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فقبل أن أتحدث عن أدلة المعممين، كما في العنوان، ال بّد من أن أعرض 
بأجزائو الثمانية لمصفوف األربعة األولى، الكتاب الذي ُبنيت " لغتنا العربّية"لكتاب 

. عمى وْفقو أدلة المعممين األربعة

الكتاب، بتقدير عام، جيد ومقبول، تربط دروسو المعرفة بالحياة بما يتواءم مع 
ناثًا، وتتدرج من  المرحمة الُعْمرّية لتالميذ ىذه المرحمة األساسّية الميمة ذكورًا وا 
األسيل إلى السيل، فالصعب واألصعب، ومن الجممة القصيرة إلى الطويمة 

وىي مشفوعة بالصور والتمارين . فاألطول جماًل وعبارات وفقرات وموووعًا  صيراً 
والتدريبات واألناشيد، ومتدرجة تدرجًا منطقيًا تربوّيًا آخذًا باالعتبار الفروق الفردية 

سواء في القراءة أم الكتابة أم المحادثة أم االستماع أم تجريد الحروف ونطقيا 
. ووبطيا أم الرسم في الحاسوب واالستعانة بو في مسائل مختمفة

ن بدا شكمّيًا، الذي ال يخمو من أثر بنيوي يتدخل في  بيد أن الالفت الميم، وا 
السياق، ويخرج عمى النسق العام الذي ال مناص من أن يحافظ عميو؛ الالفت أن 

أمر مؤلفي الكتاب شابو تغيير ال يستيان بو؛ فمؤلفو الجزء األول من كتاب 
 منو الذين عّدلوا الجزء األول وطّوروه، اآلخرالصف األول ليسوا ىم مؤلفي الجزء 

! وليذا داللة ما

فأّما كتاب الصف الثاني بجزأيو فمم يوّم من المؤلفين السابقين جميعًا سوى 
. ماجدة سمارة

أّما كتاب الصف الثالث، بجزأيو أيوًا، فخرجت ىدى نّزال وظّل الثالثة 
وأويف . ىارون الّطورة. فاطمة عنا رة، ود. ماجدة سمارة، ود: المؤلفون اآلخرون

صالح عودة، ومحمد أحمد عبيدات دون أن يشارك : إلييم، في الجزء األول، اثنان
. صالح عودة في الجزء اآلِخر
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وأّما كتاب الصف الرابع، بجزأيو كذلك، فاختمف أمر مؤلفيو الذين يحمل كّل 
منيم لقب دكتور، وبعويم أعواء تدريس جامعيون، وفي ىذا ما فيو من حيث 

. اختالف المستوى وممارسة التعميم المدرسي واالنغماس فيو
ومن الالفت، كذلك، مالو ُعْمقة بالمجنة الفنّية المخصّصة لمناىج المغة 

. العربّية، ولجان اإلشراف، ومستشاري فرق التأليف
فكتابا الصفين األول والثاني ألفا بإشراف الفريق الوطني لإلشراف نفسو دونما 

. تغيير في أعوائو، في حين غابت المجنة الفنّية عن الجزء األول
أّما كتاب الصف الثالث فأوحت المجنة الفنّية ولجنة اإلشراف لجنة واحدة 

صالح جّرار، . برئاسة د" لجنة التوجيو واإلشراف عمى التأليف"ُأطمق عمييا 
وافة عوو واحد جديد ىو د خالد الكركي الذي كان . أما د. راشد عيسى. وا 

. الرئيس فأصبح مستشار فرق التأليف
 رئيسًا لمجنة التوجيو يوأّما في كتاب الصف الرابع، بجزأيو، فعاد الكرك

.  نياد الموسى ىو المستشار.واإلشراف، وصار د
 د يقال، وال شأن لي بالدواعي واألسباب، إن األمر شكمّي، لكّنو ال يخمو من 

