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 :هداف املجلةأ
 

ائقج للبتـــوب تكـــوسج  ـــ   و ـــترمـــج مجلـــة ؤتـــوب مـــلتمر مؤـــوة ا لربلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا   ـــ  

تـــ  مجـــال علـــ  اوســـرجدات  وإلاطـــال تبـــادل اراتـــ ات والدراســـات اوحروحـــة تـــ  اوـــلتمره و لـــ  للمســـا مة تـــ  

 .تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

 

 

 :لغة النشر

 .البرلية ؤاللنةتنشر البتوب ت  اوجلة 

 

 

 :تحت إشراف

 عل  جمبة البلوي 

ـــد حـــــسبي ــ ـــافـ  ظــــــ

 ناصر الكربج شيخة

 

 

 

 آلاراء اونشورة ت  اوجلة تبت  عج وجهة نظر مصحابها. 

  البتوب اونشورة ت  اوجلة لن يسبق نشر ا ت  مية جهة مخرى وسرتم  مصحابها مسلولية  ل. 

 ال يجوز نشر البتث ت  مجلة علمية مخرى  بد  قرار نشره ت  اوجلة. 

   نانـو مو 
ك
 ه اليـا سـبق لهـا نشـر ا ه و لـ  دو  حاجـة ا   الباحـثه ولهـا حـق للمجلة  عادة نشر البتـوبه ورقيـا

ك
لكت ونيـا

 .السماح للن   ؤإدراج ؤتوثها ت  قواعد البيانات اوخرلفةه سواء منا   ل  ؤمقاؤ  مم مج دو  مقاؤ 
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 :املجلة محتويات
 

 .كلمة املدير العام -

 :والدراسات البحوث -

 م81/81/1182لمؤتمر البحوث املشاركة في جلسات اليوم ألاول ل 

 

 طار ال ظري والرارسخ إلا : لنة البرلية لل اطق    ن   اتبلين ال :بحوث الجلسة ألاولى

 "مخحط  جرائى اعداد كراب مساس لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها"متمود ناقة . د .1

 "ق م اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا إلاست اتيجيات والحر ": صائ  شديد . د .2

خصـــــائط اراحـــــاب اللنـــــوي تـــــ  مقـــــررات تبلـــــين اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق   : فكـــــري عبـــــداو بن.د .3

ا )  ن   ا ت  ضوء اللسانيات الرحبيقية   (سلسلة محب البرلية نمو جك

 ن اللنة البرلية لل اطق    ن   ام اهج تبلي :بحوث الجلسة الثانية

لة وةيفيـة تداوليـة تـ  خحـاب دار ـ ا مقار -مقاصد إلاؤالغ ومسال  الرخاطب ": متمد عدي . د .4

 "-البرلية ال اطق    ن   ا

 "طرسقة الاننماس اللنوي  و تحبيقها عل  تبلين البرلية لل اطق    ن   ا: "توفيق قرسرة. د .5

وارحاجات  مباي   مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  ضوء اوباي   الباويةه": رحاب زناتج. د .6

ا مو ناطق    ن   البرلية)الردرسبية للمبلم     " ليها( عرلك

 ن اللنة البرلية لل اطق    ن   اتق يات تبلين وتقوس :بحوث الجلسة الثالثة

 "واخربار الكفاءة فيها م هج متوسب لربلين البرلية لل اطق    ن   ا":  يكيهارد شولتس .د .7

صـــبولات الصـــوتية الرتليـــ  الصـــوتج تـــ  عـــالج ال  ســـت اتيجيةاســـرخدام ": متمـــود عبـــده فـــرج. د .8

 "مج ال اطق    ن   البرلية ألاول الدرا  ا اوسروى 

 "تقانات ؤ اء اخربار عالما لقياس مهارات ال اطق    ن   البرلية" : متمد ارح اش. د .9

تتلي  ألاخحاء إلامالئية ع د مربلمـا اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا وم ـره تـ  ": خالد خميس. د .11

 "ور اوبلن والحالباونهاج وتحوسرهه وتتس   د
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  م81/81/1182البحوث املشاركة في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر 

 

 ن اللنة البرلية لل اطق    ن   اتجارب  ماراتية وعرلية ت  تبلي :بحوث الجلسة الرابعة

 "م2111البرلّية لل اطق    ن   ا   اللنة وادة الوط ية الو يقة" نجوى ارحوسنا . د .11

 "تجرلة دار زايد لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا": ماتشهمتمد . د .12

ـــ   مؤــــو عمشــــة.د .13 ـــوء  ": خالــــد حسـ ـــا تــــ  ضـ تجرلــــة مبهــــد قاصــــد لربلــــين البرليــــة لل ــــاطق    ن   ـ

رؤسـة -مباي   اوجلس ألامرسكج لربلـين اللنـات ألاج بيـة وإلاطـار ألاوروبـج اوشـت ي لربلـين اللنـات 

 ""-مج الداخ 

  ن   اتجارب آسيوسة ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    :ةبحوث الجلسة الخامس

 "ه تارسخه وحاضرهتبلين اللنة البرلية ؤالص  ": يوسف سراج. د .14

 "تقيين الكفاءة ت  اللنة البرلية لدى الحلبة الصي ي   ار امبي  ": يه ليانغ ي غ. د .15

ــــديا ها اوشــــــــاردة ار ديــــــــدة لربلــــــــين اللنــــــــة البرليــــــــة تــــــــ   ": مورســــــــ  ؤتــــــــر الــــــــديج. د .16 ــ ـــــيا وتتــ ــ ندونيسـ

 "واستشراف اوسرقب 

 "ت  تركيا لل اطق    ن   ا البرلية اللنة م ن مشكالت تبلين": محمد صنبور . د .17

 است اتيجيات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا :بحوث الجلسة السادسة

تأ    ا عل    ست اتيجيات القراءة لدى ال اطق    ن   اللنة البرلية ومدى": فرحا ح ا  نجء . د .18

 "مسروى استيبابهن القرائج

 "حروف اوبانج وتبليمها وةيفيا لدار  ا البرلية نلنة  انية":  اديا عادل.د .19

 "البرلية لل اطق    ن   االلنة تقدم البمر الزمناه وم ره ت  تبلن ": سبيد حافظ متمد. م .21

     ن   اتجارب مورلية ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق :بحوث الجلسة السابعة

ـــالم ؤالبرليـــــة" )مؤـــــالر الناراؤيـــــة": نقـــــوالس روزر . د .21 ـــ   (: الكــ ــــة لل ـــــاطق   ؤا ســـــبانية ؤــ تبلـــــين البرليـ

 "ضرورة الرواص  واوي  ارحضاري 

اوبهـد الـوطنا للنـات وارحضـارات الشـرقية : تبلين اللنة البرليـة تـ  فرنسـا: "صبح  البسرانج. د .22

 
ك
 "نمو جا

 "للنة البرلية ت   يحالياتجرلة تبلين ا": عقي  اورع .د .23

اوشت ي للنـات ومقرضـياته لب ـاء منهـاج اللنـة البرليـة  ألاوروبجاورجع   إلاطار ": محمد الباي ا. د .24

 "دراسة تقييمية وتقوسمية: لل اطق    ن   ا 
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 الداركلمة 

 

رمــام ؤلنر ــا ه   ــ  وضــة اســت اتيجيات وا ــحة تــ  الا ارحكومــةلقــد دفبــو رابــة الرم ــد والرســادةه اليــا تنشــد ا 

البرليةه وتأكيــد مكانتهـا اورموقـة ؤـ   لنـات البـالن مجمـةه و لـ  مـج خـالل ملسسـا ها الداعمـة لنشـر وتبلـين 

 .اللنة البرلية

رؤى قادة الوطج تـ  تبزسـز مكانـة  ـله اللنـة  تسا ن ت  تتقيقعل  م  للثقافة إلاسالمية وقد عملو دار زايد 

 .السالمو  ة عليها فها لنة إلاسالمواوتافظ

ما  وال يخفى عليكن منه مة ازدياد اوجاالت اللنوسة ارحيوسةه  ات الصلة ؤاسربماالت اللنة البرلية ت  دولر ا

تتقيــق  لــ  دار زايــد للثقافــة إلاســالمية علــ  وقــد حرصــو  ن   ــا   لل ــاطق  اللنــة البرليــة  تبلــينعلــ   يتــث

اســرخدام محــدب الوســائ  و برليــة لل ــاطق    ن   ــا   عــداد وتقــدين ؤــرامف مخرلفــة لربلــين اللنـة المـج خــالل 

 .وطرائق الردردسه والاسربانة ؤاوخرص   ت   لا اوجاله مج مساتلة ولاحث   ومناديمي  

ـــالق  ـــــلا اوـــــلتمره  ـــا الـــــدو   لربلـــــين اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــا"وقـــــد جـــــاء ت ظـــــين و طــ ه "مـــــلتمر مؤـــــو ة ــ

ــــا راحــــة  ســــت اتيجية مركاملــــة تنره هــــا دار زايــــد ؤــــالتدامج مــــة الاحرفــــال ؤــــاليوم البــــالم ا للنــــة البرليــــة  تتقيقك

 .للثقافة إلاسالمية وتحمح مج خاللها لتسا ن ت  تحوسر ؤرامف تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

   مـــا ترحلــــة الـــدار   ــــ  تتقيقــــه تـــ   ــــلا اوــــلتمر  ـــو الاســــرفادة مـــج جهــــود وتجــــارب جهـــات مخرلفــــة اخرصــــو 

 الربليميـة للنة البرلية لل اطق    ن   اه وإلاطال  علـ  محـدب اوسـرجدات لرحـوسر او ـاهج والوسـائ ؤربلين ا

ـــــةوألادوات وألاســــــاليب  ــــات اوخرلفـ ــــة ار هــ حــــــول قضــــــايا وتتــــــديات تــــــ  تبلــــــن وتبلــــــين اللنــــــة البرليــــــة  وم اقشــ

 .لل اطق    ن   ا

وتأكيـده علـ  زايـد آل ههيـا  حفظـه    لرؤسة صاحب السـمو الشـيخ خليفـة ؤـج اسرجاؤة تأتجو له ألا داف 

   البملية الربليمية ولقدر ما حققو مـج مسـروسات الرأ يـ  البلمـا اوخرلفـةه نرا ـا اليـوم تـ  تتـد مسـرمر "

ومرصاعده يرحلب البم  الدؤوب ت  تحوسر او اهجه ووضة اراحط الرامية     تتقيق اوسـروى اوحلـوب تـ  

 ".واستيباب مسرجدات الرك ولوجيا ارحديثةمواكبة تسار  الرحور الرقناه 

ه تســا ن تــ  تحــوسر ؤــرامف تبلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا جيــدة ن ــا نأمــ  مــج  ــلا اوــلتمر تقــدين رؤى 

 .مرم    ال جاح والروفيق ر مية اوشارك  

 نضال محمد الطنيجي. د

 املدير العام 
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 البحوث والدراسات
 

 البحوث املشاركة

 م18/12/2113للملتمر  ألاول ت اليوم ت  جلسا
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 محمود كامل حسن الناقة. د.أ :الباحث

 "مخطط إجرائى إلعداد كتاب أساس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"

 مصر الجديدة –القاهرة  –عين شمس  أستاذ املناهج والتدريس بجامعة

 

- :مقدمة وإلاحساس بالحاجة إلى الكتاب

ميــــة الكرــــاب اودر ــــ ج ممــــرا اليترــــاج   ــــ  تقرســــره فبــــالران ممــــا قيــــ  وسقــــال عــــج تك ولوجيــــا يظــــ  التســــلين ؤأ 

ــــة . الربلـــــين ومدواتــــــه وآالتــــــه ار ديـــــدةه يبقــــــى للكرــــــاب اودر ـــــ ج مكانرــــــه اورفــــــردة تـــــ  البمليــــــة الربليميــــــة فبمليــ

 علــ  الكرــا
ك
 كب ــ ا

ك
ب اودر ــ ج ه فهــو يمثــ  الرــدردس ميــا نــا  نوعهــا مو نمحهــا مو ماد هــا ومتروا ــا تبرمــد اعرمــادا

 لربزســز  ـله البمليــةه ومرافقـا الينيــب 
ك
 دائمـا

ك
ؤالنسـبة للمـربلن مساســا ؤاقيـا لبمليــة تبليميـة م ظمــةه ومساسـا

و ــو بهــلا ركــج مهــن مــج مرنــا  عمليــة الــربلنه ومصــدر تبليمــج يلرقــى ع ــده . لالطــال  الســاؤق واوراجبــة الراليــة

ؤــــاوتروى ألانــــاديمج للمــــ هجه ولــــلل  تبرتــــ  نوعيــــة الكرــــاب اودر ــــ ج اوبلــــن واوــــربلنه وترجمــــة حيــــة وــــا يســــمج 

وتــ  ارحــاالت . وجودتــه مــج م ــن ألامــور اليــج تشــن  ؤــال اوهرمــ   ؤــاوتروى واوــادة الربليميــة وطرسقــة الرــدردس

فرقـر اليج اليروافر فيها اوبلن الكفء تزداد م مية الكراب وضرورسره ت  سد  لا الـ ق،ه ولبل ـا الن كـر من ـا ن

آلا  وت  ميدا  تبلين البرليـة لل ـاطق    ن   ـا   ـ   لـ  اوبلـن الكـفءه ممـا يجبـ  حاجر ـا   ـ  كرـاب مسـاس 

لربلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا حاجــة ضــرورسة ومقحــة يقودنــا لرتقيقهــا تحلــة   ــ   نجــاز  ــلا الكرــاب 

رد وسـيلة مبي ـة علـ  الرـدردس فقـطه لـيس مجـ"عل  مسس علمية مدروسةه  ل  م  الكراب تـ  حالر ـا  ـله 

و نمــا  ــو صــلب الرــدردس ومساســه  نــه  ــو الــلى يتــدد للــدارس مــا يدرســه مــج موضــوعاته و ــو الــلى يبقــى 

 (.73ه ص2مؤو الفروح رضوا  )عملية الربلين مسرمرة ؤي ه ول   نفسهه     م  يص  منها     ما يرسد 

سا ـــ ج لربلـــين اللنـــات لن ـــ  م لهـــا فـــوق معلـــ  درجـــة مـــج فمـــج ؤـــ   الكرـــب الربليميـــة جمبـــاء يقـــف الكرـــاب ألا 

ألا ميةه كما يبد مج مفب  مدوات الرثقيـف وتتقيـق الرفـا ن ؤـ   مفـراد اوجرمـة ال ـاطق ؤاللنـة ولـ   ا ـ  ن 

 .مج ال اطق   ؤلنات مخرىه فهو مج منسب الوسائ  ل ق   قافة م   اللنة     اوجرمة البالمج نله

تـ ى وــا تبللـه الشـبوب وألامــن تـ  سـبي  تبلــين لنتهـا  ؤ ـاء ا   ــا مـج الشـبوبه و  ــا مـج   ـا تتــ ز القيمـة الك

تكمج ميضا الدوافة ارحقيقية وراء اسرنهاض الهمن وللل ار هـود نتـو تـأليف كرـب لربلـين اللنـة البرليـة تـ  

 .الس وات ألاخ  ة خاصة الوقو الرا ج 

ة لل ـــاطق    ن   ـــا اوبنـــج علـــ  ألاســـس اللنوســـة والت ؤوســـة وتـــزداد م ميـــة الكرـــاب ألاسا ـــ ج لربلـــين اللنـــة البرليـــ

الســـليمةه وتـــزداد مبهـــا حاجر ـــا  ليـــه ع ـــدما ن ظـــر فيمـــا قـــدم للميـــدا  مـــج كرـــب يشـــكو اويـــدا  مـــج قصـــور ا 

 :و ل  وا يوجه  ليها مج انرقادات منها
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فظيـةه ودو  اعرمـاد مهها تقدم اوفردات دو  اعرماد خحة مردرجـة تـ  ال مـو اللنـوى وتصـاعد الاـ وة الل -1

 سس مبي ة ت  اخريار اوفردات نالشيو  مثال واللزوم الضرورةه ودو  مبار ـة  ـله اوفـردات ؤأسـلوب 

 .تبليمج سلين

مهها تبدم مباشرة ؤربلين القراءة والكراؤة علما ؤأ  الت تيب او حقى لربلين اللنة  و الاسرما  فارحديث  -2

   اللنـــة ســـمبية شـــفهية وحـــ  رمـــوز تتمـــ  مبـــانى "ة اليـــج تقـــول فـــالقراءة فالكراؤـــة و لـــ  طبقـــا للمســـلم

 .وح  بهلا  هم  مهارت   مساسير   لربلين القراءة والكراؤة  ما الاسرما  وارحديث" مبي ة

مههـــــا ال تتبنـــــج نظـــــرة ترلوســـــة مبي ـــــة ووا ـــــحة تـــــ  تقـــــدين قواعـــــد اللنـــــة مـــــج حيـــــث التسلســـــ  ومـــــج حيـــــث  -3

 !!وميج؟ ولأى مسلوب؟ ألاساسيات والثانوسات ه وما ا نقدم ؟

م   بضها يخلو مج الردرسبات النشحة اليج تربدى حدود ارحفظ و الاسرظهار     الاسرخدام واومارسة  -4

 .والرحبيق 

م  مبظمهــا اليفيـــد مـــج الدراســـات اوقارنـــة والرقاؤليـــةه ودراســات تتليـــ  ألاخحـــاء مـــة مههـــا م ـــاهج علميـــة  -5

 .مهمة ت  الدراسات اللنوسة والت ؤوسة

ث ــ ا منهــا لــن يقــن علــ  ألاســس البلميــة اعــداد اوــواد الربليميــةه وحــ  ألاســس ال فســية والاجرماعيــة م  ك -6

واللنوســـة والت ؤوســـة والثقافيـــةه تلـــ  ألاســـس اليـــج مازالـــو تـــدور تـــ  فلـــ  ال ظـــر دو  الرحبيـــقه وتـــ  ضـــوء 

بيقيـــــةه  ــــــلا مجموعـــــة مـــــج الروصــــــيات البامـــــة دو  ترجمتهــــــا وتتوسلهـــــا   ـــــ  وســــــائ   جرائيـــــة ومبــــــاي   تح

ؤااضافة     عدم الاتفاق عليها وارالط فيما ؤينهاه     جانـب قلـة الدراسـات والبتـوب تـ   ـلا اويـدا ه 

ولب   لا نله راجة     قلة البتوب اليج تبارج مث   له ألاسس اليج ))ولقد محس ؤلل  البب، فقال 

 (. ؤرا ين ارحاردلو)رلية لن   م لها ينبغ  م  يقوم عليها تأليف الكراب اودر  ج وسروخا ا مبلمو الب

م   بضها لن يوضة ت  ضوء خحة ترلوسة لب اء كرـاب تبليمـجه فلـن تتـدد م ـدافهاه ولـن تـرلط متروا ـا  -7

ؤا  ــداف وتجبلــه انبكاســا لهــا وســاعيا نتــو تتقيقهــاه ولــن تقــن علــ  مســاس مــج خحــة ت ظيميــة ترلوســة 

ن مهـارىه  ــلا ألامــر الــلى لـن يقرصــر علــ  كرــاب تبلــين سـليمةه تأخــل تــ  اعربار ــا م  تبلـن اللنــة  ــو تبلــ

فــــال تســــأل عــــج مترــــوى الكرـــــاب )البرليــــة لن ــــ  م لهــــاه ؤــــ   ــــو مصــــال ممــــر مصــــاب كراؤ ــــا اودر ــــ ج اوقــــرر 

اودر ــــ ج اوقــــرره    لــــيس   ــــاي مــــج مــــ هج وا ــــأ يســــ   عليــــه اوللــــفه مو مقيــــاس مو م ــــداف موضــــوعة 

 ؤـــرا ين )وـــادة اخريـــارا يـــرتكن فيـــه اوللـــف وال يتكمـــه مـــ هج مرســـومة يتققهـــا  ـــلا الكرـــابه ؤـــ  تخرـــار ا

ولقـد اعرمـدت . ومج  ن فال ع ـب م  يكـو  كراؤ ـا آلاخـر انبكاسـا لهـلا الواقـة لكراؤ ـا اودر ـ ج( ارحاردلو

 ــله الكرــب الحــرق الرقليديــة تــ  تبلــن اللنــة وحــ  طــرق نقلــو دو  درايــة مــج طــرق تبلــين اللنــة البرليــة 

 .لة ت  اعربار ا الفرق ؤ   تبلين اللنة  ؤ ائها وتبليمها لن   اورتد    بها ؤ ائهاه ا   آخ

م  مبظمهـا افرقــر   ــ  مرشـد حقيقــى للمبلــنه ومقصــد ؤمرشـد حقيقــى  لــ  الكرـاب البلمــج الــلى يوضــة  -8

 .ؤ   يدى اوبلن ليمك ه ؤحرسقة نظرسة و جرائية مج القيام  بملية تدردس فبالة ونشحة ومثمرة
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منــه ؤــالران مــج م ميــة الكرــاب تــ  البمليــة الت ؤوســة  شــك  عــامه وم ميرــه  شــك  خــاص تــ  ميــدا   و كــلا نــرى 

تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه  ال من ا نرى ت  الوقو نفسـه م   ـلا الكرـاب لـن يـرق تـ  واقبـه آلا    ـ  

هه ولقـد دفــة  ـلا الكث ـ  مــج مسـروى تلـ  ألا ميـةه كمــا منـه لـن يــف ؤالرسـالة الربليميـة الةـحيتة او وطــة ؤـ

ألافـــراد والهي ـــات   ـــ  اوحالبـــة ؤضـــرورة  عـــداد كرــــاب مسا ـــ ج لربلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــاه حيــــث 

نـــــادت البتــــــوب والدراســــــات وارتفبــــــو ألاصـــــوات تــــــ  اوــــــلتمرات وال ــــــدوات اليـــــج عقــــــدت لحــــــرح  ــــــله البتــــــوب 

متمــود ال اقــةه رشــدى طبيمــةه الكرــاب ألاسا ــ ج : ظــران"والدراســات م اديــة ؤارحاجــة الشــديدة لهــلا الكرــاب 

 ".256-255لربلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه  عداده وتتليله وتقوسمه ص

 لا   ـ  جانـب ا رمـام جميـة مبا ـد تبلـين اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا ؤالبتـث عـج مفضـ  صـورة لوضـة 

كرــب لــدى  ــله اوبا ــده منهــا مــا و مــج  عــداد اه ومنهــا كرــاب مسا ــ جه  ــلا ؤــالران مــج وجــود البديــد مــج ال

 .ما و مج الكرب اوحروحة ت  اويدا 

 :والسلال آلا   و

 كيف يمكج  عداد كراب مسا  ج لربلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرى؟

 :وترمث  إلاجاؤة عج  لا السلال ت  إلاجاؤة عج ألاس لة الرالية

 وى؟وج يللف الكراب و ى مسر -1

 ما اوهارات اللنوسة اليج يهدف الكراب     ت ميتها؟ -2

مـــا ألا ـــداف اليـــج ينبغـــ  م  ي حلـــق منهـــا الكرـــابه وتشـــك  مكوناتـــهه وتوجـــه مللفيـــهه وتســـت د  ليهـــا عمليـــة  -3

 تقوسن مخرجاته؟

 ما اوتروى اللنوى للكراب؟ -4

 ما اوتروى الثقات  للكراب ؟ -5

 ة والرقوسمية؟ما تدرسبات الكراب الربليمي -6

 ما مصاحبات الكراب؟ -7

 ما مقومات ومسس وضواؤط الر اول الت ؤوى وتروى الكراب؟ -8

 :وج يللف الكراب: موال



  

11 
 

متمــود : انظــر مســس  ــله إلاجاؤــة تــ )يللــف الكرــاب للكبــار تــ  نــ  ؤقــا  البــالن اوســلم   مــنهن وا ــ  اوســلم   

 (.259ال اقةه رشدى طبيمةه الكراب ألاسا  ج ص

 ما اوسروى اللى يللف له الكراب؟: نيا ا

مرى م  يرتــدد تــ  ضــوء تمكــ   اوــربلن مــج فهــن اللنــة اوركلمــة والرتــدب بهــا وســيلة اتصــال مباشــره وقــراءة 

نصوص عادية وفهمهاه واسرخدام اللنة ت  الكراؤة وةيفيا و اتياه مة تزوسد اوربلن ؤقدر م اسب عج  قافة 

 .هااللنة البرلية وحضار ها وشبوب

 اوهارات اللنوسة اليج يهدف الكراب     ت ميتها؟:  الثا

الاســـرما ه وارحـــديثه والقــــراءةه والكراؤـــة ؤالت تيــــب / مـــج اورفـــق عليــــه تـــ  اويـــدا  م  تكــــو   ـــله اوهـــارات حــــ 

 .نفسه

عملية  ما ألا داف اليج ينبغ  م  ي حلق منها الكراب وتشك  ن  مكوناتهه وتوجه مللفيهه وتست د  ليها: را با

 تقوسمه؟

ؤدا ة الؤد م  نسلن ؤأنه ينبغ  م  نضة ممام مللف الكراب شبكة واسبة مج م داف تبلين اللنة البرليـةه 

مردرجــة مــج م ــداف واســبة عامــةه   ــ  م ــداف عامــة متــددة   ــ  م ــداف خاصــة علــ  مســروى نــ  مهــارة مــج 

ـــ)مهــــارات اللنــــة  ــــن م ــــداف اوســــروسات الربليميــــة  ـــج توجــــه (ط واورقــــدمالاؤرــــدائى واوروسـ ـــبكة اليـ ه  ــــله الشـ

 .وفيما يل   له الشبكة مج ألا داف. اوللف   ت  ن  جوانب الرأليف ون  مكونات الكرابه ون  مبار اته

 :ألا داف الرئيسة للكراب -م

يهدف  لا الكرـاب   ـ  تتقيـق مجموعـة مـج ألا ـداف الرئيسـةه ت حلـق ممـا حـدد لربلـين اللنـات مـج وةـائف 

 .و  اللنة مداة تواص  وارتباطه ومداة تفك   وتبب   و ؤانةه ومداة نمو وجدانى ومبرت  و قات ترمث  ت  ن

 :وت  ضوء  لا ترمث  ألا داف الرئيسة لهلا الكراب فيما يل 

 .فهن اللنة البرلية الفصيتة اوركلمة مى الاسرما  الواع  ت  مواقف ارحياة البامة  -1

 .اتصال مباشر وتبب   عج ال فس الرتدب ؤاللنة البرلية وسيلة -2

 .قراءة اللنة البرليةه ؤيسر و دراي للمبانى والرفاع  مبها -3

  اتيا عج ال فس -4
ك
 عج مواقف وةيفية ه مو تبب  ا

ك
 .الكراؤة ؤاللنة البرلية تبب  ا
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ا وتارسخـا التدود ؤمبلومات ومبارف ومفا ين وتبب  ات عج البالد البرليـة وإلاسـالمية  مـج حيـث جنرافيتهـ -5

ــــة  ـــاه مى مبايشــ ـــا وقــــــادة الــــــرمى فيهـــ ـــا ومفكريهـــ ـــا وعلمائهـــ ـــا وتقاليــــــد ا وف وههـــ ــــةه وعادا هـــ ونظمهــــــا الاجرماعيــ

 .الثقافة البرلية إلاسالمية مج خالل تبلن لنتها

وتبنــــج  ــــله ألا ــــداف ســــع  الكرــــاب لرمكــــ   الــــدارس مــــج اوهــــارات اللنوســــة الرئيســــة وحــــ  الاســــرما  والكــــالم 

 له عل  الاتصال ؤارحياة والثقافة البرلية والاسالميةوالقراءة والكراؤ
ك
 .ة  قدارا

 :ألا داف البامة للكراب -ب

وت بثـــق عـــج  ـــله ألا ـــداف الرئيســـة مجموعـــة مـــج ألا ـــداف البامـــة اليـــج ينبغـــ  م  يســـتهدف تـــدردس الكرـــاب 

 :تتقيقها وح  تمك   الدارس مج م 

 .و  ارحياة اوخرلفة مرفاعال مة  قافا هنيسرمة ورتدثى البرلية ؤفهن وسرتدب مبهن ت  ش  -1

 .يقرم الكلمة اوحبوعة ت  الكرب والةحف البرلية قراءة صحيتة واعية فا مة -2

 .يشبر ؤجمال اللنة البرلية ولالاتها مج خالل تراثها ألادبى -3

 .يدري خصائط اللنة البرلية وسما ها وعلومها اوخرلفة -4

 .مرا بة الدراسة ؤاللنة البرلية   ا مراد  ل يتص  مسروى لنوسا يمك ه مج  -5

 .يربرف مالمح الثقافة البرلية إلاسالمية وحضار ها -6

 .يتص  مجموعة مج اوبلومات واوبارف عج البالد البرلية وإلاسالمية وشبو ا -7

 .يكرب كراؤة صحيتة ه ائياه ودبت  عج مفكاره ؤلنة سليمة -8

 :ألا داف البامة للمهارات -ج

ضــوء ألا ــداف البامــة الؤــد م  ي حلــق الكرــاب مــج تتقيــق م ــداف عامــة خاصــة ؤكــ  مهــارة مــج مهــارات  وتــ 

- :اللنة وح  كما يل 

 :ألا داف البامة وهارة الاسرما 

 .يم د ؤ   مصوات لنره ومصوات البرلية -1

 .يم د ؤ   مصوات اللنة البرلية -2

 .يبرف نظام الر نين وال ت  ت  البرلية -3
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ن اورتــــدب ؤالبرليــــة ع ــــدما يرتــــدب تــــ  موضــــوعات مألوفــــة تــــ  حيــــاة الــــدارس اليوميــــة مثــــ  النشــــاط يفهــــ -4

 . رخ.. الدرا  ج اليومىه وألانشحة الرساضية ومنشحة وقو الفراغ 

 .يفهن  ب، عبارات الرتيةه والربب  ات الشائبةه وطرح  ب، ألاس لة ت  اوواقف البامة -5

 .مها ت  اوواد الربليمية ودسروعبهايفهن  ب، الببارات اليج يربل -6

 .يفهن الداللة الصوتية لبالمات الت قين -7

 .يفهن حديثا مرصال ت  موضو  ما حيج لو تضمج مبانى ومفردات ا   مألوفة له -8

 :ألا داف البامة وهارة الكالم

 .يسيحر عل  ال ظام الصوتى للنة البرلية ؤتيث يفهمه البربى ع دما يرتدب -1

 .  عج خت اته ت  ارحاضر واواض ج واوسرقب يبت -2

 يصف ودشرح مواقف ومفكارا ترص  ؤما سبق م  درسه مج مواد تبليمية -3

 .يحو  الصيغ ال توسة واوفردات ومصحقحات الكالم ليبت  عج مفكاره ومشاعره وحاجاته وراباته -4

ا ـــــ  رســــــمجه اجرماعيــــــا مو ا ــــــ  يخرـــــار مــــــدخ  ارحــــــديث او اســـــب للموقــــــف ســــــواء منـــــا  اووقــــــف رســــــميا مو  -5

 . رخ... اجرماع 

 .يسرخدم قاموسا   ائيا ؤالبرلية وللنره ألام للبتث عج نلمة مو مكا  احراج  ليها م  اء الكالم -6

 .يسرخدم السياق والر نين للربب   عج مبنج نلمة ا   مبروفة لديه -7

 :ألا داف البامة وهارة القراءة

 .اوقروء دو  ترجمةيقرم قراءة صامرة وسفهن  -1

 .يقرم نصا مألوفا له قراءة جهرسة مة نحق وت نين مفهوم   -2

 .يبت  ت  قراءته عج اوبنج مسرخدما عالمات الت قين -3

 .يفهن مادة مقروءة مألوفة لهه ولكنها ترضمج  ب، اوبلومات واوفردات ار ديدة -4

 .يسرنرف اوبنج البام مج قراءة نط ا   مألوف لديه -5
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يقــــرم وسفهـــــن مـــــواد ترصـــــ  ؤالســــفر والـــــرحالت تـــــ  الـــــبالد البرليـــــة مثــــ  عالمـــــات اوـــــروره واراـــــرائطه وقـــــوائن  -6

 . رخ.. ألاطبمةه وجداول اوواعيد

يســـرخدم القـــاموس البربـــى الث ـــائى للبتـــث عـــج اوفـــردات اليـــج يي ـــز عـــج فهمهـــا عـــج طرســـق الســـياق م  ـــاء  -7

 .القراءة

قراءة ت  ماراض مخرلفة مث  القراءة ارااطفةه والقراءة مج مج  ارحصول يسرخدم اوهارات اوربددة لل -8

علـــ  الفكـــرة الرئيســـيةه مو ألافكـــار الرفصـــيليةه مو اســـرخالص الهـــدف مـــج اوـــادة اوقـــروءةه ومثـــ  القـــراءة 

 . رخ... ال اقدةه مو القراءة مج مج  جمة مبلومات 

بــة البامــةه مو مكربــات اوبا ــد الربليميــةه مو الكرــب يتصــ  علــ  اوبلومــات مــج اوصــادر البامــة مثــ  اوكر -9

 . رخ... ألاساسية 

يكتســب مبلومـــات ومبــانى واســـبة مــج الةـــحف واوجــالت والـــدورسات البرليــةه والاســـرمرا  ؤقــراءة  ـــله  -11

 .اوحبوعات

 :ألا داف البامة وهارة الكراؤة

 .يبرف قواعد الكراؤة البرلية وقواعد اله اء -1

 .كراؤره عالمات الت قين اسرخداما صحيتا يسرخدم ت  -2

 .يس   كراؤة  ب، اوالحظات مو الربب  ات الشفهية -3

 .يكرب جملة ناملة اوبنج يسمبها مج مرتدب  -4

يكرب  جاؤة ما يحرح عليه مج مس لة حول اسمه وع وانه ت  وط ه وت  البلد البربىه وعج مكا  ووسيلة  -5

 . رخ... قدومه

 .موس الث ائى للبتث عج نلمات تساعده عل  الربب   عج اوبنج اللى يرابهيسرخدم القا -6

يبتــــــ  كراؤــــــة عــــــج مفكــــــاره تــــــ  خحاؤــــــات مو ؤحاقــــــات مســــــرخدما قواعــــــد ومصــــــول كراؤــــــة الرســــــائ  والت قيــــــات  -7

 . رخ... والبحاقات

 .يبت  عج مفكاره ت  شك  مقاالت وكراؤات قصصية  سيحة -8

 .وعج  قافا ها   ا ما تحلب م ه  ل  ت  مواقف الاخربار والرقوسن يبت  عما تبلمه مج اللنة وعنها -9
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 :ألا داف ارااصة وهارات اللنة -د

وت  ضـوء ألا ـداف البامـة وهـارات اللنـة يرتـدد مترـوى الكرـاب نصوصـا ومبار ـات ؤا  ـداف ارااصـة لكـ  

 :مهارة وح  عل  الوجه الرا  

 :ألا داف ارااصة ؤمهارة الاسرما 

ألاصـــوات البرليـــة وتمي ـــد مـــا ؤينهـــا مـــج اخرالفـــات صـــوتية  ات داللـــة ع ـــدما تســـرخدم تـــ  ارحـــديث يربـــرف  -1

 .البادى ول حق سلين

 .يربرف ارحرنات الحوسلة وارحرنات القص  ة والرمي د ؤينها -2

ة اليـج يم د ؤ   ألاصوات البرلية اورجاورة ت  ال حق واوتشابهة ت  الصوت مة الت ك د علـ  ألاصـوات البرليـ -3

 .التوجد ت  لنة الدارس

4-  
ك
 .يربرف التشديد والر وسج وتمي د ا صوتيا

 .يدري البالقة ؤ   الرموز الصوتية والرموز اوكرولة -5

 .يسرمة     اللنة البرلية دو  م  تبوق  ل  قواعد ت ظين اوبنج -6

 .يسمة الكلمات وسفهمها مج خالل سياق اوتاد ة البادية -7

 (.اوبنج الاشرقاق )  ات ت  اوبنج ال اتجة عج تبدي  مو تتوس  ت  ؤنية الكلمة يدري الرني -8

 عج اوبنج -9
ك
 .يفهن كيفية اسرخدام الصيغ اوسربملة ت  اللنةه مج حيث ترتيب الكلمات تبب  ا

 .خ ر... يفهن اسرخدام صيغ اللنة البرليةه مج حيث الرلك   والرأنيث وألاعداد وألازم ة وألافبال -11

يــدري م  اوبنــج الــدال   للكلمــة البرليــة قــد يخرلــف عــج  لــ  الــلى تبحيــه مقــرب نلمــة تــ  لنــة الــدارس  -11

 .اليج يركلمها

 .يدري نو  الانفبال اللى يسود ارحديث والاسرجاؤة له -12

 .يفهن اوبانى اوخرلفة اورصلة ؤار وانب اوخرلفة للثقافة البرلية وإلاسالمية  -13

ـــف  يفيـــــد مـــــج -14 ـــ   ـــــله ار وانـــــبه تـــــ  مرا بـــــة الاســـــرما    ـــــ  اللنـــــة البرليـــــة الفصـــــيتة تـــــ  اوواقــ ـــق نــ تتقيــ

 .اليومية

 :ألا داف ارااصة ؤمهارة الكالم
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 .ي حق اوربلن مصوات اللنة البرليةه وسلدى منوا  ال ت  والر نين اوخرلفة ؤحرسقة مقبولة مج مؤ اء اللنة -1

 .ةي حق ألاصوات اورجاورة واوتشابه -2

 .يسرخدم ارحرنات الحوسلة وارحرنات القص  ة -3

 ال ظام الةحيحه لت كيب الكلمة ت  البرلية خاصة ت  لنة الكالم الفصيتة -4
ك
 .يبت  عج مفكاره مسرخدما

يكتســـب  ـــروة لفظيـــة كالميـــة م اســـبة لبمـــره وحاجاتـــه ومدواره وخت اتـــهه ودســـرخدم  ـــله الاـــ وة تـــ   تمـــام  -5

 .عمليات اتصال عصرسة

يسرخدم  ب، اشكال الثقافة البرلية إلاسىمية او اسبة لبمره ومسرواه الثقات  وطبيبة عمله ودراسره  -6

 .وم  يكتسب  ب، اوبلومات ألاساس عج الت اب البربى إلاسالمى

 ت  مواقف ارحديث البسيحة -7
ك
 ومفهوما

ك
 وا حا

ك
 .يبت  عج نفسه تبب  ا

 .  مرص  ومت اؤط لفت ات زم ية مقبولةيفكر ؤاللنة البرليةه وسرتدب بها  شك -8

 :ألا داف ارااصة ؤمهارة القراءة

 .يقرم الدارس اللنة البرلية مج اليم       اليسار  شك  سه  ومرسح -1

 .يرلط الرموز اوكرولة ؤا صوات اليج تبت  عنها ت  اللنة البرلية -2

 ما قراءة جهرسة ؤ حق سلين -3
ك
 .يقرم نصا

 .لبام مج ال ط اوكروبه وسدري تني   اوبنج ؤرني   الت اكيب يسرنرف اوبنج ا -4

 .يربرف مبانى اوفردات مج السياق -5

 .يفهن مبانى ار م  وترا بها ت  فقراته مة  دراي عالقات اوبنج اليج ترلط ؤينها -6

 .يقرم ؤفهن وانحالق دو  م  يبوقه عج  ل  الرفك   ت  قواعد اللنة -7

 . زئية والرفاصي ه وسدري البالقات اوكونة للفكرة الرئيسةيفهن ألافكار ار -8

9-  
ك
 وصوتيا

ك
 .يربرف عالمات الت قينه ووةيفة ن  منها دالليا

 اوبنــج مباشــرة مــج الــ ط اوقــروءه دو  توقــف  -11
ك
يقــرم ؤصــمو تــ  ســهولة ودســر وبســرعة مبقولــةه ملرقحــا

 .ت عديدةع د الكلمات مو الت اكيبه ودو  الاسربانة ؤالقاموس مرا
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 ت  البلوم وآلاداب البسيحةه وألاحداب ار ارسة مة  دراي الوقائةه  -11
ك
يقرم الةحف اليوميةه وسحالة كث  ا

 .وتتلي  اوبانىه وتتديد ال رائف ونقد اه ورلط القراءة الواسبة ؤالثقافة البرلية إلاسالمية

 :ألا داف ارااصة ؤمهارة الكراؤة

 .ري البالقة ؤ   شك  ارحرف وصوتهيكرب ؤارحروف البرليةه وسد -1

يكرـــــب الكلمـــــات البرليـــــة ؤتـــــروف م فصـــــلة وحـــــروف مرصـــــلة مـــــة تمي ـــــد ارحـــــرف تـــــ  مول الكلمـــــة ووســـــحها  -2

 .وآخر ا

 .يكرب اللنة البرلية ؤخط وا أ وسلين -3

 .يكرب ؤاراط النسخ مو الرقبة ميهما مسه  عل  الدارس -4

 .يكرب مج اليم       اليسار -5

 .عالمات الت قين ت  كراؤرهيسرخدم  -6

يبــرف مبــادك الكراؤــة البرليــة وقواعــد الكراؤــة الهدائيــة وســدري مــات  اللنــة البرليــة مــج  بــ، الاخرالفــات  -7

 .ؤ   ال حق والكراؤة والبكس

 .يدو  مفكاره كراؤة ت  جم  مسرخدما الت تيب البربى او اسب للكلمات  -8

 .ردات والت اكيب او اسبةيت جن مفكاره ت  فقرات مسربمال اوف -9

 عج نفسه ت  سهولة ودسر -11
ك
 .يكرب  سرعة مقبولةه وبشك  سلينه مبت ا

- :ألا داف ارااصة ؤك  مهارة لنوسة ت  ن  مسروى مج اوسروسات الربليمية - ـ

ؤرــدائى و   الكرــاب يربامــ  مــة اوســروسات الربليميــة اورفــق عليهــا تــ  تبلــين اللنــات ألاج بيــة وحــ  اوســروى الا 

 ــن اوســروى اوروســط  ــن اوســروى اورقــدم وجــب م  نقــدم م ــداف تبلــين مهــارات اللنــة  شــك  خــاص تــ  نــ  

مســـروى ؤمـــا ي اســـبه حيـــج يـــرمكج الكرـــاب مـــج تقـــدين اوـــواد الربليميـــة تـــ  نـــ  مســـروى ؤالشـــك  الـــلى يتقـــق 

- :ألا داف وح  كما يل 

 :م داف تبلين إلاسرما 

 :اوسروى الاؤردائى

 .رف ألاصوات البرلية وسم د ؤينهايرب -1
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 .يرلط صوت  ب، الكلمات ؤدالال ها -2

3-  
ك
 .يربرف الرضبيف والر وسج وتمي د ا صوتيا

 .يدري البالقة ؤ   الكلمات والت اكيب اوسموعة -4

 .يرنبأ ؤمبنج الكلمة مج السياق ت  ار ملة اوسموعة -5

 . مية الا وة اللنوسة يربرف مسماء  ب، ألاشياء اوتيحة ؤه مساسا لر -6

 .يفهن سلالا يحرح ودسرجيب له -7

 .يفهن ألامر مو الروجيه ودبم  ؤه -8

 .يفهن متاد ات قص  ة تدور حول مواقف الرتية والرقدين واوجاملة والودا  -9

 . رخ... يفهن متاد ات تدور حول مواقف ارحياة ألاسرسة مج طبام وعالقات ومصدقاء  -11

 .بب  ات وألاقوال الشائبة البسيحة السهلة ت  الثقافة البرلية إلاسالمية يفهن  ب، الر -11

 :اوسروى اوروسط

 .يفهن  ب، ألاخبار القص  ة واوألوفة -1

 .يفهن الربليمات وإلارشادات اورصلة ؤمواقف حياة اوربلن -2

 (.ت  اوحبن -ت  السوق  –ت  مكرب الت يد )يفهن ارحوارات اليج تدور حول مواقف ارحياة  -3

 .يفهن  ب، القصط القص  ة والبسيحة مج اوشهور ت  ألادب البربى إلاسالمى -4

 .يفهن حديثا سرديا حول  ب، ألاحوال الشاصية والاجرماعية -5

 .يفهن وصف  ب، ألاشياء وألاماكج -6

7-  
ك
 واضبا

ك
 ه مو رفضا

ك
 .يبت  ؤمالمته عما يسرمة  ليه رضا وسرورا

 .يث البسيحة اليج تدور حول الثقافة البرلية إلاسالمية يفهن  ب، ألاحاد -8

 :اوسروى اورقدم

 .يتدد ارض اوركلن -1
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 .يرفاع  مة اوركلن وسرباطف مبه -2

 .يروقة ما يتمله ارحديث مج مفكار ومحداب -3

 .يتدد ألافكار الرئيسة -4

 .يرا ة الرفاصي  وستدد ا -5

 .يتبة الربليمات الشفهية -6

 .را ة الرفاصي يربرف ت -7

 .يسرخلط اوبانى  -8

 .يفهن ما ؤ   السحور  -9

 .يم د ارحقيقة مج ارايال -11

 .يم د ما له صلة و يقة ؤاووضو  عما له صلة ضبيفة -11

 .يفهن ما تبت  ع ه  شارات السياق الصوتية -12

 .يفهن ارحديث ت  ضوء خت اته الساؤقة -13

 .يقاط ما يقال -14

 .يقال يتل  وسف د ما -16

 .يرلوق ودسرمرة ؤارحديث -17

 :م داف تبلين الكالم

 :اوسروى الاؤردائى

 .ي حق مصوات اللنة البرلية ؤحرسقة مقبولة -1

 .ي حق ألاصوات اوتشابهة وامرجاورة ؤحرسقة صحيتة -2

 .يسرخدم عبارات الرتية والاسرقبال والرودية -3

 .يسرخدم عبارات الشكر والاعرلار -4
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 .ج ألاماكج وألاوقات وألاشااص والرد عليهايسربلن ع -5

 .يقدم ال فس وآلاخرسج -6

ـــن–شاصــــــيات )يجيــــــب عــــــج تســــــاؤالت حــــــول مبلومــــــات  ســــــيحة عــــــج الــــــبالد البرليــــــة وإلاســــــالمية  -7 -عواصـــ

 (  رخ...مبالن  سالمية-مماكج سياحية-مأنوالت

 .يهايسرخدم الربب  ات البرلية وإلاسالمية ت  التهانى والربازى والرد عل -8

 .يسرخدم عبارات اوجاملة وآداب الربام  مة آلاخرسج -9

 .يردد  ب، اوتفوةات البرلية إلاسالمية البسيحة -11

 يبت  عج  ب، ارحاجات الشاصية ت  مواقف ارحياة اليومية  -11

 :اوسروى اوروسط

 .يحلب ألاشياء مج آلاخرسجه والاسرجاؤة لحلبهن ت  عبارات وا حة  -1

 . رخ... قرا  حول ألاسرة والدراسة والبالقات والزسارات والهواياتيتادب ألا -2

 . رخ... يتاور ت  مواقف ارحياة مث  السوقه اوحبن ه السفره الةحةه ألاصدقاء -3

 .يصف  ب، ألاماكج وألاشااص والوقائة والنشاطات -4

  رخ.... ربيتاور  ب، مفراد ألاسرة وار   ا  وال ادى نا ب وألام واوبلن واود -5

لـــو ســـمتوه كـــالم طيـــبه ع ـــدى رمى آخـــره حـــديث ممرـــة ه )يســـرخدم عبـــارات اوجاملـــة تـــ  ارحـــديث مثـــ   -6

 ( رخ... مشكري عل  حسج الاسرما 

 .يسرد  ب، ألاحداب وألاخبار البسيحةه وبب، اوشا دات والرحالت  -7

 .وإلاسالميةيسرد  ب، اوبلومات عج  ب، البادات والرقاليد واوواقف البرلية  -8

 .يتفظ  ب، ألاشبار والربب  ات واوأ ورات البرلية إلاسالمية -9

 .يتكى قصة  سيحةه مو طرفة عرلية مبروفة -11

 .يلقى  ب، الروجيهات وإلارشادات لآلخرسج -11

 .يجرى حوارات للربارف مة آلاخرسج -12
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 :اوسروى اورقدم

1-  
ك
 .يبت  عج مفكاره ؤوضوح لنة وتسلسال

  ي حق -2
ك
 صحيتا

ك
 .اللنة نحقا

3-  
ك
 وت نيما

ك
 ونت ا

ك
 .يبت  ؤصوته عج اوبانى ترقيما

 .يبت  عج نفسه ؤوضوح ت  مواقف ارحديث ؤتيث يفهمه آلاخرو  -4

 .يرتدب  شك  مرص  ومت اؤط لفت ات زم ية مقبولة -5

 .يرص  ؤاآلخرسج ت  مواقف ارحياة اليومية اوخرلفة -6

 .والت اكيب الشائبة ت  الثقافة البرلية إلاسالمية يسرخدم الربب  ات واوبانى -7

 .يفهن ما يوجه  ليه مج مس لة وسجيب عنها -8

 .يسرخدم ألادلة والت ا    والشوا د ليو ق حديثه -9

 :م داف تبلين القراءة

 :اوسروى الاؤردائى

 .يبرف شك  ارحروف البرلية -1

 .ي حق صوت ارحروف البرلية مج مخارجها الةحيتة -2

 .يقرم الكلمات وسربرف داللتها -3

 (.فهن ما يقرم مج جم  وعبارات)يقرم ار م  وسفهن مب ا ا . -4

 .يقرم الكلمات ؤ حق صحيح ت  حالة اود والتسك   والتشديد والر وسج -5

 .يقرم الكلمات قراءة صحيتة ت  حاليج الالم الشمسية والقمرسة -6

الرتيـةه الاسـرقبال ه )ج تبب ـ ات تـدور حـول اوواقـف الاجرماعيـة يقرم ما اسـرخدم تـ  الاسـرما  والكـالم مـ -7

 (.الروديةه اوجاملةه الرقدين ه الشكره الاعرلاره الدعوة

 .يقرم ألاعداد ه والفصوله والشهوره وألايام -8

 . رخ... يقرم مسميات مفراد ألاسرة ه وألاطبمةه واوشرولاته واوواصالت  -9
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 .ار ت  الةحفيقرم  ب، ع اوسج ألاخب -11

يقـــرم حـــوارات  ســـيحة حـــول موضـــوعات مـــج الثقافـــة البرليـــة وإلاســـالمية اجرماعيـــة واقرصـــادية ودينيـــة  -11

 . رخ... ومدنية

ـــ   -12 ـــف ارحيــــاة مثــ ـــالمية اورصـــــلة ؤمواقــ ـــ ات إلاســ الســـــالم علـــــيكن ورحمـــــة   ولرناتـــــهه : يقــــرم  بـــــ، الربب ــ

 . رخ... ارحمد هلله الشكر هلله  سن   الرحمج الرحين

 .يقرم  ب، إلاعالنات البسيحة والقص  ة -13

 .يقرم  ب، اوأ ورات البرلية وإلاسالمية البسيحة -14

 .يقرم  ب، ال صوص ألادؤية والدينية القص  ة والبسيحة -15

 . اوسروى اوروسط

 (.القراءة اوبت ة عج اوبنج)يبت  ؤصوته عج دالالت اوبنج ع د عالمات الت قينه  -1

 .يفهن مبنج الكلمات مج السياق -2

 .يقاط الفكرة الرئيسة -3

 .يقرم  ب، ألاخبار القص  ة واوألوفة -4

 .يجدد  ب، تفاصي  ما يقرم -5

 .يقرم الربليمات وإلارشادات والب اوسج واوسميات -6

 . رخ... يقرم نصوصا  سيحة وقص  ة حول ألاسرة ه واوحبنه واوأن ه وآداب الربام   -7

 .قرم  ب، القصط القص  ة وارحكايات البرلية الحرسفةي -8

 .يقرم موضوعات قص  ةه وحوارات حول  ب، ألاحوال الشاصية والاجرماعية  -9

 .يقرم موضوعات حول وصف مماكج وشاصيات -11

يقــرم موضــوعات حــول  بــ، البواصــن البرليــة وإلاســالميةه وببــ، اوــد  اوشــهورةه وألامــاكج البــارزة ه  -11

 .الن السياحيةواوب

 .يقرم  ب، اوأ ورات وال صوص البسيحة حول الثقافة البرلية إلاسالمية  -12
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 هيقرم  ب، ال صوص ألادؤية السهلة او اسبة -13

 :اوسروى اورقدم

 قراءة جهرسة ؤ حق صحيح ولربب   صوتى يتم  اوبنج -1
ك
 .يقرم نصا

 .يربرف مبانى اوفردات مج مبنج السياق -2

 .اوبنج البام لل ط اوقروءيتدد  -3

 .يفهن مبانى ار م ه ومفكار الفقرات والبالقة ؤينهما -4

 .يفهن ألافكار ار زئية والرفاصي  وعالقا ها ؤالفكرة الرئيسة -5

 .يفهن ال ط اوقروء دو  الاسربانة ؤاوباجن مو قوائن اوفردات -6

 .يفهن ال ط دو  م  تبوقه عج  ل  قواعد اللنة -7

 الةحف البرلية وألادب والرارسخ وألاحداب الارسةيقر  -8
ك
 .م فا ما

 اوبانى وألاسباب وال رائف -9
ك
 .يتل  ما يقرم متددا

 .ي قد ما يقرم ودبلق عليه وسصدر  شأنه حكما -11

 .يقرم قراءة واسبة ت  الثقافة البرلية إلاسالمية -11

 :م داف تبلين الكراؤة

 :اوسروى الاؤردائى

 .ف البرلية مج اليم       اليساريكرب ارحرو  -1

 .يكرب نلمات ترضمج شك  ارحرف البربىه مرة ت  مول الكلمة ومرة ت  وسحها  ن ت  آخر ا -2

 .يكرب جمال  سيحة عج طرسق ال ق  -3

 .يكرب  ب، جم  نمحيةه مو عبارات ؤارزة وردت ت  ال صوص مو ارحوارات -4

 .يكرب نلمات ناقصة ت  جم  -5

 .ة عج  ب، ألاس لةيجيب كراؤ -6



  

24 
 

 .يكرب كراؤة م ظورة ناقال  ب، ار م  والببارات اليج وردت ت  ال صوص اوقروءة -7

 .يكرب  مالء جمال وعبارات تمو دراستها -8

 عــج  بــ، اوواقــف او اســبة اوخرــارة مــج اوــادة اوقــروءة مو ا   ــا مثــ  -9
ك
الربب ــ  عــج م ظــر ه : )يكرــب مبتــ ا

 (. رخ... ة عج مواقف حياتية وصف ش جء ه تقارسر  سيح

 .يكرب  ب، اوقوالت والربب  ات البرلية وإلاسالمية الشائبة -11

 اوسروى اوروسط

 (. هانى–دعوات )يكرب ؤحاقات ت  م اسبات اجرماعية ودينية  -1

 .يدو   ب، ألافكار مو اولكرات البسيحة -2

 .يكرب تقايصا لفقرات مخرارة -3

 .قراءةيكرب نصا ملفه ت  ال -4

 .يكرب وصفا لبب، ألاماكج واو اةر والشاصيات -5

  سيحا عج اجرما  مو مسألة  سيحة -6
ك
 .يكرب تقرسرا

 عج فكرة مقحة مو ممر يتراج     تس ي  -7
ك
 .يكرب مبت ا

 :اوسروى اورقدم

 .يكرب كراؤة صحيتة طبقا لقواعد الكراؤة البرلية وقواعد التهج  -1

 .ن اسرخداما صحيتايسرخدم عالمات الت قي -2

 .يكرب خحاؤات ولحاقات شاصية ووةيفية -3

 عج مفكاره وآرائه خالية مج ألاخحاء ال توسة -4
ك
 .يكرب مقاالت مبت ا

 .يكرب موضوعات عج اللنة البرلية والثقافة إلاسالمية -5

 .يكرب تقايصا وواد قرم ا -6

 .يس   ؤياناته الكاملة ت  الاسرمارات الرسمية -7

 .دم اراط البربى النسخ والرقبةيسرخ -8
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 وه اء -9
ك
 .يكرب ما يمل  عليه كراؤة صحيتة شكال

 .يدو  اوالحظات واولكرات م  اء ارحوارات الشفهية -11

 .يكرب ت  موضوعات علمية ومدؤية واقرصادية واجرماعية وت  شيج م اح  ارحياة -11

 :اوتروى اللنوى للكراب: را با

للمترـــوى ه وســـأتى اوترــــوى  – بـــد م  فرا ـــا مــــج ألا ـــداف  -  الت ؤيـــة نبـــرض آلا مـــج م ظـــور علـــن او ـــاهج تــــ

اللنوى ت  البداية وت  مقدمره يأتى ارحـديث عـج اوفـردات وكيفيـة تقـديمها مـج حيـث البـدد وال ـو  والر ـاول 

 مو مرنـا لرقـدين اوفـر 
ك
  اؤرـا

ك
دات تـ  نـ  درس ه واوبار ةه وح  ممور التوجد لدي ا فيها دراسات تتدد ل ا مبدال

و   وجــدت لــدي ا  بــ، الاجتهــادات البلميــة اوشــكورة فيمــا يرصــ  ؤ ــو  اوفــردات وكيفيــة ت اولهــاه ومــة  ــلا 

 .فالؤد مج ألاخل ؤضرورة ضبط تبلن اوفردات ليرن تدرسجيا مج حيث مسروى اوفردات ونوعها وكميتها

- :ألاصوات واوفردات( م)

لنـة  بضـها عـج الـبب، آلاخــره فتـديا ا عـج ار انـب الصـوتى يســرلزم ولمـا منـه مـج الصـبب فصـ  جوانــب ال

 :ارحديث عج اوفرداته وللل  نورد   ا م ن ما ينبغ  م  يراع  ت  جانب ألاصوات واوفردات

 :ألاصوات: موال

 صوتيا يراع  فيه
ك
 :م  يكو  اودخ  للمادة الربليمية لهلا الكراب مدخال

 .تقدين ألاصوات الردرج مج السه      الصبب ت  -1

 .اسرنراق  لا ار زء ر مية ألاصوات البرلية السهلة والصببة -2

ه (قهي)ه ( سهز)ه (سه صه ب: )الت ك د عل  الرقاؤ  الصوتى والث ائيات الصنرىه فيما يرص  ؤأصوات  -3

 .وا   ا( حه  )ه (شه ج)ه ( ه ظه ز( ) ـه حه خ)ه (ضه د هط)

لهـــا دالالت مصـــورة حيـــج يســـه  تقـــديمها مـــج خـــالل صـــوره ولـــيس مـــج تقـــدين ألاصـــوات مـــج خـــالل نلمـــات  -4

 . رخه مو مج خالل نلمات يمكج تمثيلها مو تبرسفها( ... قلب-نلب)خالل شكلها اوكروب 

عالقة داللية موضوعية ؤتيث يسه  الاعرماد عليها  بد  -ت  ار زء الصوتى -م  تكو  للكلمات فيما ؤينها -5

ه (ترسن)ت  ؤ اء جم  وتراكيب ه والبالقة الداللية مث  تقدين نلمة خرسحة  –ت  ار زء اوكروب  - ل 

وتقــدم مبهــا نلمــات مثــ  شــمال وج ــوب وشــرق واــربه ولتــره ومتــيطه وههــره ونلهــا يمكــج تبرفهــا علــ  

 .رسن لقارسحة
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جه ألاصـــوات الصـــببةه واوشـــكالت الصـــوتية اورصـــلة بهـــاه يمكـــج مبار تهـــا مـــج خـــالل مفـــردات ســـهلة اوبنـــ -6

كمـــا ينبغـــ  م  تبحــــى  -(ســـبقو إلاشـــارة   ــــ  قلـــبه ونلـــبه وقلـــنه وكرـــاب)ملموســـة تـــ  متـــيط الدارســـ   

 .ع اية مرة  انية ت  ؤ اء ال صوص والردرسبات ت  ار زء اوكروب  بد اودخ  الصوتى

لرفخــين حيــج تتــ ز ةــوا ر إلاداــام وا( مولهــا ووســحها وههايهــا)تقــدم ألاصــوات تــ  مواقــة مخرلفــة مــج الكلمــة  -7

 .اوصاحبة للل ه عل  م  يرن  ل   بد الفراغ مج تقدين ألاصوات ت  صينتها الصوتية ألاص 

يتســـــج تبليميـــــا تقـــــدين ألاصـــــوات اوتشـــــابهة ســـــواء نانـــــو ســـــهلة مم صـــــببة تـــــ  مواقـــــف تدردســـــية مررا بـــــة  -8

 .آ  واحد لتسه  اوقارنة واوقاؤلةه كما يتسج تقدين ألاصوات الةحاح واوبرلة ت  –ومت اؤحة 

 رــخ  بــد ؤدايــة ار ــزء اوكرــوب ... تقــدم الظــوا ر الصــوتية اوم ــدة لق مــ  ارات يــة والاســرفهامية والري بيــة -9

 .مج اوادة الربليمية

يبــاد تقــدين ألاصــوات مــج خــالل ال صــوص اوكرولــةه وبشــك  وةيفــى ؤتيــث يســرمة الدارســو    ــ   ــله  -11

مبظــن نلمــات ال صــوص مــج الكلمــات الســاؤق تقــديمها تــ  ال صــوص مســ لة مو مقــروءةه علــ  م  تخرــار 

اودخ  الصوتىه و   مضيفو نلمات جديدة فينبغ  م  تكو  مما يمكج م  يربرفه الـدارس ؤوسـيلة مو 

 .مخرى 

 :اوفردات:  انيا

 .اعرماد الدروس ألاو   عل  اوفردات البامة ارحياتيةه ارحسية اولموسة الشائبة الاسربمال -1

شــرح اوفـردات ار ديــدة ؤاسـربمال الرســوم والصـور نلمــا ممكـج  لــ ه مو عـج طرســق وضـبها تــ   يسرتسـج -2

 .جم  مسرمدة مج الرصيد اوكتسب

تــــ  اوراحــــ  ألاو ــــ  لربلــــين اوفــــردات يقرصــــر علــــ  مــــدلول واحــــد  ــــو مكا  ــــا شــــيوعا للمفــــردة الواحــــدة  ات  -3

ـــ  )ب ــــد تقــــدين نلمــــة اوــــدلوالت اوربــــددة والاســــربماالت اوجازســــة اوخرلفــــةه ف مــــثال نكرفــــى ؤمــــدلولها ( عـ

 .كجهاز للبصر مو حاسة للرؤسةه ونرج ب اوبانى ألاخرى 

ه فقـــد نبــدم ؤـــأربة مو خمـــس نلمـــات تــ  الـــدروس ألاو ـــ ه  ـــن  -4
ك
 عـــدديا

ك
يراعــ  الرـــدرج تـــ  تقـــدين اوفــردات تـــدرجا

 .تزداد ؤردرج مبقول مة تقدم الدروس وال مو اللنوى للرلميل

 الرــدرج مــج حيــث اوبنــجه ف بــدم ؤالكلمــات اوتسوســةه ونرــدرج   ــ  اوب ــوىه علــ  م  يــرن  لــ  يراعــ  م -5
ك
يضــا

 .وفقا لرقدم مسروى الدارس   ونض هن اللنوى 
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 تــــ  تبلــــن اوفــــردات وفــــق خحــــة مبي ــــة تأخــــل تــــ  اعربار ــــا الركــــرار تــــ  مــــت  الــــدرس  -6
ك
اعرمــــاد الركــــرار مســــلولا

 بمـ  جـدول تفردغـ  يرـا ة مبـدل الركـرار تـ  نـ  درسه حيـج يمكـج والردرسبات والرحبيقاته و  ا ن ةأ 

 ت  الدروس الساؤقة
ك
 .تبوس، تكرار نلمة ت  دروس تالية يكو  مبدل تكرار ا م خفضا

يمكــج الاعرمــاد تــ  شــيو  الاســربمال علــ  مــا تــن تــ  اويــدا  مــج معمــال ترصــ  ؤــاوفردات الشــائبة لربلــين  -7

 :البرلية لنة  انية ومنها

 .م1975ار امبة الرونسية س ة  -لرصيد اللنوى الوةيفىه ر  ة منرليةا( م

 م1979جامبة الرساضه س ة  -اوفردات الشائبة ت  اللنة البرليةه داوود عبده( ب

 .م1981قائمة مكة للمفردات الشائبة س ة ( ج

ارارطــوم الــدو   مبهــد  -قائمــة ارارطــوم للكلمــات الشــائبة تــ  كرــب تبلــين البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا( د

 (.ده ت)

-مكـــة اوكرمـــة-ألاســـس اوي ميـــة والثقافيـــة لربلـــين اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــاه رشـــدى طبيمـــة(  ــــ

 .م1982جامبة مم القرى س ة 

 (.م1987تونس س ة  -او ظمة البرلية للت ؤية والثقافة والبلوم -الرصيد اللنوى ألاسا  ج( و

 :الت اكيب والقواعد -ب

 :ينبغ  م  تراع  ت  تقدين الت اكيب مسس عامة

تتديـــد الت اكيـــب ألاســـاس والضـــرورسةه وتـــدرج  شـــك  م حقـــى طبقـــا لحبيبـــة الت اكيـــب تـــ  اللنـــة البرليـــة ه  -1

 .وطبيبة قواعد اللنة البرليةه و  ا الؤد م  نأخل ؤمبدم البساطة والسهولة والشيو 

رقليـــد والركــرار تـــ  اســـرخدام اللنــة تـــ  مواقـــف تقــدم الت اكيـــب ؤصـــورة مبســحةه ولنـــة ســـهلة عــج طرســـق ال -2

طبيبيــةه ولــيس عــج طرســق دروس تــ  ال تــوه وتتليــ  لقواعــدهه و ــلا يبنــج م  يبــارج نــ  تركيــب لنــوى 

مبار ة ضم ية مج خالل ال طه دو  الربرض له  شك  م فص  مو عزله عل  شك  قاعدةه كما يبنـج 

ليب ترلوســـة مثـــ  اســـرخدام ألالـــوا  واراحـــوط م  يبـــارج مـــج خـــالل الرـــدرسبات ؤاســـرخدام وســـائ  ومســـا

 . رخ... وار داول 

توز  الت اكيب اللنوسة عل  دروس اوادة الربليمية ؤحرسقة ترلوسةه ؤتيث التقدم تراكيب جديدة  ال  بـد  -3

 وتحبيقــاه كمــا 
ك
م  يكــو  اوترــوى قــد تضــمج مــا يســاعد الــدارس علــ  اســتيباب الت اكيــب الســاؤقة  درانــا

 .رضمج الدرس الواحد مكا  مج تركيب لنوى جديديراع  مال ي
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يكرفـــى تـــ  الـــدروس ألاوليـــة  بـــدد قليـــ  مـــج ار مـــ  والببـــاراته  ـــن يـــزداد البـــدد تـــدرسجيا ؤمـــا يت اســـب مـــة  -4

 .ال مو اللنوى للدارس

و  ـ  ( الكسـرة-الضـمة-الفرتـة)الالرفات  شك  خاصه وم ل ؤداية اوادة الربليميةه     ارحرنات القصـ  ة  -5

 .التشديد والر وسجه والتسك   والالم الشمسية والالم القمرسة

 :ونقت ح م  يبارج الكراب الت اكيب والقواعد ألاساسية الرالية

 .ار ملة -1

 (.ارحروف-الفب -الاسن)مجزاء ار ملة  -2

 .ملكر وملنث: تقسين الاسن     -3

 .مفرد ومثنج وجمة: تقسين الاسن      -4

 .ماض ج ومضار  وممر :تقسين الفب       -5

 .كيف-كن-ميج-ميج-ما-مج –   : اسربمال مدوات الاسرفهام -6

 . اتا  - لا  - لالء - له - لا: اسربمال مسماء إلاشارة -7

 .ال –ما : اسربمال مداتى ال فى  -8

 .اسربمال اوبرف ؤأل ه واوجرد منها -9

 .ار ملة الفبلية -ار ملة الاسمية: منوا  ار ملة -11

 .اوبردم وارات : رك ا ار ملة الاسمية -11

 .الفاع  -الفب : رك ا ار ملة الفبلية -12

 .اوفبول ؤه -13

 .اوبنج للمجهول  -14

 .ةرفا الزما  واوكا  -15

 -اليـــاء –تـــ   -علـــ  -عـــج -  ـــ  -مـــج: اوجـــرور ؤتـــرف ار ـــر مـــة الاقرصـــار علـــ  ار ـــر ؤالكســـرةه وحـــروف ار ـــر -16

 .الالم -الكاف
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ـــــربما -17 ــ ــ ل الفبــــــــــ  اواضــــــــــ ج الةــــــــــحيح للمــــــــــركلن ه وللمخاطــــــــــب ه وللنائــــــــــبه دو  الربــــــــــرض ل عــــــــــراب مو اسـ

 .اوصحقحاته عل  م  يشم   ل  ضمائر الرفة اورصلة واو فصلة

 : اســــربمال ألامــــر الةــــحيح للمخاطــــب -18
ك
 وملنثــــا

ك
 ه مــــلكرا

ك
 ومثنــــج وجمبــــا

ك
دو  الربــــرض ل عــــراب مو  –مفــــردا

 .اوصحقحات

 .مة عدم الربرض لبالمات إلاعراب الفرعية -مفرد ومثنج وجمة:  تقسين الاسن    -19

 .اسرخدام ألاسماء اووصولة -21

 .الصفة وبب، حاالت اوحاؤقة -21

 .البحف ؤالواو -22

 (.ليس-صار-ممس ج-مصبح-نا )نا  ومخوا ها  -23

 (لبّ  -ليو-كأّ  -مّ  - ّ  )  َّ ومخوا ها  -24

 .الفب  اوضار  -25

 .دةارحال اوفر  -26

 .مج حروف ال داء( يا)وسقرصر عل  ( البلن اوفرد-او ادى اوضاف)مسلوب ال داء  -27

 . ب، مدوات نصب اوضار  -28

 . ب، مدوات جزم اوضار  -29

 .ألافبال ارامسة -31

 . ب، اساليب الروكيد -31

 (.وتمي د البدد -كراؤة ألاعداد مة الرلك   والرأنيث)ألاعداد  -32

 
ك
 :روى الثاقفى وارحضارى للكراباوت: خامسا

نلكـد م  اللنـة تصـبح  -ونتـج نبـد مـادة تبليميـة–   البالقة الو يقة ؤ   اللنة ولـ   الثقافـة والفكـر تجبل ـا 

 ات داللــة ع ــدما تــأتى تــ  ســياقات موقفيــة وشاصــية تيســرا اســرخدامها الرلقــائى تــ  الســياقات الاجرماعيــة 

 تـ  مبانيهـا علـ  اوبرقـدات والاتجا ـات .   والثقافية  ات اونزى ؤالنسبة للدارس
ك
 كب ـ ا

ك
فاللنة تبرمد اعرمادا

والقـــين والا رمامـــات اووجـــودة ع ـــد م ـــ  اللنـــة ومـــج  ـــن نجـــد م  إلاعـــداد الثقـــات  للمـــواد الربليميـــة وتـــدردس 
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ـــ  للمفهــــوم ألاسا ـــــ ج لـــــربلن اللنـــــة ألاج بيـــــةه ـــالل اللنـــــة اوســــتهدفة  ـــــو امرـــــداد طبيعـــــ  ومكمــ ـــج خــ  الثقافــــة مــ

فالثقافــة كموضــو  للـــدرس تــ  كرـــب تبلــين اللنـــات ألاج بيــة ينبغـــ  م  يكــو  لهـــا اتصــال ؤـــا مور اللنوســة اليـــج 

 .تبلنه كما ينبغ  م  تكو  حقيقية ومفهومة وممك ة البرض

وتــ  ضــوء  ــله اوبــانى مرى م  يــدور الحــا ة البــام للمترــوى الثقــات  وارحضــارى لكرــاب مســاس لربلــين اللنــة 

يبتـ  الكرــاب "ال ــاطق   بهـا تـ  فلــ  مـا حددتــه او ظمـة البرليـة للت ؤيــة والثقافـة والبلـوم و ــو م   البرليـة لن ـ  

عـــــج الثقافــــــة البرليــــــة إلاســــــالميةه وتت ــــــاول النهضــــــة البرليـــــة إلاســــــالمية اوباصــــــرة ؤجميــــــة م باد ــــــا إلانســــــانية 

كمــا مشـــار  -ور مترـــوى الكرــابترتيبــا علــ   لـــ  يمكــج م  يــد( وارحضــارسة والاقرصــادية والاجرماعيــة وألادؤيـــة

 :ت   طار مج متاور مرببة ح  1981اجرما  ارات اء البرب ؤارارطوم 

 .ارحضارة البرلية إلاسالمية -1

 .ارحياة اوباصرة  -2

 .مواقف ارحياة اليومية -3

بـالن الرفاع  ؤ   ارحضـارة البرليـة إلاسـالمية والبـالن الـلى نبيشـهه فربـارج دروس اوترـوى م ـن ومؤـرز م -4

ارحضارة البرلية إلاسالمية مج حيث القين وألاخالق واو جـزات البلميـة وألادؤيـةه والبـادات والرقاليـده 

وار وانـب الاجرماعيـة لقحيـاة البرليــة إلاسـالمية اوباصـرةه و ؤــراز مـا يم ـد الثقافــة البرليـة إلاسـالمية عــج 

 .ن   ل  ت  مسلوب سه  وبسيط وموضوع . ا   ا مج الثقافات

 برض لرصـــور واســـة وعـــرس، لهـــلا اوترـــوىه ونتـــ ي وتـــررى اوـــادة الربليميـــة الاخريـــار تـــ  ضـــوء م ـــداف وســـ

 .الكراب ومسرواه و طاره الزمنج

 :اوسروى الاؤردائى

مواقـــف الرقـــدينه والربـــارفه واوجاملـــةه والرتيـــةه والـــودا ه وتبـــادل اوبلومـــاته وســـرن مـــج خـــالل الثقافـــة  -1

 –الســـالم علـــيكن ورحمـــة   : )ا يقرضـــ ج  لـــ  الالرفـــات   ـــ  الرببيــــرات الراليـــةالبرليـــة إلاســـالميةه ورلمـــ

فرصة  –تشرف ا  –مرحبا ؤكن  -م ال وسهال -مساي   ؤارا   -تصبتو  عل  خ   -صبت    ؤارا  

ـــ  ممــــا     1-منــــا ؤخ ــــ  وارحمــــد هلل  -تفضــــ  –ســــبيدة  ـــة الســــالمة  –تـ ـــحة  –عفــــوا  –شــــكرا  –مـ ؤالةـ

 .ارخ... نشاطركن ألاحزا  -البقاء هلل-نشكر    -ارحمد هلل –صحر   وعافية  – والبافية

 . رخ... ألاسرة ه افراد اه ألاقرلاءه اوندله ومكوناتهه الحبام ومنواعهه اوائدة وآدابها ومدوا ها  -2

 . رخ... اوبهد الدرا  ج وألاقرا  وألاصدقاء واوبلمو  واليوم الدرا  ج والنشاط  -3

 . رخ... ألالباب والهوساته والرحالته وال وادى ه وارحفالت ه والدعوات  -4
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 .السفره والت يده والب ويه واوستشفياته والصيدلياته واوسارحه وارحدائقه وألاسواق -5

 (. رخ... تارسخيةه جنرافيةه اقرصاديةه اجرماعية)مبلومات ومبارف عج  ب، الدول البرلية وإلاسالمية  -6

 مو مبلو  -7
ك
 مو ا رســــا

ك
مــــات ومبــــارف عــــج  بــــ، اوــــد  والبواصــــن وألامــــاكج البرليــــة وإلاســــالمية اوشــــهورة دينيــــا

 مث  
ك
 مو  قافيا

ك
 رخ ... القدس  –الرلاط  – نداد  -دمشق -القا رة -اودي ة او ورة -مكة اوكرمة)سياحيا

 (. رخ.. ألاز ر -ألا رامات -الكببة–

 .ليةه ألاعالم الوط ية البرلية وإلاسالميةال قود البرليةه اوال س البر  -8

 (.اله رة –ألاضح   –الفحر )ألاعياد إلاسالمية  -9

 .ألالوا  –ألاعداد  -ميام ألاسبو  –( البرلية)الشهور  -11

 .آيات قرآنيةه ومحاديث نبوسة م اسبة -11

 .والةحاؤة( صل    عليه وسلن)مواقف مج حياة الرسول  -12

 .د ونصوص مدؤية  سيحةماانى ومناشي -13

 :اوسروى اوروسط

 -مشــكري علــ  -مرجــو م  -رمى صــحيح -حــديث ممرــة -لــو ســمتو )تبب ــ ات تــ  مواقــف حــديث وحــوار مثــ   -1

 (. رخ... مة احت امى لرمي 

 .ألاطبمة واوشرولات البرلية اوشهور  -2

 .الفكا ات والحرائف البرلية -3

الـزواج  –الرجمـة تـ  ألاعيـاد واو اسـبات  -الـدعوات والتهـانى -دل الزسـاراتتبـا: )ارحياة البائلية البرلية مث  -4

 (. رخ... 

 .او اسبات القومية والوط ية -5

 .الةحف واوجالت ت  البالد البرلية -6

 (. رخ... الاحرفال ؤا عياد  -عادات الزواج -الكرم: )البادات البرلية وإلاسالمية مث  -7

 .صليةه والزمجفصول الس ةه وار هات ألا  -8
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فاطمــة  -خديجـة –عائشـة  -عمــرو ؤـج البـاص -طـارق ؤـج زسـاد -خالـد ؤــج الوليـد)شاصـيات  سـالمية مثـ   -9

 (. رخ... مسماء -الز راء

 .علماء ومفكرو   سالميو  قدامى ومباصرو  -11

 –دمشـق  -رةالقا  –الرلاط  -عليكرة—اوست صرسة –الزسرونة  -ألاز ر: )جامبات عرلية  سالمية مث   -11

 (. رخ.. إلامام ؤج يبود –الرساض  - نداد

 .عواصن عرلية و سالمية -12

 . ب، مههار البالن البربى ومباوه ار نرافية البارزة -13

 .البلن ت  إلاسالم -14

 .حقوق إلانسا  ت  إلاسالم  - 

 .إلاسالم وبب، قضايا البصر -15

 .مدؤاء عرب ومسلمو   -16

 (.اوراحف -ال قش -اوبمار -اوساجد –اراط )ة وإلاسالمية مث   ب، الف و  البرلي -17

 (. رخ... احت ام الكب   -ؤر الوالديج -ال ظام -ال ظافة -ألامانة -الصدق: ) ب، القين إلاسالمية مث  -18

 (. رخ... ألاز ر -اوس د ألاقص ج -مس د الرسول  -ارحرم اوكى)مساجد مشهورة  -19

 .عبادات  سالمية -21

 . ب، مظا ر ارحياة ارحديثةه والرقدم البلمج ت  البالن البربى وإلاسالمى -21

 .قرآ  وحديث ومدعية م اسبة -22

 .مواقف مج حياة الرسول والةحاؤة -23

 .نصوص مدؤية  سيحة -24

 :اوسروى اورقدم

 .نما ج مج ألادب البربى وتارسخه -1

 . ب، ممهات الكرب البرلية ت  مجاالت مخرلفة  -2
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 . ب، موضوعات مج الرارسخ إلاسالمى -3

 . ب، ألامثال البرلية اوشهورة وحكايا ها -4

 . ب، اوباجن البرلية -5

 .مفا ين مج الثقافة البرلية إلاسالمية -6

 .اورمة ت  إلاسالم* 

 البم * 

 .الاعردال والوسحية* 

 البلن والبلماء* 

 .لفة ب، اولسسات البرلية إلاسالمية ت  مياديج مخر -7

 .مخت عات واكتشافات عرلية و سالمية  -8

 (. رخ... قصور  -مد  -قال )مواقة م رسة عرلية و سالمية  -9

 :موضوعات عج -11

 .الاقرصاد البربى إلاسالمى* 

 .ارحياة الاجرماعية* 

 .البت ول* 

 .الربلين* 

 .والرصوسر  ب، اووضوعات عج الف و  ناوسرح والسي ما واووسيقى والن اء والرسن -11

 .اوكربات واوراحف وألاماكج ألا رسة -12

 .الرك ولوجيا ت  البالن البربى -13

و ـــــله اووضـــــوعات اوقت حـــــة قاؤلـــــة    ترضـــــمج موضـــــوعات مخـــــرى تـــــدور تـــــ  اطار ـــــا يـــــرى اوللفـــــو  م اســـــبة 

 .تقديمها وتوةيفها
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ك
 :الردرسبات: سادسا

ن وحـــ  جـــزء مسا ـــ ج مـــج الكرـــاب ونلمـــا عور ـــو  شــــك  الشـــ  م  الرـــدرسبات تســـهن تـــ  تجوســـد عمليـــة الربلـــي

 .ترلوى وفنج جيد زادت كفاءة الكراب وفاعليره ت  تقدير موقف اوربلن وتبزسز تبلمه وتثبيره

 .تدرسبات اخربارسة( ب)تدرسبات تحبيقية تبليمية    ( م)وتشم  الردرسبات نوع    ما 

 :لن اللناته ترمث  ت وسقوم كال ال وع   ؤأدوار رئيسة و امة ت  ؤرامف تب

 .مهها تكشف عج م داف او هج وتو حها وتتدد ا( م

 .مهها تث   دوافة اوربلن للربلن والرقدم( ب

م تتصيله ومدى تقدمه ت  تبلن اللنة( ج قّوِّ
ُ
 .مهها ت

 :مج   ا ينبغ  م  نضة ت  اعربارنا عدة ممور ؤالنسبة للردرسبات اليج سرصاحب اوواد الربليمية ت  الكرب

تســــــتهدف ت ميــــــة مهــــــارات مبي ــــــة وتســــــاعد علــــــ   -م  ترضــــــمج نــــــوع   مــــــج الرــــــدرسبات ه تــــــدرسبات تبليميــــــة -1

 .اكتسابهاه وتدرسبات تقوسمية تستهدف تبرف مسروى الدارس   وتشايط نقاط الضبف لديهن

درب م  تربــــدد مشــــكال الرــــدرسبات ومنماطهــــا وتصــــميما هاه فكلمــــا تبــــددت الرــــدرسباته تبــــددت اوهــــارات اوــــ -2

تــــــدرسبات ســـــمبية ونحقيــــــة )عليهـــــاه ؤتيــــــث تســـــروت  الرــــــدرسبات تـــــ  مجموعهــــــا مخرلـــــف اوهــــــارات اللنوســـــة 

نمحيـــة واتصـــالية علـــ  م  تتظـــى الرـــدرسبات ال محيـــة  بـــدد مكتـــ  تـــ  ألاجـــزاء ألاو ـــ  مـــج ( وقرائيـــة وكراؤيـــة

 .الكرابه ؤي ما تأخل الردرسبات الاتصالية مكاهها ت  ؤقية ألاجزاء 

 -اوــد–ارحرنــات : ن الرــدرسبات علــ  مــدار اوــادة الربليميــة ؤمبار ــة وتثبيــو الظــوا ر اللنوســة الراليــةم   هــر -3

 .الر وسج ؤأنواعه –الشدة  - مزة الوص  -الالم الشمسية والقمرسة -السكو  

نفسـه  م  يرن ت اول الردرسبات ؤأسلوب يدفة الدارس     البم  إلاضات ه نالواجب اوند  ه والاعرمـاد علـ  -4

 .ت  عملية تبلن  اتية

 ه مــــــة تسلســـــــ  القــــــدرات وترا بهــــــا تـــــــ  نــــــ  درس مــــــج دروس اوـــــــادة  -5
ك
م  ترتــــــب الرــــــدرسبات ترتيبـــــــا متسلســــــال

 .الربليمية

م  ي صــرف الا رمــام ؤرــدرسبات الكراؤــة اله ائيــة م ــل ةهــور الكلمــة اوكرولــة ممــام الــدارس  ــن يلرفــو  بــد  -6

يــةه ع ــدما يــرمكج الــدارس مــج مجموعــة مــج اوفــردات والت اكيــب اليــج  لــ    ــ  تــدرسبات الكراؤــة الربب   

 .تمك ه مج  ل 



  

35 
 

 لا ه  لهه وألالـف اوقصـورة )م  توضة تدرسبات تبارج ؤحرسقة ا   مباشرة الصبولات إلامالئية ت  مث   -7

 (. رخ... واومدودةه وبب، مشكال الهمزة

ؤتيــث تربــدد  ــله الرــدرسبات وتت ــو  حيــج يمكــج م  م  يلرفــو  شــك  خــاص لرــدرسبات الت اكيــب ال توســة  -8

 للشــرح ال تــوى والرــدردس اوباشــر للقواعــد ال توســةه و ــو ممــر مرفــوض آلا  تــ  تبلــين اللنــة 
ك
تكــو  ؤــديال

 .الثانية ؤخاصة ت  مراحله الاؤردائية 

بلــيمهن م  تخصــط  بــ، الرــدرسبات وبار ــة  بــ، الصــبولات اليــج يروقــة م  يواجههــا الدارســو  ع ــد ت -9

 .البرلية 

م  تخصــط  بـــ، الرـــدرسبات للبمـــ  ار مـــاع  داخـــ  قاعــات الدراســـة ه والـــبب، آلاخـــر للبمـــ  الفـــردى  -11

 .خارجها

 .م  تصاغ تبليمات الردرسبات ؤوضوح شديد اليترم  مى لبس ت  فهن اوحلوب منها -11

 :ليميا وببضها آلاخر يقدم اخربارساوت   لا الصدد نقت ح الا رمام ؤأنوا  الردرسبات الرالية  بضها يقدم تب

 (.اقرم ار م  آلاتية -اقرم الكلمات آلاتية -تبرف وانحق)ال حق والقراءة ار هرسة  -1

 (.مج خالل نلمات –مج خالل صور )تبرف الكلمة  -2

 (.مج خالل نلمات –مج خالل صور )تبرف ار م   -3

 .مس لة اسرفهامية حول اوضمو  اوقدم -4

 .مج خالل نلمات بها الصوت اوقصود تبرف صوتى -5

 (.الث ائيات الصنرى )الرمي د الصوتىه والرقاؤ  الصوتى  -6

 (.فردى جماع  -جماع  –فردى )الركرار  -7

 .ترتيب حروف لركوسج نلمات -8

 .ترتيب نلمات لركوسج جم  -9

 .الصواب واراحأ -11

 .الاخريار مج مربدد -11

 .اوزاوجة -12
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 .دفالرضاد والت ا -13

 .وضة الكلمات ت  جم  -14

 (.حروف ناقصة مج نلمات -نلمات ناقصة ت  جم )الررمة مو الركملة  -15

 (.اقرم وافب  -اسمة وافب )تدرسبات فهن سمبية وقرائية  -16

 .صيااة مس لة  جولة -17

 .حوارات مبنية عل  مس لة مبحاة -18

 .حوارات ناقصة تسركم  -19

 .فهن اوسمو  -21

سبات اتصـالية حـول الرتيــةه الـودا ه الاعرـلاره التهــانىه قبـول الـدعوات والاعرــلار عنهـاه السـلال عــج تـدر  -21

 . رخ... الشياءه و عحاء اوبلومات

 .استبدال نلمات مبحاة ؤالكلمات اليج تتتها خط -22

 .الرتوس  مى تني   صينة     مخرىه مو تركيب     آخر -23

 ( .مكا  مج موضة)واوركب  (موضة واحد)الربوس، البسيط  -24

 .تبرف الت اكيب وفهمها -25

 :تبرف وتمي د الظوا ر اللنوسة مث  -26

اسرخراج نلمات بها حروف مشددةه ومخرى بها حروف ساك ةه ونلمات بها حروف مده ومخـرى بهـا ت ـوسجه  -

 . رخ... ونلمات الالم الشمسية والقمرسة 

ــــوسجه تـــــــدرسبات مقارنـــــــة تـــــــ  ال حـــــــق والكراؤـــــــة ؤـــــــ  - ــــك  ه والر ـــ ــــديد والتســـ ــــةه والتشـــ ـــية والقمرســـ ــ ـــالم الشمســ ــ   الــ

 . رخ... وارحرنات الحوسلة والقص  ة 

 .إلافراد والرثنية وار مةه والرلك   والرأنيث -27

 .إلايجاز –الرقايط  –الاستبدال  -الركرار  -28

 وإلاتيا  ؤكلمات تبدم ؤتروف مبي ة  -29
ك
 . رخ... ترتيب ارحروف ملف ؤائيا
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 :مصاحبات الكراب: باسا 

 :كراسة للردرسبات والكراؤة( م)

تقـــرر ألادؤيـــات الت ؤوســـة م  كرـــب تبلـــين اللنـــات التقـــف وحـــد ا تـــ  مداء مهمتهـــاه و نمـــا عـــادة مـــا تةـــحبها مـــواد 

ـــ    ـــ  منهــــا لرتقيــــق  ـــــدف مبـ ـــافية يخصــــط نــ ـــ  كراســـــة  – ضـ ـــ  تـ  ــــله اوـــــواد إلاضــــافية عــــادة مـــــا ترمثـ

 (.دلي  اوبلن )ومرشد اوبلن  – cb – DVD)اوس لة الردرسبات والكراؤةه واوواد 

حيث اليمكج م  يتسة الكراب الربليمج ألاساس لك  الردرسبات مج حيث عـدد ا وكيفهـا وم ـدافهاه ومـج  ـن 

الؤــــد مـــــج كراســـــة للرـــــدرسبات تســـــروت  مـــــا صـــــبب اســــتيباؤه ؤالكرـــــابه وتقـــــدم مـــــواد  ضـــــافية كرلـــــ  اليـــــج 

تــ  عمليــة الــربلنه واليــج تتــث الــدارس علــ  البمــ  اوند ــ  والنشــاط  يتراجهــا  بــ، الدارســ   اورقــدم  

الـــلاتى والاجتهـــاد تـــ  تبلـــن اللنـــةه وسنبغـــ  م  تلرفـــو  ـــله الكراســـة   ـــ  تـــدرسبات الكراؤـــة ؤتيـــث ترضـــمج 

تـــدرسبات علـــ  اراـــط  شـــكليه النســـخ والرقبـــةه وتـــدرسبات الكراؤـــة او قولـــة واو ظـــورةه وتـــدرسبات الربب ـــ  

 مو تتيــة قصــ  ة تــ  م اســبةه علــ   الــلاتى الــلى
ك
يشــم  كراؤــة جملــة ففقــرة فموضــو  صــن   كرســالة مــثال

ونوصـ ج ؤـأ  تضـن  ــله الكراسـة مجموعـة مــج ه م  يرضـمج  لـ  نمـا ج لكيفيــة كراؤـة  ـله اووضــوعات

 :منماط الردرسبات مث 

 .الردرسبات الاتصالية والروليدية وارحوارسة -1

 .تدرسبات ألاس لة وإلاجاؤات -2

 .الردرسبات آلالية -3

 .ارخ...  عادة تركيب الفقرات  - كمال ار م  –تكوسج ار م  : تدرسبات الفهن مث  -4

 .تدرسبات مواقف الرخم   وألالناز -5

 .تدرسبات لبب الدور  -6

 .تدرسبات ألامر والحلب -7

 .تدرسبات مزم ة الفب ه والردرسبات ال توسة ؤأنواعها اوخرلفة -8

 :قدم  له الكراسة مجموعة مج ألانشحة يساعد اوبلن الدارس عل  ممارستها منهاكما نوص ج م  ت

 :مواقف اتصالية ت  ح رة الدراسة مث  -1

 . دارة الفص  والرفاع  اليومى ؤ   الحالب -
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 . لقاء الربليمات والروجيها وإلارشادات -

 .تقليد ومتاناة وم اقشات ومبارسات لنوسة -

 .لها فت ات ت  مبم  اللنةتس يالت صوتية تخصط  -2

 .مواقف ؤية وشراء ومجامالت وخحاؤة وحوارات وندوات -3

 . قامة حفالت ومنشحة تبرمد عل  الرتدب ؤاللنة البرلية -4

 .قراءات واسبة ت   ب، اوجالت والةحف والكرب -5

 .الاسرما      ؤرامف إلا اعة مج نشرات وندوات ولقاءات -6

 .لحاقاتكراؤة رسائ  ولرقيات و  -7

 

 :التس يالت الصوتية( ب)

وحــ  جــزء مســاس مــج مكونــات الكرــاب يســرب   ؤــه اوبلــن تــ  الرــدردسه وتبــ   الــدارس مداة تبليميــة يســرحية 

 
ك
 .اسربمالها م فردا

وتت ـو   ـله التسـ يالت ؤت ــو  ماراضـهاه فمنهـا مــا يبـارج ألاصـواته ومنهــا مـا يبـارج الت اكيــب اللنوسـة ومـج  ــن 

ه ومنهـا مـا يهـدف   ـ  الرـدرسب (ألاناشـيد)فهنه ومنها ما يبارج الاسـرمرا   سـما  اللنـة والت ديـد الاسرما  مة ال

علــ  ارحــواره علــ  م  تلخــل مــادة التســ يالت مــج مــادة الكرــاب مو مــادة كراســة الرــدرسبات والرحبيقــاته وقــد 

 .يقرض ج ألامر  عداد تس يالت ؤمواد  ضافية حسبما يرى اوتررو  

" فيـديو"م  يلرفو  ليـه تـ   ـلا ألامـر  ـو ار ـزء الصـوتى مـج الكرـابه والـلى ينبغـ  م  يسـ   ولب  ما ينبغ  

حيث تظهر الصورة ممام الدارس مقرونة ؤصوت الكلمة مو صـوت الت كيـب اوبتـ  عنهـاه ولـلا فـار زء الصـوتى 

يضـا  ـو حصـر نـ  وممـا ينبغـ  الالرفـات  ليـه م. مج الكراب ينبغ  م  يتر  مكانة مهمة مـج  ـله التسـ يالت 

 –مــا يرصــ  ؤ صــوص الاســرما  وتدرسباتــهه ونصــوص ارحــوار وتدرسباتــه لكــى تأخــل مكاههــا تــ   ــله التســ يالت 

ومج البدح  م  تسروت  اوواد اوس لة ألاداء الصوتى الةحيح خاصة ما يرص  ؤالرمي د الصوتىه وللا يجب 

ته وناطقو  ممج ترم د مصوا هن ؤار ودة والدقة م  يروافر لهله التس يالت ف يو  ت  اوبام  الصوتية للنا

 .والوضوح
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 :مرشد اوبلن( ج)

و ـو رفيـق الكرـاب ودليـ  اوبلـن الـلى لـه م ميــة كتـ ى خاصـة وم  ميـدا  تبلـين اللنـة البرليـة لن ـ  ال ــاطق   

 .واعداد  لا الدلي  نقدم مجموعة مج الروجيهات تساعد عل   ل  . بها يفرقر     اوبلن اودرب 

