
........................................................................................... 

 ٣٦٩

.كلیة العلوم التربویة، الجامعة الهاشمیة، مشاركأستاذ* 

 
 

*

م١٨/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٣/٤/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

الكـریم فـي الرسـولصورةلمبحـث اللغـة العربیـة فـي األردن لـمدرسـيالكتـابإلـى تحدیـد كیفیـة تنـاول السـةهـذه الدرادفته
األسس والمعاییر التي اعتمدت من قبـل معـدي المنـاهج فـي وزارة التربیـة والتعلـیم بیانو ،المرحلة األساسیة من التعلیم األساسي
فـضال علـى النـصوص ،القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة ومقتطفات مـن الـسیرة النبویـةلدى تضمینهم الكتاب المدرسي اآلیات

هـذا الهـدف تـم ولتحقیـق. العاشـرفالتي تحدثت عن الرسول الكـریم مـن الـصف األول األساسـي إلـى الـص) شعرا ونثرا(األدبیة
ومـواطن تهـا،هـا عـن طریـق رصـد معـدل تكراراوكـشف جوانب،هـذه الـصورةمـحاستخدام أسلوب تحلیل المحتوى بقصد تحدیـد مال

عـدد الـصور الـواردة لشخـصیة الرسـول الكـریم فـي كتـب أنوقـد أظهـرت النتـائج . معدة لهـذا الغـرضائمالتركیز علیها، ضمن قو 
. مــرة) ١٧١(صــورة تكــررت ) ٤٣(اللغــة العربیــة لمنهــاج الــصفوف مــن الــصف األول األساســي إلــى الــصف العاشــر قــد بلغــت 

حــین فــي. مــرة) ٦٨(علــى أعلــى تكــرار مــن بــین الــصور بمعــدل ) مربیــا، مرشــدا، مؤدبــا(رة الرســول بوصــفه موجهــاوحــازت صــو 
أظهـرت كمـا. حیـث وردت مـرة واحـدة فقـطتكـرارات،صورة لشخصیة الرسول في المرتبة األخیـرة مـن حیـث عـدد ال) ١٩(جاءت 

فبعـــضها ورد فــي المرحلـــة ،تویات المرحلــة األساســیةلــم تـــرد فــي جمیــع مـــس،النتــائج أن بعــض صـــور شخــصیة الرســول الكـــریم
وفي ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلـى عـدد . ولم یرد في بقیة مستویات المرحلة،أو العلیا،أو المتوسطة،األساسیة الدنیا
. من التوصیات

.علیمتعّلم وت،تحلیل محتوى،األردن،منهاج اللغة العربیة،الرسول الكریم: مفتاحیةكلمات 

Abstract
The purpose of this study is to determine how the Arabic language curriculum in Jordan deals with

the character of the Prophet Muhammad in the basic stage of education. And what principles and criteria

adopted by authors to include the textbook verses of the Qur'an, the Hadith, and extracts from the

biography of the Prophet, as well as the literary (poetry and prose) that indicated to the Prophet. In order

to achieve this objective, it was used the content analysis technique with a view to determining the

features of this character, revealing aspects by monitoring the rate iterations, within the list prepared for

this purpose. The results showed that the number of characters of the Prophet in the curricula of Arabic

language form the first grade to the tenth grade reached (43) characters which were repeated (171) times.

And the image of the Prophet as director received the highest frequency among the characters at a rate

(68) times. While there is (19) characters of the Prophet, which ranked last in terms of the number of

iterations, where he received a one-time only. The results also showed that some of the Prophet

characters, did not repeated at all levels of the basic stage, some of them are stated in the first four grades

(1-4), or medium (5-7), or high (8-10), and did not repeat in the rest of the levels of the stage. In light of

these findings, the study concluded to a number of recommendations.

Keywords: Prophet Muhammad, the Arabic curriculum, content analysis, learning and teaching.
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 :
ــــات عظیمــــةأســــهم ــــدعون كثیــــرون وعبقری فــــي،مب

حــــضارة إنــــسانیة اءوبنــــ،عالمیــــة اإلســــالم ونــــشرهتحقیــــق
لــذا فتـضمین المنـاهج الدراسـیة بعــضا ؛سـادت لعـدة قـرون

ـــــدعین ـــــدار ،مـــــن ســـــیر هـــــؤالء العظمـــــاء والمب یعكـــــس مق
فـي يالنظـام التعلیمـعـنلـذي یولیـه المـسؤولون االهتمام ا

من مكانة وتقـدیر لـدى اتكل دولة إلى ما لهذه الشخصی
تعریــف الناشــئة باإلنجــازات التــي قامــت بهــا إنّ . شــعوبها

بـــداعاتها ٕ ومـــا-واألثـــر الـــذي تركتـــه ،هـــذه الشخـــصیات وا
جـــدیر بـــأن ،علـــى نمـــط الحیـــاة فـــي هـــذا العـــصر-زالـــت

رفــــة،دم للناشــــئة مــــن تعلــــیم ومعیؤخــــذ باالعتبــــار فیمــــا یقــــ
الــذي یكفــل لهــم بنــاء ،تــسهم فــي إعــدادهم اإلعــداد األمثــل

علـــــى ،المجتمـــــع وتطـــــوره فـــــي شـــــتى المجـــــاالت واألطـــــر
.المحلي والعالميلمستویینا

ذا ٕ )١()Hart(أشــار هــارتكمــا-كــان باإلمكــان وا

ــأثیرا فــي التــاریخ اإلنــساني -  تــصنیف الشخــصیات األكثــر ت
؛عـصرنا هـذامنذ فجر التاریخ إلـى ،عظماء والمبدعینمن ال

،الكـــریم محمـــدلرســـولفـــإن شخـــصیة مثـــل شخـــصیة ا
الشخـــــصیة باعتبارهـــــا ،كـــــان لهـــــا أن تتـــــصّدر قائمـــــة المئـــــة

هــذا )٢(Hartســوّغوقــد . اریخعلــى امتــداد التــااألكثــر تــأثیرً 
اختیــاري محمــدا لیكــون األول فــي قائمــة إنّ "االختیــار بقولــه 

إلــى ،القــراءمــاء التــاریخ ربمــا أثــار دهــشة كثیــر مــن أهــم عظ
ولكـن فـي اعتقـادي ،الحد الـذي قـد أثـار بعـض التـساؤالت

كــــان الرجــــل الوحیــــد فــــي التــــاریخ الــــذي نجــــح حمــــداأن م
. بــشكل أســـمى وأبــرز فـــي كــال المـــستویین الــدیني والـــدنیوي
،لقد أسس محمد ونشر واحـدا مـن أهـم األدیـان فـي العـالم

ففــي هــذه األیــام ،مــاء العــالمیین العظــاموأصــبح أحــد الزع
ال ،وبعــد مـــرور مـــا یقـــارب ثالثــة عـــشر قرنـــا علـــى وفاتـــه

".یزال تأثیره قویا عارما
كـــانفیـــرى أن محمـــدا )٣()Smith(ســـمیث أمـــا

ــا"و" قیــصرا" عــاء،بابــا مــن غیــر إدِّ : فــي شخــصیة واحــدة" باب
ذا . راتــبوقیــصرا مــن غیــر جــیش أو حــرس أو قــصر أو  ٕ وا

؛ا وجد شخص یقول أنه حكـم بطریقـة رائعـة فهـو محمـدم

فـــي . ومـــن غیـــر دعـــمئل،ألنـــه ملـــك القـــوة مـــن غیـــر وســـا
أنــه مــن المــستحیل علــى إلــى)٤(أرمــسترونجحــین أشــارت 
؛رهالعربي العظـیم محمـد، إال أن یـوقّ رسولمن قرأ سیرة ال

.ألنه من أعظم الرسل للعالمین
ــــسیرة الرســــإنفــــوعلیــــه، ول الكــــریم وكفاحــــهالمتأمــــل ل

ـــدین الجدیـــد ـــرة ،الالمنتهـــي لنـــشر ال رســـائه فـــي أرض الجزی ٕ وا
ومـن -والجاهلیـةالتـي غلـب علیهـا التنـاحر والفرقـة - العربیة

ــــــاقي أرجــــــاء المعمــــــورةمثــــــ هــــــذهیلحــــــظ عظمــــــة ،إلــــــى ب
فیمــا بذلتــه فــي ،وأثرهــا علــى البــشریة،الشخــصیة ورفعتهــا

مختلفـة علـى الادحـر الوثنیـة التـي سـیطرت بأشـكالهسبیل
،فــي فتــرات متعاقبـة مــن التــاریخ اإلنــساني،العقـل البــشري

تجــهوی،فــي بحثــه المتواصــل عــن الخــالق الــذي یــؤمن بــه
ـل والـصبر التـي درةفـضال علـى قُـ. إلیه عند الحاجة التحّم

فـــــي توحیـــــد العبـــــادة هللا الخـــــالق الكـــــریمأظهرهـــــا الرســـــول 
غتهــا رایــة وبل،بّلغهــا للنــاسالتــيوعالمیــة الرســالة ،األحــد

بمـا قدمتـه مـن ،التـي عـّم خیرهـا البـشریة جمعـاء،اإلسالم
ـــــشعوب مـــــن مـــــشاكلها  حلـــــول فاعلـــــة لخـــــالص األمـــــم وال

ـــة واالجتماعیـــة واالقتـــصادیة الرســـول لقـــد كـــان .)٥(الروحی
ة،الحـــسنالقـــدوة األخالقیـــة،فـــي ســـائر مراحـــل حیاتـــهالكـــریم

فكــــان نـــــوره ،والمثــــل األعلــــى الــــذي یحتــــذى،واألنمــــوذج
ـْم : والهدایـة للبـشریة جمعـاءیمـانصدر اإلم ـانَ َلُك َلَقـْد َك

َنةٌ  ـَس ـوٌَة َح لقـد اشـتملت . ]األحـزاب:٢١[ِفي رَُسولِ اللَّـِه ُأْس
وصــــفات ،علـــى خــــصال عظیمــــةالكــــریمشخـــصیة الرســــول 

قا في قومه،نبیلة علـى أعـراض النـاس مؤتمنا ،جعلته مصّد
،كریمـا،عـهولـو اختلفـوا محتىحافظا للجار ،وممتلكاتهم

حلیمـــــا مـــــع ،رؤوفـــــا،حكیمـــــا،رزینـــــا،مـــــدافعا عـــــن الحـــــق
هــذه المزایــا العدیــدة .)٧)(٦(عطوفــا علــى الــضعیف،المــسیىء

علـى امتـداد العـصور األدبیـة –التوما ز -دفعت الشعراء 
وصــوال،)٩(بـن زهیـروكعـب،)٨(بـدءا مـن حـسان بـن ثابــت

ــــى شــــعراء العــــصر الحــــدیث كــــشوقي ،)١١(والجــــواهري)١٠(إل
الـذي بـزغ الكریم،مدح الرسول الطوال في القصائد ننظمو ی