أبعاد وانعكاسات  د يكون من مخرجاتيا المالحظ اآلتية في مسائل ذات صمة 
وطيدة بالد ة والوبط والمغة والنحو والمعمومات أذكرىا، تسيياًل، في كل كتاب 

: عمى حدة
 :كتاب الصف األول (1)

.  ال شيء:الجزء األول- 1
 :الجزء اآلِخر- 2

: 9ص
 حول العبارة المماثمة ليا دائرةأ رأ العبارة في العمود األول، ثّم أوع 

 .في العمود المقابل
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عالج أحمد "في  ( فص)في العمود األول و (القفص)في "ثمة تباين بين في 
 .في العمود المقابل" ( فص)العصفور وووعو في 

 :19ص

 .(بوم الثاء)" ُثوم"الصحيح . (بفتح الثاء)َثْوم 

 :كتاب الصّف الثاني (2)
 : الجزء األول- 1
 :92 و20ص

 ...شيء أعجبني (حول)أتحدث أمام زمالئي 

 ...عن شيء: الصحيح

 :55ص
 ...يقوم المزارع بقطف الزيتون

 ...يقطف المزارع الزيتون: الصحيح
 :64ص

 .أعراض ىذا المرض (بعوًا من)اذكر 
 ...اذكر بعض أعراض: الصحيح

)مالزمة لإلوافة دائماً  (بعض)
[1]

1). 
 :الجزء اآلِخر- 2

 :35ص

 .يفعل الطفل (ماذا)أتأمل الصورة، وأصف 

 .(ما يفعل): الصحيح

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn1
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn1
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 :35ص

 .(بكسر التاء)" ِتجاه"ما واجبنا 

[2])(بوّم التاء)" ُتجاه: "الصحيح

2). 

 :كتاب الصف الثالث (3)

 : الجزء األول- 1

 :3ص

 ...(العديد)تحتوي 

 .(كثيراً )أو  (عدداً )تحتوي : الصحيح

 :يقول الشاعر. (العدد)فالعديد تعني 
 (عديدنا)تعّيرنا أّنا  ميٌل 

 
 إن الكرام  ميل: فقمت ليا

 

 :95-94ص

 .إلى الحديقة (بفتح الّراء)" ُعَمرَ "سأخرج أنا وأخي 

 . د يكون الخطأ طباعّياً . (بوّم الراء)" ُعمر: "الصحيح

 :الجزء اآلِخر- 2

 :23ص

 .أتحدث عن زيارة  مت بيا لمريض

 .أتحدث عن زيارٍة لي لمريض أو زيارتي لمريض: الصحيح

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn2
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn2
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 :كتاب الصف الرابع (4)
 : الجزء األول- 1
 :12ص

 .تصبح متفو اً  (المذاكرة)داوْم عمى 
والمذاكرة استعمال مصري شائع ال ". الدراسة"ىنا " المذاكرة"المقصود بـِ 

الذي جميع " المعجم الوسيط"وجود لو في معاجم المغة القديمة والحديثة حّتى 
ذاكره في األمر كالمو فيو وخاض معو في "كّل ما فيو . مؤلفيو مصريون

[3])"حديثو

3). 
 :45 و38 و30 و29 و27 و26 و16ص

 ... .أّما لو  مت بإرسال ىذه الرسالة بالحاسوب، فإن
 ... .أّما لو أرسمت ىذه الرسالة: الصحيح

 :26ص
 .(أوسطيا)خير األمور 

وىو مثل يورب في التمسك . (أوساطيا)خير األمور : الصحيح
 .باال تصاد

عمِّْمني دينًا وسوطًا، ال ذىنًا : يقال إن أعراّبيًا  ال لمحسن البصريّ 
أحسنت يا أعرابي، خير األمور : فقال. فروطًا، وال سا طًا سا وطاً 

)أوساطيا
[4]

4). 
 :50ص

 (أي إبراىيم طو ان)وألختو الشاعرة فدوى طو ان كتاب في سيرتو 
 ".أخي إبراىيم"عنوانو 

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn3
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn3
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn4
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn4
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ليس كتابًا، بل ىو مقال نشر مقدمًة لديوان إبراىيم في " أخي إبراىيم"
)بعض نشراتو وحذف من بعويا

[5]

5). 