 :ينبغ  م  يرضمج الدلي  ما يل : موال

 .م مية الكراب الربليمج اللى يبد دلي  اوبلن وساعدة اوبلن عل  تدردسه -1

 .فلسفة  لا الكرابه وخصائصهه ومكوناتهه واو حلقات الت ؤوسة اليج است د  ليها  -2

 .ألاسس اليج است د  ليها تأليف الكراب -3

 .ج معد لهااوسروسات الربليمية الي -4

 .منوا  الدارس   اووجه  ليهن -5

 .ألا داف الربليمية البامة اليج مج مجلها معد  -6

 .ألا داف الربليمية ارااصة للمهارات اللنوسة -7

 .ألا داف الربليمية إلاجرائية للدروس -8

 .اوهارات اللنوسة اليج يسع  الكراب     مساعدة الدارس   عل  اكتسابها -9

يهــــات البامــــة اليــــج تســــاعد اوبلــــن علــــ  اســــرخدام الكرــــاب ؤحرسقــــة فاعلــــة علــــ  م  يكــــو  مــــج  ــــله الروج -11

الروجيهات مـا و لنـوىه ومنهـا مـا و نفسـ ج يرصـ  ؤحبيبـة الدارسـ   ه ومنهـا مـا و ترلـوى يرصـ  ؤحـرق 

 .ردس تدردس اوهارات اللنوسة واوتروى الثقات ه ومنها ما يرص  ؤإدارة قاعة الدراسة ت  م  اء الرد

منــــوا  الرــــدرسبات اليــــج يشــــرم  عليهــــا الكرــــاب وم ــــدافها الربليميــــة واقتــــ اح  بــــ، ألاســــاليب اليــــج يمكــــج  -11

 .الاسربانة بها ت  ت اولها والربام  مبها

نمـــا ج مــــج الرــــدرسبات إلاضــــافية لالســــربانة بهــــا تــــ    ــــراء الرــــدرسبه واتخا  ــــا نمــــا ج يمكــــج علــــ  م والهــــا  -12

 . ا لزم ألامر عداد تدرسبات مخرى  

 .خحة تفصيلية لردردس  ب، دروس الكراب وتدرسبا ها يسرب   بها اوبلن وسنسج عل  م والها  -13

خرسحـــــة لنوســـــة تبحـــــى صـــــورة مركاملـــــة عـــــج مترـــــوى الكرـــــاب مـــــج حيـــــث ألاصـــــوات واوفـــــردات والت اكيـــــب  -14

 .واوهارات اللنوسة
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 .ية تبلن اللنة اليج يستهدفها الكرابمجموعة مج ألانشحة الربليمية الالزمة اتمام عمل -15

 الرـــــــدرسبات ألاخـــــــرى  ات الصـــــــبنة  -16
ك
ألاســــــ لة ارااصـــــــة ؤرـــــــدرسبات الاســـــــرما  وألاصـــــــوات و جاؤا هــــــاه وميضـــــــا

 .الرقوسمية واليج تركو للدارس نى يفكر فيها ه وسخرت  قدرته عل  حلها

اوبلـن تـ  تقـوسن تدردسـه وتقـوسن تبلـن  نما ج مج الاخربارات ووسائ  الرقوسن اليج يمكج م  يسـرب   بهـا -17

 .الدارس  ه ودست شد بها ت   عداد اخرباراته

 .توجيهات عامة ت  كيفية اسرخدام الدلي  وكراسة الرحبيقاته وايضا اسرخدام اوصاحبات الصوتية  -18

 :اراحوط البرسضة وكونات الدلي :  انيا

 :سةينبغ  م  يشرم  دلي  اوبلن عل  ارببة مكونات رئي

وست اول م حلقات  عداد الكرـاب اورمثلـة تـ  م ميرـه وفلسـفره وخصائصـه ومسسـه ومسـرواه وم دافـهه : ألاول 

 (.ارخ... والف ة اووجه  ليهاه والوقو اوخصط لردردسه واوهارات اليج يبار ها 

ب وسخصـــــط للقســـــن الصـــــوتى وفلســـــفره وطرسقـــــة تدردســـــهه ودســـــربرض اورحلـــــة الصـــــوتية مـــــج الكرـــــا: الثـــــانى

 .ؤأ دافها ومتروا ا وكيفية تدردسها 

ـــــث وسرضـــــــمج تـــــــدردس الكرـــــــاب ؤاســـــــربراض مترـــــــواه اللنـــــــوى والثقـــــــات  ومبار اتـــــــه الت ؤوســـــــة تـــــــ  خرسحـــــــة : الثالــ

تســــــــربرض م ــــــــداف الـــــــــدروس ومتروا ــــــــا ومهارا هـــــــــا اللنوســــــــة ووســــــــائلها الربليميـــــــــة اوخرلفــــــــة اوقتـــــــــ ح 

ر راحوات تـدردس  بـ، الـدروس ك مـا ج اسرخدامهاه وطرق الردردس وخحواته و جراءاته مة تصو 

 .يست شد بها

ودشرم  عل  توجيهات عامة للمبلمـ   تفيـد ن تـ  تـدردس اوهـارات اللنوسـة اوخرلفـة كرـدردس اوهـارات : الرا ة

الصــوتيةه وتــدردس القــراءة والكراؤــة وتــدردس اوفــردات والت اكيــب وتــدردس الثقافــة البرليــة إلاســالمية 

 .خربارات ومساليب الرقوسن    جانب نما ج مج الا 

 :اعربارت مساسية عامة ت   عداد اوادة الربليمية ؤالكراب

- :ي حلق تأليف الكراب مج عدة ممور مساسية ترمث  ت  يل 

ـــن البرليــــة وت ــــو   -1 ـــ   علــــ  تبلـ ـــا ؤتيــــث تقاؤــــ  ت ــــو  اوقبلـ ـــا وم باد ـ م  تت ــــو  مادتــــه الربليميــــة ؤكــــ  جوانبهـ

 . هن وقدرا هنا رماما هن ودوافبهن وحاجا

م  تبرمد اوادة عل  اوواقف الاجرماعية والثقافية واوبرفية اليج يتراج مـربلن البرليـة السـرخدام اللنـة  -2

 .البرلية للرواص  فيها ومبها
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م  تـــدرس  ـــله اوـــادة دو  الق ـــوء   ـــ  لنـــة وســـيحة ه وسقرضـــ ج   ـــا البـــدء ؤـــاوفردات البرليـــة  ات اوبنـــج  -3

 .  يرضأ مج خالل الصورة مو ارحركة مو إلاشارة مو ما      ل ارحس ج اللى يمكج م

يبرمد اودخ  الركامل  تـ  تـدردس اوهـارات ألاربـة مساسـا اعـداد اوـادة الربليميـة للكرـابه حيـث ينبغـ  م   -4

يلرفو الكراب م ل البداية     ت مية اوهـارات ألاربـة مت اؤحـة مركاملـة م ـل الـدروس ألاو ـ ه ؤخاصـة تـ  

 -تــــــدرسبات القــــــراءة -تــــــدرسبات ارحــــــديث وارحــــــوار -تــــــدرسبات الاســــــرما  –تــــــدرسبات صــــــوتية )رــــــدرسبات ال

 (.تدرسبات الكراؤة

تبرمــد اللنـــة البرليــة الفصـــيتة اوســربملة تـــ  ارحيـــاة اوباصــرة وتـــ  مجهــزة إلاعـــالم وسرتــدثها اوثقفـــو  تـــ   -5

ص والــدروسه ومــج خــالل وعــاء يســه  تجمبــا هن البلميــة وم تيــدا هن اوبرفيــة مساســا لكراؤــة ال صــو 

 ا ــ  مصـــح ةه ومال يحغـــ  الرفات ــا   ـــ  الت اكيـــب اللنوســـة 
ك
 طبيبيـــا

ك
مهمــة عـــرض اوترـــوى الت كي ــج عرضـــا

علـــــ  مبار ر ـــــا للمهـــــارات مـــــج م ظـــــور اتصـــــا  ه وعلـــــ  مـــــا ينبغـــــ  م  نقدمـــــه مـــــج مترـــــوى  قـــــات  مبرتـــــ  

 .مبلوماتى

مـج اوفـرداته مفـردات يمكـج الربامـ  مبهـا وبهـا اتصـاليا كالمـا  م  تست د  له اوادة الربليمية     نوع   -6

وكراؤةه ومفردات مسرمدة مج طبيبة الثقافة البرلية إلاسالمية مصالة ومباصرة وتت ز القين ال بيلة 

 .اليج تشرم  عليها 

الصـــوتى ار ـــزء )م  يبـــدم الكرـــاب ؤجـــزء يهـــرن ؤربلـــين ألاصـــوات البرليـــة وسركـــز علـــ  تبرفهـــا ونحقهـــا يســـمج  -7

يبــــارج تقــــدين ألاصــــوات البرليــــة عــــج طرســــق صــــور واشــــكال ورســــوم تبتــــ  عــــج نلمــــات ومســــميات ( اوجــــرد

وتراكيــب وعالقــات دالليــة علــ  م  تكــو  مــج الشــائة اوســرخدم علــ  م  تســروت   ــله الصــور وألاشــكال 

 حــق بهــاه والرسـوم نلمــات تســرنرق ألاصــوات البرليـة نلهــاه و لــ  لكــى يربــرف الـدارس  ــله ألاصــوات وس

اوتشـابهة تـ  الصـوت )مة تدرسبه تـ   ـلا ار ـزء علـ  الربـرف والرمي ـد الصـوتى خاصـة ألاصـوات الصـببة 

ــــمج ( مو اوخــــــرج ـــا يســ ــــوتى واســــــرخدام مـــ ـــ  الصــ ــــة الرقاؤـــ ـــالل  لــــــ  مبار ــ ـــج خـــ ــــج مـــ ـــج يمكــ الث ائيــــــات )وحيـــ

مي ــد الصــوتىه و ــلا يرحلــب اخريــار نلمــات يســاعد نحقهــا مــج خــالل الصــور والرســوم علــ  الر.. الصــنرى 

وم  تنرقــ   ــله الصــور والرســوم وألاشــكال مــج الداللــة علــ  مســميات  شــياء يمكــج تصــوسر ا مو رســمها 

  ـــ  تقـــدين مفبـــال حركيـــة يمكـــج م  تمثـــ  تـــ  صـــور ورســـوم ميضـــاه وتـــ  اخريـــار نلمـــات  ـــلا ار ـــزء يراعـــ  

 .ميضا  مكانية اسرخدامها  بد  ل  وتوةيفها ت  اوادة اوقروءة

ام الصــــور والرســــومه والرمثيــــ ه وارحرنــــاته وإلاشــــارات وإلايتــــاءات ار ســــدية وســــيلة للــــرلط ؤــــ   اســــرخد -8

 .اوفردات وار م  ول   مبانيها

 ه  -9
ك
الا رمــام تــ  تجرســد ارحــروف البرليــة ومصــوا ها ؤمــا يســمج نضــج ارحــرفه فــال يجــرد ارحــرف شــكال وصــوتا

كلمــة ووســـحها وآخر ـــا ه وجـــاء مـــرة مفروحـــا ومخـــرى  ال  بــد م  يكـــو  قـــد ورد تـــ  اوـــادة الربليميـــة مول ال
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ه مى لــــيس ؤالضــــرورة إلالتــــدام ؤــــأى ترتيــــب لقحــــروف و نمــــا ؤ ضــــ هاه حبــــلا لــــو 
ك
 و الثــــة مكســــورا

ك
مضــــموما

 .جردت ارحروف وألاصوات مج نلمات متسوسة مقت نة ؤصور دالة عليها 

ـــك  خــــــاص  -11 ــــ  ألاقــــــ -الالرفــــــات  شـــ بات الرقاؤــــــ  الصــــــوتى وتــــــدرسبات تــــــ  اوســــــروى الاؤرــــــدائى   ــــــ  تــــــدرس -علــ

 .الاسرما 

يلرفـــو م ـــل البدايـــة   ـــ  الكراؤـــة وتـــدرسب الدارســـ   علـــ  الكراؤـــة مـــج اليمـــ     ـــ  اليســـاره وعلـــ  مكونـــات  -11

ارحــرف البربــىه عــج طرســق رســن مشــكال وخحــوط مســرقيمة مفقيــة ورمســية ومرقاطبــة ومقــواس ودوائــر 

 رخ والانرقـال بهـن   ـ  نسـخ نلمـات فجمـ  ففقـرات .. حر وزواياه وفوق السحر ه وعل  السحر وتتو الس

ه  ــن كراؤــة م ظــورة  ــن  مــالء اي ــج  ــن تبب ــ  وصــفى عــج م ــاةر وصــور ومشــياء ومواقــف ه  ــن تبب ــ   اتــى 

عــج الــ فس ه ولزســادة الالرفــات   ــ  الكراؤــة تســرخدم تــ  تــدرسبات الفهــن تــ  القــراءة منمــاط كراؤــة مجولــة 

 رــخ كمــا يجــب .. ه و عــادة ترتيــب نلمــات ار ملــةه و عــادة ترتيــب جمــ  الفقــرة ألاســ لة ه ومــ ء الفرااــات

 .الا رمام  بالمات الت قين وكراؤة الراء ؤ وعيها اورلوطة واوفروحة

 ه  -12
ك
 مبي ـــا

ك
م  تقســـن اوـــواد الربليميـــة مو الكرـــب   ا نـــا   لـــ  م اســـبا   ـــ  وحـــدات نـــ  وحـــدة تبـــارج مجـــاال

ـــ   . مـــــج الـــــدروس ونـــــ  وحـــــدة تركـــــو  مـــــج مجموعـــــة  ـــ اؤط تـــــ  عـــــرض اوـــــادة الربليميـــــة ؤــ مـــــة مالحظـــــة التــ

 .اووضوعاته وم داف تدردس ن  موضو ه ونو  اوهارة اوستهدفة والزمج اوخصط له

 .م  يبرمد السرد واوبار ة القصصية مساليب وبار ة ال صوص ت  الكراب -13

 حقيقيـا ممـا م  يكو  لقحوار مكانة وا حة تـ  الكرـاب ه  لـ  م  ال  -14
ك
صـوص ارحوارسـة تمثـ  اللنـة تمثـيال

ـــبة حاجــــة  ـــا يشـ ـــ   اووقــــف الحبيعــــ  تــــ  ارحيــــاة ه وممـ ـــامى ولـ ـــ   اووقــــف الربليمــــج ال ظـ ـــافة ؤـ يقــــرب اوسـ

الدارس       اسربمال اللنـةه وسـدربهن علـ  ال حـقه وسمكـنهن مـج ال تـ  والر نـينه ؤااضـافة   ـ  تزوسـد ن 

 شــــك  تلقــــائى ه فضــــال عــــج  ــــراء الرصــــيد اللنــــوى للمــــربلن تــــ  مراحــــ  ؤالت اكيــــب اوخرلفــــة واســــرخدامها 

 ما يرص  ؤاخريار اوفرداته واوفا ينه ونو  الفكرة وكثافتهاه وطول 
ك
تدرجه ت  تبلن اللنةه مج  لا مثال

 . رخ( ... الفقرة –ار ملة )الوحدة اللنوسة وضواؤط  ساطتها 

والصرفية ؤحرسقة وةيفية مردرجـةه علـ  م  يلرفـو اوللفـو   تبارج الت اكيب اللنوسة والظوا ر ال توسة -18

    ضرورة البدء ؤار ملة البسيحةه  ن الانرقال     اوركبة فاوبقدة  شك  مردرج ومتسوبه وسقرض ج 

ـــا ممكــــج  لــــ ه وع ــــدما يصــــبح مــــج  ـــ  اوراحــــ  ألاو ــــ  مــــج الكرــــاب نلمـ  ــــلا ميضــــا الرقليــــ  مــــج القواعــــد تـ

اوراح  اورقدمة ينبغ  م  نقدمها ؤصورة مبسحة ولنة سـهلة وعـج طرسـق  الضرورى تقدين القواعد ت 

 .الرقليد والركرار ت  مواقف لنوسة طبيبية وليس عج طرسق دروس ت  القواعد وتتليلها 
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م  تقــــدم اووضــــوعات مــــا يشــــهد ؤــــاحت ام عقليــــة الــــدارسه و لــــ  ؤــــأ  تكــــو  اوبلومــــات مفيــــدة تــــ  ؤابهــــا  -19

رر مــج الصــيااة اللنوســة  ســهولة مــج ناحيــةه كمــا تســمح وصــممج الرــدرسبات ومركــزةه حيــث تمكــج اوتــ

 .ؤالرفصي  والروضيح دو   مالل الدارس مج ناحية مخرى 

م  يلتـــدم تـــ  ارحـــوار ؤـــاوفهوم ارحقيقـــى لـــه ؤوصـــفه موقفـــا تـــدور حولـــه م اقشـــة حـــرة تلقائيـــة ؤـــ   فـــرديج  -15

لقـى إلاجاؤــاته مو  يـراد مســ لة تبقـب نصــا ســرديا حـول موضــو  مبـ   ه فــال يكـو  مجــرد  لقـاء ألاســ لة وت

علـــ  م  ترـــدرج ارحـــوارات مـــج . مبي ـــاه مو مجموعـــة مـــج ألاســـ لة حـــول موقـــف يبـــرف اورتـــد ا  مكوناتـــه

حيــث الحــول ومــج حيــث اللنــة ومــج حيــث حرســة ألاداء اللنــوى مــة تقــدم مســروى الدارســ  ه مــة مراعــاة 

رتــه ومشااصــه ومكانــه ولنرــهه ورلحــه ؤتاجــات الاتصــال م  يكــو  اووقــف ارحــوارى موقفــا واقبيــا تــ  فك

 .ؤاللنة البرلية ع د الدارس  

 :م  يشرم  الدرس  شك  عام عل   ال ة ع اصر رئيسة ح  -21

 الردرسبات -ج  مبار ة اوفردات ار ديدة -ب  نط مسا  ج  1م

ساسـية ؤتيـث تأخـل تـ  اعربار ـا م  تت و  الردرسبات ؤربدد اوهـارات اللنوسـة اوسـتهدفة وقواعـد اللنـة ألا  -21

 .الردرسبات الاتصالية والت كيبية والداللية

 :م  تكو  للكراب مصاحبات ترمث  ت   -22

 (اوواد اوس لة)التس يالت الصوتية  -ب كراسة النشاط اللنوى والردرسبات -م

 مرشد اوبلن -ج

تها وفلسفة ت ظيمها وعرضهاه وألاسس م  يزود الكراب ؤمقدمة تبرف ؤأ دافه ومتروساته وم مية دراس -23

 .البامة اعداده وتأليفه

 :الر اول الفنج للكراب

- :ويهم ا   ا م  نتدد شروط البم  الفنج ارااص ؤإخراج الكراب ه ونبنج ؤااخراج الفنج ما يل 

 .طرسقة ت ظين الصفتات( 1

 .النسخ والحباعة( 2

 .ألاحبار اوسرخدمة( 3

 .الورق( 4
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 .النالف( 5

 .الرجليد (6

 .ارح ن وألاجزاء( 7

 .الصور والرسوم الروضيتية الربليمية( 8

 .و  ا مش       مننج قد ت اولو  له ألامور ؤالرفصي  ت  دراسة مخرى 

 : كما ينبغ  قب  م  ن هج  لا الرصور م  موجه     ممرسج مهم  

واورا بـة   ـ  مبهـديج مرخصصـ    ومقت ح م  تون  عملية الرجرسـب: تجرسب الكراب ومرا بره وتتسي ه: ألاول 

ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه عل  م  تشك  ر  ة مرخصصة ت  ن  مبهد لرصد الرجرسب 

ومرا بة نرائجه وتس يلهاه وارحكمة ت  اقتـ اح اوبهـديج ضـما  الرجرلـة ومقارنـة ال رـائف للرتقـق مـج 

علــ  تــأليف الكرــاب اجــراء الربــديالت وتحــوسره  صــدقهاه ؤتيــث ترفــة  ــله ال رــائف   ــ  الق  ــة اوشــرفة

 .ؤالشك  اللى يجبل ا نحمئ      طرحه ت  اويدا 

وتــ   ــلا الصــدد مقتــ ح تشــكي  فرســق يضــن مجموعــة مــج اراتــ اء تــ  الرخصصــات : مــج يللــف الكرــاب: الثــانى

 :الرالية

ـــافة  . اللنـــــاته م ـــــاهج وطـــــرق تـــــدردس اللنـــــة البرليـــــةه تك ولوجيـــــا الربلـــــين ـــج تـــــ  ؤااضــ ـــ   مكفـــــاءه وفنــ ـــ  مبلمــ  ــ

 .الحباعة وإلاخراجه ورسام  ه وخحاط   ه ومج يرى الانرفا  بهن ت   لا ار انب

 ـــله خحــة مقت حــة ومــة مننـــج مرى م  اراحــة عمــ  جمــاع  وصـــيااة تباونيــةه ول ــاء يقـــوم : وتــ  ارارــام مقــول 

لبلــن واراتــ ة ه وعمــق علــ  مكرــاف جمــة مــج اورخصصــ   وحصــيلة مــج آلاراءه ومهمــا ؤلــغ فــرد مــا مــج ا

الرفك ـــ  وإلاتقـــا  فلـــج يـــرمكج مـــج وضـــة خحـــة علميـــة وافيـــة شـــاملة خاصـــة تـــ  ميـــدان ا  ـــلاه  ال مننـــج 

   ــ  ختــ ة شاصــية طوسلــة ومجهــودات عديـدة ؤــللتها وشــاركو بهــا تــ   ــلا اويــدا  و  ــ  
ك
حاولـو اســت ادا

ؤدايـة علميــة تــ  مضــمار  وضــة  ــله اراحــة علهـا تكــو  نقحــة –آراء وتوجهـات عديــد مــج اورخصصـ   

 . عداد اوواد الربليمية لربلين البرلية لل اطق    ن   ا
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 اوراجة

 ؤــــرا ين ارحــــاردلو ه تقــــدين اوفــــردات تــــ  الكرــــاب اودر ــــ جه نــــدوة تــــأليف كرــــب تبلــــين اللنــــة البرليــــة لن ــــ   -1

 (.1981)ال اطق   بها ه الرلاط 

 (.1962)القا رةه مكربة ألانجلو اوصرسة مؤو الفروح رضوا  وآخرسجه الكراب اودر  جه  -2

او ظمـــــة البرليــــــة للت ؤيـــــة والثقافــــــة والبلـــــومه  دارة ت ميــــــة الثقافــــــة البرليـــــة تــــــ  اراـــــارجه الرقرســــــر ارارــــــامى  -3

ـــاه  ـــ  ال ـــــاطق   بهـــ ــــة لن ـــ ــــة البرليـ ـــ ج لربلــــــين اللنـ ـــة الكرــــــاب ألاسا ــ ـــ اء البـــــرب لوضــ ــــة اراتـــ ـــا  ر  ـ الجرمــ

 (.1981)ارارطوم 

ألاسـس اوي ميـة والثقافيـة لربلـين اللنـة البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـاه مكـة اوكرمـةه مبهـد  رشدى طبيمةه -4

 (.1982)اللنة البرلية ؤجامبة مم القرى 

ســـليما  الواســـحىه كيفيـــة تقـــدين اوفـــردات تـــ  الكرـــاب اودر ـــ جه نـــدوة تـــأليف كرـــب تبلـــين اللنـــة البرليـــة  -5

 (.1981)لل اطق   ؤاللنات ألاخرىه الرلاط 

متمــــود نامــــ  ال اقــــةه رشــــدى محمــــد طبيمــــةه الكرـــــاب ألاسا ــــ ج لربلــــين اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق   ؤلنـــــات  -6

 (.1983)مكة اوكرمةه جامبة مم القرىه مبهد اللنة البرلية ( تقوسمه -تتليله - عداده)مخرىه 

اللنـة البرليـة والت ؤيـة متمود نام  ال اقة فرح  يونس اوـ هج الرـوجيهج لربلـين مؤ ـاء ار اليـات إلاسـالمية  -7

 (.1998)إلاسالميةه او ظمة إلاسالمية للبلوم والت ؤية والثقافة 

مكة ( طرق تدردسه -مداخله –مسسه )متمود نام  ال اقةه تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه  -8

 (.1985)اوكرمةه جامبة مم القرىه مبهد اللنة البرليةه 
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 دصائل شدي. د :الباحث

 "-إلاستراتيجيات والطرق -مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها " 

 أبو ظبي –أستاذ مساعد في كليات التقنية العليا 

 

 العربية أسباب البقاء والاستمرارية

تبــد البرليــة مــج موائــ  اللنــات البشــر شــيوعا تــ  البــالنه ومــج خــالل اســرقراء الواقــة الرــارسخ  للنــات نجــد ا 

ـــا  ـــد عــــج ا   ـ مــــج اللنــــات  ســــرعة انتشــــار ا وازديــــاد عــــدد مربلميهــــا ؤحرسقــــة ملفرــــة لل ظــــر ففــــج الواليــــات ترم ـ

و ــلا يجبل ــا نبيــد ال ظــر % 126م ؤنســبة  2112اورتــدة ألامرسكيــة ازداد إلاقبــال علــ  تبلــن البرليــة تــ  ســ ة 

مـــج الانتشـــار الواســـة  تـــ  طبيبـــة انتشـــار اللنـــة البرليـــة وتـــ   مكانيا هـــا اللاتيـــة تـــ  الاســـرمرار نلنـــة حيـــة ؤـــالران

 ـلا تـ  ار انـب الـلاتج ممـا تـ  ار انـب اراـارد  و ـو مـدار ؤتث ـا فهـو . للنة إلانجل دية واللنات ألاج بيـة ألاخـرى 

 .ن   ا نظرة علمية واقبية مرجردةال ظر ت  م اهج اللنة البرلية لل اطق    

ممـا الانتشـار فـيكمج تـ  . نتشـار ومندلـة الانتسـارواورأم  ت  واقة اللنة البرليـة يجـد مههـا ؤـ   منـدلر    مندلـة الا 

ـــــة ـــــب آلاتيـــ ــــ  ار وانـــ ــ ـــــرة تــ ـــــددة م تصـــ ــ ــــات مربـ ــ ـــا لنايــ ــ ـــــرف عليهـــ ــ ــــة والربـ ــ ـــال اوتاد ــ ــ ـــــادية : مجـــ ــ ـــــة وإلاقرصـ الثقافيـــ

 :مما انتصار ا فيكمج ت  مجا  . والاجرماعية والسياسية

 البلوم والبتث البلما -1

 .والردردس ال سيما الردردس ار امع  -2

ــــ  ار وانـــــب وعليـــــه يكـــــو  مجـــــال ـــا تـ ــــة لل ـــــاطق    ن   ــ ــــة البرليـ ــــ  تبلـــــين اللنـ ـــا تـ الثقافيـــــة وإلاقرصـــــادية : ؤتث ــ

والاجرماعية والسياسية و لا يقودنـا   ـ  وضـة  طـار متـدد و ـاهج اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا  ـلا إلاطـار 

 :حدوده  له ار وانب اليا يجب مال تخرج عنها  ال ت  ارحدود الضيقة

 إلاقرصادي                                                  

                                                       

 السيا  ا                       او هج                           الثقات                    

 

 الاجرماع                                                  

سجــــــب علي ــــــا مال ننــــــدعج آلا  مو نقلــــــق ســــــكي ت ا فيمــــــا يخــــــط ار ــــــانب   البلــــــوم والبتــــــث البلمــــــا و الرــــــدردس و 

ار ـــامع      لـــ  نـــاموس لنـــوي يجـــب إلاقـــرار ؤـــه علـــ  الـــران مـــج شـــبورنا اوتـــبط ؤت اجـــة البرليـــة تـــ   ـــليج 
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 ها وتوســـــية نحـــــاق    اللنـــــات تت ــــافس فيمـــــا ؤينهـــــا ت افســــا شـــــديدا لرتـــــاول نــــ  لنـــــة فـــــرض ســــيحر . اوســــرل  

و لا ال يبنا ؤأي حال مج ألاحوال م  ن كفئ عج اوتاولة     الرجو      . نفو  ا عل  حساب اللنات ألاخرى 

الصدارة ت  اوجال   اليا انتسرت بهما البرليةه عل  البكس تماما علي ا م  نسـع    ـ  الصـدارة ولكـج ؤـلناء 

 ـليج اوسـرل   تأليفـا مرق ـا فيـه ار ديـد والاؤركـار والاكتشـاف  ومج خالل تقدم ا  علميـا وتق يـا ولرأليف ـا تـ 

 . والاخت ا  واوبرفة او رظمة ت   طار ا الةحيح

   البرليــة لنــة خالقــة ووالدةه و ــلا يبنــا ؤالضــرورة اســرمرارستهاه ودوامهــا علــ  الصــ  ورة اللنوســة الحبيبيــة 

ج قب  ال اطق    ن   ا ممر حرما  سباب ا   الص  ورة و   ألامر كلل ه فربلن البرلية م. ت  الرحور والبقاء

 :ارحرمية للبرليةه ولب  مج م ن ألاسباب اليا تدعو آلاخرسج لربلن البرلية

 : البرلية لنة حضارسة و قافية -1

ال ي كر محد م  اللنة البرلية نانو لنة البلن وارحضـارة والثقافـة وـدة زادت عـج قـرو  عـدةه فـال يمكـج ؤـأي 

حـــوال م  نرجا ـــ   ـــله اللنـــة ارحضـــارسة والبلميـــة والثقافيـــةه واليـــا انتشـــرت  ســـرعة كب ـــ ة ؤـــ   حـــال مـــج ألا 

ـــ   ومصــــحاب الفكــــر و دعــــاة الرتضــــر واودنيــــة ـــ   واوثقفـ    مجمــــ  مــــا تــــ  الرــــارسخ ســــهولة اســــردعائه . اوربلمـ

مــج مراحــ  ضــبفها تــ   ومنــوه   ــا علــ  م  البرليــة ؤــالران. وال ظــر فيــه  بمــق حيــج و   شــّوه مو حــّرف مو عــّدل

مجـــا   البلـــوم والرــــدردس  ال مههـــا مــــا زالـــو ؤاقيــــة تـــ   ـــليج اوجــــال   و   نـــا  الرواجــــد علـــ  اســــرتياءه  ال م  

 . البقاء ما زال قائما فه اي ؤتوب تكرب ؤالبرلية و  اي جامبات تدرس ؤالبرلية

ـــ  عمليـــــة الر ــــاء البرليـــــة اوتـــــد    و اوباصـــــرسج تــ ـــن وال ي كـــــر محـــــد جهـــــود علمـ ـــ  مبظــ ـــا وصـــــلو   ــ برســـــب ه واليــ

و ـــلا يبنـــا ؤالضـــرورة ؤقـــاء البرليـــة تـــ   ـــليج اوجـــال  ه ودبنـــا . الرخصصـــات البلميـــة  ال ســـيما الدقيقـــة منهـــا

كلل  مهها لنة حية ه لنة يمكج لها م  ت افس مقوى اللنات ألاج بية ت  مياديج البلن والاخت ا  وما ي ضوي 

 . تتتهما

 :لنة مج بية دولية -2

بو ت  ألامن اورتدةه ومبروف ؤالضـرورةه فالبرليـة لنـة مـج اللنـات اوبرمـدة عاويـا ه لـيس مـج مجـ  و لا مث

عدد الدول البرلية او ضوسة تـ  ألامـن اورتـدة ولكـج لكوههـا لنـة دوليـة تبلمهـا ودرسـها مـج ا ـ  مؤ ائهـا يـوم م  

فالبرليــة نانــو م ــاط . را وراقيــانانــو حــ  لنــة البلــن والبتــث ولنــة الرــدردسه ولنــة مــج مراد م  يكــو  مرتضــ

مج مراد م  يكو  مرم دا وله مكانة ت  مجرمبه وللـدههفربلن البرليـة ؤالنسـبة لن ـ  البـرب نانـو م ـدة لكـ  مـج 

. يربلمهــا يبــاح  بهــا ا ــ هه    تبلمهــا آنــلاي نــا  محلبــا مقحــا علــ  جميــة مســروسات ارحيــاة ومنســاقها اوربــددة

كج ت  يوم مج ألايام موضة خ   مو مبيـب وـج يربلمهـا حيـج ومؤ اؤ ـا تـ  مشـد وار مي  م  تبلن البرلية لن ي

ضــبفبنه ؤلــه انكــّب عليهــا اوستشــرقو  تبلمــا ودراســة ولتثــا ونشــروا كث ــ ا عنهــا تــ  لنــا هن  ه وضــم و ضــمج 

 ( . الدكروراة / اواجسر   / البكالورسوس ) تخصصا هن ار امبية ت  جمية الدرجات البلمية 
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 :ةلنة ديني -3

البرليــة ليســو اللنــة الدينيــة الوحيــدةه ولكنهــا اللنـــة الدينيــة الوحيــدة اليــا اســرمرت متافظــة علــ  ؤ اءا هـــا  

فمـــا ؤــــال اللنــــة : فــــال توجـــد لنــــة دينيــــة آلا   ال البرليـــةه و   قــــال محــــد. اوربـــددة وعلــــ  اســـربماال ها الرببديــــة

ولكج . وليسو البت ية القديمة مو لنة الروراة وألالواح البت ية اورداولة آلا  ح  البت ية ارحديثة: البت ية فل ا

 ماللي تب يه مهها لنة دينية؟ 

 : نو  اللنة البرلية لنة دينية فهلا يبنا

 : الاسرمرارسة -1

 لـــ  م  الـــديج مســـرمر ولـــاق ال ســـيما م  الـــديج إلاســـالمج  ـــو محـــد ألاديـــا  الســـماوسةه و ـــلا يبنـــا م  متباعـــه 

. اء نــــانوا عرلــــا مم ا ــــ  عــــرب و لــــ     لنــــتهن مرتبحــــة ارتباطــــا و يقــــا ؤاوقــــدسيجــــب علــــيهن تبلــــن البرليــــة ســــو 

ولكج قد يلربس ع د البب، م  . فالقرآ  الكرسن نزل ؤاللنة البرلية وللل  فالبرلية مرتبحة ؤالقرآ  الكرسن

البرليـة والصـواب ع ـدي م   ـلا ال يبنـا حفـظ . اللنة البرلية متفوةة      تكف  ؤتفظ القرآ  الكـرسن

ه فتفظ اللنة مهمة مصحابها وال اطق   بهاه ولكج ارتباط البرلية ؤالقرآ  يجب  عوام  ؤقائها مطول وسزسـد 

وعليـــه يكـــو  البـــبء ألاكتـــ  علـــ  اوتافظـــة علـــ  البرليـــة وديمومتهـــا . كـــلل  مـــج عـــدد مربلميهـــا مـــج ا ـــ  البـــرب

 .وتحور ا عل  مؤ ائها

 :الهالة والبظمة والربجي  -2

ة لنـــة دينيـــة فـــإ   ـــلا يبحيهـــا إلاجـــالل والركـــرسنه واوتاولـــة علـــ  اوتافظـــة عليهـــاه ؤلـــه ســـع  ا ـــ  نـــو  البرليـــ

البـــرب مـــج اوســـلم   وا ـــ  اوســـلم   للربـــرف علـــ   ــــله اللنـــةه و جاد هـــا  ســـباب مربـــددة نـــ  حســـب اايرــــه 

متاولـــة  قصـــاء  وتـــ   ـــلا الســياق كـــلل  فـــإ  متاولــة الحبـــج بهـــا مو ت تيتهــا جانبـــا يجبلـــ  متهمــا تـــ . وارضــه

 . الديج نفسه

 :تردد ال حق ؤأصوا ها -3

   ارتبــاط اللنــة البرليــة ؤاوقــدس يبنــا اســرمرارسة ال حــق ؤأصــوا ها وحرنا هــا القصــ  ة والحوسلــة قــائن  ســبب 

فربقــى مصــوا ها مألوفــة موجــودة . تـالوة اوســلم   لهــا تــ  الصــالة اليوميــة وتــ  قــراءة القــرآ   ههــا لنــة يرببــد بهــا

 .ليها مج الرني   مو الربدي  مو الاخرفاءمتافظ ع
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 البووة وم اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

علــــ  واضــــع  م ــــاهج اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا مال يرجــــا لوا دور البووــــة تــــ  ؤ ــــاء م ــــاه هنه  لــــ  مههــــا 

صـــ ا للفـــرد نفســـه ه فمـــا دخلـــو تـــ  نـــ  منســـاق ارحيـــاة ومســـاربهاه ومصـــبتو البووـــة جـــزءا مـــج الركـــوسج الشا

وعليه يجب م  تكو  م ـاهج اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا ترمـاح  مـة البووـة تـ  !!!  ة   ؤربلن لنة مج بية

جزء منها وليس ت  مالبهاه و ل  نج يرمكج آلاخر مج فهن اللنة عل  مراد ـا الةـحيح  ن ـا نربامـ  مـة مـربلن 

وللل  يجب م  يراع  واضـبوا م ـاهج البرليـة لنجانـب مـا . وجودةيبيش ت  زمج البووة وارحدود ع ده ا   م

 :يل 

 :الربدد الثقات  -1

عل  واضع  م اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا م  يأخلوا ؤارحسبا  الربدد الثقات  اللي فرضـره البووـة 

ال ســـيما م  الثقافـــة علـــ  زمان ـــا  ـــلا فلـــيس مـــج اوبقـــول م  نظهـــر الثقافـــة البرليـــة الوحيـــدة تـــ   ـــله او ـــاهج 

البرلية تمر ت   لا الوقو ؤأزمة حقيقيةه و لا ال يبنا البرة م  نلنيهـاه  ولكنـا مدعـو   ـا   ـ  تبـدد الثقافـات 

تــ  م ــاهج اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه ل ــرمكج مــج اســتيبابهن وتتبيــب البرليــة لهــن و رســال رســالة لهــن 

ألاخـــرى ؤـــ     الثقافـــة البرليـــة إلاســـالمية تـــ  مجملهـــا الكليـــة حـــ   مفاد ـــا  م  البرليـــة تقبـــ  ؤربـــدد الثقافـــات

 . عبارة عج مزسف مج الثقافات اوفيدة اليا اسرحا  البرب مج صهر ا ت  حضار هن فيما مض ج مج الزما 

 ولكج     مي مدى نأخل ؤثقافة آلاخر؟ ووا ا ت  م اهج اللنة إلانجل دية لل اطق    ن   ا مو ا   ا مـج او ـاهج

 ! ألاج بية ال يأخلو  ؤالثقافة البرلية ؟

عمــر م ــاهج اللنــة إلانجل ديــة لل ــاطق    ن   ــا مكتــ  مــج عمــر م ــاهج اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه  ــلا    

   .  ضــافة  ن ــا ال نملــ  آلا   قافــة عرليــة وا ــحة اوبــالن مو نرفــق علــ  مالبهــا!!! ســلم ا ؤوجــود م ــاهج مصــال

لبربـــج يركـــا ر آلا  تـــ  او حقـــة الرماديـــة اليـــا ال نســـرحية م  نم ـــد مباوهـــاه وعليـــه ال يمكـــج م  اوكـــو  الثقـــات  ا

 .  نحالب آلاخر ؤرضم    قافر ا ت  م اه ه حيج تل  اووجهة  لي ا

 ن ا ؤتاجة     خلق مكو   قات  خاص ؤ ا  ضافة لرضم    قافة آلاخر ت  م اهج اللنة البرليـة لل ـاطق   بهـا 

 .ضواؤط مبي ة  له الضواؤط تراع  مبادئ ا وت  نفس الوقو تأخل ما  و حسج ع د آلاخر ولكج ضمج

 :الربدد الاجرماع  -2

ال ـــاةر تـــ  م اه  ـــا البرليـــة ؤكـــ  منواعهـــا ومطيافهـــا يجـــد مههـــا تنّيـــب الببـــد الاجرمـــاع  تـــ  او ـــاهجه ؤـــ      ـــلا 

لبــادات والرقاليــد واليــا تربــارض محيانــا ار انــب منيــب ؤالكليــةه و لــ     مــا يبــرف ؤم حــق البيــب ومحيانــا ا

 . كث  ة  مة الديج ومة  ل  فها عام  ضااط عل  اوللف ال يمك ه م  يخرج مج دائرة مبي ة فرضو عليه
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   مــــج طبيبــــة او ــــاهج م  تتــــانج الواقــــة وم  ترمــــاح  مبــــه تــــ  كث ــــ  مــــج م احيــــهه    اوــــربلن جــــزء مــــج  ــــلا 

شــاعر ومحاســيس ومواقــف اجرماعيــة ال يمكــج م  نرنافلهــاه لــلل  نــا  النســق الاجرمــاع ه واللنــة تبتــ  عــج م

عل  واضع  م اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا م  يأخلوا  لا  ب   الاعربار    مـج يرسـد م  يـربلن لنـتهن 

 ــــو مرتــــرر مصــــال مــــج  ــــله القيــــوده و ــــلا يبنــــا منــــه مرحــــور ومرقــــدم علــــ  اوــــ هج نفســــه ه و  ــــا يتــــدب عــــدم 

 الروافق 

 .و عدم الانجلاب لربلن اللنة البرلية

 :الهوسة البرلية -3

: ؤرمدــج م  الهوســة حــ !!! نــركلن كث ــ ا عــج الهوســة البرليــة ه وتــ  كث ــ  مــج ألاحــاي   ال نفقــه مبنــج الهوســة البرليــة 

ـــج طبيبــــتهن  ـــ  عـ ـــا يروافــــق عليهــــا مجموعــــة مــــج ال ــــاس لربتـ ـــلوكيات وألافبــــال وألاقــــوال اليـ ـــج السـ مجموعــــة مـ

 . هن وما يم د ن عج آلاخروانرماءا 

فمــا  ــو تــ  . وعليـه فــإ    ــاي انفصــام ؤــ   الواقــة وم ــاهج اللنــة البرليـة لل ــاطق    ن   ــا وحيــج لل ــاطق   بهــا

الواقة يخرلف عن  و عليه ت  او اهج  لا    سلم ا مصال ؤوجود فكرة الهوسة ت  م اه  اه ؤ   ننا مزعن م  

والســـبب تـــ   لـــ  م  مســـار الهوســـة البرليـــة . منيـــب فيهـــا الهوســـة البرليـــةكث ـــ ا مـــج م اه  ـــا تـــ  الـــوطج البربـــج 

مصـــيب ؤخلـــ  نتيجـــة البووـــة ومـــا تببهـــا مـــج آ ـــار ســـلبية علـــ  عاو ـــا البرليـــة نتيجـــة للضـــبف الثقـــات  والفكـــري 

 . والبلما اللي م ي ا ؤه مج قب  البووة مصال

مكج مــج تضــم   مفهومــه تــ  م ــاهج اللنــة البرليــة  ن ــا ؤتاجــة لب ــاء مفهــوم الهوســة البرليــة تــ  البدايــة نــج نــر

و ـــلا يبنـــا ؤالضـــرورة م  نرفـــق علـــ  مبـــاي   متـــددة ال نخرلـــف عليهـــا  ـــن ن حلـــق   ـــ  صـــيااة . لل ـــاطق    ن   ـــا

 .  له اوباي   ت  قوالب م ه ية يمكج م  تبت  عج  وست ا البرلية
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 البالقات الرارسخية

و  اكرت ــا قوســةه و ر اصــات الرــارسخ حاضـرة تــ  عقول ــا ومــج  ــن تــ  ردود نتـج تــ   ــله القرســة الصــن  ة مصـبت

مفبال اه وللل  نا  لزاما علي ا م  نوجه م اه  ـا   ـ  مـا  ـو مقـرب   ـ  الروافـق والرقـارب ؤـ    بضـ ا الـبب، 

كرســة فاو ــاهج اللنوســة ال اهحــة حــ  تلــ  اليــا تبنــا مبــالن ف. دو  م  نجــد   ــا مو   ــاي نفســا ينــّرب مو يشــّرق 

وت   لا السياق علي ا م  نراع  ع د الرأليف . وحضارسة عاوية يأخل بها ار مية دو  تردد مو تخوف مو تترز 

 :ما يل 

 :السيحرة والهيم ة -1

و ــلا مالحـــظ تـــ  كث ـــ  مـــج او ــاهج النرليـــة اليـــا تتـــاول م   هـــيمج علــ  عقليـــة آلاخـــر وم  تســـرتو  علـــ  جميـــة 

نا  بـ، ال صـوص الربليميـة ع ـد آلاخـر تتـاول م  تسـيحر علـ  عقـول فقـد وجـد. سلوكياته لركو  جزءا م ـه

الدارســــــ   للنــــــتهن ه و ةهــــــار م  مصــــــحاب  ــــــله اللنــــــة  ــــــن ممــــــة مثاليــــــة ه و ــــــو ألاصــــــأ وألادق و ــــــن مصــــــحاب 

وكــــلل  نجــــد  بــــ، ال صــــوص تــــ  م ــــاهج اللنــــة البرليــــة !!! ارحضــــارة وا ــــ  ن  ــــن مــــج ألادنــــى ومــــج ألاصــــاار

 !!! ت  فكرة من ا مفض  ألامن والشبوب ومن ا مصحاب ارحق اوحلقلل اطق    ن   ا مج تخوض 

فك   لا مرفوض جملة وتفصياله  ن ا نرسد م اهج  بيدة عج فكرة الهيم ة والسـيحرة علـ  آلاخـره  ن ـا نرسـد 

ـــ  م ـــــا آلاخـــــر ـــ  نــ ــــة  يكمــ ـــاهج تكميليـ علميـــــا وحضـــــارساه  فـــــ تج مـــــج  ـــــلا اوفهـــــوم اوتـــــدد والـــــلي يخـــــط : م ــ

 سـد الواحـد تـ  تكوسن ـا البشـري و   اخرلفـو عقائـدنا ولنات ـاه مـة اوتافظـة علـ  خصوصـيات إلانسانية نار

 .  ن  ف ة

 :تكردس الاتجا ات إلايجاؤية  -2

لب  واضع  م اهج البرلية لل ـاطق    ن   ـا قـد اـاب عـنهن تكـردس الاتجا ـات إلايجاؤيـة تجـاه اللنـة البرليـة 

ـــن م ــــاه هن اورداولــــة  ـــ  مبظـ ـــا تـ ـــا تــــ  ألاســــواقوال ــــاطق   بهـ ـــا يبمــــ  علـــــ  .حاليــ وتكــــردس  إلايجاؤيــــات وتبزسز ـ

ترايب آلاخر ت  تبلن اللنة البرليةه وإلاقبال عليها  قباال كب  اه  ل  م  صورة البرلية وال اطق   بها قـد تـن 

    فبلــ  . تشـويهها مـج قبــ  آلاخـر ومـج قبل ــا نتـج مــج خـالل مـا قــام وسقـوم ؤــه  بـ، مـج ار هلــة واو تـرف  

ـــ    ـــــله او ـــــاهج م  تبمـــــ  ؤأقصـــــ ج طاقتهـــــا الف يـــــة ولـــــلناء مرفقـــــه  تـــــ  تضـــــم    يجاؤيـــــات البرليـــــة والبـــــرب مثــ

واوســلم   مــج ناحيــة نــوههن مصــحاب حضــارة  نســانية ومــج جهــة مخــرى مههــن مصــحاب مســع  خ ــ ي يمرلكــو  

تـــ  تزوســـد  ـــله و ـــله اوخـــاز  ال ت ضـــب  ههـــا مـــا زالـــو مســـرمرة . فيـــه مخـــاز  مـــج اوواقـــف ألاخالقيـــة ال بيلـــة

 .اوخاز  ألاخالقية ال بيلة ؤرل  اوواقف ارحية اوباصرة
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 : الوسحية إلاسالمية -3

البــرب : نتــج ال نرســد فــرض منفســ ا تــ  او ــاهج فرضــا فجــاه  نمــا نرســد م  نحــرح م ــاهج عاويــة تصــقأ لكــ  مــج 

ؤالد ـــن و كـــلل  لن ــــ   الـــليج يبيشـــو  تـــ  النــــربه واوســـلم   مـــج ا ــــ  البـــرب الـــليج يبيشــــو  تـــ  النـــرب وتــــ 

ولمــــا م  دين ــــا يفــــرض تبلــــن اللنــــة البرليــــة علــــ  . البــــرب واوســــلم   و ــــن الف ــــة ألاكاــــ  نفبــــا مــــج  ــــله او ــــاهج

البرب والي ـن علـ  حـّد سـواء نـا  لزامـا علي ـا م  نـدخ   بـ، اوفـا ين إلاسـالمية الباويـة  مي اليـا تروافـق 

تـــ  دين ـــاه وال ؤـــأس   ــا م  نضـــيف مواقـــف تارسخيـــة ونصوصـــا  عليهــا إلانســـانية جمبـــاء وحـــ  كث ــ ة وارحمـــد هلل

 . ترلوسة ح  مج صمين دين ا عل  مال تكو   له إلاضافات مبرللة فجة

وال ؤــأس   ــا م  تترــوي .  نســانج وبشــري وعــالما:    وســحيت ا تبنــا من ــا نقبــ  آلاخــر ضــمج مــا  ــو مرفــق عليــه

. ية ال تبـارض دين ـا مو مـا صـأ مـج عادات ـا وتقاليــدنام اه  ـا علـ  مـا  ـو صـحيح مـج مفـا ين ارليـة مو مشـرق

وال ؤــأس تـــ   ـــله او ـــاهج م  تترـــوي علـــ  منســـاق مربــدد اوشـــارب وعلـــ  حضـــارات نانـــو تـــ  الســـاؤق نت اســـا مو 

عل  حضارات مازالو قائمـة تـ  وقر ـا ارحاضـر شـرسحة الروافـق مـة اوكـو  البـالما الـلي نتـج جـزء م ـه ومـج 

 .  تكوس ه و ر اصاته

 :لبقول اوخاطبةا

علـــ  واضـــع  م ـــاهج اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا م  يت بهـــوا   ـــ  مههـــن يخـــاطبو  تـــ  م ـــاه هن عـــدة عقـــول 

ولبــ  مـا يب ي ـا   ــا ؤدرجـة مكتـ   مــا . مخرلفـة ومـا تشــم  عليـه  ـله البقــول مـج تبـدد تــ  اوشـارب والثقافـات

ؤتاجة     توازنـات مكاـ  قبـوال ممـا حـ  عليـه آلا  م اه  ـاه  مي  ن ا. النرلية وإلاسالمية ا   البرلية: البقلير  

   علي ا مراعاة ما يمكج م  يقبله البق  النربج ونسرحية مج خالل  ل  م  نرابـه ونتببـه ؤاللنـة البرليـةه 

فبقلية الت نج . وكلل  ال يربارض  ل  مة البقلية إلاسالمية اليا تبيش ت  النرب مو اليا تسروطج ت  ؤالد ا

لتدم دينيا و اللي يبيش ت  تركيا ا   تل  البقلية الت كيـة اليـا تبـيش تـ  تركيـا وا ـ  ملتدمـةه وكـلل  عقليـة او

 .الت نج  شك  عام واللي يبيش ت  موانيا مثال تخرلف عج الا     مبا

وفكرسـا      ف تج ممام عقول مربددة اوشارب والثقافات والانرماءاته و لا يرحلب م ا  نـاء لنوسـا و قافيـا

و ـلا يرحلـب م ـا كـلل  مبرفــة . نـج نسـرحية م  نصـ ة منهاجـا يالئـن نـ   ـله الاخرالفـات والر اقضـات محيانـا

مي من ـا ممــام كراؤـة م ــاهج مدروسـة  ب ايــة . ؤحبيبـة الرفك ــ  البقالنـج والبــاطفج ع ـد  ــله الف ـات اوســتهدفة

 . فائقة وم اهج لها مسس فكرسة و قافية ولنوسة مبرت ة

 : لا السياق نحرح مس لة ت  ااية ألا ميةوت   

مــــا موقــــف م اه  ــــا مــــج البــــرب الــــليج يبيشــــو  تــــ  النــــرب؟ و ــــ  نتــــج ؤصــــدد ارحفــــاظ علــــ   ــــوستهن؟  ــــ  

 محلوب م ا م  نثقفهن ؤدينهن مج خالل  له او اهج؟ وما موقف ا مج عادات البرب وتقاليد ن؟ 
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وازنـات اليـا  كر هـا سـاؤقاه فـ تج ال يمكـج م  نقصـر  له مس لة مشروعةه وإلاجاؤة عنهـا تكـو  مـج خـالل الر

عاويــة دينيــة حضــارسةه ( لنــة ) م اه  ــا علــ  ف ــة دو  ف ــةه وال علــ  مبرقــد دو  آخــر  ن ــا تــ  ألاســاس نــدرس 

و   ألامــر كـــلل  فبلي ـــا م  نكـــو  ضـــمج الروازنـــات اوقبولـــة لـــدى نـــ  الف ـــات اوســـتهدفة دو  تمي ـــد مو تفرســـق 

 .رااص والت ؤية ارااصة يمكج م  يكو  ت  دروس الديج والاعرقادومجال الربلين ا

 الفرضيات                                                      

يجــــب الانتبــــاه ع ــــد وضــــة م ــــاهج اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا مو مي م ــــاهج لنوســــة مخــــرى   ــــ  مــــا مســــميه  

 :ت  ااية ألا مية ؤفرضيات اونهاج وح   الب صيااات لفرضيات 

 صيااة الفرضيات اللنوسة  -1

 صيااة الفرضيات الت ؤوسة -2

 صيااة الفرضيات الفكرسة -3

و ــله او ظومــة الثال يــة مــج الفرضــيات تكــّو  كث ــ ا مــج او ــاهج اللنوســةه وتبرمــد عليهــا ولــدوهها يكــو  اونهــاج  

لـــ  فلســــفة اونهـــاج الــــلي نرســــد ممــــا تتديـــد مبــــالن  ـــله الفرضــــيات فيبرمــــد ع. قاصـــرا وضــــبيفا وثنراتـــه كث ــــ ة

 : مما فيما يخص ا نتج ت   لا البتث فإ  تل  الفرضيات سرنرظن موال ت   طار فلسفج يقوم عل . وضبه

تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا ونشـــر اللنـــة البرليـــة تـــ  مصـــقا  البـــالن وم  يرفاعـــ  آلاخـــر مـــة البرليـــة 

مهها لنة حضارة و قافـة وفكـر وعلـن ومههـا لنـة حيـة ووالدة وخالقـة تفاعال يجبله يتب البرلية وم لها ودبرف 

ه ودسـرأنس ؤالـديج إلاسـالمج كـديج (الثاؤـو واورن ـ  ) ومبت ة عج مدق الرفاصي ه ومرجددة تـ  محـد مسـراؤيها 

 .سماوي له مكانره الباوية وحضوره القوي 

وا ــحةه وال نتمـ  فلســفة اونهـاج مكاــ  وبهـلا نقـوم ؤكراؤــة صـيااة الفرضــيات الثال ـة ضــمج  ـله الفلسـفة ال

 . مما تترم 

 مج مسس ؤ اء او هج                                            

 : ألاسس ال فسية -1

وتربلق  له ألاسس ؤار وانب الداخلية للـ فس إلانسـانية تـ  تبلـن اللنـة البرليـةه وتـ   ـله ألاسـس يجـب م  

و ــو مــا تنافلــو . البرليــةه     لــ  يــل ر تــ  طرسقــة ؤ ــاء اوــ هج وتحبيقاتــهنراعــ  الــدوافة وال ــواز  لــربلن اللنــة 

 .ع ه كث   مج او اهج اووجودة حاليا مما م ر تأ   ا سلبيا عل  طبيبة اونهاج ول ائه
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وتـــــ   ـــــلا إلاطـــــار يجـــــب م  نـــــدرس ار وانـــــب الداخليـــــة للـــــ فس إلانســـــانية دراســـــة علميـــــة مرجـــــردة  بيـــــدة عـــــج 

و   نانـو حـ  جـزء مهـن منهـا ولكـج لـيس لكـ  الف ـات اليـا تراـب ؤـربلن . باطفـة الدينيـة البواطف ال سيما ال

 .فا و   م  يأتج ار انب الدينا تلقائيا و اتيا ونتيجة لربرفه عل  اللنة البرلية نلنة  انية. البرلية

 : ألاسس اللنوسة -2

وتــ  . ين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــاتت كــز  ــله ألاســس علــ  اوتــاور اللنوســة اليــا يــدور عليهــا ؤ ــاء مــ هج تبلــ

 ـــلا الســـياق فـــإ  مفضـــ  مـــا يتـــدد مبـــالن  ـــله ألاســـس الدراســـات اللســـانية ارحديثـــة واليـــا ايبـــو تمامـــا تـــ  

 : ولب  مج م ن تل  ألاسس اللنوسة. م اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

 اوتور الصوتج ال حقج  -

 اوتور اوي ما  -

 اوتور الت كي ا  -

 ور الدال  اوت -

 اوتور الربب  ي  -

 : ألاسس الرصميمية -3

ااؤو عج م اهج اللنة البرلية لل اطق   بها وبن   ا  لا ألاساس اياؤا تاما ه حيث ال نجـد للرصـمين اوـرقج 

فـــ تج ؤتاجـــة ماســـة   ـــ  تصـــامين م ه يـــة تـــ  قمـــة . وارحـــديث مي وجـــود تـــ  كرـــب اللنـــة البرليـــة علـــ  إلاطـــالق

.    آلاخــر قـــد تبــود علـــ  كربــه وحــ  تـــ  قمــة ألاناقـــة والروعــة تـــ  الرصــمين وإلاخـــراج الاحتــ اف والروعــة و لـــ 

ف تج ؤتاجة     مخصائج ؤصرسات وعيو  ونتج ؤتاجة   ـ  مصـمما جرافيـ  علـ  درجـة عاليـة مـج إلاتقـا  

 .   رخ.....ونتج ؤتاجة     مخرج فنا للكرب ونتج ؤتاجة     رسام   مهرة

البرلية لل ـاطق    ن   ـا يجـد مههـا مـا زالـو طفلـة اضـةه ومـا زالـو تـ  ؤـدايتها ألاو ـ ه     اورأم  ؤم اهج اللنة

ومـــا زال مـــللفج  ـــله او ـــاهج يفرقـــرو    ـــ  الدراســـات . ومـــا زل ـــا ؤتاجـــة لبمـــ  منهجـــ  ملسســـ ا تـــ   ـــلا اوجـــال

 . وإلاخراجإلاحصائية والوصفية ت  ؤ اء م اه هن اليا تبانج ضبفا وا حاه نا ي  عج تق يات الرأليف 

وتـ   ـلا السـياق يرحلــب ألامـر م ـا جهـودا مرضــافرة ل تقـق مـوطئ قـدم تــ  مجـال الدراسـات اللنوسـةه ومجــال 

وبهـــلا فـــإ  ضـــروب الرـــأليف قـــد تربـــدد ولكنهـــا يجـــب م  نرفـــق علـــ  وضـــوح او ه يـــة . تبلـــين اللنـــات ألاج بيـــة

 .  ن   ااوبرمدة ت  تأليف مي مجموعة تخط تبلين اللنة البرلية لل اطق   
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 الروصيات

عم  ر  ة ترألف مج مصحاب ارات ات واومارسات اويدانية ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    -1

 .وتضن  له الق  ة خت اء ت  الدرس اللسانج البربج.  ن   ا

عم  دراسة ميدانيةه ومخرى  حصائية وبرفة م ن مفردات البرلية اورداولة آلا  ووضبها ت   -2

 . قسيما علمياحقول مقسمة ت

 . الا رمام ؤالدرس الصوتج ع د وضة م اهج اللنة البرلية لل اطق    ن   ا -3

 :  عم  دراسة وصفية تتليلية تكو  رك دة مهمة ت  كراؤة اونهاج تشرم  عل  ار وانب آلاتية -4

 ار انب الاجرماع  - م

 ار انب إلاقرصادي - ب

 ار انب السيا  ا  - ت

 ار انب الثقات  - ب

 

ركام  مج  خصائج عيو  ولصرسات ومصمما جرافي  ورسام   نج البم  عل  تكوسج فرسق م -5

 .يرمك وا مج  خراج او هج  خراجا مرق ا عل  مسروى عالما
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 فكري عبداملنعم السيد النجار. د :الباحث

خصائص الخطاب اللغوي في مقررات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء اللسانيات "

 "التطبيقية

 م اللغة العربية ، كلية آلاداب ، جامعة الشارقةمحاضر في  قس

 

 :مقدمة

وعاء  -مية لنة –مج اوبادك اللنوسة اورَفق عليهاه واوقبولة مج جمية الدارس   والباحث   م  اللنة   

الفكره والفكر مضمو  اللنةه وال انفصام ؤينهما     ال يسرحية إلانسا  م  يفكر ؤحرسقة مجردةه و نما 

ُ   ال ؤاللنة . الل الكلمات وألالفاظ والت اكيب اللنوسة اليا ترفاع  ت    ايا عقلهيفكر مج خ
َ
ْ ق

ُ
وألافكار ال ت

ومج  له اوبادك . او حوقة مو اوكرولةه وقد ت ق  ؤااشارة ع د طائفة خاصة مج الصن والبكن وا   ما

 لقحضارة وانبكاٌس لهاه وترق  اللنة ؤرق  حضا
ٌ
ا م  اللنة صورة وكن عز مقوام " رة شببها ومركلميهاه ميضك

َ ا الرارسخ عج عهد    ا رحضارة عرلية  سالمية  ؤا  البصر الببا  ا اللي تقدمو "!.  بز لنات 
َ
وقد حدَّ 

ا م  يهرموا  -   مرادوا م  يشارنوا ت  ص ة ارحضارة اوباصرة  –وعل  البرب آلا  . فيه اللنة البرلية كث  ك

ْب ؤربلين لنتهن البرلية ل
َ
 .لبرب ولن   البرب كما فب  مجداد ن مج ق

 : جهود البرب واوسلم   ألاوائ  ت  نشر اللنة البرلية وتبليمها -       

ع اية فائقة م ل مشرق شمس إلاسالم  –سياج  وستهن  -ُعنَا البرب واوسلمو  ألاوائ  ؤاللنة البرلية    

وقد سع  اوسلمو  . ا  عربج مب   مج لد  رب الباو  اليا مضاءت البالنه وم ل نزول القرآ  الكرسن ؤلس

م   –ؤفض  إلاسالم  –وقد اسرحاعو اللنة البرلية " ألاوائ      نشر اللنة البرلية مة فروحا هن اوباركةه 

َق رصيَد ا البشريه وم  تل ر ت  ارحضارات اليا الَرقْو بها م  اء الفروحات  ة رقبَتها ار نرافيةه وتبّمِّ توّسِّ

اسرمالة لنات  –ؤفض   لا الديج ار ديد  –كما اسرحاعو البرلية . سالميةه فاسرمالتها واسروعبتهاإلا 

 عج لنا هنه فأؤد  
ك
البالد اوفروحةه واستيبابها  بدما رض ا م لها ؤلنة القرآ ه وللنة الوح  إلالها ؤديال

إلاقبال عل  تبلن اللنة البرلية  ه  ن مصبح....القوم ت  اللنة ار ديدةه فجبلوا منها اللنة الباويةه 

ا 
ك
ا ومألوف وقد مصبتو اللنة البرلية . 1"وتبليمها للمسلم   ال اطق    ن   ا م ل  ل  الرارسخ ممركا طبيبيك

ة . م ل  ل  الرارسخ لنة الديج والبلن والرارسخ إلاسالمج وارحياة حَّ مها مج ا   البرب ضرورة ُمقِّ
ُّ
ومصبح تبل

و كلا وجدت اللنة البرلية . ار ديده ومج مج  الاندماج ت  البي ة البرلية إلاسالميةلفهن إلاسالم والديج 

ا النتشار ا خارج ألارض البرلية ا جديدك  . ميدانك

                                                           
1
ه 1رمةه طعبد البزسز ؤج  ؤرا ين البصيل ه منشورات جامبة مم القرىه مكة اوك. مساسيات تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه د - 

عبد السالم عبد البزسز فهماه . نصاب الصبيا  ومس  ة سرة قرو  ت  تبلين اللنة البرلية للمسلم   ا   ال اطق   بهاه د: وانظر كراب. 7: ـه ص1422

 . ه وما  بد ا5 ـه ص1415ه 1جامبة مم القرىه مكة اوكرمةه ط
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ا للنة البرلية  حيج ال يكو  ار ه  بها  ا ؤالديج ار ديده ومبلمك رك ِّ
ّ

لقد اعرت  البربج اوسلن ألاول نفسه ُمَبش

ْهنِّ تبالين 
َ
ا ممام ف . إلاسالمه مو الربايش مة اوسلم   ارُ دده فركو  لنة اراحاب ح  اللنة البرليةعائقك

لنشر البرلية ت  البالد إلاسالمية ا   ال اطقة بها ت  الرّيه  لبلميةوللل  مخل عل  عاتقه  نشاء اوراكز ا

" و. لدكجه وا   اونيساؤوره ومصفها ه ولخارىه و راةه وسمرق ده ومروه واسرانبوله وتت يزه وحيدر آؤاد ا

نانو نيساؤور مول مركز علما مهن ت  خراسا ه وةلو مترفظة ؤمكانتها حيج زمج السالجقة الليج اتخلوا 

وسروى عج ارحاكن مبج عبد   . ؤخراسا  عاصمة لهنه  ن انرقلوا     مصفها  ت  ارب  يرا ( مرو )

َيْو ت  إلاسالم نانو تل  الي َيْو ت  نيساؤور ل مام مبج ا حاق ال يساؤوري م  مول مدرسة ُؤ ِّ ا ُؤ ِّ

َيْو الؤج فوريه وقب  ؤ اء ( ـ418ت)إلاسفرايينا  ا ُؤ ِّ
ه وتقاربها ت  الرارسخ مدرسة مخرى ت  نيساؤور ميضك

 .2..." له اودرسة نانو الدروس تلقى ت  اوساجد عل  الرسن اوبمول ؤه ت  سائر البالد إلاسالمية

ؤالورود ممام البرب واوسلم   ألاوائ  لرتقيق ما منجزوه مج ممجاد رادمة     ألارض لن تكج مفروشة   

إلاسالم واللنة البرلية ه فقد واجهتهن صبولات كث  ة ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه 

ه والب    مزةه والقاف  ه والضاد ةاءك وخاصة ت  مجال ألاصوات عل  ما سن ىه حيث ت حق ارحاء  اءك

اه وا    ل  مج صبولات نا  مج م ن مسبابها الرداخ  ؤ   اللنة البرلية واللنات ألاج بية ت  مجال اي  ك

ولكج مكانة اللنة البرلية وعظمتهاه وقوة الدولة إلاسالمية آنلاي . ألاصوات والصرف وال تو والداللة

َرا مج تل  الصبولات
َ
ل
َّ
ل
َ
عليها مج واقة خت ات ميدانيةه ال مج م  يرنلبوا  -ؤإخالصهن -واسرحا  اوبلمو  . ق

ة عل  لنات مج بية كما  و الشأ  ت  عصرنا ارحاضر
َ
ق  . واقة نظرسات مج بية مسروردة محبَّ

م  تسروعب حضارات ألامن اوخرلفة  -ؤفض  البرب واوسلم   ألاوائ  –وقد اسرحاعو اللنة البرلية    

الكرسن مصبتو لنة عاوية قوسة تصمد ممام اوتج  ولفض  القرآ . مج خالل تبليمها لل اطق    ن   ا

واله مات الشرسة ضد اه ومقرت بها ألامن اورتدة لنة رسمية ت  عصرنا ارحديثه كما مقرت بها م ظمات 

ه وم ظمة الةحة الباويةه (اليونسكو) مربددة مخرىه كم ظمة ألامن اورتدة للت ؤية والثقافة والبلوم 

 .     وا   اوم ظمة البم  الدوليةه 

 : م مية تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا -

ا م  يمرد  لا الا رمام مج مؤ اء     ه ولكج ينبغ  ميضك
ك
ينبغ  م  يهرن مؤ اء اللنة البرلية ؤربلن لنتهن موال

اه وسب َ ا فيما َوَرَد آنفك فِّ
َ
ةِّ َسل

ا مج ُس َّ
ك
ا     ترسيخ قدماللنة البرلية     تبليمها لل اطق    ن   ا انحالق  يك

ارحضارة البرلية وإلاسالمية ت   له الدول ا   ال اطقة ؤالبرلية لررواص  الشبوبه وترفا ن وتربايش ت  

ْهن  قافة آلاخر
َ
 .تسامح واحت ام دو  كرا ية نتيجة عدم ف

قومات ار انب اللنوي جانب مسا  ا مج جوانب حيات اه واللنة مقوٌم مج م ن م" ومود م  مش       م     

َيةِّ تفك  ناه والصلة ؤ   
ْ
ن د ؤين ا ه واوكو  لبِّ حيات ا وكيان ا وح  ارحاملة لثقافر ا ورسالر اه والراؤط اووحِّ

                                                           
2
 . 9ه8:ص:ه ساؤقه ... نصاب الصبيا  - 
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ومج مج   لا ينبغ  م  نبرنا بهله اللنة الشرسفة . 3"مجيال اه والصلة كلل  ؤين ا ول   كث   مج ألامن

 . قوميةع اية كت ى ونجبلها ت  مقدمة قضايانا الدينية وال

ا توجهه دوافة دينيةه ودوافة قوميةه ودوافة     ا حضارسك    تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا تبليمك

و  ا نا  البرب ي حلقو  ت  تصدير لنتهن     ن  .  قافية ه ودوافة اقرصادية ه ودوافة  عالمية ه وا    ل 

لدا  تروجه     تبلن البرلية ؤالدوافة نفسها مو ؤالد الدنيا ؤدافة دينا مو  قات  مو قومج فإ   ب، الب

  -فاوال ديو  والكورسو  . ؤدوافة اقرصادية
ك
يصرحو  ؤحموحهن     ألاسواق البرليةه و قامة عالقات  -مثال

ا استهالكية كب  ة
ك
وقد مقب  ألامرسكيو  عل  تبلن اللنة . تجارسة قوسة مة البالن البربج اللي يمث  سوق

اب ارحادي عشر مج سبرمت  اوبروفة ضمج خحة است اتيجية رحفظ ألامج القومج البرلية  بد محد

 .  4للواليات اورتدة ألامرسكية

ق فرص عم  لهن ت  اوجال الدؤلوما  ا مو الثقات  مو إلاعالمج   
ْ
ل
َ
ن اللنة البرلية يفيد ألاجانب ت  خ

ُّ
   تبل

يفرح للبرب مجاالت للبم  ت   -وخاصة إلانجل دية  -كما م   تقا  مية لنة مج بية . مو الت ؤوي مو ا    ل 

ا ا مو تداوليك  . ؤالد ن وخارج ؤالد نه ومج   ا تت ز م مية تبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ؤراجماتيك

ا مهها مقدسة ع د اوسلم    فها لنة     واللنة البرلية جديرة ؤاحت ام ألاجانب لها   ههن يبرفو  تمامك

كما يبرفو  مهها تبد مج مقوى الرواؤط ؤ   . رسنه وارحديث الشرسفه ولنة الت اب إلاسالمجالقرآ  الك

وفوق ن   لا فللبرلية وضة خاص   هها اسرحاعو م  ت تشر ت  " البرب ت   طار القومية البرليةه 

ا ت  فت ة قص  ة مج حساب الزمجه وتنزو لنات مخر  ا واسبك ى ت  موطاهها  القرو  ألاو   مج حضار ها انتشارك

لن يصمد  بضها للنزو وتراجة واخرفى ت  طيات الرارسخه ومنها ما قاومو  ن انتهو     الربايش مبها 

ا وعبارات
ك
ا مخرىه ملفاة ا والكث   محيانك وقسن  الث مج اللنات اسربار . والاسرفادة منها فأخلت القلي  حي ك

   .5"ألاؤجدية البرلية  بد م  وجد فيها الكمال اللنوي 

لقد تتملو اللنة البرلية نصيبها اووفور مج اوسلولية الباوية  بد  لا الزحف ارحضاري البا ره   

فظلو وعاءك للثقافة الباويةه ومداة لقحضارة إلانسانية مج القر  السادس اويالدي     القر  الرا ة عشر 

 رمامات م لها لتسهن ؤقسط كب   مج وجاء تبليمها لن   البرب ت  البصر ارحديث عل  قائمة ا. اويالدي

 . له اوسلولية الرارسخية مرة مخرى 

 

 

                                                           
3

 .233ه 232: مهص1964ه 2ائط البرليةه متمد اوباريه دار الفكر للحباعة والنشر والروزدةه ؤ  وته طفقه اللنة وخص -  
4
الواقة وسب  النهوضه مجموعة مج اوللف  ه  صدار مركز ألام   عبد اوتسج ؤج جلوي ؤالشارقةه إلامارات البرلية : البرلية لنة القرآ : انظر - 

 .  83- 81:مه ص2118- ـ 1429ه 1اورتدةه ط
5

 . 11:ه ص(ت.د) عل  ارحديديه دار الكاتب البربج للحباعة والنشره القا رةه .مشكلة تبلين اللنة البرلية لن   البربه د -  
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 ( إلاطار البتثا)دراسات تمهيدية : اوبتث ألاول 

   م ن ع اصر تمك   البرلية عل  ملس ة مربلميها مج ال اطق   بهاه مو  ن   ا يرضأ ت  :  مشكلة البتث*

نه : لرئيسة لهلا الرمك   ت وترضأ الب اصر ا. الب اية ؤم اه ها مو مقررا ها ِّ
ّ
َبل

ُ
الكراب الربليما اوقرره واو

 . و لا يتراج     رْسن خحط واست اتيجيات وا حة قاؤلة للرجرسب والرحبيق. والحالبه وإلاعالمه وا    ل 

ا يرجه     ( الكراب الربليما اوقرر )وقد سع  الباحث     الت ك د عل  ع صر    ا نظرسك
ك
يضة له مخحح

ب اللنوي مو ال ط اللنوي  ليبار ه عل  مسس علمية ت  ضوء علن اللنة ارحديث مو اللسانيات اراحا

ه و و سلسلة مكونة مج عدة مجزاء تستهدف الرالميل ألاجانب فوق (محب البرلية)واخرار كراب . الرحبيقية

للنة البرليةه و له مرحلة مهمة يجب الب اية بها مج مج  م  يكتسب  لالء اوربلمو  ا. سج السادسة

 . وتقوى اولكة مو الكفاءة اللنوسة لديهن

 : ول اءك عل  ما سبقه فإ  البتث يتاول إلاجاؤة عج السلال آلاتج   

 ما م ن خصائط اراحاب اللنوي ت  مقررات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا؟ 

 : ترمث  فيما يأتج وتسرلزم إلاجاؤة عج  لا السلال الرئيس م  نجيب عج مس لة فرعيةه   

 كيف يمكج الربرف عل  خصائط اراحاب اللنوي ت  مقررات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا؟  -1

 ما م ن  له اراصائط اليا يجب توافر ا ت  تل  اوقررات؟  -2

 م  يفيدنا ت   لا اوجال؟ ( مو علن اللسانيات الرحبيقية)   يمكج لبلن اللنة ارحديث  -3

 الروصيات اليا تفيد مللفج الكربه والقائم   عل  ممر تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا؟   ما -4

يهدف     ؤيا  م ن خصائط اراحاب اللنوي ت   -كما يرضأ مج ع وانه  – لا البتث :  م داف البتث*

ا يبرمد عل  مسس اللسا ا دقيقك نيات الرحبيقيةه مقررات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا تتديدك

وُدسرفاد م ه ت   عداد مقررات دراسية للحلبة ا   ال اطق   ؤالبرلية ت  اوسرقب ه مو نقد اوقررات ارحالية 

ا ؤ اءك  اعادة إلانراج مج جديد عل  مسس علمية وا حة وحين ل يسع      تحوسر او اهج والوسائ  . نقدك

 .رليةه ومتاولة تقدين محدب الاست اتيجيات ت  تبليمهاوألادوات ومساليب الربلين لل اطق    ن   الب

اه :  م مية البتث* تكمج م مية البتث ت  ضرورة الروجيه والر بيه     م  تبلين اللنة البرلية عمومك

ا يبد ضرورة قومية و قافية وحضارسة ودينيةه ورلما تدخ  الضرورة   وتبليمها لل اطق    ن   ا خصوصك

ولرتقيق  له الضرورات ينبغ  الا رمام ؤك  جوانب البملية . ارحا   ت   لا اوجالالاقرصادية ت  عصرنا 

 .  اوبلنه والحالبه واو هجه واوقرره وا    ل : الربليمية

وتزداد م مية  لا البتث ؤارتباطه ؤواقة تدردس اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه     نه يدرس    

لة ت  اوجال الت ؤوي والربليماه ( للنوي ال ط ا) خصائط اراحاب اللنوي  وسحبق ت  مقررات مراحة ومجرَّ

فهو يبم  عل  مد جسور الرواص  ؤ   البتث البلما واويدا  الت ؤوي (. محب البرلية)عل  سلسلة 

 . الرحبيقج
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الصوتيةه واوي ميةه والصرفيةه : )6موضو   لا البتث يت اول خصائط اراحاب اللنوي : حدود البتث*

ا ت  ضوء علن اللنة ارحديثه مو اللسانيات الرحبيقيةه وسيبرمد عل  ( ال توسةه والدالليةو  ا وتحبيقيًّ نظرسك

ا للدراسة ومج مج   لا سركو  حدود  لا البتث ممثلة ت  دراسة  ب، . اللنة الفصح  البصرسة متورك

 . اوقررات اوسرفاد منها آلا  ت  الردردس ومتاولة نقد ا

ه وسخرط ؤمقرر اورحلة (محب البرلية ) ث مقرر اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  سلسلة ودشم  البت   

كراب الرلميله وكراب ) وسركز ت   له اورحلة عل  ( مج الصف ألاول     الصف السادس ) الاؤردائية 

فهله ار وانب ح  "  .كما يت اول ار وانب الصوتيةه واوي ميةه والصرفيةه وال توسةه والداللية(. الردرسبات

مساس البتث اللنوي و دفه ارحقيقجه وح  اليا ترمرة ؤرارسخ طوس  مج البتث واو اقشةه وح  اليا ترجه 

و له ار وانب ليسو مفصولة . 7" ليها منظار البلماءه ودبنا بها الباحثو  عل  اوسروى البام وارااص نليهما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                                                                                                            البتث لنرض درا  ا ؤتثا تبليمات  حقيقة اللنةه و نما جاء الفص    ا ت   لا 

ةِّ مراحَ  واخريارات  ترمث  ت  ارحلف وإلاضافة مج خالل القراءة : م هج البتث*
دَّ بِّ مرَّ ع وا   لا البتث  ِّ

وحي ما اسروى . ألاولية والبتث عج اوراجة او اسبةه واخريار مقرر تبليما للرحبيق والرتلي  والرمثي 

ا
ك
وم  اء  ل  توصلو     ضرورة اتبا  او هج . ع وا  البتث عل  ما  و عليه آلا  تأملو فيه  ضة له مخحح

ُق : الاسرقرائجه والدمف ؤ   او ه   
َ
اللي يبد ناورآة ( او هج الركامل : )الوصفجه والرتليل ه مو    شئو ف

 . ومج الصبب م  ينه، م هج واحد ؤبتث علما مو مدبج مو لنوي . اليا تبكس مضواء ن  او اهج

 : ترمث  ت :  مدوات البتث* 

 . مراجة مرخصصة ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا – 1

 .مراجة لنوسة تبارج قضايا ألاصواته واوي نه والصرفه وال توه والداللة - 2

 وقد ركزت ت   لا البتث عل  اوراجة البرلية. مراجة ت  اللسانياته وخاصة اللسانيات الرحبيقية – 3

فاوللفو  البرب مو اوت جمو  منهن . ر ا البرليةه وتروافق مة م هج البتث فيها   هها ت اسب لن(مو اوت جمة)

 . يسرحيبو  الرحبيق عل  نصوص البرلية مفض  مج ا   ن

 .  ه وح  تمث  عي ة البتث وحدوده(محب البرلية) مجزاء مج سلسلة  – 4

 :مصحقحات البتث* 

نوي *    
ُّ
اُب الل

َ
ح   ليدل عل  تتلي  او حوق (ال ط اللنوي )  لا البتث ُيقصد ؤاراحاب اللنوي ت  : اراِّ

عل  . 8(اراحاب)و( ال ط)واوكروب عل  حد سواءه ولكج نبربد عج خالفات اللساني   ت  الرفرسق ؤ   

                                                           
6
ط اورادة مما اراصائ. الاسرما ه والرتدبه والقراءةه والكراؤة: اليا تشم ( مهارات تبلين اللنة)ا   ( خصائط اراحاب اللنوي )مود م  مش       م   - 

 .للنة البرلية( ألاناديما)ت   لا البتث فإهها تت اول ار انب البلما 
7
 . 11:ه ص1986ه 9/كمال متمد  شره دار اوبارفه مصره ط.دراسات ت  علن اللنةه د - 

 
8

ولسانبات . وما  بد ا 91:ه صم1998ه 1/تمام حسا ه عالن الكربه القا رةه ط. ال ط واراحاب وإلاجراءه رولرت دي ؤوجرانده ترجمة د: انظر -

والداللة . 186-181:والصفتات . وما  بد ا 27وصفتة . وما  بد ا 13:مه ص1991ه 1/ ال طه متمد خحابجه نشر اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته ط

شحدة فار ه وآخرسجه دار وائ  . ومقدمة ت  اللنوسات اوباصرةه د. وما  بد ا 223: صالح الديج حس   ه مكربة آلادابه القا رةه ص. وال توه د
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: ال ط الشبريه واراحاب الشبريه وسقولو  : مههن ي اولو  ؤ   اوصحقح   ت  مبظن كراؤا هن فيقولو  

راحابه وسقولو  لسانيات ال طه ولسانيات اراحابه وسقولو  تتلي  الرماس  ال ص اه وانس ام ا

ن. ال طه وتتلي  اراحابه وا    ل  ّيِّ
َ
مدخ      : لسانيات ال ط: ) وقد مشار متمد خحابج ت  كراؤه الق

موضوعات  –عل  ألاق  سورة البقرة  –الرازي نا  يرصور ال ط القرآنج "     م  ( انس ام اراحاب

) ترمتور حول : ؤحرسقة مقصودةه فمج  لا ال ط يمكج اسرخراج موضوع   خحاؤي  خحاؤية مرتبة 

) ه و و (39-28) آلاياُت ( الثانج) ه وحول (دالئ  الروحيد وال بوة واويباد) ه و و (27-1) آلاياُت ( ألاول 

ت م ظمة ت  عل  م  آلايا_ مج خالل تلك  ه اوسرمر_ ؤ     الرازي يقأ (. ال بن البامة لسائر اوكلف  

 . 9...  "مواضية خحاؤية

ُر الربليماّ *     رَّ
َ
ق
ُ
ر اسن مفبول مج : او رَّ

َ
ق
ُ
َر ) او رَّ

َ
 اوي ن الوسيط اوقرر (ق

َ
ف : ؤأنه( اودر  اّ )ه وقد َعرَّ

مو ما ُوضة ؤ   دفيا . 11مجموعة موضوعات ُيْفَرض دراستها عل  الحالب ت  مادة ما ت  مرحلة مبي ة

ر امع  مج دروس مقررةه فهو الكراب اللي يدرسه الحالب ت  مكا  مب   ولي ة الكراب اودر  ا مو ا

 . مبي ة

ومما او هج فهو مشم  ومعنه    يشم  ن  ش اء يرص  ؤالبملية الربليميةه سواء نا   ل  الاتصال    

ا مو ا   مباشره فاو هج  و نظام مركام  يركو  مج مرببة ع اصر مساسية ح   مباشرك
ك
 دافه ألا : اتصاال

مو  و ألاداة ألاساسية اليا تسرخدمها الت ؤية لرتقيق م دافها مج . واوتروىه والربلينه والرقوسن

ا  البملية الت ؤوسةه و و يتراج     الرخحيط والر فيل وتقوسن لب اصره  شك  مسرمره و و يمث  نظامك

 له مدخالت ومخرجات وآليات ت فيل
ك
 .    11مركامال

ا واسة اودلول ( اللنة البرلية ) مصحقأ : اللنة البرلية*    ه -خاصة ت  البصر ارحديث  –يبد مصحقحك

ه ؤ  (اللنة البرلية البامية ) ه مو (اللنة البرلية اوباصرة ) ه مو (اللنة البرلية الفصح  ) فه  ُيراد ؤه 

رلف الباميات    اللنة البامية تخرلف ؤاخرالف ن  قحر عربجه وت  داخ  القحر البربج الواحد قد تخ

  –مج م حقة     مخرى 
ك
 . -كما ت  مصر مثال

ا م ا (اللنة البرلية اوباصرة ) ت   لا البتث ( اللنة البرلية) واوراد ؤـ    م  ؤينها ول   اللنة "   اعرقادك

ا وصلة حميمة     ترفقا  ت  الت اكيب ال توسةه والصيغ الصرفية ا قوسك ) وليس . البرلية الفصح  نسبك

                                                                                                                                                                      
 www.diwanalarab.com: عبد القادر سالمجه ت . مقدمة للقارك البربجه د: وتتلي  اراحاب. وما  بد ا 199: مه ص2111ه 1/ للنشره ألارد ه ط

 .م11مه الساعة 7/7/2113ألاحد
9

 . 181:ص: لسانيات ال ط -  
11

 .  725:ه ص(قرر ) مه مادة 2115 ـه 1426ه 4انظر اوي ن الوسيطه مجمة اللنة البرلية ؤالقا رةه ط -  
11

 .  م11مه الساعة 26/9/2113اراميس  www.eshamel.net: انظر -  

http://www.diwanalarab.com/
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اللي ُيْدَرس حيج آلا   ال ال تو اللي وضبه نتات ا ألاوائ  للنة البرلية الفصح  لن يرن   ولن يتبدل ( توال 

 . 12"م ه ش اء 

وال ن كر ت   لا اوجال اخرالف البرلية الفصح  عج البرلية اوباصرة ت   ب، ألاموره كرحور دالالت    

 . زام الكلمات تسك   مواخر ا ب، ألالفاظ و  مال مخرىه والرخفف مج إلاعراب ؤإل

: اللنة البرلية: ) تبددت اوصحقحات اليا تدور ت   لا إلاطاره فقي :  اللنة البرلية لل اطق    ن   ا*   

(. لل اطق    ن   اه مو لن   ال اطق   بهاه مو لن   البربه مو لن   مؤ ائهاه مو لنجانبه مو لل اطق   ؤلنات مخرى 

ه و نما ح  لنة مج بية  انية مو  الثةه   Native Languagسو اللنة ألاو   مو اللنة ألاموح  ت  ن  ألاحوال لي

اللنة البرلية لل اطق    ن   اه مو لل اطق   ؤلنات :  ما -مج وجهة نظري  –ومفض  مصحقح   . مو ا    ل 

 .مخرىه ولكنا فضلو ألاول الخرصاره

ا وصحقأ ( اللسانيات)مش       م  مصحقأ :  اللسانيات الرحبيقية*  
ك
 ه (علن اللنة)يسربم  مرادف

وقد فضلو ألاول لشيو  اسربماله ت  كث   مج ؤالد الوطج البربجه وكال اوصحقح   ترجمة وصحقأ   

.Linguistics  (. اللسانيات ال ظرسة) ت  مقاؤ  مصحقأ ( اللسانيات الرحبيقية) كما يسربم  مصحقأ

ليس له نظرسة مبي ة تصف اللنة مو تتللهاه فهو ال يسع      دراسة  (اللسانيات الرحبيقية) ومصحقأ 

اللنة ت   ا هاه و نما يسع    داف عملية نفبية ؤأساليب و جراءات عملية رح  مشكالت مبي ة  ات صلة 

يدل عل  تحبيقات مر وعة لبلوم اللنة ت  مياديج عمليةه . Collective Termو و مصحقأ جامة . ؤاللنة

تبلين اللنة واكتسابهاهسواء نانو : البلوم اللنوسة ت  ح  مشكالت عملية  ات صلة ؤاللنةه مث ودسرن  

ا ت  مجال . اللنة ألامه مو نانو لنة مج بيةه وللل  فأكا  اسرخداماته ت  اوجال الربليما وقد ُيسرخدم ميضك

 . 13ص اعة اوباجنه والت جمةه وممراض الكالم وعالجها وا    ل 

سلسلة مركاملة ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه وتنحج مسروسات (: محب البرلية) سلسلة*   

ه ولكج البتث اخرار مسروى الربلين (مج رساض ألاطفال     الصف الثانج عشر) الربلين قب  ار امعّ  

َبو  له السلسلة حسب م هج تبليما ترلوي مرحوره وترم د ؤالشمول و . الاؤردائج الركام ه وتبارج وقد ُوضِّ

اللنة البرلية ؤاعربار ا مهارات عامةه ومنشحة خاصةه وتضة عل  نا   اوبلن مسلولية  كساب الرالميل 

 : و هدف  له السلسلة     تمك   الرالميل مج عدة كفايات منها.  له اوهارات

كما ترمث  ت  الب اصر . كراؤةالاسرما ه والكالمه والقراءةه وال: الكفاية اللنوسةه وترمث  ت  مهارات – 1   

 .ألاصواته واوفرداته والت اكيب ال توسة: اللنوسة

                                                           
12

 . 199:مه ص2118متمد حماسة عبد اللحيف ه دار ارسبه القا رةه .فر ة ال طه د -  
13

ومضواء .76ه73ه69ه15:مه ص2111 ـه 1421حلما خلي ه دار اوبرفة ار امبيةه إلاسك درسةه مصره . ات الرحبيقيةه ددراسات ت  اللسانب: انظر -  

وال ط واراحاب وإلاجراءه ساؤقه . وما  بد ا 35:مه ص1978نايف خرماه سلسلة عالن اوبرفةه الكوسوه .عل  الدراسات اللنوسة اوباصرةه د

 ـه 1421قحره / متمد فوزي متيا الديجه وآخره دار الثقافة للحباعة والنشره الدوحة.لن   ال اطق   بهاه د وتدردس اللنة ألاج بية. 573:ص

 . 22-19:مه ص2111
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ا وكراؤة – 2   
ك
 . الكفاية الاتصاليةه وترمث  ت  قدرة الرالميل عل  الاتصال ؤأ   اللنة تتد 

أسلوب      الكفاية الثقافيةه وترمث  ت  اشرمال السلسلة عل  منماط مج الثقافة البرلية وإلاسالمية ؤ – 3   

 . يجلب الحف  ت   له السج مج خالل ألالوا  وا   ا

ه وال تبرمد عل  الله ات اوتلية  ية دولةه كما مهها ال (البرلية الفصح ) واللنة اوبرمدة ت  السلسلة ح     

 .  تسرب   ؤاللنة الوسيحة ت  الردردس

ع  مسبقية البتث ت  مجال تبلي:  الدراسات الساؤقة* ن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا  فقد لسو مدَّ

سبقنا للكراؤة فيه كث   مج البلماء وخ  ة الباحث  ه ون  مجهود ت  مجال البتث البلما له احت امه   ا 

ه . التدم ضواؤط  لا البتث ومباي  ه
ك
وقد تبددت البتوب والدراسات ت  مجال تبلين اللنات ألاج بية عموما

ه وتركزت  له البتوب والدراسات حول ال ظرسات ومجال تبلين اللنة البرلية 
ك
لل اطق    ن   ا خصوصا

الت ؤوسة واللنوسةه وخصائط الرلميله وحول ألا داف والرقوسنه وطرق الردردسه والوسائ  الربليميةه 

 : ومج  له الدراسات. 14و عداد اوبلن وتدرسبه وا    ل 

 (: م1985)دراسة طبيمة  - 1   

ه وترجة م ميتها     وضة ألاسس 15"والثقافية لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها ألاسس اوي مية"   

 . اوي مية وار وانب الثقافية اليا ينبغ  مراعا ها ع د  عداد اوقررات وتأليف كرب اللنة البرلية لنجانب

 : منهاطبيمة ؤدراسات مخرى ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه .وقام د   

 . 16دلي  عمل  ت   عداد اوواد الربليمية لت امف تبلين اللنة البرلية -

 .  17ال اقة ت   عداد الكراب ألاسا  ا لربلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرى . واشت ي مة د -

 . 18م اه ه ومساليبه: تبلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها -

 (: م1985)دراسة ال اقة  – 2

وست اول فيها دوافة . 19"مسسهه مداخلهه طرق تدردسه: اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرى  تبلين"   

إلاقبال عل  تبلن البرلية مج ألاجانبه وموقف تبلين البرلية لن   ال اطق   بها مج البامية والفصح ه 

 . ومسس تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه ومداخلهه وطرقهه ومساليبه

 (: م2113)يونسه والشيخ  دراسة – 3

ه وسرم د  لا اورجة ؤأنه يجمة ؤ   21"اورجة ت  تبلين اللنة البرلية لنجانب مج ال ظرسة     الرحبيق"   

ال ظرسة والرحبيقه وسجمة ؤ   اواض ا وارحاضر واوسرقب ه    يبرض لربلين اللنة البرلية لنجانب 

                                                           
14
متمد عبد الرؤوف الشيخه مكربة و بهه القا رةه .فرح  عل  يونسه ود.اورجة ت  تبلين اللنة البرلية لنجانب مج ال ظرسة     الرحبيقه د: انظر - 

 . وما  بد ا 39:مه ص2113- ـ1423 ه1/ط
15
 . م1985رشدي محمد طبيمةه مبهد اللنة البرليةه جامبة مم القرىه . عداد د - 
16
 . م1985مبهد اللنة البرليةه جامبة مم القرىه  - 
17
 . م1983مبهد اللنة البرليةه جامبة مم القرىه  - 
18
 .1989ه الرلاطه ( يسيسكو)منشورات او ظمة إلاسالمية للت ؤية والبلوم والثقافة  - 
19
 . م1985- ـ 1415متمود كمال ال اقةه مبهد اللنة البرليةه جامبة مم القرىه . د - 
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لهلا الربلين ت  انجلت ا وممرسكا ومصره وسضة  م ل الفرح إلاسالمج لبب، الدوله ودبرض كلل 

وسرم د ؤت اول اللنة البرلية مج جوانب عديدةه . توجيهات لل ظرة اوسرقبلية ت  تبلين البرلية لنجانب

الاسرما  وارحديث والقراءة والكراؤةه وت اول علوم ال تو والصرف وألاصواته ولن ينف  اوتروى : مث 

ز عل  الرقوسن وطرق الردردسه وقّدم مشروعات . لين البرلية لنجانبالثقات  والدينا لكرب تب
َّ
كما رك

 . عملية ونما ج مرتبحة ؤربلين البرلية لنجانب

اه ال يمكج حصر ا        الدراسات الساؤقة ت  موضو  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا كث  ة جدك

ات والبتوب الساؤقة وجدت م  ع وا   لا ت   لا البتث الصن  ه ولكج ؤاسرقراء مبظن الدراس

اه مو يضة لب ة ت  جدار ألاؤتاب ارااصة ؤربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه 
ك
البتث سيسد فراا

