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 التعؾيم بالؽتاتيب الؼرآنية يف اجلزائر 

 يف مـظور الدرادات الـػسية و الرتبوية املعاصرة

 *خمتارية تراري

ارتؾطًمحرطقيماظؿعؾقؿمبوىزائرمعـذمسفدمضدؼؿمبؿعؾقؿقيماظؾغيماظعربقيمومحػظم
ماظؼرآنماظؽرؼؿمسيمعمدلوتمخوصيمتشرفمسؾقفوماظلؾطيمايوطؿيمأحقوغومومؼؿقدي

ـفومسيمأحقونمطـريةمخقاصمعـمأػؾماًريموماظصالح،مومتـلىمتلقريػوموممتقؼ
مإديماظزواؼومومرجولماظدؼـ.مأحقوغومأخرى

ماظؾقداشقجقيموماٌعرصقيمتراثوم مبراذبفو ماٌمدلوتمبـظؿوتمو ومضدمعـؾًمػذه
مسؾؿقومعومؼزالمجزءمطؾريمعـفمسيمرلماظـلقون.

ظدراديمتعؾقؿقيمحؼالمخصؾومم-سيمعـظقرغوم–ومتشؽؾمػذهماظظوػرةماظؿعؾقؿقيم
اظؾغيماظعربقيمومررقماظؿدرؼسمسيماىزائرماظعؿقؼيمسيماظؿورؼخ،ماظؼوئؿيمأصالمسؾكم
اظؿؾؼنيمومايػظمعلؾؽومومعـففقومبقداشقجقو،مغؿـووظفمعـمزاوؼيمحبـقيمععوصرة،م
ماظـػلقيماٌلؿؿدةمعـماظدرادوتم ععؿؿدؼـمسيمذظؽمسؾكمبعضماٌؼقالتماظرتبقؼيمو

وماظيتمتػلرمصعؾماظؿدرؼسماظؽالدقؽلمومأػؿقؿفمسيمتؽقؼـمماظـظرؼيموماظؿطؾقؼقي،
مؾػـــومايػوزمسؾكمغؼؾمومتقاترماظـصماظؼرآغلمعـماظؿعؾؽيمايػظمظدىماظطػؾ،م

موماظؿققؼر.
ماجملولم مسي ماظؾقٌ متؼورب مأن مميؽـ ماظؼؾقؾ مػذا معـ مدرادي مأن مغعؿؼد و

حؼقلمععرصقيمم،مطؿومميؽـمأنمتلؿػقدمعـمغؿوئٍماظدرادوتمسي"اظؿعؾقؿقي"معـمجفي
محؼقلم ماظرتبقي،مومسؾؿماالجؿؿوع،موطؾفو ماظـػسماظرتبقي،مومسؾقم عؿعددة،مطعؾؿ
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ماظؾقـقيم ماظدرادي مسي معفؿو مراصد معـفو محؼؾ مطؾ مؼشؽؾ مأن مميؽـ معرتابطي سؾؿقي
ماٌعوصرة.

متؾؼوهم مو ماىزائريمععماظػوهنيماألوظني، مإديماظؼطر ظؼدممتمدخقلماظؼرآنماظؽرؼؿ
مايػظ مو ماظلؾػمطوعالمشرياظـوسمبوظؼقل ماًؾػمسـ مأخده مو مممعـؼقصمبلقرةم ،

محلىم ماظصؾقون مصؿعؾؿف ماًوصمبف، ماظعـؿوغل مخبطف مبؾ محروصف، مو مآؼؿف، و
ماظطرؼؼيماظيتمتؾؼقهمبفو.

ومظؾؼرآنماظؽرؼؿمخطمخوصمبفمجيىمأنمؼؽؿىمحلؾؿومصرحمبفماظعؾؿوءمصـماظردؿم
طؼقاسدماظؾغيمومأحؽوممومرجولماظؿقحقدموماظؼراء،مإذموضعقامظذظؽمضقاسدمعضؾقريم

مطلحؽومماظػؼف،صالمؼؿكوروػومأحد،مومالمؼلؿحمبؿغقريػومضط.مثوبؿي
مسؿؾًم مو ماألحؽوم، مو ماظؼقاسد مػذه ماظيتمادؿكدعًمظؿعؾقؿ ماألعؽـي مػلمإذن صؿو