 :الجزء اآلِخر- 2

 :25ص

 ؟...مدينة القدس (بقيت)كم سنة 

 ... .(ظّمت)كم سنة : الصحيح

 :25ص

 .عّدة: الصحيح. عديدة

 .(انظر الكالم عمييا سابقاً )

 : أيواً 66 و 55ص

 ... .عين جالوت (وصل)حتى 

 .عين جالوت (وصل إلى)حتى : الصحيح

 .يتعّدى بغيره ال بنفسو (وصل)الفعل 

 :66ص

 .(باألمسِ )فرأى خيمة لم يكن رآىا 

 .(أمسِ )لم يكن رآىا : ... الصحيح

المبنّية عمى الكسر دائمًا، ىي الكممة التي إذا ُعّرفت ُنّكرت  (أمسِ )
ذا نّكرت عّرفت تعني اليوم الذي " أمسِ "و" الماوي"تعني " األمسِ "أي أن . وا 

 . بل اليوم الذي أنت فيو

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn5
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn5
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 فأّما كتب األدلة األربعة، التي ُأعّدت عمى وْفق الكتب السابقة، فتمقانا فييا 
: األمور اآلتية
ليس بين مؤلفي دليل كتاب الصّف األول من مؤلفي الكتاب األم سوى  (1)

. عبد اهلل مانع، ومحمد أحمد يوسف، وماجدة سمارة: ثالثة من ثمانية، ىم
فاطمة عنا رة وماجدة سمارة، وىما من مؤلفي كتاب . لم تشارك د  (2)

. الصف الثاني بجزأيو، في دليمو
ىارون الطورة، وصالح . د: أّلف دليل كتاب الصف الثالث ثالثة فقط (3)

محمد عودة، ومحمد نادي عبيدات، االثنان األواّلن فقط شاركا في تأليف الكتاب 
. األم مع سبعة آخرين لم يكن محمد نادي عبيدات فييم

مؤلفو كتاب دليل الصف الرابع ليس فييم من شارك في تأليف   (4)
. الكتاب األم

ال تظير ال أسماء المجنة الفنّية وال أسماء لجنة اإلشراف عمى التأليف  (5)
عمى أيٍّ من أغمفة األدّلة األربعة كما ىو شأن الكتب األصل عمى النحو الذي 

. سمف
 د تحسب المالحظ األربعة األولى في التنّوع المفيد، لكنو ليس كذلك في المسألة 

التعميمّية ال سيما في تأليف كتب مرحمة واحدة أساسّية ميّمة وأدّلتيا، ألنو  د يخّل 
كثيرًا أو  مياًل بالنسق العام والتدرج، وينأى عن البناء عمى األصل، ويفوي إلى 

ن بتفاوت نسبّي، في كتب األدلة  التفاوت في االجتيادات كافة، وىو ما انعكس، وا 
. ىذه كما ىو آتٍ 

عمى الرغم من ىذا كّمو وغيره، فإن جيودًا واوحة بذلت في إخراج األدّلة 
والكتب التي بنيت عمييا، التي استندت جميعًا في اإلطار النظري الستراتيجيات 
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التدريس عمى نظريات التعمم وفق المدرستين المعرفّية واالجتماعّية دونما إغفال 
لممدرسة السموكّية التي كانت سائدة في العقود الماوّية، ناىيك بإستراتيجية 

التي تنيض عمى طرح األسئمة بحثًا عن المعرفة والمعمومات " االستقصاء"
والحقائق؛ فيي التي تعّد التمميذ إعدادًا يسعفو عمى مواجية الحياة ومشكالتيا 

. والوعي بمتغيراتيا
رشادات وتنبييات لمعممي  إن األدّلة تغطي، بما تشتمل عميو من توجييات وا 
ىذه المرحمة ومعمماتيا، جّل ما يحتاجون إليو في الموووعات والقراءة والكتابة 