 .   ومج مج   لا شرعو ت  ؤتثه وكراؤره-عل  حد علما -ولن يرحرق  ليه محد مج قب  

**** 

 (إلاطار ال ظري )للنة البرلية لل اطق    ن   ا خصائط اراحاب اللنوي ت  تبلين ا: اوبتث الثانج

تبلين مية لنة مج اللنات يراع  عدة ممور تربلق ؤخصائط  له اللنة ؤوصفها لنة " مش   ؤداية     م     

والؤد مج وضة . ماه كما تربلق ؤظروفها ارااصة سواء منانو  له الظروف ارااصة تارسخية مم نانو آنية

ا ت   ارحسبا      اعربار ا يدخ  ت  تصمين او هج اوقت حه وت  مسلوب ألاداء اوحلوبه  له ار وانب جميبك

كما مش       م  خصائط اراحاب اللنوي . 21"وت  تنلية عقول اوربلم   ؤا فكار اوحلولة ت   لا اوجال

اوراد مج  لا نٌ  مركام  ال ترجزم وال ت فص ه فها منسبكة وملرتمةه وترآزر جميبها ت  مداء اوقصود و 

 . اراحاب مو  ل  ال ط

خصائط تم د ا عج ا   اه سواء منا   ل  ت  اوجال ألادائج ت  اومارسات  -كك  اللنات -وللنة البرلية    

وسجب عل  اوبلم   وواضع  اراحط والت امف وإلاست اتيجيات . ارحياتيةه مم نا  ت  اوجال الربليما

خصائصها الصوتيةه واوي ميةه والصرفيةه وال توسة مو الت كيبيةه والداللية الربليمية للنة البرلية مراعاة 

  : مو الرداوليةه و لا ما نش    ليه فيما يأتج

 
ك
 :اراصائط الصوتية -موال

ا يرجة     اخرالف السمات الصوتية ال اتجة     تسهن اراصائط الصوتية ت  تمي د ن  لنة عج ألاخرى تمي دك

مو عج ارحروف اوكونة لك  لنةه وحرنات  له ارحروف ت   ب، اللناته و و ما يحلق عج ار هاز ال حقجه 

وقد يل ر ال ت  والر نين ت  الرمايز . عليه الفونيمات اليا تشم  ارحروف وارحرناته مو الصوامو والصوائو

 –اللنة وللل  يقال    . ؤ   اللنات كلل ه فروصف لنة ؤأهها م بورةه وتوصف مخرى ؤأهها ليسو كلل 

 . ةا رة صوتيةه تخرلف عج ؤقية الرموز ألاخرى ا   اللنوسة كترنات ار سد وا   ا -ؤصفة عامة

                                                                                                                                                                      
21
 . م2113 ـه 1423ه 1/متمد عبد الرؤوف الشيخه مكربة و بهه القا رةه ط. فرح  عل  يونسه ود. د - 
21
 . 211: متمد حماسة عبد اللحيف. فر ة ال طه د - 
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مصوات يبت  " ه ومج مج   لا عرَّف اؤج جنا اللنة ؤأهها (ألاصوات)    مص  اللنة ت  حقيقتها يرجة        

والكلمات ترألف   اته ومج ألالفاظه و له ألاصوات ترألف منها ألالفاظ والكلم22"بها ن  قوم عج ماراضهن

   ألاصوات ح  او رجة . الت اكيب وار م ه ومج ار م  ترألف الفقراته والفقرات تكو  اوقاله و كلا

للنة او حوقة مو اوكرولةه و له اللنة تتم  مبها الفكر واوبنج اوراد توصيله     آلاخره ومج   ا يرن 

 .الاتصال والرفا ن ؤ   ال اس

م مية دراسة الصوت اللنوي ت  البرلية فراحوا  -وخاصة علماء الرجوسد –قد مدري البرب القدماء ل   

ّوَِّج عملهن ؤإنشاء علن 
ُ
ا يتفظ قواعده وضواؤحهه وت يدرسونه وسو حو  خصائصهه وسلسسو  له علمك

ا -مج وجهة نظري  –الرجوسد القرآنج اللي ُيبد قمة البتث الصوتج 
ك
ا وحديث ا   مية دراسة ونظرك . قديمك

الصوت اللنوي فقد ت اوله اللنوسو  البرب ت    ايا علوم كث  ةه كبلن اللنة وفقه اللنةه وعلن الصرفه 

وعلن ال توه وعلن البالاةه وا   اه وقد امرنت عروق كرب الرفس   القرآنجه والقراءات القرآنية 

ه وكرب ال
ك
امرنت  له  -صرفه وكرب البالاةه وا   اوالاحرجاج لهاه وكرب ال تو نالكراب لسيبوسه مثال

ا كراب . البروق ؤدماء علن ألاصوات للبالمة اؤج ( سر ص اعة إلاعراب) ونا  مج مؤد  ما ملف فيه قديمك

 .23الؤج سي ا( مسباب حدوب ارحروف) و. جنا

صوات ح  اوادة    علماء اللنة اوتد    يبرت و  دراسة ألاصوات مول خحوة ت  مية دراسة لنوسة     ألا    

تيتو لهن . اراام  ية لنة م حوقة مو مكرولة
ُ
وقد تحور  لا البلن عل  ميديهن نتيجة إلامكانات الهائلة اليا م

وقد مدري  لالء البلماء م مية .  سبب الرقدم الرقناه كآالت التس ي  ومبام  تتلي  ألاصوات وا   ا

ه و ما مة 24هاز ال حقج وار هاز البربج ت  إلانسا السمة ت   دراي الصوت اللنويه فراحوا يدرسو  ار 

وللل  جب  اللسانيو  وعلماء . ار هاز البصري واوخ مو البق  مج م ن اوداخ  الربليمية ت  حياة إلانسا 

ألاسلوب : الت ؤية مسلول   مج مساليب تبلين اللنة لن   مؤ ائها يبرمدا  عل  السمة والصوت والبصره  ما

 . 25وألاسلوب السمع  البصري  السمع  الشفهاه

ا    الحرسق اليا نتج عليها قص  ةه والكالم يحول فيما يربلق ؤمجال علن ألاصوات فإنج سأش           ونظرك

 ت  مجال 
ك
 ب، ألامور اليا يجب وضبها ت  الاعربار ع د  عداد مقررات تبلين اللنة البرليةه خاصة

 :  له اوقرراته ومنها ألاصواته مو  هي ة اوبلن و عداده لردردس

ا مج القصبة  – 1 ينبغ  مبرفة معضاء ال حقه وما يقوم ؤه ن  عضو م  اء  نراج ألاصوات اللنوسةه ؤدءك

ا ؤـ موضة الوترسج الصوتي  ه وفرتة اوزماره وارحلقه ومقص ج اللسا ه ووسحهه وطرفهه : الهوائيةه ومرورك

                                                           
22

 . 1/23: اراصائط -  
23

 . 114-93:مه ص ص2113ه 8/محمد مخرار عمره عالن الكربهالقا رةه ط. البتث اللنوي ع د البربه د: انظر -   
24

 .  وما  بد ا 13:ص(. ت.د)  ؤرا ين منيس  ه مكربة ههضة مصره .  ألاصوات اللنوسةه د: انظر -  
25

مه ص 1998ه 1/تونسه ط/متمود محمد السيده دار اوبارف للحباعة والنشره سوسة . للنةه داللسانيات وتبلين ا: انظر تفاصي  ألاسلوَل   ت  -  

  216-212:ص
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. البليا والسفل : نتهاءك ؤا س ا  البليا والسفل ه والشفر  ومقص ج ارح   ألاعل ه ووسحهه ومصول الث اياه وا

                                            :                                                                                                                            و لا ما يو حه الرسن آلاتج

 
ن  – 2 ِّ

ّ
  –ضرورة مبرفة مخارج ارحروف وصفا هاه فاوبل

ك
عليه م  يو أ الفرق ؤ   الصوت اوفخن  -مثال

فره والسفر)ه ول   (الح  ه والر  )والصوت اورققه فيو أ للمربلن الفرق ؤ    والصيفه )ه ول   (الّصِّ

وجهوره فال ترتول الس       وسو أ كلل  الفرق ؤ   اوهموس وا.  رخ(.... الضربه والدرب)ه ول   (والسيف

ا (. ألاسبو ه وألازلو ) ه وت  (اوس ده واوزجد) زاي ت   ا م  يو أ نحق ألاصوات ألاس انية نحقك وعليه ميضك

اه فال ي حق   ( الثم  ) صحيتك
ك
وكلل  ألاصوات الساك ةه ومصوات الل  ه وطول الصوت (. السم  ) مثال

ومج . اوما لةه وإلاؤدال وا   ا: الساك ةه والرقاء الساكَ   ه وةوا راورتركة و : وقصرهه واوقاطة الصوتية

ألا مية ؤمكا  مبرفة الالم الشمسية والالم القمرسةه و مزة الوص  و مزة القحةه وا    ل  مج  له 

َها علماء ألاصوات والرجوسد القرآنج
َ
ل صَّ

َ
  .26اراصائط الصوتية اليا ف

لبرلية تجبل ا ههرن ؤالكالم والسما  ت  تبليم ا للنة البرلية لل اطق       له اراصائط الصوتية للنة ا   

ا - ن   اه و لا جانب مهم   َرْر  -االبك
َ
ت  مجال الردردس والرأليفه مة م  السما  مؤو اولكات اللنوسة كما ُيق

 .  ؤ ائها ل  اؤج خلدو ه وُدسهن السما  مة الكالم ت  سرعة تبلين اللنة البرلية  ؤ ائها ولن   م

 :      ب، اراصائط الصوتية للبرليةه ومنها 27وقد مشار متمد اوباري   

مج صفات ارحروف البرلية مهها تروز  ت  موسة مدرج صوتج عرفره اللنات مج مقص ج ارحلق      – 1

اه ولكج مدرجها الصوتج قص. الشفر      ودش       م  لنات مخرى ا   البرلية قد تكو  حروفها مكا  عددك

وضيقه و لا ما نالحظه ت  قاعة الدرس مج صبولة نحق ألاج  ا رحرف الهمزة وارحاء والضاد والب   

 . والقاف وا   ا

                                                           
26

 ؤرا ين منيسه واللنة البرلية .سر ص اعة إلاعراب الؤج جناه وألاصوات اللنوسةه د: يمكج مبرفة الرفاصي  ت  كث   مج الكرب اللنوسةه ومنها -  

 .تمام حسا ه وفقه اللنة وخصائط البرليةه متمد اوباري.م اهج البتث ت  اللنةه دتمام حسا ه و .مب ا ا ومب ا اه د
27

 .وما  بد ا 249: فقه اللنة وخصائط البرليةه ص: انظر -  
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الانس ام الصوتجه والرآلف اووسيقج ؤ   مصوات وحروف الكلمات البرليةه وللل  تج بوا اجرما   – 2

يَب عل  امرك . الزاي مة الظاء والس   والضاد واللال  :  ت  قوله( مستشزرات: ) القيس نلمة وللل  عِّ

ج َوُمْرَس ِّ              نًّ
َ
اُص تِّ  ُمث

َ
ق بِّ

ْ
ضِّ ُّ ال

َ
      ت

َ
ُبال

ْ
  ال

َ
َراٌت  ِّ  زِّ

ْ
ش

َ
ُرُه ُمْست َدائِّ

َ
   28ا

 . وللل  فإ  عل  واضع  مقررات اللنة البرلية لل اطق    ن   ا مراعاة  ل 

ومما ما يتدب ت  . آلا ه فها لن تتبدل ولن ترن   بات مصوات ارحروف م ل البصر ار ا ل  حيج  – 3

 ُيقاس عليهه و و قلي  ومتصور 
ك
 . الله ات اوتلية فليس مصال

اه مش       ضرورة اسرخدام اوخرت ات اللنوسة ت  تبلين ألاصوات البرلية للحلبة ال اطق    ن       ومخ  ك

 : 29البرليةه وسمكج م  يرتقق  لا ت  ضروب مربددةه منها

اسرما  الدارس   ت  مرحلة الربلين ألاو       القراءة السليمة اليا تبنا ؤمخارج ارحروف  نية تللي   – 1

 . صبولات ال حق لديهنه وتبوسد ن عل  اوتاناة الدقيقةه دو  الدخول ت  تفصيالت اوصحقحات

  صبولات نحق ارحروف  جراء الردرسبات البالجية لرالت  ألاخحاء الشائبة ت  نحقهنه مو للرنلب عل – 2

فا ج  ا يمي      نحق مصوات اللنة البرلية وملفاةها ونلما ها مج خالل مصوات . اليا لن يألفو ا ت  لنتهن

لنره ألامه ودسع      م  يفرض ألانظمة الصوتية ارااصة ؤلنره عل  ألانظمة الصوتية ارااصة ؤاللنة 

قدم خ   عو  اصالح  لا ارال   فهو يصف مصوات اللنر  ه وعلن ألاصوات اللنوسة ي. البرلية اليا يربلمها

ا مج  ل   . 31وسصف ل ا طرق البالجه مو يرشد مبلما اللنة ألاج بية عمومك

 جراء تدرسبات مربلقة ؤالالم الشمسية والقمرسةه والهمزاته والوقف عل  الراء اورلوطة ووصلها ت   – 3

 . وفروحةه وا    ل الكالمه والفرق ؤينها ول   الهاء والراء ا

ا   :اراصائط اوي مية - انيك

ٌب عل  حروف اوي نه وحروف اوي ن ح  ارحروف اله ائية    مو  و . 31اوي ن ديوا  وفردات اللنة ُمَرتَّ

ا ؤتسب طرسقة ن   ا خاصك ا مج اوفردات اللنوسة مقرونة  شرحهاه وتكو  مرتبة ترتيبك ا كب  ك كراب يضن عددك

باجن ت  مبرفة مبانج اوفرداته ومضداد اه وجموعهاه ومصادر اه وكيفية ضبحها وتسهن او. مللف

 عج مهها تتفظ مفردات اللنة مج 
ك
فيد ت  مبرفة كث   مج الف و  والبلوم ألاخرىه فضال

ُ
وال حق بهاه كما ت

 مج ا
ك
ا  ائال لشوا د الضيا ه وتتدد مماكج  ب، اوواقة ار نرافية واود  الرارسخيةه وتتفظ ل ا كمًّ

ْجَمة مشباُر ن
ُ
 - هها . وتكسب ا كلل   روة لنوسة كت ى . الشبرسة اليا لوال ا واتو مة مصحابها الليج لن ت

ومش       منه ال انج للمباجن عج . 32مبحاءة و رسة وقادرة عل  تلبية محالب ارحياة ارحضارسة -ؤاخرصار

                                                           
28

 .84: ه ص(ت.د)لب ا ه / محمد ؤج ألام   الش قيحجه دار القلنه ؤ  وت: شرح اوبلقات البشر ومخبار شبرائهاه جمة وتةحيح -  
29

 .253-251:متمود محمد السيده ص.اللسانيات وتبلين اللنةه د: انظر -  
31

 .127: ته ص.لب ا ه د/ متمود السبرا ه دار النهضة البرليةه ؤ  وت. مقدمة للقارك البربجه د: علن اللنة: انظر -  
31

سمج اوباجن ؤالقواميس. 586:ه ص(ع ن) اوي ن الوسيطه ساؤقه مادة : انظر -  
ُ
 .وقد ت

32
 .14ه 13:ه ص1992 ـه1412ه 1/اوباجن اللنوسةه وطرق ترتيبهاه محمد ؤج عبد   الباتل ه دار الراية للنشر والروزدةه الرساضه ط :انظر -  
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وتحور  له اوبانجه ؤ  يربداه ( اوفردات) ا  مبانج الاسربانة ؤالثقافة الصوتية اللنوسةه فال يقرصر عل  تبي

  –    تمثي  نحق  له اوفردات 
ك
ه عج طرسق الضبط والتشكي  مو الكراؤة -كما ت  اوباجن إلانجل دية مثال

 . 33الصوتية الدولية مو ا    ل 

مج القرآ  الكرسنه  اليا تمدنا بها اوباجنه فها تسرقج ماد ها -وا   ا -وال ني ب مج  له إلاسهامات    

اه و سهامات اورخصص   والبلماء ت  الرخصصات نافة: والس ة ال بوسةه وكالم البرب ا ونا ك  .شبرك

وسنبغ  م  تكو  اوباجن البرلية مرآة عاكسة لرحورات اللنة البرليةه وههضتهاه ومواكبتها لقحضارة    

  Applied Linguisticsاللسانيات الرحبيقية ومج مج   لا ا رمو. اوباصرة ت  شيج اوياديج والرخصصات

لن اوباجن . مج ؤداية إلاعداد     إلاخراج النهائج Lexicographyص اعة اوباجن ( فج) ه وعلن  Lixicology بِّ

ن اللسانيات الرحبيقية يدرس فج ص اعة اوباجن مج حيث جمة اوادة اللنوسة للمي ن ؤال ظر     
ْ
ل فبِّ

تأليفهه وترتيب اوراح ه و عداد الشروح والربرسفاته والصوره وال ما ج  نوعه وح مه والهدف مج

 ودسرقج مصوله مج علن اوباجن ال ظري . اوصاحبة للل      م  يرن  خراج اوي ن ت  صورته النهائية

Lixicologyوادة كما وجه ت  آلاونة ألاخ  ة     ضرورة اسرخدام ارحاسب آلا   ت  جمة ا. ه ومج نظرسة اوي ن

د علن جديد  و علن اوباجن ارحاسوبج 
َّ
 . Computational Lexicography 34اللنوسة وترتيبهاه وللل  تول

ومدعو     استثمار علن اوباجن ارحاسوبج ت  ت مية اوادة اوي ميةه وت   عداد قوائن اوفردات وسايرة    

الروليده : ة ؤتاجتها مج ألالفاظ مج خاللالرقدم الرقنا وارحضاريه فيمكج اسرخدامه ت   مداد البرلي

كما يمكج استثمار  له ألالفاظ مو الكلمات ار ديدة ت  . والاشرقاقه والربرسبه والت جمةه وال توه وا   ا

فاوربلن ألاج  ا يمك ه اسرخدام ارحاسوب الصوتج واورئج للمفرداته . تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

الرفاعلية اليا تبت  عج مواقف حياتيةه وحين ل  يكتسب مفردات ومبانج جديدة ت  مو  جراء ارحوارات 

 .  سياقا ها الفبلية

تمام . ه وقد عرفها د35والكلمة ح  مادة اوي نه وح  اليا يدور حولها نشاط اوباجنه ولها تبرسفات كث  ة   

ور وحدة مج وحدات اوي نه صينة  ات وةيفة لنوسة مبي ة ت  تركيب ار ملة تقوم ؤد" حسا  ؤأهها

جه مو َين َّ  موضُبهاه مو يستبدل بها ا   ا ت  السياقه وترجة ت  ماد ها 
َ

ْتش 
ُ
فه مو ت

َ
تل

ُ
ْفرده مو ت

ُ
وتصقأ    ت

َحق بها زوائد
ْ
ق
ُ
ا     مصول  ال ةه وقد ت وكأنج بهلا الربرسف قد راط ل ا خصائط الكلمة ت  اللنة . 36"االبك

                                                           
33

 . 126:متمود السبرا هص. مقدمة للقارك البربجه د: علن اللنة:  له الفكرة مأخو ة مج -  
34
: ومسس علن اللنةه مارسولايه ترجمة. ه وما  بد ا266:وانظر فيه ص. 79: ه ساؤقه صحلما خلي.دراسات ت  اللسانيات الرحبيقيةه د: انظر - 

 .  44:مه ص1998 ـه 1419ه 8/محمد مخرار عمره عالن الكربه القا رةه ط.د
35
 .  232-224:مه ص1991تمام حسا ه مكربة ألانجلو اوصرسةه القا رةه . م اهج البتث ت  اللنةه د: انظر ا ت  - 
36
ومش       منه يمكج اسرخدام ؤدائ  واخريارات  لا الربرسف ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  مجال اوي نه فنسأل . 232:ه صالساؤق - 

 . مبنج الكلمة ت  ار ملةه واستبدال ا   ا بهاه و مكانية حلفهاه مو تني   موضبهاه مو  رحاق الزوائد بها وا    ل : عج
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  ت  ؤيا  اراصائط اوي مية ت  اللنة البرليةه ولكنا مش        ب، اراصائط البرليةه ومسهن ؤقدر كب 

 : 37ألاخرىه ومج م مها

اللنة البرلية لنة  رسة ت  مفردا ها  فها لنة القرآ  الكرسنه وح  مقدم لنة حيةه    يزسد عمر ا عل   – 1

ا مج الزما ه وقد حفظ ترا  ا ألادبج  له اوفرداته وسز   .داد  راء اوفردات ؤاالشرقاقسرة عشر قرنك

 اشرقاق وتوليد نلمات كث  ة عج  – 2
ك
اللنة البرلية لنة اشرقاقيةه فيمكج مج ار لر الثالثج الواحد مثال

 عج الكلمات ار امدةه مث . طرسق الصيغ والبنج الصرفية الكث  ة
ك
َ ٌره وا   ا:  لا فضال

َ
ه وش

ٌ
ة
َ
. َرُجٌ ه واْمَرم

الواحد يجب  الكلمات اوشرقة تدور ت   طار دال   واحده و لا يساعد ت  عملية و لا الاشرقاق مج ار لر 

كما م  الكلمات الثال ية ار لور   ا اشت كو ت  حرف   انرمو     حق  دال   واحده . تبلين اللنة البرلية

َمَ،ه فكلها تدور حول مبنج إلاخفاء والست ه ومث 
َ
َمَس وا

َ
َمَر وا

َ
َف : كما ت  ا

َ
ه ون

َ
َفث

َ
َفَسه ن

َ
َفَره ون

َ
َفَده ون

َ
َخه ون

َفَقه فها تتم  مبنج
َ
و لا . ماده وماجه وماله وماره وماس اليا تتم  مبنج اوي  وارحركة: ومث . اراروج: ون

ا ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه وت  مجال  عداد وتأليف اوقررات الدراسيةه  مهن جدك

 .والكرب الربليمية

  –الكلمات البرلية قين دالليةه فال و  رحروف  – 3
ك
...( نبةه ونبأه ونشأه ونحقه ) ت  مول الكلمات  -مثال

خسره : تدل عل  الظهوره والقاف تدل عل  القحة والضربه والس   تدل عل  الليونة مو ال قطه مث 

 . ؤران م   ب، اللنوس   يشكو  ت  صحة  له البالقة. 38وخسفه وكسفه وكسره ونس اه ونبس

فإ ا نانو الكلمات ت   ب، . ؤاايجاز –مج حيث الت كيب ونظام الكراؤة  –ترم د نلمات اللنة البرلية  – 4

 ,Observational, International: اللنات تركو  مج سواؤق وجلور ولواحقه نالكلمات إلانجل دية

Carelessness    وتتروي عل  نلمات مركبةه نتو: Call up, Put on, Take off   فإ  الكلمات البرلية ترم د ؤأ

اه كما ت  . واكرب. قف: تبت  الكلمة الواحدة عج جملةه كما ت  ا واحدك
ك
قِّ نفَس  مج )وقد تكو  الكلمة حرف

 (. الهالي

 .... ه(ألاسد)ه و(السيف)الت ادفه و و الكلمات الدالة عل  مبنج واحده نالكلمات الدالة عل   – 5

) عل  ( القمر) ه و(الكرسن) عل  ( البتر) حدة مج خالل اوجازه كإطالق لفظ ت و  دالالت الكلمة الوا – 6

ه و َضَرَب   : ومج خالل السياق كما ت . ه وا    ل (ار مال
ك
َضَرَب الشرطّج اللطه وَضَرَب الرجُ  خيمة

ه وضرلو ارحكومة الُبملةه. 6×5مثاله و َضَرَب الحالب ا ت  مسداس     ...وَضَرَب الرجُ  مخماسك

                                                           
37
عبد البزسز ؤج  ؤرا ين .ومساسيات تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه د. 171:وخصائط البرليةه متمد اوباريه ص فقه اللنة: انظر - 

 .  وما  بد ا 163:البصيل ه ص
38

 . 177:فقه اللنة وخصائط البرليةه متمد اوباريه ساؤقهص: انظر -  
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وجدير ؤاللكر م  نلمات اوي ن ال ترتبط جميبها  بالقات عضوسةه وال يمكج وضبها ت  صورة جدوله    

وال مجال وي ن اللنة الفصح  لالقت اض مو الاسربارة مج اللنات ألاخرى  ال ما حدب ت  الزمج القدين مج 

إلاسرت ق مج البهلوسةه وإلاقلين اسربارة مفردات مج لنات مخرىه نالسكر مج السنسكرستيةه وإلاؤردسين و

ا مج منظمة اللنة البرليةه . والقسحاس والدي ار مج إلاارسقية ولك   له ألاسباب فإ  اوي ن ال يمث  نظامك

مج الكلمات تشرم  عل  جمية ما يسربمله اوجرمة (( قائمة )) وللل  فإ  م هج اوي ن يرجه     دراسة 

 يمكج م  يتيط بها فرد واحد مج مفراد اوجرمةه ؤ  تروز  عل  جمية و له القائمة ال . اللنوي مج مفردات

(( قائمة))ول اءك عل   لا سع  الباحثو  ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا      عداد . 39مفراده

ليا ا( قائمة مكة للمفردات الشائبة: ) مفردات تساعد واضع  اوقررات الربليمية ت   لا اوجاله ومنها

 : 41نلمةه واعرمدت عل  عدد مج القوائن الساؤقة عليهاه وح ( 5446)جمبو 

 (. م1979" )اوفردات الشائبة ت  اللنة البرلية: " قائمة الرساض -

 . قائمة مبهد ارارطوم الدو   الرا ة للم ظمة البرلية للت ؤية والثقافة والبلوم -

مج وضة الق  ة الدائمة للرصيد  –الاؤردائج الرصيد اللنوي الوةيفج للمرحلة ألاو   مج الربلين  -

 . اللنويه و شراف الهي ة الاستشارسة للمنرب البربج

واليا مشرف " Graded Vocabulary For Learners Of Arabic" القائمة اوردرجة وربلما البرلية  -

 . عليها فرسق مشت ي مج جامبة متش ج وار امبة ألامرسكية ؤالقا رة

ردات واوواقف واوالمح الثقافية ت  تبلين البرلية لن   ال اطق   بهاه مج  عداد اسربيا  حول اوف -

 . متمود فهما ح ازيه ورشدي محمد طبيمة

 .   الشيو ه والفصاحةه والوضوحه والركام ه والاقرصاده والضرورة: وقد انبنو  له القوائن عل  اوباي    

ا  –ومش      ا مج ع اصر اللنة تسهن ت  تيس   الفهن وإلافهام      م  اوفردات تمث  ع ص –مخ  ك ا مهمك  رك

ا ما تقة مخحاء الحالب ألاجانب ت  ار انب اوي ما  وللل  ينبغ  الا رمام ؤار انب ( اوفردات) وكث  ك

قوة الدفة " اوي ما ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ا راء ارحصيلة اللنوسة لدى الدارس    فهو 

     .     41"ى ت   نراج ارُ َم الكت  

ا 
ك
 :اراصائط الصرفية - الث

                                                           
39
 . 315-312: ه صتمام حسا. مب ا ا ومب ا اه د: اللنة البرلية: انظر - 
41
 . م4مه الساعة 3/8/2113السبو  http://faculty.ksu.edu.sa : قوائن اوفردات الشائبة وتبلين اللنةه ت : انظر - 
41
مه 2113ه 1/  للثقافةه مصره طتبلن اللنة الثانيةه تأليف سوزا  جاسه والري سلي كره ترجمة متمد الشرقاويه  صدار اوجلس ألاعل - 

 . 229:ص

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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ومكانره ت  الدراسة ( Morphology )يش   اللنوسو  القدماء واللسانيو  اوتد و      م مية علن الصرف    

اللنوسةه والسيما  بد شيو  الرصنيف ال توي ار ديد اللي يجب  الصرف اوسروى الرا   لنصوات 

ا"  توه و لا ألامر والساؤق عل  ال مبار ة  ب، قضايا : مولهما. يت تب عليه  دفا  م ه يا  وتحبيقا  مبك

الرمهيد لدراسة ال توه واوشاركة ت  تفس   قضاياه : و انيهما. الصرف عل  ضوء ما انرهج  ليه علن ألاصوات

ا ا لنوسك رسق ؤ   م هج الدراسة و  اي جانب  الث  و ما انرهج  ليه الدرس اللنوي ارحديث مج تف. تفس  ك

مي اوبرمد عل  اوخالفة ؤ   الصيغ مو ألاشكال ت  اوادة اللنوسة الواحدة مج خالل ار دول : الصرت  الرم  ا

مي اوبنا عل  البالقات ؤ   ألاؤواب ال توسة ت  : الرصرسفج مو الاشرقاق ه ول   م هج الدراسة ال توسة ألافقج

 . 42"السياق مج خالل ار م  والت اكيب 

ا للدرس ال تويه     و ما مرالزما  ال ي فصال  ت  "    الدرس الصرت  ت  اللنة البرلية يبد مقدمة وتمهيدك

الدرس اللنوي ارحديث     الصرف ؤا رمامه ؤبنية الكلمة  نما  و مج مج  توةيفها ت  تركيب نتويه وم  

 اولها ال توي ت  تركيبه ت  صينة وا حة ه فيت....الصينة مو الكلمة ت   ل  الدرس الصرت  تبقى جامدةه

وتظهر البالقة ؤ   الدرس الصرت  والدرس . 43..."اوبالن ترتكن فيها البالقات ال توسة وتم تها ارحركة

 –فخصائط البرلية ن ُّ مرماس  . الصوتج ت  تتلي  الكلمة البرلية اليا ح  ميدا  الدرس اوي ما كلل 

ا مج قب   . -كما ؤي َّ

ن الصرف البربج يبتث ت  ؤنية الكلمة و ي تهاه ويهرن ؤمشرقات اللنة وصينهاه وسدرس الرن  ات    عل   

اليا تصيب الكلمةه وما يبت يها مج زوائده وحلفه وتقدين وتأخ  ه وتترس ه وتسك  ه و عالله و داام 

 -ؤتق - نه .  رخ...وار مة وس ظر     الكلمة مج حيث الرلك   والرأنيثه ومج حيث إلافراد والرثنية . وا    ل 

ا  . 44م دا  البرلية  شديدك
ك
اه واتصاال ا قرسبك    الرصرسف " وسنبغ  م  يبلن م  ؤ   الرصرسف والاشرقاق نسبك

ه فررولد منها ملفاظ مخرلفةه ومبا  45..." نما  و م  تج ء     الكلمة الواحدة فرصرفها عل  وجوه شيج

 .مرفاوتة

ا  –ألاسماء اورمك ة وألافبال اورصرفة  ال مننا م  ب ؤه وعلن الصرف يخرط ؤدراسة         دراسة  –جوازك

مبظن نلمات البرلية ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه خاصة ت  مجال الوز  الصرت ه و و 

ألاسماء  وسمكج الالتدام ؤمجال علن الصرفه و و .  مج وسائ  تيس   تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

                                                           
42
ه 5:ه ص(ت.د)محمد عبد البظين عبد النناه دار ال صر للروزدة والنشر ؤجامبة القا رةه . الوحدات الصرفية ودور ا ت  ؤ اء الكلمة البرليةه د - 

 . 11:تمام حسا ه ساؤقه ص.اللنة البرلية مب ا ا ومب ا اه د: وانظر. 13و
43
ه 1/عبد اوقصود متمد عبد اوقصوده دار الفيص  الثقافيةه الرساضه السبوديةهط.لصرفية ت  ضوء اللسانيات الوصفيةه ددراسة البنية ا - 

 . 94:مه ص2116 ـه 1427
44
ا ه محببة مصحفى البابج ارحل ( ـ392ت)او صف الؤج جناه شرح كراب الرصرسف  بج عثما  اوازنجه تأليف مبج الفرح عثما  ؤج جنا: انظر - 

 .  2:ه ص1مه ج1945ه 1/وشرناهه ط
45
 .  1/3: الساؤق - 
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اورمك ةه وألافبال اورصرفةه وم  تت ي ألاسماء ا   اورمك ةه وألافبال ار امدةه وألادواته وارحروف 

 .  لبلوم مخرىه نال توه واوي نه والداللة

نَّ يكو  مج : تمام حسا . وستسائ  د   
َ
ا للربرف عل  السياقه ومج   ما اللي ُيَبدُّ مج الصرف ضرورسك

 : للنة البرلية لن   ال اطق   بها؟ وسجيب ؤأ   له ألاساسيات ح مساسيات تبلين ا

 .صيغ الاشرقاق – 3.                       ار مود والاشرقاق – 2.              مقسام الكلن – 1

 .عالمات إلاعراب – 6.                      الافرقار والاسرن اء – 5.     ؤنية الكلمة الت كيبية – 4

 . 46ال ت  - 9(.      إلافراد والتشديد -ارحركة واوّد )اوقحة  – 8.        ظا رة اووقبيةال – 7

نَّ يسرمرة ؤربلن . وسرى د
َ
َبرُّف الحالب عل   له ألاساسيات  يسروجب استيباؤه لهاه ومج  

َ
تمام حسا  م  ت

 .البرلية     يرواص  بها  سالسة ودسر مة ال اطق   بها

مج وحدة صوتية مو مكا ه والوحدة الصوتية ح  ما تبرف  -اليا ح  موضو  الصرف -(ةالكلم) وتركو     

 وحدة صرفية واحدةه ونلمة ( ملمج) ه فكلمة Morphemeؤاوورفين 
ك
مكونة مج وحدت   ( اولمج) مثال

: ) ح فها تركو  مج  الب وحدات صرفيةه ( اولم و  ) ومما (. ملمج) و( مل) مداة الربرسف : صرفير  ه  ما

ا  هها تم ة إلاضافةه وتتلف  له ال و  مج (و  ) ه وعالمة ار مة (ملمج) ه (مل ا را بك ه وال و  تبد مورفيمك

ملمجه ورج ه : مورفين حر يمكج مجي ه ت  الاسربمال وحدهه كـ: وعل   لا ي قسن اوورفين    . مجلها

ده و و اللي ال يمكج اسربماله م ف... . وفرسه  اه مث ومورفين ُمقيَّ مداة الربرسفه وعالمة ار مةه : ردك

 . 47وعالمة الرثنية

  وللل  فهو 48وللمورفين وةيفة نتوسةه مو  و الوحدة ال توسة اليا تقوم عليها الدراسة اوورفولوجية   

 الفب  . ُيل ر ت  تركيب ار ملة البرلية ول ائها
ك
ا عل  منه نلمة مفردةه و ُيْدَرس( م ح) فمثال ت   ُيْدَرس صرفيك

ْ  ِّ و كلا
َ
علن : وللل  فرق اللنوسو  ؤ   نوع   مج  لا البلن. مجال ال تو عل  منه فب  مربد      مفبول

    Inflexional Mophology  علن الصرف الرصرسفجه و Derlvational Mophology الصرف الاشرقاق 

نا ؤدراسة بوآلاخر يُ . الت كيب وألاول ُيبنا ؤدراسة صوغ الكلمات واشرقاقها دو  ال ظر     الكلمة ت    

ودبد  لا مج مؤرز اراصائط . البالقة ؤ   تصرسف الكلمات والوةائف ال توسة اليا تلديها ت  الت كيب

 : ومج اراصائط ألاخرى ما يأتج. الصرفية للنة البرلية

                                                           
46
 . ه وما  بد ا34:مه ص1984 ـه 1414تمام حسا ه جامبة مم القرىه مكة اوكرمةه . الرمهيد ت  اكتساب اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه د: انظر - 
47
ومساسيات تبلين . وما  بد ا 216:مقدمة للقارك البربجه ص: ن اللنةوعل. 19-15:الوحدات الصرفية ودور ا ت  ؤ اء الكلمةه ساؤقه ص: انظر - 

 . 125:اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه ساؤقه ص
48
 . 125:ومسس تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه ساؤقه ص. 61:ه ص13-12:الوحدات الصرفية ودور ا ت  ؤ اء الكلمةه ساؤقه ص: انظر - 



  

73 
 

د اوبانج الصرفية للصيغ وألالفاظ – 1 ن  لفظ له " م  ( ـ 1194ت) جاء ت  نليات مبج البقاء الكفوي :  تبدُّ

مبنج لنويه و و ما ُيفهن مج مادة تركيبهه ومبنج صيغ  و و ما ُيفهن مج  يأته مي حرناته وسك اته 

فاوفهوم مج . وترتيب حروفه     الصينة اسن مج الصوغ اللي يدل عل  الرصرُّف ت  الهي ة ال ت  اوادة

 يئره وقو   ل  الفب  ت  الزما  اواض اه اسربمال آلة الرأديب ت  مت  قاؤ  لهه ومج ( ضرب)حروف 

وُسفهن مج  لا . 49..."ولهلا يخرلف ن  مبنج ؤاخرالف ما يدل عليه. وتوحيد اوس د  ليه وتلك  ه وا    ل 

. القول م  مبنج الصينة الصرت  ُيفهن مج الصينة قب  دخولها ت  السياقه ولها وةائف صرفية ونتوسة

 صينة 
ك
ا اللزوم(قانحل)مث  ( انفب )فمثال بنا نتوسك

ُ
ا اوحاوعةه وت بنا صرفيك

ُ
ا 51ومج  له اوبانج. ه ت  : ميضك

َسْرُت الزجاج فانكسره ومج موزاهها –م 
َ
 .افرب ه وتفبَّ ه وتفاَع ه واسرفَب ه وا   ا: اوحاوعةه كك

 . اونالبةه ككارمنا فكرمره –ب 

 . رَب فاَعَ ه واف: اوشاركةه كرضارب زسد وعمروه ومج موزاهها –ج 

ْحُرهه ومج موزاهها –د   . مفَب ه وفاَعَ ه وتفبَّ ه وافَرب ه وا   ا: الربدية وال ق ه كفرَّ

ق الش ر  –ه  له ناسرح ر الح  ه وَورَّ  ...الص  ورة والرتوُّ

َفَر    –و 
ْ
فىه واخرار  –ز ...        الحلبه ناسَرن

َ
 ...الرخ ُّ  مو الاخرياره نانَرخبه وانَرقىه واصح

جه وَبْسَمَ ه واست جة القوم ع د اوصيبة  – ح  ه ول َّ
َّ
حه و ل  ...الاخرصاره ككتَّ ه وسبَّ

 ...سأ اكره وسوف مجتهده ولج متكاس ه : الاسرقباله مث  –ط 

ْفَبلةه وفّبالةه : آلالةه وموزاهها مبروفةه ومج مشهر ا –ي  ْفَب ه ومِّ ْفباله ومِّ َباله ومِّ  ... فِّ

به –ي  بة الفاعليةه ككاتِّ  ...اوفبوليةه كمكروبه وا  ه  –ل .       وناتِّ

 ...الرصن  ه كُرَجْي ه وُم  دِّله  –  ...    النسبه كبربّجه وقيس ّاه و  دّيه  –م 

 ... الرأنيثه والرلك  ه والربرسفه والر ك  ه وإلافراده والرثنيةه وار مةه وما يدل عل  اللو  والبيب  –س 

اه ولك نا انرقيُو منها ما يخدم تبلين اللنة البرلية     اوبانج الصرفية للصيغ    وألالفاظ كث  ة جدك

لل اطق    ن   ا مج خالل خت تج البملية ت  قاعات الدرسه ومرى م  يروجه واضبو اوقررات واوبلمو      

 .كرب الصرف البربّج وبرفة اوزسد

وجال الصرت ه ودسهن ؤقدر كب   ت    راء يبد الاشرقاق مؤرز خصائط اللنة البرلية ت  ا: الاشرقاق – 2

و و اقرحا  . والاشرقاق مج مص  خواص البرب.  الا وة اللفظية لدار  ا البرلية مج م لهاه ومج ا   م لها

فر  مج مص  يدور ت  تصارسف حروف  ل  ألاص  مو  و مخل نلمة مج مخرى ؤرني    َما َمَة الر اسب ت  

 . 51اوبنج

                                                           
49
عدنا  .ه تح( ـ1194ت) ن ت  اوصحقحات والفروق اللنوسةه تأليف ميوب ؤج مو  ج ارحسينا القرسما الكفويه مؤو البقاء ارح فج مي: الكليات - 

 . 994:ه ص(ت.د)درودشه ومتمد اوصريه ملسسة الرسالةه ؤ  وته 
51
 . ه وما  بد ا63:الوحدات الصرفية ودور ا ت  ؤ اء الكلمةه ساؤقه ص: انظر - 
51
 . 117: للكفوي  الكليات - 
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فالصن   ما ت  ميدي ال اس وكربهنه وم ه تركيب . الكب   والصن  : 52نوع   لالشرقاق وتتدب البلماء عج   

ه ...سلنه ودسلنه وسالنه وسلمجه والسالمةه والسلين : فرأخل م ه مبنج السالمة ت  تصرفهه نتو( س ل م) 

 مج ألاصول الثال ية فربقد عليه وعل  تقاليبه 
ك
اه ومما الاشرقاق ألاكت  فهو م  تأخل مصال السرة مبنجك واحدك

) ه (م ل ي) ه (م ي ل) ه (ي م ل) ه (ي ل م) و   تباعد ش اء منها ُرّد ؤلحف الص بة والرأوس   ليهه كما ت  

 (. ل م ي)ه (ل ي م

فهو ُيسهن ت  توليد . ومرى م  الاشرقاق الصن    و اللي ي اسب تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا   

 . دةه وللل  يساير تحور البصر وارحياةه واوخت عات ارحديثةألالفاظ للمبانج ار دي

ا ؤخط:  ال تو – 3 ه كما ت  حيب    ا 53و و م  تأخل نلمر   وت تو منهما نلمة تكو  آخلة منهما جميبك

َ  (حّ  عل : ) قي 
َ
 ...ه وَبْسَمَ ه وَحْوق

لفاظ اووضوعة وبا  ت  ا   ما اسربملره البرب مج ألا"  -كما جاء ع د السيوطج –و و : الربرسب – 4

: تبرسب الاسن ألاع ما م  ترفوه ؤه البرب عل  منهاجهاه تقول : ه ونق  عج ار و ري ت  الةحاح54"لنتها

ا َلْره البرب ومعرلره ميضك  -ؤضواؤحها -و لا مج خصائط البرلية ت  ار انب الصرت ه فها تقب  . عرَّ

خضُبها  قيست
ُ
لةه مث . هاالكلمات مج اللنات ألاخرىه وت َبرَّ

ُ
الصراطه : وت  اللنة البرلية كث   مج الكلمات او

والسمة البامة للكلمات اوبرلة ح  فقدا  الصلة ؤ   . والبسرا ه والقميطه والدر نه والدي اره وا    ل 

ا  ا مبنج الشرقاق الكلمةه فال نجد ت  البرلية  عرليك
ك
طه صر : مبنج الكلمة وماد هاه مي من ا ال نجد مصال

 .55وبسوه وا    ل 

وترجة م مية الربرسب ت  مجال اللنة البرلية لل اطق    ن   ا     منه مصدر مهن للمفردات البرليةه    

خاصة ت  البصر ارحاضر نتيجة الرقدم ارحضاري ت  شيج اوياديجه وتسرحية اللسانيات الرحبيقية م  

 . تسهن ت   ل  ؤ صيب كب  

ه خاصة ت  مجال اوفرداته وقد 56ر الرقاء اللنات وتأ     بضها ت   ب،والربرسب ةا رة مج ةوا    

مصاب اللنة البرلية  ب، الرأ    مج خالل  لا الالرقاءه فظهرت مسماء ألالبسة وألاطبمة وال باتات 

ا . وارحيوا  وشلو  اوبيشة مو إلادارةه نالقلنسوةه والحيلسا ه والب فسجه والبسرا ه والكب  وا   ا ونظرك

 .لقوة ص اعة اللنة البرلية فلن تل ر  له ألالفاظ ت  البنية الت كيبية للنة

ا   :اراصائط ال توسة مو الت كيبية -را بك

                                                           
52
 -  

ك
 .وما  بد ا 1/5: وانظر كلل . وما  بد ا 2/135: اراصائط: انظر مثال

53
 .329ه1/328مه 1979 ـه 1399عبد السالم  ارو ه دار الفكره .ه تح( ـ395ت)مي ن مقاييس اللنةه  حمد ؤج فارس : انظر - 
54
 . 1/268(: ت.د)ه 3/مد محمد جاد اوو  ه وآخرسجه مكربة دار الت ابه القا رةه طمت. اوز ر ت  علوم اللنة ومنواعهاه جالل الديج السيوطجه تح - 
55
 . 133:مساسيات تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه ساؤقه ص: انظر - 
56

 ه وما  بد ا292:فقه اللنة وخصائط البرليةه ساؤقه ص: انظر -  
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 و قمة الدراسة اللنوسةه وترجسد فيه القواعد الصوتية والصرفية ( نتو ار ملة مو نتو ال ط) ال تو    

لصرفية واوي مية ت  صيااة الكلمة فإ   له الكلمة فإ ا مسهمْو القواعد الصوتية وا. واوي مية وال توسة

ال تسرمد حيا ها  ال مج خالل السياق اللي توضة فيهه وسكو   ل  مج خالل ؤ اء ار ملة البرليةه ومج 

 ات نظام ول اء  -ون  لنة -فال تو  و اللي يجب  اللنة البرلية. خالل البنية اراحاؤية مو ال صية للنة

 . بضه  بضامنس ن ومرماس  يشد  

 : ومج اراصائط ال توسة للنة البرلية ما يأتج   

مج مؤرز الظوا ر اللنوسة ت  البرلية الفصح   " ل عراب م مية كت ى ت  حيات ا اللنوسةه وُدبد : إلاعراب – 1

كر محد ما مدعاة     اسردعاء آلاخره وصارت  جادة  فقد اقت نو ؤه الفصح  واقت   بهاه ؤتيث مصبح  ِّ

اب والت اعة فيه مج مدل الدالئ  عل   جادة الفصح  والت اعة فيهاه كما م  اراحأ فيه مةهر ما إلاعر 

وإلاعراب  و إلاؤانة عج اوبانج .  57"يسرلفو النيورسج عل  اللنة البرليةه وسث   قلقهن عل  تراثها ومسرقبلها

ر يجلبه البام  ت  آخر الكلمة مو 58ؤا لفاظ مو  و تني   مواخر الكلن مو . ما نزل مندلره ه مو  و م ر ةا ر مو مقدَّ

ا ا مو تقديرك
ك
 . 59ما نزل مندلتها الخرالف البوام  الداخلة عليها لفظ

   تبلين إلاعراب عج طرسق ال تو مو عج طرسق ال صوص اوضبوطة ُيبد خحوة مهمة ت  حياة الحالب    

 
ك
الفرتةه الضمةه : م  يربلن ارحرنات إلاعراؤيةألاج  ا اللي يرسد تبلن اللنة البرلية ه و لا يسروجب موال

 -ألالف والواو والياءه وسربلن كلل  موضة السكو  والر وسجه وال مانة : الكسرةه وسربلن ارحرنات الحوسلة

ا مج  -ت  مرحلة مرقدمة مج تبليمه إلاعراب الرقديريهوإلاعراب اوتل     سمح مسرواه ؤلل      كث  ك

ا     ب، الحلبة ألاجانب . سروسات اورقدمة يسألو  عج مث   له ألاشياءالحالب ألاجانب ت  او ونظرك

 
ك
اه فيسألو  مثال ؟ (كرب)ه مو (يكرب)ه مو (الكراب: )ه وال ن و  (كراب: )وا ا ن و  : يسربملو  القياس كث  ك

  -ووا ا الفاع  مرفو ه واوفبول ؤه 
ك
ا للل    -مثال ا مج إلاشارة فال م –وا  ه  -م صوب؟ مقول نظرك انة ميضك

ب عنهاه ناوبردم :     م  الرفة علن إلاس اد  فهو دلي  عل  م  الكلمة اورفوعة ُيراد م  ُيس د  ليهاه وُسَرَتدَّ

الفرح علن ارافة اليا يمي   ليها البرب ت  و . ار ر علن إلاضافةه و شارة     الارتباط ؤما قبلهاو . والفاع 

 . 61  الر وسج علن الر كو . كالمهن

دارس اللنة البرلية ت  مبرفة الرقدين والرأخ  ه و لا مج مظا ر  -مة قرائج مخرى  –وإلاعراب ُيفيد    

 . الروسة ت  البرلية ومرونتها

  -تبرمد اللنات ألاورولية : الرقدين والرأخ   – 2
ك
ا عل  ترتيب ع اصر ار ملة  -مثال ا مساسيك  Wordاعرمادك

Order   ح     السامة مو القارك   هها تفرقر     عالمات إلاعراب اووجودة ت  البرليةه ت   يصال اوبنج ؤوضو

                                                           
57
 . 5:مه ص2111متمد حماسة عبد اللحيفه دار ارسب للحباعة والنشر والروزدةه القا رةه . يثه دالبالمة إلاعراؤية ت  ار ملة ؤ   القدين وارحد - 
58
 . 35/ 1: اراصائط - 
59
 . 143:الكلياته ساؤق: انظر - 
61
 .51ه48ه14ه13: ـه ص1413ه 2/ حياء ال توه  ؤرا ين مصحفىه دار الكرب إلاسالمجه القا رةه ط: انظر - 
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فيد ت  كث   مج ألاحيا  ت  مبرفة اوراده فرتدد الفاع  واوفبول ؤصرف ال ظر 
ُ
و له البالمات ح  اليا ت

 . 61عج مكانه ت  ار ملة

 م    اي  ب، اورالزمات ينبغ  الرقيد ولران وجود حرسة الرقدين والرأخ   ت  ؤ اء ار ملة البرلية  ال    

الصلة واووصوله والصفة واووصوفه واوضاف واوضاف  ليهه والبدل واوبدل م هه : بهاه نالبالقة ؤ  

 عج وجود خاصية الصدارة ت  الكالم لبب، ارحروف وألادواته كأدوات الاسرفهام وا   ا. وا    ل 
ك
 . فضال

ت  اللنة البرلية للحالب ألاج  ا ضرورة كت ى     اللنة ال تخلو مج تراكيب     مبرفة الرقدين والرأخ      

رة ت   ل  ا عل  ما تفصله كرب ال تو البربج اويسَّ  .الرقدين والرأخ  ه وعليه م  يبرفها جيدك

 للشي   ه فاافراد للش اء الواحده والرثنية. تق أ اللنة البرلية     إلافراده والرثنيةه وار مة: الرثنية – 3 

وعل   لا فاوثنج قسن مسرق  ت  ؤاب البدد . وللبرلية وسائلها اوبروفة ت   ل . وار مة لثال ة مشياء فأكا 

. يخرلف عج اوفرد وار مةه وُدبد مج خصائط اللنة البرلية ت   ل ه و و ال يوجد ت  كث   مج لنات البالن

وسدل كلل  عل  عراقتها    م  اوثنج ت  . ئر اللناتكما منه يدل عل  دقة اللنة البرلية وتفرد ا ؤ   سا

كما يدل . 62اللنات السامية نا  كث   الاسربماله  ن ق  اسربمالهه ولكج البرلية احرفظو ؤه وطورته

وجود اوثنج ت  البرلية عل  إلايجازه فا لف وال و ه مو الياء وال و  عوض عج  كر اوفرد مرة مخرىه مو 

 . َفْ  ِّ عوض عج  كر اورباط

ا ت  اللنة البرليةه وتتدب ع ه كث   مج ال تاة البرب القدماءه ومج : ارحلف – 4  لا ؤاب واسة جدك

   البرب قد حلفو : " ح   قال ( ت  ش اعة البرب) تتو ؤاب (  ـ392ت) مشهر ن البالمة اؤج جنا 

ه  ن تتدب عج حلف 63."..ار ملةه واوفرده وارحرفه وارحركةه وليس ش اء مج  ل   ال عج دلي  عليه

 -اوبحوف -الظرف -اوفبول ؤه -اووصوف -اوضاف  ليه -اوضاف -ارات  -اوبردم) ار ملةه وحلف الاسن 

 (.  رخ... ارحال -الرمي د -او ادى -خت  نا  -اوستثنج -اوبحوف عليه

ية ألاساسية لق ملة البرلية     ارحلف ال يرن     
ْ
ن ال مج خاللهاه ونسرحية م  وسرحلب ارحلف مبرفة البِّ

 . نبرف اوتلوف مج خالل ؤقية مجزاء ار ملة   نه ال حلف  ال ؤدلي 

   اللنة البرلية ال تخلو مج : كيف يربرف ألاج  ا عل  اوتلوف ؟ مقول : وقد يتبادر سلال     الل ج   

ْهنِّ اوبنج البام ارحلفه والبربج قد ال يسع      البتث عج اوتلوف     ملكره مو سليقره تسا
َ
عده عل  ف

اه ودسأل عج ار زء ال اقط مج ؤ اء ار ملة. مج خالل السياق ميج : مما ألاج  اُّ فهو يسربم  القياس كث  ك

                                                           
61
 . 144ه143:ه ساؤقه ص...اللنة البرليةمساسيات تبلين : انظر - 
62
 . 153ه152:ه ساؤقه ص...مساسيات تبلين اللنة البرلية: انظر - 
63
ماز  اوباريه ومتمد عل  حمد  ه دار الفكره ؤ  وته . ت  مننا اللبيبه تح(  ـ671ت) و كلا فب  اؤج  شام ألانصاري . 2/361: اراصائط - 

 .   بد اوما  579:مه ص2115 ـه 1426ه 1/ط
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فمبرفة ع اصر ؤ اء ار ملة البرلية ومكمال ها وخصائصها مج م ن .  و؟ه وخاصة ت  اوسروسات اورقدمة

 .    دراي اوبنجالوسائ  ت  الربرُّف عل  اوتلوف مج مج

ا   :اراصائط الداللية والرداولية -خامسك

ح   مسهن الصوت والصرف واوي ن ت  تكوسج الكلمة البرليةه وتلقفها ال تو ليخرجها     ارحياة اللنوسة    

ح   حدب  ل  سارعو الداللة لررخل موقَبها مج  له او ظومة  –مج خالل ؤ اء ار ملة والبنية ال صية 

اه وارحقيقة م  اوبانج الداللية اللنوسة ف ن اللنة عمومك
ُّ
يرتقق اوبنج الدال   اوراد مج الكالمه ومج تبل

مرداخلة ومتشاؤكة مة ألاصوات والصرف وال تو واوي ن وحين ل  يركو  اوبنج اللفظج مو مبنج اوقاله  ن 

الدال   البامه و لا ما نو حه ت   يقت    لا اوبنج مة اوبنج الاجرماع  مو مبنج اوقاله فيركو  اوبنج

 :64اوخحط آلاتج

 اوي ن  +( ال تو -الصرف -ألاصوات) 

 

 (مبنج اوقال) اوبنج اللفظّج   اوبنج اوي مّا            +       اوبنج الوةيفّج 

 

 

 اوبنج الدال  ّ              اوبنج الاجرماع ّ     +               اوبنج اللفظّج 

 (مبنج اوقام)         (مبنج اوقال)        

 : مو ؤحرسقة مخرى 

 اوبنج                                  

   

 دال  ّ         اجرماع ّ     +       لفظّج مي مّا            + وةيفّج     

 

 : ومج مؤرز اراصائط الداللية والرداولية للنة البرلية ما يأتج   

                                                           
64
     31:اللنة البرلية مب ا ا ومب ا اه  سرا ي الدكرور اورحوم تمام حسا ه مج ص: فكرة  لا اوخحط مأخو ة مج الفص  ألاول ت  كراب - 

 .وما  بد ا 337:وانظر كلل  ص. 43:ص
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ح  اوركز اللي يدور حوله علن الداللة الوصفيةه و و ( اوقام) فكرة :  اة مقام الكالم وةروفهمراع – 1

 ه و الاجرماع ّ  و  هاللفظّج )ألاساس اللي ينبنا عليه اوبنج الاجرماع  مج ؤ   اوبانج الثال ة ت  اوخحط الساؤق

يضن اوركلن والسامة مو "    لا اوقام اللي ت Linguistic Theatre  والؤد مج مراعاة اوسرح اللنوي (. الدال  ّ 

ت  اواض ا وارحاضره  ن الت اب  revelantالسامب   والظروف والبالقات الاجرماعية وألاحداب الواردة 

ليس مجرد مكا  يلقى فيه الكالمه و نما  و ( " اوقام) و لا . 65..."والفلكلور والبادات والرقاليد واوبرقدات

. كما ينبغ  مال ُ ْهَم  حرنات ار سن و شارته. 66" اصر مركاملة آخل  بضها ؤح ز البب، طار اجرماع   و ع

ه مو رلحه ( لك  مقام  مقال: ) ؤاوقام مو اووقفه فقالوا( اوقال)    البرب القدماء موجبوا رلط الكالم 

ر اوقام الدال   ُيبد فاعربا. البالاة ح  محاؤقة الكالم وقرض ج ارحال: ؤمقرض ج ارحاله فقال البالايو  

ا مج شروط الفصاحة والبيا 
ك
 . شرط

فقدا  اوسرح :    الكالم الساؤق ي حبق عل  الكالم او حوقه مما الكالم اوكروب ففيه صبولاته منها   

الرارسخه وألادبه : اللنويه وفقدا  ع صر ال حق الفبل ه وال يمكج ارحصول عليهما  ال مج خالل علوم

جرما ه وا   اه مو مج خالل ال حق الضمنا  بد وضة ال ط ت  مسرحه او اسبه ومتاولة والسياسةه والا 

ا ا صحيتك  . 67نحقه نحقك

ومش       ضرورة مراعاة ار انب الدال  ه وخاصة ما يربلق ؤفكرة اوقام ت  تأليف كرب اللنة البرلية    

اللي يسمح لهن ؤاسربادة  لا اوسرح اللنوي  لل اطق    ن   اه وت   عداد اوبلم   إلاعداد الثقات  او اسب

كيف نتدد مبنج الكالم او حوقه ت  موقف : و لا مج مهام الرداولية اليا تدرس. ت  البملية الربليمية

 . 68متدده مو ت  مقام متدد

ا     قدرة الرداولية : القدرة عل  الرواص  والاتصال – 2  -وح  مج مشهر حقول اللسانيات –مشرت آنفك

ا عل  وت آزر ا مة الداللة عل  اسرتضار اوقام الدال  ه مو اوسرح اللنوي للكالم اوكروبه وس حبق  لا ميضك

كما  –فالرداولية تدرس اللنة ؤاعربار ا نظام اتصاله مي تدرس اللنة دراسة وةيفية  فها . الكالم او حوق 

: ء اووقف الكالمج اللي يشم كيف نتدد مبنج الكالم او حوقه ت  موقف متدد ت  ضو: تدرس -قلو

 مج مشكال النشاطه وال حق نتيجة 
ك
اورخاطب  ه وسياق الكالمه والهدف مج الكالمه والكالم ؤاعرباره شكال

 .  فبال الكالم

ا -فالرداولية    
ك
ا ؤاوبنج الرقليديه ولكنها علن جديد للرواص  يدرس الظوا ر  -   ا متضك ا لنوسك ليسو علمك

 . فها مداة تساعد اللنة عل   حداب الرواص  ت  الحبقات اوقامية اوخرلفة. 69ل الاسربمالاللنوسة ت  مجا

                                                           
65
 .  58:اللنة البرلية مب ا ا ومب ا اه ساؤقه ص - 
66
 . 58:دراسات ت  علن اللنةه ساؤقه ص - 
67
 .59:دراسات ت  علن اللنةه ساؤقه ص: انظر - 
68
 .187:والداللة وال توه ص. 26:الرداولية ع د البلماء البربه ص: انظر - 
69
 . 28ه26ه16:الرداولية ع د البلماء البربه ساؤقه ص: انظر - 
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: مج خالل مهارا ها ألاربة -ؤمباونة الرداولية -   اللنة البرلية تمرل  القدرة البليا عل  الرواص    

ومج خالل ق وات لنوسةه  ومج خالل اوجاالت ارحياتية اور وعةه. الرتدبه والاسرما ه والقراءةه والكراؤة

وكلل  مج خالل ارحرنات ار سمية اليا تخرلف ؤاخرالف البشره ولاخرالف . نااعالمه والربلينه وا   ما

وارحرنات ار سمية نظام اجرماع ه شأنه شأ  اللنةه تلخل ؤاالكتسابه وتدرس ت   طار . اللنات والثقافات

 . 71مةه واوكا ه وا   اومج خالل عالمات خاصة ؤالضمائره وار . اوجرمة

   مج خصائط اراحاب اللنوي منه يمك  ا مج القدرة الفائقة عل  الاتصال ونق  ألافكار     نسرخدم    

اللنة ت  جمية موجه حيات ا للربب   عج مشاعرناه وقضاء حوائج اه ونق  مخبارنا وآداؤ اه وممارسة شبائرنا 

. سبات ا الرسمية نالبية والشراءه والزواج والحالقه واوتاكماتالدينيةه وتفبي  مراسم ا الاجرماعيةه وم ا

 .  رخ... وللدعاية وإلاعال ه وت  ألااانجه وت ظين البالقات السياسيةه والاقرصاديةه والاجرماعية

و   اللنة البرلية لنة القرآ  الكرسن فإهها ترصدر مرتبة الامرياز ت  قدر ها عل  الرواص  والربلين  فها    

َرُه   لك  ُمبرغ  لهت وعل   لا فإ  تبلين اللنة البرلية .  سرمد طاقتها الاتصالية مج القرآ  الكرسن اللي َيسَّ

 .   لل اطق    ن   ا ينبغ  م  يستثمر  له اراصيصة ت  مجال الردردس مو تأليف اوقررات

**** 

إلاطار )ن اللنة البرلية لل اطق    ن   اار وانب الرحبيقية لقاحاب اللنوي ت  مقررات تبلي: اوبتث الثالث

 (البمل / الرحبيقج

ا)  (سلسلة محب البرلية نمو جك

 :ؤ   َيَدي السلسلة*   

. م هج مركام  ت  تبلين اللنة البرلية للصنار ال اطق   ؤاللنات ألاخرى (: محب البرلية:  )اسن السلسلة – 1

متمود  سماعي  صارأه وناصف مصحفى عبد . ليف دوقد ملفها ؤركليف مج مكرب الت ؤية البربج ؤدول ارا

 .مخرار الحا ر حس  . البزسزه ود

مو السلسلة لتشم  جمية مراح  الربلين البام مج رساض ألاطفال حيج ههاية : ؤنية السلسلة – 2 ُصّمِّ

ت  تبلين وفق مباي   ار ودة الباوية ( الصفوف مج ألاول     الثانج عشر+ رساض ألاطفال )الربلين ألاسا  ا 

ولك نا سأكرفج ؤالرحبيق عل  كراَبْج الرلميل للصفوف مج ألاول      . اللنات ارحديثة لن   ال اطق   بها

َط لك  صف درا  ا  ال ة كرب. السادس ّصِّ
ُ
كراب الرلميله وكراب الردرسباته وكراب اوبلنه حسب :    خ

 : البيانات آلاتية

                                                           
71
 .وما  بد ا 171:ه وص26:ت اللنوسة اوباصرةه ساؤقه صومضواء عل  الدراسا. 55-41:عبده الراجح ه ص. اللنة وعلوم اوجرمةه د: انظر اوزسد ت  - 
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 رقن الكراب

 (رقن الصف)

رقن )

 (اوجموعة

س
ا

ب
كرا

 ال
ن

 

تخصيط 

ـــر الكراب
شـــــــ

ــــــــا
لـــ ــ

ا
 

بة
حب

ال
 

ـــة ـــــ ـــ  س ــ

 ال ـــشر

 وصف الوحدات والدروس

1 

ـــــة
يـــــــــــ

لـــــــــــــ
ـــر

ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

بـــــــ
الـــ

ب 
ــــــــــــــ

ــــــــــــــ
حـــــــــــــ

م
 

كراب 

 الرلميل

كراب 

 باتالردرس

 كراب اوبلن
ف 

الي
ار

ل 
دو

ج ل
رب

لب
ة ا

 ؤي
الت

ب 
كر

م
–

ض
رسا

ال
 

3 

3 

2 

 م2118- ـ1429

 م2118- ـ1429

 م2115- ـ1426

خمس وحداته ن  وحدة خمسة 

 .دروس

2 

 

 

كراب 

 الرلميل

كراب 

 الردرسبات

 كراب اوبلن

2 

3 

2 

 م2112- ـ1423

 م2118- ـ1429

 م2115- ـ1426

خمس وحداته ن  وحدة خمسة 

 .دروس

كراب  3

 الرلميل

كراب 

 الردرسبات

 كراب اوبلن

2 

2 

2 

 م2112- ـ1423

 م2112- ـ1423

 م2114 - ـ1424

مربة وحداته ن  وحدة خمسة 

 .دروس

كراب  4

 الرلميل

كراب 

 الردرسبات

 كراب اوبلن

2 

2 

 -

 م2113 - ـ1424

 م2113 - ـ1424

 م2112 - ـ1422

مربة وحداته ن  وحدة خمسة 

 .دروس



  

81 
 

كراب  5

 ميلالرل

كراب 

 الردرسبات

 كراب اوبلن

1 

1 

1 

 م2115 - ـ1426

 م2115 - ـ1426

 م2115 - ـ1426

الفص  الدرا  ا ألاول قسما ه ن  

قسن خمس وحداته ن  وحدة 

 .مرببة دروس

الفص  الدرا  ا الثانج قسما ه ن  

قسن خمس وحداته ن  وحدة 

 .مرببة دروس

6 

 

كراب 

 الرلميل

كراب 

 الردرسبات

 كراب اوبلن

1 

1 

1 

 م2115 - ـ1426

 م2115 - ـ1426

 م2115 - ـ1426

 

الفص  الدرا  ا ألاول قسما ه ن  

قسن خمس وحداته ن  وحدة 

 .مرببة دروس

الفص  الدرا  ا الثانج قسما ه ن  

قسن خمس وحداته ن  وحدة 

 .مرببة دروس

 :او حلقات او ه ية – 3

السما ه : ممارسة اوربلن مهارات اللنة البرلية ألاربةاللي يرمج      او هج الركامل اسرخدم اوللفو   –م 

والكالمه والقراءةه والكراؤةه عل  نتو يلكد ن  منهما آلاخر ودسايره ت  تواز ه وسركز عل  تدرسب الرلميل عل  

 .ع اصر اللنة مج مصواته ومفرداته وتراكيب

لثقافة البامة اوشت كةه وعالن الحف  والسلسلة تسرمد موضوعا ها مج الثقافة البرلية إلاسالميةه وا –ب 

 . وا رماماته

ة لنة وسيحةه وال الله ات اوتليةه  –ج  لنة السلسلة ح  البرلية الفصح ه وال تسرخدم السلسلة ميَّ

 . واعرمدت عل  الصور اوكثفة للروضيحه ولربوسد الحف  عل  الرفك   ؤالبرلية

اال تنف  السلسلة ع صر الرقوسن  فرقدم ت   –د  ا تتصيليك  . ههاية ن  وحدة اخربارك

راعو السلسلة معمار الرالميل فاعرمدت عل  ألالوا  اوربددة ار لاؤة لنالفة : إلاخــراج الف ــج – 4

 : وم دت ن  كراب ؤلو  مخرلف كما يأتج. اراارجيةه وللصور الروضيتيةه وللكراؤة

 .اللو  ألاحمر(: مف 3) ب الثانج الكرا -.    اللو  ألازرق(: مف 3) الكراب ألاول  -    

 .اللو  الب فسج (: مف 3) الكراب الرا ة  -اللو  ألاخضر   (: مف 3) الكراب الثالث  -    

 .اللو  الت تقا  (: مف 3) الكراب السادس  -.  اللو  ألازرق(: مف 3) الكراب اراامس  -    

ببو 
ُ
كرب الرالميل ؤخط كب   يساعد عل  القراءة  وألاالفة مج الورق اوقوىه والحباعة ممرازةه فقد ط

 . وتب   ارحروف
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ا حيج ُيقب  عليها :  م مية الكراب – 5 ن  كراب ت   له السلسلة ُيقرب الرلميل مج اللنة البرلية تدرسجيك

بُّ البرلية: ) -ؤتق -وسربرفها ودسروعبها ودسرمرة ؤممارستها وسقول ت  ههاية الدراسة  ننا  حِّ
ُ
 (!. م

م  التشوسق ت   له السلسلة كث  ةه لب  م مها إلاخراج الحباع  والفنا اوفرقد ت  مبظن كرب وعوا   

 لا ؤااضافة     الردرج ت  عرض اوادة البلميةه وسهولة مسلوب . اللنة البرلية الربليمية وا   الربليمية

لرلوسجه ومسلوب ألالباب الدروسه والاعرماد عل  القصطه وألاناشيده وألااانجه وارحواراته والرسن وا

ه وتقدم  له التسلية عل   ي ة نلمات مرقاطبة (تسلية) اللنوسة ت  ت مية اوهارات اللنوسة تتو ع وا  

 ل ؤدا  ت  الردردس. وا    ل 
ك
 . وتفسأ اوجال ممام الرلميل للربلن اللاتجه كما تبحج اوبلن مجاال

اللسانيات الرحبيقية وال ظرسات الت ؤوسة اليا تستثمر ن   لقد مزج اراحاب اللنوي ت   له السلسلة ؤ     

ن
ُّ
 . حواس إلانسا  ت  عملية الربل

*** 

ال يخرلف ا  ا  مج الباحث   ار اديج ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا عل  م  : ومقول    

ة اليا ال يرتملها  ال اوخلصو  تأليف اوقررات الدراسيةه مو اوساقات او ه ية ُيبّد مج ألاعمال الشاق

وتكمج الصبولة ت  اخريار اوواد الربليمية اليا تت اسب ومعمار . للنتهن ودينهن ووطنهن وممتهن البرلية

اوربلم   ت   قامة الرواز  ؤ   اوادة اوقدمة واوادة الزم ية اوخصصة للردردس والاستيبابه وت   قامة 

ؤااضافة     تبلين . الاسرما ه والرتدبه والقراءةه والكراؤة: هارات ألاربةالرواز  والرنسيق ت  تقدين او

ت  مراعاة ار انب الدينا والثقات  والسيا  ا والاجرماع   -كلل  -وتكمج الصبولة . القواعد ول اء ار م 

ة عما لهله اوقرراته وكلل  للمربلن اللي قد يخرلف دي ه وتخرلف  قافره وسياساته وةروفه الاجرماعي

 . مسس عليه اوقرر الدرا  ا مو اونهاج الربليما

ولكج الصبولة الكت ى تظهر ت  مراعاة ار وانب الصوتيةه وار وانب اوي ميةه وار وانب الصرفيةه    

 : وار وانب ال توسة مو الت كيبيةه وار وانب الدالليةه و لا ما س و حه فيما يأتج

   
ك
 :ار وانب الصوتية -موال

ا العرماد السلسلة عل  او هج الركامل  فقد ا رمو ؤار انب الصوتج للنة البرلية ؤظوا ره اوخرلفة نظرك     

مج خالل اوفرداته وقدمو الوسائ  الربليمية اوبي ة عل   ل ه نالتس يالت الصوتية والبحاقات 

 . واللوحات والصور اليا تبي ه عل  الاسرما  والرواص  الشفها

ار وانب الصوتية ؤأسلوب وةيفج ال ي فص  عج اوادة اوقدمة ت  كراب الرلميله مي منه  وتبارج السلسلة   

 . يدرسه ضمج سياق مفهومه و و ما مشرت  ليه ؤاوقام الدال   ت  اوبتث الساؤق

ا الرلط ؤ   اللفظ والصوته والرجرسد الصوتج      –ومما يقوي ار انب الصوتج ت   له السلسلة ميضك

. ه والربرف عل  ارحرنات القص  ة والحوسلة والالم الشمسية والقمرسة وا   ا-رحلة ألاو  خاصة ت  او
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ا الت تيب ألالفبائج لقائمة . نظام الضبط ؤالشك  للكلمات ت  ن  مجزاء السلسلة -كلل  -وسقوسه  وميضك

 . عليه وسألفهاوفردات ت  ههاية ن  كراب مج كرب الرالميله فهلا يجبله يتفظ  لا الت تيبه وسربود 

 مج مشكال الردرسب الصوتج السمع  الكرابج   
ك
كما مهها ال تنف  . والسلسلة ال تنف  إلامالء ؤاعربار ا شكال

ا لبب، الظوا ر الصوتية ت . الردرسب اوسرمر عل  فهن اوسمو   : و لي  وصفك

َن ار انب الصوتج قسم  : الكراب ألاول  – 1  : قسَّ

 :وعار ها كما يأتج(: ما قب  القراءة والكراؤة )اورحلة الشفهية  –م   

 رقن الصفتة (نحق فقط) ةوا ر صوتية نحق ألاصوات رقن الدرس

دُّ الحوس  ؤا لف به ف 1
َ
 4 او

دُّ الحوس  ؤالواو ره س 2
ك
 11 او

 18 اود الحوس  ؤالياء قه ص 3

دة يه حه د 4
َّ

 25 الر وسج ؤالضن -الش

 32 مه به فهقهي: القمرسة" مل"  له خه ت 5

 41 ته ده سه ص: الشمسية" مل"  مه جه   6

 47 جه خه  ه م:القمرسة" مل"  طه وه غ 7

 54 طه شه س: الشمسية" مل"  مه ض 8

 61 وه مه حه  ـ: القمرسة" مل"  زهش ظه  ـ 9

 68 زه  ه ره ل: الشمسية" مل"   ه ي 11

 : مرحلة القراءة والكراؤة -ب

 رقن 

 الدرس

ات وارحروف      ألاصو 

نحق وقراءة ) 

 (وكراؤة

رقن  (نحق وقراءة وكراؤة) ةوا ر صوتية 

 الصفتة

دُّ ؤا لف -الفرتة سه ر 11
َ
 79ه 76 او

دة -الضمة به خ 12
َّ

 86ه 83 اود ؤالياء -الش

 93ه 91 اود ؤالواو طه ل 13

 111ه 97 الر وسج ؤالضن صه ه ق 14

 117ه 114 لكسرالر وسج ؤا –الكسرة  فهحه م  15

ته : الشمسية( مل. )مه به جه حهخ: القمرسة( مل) به زه غ 16

 .به سه ره ز

 115ه 112

 122ه 119 الراء اورلوطة شه مه ت 17



  

84 
 

ده : الشمسية( مل. ) ه غه فه قهي: القمرسة( مل) ده  ه ي 18

 .شه صه له  

 129ه 126

 136ه 133---  ضه   19

 143ه 141---   ـه ج 21

 151ه 148 . ه ضه ظ: الشمسية( مل. )هه جه ي: القمرسة( مل) ه يظ 21

 155 (1)ومراجبة ارحروف القمرسة. ألالف اوقصورة (و) 22

 162 (1)ومراجبة ارحروف الشمسية. مراجبة الشدة ح/الرمي د ؤ    ـ 23

ومراجبة ارحروف . مراجبة ارحرنات الحوسلة ب/ الرمي د ؤ   س 24

 (.2)القمرسة 

169 

 176 (2)ومراجبة ارحروف الشمسية  / الرمي د ؤ   ز 25

َج فيه ألاصوات كما يأتج: الكراب الثانج – 2
َ
 :وعار

 الصفتة نو  النشاط ألاصوات والظوا ر الصوتية رقن الدرس

 5ه 4 تمي د و نراج  حه خ 1

 14ه13 تمي د و نراج  ءه   2

 23ه22 تمي د و نراج  يه ق 3

 32ه31  تمي د و نراج ته ط 4

 41ه 41 تمي د و نراج  سه ص 5

 53ه 52 تمي د و نراج  حه   6

 62ه 61 تمي د و نراج  خه غ 7

 71ه 71 تمي د و نراج  هه ح 8

 81ه 79 تمي د و نراج  سه ب 9

 89ه88 تمي د و نراج  طه ض 11

 111ه111 تمي د و نراج   ه ز 11

 111ه119 تمي د و نراج  يه خ 12
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 119ه118  د و نراج تمي ده ض 13

 128ه 127 تمي د و نراج  سه ش 14

 137ه136 تمي د و نراج   ه ظ 15

 148 تمي د و نراج  ده ضه ته ط 16

 157 تمي د وكراؤة  سه صه به ش 17

 166 تمي د وكراؤة   ه ظه زه ب 18

 175 تمي د وكراؤة  يه قه حهخ 19

 184 تمي د وكراؤة  حههه ءه   21

 196 تمي د وكراؤة  وه اه ي 21

 215 تمي د وكراؤة  الشمسية والقمرسة( مل) 22

 214 تمي د وكراؤة  الر وسج 23

 223 تمي د وكراؤة  الشدة 24

يواص  تدرسب الرالميل عل  الب اصر الصوتية ت  الكراؤ   الساؤق   عج طرسق تدرسبات : الكراب الثالث – 3

 . مج خالل سياق مفهوم( والرمي ده واوتاناةه وإلانراجالربرُّفه ) مردرجة ومر وعو تبرمد عل  

يواص  تحوسر ار انب الصوتج لي اسب نمو الرلميل اللنويه فيحلب م ه الرمي د ؤ   : الكراب الرا ة – 4

ألانماط الصوتية مج حيث ال ت ه  ن  نراج جم  تتروي عل  ألاصوات اليا تخرلط لدى مبظن الرالميل 

واتفاق الكلمر   ت  الوز  ( 6:سيف وضيف ص: ) ومج  ل . سب  له اورحلة البمرسةألاجانب      لا ي ا

 ...و كلا( 22:شديد وحديد ص: ) مث 

يراعيا  ار انب الصوتج مج حيث الاسرما ه ولكج  لا ار انب ؤدم : الكراؤا  اراامس والسادس – 6ه5

د الرالميل عل  مصوات البرلية  ليفسأ اوجال للنشاط ه ودراسة (الشفوي والرترسري ) الربب  ي  يق  لربوُّ

 . قواعد ال توه واراط البربجه واوي نه وإلامالء اليا ركزت عل  الهمزات و لا يربلق ؤار انب الصوتج

ا     :ار وانب اوي مية - انيك

ترم د  له السلسلة ؤمراعاة ار انب اوي ما والت ك د عليه حسب الف ة البمرسةه وقد قدم اوللفو     

 : مساليب مربددة لزسادة ارحصيلة اللنوسة مج اوفردات ع د الرالميله ومنها
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بد . الاسرخدام اوكثف للصورة  لربوض الرلميل عج اسرخدام اللنة الوسيحة والت جمة اوباشرة – 1
ُ
وت

ن البرلية
ُّ
رببة مج وقدموا ت  ههاية ألاجزاء ألا . الصورة مج الوسائ  اوتببة لدى الصناره وتجلبهن نتو تبل

َرا) كراب الرلميل  ا ُمصوَّ ( قائمة اوفردات) ه وت  ههاية ن  جزء مج ألاجزاء السرة مج كراب الرلميل(قاموسك

 . الرلميله والردرسبات: مة مراعاة ألانشحة الربليمية الفردية وار ماعية ت  كراَبج. اليا وردت ت  ن  جزء

ه والكلمات اورقاطبةه وقحار الكلماته والكلمات ألالباب اللنوسةه ومتاولة مبرفة اسن الصورة – 2

 . 41: ص( 4رقن) وا    ل  كراب الردرسبات( ت   –فسات  )ه(ماء-كرماء:) اوخرب ة ت  آخر ن  نلمةه مث 

اراامس والسادسه وللل  ؤدمت تق  نسبة : مراعاة الت ادفه خاصة ت  اورحلة اورقدمة ت  الكراَؤْ   – 3

و له . نافلة وشبايه وطالب وتلميل وا    ل : الكلمة ؤكلمة مخرى مرادفة لهاه مث  الصور ليفسر الرلميل

 . الحرسقة تكسب الرلميل الثقة ت  ال فس مج خالل ت اوب اوفردات

و و مرق  . عقب ن  نطه مو ت  كراب الردرسبات( اوفردات ار ديدة) الرضاده وخاصة ع د ارحديث عج  – 4

 . مج الت ادف

 . اد عل  اوبنج السياق  ت  ار ملة لرفس   اوفردة ار ديدة عقب ن  نطالاعرم  - 5

 . سواء اوي ن اووجود ت  كراب الرلميل مو اوي ن اراارد : اسربمال اوي ن – 6

 . تصنيف الكلمات ت  حقولها الداللية – 7

ٌب : ط ل ب: )الردرسب عل  الاشرقاق مج جلور الكلماتهمث  – 8
َ
ل
َ
َبه طالٌبه ط

َ
ل
َ
( : ه محالبةه محلوبط

ْصٌره : )مو ارحصول عل  نلمة مخرى مج ارحروف نفسهاه مث . 34ه 18ه11ه 6:ص( 5رقن) كراب الردرسبات
َ
ق

ه وفر )ه (وَصْقٌر 
َ

 . 24: ص( 4رقن) كراب الردرسبات(: فرحه وحرف)ه (َعَرف

 . ومسهن كراب الردرسبات مة كراب الرلميل ؤقدر كب   ت   له ار وانب الساؤقة 

ا  
ك
 :ار وانب الصرفية - الث

مقسام : لن تخط السلسلة  لا ار انب ؤدروس خاصةه  ال ما ورد ت  الكراب السادس مج حديث عج   

ه وما ورد (151ه 151ص/6ج) ه واسن اوفبول (143ه 142ص/6ج) ه واسن الفاع  (14ص/6ج) الكلمة 

ترتيب ارحروف لركوسج نلمات مو ه مو -5خاصة ق  ج –مج تدرسبات عل  الاشرقاق مج جلور الكلمات 

 ت  كرب . ) منشحة الكلمات اورقاطبة وا    ل  ت  كراب الردرسباته خاصة  بد الكراب ألاول 
ك
انظر مثال

ه 34ه 18ه 15ه 11/ 5 -81ه 76ه 52ه 4/32 -53ه 49ه 3/43 -86ه 41ه 32ه 17ه 14ه 6ه2/5: الردرسبات

كما ركزت السلسلة ت  جانب اوفردات عل  .  انب اوي ماوح  تدرسبات تمزج ؤ   ار انب الصرت  وار(. 62

ا. ؤيا  اواض ا واوضار   . ومما ت اولها للمصادر فكا  نادرك

ا    :ار وانب ال توسة مو الت كيبية -را بك

اه واؤربدت     ا وتترسرسك ركزت السلسلة ت  كربها ألارببة ألاو   عل  الحا ة الت كي ا للببارات ومتانا ها شفوسك

اراامس والسادس ؤدمت تبرض دروس ال توه وتلكر : وت  الكراؤ  . اوصحقحات ال توسة حين ل   عج
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ا للدروس ال توسة ت  . اوصحقحاته وتدّرِّب عل  إلاعراب ت  كراب الرلميله وكراب الردرسبات و ليكن مسردك

 : الكراؤ   اراامس والسادس

الرفةه : جمة الركس   ت  حاالت -ال صبه وار رالرفةه و :الاسن اوفرد ت  حاالت  -: الكراب اراامس 

: جمة اولنث السالن ت  حاالت -الرفةه وال صبه وار ر: جمة اولكر السالن ت  حاالت -وال صبه وار ر

ثنج ت  حاالت -الرفةه وال صبه وار ر
ُ
ألاسماء  –مسماء إلاشارة  –الرفةه وال صبه وار ر : الاسن او

كجَّ  - سبب -للل  -نج -ؤي ما -ع دما -ألاسماء اووصولة -لكج -حيج)مج مدوات الرلط  –اووصولة 
َ
 -   -ل

 (. م ه ولجه ونجه ولن الربلي ه وحيج) نصب اوضار   بد  –تمي د البدد  -(حروف البحف

 -اوبردم وارات  -منوا  الفب  -الاسن والفب  وارحرف -ار ملة الاسمية وار ملة الفبلية -: الكراب السادس

 -ارحال -الصفة -اوفبول اوحلق -جر الاسن -اوفبول فيه -اوفبول ؤه -الفاع  -   ومخوا ها -خوا هانا  وم

 . الضم   -ألافبال ارامسة - عراب اوضار  -ألاسماء ارامسة -نائب الفاع 

ش        ل  ال ظرس   
ُ
ات وبهلا تكو  السلسلة قد راعو الردرج الحبيع  ت  تبلن القواعد ال توسة كما ت

 . الت ؤوسةه واللسانيات الرحبيقيةه خاصة ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

ا   : ار وانب الداللية -خامسك

َ ة ت  ألاصوات واوي ن     لن تخط السلسلة  له ار وانب الداللية ؤتديث      له ار وانب ُمَرَضمَّ

 . واوبنج والصرف وال توه فك   له ار وانب تروجه     الداللة

  -ولك  ا ع د تأمل ا للمتروى الثقات     
ك
ت   له السلسلة وجدناه ُيركز عل  منماط الثقافة البرلية  -مثال

اب وشائق للحف  ت   له السجه كما تمده ؤألوا  مج الثقافة البامة ؤ   ألاطفال ت  
ّ
إلاسالمية ؤأسلوب جل

وضوعات عالن الحف  وا رماماته و واياته ت  البي ة اليا ه فر اولو او(مرحلة الربلين ألاسا  ا)  له اورحلة 

ا لن يأنس  ليه ( اوقام) يبيش فيهاه وكأ  السلسلة قد وضبو فكرة  قدم شي ك
ُ
والسياق ت  اعربار اه فلن ت

 . ه ولن تبش ت  عالن ا   عاوه(الحف ) الرلميل 

حُب البرلية: ) اه وكأنج ؤه ُيردد   موضوعات  له السلسلة قد امتدجو ؤالحف ه وامتدج الحف  به   
ُ
مة ن  ( م

 .رصيد لنوي ُيضاف     عقله وكيانه

ت   له السلسلة مهها قد اتجهو ( اراامس والسادس) ت  كراَبج الردرسبات  -كلل  -ومما لفو نظري    

ا ت  تبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   اه فقدمو له مقاالت مج حيا ا ؤراجماتيك ته البمليةه مج ؤالرلميل اتجا ك

ه و لا ُيضفج عليه ؤه ة وسبادةه فاوقال اوخرار ت  كراؤه اوقرر رلما نا  (نالبربج الصن  ) مجالت ألاطفال 

ا ت  مجلره اوفضلة اليا اشت ا ا ؤ فسه  ولهلا فإ   قباله عل  تبلن اللنة ت  مقررات  له  قد قرمه يومك

ا ودبحج ال رائف اورجو  ه 47ه 23ه 5/7: ةه ومج ألامثلة عل   ل  انظر الصفتات آلاتيةالسلسلة سيكو  كب  ك

 . 81ه 61ه 41ه 21/ 6و. 71ه 63
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 :ال رائف والروصيات

 :وم ن ال رائف اليا توص   ليها البتث ترضأ فيما يأتج      

 . ا يةتبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا يفسأ اوجال للسالمه ولرفا ن الشبوب وتبايشها دو  كر  – 1 

 .   اراحاب اللنوي للنة البرلية مرماسكة مجزاؤهه و لا مج مسرار  ع از ا ولقائها – 2

بلن ألاصواته وعلن اوباجن ارحاسوبج م مية كت ى ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا – 3  .لِّ

 . راء اللنة البرلية ت  ملفاةها يساعد ألاج  ا عل  تبلمها – 4

 . الب مراح  مهمة ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا( الاستيبابه والاسرمرا الربرُّفه و) – 5

 .  لالشرقاق م مية كت ى ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا  – 6

 .مبرفة الرقدين والرأخ   ت  اللنة البرلية للحالب ألاج  ا ضرورسة - 7

 . ين اللنة البرلية لل اطق    ن   امراعاة اوقام الدال   يسهن ت  تيس   تبل – 8

 . الؤد مج الت ك د عل  كيفية ؤ اء ار ملة البرلية م ل البداية  بد اورحلة الرمهيدية – 9

 :وم ن الروصيات اليا تش    ليها الدراسة ما يأتج      

يرلط ؤ   خصائط اللي  -توجيه منظار مبدي اوقررات     ضرورة مراعاة او هج الركامل  :   ت  او هج -1

 .ت  تأليف اوقررات الدراسية وتدردسها -اراحاب اللنوي واوهارات اوكتسبة 

 :ت  ار انب الصوتج – 2

 . الا رمام ؤقواعد الرجوسد القرآنجه خاصة مة الحلبة اوسلم   -    

 .أليف اوقرراتالا رمام ؤاوخرت ات الصوتية ت  تدردس البرلية لل اطق    ن   اه ومراعا ها ت  ت -    

 :ت  ار انب اوي ما – 3

 .  حياء  ب، ألالفاظ الت ا ية السهلة ؤكا ة اسربمالها وتوضيتها -  

 .عدم اعرماد اوي ن اللنوي عل  نلمات ا   مراوب فيها مراعاة لق انب الاجرماع  للنة  -  

اه مة مراعاة ار انب الصوتج اللي يرش -   ا تامًّ
ك
 .د     ال حق الةحيحضرورة ضبط الكلمات ضبح

 . عداد مي ن لنوي مصور يدرج الكلمات ت  سياقات جملية -  

 .تبوسد الحلبة ألاجانب عل  اسرخدام اوي ن ت  قاعة الدرس -  

 . ضرورة الب اية ؤا ؤواب الصرفيةه وخاصة اوصادره وار وانب الاشرقاقية: ت  ار انب الصرت  – 4

 : ت  ار انب ال توي  – 5

 .الشديد ؤب اء ار ملة البرليةه وتوجيه نظر الحلبة ألاجانب     عوارض تركيبها الا رمام -
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عدم الرخفف مج إلاعراب ؤتسك   مواخر الكلماته فمث   لا ألامر قد يبوق تكوسج اولكة اللنوسة  -

 . لدى اوربلم  

اه والر اول ال توي خص 71(نظرسة القرائج)ضرورة  ؤراز دور  - ات  الر اول اللنوي عمومك  .وصك

ال   – 6  : ت  ار انب الّدِّ

ضرورة توجيه ال ظر     مراعاة ار انب الدال   ت  اراحاب اللنوي م  اء تأليف اوقررات مو الردردس      - 

ا مج الحلبة يبرمدو  عل  القياس ت  متاولة الفهنه وللل  يخرلط عليهن مبنج  من  : مثال ت ( من )كث  ك

 . رخ...يتينه ومن  خالد ضرلة عل  رمسهه ومنلو السك   القحنخالد طبامهه ومن  خالد مال ال

 تقوى  اللنة فبممارسة"  هالاعرماد عل  ممارسة القواعد اللنوسة اليا ال ت فص  عج مقاما ها الاسربمالية -

  .72" وتربمق اللنوسة اوهارات تكتسب اللنوي  ولالنشاط وتسرقره القواعد

لنة البرلية لن   ال اطق   بهاه والت ك د عل  الفصح  اوباصرةه حيث  قصاء البامية مج مجال تبلين ال - 

 . تساعد  له ألاخ  ة عل  تبلن الباميات  سهولة مج خالل الرفاع  مة اوجرمة

اه مش       م   له الدراسة عم  مرواضةه وفكرة مخلصة مردت توجيه نظر اوخرص    ليها ت      ومخ  ك

فإ  مصبو فمج . ل اطق    ن   اه و و جهد  شري ال يخلو مج نقط مو قصور مجال تبلين اللنة البرلية ل

. وارحمد هلل اللي تفرد ؤالكمال.   إلاصاؤة والروفيقه و   مخحأت مو قصرت فمج نفس ا ومج الشيحا 

 .                          وارحمد هلل رب الباو  

 م31/9/2113: الشارقةه إلامارات البرلية اورتدة ت                                                          

************************************************** 

ـــــة ـــــ ـــ ـــ  :اوـــراجـ

ا) محب البرلية  - ه م هج مركام  ت  تبلين البرلية للصنار ال اطق   ؤاللنات ألاخرىه ( مانية عشر كراؤك

َفها ؤركل
َّ
 مل

ٌ
متمود  سماعي  صارأه ناصف مصحفى . د: يف مج مكرب الت ؤية البربج لدول اراليفسلسلة

 . مخرار الحا ر حس  ه طببات مخرلفة. عبد البزسزه د

 .ه1413ه 2/ حياء ال توه  ؤرا ين مصحفىه دار الكرب إلاسالمجه القا رةه ط -

 .  م1998ه 8/القا رةه ط محمد مخرار عمره عالن الكربه.د: مسس علن اللنةه مارسولايه ترجمة -

عبد البزسز ؤج  ؤرا ين البصيل ه منشورات . مساسيات تبلين اللنة البرلية لل اطق   ؤلنات مخرىه د -

 .  ـ1422ه 1جامبة مم القرىه مكة اوكرمةه ط

 (.  ت.د)  ؤرا ين منيس  ه مكربة ههضة مصره .  ألاصوات اللنوسةه د -

 .       م1978نايف خرماه سلسلة عالن اوبرفةه الكوسوه .باصرةه دمضواء عل  الدراسات اللنوسة او -
                                                           

71
 .تمام حسا . اللنة البرلية مب ا ا ومب ا اه د: انظر تفصيال ها ت  كراب - 
72
إلامارات دولة الو يقة الوط ية اوحورة و هج مادة اللنة البرلية للمراح  مج رساض ألاطفال حيج ههاية الربلين الثانويه وزارة الت ؤية والربلين ه  - 

 .16: مه ص2112البرلية اورتدةه 
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 .م2113ه 8/محمد مخرار عمره عالن الكربهالقا رةه ط. البتث اللنوي ع د البربه د -

 .comwww.diwanalarab.: عبد القادر سالمجه ت . مقدمة للقارك البربجه د: تتلي  اراحاب -

 .    م2115ه يوليو1/مسبود صحراويه دار الحليبة ه ؤ  وته لب ا ه ط.الرداولية ع د البلماء البربه د - 

 .م2111متمد فوزيه وآخره دار الثقافةه الدوحةه . تدردس اللنة ألاج بية لن   ال اطق   بهاه د - 

تمد الشرقاويه  صدار اوجلس ألاعل  تبلن اللنة الثانيةه تأليف سوزا  جاسه والري سلي كره ترجمة م - 

 . م2113ه 1/للثقافةه مصره ط

تمام حسا ه جامبة مم القرىه مكة اوكرمةه . الرمهيد ت  اكتساب اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه د -

 م1984 ـه 1414

 .ت.متمد عل  ال جاره اوكربة البلميةه د. اراصائطه ص بة مبج الفرح عثما  اؤج جناه تح -

عبد اوقصود متمد عبد اوقصوده دار الفيص  .دراسة البنية الصرفية ت  ضوء اللسانيات الوصفيةه د -

 .م2116 ـه 1427ه 1/الثقافيةه الرساضه السبوديةهط

 .1986ه 9/كمال متمد  شره دار اوبارفه مصره ط.دراسات ت  علن اللنةه د  -

 .م2111ر اوبرفة ار امبيةه إلاسك درسةه مصره حلما خلي ه دا.دراسات ت  اللسانبات الرحبيقيةه د -

 . ت.صالح الديج صارأ حس   ه مكربة آلادابه القا رةه د. الداللة وال توه د - 

 (.ت.د)محمد ؤج ألام   الش قيحجه دار القلنه ؤ  وته : شرح اوبلقات البشر ومخبار شبرائهاه جمة -

وعة مج اوللف  ه  صدار مركز ألام   عبد اوتسج ؤج الواقة وسب  النهوضه مجم: البرلية لنة القرآ   -

 .  م2118- ـ 1429ه 1جلوي ؤالشارقةه إلامارات البرلية اورتدةه ط

 . 4 ـه ج1414ه 1/ه دار الكرب البلميةه ؤ  وته ط( ـ328ت)البقد الفرسده الؤج عبد رله ألاندلس ا - 

متمد حماسة عبد اللحيفه دار ارسب للحباعة  .البالمة إلاعراؤية ت  ار ملة ؤ   القدين وارحديثه د  -

 .م2111والنشر والروزدةه القا رةه 

 .ت.لب ا ه د/ متمود السبرا ه دار النهضة البرليةه ؤ  وت. مقدمة للقارك البربجه د: علن اللنة  -

 .م2118متمد حماسة عبد اللحيفه دار ارسبه القا رةه . فر ة ال طه د -

 .م1964ه 2يةه متمد اوباريه دار الفكر ه ؤ  وته طفقه اللنة وخصائط البرل  -

 . http://faculty.ksu.edu.sa : قوائن اوفردات الشائبة وتبلين اللنةه ت   -

مي ن ت  اوصحقحات والفروق اللنوسةه تأليف ميوب ؤج مو  ج ارحسينا القرسما الكفويه مؤو : الكليات -

 (.ت.د)عدنا  درودشه ومتمد اوصريه ملسسة الرسالةه ؤ  وته .ه تح( ـ1194ت)بقاء ارح فج ال

 .  م1991ه 1/ لسانيات ال طه متمد خحابجه نشر اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته ط -

 .م1998ه 1/متمود محمد السيده دار اوبارف للحباعة والنشره تونسه ط. اللسانيات وتبلين اللنةه د -

 

 . م1998ه 3تمام حسا ه عالن الكربه القا رةه ط. اللنة البرلية مب ا ا ومب ا اه د – 

 .م2114 ـه 1425ه 2/عبده الراجح ه دار النهضة البرليةه لب ا ه ط. اللنة وعلوم اوجرمةه د -

http://www.diwanalarab.com/
http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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 متمد عبد.فرح  عل  يونسه ود.اورجة ت  تبلين اللنة البرلية لنجانب مج ال ظرسة     الرحبيقه د -

 . م2113- ـ1423ه 1/الرؤوف الشيخه  مكربة و بهه القا رةه ط

 . 3/متمد محمد جاد اوو  ه وآخرسجه دار الت ابه القا رةه ط.اوز ره ر الل الديج السيوطجه تح -

 (.ت.د) عل  ارحديديه دار الكاتب البربج ه القا رةه . مشكلة تبلين اللنة البرلية لن   البربه د -

 . م2111ه 1/ شحدة فار ه وآخرسجه دار وائ  للنشره ألارد ه ط. وسات اوباصرةه دمقدمة ت  اللن -

ه 1/اوباجن اللنوسة وطرق ترتيبهاه محمد ؤج عبد   الباتل ه دار الراية للنشر والروزدةه الرساضه ط -

 .م1992 ـه1412

مه 1979 ـه 1399الفكره  عبد السالم  ارو ه دار .ه تح( ـ395ت)مي ن مقاييس اللنةه  حمد ؤج فارس  -

 .329ه1/328

 ـه 1426ه 4اوي ن الوسيطه مجمة اللنة البرلية ؤالقا رةه مكربة الشروق الدوليةه القا رةه ط -

 .  م2115

 .م1991تمام حسا ه مكربة ألانجلو اوصرسةه القا رةه . م اهج البتث ت  اللنةه د -

ه ( ـ392ت)اوازنجه تأليف مبج الفرح عثما  ؤج جنااو صف الؤج جناه شرح كراب الرصرسف  بج عثما   -

 .1مه ج1945ه 1/محببة مصحفى البابج ارحل ا وشرناهه ط

عبد السالم . نصاب الصبيا  ومس  ة سرة قرو  ت  تبلين اللنة البرلية للمسلم   ا   ال اطق   بهاه د -

 . ـ1415ه 1عبد البزسز فهماه جامبة مم القرىه مكة اوكرمةه ط

ه 1/تمام حسا ه عالن الكربه القا رةه ط. واراحاب وإلاجراءه رولرت دي ؤوجرانده ترجمة د ال ط -

 . م1998

محمد عبد البظين عبد النناه دار ال صر للروزدة . الوحدات الصرفية ودور ا ت  ؤ اء الكلمة البرليةه د -

 (.ت.د)والنشر ؤجامبة القا رةه 

البرليةه وزارة الت ؤية والربلين ه دولة إلامارات البرلية اورتدةه الو يقة الوط ية اوحورة و هج اللنة  -

 .م2112
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 محمد عديل عبد العزيز علي.د :الباحث

 "دارس ي العربية الناطقين بغيرهاوظيفية تداولية في خطاب  مقاربة -مقاصد إلابالغ ومسالك التخاطب" 

 مدرس العلوم اللغوية بجامعة إلامارات العربية املتحدة

ارحمــــد هلل الــــلي علم ــــا شــــكر نبمائــــهه و ــــدانا ســــب  الرشــــاد تــــ  طلــــب رضــــاهه والصــــالة والســــالم علــــ  خــــاتن    

 وببد ... ألانبياء واورسل   سيدنا متمد وعل  آله وصحبهه وسلن تسليما كث  ا

ؤــــات ضــــرورسا ايط الصــــبولات اليــــا تواجــــه اوربلمــــ   مــــة اراحــــاب الشــــكل  القواعــــديه تشــــففــــج معقــــاب    

ــة  مفارقـة او حـ  اوبيــاري الرقليـدي تــ  خحـاب تبلــين اللنـات   ــ  الاتصـال ؤــالواقة اللنـوي والاحركــام  ليـهه ؤنيَّ

ـــبا هن كســــاب الدارســــ   القــــدرة علــــ  الرواصــــ  الفاعــــ ه و  ـــالل خحــــاب  مســــاعد هن تــــ  توةيــــف مكتسـ مــــج خـ

  الــوةيفج تــ  تبلــين البرليــة لـات الانفرــاح علــ  اويــداو . مقبـول شــكليا فيمــا ؤيــنهنه ومــة مؤ ــاء اللنــة اوســتهدفة

ضــــرورة مبرفيــــة وترلوســـــة  بــــد الرحــــورات اوتســـــارعة تــــ  حقـــــ  اللســــانيات الرحبيقيــــة ومقارلا هـــــا او ه يــــة تـــــ  

ــــات ـــــين اللنــ ـــــمار تبلـ ومصــــــبح اوهرمـــــــو  يــــــدعمو  وجــــــود مدلــــــة ؤـــــــارزة تــــــرلط الدارســــــ   ؤالســــــوق اللنوســـــــةه . مضـ

ترجـــــاوز قـــــدرا هن ال توســـــة   ـــــ  ت ميـــــة ختـــــ ا هن  ه و وتخـــــرطهن تـــــ  وضـــــبيات محاؤقـــــة للســـــياق الربليغـــــ  الـــــواقع

ه ؤــ  تربــدا ا   ــ  اكتســاب مقاصــد الرواصــلية ووقــوفهن علــ  ضــواؤط الاســربمال و جــراءات إلارســال ال اجبــة

دراسة اللنة دراسة "و و ممر يلكده اوخرصو  مج م  . الاسربمال ال اجبة ضمج مقاما ها الربلينية اوالئمة

اق الاجرمـاع  والثقـات  ممـر م قـوصه اليكرمـ   ال ؤوضـة  ـله الدراسـة الشـكلية علـ  شكلية مبزولة عـج السـي

علـ  م  . مت  الاسربماله فهو وحده القادر عل  م  يسدد اه وسم تها كث  ا مج ارحيوسة والانحالق والقبول 

. ســــةدراســــة الاســــربمال اللنــــوي لــــج تــــرن علــــ  وجههــــا الةــــحيح ؤمبــــزل عــــج الدراســــة الشــــكلية لق وانــــب اللنو 

فار انبا      مركامال  ت  دراسة الظا رة اللنوسةه واليجـوز م  نسـرننا ؤأحـد ما عـج آلاخـر مو م  نبلـ  مـج 

 .(73)"شأ  محد ما عل  حساب آلاخر

 Communicativeونانــو الثمانينيــات قــد شــهدت موجــة ا رمــام وترك ــد علــ  مجــال تــدردس اللنــة الاتصــا    

Language Teaching (74)الثانية بهدف ههائج  و القدرة عل  الاتصال ؤمرتد يها ألاصلي   مي تدردس اللنات .