فكــان ؛ةـشــمس الهدایــبــهتـوأشرقــ،فجــر اإلســالم علــى یدیــه
راءـالصحأن حوّل 
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وألغـت ،إلى دولة غیرت معالم التاریخ اإلنـسانيمتناحرةال
ناشـرا رسـالة اإلسـالم ،الفوارق الخلقیة والطبقیة بین البشر

.)١٥)(١٤)(١٣)(١٢(إلى اإلنسانیة جمعاء
ــــمّ إن ــــه فــــي الدراســــات والكتــــب المتتبــــع لمــــا ت تناول

والبحـــوث التـــي عنیـــت بدراســـة شخـــصیة الرســـول الكـــریم، 
ــ یمیــز هــذه الشخــصیة العظیمــة عــن غیرهــا، اوالبحــث عّم

ُتعنــــى بتتبــــع كیفیــــة التــــيالعربیــــة،یلحــــظ نــــدرة الدراســــات 
التـي عرض شخصیة الرسول الكریم في المناهج الدراسـیة 

ّدم للطلبــة فــي كافــة المراحــل الدراســیة فــي العــالمین العربــي تقــ
العطــرة، ومــا روي عنــه وكیفیــة تناولهــا لــسیرته ،واإلســالمي

مـن رفي مقابل ذلك نجـد الكثیـ. من أحادیث نبویة شریفة
الرسول الكـریم بعیـدا صورةالدراسات والكتب التي عنیت ب

عن المناهج والكتب المدرسیة، حیـث ركـزت فـي معظمهـا
علــــــــــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفة واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أو أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ـــــة انعكاســـــها علـــــى الحیـــــاة  مـــــن صـــــفات الرســـــول، وكیفی

العربیــة، لــم اتفعلــى جانــب الدراســ. )١٩)(١٨)(١٧)(١٦(والمجتمــع
شخـــصیة الرســـول یجـــد الباحـــث أیـــة دراســـة ســـابقة تناولـــت 

الكـــریم أو ســـیرته فـــي كتـــب أو مقـــررات المنـــاهج الدراســـیة 
ربیــة أم فــي العربیــة ســواء أكــان ذلــك فــي مبحــث اللغــة الع

أي مبحــث آخــر، ممــا یدرســه الطلبــة فــي ســنوات تعلــیمهم 
. درسيـالم

علــــى جانــــب الدراســــات الــــسابقة التــــي أجریــــت أمــــا
على المنـاهج األجنبیـة، فهنـاك العدیـد مـن الدراسـات التـي 
ـــع  أشـــارت إلـــى صـــورة الرســـول الكـــریم، فـــي محاولتهـــا تتب

المدرســیة فــي صــورة اإلســالم والمــسلمین فــي المقــررات والكتــب
وأن مــا أشــیر إلیـــه فــي تلــك الدراســات لــم یكـــن . الــدول الغربیــة

فــي كّلــه منــصفا، فمــا قــّدم فــي معظــم هــذه المنــاهج عــن صــورة 
ـــــزال مـــــشوّهة،  اإلســـــالم والمـــــسلمین وشخـــــصیة الرســـــول، ال ت

ـدة، التــي تـسیئ بــشكل طــاتوعالقـا بهـا الكثیــر مـن المغال المتعّم
والمــسلمین، والطعــن فــي مباشــر أو غیــر مباشــر إلــى اإلســالم

التــي هــدفت ،)٢٠(ففــي دراســة البنیــان. ریمشخــصیة الرســول الكــ
الدراسـیة إلى التعرف إلى صـورة العـرب والمـسلمین فـي الكتـب

ـــة إســـهام  ـــة، وكیفی ـــات المتحـــدة األمریكی المقـــررة فـــي الوالی
هــــــذه الكتــــــب فــــــي بنــــــاء الــــــصورة النمطیــــــة عــــــن العــــــرب 

كتابـــا ١٨دراســـة والمـــسلمین فـــي المجتمـــع األمریكـــي؛ تـــمّ 
عمریة مختلفة من سـنوات المدرسـة احلمدرسیا یغطي مر 

االثنتــــــي عــــــشرة، فــــــي مواضــــــیع الدراســــــات االجتماعیــــــة، 
وقـــد أشـــارت النتـــائج . والتـــاریخ والجغرافیـــا والثقافـــة واألدب

م فــي هــذه الكتـب عــن اإلســالم لــم یكــن كلــه إلـى أن مــا ُقــ ّد
رة الــذي إیجابیــا، وأن صــورة الرســول الكــریم ظهــرت بــصو 

ــــر اآلخــــرین علــــى اّتباعــــه بحــــّد الــــسیف، وأنّ القــــرآن  یجب
نما كتب بعد ثالثین سنة مـن سا،الكریم، لیس كتابا مقدّ  ٕ وا

!!وفاة الرسول الكریم من قبل أصحابه
ـــــه ،)٢١((Gabriel)یـــــلجابرئأمـــــا فأشـــــار فـــــي بحث

"Muhammad: Islam’s first great general"،الـذي
العـــسكریة للرســـول الكـــریم وعبقریتـــه، امتـــدح فیـــه القـــدرات 

بـالفكر بوصفه جنراال عسكریا ال نبّیا مرسال، قـد اسـتطاع 
الــذي ابتدعــه، أن یهــزم بعــد وفاتــه، أكبــر امبراطــوریتین فــي 

مبراطوریــــــــةواالالبیزنطیــــــــة االمبراطوریــــــــة : ذلــــــــك العــــــــصر
إلـــى أنـــه لـــوال عبقریـــة محمـــد العـــسكریة كمـــا أشـــار. الفارســـیة

اكمـ. بقى اإلسالم، ویصمد وینتشر بعـد وفاتـهالفّذة ما كان لی
الرســــــول بــــــالمنّظر العــــــسكري والمفكــــــر وتــــــصف الدراســــــة 

االســتراتیجي والمقاتــل الثــوري، وبــأن الرســول محمــدا أول 
من أوجد حركات التمرّد وحـروب العـصابات فـي التـاریخ، 
وأن اإلرهــاب كــان الوســیلة التــي ال یمكــن تجنبهــا إلنجــاح 

ن الرســول كــان یــأمر أتباعــه، بإعــدام أیــة عملیــة تمــرّد، وأ
ـــــه، أو  ـــــى طاعت كمـــــا أن . یخـــــالفون أوامـــــرهمـــــن خرجـــــوا عل

أتباعــه أنهــم ینفــذون أوامــر اهللا نجــح فــي إقنــاع الرســول
في المنـاهج وردفي حین ما . في األرض، وأنهم جند اهللا

ــــة،  ــــف كثیــــرا عــــن هــــذه الــــصورة الزائف األوروبیــــة، ال یختل
ففــــي. )٢٢(رســــول الكــــریموغیــــر الحقیقیــــة عــــن شخــــصیة ال

صــورة اإلســـالم فــي المقـــررات حـــول)٢٣(دراســة العــشماوي
إلــى أن معظــم الــدول الدراســیة األوروبیــة، أشــارت النتــائج 

بتاریخهــا المجیــد فــي كتبهــا المدرســیة، وتنــدد تــشیداألوروبیــة
بقــــصد أو دون قــــصد؛ فتعمــــد كتــــب وتــــشوههبتــــاریخ اآلخــــر

المدرسیةالتاریخ
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تقـــدیم اإلســـالم والرســـول الكـــریم محمـــدفـــي تلـــك الـــدول، إلـــى
، بأسـلوب یتفـق مـع المفهـوم الیهـودي المـسیحى لإلسـالم؛

إذ تُقــّدم فــي هــذه المقــررات معلومــات تجــرح شــعور المــسلمین، 
ومؤلــــف علــــى أنــــه رســــول حــــرب، حیــــث ُیقــــّدم نبــــي اإلســــالم

أمـــــــا. للقـــــــرآن الكـــــــریم، وشـــــــاعر ملهـــــــم یـــــــرى رؤیـــــــا خارقـــــــة
اســـته لعینـــة مـــن الكتـــب الدراســـیة فأشـــار فـــي در ،)٢٤(العقیلـــي

كتابـــــا ٣٠المقــــررة فــــي التعلــــیم العـــــام فــــي بریطانیــــا، بلغــــت 
مــن جملــة الكتــب، كانــت % ٧٣أن مــا نــسبته إلــىمدرســیا، 

توجهاتهــــا العامــــة نحــــو العــــرب والمــــسلمین محایــــدة، وأن مــــا 
مـن جملـة الكتــب كانـت توجهاتهـا العامـة ســلبیة % ١٠نـسبته 

.نالتوجه نحو العرب والمسلمی

:
المدرسـي لمبحـث اللغـة العربیـة الكتـابما یقـدم فـي إن

التعلــــــــیم فــــــــي األردن لــــــــصفوف المرحلــــــــة األساســــــــیة مــــــــن
،الكـــریملمـــن دروس تتعلـــق بشخـــصیة الرســـو ،األساســـي
ــــى آخــــرتتفــــاوت مــــن صــــفّ ،وســــیرته تبعــــا لمــــستوى ،إل

تـــي ینتمـــون والمرحلــة العمریـــة ال،الدراســـي للطلبـــةفالــصّ 
ن. إلیهـــا ٕ م عـــن الرســـول الكـــریم فـــي الوا مـــستویاتمـــا یقـــّد

وزال یتجــا،المختلفــة مــن مرحلــة التعلــیم األساســي فــي األردن
التعمــــق فــــي دون كــــریم،األطــــر العامــــة لشخــــصیة الرســــول ال

بــراز مــا لهــذه الشخــصیة مــن ،أســرار إبــداعها وعظمتهــا ٕ وا
إن. مالمــح وصــفات میزتــه عــن غیــره مــن الرســل والبــشر

عــن الرســول ال تتجــاوز فــي أغلبهــا مالنــصوص التــي ُتقــد
القـــائمون األحادیـــث النبویـــة الـــشریفة التـــي اعتـــاد عـــةمجمو 

موهایقـدّ أن،على إعداد الكتـب المدرسـیة لمبحـث اللغـة العربیـة
،اآلداب العامـــةبـــاب فـــي بدایـــة الفـــصل األول أو الثـــاني مـــن 

مــل المؤلفــون ویأ،واألخــالق الــسامیة التــي نــادى بهــا الرســول
ـــة، ،مـــن الطلبـــة أن یتمثلوهـــا ویعكـــسوها فـــي المواقـــف الحیاتی
فـــضال علـــى عـــدة ،یحتـــذىالـــذيبوصـــفه القـــدوة والمثـــال

نـــــصوص شـــــعریة ونثریـــــة تناثرتهـــــا بعـــــض كتـــــب الـــــصفوف 
بعـــضها قیـــل فـــي ،الدراســـیة فـــي بـــاب المحفوظـــات واألناشـــید