والمحادثة واالستماع جنبًا إلى جنب مع القوايا األساسّية في استراتيجيات التدريس 
من حيث تنمية الفكر النا د وتقسيم التالميذ مجموعات؛ فواًل عن إدارة الصف، 

والسالمة العامة، والنتاجات الخاصة، والمفاىيم والمصطمحات والمفردات، 
والتكاممين األفقي والرأسي، ومصادر التعمم، والمادة المحوسبة، والمعمومات 

. اإلوافية لممعمم والتمميذ، وأدوات التقويم، وأوراق العمل، واأُلطر النظرّية
إخال أن مؤلفي األدّلة لم يتركوا لممعممين والمعممات إاّل النزر اليسير من 
االجتيادات والزيادات عمى الرغم مما جاء في المقدمات كما في مقدمة دليل 

ونحن إذ نوع ىذا الدليل بين يديك، فإّننا نقدم أمثمة "الصف األول مثاًل حيث 
أن تعّدىا منطمقًا لتنمية  (كذا)واجتيادات ال نتو ع منك الو وف عندىا حسب، بل 

براز  دراتك اإلبداعّية في ووع البدائل أو األنشطة المتنّوعة، أو إوافة  خبراتك وا 
". الجديد إلى المحتوى، أو بناء أدوات تقويم بمعايير ُأخرى جديدة

لكّن ما نّبيت عميو آنفًا  د يكون وراء ما يؤخذ عمى األدّلة من مآخذ في المغة 
والنحو واألسموب والمعمومات التي ُأ ّيد ىنا أكثرىا من كّل دليل وحده تسيياًل 

وتبسيطًا أسوة بصنيعي في الكتب األصول، مكتفّيًا بذكر المكرر باإلحالة عميو 
. دونما تفصيل

 :دليل الصف األول (1)

 :68 و 52ص

 ... .عدم المقاطعة (عمى)، ويؤكد المعمم ...
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يؤكد المعمم عدم : فالصحيح. يتعّدى بنفسو ال بغيره (أّكد)الفعل 
 .المقاطعة

 :322 و 96ص

 .األطفال (من ِ َبل)وّوْح لمطمبة مخاطر  يادة السيارات 

 .وّوح لمطمبة مخاطر  يادة األطفال لمسّيارات: الصحيح

 "By"استعمال عصري تسّمل إلى العربية عن ترجمة " من ِ َبل"إن 
)اإلنجميزية

[6]

6). 

 :251 و203 و129 و113ص

 .(انظر الكالم عمى ىذا االستعمال سابقاً )بعض من 

 :216ص

 ".استبِدْل بعبارة الشكر التي  اليا ماجد لجّده عبارة أخرى"

 .استبدل عبارة أخرى بعبارة الشكر التي  اليا ماجد لجّده: الصحيح

[7])؟"أتستبِدلون الذي ُىو أدنى بالذي ىو خير: "يقول تعالى

7). 

 :312ص

 ".(البعض)حّتى إن "

 .(سبق الكالم عمى بعض)
 :دليل الصف الثاني (2) 

 :4ص

 ...".ال نتو ع منك الو وف عندىا حسب، بل أن تعّدىا منطمقاً "

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn6
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn6
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn7
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?URL=https%3a%2f%2fmail.ju.edu.jo%2fowa%2f%2f%3fae%3dItem%26a%3dNew%26t%3dIPM.Note%23_ftn7
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 .حرف عطف لإلوراب" بل"، ألن ..."، إنما تعدىا: "...الصحيح

 :28 و 5ص

 .(من ِ َبل: تقدم الكالم عمى)" من ِ بل"

 :54ص

 .(إلى)تقسيم الطمبة 

 .(انظر ما سبق)

 :120ص

 ".الطمبة (حاجات وميول)التمثيل ولعب األدوار يمبي "

 .التمثيل ولعب األدوار يمّبي حاجات الطمبة وميوليم: الصحيح

إن عدم الفصل بين الموافين إلى مواف واحد لمن األساليب الحديثة 
ن جاء عند المترجمين القدماء في ندرة  .التي وصمت إلينا بالترجمة، وا 

)و د أكّد جميور النحويين حصر المواف إليو بين موافين
[8]

8). 

