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إىجاء
 إلى والجتي حفغيا هللا ومتعيا بالرحة والعافية.
 إلى والجي رحسو هللا رحسة واسعة وأسنشو عمييؽ.
 إلى زوجي ثبتيا هللا عمى الحق.
 إلى أوالدي نؾر هللا بالقخآن صجورىؼ.
 إلى إخؾاني وأخؾاتي األعداء سجد هللا عمى الحق خظاىؼ.
 إلى كل مؽ سمػ طخيق العمؼ ليتقخب بو إلى هللا.
 إلى كل مؽ أعانشي وشجعشي واىتؼ بأمخي.
إلييؼ جسيعاً أىجي ىحا العسل.
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شنخ وعخفان
الحسج هلل وحجه والرالة والدالم عمى مغ ال نبي بعجه ،سيجنا دمحم بغ عبجهللا –



.أما بعج:

فامتثاالا واستجاب اة لقػلو –ملسو هيلع هللا ىلص(-ال يذكخ هللا مغ ال يذكخ الشاس)؛ فإنشي أعخب
عغ شكخؼ وتقجيخؼ وعخفاني لمجيػد الكبيخة التي تبحليا جامعة إفخيقيا العالسية ،مسثمة في
أساتحتيا الكخام مغ كافة التخررات عمى الجيج السبحول لالرتقاء بالبحث العمسي إلى
غاياتو العميا ،وإرشاد الصالب إلى شخيق الحق والخيخ ،وألسخة عسادة الجراسات العميا،
والذكخ مثشى ألساتحة كمية المغة العخبية بجامعة إفخيقيا العالسية ،والذكخ مثشى وثالث
ألسخة معيج المغة العخبية لمشاشقيغ بغيخىا بجامعة القخآن الكخيع وتأصيل العمػم(مجني)
والذكخ ألسخة السكتبات ولسغ أمجني بسخجع أو دلشي عميو والذكخ أجدلو لفزيمة
البخوفيدػر عبج الشػر دمحم الساحي واألستاذ تاج الدخ بذيخ صالح ،المحيغ تفزال عمي-
رغع أعبائيسا الكثيخة -بقبػليسا اإلشخاف عمى ىحه الخسالة ،ولسا بحاله مغ جيج في
قخاءتيا ،وإسجاء الشرح والتػجيو شػال فتخة اإلشخاف ،جداىسا هللا عشي خيخ الجداء.
وال يفػتشي أن أعخب عغ تقجيخؼ وشكخؼ لسغ قام بسشاقذة ىحه الجراسة.

وأقجم شكخؼ ودعائي إلى كل مغ أسجػ إلي معخوف ا ،أو أعارني كتاب ا ،أو قجم لي

خجمة أو أبجػ تذجيعا ،أو دعا لي في ضيخ الغيب ،فميع مشي جسيعا كل شكخ وتقجيخ،

وجداىع هللا عشي خيخ الجداء سائالا السػلى أن يجعل عسميع الرالح في ميدان حدشاتيع.
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مدتخمص الجراسة
السحتؾى المغؾي لدمدمة القخاءة العخبية
تشاولت ىحه الجراسة أُسذ تحميل ُ
لمسدمسيؽ في بخامج تعميؼ المغة العخبية لمشاطقيؽ بغيخىا(الكتاب األول أنسؾذجاً)

(دراسة تقؾيسية) ،وتسحؾرت مذنمة ىحه الجراسة في معخفة مجى مخاعاتيا
لألسذ المغؾية ،ومجى االىتسام بسعاييخ اختيار السفخدات والتخاكيب واألصؾات،
وقج اتبعت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي ،وفي الختام تؾصمت الجراسة إلى
نتائج أىسيا :أن مفخدات الدمدمة وتخاكيبيا تديؼ في تحقيق الكفاية المغؾية
لمستعمِّؼ ،وقج خمت الدمدمة مؽ دليل لمسعمؼ وكحلػ مؽ الرؾر ،كسا أنيا لؼ
تحجد زماناً ومنان ًا لتجريديا ،باإلضافة إلى عجم كفاية األنذظة التعميسية ،وقج
أولت الدمدمة اختيار السفخدات والتخاكيب عشاية كبخى مؽ حيث األسذ

والتؾعيف وأخي اًخ أوصت الجراسة بزخورة وجؾد دليل لمسعمؼ ليحه الدمدمة،
وتزسيؽ جانب األصؾات وإدخال بعض الرؾر التي تعبخ عؽ السشاطق السقجسة
في البمجان اإلسالمية وغيخىا ،واالىتسام بالتقؾيؼ؛ ألنو يداعج في تحقيق

األىجاف التخبؾية.
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Abstract
This study deals with the basics of selecting the linguistic content of
the Arabic reading series for Muslims. The first book is. sample. The
problem of this study was the knowledge of the extent to which it takes
into consideration the linguistic bases and the interest in the selection
criteria of the vocabulary, structures and sounds.
The study followed the analytical descriptive method. In conclusion,
the study reached the most important results: The vocabulary of the
series and its structures contribute to the achievement of the learner's
linguistic competence. The series has been devoid of evidence for the
teacher as well as the pictures. It has not specified time and place to
teach, the series chose the choice of vocabulary and structures with great
care in terms of foundations and employment. Finally, the study
recommended the need for a guide for the teacher. and include the side
of the voices and the introduction of some images that reflect the holy
areas in Islamic countries and others, and attention to the calendar;
because it helps in achieving educational goals.
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