الوةيفــة ألاو ــ  للنــة :  انيـا. اللنــة نظــام للربب ـ  عــج اوبنــج: موال"ومـج خصــائط  اي اوــ هج الربليمـا الاتصــا   

دات ألاساسـية الوحـ: تبكس ؤنية اللنة اسربماال ها الوةيفية والاتصاليةه را با:  الثا. ح  الرفاع  والرواص 

للنة ليسو مالمتها ال توسـة والب وسـة فتسـب ولكنهـا ف ـات اوبنـج الـوةيفج والاتصـا   كمـا نجـد ا تـ  الكـالم 

ول ــاء عليــه فقــد ؤــات انخــراط اوهرمــ   تــ   اي الببــد الــوةيفج الرــداو   ممــرا مقحــاه . (75)"اورصــ  مو اراحــاب

                                                           

 (.53)ص ؤرا ين السمرائجه الر ظ   والرحوسر والرجديد ت  البتث اللنويه .د [1]

 (.335)دوجالس ؤراو ه مبادك تبلن وتبلين اللنةه ص.ه [2]

 (.  138) يودور روجرزه ملا ب وطرائق ت  تبلين اللناته ص& جاي رستشاردز  [3]
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ولببســاطة شــديدة    الاتجــاه . البرليــة مــج ا ــ  مؤ ائهــاولــن يبــد تأجيلــه ممــرا واردا علــ  مج ــدة محالــب دار ــ ا 

 . نتو الوةيفية  و خحوة تجاه الواقة والاننماس ت  مرحلباته

 مسباب الدراسة 

ـــ  اراصـــائط الاتصـــالية للنـــة اوســـتهدفة يظـــ  ممـــرا مزع ـــا يواجـــه اوتاضـــرسج داخـــ   [1]
ُّ
   عقبـــة تمث

الية وممارســات لنوســة ال يمكنهــا الوفــاء ؤمهمــة القاعــات الدرســيةه فرجــد ن يق ــأو    ــ  توةيــف منشــحة اتصــ

رلــط اوــربلن  ســياق اللنــة اوســتهدفةه كمــا مههــا تظــ  قاصــرة عــج دفــة اوــربلن   ــ  الرفك ــ  ؤم حــق اللنــة  ا هــا 

 .وممارستها ممارسة واعية

 تــرتبط تداوليــة خحاؤيــة ســمات ومــا يشــرمال  عليــه مــج -   ؤــاب اوقاصــد والاســربمال اللنــوس    [2]

 وفالسـفة م حقيـ  : آلافـاق البلميـة مخرلـف مـج البـاحث   يشـن  ؤـات -سـرخدام الحبيعـ  للنـات  سـياق الا 

 . رخ... ونفساني   واجرماعي  

محـدب قادرة عل  الانفراح عل  مسرجدات الدرس اللسـانج ارحـديثه فقـد البرلية لنة مرجددة     [3]

ـــا الـــــدرس اللســـــانج نقلـــــة نوعيـــــة تســـــردع  انفرـــــاح منهـــــاج تبلـــــين البرليـــــة  ــــه  -لل ـــــاطق    ن   ــ ؤمخرلـــــف مكوناتـ

ــــة  ـــلولية والرداوليــ ــ ــــة وألاسـ ــــة والت كيبيــ ــــة واوي ميــ ــــوتية والفونولوجيــ ـــف  –الصــ ــ ــــدف توةيـ ـــ   بهــ ـــــلا اوبـــ ــــ   ـ علــ

 .مخرجات تل  ال قلة ت  مضمار تبلين اللنات ألاج بية

 م داف الدراسة 

جـز فيهـاه وتبوسـد الدارسـ   ؤيا  اوقاصـد والنايـات اليـا تةـحب ألاداءات اللنوسـة واوقامـات اليـا ت   [1]

ـــــد تلميتـــــا هن ومـــــا يكر فهـــــا مـــــج قـــــرائجه مـــــة تقليـــــب اراحاؤـــــات علـــــ  وجو هـــــا  تتـــــرى مقاصـــــد اوركلمـــــ  ه وتفقُّ

 .اوترملة حيج ُيرى لها وجه سائغه تدعمه قرائج السياق

ـــكلية  -وضــــــة مكتســــــبات الدارســــــ     [2] ــ ــــة مو الشـ ـــــربمال  -اللنوســ ـــــ  الاسـ ــــ  متـ ــــة علــ ــــب الربلينيــ واوحالــ

    جانب تحوسر قدرا هن الربب  ية عج وةائف . ه ؤوصفهما جانب   مركامل   ت  خحاب تبلين اللناتةالباجل

... الاسـرخبار والرقرسـره القبـول والاعتـ اضه الث ـاء واللـومه الرجـاء والرمنـاه الفـرح وارحـز  : لنوسـة مر وعـة مثـ 

 .  رخ

ـــا  كســــاب الدارســـــ   القـــــدرة علـــــ  الـــــرتكن تـــــ  اســــربمال اللنـــــة ؤقـــــدر م [3] بـــــرفتهن اولكـــــدة عـــــج مكونا هــ

الداخلية وآلية اشرنالها داخلياه خاصة   ا لن يكـج حرمـا اراتـ   قـراراه وال السـلال اسـرخباراه وال ألامـر طلبـا 

 . مباشرا

  م هج الدراسة 

مــــج اللســــانيات ارحديثــــة الســــيما الاتجــــاه الــــوةيفج وم تــــاه الرــــداو   تــــ  تمــــرح الدراســــة مفا يمهــــا و جراءا هــــا 

ضـبط والاسـرفادة منهـا جميبـا تـ   - مج خالل فتط سياقات الرواص  وةـروف اوسـربملِّ   –اللناتمقارلة 

تكوسج سلوي لنوي صـحيح  ن ت مقاصد الكالم ووةيفره ت  خحاب تبلين البرلية لل اطق    ن   اه مما يسه

يات الاجرماعيــة وكــلل  تســرفيد الدراســة مــج اللســان. مقبــوله قاؤــ  للروةيــف والاســتثمار تــ  الســوق اللنوســة
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 . (76)اليا ترلط نسق اللنة ؤديواهها الثقات  ولالب اء الاجرماع  وسربمليها

   م مية الدراسة 

اللنــة الوةيفيــة مرتبحــة مساســا  نــرض تبلمهــاه و ــو اــرض "لقــد ؤــات مبهــودا تــ  خحــاب تبلــين اللنــات م     

ســــار "لــــة الوةيفيــــة ووفقــــا لرلــــ  اوقار . (77)"آنــــج يفــــرض الاســــرجاؤة رحاجــــة تبلينيــــة عاجلــــة
ُ
فــــإ  اللنــــة مداة ت

مفـــردات نانـــو مم  –مـــج  ـــلا او ظـــور تبـــد الببـــارات اللنوســـة . لرتقيـــق الرواصـــ  داخـــ  اوجرمبـــات البشـــرسة

قارب خصائصها البنيوسة عل   لا ألاساس -جمال
ُ
 .(78)"وسائ  تسرخدم لرأدية ماراض تواصلية مبي ةه وت

ال وجـود  ي تواصـ  عـج "ين اللنات ممر جو ري   ا علم ـا منـه و   دراسة مقاصد الاسربمال ت  خحاب تبل 

طرسـق البالمـات دو  وجـود قصــدية وراء فبـ  الرواصـ ه ودو  وجـود  ؤــدا  مو علـ  ألاقـ  دو  وجـود توليــف 

لـدي ا مــة ارحــدب : وبببـارة مخــرى . من ـا ن جــز مـة ارحــدب عمـال متــددا عــج وعـ  وتتكــن"مو مكــدنا . (79)"للبالمـات

ممــا . فاوقاصــد اليــا ي ويهــا اوركلمــو  وسب ــو  عليهــا خحاؤــا هن كفيلــة ؤروجيههــا. (81)"نجــاز البمــ نيــة مو قصــد ا 

تتليـــ  مبـــانج   ـــلا الفبـــ  ا ــ  عشـــوائجه  نمـــا  ــو فبـــ  مخحــط لـــهه ودبنـــا  لــ  م "اشــت اط القصـــدية فــن  

 .(81)"اراحاب مج البامة ومقاصده اوركلن الببارات وألالفاظ اللنوسة ر    ؤربي   ماراض

ق الــدارس مهــارات اللنــة اوســتهدفة وم  َيْمَهــَر الرواصــ  بهــاه ومــج مجــ   لــ  ينبغــ  لــه     الهــدف  ــو م  َيْتــلِّ

استثمار مبحياته اللنوسةه اليا ال تروقف ع د اوفردات مو القواعد ؤ  تشم  ميضا إلاجراءات الرداولية اليا 

ـــ  تــــــرلط ؤــــــ   الببــــــارات اللنوســــــة ولــــــ   ألا ــــــداف الرواصــــــليةه  ــــة ارااصــــــةه مثـــ ــــة والثقافيــ والقواعــــــد الاجرماعيــ

 . الافت اضات اوسبقة والاسرلزام ارحواريه واوقصديةه واعرماد مبدم  فادة اوخاطب

الاتجــاه الــوةيفج يرحــاؤق مــة اوفهــوم ارحــديث للت ؤيــة مــج مههــا  عــداد لقحيــاة وليســو "وتــ  ارحقيقــة     ــلا   

اللنــة ؤختــ ات حيــة وواقبيــة ومهــارات تبين ــا علــ  اســرخدام اللنــة حــ  ارحيــاة  لــلل  ينبغــ  م  تمــدنا دراســة 

لـيس مجـرد حـدبه "خصوصـا   ا علم ـا م  الاتصـال إلانسـانج . (82)"محسـج اسـرخدام تـ  تبامل ـا اليـومج للنـة

... احــــداب تني ـــ  تــــ  ؤي ـــة اورتــــدب والســــامة -ةـــا ر مو خفــــج  -و نمـــا  ــــو شـــ اء يتــــدب لوةيفــــة وقصـــد مبــــ   

للنـــة الثانيـــة م  يفهمـــوا  ـــدف الاتصـــاله وسحـــوروا وعـــيهن بهـــدف البمـــ  الاتصـــا  ه وكيفيـــة وسترـــاج مربلمـــو ا

                                                           

 (.252)سبية وتبلين اللنة البرليةه صمتمد ألاوراغ ه اللسانيات الن [4]

 (.137)شرسف ؤوشحدا ه لنة وةيفية مم تبلين وةيفجه ص [5]

 (.21)محمد اورون ه او ح  الوةيفج ت  الفكر اللنوي البربجه ص.د [6]

 (.25)ج  ار دولوداله الرتلي  السميوطيقج لل ط الشبريه ص [7]

 (.122)فا  داي ه علن ال طه ص.تو  م [8]

 (.84)آلاخره ص ه مبرفة(وآخرو )عبد   ؤرا ين [9]

 (.119)ةبية سبيد السليحجه تدردس ال تو البربج ت  ضوء الاتجا ات ارحديثةه ص.د [11]
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 . (83)"تتقيق  لا الهدف مج خالل ألاشكال اللنوسة

 ن ــا نرســد م  نفــرح بهــا ؤاؤــا واســبا للنشــاطات اللنوســةه ولــيس خحاؤــا مبرفيــا تقليــديا يجــات  مبيــار الاســربماله 

 ن ــــا نــــروم خحاؤــــا حيوســــا يالئــــن اولكــــة اللنوســــة . ارحفــــظ والاســــرظهار وسباشــــر وســــائ  مــــج شــــأهها رفــــة مبــــدالت

كمــا منــه يقــدم اووضــوعات  ات الرحبيــق اوباشــر تــ  واقــة الاســرخدام اللنويهلل ــاطق    ن ــ  البرليــةه وسقــدم 

القواعـــــد الشـــــكلية مـــــج خـــــالل نصـــــوص ممزوجـــــة  ســـــياقات واقبيـــــة ممـــــا يجبلهـــــا جـــــزءا مـــــج ملكـــــة اوربلمـــــ   

  .رة ت  سلوكهن اللنوي دونما حاجة     حفظ وترديدوسدمجها مباش

 

 إلاجراءات -اوهام[الوةيفية الرداولية[ 

مشـــارت نظرســـات تتليـــ  اراحـــاب   ـــ  م  اورلقـــج ؤـــات ؤتاجـــة   ـــ  مبلومـــات ترخحـــى اوبنـــج ارحرتـــ  مو ار مـــ    

ج الـ ط
ُ
ؤجانـب اخرصاصـه  –ات كمـا مشـارت   ـ  م  مي مـدخ  تتليلـ  تـ  اللسـاني. الةحيتة نتوسا لكج َيْزك

 .(84)ؤات يسردع  الرداولية - بم  ال ظن والدالالت

: وممـــا الشـــ  فيـــه م  ارحـــديث عـــج الرـــداوليات يشـــ ا ؤانرمائهـــا   ـــ  حقـــ  مفهـــومج يضـــن مســـروسات مرداخلـــة  

كقواعــد الرخاطــب والاســردالالته والبمليــات الل  يــة اورتكمــة تــ  إلانرــاج والفهــن اللنــوس  ه وعالقــة البنيــة 

وتــ  ارحقيقــة    الرداوليــة علــن يراعــ  مقاصــد اراحاؤــات وماراضــهاه وس ظــر . (85)لنوســة  شــروط الاســربمالال

ولقد .     اللنة ؤوصفها نشاطا يمارسه اورتدب ت  ة  ةروف خاصة افادة السامب   وتوجيهن     مبنج ما

ـــن  همـــــ  مقاصـــــد ارحـــــد ضـــــمنهاُع يـــــو الرداوليـــــة ؤالب اصـــــر اللنوســـــةه وا ـــــ  اللنوســـــة اليـــــا ُي جـــــز  ب الكالمـــــجه فلــ

كمـــا حـــازت مســـروسات مفا يميـــة مر وعـــة مـــج قبيـــ  مقاصـــد إلاؤـــالغه . اوركلمـــ  ه ولـــن تقـــط  فـــادة الســـامب  

 .ومسال  الاسردالالته ونظرسة اوتاد ة ومرضم ات القوله ونظرسة اوالءمة واوقصدية

دراسـة الحـرق )كـلل  حـ   ه(86)( لسـياقدراسة الاتصـال اللنـوي داخـ  ا)ومج مؤرز تبرسفات الرداولية مهها 

ـــ  بهـــا اوقاصـــد تـــ  اراحـــاب
َّ
ـــز الربرسفـــات الســـاؤقة علـــ  دور البوامـــ  الســـياقية تـــ   نرـــاج . (87)( اليـــا ترجل ِّ

ّ
رك

ُ
وت

 . اراحاؤات عل   ي ات مبي ة ومشكال مخصوصة

و الصـــــرفية  الصـــــوتية -وممـــــا  ـــــو جـــــدير ؤالـــــلكر م  الرداوليـــــة ترجـــــاوز اوكونـــــات اوبهـــــودة للـــــدرس اللنـــــوي 

ـــــة ــ ــــة والدالليـ ــ ــــلل   -وال توســ ــ فا خحــــــــاء الرداوليــــــــة للمربــــــــامل   ال عالقــــــــة لهــــــــا ؤــــــــاراروج علــــــــ  القواعــــــــد " ولــ

                                                           

 (.342 -341)دوجالس ؤراو ه مبادك تبلن وتبلين اللنةه ص ص .ه [11]

 (.214)عيد ؤلبةه السياق وتوجيه داللة ال طه ص.د [12]

 (.256)صتوبج رحسجه الربرسف اوصحقحاتج ت   ب، اوباجن البرليةه .د [13]

[14] Shoshana Blum-Kulka, Discourse Pragmatics, P(38) . 

[15] Peter Grundy, Doing Pragmatics, P(209). 
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 .(88)«الفونولوجية مو ال توسة مو الداللية

 

 دات الاجرماعية لقاحاب: موال   ]ملسسة اجرماعيةاللنة [اوتّدِّ

اع ه ووراء نــ  تبــادل حــواري نســق اجرمــاع  اللنــة تــ  جو ر ــا نظــام مــج البالمــات يخضــة   ــ  النســق الاجرمــ

ـــبط وسوجـــــه وإلانســـــا  مهمـــــا يكـــــج مـــــج ت ـــــو  ســـــلوكه وتفـــــرده فهـــــو مـــــازال يرتـــــري تـــــ  صـــــلب ملسســـــة . (89)يضــ

اجرماعيــةه تتــوي قاعــدة ؤيانــات شــاملةه ؤمــا يلكــد علــ  الحــا ة الاجرمــاع  للبالمــة اللنوســةه وسضــمج ارتبــاط 

و   الرفاعــــ   ــــو البامــــ  الرئيســــ ا تــــ  نــــ  مشــــكال . ورة لزوميــــةمداء الفــــرد اللنــــوي ؤاومارســــة اوجرمبيــــة ؤصــــ

  فالؤد مج م  ت ضوي تفاعالت الفرد ت  صلب ملسسة اجرماعيةه تتوي قاعـدة ؤيانـات (91)ارحياة ار مبية

 . (91)شاملةه ترضمج ألاطر واوباي   اليا تسروعب منشحة الفرد وممارساته

وي ألافــراد وتضــبط تصــرفا هنه لــلل  ؤاكتســاب الفــرد للنــة ولكــ  مجرمــة تجارلــه وخت اتــهه اليــا تتكــن ســل  

جماعرــه يظــ  علــ  وعــ  ؤوســائلها إلارشــادية لضــبط الســلوي وتوجيهــهه ؤمــا يضــمج توافقــه مــة مقرضــيات نــ  

ـــإ   ــ ـــن فــ ــ ـــج  ــ ــ ــــهه ومــ ـــف ومحالبـــ ــ إلاصـــــــدار اللنـــــــوي ال ي ظـــــــر  ليـــــــه ؤوصـــــــفه مـــــــردودا للر ظيمـــــــات الاجرماعيـــــــة موقــ

ا رئيسا وحيوسا مج تلـ  البمليـاتوالبمليات اور وعة ؤ   ألافرا وعليـه فقـد . (92)د فتسبه و نما ؤوصفه جزءك

اتفق علماء الاجرمـا  علـ  منـه لـج ينرهـا اوبنـج اللنـوي للملفـوظ ع ـد حـدود مب ـاه الصـرت  وتركيبـه ال تـويه 

لل  ولك ه سيكرم  ت   طار سياقه اووقفجه وعل  ألاخط اوتيط الاجرماع  ؤك  ما يتوسـه مـج مال سـات  لـ

 ليس ؤاليس   مج سلوك ا اللنوي مرتبط ؤاومارسة اوجرمبية
ك
   . (93)فإ  قدرا

تــ  ةــ  الســببية الاجرماعيــة الســالفة  -و   اوجرمــة يشــرف علــ  ســلوي ألافــراد ودســع    ــ  ضــبحه وتوجيهــه   

ـــــلكر فـــــــرض جـــــــزاءات وعوامـــــــ  رد  مردّرِّجـــــــة علـــــــ  اوخـــــــالف   للمبـــــــادك اوقبولـــــــة داخـــــــ  ا -الـ
ُ
ــــاء فإنـــــــه قـــــــد ت لب ـــ

فررــو   . (94)الاجرمــاع ه ولكــ  مــج تســول لــه نفســه اراــروج عــج حــدود اومارســات اوقبولــة وألانشــحة اوقــررة

ففــج رحظــات "الهي ــات الضــاؤحة واولسســات تقــدير تلــ  ار ــزاءات والبقولــاته اليــا رلمــا تبــدم مــج الضــح  

اي   ــا الاجرماعيــة وآدابهــا مبي ــة يمثــ  الضــح  الســيف الــلي تســلحه ار ماعــة علــ  رقــاب اراــارج   عــج مب

                                                           

[16] Verschueren, J,Understanding Pragmatics, p(2). 

جــالل .د/ تســرخدم نلمــة نســق اجرمــاع  ل شــارة   ــ  ال ظــام اوبقــد الــلي يمكــج تتليلــه   ــ  عــدد مــج الــ ظنه تتلــ  ؤــدور ا   ــ  نظــن فرعيــة [17]

 (. 133)مدؤو  ه الاجرما  الثقات ه ص

 (. 75)ه علن الاجرما  الثقات ه ص(وآخرو )عل  عبد الرازق ار ل ا .د [18]

 (. 13)ؤيار مشاره سوسيولوجيا اللنةه ص [19]

[20] Roger Flower & Others, Language and Controlه p (1). 

 (. 227)اوبنج والسياقه صجو  اليونزه اللنة و (// 88)توماس لوكما ه علن اجرما  اللنةه ص [21]

 (. 239)عبد اوبز نايف شاكره اللنة وارحياة الاجرماعيةه ص.د [22]
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ِّ والـرد  
ّ

كمــا   .(95)"وضـواؤحها البامـةه فركــو  لسـارستها الال عـة حين ــل ولضـحكها اووجـة تــأ    فبـال تـ  الكــف

ـــا ر   قد تكو  اللوات اورخاطبة منفسها ؤمندلة مداة ضبط فاعلة تج ــ ـــــج مظـ ـــاه ومـ ــ ـــــرامة مرجبيتهـ ـــــج صـ ـــــئ عـ بـ

 الوسـائ  الرمزسـة  الضبط تشـني  مدوات السـارسة والـتهكنه فيـوقب
ك
 -هن تـ  ح ـد اسـت كاره و ـارسرهه مسـرنال

 .خروج الاسرفهام

ـــ     ـــياق مرصــ ارتـــــبط وســـــن الثقافـــــة ؤكوههـــــا مشـــــروعا يرمـــــج   ـــــ  ضـــــبط البشـــــر وجمبهـــــن وتوحيـــــد ن  "وتـــــ  ســ

. (96)"ؤوصــفها قاعــدة تقــن  ارحاجــةه ومبيــارا يضــبط الرابــةه ومبــدم يــ ظن الســلويه وسرتــب ألافبــال والنايــات

اوســرقرة تــ  الــوع  ار معــ ه واليــا  -اواديــة واوب وســة  -فــة تشــرم  علــ  مجموعــة مــج القواعــد واوبــاي   فالثقا

كما تمارس الثقافة نوعا مج الضبط يمارس . تظهر ت  شك  سلوي رمزي مو  شاري مشت ي ؤ   مفراد اوجرمة

الرفك ـ  ؤواسـحة  قافـة مــا بح ه وسصـ(97)لزوميرـه علـ  ألافـراده  شـك  يسـمح ؤاسـرخدام مصــحقأ مبـاي    قافيـة

الرفك   مج خالل م ظومـة مرجبيـةه تتشـك   حـدا يا ها ألاساسـية مـج متـددات  ـله الثقافـة ومكونا هـاه " مب اه

 .(98)"وت  مقدمتها اووروب الثقات  واوتيط الاجرماع 

اليــا تســـع   -بيارســة الواقبيـــة مو او -نســق اوبرقـــدات واوفــا ين وألافكــار "كمــا يشــ   مصــحقأ ميـــديولوجيا   ــ  

نتو تفس   الظوا ر وألاحـداب وتتليلهـا مـج خـالل م ظـور مبـ  ه يبسـط الاخريـارات ممـام ألافـراد وار ماعـات 

. (111)"ألافق الل نا الـلي يتـدد فكـر  نسـا   لـ  البصـر"ولمبنج آخر فإ  مدلوجة عصر ما ح  . (99)"وسوجهها

ـــار الببــــــد ألا  ـــ   الاعربـــ ــــ  م  يلخــــــل  بـــ ــــه ينبغــ ــــة الاجرمــــــاع ه ول ــــــاء عليــ ــــد موجهــــــات الواقــ ـــفه محــ يــــــديولود  ؤوصـــ

ه ممــا يبنــا مبار ــة (111)ولوصــف ألايــديولوجيا ليســو شــي ا جديــدا ي ضــاف  ليــه و نمــا مــج مكوناتــه الرئيســة 

ــــج الحقــــا مــــج  ِّ
ّ
اوكــــو  ألايــــديولود  ؤوصــــفه م ــــرا منرجــــه الــــ ط ولــــيس خحاؤــــا خارجيــــا مســــقحا عليــــهه ممــــا يمك

ترة تســن ســلوي ألاشــااص ومداء ــن اللنــوي وفــق مواصــفا هن الزمانيــة اســرخالص وحــدات ميديولوجيــة مرــوا

كـــــلل  فـــــإ  فتـــــط ألانســـــاق إلايديولوجيـــــة لنفـــــراده ومراقبـــــة مفكـــــار ن اوببـــــأة خلـــــف تلـــــ  . (112)وارحضـــــارسة

 . حضارة ؤأكملها إلايديولوجية رلما يبدم مج رصد مصحقحاته اوفاتيح اليا رلما تكو  مفراح

                                                           

 (.158)سيد صبح ه تصـرفات سلوكيةه ص.د(// 191) ؤرا ين مؤو الناره علن الاجرما  القانونج والضبط الاجرماع ه ص.د [23]

 .ة والشاصيةعاطف وصفجه الثقاف.د: للرفصيالت انظر(// 31)عل  حربه نقد ارحقيقةه ص.د [24]

الحـــــــا ر لبيـــــــبه .د(// 51)جـــــــالل مـــــــدؤو  ه دراســـــــات تـــــــ  الثقافـــــــة واوجرمـــــــةه ص.د(// 15)كـــــــرسن زنـــــــج حســـــــام الـــــــديجه اللنـــــــة والثقافـــــــةه ص.د [25]

 (.119)سوسيولوجيا الثقافةه ص

 (. 13)تكوسج البق  البربجه ص متمد عاؤد ار اؤريه.د [26]

 (.77)ة ق دي  مم  اشنه صطه واديه الصرا  ألايديولود  ؤ   ألانا وآلاخر ت  رواي.د [27]

  :ه وس ظر(11)عبد   البرويه مفهوم ألايديولوجياه ص.د [28]

– Gunther Kress & Robert Hodge, Language as Ideology, P(6) . 

 (.96 - 95)عبد السالم ؤ ببد البا  ه اويراف ديقا والبلن وألايديولوجياه ص ص  [29]

 (. 51)روائجه صزساد البوفه ألا ر إلايديولود  ت  ال ط ال.د [31]
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  ]ة والاسربمالاللن [الرواص  إلانسانج  [أ]

نشـــاط اجرمـــاع  تتكمـــه مبـــادك و جـــراءات ؤـــ   مؤ ـــاء اللنـــة الواحـــدة بهـــدف تنســـيق البالقـــات ؤـــ   الرواصـــ  

وســــرى اوخرصــــو  م  اللنــــة  ا هــــا نظــــام مــــج البالمــــات . ألافــــراد وار ماعــــاته ممــــا يضــــمج لــــه القبــــول والرــــأ   

علــ  م  نــ  ه   ا اتفق ــا لبــة علــ  مجرمــة  بي ــهيتــركن   ــ  ألانســاق الاجرماعيــة والثقافيــة وإلايديولوجيــة النا

ـــ   ـــة عوامــــ  مثـ ـــا ترولــــد عــــج مجموعـ مجرمــــة يصــــ  ســــماته الاجرماعيــــة والثقافيــــة ال وعيــــة ارااصــــة ؤــــهه اليـ

 قافـة مي مجرمـة وتارسخـه وعقلـه ال يمكـج م  "ه وم  (113)"اوبرقدات والقـين واوبـاي  ه تركامـ  الثقافـة حولهـا

مراد ـــا نرهــا مـــا يــدفب ا   ــ  ار ـــزم م  اراحاؤــات اوربادلـــة ؤــ   مؤ ائهــا لـــج يم ه (114)"ت فصــ  عــج تـــارسخ لســانه

 . ع د حدود مب ا ا الصرت  وتركيبها ال تويه لك ه سيكرم  ت   طار سياقها الربب  ي الوةيفج

تسربم  اللنـة »: واللنة ال ت ف  حرما عج ةروف اسربمالها ومال سات  رسالهاه كما يقول جورج اليكوف  

يـــة  اــــراض الرواصــــ  حســــب الســــياق وقــــرائج ألاحــــواله فكلمــــا اســــرخدم اوــــركلن جملــــة ؤلســــا  قومــــه الحبيب

ـــالم  ـــــ  كـــ ــــلدي فبـ ــــب  -ســــــواٌء منــــــا   لــــــ  ختــــــ ا مم ســــــلالا  -ليــ ـــــا ي اســ ـــ ض مـ ـــــاله وافتـــ ـــــا يقرضــــــيه ارحـ ـــــر فيمـ فكـ

لـركلن تـ   بـ، والفكرة ألاساسية ت  الرداولية ح  من ـا ع ـدما نكـو  تـ  حالـة ا: " وسردف فا  دي . (115)«اوقام

. (116)"الســياقات فــ تج نقــوم ميضــا ؤإنجــاز  بــ، ألافبــال اوجرمبيــةه وماراضــ ا ومقاصــدنا مــج  ــله ألافبــال

تـ  تبلـين اللنـات  -مانتـا اوقارلـة الوةيفيـة الرداوليـة صـ  ضـماهها  - لا وسلكد ولكنـد علـ  او ظـور الاتصـا   

  ــــ  تكــــوسج  رســــاليات كالميــــة مو كراؤيــــة مقبولــــة  ؤوصــــفها ت مــــا القــــدرة إلاؤداعيــــة ع ــــد الــــدارسه كمــــا تدفبــــه

و  ا نــا  ألامــر كمــا تقــدم فــإ  نقحــة الانحــالق تــ  تبلــين اللنــة الثانيــة . (117)اجرماعيــا وةيفــج ع ــد مؤ ــاء اللنــة

 .الؤد مج م  تبدم مج جانبها الرواصل ه وضمج مقاما ها الربلينية ارااصة

 ]علن الاسربمال اللنوي [ؤ   الداللة والرخاطب  [ب]

ؤوصف ألاو   مسلولة عج لقد اتخلت اوقارلة اللسانية ارحديثة مج اولكر   اللنوسة والرواصلية دخال لهاه 

 نراجهـــا محاؤقـــة وقامـــات  ه والثانيـــة مســـلولة عـــجتوليـــد عـــدد ال ههـــائج مـــج ار مـــ  الةـــحيتة تركيبيـــا ودالليـــا

ؤوصف ه (118)]الرداوليةمو [والرخاطب  ولن يبد ممك ا الفص  ؤ   علما الداللة .اسربمالها وم داف  رسالها

ونـــا  مـــج نتيجـــة  لـــ  م  صـــارت الرداوليـــة علمـــا لالســـربمال . ألاول يـــدرس اوبنـــج والثـــانج يفتـــط الاســـربمال

                                                           

 .سامية الساعاتجه الثقافة والشاصية.د: للرفصيالت(// 55)السيد عل  شراه الب اء الثقات  للمجرمةه ص.د [31]

 (.21)عبد الفراح محمد يوسفه لسانيات اراحاب ومنساق الثقافةه ص.د [32]

 (.47)جورج اليكوفه اللسانيات وم حق اللنة الحبيع ه ص [33]

 (.292)فا  داي ه ال ط والسياقه ص [34]

[35] Wilkins, D: Some Issues in Communicative Language Teaching, p(34). 

تخصصـــا لســانيا يـــدرس كيفيــة اســـرخدام ال ــاس لندلـــة اللنوســة تـــ  صــلب محـــاديثن "ترصــدر تــداوليات اراحـــاب مباحــث اللســـانيات ؤوصــفها  [36]

بنــج 
ُ
وقــد (. 1)ار يال ــ  دالشه مــدخ    ــ  اللســانيات الرداوليــةه ص"// ؤكيفيــة تــأوسلهن لرلــ  اراحاؤــات وألاحاديــث –مــج جهــة مخــرى  –وخحاؤــا هنه كمــا ت

فــــاوبنج مصــــبح ال ُيبــــرف مــــج البنيــــة اللنوســــة وحــــد ا كمــــا  ــــو مبــــروف قبــــ  " محــــد و الرــــداوليات ؤــــلاي او حــــ  اوبرتــــ  نقلــــة نوعيــــة علــــ  ســــاحة البتــــث 

ومـج  ــن تسـع  الرداوليــة   ــ  طـرح مشــاردة مبرفيـة مربــددة تــ  . والببــارات الرداوليـةه ؤــ  ٌيبـرف مــج خـالل الانفرــاح علــ  السـياقات اليــا تسـروعب الكلمــات

 (.35)عبد الفراح محمد يوسفه لسانيات اراحاب ومنساق الثقافةه ص.د"//دراسة ةا رة الرواص  اللنوي 
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ؤدراســة كيفيـة اســرخدام :  هـرن ؤجميــة شـروط اراحــابه وتبرمـد مســلولا تـ  فهمــه و دراكـه"اللنـوي  ؤوصــفها 

يرتدد مب ا ا  ال ؤاالسربماله وشرح سياق ارحال واوقام اللي يلدي  اللنةه وليا  ألاشكال اللسانية اليا ال 

فا رمامهــا ي صــبُّ مساســا علــ  اوــركلنه انحالقــا مــج ســياق اولفوةــات اليــا يلديهــاه . فيــه اوركلمــو  خحاؤــا هن

ا وممـــ. (119)"  ـــ  جانـــب تتليـــ  ألافبـــال الكالميـــةه ووةـــائف او حوقـــات اللنوســـةه وســـما ها تـــ  عمليـــات الاتصـــال

و يــق الصــلة ؤـــالفرق ؤــ   علــن الداللـــة ( مو مــرادا هن)الفــرق ؤــ   اوبـــانج اللنوســة ومقاصــد اوركلمـــ   "يــلكر م  

فهــن مــج مفــردات اللنــة وتراكيبهــا  –فاوبــانج اللنوســة . وعلــن الرخاطــب
ُ
ت ضــوي تــ   –اليــا حــ  مبــا  وضــبية ت

ممــا مقاصــد اوركلمــ   . خــارج البنــج اللنوســة  طــار ا رمامــات علــن الداللــة     اســرنباطها ال يترــاج   ــ  ع اصــر 

ــبه و عمــال 
َ
ــبه واوخاط فــال يمكــج الروصــ   ليهــا  ال ؤمبرفــة الســياقات اليــا قيــ  فيهــا الكــالمه ومبــرفج اوخاطِّ

ب ع د الربام  مة الكالم
ّ
 .(111)"القدرات الاسرنراجية اليا يمركها اوخاط

 
 راحاب ا[مج مبادي الاتصال إلانسانج :  انيا (111)]اوقصدية 

السلوي إلانسانج نشاط متدد القصده ومهما تبددت صوره منماطه فسـيظ  مرتبحـا دومـا ؤـدوافة تسـتث  ه 

هــةه تدفبـــه اشـــبا  حالــة ارحفـــز و نجـــاز النايـــة (112)وتوجهــه ه ولـــلل  يكمـــج وراء نــ  ســـلوي قـــوة داخليـــة موّجِّ

. (113)نمـــط الـــدافةه وتقـــدير شـــدته و رحاحيرــــه او وطـــة ؤـــهه تـــ  صـــورة تبب ـــ  ســـلونج ُيمكـــج مــــج خاللـــه تتديـــد

ؤمكوناتـه اوبرفيـة والوجدانيــة  -كـلل  فـإ  نشـاط الفـرد متكـوم ؤاتجا اتـه ال فسـية     يشـك  اتجـاه الفـرد 

نظامـــا  اؤرـــا لروجيـــه الـــدافةه فيخرـــار منســـب الاســـرجاؤات ومكا  ـــا توافقـــا مـــة مـــا  -والندوعيـــة تجـــاه موضـــو  مـــا

 - يجــابج مو ســل ا مو حيـــادي  -ه تجا ــهه ومـــا لديــه مــج اســربداد التخــا  موقــف يــلمج ؤــه الفــرده ومــا يشــبر ؤــ

تجا ـــــه  ولـــــلل  يكـــــو  نمـــــط اســـــرجاؤات الفـــــرد ُمـــــدخال لرصـــــد اتجا اتـــــه  ممـــــا يبضـــــد مـــــج قيمـــــة الاتجا ـــــات 

 .(114)ودرور ا حيال الرنبل  سلوي الفرد

و نمــا  ؤــالغ خحــاب مــا  ي اــرض مــا   ــ   ال يهــدفو  مــج الكــالم   ــ  مجــرد اخربــار موتــار ن الصــوتيةهوال ــاس    

ســامبيهنه ولـــج يـــ لأ  اي ارحــدب الاتصـــا   مـــا لــن يســـروعب مول ـــ  الســامبو  ماـــراض متـــد يهن وسفح ـــو  

                                                           

 (.46)الساؤقه ص [37]

 (.15) متمد متمد يونس عل ه مقدمة ت  علما الداللة والرخاطبه ص.د [38]

   اوقصـد ينسـحب فقـط علـ   نجـاز عمـ   بي ـهه تـ  حـ   تنسـحب ال يـة علـ  الوةيفـة اليـا يمكـج م  "وقصـد نقـول عج الفارق ؤ   ال ية وا [39]

فـرح [ممـا حـدب . عـج وعـ ه و   لـن توجـد لـدي نيـة لرقـدين عالمـة لشـاط آخـر ]مامـز ؤـالب  [فيمك نـا م  منجـز ارحـدب . تكو  لهلا البمـ  مو  ـلا ارحـدب

 .(123)فا  داي ه علن ال طه ص.تو  م"//ومج  ن فإ  مالب ألاحداب اليا نقوم بها ترضمج نية.   مو مخرجفإنج منجزه ؤنية م  مدخ ]الباب

 .مصحفى فهماه الدوافة ال فسية.د: يالت انظرللرفص(// 11)طلبو م صوره دافبية إلانجاز وقياسهاه ص. ؤرا ين قشقوشه ود.د [41]

 (. 5)متمد رفقج عيس جه الدافبيةه ص.د [41]

 .عبد او بن شحاتةه سيكولوجية الاتجا ات.يفةه ودعبد اللحيف خل.د [42]
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ولــج يكــو   اي الاتصــال ناهحــا  ال   ا وقــف الســامة علــ  اــرض متد ــهه مــج خــالل . (115) ليــه علــ  نتــو ؤــالغ

 . (116)خصائط  رساليره  ليه

قــف منشــ جء الــ ط مــج نونــه صــورة مــا مــج صــور اللنــة قصــد بهــا م  تكــو  نصــا يرمرــة مو "ودبتــ  القصــد عــج 

. (117)"ؤالسب  والالرتامه وم  مث   لا ال ط وسيلة مج وسائ  مرا بة خحة مب   للوصول     ااية  بينهـا

يفـــة الربب ـــ  عـــج اوقاصـــد اليـــا ي ويهـــا اوـــركلنه فاللنـــة   ـــا ال تـــلدي فقـــط وة"دور الـــرئيس للنـــة تـــ  وسكمـــج الـــ

مرجبية تتي      مدلوله ؤ  تلدي وةيفة تداولية ترفاوت ؤتسب القصد مو الهدف اللي مـج مجلـه يسـوق 

ظ قـد يقصـد شـي ا مـا منـايرا تمامـا وـا نـطَّ عليـه ؤ فسـه . (118)"اوركلن خحاؤه تـ   -وممـا ال شـ  فيـه م  اوـرلّفِّ

تأكــد مننــا : فــإ ا قــال قائــ  .ه إلاؤالايــةللربب ــ  عــج مقاصــد -ســن  البــدول اللنوســة الربب  يــة اوســموحة حــدود 

 سأرد ل   لا يوما ما

[Make Sure, I’m Going to Pay you back for that] 

ظ ومـــراده مـــج   ـــده ومـــرد ألامـــر   ـــا   ـــ  تتـــّرِّي مقصـــد اوـــرلّفِّ د اوروعَّ احرمـــ  خحـــاب الواعـــد الصـــادقه مو اوهـــّدِّ

ُ ه وموجههه و و ا"ه فهو )119(خحاؤه ـق تـ  صاحب اوبنج ومنشِّ
َّ
وسلول عج وضوحه مو الرباسهه ولقـدر مـا ُيوف

ــــق تـــ  الربليــــق ؤــــ   تلــــ  اوبــــانج وصــــحة 
َّ
اخريـــار اوبــــانج او اســــبة للســــياق ولنرضــــه مـــج الكــــالمه ولقــــدر مــــا ُيوف

الائرالف والاتتاد ؤينهاه ولقدر مـا يلتـدم ؤال ظـام اللنـوي الـلي اتفقـو عليـه ار ماعـة اللنوسـة يكـو   ـلا عونـا 

يرصــ  "ومــج   ــا يرأكــد ل ــا م  القصــد . )121)«لــ  فهــن اوبنــج اوقصــوده واســرنراج ارضــه دو  لــبسللمرلقــج ع

 . )121(ؤنية ُمنش ئ ال طه م  ُينش جء نصا  ا سب  وتبليق ليص      ما خحط للوصول  ليه

وعلــ  الــران مــج م  مــدلول اراحاؤــات يرتــدد مــج خــالل جملهــا وترتيــب مكونا هــا تــ  ؤنيــة رتبيــة مبي ــة فــإ     

ومقول ضمج حدود مبي ة  . عل  مقاصده –ضمج حدود مبي ة  –ما يب يه اوركلن ؤم حوق ار ملة يبرمد "

ا  ـــــا  زائـــــد ا  ـــــا  : ال تســـــرحية مـــــثال م  تقـــــول .  نـــــ  ال تســـــرحية م  تقـــــول مي شـــــ اء وتبنـــــا نـــــ  مـــــا يتلـــــو لـــــ 

 .122))"تساوسا  مرببةه لربنا م  شكسب   نا  شاعرا ومسرحيا ممرازا

                                                           

[43] Bach, K. and Harnish, R, M: Linguistic Communication and Speech Acts, P(3).  

[44] Foder, J, A.: The Language of Thought, P(103). 

 (.113)رولرت دي ؤوجرانده ال ط واراحاب وإلاجراءه ص [45]

 (.v- vi)ت اراحابه ص صعبد الهادي ؤج ةافر الشهريه است اتيجيا [46]

[47] Bach, K. and Harnish, R, M: Linguistic Communication and Speech Acts, p(234). 

 (.69-68)مصحفى حميدةه نظام الارتباط والرلط ت  تركيب ار ملة البرليةه ص.د [48]

 (.379)تمام حسا ه اجتهادات لنوسةه ص .د [49]

 (.216)جو  س  له البق  واللنة واوجرمةه ص [51]



  

111 
 

ــــوم ال    ـــج اراحـــــابه »قصـــــد مصـــــي  تـــــ  الدراســـــات الرداوليـــــة ؤوصـــــفه ومفهـ ــــه اوـــــركلن مــ النـــــرض الـــــلي يبرنيـ

وقصــــُد اورســــ  . (123)«والفائــــدة اليــــا يرجــــو  ؤالاهــــا للمخاطــــبه فلــــج يكــــو    ــــاي نــــط وال خحــــاب دو  قصــــد

دد واعربارستهــــاه و ال نـــــا  خحاؤــــا فاراـــــا ال يمكــــج حملـــــه علــــ  وجـــــهه نتــــو م  يـــــر  الــــواع  يمـــــ ح الببــــارات قيمتهـــــا

ال يكو  كالما حقـا حيـج تتصـ  مـج ال ـاطق  رادة توجيهـه "او حوق خحاؤا حال نومه مو يهلي و و متمومه ف

ما حقاه حيج ولـو صـادف مـا نحـق ؤـه حضـوَر  ِّ
ّ
    ا  هه وما لن تتص  م ه  له إلارادة فال يمكج م  ُيَبد مركل

ل
ُ
ا حقا حيج يكو  قد م ف ال يكو  مسرمبك قج  ليه ؤما تلقفه مقصودا ؤمضمونه  و مو مج يرلقفه     اورلّقِّ

فــاورلقج  ــو عبــارة عــج اورلقــف الــلي . مقصـودا ؤــه ا ــ ه ؤوصــفه واســحة فيــهه مو قــ  حيــج يـدري رتبــة اورلقــج

تشـــ     ـــ  جميـــة الحـــرق اليـــا "وسمك  ـــا م  نجمـــ  مـــا ســـبق تـــ  م  القصـــدية . (124)"قصـــده اولقـــج ؤفبـــ   لقائـــه

 .(125)"ال صوص مج مج  مرا بة مقاصد ن وتتقيقها يرخل ا م رجو ال صوص ت  اسرنالل

سـرخلط لـه وجـهه  شـرط حيـج يُ  ب اراحـاب علـ  وجو ـه اوترملـةيـقلت يبنـا ضبط مقاصـد اراحـابو       

اوتــد و  علـ  م ـر الســياق تـ  ضــبط  مرـأوقـد . ؤمبـادك الاسـربمال اللنــوي وحـدوده و جراءاتــهالرتـري تـ  ةــ  

ال تكـو  للبالقـة ال توسـة م ـدة تـ   ا هـاه وال للكلمـات : "اب فتـ ا ن يلكـدو  منـهاوبنج الـدال   لربب ـ  مـا مو راحـ

اوخرارة م دة ت   ا هاه وال لوضة الكلمات اوخرارة تـ  موضـبها الةـحيح م ـدة تـ   ا هـا مـا لـن يكـج  لـ  نلـه تـ  

   واحـدا منهـا  ال القول الحبيع  مجردا عـج مقامـه تصـ   متاملـه كث ـ ةه واليربـ"و ل     . (126)"سياق مالئن

ؤربيــ   اوقــامه حيــج  نــه يةــأ الادعــاء ؤــأ  ألاصــ  تــ  القــول الحبيعــ  م  تربــدد مبانيــه   ــ  م  يثبــو ؤالــدلي  

خــالف  لــ ه و  ا نــا  ألامــر كــلل  فقــد وجــب م  تكــو  صــوره اومك ــة مربــددةه ومال ي تصــر تقوسمهــا ضــمج 

 .(127)"قيمة واحدة

ـــ   ممــــرا     عامــــا تــــ  جميــــة اللنــــات ينبغــــ  تترســــه وفتصــــه حيــــج ُيهرــــدى  ليــــه فــــإ   و  ا نانــــو مقاصــــد اوركلمـ

ـــية  ـــج جهـــــة نوههـــــا تترـــــاج "البرليـــــة لنـــــة  ات خصوصــ ـــرخدامها  -مــ ـــ  إلاوـــــام ؤجملـــــة ألاعـــــراف  -تـــــ  حـــــال اســ   ــ

وم رهــــا القــــول منــــه ال . (128)"وضــــواؤط الرخاطــــب الســــائدة ع ــــد مرتــــد يها ادراي ك ــــه مقاصــــد اوركلمــــ   بهــــا

يضة ت  اعرباره مقصدية اللوات اورخاطبة فيهه والنسق الفكري اوالئن  -ب تبليغ  ناجز يمك  ا تصور خحا

 .يخرج عج الناية مو الرأ    اورصود له سلفا -لهه والرأ    اوحلوب  حدا ه 

  Meaningfulness]اعرماد مبدم إلافادة [اوقصدية وإلاؤالغ  [أ]

                                                           

 (. نت نو)د صحراويه او هج السياق  ودوره ت  فهن ال ط وتتديد دالالت ألالفاظه مسبو .د [51]

 (.214)طه عبد الرحمجه اللسا  واو دا ه ص .د [52]

 (.157) لهام مؤو ازالة وعل  خلي  حمده مدخ      علن لنة ال طه ص.د [53]

 (.39 - 38)ت اكيبه ص ص متمد مؤو مو  جه خصائط ال.د//(98)متمد حماسة عبد اللحيفه ال تو والداللةه ص.د [54]

 (.45)اللسا  واو دا ه ص طه عبد الرحمجه.د [55]

 (.142)متمد متمد يونس عل ه اوبنج وةالل اوبنجه ص.د [56]
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قاعدة خحاؤيـة عامـة وحقيقـة مةهر ـا م ـل القـدم اللنـوي  اللنة خحاب اجرماع  ُوجد ل فادة والربليغ و له

والبيــا  [:يقــول ار ــاحظ. (129)(اللنــة مصــوات يبتــ  بهـا نــ  قــوم عــج ماراضـهن:)ؤقولـه (  ـــ392)الكب ـ  اؤــج جنــا 

اسن جامة لك  ش اء كشف ل  ق ا  اوبنجه و ر  ارح اب دو  الضم  ه حيج يفض ا السامة     حقيقرهه 

 اليـــا وسه ـــن علـــ  متصـــوله نائ ـــ
َ
ا مـــا نـــا ه  لـــ  البيـــا ه ومـــج مي جـــنس نـــا  الـــدلي      مـــدار ألامـــر والنايـــة

يجري  ليها القائ  والسامة  نما  و الفهن وإلافهامه فبأي ش اء ؤلنو إلافهام ومو حو عـج اوبنـج فـلل   ـو 

  .(131)]البيا  ت   ل  اووضة

ظ ودوافبــه للربب ـــ  عمــا يبرمـــ و    تــ     ـــه مــج مفكـــار ورؤىه ومــج  ـــن يبــادر   ـــ   ترصــ  القصـــدية ؤــإرادة اوـــرلّفِّ

تــ  مخرلــف الظــروف اليـــا  -ه ممــا اورلقــج فإنــه ينبغــ  لــه م  يرتــرى خحــاب صــاحبه وم  يرفقــد مــراده تبلينهــا

وتأسيســـا عليـــه فـــإ  الـــلوات اورخاطبـــة . حيـــج يجـــد لـــه وجهـــا م اســـبا -مســـهمو تـــ  صـــدور ا علـــ   ـــله الهي ـــة

ـــك  تب يــــة إلارســــال وفاعليــــة الرلقــــجيلزمهــــا الربامــــ  مــــة القصــــد  شـ ّدِّ و   الرنــــو    ــــ  تتــــري . اقــــدي يضــــمج جِّ

وممــــا يقــــوي دعـــــائن . مقاصــــد او رجــــ   ؤــــات متورســــا تــــ  تتليــــ  اراحـــــاب وتأوســــ  عملياتــــه الفكرســــة واوبرفيــــة

ممــا ســيأتج  كــره  بــد  ؤقرس ــة علــن اوخاطــبالاســرلزمات ارحوارســة والرلميتــات إلافــادة تــ  اراحــاب الحبيعــ  

 . قلي 

بــه وةــروف تلقيــه   
َ
ــ  اعرمــاد مبــدم إلافــادةه ودبنــا مراعــاة حــال مخاط وعلــ  ار انــب آلاخــر فإنــه ينبغــ  للمرسِّ

اراحـابه ومـدى اسـتيباؤه لــهه فكلهـا ضـواؤط لـه ليكيــف خحاؤـه وفـق الظـروف الســالفة  حيـج يضـمج نفــا ه 

خصـائط تـ  الصـيااة وموضـا   الربب   اوحاؤق وقرض ج ارحال ال ؤد م  يشرم  علـ "وتأ   هه انحالقا مج م  

تـــ  الت اكيـــب تـــدل داللـــة وا ـــحة علـــ  مبـــا  يكـــو  بهـــا الكـــالم تامـــا وافيـــا ؤـــالنرضه محاؤقـــا ورحلبـــات اووقـــف 

ولــلا ينبغــ  للمرســ  متــا اة خحاؤــه علــ  فهــن ســامبهه كمــا يمك ــه م  يلــوح ميــج  .(131)"الــلي ســيق مــج مجلــه

 .(132)"وح  قاعدة تداولية ؤامرياز"ممج اللبس 

وم  اوـركلن لـيس  اتـا ناقلــة "ممـا مفهـوم إلاؤـالغ فهـو مكاـ  فاعليــة وـا يتملـه مـج مبـانج الانـدماج تــ  الاتصـال     

محـد ما صـرسح يربلـق ؤاوبـانج الظـا رة : نقـال  ا  ـا  – ـو تـ  ألاقـ   –فال ق  كما يمارسـه اوـركلن ... فتسب

اوبــانج اوضــمرة واوجازســة ا ــ  اوســرقلة عــج والثــانج ضــمنا يربلــق ؤ. وارحقيقيــة اوســرقلة عــج مقامــات الكــالم

ومبلــوم م  ألاصــ  تــ   ــلا ال قــ  الثــانج  ــو انب ــاء الكــالم علــ  القصــده فيكــو  مبيــار الفائــدة .  ــله اوقامــات

الصــرسح : ووــا نــا  اوــركلن ال يمــارس ال قــ   ال علــ  مقرضــ ج ار مــة ؤــ   ضــرليه... فيــه  ــو مقاصــده ال ةــوا ره

. قله م  ُيدع  ؤاسن خاص  تم دا له عج ال ق  آلا  ه و لا الاسن ارااص  و الربليغوالضمنا فقد اسرتق ن

                                                           

   .1/33اراصائطه [57]

 .1/76ار احظه البيا  والربي  ه  [58]

 (.39 - 38)متمد مؤو مو  جه خصائط الت اكيبه ص ص.د [59]

 (.48)صاؤر ارحباشةه الرداولية وارح اجه ص [61]
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فيتبــ   ا  اوــركلن . فــإ   الربليــغ  ــو عبــارة عــج نقــ  فائــدة القــول الحبيعــ  نقــال يــزدوج فيــه إلاةهــار وإلاضــمار

 ِّ
ّ
ـ ه و نمـا  ـو  ات ُمبل نـةه مي  ات ال تقصـد مـا ليس  اتا ناقلة حو تجوز مما لره ؤجهاز ل رسال مو ق  اورسِّ

بحج فيــهه مبرمــدة علــ  مــا موردْت تــ  مر ــه مــج قــرائجه ومــا 
ُ
ظهــر مــج الكــالم فقــطه ؤــ  تجــاوزه   ــ  قصــد مــات

ُ
ت

 .(133)"ورد منها خارجه

حصـول الفائـدة لـدى اوخاطـب مـج اراحـابه ووصـول "يراد ؤـه ضاؤط مصي  مج ضواؤط الربليغه  إلافادةو  

 وحـ  الثمـرة اليـا. وجـه الـلي ينلـب علـ  الظـج م  يكـو   ـو مـراد اوـركلن وقصـدهإلاؤالاية  ليـه علـ  ال الرسالة

ه الباحث  وقد شن  مبدم إلافادة ت  اراحاب اللنوي مرتبة مرقدمة ع د . (134)"يج يها اوخاطب مج اراحاب

ـــ  ـــف والر ك ــ ـــ  الـــــلكر وارحـــــلفه والرقـــــدين والرـــــأخ  ه والربرســ ـــدة مثــ ـــة عــ ـــ   ... تـــــ  مواضــ ـــن مسرأنســ ؤقرس ـــــة علــ

ؤاوخاطـب ومـدى  مب يـا يكـج لـن    ارضـه يـلدي م  ال يمكـج  ي كـالم مو قـول "واسـرقر ع ـد ن منـه . اوخاطـب

ـــأ البـــــزم مـــــنهن علـــــ  م  ه (135)"الرواصـــــليةت  دراكـــــه للمبحيـــــا ـــا صــ ـــج الوجـــــوه "كمــ الالربـــــاس ال يســـــوغ ؤوجـــــه مــ

 ه واضـب  والفـروق تـ  اوبنـجعل  عل  مث  ممج اللبسه  واوكث  ا ما عول. (136)"وخالفره الناية مج وضة اللنة

مبـــدم الرفـــا ن ؤمندلـــة اوبيـــار الضـــاؤط لحاقـــة "ولـــن ال وقـــد اـــدا . ن قصـــد اوـــركلن و فـــادة اوخاطـــبتـــ  حســـباهه

 .(137)"الاختدال مو الرصرسح ت  الكالم

و ال نـــا  اوكـــ  ه  ممـــا اوـــركلن نفســـه فهـــو ال يســـرحية م  يجبـــ  كالمـــه تـــ  م ـــأى عـــج  دراي اوخاطـــب وفهمـــه  

كما منه يشك  تشودشا عل  فهن اوخاطـبه وسم بـه مـج  اـالق  -عمود الرواص  اللنوي  -وبدم إلافادة   دما

هــــة  ليـــــه لكــــ  ؤنيـــــة » ــــلا وسلكـــــد اوتــــد و  منـــــه . دائــــرة الاتصــــاله وممارســـــة مهمرــــه تـــــ  تفكيــــ  الرســـــالة اووجَّ

مال سات اراحاب وماراضهه  تركيبية مب ا ا ومقصد ا الرداو  ه ولك  صينة لفظية وةيفة  ؤالاية توجبها

  .(138)«ومج م ن تل  اوال سات وألااراض حال السامةه والفائدة اليا يج يها مج اراحاب

 ]الكفاءة ال صية ت  خحاب دار  ا البرلية ال اطق    ن   ا[اوقصدية  [ب]

مسفر ارحديث حول نظرسة ال ط عج تصور جديده مفاده تواص  مسرخدمج اللنات الحبيبيـة علـ  مسـاس 

ه ونــــا  مــــج نتيجــــة  لــــ  م  ؤاتــــو لل صــــية مبــــاي   ومقومــــات  اؤرــــةه تضــــمج (139)ل صــــوص ال ار مــــ  فتســــبا

 & Beaugrande)كفـــــــاءة ألاؤنيـــــــة ورصـــــــانتهاه وحـــــــ  اوبـــــــادك اليـــــــا رصـــــــد ا نمـــــــو ج دردســـــــلر ولوجرانـــــــد 

                                                           

 (.216)د الرحمجه اللسا  واو دا ه صطه عب.د [61]

 (.186)مسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه ص.د [62]

 (.113)عمر مؤو نواسه علن اوخاطب ؤ   الروجيه ال توي والرداوليةه ص.د [63]

 (.موقة  نت نو)ممج اللبس ومراتب ألالفاظ ت  ال تو البربجه رشيد ؤقحبيبه .د [64]

 (.332)اللسانج ت  ارحضارة البرليةه صعبد السالم اوسديه الرفك   .د [65]

 (.193 -192)مسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه ص ص.د [66]

 (. 36)سبيد ؤت  يه علن لنة ال طه ص.د [67]
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Dressler/1980)(141) ه فقــد اقت حــا جهــازا وصــفياه يضــمج تقــدين مشــكال محــردة مــج خــالل مبار ــة نصــوص

وقد رصد نمو ج دردسلر ولوجراند سـببة مبـاي  ه   ا اجرمبـو لبي ـة لنوسـة تتققـو نصـيتهاه و ـله . اي ةمرب

وقـد . (141)]إلاعالميـة –اوقصـدية  –الر ـاص  –رعايـة اووقـف  –اوقبوليـة  –الـرالحن  –الرماس  [ اوباي   ح 

ـــا ُصـــــ فو تلـــــ  اوبـــــاي    ـــ  ؤـــــال ط  اتـــــهتصـــــنيفا داخليــ ـــ  . ]الالرتـــــام -الرماســـــ [فمنهـــــا مـــــا يرصــ ومنهـــــا مـــــا يرصــ

ه ومنهــــا مــــا يرصــــ  ؤمســــربم  الــــ ط ]الر ــــاص -اوقاميــــة  -إلاعــــالم[ؤالســــياق اوــــادي والثقــــات  اوتــــيط ؤــــال ط 

 . (142)]القبول  -القصد[نفسه 

واوقصــدية يمثلهــا موقــف اورســ  مو منشــ ئ الــ طه فيكــو  قــد قصــد صــورة مــا مــج صــور اللنــة مرســدا بهــا    

ة واوخححــة للوصــول   ــ  اايــة مبي ــة رســالية مبي ــةه ؤوصــفه وتظــ  مقصــدية اورســـ  . ا اورحلــة ألاو ــ  اوبــدَّ

قائمــة حيــج تــ  حــاالت ايــاب اوبــاي   الرامــة للرماســ  والانســ امه ؤــ   نــه حيــج تــ  حــال فشــ  الاتصــال ؤرمرــه 

 حاؤات تتوي  ن ا يمك  ا م  نحور  مكانات الدارس   مج خالل  حفز ن     تكوسج خو . تظ  اوقصدية قائمة

ن مج الافت اضات اوسبقة وألاقوال اوضمرةه مما يسـهن تـ  رفـة 
َّ
مقوالا  ات م باد تلميتية تظهر ت  شك  ُسل

 .مكونات كفاءا هن الاتصالية

 ]للملفوةات اراصائط البنيوسة الوةيفية[البدول عج مص  الرتبة ومقاصده  [ج]

ــــو   اي ت وعــــــو مقارلــــــات الوصــــــف اللنــــــويه ونــــــا  مببــــــث    ــــو الر ــ تبــــــدد اوقت حــــــات حــــــول طبيبــــــة اللنــــــة  ــ

 -ووةيفتهـــــاه ؤمبنـــــج  ـــــ  يمكـــــج دراســـــة اللنـــــة وتتليلهـــــا ؤمبـــــزل عـــــج ســـــياقات الرواصـــــ  وةـــــروف مســـــربمليها 

م م  ال ظــام ؤرمرــه يخضــة   ــ  فباليــات الاســربمال ومقرضــياتهه فــال يمكــج رصـــد  -ؤوصــفها منســاقا مجــردة 
َ
م

ت وعـو مقارلـات الوصـف .(143)و ـو جـو ر ال تـو الـوةيفج خصائط اللنـات دو  استشـبار قيمتهـا الاتصـاليةه

 .اللنوي 

                                                           

[68] R. De Beaugrande & W. U. Dressler, Introduction to Text Linguistics. 

 (. 115 -113)رولرت دي ؤوجرانده ال ط واراحاب وإلاجراءه ص  [69]

 (.154)سبد مصلوحه نتو مجرومية لل ط الشبريه ص.د [71]

ال توســـة  الت كيبيـــة مو  ـــو ال تـــو الـــلي ال يقرصـــر علـــ  الـــدور الـــلي تلببـــه الكلمـــات مو الببـــارات تـــ  ار ملـــةه مي الوةـــائف: النحوووو الووووظيفي [71]

 ؤتيـث -والرداوليـة  الداللية الوةائف ح  -تبلينية  ية مومخرى مقام وةائف ن ه ترفاع  مة مج جزءا  ال التمث  الوةائف  له     ]...واوفبول  نالفاع [

مـج اورونـ ه  محمـد.د: انظـر//لبلواهـا وسـيلة الببـارات  ـله تسـربم  اليـا ]الرواصـلية[الربلينيـة  اللنوسـة ؤـا اراض البنيوسـة للببـارات اراصـائط تتـ اؤط

 +الت كيبيــة[متصــلة نــ   ــله الوةــائف مــج  ــو  لــ  ار هــاز اوركــب "الــوةيفج  ال تــو يكــو   وبهــلا. ؤرصــرف( 5)اوكونيــةه ص البنيــة   ــ  ارحمليــة البنيــة

الوةــائف ال توســة [ار ملــة  ؤنيــة فيــه ؤرتديــد مدوار مو وةــائف يكرفــى ]الصــوري[الــوةيفج ؤي مــا ال تــو ا ــ  . فيمــا ؤينهــا اورضــافرة ]الرداوليــة +الدالليــة

 مفـا ين ميموليـةه  مفا ين ألاخ  ة  له تبرت  الو الرداوليةه م مو الداللية للوةائف فيه يمث  ال ليال القدين ال تو مة الشأ  و ه كما ]...واوفبول  نالفاع 

 وبهـلا... الوةيفيـة والت كيبيـات الت اكمانرـاكس الرتوسليـةه ؤاسـرا اء نمـو د  الروليديـة ال توسـةء ألانتـا نمـا ج مـة ارحـال  ـو الت كي اهكمـا اوكـو   مج مشرقة

قيـاس    ـ  يـلدي ؤينهمـا ارالـط ؤينهمـا مسا ـ ا      والفصـ آخـره شـ اء ]الصـوري[شـ اءه وال تـو ا ـ  الـوةيفج الـوةيفج ال تـو م    ـ  موجزنـاهه نخلـط الـلي

 نتـوا القـدين ال تـو البربـج اعربـار نـ    ـ  البـاحث    بـ، قـاد الـلي  ـو اراـاطئ القيـاس  ـلا وةيفيـة ولبـ   اسـرا اء دو    ألانتـاء خاطئه يجب  نـ  تبميما

 سـوى  الوةيفية مج منتاء صورسةهالتتم  حقيقتها ت  ومؤتاثهن ال توسةهوح  مللفا هن عل  " الوةيفج ال تو " تسمية  طالق     آلاخر يا وقاد  بضهنوةيف

 (.42-41)البربجه ص ص نظرسة وةيفية لل تو  بيحيشه نتو يتيج.د"// الاسن
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وقد تبنج الاتجاه الوةيفج الرداو   فكرة مفاد ا م  دراسة الت اكيـب اللنوسـة ؤمبـزل عـج مال سـات  رسـالها   

ال يتقـــق م ــــداف الربب ــــ  والرواصــــ  واايا همـــاه واليفــــرز ألاداءات اوخرلفــــة عــــج  بضـــها  انحالقــــا مــــج الواقــــة 

ترأ ر ؤمـا يكر فهـا  -ؤما تشرم  عليه مج عالقات ومنظمة داخلية  – اته اللي يقر م  ألاؤنية اللنوسة  اللنوي 

الوةيفيــــة ؤدراســــة وةــــائف اولفوةــــات وت ظســـــمها  ولــــلل  اخرصــــو اللســــانيات. (144)مــــج مــــل رات خارجيــــة

 .الداخل  الرت ا خالل عملية إلاؤالغ اللنوي 

بالقـات ؤـ   مكونـات ار مـ  وتفسـ   اه وفتـط ترتيبهـاه والاعربـارات وتأسيسا عليه  نا  الهدف  و رصد ال  

ارااصــة ؤروزدبهــاه واسركشــاف اوواقــة اووســومة منهــا ومــدى مقــدر ها علــ  تترســ  ارحــدب الكالمــج وتوجيهــه 

و لـــ  تـــ  ةـــ  تبـــدد ارايـــارات اوراحـــة ممـــام اورتـــد    لبـــرض كرـــ  البيانـــات واوبلومـــات .   ـــ  اايـــات متـــددة

 . وفق مقرضيات السياق وةروفهوت ظيمها 

ترتيب متايد تداولياه وآخر موسوم تداولياه ففج اللنـة البرليـة مـثاله يقـال : وترتيب اوكونات عل  ص ف      

اليــا يخــالف  -ترتيــب متايــد تــداولياه تــ  حــ   م  الت تيبــات ألاخــرى ( مفبــول  فاعــ   فبــ  )   الت تيــب 

ةــا رة حــلف اوكونــات اليــا تــرتبط وةيفيــا ؤمفهــوم اوبلومــة كــلل  . موســومة -فيهــا مكــو  مــا موقبــه اوبهــود

و لا نله ال يمكج م  يكو   ال   ا نظر     الرـداول علـ  مسـاس منـه يتـدد جميـة  .القديمة واوبلومة ار ديدة

الرتـــب حيـــج تلـــ  اليـــا تبـــدو متايـــدةه انحالقـــا مـــج منـــه لكـــ  عبـــارة لنوســـة مقامـــا تخاطبـــهه يتـــدد ؤنيتهـــا وسرتـــب 

 .(145)ونا هاه وفقا وقرضياته وةروفه مك

ـــ  ال مــــو ج الــــلي اقت حــــه اللســــانج اونربــــج د   محمــــد اورونــــ ه قــــد مؤــــرز قيمــــة ار وانــــب .وسمكــــج الاطم  ــــا    ـ

اورونــ  جــ  ع ايرــه للببــد الرــداو   .فقــد مو ــ  د. الرواصــلية وتأ    ــا تــ  اراصــائط البنيوســة للببــارات اللنوســة

 ال تـوي  ال مـو ج يبـد ورمى منـه ال. له  بـدا للـرلط ؤـ   اوفلوةـات وسـياق  رسـالهاواعرتـ ه مركبـا  الثـاه واتخـ

 تتدؤـد تـ  تسـهن الرداوليـةه ؤاعربار ـا خصـائط للوةـائف خاصـا مسـروى  فيـه مفـرد   ا وةيفيـاه ال نمو جـا

 .ال ط مو لق ملة الصرفية الت كيبية البنية

 

 البوام  -الرواؤط  –لشرات او –الاست اتيجيات [خاطب الحبيع  رضواؤط ال:  الثا[  

  ست اتيجيات الرخاطب [أ]

يمث  سلوي ن  فـرد متصـلة  دراكـه ووعيـه ؤالبـالن الـلي يبيشـهه والرجـارب اليـا يخوضـها فيـهه والصـالت   

اليـــــا يقيمهـــــا مـــــة ا ـــــ ه  لـــــلا تـــــرتبط عمليـــــات تبـــــدي  ســـــلوي الفـــــرد مو تني ـــــ ه ؤضـــــرورة تشـــــني  إلاســـــت اتيتية 

 . تضمج دفبه     مسلوب مناير لالعرقاد وإلادراياراحاؤية اوالئمةه اليا 

                                                           

 .(141)عبد ارحميد السيده دراسات ت  اللسانيات البرليةه ص.د [72]

 (. 224)محمد اورون ه قضايا اللنة البرلية ت  اللسانيات الوةيفيةه ص.د [73]
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وتبــدُّ نــ  متاولــة للوصــول   ــ   ــدف مــج خــالل فبــ  لنــوي  ســت اتيجية خحاؤيــةه واســت اتيجيات اراحــاب    

ـــا  اوســــــل  او اســــــب الـــــلي يرخــــــله اورســــــ  للــــــرلفظ ؤخحاؤـــــهه مــــــج مجــــــ  ت فيـــــل  رادتــــــهه والربب ــــــ  عــــــج "مفاد ــ

هه مج خالل اسربمال البالمات اللنوسـة وا ـ  اللنوسـةه وفقـا وـا يقرضـيه مقاصدهه اليا تلدي لرتقيق م داف

تروسط الاست اتيجيات     ؤ   اوهام الرواصـلية . (146)"سياق الرلفظ  ب اصره اور وعةه ودسرتس ه اورس 

ا ه وسقـول ؤ  وـا  تـ   ـل(147)وم داف اوشـارك   مـج جهـةه ولـ   الوسـائ  اللنوسـة وا ـ  اللنوسـة مـج جهـة مخـرى 

   موضــو  نظرســة ارح ــاج  ــو دراســة الرق يــات اراحاؤيــة الهادفــة   ــ  حــث ال فــوس علــ  التســلين : "الصــدد

 . (148)"ؤا طروحات اوبروضة عليهاه مو تقوسة  ل  التسلين

الوســـائ  اليـــا يســـلكها مرتـــاورا  تـــ  نقـــاش موضـــو  "وفيمـــا يرصـــ  ؤأ ميـــة الاســـت اتيجيات اراحاؤيـــة فـــإ      

طو   ت   ةهار البة محد ما عل  آلاخر وتفوقهه والوسيلة ال اجبة تفت ض م ه ية واعيـة مب   تبد  ات يد 

تــ  ســوق ألادلــةه فرم ــد  بضــها عــج  بــ، ؤتســب م ــداف طرتــ  اراحــابه واووضــو ه واوبلومــات اوريســرةه 

 . (149)..."وا    ل 

ال   راحاؤـــا هنه تكـــو  قـــادرة إلاســـت اتيجية تـــ  قـــدرة الـــلوات اورخاطبـــة علـــ  ؤ ـــاء نســـق اســـردم ميـــة وتكمـــج   

ـه . عل  الرأ    ت  مفكار آلاخر ومبرقداته وسلوناته
َّ
و   اورتدب القاصد تلزمـه اسـت اتيجية مالئمـة توجـه تلفظ

وتقود خحاؤه سبيا     تتقيق تأ    ماه وتأسيسـا عليـه فإنـه ينبغـ  ت بيـه الدارسـ     ـ  خيـارات الربب ـ  خـالل 

عــدم اوباشــرة مو الرلمــيحه وتنبــيههن   ــ   مكانــات اللنــة وقــدر ها علــ  تلبيــة محالــب الاتصــاالت ؤــ   اوباشــرة مو 

ـــ   ـــة الدالليــــة للملفوةــــاته . اوبلنـ ـــغ اوباشــــر فإنــــه ينبغــــ  تحــــاؤق ارحمولــــة اوصــــد مــــة ارحمولـ وتــــ  حالــــة الربليـ

 . ؤخالف الثانية اليا يرخحى فيها القصد ارحمولة الداللية للملفوظ

 ملشرات الرخاطب [ب]

ه ولرلــ  (151) الرســالة وسرتقــق تأ    ــا حي مــا تركامــ  مقوما هــا الســيميائيةه اللفظيــة منهــا وا ــ  اللفظيــةتــ لأ 

الوسـائ  جميبهـا م ميتهـا تـ  دفـة الرجرلـة الاتصــاليةه وتأمينهـا ضـد الفجـوات وعوامـ  القصـوره ؤتيـث يــلدي 

ـــــ  Barlundونــــد  وتــــ   ــــلا يقــــول ؤارل. ( 151)وم دافــــه مقاصــــدهخرقهــــا   ــــ   رلــــاي الاتصــــال وتبحيــــ      : "1970ـ

فــــة وراء ــــا  ــــ ال خالــــدا لقاتــــ ة الاتصــــالية  ِّ
ّ
الرجرلــــة إلانســــانية تترــــا ة كريــــار مســــرمره وتــــ  اتجــــاه واحــــده مخل

                                                           

 (.62)است اتيجيات اراحابه عبد الهادي الشهريه ص [74]

 .ؤرصرف( 271 -269)مدخ      علن لنة ال طه ص ص ه فولفجانف  اي ه ما ه وديت  فيهفجر [75]

[76] Ch.Perlman & L.Olbrechts Tyteca, The New Rhetoric, p(24) . 

 :ه وس ظر(33)ائ  إلاق ا  النزا  ه متمد ياسر شرفه صوس [77]

– Eugene Rohabaugh, Scalar Interpretation, P(5) . 

 (. 218)متمد حسج عبد  ه فبالية مساليب الاتصال ار مع ه ص.د [78]

[79] Dwight Bolinger, Language (The Loaded Weapon), p (11)// Dale G. Leathers, Successful Nonverbal Communication.                                                   
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ولــلل  ينبغــ  لفــو منظــار الدارسـ     ــ  عــدد مــج اولشــرات الحبيبيـة لالتصــال تــ  ؤي ــات اللنــة . (152)"ل نسـا 

ه ه وم هاوستهدفة مما يرق      حد الضاؤط واو  وّجِّ

 .اسرنالل نقاط ال ظام لرد اراحاب     فضائه اوقت ح [1]

 .ؤقصد تقـليب جوانب اراحاب واحرواء تفصيالته ملشرات الانرقال اووضوع توةيف  [2]

 . (153)تنسيق ال ولات الرتاورسة ومراقبة تترنا ها ت  ت ظين الرفاع  [3]

 .مراقبة ألالفاظ اوترمة اجرماعيا [4]

 .حسر فرص التشودشالسيحرة عل  اوقاطبات و  [5]

 .تأم   الفجوات الاتصالية والثنرات ؤاستثمار مسلمات ارحوار الحبيبية [6]

 .(154)اسرنالل البمق الر اص ا والوع  ؤاراحاؤات او قولة ومساليب توجيهها [7]

 .تبوسد الاستشهاد ؤال صوص والاحركام  ليها ؤوصفه محد مالمح ال مو ج الثقات  ولوازمه [8]

 الرواؤط ارح اجية 

نجازســة اراحــاب الحبيعــ  ؤمقومــات عــدة تســهن تــ  ؤ ــاء  يكلــه وترتيــب مكوناتــهه ؤااضــافة   ــ  ضــبط تــرتبط  

داخــ  اوقــدمات ؤال رــائف دورا فــاعال تــ  رلــط ومــج تلــ  اوقومــات الــرواؤط اليــا تــلدي . م ه يرــه ودعــن مســاره

ــ  مواضــة الاســردالل  ــب درجاتــههاراحــاب الواحــده كمــا مههــا تفّصِّ ِّ
ّ
يقــول . منهــا علــ  ألاخــرى  فرقــوي واحــدة وترت

ودبــد الاخريــار مــج ؤــ   ... حي مــا نرــوفر علــ  كــن مــج البيانــات مواوبحيــات فإن ــا نمرلــ   مكانــات وافــرة :"ؤ  وــا  

وس صب ا رمام الرداوليات علـ   .(155)"الرواؤط اراحاؤية اوراحة مهن ؤقدر م ميره ت  الرصنيفات موالصفات

اللسـانية اوتققـة لهـلا النـرضه ومـج  ـله ألادوات مدوات الـرلط ومـا  البالقات ؤ   مجـزاء اراحـاب وألادوات

   تــدل علــ  البالقــات ؤــ   ألاحــداب كمــا يمكــج م  تشــ     ــ  "وةيفــة ســيمانحيقية وتداوليــة تــ  آ  تلديــه مــج 

ــس علــ  تلــ  البالقــات الســيمانحيقية وسقســن  ــلا .(156)"البالقــات ؤــ   ار مــ  والقضــايا تــ  نــ  خحــاب ملسَّ

 : منماط الرواؤط ارح اجية    اوخرصو  

                                                           

 (.51)عبد النفار رشاده دراسات ت  الاتصاله ص.د [81]

- David Greatbatch, a Turn-Talking system For British News Interviews. 

– G. Jefferson & H. E. Sacks, A Simplest Systematic For The Organization of Turn-Talking in Conversation.  

 – J. M.Wiemann & M. L. Knapp, Turn Talking in Conversations. 

اوتور الوةيفجه مي داللـة الر ـاص  اتـه ومـدى اتسـاقه مـة السـياق ممـا مشـكال : اوتور السياق ه و انيهما: يبم  الر اص عل  متورسجه مولهما [81]

واوقــاطة ال ا يــة والشــبرسة وألاحــداب واوواقــف وألامــاكجه واوواقــة الضــارلة تــ  عمــق الرــارسخه وقــد يســربم   منهــا ال صــوص الدينيــة: الر ــاص فهــا عديــدة

محمــد .د// ومـا  بـد ا( 463)متمـد فكــري ار ـزاره لسـانيات الاخـرالفه ص.د// الر ـاص تـ  مسـاره ألاصـل  الـلي ورد فيـه كمــا قـد يسـرخدم تـ  اتجـاه مقاؤـ 

ولبــــ  مؤـــرز مــــا تـــ  ألامــــر  ـــو اســــتيباب اوســـرقب  لب اصــــر او ظومـــة الثقافيــــة اليـــا ينرمــــا  ليهـــا  لــــ  (. 11)ر ار ديـــده صيوســـف خليفـــةه الر ــــاص تـــ  الشــــب

 (.43)متمد عل  الشواؤكةه توةيف الر اص ت  مرا ة ألاعراب ت  ناطتات السحاب لـ ملنس الرزازه ص.د/ الر اص

[82] Ch. Perlman & L.Olbrechts Tyteca, The New Rhetoric, P (157) . 

 (.132)فا  داي ه ال ط والسياقه ص [83]
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 (.     ه لهلاه ولالرا  )ه ورواؤط مدرجة لل رائف (حيجه ؤ ه لكجه السيما)رواؤط مدرجة لقحجج   -

 (.  وه فـ ه  ن)ه ورواؤط لقحجج الضبيفة (حيجه ؤ ه لكجه السيما)رواؤط مدرجة لقحجج القوسة   -

. (157)(حيــجه الســيما)لتســاوق ارح ــاد ه ورواؤــط ا(ؤــ ه لكــج ه مــة  لــ )رواؤــط الربــارض ارح ــاد    -

 :متللو اراحاب ؤ   نوع   مج ألادوات تتقق الت اؤط سم دو 

 -تأسيسـا عليـه -ؤ ـاء عليـه -    -   -      -و -ف - ـن[تمثله ع اصر لسانية ؤحبيبتها : ال و  ألاول   -

 .]  ال  - ال   ا -مم -   نا  -لو -   نا  -لو م  -وارحال كلل 

تســـمح ؤـــالرلط ؤـــ   مكونـــات  ]حيـــاه الســـيماه ؤـــ ه لكـــج[تمثلـــه ع اصـــر تداوليـــة مساســـا : ال ـــو  الثـــانج  -

ؤمـا تشــرم  عليــه مــج  -وتسـع   ــله الــرواؤط. مر وعـةه مثــ  الــرلط ؤـ   ح ــة ونتيجــةه مو ؤـ   مجموعــة ُحَجــج

ـــا  -وســـــائ   اتيـــــة ـــا مههــ ـــج وتتديـــــد الفكـــــرةه كمــ ــــ  ضـــــبط اوبنــ ـــ    ـ ــــف والاحرمـــــاالت داخــ ــــدد اوواقـ ــــ  تبـ ــــلدي   ـ تـ

 :م بادا مر وعةه تسهن ت  دفة مسار الاسردالله وليا   ل  عل  ال تو آلاتجراحابه مما يم ته ا

حــرف اســردرايه ومبنــج الاســردراي م  تنســب حكمــا الســمها يخــالف اوتكــوم عليــه قبلهــاه ": ]لكــجَّ [ 

و    يجاؤـاه  كأن  وا مخت ت عج ألاول ؤخت  خفو م  ُيرو ن مـج الثـانج مثـ   لـ ه فرـداركو ؤختـ هه    سـلبا

وارح ـــة اليــا . (158)"وال تقــة لكــجَّ  ال ؤــ   مر ــافي   ؤوجــه مــا... ولــلل  اليكــو   ال  بــد كــالم ملفــوظ ؤــه مو مقــدر

. (159)تــرد  بــد ا مقــوى مــج اليــا قبلهــاه فركــو  الثانيــة قــادرة علــ  توجيــه اراحــاب ؤأكملــهه   ــ  مقصــود  بي ــه

ر اورســ  ترتيــب خحاؤــه وفــق ســلمية متــددة مــج خــالل ودبرمــد ترتيــب ارح ــاج علــ  اســربمال لكــجَّ  فبمقــدو 

فــإ ا افت ضــ ا خحاؤــا ؤــ   شاصــ   ؤخصــوص ترشــأ . اســرخدامهاه واســتثمار خاصــية الانبكــاس الكام ــة فيهــا

 :لوةيفة ما -زسنب مثال  -شاط ما 

ج عنها؟: ألاول  -
َ
 ما وضة زسنب آلا  ؤالنسبة للوةيفة اوبل

 .   زسنب مثاؤرة: الثانج -

مههـا سـرخفق : م  زسنب مقرب اورشح       تل  الوةيفةه و انيهما: قا كهلا يفرض احرمال  ه مولهمافإ  سيا 

. مفاد ا البزسمة والاجتهاد اورواصل  ( مثاؤرة)ت   ل ه والاحرمال ألاول  و ألاقرب تداولياه السيما م  لفظة 

ه مســردرِّنا بهــا ضــيق فــرص زسنــب تــ  ]كــجَّ ل[ولكــج ســيقوى الاحرمــال الثــانج   ا مردف اورســ  الثــانج خحاؤــه ؤـــ 

ممـــا يبنـــا م  ضـــيق .    زسنـــب مثـــاؤرة ه ولكـــجَّ ؤقيـــة اورشـــح   مل لـــو  تمامـــا: الالرتـــاق ؤرلـــ  الوةيفـــةه قـــائال

 .فرصة زسنب لاللرتاق ؤالوةيفة

                                                           

 (.30)مؤو ؤكر البزاويه اللنة وارح اجه .د [84]

 :مج مدوات تنسيق اراحابه ي ظرؤوصفها ( لكجَّ )وحول دور ه (591)صه ار نا الدانج ت  حروف اوبانج [85]

– Deborah Schiffrin, Discourse Markers, pp(152 – 153). 

 (.259 -257)اشميات الكميوه ص صسامية الدرسديه ارح اج ت   .د [86]
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 ...راؤط ح اد  تداو   يفيد إلاضراب إلاؤحا  ه مي نفج ارحكن الساؤق عليهـا و  بـات مـا  بـد ا: ]ؤــ [ 

 .(161)والواقة م  الراؤط ؤـ  اليخرلف ت  قدرته عل  توجيه الكالم     نتيجة مبي ة عج الراؤط لـكجَّ 

 البوام  ارح اجية   

لكنهـــا تقـــوم  -ح ـــة ونتيجـــة مو مجموعـــة حجـــج -التـــرلط البوامـــ  ارح اجيـــة ؤـــ   مرن ـــ ات ح اجيـــة وحســـب

 -قلـيال -نـاد -تقرسبـا -رلمـا[ام  مدوات مج قبي  وتضن مقولة البو . ؤتصر إلامكانات اورواردة عل  اسردالل ما

       :ه و و ما يمكج ؤيانه عل  ال تو آلاتج]ج  مدوات القصر- ال ... ما -كث  ا

 .ال تش   الساعة  ال     الثام ة// الساعة تش       الثام ة 

علــ  اوســـروى  –اولفــوة    لـــج تقحــظ اخرالفــا ؤـــ  (  ال... ال)فــإ ا مدخــ  اوــركلن علـــ  اوثــال ألاول مداة القصــر

 : فإ ا منبم ا ال ظر ت  اولفوة   آلاتي  . ؤي ما تأ رت طاقتهما الاسرداللية ارح اجية -اوبلوماتج

 .ال تش   الساعة  ال     الثام ةه مسرِّ ْ // الساعة تش       الثام ةه مسرِّْ  

. لـب سـياقا خاصـا مو مسـارا تأوسليـا مخرلفـافاوالحظ  و مقبولية ألاوله ؤخالف الثانج اللي يبـدو ارسبـاه وسرح

: فس جد م  له  مكانـات ح اجيـة مر وعـةه فقـد يبنـا ]الساعة تش       الثام ة[و  ا عدنا     اوثال الساؤق 

 مــج الوقــو
ك
وبببــارة مخــرى فإنــه يخــدم .  رــخ... الــدعوة   ــ  إلاســرا ه مو الرــأخر والاســتبحاءه مو م    ــاي متســبا

ـــا ] مســــر [نتيجــــة مــــج قبيــــ   ـــا يخــــدم ال تيجــــة اوضــــادة لهـ ه ولكــــج ع ــــدما مدخل ــــا عليــــه البامــــ  ]ال تســــر [ه كمـ

ــــو(  ال... ال)ارح ــــــاد   ــــة  ــ ـــــرنراج اوروقــ ـــــبح الاسـ ــــةه ومصـ ــــه ارح اجيــ ــــو  مكاناتــ ــــ  : تقلصــ ـــــاعة  ال   ــ ـــ   السـ ــ ال تشـ

 .(161)الثام ةه ال داع  ل سرا 

 
 خحاب الاسردالل الحبيع : را با 

  الفــــرد مــــج خاللهــــا عــــج ما يرــــهه وعــــج ماراضــــه وانفباالتــــه و دراناتــــهه شــــرسحة اللنــــة خاصــــية  نســــانية يبتــــ  

ن يخضـــــة . (162)وجـــــود مرلـــــق يســـــمة م ـــــهه وســـــدري ع ـــــه البمليـــــات الل  يـــــة والشـــــبورسة اوت اؤحـــــة مبهـــــا ِّ
ّ
واوـــــركل

   مهمـ  
َ
محد ما خاص ؤه و و النـرض الـلي يقصـده ؤجملرـهه ودسـميه  -و و ؤصدد تأليف جملة ما -لبامل

ايو  النرض البالغ ه وآلاخر يشت ي فيه مة اورلقـج و ـو ألافكـار السـياقية اوربادلـة اليـا ترضـمج سـياق البال 

ليس خحاؤا ؤر انيا ؤاوبنج الدقيق للكلمةه فهو ال يقدم ؤرا    "واراحاب الحبيع  . (163)اوقام فيما ترضم ه

 ــاج ال تبنــا الت   ــة علــ  صــدق   بــات فلفظــة ارح. ومدلــة م حقيــةه وال يقــوم علــ  مبــادك الاســرنراج او حقــج

                                                           

 (.161)الساؤقه ص [87]

 (.29-28)مؤو ؤكر البزاويه اللنة وارح اجه ص ص.د [88]

[89] K.Beach & R.M. Harnish: Linguistic Communication and Speech Acts , p(3). 