ماٌ مػل معو مآخر؟ مإدي مجقؾ معـ مغؼؾف موجقدهممسؾك مسؾك محوصظً ماظيت مممممممدلوت
مومادؿؿرارؼؿف؟

 ة لؾؿدردة الؼرآنيةاملؤدسات الرتبوية الؼدمي

مطالمعـماظؽؿوتقى ماظؼدميي ماظرابطوتمممشؾًماٌمدلوتماظرتبقؼي مو ماٌلوجد ممو
م مضصقر مو ماًوصي، مو ماظعؿقعقي ماٌؽؿؾوت محؿكماألعراءو مو ماظعؾؿوء، مدور مو ،

1اظدطوطني...ماخل
. 

ػذاماظؿعؾقؿمسيمأواخرماظؼرنماألولماهلفريمسيمسفدماًؾقػيمسؿرمبـمسؾدمومزفرم
مبـشرمماظعزؼزمحقٌ ضوممػذاماألخريمبؾعٌمسشرةمصؼفوءمأػؾمسؾؿمومصضؾ،مصؼوعقا

م.2تعوظقؿماإلدالممأحلـمضقوم
ومؼؼقلمابـمخؾدونمسيمػذاماٌقضقع:مومطونمػمالءماظصقوبيموماظؿوبعقنمػؿمأولم

ماٌعؾؿنيمسيماظؼريوانماظذؼـمغشرواماظؼرآنموماظلـي.
إدالمماظرببر،مومأصؾقًمومعؾودئماظؾغيماظعربقيمبنيمأبـوءماظرببر،مومبذظؽممتم

م.3ظغؿفؿماظعربقي

                                                                                                              
ص.ممم-.م-ب،متمم–،ماظشرطيماظقرـقيمظؾـشرمتقغسم–اظعؾقديماظؿقزري،مإبراػقؿ:متورؼخماظرتبقيمبؿقغس. 1

م.79
معـمدـي 2 مبـدروعي ماظؽؿوتقىماظؼرآغقي ماظرريـ: ماظؿقفوغل،مسؾد اىزائر،مم-.4799 إلى 4700 بـمأريد

 .41ص.- .4791 دؼقانماٌطؾقسوتماىوععقي،
3
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 املساجد .1

اٌلفدمػقمعؽونمظؾعؾودةمومعدرديمظؿعؾقؿماظـوسماظؼرآنموماظؽؿوبيمومهػقظفؿم
طؿوبماهلل،مومػقمجوععيمعػؿقحيمتعؼدمصقفومحؾؼوتماٌلؿقؼوت،مصفلمعرطزم

م.4إسالعلمظإلدالم،مومعؾفلمٌـمالمعؾفلمظف

 الزوايا .2

مزفرتم ماظظؼد مغؿقفي مسـماٌمدلي ماظزػد مزوػرة ماغؿشور مو ماىفؾ، ؿكؾػمو
اظدغقو،موماإلغشغولمبوآلخرة،مومزفرتماظزواؼومسؾكمغطوقموادعمسيماٌدنموماظؼرىم
مبعضم مبققتمبـوػو معـ مذبؿقسي مبقًمأو ماظزاوؼي مو ماظرتطل، ماظعفد مسي مخوصي و

ماظػضالءمإلؼقاءماظضققف،مومضراءةماظؼرآن،مومذطرماهلل.
وماظؿعؾقؿ،مزؼودةمسـمأسؿوهلوماظـؼوصقيمصنغفومطوغًممومأػؿمأسؿولماظزواؼوماظرتبقي

مظؾغربوءموماظػؼراء ومعالجهمظؾؿفوػدؼـموماظػدائقنيمأؼومماظـقرةماظؿقرؼرؼيمم،عرطزا
م.5اظؽربىمضدمصرغلو

 الرباط .3

عـمرابطيمعرابطيمإذامالزممثغرماظعدومومأرؾؼمػذاماظؾػظمأؼضومسؾكممادؿاظربوطم
ماظيتمتؼوممسي مايدودممبعضماظـؽـوتماظعلؽرؼي اظـغقر،محيرسماجملوػدونمصقفو