والـبعض اآلخـر ورد ،في ذكرى مولدهالكریممدح الرسول
نأو فــي بیــت شــعر قیــل فــي مــدح مــ،ا ذكــره عرضــافیهــ

ذا.أو ینــــسبون أنفــــسهم إلیــــهتــــسبونین ٕ مــــا أخــــذنا بعــــین وا
حالیـــــا فـــــي ةحركـــــة تغییـــــر المنـــــاهج الحاصـــــل،االعتبـــــار

ـــــر،األردن ـــــیم مـــــن تغیی ـــــة والتعل ـــــي فرغـــــت وزارة التربی الت
؛اللغــة العربیــة لجمیــع صــفوف المرحلــة األساســیةمنــاهج

: هذه الدراسة اإلجابة عنهماتحاولسؤالینفإن ثمة 
الــــصورة التــــي قــــدمها منهــــاج اللغــــة العربیــــة فــــي مــــا.١

لــصفوف المرحلــة األساســـیةالعربیــةمحتــوى كتــب اللغــة 
مـــن الـــصف األول إلـــى الـــصف العاشـــر، لشخـــصیة 

الكریم؟الرسول 
في كتـب الكریمشخصیة الرسول صورةهل تختلف .٢

ـــــة، تبعـــــا الخـــــتالف مـــــستویات منهـــــاج اللغـــــة العربی
؟)دنیا، متوسطة، علیا(المرحلة األساسیة

:
:تأتي أهمیة هذه الدراسة في أن نتائجها ستؤدي إلى

انتباه القائمین علـى إعـداد منـاهج اللغـة العربیـة لفت.١
وتطویرهــا إلــى واقــع صــورة الرســول الكــریم فــي كتــب 

مـن األول اسـیةاللغة العربیة، لصفوف المرحلة األس
.لعاشرإلى ا

ــــف.٢ ــــة تعری ــــصفاتمعلمــــي اللغــــة العربی الخاصــــة بال
بصورة الرسول الكریم التـي تـرد فـي النـصوص التـي 

فــي كتــب اللغــة العربیــة لــصفوف ته،تناولــت شخــصی
.المرحلة األساسیة

جوانـــب الـــضعف والقـــصور فـــي النـــصوص إظهـــار.٣
ـــي تناولـــت شخـــصیة الرســـول الـــواردة فـــي كتـــب ،الت

ممـا یعـود ،ة األساسیةاللغة العربیة للصفوف المرحل
بالفائدة على لجان تـألیف الكتـب المدرسـیة فـي وزارة 

.التربیة والتعلیم
نتـــائج الدراســـة فـــي عملیـــة تطـــویر المنـــاهج توظیـــف.٤

المرحلــــة المدرســــیة لمبحــــث اللغــــة العربیــــة لــــصفوف
.األساسیة

:
ةـالعربیكتب اللغة فيالواردةالنصوصعـجمی
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مرحلــة األساســیة مــن الــصف األول إلــى الــصف لــصفوف ال
األردن عــــام العاشــــر التــــي أقرتهــــا وزارة التربیــــة والتعلــــیم فــــي 

ـــــــي،٢٠٠٦/٢٠٠٧ ـــــــا مـــــــن شخـــــــصیة والت ـــــــت جانب تناول
ـــــشكل مباشـــــر ـــــك ال،الرســـــول ب ورد فیهـــــا ذكـــــر تـــــيأو تل

ـــشعریة الرســـول  عرضـــا ضـــمن النـــصوص القرائیـــة وال
هذه نتائجفإن ،علیهو ) نصاً (ویةوالتدریبات واألنماط اللغ

الــواردة الدراســة ال تنــسحب علــى بقیــة النــصوص األخــرى 
خـــارج فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة لـــصفوف المرحلـــة األساســـیة

. عینة الدراسة

:
بشخــصیةالمرتبطــة صفاتالــمجموعــةهــي: الرســولصــورة

أكانــــت هــــذه الــــصفات قــــد ســــواءالرســــول الكــــریم محمــــد، 
المعنـــى العـــام مـــنتـــّم اســـتنباطها اشـــر أموردت بـــشكل مب

ـــعل ـــجمی ـــت جانب ـــي تناول مـــن ســـیرته، كمـــا االنـــصوص الت
المدرســــي لمبحــــث اللغــــة العربیــــة فــــي الكتــــابفــــيدتور 

ــیم األساســي  األردن لــصفوف المرحلــة األساســیة مــن التعل
.من الصف األول إلى العاشر

هـي كتـب مبحـث اللغـة العربیـة المقـررة:اللغة العربیةكتب
مـــــن قبـــــل وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم فـــــي ٢٠٠٦/٢٠٠٧عـــــام 

األردن، على طلبة المرحلة األساسـیة مـن أول إلـى عاشـر، 
وتــشمل كتــاب لغتنــا العربیــة للــصفوف مــن أول إلــى ســابع، 
وكتــــابي مهـــــارات االتـــــصال والتطبیقــــات اللغویـــــة والنحویـــــة 

.للصفوف من ثامن إلى عاشر

:
حلیـــــل الــــذي ســـــیقوم بــــه الباحـــــث فـــــي مــــنهج التإن

فیهـــــا شخـــــصیة الرســـــول وردتتحلیـــــل النـــــصوص التـــــي 
الكــــــریم كمــــــا وردت فــــــي كتــــــب اللغــــــة العربیــــــة لــــــصفوف 

ــــة األساســــیة : یتمحــــور حــــول افتراضــــین أساســــیینالمرحل
أولهمــا أن االعتمــاد فقــط علــى اإلطــار الكمــي فــي تنــاول 

قــد ال ،ومــدى تكرارهــا فــي كــل مــستوى،شخــصیة الرســول
وتوحیــد ،كل ضــمانا كافیــا لتحقیــق موضــوعیة التحلیــلیــش

بمــا یترتــب علیــه مــن اســتیعاب توى،الوصــف فــي كــل مــس

عطاء صـورة  ٕ الدالالت الضمنیة المباشرة وغیر المباشرة وا
التــي تتفــاوت مــن حقیقیــة عــن الرســول تتجــاوز مــسألة الكــم 

التــــي ینطــــوي وثانیهمــــا یــــرتبط بالــــدالالت. صــــف إلــــى آخــــر
ـــت شخـــصیة علیهـــا كـــل نـــص مـــن  ـــي تناول النـــصوص الت

إذ قــد یتعــدى الــنص مفهــوم الداللــة الواحــدة إلــى ،الرســول
قهــا التــي ســیقوم اتتعــدد الــدالالت تبعــا لتعــدد القــراء وتعّم

مكانیـة فـتح الـنص علـى دالالت ،بها الباحث لكل نـص ٕ وا
أو ،وآفـــاق جدیـــدة أبعـــد مـــن الحیـــز المكـــاني الـــذي یـــشغله

یـه،وعل. ي ینطـوي علیهـاالتـ) حـدود المعنـى(عدد األفكار
ســــیكون تحلیــــل المحتــــوى فــــي هــــذه الدراســــة هــــو محاولــــة 
ـــرتبط  اكتـــشاف الـــدالالت المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة التـــي ت

كمــا تــرد فــي النــصوص التــي تناولــت بالرســول الكــریم 
ــاع ةهــذه الرؤیــولتحقیــق. شخــصیته أو جانبــا منهــا تــم اتّب

:تیةالخطوات اآل
ـــام) ١ ـــة فاحـــصة بقـــراءةثالباحـــق ـــعلدقیق ـــجمی صوصالن

الـــــواردة فـــــي كتــــــب اللغـــــة العربیــــــة لـــــصفوف المرحلــــــة 
التـي ،األساسیة من الـصف األول إلـى الـصف العاشـر

أو ،تناولــت جانبــا مــن شخــصیة الرســول بــشكل مباشــر
عرضـــا ضــــمن تلـــك التـــي ورد فیهـــا ذكـــر الرســـول 

النـــــــصوص القرائیـــــــة والـــــــشعریة والتـــــــدریبات واألنمـــــــاط 
ضـــمنبقـــصد تحلیلهـــا ورصـــدها وذلـــك )نـــصاً (اللغویــة 

.القوائم المعّدة لهذا الغرض
تتضمن رصد ،الباحث بطاقات خاصة للتحلیلأعدّ ) ٢

فـيالرسول الكـریم بشخصیةالخاصة الصورجمیع 
كتــب اللغــة العربیــة لــصفوف المرحلــة األساســیة مــن 

وذلــــك لرصــــد ،الــــصف األول إلــــى الــــصف العاشــــر
فـيا وحـساب عـدده،صـورةالخاصة بكـل تكراراتال

جمیـــع كتــــب اللغــــة العربیــــة مــــن الــــصف األول إلــــى 
ومن ثم فـي كـل مـستوى ،الصف العاشر األساسیین

،متوســــطة،دنیــــا(مــــن مــــستویات المرحلــــة األساســــیة 
، ١،٢ملحــق (المئویــةنــسبهاحــساب مثــومــن،)علیــا
٤،٣(

رضـبعمن صدق التحلیل وثباته قام الباحثللتأكد) ٣
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مـــادةمـــن % ١٠دبحـــدو (نتـــائج التحلیـــل مـــنعینـــة 
علــى أربعــة مــن المختــصین التربــویین فــي ) الدراســة

ـــــة  ســـــالمیةاإلوالتربیـــــةمجـــــال تـــــدریس اللغـــــة العربی
الــدكتوراه فــي ةیحملــون درجــنالمنــاهج ممــوتحلیــل

والطلـــــب ،المنـــــاهج والتـــــدریس والـــــشریعة اإلســـــالمیة
النمـــــوذجوفـــــق تحلیلـــــهإبـــــداء الـــــرأي بمـــــا تـــــمّ نهممـــــ

ـــل المـــستخدم فـــي هـــذه الدراســـة،  ـــة التحلی وهـــل طریق
ــــشكل التــــي أتّبعــــت فــــي هــــذه الدراســــة قــــد نفــــّذت بال

وقد بلغت نسبة االتفـاق بیـنهم علـى . المطلوب أم ال
وهــذه النــسبة تعتبــر مرتفعــة .%٩٦ســالمة التحلیــل 

. ومقبولة لغایات صدق التحلیل وثباته

:
:السؤال األول ومناقشتهانتائج

ةـغالصورة التي قدمها منهاج اللما: األولالسؤال- ١

العربیـــة فــــي محتــــوى كتــــب اللغــــة العربیــــة لــــصفوف المرحلــــة
األساســیة مــن الــصف األول إلــى الــصف العاشــر، لشخــصیة

الكریم؟الرسول 

تــم تحلیـــل جمیـــع ،عـــن الــسؤال األول للدراســـةلإلجابــة
النصوص الـواردة فـي كتـب اللغـة العربیـة مـن منهـاج الـصف
األول األساســـي إلـــى منهـــاج الـــصف العاشـــر األساســـي فـــي 