 :209 و200 و187 و171 و166 و165 و135 و134ص

 : 134ورد في ص

أرنبًا، ساخرًا، : يكتب تنوين الفتح في حون األلف وليس فو يا ىكذا"
 ".فرحاً 

عمى الرغم من ىذه المعمومة اإلوافّية الميمة لممعمم، التي يكاد ال 
يعرفيا كثيرون، فإن التنوين كتب، ربما لخطأ في الطباعة، كما نقمتو بّد ة 

وكذا في الصفحات األخرى المذكورة وفي . فوق األلف في المعمومة نفسيا
غير أن تنوين الفتح كتب د يقًا في . أماكن عّدة من الكتب األصل واألدّلة
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في الدرس السادس عشر في الجزء اآلِخر من كتاب الصف  (حون األلف)
 .الثاني

أال يدعم ىذا التباين، مثاًل، ما أشرت إليو من ورورة أن يعيد التأليف 
 إلى فريق واحد حسب؟

 :116ص
 .عن طريق ميناء العقبة (تصمنا)أتذكر اسم ثالث بوائع 

 .("وصل"سبق الكالم عمى الفعل )
 :196ص

 متى سأعّمم؟
تفيد االستقبال دون أن تدخميا " متى"ألن . متى أعّممْ : الصحيح

 ".السين"
 :دليل الصف الثالث (3)

 :129 و125 و110 و21ص
 ".الثاء"واستبدالو بحرف " التاء"صعوبة نطق حرف 

 .بو" الثاء"واستبدال حرف : الصحيح
. (آنفاً " استبدال"انظر ما  يل في )

 :60 و 22ص
 ... .(الثالثة)، وأما ...تقسيم الطمبة ثالث مجموعات

" األخيرة"أّما " رابعة"تستوجب " الثالثة"؛ ألن (األخيرة)وأّما : الصحيح
جمادى "و " جمادى األولى"، و "ربيع اآلِخر"و " ربيع األول"يقال . فال

ن يكن الشائع " األخرى  .خطأ وتوىماً " جمادى الثانية"و " ربيع الثاني"وا 
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 :90 و 71ص
 .الكممات (فيم واستيعاب)صعوبة 
 .صعوبة فيم الكممات واستيعابيا: الصحيح

 .(انظر ما تقدم في ىذا)
 :172ص

 .(جمعًا مؤنثًا سالماً )صعوبة جمع المفرد المؤنث 
 .جمع مؤنث سالماً : الصحيح

 :186ص
 ".الحديث"أو " الشعر الحر"النشيد من 
ن شاع، غير صحيح، ألنو ترجمة حرفية "الشعر الحر"مصطمح  ، وا 

 .الذي يعني التحرر من الوزن والقافية "Free Verse"لمصطمح 
شعر التفعيمة، ألن التفعيمة ىي أساس ىذا الورب من : الصحيح
 ".الشعر العمودي"وليس " شعر الشطرين"كما في " البيت"الشعر وليس 

 :220ص
 ...".إذا و عت بين عممين" ألفيا"تسقط  (ابن)كممة "

إن ىذا لمن الخطأ الشائع في المدارس والجامعات وفي العربّية 
 .المعاصرة عموماً 
ال تسقط إاّل إذا و عت بين عممين األول ىو  (ابن)أن ألف : الصحيح

 .()محمد بن عبد اهلل : والد اآلخر، من مثل
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 :دليل الصف الرابع (4)

 :68 و20 و18 و6ص

موووع عقوق الوالدين، بر الوالدين، معاناة األم في  (حول)المحادثة "
 ...".تربية أطفاليا