موزوئػفوم مسي ماظزواؼو مبعقد محد مإدي متشؾف معراطز مػل ماظرابطوت مو اإلدالعقي،
ماألسداءمماالجؿؿوسقي معقاضع معـ مضرؼؾو مؼؽقن متقاجدػو معؽون مأن مإدي ماظـؼوصقي و

مايػوزمسؾكم ماظدصوعمسـماٌقارـمو ماظرابطوتمسؾكمعفؿي مالمتؼؿصر )ايدود(،مو
م6لمبؾمتؼقممأؼضومبقزقػيماظؿعؾقؿ...تراثفماإلدالع

                                                                                                              
،م4790طؾعيماألوديمغظرةمإدالعقي،معؽؿقيماظػالح،ماظم–زشؾقل،مراشىمربؿدماظـفور:مأزعيماظؿعؾقؿماٌعوصرم  4

 .491 ص.م–اظؽقؼً.م
 .90. صم-بـمأريدماظؿقفوغل،مسؾدماظرريـ:ماٌرجعماظلوبؼماظذطر.  5
 .19 ص.م-.4791اىزائر،مدؼقانماٌطؾقسوتماىوععقيمم-بقصؾفي،مشقوب:ماظرتبقيمومعؿطؾؾوتفو.  6



1004دؼلؿربمم–،معويم41-41مإغلوغقوتمسدد  

 الؽتاتيب الؼرآنية .4

ماىؿعم مو ماظؽؿوب، متعؾقؿ معقضع ماظؿوء: متشدؼد مو ماظؽوف مبضؿ اظؽؿوب
م،مومادؿعؿؾمأحقوغومابـمدقـقنمطؾؿيم"عؽؿى"مسقضمظػظيم"طؿوب"،م7اظؽؿوتقى

مسيماىزائرم مأخرىمطؾؿوتم"طوٌلقد" معـورؼ مسي مطؿوبمؼؼوبؾفو مطؾؿي مأن مؼظفر و
مأوماظعوصؿي. محفرة متؿضؿـ معو مشوظؾو مغلؾقو، مصغرية معراطز ماظؽؿوتقى ..اخل،

مظؾصؾقون،م ماظؽرؼؿ ماظؼرآن متعؾقؿ مو مهػقظ مسي متؿؿـؾ ماألدودقي مممحفرتنيمعفؿؿفؿو
مومضدمتؽقنمعؾقؼيممبلفدمطؾري.

وضولمابـمبودؼسمسيمػذاماظشلن:م"إنماظؿعؾقؿماٌلفديمسيمضلـطقـيمطونمضوصرام
إديماظؽؿوتقىماظؼرآغقي،مصؾؿومؼلرمظلماهللماإلغؿلوبمسؾكماظؽؾورمومملمؼؽـمظؾصغورم

جعؾًمعـمريؾيمدرودلمتعؾقؿمصغورماظؽؿوتقىماظؼرآغقيمبعدمم4741ظؾؿعؾقؿمدـيم
م.8خروجفؿمصؽونمذظؽمأولمسفدمظؾـوسمبؿعؾقؿماظصغور"

 مساحة الؽتاتيب الؼرآنية

مدبؿؾػمػذهماٌلوحيمعـمطؿوبمإديمآخرمومشوظؾومعومؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمأربعي
حفرات،مواحدةمظؿعؾقؿماظصؾقونموماظـوغقيمدؽـمظؾطؾؾيماألصوضني،موماظـوظـيمظؾصالةم
ماألدواتماظضرورؼي،مزدمسؾكمذظؽمأنمػـوكمعراصؼمظؾقضقء،م ماظرابعيمظؾؿموغيمو ممو
وماظقضقدموماظطؾخمومشريػومومعـؾمػذهماظؽؿوتقىمتقجدمبؽـرةمبـقاحلمغدروعيمعـفوم

دة،...موماظيتمالمزاظًمضوئؿيميدماآلن،مطؿوبمأوالدماظعؾوس،مايقاغوت،معلري
م.9ميؽـمظؾزائرمانمؼشوػدػومسـمطـى

مبلحدم معؾقؼو مأو مبويل، ماٌـوزل مأحد مضؿـ ماظعؿقم مسؾك ماظؽؿوب مؼقجد و
مضدمؼؽرتؼفمععؾؿم ماهلل،مأو مٌرضوة اٌلوجد،مومطونمؼؾينماظؽؿوبمذكصماحؿلوبو