أو أیــة إشــارة ،التــي تناولــت شخــصیة الرســول محمــد،األردن
،سواء أكـان ذلـك نـصا قرآنیـا أم حـدیثا نبویـا شـریفا،ترتبط به

أم مـــا ورد فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة نثریـــا،أم نـــصا شـــعریا أو 
الــــسیرة النبویـــــةبمـــــن مقتطفــــات مــــن كتـــــ،ه الــــصفوفذلهــــ

ــــائجوقــــد جــــاءت ال. والتاریخیــــة قــــدیمها وحــــدیثها كمــــا فــــي نت
:التالي) ١(الجدول 

النسبة المئویة وعدد التكرارات لصورة الرسول في كتب اللغة العربیة لصفوف) ١(جدول
رمن الصف األول إلى الصف العاشیةاألساسالمرحلة

الر
قم

النسبة المئویةعدد تكرار الصورةالرسولصورة

%١٢يالعاف.١
%٣١.٧٥)الفطن،النبیه(الذكي.٢
%٢١.١٧المسؤول.٣
%٥٢.٩٢الصادق.٤
%٦٨٣٩.٧٧)المؤدب،الموجه،المرشد(المربي.٥
%٣١.٧٥األمین.٦
%٢١.١٧المستغفر.٧
%٣١.٧٥العظیم.٨
%١٠.٥٨التقي.٩

%٣١.٧٥القدوة.١٠
%١٠.٥٨القائد.١١
%١٠.٥٨الوفي.١٢
%٢١.١٧العادل.١٣
%٢١.١٧الحكیم.١٤
%١٠.٥٨المحذر.١٥
%١٠.٥٨البشیر.١٦
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%٤٢.٣٤الصابر.١٧
%١٠.٥٨المنصف.١٨
%١٠.٥٨القويالمؤمن.١٩
%٦٣.٥١المجاهد.٢٠
%١٠.٥٨المقاوم.٢١
%٣١.٧٥الحلیم.٢٢
%٧٤.٠٩المتصدق.٢٣
%٥٢.٩٢الهادي.٢٤
%٢١.١٧المكرم.٢٥
%٢١.١٧النبي.٢٦
%٤٢.٣٤القریب.٢٧
%٣١.٧٥المنذر.٢٨
%١٠.٥٨المنظم.٢٩
%٣١.٧٥الرحیم.٣٠
%١٠.٥٨األدیب.٣١
%١٠٥.٨٥المحث.٣٢
%٤٢.٣٤المعلم.٣٣
%٦٣.٥١الرسول.٣٤
%١٠.٥٨المتسامح.٣٥
%٢١.١٧الصاحب.٣٦
ر.٣٧ %٢١.١٧المقّد
%٣١.٧٥واألماكن المقدسةالرسول.٣٨
%٤٢.٣٤الحسنالجار.٣٩
%١٠.٥٨الشاكر.٤٠
%٣١.٧٥)واصل الرحم(البار.٤١
%١٠.٥٨األنبیاءخاتم.٤٢
%١٠.٥٨المستشیر.٤٣

%١٧١١٠٠الكليالمجموع

أن عـــــدد ) ١(النتـــــائج الـــــواردة فـــــي الجـــــدول تـــــشیر
الــصور الــواردة لشخــصیة الرســول الكــریم فــي كتــب اللغــة 
العربیة لمنهاج الصفوف من الصف األول األساسـي إلـى 

ـــد بلغـــت  ) ١٧١(ت صـــورة تكـــرر ) ٤٣(الـــصف العاشـــر ق
ا،مرشـد(مربیـابوصـفهالرسـول شخصیةوحازت صورة . مرة

تكــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى أعلــــــــــــــــى ) امؤدبــــــــــــــــا،موجهــــــــــــــــ
ـــــصور بمعـــــدل  ـــــین ال ـــــة بلغـــــت ) ٦٨(ب ـــــسبة مئوی مـــــرة وبن

حــین حــازت صــورة شخــصیة الرســـول فــي%). ٣٩.٧٧(

مـــن حیـــث عـــدد التكـــراراتالثانیـــةعلـــى المرتبـــة محثّـــابوصـــفه 
فــي حــین جــاءت . %)٥.٨٥(وبنــسبة مئویــة بلغــت ) ١٠(
مـــن صــورة لشخــصیة الرســـول فــي المرتبـــة األخیــرة ) ١٩(

فـي حـین ،حیث وردت مرة واحـدة فقـط،حیث عدد التكرارات
صــــور لشخــــصیة الرســــول بمعــــدل تكــــرار مــــرتین ) ٩(وردت 

صـــور لشخـــصیة الرســـول الكـــریم بمعـــدل ) ٨(و،صـــورةكـــلل
ــــــ صــــــور لشخــــــصیة ) ٤(و،،صــــــورةتكــــــرارات لكــــــل ةثالث

وصــــورتان ،ربعــــة تكــــرارات لكــــل صــــورةالرســــول بمعــــدل أ
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لكـــل ) ٦(و) ٥(لشخــصیة الرســـول الكـــریم بمعـــدلي تكـــرار 
.صورة
:السؤال الثاني ومناقشتهانتائج

شخــــصیة الرســــول صــــورةهــــل تختلــــف :الثــــانيالــــسؤال
تبعــا الخــتالف ،فــي كتــب منهــاج اللغــة العربیــةمحمــد 

؟)علیا،متوسطة،دنیا(مستویات المرحلة األساسیة
ــــاني للدراســــةلإلجابــــة ــــسؤال الث ــــل ،عــــن ال ــــم تحلی ت

ــــة مــــن  ــــب اللغــــة العربی ــــي كت ــــواردة ف ــــصوص ال ــــع الن جمی

ومــن ثــم تــّم توزیــع ،منهــاج المرحلــة األساســیة فــي األردن
الـــصور الـــواردة لشخـــصیة الرســـول الكـــریم تبعـــا الخـــتالف 

). علیـــــا،متوســـــطة،دنیـــــا(مـــــستویات المرحلـــــة األساســـــیة
ع الــصور التــي تناولــت شخــصیة یعــرض جمیــ) ٢(والجــدول 

كما وردت في كتـب اللغـة العربیـة فـي منهـاج ،الرسول محمد
الـــدنیا مـــن الـــصف األول األساســـي إلـــى األساســـیةالمرحلـــة 

:جاءت النتائج كما یليوقد. الصف الرابع األساسي

الرسول في كتب اللغة العربیة لصفوف النسب المئویة وعدد التكرارات لصورة ) ٢(جدول
)من الصف األول إلى الرابع(الدنیا األساسیةلمرحلة ا

الر
قم

النسبة المئویةعدد تكرار الصورةصورة الرسول

%٤.٥٥)األول(١العظیم.١
%٤.٥٥)األول(١الهادي.٢
%٤.٥٥)األول(١الرسول.٣
%٣٦.٤")٢"٢ع جالراب" ٣"، ١الرابع ج" ٢"، الثالث،"٢"الثاني (٨)المؤدب، الموجه(المرّبي.٤
%٤.٥٥)الثاني(١الصاحب.٥
ر.٦ %٩.٠٩)١الثاني، الرابع ج(٢)مكانة الشخص(المقَد
%٩.٠٩)١، الرابع جالثالث(٢واألماكن المقدسةالرسول.٧
%٤.٥٥)الثالث(١الحكیم.٨
%٩.٠٩)٢،الرابع ج١جبعالرا(٢الحسنالجار.٩
%٤.٥٥)١رابع جال(١)واصل الرحم(البار.١٠
%٤.٥٥)١الرابع ج(١القریب.١١
%٤.٥٥)١الرابع ج(١الصابر.١٢

%٢٢١٠٠الكليالمجموع

أن عــدد الــصور) ٢(تــشیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول 
الــواردة لشخــصیة الرســول الكــریم فــي كتــب اللغــة العربیــة 
ــــدنیا مــــن الــــصف  ــــة األساســــیة ال لمنهــــاج صــــفوف المرحل

صـــورة) ١٢(ول األساســـي إلـــى الـــصف الرابـــع قـــد بلغـــت األ
المــــؤدب، (واحتلــــت صــــورة المربــــي . مــــرة) ٢٢(تكــــررت 
مـــن صـــور شخـــصیة الرســـول الـــواردة فـــي كتـــب ) الموجـــه

اللغـــة العربیـــة لـــصفوف المرحلـــة األساســـیة الـــدنیا المرتبـــة 
ــــى مــــن حیــــث عــــدد التكــــرارات  وبنــــسبة مئویــــة ،)٨(األول

الرســول خــصیةر لشوجــاءت أربــع صــو %.٣٦.٤بلغــت 
بعــــدد تكــــرارات بلــــغ مــــرتین لكــــل ،الكــــریم بالمرتبــــة الثانیــــة

فــي حــین جــاءت %. ٩.٠٩وبنــسبة مئویــة بلغــت ،صــورة
،بالمرتبــــة األخیــــرةیمصــــور لشخــــصیة الرســــول الكــــر ) ٩(

وبنـسبة مئویـة بلغـت ،حیث تكررت كل صـورة مـرة واحـدة
٤.٥٥.%

تتناولــفیعــرض جمیــع الــصور التــي ) ٣(أمــا الجــدول 
كمـــــا وردت فـــــي كتـــــب اللغـــــة ،شخـــــصیة الرســـــول الكـــــریم
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مــــن ،العربیــــة فــــي منهــــاج المرحلــــة األساســــیة المتوســــطة
.الصف الخـامس األساسـي إلـى الـصف الـسابع األساسـي

:وقد جاءت النتائج كما یلي

النسب المئویة وعدد التكرارات لصورة الرسول في كتب اللغة العربیة لصفوف ) ٣(جدول
)من الصف الخامس إلى السابع(المتوسطة األساسیةالمرحلة 

الر
قم

النسبة المئویةعدد تكرار الصورةصورة الرسول

%٢.١٧)الخامس(١الصادق.١
%٣٠.٤٣)٣، السابع ١٠، السادس ١الخامس (١٤)المؤدب، المربي(الموجه.٢
%٦.٣٢)السادس١الخامس، ١(٣المتصدق.٣
%٤.٣٥)الخامس(٢القریب.٤
%٢.١٧)الخامس(١الصاحب.٥
%٢.١٧)الخامس(١واألماكن المقدسةالرسول.٦
%٢.١٧)الخامس(١األنبیاءخاتم.٧
%٢.١٧)السادس(١العظیم.٨
%٨.٧)السادس(٤المعلم.٩
%١٠.٨٧)السادس(٥الرسول.١٠
%٢.١٧)السادس(١المرشد.١١
%٢.١٧)السادس(١القدوة.١٢
%٤.٣٥)السادس، السابع(٢الحلیم.١٣
%٢.١٧)السادس(١المتسامح.١٤
%٤.٣٥)السادس(٢الجار الحسن.١٥
%٤.٥٥)السابع(١الشاكر.١٦
%٤.٣٥)السابع)(السادس(٢الصابر.١٧
%٢.١٧)السابع(١)واصل الرحم(البار.١٨
%٢.١٧)السابع(١المستشیر.١٩
%٢.١٧)السابع(١المجاهد.٢٠