مكتفيًا بالفاصمة غربّي وليس عربّيًا،  (الواو)ىذا األسموب الذي يحذف 
معاناة " بل  (الواو)حّتى إنو لم يطّبق بتمامو في العبارة السابقة ألنو لم يورد 

 ".األم

عقوق الوالدين، : ... ، فيقال(الواو)األسموب العربي الصحيح أن تثّبت 
 ... .وبّر الوالدين، ومعاناة األم في تربية أطفاليا

 :109 و99 و89 و83 و67 و37ص

" إبراىيم أنيس"من تأليف " المعجم الوسيط"جاء في ىذه الصفحات أن 
 .وآخرين

 .إبراىيم مصطفى وآخرون: الصحيح

 :49ص

 :".فّرق في المعنى بين الكممات التي تحتيا خّط في ما يأتي"

 ".السيو"أحسب أنو من ! ليس ثمة خطوط تحت الكممات

 :58ص

 .(سبق الكالم عمى  سم)تقسم إلى 

 :89ص

 .(تقدم الكالم عمى ىذا االستعمال)". استيعاب وفيم المطموب"
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 :90ص
 .أسطر (خمس)يكتب الطمبة بما ال يتجاوز 

 .خمسة أسطر: الصحيح
 :94ص

 ...".بو (يقومون)يطمب إلى طالبين التحدث في ما "
 .(يقومان بو)في ما : الصحيح

 :112 و106ص
 ... (الثاني)، و...(أحدىم)، ...تكميف طالبين"

 ...(اآلِخر)، و...يقترح (أحدىما): الصحيح
 .(أشير إلى األول واآلخر سابقاً )

 :124ص
 .(انظر ما تقدم في ىذا)التأكيد عمى 

 :ثمة أمور أخرى متفاوتة ميّمة ىي
 :21ص

" النحو الوافي"إلى كتاب " مصادر التعّمم"أحال المؤلفون الطالب في 
. إن ىذا لصعب جّدًا عمى طالب ىذه المرحمة وغيرىم أيواً . لعّباس حسن

 !.(27ص)ثم أوصوا المعمم بو في 

 81 و53 و25)حرّي باإلشارة ىنا، استنادًا إلى ما في الصفحات 
فيي، مثاًل . أن مصادر التعمم المقترحة لمطالب كثيرة وعاّمة وصعبة (مثالً 

المعجم الوسيط، "، و(22ص)" األطمس، وكتب الجغرافيا، وكتب التاريخ"
 .(81ص)" وصحيح البخاري، وصحيح مسمم
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 :58ص

 معة )من أشير القالع في األردن، باإلوافة إلى  معة الكرك، "
 .(الّربض

 ". معة عجمون"إلى "  معة الربض"لقد غّير اسم 

 :94ص

وثّمة أساليب أخرى سماعّية نحو .  ياسيّ " ما أفعل"أسموب التعجب "
 ".لّمو دّره"، و"أفعل بو"

 ياسّية وليست سماعّية، و د ذكر المؤلفون أنفسيم " أفعل بو"إن صيغة 
 .من ىذا الدليل (106ص)ىذا في 

 :104ص

 ".(م2004)توفيت عام ... الشاعرة فدوى طو ان"

[9])"م13/12/2003الصحيح أن فدوى توفيت في 

9). 

 –3–  

 ما تقدم يمّثل وا ع كتب المرحمة األساسّية وأدّلتيا بما ليا وعمييا ا توى 
. الواجب واألمانة أن يذكر خدمة لمكتب، وعونًا لممؤلفين، وتأسيسًا لمطالب وتمكيناً 
ولم أجنح إلى التركيز الشديد عمى  وايا المغة والنحو واالستعماالت المعاصرة 
وأعشابيا المغوية الشائعة تشّددًا وتعسفًا ورفوًا لمتسييل، بل بغية الحفاظ عمى 