ومصقؿومخيصموفقزممسـمصوحؾفمظقعؾؿمصقفمبلجرةمؼؿؼوضوػومعـمأوظقوءماظؿالعقذ،
اظؽؿوب،مصعودةمعومجيؾسماظؿؾؿقذمسؾكمحصوئرمعصـقسيمعـماظدؼس،مأومسؾكمعؼوسدم

                                                                                                              
 م.11ص.م-.4791اىزائر،معطؾعيمش.مو.من.مت،مم-ني.بـمدقـقن،مربؿد:مآدابماٌعؾؿ 7
 اىزائر،ماظطؾعيماظـوظـي،م-رابح،مترطل:ماظشقخمسؾدمايؿقدمبـمبودؼسمرائدماإلصالحموماظرتبقيمسيماىزائر. 8

 .97.صم-.4794 اظشرطيماظقرـقيمظؾـشرموماظؿقزؼع
 .10-47 ص.صم-بـمأريدماظؿقفوغل،مسؾدماظرريـ:ماٌرجعماظلوبؼ.  9
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وماظيتمالممخشؾقيمػلمسؾورةمسـمظقحوتمعـماًشىماٌؿصؾموماٌلؿطقؾيماظشؽؾ
متؽودمترتػعمإديمبلـؿؿرتاتمسؾكمدطحماألرض.

مسؾكماظؽؿوبمؼ مأدىمإديمتغقريمررأ ماٌلؿؿر ؿعؾؼماألعرمإديمأنمعؿطؾؾوتماظؿطقر
ايدؼـيموماظيتمبدأتمتشؼمررؼؼفومظؾؿلثريمبشؽؾمأومبكخرممبودؿكداممعقادماظؾـوء
ماظؽؿوب.مسؾكمدبطقطمومبـوء

 وظيػة الؽتاب

محقٌمطوغًم ماىزائري ماجملؿؿع مسي ماظؼدميي ماٌمدلوت معـ معمدلي اظؽؿوب
متؼقممبدورمػوممسيمخدعيماظـلؼماظعوممخاللمصرتةمزعـقيمرقؼؾي.

مؿمأدوارماظؽؿوبمسيماظؼقوممبوظقزوئػماظؿوظقي:ومميؽـمتؾكقصمأػ
 اظدؼـماإلدالعل.هػقظماظؼرآنمومتعؾقؿمعؾودئمومأدسم -4
ومذظؽمبويػوزمسؾكمأػؿمم،احملوصظيمسؾكماإلرورماظعوممظؾشكصقيماظقرـقي -1

 عؼقعوتماظؾؼوءموماإلدؿؿرارؼيمظؾـؼوصيموماظشكصقيماظقرـقيماىزائرؼي.
اظـؼوصيماظعوعيموماٌقحدةموماظيتممضؿونماطؿلوبماجملؿؿعمايدماألدغكمعـ -1

 األصؾقي.ماالجؿؿوسقيهلومتلثريمعؾوذرمسؾكمبؼوءمومادؿؿرارؼيمزبؿؾػماظـظؿم
 تعؾقؿماظؾغيماظعربقيماظيتمتعؿربمإحدىمثقابًماألزعيماىزائرؼي. -1
طؿومسؿؾًمػذهماٌمدليمسؾكمهصنيماجملؿؿعمعـماإلدؿقالبمإبونمصرتةم -1
 .10دـيمعـماإلدؿعؿورماظػرغللم410

 صائص التعؾيم الؽتابيخ

ماظؿعؾقؿقيم ماٌمدلوت مبؼقي مسـ ممتقزه مخصوئص مبعدة ماظؽؿوبل ماظؿعؾقؿ ؼؿؿقز
مايدؼـي،مومميؽـمإجيوزمأػؿفومصقؿومؼؾل:

مبومصقفوماظغـقيمماالجؿؿوسقيإعؽوغقيماظؿعؾقؿماظؽؿوبلمىؿقعمأصرادماظػؽوتم -4
 وماظػؼرية.