%٤٦١٠٠الكليالمجموع

أن عـدد الـصور ) ٣(النتـائج الـواردة فـي الجـدول تشیر
ــــواردة لشخــــصیة الرســــول الكــــریم فــــي كتــــب اللغــــة العربیــــة  ال
لمنهـــاج صـــفوف المرحلـــة األساســـیة المتوســـطة مـــن الـــصف 

قــد بلغــت ،الخــامس األساســي إلــى الــصف الــسابع األساســي
ــــت صــــورة . مــــرة) ٤٦(ت صــــورة تكــــرر ) ٢٠( الموجــــهواحتل
صــور شخــصیة الرســول الــواردة فــي مــن) المــؤدب، المربــي(

،كتـــب اللغـــة العربیـــة لـــصفوف المرحلـــة األساســـیة المتوســـطة
ــــى مــــن حیــــث عــــدد التكــــرارات  ــــسبة ،)١٤(المرتبــــة األول وبن

لشخــصیة الرســولةوجــاءت صــور %. ٣٠.٤٣مئویــة بلغــت 
تكــــرارات بلــــغ خمــــس ددعــــب،الرســــول الكــــریم بالمرتبــــة الثانیــــة

فـــي حـــین جـــاءت %. ١٠.٨٧وبنـــسبة مئویـــة بلغـــت ،مـــرات
صــورة مــن صــور شخــصیة الرســول وصــفهاصــورة المعلــم ب

وبنـسبة ،بعـدد تكـرارات بلـغ أربـع مـرات،الكریم بالمرتبة الثالثة
صــــورة مــــن ) ١٢(فــــي حـــین جــــاءت %. ٨.٧مئویـــة بلغــــت 

ـــــرة حیـــــث شخـــــصیةصـــــور  الرســـــول الكـــــریم بالمرتبـــــة األخی
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وبنــــــسبة مئویــــــة بلغــــــت ،كــــــررت كــــــل صــــــورة مــــــرة واحــــــدةت
٤.٥٥.%

فیعـــرض جمیــــع الـــصور التـــي تناولــــت ) ٤(جـــدول 
كمـــا وردت فـــي كتـــب مهـــارات ،شخـــصیة الرســـول الكـــریم

ــــة للمرحلــــة األساســــیة  ــــصال فــــي منهــــاج اللغــــة العربی االت
مــن الــصف الثــامن األساســي إلــى الــصف العاشــر ،العلیــا

:ج كما یليوقد جاءت النتائ.األساسي

العربیة لصفوف المرحلةغةالنسب المئویة وعدد التكرارات لصورة الرسول في كتب الل) ٤(جدول
)من الصف الثامن إلى العاشر(المتوسطة األساسیة

الر
قم

النسبة المئویةعدد تكرار الصورةصورة الرسول

%٠.٩٧")القواعد" الثامن ١(١العافي.١
%٢.٩١)القواعد" العاشر ١،"القواعد" الثامن٢(٣)فطنالنبیه، ال(الذكي.٢
%١.٩٤")القواعد " الثامن ٢(٢المسؤول.٤
%٣.٨٨")القواعد " التاسع ٥الثامن، ١(٤الصادق.٥
%٣٣.٩٨)العاشر١٢التاسع،١١الثامن،١٢(٣٥)المرشدالمربي،(الموجه.٦
%٢.٩١)العاشر١التاسع،٢(٣األمین.٧
%١.٩٤")القواعد" التاسع٢(٢المستغفر.٨
%٠.٩٧")القواعد" التاسع١(١العظیم.٩
%٠.٩٧")القواعد" التاسع١(١التقي.١٠
%١.٩٤")القواعد" العاشر ١التاسع،١(٢القدوة.١١
%٠.٩٧")القواعد" التاسع ١(١المجاهد.١٢
%٠.٩٧")القواعد" التاسع ١(١القائد.١٣
%٠.٩٧")القواعد" التاسع ١(١الوفي.١٤
%١.٩٤")القواعد" العاشر ١التاسع، ١(٢العادل.١٥
%٠.٩٧")القواعد" التاسع١(١الحكیم.١٦
%٠.٩٧")القواعد" التاسع ١(١المحذر.١٧
%٠.٩٧")القواعد" التاسع ١(١البشیر.١٨
%٠.٩٧)"القواعد" العاشر ١(١الصابر.١٩
%٠.٩٧")القواعد" العاشر ١(١المنصف.٢٠
%٠.٩٧")القواعد" العاشر ١(١القويالمؤمن.٢١
%٤.٨٥")القواعد"التاسع ٣")(مهارات"الثامن ٢(٥المجاهد.٢٢
%٠.٩٧")المهارات" الثامن (١المقاوم.٢٣
%٠.٩٧")المهارات" الثامن (١الحلیم.٢٤
)المهارات"التاسع ١ا الثامن،(٤المتصدق.٢٥

)القواعد" العاشر ١التاسع، ١(
٣.٨٨%

%٣.٨٨")القواعد" التاسع ٢) (المهارات" العاشر ١الثامن،١(٤الهادي.٢٦
%١.٩٤")المهارات" التاسع، ١لثامن، ١(٢المكرم.٢٧
%١.٩٤")القواعد" الثامن ١") (المهارات " الثامن ١(٢النبي.٢٨
%١.٩٤"المهارات" العاشر ١الثامن، ١(٢القریب.٢٩
%٢.٩١")القواعد" التاسع ١) (المهارات" التاسع ٢(٣المنذر.٣٠
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%٠.٩٧")المهارات" العاشر ١(١المنظم.٣١
%٢.٩١")القواعد " التاسع ١الثامن، ١") (المهارات" العاشر ١(٣الرحیم.٣٢
%٠.٩٧")المهارات " اشر الع١(١األدیب.٣٣
%٨.٧٤")القواعد " التاسع ٥الثامن، ٤(٩المحث.٣٤

%١٠٣١٠٠الكليالمجموع

أن عــــــدد ) ٤(النتــــــائج الــــــواردة فــــــي الجــــــدول تــــــشیر
الــصور الــواردة لشخــصیة الرســول الكــریم فــي كتــب مهــارات 
االتــصال لمنهــاج اللغــة العربیــة لــصفوف المرحلــة األساســیة 

الـــصف العاشـــر الثـــامن األساســـي إلـــى صفیـــا مـــن الـــالعل
.مــرة) ١٠٣(صــورة تكــررت ) ٣٤(قــد بلغــت ،األساســي
یــــا،مربّ (هــــاالرســــول بوصــــفه موجّ شخــــصیةصــــورة وحــــازت
) ٣٥(بـــین الــصور بمعـــدل علـــى أعلــى تكـــرار مــن ) مرشــدا
فـــي حـــین حـــازت %. ٣٣.٩٨مئویـــة بلغـــت نـــسبةمـــرة وب
نیـــة،بـــة الثاالمرت،الرســـول بوصـــفه محثّـــاشخـــصیةصـــورة 

ـــــة بلغـــــت ،مـــــرات) ٩(بلـــــغ اراتبعـــــدد تكـــــر  وبنـــــسبة مئوی
صـــــــورة لشخـــــــصیة ) ١٩(فـــــــي حـــــــین جـــــــاءت %. ٨.٧٤

،الرســـول فـــي المرتبـــة األخیـــرة مـــن حیـــث عـــدد التكـــرارات
صـور ) ٧(فـي حـین وردت ،حیث وردت مـرة واحـدة فقـط

)٣(و،بمعدل تكرار مـرتین لكـل صـورةللشخصیة الرسو 
تكـرارات لكـل ةبمعـدل ثالثـالكـریمصور لشخصیة الرسول 

صـــــور لشخـــــصیة الرســـــول بمعـــــدل أربعـــــة ) ٣(و ،صـــــورة
وصــــورة واحــــدة لشخــــصیة الرســــول ،تكــــرارات لكــــل صــــورة

.بمعدل تكرار خمس مرات لكل صورةالكریم
ـــواردة فـــي الجـــداول الثالثـــة كمـــا أظهـــرت النتـــائج ال

أن بعـــض صـــور شخـــصیة الرســـول ،)٤(،)٣(،)٢(الـــسابقة 
،األساســـــیةم تـــــرد فـــــي جمیـــــع مـــــستویات المرحلـــــة لـــــ،الكـــــریم
،أو المتوســطة،ورد فــي المرحلــة األساســیة الــدنیاهافبعــض

ففـــــي . المرحلـــــةولـــــم یـــــرد فـــــي بقیـــــة مـــــستویات ،أو العلیـــــا
ــــدنیا ــــة األساســــیة ال ،وردت صــــورة الرســــول الكــــریم،المرحل

،بلـــغ مـــرتینكـــرار، بمعـــدل تاآلخـــرینبوصــفه مقـــّدرا مكانـــة 
. ذه الـــصورة فـــي المـــستویات الالحقـــةفـــي حـــین لـــم تـــرد هـــ

جـــاءت ســـبع صـــور ،وفـــي المرحلـــة األساســـیة المتوســـطة
ــــي ) ٢٠(لشخــــصیة الرســــول الكــــریم مــــن  صــــورة وردت ف

لـم ،كتب اللغة العربیة لصفوف المرحلـة األساسـیة المتوسـطة

: يهـالـصورهذه . والعلیایرد تكرار لها في المرحلتین الدنیا 
المقــیم ،رـالــشاك،الخلــوق،تــسامحالم،والمعلــم،خــاتم األنبیــاء

التيور ـأما الص. المستشیر،لحدود اهللا
وردت لشخـــــــصیة الرســـــــول الكـــــــریم فـــــــي كتـــــــب مهـــــــارات 

ولم نجـد لهـا تكـرارا ،في المرحلة األساسیة العلیااالتصال
كنفـــــــیم،فــــــي المــــــرحلتین الـــــــسابقتین الــــــدنیا والمتوســــــطة

،األمــــــــین: عــــــــشرة صــــــــورة التالیــــــــةخمسإجمالهمــــــــا بــــــــال
،األدیـــــب،المقــــاوم،المكــــرم،المــــنظم،التقــــي،مــــستغفرال

،المنـــــصف،المـــــؤمن القـــــوي،المحـــــذر،الـــــرحیم،المنـــــذر
.النبي،الصادق،القائد

:
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحدیــد كیفیــة تنــاول كتــب 
اللغـــة العربیـــة المقـــررة مـــن قبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي 

،ألردنیـــة الهاشـــمیة لـــصفوف المرحلـــة األساســـیةالمملكـــة ا
ــــق هــــذا الهــــدف. ،لشخــــصیة الرســــول الكــــریم ــــم،ولتحقی ت