-Wallace L. Chafe : Meaning and The Structure of Language. p(15-23).  

 (.69)رتباط والرلط ت  تركيب ار ملة البرليةه صمصحفى حميدةه نظام الا .د [91]
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وسمكج الرمثي  لك  مـج الت   ـة . السردالل ما مج وجهة نظر م حقية [Valide]ماه مو  ةهار الحا ة الةحيح 

 : وارح اج ؤاوثال   آلاتي  

 .     زسد عالن زسد لنوي ن  اللنوس   علماء  [م ]

 .انخف، م دا  ارحرارةه     سيندل اوحر [ب ]

ممــا تـ  اوثــال الثــانج فإنـه ال يبــدو م  يكــو   .[syllogism]اوثــال ألاول ؤت   ــة مو ؤقيـاس م حقــج  يربلـق ألامــر تـ 

ـــ  ؤر ــــانج ـــا مو اســــردالال طبيبيــــا ا ـ واســــرنراج م  زســــدا عــــالن تــــ  اوثــــال ألاول حرمــــا وضــــروري  ســــباب . ح اجـ

ة البــالنه وعلــ  مبنــج الشــحر م حقيــةه ممــا اســرنراج احرمــال نــزول اوحــر تــ  اوثــال آلاخــر فهــو يقــوم علــ  مبرفــ

 ســباب ترصــ  ؤحبيبــة  -نرــاج القيــاس ألاول حرمــا الزم     . (164)"ألاول مــج ار ملــةه و ــو اســرنراج احرمــا  

مما احرمـاالت نـزول اوحـر تـ  اوثـال الثـانج ةـا رة طبيبيـةه تخضـة لظـروف الاحرمـال الـوارد  -الاسردالل  اته 

 . ت ته ؤالواقة اراارد  وةروف او اخال الت  ا    بدما است د قائلها     خ

حقيقة اراحاب ليسو ح  مجرد الدخول ت  عالقة مة الن  ه و نما "وتت ز م مية ارح اج انحالقا مج م     

حــــ  الــــدخول مبــــه فيهــــا علــــ  مقرضــــ ج الادعــــاء والاعتــــ اضه ؤمبنــــج م  الــــلي يتــــدد ما يــــة اراحــــاب  نمــــا  ــــو 

ـــالقة الر ــــَب مــــج ا ــــ  م  البالقــــة الاســــرداللية ولــــيس البــ خاطـــــبية وحــــد اه فــــال خحــــاب  ن ــــ  حِّ ــــاجه وال مخاطِّ

ب مج ا   م  تكو  له وةيفة  اوبت ِّض
َ
فإ ا  بـو م  ارح ـاج  ـو ألاصـ  ... تكو  له وةيفة اودع ه وال مخاط

ـــا ســــوا ا وال ترفــــر  علــــ  ســــوا اه و  ا  ـــرداللية مصــــلية يرفــــر  عليهـ ـــبالقة الاسـ ـــا م  الــ تــــ  اراحــــابه و بــــو ميضـ

 .  (165)"اراحاب عالقة تخاطبيةه فيجب حين ل رد ا     البالقة الاسردالليةتضمج 

لبـ  مـج يتقق م دافا مر وعةه كما منه ضرورة مبرفيةه وسبي      تتصي  اوبارفه والاتصال ارح اد    

ة  يجـاد حلــول لقاـالف تـ  وجهــات ال ظـره السـيما م  الروصــ    ـ  نقـاط تقــاطة ؤـ   ار ماعـات اورباي ــ مؤرز ـا

ودبـــد النشـــاط ارح ـــاد  عمـــاد ألانشـــحة الرواصـــليةه ومنســـب . (166)تـــ  اوبرقـــدات وألافكـــار ممـــر ؤـــالغ الصـــبولة

ــــرة لفبــــ  الرواصــــ  إلانســــانج ومضــــمونه  وــــا يتســــن ؤــــه مــــج مقــــدرة ؤالنــــة علــــ  تشــــكي   ِّ
ّ

البنــــج اراحاؤيــــة اولش

يسـت د   ـ  عـدد مـج او اشـط فه الرؤسة وت ظين الوع ه فضال عج تأ   اته الثقافية والاجرماعيةه كلل  ؤوصـ

ـــــا ــ ـــــة منهـ ــ ـــــة اوت اؤحـ ــ ــــة واو ه يـ ــ الت كيــــــــب واوقاؤلــــــــةه والــــــــرد والــــــــ ق، واوبارضــــــــةه والروفيــــــــق والرقرســــــــبه : الفكرســ

 . (167)وا   ا

  مرضم ات القولImplications  

                                                           

 (.15)مؤو ؤكر البزاويه اللنة وارح اجه .د [91]

 (.226)طه عبد الرحمجه اللسا  واو دا ه ص.د [92]

[93] Frans H. Van Eemeren & Rob Grootendorst, Analyzing Argumentative Discourse, (100) 

 (. 8)ف آلاخره صميخائي   ؤرا ين مسبده الر اةر ت  سبي  اكتشا.د [94]
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مفهـــوم تـــداو    جرائـــج يربلـــق ؤرصـــد جملـــة مـــج الظـــوا ر اوربلقـــة ؤجوانـــب ضـــم ية وخفيـــة مـــج قـــوان   "وحـــ  

ؤــــول  ُعنــــا الفيلســــوف ألامرسكــــجوقــــد . (168)"احــــابه تتكمهــــا ةــــروف اراحــــاب البامــــة كســــياق ارحــــال وا ــــ هار

ؤرحــــوسر نظرســــة تــــ  الرداوليــــةه م حلقــــه الــــرئيس فيهــــا الرفرقــــة ؤــــ   الاســــرلزامات ارحوارســــة وا   ــــا مــــج جــــرايس 

قرضــيات إلارســاله ممــا مرضــم ات القــول البرفيــة مو او حقيــةه ؤوصــف ألاو ــ  مكاــ  ارتباطــا  ســياق الــرلفظ وم

 . (169)الثانية فها مكا  الرصاقا ؤاوتروى الدال   للببارة

اليكــــــو  الاتصـــــال ناهحــــــا  ال   ا اســـــرنرف اورلقـــــــج ماـــــراض اوــــــركلن مـــــج خصــــــائط :"منـــــه Fodorكــــــد  ـــــلا وسل   

ـــ  اللنـــــات الحبيبيـــــة . )171("او حـــــوق الـــــلي منرجـــــه ــــدل جمــ ــــات -وتـ ــــ   بـــــ، اوقامـ ـــا  -تـ ـــ  متروا ــ ـــج ا ــ ـــ  مبنــ علــ

محـــــد ما حرتـــــ  ُمســـــرفاد مـــــج حمولتهـــــا الدالليـــــة : لقضـــــوي اوباشـــــره ولـــــلا يجرمـــــة للمقولـــــة الواحـــــدة مب يـــــا ا

ه وم ـه (الاسـرلزام ارحـواري )اوباشرةه وآلاخر ُمسـرلَزم  عـج ةـروف إلارسـال ومقاصـد اوشـارك  ه وُسحلـق عليـه 

ؤمقولرـه تلـ  م  يـدعوه للمكـوب تـ     السماء ممحرةه فالسامة قد يبرقد م  القائ   نما مراد : قول القائ "

ؤيرهه مو إلاسرا      عمله حيج اليفوته اووعـده موالانرظـار والت يـث حيـج يروقـف اوحـره موعـدم نسـيا  مظلرـه 

و مـة تبـدد السـياقات والحبقـات اوقاميـة ــــ اليـا ُي جـز ضـمنها اراحـاب ــــ فـإ  الرـأوسالت السـاؤقة . ع ـد اراـروج

 . (171)" ؤأكملها مقبولة

 آخــــــــــرتوجـــــــــ 
ك
 مــــــــــاه ومنــــــــــو تبنـــــــــا ؤــــــــــه شــــــــــي ا

ك
 -و ـــــــــو مــــــــــا يلكــــــــــده ؤــــــــــراو  ه (172)د     طــــــــــرق كث ــــــــــ ة لرقـــــــــول شــــــــــي ا

 مــــج خـــــالل: "1978/ليفنســــو  
ك
الاســـــربارة والـــــتهكنه وألاســـــ لة البالايـــــةه : ترتقـــــق اســـــت اتيجيات الرلمـــــيح لنوســـــا

ــ  ومبانيــه خــالل ال رواصــ ه دو  م  وتتصــي  ارحاصــ ه ونــ  منــوا  الاســت اتيجيات اليــا تبتــ  عــج  رادة اورسِّ

 .(173)"يسل  مسل  الرصرسح اوباشر

ومفــاده مــج مرضــم ات القــول البرفيــة مو او حقيــة : Presupposition ]اللــزوم الحبيعــ [الافتــ اض اوســبق  [أ ]

وتشــك   ــله الافت اضــات ارالفيــة . الشــرناء مــج مبحيــات وافت اضــات مبتــ ف بهــا ومرفــق عليهــا ؤيــنهن»انحــالق 

وحـــ  مترــــواة ضـــمج الســــياقات والبنـــج الت كيبيــــة . ق ال جـــاح تــــ  عمليـــة الرواصــــ الرواصـــلية الضـــرورسة لرتقيــــ

وسكـــو  الربوســـ   ا  ـــا مساســـا علـــ  ارالفيـــة الفكرســـة واوبرفيـــة اوشـــت كة ؤـــ   اوشـــارك  ه فضـــال . (174)«البامـــة

وجرمـــة االبيـــة ألافـــراد الـــليج ينرمـــو    ـــ  ا"عــج تشـــني  اوخاطـــب قدراتـــه الفكر يـــة واوبرفيـــة علـــ  اعربـــار م  

                                                           

 (.31)مسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه ص.د [95]

[96] Adrienne Lehrer, Interpreting Certain Adverbs: Semantics or Pragmatics? Journal of Linguistics, Vol 11,N 2,PP)242- 243). 

[97] Fodor , J.A, The Language of Thought, p)103(. 

 (. 31ـ 31)ص ولية ع د البلماء البربه صمسبود صحراويه الردا.د [98]

[99] Deborah Tannen, That's Not What I Meant , p(60) .     

[100] P. Brown & S. Levinson , Universal in Language Usage (Politeness Phenomena), p(74).  

 (.31 – 31)مسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه ص ص.د [111]
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اللنـوي  اتـه يمرلكـو  مبرفـة البـالن  شـك  متشـاؤهه فضـال عـج مههـن يشـت نو  تـ  كث ـ  مـج اوبـارف واراتـ ات 

 .(175)"ا   اللنوسة

فمــــا ترضــــم ه القــــوة اللزوميــــة لهــــلا القــــول مــــج اللــــوازم مو مــــج . اســــربار زســــد كربــــا مــــج عمــــرو " ومــــج ممثلرــــه     

لكـج القـوة ... حصـ  زسـد علـ  الكرـاب -طلـب زسـد كراؤـا -ا مج عمـرو اسربار زسٌد كراؤ: ارحواص  اللزومية ما يل 

. اللزوميــة للقــول الحبيعــ  قــد تكــو  واســبة   ــ  ارحــد الــلي ال تكــو  تــ  طاقــة مرلقــج  ــلا القــول إلاحاطــة بهــا

 ]ؤفـرح القـاف[والواقة م  اورلقج ال يتراج  ال      ب،  له اللوازم لكج ُيتّصِّ  مبرفـة نافيـة ؤـالقول اولقـى 

ـــ   ــ ـــج مجـ ــــادك اراحاؤيــــــة مـــ ــــة واوبــ ــــود الســــــياقية واوقرضــــــيات اوقاميــ ــــ  القيــ ـــأ   ــ ــ ــــه ال يفرــــــأ يق ـ ــــه  لــــــلل  فإنــ  ليــ

 .(176)"اسرخالص اللوازم اليا تخدم  دراي الفائدة إلاخبارسة والنرض الرواصل  مج  لا القول 

ظا ر سوء الرفا نه ودبد اههيار  اي ار سر مج الافت اضات الضرورسة ؤ   مطراف الرواص  مظهرا مج م    

ا مـــج حياتـــ  : فقـــول محـــد ن لآلخـــر. ؤــ  متـــ را الههيـــار الاتصـــال ؤأكملــه  ــال توقفـــو عـــج الســـفر ومعحيــو جـــزءك

لزوجرــــــ  وموالدي؟ يفتــــــ ض م  مولهمــــــا متــــــدوٌجه وم  لــــــه موالداه ومنــــــه دائــــــن الســــــفره و م   ــــــليج الصــــــاحب   

مفبـ  :  لا الحلبه ول اء عليه تأتيت ـا إلاجاؤـةترلحهما عالقة وطيدة تسمح  حد ما ؤالرجرم عليه وطرح مث  

عفـواه منـا ال معرفـ ه مو منـا لسـو : ولوال تل  ارالفيـة اوشـت كة ؤينهمـا لوجـدنا خحاؤـات مـج قبيـ .    شاء  

: ألاول : وألامـر  اتـه م حبـق علـ  ارحـوار الرـا   .متدوجا مساساه مو ليس ع دي موالده مو منا لن مفارق مند ـ  قـط

ممـا يبنـا م  . مـادام الهـاتف يبمـ  فلـج متخلـ  ع ـه: الثـانج. تف  القدينه فقد ؤات مثار  ارسة ار ميـةاّ ِّ   ا

ألاول يملــ   اتفــا خليوســاه ومنــه قــد وصــ    ــ  حالــة مزرســةه ومنــه راــن  لــ  مــا زال يبمــ ه وم  البالقــة ؤينهمــا 

 .  تسمح له ؤروجيه مث   له الانرقادات الال عة

فهـــو يصـــ  اراحـــاب وستفـــظ وكـــو  الرـــداو   و جرائيرـــه تـــ  حقـــ  الربلـــين لـــيس ؤـــدعاه والكـــالم عـــج دور  ـــلا ا 

تقــدين مبلومــة جديــدة ؤــدو  وجـــود  -   لـــن يكــج اســرتالة –مــج م حلــق صــبولة تماســكه ؤــ   اورخــاطب  ه 

ؤ ـــــاء خحاؤـــــات لنوســـــة  و   الانحـــــالق ؤـــــاوربلن تـــــ  رحـــــاب الافت اضـــــات اوســـــبقةه وتبوســـــده. مســـــاس للب ـــــاء عليـــــه

 . يبي ه عل  تبليغ خحاؤات واعية -داخ  القاعات الدرسية مو خارجها -فية مة مقرانه الدارس   مبر 

 ألاقوال اوضمرة مو الرلميتات اللنوسة  [ب ]

كـن  مـج  لـ ؟ تمثـ  عـادة شـكال مـج مشـكال :    مشكال اللنة تخـدم وةـائف متـددة  شـك  عـامه فار ملـة" 

. ســيارةه ميضــا شــك  مــج مشــكال اللنــة يــلدي وةيفــة خت يــة ــو اشــت ى : اللنــة يــلدي وةيفــة الســلاله وكــلل 

ال مسرحية م  مجد مظلياه اليا : ولكج يبت ي النموض  ب، ألاشكال اللنوسة ع د مدائها لوةائفهاه فالشك 

نحــق بهــا  نســا  كب ــ  الســجه مرضــايق لرــأخره عــج عملــه تــ  يــوم ممحــر قــد تــلدي وةيفــة طلــب مقــأ مــج  لــ  

   الســماَء "وم ـه كـلل  قـول القائـ  . (177)"البيـو ليسـاعدوه تــ  البتـث عـج مظلرـهإلانسـا    ـ  جميـة مـج تـ  

                                                           

[102] George Yule, Pragmatics, p(50) . 

– John R. Searle, Expression and Meaning, pp(31-32). 

 (.91-89)اللسا  واو دا ه ص ص  طه عبد الرحمجه.د [113]

 (.341)دوجالس ؤراو ه مبادك تبلن وتبلين اللنةه ص.ه [114]
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ه فـــإ  الســـامة لهــلا اولفـــوظ قـــد يبرقـــد م  القائــ  مراد م  يـــدعوه   ـــ  اوكـــوب تــ  ؤيرـــهه مو إلاســـرا    ـــ  
ٌ
ممحــرة

... اراـــروجعملـــه حيـــج اليفوتـــه اووعـــده مو الانرظـــار والت يـــث حيـــج يروقـــف اوحـــره مو عـــدم نســـيا  مظلرـــه ع ـــد 

والفـــرق ؤي ـــه . وقائمـــة الرـــأوسالت مفروحـــة مـــة تبـــدد الســـياقات والحبقـــات اوقاميـــة اليـــا ُي جـــز ضـــمنها اراحـــاب

  . (178)"ول   الافت اض اوسبق م  ألاول وليد السياق الكالمجه والثانج وليد مال سات اراحاب

كســـبه  قـــة و نجازســـة مـــج خـــالل ممـــا يبنـــا ضـــرورة الوقـــوف ؤالـــدراس علـــ   ـــله ال وعيـــة مـــج اراحاؤـــات اليـــا ت

ومنــه ال ينبغــ   –ميــا نانــو صــور ها و ي تهــا  -تبوســده الوقــوف علــ  قصــد اوــركلنه وم  ولفوةاتــه قيمــة خاصــة 

لــه الاقرصــار علــ  مبلومــات الصـــيغ وحــد اه الســيما   ا نــا  ةــا ر اولفوةـــات ال يتســق ؤتــال مــة مقرضـــيات 

ا القرائج وت ِّ
 .زكية ما ي اسب اوقام ومقرضياتهالسياق  مما يسردع  آنلاي تقص ّ

  Conversational Implicatureالاسرلزام ارحواري  [ج ]

ؤرحــــوسر نظرســــة تــــ  الرــــداولياته ونــــا  م حلقــــه ألاسا ــــ ا آنــــلاي الرفرقــــة ؤــــ    1961/لقــــد ُعنــــا ؤــــول جــــرايس  

رتباطا ؤم حق ؤوصف ألاو   مكا  ا. ه وا  ه مج مرضم ات القول البرفية مو او حقيةC.Aالاسرلزام الرتاوري 

 ؤـــاوتروى الـــدال   للملفـــوظ
ك
ممـــا مؤـــرز  ســـهامات جـــرايس فهـــا . (179)الاســـربماله ممـــا الثانيـــة فهـــا مكاـــ  الرصـــاقا

الربــاو ه و ــو مبــدم عــام يتكــن الرخاطــب الحبيعــ  مــج خــالل مربــة مســلمات ضــاؤحةه وســلدي خرقــه إلايجــابج 

الاســــرلزام ارحــــواري علــــ  تفبيــــ  الســــياق والبيانـــــات  ه ودبرمـــــد تــــأ    (181)  ــــ  مــــا يبــــرف ؤــــــ الاســــرلزام الرتــــاوري

 .(181)اورتبحة ؤه ؤقصد تتقيق محالب اولفوظه وح  محالب مرتبحة ؤمبدم الرباو  

وســـــل ب ؤـــــول جـــــرايس   ـــــ  م  البمليـــــة الرواصـــــلية دومـــــا قائمـــــة علـــــ  مبـــــدم الــــــرباو ه ولكـــــ  خحـــــاب  فـــــادة     

ـــا  مبـــــدم ال ــــادام اورخاطبـــــا  يرترســ ـــحةه مـ ـــبة : ربـــــاو  ومســـــلماته ألارببـــــةحقيقيـــــة وا ــ ـــف واو اســ ــ ـــن والكيـ ــ الكـ

ــرق محــد  ــله اوبـــادك فــإ  الحــرف   يظــال  علــ  اتفـــاق  ضــمنا ؤتفــظ الرواصــ  ؤينهمــاه و  ـــا . وار ـــهة
ُ
فــإ ا خ

ينرقــ  اراحــاب مــج وجهــة إلافــادة الصــرستة مو اوباشــرة   ــ  الضــم ية مو ا ــ  اوباشــرةه و ــلا ألاخ ــ  مــا يحلــق 

ــــرلزام  ظ الثاؤــــــو م  اوســــــرمة يقاســــــمه . ارحــــــواري عليــــــه الاســ وكــــــأ  الرخاطــــــب ال ــــــاجة يقرضــــــ ا اعرقــــــاد اورلـــــــّفِّ

تـــ   طــــار إلافـــادة وممــــج  -مجموعـــة مـــج الاســــرلزامات ارحوارســـةه وم   ـــلا ألاخ ــــ  ؤـــدوره يبادلـــه الاعرقــــاد نفســـه 

ظ يقـــول شـــي ا و ـــو  -اللـــبس ووفقـــا للوقـــائة اوتيحـــة ولبنيـــة اولفـــوظ وداللرـــه  وقـــد . يبنـــا شـــي ا آخـــرم  اورلــــّفِّ

ضــــــيفو   ــــــ  اوبــــــادك الســــــالفة 
ُ
ــــــب آداؤــــــا م

َ
مبــــــدم الرــــــأدبه و ــــــو مبــــــدم تــــــداو   يقضــــــ ا م  يلتــــــدم اوــــــركلن واوخاط

وقــد تفرعــو عــج  ــلا اوبــدم قواعــد . وضــواؤطه خــالل تباوههمــا علــ  تتقيــق النايــة اليــا مــج مجلهــا ؤــدم الكــالم

ــبالتفـــرض نفســ  علــ  اوخ)قاعــدة الربفــف : تخاطبيــة منهــا
َ
ــب يخرـــار )ه وقاعـــدة التشــك  (اط

َ
لرجبــ  اوخاط

                                                           

 (.32)صمسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه .د [115]

[106] Adrienne Lehrer, Interpreting Certain Adverbs, pp (242-243).  

[107] E.O.Keenan, The Universality of Conversational Implicature,pp(255-268)/Richard A. Wright, Meaningnn and Conversational 

Implicature, pp (363-382)/Francois Recanati, The Pragmatics of what Is Said, p(97). 

 (. 147)ل اللسانجه صعادل فاخوريه الاقرضاء ت  الرداو .د [118]
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ــب)ه وقاعــدة الرـــودد (ؤ فســه
َ
رظهــَر الـــود للمخاط الاســـرلزام ارحــواري مـــدخال  ومـــج ار ــدير ؤـــال ظر اتخــا . (182)(لِّ

ألا بــاد الرلميتيــة داخــ  خحــاب تبلــين البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه ومراقبــة البيانــات اليــا تفرز ــا البنــج ســت  ل

 :وم ه الرلميح الرا   خالل متاد ة ؤ   شاص  . يه سياق الت اكيباللنوسة وما يقرض

o  ما رمي  ت  زسارة خالد ادا ت  مندله؟ : ألاول 

o اله الدرا ن البشر مفض : الثـانج. 

o  ده ولكجَّ والد عل  صار اوسلول عج  دارة الروةيف داخ  الشركة: ألاول
َّ
 .ملك

لَفـــة او
ُ
واصـــالت   ـــ  ؤيـــو خالـــده وكأنـــه يبنـــا ؤكالمـــه م َّ اوـــلنور ممـــا يبنـــا م  الثـــانج لـــيس مســـربدا لرتمـــ  ن

ــه موــح   ــ  الثــانج م   اليســرتق ع ــاء الانرقــال  ليــه تــ  مندلــهه و ــو مــا اســروعبه ألاول تمامــا ووافــق عليــهه ولك َّ

لفـة
ُ
فـإ ا نظرنـا   ـ  . فرصة الرتاقه ؤم صـب داخـ  الشـركة مرتبحـة ؤوالـد علـ ه وم َّ ألامـر يسـرتق الب ـاء والك

مــر مــج وجهــة خحاؤيــة ســـ جد م  الثــانج خــرق مبــادي الربــاو  وخصوصـــا قاعــدة اوالءمــة مو اوحاؤقــة حـــ   ألا 

م جواؤا ا   مالئـن علـ  سـلال صـاحبهه ولـلل  اراـرق حـدب اسـرلزام حـواري  لقـد اشـرد : و  ا قـال القائـ . قدَّ

و ــو يقصــد م  ُيبــادر  -ك الربــاو  مــة افتــ اض م  اوســرمب   مــازالوا يربــاطو  مبــاد -ؤ ــا ارحــرُّ تــ   ــلا اوكــا  

محـــد اوســـربم     ـــ  فـــرح ال افـــلةه فقـــد مخـــ  ؤقاعـــدة الكـــنه حـــ   مختـــ  ار ميـــة ؤتـــال مو مبلومـــة يرـــداولوهها 

 .(183)ؤينهن جميباه وت  ؤاطج قوله طلب ُيمكج الا رداء  ليه

   اوقاصد اوباشرة وا   اوباشرة[خروج مبانج الحلب[ 

مما ألاو   فيركفـ  اوكـو  ال تـوي ؤالرمثيـ  لهـا اعرمـادا علـ  . اوباشرة وا   اوباشرةوالرمي د   ا ؤ   اوقاصد 

وممـا اوقاصـد ا ـ  اوباشـرة فهـا الثاوسـة خلـف . ال  هـاجن مخـاي: البنية الصورسة مو الشكلية للببارةه مج قبيـ 

ة مو نق  ار لسـة   ـ  مكـا  ار و ؤارد   اه وت  طيا ها دعوة خلفية للمسرمة      االق ال افل: جم  مج قبي 

                                                           

 :ه وس ظر241ـ 241)طه عبد الرحمجه اللسا  واو دا ه ص ص.د [119]

– Robin Lakoff, The Logic of Politeness or Minding your P’s and Q’s , pp(292-305)   

ــ   [111]    ــ  اوبنــج الضــمنا مو اوســ Grice/1975فصَّ
ك
كوت ع ــه مو داللــة الداللــة كمــا تــ  مصــول الحرسقــة الاســرنراجية اليــا يســلكها اوســرمة وصــوال

سميها ألاصوليو    :انظر . يك

-Paul Grice, Logic and Conversation , in : Cole, Peter & Morgan Jerry (ed) : Speech Acts in Syntax and Semantics , Vol 3 , Academic Press, 

New York , 1975, PP(41-59) . 

-E. O. Keenan, The Universality of Conversational Implicature 

– Richard A. Wright, Meaning nn and Conversational Implicature. 

– Francois Recanati, The Pragmatics of what is Said, in: Steven Davis, (ed): Pragmatics (A Reader), Oxford University Press, 1991, P(97). 
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ب وفق ما يتيته للسياق مج ؤيانات تمكج له خالل مقام . آخر
َ
  ست  اوقاصد     اوخاط

َ
وت   له ارحالة يون

 .(184)الاسردالل

محاؤقــة حــ   يمر ــة نفا  ــا تــ  مقامــات  -الاســرفهام و ال ــداء و الرمنــا و ألامــر : خــروج مبــانج الحلــب ألاصــلية  

   يرولـد عـج خـرق مب ا ـا . مبا  مخرى ناانكار و الرـوليخ و الزجـر و التهديـد     –ألاص لشروط  جرائها عل  

  ا قلــو  ـ   ـ  مـج شـفيةه تـ  مقـام ال يسـة ؤإمكــا  : "يقـول السـكانج. ألاصـل  امر ـا  مبنـج آخـر ي اسـب اوقـام

 ".بنج الرمناألاحوال م  الرصديق ؤوجود الشفيةه امر ة  جراء الاسرفهام عل  مصلهه وتولد ؤقرائج

  مفبال الكالم 

إلانجـاز الـلي يلديـه اوـركلن "وسـراد ؤـه  .لقد ؤات مفهوم الفبـ  الكالمـج مركزسـا داخـ  البمـ  الرـداو   

ـــ   وإلاقالـــــة والربزســـــة  ـــا والوعـــــد والســـــلال والربيــ ـــج ممثلرـــــه ألامـــــر وال هــ ؤمجـــــرد تلفظـــــه ؤملفوةـــــات مبي ـــــةه ومــ

ـــا مفبــــال كالميــــة ـــ اعة مفبــــال ومواقــــف اجرماعيــــة مو ملسســــاتية مو فرديــــة ترمــــج ... والته  ــــةه فهــــله نلهـ ـــ  صـ   ـ

ؤالكلمـــاته والرـــا    تـــ  اوخاطـــب ؤتملـــه علـــ  فبـــ  مو تركـــه مو دعوتـــه   ـــ   لـــ ه مو تقرســـر حكـــن مـــج ألاحكـــام مو 

توكيـــدهه مو التشـــكي  فيـــه مو نفيـــهه مو وعـــد اوـــركلن للمخاطـــب مو وعيـــده مو ســـلاله واســـرخباره عـــج شـــ اءه مو 

 . (185)"البقود مو فساه مو مجرد إلافصاح عج حالة نفسية مبي ة   ؤرام عقد مج

تشرم  عل  طائفة مج الصيغ وألادوات اليا يسربملها "واللنة البرلية شأهها كن   ا مج اللنات الحبيبية    

خبـــار اوــركلن للداللـــة علــ  القـــوة إلانجازســة اليـــا يرســـد اوــركلن تضـــمينها كالمــه نـــالرقرسر والاســرفهام والرمنـــا وإلا 

ـــ  ــــب والت دـــ ـــــات والحلــ ــــج وإلا بـ ـــــد . (186)"وال فــ مصــــــبح مــــــج الضــــــروري اسركشــــــاف الببــــــد ألادائــــــج داخــــــ  نــــــ  وقـ

اولفوةــــات وتقــــدير الحبقــــات اوقاميــــة او اســــبة ؤقصــــد تخــــرسف جــــّ ِّ اولفوةــــات لر جــــز مفبــــاال لنوســــةه فركــــو  

 .  الرتلير مو الاسرفهامحيازة الواحد منها لداللة  خبارسة مثال ال يتول دو  استهدافه ألامر مو 

 قســام الثال ــة الســالفة ؤـراؤط جــو ري فيمــا ؤينهــاه و ــو م  الـرلفظ ؤــاو حوق تــ  ســياق مــا وتـرتبط ألا

 :يبنا م  اورس 

 ما ـ  ا منزى وداللة متدديج ـ     اورس   ليه  -
ك
 .يقول شي ا

ه     اورَس   ليه  -  ما ت   اي القول اووجَّ
ك
 .يفب  فبال

 .(187)رس   ليه ؤوساطة  اي الفب يل ر ت  او  -

 إلاجراءات -

                                                           

 (.59)صائط اللنة البرليةه محمد اورون ه اراحاب وخ.د [111]

 (.11 – 11)مسبود صحراويه الرداولية ع د البلماء البربه ص ص.د [112]

 (.6)ه صالساؤق [113]

[114] Bach,Kent, Linguistics, Communication and Speech Acts, p(3). 



  

116 
 

    تــــــدرسب الدارســــــ   علــــــ  نمــــــط اوتاد ــــــة الحبيبيــــــة ينبغــــــ  م  يتــــــانج منمــــــاط اوخاطبــــــات ؤــــــ   مؤ ــــــاء اللنــــــة

ـــردفة  ــ ــــروسات  -اوســ ــ ــــ  اوسـ ـــلية علـــ ــ ــــة والرواصــ ــــة والب ائيـــ ــ ــــة واوبرفيـ ـــــات  -الفكرســـ ـــ ز  مكانــ ــ ـــــج يتــ ـــار وةيفــ ــ ــــ   طــ ــ وتـ

ج للدارس مج مدوات اللنة ار ديدةالربب  ات وقدرا ها عل   يصال ال ِّ
ّ
وتسرلزم  . وايا واوقاصد فبليا مما يمك

 :اوبار ة السالفة تبوسد الدارس  

 .استثمار الاسرلزامات ارحوارسة الرتباطها  سياق الرلفظ ومقرضيات إلارسال -

 .زسة اوربالقة مبهاألاساسيةه والببد ألادائج لك  منهاه واستثمار القوى إلانجا ألافبال اللنوسةمبرفة  -

اســـرنالل الافتـــ اض اوســـبق ؤوصـــفه مـــج مرضـــم ات القـــول البرفيـــة مو او حقيـــة و ـــو مـــج م ـــن الحـــرق اليـــا  -

ف ضم يا دو  إلاشارة     مقدما ها او حقية
َّ
َوة

ُ
بَرض ال رائف وت

ُ
 .يبم  عليها ألافراده    ت

تــوي مضــام   مبــدة وت حــوي عــاى قوالــب كــلل  فإنــه ينبغــ  م  تشــم  اوتاد ــات قوالــب لنوســة جــا زةه ت  

ـــاي   ـــــا فه ـــ ـــ   م لهـ ــــة ؤـــ  شــــــارات  قافيــــــة عامــــــةه يبــــــود  بضــــــها   ــــــ  الرــــــارسخه وببضــــــها   ــــــ  "فكرســــــة  ات مقبوليــ

ـــاه والـــــبب،   ـــــ  البـــــادات والرقاليـــــد والشـــــ  م  اســـــتيباب  ـــــله إلاشـــــارات يترـــــاج   ـــــ  مبرفـــــة بهـــــله . ار نرافيــ

نــا قحــة شــبرة مباوســة ؤي ــه ولــ   مخيــهه مو قــرم الحالــب شــي ا عــج    فال : فــإ ا قــال محــد ن. اوجــاالت الثقافيــة

فـإ  القـارك ا ـ  البربـج الؤـد م  يقـف ...النضبة اوضرسةه مو عج عحر منشنه مو عج ج اية ؤراقش علـ  م لهـا

 . (188)"  يهة مو ما فوقها  ل  ى القصد مج  له إلاشارات

 ال رائف 

ية الرداولية تبد مج مجدى الوسـائ  تـ  مضـمار تبلـين البرليـة لل ـاطق    ن   ـا     اوقارلة الوةيف [1]

لـــلا ينبغـــ  اســـتثمار مبادئهـــا الفكرســـة و جراءا هــــا الواقـــة اللنـــوي تـــ  ســـياقه وحـــدود اشـــرناله  ؤوصـــفها تقـــارب 

رسـة واعيـةه دفبهن     الرفك   ؤم حـق اللنـة وممارسـتها مماو . بهدف  كساب الدارس   اولكة اراحاؤية فبليا

 .مما يسهن ت  تمك   اوربلن مج  دارة اللنة  شك  فاع  خارج القاعة الدرسية

تبلـــــــين اللنـــــــات يرجـــــــاوز نـــــــ  مـــــــا  ـــــــو قواعـــــــدي   ـــــــ  جوانـــــــب مخـــــــرى ترصـــــــ  ؤاوقاصـــــــد الرداوليـــــــة     [2]

واســـــت اتيجيات اراحـــــابه فالؤـــــد مـــــج وجـــــود مدلـــــة ؤـــــارزة تـــــرلط الرلقـــــ   ؤالســـــوق اللنوســـــةه والؤـــــد مـــــج  قتـــــام 

مـــ   وامســـهن تـــ  وضـــبيات تواصـــلية طبيبيـــةه  هـــدف   ـــ  تقـــرسبهن مـــج ار وانـــب الثقافيـــة والاجرماعيـــة اورب ِّ
ّ
ل

 .والفكرسة واوبرفية للنة اوستهدفة

صـــــُد اوـــــركلن يمـــــ ح اولفـــــوظ قيمرـــــه ميـــــا نانـــــو صـــــورته مو يئرـــــهه والرتليـــــ  اراحـــــابج الـــــلي يـــــروم  [3]
َ
ق

بــــة لهـــاه مراعيـــا عـــدم الاقرصــــار علـــ  شـــك  الصــــيغ الضـــبط والكفايـــة يلزمـــه فتــــط اولفوةـــات والقـــوى اوواك

وحـــد اه الســـيما   ا نـــا  ةـــا ر اولفوةـــات ال يتســـق ؤتـــال مـــة مقرضـــيات الســـياقه و ـــو ممـــر يســـردع  تقصـــ ا 

 .  القرائجه وتزكية اولفوةات     ما ي اسب اوقام ومقرضياته

قاصـد ا اوباشـرة والرلميتيـة وم -ألامر وال ها والـدعاء والاسـرفهام  -   دراسة ألاساليب إلانشائية  [4]

 .يشك    راء رحصيلة اوربلن ومبي ا ال ي ضب مج مدوات الربب   والرواص 

                                                           

 (.83)تمام حسا ه الرمهيد ت  اكتساب اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه ص.د [115]
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 الروصيات 

   اسرتضار اايات الدارس   ألاساسية ومقاصد ن اوقحة تجاه اللنة اوستهدفة يسـهن تـ  تقـدين  [1]

ـــ  ؤأ ـــــدافهن ــــا مرصــ ـــلية ؤمبنـــــج تقـــــدين اوهـــــارات اللنوســـــة ج بـــــا   ـــــ  ا. خحـــــاب تبليمـ ــــة الرواصــ لوةـــــائف اللنوسـ

 . واست اتيجيات ارحوار اوقارلة لها

   حفــز الدارســ     ــ  جـــدوى الارتقــاء ؤكفايــا هن الاتصـــالية مــج خــالل امســـهن تــ  مواقــف طبيبيـــة  [2]

تيســــر لهــــن تمثــــ  مــــا تلقــــوه تــــ  قاعــــات الدراســــةه مــــة تــــوف   فــــرص الاتصــــال ؤيــــنهن تــــ  ةــــروف واقبيــــة خارجهــــا 

 .الاحركاي ؤاللنة اوستهدفة ت  سياقات طبيبية محاؤقة لظروف  رسالها زسادة مبدالتالقاعاته و 

ال يمكــج  افـــال دور اوبلــن ؤـــدءا مــج ت ظـــين اوــ هج واخريـــار طرسقــة الرـــدردس اوالئمــة اوســـرمدة مـــج  [3]

 .واستثارة الحالب واستثمار حافزستهن -اخرالف مبادئها واست تيجيا ها  عل  -واحدة مج نظرسات الربلن 

ر   وجه مـج نظـر ه وآخرا  ه وقـد وسـت  زلــلههه خللـ فيـه فسـد ال مزعن مننا ؤلنو الرمام  بمل   لاه ف ضَّ

ـــمة ــ ـــــب عصــ ــــج كرــ ـــــيس وـــ ــــه لــ ـــــر منـــ ـــ  وآلاواخــ ــ ـــن ألاوائــ ــ ـــــرن . علـ ــــهه وم  يخــ ـــة ؤـــ ــ ــــهه وم  ي فــ ـــأل   م  يرقبلـــ ــ مســ

 .ؤالصارحات معمال اه  نه مكرم مسلول ومرد  مأموله و و اوسربا  وعليه الركال 

 

 ر دعوانا م  ارحمد هلل رب الباو   هوآخ

 والصالة والسالم عل  نبي ا متمد  وعل  آله وصحبه وسلن تسليما كث  ا

 

 

 مراجة البتث

 الكرب ( موال)  -

 البرلية واوت جمة [أ ]

 ؤـــرا ين مؤـــو النـــاره علـــن الاجرمـــا  القـــانونج والضـــبط الاجرمـــاع ه مكربـــة ههضـــة الشـــرقه القـــا رةه .د [1]

 . م1985

ـــقوشه ود.د [2] ــ ـــــرا ين قشـــ طلبـــــــو م صــــــــوره دافبيـــــــة إلانجــــــــاز وقياســـــــهاه مكربــــــــة ألانجلـــــــوه القــــــــا رةه . ؤــ

 .م1/1979ط

 ؤــرا ين يوســف الســمرائجه الر ظ ــ  والرحــوسر والرجديــد تــ  البتــث اللنــويه دار الكرــاب ارحــديثه .د [3]

 .م2119القا رةه 
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ه الـــدار (البنيـــة والـــ مطدراســـة تـــ  الوةيفـــة و )محمـــد اورونـــ ه اراحـــاب وخصـــائط اللنـــة البرليـــة .د [4]

 م1/2111البرلية للبلومه ؤ  وته ط

ه دار ألامـا ه الرلــاطه (ألاصـول والامرــداد)محمـد اورونـ ه او حــ  الـوةيفج تــ  الفكـر اللنـوي البربــج .د [5]

 .م1/2116ط

ؤنيـــة اوكونـــات مو الرمثيـــ  الصـــرت  )محمـــد اورونـــ ه قضـــايا اللنـــة البرليـــة تـــ  اللســـانيات الوةيفيـــة.د [6]

 . م1996ه دار ألاما ه الرلاطه (الت كي ا

ه دار (الوةيفـــة اوفبـــول تـــ  اللنـــة البرليـــة)محمـــد اورونـــ ه مـــج البنيـــة ارحمليـــة   ـــ  البنيـــة اوكونيـــة.د [7]

 .م1987ه  البيضاء الثقافةه الدار

ــــو ازالــــــة [8] ــــة الــــــ ط - لهــــــام مؤــ ـــن لنــ ــــ  علـــ ــــدخ    ــ ـــ  خليــــــ  حمــــــده مــ تحبيقــــــات علــــــ  نظرســــــة رولــــــرت [علـــ

 .م1/1992محببة دار الكرابه طه ]سلرديبوجرانده وولفنانغ درد

 . م1/2116مؤو ؤكر البزاويه اللنة وارح اجه ؤدو  دار نشر مو ؤلد نشره ط.د [9]

 .م1/1996عبد الو اب تروه منشورات عوسداته ؤ  وته ط/د. ؤيار مشاره سوسيولوجيا اللنةه ت [11]

ـــ/ؤي ـــــ  ؤورديـــــوه الرمـــــز والســـــلحةه ترجمـــــة د [11] ـــالم ؤ ببـــــد البـــــا  ه دار تولقــ اله الـــــدار البيضـــــاءه عبـــــد الســ

 .م2/1991ط

 .  م1/2117اجتهادات لنوسةه عالن الكربه القا رةه ط: تمام حسا ه.د [12]

تمـــام حســـا ه الرمهيـــد تـــ  اكتســـاب اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــاه سلســـلة دراســـات تـــ  تبلـــين .د [13]

 .م1984اللنة البرليةه مبهد اللنة البرليةه ؤجامبة مم القرىه مكة اوكرمةه 

مؤـــو ؤكـــر محمـــد ؤاقـــادره ال ـــادي ألادبـــج الثقـــات  تـــ  جـــدةه /د. لوكمـــا ه علـــن اجرمـــا  اللنـــةه تتومـــاس  [14]

 . م1/1987اوملكة البرلية السبوديةه ط

ســبيد حســج ؤت ــ يه دار .ه ترجمــة د(مــدخ  مرــداخ  الاخرصاصــات)فــا  دايــ ه علــن الــ ط .تــو  م [15]

 . م1/2111القا رة للكرابه ط

عبــد : ه ترجمــة(سرقصــاء البتــث تــ  اراحــاب الــدال   والرــداو  ا)فــا  دايــ ه الــ ط والســياق .تــو  م [16]

 . م2111القادر ق يناه مفرسقيا الشرقه الدار البيضاءه

ـــ 255مؤــــو عمــــرو ؤتــــر ؤــــج عثمــــا ه ت )ار ــــاحظ [17] عبــــد الســــالم  ــــارو ه : ه البيــــا  والربيــــ  ه تتقيــــق( ــ

 .م7/1998ه ط1مكربة اراانج ه القا رةه ج

ــــ  تبلــــــين اللنـــــات  يــــــودور روجـــــرزه مــــــ& جـــــاي رستشـــــاردز  [11] ـــق تـ ـــف وتتليـــــ )لا ب وطرائــ ــــة (وصـــ ه ترجمــ

 .م1991ه دار عالن الكربه الرساضه (وآخرا )متمود  سماعي  صينا .د

: ه دالئـ  إلاع ـازه تتقيـق( ــ 471مؤو ؤكر ؤج عبـد القـا ر ؤـج عبـد الـرحمج ؤـج متمـده ت)ار رجانج [11]

 .م1/2117فايز الدايةه دار الفكره دمشقه ط.متمد رضوا  الدايةه ود.د
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 .م1984جالل مدؤو  ه دراسات ت  الثقافة واوجرمةه اوكرب ار امع  ارحديثه إلاسك درسةه .د [22]

 . م1/1979جالل مدؤو  ه الاجرما  الثقات ه دار الثقافةه القا رةه ط.د [21]

اؤــــــج جنــــــاه اراصــــــائطه تتقيــــــق متمــــــد علــــــ  ال جــــــاره سلســــــلة الــــــلخائره الهي ــــــة البامــــــة لقصــــــور  [22]

 .م2116الثقافةه القا رةه 

عبد الرحمج ؤوعل ه محببة اوبارف :ج  ار دولوداله الرتلي  السميوطيقج لل ط الشبريه ترجمة [23]

 .م1/1994ار ديدةه الرلاطه ط

ـــــة [22] ـــــةه ترجمـــ ـــــانيات الرداوليـــ ــــ  اللســـ ــ ــــدخ    ــ ــ ــــ  دالشه مــ ــ ـــــات : ار يال ـ ــــوا  اوحبوعـــ ــ ـــــاتجه ديــ ــــد يتيـــ ــ متمــ

 .م1996ار زائرسةه 

عبــــد القــــادر ق ينــــاه مفرسقيــــا الشــــرقه : رجمــــةجــــورج اليكــــوفه اللســــانيات وم حــــق اللنــــة الحبيعــــ ه ت [22]

 .م1991الدار البيضاءه 

ــــواقع )جـــــــو  ســـــــ  له البقـــــــ  واللنـــــــة واوجرمـــــــة  [22] ـــــالن الـــ ــــ  البــ ـــفة تـــ ــ ــــوم(الفلســ ــ ــــة للبلـ ـــــدار البرليبـــ / ه الــ

 .م1/2116اوركز الثقات  البربجه ار زائره ط/ منشورات الاخرالف

ـــــاد.جــــــو  اليــــــونزه اللنــــــة واوبنــــــج والســــــياقه ترجمــــــة د [22] ـــاس صـ ــ ق الو ــــــابه دار الشــــــلو  الثقافيــــــة عبـ

 .م1/1987البامةه  نداده ط

ـــا رةه /د.رولـــــرت ديبوجرانـــــده الـــــ ط واراحـــــاب وإلاجـــــراءه ترجمـــــة [21] ــــبه القـــ تمـــــام حســـــا ه عـــــالن الكرـ

 . م1/1998ط

ه ملسســــة النــــوريه ( ال يــــة نجيــــب متفــــوظ)زســــاد البــــوفه ألا ــــر ألايــــديولود  تــــ  الــــ ط الروائــــج . د [21]

 . م1/1993دمشقه ط

ـــج الســــاعاتجه الثقافــــة والشاصــــيةســــامية ح.د [32] ـــا  الثقــــات )سـ ـــن الاجرمـ ـــبيد (ؤتــــث تــــ  علـ ه مكربــــة سـ

 .م1977رمفوه جامبة ع   شمسه 

 .م1993سبيد حسج ؤت  يه علن لنة ال طه مكربة ألانجلوه القا رةه .د [31]

 .م2/1988سيد صبح ه تصرفات سلوكيةه مكربة  ؤرا ين ارحل اه اودي ة او ورةه ط.د [32]

 . م1/1995لب اء الثقات  للمجرمةه ملسسة شباب ار امبةه إلاسك درسةه طالسيد عل  شراه ا.د [33]

ــــة وارح ــــــاج  [32] ــــاؤر ارحباشــــــةه الرداوليــ ــــوص)صـ ه صــــــفتات للدراســــــة والنشــــــره ســــــورسةه (مــــــداخ  ونصـ

 .م1/2118ط

 . م2/1986الحا ر لبيبه سوسيولوجيا الثقافةه دار قرطبةه الدار البيضاءه ط.د [32]

 . م1/1998مو الركو ر البقل ه اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته ط طه عبد الرحمجه اللسا  واو دا .د [32]

ةبيــــــة ســــــبيد الســــــليحجه تــــــدردس ال تــــــو البربــــــج تــــــ  ضــــــوء الاتجا ــــــات ارحديثــــــةه الــــــدار اوصــــــرسة .د [32]

 .2112/ 1اللب انيةه القا رةه ط
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 . م1977عاطف وصفجه الثقافة والشاصيةه دار اوبارفه القا رةه .د [31]

 الت اكيـــب ال توســــة -ؤنيـــة ار ملـــة البرليـــة )ات تـــ  اللســـانيات البرليـــة عبـــد ارحميـــد الســـيده دراســـ.د [31]

ا ه ط(اوبانج علن ال تو وعلن -والرداولية   .2 مهج1/2114ه دار ارحامده عمَّ

تــونسه / عبـد الســالم اوســديه الرفك ــ  اللســانج تــ  ارحضــارة البرليــةه الــدار البرليــة للكرــابه ليبيــا.د [22]

 .م2/1986ط

 .م2/1993لبا  ه اويراف ديقا والبلن وألايديولوجياه دار الحليبةه ؤ  وته طعبد السالم ؤ ببد ا [21]

 . م1/1984عبد النفار رشاده دراسات ت  الاتصاله مكربة ههضة الشرقه القا رةه ط.د [22]

فلســفة اوبنــج ؤــ   نظــام اراحــاب )عبــد الفرــاح محمــد يوســفه لســانيات اراحــاب ومنســاق الثقافــة  [23]

 .م1/2111ار زائره ط/لية للبوم ومنشورات الاخرالفه ؤ  وته الدار البر (وشروط الثقافة

اوفهـــوم والقيـــاس )عبـــد اوـــ بن شـــحاتةه ســـيكولوجية الاتجا ـــات .عبـــد اللحيـــف متمـــد خليفـــةه ود.د [22]

 . ه دار ارسبه القا رةه ؤدو  تارسخ(والرني  

ه (ديــة ارحديثــةمــدخ    ــ  او ــاهج ال ق)آلاخــر  عبــد    ؤــرا ينه ســبيد النــانماه عــواد علــ ه مبرفــة [22]

 .م2/1992ؤ  وته ط/ اوركز الثقات  البربجه الدار البيضاء

 . م1/1983ه اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته ط(ألادلوجة)عبد   البرويه مفهوم ألايديولوجيا  [22]

ه دار الكرـاب ار ديـد (مقارلـة لنوسـة تداوليـة)عبد الهادي ؤج ةافر الشـهريه اسـت اتيجيات اراحـاب  [22]

 .    م1/2114  وت طاورتدةه ؤ

 .م1/1993عل  حربه نقد ارحقيقةه اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته ط [21]

ه علــــن الاجرمــــا  الثقــــات ه دار اوبرفــــة ار امبيــــةه إلاســــك درسةه (وآخــــرو )علــــ  عبــــد الــــرازق ار ل ــــا.د [21]

 . م1/1998ط

 .م1/2118عيد ؤلبةه السياق وتوجيه داللة ال طه دار ؤلنسية للنشر والروزدةهالقا رةه ط.د [22]

دراســة منا ولنوســة  لفــاظ وعالقــات القراؤــة تــ  الثقافــة )اللنــة والثقافــة كرسن زنج حسام الديجه .د [21]

 .م2/2111ه دار ارسبه القا رةه ط(البرلية

ســبيد حســج ؤت ــ يه .فولفجــانف  اي ــه مــا ه وديتــ  فيهفجــره مــدخ    ــ  علــن لنــة الــ طه ترجمــة د [22]

 .م1/2114مكربة ز راء الشرقه القا رةه ط

متمــد . فخــر الــديج قبــاوة ه و م.ه ار نــا الــدانج تــ  حــروف اوبــانج ه تتقيــق د( ارحســج ؤــج قاســن )اوــرادي  [23]

 .م1/1992ندين فاض  ه منشورات متمد عل  ؤيضو ه  دار الكرب البلميةه ؤ  وته ط

متمــــــــد ألاوراغــــــــ ه اللســــــــانيات النســــــــبية وتبلــــــــين اللنــــــــة البرليــــــــةه الــــــــدار البرليــــــــة للبلــــــــومه ؤ ــــــــ وته  [22]

 . م1/2111ط

 .م2111متمد حماسة عبد اللحيفه ال تو والداللةه دار الشروقه ؤ  وت .د [22]
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ــــوه (دراســــــــــة نقديــــــــــة مــــــــــة نمــــــــــو ج مقتــــــــــ ح)متمــــــــــد رفقــــــــــج عيســــــــــ جه الدافبيــــــــــة .د [22] ــ ــ ـــنه الكوســ ــ ــ ــ ه دار القلـ

 .م1/1988ط

 .م1/1991تكوسج البق  البربجه اوركز الثقات  البربجه ؤ  وته طمتمد عاؤد ار اؤريه .د [22]

ره لسانيات الاخرالفه سلسلة كراؤات نقديـةه الهي ـة البامـة لقصـور الثقاقـةه متمد فكري ار زا.د [21]

 .م1995ه 43القا رةه 

ه دار اوــدار إلاســالمجه (منظمــة الداللــة تــ  البرليــة)متمــد متمــد يــونس علــ ه اوبنــج وةــالل اوبنــج .د [21]

 .م2/2117ؤ  وته ط

ـــا الداللــــة والرخاطــــبه دار .د [22] ـــ ه مقدمــــة تــــ  علمـ الكرــــاب ار ديــــد اورتــــدةه متمــــد متمــــد يــــونس علـ

 .م1/2114ؤ  وته ط

ــــب .د [21] ـــائط الت اكيــ ـــ جه خصـــ ــــو مو ـــ ــــةه (دراســــــة تتليليـــــة وســــــائ  علــــــن اوبــــــانج)متمـــــد مؤــ ــــة و بــ ه مكربــ

 .م2/1981القا رةهط

ـــقه (دراســــــــــة تتليليــــــــــة نقديــــــــــة)متمــــــــــد ياســــــــــر شــــــــــرفه وســــــــــائ  إلاق ــــــــــا  النزا ــــــــــ  [22] ــ ــ ــ ــــةه دمشـ ــ ــ ه دار الو بــ

 . م2/1982ط

دراســـة تداوليـــة لظـــا رة ألافبـــال الكالميـــة تـــ  )البلمـــاء البـــرب مســـبود صـــحراويه الرداوليـــة ع ـــد .د [23]

 .م1/2115ه دار الحليبةه ؤ  وته ط(الت اب اللسانج البربج

لونجمــــا ه  -مصـــحفى حميـــدةه نظــــام الارتبـــاط والــــرلط تـــ  تركيـــب ار ملــــة البرليـــةه مكربــــة لب ـــا  .د [22]

 .م1/1997القا رةه ط-ؤ  وت 

 (.ؤدو  رقن طببة مو تارسخ)مصره الفجالةه  مصحفى فهماه الدوافة ال فسيةه مكربة.د [22]

ـــ وته .د [22] ــ ـــــدةه ؤ ــ ـــــاق ار ديــ ــــــره دار آلافــ ـــــاف آلاخـ ـــبي  اكتشــ ــ ــــ  ســ ــ ـــــاةر تـ ــــبده الر ــ ــ ـــــرا ين مسـ ـــ   ؤــ ــ ميخائيــ

 .م1/1986ط

ـــج حمــــد القبيـــــد .دوجــــالس ؤــــراو ه مبـــــادك تبلــــن وتبلـــــين اللنــــةه ترجمـــــة د.ه [22] ـــج .د&  ؤــــرا ين ؤــ عيــــد ؤــ

ريه مكرـــــب الت ؤيــــــة البربـــــج لــــــدول  ــــة )م 1994ارالـــــيفه الرســــــاضه  عبـــــد  الشــــــمَّ ــــ  الحببــ ــــة حـ الحببـــــة اوت جمــ
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 (الدورسات) انيا -

 البرلية واوت جمة [أ]

ـــف متمـــــد خليفـــــةه الر ـــــاص تـــــ  الشـــــبر ار ديـــــده مجلـــــة نليـــــة آلادابه جامبـــــة ج ـــــوب .د [1] محمــــد يوســ

 .م1996ه 2ه 19الوادي فر  سو اجه مف

ه (تبرســف اوصــحقأ  الرــداو   نمو جــا)تــوبج رحســجه الربرســف اوصــحقحاتج تــ   بــ، اوبــاجن البرليــة . د [2]

 .م1999ه 48ه (الربرسب مكرب تنسيق )و ظمة البرلية للت ؤية والثقافة والبلوممجلة اللسا  البربجه ا

ه 41ســــامية الدرســــديه ارح  ــــاج تــــ   اشــــميات الكميــــوه حوليــــات ار امبــــة الرونســــيةه نليــــة آلادابه .د [3]

 .م1996

ه مجلــــة فصــــوله الهي ــــة (دراســــة تــــ  قصــــيدة جا ليــــة)ســــبد مصــــلوحه نتــــو مجروميــــة للــــ ط الشــــبري .د [2]

 .م1991ه 1/2ه  11رابه القا رةه مفالبامة للك

ـــــد .د [2] ـــــة متمـ ــــانيةه جامبـ ــــوم إلانســ ــــة البلــ ـــــجه مجلــ ـــــين وةيفـ ــــة مم تبلـ ــــة وةيفيــ ـــــحدا ه لنــ ـــــرسف ؤوشـ شـ

 .م2112ه مكرولر 3خيضره  سكرةه ار زائره  

طه واديه الصرا  ألايديولود  ؤ   ألانا وآلاخر ت  روايـة ق ـدي  مم  اشـنه مجلـة نليـة آلادابه جامبـة .د [2]

 .م1995ه 1ه  55القا رةه مف

عــادل فــاخوريه الاقرضــاء تــ  الرــداول اللســانجه مجلــة عــالن الفكــره اوجلــس الــوطنا للثقافــة والف ــو  .د [2]

 .م1989ه 3ه  21وآلادابه الكوسوه مف

عبـــد اوبـــز نـــايف شـــاكره م ـــر الـــ فس إلانســـانية علـــ  الظـــوا ر اللنوســـةه مجلـــة الت ؤيـــةه الق  ـــة الوط يـــة .د [1]

 . م1992ه 112ة والبلومه قحره   القحرسة للت ؤية والثقاف
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عمــر مؤــو نــواسه علــن اوخاطــب ؤــ   الروجيــه ال تــوي والرداوليــةه اوجلــة ألاردنيــة تــ  اللنــة البرليــة .د [1]

 .م2111ه 2ه  7وآدابهاه مف

ه مجلــة نليــة آلادابه (دراســة تجرسبيــة)متمــد حســج عبــد  ه فباليــة مســاليب الاتصــال ار معــ  .د [12]

 .م1995ه 2ه  15جامبة او ياه مف 

متمـــد علــــ  الشــــواؤكةه توةيــــف الر ــــاص تــــ  مرا ــــة إلاعــــراب تــــ  ناطتــــات الســــحاب وــــلنس الــــرزاز .د [11]

 ه مجلة ملتةه جامبة ملتةه ألارد ه (دراسة ت  الر اص القرآنج والب ائج فكرسا وف يا)

 .م1995ه 2ه  11مف

 ألاج بية [ب]

[1] Adrienne Lehrer, Interpreting Certain Adverbs: Semantics or Pragmatics? Journal of 

Linguistics, Vol 11,N 2,1975. 

[2] David Greatbatch, A Turn-Talking System for British News Interviews, Language in 

Society, Cambridge University Press, Vol 17, N 3, 1988. 

[3] G.Jefferson & H.E. Sacks , A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Talking for 

Conversation, Language, The Linguistic Society of America, U. S. A.,Vol 50, N 4, 1974. 

[4] J.M. Wiemann& M.L. Knapp,Turn Talking in Conversation , Journal of Communication , 

Vol 25, N 2, 1975. 

 اوخحوطات:  الثا 

قسـ حي ةه  م رـوري دكروراه دولةه جامبـة البربجه مطروحة وةيفية لل تو نظرسة  بيحيشه نتو يتيج.د [1]

 .م2006وآدابهاه ار زائره  البرلية اللنة واللناته قسن نلية آلاداب

  (را با )ال دوات واولتمرات  

: لنــة البرليــة ؤمراحــ  الربلــين البــامدخيــ    ؤــج متمــد الــد مانجه اوــدخ  الركــامل  تــ  تبلــين ال.د [1]

ه ورقــة عمــ  مقدمــة   ــ  اوــلتمر البــالما ألاول (نتــو ؤ ــاء لنــوي مرماســ )مسســه ال ظرســة وتحبيقاتــه الت ؤوســة 

سـب  توجيــه ) سـهامات اللنـة وألادب تــ  الب ـاء ارحضـاري لنمــة إلاسـالميةه تتـو متــور : للنـة البرليـة وآدابهــا

مهـــا نتـــو الب ـــاء ارحضـــاري لنمـــةعمليـــة تبلـــين اللنـــة البرليـــة و 
ّ
ــــ  18ه (تبل ــ ــ ــــه 1428 و القبـــدة  21ـ ــ ــ ــــ  28 ـ ــ ــ  31ــ

 .م2117نوفمت  

  (خامسا )مواقة إلانت نو 

 :ممج اللبس ومراتب ألالفاظ ت  ال تو البربجرشيد ؤقحبيبه .د [1]

: www.arabization.org.ma/downloads/majalla/45/docs/45.doc - 1/1/2012م. 
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ه (1/2)ود صــــــــــــــحراويه اوـــــــــــــــ هج الســــــــــــــياق  ودوره تــــــــــــــ  فهـــــــــــــــن الــــــــــــــ ط وتتديــــــــــــــد دالالت ألالفـــــــــــــــاظمســــــــــــــب.د [2]

http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=389  13/1/2113ه. 

  

http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=389
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 الدين علي قريرةتوفيق بن عز . د.أ :الباحث

 "-رؤية استشرافية–طريقة الانغماس اللغوي  وتطبيقها على تعليم العربية للناطقين بغيرها " 

 أستاذ تعليم عال في اللسانيات والترجمة بدار املعلمين العليا، تونس

 :تمهيد 

ه   لنــة  انيــة (و  مثلمــا يســميها النرلّيــ  Standard Arabic( . )مو البرليــة ال محيــة ) نانــو البرليــة الفصــح 

 مْجتــ ت حرنــاُت الربشــ   اليــا ســبقو الاســربمار مصــحاَبها علــ  م  ( 2ل)
ْ
تـ  ارحقبــة الاســربمارسة و مــا قْبلهــا ه   

ــــــرق   
ْ

ش
َ
ْست

ُ
مــــــوا البرلّيــــــة ههمثلمــــــا مجتــــــ ت اوبّمــــــرسج و او

ّ
ُمو ــــــا وــــــآرَب ُمربـــــــّددة  Orientalistsيربل

ّ
علــــــ  مْ  يربل

و تـ  ؤدايـة القـر  الواحـد . ادّي و يتسرب ؤ    لا او بـة مو  اي الرافـد الثقـات ّ يرداخ  فيها السيا  ّا ؤاالقرص

 ( ل. )شـأهها شـأ  البرليـة الله يـة (  . ) و البشرسج و ؤالرتديد  بـد محـداب ميلـول سـبرمت ه صـارت الــ 
َ
ْبلـة قِّ

مـــ   ؤمـــا مّههـــا مفرـــاح وبرفـــة  قافـــة البـــرب          و االـــب اوســـلم  ه
ّ
و َمْبتـــٌ    ـــ  دراســـة البنيـــة  كث ـــ  مـــج اوربل

ها و دينها          و مبرقد ا ت  مؤرز واجهات الثقافة الباوّية
ُ
 .الفكرسة لهله الشبوب اليا ُوضة تارسخ

و علــــ  الـــــّران مــــج تزايـــــد الحلــــب علـــــ  دراســـــة اللنــــة البرليـــــة لل ــــاطق    ن   ـــــا  ســــباب سياســـــية مو مه يـــــة مو 

ن
ّ
مـــا يـــزال يشـــكو  نقـــائَط مـــج جهـــة تـــوف   الاســـت اتيجيات او اســـبة       و  ســـياحية مو ا   ـــا ه فـــإّ   ـــلا الـــربل

ر للبرلّية  .آلالّيات اوالئمة و او اهج الت ؤوسة الدقيقة لروف   تبلين  ُمَيسَّ

و تــ   ــلا إلاطــار تســع    ــله الدراســة   ــ   الربرســف ؤحرسقــة مــج الربلــين م بتــو نجاعتهــا م ــل ســري ات القــر  

  Bilingualismمــج مكــا  تــ  البــالن و خصوصــا تــ  او ــاطق اليــا يكــو  فيهــا الازدواج اللنــوي البشــرسج تــ  مكاــ  

ضـــرورة ال اخريـــارا كك ـــدا و فرنســـا و  ســـبانيا و ا   ـــاه و تبـــرف  ـــله الحرسقـــة البيدااوجيـــة ؤاســـن الاننمـــاس 

ت  متيط تلـ  اللنـة  (2ل)اوربلن لـ " امس " نسبة     الكيفية اليا يرن بها   Language Immersionاللنوي 

ن لنره ألاّم 
ّ
ه يربل

ّ
مها عل  السليقة كأن

ّ
 .  Mother tongue( م. ل)الثقات  و الاجرماع  و الفكري فيربل

تـ  تبلـين اللنـات الثانيـة و تبـّ   ه اسـت ادا   ـ  Interactiveو تروم الدراسة  م   تبّرف بهله اوقارلـة الرفاعلّيـة 

مـج ال ــاطق    ن   ــا م  يســرفيدوا منهــا  لـلل  تســع  الدراســة   ــ  م  ترســن  ه كيــف يمكــج لحلبتهــا(  .  ) الــ 

 طـــارا عاّمـــا لرـــدردس البرليـــة ؤاالننمـــاس يشـــم  تتديـــدا للتـــ امف اوســـتهدفة           و للمســـرفيديج م ـــه ومـــج 

ات اورـدخل   الفــاعل   فيـه فضــال عــج آلاليـات  البيدااوجيــة الكفيلــة ؤت فيـله مراعيــة تــ  نـ   لــ  خصوصــيّ 

ن اوـــ نمس الـــلي ال 
ّ
تبلـــين اللنـــة البرليـــة الفصـــيتة مقارنـــة  ن   ـــا مـــج اللنـــات الحبيبيـــة و مســـرلزمات اوـــربل

 .يحلب تبلن لنة مفصولة عج خصوصيا ها الثقافية  

 .اوفهوم و البدايات و الفوائد: الاننماس اللنوي  -1

 :مفهوم الاننماس اللنوي  - 1-1
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و          Language Immersionالبربــّج الــلي نتــ جن ؤــه اوصــحقأ ألانجل ـدي   الاننمـاس اللنــوّي  ــو اوقاؤــ  

مّيــة اللنـات الثانيــة   Immersion Linguistiqueالفرنسـ ّا 
ّ
تـ  اوجرمبــات  ات الازدواج ( 2ل) و ـو يبنــا تـ  تبل

دس اوـــــواّد ه طرسقــــة تـــــ  تــــدردس اللنــــات ألاج بيـــــة مو  الثانيــــة  تكــــو  فيهـــــا تلــــ  اللنــــات  لســـــا  تــــدر  189اللنــــوي 

تكــــو  ع دئــــل وســــيلة لربلــــين اوترــــوى اودر ــــ ا و ال تكــــو  ( 2ل)فاللنــــة الثانيــــة .البلميــــة و او ــــاهج اودرســــية 

 . للا ها موضو  تدردس

   )Josiane F.Hamers & Michel H . A . Blanc 20001983/" ) ؤـال " و  "  ـامرس"و تـ   ـلا السـياق عـّرف 

ه علـــ  م   تســـرخدم  ـــله (2ل)روســـة مو  نجـــاز منشـــحة مدرســـية ؤلنـــة  انيـــة الاننمـــاس ؤأنـــه تبلـــين للمـــواد اود

فبلــ  ســبي  اوثــال ت حبــق  ــله ارحالــة علــ  وافــديج مــج ا ــ  اوركلمــ   ؤالبرليــة علــ  . مداة تواصــ ( 2ل)اللنــة 

هـا دولة عرلية ح   يخرارو   والد ن م  يربلموا البرليـة تـ  مـدارس تكـو  جميـة مواد ـا البلميـة مو جـزءا من

يدّرس ؤالبرلية فيضحر الرالميل     اسربمال تل  اللنة وسيلة الكتساب اوبارف البلمية مث  الرساضيات و 

نوعـــا مـــج ( ل. )اليـــا تبـــيش مـــة له ا هـــا (   . )ؤـــ    ّ  البرليـــة ال محيـــة . الف ديـــاء و البلـــوم الحبيبـــة و ا   ـــا

س اللنـــــوي الـــــداخل  طاوـــــا مّ  الرلميـــــل البربـــــج يمكـــــج م  تكـــــو  مثـــــاال لالننمـــــا  Diglossiaالث ائيـــــة اللنوســـــة 

مهـا مصـالة ؤـ  (  . )يسربم  الـ 
ّ
ن مواّد مخرلفـة تـ  اودرسـة  و ـله اللنـة ليسـو حـ  لنرـه ألاّم و ال يركل

ّ
ت  تبل

و يبدو الاننماس اللنـوي فبليـا   ا مـا نظرنـا   ـ  الرالميـل  .       ّ  لسانه ألاصل   و البرلية الله ية مو البامية

 (. ألامازدنية ت   ار زائر و اونرب) لليج يرلقو  تبليما للمواد ؤالبرلية و ن  مج  وي ألالس ة ا   البرلية ا

مـــج ( 2ل) مـــا تبلـــن الــــ :  تســـع     ـــ  تتقيـــق  ـــدفْ   مرالزمـــْ  (  2ل)و يبـــّد الاننمـــاس اســـت اتيجيا تـــ  تبلـــين الــــ

مبّرفا  Stern (1981 : 3 ") سر    " ناحية مخرى  للل  قال  ناحية و تبلن اوواّد و او اهج الت ؤوسة اوقّررة مج

ْضــرِّب ؤح ــر واحــد ضــرلر   :" طرسقــة الاننمــاس 
َ
م  تــدرس موضــوعا مــا و تــربلن : يربلــق ألامــر تــ  ُمجملــه ؤــأ  ت

  191." لنة  انية ت  آلا  نفسه

                                                           
189

م  يكو  متساك و رقبة جنرافية واحدة  مخرلف   مج جهة اللسا  ألام مو ألاصل  فيضحرو      م  يربلموا   bilingualism نبنا ؤاالزدواج اللنوي  - 

قدرة الفرد " الازدواج ؤأنه(  M., TITONE, 1972 11") تيرو  " يبّرف . اللنات ألاخرى اليا ال يركلموهها مصالة و تركلمها ف ة مخرى مج اوواط    كلل 

" لرببت   ؤلنة  انية ؤأ  يتت م مرصورات  تل  اللنة و ؤ ا ا ارااصة ال مْ  يسقخ لنره ألاصلية عل  ا
189

و  لا يبنا مّ  الازدواج اللنوي ليس ه مثلما  

ركلن ؤلسان   مخرلف   يبرقد ه حالة مج ترجمة مفكارنا ومشاعرنا اليا نبّت  عنها ت  لنر ا ألاّم     لنة  انية ه ؤ   ّ  الازدواج يقرض ا م  يربام  او

الشاط اللي يمرل  ه ؤااضافة     لنره ألاو   ه قدرة " مّ  اوزدوج  و  ل  " تيرو  " و يرى . تبامل   مخرلف   فلك  لنة تقحيبها ارااص للكو  

و يخرلف مفهوم الازدواج اللنوي عج   "مما لة ت  لنة مخرى و اللي يكو  قادرا عل  م  يسربم   له اللنة مو تل  ت  ن  الوضبّيات و ؤفاعلية مما لة 

ن اليا      diglossiaالث ائية اللنوسة 
ّ
تبّرف  ؤأهها اسربمال جماعة لنوسة مبّي ة لر ّوع   لنوّس   مج ت ودبات لنة واحدة  م  اء الرواص ه مْي مّ  اوركل

ج اللنة  ن  واحد مج ال وع   اللنوس   ؤال ظر     الوةيفة و     اوقام و و يسربم  اوركلن   ائ.   ا اسربم  ت وعا له يا مو لنوسا  لن  يسربم  الثانج 

و High prestige  (  H )فإّ  لنة مج تي   اللنر   تكو  ت  مكانة عليا" فارايسو  "و حسب . وضبيات اراحاب اوخرلفة اليا ترتبط ؤك  نو  لسانج

 ا طبق ا مفهوم الث ائية اللنوسة  مج م ظر  اللسانج ألامرسكج فارايسو  و نتج  ه   Low  prestige(   Lد)الثانية ت  مكانة دنيا 
189

Ch.Ferguson(dislossia in world 1950 ;88)  و لقد . ه فإّ  البالقة ؤ   البرلية و له ا ها البامية يمكج م  ت بو ؤالث ائية اللنوسة مكا  مج الازدواج

 .  ل  صراحة " فرايسو  "  كر 
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 - STERN H. H., 1981, « L’immersion linguistique : une expérience pédagogique fascinant ,Langue et société, 5, pp. 3-6.) « il s’agit en 

somme de faire d’une pierre deux coups : étudier un sujet et apprendre une seconde langue en même temps  .» 
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رق الربلــين  اوألوفــةه  تلقي ــا ال يكــو  ه مثلمــا  ــو تــ  طــ( 2ل) ومــا يلفــو الانتبــاه تــ   ــلا الرتديــد مّ  تبلــين الـــ

) مباشــرا اعرمــادا علــ  دراســة مكثفــة ل تــو تلــ  اللنــة و مي مهــا ي جــزه مســرا  تــ  الفصــ    ؤــ   ّ  تبلــين الـــ 

ن نفسه م نمسا ت  متيط مدر  ّا يركلن جمية اوشرنل   ؤه ( 2ل
ّ
ال )يرّن  شك  شبه تلقائّج ح   يجد اوربل

الرالميل م  يرخاطبوا بها تـ  الفصـ  وتـ  اوتـيط اودر ـ ا   و تكـو   ّ  تلـ    و يضحّر (2ل)الـ( ألاسرا ة فقط

ن (  مثــ  الرساضــيات و البلــوم الحبيبيــة )لنــة ســ دا ترخــل مداة لــربلن مــواّد علمّيــة (  2ل)اللنــة 
ّ
و مدؤّيــة وســربل

 .او نمس تل  اللنة و و يدرس اوواد اوقّررة

 كيف ؤدم الاننماس اللنوي؟:  1-2

 ت  ك دا ضمج تجرلة ؤاتو تبرف  1965ابة ت  تبلين اللنات بهله الحرسقة الاندماجية عام ؤرزت الر 

فلقـد نانـو مقاطبـة الكيبـاي مـج اوقاطبـات .   191Quebecتـ  الكيبـاي   Saint-Lambert" سـا  وبـار"ؤرجرلـة 

الرواصـ  ألاالــب و  القليلـة اليــا ينلـب فيهــا اللسـا  الفرنســ ا علـ  اللســا  الانجل ـدي الــلي نـا  تــ  ك ـدا لســا 

مــوا مؤ ــاء ن . لســا  الرــدردس و اوبــامالت
ّ
مــو  الانكل ديــة م  يبل

ّ
تــ   لــ  البــام قــّرر موليــاء ميســورو  مّمــج يركل

تـــ  الضـــاحية )    Saint-Lambertالفرنســّية   ف لحـــوا تـــ  م  يق بــوا الرفقديـــة اوتلّيـــة للت ؤيــة ؤـــأ  تفرـــرح تــ  

ـــن اوـــواّد ؤاللنـــة ( رســـاض ألاطفـــال)تجرسبيـــا لليـــافب    قســـما (   Montréalار  وليـــة مـــج من يـــال
ّ
يكـــو  فيـــه تبل

  فاقرضـ ج  ألامـر  م  يـ نمس ألاطفـال تـ  اللنـة الفرنسـية ؤثقافتهـا   و نـا  (لنة ألاالبيـة تـ  كيبـاي)الفرنسية 

(  Lambert)تو اسـربا  ألاوليـاء ؤختـ اء  تـ  اللسـانيا(.   1ل) الرتدي م  ال يل ر  ل  عل  اكتسابهن ألانكل ديـة 

ؤمن يـال حـول امكانيـة اكتسـاب  Mc Gill" مـاي جيـ " و علـن الـ فس مـج جامبـة ( Pen Field)و علـن ألاعصـاب 

و نانـو ال رـائف تـ  صـارأ الرجرلـة    مةهــرت مّ  . لنـة  انيـة تـ  سـج مبكـرةه ومـدى تـأ     لـ  تــ  اوـردود البلمـا

عل  تحوسر القـدرات الفكرّسـة و الل  ّيـة و يسـمح ؤإقامـة الربلين اوزدوج له م افة لسانية و عرفانية و يساعد 

لــلل  ُوّســبو الرجرلــة لتشــم  نامــ  الــبالد و اسرنســاتها . عالقــات  قافيــة و نفســية     و اجرماعيــة مفروحــة

و الواليـــــات اورتـــــدة " كرالونيـــــا" و" ف لـــــدا" دول مخــــرى شـــــبيهة ؤك ـــــدا مـــــج جهــــة الربـــــّدد اللســـــانج و الثقـــــات  منهــــا

  .  و ا   األامرسكية 

مّول مـا ةهـر تـ  ك ـدا  لوصـف التـ امف "   Immersional Educationالت ؤيـة الاننماسـية"و  كـلا ةهـر مصـحقأ 

ب اوــدارس الاؤردائيــة اليــا نانــو اللنــة 
ّ
اوبركــرة اليــا اســرخدمو اللنــة الفرنســية ؤوصــفها لنــة الرــدردس لحــال

وص  اوهارات اليا ترخل اللنات ألاصلية  و لقد نلحو الرجرلة ت  م . إلانجل دية لنتها ألاصلية 
ُ
( الانكل دية ) ت

                                                           
191

 - Sandrine HALLION BRES& François LENTZ, La filière « immersion française » au Canada :le cas de la province Manitoba , in 

GLOTTOPOL ,Revue de sociolinguistique en ligne n° 13 – juillet 2009pp  54-56. http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol. 
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و تحــوسر  البالقــات ارحميميــة           و الاجرماعيـة ؤــ   مــج يركلمــو  ( 2ل)مداة تبب ـ  ؤااضــافة   ــ  اكتسـاب  

 .192الفرنسية و مج يركلمو  الانكل دية ت  كيباي

ؤـ    ال ـة    )Josiane F.Hamers & Michel H . A . Blanc 20001983/" ) ؤـال " و  "  ـامرس"و يم ـد اوللفـا  

 :منوا  مج الاننماس ح  

ر الراّم  الاننماس -
ّ
  Early immersionو يسمج ميضا: l’immersion précoce totaleاللنوي  اوبك

تـ  رسـاض ألاطفـال و يشـرف علـ  تبلـين  تلـ  اللنـة مدرسـو  يركلمـو  تـ  ألاصـ   تلـ  اللنـة ( 2ل)يبدم تبلين  

ر مج الاننمـاس  ال تـدرس اللنـة ألاّم  ال  بـد  ـالب سـ وات . و مدرسو  مزدوجو اللسا  م
ّ
و ت   لا الحور اوبك

 (.و تدرس عل  مهها اللنة ألاو   ؤمبّدل مرت   ت  ألاسبو   وودة نصف ساعة 

ــر ار زئــج-
ّ
  اللنرــا  تســربم Immersion précoce partielle   :Middel immersionالاننمــاس اللنــوي اوبك

مداتـــج تبلـــين م ـــل ؤدايـــة الـــدخول   ـــ  اودرســـة   وســـوز  عـــدد ســـاعات اللنرـــ   وفـــق خصوصـــيات ( 2ل)و ( م.ل)

 .الت امف

يكـو  اؤرـداء مـج اودرسـة الثانوسـةه ويهـدف   ـ    : Immersion tardive   late immersionالاننمـاس اورـأخر -

ســـــة الثانوســـــة    ـــــلا ال ـــــو  مـــــج تصـــــمين الت نـــــامف  يـــــرّن تزوســـــد الحـــــالب ؤـــــازدواج لنـــــوي وةيفـــــج تـــــ  ههايـــــة اودر 

 . خصيصا للحالب الليج متّموا دورات اللنة الثانية  ت  الاؤردائج

 شروط الربلن ؤاالننماس  و م دافه:  3 -1

ن   ــــ  م  يرلقـــف تلــــ  اللنــــة تــــ  متيحهــــ
ّ
فيكــــو   زاء انــــدماج تــــ   ا  ّ  تبلـــين اوــــواّد ؤاللنــــة الثانيــــة يــــدفة اوــــربل

ط الثقات  و الاجرماع  اللي يرواص  ؤرل  اللنة وسكـو  ع دئـل مجتـ ا علـ  تبلـن اللنـة الثانيـة ؤالحرسقـة اوتي

"  ترا ــ ا تـــرال"و "       ســـتيفج كراشــج" و  يــرى .  فهـــو يســمة  ــن يتـــانج و يتــاور . نفســها  اليــا تبلـــن بهــا لنرــه ألامّ 
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 - « L’immersion française au Canada et perspectives mondiales », dans M.Dvorak (dir.) Canada et bilinguisme, Rennes, Presses de 

l’Université deRennes, pp.175-186.  

 : للمزسد حول الرجرلة الك دية 

De Courcy, M. C. (2002). Learners’ experiences of immersion education: Case studies in French and Chinese.    Clevedon,                UK: 

Multilingual Matters    ; Johnson, R. K.& Swain, M.  (1997). Immersion education: International perspectives. Cambridge, UK: 

Cambridge university Press  , Genesee, F. (1987). Learning through two languages: Studies of immersion and bilingual 

education. Cambridge, MA: Newbury House; Lambert, W. E. and Tucker, G. R. (1972). Bilingual education of children. The St. 

Lambert experiment. Rowley, MA: Newbury House; Rebuffot, J. (1993). L'immersion au Canada. Anjou, Quebec: Centre Educatif 

et Culturel inc. ;Swain, M. & Lapkin, S. (1982). Evaluating bilingual education. Clevedon, England: Multilingual Matte. 
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Stephen Krashen and Tracy Terrell (1983)  193 نـات تقـوم علـ  مرببـة مّ  الحرسقـة ا
ّ
لحبيبيـة تـ  تبلـن الل

 :مبادك 

ر جملة مـج الشـروط م مهـا  ال ـة  مولهـا م  " الفهن يسبق إلانراج" مّوال -
ّ
و حيج يتسنج توف    ل  ال ؤّد مج توف

يرقّيد اودّرس ؤاسـربمال اللنـة اليـا بهـا يـدّرس دو  ا   ـا  و  انيـا  م  يكـو  الـّدرس مرمتـورا  حـول موضـو  

ــن ؤااشــارات و ألاشــياء اولموســة         و اورئّيــات و ارحرنــات يجلــب ا
ّ
ن  و  الأهــا م  يســرب   اوبل

ّ
 رمــام اوــربل

ن 
ّ
 .افهام اوربل

 انيـــا تبلـــن اللنـــة يكـــو  ؤاوراحـــ  ؤـــدءا مـــج اورحلـــة الصـــامرة و يكرفـــج فيهـــا اوـــربلن ؤاالســـرما  قبـــ  م  يبـــدم  -

ـن م  ؤال حق ؤالكلمات اوفردة  فببب، الكلم
ّ
ات  ن اوركبات  ـن ار مـ    ـ  م  يصـ    ـ  اراحـاب وعلـ  اوبل

 .ال يصقأ ألاخحاء اليا تل ر ت  الفهن و تشوش عليه

وعلـ  الـربلن م  تكـو  منشـحره  دائـرة (. 2ل)الهدف مج تبلين اللنة  و القـدرة علـ   نجـاز متـاورة ؤالــ :  الثا -

 .حول منشظة تربلق  ؤالبنية ال توسة

شـــحة القســـن ينبغـــ  م  تتظـــى  ب ايـــة الرلميـــل ؤـــأ  تشـــ به علـــ  م  يبتـــ  عـــج مفكـــاره   و راباتـــه   و من: را بـــا-

مشــاعره   و علــ  اوــدّرس م  يخلــق مــة طلبرــه جــّوا مــج ارحميمّيــة مشــ با  و يكــو  جــّو القســن ســائرا ؤاتجــاه  

   . 194م  يلّمج تبليما لنوسا ميسرا للرلميل

" رسبوفـو " وسمكـج م   نقرصـر علـ  ألا ـداف ألارببـة الكتـ ى اليـا  كر ـا  و تربّدد م داف الربلن ؤاالننماس  

ع ـد حـديأهما عـج فوائـد الاننمـاس تـ  تبلـين الفرنسـية  Rebuffot et Lyster (1996 : 282) 195 "  ليسـت " و 

 :و له ألا داف ح  

مــــو و مبنــــج القــــدرات الوةي( . 2ل) جبــــ  الرالميــــل يمرلكــــو  قــــدرات وةيفيــــة تــــ  الـــــ : موال -
ّ
ج مربل

ّ
فيــــة م  يــــرمك

و يرتــّدب  بــ، . مــج الرتــاور بهــا و كراؤتهــا ســواء منــا   لــ  تــ  اوتــيط اودر ــ ا مم تــ  اوتــيط اراــارد ّ ( 2ل)

ـــ  القـــدرات اللنوســـة عّمـــا يســـّمونه القـــدرات الوةيفيـــة الفارقّيـــة 
ّ
 Compétenceالبيــدااوجّي   تـــ  ســـياق تمل

langagière différenciée 196 رة لنوســة   ات مســروسات مربــّددة و متــّددة ؤواســحة  الرأّ ــ   و يب ــو  بهــا  قــد

                                                           
193

 -   Krashen, Stephen D., & Terrell, Tracy D. (1983). The Natural Approach:Language acquisition in the  

 classroom. Hayward, CA: Alemany Press.  

 
194

 -    Reyhner, Jon. (1992). Bilingual education. In J. Reyhner (ed.), TeachingAmerican Indian students (pp. 59-77). Norman, 

OK: University of Oklahoma Press. 

 
195

 - REBUFFOT J., LYSTER R., 1996, « L’immersion en français au Canada : contextes, effets et pédagogie », dans J. Erfurt (dir.), De la 

polyphonie à la symphonie. Méthodes, théories et faits de la recherche pluridisciplinaire sur le français au Canada, Leipzig,Leipziger 

Universitätsverlag, pp. 277-294. :  
196

 - Laurens Vandergrift, Nouvelles perspectives Canadiennes , proposition d’un cadre commun de référence pour les langues pour le 

Canada , Mai 2006 , CANADA 2006.p37 : « Compétence langagière différenciée : [Compétence langagière] à différents niveaux 

circonscrite par habileté (par exemple : développer un haut niveau de compétence en lecture dans le but de lire des rapports et ne pas 

tenter de développer un niveau équivalent en expression orale). » 
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علــ  ســبي  اوثــال تحــوسر مســروى عــال مــج الكفــاءة تــ  القــراءة مــج مجــ  قــراءة الرقــارسر وعــدم متاولــة تحــوسر )

 (".مسروى مبادل ت  ارحديث

 .و يتافظوا عليه( 1ل)تحوسر طبيع  لـ ( 2ل)م  يربّزز لدى مربلما :   انيا-

فـــة الرالميـــل   ـــ  تتصـــي  مبـــارف تـــ  اخرصاصـــات اوـــواّد الدراســـية اليـــا ت اســـب معمـــار ن ومســـروا ن د:  الثــا-

 .الدرا  ا

ر لــدى  ــلالء ال ــاطق   الشــّبا  ؤاانكل ديــة ه و ؤــاووازاة مــة ممثــالهن مــج ال ــاطق   ؤالفرنســية ه : را بــا- حــوَّ
ُ
م  ت

               .ة مة ارحفاظ عل   وستهن الثقافية ألاصليةقدراٌت ت  الفهن و شبوٌر ؤاالحت ام للنة و الثقافة الثاني

 :الحرق ا   اودرسية ت  الاننماس اللنوي  -4 -1

ز عرض ا ت  الفقرات الساؤقة علة تجرلة الاننماس الك دية و اليا اتسة نحاق اسربمالها ت  ؤلدا  محرى 
ّ
ترك

نــة و  ــله الحرسقــة تبرمــد علـ  الا. لهـا واقــة ازدواج لنــوي متشـاؤه
ّ
ــن الل

ّ
ننمــاس تــ  اوتــيط اودر ـ ا ؤمــا مّ  تبل

 .يكو  ت  متيط مدر  ا مبلوم و يشرف عل  حظوةه مدّرسو  

ن ( 2ل)ا ـــ  مّ  الاننمـــاس الحبيعـــ  يكـــو  تـــ  متـــيط الــــ 
ّ
الثقـــات  نفســـها  ّ  الهـــدف مـــج  ـــله الرجرلـــة م  يـــربل

لـلل  فـإّ  الفـرق ؤـ   الاننمـاس . ألاصـ  او نمس تل  اللنة ت  متيحها الثقـات  و الاجرمـاع  الـلي يركلمهـا تـ 

مي مّ  الاننمـاس  اودر  ّا و الاننماس الحبيعـّ  يكمـج تـ  مّ  اوـ نمس اودر ـ ا يـركلن لنـة ال تـركلن تـ  اراـارج

ؤي مـــا يكـــو  الاننمـــاس  197"اســـربمال االـــب داخـــ  اودرســـة للنـــة اســـربمالها قليـــ  خارجهـــا" اللنـــوي  ـــو     

ن او نمس
ّ
 .لنة  يركلمها اوتيط مو ي جز ا سليقيا الحبيع  ؤأ  يركل

ت  متيط تل  اللنة الثقات  و م  يجد نفسه ت  وضبيات ( 2ل)و ؤما مّ  ألاص  ت  الاننماس م  يسبح مربلن 

تواصـــ  حقيقيــــة تســــروجب عليــــه م  يرــــدرب علــــ  اراــــوض تـــ  تلــــ  الرجرلــــة فبليــــا ال افت اضــــياه فــــإّ  الفقــــرة 

وفرة لهـــلا الضـــرب الفبلـــ  مـــج الاننمـــاس الـــلي يب ي ـــا م ـــه تـــ   ـــلا اوبتـــث الراليـــة تبـــرض م ـــّن ألاشـــكال اورـــ

 .الشك  ألاّول 

  Linguistic tripالسياحة اللنوسة  : 1-4-1

 

ب 
ّ
ن لنة  ل  البلد مو يحّور مداءه فيها مو يهل

ّ
ح   قامة ملقرة ت  ؤلد مج  ا يهدف مج ورائها الزائر     م  يربل

و ّمـا   Guest houseمـة يكـوُ  إلايـواء  ّمـا تـ  عائلـة ضـمج مـا يسـمج ؤيـو الضـيافة اسـربماله لهـا   و م  ـاء إلاقا

ب جامع  و  ّما  ت  نزل مهّيأ للل 
ّ
و ت ظن ؤرامف تبلين اللنة  شك  عفـوّي مو موّجـه  و اوهـّن م  يجـد . ت  مرك

 .الزائر نفسه م نمسا ت  اوتيط الثقات  للنة اوربلمة اننماسا تاما

                                                           
197

 -  Chantal Dompmartin-Normand  ,Collégiens issus de Calendreta : quelles représentations de l’occitan ? in , Langage et société n° 

101 – septembre  «  Elles fonctionnent sur un modèle d'immersion originaire du Canada(Lambert et Tucker, 1972), qui prévoit une 

utilisation majoritaire à l'intérieur de l'école de la langue minorée à l'extérieur. » 



  

132 
 

 نمس م  يقــين  مــة عائلــة  قامــة تامــة و يرقاســن مبهــا ارحيــاة اليوميــة فــإّ  تــ   ــلا الاننمـــاس فــإ ا اخرــار اوــ

 :الرام  مشكاال  ال ة 

ن ي ـــدمف . اننمـــاس مـــة البائلـــة اوســـرقبلة مـــج ا ـــ  دراســـة للنـــة : مّولهـــا
ّ
ومـــج  يجاؤيـــات  ـــله الحرسقـــة مّ  اوـــربل

اوســـرقبلة نمو جـــا منهـــا و لـــ  يســـاعد علـــ  يســـر تـــ  تبلـــن انـــدماجا تامـــا تـــ  ارحيـــاة اليوميـــة اليـــا تكـــو  البائلـــة 

مـ   و قـد . اللنة ت  متيحها الثقات  الح ّ 
ّ
ولكج  مج سلبيات  له الحرسقة مّ  البـائالت ال تصـقأ مخحـاء اوربل

ة
ّ
 .يكتسب اوربلن ع دئل عادات لنوسة ا   صحيتة مو شا 

رف عليهــا مســرا  يكــو  عضــوا مــج ألاســرة مو ترفــق الاننمــاس الرــام مــة  نجــاز فــروض داخــ  البائلــة يشــ:   انيهــا

 .مبه البائلة اوسرقبلة انجاز  ل 

ن .اننمـاس تـام ؤااضـافة   ــ  دروس جماعّيـة مـة مقيمـ   آخـرسج:  الأهـا
ّ
و مــج  يجاؤيـات  ـله الحرسقـة مّ  اوــربل

 (.2ل)  ألاّم عل ( مو اللنات)ال يشبر ؤالبزلة مو الوحدة  لكج مج السلبيات م  تبلب  اللنة 

مـاٌت مخرّصـة تجمـة 
ّ
ي ةأ  ب، ارات اء ت  تجرلة الاننماس ؤأ  تشرف عل   لا الضرب مـج الانـدماج م ظ

 ّ  .ؤــ   الاخصـــائج ال فســ ا و الاجرمـــاع  و اللســـانج و البيــدااوح  وحـــ  اليــا تســـهر علـــ  ت ظــين ؤرنـــامف إلاقامـــة 

و تظّ  النايـة السـياحّية حـ  اوهيم ـة علـ  النايـة  198مكت  إلاشكاالت  ه ا ح  مّ  الهدف اواّدي يظّ   و ألا ّن 

 . الربليمّية

 

 : الاننماس اللنوي للمه ّي   -1-4-2

مـــا  ســـباب ( 2ل) ـــو ضـــرب مخصـــوص مـــج  الاننمـــاس اللنـــوي ال تكـــو  فيـــه الــــ
ّ
مهـــا لـــلا ها و  ن

ّ
محلولـــة تـــ  تبل

ــــن و لـــلل  يكـــو  الان. مه ّيـــة تربلـــق ؤريســـ   الربامــــ  ؤرلـــ  اللنـــة تـــ  ألاعمــــال
ّ
نمـــاس موّجهــــا مكاـــ  فـــأكا    ـــ  تبل

فيكــو  الاننمــاس تــ  اوتــيط اللنــوي اولــا الضــيق الــلي يــوفر الــرتكن تــ  تلــ  ( 2ل)الوجــه البملــّ  مو اولــّا لـــ

مـــو  طـــوسال نســـبيا يمرـــّد علـــ  حـــوا    
ّ
اللنـــة ؤمـــا حـــ  لنـــة للبمـــ   و عـــادة مـــا يكـــو  الرـــدرسب الـــلي يجرســـه اوربل

ما للمتاورة  و الكراؤة . ساعة ت  الشركة 141ساعة منها  364سرة مشهر  مي ؤمبّدل 
ّ
و يرحلب الاننماس تبل

 (.2ل)و ارحساب ؤرل  اللنة 

 

 : الاننماس اللنوي للمرحوع   1-4-3

ن لفائـــدة مرحـــّوع   تـــ  ألاعمـــال ارا  يـــة و الانســـانية  و البيئيـــة 
ّ
 ـــو شـــك  مـــج مشـــكال الاننمـــاس اللنـــوي يـــ ظ

ج الشــباب ينرقلــو    ــ  ؤلــد مج  ــا بهــدف يجمــة ؤــ   خدمــة   لــ  البلــد ضــمج وا   ــا يضــن فرسقــا متــدودا مــ

 . طار تحوع  و تبلن لنة م لها و عادا هن الثقافية 
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ن اللنة و منو تسافر" ليس مدل عل   ل  مج شبار الت نامف البالما   - 
ّ
 " تبل

en voyageant !  une langue tout Apprendre ( لا ع وا  موقة  شهاري :profil/professionnels.htmlvte.com/-http://www.immersion   )  ع وا

   professionnel.html-linguistique-study.fr/sejour-and-http://www.moveMove & Study: اشهاري آخر

 

 

http://www.immersion-vte.com/profil/professionnels.html
http://www.move-and-study.fr/sejour-linguistique-professionnel.html
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ن البرلية ؤاالننماس  -3
ّ
 إلاقامة اولقره مو السياحة اللنوسة  : تبل

 

 :إلاشكال إلاشهاري   3-1

 تشــر تــ  البــالن و تبــّد اللنــة البرليــة مــج اللنــات الســياحة اللنوســة حــ  شــك  مــج مشــكال الاننمــاس اللنــوي او

مو  او نمسو  ت  البالن و  ل  ت  مقحار عّدة خصوصـا تلـ  اليـا تكـو  قبلـة سـياحية 
ّ
اليا يقب  عليها اوربل

 .مو تجارسة مو  صحاب ألاعمال

ـــــ ه
ّ
 مّ  م ـــــّن  واقتـــــ ا  الاننمـــــاس اللنـــــوي  ؤالّســـــياحة هو   نـــــا  شـــــكال محلولـــــا مـــــج مشـــــكال الاننمـــــاس الكل

ّ
 ال

ْسب اوادّي ال الاكتساب الثقات   و  لا ما يظهر ؤيسر ووضوح  ت  إلاعالنات 
َ
ه ُي ظر  ليه ؤم ظار الك

ّ
عوائقه من

ُر علــ  او رـوج الّســياحّ  مكاــ  مـج ترك ــده علــ  . إلاشـهارسة البرليــة مو ا ـ  البرليــة  ـهِّ
ْ

ش
ُ
ففــج  ـله إلاعالنــات يركــز او

ـــز إلاعـــال  إلاشـــهاري علـــ  ار ـــزء  الت فيهـــا و ال يـــلكر الت نـــامف اوـــادة الربليميـــة  مو الثق
ّ
افيـــة    وتـــ  التـــ امف يرك

ط مـــج 
ّ
الربليمـــا الركـــوسنا  ال  شـــ اء مـــج الاخرصـــار اوخـــّ  وتـــ   لـــ  دليـــ  علـــ  مّ  الســـياحة اللنوســـة لـــن تـــرخل

ّ  الســياحة اللنوســة حــ  تببيتهــا للســياحة الباديــة  و مههــا لــن ت ــدرج انــدراجا وا ــحا تــ  الســياحة الثقافيــة و م

 . شكٌ  مج السياحة و ليسو شكال مج الاننماس 

 : وفيما يل  نما ج مج عّي ات  شهارسة ولّسسات سياحّية مو ملسسات لنوسة ت  الوطج البربج مو خارجه

 :نما ح مج إلاشهار السياح   3-1-1

 : ملسسات سياحية  1- 1- 1 -3

 :  SEA TRAINING 199ملسسة فرنسية للسياحة   :  اوثال 

  2113لنة ؤاالننماس الرام ت  اللنة البرلية ؤرونس :  ال ط

(  ال ـة مسـاؤية)  2113ماسـحس  31  ـ  السـبو  11مـج ألاحـد : الزمـا  /دروس ت  البرلية و زسارات : الصينة 

سلســــلة مــــج  شــــارنوا تـــ : الت نــــامف /  مورو 1941: اوبلـــوم /  ســــ ة 12ؤدايـــة مــــج : البمــــر  31: ألامـــاكج اومك ــــة 

. الــــدورات  الركوسنيــــة اللنوســــة و الثقافيــــة ؤاللنــــة البرليــــة ينشــــحها مســــاتلة مرم ــــدو  لســــاههن ألاصــــل  البرليــــة

 بد الظهـر زسـارات مـة دليـ  تمكـج مـج (.  اخربارات للمسروسات و الراحة متتسبة ) ساعة درس  36ينرظركن 

 .اكتشاف مخرلف مظا ر  لا البلد الرائة

 :مالحظات

                                                           
linguistiques/features2-http://simplenglish.net/index.php/fr/sejours- 
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http://simplenglish.net/index.php/fr/sejours-linguistiques/features2
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  فصيتة مم عامية البرلية اللنة نانو   ا ما ال ّط  يدقق لن.   