م -1 معرتؾط ماظؿعؾقؿ مػذا مأن مععـوه ماظؽؿوبل، ماظؿعؾقؿ مزفقرمذعؾقي مبـورؼ
 .االضؿصودياظؿفؿعوتماظلؽوغقيمعفؿومطونمعلؿقاػوم

                                                                                                              
 ،موزارة71 اىزائر،مذبؾيماظـؼوصقي،ماظعددم-ؾػي.:ماٌمدلوتماظرتبقؼيماظؼدمييمسيماى زاؼد،معصطػك 10

 .417.صم-.4791 اظـؼوصيموماظلقوحيمبوىزائر



1004دؼلؿربمم–،معويم41-41مإغلوغقوتمسدد  

عـمماضؿصودياظؿعؾقؿماظؽؿوبلمالمؼؿطؾىمغػؼوتمتلقريمػوعي،مصفقمبذظؽم -1
 غوحقيماظؿؽوظقػماٌودؼيمومعـمحقٌماظؿففقزموماظؿكطقط.

مصرؼدةم -1 معقزة مػذه ماظؽؿوبلمسوشمبرصؼيماىؿوسوتماظرسقؼي،مو إنماظؿعؾقؿ
 عـمغقسفو.

مػذا -1 ماٌعؾؿممارتؽوز مظدى مدؼـقي مغػلقي ماووػوت مسؾك ماظؿعؾقؿ معـ ممممماظـقع
 .االووػوتمتقصرمجقامخوظصومظؾعؿؾموماظػعوظقيمومػذه
غوبغمعـمحوجوتماجملؿؿعماحملؾل،مصفقمبذظؽمغؿوجمإنماظؿعؾقؿماظؽؿوبلم -1

 عؾودراتمذعؾقي.
،ماإلدالعقيارتؾوطماظؿعؾقؿماظؽؿوبلمسيمغشلتفمومتطقرهمبوجملؿؿعوتماظعربقيم -9
 قٌمطونماظؽؿوبمودقؾيمحققؼيمعـمأػؿمودوئؾمهػقظماظؼرآنماظؽرؼؿ.ح

مأدواتم -9 مو ماحملؾل مايرب مو مطوظؾقحي، ماٌلؿكدعي ماظرتبقؼي ماظقدوئؾ إن
ماخل ماظؾقؽيمم،احملق... مسي مسؾقفو ماظعـقر مميؽـ ماظؿؽوظقػ، مزػقدة مأدوات ػل
 احملؾقي.

رؼؼيمإنماظؽؿوبمعمدليمعؿقاضعيمعـمحقٌماٌظفرماًورجل،مإالمألنماظط -7
اظرتبقؼيماظؿعؾقؿقيمبفومسرصًمنوحومطؾريا،مومخريمدظقؾمسؾكمذظؽمزفقرماظعؾؿوءم

 ومريوةمومحػظيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مضدمتؾؼقامتعؾقؿومبفذهماٌمدليماظدؼـقي.ماإلجالء

 الطريؼة الرتبوية بالؽتاتيب الؼرآنية

ماظزوا مسي م"...تلقد مضوئال: ماٌلؿعؿؾي ماظطرق مإدي مرابح مترطل ماظدطؿقر مممؼو،مؼشري
وماٌلوجدمررؼؼيمايػظموماظؿؾؼني...مصوٌعؾؿمػقماظذيمؼشرح،مومػقماظذيمحيؾؾمعوم
مععظؿم مسي ماٌعؾؿ مؼؼقظف معو مؼؿؼؾؾقا مأن مسؾقفؿ ماٌؿعؾؿقن مو مهؾقؾ، مإدي حيؿوج

م".11األوضوت
:مصلعومأػؾماٌغربمصؿذػؾفؿمسيماظقاظدانمومسيمػذاماظصددمؼشريمابـمخؾدونمضوئال

م12االخؿصورمسؾكمتعؾقؿماظؼرآنمصؼط،مومأخذػؿمأثـوءماٌدرديمبوظردؿمومعلوئؾف...
م ماظرتبقي مطونمعظفر ماظؽؿوتقىمػقمماإلدالعقيو مأو مسيماٌلوجد مدقاء اظؿدرؼلقي