تحلیل جمیع النصوص الواردة في كتب اللغة العربیة مـن 
ــــــى من ــــــصف األول األساســــــي إل ــــــصف هــــــاجمنهــــــاج ال ال

التـــــي تناولـــــت شخـــــصیة ،العاشـــــر األساســـــي فـــــي األردن
ســواء أكــان ذلــك ،أو أیــة إشــارة تــرتبط بــه،الرســول محمــد

نثریـا،أم نصا شعریا أو ،نصا قرآنیا أم حدیثا نبویا شریفا
مـــن ،أم مـــا ورد فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة لهـــده الـــصفوف

مقتطفـــــات مـــــن كتـــــب الـــــسیرة النبویـــــة والتاریخیـــــة قـــــدیمها 
ـــــائج وقـــــد. وحـــــدیثها ـــــسؤال األول أظهـــــرت النت المتعلقـــــة بال

ول الكـــریم أن عـــدد الـــصور الـــواردة لشخـــصیة الرســـة،للدراســـ
 الـــصفوف مـــن الـــصف لمنهـــاجفـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة

صـورة ) ٤٣(الصف العاشر قد بلغت األول األساسي إلى 
نظـــرا للمیـــل ةوهـــذه النتیجـــة متوقعـــ. مـــرة) ١٧١(تكـــررت 

لتـضمین إشـارات ،الدیني لـدى واضـعي المنـاهج ومؤلفیهـا
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،كافیــة فــي كتــب اللغــة العربیــة لشخــصیة الرســول الكــریم
خـــاتم هبوصـــف،انتـــه العالیـــة فـــي قلـــوب الناشـــئةتظهـــر مك

،ومخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور،األنبیــاء والمرســلین
لمــا ورد عــن الرســول ،إلــى المكانــة اللغویــة الراقیــةالفــض

بمــا ،أو مقتطفــات مــن ســیرته العطــرة،مــن أحادیــث نبویــة
تتضمنه مـن نمـاذج لغویـة وأنمـاط یمكـن أن یـدرّب الطلبـة 

.هـبتها وتمثلها فیما یكتبونه أو یتحدثون لمحاكا،اـعلیه
الرســـول شخـــصیةةأمـــا فیمـــا یخـــص تفـــسیر حیـــازة صـــور 

علـى أعلــى تكــرار ) امؤدبــا،موجهــا،مرشـد(یــامرببوصـفه
مــرة وبنــسبة مئویــة بلغــت ) ٦٨(مــن بــین الــصور بمعــدل 

،هــــذه الـــــصورةألهمیـــــةفــــذلك ربمـــــا یعــــود %). ٣٩.٧٧(
د الطلبـة وتنـشئتهم وارتباطها بجانب مهم من جوانـب إعـدا

وهـــــو جانـــــب التوجیـــــه الـــــذي یـــــساعد ،النـــــشأة الـــــصحیحة
وعــــدم الوقــــوع ،الــــنشء علــــى حــــسن االختیــــار والتــــصرف

الكبـرى األهمیـةفـضال علـى . باألخطاء وتجنبها ما أمكـن
إذ ،التي أوالها الفكر التربوي المعاصـر لهـذا الـدور المهـم

م بهـا فـي أحد أهم األدوار التـي ینبغـي للمعلـم أن یقـو هعدّ 
م والتطـــور وتــــسارع المعرفــــة أنــــه إال. عـــصر میزتــــه التقــــّد

یمكــن إضــافة تفــسیر آخــر لهــذه النتیجــة یتمثــل باالرتبــاط 
الوثیق لرسالة وزارة التربیة والتعلـیم ورؤیتهـا فـي كثیـر مـن 

المتمثلـــة بتقـــدیم جانـــب التربیـــة علـــى ،األنظمـــة التعلیمیـــة
فمتعلمـون ،جیـالألهمیتهـا ومكانتهـا فـي إعـداد األ،التعلیم

وضـیاع القــیم ،یـؤدي إلـى فـساد المجتمـع،مـن غیـر تربیـة
مـن صـور شخـصیة ،لذا فتقدیم صورة المربيأفراده،بین 

الـصورة عـن غیرهـا هـذهیشیر إلـى أهمیـة ،الرسول الكریم
مـن الــصور الرتباطهــا بجانــب مهـم جوانــب دعــوة الرســول 

ــــة ــــى بتربیــــة صــــحابته عالكــــریم ورســــالة اإلســــالم المتمثل ل
مـــا یمكـــن ،بعیـــدا عـــن ذلـــكولـــیس. أخـــالق الـــدین الجدیـــد

تقدیمــه مــن تفــسیر مماثــل لــصورة الرســول الكــریم بوصــفه 
هـاعلى تمثـل القـیم واألخـالق الحـسنة التـي یـدعو إلیحثّام

ین اإلسالمي المرتبـة الثانیـة علـىالـصفة هذهفحازت،الّد
،تكــــرارا) ١٠(بمجمــــوع بلــــغ ،مــــن حیــــث عــــدد التكــــرارات

أمــا بقیــة الــصور التــي . ؛%)٥.٨٥(مئویــة بلغــت وبنــسبة

ــــــــة ةصــــــــور ) ١٩(حیــــــــث جــــــــاءت ،وردت بتكــــــــرارات قلیل
مــــن حیــــث عــــدد لشخــــصیة الرســــول فــــي المرتبــــة األخیــــرة 

) ٩(فـي حـین وردت ،حیث وردت مرة واحدة فقط،التكرارات
،صــور لشخــصیة الرســول بمعــدل تكــرار مــرتین لكــل صــورة

تكــرارات ةدل ثالثــصــور لشخــصیة الرســول الكــریم بمعــ) ٨(و
ةـالنتیجهذه.صورةلكل

لــــم یــــرد ،هــــذه الــــصورمبــــأن ورود معظــــیمكــــن تفــــسیرها
بــشكل مباشــر فــي المحتــوى بقــصد تنمیــة الــصورة وتمثلهــا 

نمـــا غالبیتهـــا ورد فـــي بـــاب التـــدریبات ،مـــن قبـــل الطلبـــة ٕ وا
ــــة والــــصرفیة ــــة والنحوی ــــة ،اللغویــــة واإلمالئی ضــــمن األمثل

ــــــة أو ،التــــــي توضــــــح المفهــــــوم ضــــــمن التــــــدریبات الالحق
الــــواردة فــــي یةأو الــــصرفاإلمالئیــــةللمفــــاهیم النحویــــة أو 

ـــة األساســـیة ـــة لـــصفوف المرحل وعلیـــه ،كتـــب اللغـــة العربی
ــــشكل یهــــدف إلــــى جانــــب إكــــساب ،فــــإن ورودهــــا بهــــذا ال

أكثــر مــن التركیــز ،وتمكــنهم منــه،الطلبــة المفهــوم الجدیــد
ها مــن علــى صــورة شخــصیة الرســول التــي یمكــن اســتنباط

.األمثلة المقدمة في الكتاب
:فیما یخص مناقـشة الـسؤال الثـاني مـن الدراسـةأما

فــي كتــب شخــصیة الرســول محمـد صـورةتختلــف هـل
تبعـــا الخـــتالف مـــستویات المرحلـــة ،منهـــاج اللغـــة العربیـــة

فـــتّم تحلیـــل جمیـــع ؟)علیـــا،متوســـطة،دنیـــا(األساســـیة
یــــة مــــن منهــــاج فــــي كتــــب اللغــــة العربدةالنــــصوص الــــوار 

ومــن ثــم تــّم توزیــع الــصور ،المرحلـة األساســیة فــي األردن
الواردة لشخـصیة الرسـول الكـریم تبعـا الخـتالف مـستویات 

وقــد أشــارت ). علیــا،متوســطة،دنیــا(المرحلــة األساســیة
،الكــریمإلــى أن عــدد صــور شخــصیة الرســول النتــائج

،ةیـــزداد بـــشكل مطَّـــرد مـــا بـــین مـــستویات المرحلـــة األساســـی
ورد فــي كتــب اللغــة فأقــل عــدد لــصور شخــصیة الرســول، 

) ١٢(بعـدد بلـغ ،العربیة لصفوف المرحلة األساسـیة الـدنیا
تكـــرارا، وأكبـــر عـــدد ورد ) ٢٢(بلـــغوبمجمـــوع تكـــرار ،صـــورة

ــــــغ  ــــــا بعــــــدد بل ــــــة األساســــــیة العلی ،صــــــورة) ٣٤(فــــــي المرحل
وهـــذه النتیجـــة یمكـــن أن . تكـــرارات) ١٠٣(تكـــرار عوبمجمـــو 
مـا،في كتب اللغـة العربیـةى اختالف حجم المحتوى ترّد إل
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فمــــن كتــــاب واحــــد للغــــة ،بــــین مــــستویات المرحلــــة األساســــیة
إلــــى ،الرابــــع األساســـیینإلـــىاألولالعربیـــة مقـــرر لــــصفوف 

كتـــــابین اثنـــــین مقـــــررین لـــــصفوف الثـــــامن والتاســـــع والعاشـــــر 
والثـاني خــاص ،واحـد خــاص بمهـارات االتــصال،األساسـیین

مـستوى المرحلـةأن طبیعـةعـنفضال . العربیةبقواعد اللغة
نـیمك،األساسیة

تفــسیر هــذه النتیجــة؛ ففــي حــین تركیــز يأن یكــون ســببا فــ
علـــى تهیئـــة الطلبـــة ،كتـــب اللغـــة العربیـــة األساســـیة الـــدنیا

،المـــــتالك المهـــــارات األساســـــیة الخاصـــــة باللغـــــة العربیـــــة
إلــى أن یؤســس لعملیــة جــةبوصــفهم متعلمــین مبتــدئین بحا

كـان مـن الـضروري علـى واضـعي ،علمهم بـشكل ممـنهجت
،منهاج اللغة العربیة ومـؤلفي كتبـه لـصفوف هـذه المرحلـة

م ،إیــالء المهــارات اللغویــة األربعــة جــّل اهتمــامهم وأن تقــَد
لغویــة تتناســب مــع وأنمــاط،للطلبــة بقوالــب لغویــة بــسیطة

ــة العمریــة التــي ینتمــون إلیهــا حتــوىفــال یكــون الم.المرحل
ــم الطلبــة لهــذه المهــاراتعائقــا أمــا فیمــا یخــص . أمــام تعّل

،العلیــــااألساســــیةكتــــب اللغــــة العربیــــة لــــصفوف المرحلــــة 
فــالمتعلمون ،فتركیــز محتواهــا وحجمــه یختلــف عمــا ســبق
ــة التأســیس فــي مهــارات اللغــة إلــى مرحلــة ،تجــاوزوا مرحل

واألنمـاط ،وتوّسع فـي تعلّـم المفـاهیم اللغویـة،بناء للمعرفة
ممــا قــد یــستدعي مــن مــؤلفي الكتــب ا،ســوها ســابقالتــي در 