األصول، التي إذا ما استمرأنا التسامح فييا بالتجويز تارة وبالشيوع طورًا كما ىو 
الحال في عربيتنا المعاصرة؛ فإن أخشى ما أخشاه أن تغدو لغتنا، ال  ّدر اهلل 

حافظيا األول، كطيمسان ابن حرب الَخِمق الذي ظّل يرّ عو حتى ذىب الطيمسان 
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)وبقيت الّر ع
[10]

ناىيك بما ُيخشى أن تترسخ ىذه الخروجات، ونظائرىا كثير، في . (10
أذىان التالميذ في ىذه المرحمة والمراحل الالحقة، بحيث يغدو من الصعب 

استالليا، وىو ما نعاني منو ونكابده مع طمبة الجامعات وفي وسائل اإلعالم 
. المختمفة عمى الّرغم من كثرة التصحيحات والتنبييات

وتظّل كتب ىذه المرحمة وأدّلتيا، عمى الّرغم مما سمف، جيدة ومفيدة إذا ما 
وىذا يستوجب إعداد . روعيت بجّد ود ة وأمانة واىتمام، وُأفيد منيا اإلفادة المأمولة

مدرسين ومدرسات أكفياء مدربين ومؤىمين ومستعدين معنوّيًا ومكتفين مادّيًا 
و د نّبو مؤلفو دليل الصف األول عمى . لمتدريس في ىذه المرحمة التأسيسية الميمة

شيء من ىذا في كالميم عمى دور المعمم في إستراتيجية حّل المشكالت، فأّكدوا 
أن يكون المعمم نفسو  ادرًا عمى توظيف إستراتيجية حّل المشكالت ممّمًا بالمبادئ "

عمى تحديد األىداف التعميمّية لكّل "، وأن يكون  ادرًا "واألسس الالزمة لتوظيفيا
باستخدام طريقة مناسبة لتقويم تعمم " خطوة من خطوات إستراتيجية حّل المشكالت

. (312ص)الطمبة إستراتيجية الحل 

ويستوجب، كذلك، إعادة النظر في الكتب واألدلة كافة لتنقيتيا مما دلف إلييا 
. سواٌء ما ذكرتو أم ما لم أذكره و د دّونتو عمى صفحات الكتب ذاتيا خشية اإلطالة

واألىم أن يكّمف فريق واحد لتأليف الكتب وأدلتيا لمحفاظ عمى المستوى الواحد 
ومواصمة التدرج المعرفي، والسيطرة عمى وحدة األنساق واألساليب واألصول 

. المغوية والنحوية وما يموذ بأطرافيا جميعاً 
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التعليقات والمناقشات 

: حمدان نصر. د. أ- 

-  كما ىو النقد الموووعي بشكل عام–يرى أن نقد الدكتور بكار ومالحظاتو 
حول األدلة، وسيمة لمتطوير والتجديد، ولكنو لم يتطرق لمحديث عن رؤية ليذه األدلة، 

. كيف نريد الدليل الذي نعتقد أنو فعَّال ومناسب بالنسبة لممعمم: أي

: محمد الحاج خميل. د- 

ل إلى النتاجات في كتب ىذه المرحمة. تمنَّى عمى د . بكار لو توصَّ

: عبد الحميد مدكور. د.أ- 

يثني عمى النزعة الموووعية األمينة في متابعة ما ُكتب، وطابع النقد الذي 
تجمَّى واوحًا عمى عكس ما  د نستمع إليو أحيانًا من بحوث تقدَّم حول الكتب التي 

. تقوم الوزارات بتأليفيا

فيما يخص استخدام : بكار يقول. وردًَّا عمى بعض المالحظات التي جاء بيا د
مدكور ببيت . بكار أنيا ال ُبدَّ وأن تأتي موافة، يستشيـد د. التي ذكر د" بعض"كممة 