مملم مؼؿفؿعمحقظفمذبؿقسيمعـماظؿالعقذ،مو مو ماظدرس،محقٌمجيؾسماٌعؾؿ حؾؼي
                                                                                                              

اىزائر،ماظطؾعيماألودي،معطؾعيماظشرطيماظقرـقيمومم-ترطل،مرابح:ماظؿعؾقؿماظؼقعلموماظشكصقيماظقرـقي.  11
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ماٌعؾ مإظؼوءمؼؽـ مسي مذاطرتف مسؾك ماآلخر مػق مؼعؿؿد مبؾ مغصمعؽؿقب، مإدي مؼلؿـد ؿ
ماٌـطؾؼمصورم معـمػذا ماٌذطراتمحوظقو،مو مسيمادؿكدام مبدأ مدرسونمعو درودف،مو

م.13دؿؿالءمأدؾقبومظفمضقاسدهماحملددةمعـمررفماٌعؾؿنيوماإلماإلعالء
غظوممومطوغًمعدةماظدراديمسيماظؽؿوبمتلؿؿرمإديمزيسمدـقاتمتؼرؼؾومإالمأنم

المؼضؿـمظؾؿؾؿقذمعرحؾيمعؿقدطيمأومعرحؾيمدوبؼومٌرحؾيمٌرحؾيمماإلدالعلاظؿعؾقؿم
مسيم ماظؽؿوبماالدؿؿرار معـ مدبرجف ماظراشىمبعد ماظؿؾؿقذ مسؾك مو مبوٌلفد، اظؿعؾقؿ
اظؿعؾقؿمأنمؼؾقٌمظـػلفمحؾؼيمبوٌلفدمأومعؼعدامبوٌدارسمتعدهمظؾدرادوتماٌؿؼدعيم

مورػؿمسؾكمحرصيمأومصـعي.شريمأنمأشؾىماظؿالعقذمؼؼعماخؿق

 أدؾوب املعؾم يف تعؾيم أجبدية الؾغة العربية

إنمععؾؿماظؽؿوبمؼلؿكدممسدةمررقمتؿؽوعؾمصقؿومبقـفومسيمتعؾقؿماجبدؼيماظؾغيم
م.14اظؿوظلماظعربقي،مصفقمؼؾدأمبؿؼدؼؿمايروفمظؾؿؾؿقذ،مومذظؽمسؾكماظـقق

م
ذبؿقسيممهػقظمظؾرتدقخماظـطؼمايرف

مايرف
مؿقسيمايرفذبمأوصوفمايروف

ممأظػمأ مسؾل مذون م–ال

مالمؼـؼط

تصغريمم–عطريقمم

معطرق

م04

مهًممبوءمب معـ غؼطي

مأدػؾ

م01مأثقـيم

م01مثـقـيممثالثيمعـموصؼمثوءمث

م01مثـقـيمماثـنيمعـمصققمتوءمت

م01مزبقطػممغؼطيمعـمهًمجقؿمج

م04مزبقطػممالمذونمسؾقفمحوءمح

م01مزبقطػممغؼطيمعـمصققمخوءمخ

م04مبقجـوحنيممنمسؾقفالمذومدالمد

م01مبقجـوحنيممغؼطيمعـمصققمذالمذ
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م04مععرق...ممالمذونمسؾقفمراءمر

م01مععرق...ممغؼطيمعـمصققمزايمز

م04مبقضورونم-بقضرنممالمذونمسؾقفمروءمط

م01مبقضورونم-بقضرنممغؼطيمعـمصققمزوءمز

م04مبقجـوحمواحدممالمذونمسؾقفمطوفمك

م04مععرقممالمذونمسؾقفمالممل

م04مدووؼرةممالمذونمسؾقفمعقؿمم

م01مععرصيممغؼطيمعـمصققمغقنمن

م04معزودممالمذونمسؾقفمصودمص

م01معزودممغؼطيمعـمصققمضودمض

م01مصؿماظدؼىممالمذونمسؾقفمسنيمع

م04مصؿماظدؼىممغؼطيمعـمصققمشنيمغ

م01مأممرضقؾيممغؼطيمعـمصققمصوءمف

م01مبقرضقؾيمماثـنيمعـمصققمضوفمق

م01مثالثمدـقـوتممقفالمذونمسؾمدنيمس

م04مثالثمدـقـوتممثالثيمعـمصققمذنيمش

م04مأممطرذؿنيممالمذونمسؾقفمواومو

م04مبقرقطي-ععرقممالمذونمسؾقفمػوءمػـ

م04مبقضقققيممالمذونمسؾقفمالممال

م01معؽقرةمععرضيممغؼطؿنيمعـمهًمؼوءمي

م04معردودةممالمذونمسؾقفمػؿزةمء

مسيماى ماٌقضقي ماظطرؼؼي معـ مغالحظ مرضؿ مسيمهػقظم4دول مؼعؿؿد ماٌعؾؿ مأن ،
مسؾكمذبؿقسوتمثالثي،م ماظؿالعقذ مسيمأذػون مؼؼلؿفو مسؾكمضوسدة ايروفمظؾؿؾؿقذ