   ـــار  مخرلفــــو  اوشــــارنو ـــ  ؤاللنــــة اوبرفــــة و  اوســــروسات رلمــــا و  ألاعمـ  يرحلبــــه مــــا مــــة يت اســــب ال  مــــا  لــــ  وتـ

 .البمري  الرقارب و  الربليما اوسروى  وحدة مج خصوصا الاننما  ا و  عموما الربلين

 الاندماجية و  الرفاعلية الحرق  مج ا  ه عل  يسل و  الاسرا  توجيه عل  الت نامف اعرماد . 

 اليـا الزسـارات ؤـرامف فيهـا يـدخ  ال  و  تقرسبـا يوميـا سـاعر    ؤمبدل مي ساعة 36  إلاجما   الساعات عدد 

 .الاننما  ا الربلين مج جزء ح 

  اللنوسة شبه مو  اللنوسة اولسسات -2 – 3-1-1

 

 :211دار اللنات ؤرحوا  اونرب -: مثال مول 

ر نـّ  سـ ة دروســا مكثفـة تــ   
ّ
تقـّدم  ـله الــدار نفسـها علـ  مّههــا ملّسسـة مجـّددة و  ات مكانــة تـ  اونـرب و تــوف

و . ت  قلـب مدي ـة تحـوا  ؤـاونرب  2114البرلية ال محّية و الله ة اونرلية  ر مية اوسروسات تأسسو س ة 

سـانية  ؤقـرار مـج اليونسـكو  و تتظـى ؤموقـة تقدم اولسسة وتة  شهارسة عج اودي ة    ح  تراب عالما  ل ن

و تش   اولسسة     م  طلبة الاننماس  يسرفيدو   مج جمال الشواطئ اوروسحية  ومج . جنرات  ست اتيج 

زسارات     اودي ة البريقة اليا يبلغ عمر ا خمسة قرو  و يمكـج م  تـ ظن رحـالت ترفيهيـة   ـ  م حقـة الرسـف 

 .اونرلية 

مـــج خـــالل ألانشـــحة اور وعـــة مـــج :  " دة   ـــ  الاننمـــاس الثقـــات  تـــ  إلاعـــال  إلاشـــهاري حـــ  الراليـــةإلاشـــارة الوحيـــ

 لا الرمش ا . الربادل ؤ   الثقافات  فإّ  دار اللنات توفر لحلبتها  اتصاال مسرمّرا مة مسلوب ارحياة اونرلية 

 ."     و م  يمارسوا الثقافة اوتليةيمكج الرالميل مج  ا اء رصيد ن اوي ما و تحوسر عادا هن  ع د الرما

 : مالحظات 

  تداخ  السياح  ؤالثقات  و سيحرته عليه. 

  إلايجابج  و ارحديث عج نوعية البرلية و عج الاننماس الثقات. 

 American Islamic College 211الكلية إلاسالمية ألامرسكية : مثال  ا  

نمــاس لحلبتهــا الــليج يرابــو  تــ  دراســة البرليــة الفصــح  تــ ظن ار امبــة إلاســالمية  تجرلــة ان: نــط ّإلاعــال  

تـــن تصـــمين  ـــلا للحـــالب الـــرااب   تـــ  الســـفر مو البمـــ  تـــ  اراـــارجه مو اجـــراء مزســـد مـــج البتـــوب تـــ  . ارحديثـــة

الشـــرق ألاوســـط والرـــارسخ إلاســـالمجه و لحـــالب اوـــدارس الثانوســـة وار امبـــات وطـــالب الدراســـات البليـــاه فضـــال 
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ــــةه و الربلــــــينعــــــج اوه ّيــــــ   تــــــ   ــــوسق وألاعمــــــاله وارحكومــ و سيشــــــاري الحــــــالب تــــــ  ..  مجــــــاالت الةــــــحافة والتســ

 البربــجه نــادي الّةــحافةه اوســرحه وعــرض مفــالم ونــوادي ألادب وفهــن القــرآ ه 
ّ

ألانشــحة البمليــةه مثــ  اراــط

لبرليـــة وســـركو    ـــاي ميضـــا رحـــالت حيـــث يـــربلن الحـــالب اوزســـد عـــج الثقافـــات ا. واووســـيقىه ومكاـــ  مـــج  لـــ 

وممــا يشــ ة  شــدة م  يبــيش الحــالب تــ  ارحــرم ار ــامع  تــ  مبيــو  ار امبــة إلاســالمية ألامرسكيــة  . وإلاســالمية

الربلن اللي يجري خارج الفص  الدرا  ا مج خالل ألانشـحة اوقـررةه . اوخصط  لرجرلة الاننماس الكام 

جـــرى نلهـــا  ؤاللنـــة البرليـــةه   ـــو ؤمثاؤـــة جـــزء ال يرجـــزم  مـــج الرجرلـــة الت ؤوســـة ه و ـــلا مـــا يجبـــ  ؤرنـــامف و اليـــا تُ

 ـــلا الت نـــامف مفرـــوح ممـــام الحـــالب الـــليج تتـــ اوح . .. الاننمـــاس  البربـــج يخرلـــف عـــج ؤرنـــامف   البرليـــة اوكثـــف

 .وما فوق  16معمار ن 

 : ت   لا ال ط إلاشهاري  يجاؤيات كث  ة م مها

  و  و ــلا ا لضــرب مــج الاننمــاس  ــو اننمــاس و ــن طــالبو اللنــة لنعمــال مو البــاحث: تتديــد اوســرفيديج

 ّ  تبلـين اللنـة   Pragmatic immersionمو ل قـ   نـه اننمـاس نفعـ    Functional immersionوةيفـج 

موضـــو  ؤتـــث تـــ   ا هـــا مو حـــ  مـــدخ    ـــ  ( 2ل)ي ـــدرج ضـــمج  ـــدف عملـــ  متـــّدد ســـلفا تكـــو  فيـــه اللنـــة 

س ة لكـج  ـلا الرتديـد نسـ ا فهـو  16سا ؤداية مج و تتديد اوسرفيديج متّدد عمر .الرخاطب مو البتث

ر
ّ
 .ي درج ضمج الاننماس اورأخ

 تتديد اللنة وح  البرلية الفصح  ال محية . 

   الكراؤة والفهن: تتديد للنشاط البمل. 

 تتديـــد الت نـــامف وفـــق مســـروسات تبليميـــة  ال ـــة حـــ  ألاسا ـــ ا Elementary و الوســـيط Intermediate  و

ايام و ت  الثانج  11ت   ّول تدرس ألالفبائية البرلية نحقا و كراؤة و يقدر الت مامف ب Advancedاورقّدم 

تـــدرس البرليـــة لوســـحى ؤالرـــدرسب علـــ   تمـــام الفرااـــات و ؤـــربلن القـــراءة و الفهـــن و ارحـــوار و تـــ  اوســـروى 

ســ د مللــف الثالــث تبمــق القــراءة و الفهــن و وتــاورة و يكــو  نــ   لــ  اعرمــادا علــ  نصــوص مكرولــة تــ  

  (.الكراب وفيه مجزاء  ال ة) للنرض 

 ( . )تتديد اوسروى ألاو   للم نمس ت   -3-2

 الرصنيف  الثالثج  الدوائر  -3-2-1

تتديــــد اوســــروى ألاّو ــــ  للمــــ نمس تــــ  اللنــــة البرليــــة الفصــــح  ينبغــــ  م  يراعــــ  مقياســــ   مولهمــــا الســــج      و 

فيـــد تـــ  تتديـــد مالمـــح الرقبـــ  لـــدى اوـــربلن و تـــ  تصـــنيف اوربلمـــ   تـــ  عامـــ  الســـّج م(. م. ل) انيهمـــا لنرـــه ألاّم 

ر  لـــ 
ّ
مفيـــدة مـــج جهـــة تتديـــد عالقتهـــا قرلـــا   مو  بـــدا ؤاللنــــة ( م. ل) و الــــ . فـــرق حســـب  ـــلا البامـــ  ميـــج تـــوف

و لبيا  (    ح  مرباملة مبها نا نكل دية  مم ا   مرباملة مبها  نالصي ية     مو الياؤانية )البرلية مج ناحية 

 .اوالمح الثقافية ألاصلية

ـــ  الرـــــام ) اوســـــروى ألادنـــــى : و ينبغـــــ  م  يصـــــ ف اوقبلـــــو  علـــــ  الاننمـــــاس وفـــــق  ـــــالب دوائـــــر ـــ   ار هــ ـــ اوح ؤــ يتــ

           و اوســــروى ( ؤالبرليــــة و اوبرفــــة البســــيحة جــــدا و اوتــــدودة ممثلــــة تــــ  اوســــروى اوي مــــا اوفــــرد مــــثال



  

136 
 

فة الّسحتّية جّدا و اوبرفة البسيحة ؤالبرلية سواء منانـو تلـ  اوبرفـة مـج طرسـق يت اوح ؤ   اوبر ) ألاوسط 

يتـــ اوح ؤـــ   اوبرفـــة ) و اوســـروى ألاعلـــ   (  البائلـــة مم نانـــو مـــج طرســـق دروس ســـاؤقة تـــ  الاننمـــاس مو تـــ  ا ـــ ه

 (.  البسيحة ؤالبرلية و اوبرفة ما فوق ألاولية بها 

 :  حيات جميبا و يخرصر الشك  الرا    له اوب 

 

 
 ( . )دوائر تتديد اوسروى ألاو   للم نمس ت  :  1الشك 

 

 روائز تتديد اوسروى ألاّو   ت  البرلية  للم نمس  -3-2-2

يسرتســج م  ُيتــّدد اوســروى ألاّو ــ  للمــ نمس اعرمــادا علــ   جملــة مــج الّروائــز و نتــج نقــّدم فيمــا يلــ  نمــا ج 

 :منها 

 لك  الفرسق لرتديد دوائر اوبرفة الثالب جماع  : الّرائز ألاّول  -

و تشــم  مبلومــات عاّمــة حــول ( م. ل)يمكــج م  يكــو   لــ  اعرمــادا علــ  تبم ــ  اســرمارة ؤلنــة اوــركلن ألاصــلية 

خضة اوربلن     تقييمه ارااّص و ال (. 2ل)مبرفره ؤاللنة البرلية 
ُ
ا   مّ   له الحرسقة ليسو ُمجدية  ّهها ت

 (. ما دام سيرتدب عنها ؤلنره)جّو اللنة البرلية تدمجه مباشرة ت  

قـة مباشـرة  بـرض صـوتّج مو مشـهدّي 
ّ
وقحـة ( صـوت /صـورة )لـلل  يكـو  مـج ألافضـ  م  تكـو  الّروائـز مربل

ــق الســـلال ؤـــلل  البـــرض مو البـــروض اور وعــة ؤـــأ  يمـــن الحالـــب اراانـــات 
ّ
قصــ   فيـــه حـــديث ؤالبرليـــة و يربل

 : تربلق ؤـارااصة ت  الاسرمارة وح  

  تخط مس لة مج نو     مـا سـمبره مـج عـرض لنـوي مـألوف مم ارسـب : اوبلومات ارَحْدسّية عج اللنة

 ...( .. مصوات ه مفردات ه تراكيب ه مسلوب ه )؟ ما اوألوف فيه ؟ و ما النرسب ؟ 

  ن مو عـــدم مبرفرـــه ؤا صـــوات و ؤـــبب، ا:اوبلومـــات الرجرسبيـــة عـــج اللنـــة
ّ
لكلمـــات و تخـــّط مبرفـــة اوـــربل

 (.ال توسة مو الصرفية مو ا   ا) وت   لا الّرائز ينبغ  م  ُيرج ب طرح ألاس لة ال ظرّسة . الت اكيب

 

 المستوىاألعلى

 المستوىاألوسط

 المستوىاألدنى

 السن•
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ن اوـ نمس  بـد م  يكـو  الرائـز ألاّول  قـد سـاعد علـ   -
ّ
الرائز الثانج خاص ؤردقيق  ا  وسـروى اوـربل

لــف الرائــز ؤــاخرالف نــّ  دائــرة مــج وسمكــج م  يخر. تتديــد الــدائرة الكتــ ى اليــا يمكــج م  ينرمــا  ليهــا

 :الدوائر الثالب نالرا  

   دائــــرة اوبرــــدئ   يمكــــج م  تقــــّدم فيهــــا مســــ لة تربلــــق ؤبيــــا  الصــــبولات ألاّوليــــة اليــــا : الــــدائرة ألاو ــــ

يالقيها او نمس ار ا   جهال تاّما ؤالبرلية ح   يسـمبها   وسمّ ـد تـ   ـله الـدائرة ؤـ   مـج لـه مبرفـة 

 ..ت البرلية  مثال ومج ليسو له بها مبرفةمبدئية ؤا صوا

  دائـــــرة اوروّســـــح   و ينبغـــــ  م  يم ـــــد فيهــــاه ؤ ـــــاء علـــــ  مبحيـــــات دقيقـــــةه ؤـــــ   مراتـــــب : الــــدائرة الثانيـــــة

 .الروّسط ؤتسب اوبرفة ألاّولّية ؤا صوات مو ؤاوي ن

 حـق نلمـة مو الـدعوة يمكج تقدين تمارسج تخّط الكراؤة و القـراءة مو تتديـد كيفيـة ن: الدائرة الثالثة

 .     نراج مقحة قص   ت  موضو  مبّ   ؤاوتاد ة

يمكــــج م  يكــــو  الرائــــز انــــدماجيا ؤــــأ  يســــرمة الحــــالب و ــــن تــــ  النــــدل مو تــــ  إلاقامــــة اوخصوصــــة   ــــ  متــــاورة 

تكــــو  مـــدّؤرة مســــبقا وفــــق تق يــــة الســــي ارسو الت ؤــــوي اليــــا )قصـــ  ة ؤــــ   اوشــــرف و ال ــــادل مو مّي طــــرف خــــارد  

والــرمي ع ــدنا مّ   ــلا الضــرب مــج الروائــز ارحّيــة . لبيــا  وقبهــا علــ  الحلبــة مو علــ  فرســق مــنهن( ها الحقــانبرضــ

ه يجب  الحالب ت  وضبية اننماس ُمثل  و يتص  لديه فضـول وبرفـة مضـمو  اوتـاورة 
ّ
مفض  مج ا  ه  ن

 . البسيحة مو يتص  لديه انحبا  عج اللنة و و يسرمة  ليها مّوال 

وّجـــه نـــّ  ف ـــة   ـــ  دائـــرة تبليميـــة خاصـــة لهـــا تمارسنهـــا اوبي ـــة و لهـــا درجـــة  شـــهاد ا اليـــا  بـــد   
ُ
تمـــام الروائـــز ه ت

ا  يضــمج للمــ نمس تبليمــا تصــاعديا و مرــدرجا يبنــج علــ  كفاءتــه 
ّ

تخرلــف مــج مســروى   ــ  آخــر  و ــلا الرمشــ 

 (.2ل)ألاّولية ت  

 

 حّية ال يمكج م  يكو  تاما ت  مّ  الاننماس اللنوّي لدار  ا البرلية  ال م-3-3

 

ن البدي   3-3-1
ّ
 مشكال الربل

ســرخدم تـ  ارحيـاة اليوميـة  للرواصــ  اليـومج ه ؤـ  تســرخدم 
ُ
لقـد  كرنـا سـاؤقا كيــف مّ  البرليـة الفصـح  ال ت

ت  وضبيات مبي ة مث  إلادارات و اولّسسات الربليمية و ح  لنة اراحاؤات السياسية و ألادب و  لا يحرح 

ت  كيفية تحبيق الربلين الاننما  ا الرام عليها  نه ال توجد وضبّيات تواص  طبيع  حّ  و عفوي ؤالــ  شكاال 

ؤمــا مههــا لنــة الرواصــ  (  ل. )ه لــلل  ال يحــرح  شــكال الاننمــاس الرــام تــ  (ل. ) مثلمــا  ــو موجــود ؤالـــ (   . ) 

 . اليومج

لسفرات السياحية  ينبغ  يرن ؤأحد الحرق الثال ة للل  نرى مّ   تبلين الفصح  ؤاالننماس و اعرمادا عل  ا

 : الرالية 
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  وحــــ  ضــــرب مــــج القــــرى الاصــــح اعية اليــــا يقحنهــــا مرتــــد و  ؤاللنــــات اوحلــــوب دراســــتها : القرســــة اللنوســــة

اننماســــــيا ه وسمكــــــج م  يكــــــو  للبرليــــــة نصــــــيب تــــــ   ــــــله القــــــرى اللنوســــــة الاننماســــــية ؤتيــــــث يــــــركلن نــــــ  

ؤاللنـــة البرليـــة ســـواء منـــانوا عملـــة مم مســـاتلة مم  دارّســـ   ولـــلل  ( مـــة الوقرّيـــةم  ـــاء إلاقا)القـــاط    فيهـــا 

ر مســروى محلــوب مــج الاننمــاس
ّ
ر  ــله القــرى اللنوســة لحلبــة الـــ . يرــوف

ّ
( 2ل)  بــ، البلــدا  البرليــة  تــوف

 .لديها و تقص ا البرلية منها

  ـــية ناطقــــة ؤالبرليــــة  : الربلــــين  تــــ  مســــرة افت اضـ
ّ
مــــو  الاننماســــّيو   ؤــــ    يمكــــج م  يتــــّ  اوــــربل

ّ
ن مو اوربل

ـــــ    بــــــد الدرلــــــة و الاســــــربداد مو يكــــــو  تــــــ  مســــــر (   .  )مســــــرة يــــــركلن مفراد ــــــا  الــ
ّ
ر  ال

ّ
و ــــــلا شــــــرط ال يرــــــوف

البرلية الفصح    و تسـع   ـله (  ن مساتلة مو مجيدو  للبرلية )افت اضية يرقج مفراد ا الافت اضيو  

طيلــة فتــ ة  قامرــه اولقرــة  وضــبيات تواصــلّية حّيــة داخلهــا مو تـــ   ألاســرة الافت اضــية   ــ  تــوفر للمــ نمس

فضـاءات تواصــ  افت اضــ ا خارجيـة  وسمكــج للنــدل مو اولسسـات الســياحية م  تغــئ للنديـ  اوــ نمس  ــلا 

 .او اخ اللنوي اورم د مسبقا

 حلبــة او نمســ   يمكــج م  تبــّد تــ  الفضــاءات اوخّصصــة الســرقبال ال: الــربلن ؤالســي ارسو ات الرواصــلية

مدواٌر تواصــلّية شــبيهة تــ  وقائبهــا (   . )ســي ارسو ات تواصــ  ؤــأ  تســ د   ــ   بــ، الــليج يرق ــو  مداء الـــ

ن شارسا تـ  متـّ  ؤقالـة مو  مو مسـافرا تـ  متحـة مو : ؤما يتدب يوميا 
ّ
كأ  يوضة سي ارسو يكو  فيه اوربل

ن مة مطراف الوضبية ؤالبرلية الفصح ا    ل  مج وضبيات الرواص  اليومية ه و يرتاور اور
ّ
و ؤما . بل

مّ  الربلــــــين ؤالســــــي ارسو طرسقــــــة ؤيدااوجيــــــة مألوفــــــة حيــــــج تــــــ  ا ــــــ  الربلــــــين الاننما ــــــ ا ه و ؤمــــــا مّ   ــــــله 

 ا س برمد ا آلّية مساسـية مـج 
ّ
الحرسقة تبدو ألاكا  ت اسبا ت  رمي ا مة طال ا البرلية مج او نمس  ه فإن

 . للم نمس   ال اطق    ن   ا آلّيات تبلين البرلية 

 السي ارسو البيدااود  – 3-3-2

 مفهومه   -3-3-2-1

  

مصــحقأ  مشــرق   Learning scenarioمو الســي ارسو الربلمــا  Pedagogical scenarioالســي ارسو البيــدااود  

ية تــ  البصــر و تبنــا الانرمــاء   ــ  الــركح وتتيــ  علــ  مشــرو  وضــة مســرح  scaenariusمــج الكلمــة الالتينيــة   

 .الرومانج

يســـربم  اوصـــحقأ تـــ  البيـــدااوجيا و تـــ  الربلميـــة للداللـــة علـــ  ت ظـــين مســـبق و مبـــّد ؤإحكـــام وفـــق فرضـــيات 

 .  مبّي ة وجموعة مج ألاحداب و الوضبيات اليا تسربم  م  اء نشاط  تبليما

ا  يســـــرخدم اوـــــوارد والســـــي ارسو يكـــــو  ضـــــمج مشـــــرو   ؤيـــــدااود  مضـــــبوط ه و يخلـــــق  نشـــــاطا تبليميـــــا مبّي ـــــ

 .212الرقمية ارحديثة و لرلما اسرخدم ميضا و ائق سمبية ولصرسة مو وسائط مربددة الر فيل
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لردردس الوحدات و الت امف و يمكج   Didactical levelو السي ارسو ات ت  الربلين جزء مج اوسروى الربلما 

 .م  يمرد عل  دقائق مو ساعات

ــــه والربرســـــــــــــف الرقليـــــــــــــدي للســـــــــــــي ارسو ال ــ ــ ــ ــ ـــــلي قدمــ ــ ــ ــ ــــو الــ ــ ــ ــ ــ ـــــدااود   ـ ــ ــ ــ ــــو " بيـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا " و " كروفيـــــــــــــاي" و " ؤاكيـ ــ ــ ــ "  مولـــ

Paquette,Crevier , Aubin (1998, 289)       ـن و "    يبرتـ و  السـي ارسو  البيـدااود
ّ
رلحـا ؤـ   سـي ارسو تبل

ن  " ســـي ارسو تكـــوسج  
ّ
ـــه  scénario d’apprentissageو يبـــرف اوللفـــو  ســـي ارسو الـــربل

ّ
مجموعـــة ألانشـــحة "ؤأن

ــن  ــله ألانشــحة ؤالوســائ  اليــا تقــدم علــ  ا بَّ
َ
ح

ُ
َســ ن و  ت

ْ
ــّ  ُمن

ّ
مــ   و اليــا تنــرظن تــ  شــك  كل

ّ
ووجهــة   ــ  اوربل

الت –الوسائ  )مّهها دعائن لننشحة 
َ
ْدخ

ُ
ْ َرجات)و الوسائ  اليا يراد تتققها ؤواسحة اوكّوِّ  ( او

ُ
 213("او

يقرضـــ ا ضــــبحا مســـبقا وموّجهــــا يفتـــ ض م  يمــــّر  مـــج خـــالل  ــــلا الربرســـف نــــرى كيـــف مّ  الربلــــين ؤالســـي ارسو 

ن ؤجملة مج الصبولات و البراقي  عل  م ّفل السي ارسو افت اضها و  يجاد حلول كفيلة بهـا  ولـيس  ـلا 
ّ
اوربل

الافت اض دليال عل  مّ  البملّية الربليمّية ستس   ؤاتجاه واحد ؤ  يقرض ا السي ارسو تبدي  البملية الربلمية 

و ؤ ـاء علـ   ـله اورنّ ـ ات صـيغ .   ـ  مـا يحـرم عليهـا مـج صـبولات و عراقيـ  مهمـا نـا  مصـدر ا ن  مـرة ؤـال ظر 

  Brassard & Deale( 2003 , 2 (" ديـ "و " ؤرّسـار" تبرسـف آخـر للسـي ارسو البيـدااود   ه ـو اورـواتره يـرى فيـه 

ه 
ّ
لبملية متّددة ؤزما  وملّدية   ـ  وسنبغ  م  تكو   له ا  214:"نتيجة لبملية تصّور مو فهن لنشاط تبلن"  من

يرـــألف مـــج  " ؤأنـــه  Peraya(99, 153)"يرايـــا" يبرفـــه    dispositifعلـــ  جهـــاز 215تشـــني  الســـي ارسو اعرمـــادا 

 216" مجموعة مج الوسائ  توضة ت  خدمة است اتيجيا مو عم   ادف و مخحط له لقحصول عل  نتيجة 

 السي ارسو ت  تبلين البرلية ؤاالننماس  3-3-2-2

ما  و اقرضاء نا ة مـج مّ  ( 2ل) ّ  الق وء     تبلين البرلية ؤما ح  
ّ
للم نمس   ليس اخريارا ؤيدااوجّيا و  ن

لنــة (  . )  لــ  مّ  عــدم اســربمال الـــ .  ــله الاســت اتيجيا الربلميــة حــ  ألانســب مــة  ــلا الضــرب مــج الربلــين

                                                                                                                                                                      

Le scénario donne lieu à un projet, une activité particulière d’apprentissage, dont la réalisation fait appel aux ressources de l’Internet et 

aussi, éventuellement, à des documents imprimés, audiovisuels ou multimédia. Une fiche normalisée de scénario pédagogique est un 

aide-mémoire qui permet le partage des ressources et des projets entre pédagogues. 

213
-  Une définition classique est celle de Paquette, Crevier et Aubin (1998, p. 289). Ces auteurs proposent de considérer un scénario 

pédagogique comme la « conjonction d’un scénario d’apprentissage et d’un scénario de formation qui lui est associé avec l’expression 

des liens qui les unissent ». Un scénario d’apprentissage est l’« ensemble des activités destinées aux apprenants et organisées en un tout 

cohérent ; à ces activités, on greffe les instruments offerts comme supports aux activités (instruments-intrants) et les instruments à être 

réalisés par les  

apprenants (produits) ». Un scénario de formation est l’« ensemble des activités destinées au formateur et organisées en un tout 

cohérent ; à ces activités, on greffe les instruments offerts comme supports aux activités (instruments-intrants) et les instruments à être 

réalisés par le formateur (produits) ». 

 
214

 - Le résultat du processus de conception d’une activité d’apprentissage. 

http://www.virtuelleschule.at -
215

 

 
216

 «  Un dispositif se constitue d’un ensemble de moyens mis au service d’une stratégie , d’une action finalisée, planifiée à l’obtention 

d’un résultat. » Peraya 99 , 153, in : un outil réflexif pour concevoir un scénaroi pédagogique ..Caroline Brassard & Amaury Daele : in 

Environnement informatiques pour pour l’apprentissage  humain / starbourg 2003, p 438. 

http://www.virtuelleschule.at/
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حّيــة و افربالهــا  ــو مــا يــدفب ا   ــ  تحبيــق تواصــ  يــومج تــ  متيحهــا و ارحاجــة   ــ  افتــ اض وضــبّيات تواصــ  

 . له آلالّية البيدااوجّية

 : للل  يكو  للسي ارسو ت   لا السياق الربلما مب يا 

  عــــداد وضـــــبّيات تواصـــــ  مســـــبقة ترخـــــل مـــــج الرمثيــــ  اوســـــرح  تق يـــــة مساســـــية و تـــــدور حـــــول : مّوال 

ن. موضو  مبّ    و ألانسب لوضبية تواصلية مبي ة
ّ
م  يسـرفيد مـج  ـلا السـي ارسو  وسمكج للمـربل

و ؤتســــب نوعيــــة الســــي ارسو منــــا  للرمــــرسج ( 2ل)ؤاالســــرما  مو ؤاوشــــاركة ؤتســــب درجــــة تمك ــــه مــــج 

 .الربليما البسيط  مم لالندماج

 :و تخرلف السي ارسو ات ت  الربلين الاننما  ا فمنها

اوالمح وساعدة اوـربلن علـ  مبرفـة مشهد يبرمد عل  ارحرنات مو إلايماءات مو   و ص اعة السي ارسو ارحرنج 

ن 
ّ
مبنـــج نلمـــة عرليـــة مـــج ا ـــ  الق ـــوء   ـــ  ترجمتهـــا  و يســـربم  ميضـــا للرـــلك   ؤرلـــ  الكلمـــة مي وســـاعدة اوـــربل

 .او نمس عل  اسرتضار مفردة مج اللاكرة

ن  ــــو ســــي ارسو ُمَبــــّد ســــلفا يجمــــة ؤــــ   طــــرف   مرتــــاورسج يمكــــج م  يكــــو  اوــــ الســــي ارسو ارحــــواري البســــيط
ّ
ربل

موقف ُمساعد عل  تبلين الحالب مفردة مو جملة مج Theatralizationاو نمس محد ما ويهدف     َمْسرحة 

 .اوفردات   و يدرله عل  م  يسربم  مواقف حوار مما لة 

 السي ارسو اوركب  و سي ارسو يرألف مج مجموعة مج الوضبيات الرواصلية حـول موضـو  واحـد مو مواضـية

الهدف م ه تبلين او نمس كيف يكو  طرفا ت  وضبية تواص  مبّقدة ت  مواقف ومقامـات  كو  مربّددة ه ي

 .مربّددة

 يبنــا الســي ارسو مــا يب يــه تــ  البمليــات الت ؤوســة الباّمــة مــج نونــه مجموعــة منشــحة موجهــة   ــ  :  انيــا

ـ  منســ ن
ّ
ا ــ ا علـ   ال ــة و لقـد ركزنــا تـ  الربلـين الاننم. مربلمـ   و تكـو  تلــ  ألانشـحة تــ  شـك  كل

مـــة و آلاليـــات الت ؤوســـة وحـــ 
ّ
النشـــاط الســـماع  و :  منشـــحة عامـــة و اؤرـــة تخرلـــف ؤـــاخرالف اوـــواّد اوبل

يرمث  النشاط السماع  تـ  وضـة اوـربلن اوـ نمس تـ  وضـبية . اورئج و الرتاوري البسيط و او دمف

ـــ و ـــو الـــلي يربـــج تـــ   217خلـــدو  كمـــا قـــال اؤـــج " اؤـــو اولكـــات اللســـانية " فالســـما   ـــو (  . )ســـما  للـ

مّمــا النشـاط البصــري فيرمثـ  تــ  . اوـ نمس ملكـة ارحفــظ و القـدرة علــ  الكـالم و ا   ــا مـج القـدرات

ــــة و  ــ ـــات إلايمائيـ ــ ـــــد ارحرنــ ــــا دة تبرمــ ــــ  اوشـــ ــــو تلـــ ــــواء منانـــ ــــا دة ســـ ــــبية مشـــ ــــ  وضـــ ــــ نمس تـــ ـــة اوـــ ــ وضــ

مم ( انظـر الحقـا) ت اللنوسـة ار سدية و ا   ا مج ارحرنات اليا يقصد بهـا تبلـين اوفـردات مو اوقـوال 

نانو تبرمد مسرحة اوواقف ؤالرمثي  الحـ  اوباشـر مو ؤـالبرض السـمع  البصـري  و يمكـج م  تبـّد 

و مخ ـ ا فــإّ  الرتــاوري . تمـارسج الكراؤــة مـج منــوا  النشــاط البصـري ؤمــا مّههــا تمثيـ  للملفــوظ ؤــاراط

ا ـــ ه مو ؤـــ   اوبلمـــ   الســـ د ألاسا ـــ ا  يحلـــق  ه ـــا علـــ  نـــ  نشـــاط يكـــو  فيـــه ارحـــوار ؤـــ   اوـــربلن و 

للربلــــين مو للرــــدرسب علــــ  الرواصــــ  و ســــ م د فيــــه ؤــــ   الوضــــبيات الرواصــــلية البســــيحة واليــــا تقيــــد 
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ؤمســــألة دقيقــــة و  ســــيحة  مــــج مســــائ  الرواصــــ  و وضــــبيات لرواصــــ  اوبّقــــدة اليــــا تكــــو  شـــــاملة 

بة يكو  فيها اوربلن طرفا فاعال
ّ
 .لوضبيات تواص  مرك

 

 لنة الردردس ت  الاننماس  -3-4

ؤما مّ  الردردس يرحلب تواصال ؤ   اوبلن و اوربلن و ؤ   اوبلم   فيما ؤينهن ه  فإّ   الاعرقـاد ؤـأّ  الرواصـ  

ال يكو   ال ؤاللنة  و اعرقاد خاطئ    ل   مّ    لا الرصّور يلغـ  ضـرلا آخـر مهّمـا مـج الرواصـ  ا ـ  اللفظـج 

  ارحرنات و إلايماءات و ا   ا مج الب اصر الداخلة ضمج ما يبرف ؤاوسروى ارحرنج مو اللنوي  و اورمث  ت

Kinesics   وحـ  ارحرنــات ار سـدية ا ــ  اللنوسـة مثــ  إلاشـارات    و تبب ــ ات الوجـه و ا   ــا مـج الب اصــر اليــا

ا و الاننما ـ ّا . ي ظر  ليها عل  مّهها صيغ م ظمة مج الرواص  خصوصـا   ـ  الرواصـ   و يتراج الردردس ُعُمومك

ن خـــا َ  الـــل ج نلّيـــا مو جزئّيـــا مـــج 
ّ
ا ـــ  اللنـــوي و مَساســـا تـــ  مراحـــ  الاننمـــاس الاؤرـــدائج اليـــا يكـــو  فيهـــا اوـــربل

نظــام اللنــة اليــا يدرســها و يترــاج مثــ   ــلا الرواصــ  ا ــ  اللنــوي لرقرســب الفهــن مو لشــرح الوضــبّية مــج ا ــ  

 .ها ت  الردردس الاننما  اارحاجة     اللنة ألام ّ اليا  ال ي ةأ ب

 non verbalفالرــدردس ؤاالننمــاس اللنــوي يبرمــد      طــرسقر   ا نرــ    مــا طرسقــة الرواصــ  ا ــ  القــو   

communication     و الرواصــ  القــوverbal communication     مي مّ  الرواصــ  تــ  الرــدردس شــأنه شــأ

يبلــــق بهـــا مـــج  شـــارات و ا   ـــا و ـــو مـــا يســـمج اللنــــة  الرواصـــ  اليـــومج تـــ  محوالـــه الباديـــة يبرمـــد اللنـــة و مـــا

وح  وسائ  الرواص  الحبيع  و اليا ليسـو جـزءا مـج ال ظـام اللنـوي و يكـج يمكـج م    paralangageاووازسة

 .تصاحب الكالم

 : الرواص  ا   القو   -3-4-1 

ردس جمــال مو مقــاطة فــإّ  كث ــ ا مــج ارحرنــات يمكــج م  يبــّوض تــ  الرــد Moulin (2004) 218"مــوال  " حســب 

 : مج ار م  ت  الرواص  اللنوي القو   نالرا   

  "اوشــ  ات "indicateurs ou déictiques     ه " انظــر   ــاي"تقــوي مو تبــّوض إلاشــارات القولّيــة مــج نــو

 " ..الحظ  لا "

  اووّ حاتillustrateurs     وح   ارحرنات اليا تصاحب اللنة نج تتاكيها. 

  او ظمـاتrégulateurs   حـ  ارحرنـات اليـا تبرمـد مـثال ع ـد طـرح السـلال و ع ـد توزدـة الكلمـة     و ع ـد

 . ههاء ال قاش و تسربم  ميضا لضبط الفص  و  رجا  الهدوء

 اوتّوالتadaptateur  حرنات  يجريها اودرس تبيد ار ّو و تبكسه     عالن اودّرس مج نو   ح  اللقج

 .عل  حالة اضحراب و   ا تكررت   ب ؤالرواص      فوضاه مو تبدي  ال ظارات  اليا قد تدل
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 Moulin, J.F. (2004). Le discours silencieux du corps enseignant. La communication  

non verbale du maître dans les pratiques de classe. In Carrefours de l’éducation, 17  

(Janvier-Juin), 142-159. 
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مّ  لنـة حركـة ار سـد تبرمـد عمومـا  Marie- Cécile Wagner ( 1988, 99) 219 "مـاري سيسـي  فـاان  "و تـرى 

وسمكـج للمـدرس م  يبرمـد ارحرنـات . عل  مهها مساعدات لردقيق اوبنج و لتشديد اللنة او حوقـة و تبسـيحها

عالقـة مـة الرلميـل ع ـد القـرب ) ملشرات حول ما يدور مج تواص   و تكو   مقوما اجرماعّيا ال  ا   و تكو  

و تـرى مّ   بـ، السـلونات ا ـ  اللنوسـة تكـو  مكاـ  تـواترا مـج السـلونات اللنوسـة و مّ  اوـربلن (. ار سـدي م ـه 

 .ؤالرا   يكو  مربودا عليها

مّ  اللنـــة ا ـــ  او حوقـــة حّمالـــة لبـــدد مـــج  Gilbert De Land sheere (1979) 211" دي النـــد شـــ   " و يـــرى 

قـد تـ لأ    posturesو اوواقـف   mimiquesاوبلومات ت  القاموس الشبوري  ل  مّ  ارحرنات و إلايماءات 

 . ت  نق  الرسائ  و تدقيق فوسرقات شبورسة ال تقدر اللنة او حوقة عل  مدائها

تــ  مواضــة كث ــ ة لربــوس، اوفــردة مو لشــرحها م  ــاء ال حــق  وتــ  الربلــين االانبما ــ ا يمكــج توةيــف ارحرنــات

بها  و ينبغ  م  تبرمد ارحرنات مو إلاشارات  اورفـق عليهـا مثـ  وضـة السـباؤة  شـك  عمـودي علـ  الفـن ونلـق 

ه مو وضة إلابهام و اليـد منلقـة ؤاتجـاه الفـن اوفرـوح  اليـا تبنـا الشـراب مو طلـب اوـاء مو وضـة (طلب الصمو)

و يمكــــج توةيــــف إلايمــــاءات  تــــ  النــــرض ..ة علــــ  طــــرف الــــرمس ألايمــــج مو ألايســــر و اليــــا تبنــــا  الرفك ــــ  الســــباؤ

نفســـه مثـــ   تـــدوسر اليـــد للداللـــة علـــ   يـــأة  كـــرة مو رســـن قـــرن   علـــ  الـــرمس للداللـــة علـــ   ؤقـــرة مو الرصـــوسو 

يـــــد علـــــ   يـــــأة نقحـــــة ؤصـــــوت الســـــيارة مو القـــــاطرة مو القـــــط لشـــــرح اســـــن ارحيـــــوا  مو صـــــوته و يمكـــــج تـــــدوسر ال

 . الاسرفهام

وحــ   اوســافة  الف ديائيــة اليــا   Proxémieومــج جهــة مخــرى  يمكــج الاســرفادة  تــ   ــلا الســياق مــج إلادنائيــة 

  Hall (1971)"  ــال"تفصــ  ؤــ   شاصــيات موجــودة تــ  نفــس إلاطــار و ترقاســن وضــبية تواصــ    و يبرفهــا  

و    211" تربلــق ؤاســربمال الانســا  للفضــاء ؤمــا  ــو م ــرف  قــات  مجموعــة اوالحظــات و  ال ظرســات اليــا" ؤأههــا 

ن ؤمـــا مّ   لـــ   جـــزء مـــج 
ّ
يســـرخدم اوصـــحقأ تـــ  الرواصـــ  الربلمـــّا تـــ  الربب ـــ  عـــج  القـــرب و الببـــد مـــج اوـــربل

  212.تبليغ الرسالة و مج تلحيف ار و الرواصل 

 : حوقة و ل  نالرا   و خالصة ألامر فإّ    اي طرسقر   ت  الاسرفادة مج اللنة ا   او 

  نـّ  اوشــهد حرنّـج و يســربم  خصوصـا تــ   نمــاء الرصـيد اوي مــا مو تـ  تــدردس  بـ، اوقــوالت الصــرفية

 ..نالزمج و ار نس و البدد
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 - Marie – Cécile Wagner (1988, 1995) , Pratique du micro-enseignant , une méthode souple de formation des enseignants, DeBoeck 

& Larcier , Bruxelles. 
211

 - De Land Sheere (1979), Les comportement non- verbaux de l’enseignant :comment les maitre enseignent ? en colloboration avec A . 

Delchambre , Paris, Nathan , Bruxelle , Labor , 1980 , 5
e
 édi. 

211
 - Hall, E.T. (1971). La dimension cachée. Paris : Seuil. proxémie est « l’ensemble des observations et des théories concernant l’usage 

que l’homme fait de l’espace en tant que produit culturel ». 
212

 - Gérard Sensevy , Dominique Forest , Stéphanie Barbu, ( Analyse proxémique d’une leçon de mathématiques : une étude 

exploratoire Revue des sciences de l'éducation, vol. 31, n° 3, 2005, p. 659-686.  
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  و يسرخدم ت  إلاعانة عل  الشرح مو  213اوشهد جزء م ه حرنج و جزء آخر قو   يمكج م  يرّممه اوربلن

 .ت  تمارسج تواصلية مر وعة

 : الرواص   القو     -3-4-2

يبرمـــد الرواصـــ  القـــو    شـــك  تفـــاعل  مـــة الرواصـــ  ا ـــ  القـــو   ؤمراعـــاة الدرجـــة الربليميـــة اليـــا وصـــ   ليهـــا 

اوــــــربلن و مــــــا تقرضــــــيه الوضــــــبّية الربليميــــــة   و ال تكــــــو  اورحلــــــة الرواصــــــلية القوليــــــة م فصــــــلة عــــــج مرحلــــــة 

 .ليه اوربلن مج قدرة عل  الكالم ت  اللنة البرليةالرواص  ا   القو   و تكو  مسرأنسة ؤما وص   

ن ت  الربلين الاننما  ا   و 
ّ
 : يشت ط ت  اوبل

 اعرماد البساطة ت  اللنة و الربب    واسربمال الوضبيات الرواصلية ول ائها  -

 مي تقحيبا صحيتا لقحروف : الوضوح ت  الربب   اللي يرحلب وضوحا ت  ال حق السلين -

 مج مخارجها الةحيتة  و ارحرنات 

 الدقة ت  صيااة السلال مو اوواقف   -

 .قصر ار م   ّ   ل  ال يبّقد عل  اوربلن -

 :و يحلب مج اوربلن او نمس ما يحلب مج ا  ه مج احت ام الشروط ألاساسية ارسال رسالة وح  

ــة اللنــات تجاربهــا  شــك  مرما ــ  -
ّ
ن اوــ نم: ال تقح

ّ
تــ   Cognitiveس   ــ  مســألة عرفانيــة و ينبغــ  ت بيــه اوــربل

 ـــلا الســـياق ترمثــــ  تـــ  مّ  للنـــة عالقــــة ؤالـــل ج و ؤالرجرلـــة الاجرماعيــــة وخصوصـــيا ها  و مّ  اوســـألة ليســــو 

و يت تــــب علــــ   ــــلا مّ   مــــا نرســــد الربب ــــ  ع ــــه لــــيس  اؤرــــا تــــ  نــــ  (. 2ل)  ــــ  ( 1ل)انرقــــاال ؤواســــحة الت جمــــة مــــج 

فلــو مراد . يــة نــ  لنــة للكــو  و لكيفيــة  دراي اوركلمــ   بهــا لــلل  الكــو  اللنــات ؤــ   ــو مخرلــف ؤــاخرالف تقح

مركلن لسانه ألاصل  الفرنسية  مـثال م  يبّتـ  عـج ارتياحـه  زاء قـول سـمبه مـج متد ـه فلـج يتـ جن لـه  حرفيـا 

ؤ  ( م ا و قل ا مو صدري : )ؤأ  يت جن نصها حرفيا ليقول  Tu  m’as rechauffé le cœurار ملة الفرنسية 

م ق ــو : )عليــه م  ي ظــر   ــ  مــا ي اســب  ــلا الربب ــ  ؤالبرليــة و لــج ي اســبه  ال مبنــج مقاؤــ  للســاونة     يقــال

وتــ  اوقاؤــ  ال فائـــدة مــج تبلــين اوــ نمس تـــ  البرليــة اوباصــرة صــورا ال تســـربم  تــ  ميام ــا  ّههــا لـــن (. صــدري 

يـة تصـورسة فمـثال مـج ا ـ  اوفيـد تبلـين اوـ نمس تبد تلفو نظر البربج  واوسألة ليسو تبب  ية ؤـ  حـ   دراك

تشبيه ارَ َمال ؤالبدر عل  نهج القدامىه  فلقد ضا  البدر الحبيعـ  وسـط ألاقمـار الصـ اعية و حـرب ال جـوم 

و الشنف ؤالسالح مو ؤالرك ولوجيا فصارت الفات ة  تشّبه ؤالق بلة مو ؤالحائرة و  ن   ا مج الوسائ  ارحرلية 

 .ة اليا ؤاتو تلفو انتباه البربج مكا  مما تلفره ع اصر الحبيبة الصافيةمو الرك ولوجي

اللنــة البرليــة ال محيــة حــ  لســا  اوــ نمس ول ــاء  عليــه فــإّ  اوــركلن ينبغــ  م  يراعــ  مراحــ  : الت م ــد اللنــوي -

حلة وسحى يقدر فيها و ألاداء يت اوح ؤ   مراح  اؤردائية تكو  فيها الكلمة ح  ار ملة  و مر . قدرته عل  ألاداء

ن اوــــ نمس قــــادرا علــــ  م  يبنــــا  
ّ
اوـــربلن علــــ   بــــ، اوركبــــات ا ــــ  الرامـــة  و مرحلــــة مرقدمــــة يكــــو  فيهــــا اوـــربل
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 "راؤط فيه فيديو يدل عل  متاورة تبرمد ارحرنات  ارحرنات فيها يمكج تبوسضها ؤاوفردات مو اوركبات  

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4&feature=player_embedded  

http://www.youtube.com/watch?v=1mwrR-2-JM4&feature=player_embedded
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ت   له اوراح  يت ي للمربلن م  يصقأ نفسه  صالحا  اتيا مكا  مج م  يردخ  فيه . ار ملة و اراحاب الرامّ 

 .اوربلن 

رف   عل  حظوظ او نمس م  يراعوا جودة ال حق و الر نين و م  يجتهدوا يرحلب مج اوش:  رسال الرسالة -

تـــ  فهـــن الرســـالة اورســـلة اعرمـــادا علـــ  قـــرائج ســـياقية مو مقاميـــة و م  ُيْبـــُدوا مـــج الـــرفهن و الرفاعـــ  مكاـــ  ممـــا 

 .يبدو  مج الاصالح و م  يكو  توجيه اوربلن لالصالح ؤإعادة ار م  تاّمة 

ْسرحة الربلين او ن-3-4-3
َ
 :مس و او

تبنا ع د  ب، الدارس   شي ا     théatralisation pédagogiqueمسرحة القسن مو اوسرحة البيدااوجية  

" مــج اســربمال ار ســد تــ  الرــدردس ؤمــا تــ   لــ  الرق يــات ارحركيــة و إلايمائيــة اليــا  كرنا ــا ســاؤقا  لــ  مّ  

   Pujade-Renaud (1983) "  ؤيجاد رس و
ك
 وْضَة جسن اودرس  يبرت  مسرحة

ك
تـ  وضـة مسـرح  مـة " ؤيدااوجية

 214..ن  ما يقرض ا  ل  مج حركة و كالم و نظرات

مّ  الاســــربارة اوســــرحية حــــ  وســــيلة مهمــــة تســــرخدم لنايــــة تتليــــ  Goffman (1973), 215" اوفمــــا " ســــرى و 

بحـــى يبرتـــ   بـــ، الدارســـ  
ُ
مّ  اوـــدّرس ؤمثاؤـــة  الكيفيـــة اليـــا تبـــرض بهـــا ارحيـــاة اليوميـــة   ول ـــاء علـــ   ـــلا او

ما تقّدم ت  الدرس مو مض ج عل  امتهانه الردردس مّدة 216اومث  اوسرح  اللي يرحور مداؤه عل  الركح
ّ
 .نل

مـا ؤ ـاء مواقـف تبلميـة و 
ّ
ْسَرَحة لـيس مسـرحة جسـن اوبلـن فقـط  و  ن

َ
ا   مّ  ما يب نيا ت   لا اوبتث مج او

 : و يمكج م  نقدم نما ج عل   ل  ت  ألامثلة الربليمية الرالية .  ؤيدااوجية اعرمادا عل  السي ارسو اوسرح

  يمكــــج  تبلــــين نحــــق ارحــــروف و ارحرنــــات       و ( انظــــر الرفصــــي  الحقـــا)تـــ  تــــدردس ألاصــــوات للمــــ نمس

اوقـــاطة و الر نـــين اعرمـــادا علـــ  اوســـرحة ؤـــاوبنج ألاّول مي مســـرحة جســـن اوبلـــن اعرمـــادا علـــ  الرـــدقيق 

 ..حية ألاصوات مو عل  اوواقف ت  تبلين الر نين الدال عل  الاسرفهام مو الري ب ال حقج ت  تق

  يمكج م  تبرمد مشا د مسرحية مبـّدة سـلفا فيهـا ترك ـد علـ  تمثيـ  مدوار تبرمـد : وت  الر مية اوي مية

 . عادة مقحة مو موقف تت ز فيه اوداخ  اوي مية اوراد تبليمها

 ة و اللنوســــــة يمكــــــج م  ُيبرمــــــد  علــــــ  مشــــــهد مســــــرح  فيــــــه عــــــرض للظــــــا رة  وتــــــ  ت ميــــــة القــــــدرات ال توســــــ

 .ال توسة ؤاراحأ مو الصواب

  وت  ت مية القدرات الرواصلية البسيحة  يكو   ل  ؤب اء مشهد تواصل  مسرح  يقوم عل  وحدة إلاطـار

الفضــاء الــلي تــدور و يكــو  للثيــاب دوٌر تــ   ؤــراز خصــائط ( النــدل ه ارحافلــة ه الســوق وا   ــا. ) مو اوقــام

 .فيه اوتاورة

                                                           
214

 PUJADE-RENAUD, C. (1983). Le corps de l’enseignant dans la classe. Paris : ESF. 
215

 GOFFMAN, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. Paris : Editions de Minuit.  

 
216

  -  Jérôme Visioli, Luc Ria , Jean Trohel ,  Corps et théâtralité dans l’activité des enseignants d’EPS lors de leurs interactions avec les 

élèves : apports d’une analyse conjointe du cours d’action et d’une analyse proxémique, Colloque international INRP, 16, 17 et 18 mars 

2011Le travail enseignant au XXIe siècle Perspectives croisées : didactiques et didactique professionnelle . 
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  وتـ  ت ميـة القـدرات الرواصـلية اوركبـة يكـو    لـ  ؤب ــاء مشـهد تواصـل  مسـرحّ  يقـوم علـ  تبـّدد ألاطــر و

ت ّو  اوواضية   وتسربم   له اوْسرحة ت  ألاطوار اورقّدمة مج الربلين الاننما  ا     و تكو  ؤديال مج 

 .  الرواص  الح  الفبل 

 :ت قسن اوشا د اوسرحية الربليمية كما ت  ار دول الرا   وسمكج م 

 

 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســـ

 اوركبة 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســ

 البسيحة     

ـــــرحة    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوسـ

 الصوتية    

ـــــرحة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوسـ

 إلايمائية   

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســـ

 ارحركية   

 اوسرحة 

 

 النشاط 

-  +  +  +     +  

 الردرسب  الصوتج  

+ + + +  +  

 الر مية اوي مية 

+ - + - +   

ت ميــة القــدرات ال توســة و 

 اللنوسة 

- + + - +  

ت مية القدرات الرواصـلية 

 البسيحة 

+ _ 

 

 

 

ت مية القدرات الرواصـلية  + - +

 اوركبة
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 : الردرسب الصوتج  -: قراءة عينية لق دول 

 

 اوسرحة     

 

 الردرسب 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســـ

 ارحركية 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســـ

 الصوتية 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوسـ

 إلايمائية 

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوسـ

 البسيحة 

 اوسرحة اوركبة

ـــــرحة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوســـ

 الصوتية 

 

 

ــــإؤراز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرن ؤــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

رحرنات معضاء 

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال حـــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوردخلـ

 الرقحية 

تكـــــــــــــو  ؤإعـــــــــــــادة 

ــــوات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاصـ

ؤأشـــكال نحقيـــة 

ـــق  ــ ــ ــ ــــة وفـــ ــ ــ ــ مخرلفـ

ـــــرالف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اخـ

الرجـــاور مـــثال مو 

 وفق الله ات 

تكـــو  خصوصـــا 

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــــ  الباميـــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

ـــق  ــ ــ ـــاة نحـــ ــ ــ ؤمتانـــ

ــــة مو  ــ ــ ـــ  م حقــ ــ ــ نـــ

 له ة للصوت 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبرمـ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشـ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حية مســـ

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيط فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ

ـــ  و  ــــدة اومثـــ وحــ

إلاطـــار و اللبـــاس 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ال تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال يهـ

 تمثي  الله ات 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاج   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ال يترــ

اوســرحة اوركبــة 

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تبرمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اليـ

تبـــــــــــــــــــــّدد ألادوار و 

ـــــيات و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشاصـ

 اوواقف وا   ا 

 

 

 

 :الربلين ؤاالندماج الاصح اع  -3-4-4

  فــإّ   لــ  لــج ( 2ل)مــة الــلي يــركلن   ا نــا  الهــدف مــج الاننمــاس تتقيــق انــدماج تــ  الواقــة الفبلــ  للمجر

انـــدماج اصـــح اع  ) يـــرّن تـــ  واقـــة ارحـــال  ال ؤالرـــدّرج و  لـــ  ؤوضـــة اوـــ نمس تـــ  وضـــبيات تواصـــ  افت اضـــية 

وسرتقق (. اندماج اصح اع  جزئج)مو ؤجبله ي نمس ت  واقة افت اض ا شبيه ؤالواقة الفبل  مو مواز له ( جزئج

ْسـرحة مو الاندماجا  الكل  و ار زئج   اعرم
َ
ادا عل  افت اض وضبّيات تواصـيلة ممك ـة يبيشـها اوـركلن عتـ  او

و تــ  . عتــ  افتــ اض متــاورات موّحــدة اووضــو  مو مربّددتــه يكــو  فيهــا اوــربلن اوــ نمس طرفــا فــاعال مو مســرمة

 : ار دول الرا   عّي ات مج الاندماج الاصح اع  

 

 –انـــــــــــــدماج  تـــــــــــــ  القــــــــــــــول 

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  مقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفبـ

 اصح اع   

ــــ   ــ ــ ــ ـــ  تـ ــ ــ ــ ـــ  الفبــ ــ ــ ــ ــــــدماج تــ ــ ــ انـ

 مقام اصح اع  

 الاندماج الاصح اع   اندماج ممسرح

 

 فب  او نمس اووجه

 الرفاع  ؤالفرجة  + - -
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 الرفاع  ؤالرمثي   + + +

 

+ + +  

 الرفاع  ؤالفب   

 الرفاع  ؤالقول  + - +

 

ــــو    - - + ــ ـــــأ    القــ ـــــ  ؤالرـــ الرفاعـــ

 الفبل و 

 

 : الفبل الربلين ؤاالندماج  - 4-5 -3

 وج نا  يحلب الله ات البامية 
ّ
ؤما مّ   له الله ات ح  ( ل. ) ال يتدب تبلين البرلية ؤاالندماج الفبل   ال

م  يربلن و لو عرضيا  له الله ات  ّهها ستساعده (  . )و يتراج مربلن . اليا تسرخدم ت  الرواص  اليومج

و تــ  . الث ائيــة اللنوســة ارحقيقيــة ؤــ   اللنــة و الله ــةتــ  محــوال الرواصــ  اليــومج و ســرجبله يبــيش ضــرلا مــج 

 :ار دول الرا   نقّدم نما ج مج وضبيات الاندماج الفبل  و الفب  او رظر مج او نمس اللنوي 

 

ــــ   عبادات  منشحة فكرسة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الر قــ

ـــ   ــ ــ ــ ـــــائ  ال قـ ــ ــ وسـ

 البامة 

ــــامالت  التسوق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجـ

السالم )يومية 

 (و الرتية 

 اندماج فبل 

  

 

 نمسفب  او 

- - + - -  

 الفرجة 

- - + - +  
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 اوتاناة  - -

+ + - + 

- 

مراعاة الفوارق الثقافية  +

 اوتلية و الكونية  

 

 

+ 

- 

+  -

 ا   مفيد

 -

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ــ

 مفيد

فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط    +

 ؤمبحيات  قافية متلية 

 

- + _ - + 

 

- 

  

 قول مشروط

ــــة  ــــة متليـــ ـــادات  قافيـــ ــ  بــ

 مو شبه متلية 

 : الاننماستوزدبية ؤرنامف  -3-5

لـلل  فـإّ  ( 1-2-3: ت  الفقـرة) يضبط الت نامف الربليما للم نمس ؤتسب الدوائر الثالب اليا حّددنا ا معاله

تبلــين اوبرــدئ   يخرلــف مــج جهــة اوترــوى و آلاليــات و القــدرات اوســتهدفة عــج تبلــين اورقــّدم   مشــواطا تــ  

ــن 
ّ
يهـــا ضـــرب مـــج الر ظـــين الررـــا ع            و الرـــدرسج      ّ   لكـــّج ارحلقـــات الـــثالب ف. مو اوروّســـح  (  . )تبل

 .نّ  تكوسج يرّممه ما  بده ت  الدائرة ألاعل  م ه

وت  ار داول الثال ة الرالية عرض عاّم وتروسات الركوسج اليا تخّط او نمسـ   مـج ا ـ  البـاحث   و اوه يـ   

ه تبل
ّ
 : ن ا   موجه ؤاخرصاصوسمي ا  لا ال و   اللنوي  ؤالسياح  البام  ن

 الت نامف اوركام  لالننماس اللنوي السياح  البامّ  -3-5-1

الاننمــــاس اللنــــوي الســـــياح  البــــام تســـــمية تحلــــق علـــــ  نــــ  طالــــب للبرليـــــة يرســــد تبلمهـــــا ؤحرسقــــة الاننمـــــاس  

ّط الــلي الســياح  ع ــد الانرقــال   ــ  قحــر عربــج مبــّ   و  ــو عــاّم  ّ  الركــوسج فيــه يخرلــف عــج الركــوسج اوخــر

و الركــــوسج (       وســـوف نفـــرده لهمـــا ؤرنـــامج   خاصـــ   مســـفله)يوّجـــه للمه ّيـــ   و رجـــال ألاعمـــال مو البـــاحث    

ؤمـا (  . ) الباّم مسا  ا ميضا لهلالء اوخرّص    نه يشم  مبارف ووضبّيات تواص  مساسية لكّ  طالب للـ 

 .للمبردئ          و للمروسح   و لل ا    (  . )و يروز  الت نامف ؤتسب الدوائر الثالب    (.2ل)ح  
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 : للمبردئ  (  .  )البرلية ال محية  :  3-5-1-1

ـــامف مســــروسات مــــج تبلــــن الـــــ  و الت كيــــب       و  ــــله ( اوفــــردات) تضــــّن ألاصــــوات و اوي ــــن (  . ) يشــــم  الت نـ

ليـــة تـــ  مســـروسا ها ال توســـة ال ظرســـة اوســـروسات الربليميـــة ال صـــلة لهـــا ؤمـــا يرلقـــاه الرلميـــل مـــج تبلـــن للنـــة البر 

لــلل  لــن نســرخدم مصــحقحات ال تــاة و ال اللســاني    ال للر ظــين و الر بيــه ال ا ــ   مّمــا مــا يقصــد فبــال  مــج 

 . تل  اوسروسات فهو جانبها إلاجرائج البمل  اورتبط ؤكيفية إلانجاز

و اصـحقح ا علـ   ألاداء ؤـاوفرد ( ا ا معاله فّصل )و لقد م دنا ت  ار دول ؤ   منشحة سماعّية و مخرى ؤصرّسة 

  ؤااصـــالح : مـــّرة و ؤالث ـــائّج الرفـــاعل  مخـــرى 
ّ
ن اوـــ نمس ي جـــز مـــا يربلمـــه مـــج دو  تـــدخ

ّ
فهـــو مفـــرد   ّ  اوـــربل

ر الاصــالح الــلاتج  و ــو  مداء   ــائج 
ّ
اراــارد  لربوســده علــ  الاصــالح الــلاتج  و يتــ ي   إلاصــالح اراــارد  ميــج تبــل

ن و طـرف آخـر مرافـق لـه لـيس ؤالضـرورة  ـو ألاسـرا    ؤـ   تفاعل     
ّ
نـه يرمثـ  تـ  متـاورات  سـيحة ؤـ   اوـربل

ف ؤأ  يقـوم  بهـلا الـدور 
ّ
يمكج ت  الوضبيات اوسرحية الافت اضية اليا  كرنا ا   م  يكو  عامال مو نزسال يكل

ا ـــ ه مـــج ألامـــاكج و تربلـــق ؤموضـــو  الربليمـــا الاننما ـــ ا و يكـــو   لـــ  تـــ  متـــاورة افت اضـــية  تـــ  النـــدل مو تـــ  

 (.كأ  يدع  اوربلن     شراء ش اء مو لرقدين  دية  شرط منج يكو  مداؤ ا اللنوي  سيحا) وحيد 

 

ــــائج   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاداء  الث ـ

 الرفاعل   

 النشاط النشاط  السماع  النشاط البصري   ألاداء  اوفرد       

 اوسروى 

 ما ؤااعادة و جب  

ـــــمة     ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  يســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   اورفاعــ

 و يصقأ 

و  ّمـا ؤجبـ  اوــربلن 

ـــقأ   ا  ــ ـــج يصــ ــ ــــو مــ  ــ

ـــــدى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظ لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحــ

ـــأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  خحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اورفاعـ

 مربمدا ت  ألاداء

ـــــردة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ته يـ

ــــة  ــ ــ ــــوات البرليــ ــ ــ لنصــ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا اليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخصوصـــ

ــــ   ــ ـــ  تــ ــ ـــا نظ ـــ ــ ـــيس لهـــ ــ لــ

  صالح  اتج (م.ل)

رؤســة ال ــاطق   لرلــ  

ـــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوات كيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاصـ

 يقحبوهها

 رؤسة كيفية كراؤتها 

ــــوات    ــ ــ ـــق ألاصــ ــ ــ ــ نحـ

ـــــردة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مفــ ــ ــ ــ ــ ــ البرليـ

ـــا ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مو ( ته يتهـ

 مركبة ت  نلمات 

  1الصوتج

ــــوتيات )  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

 (البامة

الرـــــــــــــدرسب الســـــــــــــاؤق 

ـــك  متــــانج مو  تــــ  شـ

 تفاعل  

ــــوات  ــ ــ ــ ــ ـــة ألاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ تقحيـ

ارحرفيـــة و ارحركيـــة 

 و إلاصالح اللاتج 

ـــ   مرا بـــــة  ـــد علــ الت ك ـ

ـــــالب    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرسة ؤـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤصـــ

ـــــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــردة لكيفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوجـ

ـــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ارحرنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقحيــ

ــــة  ــ ـــ  ة و الحوسلــ ــ ــ القصـ

و جميــــــــــــــــة ارحــــــــــــــــروف 

ــــ  الا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ارحرنـــات القصـــ  ة 

ــــة  ــ ـــــام )و الحوسلــ ــ نظـ

ـــــيط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و (   سـ

ارحـــــــــروف نـــــــــ  تـــــــــ  

ـــن  ــ ــ ــ ــــة و فهــ ــ ــ ــ مجموعـ

   2الصوتج 

 ارحرنج /ارحرت  
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ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا منهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وخصوصــ

 .ارحلقية

 الت اؤط ؤينهما 

 

الربــــّود علــــ  ال حــــق  

ــــوات  ــ ــ ـــــردي لنصــ ــ ــ الفـ

ـــا و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق مقاطبهــ ــ ــ ــ ــ ــ وفــ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ـــ ات مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ال ت ــ ــ ــ ــ علــ

فـــــــــــــــــــــوق اوقحبيــــــــــــــــــــــة 

 اوصاحبة

ع ـــد دراســـة الر نـــين 

ــــ   ــ ــ ـــد علــ ــ ــ ــ ــــ  الت ك ـ ــ ــ ينبغــ

ـــــاؤ   الو  ــ ــ ــــة و الربــ ــ ــ ــ جهيـ

إلاشــــــارات اوصــــــاحبة 

ــــ  و  ــ ــ ــ ــ ـــق اوقحعـــ ــ ــ ــ ــ ــ لل حــ

 .فوق اوقحع  

 

 

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالء ال حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ

اوقحعــــــــــــــــ  وفــــــــــــــــوق 

ــــ   ــ ــ ـــ  و )اوقحعـــ ــ ــ ــ ال تــ

 قيمة ( الر نين 

 

 

ــــوتج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  3الصـــ

اوقحعـــــــــــــــــ  وفـــــــــــــــــوق )

 (اوقحع  

اعرمـــــــــــــــاد اوتـــــــــــــــاورة 

اوبسحة اليا توجد 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الكلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيهـ

اودروســـــــة ؤإضـــــــافة 

ـــــله ) ســـــــن  شـــــــارة   ــ

ــــة  ــ ــ ـــــ، ( تفاحـــ ــ ــ مو  بــ

ــــاظ اورك ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ألالفــ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

 (ع دي تفاحة)

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة للكلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عــ

ـــاد  اوفـــــردة مـــــة اعرمــ

ـــــلاتج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسن الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرقــ

ــــوتج و  ــ ــ ــ ـــق الصــ ــ ــ ــ لل حـــ

 .اوقحع 

ـــاة مو  ــ ــ ــ ـــــاد اوتانــ ــ ــ اعرمــ

إلاشــــــــــــــــــــــــــــارة ر بــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــركهج   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب يـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحالــ

. الكلمة اوسرمة  ليها

ـــلر  ــ ــ ــ ــ ـــــد تبــ ــ ــ ــ ـــج ع ــ ــ ــ ــ ــ يمكــ

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــج م  تبرمـ ــ ــ ــ ــ ــ الرلقـ

 . الصور 

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد مي ـــ ــ ــ ــ ــ ــ اعرمــ

ميســــر مـــــج نلمـــــات 

ـــــيحة  ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ

. متـــــــــــــــور مشـــــــــــــــت ي

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرمة   ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يسـ

ـــــركلن  نجاز  ــ ــ ــ ـــا اوـــ ــ ــ ــ ــ  ـــ

 (السي ارسو اوكرر )

 

 الكلمات 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ـــــج ا ــ ــ ــ ــ ـــــردة مــ ــ ــ ــ اوفــ

  عراب  

اوتــــــــــــاورة الث ائيــــــــــــة 

ــــب : اوردرجــــــــــــة  ــ ــ ــ ترتيــ

ارحرنــــــــــــــــات رفبــــــــــــــــا و 

ـــن  ــ ــ ــ ـــــرا   ــ ــ ــ ـــــبا و جــ ــ ــ نصـ

ـــ   ــ ــ ـــ  جمــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ  دخالهــ

ـــــيحة  ــ ــ ــ ــ ـــــدي )  ســ ــ ــ ــ ــ ع ــ

ــــة ٌ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منلــــــــــــــــــــــُو  -تفاحــ

 
ك
ـــا  ( تفاحــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبيـ

الــــــــــــــــــدور الــــــــــــــــــوةيفج 

ـــــد ألاداء  ــ ـــد ع ـ ــ ــ الرمي ـ

الفـــردي ؤـــ   الكلمـــة 

ـــج  ــ ــ ـــــراب و مـــ ــ ـــ   عـــ ــ ــ ا ـــ

 الكلمة ؤإعراب 

ـــــج  ــ ــ ــ ــــوسر اللفظـ ــ ــ ــ : الرصــ

 ال حق ال مو د  

ــــج ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسر اراحـــ ــ ــ ــ ــ ــ : الرصـــ

 الكراؤة 

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق الكلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نحــ

ـــــادا  ــ ــ ــ ــ ـــها اعرمـ ــ ــ ــ ــ ــ نفسـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الحقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

 ــــــــــــ :  عراؤيــة 
ٌ
تفاحــة

 
ك
 . تّفاحة   –تفاحة

  2الكلمات 

 اوفردة ؤااعراب 
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 .ل عراب حدسيا

ــــدعو  ــ ــــائج يــ ــ ــــوار   ــ ــ حــ

فيــــــــــــه اوتــــــــــــاور   ـــــــــــــ  

 : نشاط 

 ما  لا؟ 

  ٌّتفاٌح  سبانج 

 

ـــاد ألاداء اعر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

الفــردي علــ  نشــاط 

 القراءة 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاعرمـ

ــــه  ــ ـــ  الر بيـ ــ ـــما  تــ ــ الســ

    البالقـة إلاعراؤيـة 

 ارحديقةِّ : 
ُ
 وردة

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال عالقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دخــ

ـــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب ؤــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تركيــ

ـــــردة  ــ ــ ــــات اوفـ ــ ــ الكلمــ

وردة ــــــــــ : اودروســة 

 حديقة 

 

  1اوركبات 

 البسيحة 

 

متـــــــــــــــاورة  ســـــــــــــــيحة 

ـــال  ت  ــ ــ ــ ــ ـــــد جمــ ــ ــ ــ تبرمــ

 : ؤنا متشابهة 

 ما اسم ؟

  ؟ما اسن صديق

 ما ا اشت يو؟

 

ــــوسج  ــ  تكــ ــ ــــدعوة   ــ الــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  مما لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جمــ

لق مـــــــ  اليـــــــا يكـــــــو  

 حفظها اوربلن 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاعرمـ

إلاشارات و وتاكيات 

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــين الوجـ ــ ــ ــ ــ ــ و تقاســ

ـــن  ر بــــ  اوــــربلن يفهـ

 اوضمو  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدين جمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقــ

ـــــيحة  ــ ــ ـــــدة وبســ ــ ــ مفيــ

 ت  متاورة حية 

  2اوركبات 

 ار م  البسيحة 

 

 

 :سح  للمرو (  . )البرلية ال محية  - 3-5-1-2

 

اوـلنورة معـاله  مو الـليج م بتـو الروائـز مّ  لهـن ( 2ل) اوروسحو   ن الليج متّموا اورحلة ألاو   مج تبلين الــ 

مــا يخــّول لهــن م  ي خرطــوا تــ   ــلا اوســروى الربليمــا الاننما ــ ا و الــلي يتــ ز ار ــدول (  . ) مــج اوبرفــة ؤالـــ 

 :الرا   ؤرامجه اوفصلة

 

 

 

ـــــاعل   ألاداء اوفرد  ي ؤصر .   سماع  .   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاداء الرفـ

 اوربّدد  

  4مصوات 

ــــوتيات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

دراســـــــــــــــة تحبيقيـــــــــــــــة 

ـــــات  ــ ـــــماعية للكلمــ ــ ســ

اوبرلـــــــــة و اوهمـــــــــوزة 

رســـن الهمـــزة تـــ  ألاّول 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط و آلاخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و الوســ

يـــــــــدرس ضـــــــــمج تن ـــــــــ  )

الربــــّود علــــ  ةــــوا ر 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوتية مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

ــــب  ــ ــ ــ ــ ـــــام و القلـــ ــ ــ ــ ــ إلاداـ

تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ؤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ـــ   يبرمـ ــ ــ ــ ــ ــ اوربلمـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة نلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عــ
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 الرباملية 

 

ـــ ات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا للرن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تنبيهـــ

الصـــوتية الربامليـــة 

 الحارئة عليها 

رســـــــــــــن ارحــــــــــــــروف موال 

 .(.ووسحا و آخرا 

ـــا  للرخفيف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مو فيهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مبرلـــ

 .. داام 

  3مي ن

 الكلمات اوركبة

تركيبــا ا ــ  تالزمــج  

ـــا  ــ ـــــة تركيبـ مو اوركبـ

 تالزميا 

 

تمـــــــــــــــارسج ســـــــــــــــماعية 

ــــة  ــ ــــات اوركبــ ــ ) للكلمــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــ  ه قلـــ ــ ــ ــ ــ ـــن حتـــ ــ ــ ــ ــ قلــ

و اوركبـــــة ( رصـــــاص 

جاري ْؤيـَو ) ا تالزمي

 (ؤْيَو 

تقـــــــــــــــــــــــــــدين صـــــــــــــــــــــــــــور مو 

ـــج  مشــــا د و يحلــــب مـ

ـــــميتها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب تســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحالـ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــربمال اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤاسـ

 مركب

  

ـــا  ــ ــ ــ ـــ  فيهــ ــ ــ ــ ـــاج جمــ ــ ــ ــ  نرــ

الت كيـــب يبرمـــد  مـــا 

ـــف مو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الوصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

إلاضافة الدالة عل  

ــــة مو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اولكيــ

 الرخصيط 

ــــب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الحالـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جبــ

ـــار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرفـ

تتـــــــــــــــاوري حقيقـــــــــــــــج 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يبرمــ

ـــــــف ـــــدفة . الوصـــ ــ ــ مو يــ

ـــــربمال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

ـــــات ال رالزميـــــــة اوركبــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا زة تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ار ــ

ـــــياقا ها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

 الةحيتة 

 

 3تركيب 

ت بيــــه اوــــربلن   ـــــ  

مّ  البرليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــ   ــ ــ ــــة ار مــ ــ ــ مزدوجـ

 (فبل /اسما )

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتبدال جمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اسـ

اســــــمية مــــــج مخــــــرى 

 فبلية 

ــــط و  ـــ  اراــ ـــد علـــ الت ك ـــ

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكراؤـــ

ـــ   نــــوع   ـــتبدال ؤـ الاسـ

 ار ملر   

ــــة  ـــ  الح ــ ــ ـــاج جمـ ــ  نرـ

ـــ   ــ ــ ــــحيتة و جبــ ــ ــ وصـ

ــــ   ــ ـــع    ـــ ــ ــ ـــــركلن يســ ــ اوـ

  مّ  تةحيتها لبيا

ـــــيس  ــ ــ ــ ــ ــ ـــتبدال لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

منـو مـرس، : حرفيا 

ـــــرس،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــج ال مـ ــ ــ ــ ــ ــ و لكـــ

 منو 

متــــــــــــــاورة مربـــــــــــــــددة 

حول موضو  واحد 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ـــــه جمــ ــ ــ ــ ـــرف فيــ ــ ــ ــ ــ ينــ

ـــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخرلفـ

ـــبية الواحــــــدة  الوضـــ

 .ؤاخرالف

 

  4تركيب 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن ار مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وســ

ــــة و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفبليــ

 الاسمية 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــما  جمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

 ســــيحة  ــــن  دخــــال 

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ـــمات للزمـ ــ ــ ــ ــ ــ واسـ

نــــا  ه صــــار مصــــبح )

مةـــج )مو لالعرقـــاد ( 

 ( ه مشّ  

ـــ ز  ــ ــ ــ ــ ـــــج يتـ ــ ــ ــ ـــــرسج خحـ ــ ــ ــ تمـ

ـــــال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  دخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كيفيــ

اوتـــــــــــــــــــــــــــــورات علــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ار م  

تمـــــرسج حرنـــــج  شـــــاري 

يســــــــــــــــــــربم  إلاشــــــــــــــــــــارة 

ـــن  ــ ــــ  الوسـ ـــــة علــ للداللـ

ـــرمة  ــ ــ ــ ـــا اسـ ــ ــ ــ ـــــادة مـ ــ ــ  عـ

 ليه و دعـوة اوـربلن 

     الاصالح اللاتج 

متـــــاورة يكـــــو  فيهـــــا 

ااوركلمــــــــو  العبــــــــ   

مدوارا مخرلفـــــــــــة تـــــــــــ  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاج جمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نرـــ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــومة مو ا ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ موسـ

ــــو  ــــالزمج و موســـ مة ؤـــ

 ..الاعرقاد
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 الزمانج مو الاعرقادي 

 

 1قراءة 

 

ـــج  ــ ــ ـــ  مـ ــ ــ ـــرما    ـ ــ ــ الاسـ

ـــدا  ــ ــ ـــ ا  وج ــ ــ ــ ـــــرم ختــ ــ يقــ

ــــ   ــ ــ ـــــربلن   ـ ــ ــــدع  اوــ ــ ــ يـ

 تقايصه  

ـــــه   ــ ـــ  نفسـ ــ ــ ـــــرض اراتـ ــ عـ

 مكرولا عل  الشاشة 

ــــ   ــ ــ ــ ـــــربلن   ـ ــ ــ ــــوة اوــ ــ ــ ــ ودعـ

 قراءته قراءة صامرة 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســـ

ـــــرم  ــ ــ ــــو يقـ ــ ــ ـــــربلن و ــ ــ ــ اوـ

 ارات  اوكروب  

متــــــــــــــاورة تفاعليــــــــــــــة 

يدع  فيها ن  طرف 

مـــج    ـــ  قـــراءة جـــزء

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  يكملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارات

 ..الحرف الثانج 

الاسرما      مقحة  2قراءة 

ـــديث  ــــه حـــ ـــ   فيــ قصـــ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 عادات البلده  

 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض اوقحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

مكرولـــا علـــ  الشاشــــة 

 مو عل  س د ورق  

 لقراءته قراءة صامرة   

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة اوقحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

ـــ  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوت جه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤصـــ

ــــ   ــ ــ ـــــربلن   ــ ــ ــــوة اوـــ ــ ــ دعـ

 الاصالح اللاتج 

متــــــــــــــاورة تفاعليــــــــــــــة 

حــــــــــــــول عــــــــــــــادة مــــــــــــــج 

) بــادات اوســت كة ال

 (الزواج

 

 1 نراج شفوي 

الاسرما      مقحة 

ــــو   ــ ــــ  موضـ ــ ـــ   تـ ــ قصــ

 عام 

ـــــاج  عرضه مكرولا  ــ ــــ   نرــ ــ ــــدعوة   ـــ ــ الـــ

ــــ   ــ ــ ــ ــــبهه تـ ــ ــ ــ ـــة يشـ ــ ــ ــ مقحــ

 اووضو  و الكراؤة 

ـــــات  ــ ــ ــ ـــــراءة او روجـــ ــ ــ ــ قــ

ـــك   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لفرديــ

يبقب فيه نـ  قـراة 

 تبليق عل  ما كرب 

 

 

 :لل ا     (  . )البرلية ال محية  – 1-3- 5 -3

اولنورة معاله  مو ( 2ل)  و  مج اوربلم   الاننماسّي     ن الليج متّموا اورحلة الثانية  مج تبلين الـ الّ ا 

مـــا يخـــّول لهـــن م  ي خرطـــوا تـــ   ـــلا اوســـروى (  . ) الـــليج م بتـــو الروائـــز مّ  لهـــن مـــج اوبرفـــة اورحـــورة  ؤالــــ 

 :فصلةالربليما الاننما  ا و اللي يت ز ار دول الرا   ؤرامجه او

 

 ألاداء اورفاع   ألاداء اوفرد  ؤصري .   سماع  .   