واألمثلــــة التــــي تحمــــل فــــي ،البحــــث عــــن الــــشواهد الراقیــــة
فــضال ،طیاتهــا جانــب القــیم والمثــل واالتجاهــات اإلیجابیــة

م للطلبة .على كونها شاهدا على المفهوم الجدید المقَد
،فیمـــا یخـــص صـــور شخـــصیة الرســـول الكـــریمأمـــا

وورودالمرحلــة األساســیة، مــستویاتالتــي لــم تــرد فــي جمیــع 
المتوســـــطة، أو أو،بعـــــضها فـــــي المرحلـــــة األساســـــیة الـــــدنیا

مــستویات المرحلــة؛ فربمــا بقیــة فــيتكــرار لهــا دونمــاالعلیــا، 
رســـول،یعـــود ذلـــك إلـــى طبیعـــة هـــذه الـــصور لشخـــصیة ال

تبعـا للمرحلـة ،ودورها في تشكیل بناء شخصیة المتعلمـین
تكامـــــل هـــــذه الـــــصور عـــــنالتـــــي ینتمـــــون إلیهـــــا؛ فـــــضال 

بإعطائهـا صـورة تامـة ومكتملـة ،لشخصیة الرسـول الكـریم

حیـث إن عـدد الـصور ،مع نهایة المرحلة األساسیة العلیا
) ١٦(بلـغ ،مـع المـرحلتین المتوسـطة والـدنیارةغیر المكـرّ 

ویمكـــن تفـــسیر . صـــورة جدیـــدة لشخـــصیة الرســـول الكـــریم
لــــصفوف العربیــــة لغــــةكتــــب البحجــــم المحتــــوى فــــي ،ذلــــك

اعتمــاد مــؤلفي الكتـــب عــنفــضال ،األساســیة العلیــالمرحلــةا
منرـالمدرسیة على كثی

الكـــــریمالـــــشواهد واألمثلـــــة اللغویـــــة المـــــستمدة مـــــن القـــــرآن 
ـــــشریفةوالـــــسَنة ـــــة ال المـــــصدر األســـــاس بوصـــــفهما،النبوی

والمــستوىللبالغــة،واألهــم مــع فــن الــشعر فــي تعلــیم اللغــة
ـــذي تتـــضمنه اللغـــوي ـــات الكریمـــةالراقـــي ال ، واألحادیـــث اآلی
.الشریفة

النتــائج قلــة عــدد صــور شخــصیة الرســول أظهــرتكمــا
الكـریم المرتبطــة بالجهـاد، والــدفاع عــن الـدین، ومقاومــة المحتــل 
ألراضــي المــسلمین، مــن كتــب اللغــة العربیــة لــصفوف المرحلــة 
. األساســیة مــن الــصف األول إلــى الــصف العاشــر األساســیین

ســواء أكــان مقــصودا أم غیــر مقــصود مــن قبــل وهــذا التغییــب
واضــــعي منهــــاج اللغــــة العربیــــة ومــــؤلفي كتبــــه لــــصفوف هــــذه 
ه للهجــــوم الكبیــــر الــــذي تتعــــرض لــــه  المرحلــــة، ربمــــا یمكــــن رَد

العربـي واإلسـالمي، مـن وصـف ینالمناهج الدراسیة فـي العـالم
المنهـــاج الدراســـي، والـــدعوة للجهـــاد ینغیـــر دقیـــق یـــربط مـــا بـــ

. حتلومقاومة الم
وفــي ضــوء مــا توصــلت إلیــه هــذه الدراســة فــي نتائجهــا،

:خلص الباحث إلى التوصیات اآلتیة
تقــــدیم الــــصور الخاصــــة بشخــــصیة فــــيالتــــوازن مراعــــاة-١

وتـألیف ،العربیـةاللغـة اجعنـد بنـاء منهـ،الرسول الكـریم
لـــــصفوف المرحلــــة األساســـــیة، العربیــــةكتــــب اللغـــــة 
ـــــتم ا ـــــث ی ـــــزبحی ـــــلتركی ـــــع ال ـــــى جمی ـــــشكل صورعل ب

.متكافئ، یضمن اكتساب الطلبة لها
ـــــادةضـــــرورة-٢ ـــــرتبط بالنـــــصوصاالهتمـــــامزی ـــــي ت الت

بالرســــــول الكــــــریم فـــــــي جمیــــــع مــــــستویات المرحلـــــــة 
.خاصة المرحلتین الدنیا والمتوسطةساسیة،األ
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الرسولصورةذكر الرسولموضععنوان الدرس أو الوحدة/الصفالرقم
:األولالصف.١

العظیماإلنسان٧٦ص" إلهي: النشیدالجماعةالةص: السابعالدرس
الرسول الهادي،١٧٢ص..." البدر علیناطلع:" النشیدعید األضحى: العاشرالدرس.٢
:الثانيالصف.٣

المرّبيالمؤدب،٢١حدیث شریف ص: محفوظاتأسناني البیضاء: الثالثالدرس
٨٦أحد صحابة رسول اهللا ص:..القراءةسیدنا أبو عبیدة: العاشرالدرس.٤

٨٢ص... لكل أمة أمین"حدیث: محفوظات
الصاحب،

)مكانة الشخص(المقّدر
:الثالثالصف.٥

القدس: السابع عشرالدرس
٧١حادثة اإلسراء والمعراج ص: القراءة
٧٨اإلسراء والمعراج ص : القدس الخالدة: النشید

واألماكن المقدسةالرسول

المرّبيالحكیم،١٠٥ص: الصامتةالقراءةالعمل كنز: الحادي عشرالدرس.٦
: ١الرابع جالصف.٧

الحكیممن آیات الذكر : األولالدرس
١٢ص... أوصانا الرسول بحسن الجوار: والتراكیب اللغویةاألنماط

١٤ص... طاعة الوالدین: المحادثة
١٦جمع أحادیث عن بر الوالدین ص: نشاط

البار،الحسن، المربيالجار

١٧صارصلة الرسول بجعفر الطی: القراءةبطل مؤتة: الثانيالدرس.٨
٢١إسالم حمزة ص: الكتابة

،القریبالمقّدر،
المؤدب

٤٥ص..آذى الكفار الرسول: والتراكیب اللغویةاألنماطشجرة الزیتون: الخامسالدرس.٩
٤٦حدیث نبوي عن التعاون ص: الكتابة

المرّبيالصابر،

٥٦حادثة اإلسراء والمعراج ص: القراءةةقبة الصخرة المشرف: السابعالدرس.١٠
٦٠معراج صاإلسراء وال: والتراكیب اللغویةاألنماط
٦٢اإلسراء والمعراج ص: اإلمالئيالرسم

٦٣ص... ال تشد الرحال"حدیث : المحفوظات

واألماكن المقدسةالرسول

: ٢جابعالر الصف.١١
من وصایا الرسول: األولالدرس

٩أحادیث نبویة ص: القراءة
١٤حق الجار ص: االستماع

١٥ص" حق الجار"حدیث نبوي : المحفوظات
١٥وصایا الرسول صكتابة : النشاط

الجــــــار ،المربــــــيالموجـــــه،
الحسن
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صورة الرسولموضع ذكر الرسولعنوان الدرس أو الوحدة/ الصفالرقم
:الصف الثامن-١

من آیات القران الكریم : الوحدة األولى
١٦-١٣سورة محمد ص: القراءة
١٦شعارات وكلمات حماسیة ص: الكتابة

١٧مامة صإسالم ث: االستماع

المجاهد
المقاوم
الحلیم

٦٢-٥٩أحادیث نبویة ص : القراءةأحادیث نبویة شریفة : الوحدة التاسعة-٢
٦٣حدیث نبوي ص: االستماع

المجاهد
المتصدق، الموجه

ــــة عــــشرة-٣ ــــة فــــي بــــالط : الوحــــدة الحادی المجــــالس األدبی
الملك عبداهللا

الهادي٧٢ذكر الرسول في بیت شعر ص :مطالعة

رم٩١ذكر الرسول في بیت شعر ص: نصوصالقدس: الوحدة الرابعة عشرة-٤ المَك
النبي، القریب١٠٣ذكر الرسول في بیت شعر ص: نصوصیا سیدي أسعف : الوحدة الخامسة عشرة-٥
: الصف التاسع-٦

إرادة الحیاة: الوحدة الثالثة
" حفــــت الجنــــة بالمكــــاره" حــــدیث الرســــول : التــــذوق والتفكیــــر

٣٢ص
الموجه
المنذر

المتصدق، الموجه٧٦-٧٥أحادیث نبویة ص: قراءةأحادیث نبویة: الوحدة التاسعة-٧
١١٣ذكر مدینة الرسول ص : القراءةلماذا: الوحدة الرابعة عشرة-٨

... یــأتي علــى هــذه األمــة"حــدیث نبــوي : االســتیعاب القرائــي
١١٩ص

المكرم
المنذر

:الصف العاشر-٩
سورة الفرقان: ىالوحدة األول

الهادي١٣ورد ذكر الرسول في اآلیات ص

٢١عالقة الهاشمیین بالرسول ص: القراءةرسالة عمان: الوحدة الثانیة-١٠
٢٨عهد النبي ألهل نجران ص: التحدث

القریب
المنظم

خیــــاركم خیـــاركم ألهلــــه، وأنــــا "حــــدیث الرســـول : التحـــدثقارئ المستقبل: الوحدة الثالثة-١١
٣٨ص" ألهليخیركم 

الموجه، الرحیم

١٠٥-١٠٣أحادیث نبویة ص: القراءةمن آداب االستئذان والسالم: الوحدة العاشرة-١٢
توظیــف األحادیــث النبویــة فــي كتابــة مقــال عــن : الكتابــة

١٠٧اآلداب العامة ص

الموجه
األدیب
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)(
 

 
 
 

الرسولصورةرسولذكر الموضععنوان الدرس أو الوحدة/الصفالرقم
:الثامنالصف-١

أقسام الكالم
المحثَ الموجه،٢٣ص اعةحدیث نبوي عن فضل صالة الجم): ٦(نشاط

العافيالرحیم،٢٨ب بن زهیر ص نص كع: األمثلةالمذكر والمؤنث-٢
النبیهالذكي،٣٢سؤال الرسول عن العدد ص: األمثلةوالمثنى والجمعالمفرد-٣
الموجهالمسؤول،٦٨ص.. الرجل راع" حدیث نبوي : المناقشةالوصلهمزة-٤
١٤١قصة عمر وعلي وطرح السالم ص): ٥(نشاطالماضي والمضارع واألمر: األفعال-٥

١٤٣حدیث شریف عن الصدقة ص: ١تدریب
المسؤول
الموجه

المحثَ ١٥٤الحث على الجهاد ص): ٣(نشاطبهالمفعول-٦
١٩٢عن الجار صيحدیث نبو ): ١(نشاطوأخواتهاكان-٧