متشرتكمطؾمذبؿقسيمسيمصػيمسوعي،موماجملؿقسوتمػل:
م محروصفو مسدد مؼؾؾغ ماألودي: مم41اجملؿقسي ماٌؽقؼيمم–م04م–حرصو مغلؾؿفو و

مػلمماألجبدؼيجملؿقعمايروفم معـم%مالم10اظعربقي مايروفمذلء ؼؾقؼمبفذه
مغؼوطمالمعـمأدػؾمومالمعـمأسؾك.
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ومػلمعؾقؼيمبـؼوطمم–م01م–حرصومم41اجملؿقسيماظـوغقي:مؼؾؾغمسددمحروصفوم
ماٌؽقؼيمجملؿقعمايروفماالجبدؼيم عـمأسالػومضدمتؽقنمواحدةمأومأطـرمومغلؾؿفو

م%.10اظعربقيم
م مؼؾؾغمسددمحروصفو ماظـوظـي:مو مغم– 01 –م01اجملؿقسي ؼوطمعـمأدػؾمضدمبفو

م%.40ومغلؾؿفوماٌؽقؼيمجملؿقسيمايروفمأؼضوم تؽقنمواحدمأومأطـر
وممبفردماالغؿفوءمعـمػذهماظطرؼؼيماظلوبؼيماظذطرمتؽقنمايروفمضدمردكًمسيم

مذبؿقسي مطؾ مظشكصقي مرؾؼو ماظؿالعقذ مسيممأذػون ماٌعؾؿ مؼشرع ماجملؿقسوت، عـ
ظؿؾؿقذ،مومػذامميؽـفمعـمربلقديمعـمبقؽيمامتدرؼلفومعرتؾطيممبقضقسوتمومصقر

ماظصقر مبني مسالضي ماظققعقيمماجيود مايقوة مو ماظؾعى مخالل مؼعرصفو ماظيت ايلقي
ماظعودؼيمومصقرمايرفماٌطؾقبمعـفمتعؾؿف.

  عرض الطريؼة العؾؿية يف التعؾيم بالؽتاب

ماظػؼقف مظف مإديماظؽؿوبمؼؼدم معرة مألول ماظؿؾؿقذ محيضر مؼلفؾم15سـدعو مو مظقحي
ما محروفماهلفوء ماظـوغقيمصقلفؾمسؾقفومصقفو ماىفي ظعربقيمسيمجفيمواحدة،مأعو

دقرةماظػوهي،مثؿمؼؾدأماٌعؾؿمسيمتؾؼنيماظؿؾؿقذمػذهماظلقرةمذيؾيمظققػظفوممسوسوم
بدونمتففنيمومبدونمصفؿ،مصنذامعومحػظفومسيمأدؾقعمعـالمميققػوممبوءمروػرمثؿم

ثؿمتلطرمبؼؾؿمم،ؼدػـفوممبودةماظصؾصولمومؼرتطفومسيماظشؿسمأومضربماظـورمظؿـشػ
اظرصوص،مومؼؽؿىماٌعؾؿمدقرةماظـوسمظؾقػظمبوظؿؾؼنيمومبوظلؿوعمومػؽذامصعدامععم

ماٌصقػ.
أعومحروفماهلفوءمصؿؾؼكمعلفؾيمسيمتؾؽماىفيمعـماظؾقحيمٌدةمأذفرمحؿكم
حيػظفوماظؿؾؿقذمسـمزفرمضؾى،محيػظفومأوالمبلمسوئفو:مأظػ،مبوء،متوء...مؼوء،م

مغطؼفومػؽذامبوظؾغيماظعوعقي:م"أظػمعومؼـطؼش"،ماظؾوءمػؿزة.مثؿمؼـؿؼؾماظؿؾؿقذمإدي
موحدةمعـمهً...ماخل.