 3مي ن

ـــ   ــــ  ارحقــ ــــاه   ـ الانتبـ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

متــاورة تــ  موضـــو  

ــــوة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ     و دعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مبــ

اعرمادا عل  مشهد 

ـــــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مائج عربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــــ   ــ ــ ـــــربلن   ـ ــ ــــدع  اوــ ــ ــ يـ

اوــــربلن   ــــ   دعـــوة

كراؤــــــــــــــــــــة دور تــــــــــــــــــــ  

 مقحة مسرح  

ـــــام  ــ ــ ــ ــــ  القيــ ــ ــ ــ ــ ــــه   ـ ــ ــ ــ ــ دعوتـ

 ؤدوره ت  اوجموعة 
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ـــ  الانتبـــــاه  اوي ما  اوـــــربلن   ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارحقــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 اوي مية 

اســـــرخراج ارحقـــــول 

 اوي مية 

  1مسلوب      

ـــ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد ؤـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرمي ـ

ــــادي  الاســـــربمال البـ

 و الاسربمال ألادبج 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

متــاورة تــ  موضـــو  

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فيهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واحــ

مسروسات  مسـلولية 

مر وعة الدرجة مج 

 الربب   عج اوشاعر 

 

اعرمادا عل  مقحـة 

 مسرح

ـــي مائج ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مو  ســ

يمكج دعوة اوربلن 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــاه   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الانتبـ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

ــــروسات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

 اسربمال البرلية 

ـــا  ـــ  فيهــ ـــاج جمــ  نرــ

درجات تـ  الربب ـ  

ــــب مو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج ارحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــره مو تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكــ

ـــــاعر  ــ ــ ـــف اوشــ ــ ــ ــ وصــ

 ألاخرى 

ــــة  ـــ  مدوار مخرلفـــ ــ تمثيــ

يكــــــــــــو  فيهــــــــــــا اوــــــــــــربلن 

مربــــــــّدد الشاصــــــــيات 

ـــ ا ه ) ــ ــ ــ ــ ـــف هسيا ــ ــ ــ ــ ــ مثقــ

ــــواطج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  ه مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف ـ

ـــيط  ــــ  (  ســ ـــع    ـ و يســ

ـــ  ؤأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاليب م  يبتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

مر وعــــة عــــج موضــــو  

 واحد

 2مسلوب 

ـــــاليب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهر مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشـــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــ  علــ ــ ــ ــ ــ ــــة تـ ــ ــ ــ ــ البرليـ

ـــــا  ــ ــ ــــبيه و : البيـ ــ ــ التشــ

 الاسربارات 

 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

متــاورات حيــة فيهــا 

ــــبيه و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التشــ

 الاسربارات 

اعرمادا عل  مقحـة 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرح  ممثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مسـ

ــــ   ــ ــــب   ـ ــــدع  الحالـــ يـــ

ــــوا ر  ـــ  ةـ الانتبـــــاه   ــ

ـــف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــبيه و كيـ ــ ــ ــ ــ التشــ

 عت  عنها 

ـــا  ـــ  فيهــ ـــاج جمــ  نرــ

يحة و تشــاؤيه  ســـ

 اسربارات 

 متاورة 

  3قراءة 

 القراءة الر نيمية 

 

الاســــرما    ــــ   لقــــاء 

نــط شــبري لشـــاعر 

 .يجيد إلالقاء

 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا دة مقحـ ــ ــ ــ ــ ــ مشـ

مســــــــرح  مو شــــــــبري 

ـــــالرنين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى ؤـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلقـ

 او اسب 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء مقحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري مو 

ـــــراءة  ــ ــ ــ ـــــ ا قــ ــ ــ ــ قصصــ

 ت نيمية 

ـــ  ة  ــ ــ ـــن مدوار قصـ ــ تقاســـ

ــــة مســــــرح  مو  ـــ  مقحــ تـــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ـــ  ة تـ ــ ــ ــ ــ ـــــاطة قصــ ــ ــ ــ مقــ

 نط قصص ا

 2ي  نراج شفو 

 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

ـــــ ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب سيا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خحـ

 قص   

ـــــاب  ــ ــ ــ ــــا دة خحـ ــ ــ ــ مشــ

 سيا  ا قص   

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء خحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لقــ

 سيا  ا قص   

ـــية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة سياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م اقشـ

 حول موضو  را ج 

ــــ   3 نراج كرابج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

ـــــ ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب سيا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خحـ

ـــــاب  ــ ــ ــ ــــا دة خحـ ــ ــ ــ مشــ

 سيا  ا مكروب 

ـــــاب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة خحـــ ــ ــ ــ ــ ــ كراؤــ

ـــــاؤه  ـــــ ا و  لقـ سيا ـ

 نرــاج مشـــت ي وقـــاطة 

ـــــفج مو  ــ ـــــط وصـــ ــ ـــج نـــ ــ ــ مـــ

ـــــردي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة   سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و دعــ
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ار ماعة     رلحها نج  ؤالر نين  مكروب 

 تنرف نصا واحدا

ـــلية  ــ ــ ــ ــ ـــبية تواصـ ــ ــ ــ ــ وضـ

 مركبة 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

متاد ـة محولـة ؤــ   

جماعــة تــ  مواضــية 

 مخرلفة 

ـــــرسط  ــ ــ ــ ــ ــــا دة شـ ــ ــ ــ ــ مشــ

و ــــائقج عربــــج حــــول 

ــــة مو  ــ ــ ــ ــ ـــــألة علميـ ــ ــ ــ مســ

 تارسخية 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداد تقرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عــ

ـــج يلقــــى  مكرــــوب نـ

مـــة شـــرسط قصـــ   

 و ائقج  

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــربلن تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اوــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضــ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبيات تواصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وضـ

ـــــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   :مبقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مثـ

 جـــــــــــــراءات ارحصـــــــــــــول 

علـــــــــــــ  و يقـــــــــــــة  دارســـــــــــــة 

تجمــة ؤــ   اوكرــوب و )

 (.الشفوي 

 

 :ؤرنامف تبلين البرلية ال محية ؤاالننماس للمخرص    -3-5-2

يمكج وج طلب تبلن البرليـة ليبرمـد ا تـ  البتـث مو البمـ  م  يرلقـى تكوس ـا اننماسـيا م اسـبا مثلمـا نبرضـه 

 . الحقا

 :للم نمس   الباحث  (  . ) محية تبلين البرلية ال:  3-5-2-1

يشـــت ط تـــ   ـــلا الضـــرب مـــج الاننمـــاس م  يكـــو  الـــربلن اوـــ نمس قـــد   تلقـــى تكوس ـــا يشـــم  اوراحـــ  الثال ـــة 

و (         . ) الســــاؤقة  يضــــاف   ــــ   لــــ  تكــــوسج ســــردة و شــــام  يهــــّن القحــــا  الــــلي يرســــد الباحــــث دراســــره ؤالـــــ 

مسألة حضارسة عرلّية حديثة مو قديمة و يتراج البرليـة الفصـح   ل فت ض مّ  الدارس يرسد م  يرخّصط ت 

لكـج يقـرم الو ـائق القديمـة و ارحديثـة و يتلـ  ارحـديث البـامج ؤلنرـه لـلل  نقتـ ح م  ( و لكج ميضا  الباميـة ) 

 : يكو  الركوسج نالرا  

 

  الّسماع   البصري  الرتادثج البسيط  الرتادثج اوركب 

 

ــــ   ــ ــ ــ ـــــربلن تــ ــ ــ ـــة اوـــ ــ ــ ــ وضــ

ــــب وضـــــــــــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ية تخاطـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ومركبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حيـ

ـــكال  ليســـــربم  ألاشــ

اوربـــــــارف عليهــــــــا تــــــــ  

 السالم و اوجاملة 

ـــهد مو  ــ ــ ــ ــ ـــ  اوشــ ــ ــ ــ ــ تمثيــ

جـزء م ـه مـة طــرف 

 واحد 

ـــــمع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

ؤصـــــــــــــري حـــــــــــــ  فيـــــــــــــه 

نفــــــــــــــــــــــــــــس الحـــــــــــــــــــــــــــــرق 

ـــات و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤارحرنـ

ـــــاؤ    ــ ـــــاءات و تبـ ــ إلايمـ

 الوجه الضرورسة 

الاســـــرما    ـــــ  طـــــرق 

مجــامالت اوــواط    

تـــ  او اســـبات ألاكاـــ  

 شيوعا 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  عاميـ ــ ــ ــ ــ ــ الرواصــ

 اليومج 

ـــالم و ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســـ

ــــة  ــــامالت اليوميــ اوجــ

 (  ت  البالد
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ـــــرسج     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــس الرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نفــ

الســـــــــــــــــــــاؤقة تجـــــــــــــــــــــرى 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤالفصـ

تســـــــ ي  الفـــــــوارق و 

ؤيــــا  مّ  ألامــــر لــــيس 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــــة   ــ ــ ــ ــ ــ ــــة آليــ ــ ــ ــ ــ ترجمــ

 البرلية 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الرواصـ ــ ــ ــ ــ ــ عرليــ

ــــومج  ــــامالت : اليـــ ــ مجـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــــامالت يوميـ ــ ــ ــ ــ ومبـ

 ؤالفصح  

 

متــــــــــــــاورة مربـــــــــــــــددة 

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراف يقود ـ ــ ــ ــ ــ ألاطـ

ـــــربلن الانن ـــــ ا اوـ ما ــ

حـــــــــــــــــــــــــول موضـــــــــــــــــــــــــو   

 يومج 

الرـــــدرب علـــــ   لقـــــاء 

ـــ   الســــلال و الرفاعـ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  مــ ــ ــ ــ ــ ــــ  موضــ ــ ــ ــ ــ تــ

 طرف واحد 

مشـــــــــــا دة متـــــــــــاورة 

تلف ديونيــــــــــــــــة حــــــــــــــــول 

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ موضـ

ــــاة   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية ارحيـــ ــ ــ ــ ــ ــ مواضــ

 مة اوواط    

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســـ

ــــة  ــ ــ ــــاليب اوألوفــ ــ ــ ألاســ

ــــومج  ــ ـــــدل اليــ ـــ  ار ـــ ــ تـــ

حــــــــــــــــــــــــــــــول مســــــــــــــــــــــــــــــألة 

ــــلفا و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــددة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متـــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــــوص تلـــ ــ ــ ــ ــ ؤاراصــ

ـــا يوجههـــــا طـــــرف  اليــ

ـــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة )وحيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرسقـــ

 (لسلال الرفاعل  ا

 عامية 

 اوتاورات اووجهة 

عرليــــــــــــة اوتــــــــــــاورات  نفسه   نفسه  ن فسه  نفسه

 اووجهة ؤاووضو  

  

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متاولــ

 و يقة جماعيا 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة عل يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

 للو يقة  

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا دة عي ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

مكرولة مج الو ـائق 

ـــــراءة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وقراء هـ

 صامرة 

ـــج  ــ ــ ــــ  مــ ــ ــ ـــرما    ـ ــ ــ الاســ

يقرم نّط و يقة مـج 

ـــمية ــ ــ ــ ــ ــــائق الرســ ــ ــ ــ ــ  الو ـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ؤاللنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوكرولـ

 البرلية الفصح  

 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة و يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــة ؤالبرليــ ــ ــ ــ مكرولـــ

 اوباصرة   

م اقشة عامة حول 

 الو يقة و جدوا ا 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة ع اصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

ـــــدين  ــ ــ ــ ــــة و تقــ ــ ــ ــ الو يقـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الو يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

مكرولـــــــــــــــــــــــا وقارنـــــــــــــــــــــــة 

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة ع اصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ

الاســـــــــــــرمارة ودعـــــــــــــوة 

ــــ   عــــــادة  ـــرمة   ــ اوســـ

تبم ــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــــــرمارة 

 ؤالبرلية اوباصرة  
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ـــا  اوتفوظ ؤا صل   رمي فيها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات اليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوبلومــ

 . ا مج  اكرتهعليه

 

 

 

 :ؤرنامف  تبلين البرلية للم نمس   السياحي   ت  ألاعمال :  3-5-2-2

ؤتكــــن مّ   ــــله اللنــــة و ليســــو تلــــ  حــــ  لنــــة ( ل. )ؤــــ  (  . )البرليــــة اوحلولــــة تــــ   ــــلا الاننمــــاس لــــج تكــــو  

يكــو  تـــ  (  . )ارحاجـــة تــ   ــلا ال ـــو  مــج الاننمــاس   ـــ  الـــ  علــ  مّ  . اوبــامالت و ألاعمــال و الرجـــارة الداخليــة

ـــ  اوبــــامالت الداخليــــة مو البرليــــة البرليــــة  ـــا تـ ـــ  الو ــــائق و خصوصـ و ؤ ــــاء علــــ   ــــله اراصوصــــية نقــــّدم . تبم ـ

 :الرصّور الرا   

 

 

 

ـــــة   النشاط الكرابج   النشاط السماع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوتاد ـــ

 اوصح بة  

 اوتاد ة اويدانية  

 

 1سابمي ن ارح

الاسرما      مسماء 

ـــــاللنر    ــ ــ ــ ــ ــــداد ؤـ ــ ــ ــ ــ ألاعــ

 اوتلية و البرلية 

كراؤــــــــــــــــــــــــــــة ألارقــــــــــــــــــــــــــــام 

ـــا  ــ ــ ــ ــــة وتمي د ــ ــ ــ ؤالبرليـــ

 عج له دية 

اصـــــــــــح ا  متـــــــــــاورة 

ـــــربمال  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيهـ

  سماء ألاعداد 

ـــة  متاد ــــة فبليــــة مـ

ــــ   ــ ــ ــ ـــــج تـ ــ ــ ــــاجر حقيقــ ــ ــ ــ تـ

الســــــــــــــــــــــــــوق حــــــــــــــــــــــــــول 

 .ألا ما 

 

 2مي ن ارحساب 

الاسرما      مسماء 

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البمليـــ

 ارحســـاؤية ؤالباميـــة

 و ؤالفصح  

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراء عمليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جـ

حســــــــــــــاؤية ؤا رقــــــــــــــام 

ـــــبالد  ــ ــــ  الــ ــ ــــة تـــ ــ اوألوفــ

ــــ  ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اله ديــ

 (اوشرق 

 نفسه  نفسه 

ــــامالت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اوجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لنــ

 البامة 

 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما    ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاســ

ألاشــــكال البامــــة تــــ  

ــــب و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الت حيــ

 اوجامالت الرجارسة 

كراؤة  ل  ؤالبرليـة 

 البامية و الفصح  

اصـــــــــــح ا  متـــــــــــاورة 

ؤـ   ؤــائة  ــو اوــربلن 

 ما و شار و 

متــــــاورة فبليــــــة تـــــــ  

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا  البمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميــ

مكــــا  التــــ ؤط مــــة )

ـــــائج مو  ــ ــ ــ ــــ، الزلــ ــ ــ ــ ــ  بـ

 (اورباميلج

ــــامالت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اوبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لنــ

 البامة 

الاسرما      مقحـة 

ـــــماء و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ألاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيـ

كراؤة تل  الببارات 

ـــــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاللفظ لبربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤــ

اصــــــــــح ا  ســـــــــــي ارسو 

   يبة و شراء و تبام

ارحضـــــور تـــــ  مكـــــا  

التـــ ؤط و اوشـــاركة 
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الببــــــــــــــارات البامــــــــــــــة  

الواجــب اســـربمالها 

 ت  اويدا  

 فصيتا و 

 عاميا 

لفبليـة اويدانيــة تــ  

متـــــــــاورات البيـــــــــة و 

 اوبامالت 

 

ـــهر الاصــــحالحات  مشـ

 البرلية ت  اويدا 

ـــا   ـــــ  اللنـــــة  وترجمتهــ

 اوتلية  

 

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرما  عتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاسـ

ـــــمو     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرسط مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

ـــهر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  مشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   

ــــحقحات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوصــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرخدمة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوسـ

ـــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا  البمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اويـــ

 ؤاللفظ اوتل   

 

ـــــاظ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة  ألالفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كراؤــ

ــــة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ برليـ

ــــحقحات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للمصـ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة و فهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاج بيــ

 مصادر ا البرلية 

ــــه : متمــــــــــــــــــــــول ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نــ

 (يتم  

 

ســــــــــــي ارسو متــــــــــــاورة  

ـــــه   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرخدم فيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تســ

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموعــ

ــــحالحات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاصـ

ــــب  ــ ــ ــ ــــة مو يحلـــ ــ ــ ــ البرليـــ

مــــج اوــــربلن تســــمية 

ـــــما  ــ ـــــا مجســ ــ ـــــا يرا ــ ــ مــ

 ؤالصورة 

 

 

متــــــاورة حيــــــة فيهــــــا 

ـــــربلن  ــ ــ ـــرخدم اوــ ــ ــ ــ يســ

اوـــ نمس كث ـــ ا مـــج 

 التسميات البرلية 

 

ـــ ــ ـــــة الاصـ حالحية اللنـ

 ت  اويدا  

ــــة  ــ ــــ  لنــ ــ ـــرما    ـ ــ الاســ

ـــــط  ــــحالحية تخــ اصـــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا  ؤاللنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اويـ

 البرلية اوتلية 

ـــج  ــ ـــاطة مـــ ــ ـــــة مقـــ كراؤــ

 تل  اللنة ؤالبرلية 

متـــــــــــاورة تســـــــــــربم  

ــــحالحيا  ــ ــ ـــــا اصــ ــ خحاؤـــ

ـــــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامال يشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مركـ

ــــحقأ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوصـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــياقاته اليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

 يسرخدم فيها 

متــــــاورة حيــــــة فيهــــــا 

يكــــــو  فيهــــــا اوــــــربلن 

ــــ   ـــا تــ ــــ نمس طرفـــ اوــ

ــــحالح  ــــاب اصــ  خحــ

 مركام  

 

 اوبلمة ت  اوتيط او نمس  الثقافية اووادّ  - 3-6

الاننمـــاس الثقـــات   ـــو جـــزء مـــج الاننمـــاس اللنـــوي و ـــو  ـــدف مـــج م دافـــه الكتـــ ى  و مـــج مبضـــالت الثقافـــة 

البرليــــة اووقــــف اوســــبق الــــراجن ؤالنيــــب و  ــــو موقــــف  صــــ بره محــــداب سياســــية و اجرماعيــــة كتــــ ى ؤــــدمت 

 11 بـد محـداب ( كـره إلاسـالم)  ـن ؤاالسـالمفوليا ( ره مربـادل و شـبور ؤالبلوسـة الثقافيـة عالقة ك)ؤاالسربمار 

مهمـــة الاننمـــاس م  تبـــّرف . 217ســـبرمت  مـــرورا ؤموجـــة اله ـــرة ومـــا تركرـــه مـــج كـــره اوتلّيـــ   للوافـــديج ألاجانـــب

                                                           
الفقرة تتو ع وا  ) انظر مثال  تقرسرا منشورا لبب، مكاتب الاسرخبارات البسكرسة عج اووقف ألامرسكج السائد مج البربج و  قافره   - 32          

Common misconception about Arabs
 
نلهن شيوخ مج م رساء ال فط ه : ال مط اللنوري البربج  البالن البربج رجع  و ا   حضاري وفيها مثال مّ        

(نلهج يضحهد ج الرجال و نلهمج م قبات: نلهن مهوسو  ؤالدكراتورسةال مط ألانوثج البربج  

ARAB CULTURAL AWARENESS  

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF STAFF FOR INTELLIGENCE  US ARMY  FACTSHEETS 58  

TRAINING AND DOCTRINE COMMAND FT. LEAVENWORTH, KANSAS  JANUARY 2006  

http://www.fas.org/irp/agency/army/arabculture.pdf 

http://www.fas.org/irp/agency/army/arabculture.pdf
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ســـانية و مههــا  قافــة مســـاوة ؤأههـــا جــزء مــج الثقافــة إلان: ؤالثقافــة اوتليــة و البرليــة الاســـالمية تبرسفــا  نســانيا 

 ..وليس كما يشا  عنها  مهها  قافة  ر اب

و تبنـا م  يقتــن  فـرد مو مجموعــة   Cultural Plungeيسـمج الاننمــاس الثقـات  يســمج ميضـا النحــس الثقـات  

عرقيــــا لنوســــا اقرصــــاديا و احرماعيــــا  و ) ألاصــــلية ( م)مــــج ألافــــراد نفســــه تــــ   قافــــة تكــــو  مخرلفــــة عــــج  قافرــــه

اسا (  يانفس
ّ
و للنحس الثقات  م داف كت ى ترمثـ  تـ  . 218Plungerو يسمج اللي ي نمس ت   له الثقافة اح

حـــول  قافـــة مج بيـــة          و الوقـــوف علـــ  مـــا ( تكتســـب ؤالرجرلـــة اوبيشـــة)ارحصـــول علـــ  مفكـــار ومبلومـــات 

دقيـق مـج مسـألة  قافيـة  ألاصلية و الوصول   ـ  ؤ ـاء  موقـف" النحاس" تخرلف فيه تل  الثقافة عج  قافة 

ـــ  ههايــــة الرجرلــــة . مبّي ــــة مو تةــــحيح موقــــف  قــــات  منــــالط  و لــــلل  يحلــــب مــــج اوــــ نمس الثقــــات  م  يكرــــب تـ

 219.مو  ي قد رؤسره اللاتية الساؤقة    و الالحقة/الاننماسية  تقرسرا يصف فيه الرجرلة و يشرح و

 :الثقات  اليومج: 3-6-1

وال اوجــامالت و اوبــامالت اليوميــة اليــا يمكــج م  يبــرض لهــا مــج يبــيش تــ  اوقصــود ؤالثقــات  اليــومج نــّ  محــ

ــــــق  . ؤي ــــــة عرلّيــــــة مبي ــــــة
ّ
و يمكــــــج م  يلّقــــــج اوــــــ نمس تــــــ   ــــــلا إلاطــــــار مساســــــّيات الباميــــــة الله يــــــة و اليــــــا تربل

  طرف مج  ـا
ّ
 .ؤالكيفيات اليا يمكج م  تساعد الحالب عل  م  يقض ا حوائجه اليومية ؤيسر ومج ا   تدخ

ن 
ّ
اس" وسمكج م  يربل

ّ
 .ما ي اسب  ل  ؤالفصح  دو  م  يرّن الق وء     الت جمة ؤالضرورة" النح

فــاليومج تــ  تــونس لــيس نــاليومج تــ  ُدبــج مو تــ   نــداد  : و اليــومج تــ  الثقافــة البرليــة يخرلــف ؤــاخرالف او ــاطق 

قوال حـــ  اوجـــامالت و اوبـــامالت لكـــّج  لـــ  ال يم ــة مـــج م  توجـــد منشـــحة ن جز ـــا جميبــا ؤـــا . مو تــ  ارارطـــوم

 :اليومية البسيحة نالتسوق و الت فيه و السفر 

 

 الت فيه السفر

 

 اوجامالت  التسوق 

وســـائ  الســـفر اورـــوفرة تـــ  

ـــــبالد  ــ ـــــة ه : الـ ــ ـــار ه حافلـ ــ ــ قحـ

نقــــــــ  حضـــــــــري ه ؤـــــــــدوي مو 

 رسفج  

ــــه  ــ ــ ــ ـــــاكج الت فيـ ــ ــ ـــماء ممــ ــ ــ ــ مســ

ــــببية و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مو الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البامـ

 .ارااصة

 سب الوقوالرتية ح مسماء او رجات

 (اوساء /تتية الصباح )

                                                                                                                                                                      
 
218

 - Neil O. Houser, Cultural plunge: a critical approach for multicultural development in  teacher education, Race Ethnicity and 

Education Vol. 11, No. 4, December 2008, 465–482. 
219

 -  ibid(Neil O. Houser)  p 468 : Written“ reports and class discussions provide opportunities to address misconceptions (e.g., the 

notion, held by some in the ‘Bible Belt’, that Catholicism is not a form of Christianity; the belief that all homeless people are alcoholics), 

to increase breadth and depth of understanding (e.g., through exposure to the views of others), and to help students begin to see 

themselves as active participants in the democratic process. (See Addendum A for a description of the written guidelines given to 

students.) 
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ـــــ    ــ ــ ــ ــ ـــــائ  ال قـــ ــ ــ ــ ــ ـــــماء وســـ ــ ــ ــ ــ اســـ

ــــة  ــ ــــب )اوتليـ ــ ـــا جيــ ــ اخرالفهــ

ــــوليس )الله ـــــات مصـــــر  :موتـ

ـــار  ــ ــــونس  : هنـــ ــ ـــــماء (  تــ ــ و مسـ

 ما تبلق بها

 بــــ، ألالبــــاب الت فيهيــــة 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاكج الت فيهيـ ــ ــ ــ ــ ــــ  ألامــ ــ ــ ــ ــ ــ تـ

الــورقه الحاولــة ) البامــة 

 ..(ه الشحن ج

الكلمات و ار م  الدالـة 

 عل  الشراء 

ـــ ــــة حســ ب القـــــرب و الرتيـ

ــــ   ــ ـــافة و تــ ــ ــــ  اوســـ ــ ـــــد تــ الببــ

 البالقة الاجرماعية

ـــق  ـــيد اوي مـــــا اوربلــ الرصـ

 ؤالسفر الت ي 

مماك ـــه : الت فيـــه الشـــب ا 

 و مساليبها

ـــــداد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــماء ألاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســ

 ووحدات الكي  و الوز  

ـــــبات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ؤاو اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الته  ـ

 (معياده رمضا )الدينية 

ـــق  ـــيد اوي مـــــا اوربلــ الرصـ

 ؤالسفر ار وي 

مماك ه : الت فيه السياح  

 و مساليبه

ـــ  و  اســــماء وحــــدات الكيـ

 الوز   اوتلية  

ــــة )الته  ـــــة ؤـــــا فراح  خحبـ

 ..(خرا  

ـــق  ـــيد اوي مـــــا اوربلــ الرصـ

 ؤالسفر البتري 

ـــــاكج  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيط تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرنشـ

الن ـــاء ه : الت فيـــه الشـــب ا

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   فهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــماء اون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ

 ههالكلمات 

مســــماء البمــــالت اوتليــــة 

ــــو  ــ ــ ــ ــ ــــب البملــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ي اســ ــ ــ ــ ــ ومـ

 ألاج بية 

 اويالدالته  ة ؤ

ـــق  ـــيد اوي مـــــا اوربلــ الرصـ

ــــو  ؤالســــــفر الســــــياح  اولقــ

 ..(تخيين )

 بـ، ألالبــاب الرقليديــة 

 ..لنطفال مو للشباب 

ـــات  ــ ــ ـــماء اوارنــ ــ ــ ـــــ، مســ ــ  بــ

 الرجارسة اوتلية

 الربازي 

 

 : قافة البادات  و الرقاليد 3-6-2

 

ـــالمية و ال ال يمكــــــــج للمــــــــ نمس م  يتــــــــيط مهمــــــــا طالــــــــو فتــــــــ ة دراســــــــره الاننماســــــــية ؤالثقافــــــــة ال ــ ــ ـــــة الاسـ ــ برليـ

ؤخصوصيا ها  فبادا ها و تقاليد ا مر ّوعة مربـّددة يصـبب تـ   بـ، ألاحيـا  علـ  السـكا  اوتلّيـ   إلاحاطـة 

للل  ال ؤّد مج اوي      م  ينرخـب اوشـرفو  علـ  الاننمـاس مـا  يراعـ  مقياسـا مو مقـاييس تـ  البـادات و . بها

 :را  الرقاليد مضبوطة مثلما يبي ه ار دول ال

 

  

ـــــادات  البادات اوتلية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البـ

 الاجرماعية 

 

 البادات القومية 

 

 البادات البرقية 

 

 البادات الدينية 
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ـــ   : نمــــــا ج منهــــــا تبيـــ

 الاسن

ـــــا ـــــا ج منهـ ـــ   : نمـ ــ تبيـ

 الاسن 

  مسماء البادات 

 اسماء البادات 

 

 اسماء البادات  

 

ـــبة مو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ او اسـ

 او اسبات

ـــبة مو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ او اســ

 او اسبات 

ــــباب الر ارسخيـــــة ألاسـ

 وراء البادة

 البرق اللي يتييها 

 اللمتة الرارسخية 

 

ـــــديج   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ؤالـ ــ ــ ــ ــ ــ عالقتهـ

 شرعا و اعرقادا

الشــك  الاحرفــا   مو  ألاشكال الاحرفالية  الحرسقة الاحرفائية  الحرسقة الاحرفائية 

 الاجرئج  

  

 الشك  الاحرفا   

 

ـــا   ــ ــ ـــيد اوي مــ ــ ــ الرصــ

 او اسب 

ـــا   ــ ــ ـــيد اوي مـــ ــ ــ الرصـــ

 او اسب

ـــيد   ــ ــ ـــا الرصــ ــ ــ اوي مــ

 او اسب

ـــا   ــ ــ ـــيد اوي مــ ــ ــ الرصـ

 او اسب

ـــا   ــ ــ ـــــيد اوي مـ ــ الرصـ

 او اسب 

 

 :إلاؤدا   الفكري و الفنا  3-6-3

  

  إلاؤدا  ألادبج الشفوي  اوسرح ..اووسيقى 

 إلاؤدا  ألادبج اوكروب

الربــرف علــ  ألاســماء 

ــــحالحات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و الاصـ

 اووسيقية

ـــــ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرحة  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مســ

ـــية  ــ ــ ــ ـــــاطة القصصـ ــ اوقـــ

 اوكرولة مو الشفوسة

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبار و ارحكايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاشــ

ـــــال و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــببية و ألامثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 ألاساط   و ارارافات

 

 مسماء الف و  ألادؤية اوكرولة 

 منواعا و مكونات

الرـــــــدرب علـــــــ  ســـــــما  

ـــــاطة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ، اوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ

 اووسيقية البرلية 

ــــبب،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف ؤــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الربرسـ

الاتجا ــات اوســرحية 

مو البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض 

 اوسرحية 

ـــــاطة  ــ ــ ـــــ، اوقـ ــ ــ ـــما   بـ ــ ــ ــ سـ

 الشبرسة الشفوسة 

ـــالم ألاد ــ ـــهر معــ ــ ـــج مشــ ــ ــــوب مــ ب اوكرـــ

 شبر مو نا  مو رواية
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الرــــــــــدرسب علــــــــــ  فهــــــــــن 

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات ماـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نلمــ

 فصيتة 

الرـــــــــــــــــــــــــــــــــدرسب علــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــحالح   الرصــــــيد الاصــ

 اوسرح  البربج 

الرــــدرسب علــــ  اســــربمال 

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال عرليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ممثــ

 مواضبها

 

ــــبر  ــ ــ ــــة الشـ ــ ــ ـــــائط كراؤـ ــ ــــ، خصــ ــ ــ  بـ

 ؤالبرلية 

الرــــــــــدرسب علــــــــــ  فهــــــــــن 

 ماا  عامية 

ـــج  ــ ــ ــ ــ ــــة مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءة مقحـ ــ ــ ــ قــ

نط مسرح  عربـج مو 

 مبرب

ـــــاط   ن ــ ــ ــ ـــج ألاسـ ــ ــ ــ ــ ــــودج مـ ــ ــ ــ مــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة مو اوتليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البرليـــ

 القديمة

 

الربــود علـــ  قــراءة مقـــاطة شـــبرسة 

 مو قصصية سهلة

الرـــــدرسب علــــــ   عــــــادة 

ـــــاطة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ، اوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ

 الن ائية البرلية

دور قصـــــــــــــــ   تـــــــــــــــ  مداء 

ـــــرح   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهد مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشــ

 مخرصر

الربود عل   عادة  بـ، 

 اوقاطة الشفوسة 

 الربود عل   لقاء مقحة شبري 

 

 

 :خاتـمـة 

  ؤتث ــا تصـّورا مردنــاه م  يكـو  شــامال لربلـين البرليـة ال محيــة ؤحرسقـة الاننمــاس اللنـويه     و حــ  عرضـ ا تـ

طرسقـــة تـــ  تبلـــين اللنـــة الثانيـــة طبقتهـــا اوجرمبـــات  ات الازدواج اللنـــوي و اكتشـــفو نجاعتهـــا  لـــلل  مـــا تـــزال 

 . الرجرلة ت تشر ت  شرق اوبمورة و اربها
ّ
ز عل  طرسقة الاننماس اللنوي الراّم و لقد سبي ا ت  البتث م  نرك

اعرمادا عل  شك  رائف مج مشكاله  و الاننماس اللنوي السـياح  الـلي ينـرهج تـ  الـبالد البرليـة لربلـين  ـلا 

عرضـــ ا تـــ  تصـــّورنا للب اصـــر ألاساســـية اليـــا يمكـــج م  تبرمـــد تـــ  تحبيـــق الاننمـــاس . اللســـا   لل ـــاطق    ن ـــ ه

ائــــز ألاولّيــــة لرتديــــد اوســــروى الفبلــــ  للم نمســــ   وصــــوال   ــــ  ضــــبط ؤرنــــامف اللنــــوي الســــياح  ؤــــدءا مــــج الّرو 

تفــاعل   الثــج اوراحــ  يشـــم  تبلــين اللنــة للمبرـــدئ   و اوروســح   و اورقــدم   ســـواء منــا   لــ  للم نمســـ    

  ولـن نـنس م  نلكرالوسـائ. البادي   مـج طـال ا البرليـة مم نـا  للمخرصـ   مـج الّدارسـ   و مصـحاب ألاعمـال

الت ؤوســـة و البيدااوجيـــة الكفيلـــة ؤإنجـــاح الاننمـــاس   فرمي ـــا مّ  اعرمـــاد الســـي ارسو الت ؤـــوي  ـــو ألانســـب لهـــلا 

الاننماس اللنوي ؤما مّ  البرلية ال محّية ليسو ح  لنة الرواص  اليومج و ال ت حق  ال ت  وضبيات تواصـ  

اللنـوي الّســياح  م  تسـهر علـ   يجـاد ضــروب  و لرتقيـق تواصـ  انـدماد  حــّ  ال ؤـّد و ظمـا الاننمـاس. مبي ـة

 .مج اوواقف ارحوارّسة الرفاعلّية الافت اضية اليا تبرمد ؤا ساس عل   عداد سي ارسو ات تواصلية مسبقة

 ّ  مؤرز إلاشكاالت ت  تتقيق تبلين للبرلية ؤاالننماس  و عدم ال ظـر   ـ  الظـا رة علـ  مسـاس مّههـا جـزء مـج 

مــــ   م  يبهــــدوا بهــــلا الاننمــــاس ه تصــــّورا          و تخحيحــــا و الاســــتثمار الســــياح  ا
ّ
لفلكلــــوريه ؤــــ  علــــ  او ظ

ت فيــــلا ه   ــــ  جهــــات مخرصــــة تجمــــة ؤــــ   مســــا م   يرق ــــو  البرليــــة و لنــــة اوــــ نمس ألاصــــلية  و اوخرصـــــ   

اوــ نمس تبلمــا  الاجرمــاعّي   و ال فســّي   و الت ؤــوسّ   يكــو  دور ــن وضــة ؤرنــامف مرــواز  يكفــ  وــربلن البرليــة

لهله اللنة ت  ؤي تها الثقافية ارحقيقية  و يتّقق انتشارا ا   متّرف للثقافة البرلية إلاسالمية اليا تـدعو   ـ  
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السالم و التسامح و تفرح  راعها للبالن ارحّر  و ح  ولئ  عـّدت مـج معـرق الثقافـات الكونيـة و مازر ـا  نراجـا  

تــ  البصــر ارحــديث مــج الرجّنــا و التشــوسه و يمكــج لالننمــاس الثقــات  م   فإّههــا مــج مكاــ  الثقافــات اليــا عانــو

  مج  له اووجة اونرضة اليا تنرجها  ب،   قافات الب ف و إلاقصاء و البنضاء
ّ
 . يقل

 ّ  مــج مؤـــرز إلاشـــكاالت اليــا يمكـــج م  تبتـــ ض تحبيـــق  ــله الحرسقـــة تـــ  تبلــين البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا 

 : ال ة 

البرليــة ال محيــة و له ا هـا محــ  عالقــة ازدواج لنــوي مم   ائيـة لنوســة و  ــ  مّ  الرقــارب  البالقـة ؤــ   -

 ت  اوي ن و ألاصوات و الاشرقاق و الت كيب يمكج م  يساعد او نمس مو يشتو  دراكه؟

اللنة البرلية ال محية  ات مسروسات فمنها لنة ميسرة ح  اليا تسرخدم ت  إلاعالم و ت  اراحاؤات  -

سية و منها ما  و مبّقد ناللنة ألادؤية وخصوصا البرلية القديمة و لا الرباعد ت  اوسروسات السيا

 .يخلق ضرلا مج الت ّدد ؤ   ضبط الشك  او اسب للم نمس

تبلـــــــين البرليــــــــة لل ــــــــاطق    ن   ــــــــا لــــــــن يصــــــــ  لــــــــدى اوشــــــــرف   عليــــــــه   ــــــــ  درجــــــــة تجبلــــــــه يــــــــدخ  تــــــــ   -

 تــــ  البلــــدا  اليــــا الاســــت اتيجيات البرليــــة الكتــــ ى ولــــن يــــ لأ تــــ
ّ
دردس اللنــــات الثانيــــة ؤاالننمــــاس  ال

الثقـات  تــ  طـرق مؤــواب  قافـات مجهولــة و الاجرمــاع  : اعرتـ ت  لــ  ر انـا  قافيــا و اجرماعيـا و نفســيا

ت  تيس   الرواص  ؤ   ار ماعات و الشبوب و ال فس ا ت   زاحة عقد الرفوق مو الهزسمة مو ا    ل  

 .جهله مج لنات ح  مفاتيح ال فوس وضيقهامج نواسر ال فس  زاء ما ت
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 رحاب زناتي عبدهللا. د :الباحث

والحاجووات التدريةيووة للمعلمووين  معووايير معلووم اللغووة العربيووة للنوواطقين بغيرهووا فووي ضوووء املعووايير العامليووة،" 

 "إليها ( عرًبا أو ناطقين بغير العربية)

 مدرس املناهج وطرائق التدريس بجامعة ألازهر

 مقدمة

الــلي تبهــد ؤتفظـــه   ــ  يــوم الــديجه للنــة محــق ؤــأعل  مكانــة ؤـــ      اللنــة اليــا اخرار ــا   عــز وجــ  لكراؤــه 

   اللنـة البرليـة !! اللنات البشرسةه ومجـدر ؤـأ  يسـع  نـ  البشـر راـدمتها ونشـر اه فمـا ؤالـ  ؤأ لهـا وخاصـتها

ليســو لنــة فتســبه ؤــ  حــ  جــزء مــج عقيــدة اوســلم  ه ووطــج لكــ  مــج ي حــق بهــا و   عــاش تــ  آخــر الــدنياه 

وطـــج روحــ   ؤ ـــاء ألاّمــة الواحـــدة  فــإ ا نانــو ألارض اليـــا تجمــة مؤ ـــاء ألاّمــة فـــوق ترابهــا تســـّمج " فالبرلّيــةنبــن 

نـــة اليــا جمبـــو ؤيـــنهن تــ  اللســـا  والفكـــر حــ  وطـــٌج روحـــ  آخــر
ّ
ه فـــإ  الل

ك
فمـــا ( 53: 1979: مـــاز  اوبـــاري" )وط ــا

 . موسة الوطج البربج وما مقواه لو محس ا خدمة لنر ا البرلية ونشر ا

ا مج حق ا رفضه مو الروانج فيهه فهو فرض علي ا    مردنا م  نبود   ـ  ماضـي ا مو  م  و ل ا النشر ليس خيارك

حـــــاق ؤركـــــب ارحضـــــارة اوباصـــــرة ر ـــــج ؤ جاح ـــــا تـــــ  م  نـــــلّمج للنر ـــــا "نقحـــــق ؤركـــــب ارحضـــــارة 
ّ
ف جاح ـــــا تـــــ  الق

نــة البــالما
ّ
فــإ  لــن تقــف اللنــة البرليــة (. 6 :2111: نبيــ  علــ )  "البظيمــة شــروط عضــوستها تــ  نــادي تبــّدد الل

ا     ج ب ؤجـوار نـ  اللنـاته نـج يظهـر جمالهـاه وسرضـأ علو ـا وحـ  مبهـن فيبـرف ار ميـة قـدر ا    لـن _ ج بك

ا )يتـــــدب  لـــــ  فـــــ تج نجـــــري ؤخحـــــوات واســـــبة نتـــــو التشـــــوه ارحضـــــاري والضـــــبف تـــــ  نـــــ  اوجـــــاالت  سياســـــيك

ـا ا واجرماعيك ا واقرصــاديك جرمبــات ر ـج ؤاللنــة فمـا ؤالــ  ؤلنـة حــ  مسـاس فهــن ه فكــ   لـ  ع ــد نـ  او(وعسـكرسك

 !!الديج

و   نـا  مهمـة "  نـادي تبـدد اللنـة البـالما"و لا النشر للنة البرليةه نج تأخل مكانتها ارحقيقية تـ  

ـــاه والـــلي سيتاســـب عليهـــا ممـــام  ه  اه  ال م  اوكلـــف بهـــا مساسك واجبـــة علـــ  نـــ  عربـــج خاصـــة    نـــا  مســـلمك

 عـــج  عـــداده  شـــك  رئـــيس  ـــو او
ك

بلـــنه وخاصـــة مبلـــن اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــاه ونـــ  مـــج نـــا  مســـ وال

 .ومرا بره

فـــاوبلنه  ـــو  اي الشـــاط اوســـ ول عـــج تقـــدم ألامـــة مو تراجبهـــاه و ـــو  اي الشـــاط اوســـ ول عـــج مبـــارف 

ؤمــا نرســده مــج وقــين ومهــارات مؤ ــاء مجرمبــهه و   نــ   نــاء ي ضــأ ؤمــا فيــهه فــإ   عــداد  ــلا اوبلــن وتســليته 

ولبـــ   ــلا  ـــو مــا جبـــ  الــدول اليـــا . مبــارف وقــين ومهـــارات  ــو الحرســـق الوحيــد الةـــحيح والســردة لب ـــاء ممــة

" مالمســة اوســـرقب "تحمــح لقيــادة البــالن تبتــث وتحــور تـــ  طــرق  عــداد مبلميهــاه ومــج  لـــ  مــا صــدر ؤرقرســر 

 مـــج رؤســـاء  ه و ـــو الرقرســـر الـــلي انبثـــق عـــج ارحلقـــة ال قاشـــّية اليـــا(1999)ســـ ة 
ك
 و ال ـــ   عضـــوا

ك
ضـــّمو ســـّرة

ار امبــات ومــج اورخّصصـــ   تــ  شــلو  الت ؤيـــة ؤالواليــات اورتــدة ألام  كيـــةه والــلي خلــط   ـــ  ضــرورة تني ـــ  

مـــ   ِّ
ّ
مـــ   لـــن . الحرسقـــة اليـــا نبـــّد بهـــا اوبل ِّ

ّ
وانرقـــد  شـــّدة نلّيـــات الت ؤيـــة تـــ  ار امبـــات الكتـــ ى وـــا تفـــرزه مـــج مبل
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نيرلقوا مقّررات علميّ  ِّ
ّ
ب ضرورة  عادة ال ظر ت  ؤرامف  عداد اوبل

ّ
: 2112:الك دري . )ة مري ةه ألامر اللي يرحل

14) 

وعل  الران مج ا رمام الدول اورقدمة ؤا ؤنية اودرسية والرجه دات واو اهج  ال مهها ما زالو تـرى م  اوبلـن 

د اتفقو مبها ت   له ال ظرة البديد  و ألاساسه وسرضأ  لا مج سياسات الواليات اورتدة ألامرسكيةه ولق

ــن"مـج او ظمــات الباويــةه ومنهـا اليونيســكو اليــا مكــدت علـ  م   ِّ
ّ
مسـألة اســت اتيجية وواجهــة مزمــة "  عــداد اوبل

الربلـين تـ  عاو ــا اوباصـره  لــ  م  ألاؤنيـة اودرســّية والرجه ـدات واورافــق والكرـب والوســائ  الربليميـةه علــ  

ـــن الكـــفءم ميتهــا وآ ار ـــا ا ِّ
ّ
خالـــد طـــه . )وخرلفـــة تـــ  البمـــ  الت ؤــويه تبقـــى متـــدودة الفائـــدة   ا لـــن يرــوافر اوبل

 (19:  ألاحمد

و  ا نــا   عــداد اوبلــن  شــك  عــام مــج ألا ميــة ؤمكــا ه فــإ   عــداد مبلــن اللنــة ترضــاعف م ميرــهه حيــث  ــو 

جرمة مشوح  البقوله  مبة الفكـره اوس ول عج  وسة ألامةه وعج  قافتها ألاساسيةه ولدونه يصبح مفراد او

مستهلك   لآلراءه متروم   مج إلاؤدا ه ؤ  ومج اللكر ت  تـارسخ ألامـنه ولبـ   ـلا  ـو مـا جبـ  محـد البـاحث   

 (.12: 2112: جاسن يوسف الك دري " )مّمة ت  واحد"يصف اوبلن ؤأنه 

ـــج   ــــة ديــ ـــاه ارحاصـــــ  علـــــ  شـــــرف خدمـ ـــن اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ــ " ممـــــة تـــــ  واحـــــد"ه ال يبـــــد ممـــــا مبلــ

ه  نبــــنه فهــــو ســــف   لنمــــة البرليــــة ؤأســــر اه فــــإ  محســــج "واحــــد قــــد يضــــيف   ــــ  ألامــــة ممــــة"فتســــبه ؤــــ   ــــو 

ا آخــرسج مــج ممــن مخــرى  ه وقــد "فمـج تبلــن البرليــة فهــو عربــج"رسـالره وســفارته مضــاف   ــ  ألامــة البرليـة مفــرادك

ــــاه  نــــه ؤتــــق مــــج  نــــاد اوبلــــن م  يكــــو  "ي حبــــق عليــــه وصــــف مم ــــ  الشــــبراء يضــــيفهن   ــــ  ألامــــة إلاســــالمية ميضك

 
ك

 " .رسوال

ه فمــا ا قــدم ا لــه مــج (رجــ  قــد يضــيف   ــ  ألامــة ممــة)تلــ  حــ  م ميــة مبلــن اللنــة البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا 

 ا رمام؟ وكيف معددناه نج نساعده ت  مداء مهمره؟ و    و ؤالفب  مل   آلا     يضيف     ألامة ممة؟

عل   ـله ألاسـ لة متشـببةه ولهـا جوانـب عـدةه فمبلـن اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا قـد يكـو  عربـج  إلاجاؤة

ا ه مي منــه نــا  ا ــ  نــاطق ؤالبرليــة  ــن طلبهــا وتبلمهــا فأصــبح 221ألاصــ  والنشــأة واللســا ه وقــد يكــو  مســربرلك

ـــا بهـــا بلـــن تـــ  ار انـــب ال ظـــري حيـــث والا رمـــام ؤكـــ  منهمـــا يخرلـــف عـــج آلاخـــره كمـــا م  الا رمـــام بهـــلا او. ناطقك

ألاؤتـــاب والدراســـات اوربلقـــة ؤـــه يخرلـــف عـــج الا رمـــام ؤار انـــب الرحبيقـــجه وفيمـــا يلـــ  متاولـــة لبيـــا  مـــدى 

 .الا رمام ؤمبلن ال اطق    ن   البرلية

ا مـج الا رمـام يرمثـ  تـ  وجـود مبا ـد مرخصصـة لولقد نال  عداد مبلن اللنة البرلية 
ك
ل اطق    ن   ا قسح

ادهه منهـــا مبهـــد ارارطـــوم ؤالســـودا ه ومبهـــد اللنـــة البرليـــة ؤجامبـــة إلامـــام ســـبود ؤاوملكـــة الســـبوديةه اعـــد

ـا مو ا ـ   ومبهد الدراسات الت ؤوسة ؤجامبة القا رةه و ـله اوبا ـد مراحـة للمبلـن  نـ، ال ظـر عـج نونـه عرليك

ا  ــله اوبا ــد  ال م  ؤرامجهــا عربــجه  شــرط كفاءتــه اللنوســةه وعلــ  الــران مــج اراــدمات ار ليلــة اليــا توفر ــ

                                                           
221

 .بهاق    لا اوصحقأ مطلقه الدكرور خلي  ال توي عل  ال اطق    ن   البرلية ت  حلقة ؤتث علما ؤمركز ألاز ر لربلين اللنة البرلية لن   ال اط  
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ـــج  اللنـــــوي واولـــــا : تفـــــاوت حــــاد تـــــ  نوعيـــــات اوقبــــول  ه وتـــــ  مـــــدى الدراســــةه وتـــــ  اوترـــــوى الربليمــــا"تبــــانج مــ

والثقـــات ه كمـــا م  بهـــا مبالنـــة تـــ  دراســـة الرفاصـــي  اللنوســـة وار وانـــب ألاناديميـــة مـــة عـــدم الا رمـــام الواجـــب 

ـــالمه والقــــــراءةه والكراؤـــــةؤف ـــــو  اللنــــــة ومهارا هـــــا الرئيســــــة وحـــــ  الا  (. 138: 1985: علــــــ  مــــــدنور " )ســــــرما ه والكــ

ولالحبة فإ   لا الرفاوت ت  اوتروى مدى     تفاوت ت  مسروى ومداء مبلن البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـا سـواء 

ا مم ا   عربج  .منا  عرليك

ا مي نــا   ــا  ن ــ  البرليــةه  ــن تبلمهــا وتــزداد حــدة مشــكلة مبلــن البرليــة لل ــاطق    ن   ــا    نــا  مســربرلك ناطقك

ـا  ه فهـلا اوبلـن سـواء درس البرليـة تـ  ؤلــده -" مـج تبلـن البرليـة فهـو عربــج"كمـا تــ  ألا ـر -ونحـق بهـا فصـار عرليك

مم ت  ؤلد عربجه قد تكـو  لديـه مشـكلة تظهـر  شـك  وا ـأ تـ  الكفـاءة اللنوسـة قبـ  مي جانـب آخـره و ـلا مـا 

م  ضبف الكفاءة اللنوسة وبلما اللنة البرلية لل اطق   "حيث مكد كره مكدته دراسة عبدالرحمج مو  ج مؤ

 ن   ــا  حقيقــة  اؤرــة للبيــا  يلمســها البــاملو  تــ  مجــال تبلــين اللنــة البرليــة تــ   ندونيســيا ولرونــاي ه فرامــا 

ا يبــانى عـج الا رمــام الكب ــ  الــلي توليــه  اتــا  الــدولرا  لربلـين البرليــة ونشــر اه  ال م    الــ  ضــبفا وا ــح

م ــــه الحــــالب تــــ  نليــــات آلاداب والت ؤيــــة والدراســــات إلاســــالمية ه وحــــ  الكليــــات اليــــا تمــــد اولسســــات الت ؤوســــة 

ــا متمـــد افــرا  زســج البـــالن " اوخرلفــة ؤمبلمــا اللنـــة البرليــة البميــد ألاســبق لكليـــة -ومكــد  ـــلا الضــبف ميضك

ؤـــ  ال منـــو  مبالنـــا   ا قلـــو    كث ـــ ا مـــج "ه ؤقولـــ(   ندونيســـيا)آلاداب تـــ  جامبـــة ســـونج امبيـــ  تـــ  ســـوراؤايا 

: متمــــد افــــرا  زســــج البــــالن" )ال يجيــــدوهها[ مدر ــــ ا اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا تــــ   ندونيســــيا]مدرســــيها 

1996 :219 ) 

ــــا تــــ  تركيــــاه و ــــلا مــــا مو ــــحره دراســــة  ـــا ( 2114  : جانــــدم   دواــــا   ؤــــج  نــــاةن)وتظهــــر تلــــ  اوشــــكلة ميضك اليـ

ات ومشــكالت تكــوسج اوبلمــ   ا ــ  ال ــاطق   ؤالبرليــة تــ  تركيــاه واليــا مكــدت وجــود خمــس تتــد و عــج مبوقــ

 .منوا  مج اوشكالت واوبوقاته واقت ح الباحث مبار ات لك   له اوشكالت

مهمـة  وسرـو   البرليـةه اللنـة تبلـين مجـال تـ  اوـدرل   مو اورخصصـ   اودرسـ   قلـة"تايالنـد فإههـا تبـانج مـج  ممـا

 كمـا ؤردردسـهاه يقـوم اليـا تفاصي  اوادة ؤك  نافية له دراية ال مج مو نافيةه مل الت له ليس مج دس فيهاالردر 

  (18: 2111: عبدالقادر محمد سبده  ش   مهدي عل ).اوالئمة للمادة ؤالحرق  ؤص  ة عل  ليس  بضهن م 

اه ومـا زال لـن يــلت  ـا مـج نـ  مـا سـبق يتبـ   م  الا رمـام ؤمبلمـا اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن    مـا زال متـدودك

ـا لرؤسرـه وم دافـه وال   مارهه ولب  السبب الرئيس ت   ل  م  ن  مبهد مج مبا د  عداد اوبلم   يبمـ  طبقك

يبم  ت  ة  مباي   عاوية يلتدم بها ت   عداد اوبلنه وستاسب عليها ع د الاعرماده ودبحج رخصة وبلمه ؤ اء 

ـــا تقاؤلــه صـــبولات كث ــ ةه ال ترمثـــ  . مـــج عــدمها علــ  تتقيقــه  ـــله اوبــاي    كمـــا م  إلاعــداد م  ـــاء ارادمــة ميضك

ــا تــ  نــدرة الدراســات اليــا تبــ    فقــط تــ  قلــة دوراتــهه مو قلــة اورخصصــ   تــ  تــدرسب  ــلالء اوبلمــ  ه ؤــ  ميضك

ا ـ   -رة ؤالفبـ اليـا حـ  نـاد–الاحرياجات الردرسبيـة لهـلالء اوبلمـ  ه ممـا قـد يجبـ   بـ، الـدورات الردرسبيـة 

 .ملبية الحرياجات اوبلم  ه ولالرا   يضبف دور ا ت  ت ميتهن اللنوسة مو اوه ية
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وممــا يزســد مــج مشــكالت  عــداد مبلــن البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه تلــ  اوســاواة تــ  الاحرياجــات اليــا يرصــور ا 

ـــا ؤــــرامف واحـــدةه  بـــدد ســـاعات واحـــده و ــــاهج  اوســـ ولو  عـــج  عـــداد  ـــلالء اوبلمــــ  ه حيـــث تبـــد لهـــن جميبك

تبــ   الفـروق ؤــ    ـلالء اوبلمـ   البــرب مو ال ـاطق    ن ــ   -تـ  حــدود علـن الباحثـة–واحـدةه وال توجـد دراســة 

البرلية ت  احرياجـا هن وبـاي    عـداد مبلـن البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـاه ومـج   ـا جـاءت م ميـة البتـث  ارحـا   

ية لل اطق    ن   ا ت  ضوء اوباي   الباوية وبلما اللنات ألاج بيـةه كمـا حيث يتدد مباي   مبلن اللنة البرل

ــا مم مجانــبه ل  اعــ   لــ  تــ   يتــدد مــدى ارحاجــة  ليهــا مــج مبلمــا البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا ســواءك منــانوا عرلك

 .ؤرامف  عداد ن قب  مو م  اء ارادمة

 

 الشبور ؤاوشكلة

 :نقاطه كما يل ةهر الشبور ؤاوشكلة مج خالل عدة 

 خت ة الباحثة .1

تبمـ  الباحثــة نائــب اوـدير لشــ و  الربلــين ؤمركـز الشــيخ زايــد لربلـين اللنــة البرليــة لن ـ  ال ــاطق   بهــا ؤــا ز ر 

الشرسفه ومج خالل عملها الرقـو ؤالبديـد والبديـد مـج مبلمـا اللنـة البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـا خاصـة ع ـد 

ج خــالل  ــله اللقـــاءات ومــج خــالل مرا بتهــا وبلمــا اوركــزه واشــت اكها تـــ  عقــد لقــاءات الروةيــف ؤــاوركزه ومــ

 :دورات لردرسب مبلما اللنة البرلية لل اطق    ن   اه الحظو ما يل 

يبرمــد اوبلمــو  تــ  تقــوسمهن  نفســهن ولن ــ  ن علــ  مســروا ن مــج الكفــاءة اللنوســة فتســبه فــاوبلن ار يــد 

ا ؤــاق  ار وانــب الت ؤوســة فاالعرمــاد فيهــا علــ  اراتــ ة فقــطه حيــج    ع ـد ن  ــو مــج يجيــد البرليــة فتســبه ممــ

 بضهن تلقى دورات تدرسبيةه وببضهن الرتـق ؤـدؤلومات  عـداد مبلمـا اللنـة البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـاه ومـا 

   زال يبرمد ت  تدردسـه علـ  مـا تبلمـه مـج اراتـ ةه رلمـا  نـه مسـه ه ولكـج مـج اولكـد  نـه ال يوجـد لديـه مبـاي

 .وا حة ومتددةه ومقاييس مداء تو أ له مسرواه اوبياريه وشوا د ومدلة يلتدم ؤأدائها

 الدراسات الساؤقة .2

ـــاه والشــكوى مـــج عـــدم تــوفر اوبلـــن ار يـــد لربلـــين " كــرت الدراســـات الســـاؤقة منــه م ـــل  مكاـــ  مــج خمســـ   عامك

و ـــلا مــــا مكـــده محـــد البــــاحث   (  2111: فـــلاد رواش" )اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ــــا مســـرمرةه ؤـــ  ومتدايــــدة

و حــدى اوشــكالت ارحــادة اليــا يواجههـــا مجــال تبلــين اللنــة البرليــة لن ـــ  ال ــاطق   بهــا حــ  عــدم تـــوفر "ؤقولــه 

اوبلمــ   اوخرصـــ   اوـــل ل  ه فنالبيـــة اوبلمــ   الـــليج يقومـــو  ؤرـــدردس البرليـــة لن ــ  ال ـــاطق   بهـــا تـــ  الـــبالد 

 (  1985: عل  مدنور " ) د لنوي مو ملاه مو  قات  ؤقدر نافألاج بية لن يروفر لهن  عدا

مج خالل الاطال  عل  وقائة البديد مج اولتمراته وال دوات  ات الصلة بهله القضيةه لـوحظ م  قضـية "و

اه وحــــ  تــــ  عمومهــــا تتمــــ  اوبلــــن مســــ ولية فشــــ  البمليــــة الربليميــــة ا كب ــــ ك : فــــلاد رواش" )اوبلــــن تشــــن  ح ــــدك

2114) 
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الـران مـج وجـود  بـ، اوبا ـد اوخصصـة لرأ يــ  مبلمـا اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـاه وعلـ  الــران وعلـ  

مــج وجــود ؤــرامف مبــدة لهــلا الرأ يــ ه و شــراف مســاتلة مرخصصــ   علــ   ــله التــ امفه  ال م  مشــكلة تأ يــ  

دة مـج قبـ ه ممـا جبلهـا اوبلم   ما زالو موجودةه وقد يكو  السبب ت   ل   و قلة تحوسر  له الت امف اوب

ال تساير الوقو ارحا  ه وال تأخل ؤاالتجا ات الباوية ت  تحوسر اوبلم  ه ولب   لا ما دفة محد البـاحث     ـ  

نظرة عل  ؤرامف تأ ي  اوبلم   ت   ب، مبا د تأ ي  مبلما اللنة البرلية لل اطق   ملقي ا "القول ؤأن ا م ا 

ــاه وعقــدنا مقارنــة ؤينهــا ولــ   ؤــرامف تلــ  اوبا ــد نفســهاه كمــا حــ  مثبرــة علــ    ن   ــا م ــل خمســة وعشــرسج عامك

موقة شبكة اوبلوماته فسوف تش   نتيجة اوقارنة     وجود فروق طفيفة للنايةه وكأ  ما نا  يصـقأ م ـل 

ـــا مـــا زال يصـــقأ آلا ه ولـــو مخـــلنا تـــ  الاعربـــار ح ـــن الشـــكاوى اليـــا نجمـــو عـــج نوعيـــة اوبلمـــ   الـــلي 25 ج عامك

ا م  تكـــــو  الشـــــكاوى مكاـــــ  مـــــج  ي قبـــــ ه  مفـــــرز هن تلـــــ  التـــــ امف م ـــــل البدايـــــةه  درك ـــــا م  مـــــج الحبيعـــــ  جـــــدك

 (. 318: 2111: فلاد رواش" )ومضموهها مكا  خحورة

ـــة الاتجا ـــــات  ـــاه عـــــدم مواكبــ ـــا اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ــ ـــ   عـــــداد مبلمــ ـــا تقاؤــ ـــج اوشـــــكالت اليــ ولبـــــ  مــ

ا اســرخدام اوبــاي   تـ  تقــوسن ؤــرامف إلاعـداده وتــ  حصــول التـ امف علــ  الاعرمــاده ؤــ  ارحديثـة تــ  إلاعــداده ومنهـ

وتـــ   عحـــاء تـــرخيط للمبلـــن وزاولـــة اوه ـــةه مـــة ألاخـــل ؤاالعربـــار من ـــا تـــ  ؤالدنـــا البرليـــة مـــا زل ـــا ال ههـــرن لنســـف 

  متــــددة مرفــــق عليهــــا ؤإعحــــاء تــــرخيط وزاولــــة الرــــدردس لن ــــ  ال ــــاطق   ؤالبرليــــةه ؤــــ   ن ــــا لــــيس لــــدي ا مبــــاي 

 .وملشرات تفصلها تب   اوهارات والكفايات اليا يجب توافر ا ت   لا اوبلن

و  ميـة  عـداد مبلـن اللنـة البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـاه ولضـبف الا رمـام ؤإعـدادهه والنبـدام اوبـاي   البرليـة 

ــاه ولقلــة الدراســات اليــا تم ــد ؤــ   احرياجــات مبلمــا البرليــة  لهــلا اوبلــن علــ  الــران مــج م ميتهــا البالنــة عاويك

ا مم ناطق    ن   البرليةه ةهرت ارحاجة للبتث ارحا    .لل اطق    ن   ا سواء منانوا عرلك

 تتديد اوشكلة

 مو ا ـ  عربـج)ترتدد مشكلة البتث ارحا   ت  ضبف  عداد مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ـا 
ك
ا ( عرليـا نظـرك

ـا تـ  لبدم وجود مبـاي   عاو يـة اعـدادهه فـيحمح  ـلا اوبلـن السـتيفائهاه وسقـوم مـج خاللهـاه وس مـا نفسـه مه يك

 :ضوئهاه للا فإ  البتث ارحا   يجيب عج السلال الرئيس الرا  

مــا مبــاي   مبلــن اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا تــ  ضــوء اوبــاي   الباويــة وبلــن اللنــات ألاج بيــة؟ وسرفــر  عــج 

 : لة الرالية لا السلال ألاس

 ما مباي   مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا  ت  ضوء اوباي   الباوية وبلن اللنات ألاج بية؟ .1

 ما ارحاجات الردرسبية وبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا البربج      له اوباي  ؟ .2

     له اوباي  ؟ما ارحاجات الردرسبية  وبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ألاج  ا   .3

   توجد فروق  ات داللة  حصائية ؤـ   ارحاجـات الردرسبيـة وبلـن اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا  .4

 البربجه وال اطق  ن   البرلية؟
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 مصحقحات الدراسة

 اوباي  

ــا للمقارنــة والرقــدير : اوبيــار لنــة يــاره والبيــار  ــو مــا اتخــل مساسك : 2113: رةمجمــة اللنــة البرليــة ؤالقــا ) ــو البِّ

 (443ه 442

 وت  اصحالح الت ؤوس  

علــ  منــه مســاس لقحكــن علــ  ألاداء وسأخــل الصــينة ( 773-772: 1997فــلاد مؤــو ححــب وآمــال صــادقه )عرفــه 

 . الكمية ت  مالب ألاحوال وسرتدد ت  ضوء اراصائط الواقبية لهلا ألاداء

ج علـ  مساسـها تقـوسن ألامـور اوخرلفـة وحـ  نقاط مرجبية يمك: كما عرف قاموس و يبست س اوباي   عل  مهها 

ا لبم  اوقارنات  .تمث  مساسك

 يقوم م  ودسرحية ؤه وسلمج اوبلن يبرفه م  ينبغ  وا تفصيل  وصف"وعرفتها جامبة الدول البرلية عل  مهها 

 ".داخ  الصف الردردس م  اء ؤه

 Australian Federation of Modern ولقـــد عرفهـــا الاتتـــاد الفيـــدرا   ألاســـت ا   وبلمـــا اللنـــات ارحديثـــة

Language Teachers Associations (AFMLTA ) عبارات لرقيين الردردس والربلن واوبارف واومارسات "ؤأهها

 (D. E. Ingram:2007:10. )لدى مبلما اللنة والثقافة

ــــ  مههـــــا ــــا   اوبـــــاي   علـ ــــة عبـــــارات وضـــــة لهـــــا مســـــروسات مخرلفـــــة مـــــج ألاد: " ودبـــــرف البتـــــث ارحـ اءه لرقيـــــين اللنـ

 "والثقافة واومارسات الربليمية والرقوسمية وال مو اولا لدى مبلما اللنة البرلية لل اطق    ن   ا 

 

 الاحرياجات الردرسبية

 ( 176: مجمة اللنة البرلية)ما يفرقر  ليه إلانسا  وسحلبه ( ارحائجة: )ارحاجة  لنة

 :وت  اصحالح الت ؤوس  

 تتقيق م ـداف مبي ـةه وقـد تكـو   ـله القـوى  يجاؤيـة ارحاجات ح  قوى مترك     
ك
ة تدفة شاصا

وقــــد تكــــو  ( نالحبــــام)ه وقــــد تكــــو  ارحاجــــات جســــمية (ناوخــــاوف)ه وقــــد تكــــو  ســــلبية (نالرابــــات)

 (.261: 1998: رمزي نام  وميشي  تكال( )نا مج)نفسية 

  ار ــــا ناشــــ ة عــــج حالــــة نقــــط ال ي ظــــر  ليهــــا ؤاعرب( 16: 1982: متمــــود نامــــ  ال اقــــة)ارحاجــــات ع ــــد

واضـــحرابه ؤــــ  ؤاعربار ـــا عوامــــ  ترواجـــد تــــ   دراي الفــــرد نالرابـــات وألااــــراض تولـــد لديــــه حاجــــة 

 . بينها لربلن البرلية

  يمثــــ  الاســـربمال ألاول فجــــوة مو "ؤــــأ    ـــاي اســــربمال   للفـــظ ارحاجـــة ( 18: 1982: تـــايلور )وســـرى

 ولــ   مفهــوم وبيــ
ك
ار مراــوب فيــهه ؤي مــا الاســربمال الثــانج ع ــد  بــ، مســافة ؤــ   مــا  ــو قــائن فبــال

علمــاء الــ فس يقصــد ؤــه تــوترات تــ  الكــائج الحــ  ينبغــ  م  تصــ    ــ  حالــة تــواز  نــج يتــافظ الكــائج 

 "الح  عل  حالره الةحية السوسة
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بلـن تل  الفجوة ت  اوبارف وألاداءات والاتجا ات ؤـ   مـا يمرلكـه اوبلمـو  ومـا  يتراجونـه لرتقيـق مبـاي   م

 ".اللنة البرلية لن   ال اطق   بها

 حدود البتث

 :يقرصر البتث ارحا   عل 

  تتديد مباي   مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا الكبار ت  ضوء اوباي   الباويةه و ل     مبلـن

 . ألاطفال يجب م  تروافر فيه  ب، اوباي   واولشرات ارااصة ؤه

 ـــ ـــج  بـــــ، الـــــبالد تتديـــــد احرياجـــــات عي ـــــة مـــــج مبلمــ ا البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــا مـــــج اوصـــــرس   ومــ

 .ألاج بية ألاخرى 

 عي ة البتث

مجموعـــة مـــج مبلمـــا اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا تـــ  مركـــز الشـــيخ زايـــد لربلـــين البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا 

مـج مبلمـا البرليـة ؤا ز ر الشرسفه وت   ب، اوبا د ارااصـة لربلـين البرليـة لل ـاطق    ن   ـاه ومجموعـة 

ا ت  مصره ومنهن مج تـن  لل اطق    ن   ا مج نيج  يا وممرسكا ومال ديا وج وب السودا  منهن مج نا  مرواجدك

 .مراسلره ؤالت يد إلاليكت ونج

 م هج البتث

اوــ هج الوصــفج الرتليلــ  لوصــف وتتليــ  ألادؤيــات  ات الصــلة ؤمشــكلة البتــث و عــداد اســتبانة ؤاحرياجــات 

 .    اوباي  ه وتتلي  ؤيانات الاستبانةه واسرخراج ال رائف وتفس   ا وم اقشتها اوبلم  

  جراءات البتث

مــــا مبــــاي   مبلــــن اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا  تــــ  ضــــوء اوبــــاي    "ل جاؤــــة عــــج الســــلال ألاوله و ــــو  .1

خلت إلاجراءات الرالية" الباوية وبلن اللنات ألاج بية؟
ُ
 :ات

 ـــ ات والدراســـــات البرليـــــة وألاج بيـــــة اليـــــا ترتـــــدب عـــــج كفايـــــات مبلـــــن اللنـــــة البرليـــــة لن ـــــ  مراجبـــــة ألادؤيــ

 .ال اطق   بهاه واليا ت اولو ؤرامف  عداد مبلن اللنة البرلية لن   ال اطق   بها

   مراجبـــة ألادؤيـــات والدراســـات البرليـــة وألاج بيـــة اليـــا ترتـــدب عـــج مبـــاي   مبلـــن اللنـــات ألاج بيـــة  شـــك

  TESOLومباي    ACTFLمباي   عامه وم مها 

 عداد قائمة ؤمباي   مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  ضوء اوباي   الباويةه وألادؤيات الساؤقة . 

  عــرض القائمــة علــ  مجموعـــة مــج الســادة اوتكمـــ   اوخرصــ   ؤربلــين البرليـــة لل ــاطق    ن   ــا للرأكـــد

 221.مج صدق القائمة

                                                           
221

 :تشرف البتث ؤرتكين السادة آلاتية مسماؤ ن  

 ا ؤا ز ر د متمود نام  ال اقة مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤجامبة ع   شمسه واوشرف الربليما وركز الشيخ زايد لربلين البرلية لل اطق    ن   .م

 .الشرسف
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 راء السادة اوتكم   و عداد ا ت  صور ها النهائيةتبدي  القائمة ت  ضوء آ. 

مــا ارحاجــات الردرسبيــة وبلــن اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا : ل جاؤــة عــج الســلال الثــانج للبتــثه و ــو .2

خلت إلاجراءات الرالية
ُ
 :البربج      له اوباي  ؟ ات

 مـدى ارحاجـة الردرسييـة "تتـو ع ـوا    عداد استبانة بها اوبـاي   وملشـرا هاه وممـام نـ  منهـا  ـالب خانـات

 ".مهنه مهن     حد ماه ا   مهن" تضن "  ليها

   تحبيق الاستبانة عل  مجموعة مج مبلما البرلية لل اطق    ن   ا اوصرس. 

 ا واسرخراج ال رائف وتفس   ا  .تتلي  الاسرجاؤات  حصائيك

بيـــة وبلـــن اللنـــة البرليـــة لل ــــاطق   مــــا مـــدى ارحاجـــة الردرس: ل جاؤـــة عـــج الســـلال الثالـــث للبتـــثه و ـــو .3

خلت إلاجراءات الرالية
ُ
 : ن   ا ا   البربج      له اوباي  ؟ ات

   مـدى ارحاجـة الردرسييـة " عداد استبانة بها اوبـاي   وملشـرا هاه وممـام نـ  منهـا  ـالب خانـات تتـو ع ـوا

 ".مهنه مهن     حد ماه ا   مهن " تضن "  ليها

 موعــــة مـــج مبلمــــا البرليــــة لن ــــ  ال ــــاطق   بهـــا ألاجانــــب ســــواء منــــانوا ؤمصــــر مم تحبيـــق الاســــتبانة علــــ  مج

 .ؤبالد ن

 ا واسرخراج ال رائف وتفس   ا  .تتلي  الاسرجاؤات  حصائيك

ل جاؤــــــة عــــــج الســــــلال الرا ــــــة للبتــــــثه و ــــــو  ــــــ  توجــــــد فــــــروق  ات داللــــــة  حصــــــائية ؤــــــ   الاحرياجــــــات  .4

ـــ  البيانـــــات الردرسبيـــــة وبلـــــن اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــ ـــن تتليــ ــــةه تــ ـــ  البرليـ ا البربـــــج وال ـــــاطق  ن ــ

 . ن اسرخراج ال رائفه T-Testاووجودة ؤاالسربيانات ؤاسرخدام 

 م مية الدراسة

 مج
ك
 :يروقة م  تفيد  له الدراسة كال

اوس ول   عج ؤرامف  عداد مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   اه حيث تقدم لهن اوباي   اليا يجب  .1

ت   لا اوبلنه وتب   لهن مدى الاخرالف ت  درجة ارحاجة الردرسبية لهـلا اوبلـن  ليهـاه واليـا  توافر ا

ــــا مو ا ــــ  عربــــج)قـــد تنــــرف عــــج عامــــ  ار  يســــية  ه وحـــ  تــــ   لــــ  تبــــد مــــج موائــــ  الدراســــات اليــــا (عرليك

باـ  الباحثـة ا رمو ؤاوقارنة ؤ   مبلن البرلية لل اطق    ن   ا البربج مو ال اطق  ن   اه حيث لـن ت

 .عل  دراسة ساؤقة مقارنة

ــا  .2 اوبلمـ  ه حيـث تقــدم للمبلـن اوبــاي   اليـا ينبغـ  عليــه الوصـول  ليهــا والسـع    ـ  ت ميــة نفسـه مه يك

ا  .مج خاللهاه واليا تساعده عل  تقوسن  اتهه وعل  م افسة مبلما اللنات ألاج بية عاويك

                                                                                                                                                                      
 .امبة ع   شمسد  فرح  عل  يونسه مسرا  او اهج وطرق تدردس اللنة البرلية ؤج.م

 .سفد متمود عبده فرجه مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤجامبة ألاز ره ومدير مركز الشيخ زايد لربلين البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشر .م

 د عبدالقادر داود ه مدير مركز اللنة البرلية لل اطق    ن   اه ؤجامبة اودي ة الباوية ؤمال ديا .م

 .ولةه نائب مدير مركز اللنة البرلية لل اطق    ن   اه ؤجامبة اوديج الباوية ؤمال دياخالد قمر الد/ د
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  لهن اوباي   واولشرات اليا يتراج  ليهـا اوبلمـو  مدربج مبلما البرلية لل اطق    ن   اه حيث تب  .3

ؤدرجــة ؤدرجــة كب ــ ة مو ؤدرجــة مروســحة مو ؤدرجــة قليلــةه فيســتهدفوهها تــ   عــداد التــ امف الردرسبيــة 

ا مو ا   عربج  .لهن م  اءارادمة مراع   ت   ل  نو  اوبلن عرليك

ه اوبـاي     ـ  تتسـ   البمليـة الربليميـة ن  مربلما البرليـة مـج ال ـاطق    ن   ـاه حيـث يـلدي ت فيـل  ـل .4

 . لهن

 طار ال ظري إلا 

 :يبرض البتث ارحا    طاره ال ظري ت   ال ة متاور عل  ال تو آلاتج

  عداد مبلن البرلية لل اطق    ن   ا: اوتور ألاول 

 و   نانــــو  ــــله حــــ  م ميــــة  عــــداد مبلــــن اللنــــة  شــــك  عــــامه فــــإ   عــــداد مبلــــن اللنــــة لل ــــاطق    ن   ــــا

ترضــاعف م ميرــه  شـــك  مكتــ  وموســـةه  لــ     مبلـــن اللنــة  ؤ ائهـــا يكمــ  الب ـــاء الثقــات  الـــلي يرســيه آلاؤـــاء 

ورجــــال الــــديج ومفــــراد اوجرمــــة  شــــك  عــــامه ممــــا مبلــــن اللنــــة لل ــــاطق    ن   ــــا فهــــو يضــــة ؤيديــــه مو ــــ  لب ــــات 

، ما يثـار عنهـا مـج خرافـات مو محقـاد الصرح الثقات  للنره ت  م  ا  اوربلم  ه  نه يبرض  قافة ممرهه وس ق

مو تشويهاته وسفب   ل  ؤحرسقة دؤلوماسـية ال تقلـ  مـج  قافـات آلاخـرسجه وتـ  الوقـو نفسـه تبلـ  مـج شـأ  

 قافره ومج   ا تظهر م ميره اورضاعفةه  نه  اي الرجـ  الـلي قـد يكسـب ملسـديج جـدد لفكـره و قافرـه مو 

 .يبرليهما ؤمبارض   جدد

الـــلي دفـــة ؤالبديـــد مـــج مبا ـــد تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا   ـــ   نشـــاء ؤـــرامف ولبـــ   ـــلا  ـــو 

خاصة اعداد مبلمهـاه ومـج  لـ  ؤـرامف مبهـد ارارطـوم الـدو  ه ومبهـد جامبـة اولـ  سـبوده ومبهـد جامبـة 

الــــبالد  مم القــــرىه ومبهــــد جامبــــة إلامــــام متمــــد ؤــــج ســــبوده ولرنــــامف ار امبــــة ألامرسكيــــة ؤالقــــا رةه ومنهــــا تــــ 

النرليــــة ؤرنــــامف جامبــــة مينســــوتاه وميتشــــ ا ه ولركلــــ ه وشــــيكااوه ومرسزونــــاه و نــــدياناه وواشــــ حج وتكســــاس 

 .ؤالواليات اورتدة ألامرسكية

كمــا م    ــاي ؤــرامف مربــددة تــ  اوجرمــة آلاســيويه ومنهــا تــ  مال ديــا   مبهــد الت ؤيــة ؤار امبــة إلاســالمية 

جــــــة اواجســــــر   تـــــ  تــــــدردس اللنــــــة البرليــــــة لل ـــــاطق    ن   ــــــاه ومنهــــــا تــــــ  والـــــلي يقــــــدم ؤرنامجــــــا خاصـــــا وــــــ ح در 

ـــالمية والبرليــــة " ندونيســــيا  ـــالمية " مبهــــد البلــــوم إلاسـ ؤجاكرتــــا الرــــا ة ر امبــــة إلامــــام متمــــد ؤــــج ســــبود إلاسـ

 (عبدالرحمج ؤج تشي . )ؤالرساض

ؤدرجـة كب ـ ةه ممـا زاد مـج  و مج ار دير ؤاللكر م  نسبة إلاقبال علـ  تبلـن البرليـة ؤالبـالن مجمـة زادت

الاحريــاج   ــ  مبلميهــاه ولالرــا     ــ  عقــد دورات تدرسبيــة لهــنه ومــج  لــ  مــا نــا  تــ  الواليــات اورتــدة ألامرسكيــة 

( 7493)لبدد مج اودرس   والحالب ؤلغ مجمـوعهن  2111و  2117عقدت دورات تدرسبية  ؤ   عامج "حيث 

 (  Hart, Betsy 2012عج  2113: مهدي البش)
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ا ت  مندونيسياه ففج اوبا د الرقليديـة للربلـين إلاسـالمج   وزسادة عدد مبلما البرلية يظهر ؤوضوح ميضك

مبلمـاه (  3117)وسبلـغ عـدد مبلمـا اللنـة البرليـة الرـا ب   لـوزارة الت ؤيـة . مبلمـا(  22147)يبلغ عدد اوبلم   

ـــغ عــــدد ن  فضــــال عـــــج الــــليج يبلمـــــو  اللنـــــة البرليــــة ؤجانـــــب تخصصــــهن ألاسا ـــــ ا ـــن(  1511) وسبلــ ـــا . مبلــ وممــ

: عبدالرحمج مو  ج مؤكر)مبلما ه ( 121ه  111) اوبلمو  الباملو  ت  وزارة الشلو  الدينية هفيبلغ عدد ن 

 (. ـ1421

وعل  الران مج  لا البدد الكب   وبلما اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  مندونيسيا  ال م  البديد مج 

ضبف وتدنج الكفاءة اللنوسـة لهـلالء اوبلمـ   ه وتـ   ـلا الصـدد يشـ   متمـد افـرا  زسـج الدراسات مشار     

ال منـــو  مبالنـــا   ا ( "  ندونيســـيا)البميـــد ألاســـبق لكليـــة آلاداب تـــ  جامبـــة ســـونج امبيـــ  تـــ  ســـوراؤايا -البـــالن 

 "   .ال يجيدوهها[ مدر  ا اللنة البرلية لن   ال اطق    ن   ا ت   ندونيسيا]قلو    كث  ا مج مدرسيها 

وتـــــ  ؤرونـــــاي نجـــــد م  مبظـــــن اوبلمـــــ   قـــــد تخـــــرج  تـــــ  مقســـــام اللنـــــة البرليـــــة والدراســـــات إلاســـــالمية تـــــ  

وتـــ  مبهـــد مبلمـــا اللنـــة البرليـــة تـــ  نليـــة الدراســـات إلاســـالمية ؤت ونـــايه  .ار امبـــات البرليـــة وخاصـــة ألاز ـــر

  علـــ  ؤكـــالورسوس الت ؤيـــة تـــ  الدراســـات ومبهـــد الســـلحا  حســـج البلقيـــة للدراســـات الت ؤوســـةه حيـــث يتصـــلو 

ـــالمية ــــا تـــــ  اللنـــــة البرليـــــة. إلاسـ . وعلـــــ   ـــــلا فمبظمهــــن مرخصـــــط تـــــ  الدراســــات إلاســـــالميةه ولـــــيس مرخصصك

و لالء ارارسجو   ن الليج يشكلو  آلا  نواة مبلما اللنة البرلية مج الت وناوس   البامل   ت  وزارة الت ؤية 

 .( ـ1421: عبدالرحمج مو  ج مؤكر)

وعل  الران مج وجود  له اوبا د ومتاولة  نشاء ا   اه  ال م  الدراسات م بتو ضـبف مبلمـا اللنـة 

فمــنهن مــج يفرقــر   ــ  إلاعــداد ألانــاديما اورخصــطه ومــنهن مــج يفرقــر   ــ  إلاعــداد " البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا 

و ــلا مــا مكدتــه دراســة خديجــة عــز ( 6 :ت.د: رشــدي طبيمــة" )الت ؤــوي او اســبه ومــنهن مــج يفرقــر لكــال ألامــرسج

ا ت  وضوح ألا داف ودقتها -ؤوجه عام–ؤرامف إلاعداد "الديج حيث توصلو     م    ا شديدك  ".تبانج قصورك

 (.1991: خديجة عز الديج)

وقـــد يرجـــة ســـبب  ضـــبف  عـــداد مبلـــن البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــاه   ـــ  الاجتهاديـــة تـــ  ؤـــرامف إلاعـــداد لـــهه 

شــهرة  ــله ار امبــات اليــا ترــو   إلاعــداده  ال منــه يرفــاوت مــج جامبــة   ــ  مخــرىه ومــج مبهــد فبلـ  الــران مــج 

و ـلا الرفـاوت مكدتـه الدراسـات .     آخره مما نرف ع ه الرفـاوت تـ  مسـروسات اوبلمـ  ه وتـ  جوانـب كفـاء هن

اللنـــوي : وى الربليمــاتفــاوت حــاد تــ  نوعيــات اوقبـــول  ه وتــ  مــدة الدراســةه وتــ  اوترــ"الســاؤقةه وم بتــو منــه 

كما م  ألامر لن يقرصر عل  الرفاوت ؤ   الت امف ؤ     مبظن (.     138: 1985:   عل  مدنور " )واولا والثقات 

ـا  مـا تجـد طنيـا  ار ـانب   اللنـوي واولـا "ؤرامف إلاعداد لن تواز  ؤ   إلاعـداد اولـا واللنـوي والثقـات  ه فنالبك

 (138: 2116: عل  مدنوره و يما   رسدي " )عدا مبهد ارارطوم الدو   عل  ار انب الثقات ه فيما

ولكج يمكج تج ب  لا الرفاوت ؤ   ؤرامف إلاعداده ولكج يمكج عم  تواز  ؤ   جوانب إلاعداد الثال ةه 

 .يجب م  تكو    اي مباي   دولية لهله الت امفه ومباي   دولية وبلن ال اطق    ن   البرلية
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ـا مـا و   مبلن ال ـا مـج مبهـد خـاص اعـدادهه و نـه االبك ـا مرخرجك لنة البرلية لل اطق    ن   ا لـيس دائمك

ــا لهــا  ــن يمــتهج تبليمهــا لل ــاطق    ن   ــاه ــا تــ  تبلــين البرليــة   لهــا مو دارسك لــلل  لــزم وجــود _ يكــو  مرخصصك

 (.  ت  اوسرقب  ؤإ    )اوه ة مباي   دولية لهلا اوبلنه تساعد ت  تدرسبه وتقوسمه و عحائه ترخيط وزاولة 

 الفرق ؤ    عداد مبلن اللنة البرلية  ؤ ائها ولل اطق    ن   ا 

لقد نا  تبلين البرلية لل اطق    ن   ا ت  محيا  كث  ة وما زال يرن عج طرسق اوبلم   اوبديج لربلين 

ق ؤـ   تبلـين البرليــة  ؤ ائهـا وتبليمهـا لن ــ  اللنـة البرليـة  ؤ ائهــاه فمـا زال عـدد اوبلمــ   الـلي يـدرنو  الفــوار 

ه عل  الران مج وجود عدة مبا د اعداد مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   اه وفيما يل   ب، 
ك
مؤ ائها قليال

 .الفروق ار و رسة ؤ   مبلن البرلية  ؤ ائهاه ومبلمها لن   ال اطق   بها

 مج حيث الدور ( م)

لرقليـــدي  ـــو ناقـــ  للمبرفـــةه ممـــا دوره ارحـــديث فهـــو يربـــدى تبلـــين اللنـــة   ـــ  دور مبلـــن اللنـــة  ؤ ائهـــا ا

تكــــــوسج شاصــــــية اوــــــربلنه و  ــــــ  ؤ ــــــاء اتجا اتــــــه وقيمــــــه ومبرقداتــــــهه و  ــــــ  تبليمــــــه مهــــــارات الرفك ــــــ  واوهــــــارات 

 .ارحياتيةه ؤاخرصار  و مرب ومبلنه ومرب  له ؤالدرجة ألاو  ه وببد  ل  فهو ميسر للبملية الربليمية

ـــ  م ـــن اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــاه فهـــــو يربامــ ـــــا–مـــــا مبلــ ـــجه لـــــه  قافرـــــه  -االبك ـــ  نا ــ مـــــة مـــــربلن كب ــ

ـــ   ـــــله  ـــ  نــ ـــ  ةــ ـــلوب تبلمــــه الـــــلي تبـــــود عليـــــهه وتـ ـــ ه ومســ ـــ  الرفك ــ واتجا اتــــه وقيمـــــه ومبرقداتـــــه وطرسقرــــه تــ

مو مخالفــــة مو الثواؤـــوه يـــأتج مبلـــن البرليـــة ليضـــيف مبــــارف ومداءات و قافـــات جديـــدةه قـــد تكـــو  مر اســـقة 

ا لثقافره ألاصليةه وعل  اوبلن م  يقـدمها  شـك  يرقبلـه اوـربلنه وسرقبلـه الرفك ـ  ارحـره وعليـه  م اقضة تمامك

ا لهاه ؤ  ول مط تبلمه  .م  يتت م طرسقة اوربلن ت  الرفك  ه وسدرس مراعيك

اه م   ــلا اوــربلن ال ا ــج تــ  فكــره و قافرــه وشاصــيرهه يــر بلن مبــارف قــد تبــدو ومــا يجبــ  ألامــر صــببك

ؤالنســـبة لفكـــر و قافـــة ولنـــة اوبلـــنه و  ـــا يكمـــج الفـــارق الـــرئيس ؤـــ   مبلـــن اللنـــة  ؤ ائهـــا ( طفوليـــة اوســـروى )

مة التدامه ( نا  ة الفكر)ؤحرسقة ( طفولية اوسروى )ومبلمها لل اطق    ن   ا بها   اي اللي يبلن اوبارف 

ا ؤاللنة ار ديدةؤربلين مهارات ومبارف ومداءات اللنةه ومها  .رات الرفك   ميضك

 مج حيث إلاعداد( ب)

واخـرالف دور مبلــن اللنــة لن ــ  ال ـاطق   بهــا عــج مبلمهــا  ؤ ائهــا يجـب م  يــ بكس علــ   عــدادهه فمبلــن 

اللنـة لن ـ  ال ـاطق   بهـا يجـب م  يـدرس نظرسـات اكتسـاب اللنـةه وطرائـق  تـدردس اللنـة ألاج بيـةه وسجــب م  

الرقاؤلية ؤ   لنره وبب، اللنات ألاخـرىه وسجـب م  يـدرس  بـ، دروس علـن اللنـة  يدرس  ب، الدراسات

الاجرمـــاع  وال فســـ ا والرحبيقـــجه وحاجـــات اوربلمـــ   اللنوســـةه كمـــا منـــه يجـــب م  يـــدرس ســـيكولوجية الـــربلن 

  ع د الكباره وسجب م  تتسة  قافره لتشم  البديد مج اوبلومات عج  قافات مربلميه اوخرلفـةه وسجـب م

 .تكو  شاصيره قادرة عل  الركيف مة  لالء اوربلم   مخرلفج ألاصول والثقافات واحروائهن

ن   له ألامور قد ال تكو  مساسـية تـ   عـداد مبلـن اللنـة  ؤ ائهـاه لكنهـا مساسـية تـ   عـداد مبلـن اللنـة 

 .لل اطق    ن   اه للا لزم م  يكو    اي ؤرامف خاصة اعداد  لا اوبلن

 يث طرائق الردردس و جراءاتهمج ح( ج)
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تخرلــف طرائــق تــدردس اللنــة البرليــة  ؤ ائهــاه عــج طرائــق تدردســها لن ــ  مؤ ائهــاه فشــرا  ؤــ   مــج يبــرف 

اه وستراج فقط وبرفة طرسقة قراء ها وكراؤتهاه ولـ   مـج ال يبـرف عـج الكلمـة 
ك
ا وتتد  مبانج الكلمات اسرماعك

ا مجهولة سـمبها وسرسـد م  يرلح هـا ؤرمـوز مكرولـةه ومبـا  مرتبحـة بهـاه فهـو يترـاج متـاوالت عديـدة  ال مصواتك

 .ت  الاسرما  وال حق والكراؤة

وشــرا  ؤــ   مــج يبــرف الت اكيــب الشــائبة لق مــ  ؤالســليقةه وال يخحــئ فيهــا  نــه لــن يســمة ا   ــاه ولــن 

ـــاه ولــــ    اي الحالـــب عـــاؤر الســـبي  تـــ  دنيــــا اللنـــة ألاج بيـــة والـــ لي ال يبـــرف فيهــــا يســـمبها  شـــك  خـــاطئ االبك

ا  .شي ك

وشــرا  مــا ؤــ   الحالــب الكب ــ ه والحالــب صــن   الســجه وشــرا  مــا ؤــ   طالــب يفهــن اوــدلوالت الثقافيــة 

 . للكلمات وطالب جديدة عليه  له الثقافات

لـــلا فـــإ  طبيبـــة  ـــلا اوـــربلن تفـــرض علـــ  مبلمـــه طرائـــق تـــدردس مبي ـــة م ـــل ؤدايـــة تبلمـــه للنـــة تـــرتبط 

ؤربلن اللنات ألاج بية مث  اودخ  السـمع  الشـفهاه مو اوـدخ  الرواصـل ه مو الكلـ ه ؤمداخ  لنوسة خاصة 

مو الــــوةيفج مو ا ـــــ ه مــــج اوـــــداخ  وطرائـــــق الرــــدردس ارااصـــــة ؤــــاوربلن ألاج  ـــــا واليـــــا  هــــدف لر ميـــــة مهاراتـــــه 

 .بلمهاللنوسةه ومقارنة  قافره ؤالثقافة البرليةه كما تفرض عليه وسائ  تبليمية مبي ة ت اسب م

ـــا فقـــط ؤحرائـــق تـــدردس اللنـــة لنجانـــبه ؤـــ   نـــه قـــد  ومبلـــن اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــا لـــيس ملزمك

يســـرخدم طرائـــق تـــدردس ومســـاليب تبلـــنه ووســـائ  تبلـــين يســـرخدمها زميلـــه الـــلي يبلـــن اللنـــة  ؤ ائهـــاه ولكـــج 

ــا ؤمشــاركر ــا خاصك ه وبلمــه وتفاعلــه مبــه تــ  البمليــة  بــد تحوسر ــا لر اســب اوــربلن ألاج  ــا الــلي يهــرن ا رمامك

 .الربليمية

 الفرق بين معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها العربي، ومعلمها الناطق بغيرها

 من حيث معايير املعلم (:أ)

مبـــاي   اوبلـــن اليـــا يجـــب توافر ـــا فيـــه لربلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا واحـــدة ع ـــد كـــال ال ـــوع   مـــج  

ـــ    ـــن مبـــــاي   متـــــددةه ومرفـــــق عليهـــــا لكـــــ  مـــــج يأخـــــل ( بـــــج واوســـــربربالبر )اوبلمــ ـــ  اوبلــ ــــب م  ترـــــوافر تــ ه فيجـ

ا وزاولة مه ة تدردس اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه و له اوباي   ح  الهدف الرئيس لهلا البتث  .ترخيصك

 من حيث برامج إلاعداد(: ب)

  ـــا   ـــ  مســـروى مبـــ   مـــج اوبـــارف واوهـــارات مـــج اوفتـــ ض م  يصـــ  مبلـــن اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن 

ا  ن   البرلية  ا مم ناطقك ه ولكج (مسربرب)وألاداءاته عل  اوسروى ألاناديما واولا والثقات ه سواء منا  عرليك

 ـــــ  تتســـــاوى نســـــب إلاعـــــداد ع ـــــد نـــــ  منهمـــــا؟ ؤمبنـــــج آخـــــر  ـــــ  يترـــــاج كال مـــــا   ـــــ  نفـــــس القـــــدر مـــــج إلاعـــــداد 

ج إلاعداد اولاه ونفسه مج إلاعداد الثقات  حيج يص       اي اوسروى اوب  ؟ مم ألاناديماه ونفس القدر م
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 يترــاج   ــ  قـــدر مــج إلاعـــداد اولــا معلــ  مـــج ألانــاديما والثقــات ؟ مو اوبلـــن ال ــاطق  ن ـــ  
ك

م  اوبلــن البربــج مـــثال

 البرليةه يتراج     القدر الثقات  معل  مج ألاناديما واولا؟

لـــن تجـــب عنهـــا ألاؤتـــاب الســـاؤقةه وحـــ   ـــدف مـــج م ـــداف  ـــلا البتـــثه يصـــ   ليـــه تـــ    ـــله التســـاؤالت

 .النهاية ؤإ    

 من وجهة نظر الطالب(: ج)

ممــا مــج وجهــة نظــر الحــالبه فلــن ُيباــ  علــ  دراســة تبــ    شــك  علمــا وجهــة نظــر الحــالب تــ  ميهمــا مفضــ  

ن ــ  البرليــةه ممــا البتــوب ألاج بيــة اليــا مجرســو علــ  ؤالنســبة لهــنه اوبلــن ال ــاطق ؤالبرليــة مم اوبلــن ال ــاطق  

مبلــن إلانجل ديــة نلنــة مج بيــة فقــد م بتــو م   بــ، الحــالب يفضــ  اوبلــن إلانجل ــدي لقــوة كفاءتــه اللنوســةه 

وببضـــهن يفضــــ  اوبلــــن ا ــــ  ال ــــاطق ؤاانجل ديــــة  نــــه خــــاض تجــــارب تبلــــن اللنــــة إلانجل ديــــةه ودبــــرف مــــواطج 

ولقـــد قامـــو الباحثـــة ؤرجرلـــة اســـرحالعيةه اســـرحلبو فيهـــا . رحية م  يج بهـــا لحالؤـــهصـــبولتها ومشـــكال ها فيســـ

ـاه وبرفـة مي اوبلمـ   مفضـ  ( مرببو  )رمي  ب، الحالب ال اطق    ن   البرلية ؤاوركزه والبالغ عدد ن  طالبك

يرتـــدب مبهـــن  ؤرفضـــي  اوبلـــن البربـــج  نـــه%( 111)وجـــاءت الـــردود ؤنســـبة ( البربـــج مم ال ـــاطق  ن ـــ  البرليـــة)

ا  ؤاللنة البرلية الفصيتة  .دائمك

 .معايير إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها: املحور الثاني

 مصطلحات مرتبطة باملعايير. 8

يســـرخدم مصـــحقأ اوبـــاي   تـــ   بـــ، الدراســـات ؤمبنـــج ألاســـس مو الشـــروط الواجـــب توافر ـــا تـــ  اوبلـــن  و ـــو 

دام الةـحيح الـلي يتقـق اوبنـج اوربنـج تـ   ـلا البتـث للمبيـار ه اسرخدام قرسب مج الةحةه ولكج الاسـرخ

ــــحقأ  ــــرلزم اســــــرخدام مصــ ـــأ ( اوســــــروسات اوبيارســــــة)قــــــد يســ ــ ـــا تو ـ ـــ  اوبــــــاي   مههـــ ــــة تـــ ـــدة الرئيســ ــــ     او ـــ ه و لــ

اه ولكج نص ا مو ممرازك ا جدك ا مو جيدك  مو جيدك
ك

      مسروسات ألاداء اوروقةه مي تخت نا   ا نا   لا ألاداء مقبوال

 ــلا الرتديــد الــدقيقه يجــب م  يرــوافر لــدي اه مبــاي  ه وعالمــات مرجبيــةه وملشــرات مداءه ومقيــاس تقــديره 

 .وفيما يل  ؤيا  لهله اوصحقحات

   Benchmarksعالمات مرجعية ( أ)

حــ  عبـــارات عامــة تصـــف مــا يجـــب م  يصـــ   ليــه اوـــربلن تــ  نـــ  مكـــو  مــج مكونـــات اوبيــاره وتكـــو  صـــيااتها 

ا مج صيااة اوبيارمكا    (163: 2113: اوباي   القومية للربلين ت  مصر. )تتديدك

  Performance Indicatorsمؤشرات ألاداء ( ب)

ملشرات مو دالئ  يرن مج خاللها الرتقق مج ؤلوغ اوبياره وتكو  اولشرات "يجب م  يكو  تتو ن  مبيار  

ــــا للمرحلــــة مصــــااة  شــــك  مداء متــــدد يســــمح ؤقياســــهه وترــــدرج اولشــــر  ات تــــ  عمقهــــا ومســــروى صــــبولتها وفقك
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عبـارات تصـف ألاداء اوروقـة مـج الحالـب "حـ  وعلـ   ـلا فملشـرات ألاداء ( 31: 2114: ولين عبيـد. )الربليمية

ــا للمرحلــة الربليميــةه وترصــف صــيااتها ؤأههــا مكاــ    لرتقيــق الحرســق وترــدرج تــ  عمقهــا ومســروى صــبولتها وفقك

ا ومكاـــ   جرائيـــة وبببـــارة مخـــرى فـــإ  ملشـــرات ألاداء تشـــ     ـــ  (. 161: 2113: وزارة الت ؤيـــة والربلـــين )  "تتديـــدك

ـــأ  ــــله اولشــــرات مــــدى الرقــــدم " ـــا الحالــــب مو اوبلــــنه وتو ـ مداءات مروقبــــة قاؤلــــة للقيــــاس واوالحظــــة يلديهـ

 (449: 2116: صالح مم   متمود" )صوب تتقيق اوباي   اونشودة

  Rubricsمقياس تقدير ألاداء ( ج)

 -جيـــد جـــدا -جيـــد -مقبـــول  -حـــ  قواعـــد لقيـــاس وتقـــدير مداء اوـــربلن تـــ  ضـــوء اولشـــراته وترـــدرج مـــج ضـــبيف

: 2113: اوباي   القومية للربلين ت  مصر)ممرازه ودبد ارحد ألادنى لرتقيق اولشر ارحصول عل  تقدير جيد 

163) 

ـــا  ـــ  )ودبرفهــ ـــج  شـــ ــــدير ألا ( 283: 2115: حســـ ـــا قواعــــــد لقيــــــاس وتقـ داء ؤالنســــــبة لكــــــ  ملشــــــر وتركــــــو   مــــــج ؤأههـــ

ا مرببة مسروسات  .مسروسات مو مدرجات ودسربم  االبك

 نشأة املعايير. 1

و لــ  علــ  م ــر (  (Decker:2003:141 1984وضــبو ممرسكــا البــلرة الفكرســة ألاو ــ  حــول اوبــاي   الت ؤوســة عــام 

حيـــث شـــهدت ممرسكـــا حركـــة  صـــالح  "ممـــة تـــ  خحـــر" ب ـــوا   1983نشـــر الرقرســـر الشـــه   الـــلي تـــن نشـــره عـــام 

 .  ترلوي تضم و ةهور اوباي   ت  اوجال الت ؤوي 

 2111ممرسكا عام "مصدرت وزارة الت ؤية ت  الواليات اورتدة ألامرسكية و يقة  ب وا   1991مؤرس  عام  8وت  

  القــر  ارحــادي تضــم و مالمــح حركــة  صــالح ترلــوي شــام  يبــد ممرسكــا لقيــادة البــالن تــ"  ســت اتيجية للت ؤيــة

والبشرسج حيث تمو م اقشة  له الو يقة مج قب  الكونجرس ألامرسكج و جراء  ب، الربديالت عليها تتو 

ـــا حـــول ". قـــانو  ممرسكـــا للربلـــين:  2111م ـــداف عـــام "ع ـــوا   ا فرعيك مبـــاي   "وقـــد تضـــمج  ـــلا القـــانو  تشـــردبك

 عج  نشاء  ب، الهي ات اوب ية ؤت فيل  لا مة  نشاء مجلس مرخصط لهله اوباي   فض" اوهارات اوه ية
ك

ال

 (.679: 2117: كمال نجيب)القانو  

ا مـج عــام  ه وزادت مــة تقــدين تقـارسر ســ وسة  شــأهها علــ  1994 ـن ؤــدمت حركــة اوبــاي   تـ  الرحــور الســردة ؤــدءك

 .مسروى الواليات واوسروى القومج تقدم مبلومات متددة ومقارنات عج  نجازات اودارس

ــــا مبــــاي   مبلمــــا اللنــــات ه ومنهــــا مبــــاي   وةهــــر  ت مبــــاي   وبلمــــا اوــــواد الدراســــية نــــ  علــــ  حــــدةه وةهــــرت ميضك

ACTFL    و مبايTESOL    الاتتاد ألاست ا   الفيدرا   وبلما اللنات ارحديثة ومبايAFMLTA   كرـب لهـا واليـا

ف ودسـرخدم ودبلـن اللنـة والثقافـة مقدمة يقول فيهاه اوبلن البار  للنات والثقافات  و الشاط الـلي يبـر 

ا مدى ارحياة .  ؤحرسقة مخالقية ومرأملةه وترضمج الانخراط ت  مجرمبات تبليمية ؤتيث يصبح اوبلن مربلمك

ــا تبلــين الحــالب احتــ ام وتقــدير  فهــو ال يرضــمج مجــرد تبلــين اوبــارف عــج اللنــة والثقافــاته ؤــ  يرضــمج ميضك

. حياتـــه ارااصــــة والرفاعـــ  مـــة آلاخـــرسج عتـــ  ارحـــدود اللنوســـة والثقافيــــةاللنـــة والثقافـــة والانـــدماج مبهمـــا تـــ  

(AFMLTA 2005). 
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 أهمية املعايير. 2

وحــ ه مبــاي   لربلــين اللنــة : ع ــد الرتــدب عــج تبلــين اللنــات ألاج بيــةه نجــد م    ــاي  ال ــة منــوا  مــج اوبــاي  

ح  تل  اليا تو أ اوسـروى اللنـوي اورجـو مـج ه و ( الاسرما ه والرتدبه والقراءةه والكراؤة)ؤمهارا ها ألاربةه 

ه ومشـهر ا مبـاي   مكرفـ ه ولقـد وضـبو (مبردك مو مروسط مو مرقدم مو مرم د)اوربلن ت  مراح  تبلمه للنه 

مكرفــ  مبــاي   لربلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه  و  ــاي مبــاي   العرمــاد ؤــرامف  عــداد اوبلــنه ومشــهر ا 

 National ( NCATE)طنا العرمــاد ؤــرامف  عــداد اوبلمــ   تــ  الواليــات اورتــدة ألامرسكيــة مبــاي   اوجلــس الــو 

Council for Accreditation of Teacher Education  ه ممـا ال ـو  الثالـث فهـا مبـاي   مبلـن اللنـات ألاج بيـة

ت  ؤرامف  عداده قب  ارادمة وح  اليا تب   اوهارات اليا يجب توافر ا ت   لا اوبلنه ولالرا   يجب مراعا ها 

 .TESOLومباي     ACTFLمو م  ائهاه و له ح  اوباي   اليا يهرن بها البتث ارحا   وم مها مباي   مكرف 

واوبـــاي    شـــك  عـــام يجـــب م  تشـــرق مـــج طبيبـــة اللنـــةه و قافتهـــاه ومـــج احرياجـــات اوجرمـــةه نـــج تـــلتج  مار ـــا 

