنانِ   قٌ ـرِْي
 ـَدانِ ، يَْأتِـــــــــــــــــــــــــــي الَوالِــــــــــــــــــــــــــ فـَبَـْعــــــــــــــــــــــــــَد اهللِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــّــِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــْعَم الَوالــــــــــــــــــــــــــــــــَدْيِن  النَّي  انِ رَ فَِن
 َنانِ ـَوفَــــــــــــــــــــــــــــاُزوا بِالُدَعـــــــــــــــــــــــــــــاِء وبِاحلَـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ()ب                                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــَؤاُد ِبَصـــــــــــــــــــــــــــــــْدِر أُمٍ ِإذَ   ا َخَفــــــــــــــــــــــــــــــَق الُف
 َيْســـــــــــــــــَتْجِلي  ُدَعــــــــــــــــــاءً  َأَصـــــــــــــــــاَ  الَعـــــــــــــــــْرُ  
ــــــــــــــــــــــــِمْع يل  تـَُقـــــــــــــــــــــــوُل األُمُّ :   يَـــــــــــــــــــــــاَربِّ ِاْسَت

ـــــــــــــــــــَوِفْقُهم ـــــــــــــــــــ  فـَ  نِّــــــــــــــــــــيإِ فَ   تـَْرَضـــــــــــــــــــى  ـا ِلَم
 

 انِ ـِلَســــــــــــــــــــــَم  بِالْ وََكــــــــــــــــــــــاَدْت  أَن تـَُهــــــــــــــــــــــوِّ  
الئِــــــــــــــــــُك  َمــــــــــــــــــا تُــــــــــــــــــ

َ
 َعاّن ـَوأَْدرََكــــــــــــــــــِت امل

 ى الزََّمــــــــــــانِ َرِضــــــــــــْيُت َعلــــــــــــى بَــــــــــــيِنَّ َمــــــــــــدَ 
ـــــــــــــــــــــيْ   َياّن ـِكـــــــــــــــــــــ   ُدوام ِإَذا َســـــــــــــــــــــعِ هِ أََرى ِف

 
 ) ج (             

ــــــــــــــــــــــأَ  َــــــــــــــــــــــا أَيُـَّه ـــــــــــــــــــــــاُء  ـا ال ي ـــــــــــــــــــــــْهالً  األَبـَْن  َم
 َغــــــــــــــــَذاّن  َذا   ُكم َمــــــــــــــــنْ ُيَســــــــــــــــاِئُل بـَْعُضــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــَق الُعْمـــــــــــــــــــرَ  َوَمـــــــــــــــــــْن َذا   ابِْتَهــــــــــــــــــــاالً    أَنـَْف
 َناءٍ ـبِــــــــــــــــــــــال  َعــــــــــــــــــــــ اجلَــــــــــــــــــــــواُب   يهُ ـفـََيْأتِــــــــــــــــــــــ

 احلََنايَـــــــــــــــــا يف   أَْمـــــــــــــــــنٌ   رَِضـــــــــــــــــا األَبـَـــــــــــــــــَوينِ 
 َدومـــــــــــــــــــاً   اإِلْحَســـــــــــــــــــانَ وَ  أَِدميُـــــــــــــــــــوا البِــــــــــــــــــــرَّ 

 

 ـرُّ  بِــــــــــــــال  تَــــــــــــــــَوانِ َوِفْيـــــــــــــــُكْم َمــــــــــــــْن يـَبُــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــاّن  ـَحبـــــــــــــــــــِة قَــــــــــــــــــْد َسَق

َ
 َوَمــــــــــــــــــْن َذا بِامل

ــــــــــــــــــــلَِيْحَفـــــــــــــــــــ  اهلـَــــــــــــــــــَوانِ  نَ ـَظيِن اإِللــــــــــــــــــــُه ِم
ــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــُرُز يف اجَل  اِب )الَوالِـــــــــــــــــــــَداِن(َويـَبـْ
ـــــــــــــــــنِ  ــــــــــــــــا األَبـََوي ُــــــــــــــــوٌر يف اجلَ   ُدَع ـــــــــــــــــانِ ن  َن