ماظشؾفم مععرصيموجف مأذؽوهلو،مو مايروفمو مإديمععرصيمصقر مؼـؿؼؾماظؿؾؿقذ ثؿ
بقـفومومبنيمبعضماألدواتماحمللقديماظيتمؼشوػدػوماظؿؾؿقذمطؾمؼقممومؼـطؼمبفوم

مآخرمحرف.مػؽذا:ماألظػمطوظعصو،ماىقؿمطوٌكطوف،مومػؽذامحؿك
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بويروفمومظؾطػؾمدقرامومبعدمػذامطؾفمؼـؿؼؾماظؿؾؿقذمإديمععرصيمطقػقيماظـطؼم
سيمجفيمعـماظؾقح،مثؿمتلتلمعرحؾيمثوغقيمتؿؿـؾمسيمطؿوبيماٌعؾؿمعـماظؼرآنماظؽرؼؿم

عـماظؼرآنمسيمجفيمعـماظؾقحمومسؾكماظؿؾؿقذمأنمميرمبؼؾؿفماظغؾقظمسؾكمعوممدطقرا
م.16طؿؾفماٌعؾؿ

حؾيماظـوظـي:مؼؽؿىماٌعؾؿمدطرامومؼرتكمدطرامصورشومصقلتلماظؿؾؿقذمثؿمتلتلماٌر
مػذهم معـ مػذه معـ ماظؼصد مو مإؼوه ماألسؾكمربوطقو ماظلطر مسي مععؾؿف مطؿؾف معو ظقـؼؾ

مصقفمؿؽاألوظقيمؼؿؿـؾمسيمتدرؼىماظؿؾؿقذمسؾكمحلـمإعلوكماظؼؾؿموماظؿقماٌرحؾي
مفمظؾؿـؼقطمومػؽذا.صعقدامومغزوالمومعشقومبفمإديماألعوممومإديماًؾػمومرصع

اظؿؾؿقذماظؽؾؿيماظيتمميؾقفومسؾقفممؼففلمأعوماٌرحؾيماظرابعيمصقلتلمدورماظؿففل
اٌعؾؿمصقعددمحروصفو،مومؼرجعمسـدمطؾمحرفمؼرؼدمطؿوبؿفمإديمايروفماهلفوءم
اٌردقعيمسيماظؾقحي،مومؼلفؾمايرفماٌعينمبصقرتفمومحرطؿفمومؼـؼطفمإنمطونم

محيؿؾمغؼطيمومػؽذا.
يمغؼقلمإنماظطرؼؼيماظرتبقؼيماظؿعؾقؿقيماظيتمطوغًمعؿؾعيمسيماظؽؿوتقىمومطكالص

ػلمضدمييموجدتمععموجقدمػذهماٌمدلوت،مومبوظرشؿمعـمأنمػذهماظطرؼؼيمهلومعوم
مجي مال مأغـو مإال مسؾقفو ماجملوالت:مؼعوب مذؿك مسي مصعوظقؿفو معدى مغـؽر مأن ى

ماًؾؼقي،ماالجؿؿوسقي،ماظؿقػقظقيمومربقماألعقي...ماخل.
ـؼدماظؼوتؾمبلنماظطرؼؼيماٌؿؾعيمسيمػذهماٌمدلوتماظدؼـقيمضدمأػؿؾًمبصػيموماظ

طوعؾيمغػلقيماظطػؾمعـمحقٌمضدراتفماظعؼؾقيمومادؿعداداتفمومعققالتفمالمجيدمظفم
مسؾؿم مزفقر مبعد مخوصي مو ماظؽؿوتقىمايوظقي مسيمذظؽمألنمععظؿ مضورعو اآلنمعربرا

م مإدي متـظر مأصؾقً ماظػؾلػي، مسـ مادؿؼالظف مو مؼـػردماظـػس مأغف مسؾك اظطػؾ
ماظيتم ماظؼدميي ماظزعـقي مايؼؾي مأػؿؾً مإن مو ماآلخر، مسـ ماظيتممتقزه بشكصقؿف

 سوذؿفوماظؽؿوتقىمغػلقيماظطػؾمصذظؽمسقىماظعصرمطؾف.
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