: ولم تأِت موافة في  ول الشاعر" بعض"شعر من الشعر القديم متومنًا كممة 

داينت أروى والديوُن تُقوى  فمطمت بعوًا وأدَّت بعوًا 

وأنيا تتعدَّى بنفسيا وال تتعدَّى بحرف جر " وصل"وأمَّا الثانية، فاالعتراض عمى 
: مدكور أنيا وردت في المعجم الوسيط، فيقال. أو بإلى عمى وجو الخصوص، يذكر د

ليو وصواًل، ووصمًة، وصمةً  . بمغة وانتيى إليو: وصل المكان وا 

ىذه الدراسات العممية الوثيقة التي يتقدَّم بيا األساتذة، ىل تكون : ويتساءل  ائالً 
تحت أعين التنفيذيين ليأخذوا بما فييا من التوجييات والتصويبات التي تعين عمى رفع 

. مستوى الكتب التي تُقدَّم ألبنائنا
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: أمين الكخن. د. أ- 

يرى أن األدلة مكثّفة، حتى إن المعمم يركُن أحيانًا إلى التحوير في كل درٍس 
من الدليل، وكذلك أوراق العمل جاىزة في الدليل؛ ليذا يقترح تحوير نماذج من 

. الدروس وعمييا يقيس المعمم، ويجتيد في التطوير والتحسين
: يوسف بكار. د. رد أ- 

يرى أن األدلة أصبحت أداة اتِّكال ال عونًا لممعمم، أي أنيا ال تترك لممعمم فرصة 
اإلبداع والزيادة عمى ما فييا من أمور غير د يقة تتعمق في المعمومات وأخرى متعمقة 

كتب الجغرافيا كميا، : بتوصيات في مصادر التعمم، كالمصادر العامة في التعمم مثل
فال يعقل أن ُيوصى . إلخ... كتب التاريخ، األطمس، صحيح البخاري وصحيح مسمم

.  بكل ىذه المصادر لطمبة المراحل األولى

وفيما يخص  وية النتاجات في الكتب المدرسية يرى أنيا تكاد تكون واحدة 
وىي في الحقيقة توصيات أكثر : (النتاج الصفي والنتاج العام)في جميع الكتب 

. منيا  وايا معيارية، ويعتقد أنيا من  بيل اإلنشاء وليست وسيمة لمتعمم

: عبد الحميد مدكور في بعض القوايا المغوية يقول. وردًَّا عمى استشيادات د
موافة أيوًا ألن التنوين في " بعض"مدكور كانت فيو . إن المثال الذي جاء بو د

، وفي "بعض األمور"ىو تنوين عوض عن كممة محذوفة، والمقصود " بعواً "كممة 
أي أحُد " واحد"في القديم تعني " بعض"و" يمتقطو بعض السيارة"القرآن الكريم 

غير "، فيي مثميا مثل "الجميع"السيارة ولكننا اآلن توسعنا فييا وصارت تعني 
البعض، الكل، الغير، ىذا خروج عمى : ، وكميا تأتي موافة، وحين نقول"وكل

. األصل، وما ورد في الشعر فيو مباح لوزن الشعر وال ُيقاس عميو

ال يمكن -  مع احترامو ليما–كما يرى أن المعجم الوسيط والمنجد في المغة 
. االعتماد عمييا في القوايا النحوية



 556 

بمعنى العطاء فيرى أنيا " وصل"المكانية وليست " وصل"أما الحديث عن 
نما يتعدَّى بحرف الجر واألصل ىو االعتماد عمى المعاجم . فعٌل ال يتعدَّى بنفسو وا 

. القديمة وكتب النحو واألصول القديمة

وفي معرض ردِّه عمى من رأى أن األبحاث خالية من الحديث عن مكافأة 
بكار بأن بحثو تومَّن المطالبة بإكرام المعمم؛ برفع راتبو ومحاسبتو . المعمم، يرد د

ثوابًا وعقابًا، فالجيد ُيثاب والمسيء ُيعا ب، وىذا أفول من الجري وراء نظريات 
. طائرة ال تسمن وال تغني من جوع، وال تُنصف أحداً 

 