ــــــــــــــــي   لُّ  اأَلَمـــــــــــــــــاّن َمـــــــــــــــــا ُكــــــــــــــــَعْطَفيهِ َفِف
 

 :المفردات والعبارات الجديدة

 معناها الكلمة 
 أمر الوالدْين األبناء يطيع أمرمها مطاع
 اجلّنات مجع ومفرده جّنة اجلَِنان

 القرآن الكرمي كر احلكيمالذِّ 
 فيهما نور انرَ يـِّ ـالنَّ 



  : دراسة تقومييةمعايري اختيار النصوص األدبية العربية يف املرحلة الثانوية الدينية العالية املاليزية
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 معايير اختيار هذا النص:
إن كان بعض تلك طلبة املرحلة الثانوية، و  تناسب هذا النصاأللفاظ الواردة يف  معيار السهولة: -

ونسبة ُوُرودها يف  سهلة ومتداولة االستخدام األلفاظ مل يتعّرف عليها الطالب من قبل إاّل أهنا
عربية مقرتضة يف اللغة املاليوية،  فيه ألفاظو عملية الفهم واالستيعاب،  يفالنص قليلة ال تؤثر كثرياً 
و)ُدَعاء( و)أٌُم( و)الَعْر ( و)َمالِئَكة( و)َرِضْيُت( و)الزََّمان( و)َجَواب( منها مثاًل: )ِجَنان( 

فضاًل عن أن األساليب املستخدمة يف النص واضحة وغري معقدة، واجلمل فيه قصرية  .و)نـُْور(

 والنتيجة اجليدةالسعادة  بشرى
 حسان إىل والديهمإلأخلصوا يف اتعبوا و  تفانوا

 وحتّركقلب الاضطرب  خفق الفؤاد
 إىل اهلل بالذكر والدعاء وتتضرعحترِّك لساهنا  َم باللسانتـَُهوِّ 

 لصوت الداعي  استمع وأنصت أصا 
 ويستوضح يستكشف يستجلي
 أبناِئي َبيِنَّ 
 يودِ جُ وُ  ِكَياّن 
 بال تأخر  بال توان
 الغذاء وهو الطعامأطعمين من  غذَّاّن
 بالدعاء إىل اهلل تضّرعاً  ابتهاالً 
 الّذل واإلهانة اهلوان
 بال تعب وبدون مشقة بال عناء
 الشُّعور احلنايا
 القلب اجلََنانِ 
 استمروا دائماً  أدميوا
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وسهلة، إذ ميكن للطلبة فهم املعىن العام للقصيدة من السياق، مستعينني بشرح معاّن مفردات 
نطقاً سليماً، تشكيل باحلركات، حىت يتمكن الطلبة من نطق الكلمات الفيه ما روعي القصيدة، ك

  جلانب مهارة القراءة لديهم.مراعاة 
معيار ثقايف: النص يتتطّرق إىل موضوع "الرب بالوالدين" وهو موضوع مهم مرتبط  ياة الطلبة أشّد  -

والتعليمية والرتبوية، فمن خالل هذا املوضوع االرتباط، وهذا يعطي أثراً إجيابياً من الناحية النفسية 
ميكن استثمار خلفية الطالب يف تعبريه عن قصصه ومواقفه مع والديه، كما ميكن للمعلِّم أن 

ة يف معاملة بعض يستغّل هذا املوضوع يف ربطه بأدلة قرآنية أو أحاديث نبوية أو بظاهرة اجتماعي
فهذا املوضوع ميّس عاطفة الطلبة، فبإمكانه أن يوقظ أما من الناحية النفسية  األبناء ألبويهم.

ضمائرهم للقيام بواجبهم جتاه والديهم، وكل هذا سوف يشّجعهم على تعّلم النص ويساعدهم 
 على حفظه.  