١٩٣ص.. طلب الحالل"حدیث نبوي ): ٣(نشاط
المحثَ الموجه،
المحثَ الموجه،

٢٠٢محمد نبي ص : المناقشةالشأنضمیر-٨
٢٠٤صدق رسول اهللا الكریم ص): ٢(شاطن

النبي
الصادق

٢٠٥ص .. في الجسد"حدیث نبوي): ١(نشاطعالمات الترقیممن-٩
٢٠٦حدیث معاذ مع الرسول ص): ٣(نشاط

المربيالموجه،
المربيالموجه،

الموجه،المربي٢٠٩الحمو موت ص" حدیث نبوي ): ٣(نشاطوالتحذیراإلغراء-١٠
:لتاسعاالصف-١١

إسناد الفعل على الضمائر: اإلسناد
المحثَ الموجه،١١نص عن الصیام ص: األمثلة

األمین٣٣نص عن أمانة الرسول ص: ١٤نشاطالفعل المضارعإسناد-١٢
المحثَ ٣٦حدیثان نبویان عن الصیام ص: األمثلةفعل األمرإسناد-١٣
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستغفر،٤٢االستغفار صنص عن الرسول و : ٢٥نشاطاألمر المضعففعل-١٤

)المحثَ (الموجه
العظیم٦٧شعر في مدح الرسول ص: ١٠نشاطالتي تنصب مفعولیناألفعال-١٥
٦٩قصیدة نهج البردة ص: األمثلةالخمسةاألسماء-١٦

٧١شعر في مدح الرسول ص: ١نشاط
الهادي
التقي

٨٥حدیث نبوي عن الصدقة ص: األمثلةالسالمالمذكرجمع-١٧
٩٢آیات عن غزوة بدر ص: ٩نشاط

)المحثَ (الموجه
المجاهد

نموذج في اإلعراب: ٨نشاطالقسمأسلوب-١٨
١٢٦باهللا التخذن الرسول قدوة صأقسمت

القدوة

١٥٩حدیثان نبویان عن الجهاد ص: ١نشاطالشرطأسلوب-١٩
١٦٥عن المنافق صبويحدیث ن: ٧نشاط

)المحثَ (المجاهد
األمینالصادق،

١٦٩حدیث نبوي ص: األمثلةالنداءأسلوب-٢٠
١٧١حدیث الرسول مع العباس ص: ١نشاط
١٧٤حدیث نبوي عن رمضان ص: ٢نشاط

المستغفر
المجاهدالقائد،

المتصدق

mailto:N@k
mailto:k@L
mailto:J@L�
mailto:@��
mailto:�j@j�
mailto:j@L
mailto:@P


........................................................................................... 

 ٣٨٥

١٨٠ص) مدح الرسول(بیت شعر : ١٠نشاط
١٨١ص" أیها النبي حرّض المؤمنین على القتالیا"آیة قرآنیة: ١٢نشاط

الوفي
دالمجاه

٢٠١-٢٠٠أحادیث نبویة ص: األمثلةمن الصرفالمنوع-٢١
٢٠٧حدیث نبوي عن الفقر ص : ٦نشاط

الموجهالعادل،
الحكیم

الرحیمالصادق،٢١١سورة الضحى ص: األمثلةالنص وتماسكهترابط-٢٢
الصادق٢١٥نص عن الصدق والرسول ص: األمثلةالفصلضمیر-٢٣
٢١٩عن الرسول واالستماع صصن: ةاألمثلالترقیمعالمات-٢٤

٢٢١الرسول في حجة الوداع ص: ٤نشاط
٢٢١حدیث الرسول عن المحارم ص: ٥نشاط

الموجهالمربي،
المنذر

الموجهالمحذر،
٢٢٥حدیث نبوي عن حدود اهللا ص: األمثلةالعربيالخط-٢٥

٢٢٩نص شعري بخط الرقعة ص : ٧نشاط
٢٣١حدیث نبوي عن الجار ص: ١١نشاط

الموجهالمربي،
البشیرالهادي،
بيالمر الموجه،

:العاشرالصف-٢٦
الصرفيالمیزان

..مبلغــة هــو محمــد الــصبار ذو العــزة األمــین: اإلســالم دیــن قــوة"نــص : األمثلــة
١٣ص

األمینالصابر،

المربيالموجه،٤٣صال حدیث ابن عمر عن استئذان النساء الذهاب إلى المسجد لی: تدریباألفعال ومعانیهاأبنیة-٢٧
لــــیس المــــؤمن بطعــــان وال لعــــان وال فــــاحش وال "حــــدیث نبــــوي : األنــــشطةالمبالغةصیغ-٢٨

٩٠ص" بذيء
المربيالموجه،

القدوة١٢٢نتبع الرسول أمال في النجاة ص: األمثلةألجلهالمفعول-٢٩
١٢٩حدیث مدح الرسول لألنصار ص: األمثلةفیهالمفعول-٣٠

١٣١أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ص" ي حدیث نبو 
١٣٤ص... ال یلدغ"حدیث نبوي: األنشطة

المنصفالعادل،
القويالمؤمن
الفطنالمربي،

وجهالمالمربي،١٦٦حدیث نبوي عن كیفیة شرب الماء ص: األنشطةالحال-٣١
دقالمتص١٨١حدیث عائشة عن الشاة والتصدق بها ص: األنشطةاالستثناء-٣٢

:

(1) Hart, M., H. The 100: A Ranking of the Most

Influential Persons in History, New York, Hart

Publishing Company Inc, 1978.

(2) Hart, M., H. The 100: A Ranking of the Most

Influential Persons in History, New York, Hart

Publishing Company Inc. 1978, p38.

(3) Smith, B. Mohammad and Mohammadanism,

London, UK, 1874, P92.

ــي محمــد،كــاترینأرمــسترونج،) ٤( ، ترجمــة فاطمــة ســیرة النب
ــــاني القــــاهرة،عــــة،صــــحارا للطباردا،نــــصر ومحمــــد عن

.٦٥ص،١٩٩٨، ١ط
، المـنهج الحركـي للـسیرة النبویـة،محمد منیـرالغضبان،) ٥(

.٧-١ص،)٢٠٠٦(،، دار الوفاء، المنصورة١٥ط

ــد رســول اهللا،أســعد محمــدالــصاغرجي،) ٦( ســیدنا محم

،لبنـــــان: ، دار الكلـــــم الطیــــب، بیـــــروتسنةحـــــاألســــوة ال
.٣-١ص،١٩٩٧

ـــد م،أحمـــد،المـــولىجـــاد) ٧( ـــىحم ، ترجمـــة المثـــل األعل
،١٩٩٨،، عــــالم الكتـــب، مــــصر٣طعبـــدالرحیم المـــاردیني، 

.٢٥-٢٢ص
، دار دیـــوان حـــسان بـــن ثابـــتانظـــر حـــسان بـــن ثابـــت، ) ٨(

١٩٩٣القلم، بیروت، 
، دار الكتـب دیوان كعب بـن زهیـرزهیر، نكعب ب:انظر) ٩(

١٩٨٧العلمیة، 
ر الكتـــاب العربـــي، ، داالـــشوقیاتأحمـــد شـــوقي، :انظـــر) ١٠(

.١٠ط،١٩٨٤بیروت،
، دار األعمـال الـشعریةمحمد مهـدي الجـواهري، :انظر) ١١(

٢، ط٢٠٠١الحریة للطباعة والنشر، بغداد، 
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نــك لعلــى خلــق،صــفي الــرحمنالمبــاركفوري،) ١٢( ٕ : عظــیموا
.٢٠٠٦،دار كنده لإلعالم والنشر،الرسول محمد 

،دار الــشعب،عبقریــة محمــد ،عبــاس محمــودالعقـاد،) ١٣(
.٢- ١ص،١٩٨٩،القاهرة

، والقـرآنمحمد في التوراة واإلنجیل،إبراهیم خلیـلأحمد،) ١٤(
.٥ص،١٩٨٩،مصر: دار المنار، القاهرة

لعالقـة لماذا یكرهونه؟ األصول الفكریـة،باسمخفاجي،) ١٥(
،الریـــاض،مجلـــة البیـــانكتـــاب،الغـــرب بنبـــي اإلســـالم

.٣٨-٢٩ص ،٢٠٠٦،السعودیة
ــواردة فــي،معتــز أحمــدعبدالــسالم،:انظــر)١٦( األحادیــث ال

، فـــي معالجـــة أخطـــاء الـــصحابةمنهجیـــة النبـــي 
،رســــــالة ماجــــــستیر غیــــــر منــــــشورة، الجامعــــــة األردنیــــــة

).الملخص(ص ،٢٠٠٣
ــ،الخطیــب، خالــد نوفــان:انظــر) ١٧( دخــصائص النبــي محم

دالئلهــا وآثارهــا،: التــي انفــرد بهــا عــن ســائر األنبیــاء
،تـجامعة آل البیمنشورة،اجستیر غیرمةـرسال

).الملخص(ص ،٢٠٠٠
ـــغ،صـــالح عبـــدالفتاحالخالـــدي،:انظـــر) ١٨( :الرســـول المبل

، دار القلـــم، دمـــشق، رســـائل الرســـول للملـــوك والحكـــام
.١٩٩٧،سوریة

ســیرته وأثــره: محمــد رســول اهللا،جــاللمظهــر،:انظـر) ١٩(
،مـــــصر: ، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرةعلـــــى الحـــــضارة

.٣٤ص،١٩٨٩
فـي العرب والمـسلمینرةصو ،البنیان، احمد بن عبـداهللا) ٢٠(

، الكتـــب الدراســــیة فــــي الوالیــــات األمریكیــــة المتحــــدة
اإلدارة العامـــة للبحـــوث التربویـــة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم 

.٢٣-١ص،٢٠٠٤،السعودیة
(21) Gabriel, R. Muhammad: Islam’s first great

general, University of Oklahoma Press. USA,

2007, p1-6.

فــــيصــــورة النبــــي محمــــد ، عبــــد النبــــي اصــــطیف) ٢٢(
،مقدمــة منهجیــة ونمــاذج: أمریكیــة-الكتابــات األنجلــو

.١٠٤-٨٠، ص٢٠٠٣، سنة ٢، ع١، مجالتسامح
ــاهج الدراســیة،العــشماوي، فوزیــة) ٢٣( ــي المن صــورة اآلخــر ف

العامــة للبحـوث التربویــة بـوزارة التربیــة اإلدارة، فـي الغــرب
.٢١- ١ص،٢٠٠٤،والتعلیم السعودیة

صــورة العــرب والمــسلمین فــي،عبــد المحــسنالعقیلــي،) ٢٤(
ــب  العامــة للبحــوث اإلدارة،فــي بریطانیــاالدراســیةالكت

،٢٠٠٤،والتعلـــــــیم الـــــــسعودیةیـــــــةالتربویــــــة بـــــــوزارة الترب
.٢٨-١ص
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