 
 08اخلُُلُق الَكرمي

 مصطفى لطفي املنفلوطي
 

ْرِء بِأَنَُّه َمسْ "
َ
َعمَّا جيَُِب َأْن يـَْفَعَل، ِلَذِلَك اَل ُأمَسِّي اْلَكرمَِي َكرميًا َحىتَّ ٌل أََماَم َضِمريِِه ُؤو اخلُُلُق ُهَو ُشُعوُر امل
َناُه، َواَل الَعالَنَِيِة، َواَل الرَِّحيَم َرِحيماً َحىتَّ يـَْبِكَي قـَْلبُ  السِّرِّ َوَصَدَقةُ  َتْسَتِوَي ِعْنَدُه َصَدَقةُ  ُه قـَْبَل أَن تـَْبِكَي َعيـْ
يـَْقِضَي َعَلى نـَْفِسِه َقَضاَءُه َعَلى َغرْيِِه، َواَل الصَّاِدَق َصاِدقًا َحىتَّ َيْصُدَق يف أَقْـَوالِِه. اَل  اْلَعاِدَل َعاِداًل َحىتَّ 

َفُع اْلَمْرَء َأْن َيُكوَن زَاِجرَُه ِإيَّاُه َعِن الشَّرِّ َخْوفُُه ِمْن َعَذاِب النَّاِر، أَْو َخْوفُُه ِمْن الَقانُونِ  َن ُه مِ  َأْو َخْوفُ يـَنـْ
َفُعُه َأْن َيُكوَن َضِمريُُه قَاِئَدُه الَِّذي يـَْهَتِدي ِبِه، َوَمَنارَُه الَِّذي َيْسَتِنرُي بِنُ  َا يـَنـْ  ورِِه يف َطرِيِق َحَياتِِه.النَّاِس، َوِإمنَّ

َرتَُّب َعَلْيِه ِمَن الَنَتاِئِج، فَمْن أَرَاَد َأْن نَّ اخلُُلَق ُهَو أََداُء الَواِجِب ِلَذاتِِه، بَِقْطِع النََّظِر َعمَّا يـَتَـ إِ َلُة الَقْوِل َومجُْ 
َوالنـُُّفوِر ِمَن  ِة،يـَُعلَِّم النَّاَس َمَكارَِم اأَلْخالِق، فـَْلُيْحِي َضَمائَِرُهْم َويـَُبثَّ يف نـُُفوِسِهْم ُشُعوَر الرَّْغَبِة يف الَفِضيلَ 

 ".الرَِّذيَلةِ 
 

 :والعبارات الجديدة المفردات
 

 معناها الكلمة
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 نفسه وقلبه ضمريه
 أمام الناسضد السر أي يتصدق صدقة ظاهرة  العالنيةصدقة 
 اهنهيو  هنعذي ميال هجر از 

 الرئيس الذي يـُتََّبُع وُيْسَمُع أَْمرُه قائد
 فيه مصباح فوقهالذي العايل املكان املنارة أو  مناره
 يُرجى الضوُء منه لُيعرف الطريق يف الظالم يستنري
 عدم االهتمام النظرقطع 

 الذي حيصل منه عّما يرتتب عليه
 جيعل احلياة يف نفوسهم وقلوهبم فليحي ضمائرهم

 ويُْدِخلُ  رُ شُ نْ يَـ  يبث
 اإلحساس الشعور
 االبتعاد النفور
 اخلري الفضيلة
 الشّر، وهي ضد الفضيلة  الرَّذيلة

 
 معايير اختيار هذا النص  

مل حيتِو النص على ألفاظ غريبة أو نادرة، إمنا كل األلفاظ متداولة ومستخدمة، معيار السهولة:  -
األلفاظ اجلديدة يف هذه هذه املرحلة، لكن نسبة يف وإن كان بعض هذه األلفاظ ال يعرفها الطلبة 

 كما هي مشروحة يف قائمة املفردات.  النص بالنسبة هلم ال تتجاوز عشرين كلمة
النثري املختار يتمّيز بقصره وتعبريه عن األفكار بشكل موجز وبسيط،  هذا النصمعيار احلجم:  -

حقيقة هذه  البيانتعريف اخللق، مث  جزاء فيشمل النص على ثالثة أجزاء:لكنه متسلسل األ
فقصر النص يساعد أستاذ  ،ألفكار اليت حتدث عنهاااألخالق يف نفس اإلنسان، مث خالصة 

 .   اء دراسته يف مدة قصرية ومناسبةإهن يمية، فبإمكاهنممن الناحية التعلاملادة والطلبة 
لذا جند يف النص كلمات  هذا النص النثري املختار يربز للطلبة اخلُلق الكرمي من منظور إسالمي،  -

، الصدق يف القول(صدقة الّسر، الكرمي، الرحيم، عذاب النار، ـ)اإلسالمية ك إىل الثقافة كثرية تشري
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فالنص يربط الطالب بالثقافة اإلسالمية ويقويها يف نفوسهم، وكل هذا يتفق مع ميوهلم من دراسة 
شكاًل ومضموناً فالنص  الثقافة اإلسالمية.ب اخلاصةاللغة العربية ويتناسب مع مبادئهم األساسية 

 عّلم النص واالستمرار يف قراءته.ت حماولةهذه املرحلة يف يشّجع الطالب 
 
 الخاتمة:

بعد مراجعة النصوص األدبية يف مقررات املدارس الثانوية احلكومية، وجدنا أن مثة هنات وقعت فيها هذه 
الكتب وما حتويه من نصوص ال تتوافق مع املعايري العلمية اليت اعتمدها اخلرباء يف حمتويات كتب تعليم اللغة 

 ما يأيت:  العربية، وال سيما النصوص األدبية، ومن أهم نتائج الدراسة هذه
 ، ترقيم يف األبيات وال يف شرح تلك األبياتأنه اليوجد يف قصيدة "طيف مسرية" حملمود سامي البارودي -4

إشارة إىل بعض األخطاء وكان  فيها  ،جوانب التعليق على القصيدة جاءت متأخرة يف هناية القصيدةوأن 
 يف النحو العريب. النحوية مع أهنا جائزة

حتليل وكان ، احملتويات الثقافية غري مناسبة للطلبةيف قصيدة "املواكب" جلربان خليل جربان، كانت -4
 ا. عليه أسلوب الشاعر بدون اإلتيان باألمثلة

سردت القصيدة معلومات أدبية كثرية الحيتاج إليها الطالب يف ويف قصيدة "هنج الربدة" ألمحد شوقي، -3
إجياز ما حيتاج إىل تفصيل وذكر ، وقامت بستعمال مصطلح واحد يف الشرحتقيد با، ومل تهذا املستوى

اإلكثار من مقارنة شعر شوقي بغريه من الشعراء و تفصيل ما حيتاج إىل إجياز وعدم إطالة، ، أو مثلةاأل
  .اإلكثار من ذكر أقوال النّقاد مث الّرد عليها أو مناقشتها، واخريا السابقني

االستطراد يف مسائل حنوية ن "درس من النبوة" ملصطفى صادق الرافعي، كان نو ويف النص النثري املع-0
)ها( للتنبيه واستعمال الفعل )خُيَيّـُر( متعديًّا إىل مفعول واحد، وعدم  ـ:ك  صعبة تتناسب مع املرحلة اجلامعية

نقد معلومات  من حيث: :االهتمام بشرح املقالة شرحًا وافياً، وكثرة االنتقادات املوجهة إىل حمتويات املقالة
من الرافعي التارخيية، واختيار الكثري من املفردات اجلديدة، اليت تعيق الفهم وتفرت احلماس ملواصلة القراءة، و 

ضمن تلك الكلمات اجلديدة مفردات صعبة على الطلبة، يندر دوراهنا على األلسن، ويقّل استعماهلا يف 
 .الكتب العربية
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