ـــــهاورجــــــوةه وتحــــــور ال ظــــــام الربليمــــــاه و ــــــلا مــــــ ـــــرام ؤقولـ ــــده  نجـ ـــــات : "ا يلكــ ـــــاي   ؤاالحرياجـ ـــــرتبط اوبـ ـــــدما تـ ع ـ

وكـلل  ع ـدما تـرتبط ؤمبـارف اودرسـ    . ارحقيقية تـ  اوجرمـة فـإ  ال ظـام الربليمـا يخـدم  ـله الاحرياجـات

ـــــات . ومهــــــارا هن واتجا ــــــا هن اوحلولــــــة للبمــــــ  داخــــــ  نظــــــام الربلــــــين ـــــاي   ارحاجـ ـــــو اوبـ ـــــر   ا عكسـ ــــج آخـ ولمبنــ

فإهها تمدنا ؤإطار مفيد لرتديد ارحاجات اوه ية " ال ظام الربليما واوهام اوه ية للمبلن"جرمة ارحقيقية للم

ه ومج   ا لزم وجود مباي   خاصة ؤمبلـن (D. E. Ingram:2007:12). و اهج الردرسب وورحلبات الاعرماد اولا

ــــة  ـــاه تـــــرتبط ؤـــــاوجرمة البربـــــج ولالثقافـ ــــة لل ـــــاطق    ن   ــ ــــة البرليـ ــــة اللنـ ــــب للنـ ـــا او اسـ ــــة ولـــــا داء اولــ البرليـ

 .البرلية

 

 :وتظهر م مية مباي    عداد مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  ال قاط الرالية

ا للم اهجه وتساعد ت  تحوسر اوقررات والت امفه  .1  (D. E. Ingram:2007:10)تقدم  طارك

 .لنة البرلية لن   ال اطق   بهامبلما ال وتأ ي   عداد ت امفل يبحى ت  ضوئها الاعرماد .2

 .اوه ة مزاولة شهادة مو رخصة عل  لقحصول  اوبلن يل   داء الليألا  مسروى  تتدد .3

ا للرفك ـــ  تـــ  عملهـــن اولـــا .  تســـاعد اوبلمـــ   علـــ  فهـــن وتحـــوسر ممارســـا هن ارااصـــة .4 فهـــا تبـــد مرشـــدك

اوبلـــن ارحـــا   واوبـــاي   تبـــد فـــأي فجـــوة ؤـــ   وضـــة . ارحـــا   وتتديـــد احرياجـــا هن اوســـرقبلية للرحـــوسر

 تـ  مقاؤلـة اوبـاي   اوروقبـة مـج اوبلـن
ك

(. D. E. Ingram:2007:14). فرصة للربلن مكاـ  مـج نوههـا فشـال

ا لفهن مه ية اوربلن  (AFMLTA 2005). فاوباي   لن تصمن لرقيين مداء اوبلن ؤقدر م  تضة  طارك

القيـــادة ومجرمـــة الـــربلن وتبمـــ  علـــ  تتقيـــق  تـــلدي   ـــ  اســـرتداب نمـــط مـــج إلادارة ير ـــخ مفـــا ين .5

 .ار ودة الشاملة

 .تسا ن ت  توف   م اخ يكف  حق الربلين اورم د ر مية الحالب .6

 .تسا ن ت  الر مية اوه ية اوسرديمة ر مية اومارس   الت ؤوس   .7

 .تدعن اوباي   قدرة اوشارك   ت  البملية الربليمية عل  ح  اوشكالت واتخا  القرار .8
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 (2115: رضا مسبد . )تتقق الالتدام ؤالرم د ت  الربلن والقدرة عل  اورا بة والرقوسن ألاصي  .9

 املعلم ملعايير ألاساسية الخصائص. 4

تتســـن و ـــائق اوبـــاي    شـــك  عـــام  بـــدة خصـــائط مساســـية يجـــب توافر ـــا فيهـــا نـــج تـــلدي دور ـــا تـــ  تحـــوسر 

 :ه وح ( 4ه2118رشدي طبيمةه )م ن  له اراصائط  البملية الربليميةه ولقد مو أ

مو مهارا هـا مو  ؤتيث تنحج مخرلف مجاالت تبلين اللنة البرليـة سـواء مـج حيـث ف ـو  اللنـة: الشمول  -1

 .مو ا    ل   مسروسا ها مو مبلمها

 .ؤتيث تصقأ لنقحار البرلية عل  اخرالف ةروفها الربليمية مو مطر ا الثقافية : اورونة -2

تخـــدم او ظومــة الربليميـــة وتشـــبة ارحاجــات ارحقيقيـــة اليـــا تســهن تـــ  رفـــة مســـروى  ؤتيـــث: اوجرمبيــة -3

 .ألاداء اللنوي 

ؤتيـــث يســـهن تـــ  مخرلـــف مراحلهـــا مطـــراف او ظومـــة الربليميـــة ممـــج تخـــدمهن  ـــله اوبــــاي   : اوشـــاركة -4

 .سواء ت  م  اء  عداد ا مو ت فيل ا مو تقوسمها

رن ـ ات ار ديــدة ومــا يشــهده ميـدا  تبلــين اللنــة مــج مســرجدات ؤتيــث تصــقأ وواجهــة او: الاسـرمرارسة -5

   .سواء عل  مسروى الرجارب مو البتوب

   اوسروسات اوبيارسة حسب طبيبتها ينبغ  م  تكو  قاؤلة القياس و ل  ت  ضوء الصيااة : القياس -6

 .إلاجرائية لهله اوباي   وما ي بثق عنها مج ملشرات

م ألاقحــار البرليــة نلهــا مركــزة علــ  الروجهــات البامــة للثقافــة البرليــة إلاســالمية ؤتيــث تخــد: إلاقليميــة -7

 .دو  الربرض راصوصيات  له ألاقحار اليج يت ي لها حق مبار تها ؤاوبادك وآلاليات او اسبة لها

 املعايير العاملية ملعلمي اللغات ألاجنةية .5

  TESOLمعايير :  ( أ)

 Teaching English to Speakers of Otherنجليةيووة كلغووة أجنةيووة أعوود الاتحوواد العوواملي لتعلوويم اللغووة إلا 

Languages   (TESOL )  مباي   يجب م  تروافر ت  مبلن اللنة إلانجل دية نلنة  انيةه وح  نالرا: 

 اللغة ، ويضم معيارين: املجال ألاول 

مهـــا ه وعلـــ  تحبيـــق اللنـــة ك ظـــامه وتركـــز ملشـــراته علـــ  مبرفـــة اوبلـــن ؤمكونـــات اللنـــةه ولركامـــ  نظا ( م)

اوبرفـــة الصــــوتية ه والصـــرفية ه وال توســــةه والدالليـــةه ومبرفــــة م ـــر الســــياق علـــ  اللنــــةه ومســــاعدة 

اوبلمـــــ   علـــــ  تحـــــوسر الكفايـــــات الشـــــفهية والقــــــراءة ومهـــــارات الكراؤـــــةه واوبرفـــــة ؤالبالاـــــة وتراكيــــــب 

ا ج ا للمربلم  اراحابه والكفاءة اللنوسة ت  اللنة إلانجل دية ؤتيث يمث  نمو جك  .يدك

اكتساب اللنة وتحور اه وتركز ملشراته عل  فهن نظرسات اكتساب اللنة وتحبيقا هاه وفهن ال ظرسات (  ب)   

والبتــــوب اليــــا تو ــــأ اخــــرالف تحــــور تبلــــن القــــراءة والكراؤــــة تــــ  اللنــــة ألاو ــــ  ع ــــه تــــ  اللنــــة الثانيــــةه و دراي 

 .فيها كأساس لربلن إلانجل ديةم مية لنة اوربلم   ألاو   واسرخدام مهارا هن 
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 الثقافة: املجال الثاني

ـــ  ـــن اللنــــةه ومبرفـــــة الصــــراعات الثقافيـــــة  وسركــــز علـ ـــن اوبرفــــة ؤقيمــــة الثقافـــــة واوبرقــــدات تــــ  تبلـــــين وتبلـ فهــ

 .وألاحداب الرئيسة اليا يمكج م  تل ر عل  اوربلم  ه ومبرفة الاخرالفات الثقافية ؤ   اوربلم  

 يط، وتنفيذ الدرس وإدارة الفصلتخط: املجال الثالث

ـــ  وسركــــز علـــــ  الرخحـــــيط لربلــــين إلانجل ديـــــة نلنـــــة مج بيــــة تـــــ  ضـــــوء اوبــــاي  ه و  ـــ  الفصــ  نشـــــاء ؤي ـــــة داعمــــة تــ

تخحـــيط ختـــ ات تبليميـــة مخرلفـــة ؤ ـــاء علـــ  تقـــوسن الحالـــب تـــ  اللنـــة إلانجل ديـــة وكفاءتـــه تـــ  لنرـــه الدار ـــ اه و 

ـــالب الرســـــما الســــاؤق ومبارفـــــهه ألاو ــــ ه ونمــــط تبلمـــــهه وخت اتــــه تـــــ  تبليمــــه  وتــــوف   الاحرياجـــــات ارااصــــة للحــ

او قحبــ   عــج الربلــين الرســماه يخحــط لرــدردس يراعــ  الرقــوسن وسرضــمج مواضــية لبــالج مشــكالت الحــالب 

 . الربليمية

ه وت ميـــة (اســـرما ه وتتـــدبه وقـــراءةه وكراؤـــة)تقـــدين منشـــحة ومـــواد تبليميـــة تركامـــ  فيهـــا مهـــارات اللنـــة ( ب)

  وتتــــدب الحــــالب  اــــراض مناديميــــة واجرماعيــــةه وتــــدردس القــــراءة والكراؤــــة تــــ  ضــــوء مبــــاي   تبلــــين اســــرما

 .اللنة

اســــرخدام اوصــــادر والرك ولوجيــــا ؤفاعليــــة تــــ  الرــــدردسه واخريــــار وتبــــدي  اوــــواد الربليميــــة اللنوســــة ( ج)

لكرـبه والوسـائ  اوسـاعدة او اسبة للبصره واو اسبة ل مو الحالب اللنويه وت و   ـله اوـواد لتشـم  ا

 .البصرسةه ومواقة شبكة اوبلوماته والت امفه ومجهزة الكمبيوتر

 

 التقويم: املجال الرابع

وسركز عل  فهن ماراض الرقـوسنه واسـرخدام نرائجـه  شـك  م اسـبه والقـدرة علـ  اسـرخدام مدوات  ( م)

اوو ول   ومصحاب الاحرياجات  الرقوسن اوخرلفةه  والرمي د ؤ   الاخرالفات اللنوسة للحالبه وتمي د 

 .ارااصة

تقوسن الكفاءة اللنوسةه وسركز عل  فهـن اورحلبـات القوميـة لرخـرسف الحـالب مـج ؤـرامف تبلـين اللنـةه ( ب)

 وفهن الاسرخدام او اسب للرقوسن مرجع  اوت  للحالب

اء واوهـــام لقيــــاس تقـــوسن الفصـــول الدراســـية وسركـــز علـــ  اســــرخدام مدوات الرقـــوسن اوبرمـــد علـــ  ألاد( ج)

تقــدم الحــالبه واســرخدام الرقــوسن مرجعــ  اوتــ ه واســرخدام مســاليب مر وعــة لقيــاس الــربلن اوبرمــد 

علــــ  اوترــــوى  مثــــ  نصــــوص الرساضــــيات والبلــــوم والدراســــات الاجرماعيــــة لــــدى الحــــالب تــــ  مســــروسا هن 

ـــرخدام الرقـــــوسن الـــــلاتج وتقـــــوسن الزم ـــالب الســ اه اللنوســـــة اوخرلفـــــةه و عـــــداد الحــ يـــــ  ع ـــــدما يكـــــو  م اســـــبك

 .واسرخدام مقاييس تقدير مداء مخرلفة لرقوسن لنة الحالب

 التنمية املهنية: املجال الخامس

وسركـــز علـــ  اوبرفـــة ؤأؤتـــاب تـــارسخ تبلـــين اللنـــة إلانجل ديـــة نلنـــة مج بيـــةه وطرائـــق تدردســـهاه والقـــدرة  ( م)

 . عل   جراء  له ألاؤتاب
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 ظمـــات الكتـــ ى اوهرمـــة ؤربلـــين اللنـــة نلنـــة مج بيـــةه ولاالشـــت اي تـــ  وسركـــز علـــ  اشـــت اي اوبلـــن تـــ  او( ب)

 .  الدورات الردرسبيةه والرواص  مة الزمالء ومة مولياء ألامور 

 

 معايير أكتفل إلعداد معلم اللغة ألاجنةية(: ب)

 American Council on the teaching of foreignوحــ  مبــاي   اوجلــس ألامرسكــج لربلــين اللنــات ألاج بيــة 

languages    ه وتكونــو مــج ســرة مبــاي   مخرلفــةه وتتــو نــ  مبيــار  بــ، اوبــاي   اوســاعدةSupporting 

standards   ه و ل  عل  ال تو الرا: 

 اللغة، واللغويات، والتقابل، ويضم ثالثة معايير داعمة :املعيار ألاول 

واصـــ  تـــ  الاســـرما  والرتـــدب وسركـــز علـــ  تمكـــج اوبلـــن مـــج مهـــارات الر.  ةهـــار الكفـــاءة اللنوســـة .1

 .والقراءةه والكراؤة

فهــــن اللنوســــاته وسقصــــد ؤــــه مبرفــــة اوبلــــن لب اصــــر ومكونــــات ال ظــــام اللنــــويه وطبيبــــة اللنــــة  .2

ـــــا ــ ــ ــــه فيهــ ــ ــ ــــوسر نفســ ــ ــ ـــاه وتحـــ ــ ــ ــ ـــتهدفة وتن  ا هـ ــ ــ ــ ـــا . اوسـ ــ ــ ــ ـــــ  مكونا هـ ــ ــ ــــةه )ؤكـ ــ ــ ـــــرفه والداللـــ ــ ــ ـــــوه والصـ ــ ــ ال تــ

 (.والصوتياته قواعد صوغ الكلمات وار مو  

ـــه التشــــاؤه والاخــــرالف ؤــــ   اللنــــة اوســــتهدفة واللنــــات الرقاؤــــ  اللنــــوي  .2 ه وسركــــز علــــ  مبرفــــة موجـ

 ألاخرى 

 

 الثقافة وألادب  : املعيار الثاني

 .الفهن الثقات ه وسرضمج الاطال  عل   قافة اللنة وتتليلهاه ودمف م رجا ها ت  البملية الربليمية .1

ـــن لل صـــــوص ألادؤيـــــة والثقافيـــــة وللرقاليـــــده حيـــــث ير .2 ـــار الفهــ بـــــرف اوبلـــــن قيمـــــة ودور ال صـــــوص  ةهــ

 الثقافية وألادؤية ودسرخدمهما ت  الرفس   والرفك   ت  وجهات ال ظر للثقافة اوستهدفةه 

دمف مياديج علمية مخرى ت  الربلينه و ل  ؤأ  يدمف اوبلن مبلومات مج فرو  مخرى مج اوبرفة  .3

 .ت  تبليمه الثقافة اوستهدفة

 (معيارين)اللغة و املمارسات التعليمية، ويضم نظريات تعلم : املعيار الثالث

ـــا ل ظرســـات اكتســـاب  .1 فهـــن اكتســـاب اللنـــةه و نشـــاء فصـــول دراســـية داعمـــةه حيـــث يظهـــر اوبلـــن فهمك

اللنــةه ومــدخالت اللنــة اوســتهدفةه وستــرص علــ  الرفاعــ  تــ  الفصــ ه و نشــاء ؤي ــة داعمــة للبمليــة 

 الربليمية

ـــن  تحــــــوسر اومارســــــات الربليميـــــــة اليــــــا تبكــــــس .2 ــ ـــن اوبلــ ــ ـــــرن ؤفهـ ـــالب ه ويهـ ــ ــــو  الحــ ــــة وت ــ ـــــات اللنــ  مخرجــ

ــــةه  ــــة ومخرجــــــات اللنــ ـــا ج الربلــــــين اوخرلفـ ـــ   نمـــ ــــة ؤــ ـــن البالقــ ــــو اوــــــربلن والربلـــــينه وفهـــ ل ظرســـــات نمــ

  .وتبدي  اوواد الربليمية لر اسب  مسروى الحالب اللنوي ه وخلفيتهن اوبرفيةه منماط تبلمهن
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 معايير داعمة( ثالثة)ملنهج والتعليم، ويضم دمج املعايير في ا: املعيار الرابع

فهـــن ودمـــف اوبـــاي   تـــ  الرخحـــيط ه وسركـــز علـــ  فهـــن اوبلـــن لن ـــداف واوبـــاي   تـــ  ضـــوء مبـــاي   تبلـــن  .1

 .اللنات ألاج بيةه ودمف  له اوباي   ت  تخحيط او هج

 .ت  تبليمه للنةدمف اوباي   ت  الردردسه حيث يدمف مباي   تبلين اللنات ألاج بية وعبارا ها  .2

ـــــاره  .3 ـــــينه وسخرـ ـــج يقـ ــ ـــــ هج نـ ـــــداف اوـ ـــــاي   وم ـ ـــــرخدم اوبـ ــــث يسـ ــــةه حيــ ــــواد الربليميــ ـــمين اوــ ــ ـــار وتصـ ــ اخريـ

 .وسصمنه وسكّيف اوصادر الربليمية

 .تقويم اللغات والثقافات، ويضم ثالثة معايير داعمة: املعيار الخامس

اه وسركز عل .1 ا م اسبك   مبرفة اوبلـن ؤـالرقوسن الركـوسنا مبرفة نما ج الرقوسنه واسرخدامها اسرخدامك

وارارــــامجه واعرقــــاده ؤاســــرمرارسة الرقــــوسنه واســــرخدامه مدوات قيــــاس ت اســــب ألاعمــــار واوســــروسات 

 . اوخرلفةه وتقيس ألاداءات اور وعة

الرأمـــ  تـــ  الرقـــوسنه  حيـــث يرفكـــر اوبلـــن تـــ  نرـــائف تقـــوسن الحـــالبه وستللهـــاه ودســـرخدمها تـــ  تحـــوسر  .2

 .ميةالبملية الربلي

يكرــــب تقـــــارسر عـــــج ال تيجــــةه  حيـــــث يفســـــر وسكرـــــب تقــــارسر عـــــج نرـــــائف مداء الحــــالب تبـــــرض علـــــ  نـــــ   .3

 .  ودبحيهن الفرصة و اقشتها...( و   ممره مشرفه )صاحب حق 

 .التنمية املهنية، ويضم معيارين: املعيار السادس

ءتـــه اللنوســـة والثقافيـــة الالرتـــاق ؤـــالرحور اولـــاه حيـــث يلرتـــق ؤفـــرص الرحـــور اولـــا اليـــا تقـــوي كفا .1

 .وت بكس عل  مدائه

 . مبرفة قيمة تبلن اللنات ألاج بيةه حيث يبرف قيمة اللنة ألاج بية اوربلمة .2

 

 املعايير العربية للمعلم

 املعايير املهنية للمعلم بجمهورية مصر العربية( أ)

سة مجاالت انبثق عنهـا  مانيـة مباي   اوبلن ت  خم( 2113) حددت وزارة الت ؤية والربلين ت  مصر ت  عام 

اه و ل  كما يل   :عشر مبيارك

  ــــة للرالميــــــله : اوجــــــال ألاول ــــات الربليميــ ـــج تتديــــــد الاحرياجــ ـــن مبــــــاي   عـــ ـــيطه وسضـــ مجــــــال الرخحـــ

 .الرخحيط   داف كت ى وليس وبلومات تفصيليةه و تصمين ألانشحة الربليمية اوالئمة

 ـــــانج ـــــال الثـ ـــــربلن و د: اوجـ ـــت اتيجيات الـ ــ ـــــال اسـ ـــت اتيجيات :  ارة الفصــــــ ه وسضــــــنمجـ ــ ـــرخدام اسـ ــ اسـ

تبليميـــة اســـرجاؤة رحاجـــات الرالميـــله وتيســـ   ختـــ ات الـــربلن الفبـــاله   شـــراي الرالميـــل تـــ  حـــ  

اوشـكالت والرفك ـ  ال اقــد وإلاؤـداع ه  تــوف   م ـاخ ميســر للبدالـةه  الاســرخدام الفبـال  ســاليب 

 .ن ؤكفاءة وارحد مج الوقو الفاقدمر وعة ا ارة دافبية اوربلم  ه  دارة وقو الربل
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 مجـــال اوـــادة البلميـــةه وسضـــن  الـــرمكج مـــج ؤنيـــة اوـــادة البلميـــة وفهـــن طبيبتهــــاه  : اوجـــال الثالـــث

الــرمكج مــج طــرق البتــث تــ  اوــادة البلميــةه  تمكــج اوبلــن مــج تكامــ  مادتــه البلميــة مــة اوــواد 

 .ألاخرىه القدرة عل   نراج اوبرفة

 ال الرقوسنه وسضنه الرقوسن اللاتجه  تقوسن الرالميله  الرنلية الراجبةمج: اوجال الرا ـة. 

 مجال مه ية اوبلنه وسضنه مخالقيات اوه ةه  الر مية اوه ية: اوجال اراامس. 

 

 املعايير املهنية بدولة قطر( ب)

بــــاي   اوه يــــة قامــــو  ي ــــة الربلــــين ؤرعايــــة اوجلــــس ألاعلــــ  للربلــــين تــــ  دولــــة قحــــر ؤت فيــــل مشــــرو  لوضــــة او

ا مـــج اوبـــاي   اوه يـــة الوط يـــة للمبلمــــ  ه  الوط يـــة للمبلمـــ   وقـــادة اوـــدارس ؤدولـــة قحـــره والـــلي قـــدم عـــددك

ا ه ونانو مباي   ا الرئيسة نالرا   ا فرعيك اه ضمو خمسة وخمس   مبيارك ا رئيسيك   :ؤلنو ا نا عشر مبيارك

ا وجماعــــاته توةيــــف طرائــــق الربلــــين ومصــــادره اليــــا تصــــمين ختــــ ات ترم ــــد ؤاورونــــة والاؤركــــار للحلبــــة مفــــرا) دك

تشــري الحلبــة تــ  تبلــن فاعــ ه تبزســز اوهــارات اللنوســة وارحســاؤية وتحوسر ــاه  هي ــة ؤي ــات تبلــن آم ــة وداعمــة 

ومث ـــ ة للرتـــديه تصـــمين ختـــ ات تبلـــن تـــرلط الحـــالب ؤالبـــالن خـــارج اودرســـةه توةيـــف تك ولوجيـــا اوبلومـــات 

عمليـــــة الربلــــين للحـــــالبه تقيـــــين تبلــــن الحلبـــــة و صـــــدار تقــــارسر ؤـــــلل ه توةيـــــف مبرفـــــة والاتصــــاالت تـــــ   دارة 

الحلبة وطرسقة تبلمهن ت  دعن عملييا الربلن والرحوسره توةيف اوبرفة ارااصة ؤمادة الرخصـط تـ  دعـن 

ة اوه يــة تبلــن الحــالبه البمــ  تــ  الفــرق اوه يــةه ؤ ــاء عالقــات شــراكة مــة ألاســر واوجرمــةه الرــدؤر تــ  اومارســ

 (وتقييمها وتحوسر ا

  

 إعداد معايير معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ؤمراجبة الدراسات الساؤقة اليا تتد و عج كفايات مبلـن اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـاه ومراجبـة ؤـرامف 

ـــبو  ــ ـــــام سـ ـــــد إلامـ ـــــدو  ه ومبهـ ــــوم الـ ـــــد ارارطــ ــــ  مبهـ ـــا تــ ــ ـــــاطق    ن   ـ ــــة لل ـ ــــة البرليــ ـــن اللنــ ــ ـــــد  عــــــداد مبلـ ده ومبهـ

واوبــاي   اوه يــة للمبلمــ   تــ  قحــره وتــ   :TESOومبــاي    ACTFLالدراســات الت ؤوســة ؤمصــره ولمراجبــة مبــاي   

فلسح  ه ؤمراجبة ن  مـا سـبقه توصـلو الدراسـة ارحاليـة   ـ  م    ـاي  بـ، اوجـاالت اليـا يجـب توافرا ـا 

موعــــة مبـــاي  ه وتتـــو نـــ  مبيـــار مجموعــــة تـــ  مبلـــن اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ــــاطق   بهـــاه وتتـــو نـــ  مجـــال مج

 :و له اوجاالت ح . ملشرات

 .اللغة: املجال ألاول 

يبــد  ــلا اوجــال مــج م ــن مجــاالت  عــداد مبلــن البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه ففاقــد الشــ اء ال يبحيــهه لــلا 

يـةه وسجــب فمـج الضـروري م  يصـ  اوبلـن   ـ  مسـروى كفـاءة لنوسـة عـال قبـ  م  يبـدم تـ  تـدردس اللنـة البرل

ــــا لقواعــــد اللنــــة ا ــــ  محبــــق لهــــاه 
ك
م  تكــــو   ــــله الكفــــاءة مدائيــــةه فلــــيس مــــج اوقبــــول م  يكــــو  اوبلــــن حافظ

ولنســـف الشـــديد  ـــله الصـــفة موجـــودة لـــدى كث ـــ  مـــج اوبلمـــ    ال ـــاطق    ن ـــ  البرليـــةه ومكـــد ها الدراســـات 
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ـــ  ا"  :"الســــاؤقة قائلــــة  ـــ   ا ـ ـــ يج مــــج اوبلمـ ل ــــاطق   ؤالبرليــــة يبرفــــو  عنهــــا مكاــــ  مــــج    الثاؤــــو  ــــو م  الكث ـ

و لا ما يلكده الواقة ( 138:ت.د: رشدي طبيمة". )قدر هن عل  ممارستهاه وستومو  حولها وال يردو  حوضها

ـــا  ــ ـــال بهــ ــ ـــبي  اوثــ ــ ــــ  ســ ـــــيا علـــ ـــــد م  مندونيســ ــــث نجــ ــــة % 82" حيـــ ــ ـــرخدام اللنـ ــ ـــــا ؤاســ ــــة يبلموههــ ـــا البرليـــ ــ ـــــج مبلمــ مــ

ولب  السبب ت   ل  م  إلاعـداد ألانـاديما تـ  مبا ـد  عـداد مبلـن (  ـ 1421: عبدالرحمج مؤكر" )إلاندونيسية

تـ  تبلـين البرليـة  شـك  عـامه قـد يهـرن ؤرفاصـي  عـج اللنـة مكاـ   -لنسـف-اللنة البرلية لن   ال ـاطق   بهـاه و

 .مج ا رمامه ؤمهارات اللنةه وتحبيق القواعد ت  ألاداء اللنوي الشفها والكرابج

ر انــب اللنــوي ع ــد مبلــن اللنــة البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا يجــب مال يقرصــر علــ   بــ، وار ــدير ؤالــلكر م  ا

القواعــد مو حيــج علــ  ألاداء اللنــويه فه ــاي جوانــب مخــرى ال تقــ  م ميــة مثــ  درايرــه ؤمبــادك علــن ألاصــواته 

مــــور اليــــا ودرايرــــه ؤــــبب، دراســــات علــــن اللنــــة الرقــــاؤل ه وعلــــن اللنــــة ال فســــ ا والاجرمــــاع ه وا ــــ   لــــ  مــــج ألا 

ترشــــده م  ــــاء الرــــدردس   ــــ  نقــــاط القــــوة والضــــبف عــــج لنوســــات طالبهــــنه وكيفيــــة الربامــــ  مبهــــا ؤــــالربزسز مو 

يظهـــر كفـــاءة تـــ  يظهـــر كفـــاءة لنوســـة شـــفهية وكراؤيـــةه  : "لـــلا فقـــد ضـــن  ـــلا اوجـــال  مانيـــة مبـــاي   وحـــ . البـــالج

ـــن ألاصـــــوات  ـــــا مـــــج مبـــــارف اســـــرخدام اوبـــــاجن والقـــــواميس اوخرلفـــــةه يربـــــرف مســـــس علــ البرليـــــةه يظهـــــر تمك ك

ــا مــج مبــارف ومهــارات علــن  ــا مــج مبــارف ومهــارات علــن ال تــوه يظهــر تمك ك ومهــارات علــن الصــرفه يظهــر تمك ك

ا مج مبارف ومهارات الرلوق ألادبج الرئيسةه يربرف مسس علن اللنة الرقاؤل   ."البالاةه يظهر تمك ك

 الثقافة: املجال الثاني

الببــد ارافــج الــلي ي قلــه اوبلــن ســواء قصــد مم لــن يقصــده وســيربلمه الــدارس ســواء  ممــا الثقافــة فهــا  اي

شئ ا مم مؤي اه للا فها مجال مهن مج مجـاالت مبـاي    عـداد اوبلـنه كمـا مههـا مجـال مهـن مـج مجـاالت مبـاي   

نــ  نلمــة يكربهــا تبلــين اللنــة ألاج بيــةه وتــأتج اوســ ولية الكتــ ى تــ   ــلا اوجــال علــ  مــللفج او ــاهجه حيــث    

ــا فهــو تــ  شــرحه  اوللــفه مو نــ  صــورة يضــبها قــد يكــو  لهــا منــزى  قــات   يجــابج مو ســل اه و كــلا اوبلــن ميضك

 ـــلا اوـــ هج ؤمفرداتـــه وعباراتـــه وصـــورهه قـــد يلكـــد الاتجـــاه اوقصـــود مـــج اوللـــف مو ي فيـــهه وقـــد يـــدعن مـــراده 

 .ؤمواد تبليمية  ضافية يبرضها عل  الحالب

 ــلا اوجــال ع ــدما نــدري مــدى تــأ    الصــور اليــا تبــرض البلــدا  البرليــة ؤصــورة ؤدائيــة يت قــ   وتظهــر م ميــة

م لها ؤ   مقحار ا مسرخدم   ار ماله واورمة ع د ن مقهورة ومظلومةه وا    ل  مج الاتجا ات الثقافيـة 

 .اليا قد تنش و ا وتدعمها مث   له الصوره مو  ب، اووضوعات والببارات

  مـــج الضـــروري تتصـــ   مبلـــن البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا ؤـــبب، ألاســـس عـــج  قافر ـــا إلاســـالمية مـــج   ـــا نـــا

ـــن تخصـــــيط مجـــــال  ـــاه لـــــلا فقـــــد تــ ـــ   ؤأمر ــ ـــج  بــــ، اوت ؤصــ ـــ  متـــــاوالت تشـــــويهها مــ والبرليــــةه ولفـــــو نظـــــره   ــ

 ".يربرف مساسيات الثقافة إلاسالميةه وسربرف مساسيات الثقافة البرلية "للثقافةه وله مبيارا  

 التدريس: املجال الثالث

ـــــا ؤـــــدو  محـــــد نه ممـــــا اوو بـــــة فرظهـــــر مـــــج الســـــمات  الرـــــدردس مو بـــــة وعلـــــن ومداءه ولـــــج يكـــــو  اوبلـــــن ناهحك

الشاصية للمبلنه ومما البلن فم ه ما يخرط ؤ ظرسات الردردس وطرائقه ووسائله ونظرسات  دارة الفص ه 

 .بلن    لن يظهرا ؤوضوح ت  ألاداءمما ألاداء فهو نراج ن  ش اء وال فائدة مج اوو بة وال
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والردردس لل اطق    ن ـ  البرليـة ممـر مـج الصـبولة ؤمكـا  راـن اسـرمرا  مبلميـه ؤـهه وتظهـر صـبولره للمبلـن 

البربج مكا   نه يتراج     مواكبة طـالب مخرلفـ   مـج جنسـيات مربـددة تبـودوا علـ  طرائـق تـدردس متـددة 

م  يكو   لا اوبلن مدرسة مر قلةه يبنا  و نفسه يكو  مكا  مـج خالل س وات تبلمهن اواضيةه للا وجب 

ـا–مبلن لي اسب نـ   ـلالء الحـالبه و ـله اوشـكلة قـد تكـو  قليلـة ع ـد اوبلـن ألاج  ـا  نـه يبلـن  مؤ ـاء  -االبك

ا    ــــ  لنــــتهن ألام تــــ  الشــــرح والربامــــ  داخــــ   -لنســــف–جنســـيرهه ودبــــرف مــــا ي اســــبهن مــــج طرائــــق وسق ــــأ كث ــــ ك

 .  الفص

ا مم ا   عربج لو محسج تدردس اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه الزداد  ومج اولكد م  اوبلن سواء منا  عرليك

 قبـــال الدارســـ   عليهـــاه ولرتســـج مســـروى مربلميهـــا ؤـــدرجات معلـــ  ؤكث ـــ  مـــج الوضـــة ارحـــا  ه والســـرنرقوا تـــ  

ــا مقــ  ؤكث ـ  مــج ارحــا  ه ومـج   ــا وجــب تـوافر مبــ اي   الرــدردس تـ  اوبلمــ  ه وحــ  سـببة مبــاي   علــ   تقاههـا وقرك

يخحط للدرس مو الوحدة ت  ضوء اوباي  ه يوةف اوبارف اوروافرة عج الحالب واحرياجـا هن : " ال تو الرا  

ه يغـــئ ؤي ـــة تبلـــن  .ه يوةـــف نظرســـات اكتســـاب اللنـــة تـــ  دعـــن تبلـــين البرليـــة.وطرائـــق تبلمهـــن تـــ  دعـــن تبلمـــيهن

ة للرتــديه يصــمن ختــ ات ومنشــحة داعمــة تــ  ضــوء مبــاي   تبلــين اللنــة وحاجــات الحــالبه داعمــة للنــة ومث ــ  

ـــف الوســـــائ  الربليميـــــة والرك ولوجيـــــة تـــــ  .ي ـــــو  تـــــ   اســـــت اتيجيات وطرائـــــق الرـــــدردس ومصـــــادر الـــــربلن  ه يوةــ

ا ا م اسبك  .البملية الربليمية توةيفك

 

 مجال التقويم

 ل
ك
دى اوبلنه ولكنهـا لنسـف مـا زالـو ع ـد الكث ـ يج ترجـه   ـ  الرقـوسن مهارات الرقوسن مج اوهارات اوهمة جدا

النهــائج فقــطه وسقــ  اســرخدام الرقــوسن الركــوسناه وتقــوسن عمليــات الكراؤــةه وعمليــات ألاداء الشــفها وتقــوسن 

القـــرسجه وا ـــ ه مـــج منـــوا  الرقـــوسنه اليـــا يجـــب توافر ـــا تـــ  مبلـــن البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا  نـــ، ال ظـــر عـــج 

يسـرخدم مدوات قيـاس مر وعـة ومربـددة ت اسـب منـو  الرقـوسن اوخرلفـةه و : رهه ومباي    لا اوجال ح جنسي

 ."يسرخدم نرائف الرقوسن ت  تحوسر عملية الربلن

 مجال املناهج واملواد التعليمية

ـا مــج قبـ ه  ال منــه قــد يضـحر تــ  محيــا  كث ـ   ــا مللفك ــا مـا يــدرس كراؤك ة   ــ  تــأليف علـ  الــران مـج م  اوبلــن االبك

 ب، اوواد الربليمية او اسبة لحالؤهه والحرياجا هن اوخرلفةه مو عل  مق  تقدير قد يضحر     اخريـار مـادة 

تبليميـــة م اســـبةه لـــلا وجـــب م  يبـــرف مســـس  عـــداد  ـــله اوبلومـــاته ووجـــب م  يبـــرف الكرـــب اووجـــودة تـــ  

ـــد ؤــــه نــــ ـــج يتســــج الاخريــــار م ــــه ألاســــواق لربلــــين البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــاه ومــــا يرم ـ   كرــــاب عــــج البــــاق   حيـ

يقــين م ــن او ــاهج والكرـــب : " والق ــوء  ليــه وقــو ارحاجــةه ومــج   ــا جــاءت م ميـــة مبــاي   مجــال او ــاهج وحــ 

ــــا مو مــــادة تبليميــــة لربلــــين البرليــــة  لربلــــين البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا تــــ  ضــــوء مبــــاي   تبليمهــــاه يصــــمن م ه ك

 ".لل اطق    ن   ا
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 ل التنمية املهنيةمجا

ا يــــأتج مجــــال الر ميــــة اوه يــــةه والســــع    ــــ  الــــربلنه وطلبــــه مــــج اوهــــد   ــــ  القحــــده وسضــــن مبيــــارسج  مــــا : ومخ ــــ ك

 ".يخحط ل موه اولا ه يشت ي ت  منشحة وم ظمات تساعد ت  نموه اولا"

 الاحتياجات التدريةية ملعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها: املحور الثالث

مجموعــــــة الرن ــــــ ات اوحلــــــوب  حــــــداثها تــــــ  الفــــــرد واوربلقــــــة ؤمبارفــــــهه : "حرياجــــــات الردرسبيــــــة حــــــ الا 

 لشــــن  وةيفــــة معلــــ ه مو  داء اخرصاصــــات وواجبــــات 
ك
ومهاراتــــهه وخت اتــــهه وســــلوكهه واتجا اتــــه ر بلــــه الئقــــا

 (.316: 1981:عبدالكرسن درودش وليل  تكال "  )وةيفره ارحالية ؤكفاءة عالية

 ي ســــبب مــــج  –ج يبرفهــــا ؤأههــــا جوانــــب الــــ قط اليــــا قــــد يتســــن بهــــا مداء البــــامل   تــــ  م ظمــــة مــــا و  ــــاي مــــ

ألاسباب واليا يجب م  ترضمنها ؤرامف الردرسب اوقدمة      لالء البامل   ؤما يبم  عل  تتس    لا ألاداء 

 (.147: 1994: حمدي الصباغ. )

 :ردرسبية تتسن ؤالرا  ومج الربرسف   الساؤق  ه يرضأ م  الاحرياجات ال

تت ــــاول اوبــــارف واوهــــارات واراتــــ ات والســــلوي والاتجا ــــاته وعلــــ   ــــلا فاحرياجــــات مبلــــن البرليــــة  .1

لن ــ  ال ــاطق   بهــا يجــب م  تت ــاول ار انـــب اوبرتــ  وألاداء الردردســ ا وار انــب الثقــات  والاتجا ـــات 

 .نتو اللنة البرلية و قافتها

مرن ـــــ ةه لـــــلا يجـــــب تتديـــــد ا للمبلمـــــ   مـــــج وقـــــو آلخـــــره ورلحهـــــا الاحرياجـــــات الردرسبيـــــة مســـــرمرة و  .2

 .ؤال ظرسات ارحديثة لربلين اللنات ألاج بيةه ولاومارسات ارحديثة ت  تدردسها

الاحرياجات الردرسبية مرن  ة مج فرد آلخره ومج مجموعة  خرىه للا يجب تتديـد نقـاط الضـبف  .3

 . ردرسبوالقوة ع د اوردرل   لرتديد الاحرياجات قب  ال

 أهمية تحديد الاحتياجات التدريةية

 

عل  الـران مـج م  الهـدف الـرئيس ل عـداد قبـ  ارادمـة مو للرـدرسب م  ـاء ارادمـة يجـب م  يكـو   ـو وصـول 

اوبلــن   ــ  اوســروى اوراــوب مــج مبــاي   اوبلــنه  ال م   ــلا الرــدرسب يصــبب توحيــده ؤــ   نــ  اوبلمــ  ه فلكــ  

 عـــج  ــله ارحاجـــةه مبلــن حاجــة تدرسبيـــة قــد تخر
ك

لــف وقـــد تتشــاؤه مـــة حاجــة زميلــهه و   نـــا  الرــدرسب اــافال

 :سيشبر اوبلن  بدم جدواهه ومج   ا يمكج تتديد م مية تتديد الاحرياجات الردرسبية ت  ال قاط الرالية

تتديــد م ــداف الرــدرسب ؤدقــةه ولالرــا   تتديــد مترــواهه والوقــو الــالزم لــهه ؤــ  وقــد يســهن  لــ  تــ   .1

وـدرب او اسـب لرتقيـق ألا ـدافه فقـد ترجـه ؤ ـا الاحرياجـات   ـ  ترشـيح مـدرب مرخصـط تتديـد ا

تــ  اللنـــة البرليــةه وقـــد ترجــه ؤ ـــا   ــ  ترشـــيح مــدرب مرخصـــط تــ  طرائـــق تــدردس البرليـــة لل ـــاطق   
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 ن   ــاه وقـــد ترجــه ؤ ـــا   ــ  مـــدرب مرخصـــط تــ  تقـــوسن ألاداء اللنــوي لـــدارس البرليــة مـــج ال ـــاطق   

 . دف مج ألا داف قد يسرلزم فت ة تدرسببية تخرلف عج ا  ه مج ألا دافون  .  ن   ا

   مشــــاركة : ؤقولــــه  (Hogbin: 1993)الربــــرف   ــــ  شاصــــيات اوبلمــــ  ه و ــــلا مــــا ؤي ــــه  ــــوج    .2

اوبلمــ   تــ  تتديــد احرياجــا هن الردرسبيــة ســوف يســاعد تــ  مبرفــة اتجا ــا هن ورابــا هنه كمــا تتــيح 

ـــيمهن الفرصــــة للمســــ ول   للربــــرف    ــــ  شاصــــية اوبلمــــ   وخلفيــــا هن الاجرماعيــــة والاقرصــــادية وقـ

ومبرقـــــدا هن اليـــــا يلم ـــــو  بهـــــاه ألامـــــر الـــــلي يســـــاعد علـــــ  تصـــــمين و عـــــداد ؤـــــرامف تدرسبيـــــة تخاطـــــب 

 .ا رماما هن الرئيسة

  ــارة دوافــة اورــدرل  ه و قبــالهن علــ  الــدورة الردرسبيــة ؤتمــاسه فكلمــا ارتــبط الرــدرسب ؤاحرياجــات  .3

نــ  مــج جــو  مارشــال وســاره رب زادت رابرــه فيــه وتــ  تحبيــق مبارفــه ومهاراتــهه و ــلا مــا مكــده اورـد

ؤأ  مشاركة اوردرل   تـ  تتديـد احرياجـا هن الردرسبيـة  نمـا يـلدي    Marshall & Caldwellنالدوس  

يــة   ــ   قبــالهن ؤتمــاس علــ  حضــور الــدورات الردرسبيــة و لــ  التفــاق احرياجــا هن الردرسبيــة ارحقيق

ممـــا   ا حـــدب البكـــس مي تجا ـــ  اوـــدرلو  احرياجـــات اورـــدرل   فـــإ   (. 8)مـــة م ـــدافها ومضـــموهها 

 لا لج يل ر فقط عل  حماس اوردرل   ؤـ   نـه قـد يـل ر علـ  فائـدة الت نـامف ؤأكملـهه و ـلا مـا مكـده  

ـــ ج) ــ ـــــا( 1983: شــــــرسف وعيسـ ـــ"   : ؤقولهمـ ــ ـــا لالحرياجـ ــ ـــاس علمـ ــ ــــ  قيـ ـــس علــ ـــــلي  ال يلســـ ـــــامف الـ ات الت نـ

ا ال جدوى م ه  ".الردرسبية ؤدقة ومهارة يجب  مج الت نامف الردرس ا جهدك

اه و لـــــ   ههـــــن يرـــــدرلو  علـــــ  حـــــ   .4 ا موضـــــوعيك مســـــاعدة اورـــــدرل   تـــــ  تقيـــــين منفســـــهنه ونقـــــد ا نقـــــدك

مشــكال هن ارحاليــةه ولالرــا   يســـرحيبو  تقيــين مــدى تقـــدمهن تــ   ــلا ارحـــ  م  ــاء الرــدرسب وببـــدهه 

ا مـــج مســـس تحـــوره اولـــاه و ـــلا مـــا ؤي ـــه ومـــج اوبلـــوم م  ا لرقـــوسن الـــلاتج للمبلـــن مســـاس مهـــن جـــدك

ـــار دال  ــ ــ مــــــــج م  م  اورــــــــدرل   الــــــــليج يشــــــــارنو  تــــــــ  تتديــــــــد احرياجــــــــا هن الردرسبيــــــــة  نمــــــــا  Dale دجـ

يصــــبتو  مكاــــ  مقــــدرة علــــ  ال قــــد الــــلاتجه ومبرفــــة لحــــاقتهن اوه يــــةه ودسرفســــرو  عــــج نــــ  عمــــ  

 "  .يقومو  ؤه

مــج م ميــة تتديــد الاحرياجــات الردرسبيــة وبلمــا البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا فــإ  الدراســات اليــا  وعلــ  الــران

ت اولتها ما زالو قليلة ت  عـدد اه ومـا زالـو لـن تسـرخدم مبـاي   متـددة وعاويـة ليـرن الرتديـد تـ  ضـوئهاه ومـا 

   ال ـاطق   ؤالبرليـةه وال ــاطق   زالـو  ـله الدراسـات لــن تبـ   ل ـا اخــرالف الاحرياجـات الردرسبيـة ؤـ   اوبلمــ

 . ن   اه ولب  الدراسة ارحالية تسد ثنرة ت   له ألامور 

 مصادر تحديد الاحتياجات التدريةية

تربــــدد مصــــادر تتديــــد الاحرياجــــات الردرسبيــــةه فه ــــاي مكاــــ  مــــج جهــــة تســــرحية تتديــــد اه و لــــ  علــــ  ال تــــو 

 :الرا  

 .ب القصور لديه أكثر من غيرهاملتدرب ألنه الشخص الوحيد الذي يشعر بجوان .8

 .الرئيس املباشر الذي يشرف على املتدرب املراد تحديد احتياجاته التدريةية  .1
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اختصاص ي التدريب وهو الشخص املتفرغ لشؤون التودريب الفنيوة والوذي تقوع علوى عاتقوه  .2

 .مسؤوليات تحديد الاحتياجات التدريةية

ي إلوووى هيتوووه تدريةيوووة أو استشوووارية الخبيووور املتخصوووص واملستشوووار وهوووو الشوووخص الوووذي ينتمووو .4

 .مستقلة متخصصة في التدريب وتحديد احتياجه

وذلووووووك بحكووووووم إشوووووورافها العووووووام علووووووى املتوووووودرب، ووجووووووود ( املحليووووووة أو املركزيووووووة)إلادارة العليووووووا  .5

 .التقارير الدورية لديها عنه طول فترة عمله في موقعه التابع لها

ة بيووت الخبورة املتخصصوة، و التوي تمتلوك مون مراكز التدريب املختصة وهي التي تعتبر بمثاب .6

الخبووورات الطويلوووة والتقنيوووات والطووورق املهوووحية موووا يؤهلهوووا للعوووب دور بوووارز وموووؤثر فوووي شوووؤون 

 .التدريب

 (61-59: 1995: يونس ناصر)

ا مـج مصـادر تتديـد الاحرياجـات  وعل  الران مج م  ار هات الساؤقة تسرحية ن  جهـة منهـا م  تكـو  مصـدرك

 ال م  ألافض  م  ترباو   له ار هات ت  تتديد الاحرياجات الردرسبية للمبلم  ه فهـلا  ـو الـلي الردرسبيةه 

و ـــــلا مــــا تحمــــح  ليـــــه . ســــينرف دورة تدرسبيــــة ملبيـــــة لحموحــــات اوشــــرف   واوســـــ ول  ه والحرياجــــات اورــــدرل  

واخرــار منهــا اوبلمــو  مــا الدراســة ارحاليــةه ؤرحبيــق اســتبانة وافــق عليهــا اورخصصــو  واوــدرلو  واوشــرفو ه 

  .يوافق احرياجا هن

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

اتببـو الباحثــة اوـ هج الوصــفج الرتليلــ  تـ  الدراســةه و لـ  ؤمراجبــة الدراســات وألادؤيـات الســاؤقة واوبــاي   

  حص
ك

االباوية لربلين اللنات ألاج بيةه  ن ؤ اء الاستبانةه وتحبيقها وتتلي  ؤيانا ها تتليال  .ائيك

 عينة الدراسة

ـا ( عشـرو )تكونو عي ة الدراسة مج مجموعة مج مبلما البرلية لن   ال اطق   بها اوصـرس   وعـدد ن  مبلمك

ــاه وليــا  جنســيا هن نالرــا   : ومبلمــةه  ومجموعــة مــج اوبلمــ   ال ــاطق    ن ــ  البرليــةه وعــدد ن عشــرو  ميضك

ومـــج ( واحـــد)ه ومـــج ل ـــد  ( ا  ـــا )ومـــج اله ـــد ( واحـــد)يجـــر ومـــج ال ( ســـببة)ومـــج نيج  يـــا ( ا  ـــا )مـــج مال ديـــا 

 . مبلم  ( سرة)ومج ج وب السودا  ( مبلمة واحدة)ممرسكا 

 أداة الدراسة

معدت الباحثة الدراسة  بد الاطال  عل  الدراسات وألادؤيات السـاؤقةه وعلـ  اوبـاي   الباويـة لربلـين اللنـات 

اللنـــةه : وقـــد تكونـــو الاســـتبانة تـــ  البدايـــة مـــج ســـببة مجـــاالت حـــ ه  TESOLو  ACTFLألاج بيـــة خاصـــة مبـــاي   

الثقافــــــةه الرــــــدردسه الرقــــــوسنه او ــــــاهج واوــــــواد الربليميــــــةه الاتجا ــــــات والقــــــينه الر ميــــــة اوه يــــــةه واشــــــرملو 

اه وعدد مج اولشرات ؤلغ (  25) اوجاالت عل  عدد مج اوباي   ؤلغ  ا(  121)مبيارك  .ملشرك
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 صدق ألاداة

كد مج صدق ألاداةه عرضو عل  مجموعة مج اوتكم   اورخصص   ت  مجال تبلـين البرليـة لل ـاطق   للرأ

اه وللغ عدد ن  اه ومه يك مـج ( سـرة)ه و 222مج مسـاتلة ار امبـات اورخصصـ   تـ  اوجـال( سرة ) ن   ا مناديميك

 .مبلما البرلية لل اطق    ن   ا  وي ارات ة ت  اوجال مكا  مج سبة س وات

مــج حيــث دقـــة الاســتبانةه والصـــيااة ( ألاداة)د طلــب مـــج اوتكمــ    ؤــداء آرائهـــن ومالحظــا هن علــ  فقـــرات وقــ

اللنوســــة لفقرا هــــاه وم اســــبتهاه وكفايــــة مجاال هــــا ومباي   ــــاه وم اســــبة نــــ  ملشــــر وبيــــاره ومجالــــهه  ــــن مجرســــو 

ـــا حـــــلف مجـــــال  تبـــــديالت علـــــ  الاســـــتبانة تـــــ  ضـــــوء مـــــا ورد مـــــج مالحظـــــات الســـــادة اوتكمـــــ  ه نـــــا  ـــج م مهــ مــ

و ضــافة  بــ، اولشــراته وحــلف ألاخــرىه حيــج مصــبتو الاســتبانة تــ  صــور ها النهائيــة ( الاتجا ــات والقــين)

اه و ( 23)مكونة مج سرة مجاالته وعدد   (   114)  مبيارك
ك
 .ملشرا

 ثبات ألاداة

ـــغ تــــن الرأكــــد مــــج  بــــات ألاداة مــــج خــــالل احتســــاب مبامــــ  ملفــــا كرونبــــاخ لكافــــة مجــــاالت الا  ســــتبانةه ولقــــد ؤلـ

اه تـــ  حـــ   نـــا  الاتســـاق الـــداخل  للمجـــاالت ( 1886)مبامـــ  الثبـــات الكلـــ  لـــنداة  وحـــ  قيمـــة مقبولـــة  حصـــائيك

واو ــاهج واوــواد ( 1867)والرقــوسن ( 1884)والرقــوسن ( 1884)والرــدردس ( 1872)و الثقافــة ( 1877اللنــة : )نالرــا  

 ( .1863)والر مية اوه ية ( 1867)الربليمية 

 املعالجة إلاحصائية

 منهـــاه قامـــو الباحثـــة ؤرفردنهـــاه و لـــ  ؤإعحـــاء نـــ  
ك

 بـــد م  تـــن تجميـــة الاســـتباناته واســـتبباد مـــا لـــيس نـــامال

ـــن ه و( 3) جاؤــــــة علــــــ  نــــــ  فقــــــرة مــــــج الاســــــتبانة قيمــــــة رقميــــــة  ــــ  حــــــد مــــــا ه و( 2)للمهـــ ـــن   ــ ـــن( 1)للمهـــ ـــ  اوهـــ . لن ـــ

لرتليـــ  البيانــات اليـــا تــن جمبهــا مـــج تحبيــق الاســـتبانة  SPSSواســرخدمو الباحثــة ؤرنـــامف الــرزم إلاحصــائية 

ارااصـــــة ؤالدراســـــةه ول جاؤـــــة عـــــج الســـــلال   الثـــــانج والثالـــــث قامـــــو الباحثـــــة ؤرتليـــــ  البيانـــــاته واســـــرخراج 

الركــــراراته واوروســــحات والانترافــــات اوبيارســــةه ولــــلل  اســــرحاعو ترتيــــب اوهــــاراته وتتديــــد مكا  ــــا ومقلهــــا 

ول جاؤــة عــج الســلال الرا ــةه اســرخدمو الباحثــة اخربــار ت ؤــ   درجــات . ألاج  ــا والبربــجم ميــة لــدى اوبلــن 

الاســـــرجاؤة علـــــ  نـــــ  مجـــــاله ولـــــلل  حـــــددت اوجـــــاالت اليـــــا فيهـــــا فـــــروق واليـــــا لـــــيس فيهـــــا فـــــروق  ات داللـــــة 

 . حصائية

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 
ً
 الثالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤالين الثاني والث: أول

 ما ارحاجات الردرسبية وبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا البربج      له اوباي  ؟ 

 ما ارحاجات الردرسبية  وبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ألاج  ا      له اوباي  ؟ 
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 .د فرح  يونسه مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤجامبة ع   شمس.د متمود نام  ال اقة ه مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤجامبة ع   شمسه م. م  

 د متمد مؤو الكالم آزاده مدرب مبلما اللنة البرلية ؤجامبة ل د  اوفروحة.ردس ؤجامبة ألاز ره مد متمود عبده فرجه مسرا  او اهج وطرق الرد.م

نات ؤجامبة اودي ة الباوية ؤمال دياه د.م
ّ
نات ومركز الل

ّ
نة البرلية ؤكلية الل

ّ
خالد قمر الدولةه نائب رئيس / د داوود عبدالقادر  يلينياه رئيس قسن الل

 . الة حبشه متاضر اللنة البرلية ؤجامبة ميتش ا  ؤالواليات اورتدة ألامرسكية/ م. ودي ة الباوية ؤمال ديامركز اللنات ؤجامبة ا
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ؤات مفـــراد البي ــــة ل جاؤـــة عـــج  ـــليج الســـلال   تـــن اســـرخراج الركــــراراته واوروســـحات والانترافـــات اوبيارســـة الســـرجا

 :لفقرات الاسربيا ه و ل  عل  ال تو الرا  

 

التكرارات والنسب املتويوة واملتوسوطات الحسوابية والانحرافوات املعياريوة لسوتجابات املعلموين علوى ( 1)جدول رقم

 (اللغة)عبارات املجال  ألاول 

مهمووووة إلووووى حوووود  مهمة املؤشر م

 ما

 عياري الانحراف امل املتوسط الحسابي غير مهمة

 ك

أجووووووووووووون

 بي

 ك

 عربي

 ك

أجووووووووووووون

 بي

ك 

 عربي

 ك

أجووووووووووووون

 بي

 ك

 عربي

 عربي أجنبي عربي أجنبي

 يظهر كفاءة لنوسة شفهية وكراؤية: اوبيار ألاول   .8

تـــــ  اوواقـــــف الاتصـــــالية اوخرلفـــــة )يفهـــــن البرليـــــة اوســـــموعة 

ا( والبلمية ا و ؤداعيك ا وناقدك ا تفس  يك  .فهمك

11 11  -- -- -- --
3.0000 3.0000 .0000

0 

.000

00 

 علـــــ    .1
ك

ا فبـــــاال  شـــــفهيك
ك

يرواصـــــ  مـــــة ال ـــــاطق   ؤالبرليـــــة تواصـــــال

 .اوسروى الشاص ا والاجرماع  وألاناديما
81 11 6  -4  -

2.3000 3.0000 .8013

1 

.000

00 

ــا مهــارات البــرض    .2 ــا ؤاللنــة البرليــة مراعيك يلقــج نلمــة مو خحاؤك

ا معل  مسروسات الكفاءة اللنوسة الشفهية  .ار يد ومظهرك
1 81 1 1 1  

2.3500 2.9000 .6708

2 

.307

79 

يقــــــرم ال صــــــوص البرليــــــة اوباصــــــرة قــــــراءة تفســــــ  ية وناقــــــدة    .4

 و ؤداعية
81 81 1 1 8  -

2.4500 2.9000 .6048

1 

.307

79 

يقــرم البديـــد مــج ال صـــوص البرليــة الت ا يـــة قــراءة تفســـ  ية    .5

 .وناقدة و ؤداعية
81 85 1 5  --- ---

2.9000 2.7500 .3077

9 

.444

26 

ا)يقــــرم  البديــــد مــــج ال صــــوص البرليــــة ألادؤيــــة    .6 ا وشـــــبرك ( ناــــ ك

ا ا و ؤداعيك ا وناقدك  .قراءة تفس  يك
5 84 81 6 2  -

2.1000 2.7000 .6407

2 

.470

16 

 علــــ  اوســــروى   .7
ك

ــــا فبــــاال  كراؤيك
ك

يرواصــــ  ؤاللنــــة البرليــــة تواصــــال

 .الشاص ا والاجرماع  وألاناديما
1 11 88  -8  -

2.4500 3.0000 .5104

2 

.000

00 

 يظهر كفاءة في استخدام املعاجم والقواميس املختلفة: املعيار الثاني 

يربـــــــــــــرف ف يـــــــــــــات وقواعـــــــــــــد اســـــــــــــرخدام اوبـــــــــــــاجن اوخرلفـــــــــــــة    .1

 والقواميس
81 87 1 2  -- --

2.6000 2.8500 .5026

2 

.366

35 

 .يسرخدم اوباجن والقواميس  .1
86 87 4 2  --- ---

2.8000 2.8500 .4103

9 

.366

35 

 يتعرف أسس علم ألاصوات العربية: املعيار الثالث  

 .يربرف خصائط ألاصوات البرلية وصفا ها   .81
7 11 81  -1  -

2.2000 3.0000 .6958

5 

.000

00 
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ـــ   مصـــــوات اللنـــــة    .88 يربـــــرف موجـــــه الشـــــبه وموجـــــه الاخـــــرالف ؤــ

 .البرلية ومصوات اللنات ألاخرى 
7 86 82 4  -- --

2.3500 2.8000 .4893

6 

.410

39 

ي حــــــق ألاصــــــوات البرليــــــة مــــــج مخارجهــــــا الةــــــحيتة خاصــــــة    .81

 .اوتشابهة واورجاورة
85 11 5   -- --

2.7500 3.0000 .4442

6 

.000

00 

ا من معارف ومهارات علم الصرف: املعيار الرابع  
ً
 .يظهر تمكن

يربرف السواؤق واللواحق ت  اللنة البرليةه وداللة ن  منهـا    .82

 .ت  اوبنج
87 87 2 2  -- --

2.8500 2.8500 .3663

5 

.366

35 

 .يم د ؤ   صيغ اوشرقات وموزاهها اوخرلفة وداللة ن  منها   .84
81 81 8 8  -- --

2.9000 2.9500 .4472

1 

.223

61 

ا    .85
ك
يصـــــــــوغ ار مـــــــــو   واوصــــــــــادر القياســـــــــية والســـــــــماعية صــــــــــوا

ا  .صحيتك
86 86 4 4  -- --

2.8000 2.8000 .4103

9 

.410

39 

ا مـــــــة وصـــــــف الرني ـــــــ ات يصـــــــرف الكلمـــــــات تصـــــــ   .86 ا صـــــــحيتك رسفك

 .وسببها
87 87 2 2  - -

2.8500 2.8500 .3663

5 

.366

35 

ــانج  بـــــ، الكلمـــــات   .87 يســـــرخدم القـــــرائج الصـــــرفية وبرفـــــة مبـــ

 .البرلية
81 86 7 4 8  -

2.5500 2.8000 .6048

1 

.410

39 

يستشــهد علــ  صــحة ضــبحه لبنيــة الكلمــة ؤكلمــة مشــابهة تــ    .81

 .مو ؤيو شبرآية قرآنية مو حديث شرسف 
7 86 7 4 6  -

2.0500 2.8000 .8255

8 

.410

39 

ا من معارف ومهارات علم النحو: املعيار الخامس 
ً
 .يظهر تمكن

يتـــدد  بـــ، موجـــه الشـــبه والاخـــرالف ؤـــ   الت اكيـــب اللنوســـة   .81

 .ت  اللنة البرلية وا   ا مج اللنات
7 2 81 84 2 2 

  2.2000 2.0000 .6958

5 

.561

95 

ت اليــــا قــــد يرن ــــ  فيهــــا ترتيــــب الت كيــــب اللنــــوي يتــــدد ارحــــاال    .11

 .وم ر  ل  ت  اوبنج
6 6 1 81 6 1 

2.2000 2.2000 .6958

5 

.615

59 

ـــــــا القواعـــــــد    .18 يضـــــــبط مداءه اللنـــــــوي الشـــــــفها والكرـــــــابج محبقك

 .ال توسة
1 11 1  -1  -

2.0500 3.0000 .7591

5 

.000

00 

يو ـــــأ الســـــبب ال تـــــوي لضـــــبحه  بـــــ، الكلمـــــات تـــــ  ألاداء    .11

 .للنوي    س   عنهاا
81 81 6 8 1  -

2.3500 2.9500 .6708

2 

.223

61 

يستشهد عل  ضبحه  دائه اللنوي ؤآيات قرآنية مو محاديـث   .12

 .شرسفة مو مؤيات شبرسة
6 81 1 1 5  -

2.0500 2.9000 .7591

5 

.307

79 

اليـــا ( ارحديثـــة)واوراجـــة ( القديمـــة)يرجـــة   ـــ   بـــ، اوصـــادر   .14

تخحيحــــه وتدردســــه وت ميــــة كفاءتــــه تشــــرح قواعــــد ال تــــو تــــ  

 .اللنوسة

85 11 5  - - -
2.7500 3.0000 .4442

6 

.000

00 

ا من معارف ومهارات علم البالغة :املعيار السادس 
ً
 .يظهر تمكن

 .يسرخدم تبب  ات ؤالاية ت  حديثه وتدردسه   .15
6 86 84 4  - -

2.3000 2.8000 .4701

6 

.410

39 
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 علن البيا  ؤدقة يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت   .16
85 86 5 4  -- --

2.7500 2.8000 .4442

6 

.410

39 

 .يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت  علن اوبانج ؤدقة   .17
85 87 5 2  -- --

2.7500 2.8500 .4442

6 

.366

35 

 .يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت  علن البدية ؤدقة  .11
85 87 5 2  -- --

2.7500 2.8500 .4442

6 

.366

35 

اليــا ( ارحديثــة)واوراجــة ( القديمــة)ة   ــ   بــ، اوصــادر يرجــ    .11

 .تشرح البالاة ت  تخحيحه وتدردسه وت مية كفاءته اللنوسة
85 81 5 8  -- --

2.7500 2.9500 .4442

6 

.223

61 

  

ا من معارف ومهارات التذوق ألادبي الرئيسة: املعيار السابع
ً
 .يظهر تمكن

لبرليـــــــة وداللتهـــــــا تـــــــ  يفهـــــــن اوصـــــــحقحات الشـــــــائبة وألامثـــــــال ا  .21

 .اوبنج
7 6 82 84  - -

2.3500 2.3000 .4893

6 

.470

16 

 .يرلوق ار مال ألادبج ت  ال صوص اوقروءة واوسموعة   .28
1 81 81 1  - -

2.4000 2.6500 .5026

2 

.489

36 

 .يتل  ال صوص ألادؤية وس قد ا   .21
5 81 85 1  - -

2.2500 2.6500 .4442

6 

.489

36 

 .ت  البصور اوخرلفة يسرد تارسخ ألادب  .22
1 5 81 85  - -

2.4000 2.2500 .5026

2 

.444

26 

 .يتعرف أسس علم اللغة التقابلي: املعيار الثامن 

يربــــرف مساســــيات الدراســــة اوقارنـــــة والرقاؤليــــة ؤــــ   اللنـــــات   .24

 .واو ه يات الشائبة فيها
82 1 7 81  --1 

2.6500 2.3000 .4893

6 

.656

95 

خحـــــــــــــاء الشـــــــــــــائبة وتصـــــــــــــنيفهاه يتـــــــــــــدد مســـــــــــــاليب تتليـــــــــــــ  ألا    .25

 .وتفس   اه وطرائق مبار تها
81 86 1 4  - -

2.9000 2.8000 .3077

9 

.410

39 

ـــالل    .26 يربــــــرف الصــــــبولات اللنوســــــة اليــــــا تقاؤــــــ  طالؤــــــه مــــــج خـــ

 .الدراسات الرقاؤلية ؤ   اللنة البرلية ولنتهن
87 87 2 2  - --

288511 2.8500 183663

5 

.366

35 

 

عربـــج مو )تكـــرار و ــو عـــدد البي ـــة لكـــ  ف ـــة ( 21)ؤقه يظهـــر عـــدد  تكــرارات نـــ  ملشـــر ؤمجمـــو  ولمراجبــة ار ـــدول الســـا

قيمـة ( مهن     حد مـا)ه والركرار اووجود ت  خانة (3)قيمة عددية ح  ( مهن)ه ولإعحاء الركرار اووجود ت  خانة (مج  ا

ه  ــن جمــة  ـله القــين البدديــة لكــ  ملشــره ( 1)قيمــة عدديـة حــ  ( ا ــ  مهــن)ه والركــرار اووجــود تـ  خانــة (2)عدديـة حــ  

 -41)تـن حسـاب نسـبة الركـرارات واسـرخراج اولشـرات اوهمـةه حيـث نـا  اولشـر اوهـن  ـو ارحاصـ  علـ  درجـات تكــرار 

واولشـر ا ـ  اوهـن  ـو ارحاصـ  علـ  درجـات تكـرار ( 39-21)واولشر اوهن     حد ما  و ارحاص  عل  درجات تكـرار ( 61

 .درجة( 21)مق  مج 

ول اء عل  ما سـبق فـإ  نـ  اولشـرات اووجـودة تـ  مبـاي   اوجـال ألاول تبـد مهمـة وبلـن اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا 

ا عل  درجات تكرار مكت  مج مو تساوي  اه حيث حصلو جميبك ا نا  مو مج بيك  (. 41)عرليك
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ا  ال منه قـد تـن ترتيبهـا السـرخراج معال ـا تـ  ألا ميـة ومقلهـاه وتبـ   م  مكا  ـا م ميـة ع ـد  وعل  الران مج م ميتها جميبك

ـــا ( تـــ  اوواقـــف الاتصـــالية اوخرلفـــة والبلميـــة)يفهـــن البرليـــة اوســـموعة :"حـــ  ( ألاج  ـــا)اوبلـــن ال ـــاطق  ن ـــ  البرليـــة  فهمك

اه يقــرم البديــد مــج ال صــوص البرليــة الت ا يــة قــراءة تفســ  ية وناقــدة و ؤــد ا و ؤــداعيك ا وناقــدك اه يم ــد ؤــ   صــيغ تفســ  يك اعيك

 .اوشرقات وموزاهها ارارلفة وداللة ن  منهاه يتدد مساليب تتلي  ألاخحاء وتصنيفهاه وتفس   اه وطرائق تبليمها

وتب   م  مقلها ت  الاحرياجات الردرسبية  وه يستشهد علـ  صـحة ضـبحه لبنيـة الكلمـة ؤكلمـة مشـابهة تـ  آيـة قرآنيـة مو 

ـا القواعـد ال توسـةه يستشـهد علـ  ضـبحه  دائـه اللنـوي حديث شرسفه يضبط مداءه اللنـ وي الشـفها والكرـابج محبقك

ا)و يقــــرم البديــــد مــــج ال صــــوص البرليــــة ألادؤيــــة . ؤآيــــات قرآنيــــة مو محاديــــث شــــرسفة مو مؤيــــات شــــبرسة ا وشــــبرك قــــراءة ( ناــــ ك

 
ك
ا و ؤداعيا  .تفس  ية وناقدك

( تـــ  اوواقـــف الاتصـــالية اوخرلفـــة والبلميـــة)البرليـــة اوســـموعة يفهـــن : "ممـــا ؤالنســـبة للمبلـــن البربـــج فأكا  ـــا م ميـــة  ـــو

ا ا و ؤـــــداعيك ا وناقـــــدك ـــــا تفســـــ  يك  علـــــ  اوســـــروى الشاصـــــ ا "و ." فهمك
ك

ا فبـــــاال  شـــــفهيك
ك

يرواصـــــ  مـــــة ال ـــــاطق   ؤالبرليـــــة تواصـــــال

 عل  اوسروى الشاص ا و"و " والاجرماع  وألاناديما
ك

ا فباال  كراؤيك
ك

" الاجرماع  وألاناديمايرواص  ؤاللنة البرلية تواصال

 ."يربرف خصائط ألاصوات البرلية وصفا ها"و

" يتـــدد  بـــ، موجـــه الشـــبه والاخـــرالف ؤـــ   الت اكيـــب اللنوســـة تـــ  اللنـــة البرليـــة وا   ـــا مـــج اللنـــات: "ومقلهـــا م ميـــة  ـــو

دب تــــ  البصــــور يســــرد تــــارسخ ألا "و" يتــــدد ارحــــاالت اليــــا قــــد يرن ــــ  فيهــــا ترتيــــب الت كيــــب اللنــــوي وم ــــر  لــــ  تــــ  اوبنــــج"و

  ."يفهن اوصحقحات الشائبة وألامثال البرلية وداللتها ت  اوبنج"و" اوخرلفة

 (2)جدول رقم

التكرارات والنسب املتوية واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعياريوة لسوتجابات املعلموين علوى عبوارات املجوال  

 .(الثقافة) الثاني

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي مهمةغير  مهمة إلى حد ما مهمة املؤشر م

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 ك

 أجنبي

ك 

 عربي

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 عربي أجنبي عربي أجنبي

 .يتعرف أساسيات الثقافة إلاسالمية: املعيار ألاول  

يربــــــرف مساســــــيات الثقافــــــة إلاســــــالميةه وحــــــ  نظــــــرة إلاســــــالم    .27

 . لنلو ية والكو  وإلانسا  وارحياة

86 11 4  -  2.8000 3.0000 .41039 .00000 

يف ــــد الشــــائبات اونلوطــــة اليــــا يث   ــــا الــــبب، ضــــد الثقافــــة    .21

 .إلاسالمية

86 85 4 5   2.8000 2.7500 .41039 .44426 

يلـــــــــن ؤاوبلومـــــــــات ألاساســـــــــية للـــــــــدول إلاســـــــــالميةه ولا قليـــــــــات    .21

 .اوسلمة ت  الدول اوخرلفة

1 5 81 85   2.4000 2.2500 .50262 .44426 

 30779. 50726. 2.9000 2.4211   1 81 81 81 .يرلو القرآ  الكرسن تالوة صحيتة   .41

ا مج ألاحاديث ال بوسة الشرسفة   .48 ا م اسبك  41039. 50262. 2.8000 2.6000   4 1 86 81 .يربرف قدرك
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ســ  ة الرســول )يربــرف اوبلومــات ألاساســية للرــارسخ إلاســالمج    .41

 ( .ومج تببهن صل    عليه وسلن والةحاؤة

81 86 1 4   2.6000 2.8000 .50262 .41039 

 .يتعرف أساسيات الثقافة العربية: املعيار الثاني 

يربرف منماط ارحيـاة اليوميـة والت كيـب الاجرمـاع   والبـادات    .42

 .والرقاليد اوشت كة ؤ   الدول البرلية

81 5 1 85   2.6000 2.2500 .50262 .44426 

  منمـــاط الثقافـــة البرليـــة إلاســـالمية ومنمــــاط يـــدري الفـــرق ؤـــ    .44

 قافرـــه القوميـــة تـــ   بـــ، القضـــايا الاجرماعيـــة والاقرصـــادية 

 .والسياسية

86 81 4 1  1 2.8000 2.4000 .41039 .68056 

يلــــــن ؤاوبلومــــــات ألاساســــــية ار نرافيــــــة والرارسخيــــــة والدينيـــــــة    .45

 .وألانظمة السياسية للدول البرلية

4 4 86 86   2.2000 2.2000 .41039 .41039 

يربــــــرف البديــــــد مــــــج ألادؤيــــــات والف ــــــو  وم رجــــــات الوســــــائط   .46

 .إلاعالمية ت   ب، الدول البرلية

1 7 81 82   2.4000 2.3500 .50262 .48936 

يســرخدم خت اتــه وتجارلــه الثقافيــة تــ  الــبالد البرليــة تــ  دعــن    .47

 .البملية الربليمية لحالؤه

86 86 4 4   2.8000 2.8000 .41039 .41039 

يتلـــــــ   بـــــــ، القضـــــــايا الثقافيـــــــة ليربـــــــرف مـــــــج خاللهـــــــا علـــــــ     .41

 .قضايا  قافية جديدة

87 7 2 82   2.8500 2.3500 .36635 .48936 

ا عـــــــــــج ال صــــــــــــوص ألادؤيــــــــــــة والثقافيــــــــــــة   .41 ا م اســــــــــــبك يبـــــــــــرف قــــــــــــدرك

 ..(موضوعا هاه مشهر مللفيهاه منماطها الرارسخيةه منواعها)

87 5 2 85   2.8511 2.2500 .36654 .44426 

يـــــــــــــــدمف  بـــــــــــــــ، ال صـــــــــــــــوص ألادؤيـــــــــــــــة والثقافيـــــــــــــــة او اســـــــــــــــبة    .51

ال رمامــــات طالؤــــه ومعمــــار ن ومســــروا ن اللنــــوي تــــ  تدردســــه 

 .لهن

81 6 1 84   2.6000 2.3000 .50262 .47016 

 50262. 41039. 2.4000 2.2000   81 86 1 4 يرا ة تبلن اوزسد مج ال صوص ألادؤية والثقافية   .58

 

يبــرف "حـ   : يتبـ   م  مكاــ  الاحرياجـات م ميـة ؤالنسـبة للمبلـن ألاج  ـا تـ  اوجـال الثـانج ر ـدول السـاؤقهؤـال ظر   ـ  ا

يتل   ب، "و" موضوعا هاه مشهر مللفيهاه منماطها الرارسخيةه منواعها)قدرا م اسبا مج ال صوص ألادؤية والثقافية 

ودســــرخدم خت اتــــه وتجارلــــه الثقافيــــة تــــ  الــــبالد "ةالقضــــايا الثقافيــــة ليربــــرف مــــج خاللهــــا علــــ  قضــــايا  قافيــــة جديــــد

يـــدري الفـــرق ؤـــ   منمـــاط الثقافـــة البرليـــة إلاســـالمية ومنمـــاط  قافرـــه "و" البرليـــة تـــ  دعـــن البمليـــة الربليميـــة لحالؤـــه

 "القومية ت   ب، القضايا الاجرماعية والاقرصادية والسياسية

ـــا م ميــــــة   ــــة "ومقلهـــ ــــوص ألادؤيــ ـــن اوزســــــد مــــــج ال صــ والثقافيــــــةه وسلــــــن ؤاوبلومــــــات ألاساســــــية للــــــدول إلاســــــالمية يرــــــا ة تبلـــ

ولا قليات اوسلمة ت  الدول اوخرلفةه وسلن ؤاوبلومات ألاساسية ار نرافية والرارسخية والدينية وألانظمة السياسيية 

 " .للدول البرليةه وسربرف البديد مج ألادؤيات والف و  وم رجات الوسائط إلاعالمية ت   ب، الدول 

يربرف مساسيات الثقافة إلاسالميةه وحـ  نظـرة : "ح " مما معل  اولشرات ت  احرياجات اوبلن البربج ت  مجال الثقافة 

ـــالوة صـــــحيتة"ه و"إلاســـــالم لنلو يـــــة والكـــــو  وإلانســـــا  وارحيـــــاة ــــو القـــــرآ  الكـــــرسن تــ يســـــرخدم خت اتـــــه وتجارلـــــه "و " يرلـ
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ســـ  ة )يربـــرف اوبلومــات ألاساســية للرــارسخ إلاســالمج "ه "ليميــة لحالؤــهالثقافيــة تــ  الــبالد البرليــة تـــ  دعــن البمليــة الرب

 ".الرسول صل    عليه وسلن والةحاؤة ومج تببهن

يلـن ؤاوبلومـات ألاساسـية ار نرافيــة والرارسخيـة والدينيـة وألانظمـة السياســية : "ممـا الاحرياجـات ألاقـ  فهـا للملشــرات

وسربـــرف منمـــاط " ية للـــدول إلاســـالمية ولا قليـــات اوســـلمة تـــ  الـــدول اوخرلفـــةوسلـــن ؤاوبلومـــات الاساســـ" للـــدول البرليـــة

ودبــــــرف قــــــدرا م اســــــبا مــــــج " ارحيــــــاة اليوميــــــة والت كيــــــب الاجرمــــــاع  والبــــــادات والرقاليــــــد اوشــــــت كة ؤــــــ   الــــــدول البرليــــــة

 ..(.موضوعا هاه مشهر مللفيهاه منماطها الرارسخيةه منواعها)ال صوص ألادؤية والثقافية 

 

 ( 4)دول رقمج

التكرارات والنسب املتوية واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعياريوة لسوتجابات املعلموين علوى عبوارات املجوال  

 . (التدريس)الثالث 

 الانتراف اوبياري  اوروسط ارحسابج ا   مهمة مهمة     حد ما مهمة اولشر م

 ي

 مج  ا

 ي

 عربج

 ي

 مج  ا

ي 

 عربج

 ي

 مج  ا

 ي

 عربج

 عربج مج  ا عربج مج  ا

 يخحط للدرس مو الوحدة ت  ضوء اوباي   : اوبيار ألاول  

يربــــــرف مبــــــاي   تبلــــــين اللنــــــة البرليــــــة لن ــــــ  ال ــــــاطق   بهــــــا    .52

 .وملشرا ها
17 19 3 1   

2.8500 2.9500 .36635 .2236

1 

يصــــــوغ م ـــــــداف الــــــدروس تـــــــ  ضـــــــوء مبــــــاي   تبلـــــــين اللنـــــــة    .53

 .البرلية لل اطق    ن   ا
17 19 3 1   

2.8500 2.9500 .36635 .2236

1 

يصــــــــــمن منشــــــــــحة وتقوسمــــــــــات تتقــــــــــق م ــــــــــداف الــــــــــدرس مو    .54

 .الوحدة
17 17 3 3   

2.8500 2.8500 .36635 .3663

5 

 .يوةف اوبارف اوروافرة عج الحالب واحرياجا هن وطرائق تبلمهن ت  دعن تبلميهن: اوبيار الثانج  

لنوســــةه اجرماعيــــةه )يتــــدد الاحرياجــــات ارااصــــة ؤحالؤــــه    .55

 (.وجدانية
12 21 8  --  

2.6000 3.0000 .50262 .0000

0 

يبـــدل تـــ  اوـــ هج ليت اســـب مـــة ا رمامـــات طالؤـــهه ومنمـــاط    .56

 .تبلمهنه ومبارفهن اللنوسة الساؤقة
21 21  - -  

3.0000 3.0000 .00000 .0000

0 

يرــــــــــا ة مبرفــــــــــة اوزســـــــــــد عــــــــــج طالؤـــــــــــه وخلفيــــــــــتهن اوبرفيـــــــــــة    .57

 .ارااصةواحرياجا هن 

14 17 6 3   2.7000 2.8500 .47016 .3663

5 

 .يوةف نظرسات اكتساب اللنة ت  دعن تبلين البرلية: اوبيار الثالث 
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 .يقار  ؤ   نحرسات اكتساب اللنة ألاج بية الشائبة   .58
8 3 9 17 3  

2.2500 2.1500 .71635 .3663

5 

يحبــــق نظرســــات اكتســــاب اللنــــة تــــ  تصــــمين اســــت اتيجيات    .59

 .  اكتسابهاتسه
3 15 17 5   

2.1500 2.7500 .36635 .4442

6 

يربــرف طبيبــة تــدردس اللنــة للحــالب الــليج يدرســوهها تــ     .61

 .ؤي تها البرلية والليج يدرسوهها خارج ؤي تها
6 4 14 16   

2.3000 2.4000 .47016 .8207

8 

 .يربرف عل  قوائن الشيو  للمفردات البرلية    .61
18 18 2 2   

2.9000 2.9000 .30779 .3077

9 

 يغئ ؤي ة تبلن  داعمة للنة ومث  ة للرتدي: اوبيار الرا ة 

يربــــرف دوافــــة الحــــالب لــــربلن اللنــــة البرليــــةه ودســــتث   ا    .62

 .ؤوسائ  ومنشحة مخرلفة
4 18 16 2   

2.2000 2.9000 .41039 .3077

9 

يســرخدم اللنــة البرليــة الفصــيتة تــ  الرــدردس والرتــدب    .63

 .مة الحالب
21 21  - -  

3.0000 3.0000 .00000 .0000

0 

 .يةحأ ألاخحاء اورصلة ؤاوبنج ودقة ال حق  .64
17 21 3  -  

2.8500 3.0000 .36635 .0000

0 

 .يش ة طالؤه عل  ممارسة اللنة   .65
21 21  - -  

3.0000 3.0000 .00000 .0000

0 

ــا للرواصــ  ؤاللنــة البرليــة علــ  اوســروى   .66 يتــيح لحالؤــه فرصك

 .لرفس  ي والبرض لق مهور الشاص ا وا
21 21  - -  

3.0000 3.0000 .00000 .0000

0 

 يصمن خت ات ومنشحة داعمة ت  ضوء مباي   تبلين اللنة وحاجات الحالب: اوبيار اراامس 

 .ي و  ت  منشحة ومساليب اسرنراج ألافكار واوبانج   .67
15 18 5 2   

2.7500 2.9000 .44426 .3077

9 

ح لحالؤــه فرصــة للرفاعــ  الب ــاء مـــة يســرخدم منشــحة تتــي   .68

 .آلاخرسج
8 18 12 2   

2.4000 2.9000 .50262 .3077

9 

يســــــــرخدم  منشــــــــحة لهــــــــا ههايــــــــات مفروحــــــــة مو تترــــــــاج   ــــــــ     .69

 .الربب   ارحر
12 18 8 2   

2.6000 2.9000 .50262 .3077

9 

يســـــــــرخدم منشـــــــــحة تشــــــــــ ة علـــــــــ  الرفك ــــــــــ  ال اقـــــــــد وحــــــــــ     .71

 .اوشكالت 
12 18 8 2   

2.6000 2.9000 .50262 .3077

9 

يســـــرخدم منشـــــحة تتــــــيح البمـــــ  تــــــ  مجموعـــــات مو البمــــــ     .71

 (.ألاقرا )الث ائج مة الزمالء 
12 18 8 2   

2.6000 2.9000 .50262 .3077

9 

يســــرخدم منشـــــحة تســـــاعد طالؤـــــه علـــــ  اكتشـــــاف الثقافـــــة    .72

 .إلاسالمية والبرلية مج خالل او رجات الثقافية اوخرلفة
6 19 14 1   

2.3000 2.9500 .47016 .2236

1 
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يسـرخدم منشـحة تتـيح لحالؤـه اسـرخدام مفـردات جديـدة    .73

 .مج مياديج مبرفية مخرلفة
11 21 11  -  

2.5000 3.0000 .51299 .0000

0 

 .يسرخدم منشحة تراع  الفروق الفردية ؤ   الحالب   .74
16 21 4  -  

2.8000 3.0000 .41039 .0000

0 

ــــا عــــج او  .75 جرمــــة البربــــج تشــــ ة علــــ  يقــــدم منشــــحة وعروضك

 .الاتصال ؤأؤ اء  لا اوجرمة
7 18 13 2   

2.3500 2.9000 .48936 .3077

9 

 .اوبيار السادس ي و  ت   است اتيجيات وطرائق الردردس ومصادر الربلن  

يحبــق مســاليب تدردســية مر وعــة لرلبيــة احرياجــات طالؤــه   .76

 (.اللنوسة والاجرماعية والوجدانية)ارااصة 
17 21 3    

2.8500 3.0000 .36635 .0000

0 

يســـــرخدم اســــــت اتيجيات مر وعـــــة لر ميــــــة مهـــــارة الاســــــرما    .77

 .لدى الحالب
17 21 3    

2.8500 3.0000 .36635 .0000

0 

يســـــرخدم اســـــت اتيجيات مر وعـــــة لر ميـــــة مهـــــارة الرتــــــدب    .78

 .لدى الحالب
19 21 1    

2.9500 3.0000 .22361 .0000

0 

ر وعـة لر ميــة مهـارة القـراءة لــدى يسـرخدم اسـت اتيجيات م  .79

 .الحالب
19 21 1    

2.9500 3.0000 .22361 .0000

0 

يســـــــرخدم اســـــــت اتيجيات مر وعـــــــة لر ميـــــــة مهـــــــارة الكراؤـــــــة    .81

 .لدى الحالب
19 21 1    

2.9500 3.0000 .22361 .0000

0 

ســــمبية ه )يخرــــار اوــــواد الربليميــــة او اســــبة ؤكــــ  منواعهــــا    .81

 .مج اوصادر اوخرلفة (ؤصرسةه محبوعةه شفهية
11 21 11    

2.5000 3.0000 .51299 .0000

0 

يســــــــرب   ؤمـــــــــواد تبليميـــــــــة  ضـــــــــافية تـــــــــ  منشـــــــــحة تدردســـــــــه   .82

شرائط تسـ ي ه نشـرة  خبارسـةه مجلـةه جرسـدةه )ؤالفص  

 .مقرحفات مدؤيةه شرسط فيديو لت نامف حواري 

8 21 12    
2.4000 3.0000 .50262 .0000

0 

ـــــــا مـــــــج ميـــــــا  .83 رساضـــــــةه )ديج مبرفيـــــــة مخرلفـــــــة يـــــــدمف نصوصك

 .مة متروى اللنة البرلية...( علومه دراسات اجرماعيةه
7 15 13 5   

2.3500 2.7500 .48936 .4442

6 

ا: اوبيار السا ة  ا م اسبك  .يوةف الوسائ  الربليمية والرك ولوجية ت  البملية الربليمية توةيفك

 .يسرخدم السبورة اللكية ؤكفاءة  .84
18 18 2 2   

2.9000 2.9000 .30779 .3077

9 

 .يبد وسائ  تبليمية م اسبة وتروى الدرس   .85
4 18 16 2   

2.2000 2.9000 .41039 .3077

9 

يســــــــــــرخدم شــــــــــــبكة اوبلومــــــــــــات تــــــــــــ  جلــــــــــــب  بــــــــــــ، اوــــــــــــواد   .86

 .الربليمية اوسرخدمة ت  ألانشحة
18 17 2 3   

2.8947 2.8500 .31530 .3663

5 
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مــة طالؤـه وموليــاء  يسـرخدم شــبكة اوبلومـات تــ  الرواصـ    .87

 .ممور ن
12 11 8 9   

2.6316 2.5500 .49559 .5104

2 

يســــرخدم شــــبكة اوبلومــــات تــــ  الكشــــف عــــج مبنــــج نلمــــة    .88

 .ت  اوي ن مو القاموس
18 8 2 12   

2.8889 2.4000 .32338 .5026

2 

يســــــــــــرخدم البـــــــــــــروض الرقديميــــــــــــة إلالكت ونيـــــــــــــة نوســـــــــــــيلة   .89

 .تبليمية جا ؤة لحالؤه
5 15 15 5   

2.2778 2.7500 .46089 .4442

6 

يرشــد طالؤــه وواقــة تبليميــة مفيــدة علــ  شــبكة اوبلومــات   .91

 .الدولية
5 5 15 15   

2.2778 2.2500 .46089 .4442

6 

يتـيح : "حـ " الرـدردس"ولمراجبة ار دول الساؤق تب   م  مكا  الاحرياجـات م ميـة لـدى اوبلـن ألاج  ـا تـ  اوجـال الثالـث 

ـــا للروا يشـــ ة طالؤـــه علـــ  "و" صـــ  ؤاللنـــة البرليـــة علـــ  اوســـروى الشاصـــ ا والرفســـ  ي والبـــرض لق مهـــور لحالؤـــه فرصك

يبـدل تـ  اوـ هج ليت اسـب مـة "و" يسرخدم اللنة البرلية الفصيتة ت  الردردس والرتـدب مـة الحـالب"و" ممارسة اللنة

 "ا رمامات طالؤهه ومنماط تبلمهنه ومبارفهن اللنوسة الساؤقة

يحبـــق نظرســـات اكتســـاب اللنـــة تـــ  تصـــمين "و" يقـــار  ؤـــ   نظرســـات اكتســـاب اللنـــة الشـــائبة" ميـــةه فهـــو ممـــا مقلهـــا تـــ  ألا 

" يربــــرف دوافــــة الحــــالب لــــربلن اللنــــة البرليــــة ودســــتث   ا ؤوســــائ  ومنشــــحة مخرلفــــة"و" اســــت اتيجيات تســــه  اكتســــابها

 ".يبد وسائ  تبليمية م اسبة وتروى الدرس"و

يخرــــار اوــــواد الربليميــــة او اســــبة ؤكــــ  : "قــــد نانــــو م ــــن الاحرياجــــات الردرسبيــــة لديــــه حــــ ممــــا ؤالنســــبة للمبلــــن البربــــجه ف

يســــرب   ؤمــــواد تبليميــــة  ضــــافية تــــ  منشــــحة "مــــج اوصــــادر اوخرلفــــةه و ( ســــمبيةه ؤصــــرسةه محبوعــــةه شــــفهية)منواعهــــا 

ه (و لت نـــامف حـــواري شـــرسط تســـ ي ه نشـــرة  خبارســـةه مجلـــةه جرســـدةه مقرحفـــات مدؤيـــةه شـــرسط فيـــدي)تدردســه ؤالفصـــ  

 "يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارات الكراؤة"و" يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارات القراءة"و

يرشد طالؤه وواقـة " يقار  ؤ   نظرسات اكتساب اللنة ألاج بية الشائبة"ونانو مق  الاحرياجات م مية للمبلن البربج 

ـــبكة اوبل ـــة مفيـــــدة علـــــ  شــ يربـــــرف طبيبـــــة تـــــدردس اللنـــــة للحـــــالب الـــــليج يدرســـــوهها تـــــ  ؤي تهـــــا "و" ومـــــات الدوليـــــةتبليميــ

ـــن مو "و " البرليـــــةه والـــــليج يدرســــــوهها خـــــارج ؤي تهــــــا ـــ  اوي ـــ ــــة تــ ــــج نلمــ ـــج مبنـ ـــف عــ ــــ  الكشـــ ـــبكة اوبلومــــــات تـ ـــرخدم شــ يســ

 ".القاموس
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يوووة لسوووتجابات املعلموووين علوووى التكووورارات والنسوووب املتويوووة واملتوسوووطات الحسوووابية والانحرافوووات املعيار ( 5)جووودول 

 . (التقويم)عبارات املجال  الرابع 

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي غير مهمة مهمة إلى حد ما مهمة املؤشر م

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 ك

 أجنبي

ك 

 عربي

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 عربي أجنبي عربي أجنبي

 ب أنوع التقويم املختلفةيستخدم أدوات قياس متنوعة ومتعددة تناس: املعيار ألاول  

 .يتدد ماراض الرقوسن الركوسنا و الرقوسن النهائج   .18
87 86 2 4  -- --

2.8500 2.8000 .36635 .41039 

يصــــــــــــمن مدوات للرقــــــــــــوسن الركــــــــــــوسنا لقيــــــــــــاس الرتصــــــــــــي  م  ــــــــــــاء    .11

 .الردردسه ومدوات للرقوسن النهائج
86 87 4 2  -- -

2.8000 2.8500 .41039 .36635 

ات لقيـــــــاس الحـــــــالب تـــــــ  فهـــــــن ال صـــــــوص وتفســـــــ   ا يصـــــــمن مدو    .12

 .الشفهية والكراؤية
86 81 4 1  - -

2.8000 2.6000 .41039 .50262 

ي ـــو  تـــ  ألاســـ لة ؤـــ   ألاســـ لة  ات إلاجاؤـــات اوقيـــدةه وإلاجاؤـــات   .14

 .اوفروحة
81 81 1 1  - -

2.9000 2.9000 .30779 .30779 

 يصـــــمن مدوات  لقيـــــاس ألاداء اللنـــــوي اســـــرماعك    .15
ك
أ وقـــــراءة

ك
ا وتتـــــد 

 
ك
 .وكراؤة

86 81 4 1  -- --
2.8000 2.6000 .41039 .50262 

يصــمن مدوات لقيــاس مــدى وضــوح اوبنــج  والقــدرة علــ  تجــا ب    .16

 تـــــ  ارحـــــديث 
ك
 و )مطـــــراف الرواصـــــ ه ع ـــــدما يكـــــو  طرفـــــا

ك
مســـــرمبا

ا
ك
 ت  الكراؤة ( مرتد 

ك
ا)مو طرفا ا وناتبك

ك
 (.قارئ

81 81 81 1  -- --
2.5000 2.6000 .51299 .50262 

يصـــــــــمن مدوات لقيـــــــــاس القـــــــــدرة علـــــــــ  تخحـــــــــيط وت فيـــــــــل عـــــــــرض   .17

ا ا مو كراؤيك  .تقديما ممام ار مهور شفهيك
86 1 4 81  -- --

2.8000 

 

2.4000 .41039 .50262 

ا عمليــات تخحــيط وت فيــل ألاداءات اللنوســة    .11 ــا وتفصــيليك يقــدر نليك

 .الشفهية والكراؤية
86 1 4 81  -- --

2.8000 2.4000 .41039 .50262 

يســـرخدم مدوات لقيـــاس القـــدرة علـــ  تتديـــد اوفـــا ين ووجهـــات    .11

 .ال ظر حول م رجات الثقافة البرلية وإلاسالمية
84 1 6 88  -- --

2.7000 2.4500 .47016 .51042 

 .يدرب الحالب عل  الرقوسن اللاتج وتقوسن القرسج  .811
84 1 6 88  -- --

2.7000 2.4500 .47016 .51042 

 خدم  مقاييس تقديرات ألاداءيسر   .818
84 1 6 88  -- --

2.7000 2.4500 .47016 .51042 

 يستخدم نتائج التقويم في تطوير عملية التعلم: املعيار الثاني 

يالحــظ ألاداءات اللنوســة وستللهــا وسفيــد منهــا تــ  تبــدي  الرــدردس   .811

 .وتوجيهه
2 81 87 8  -- ---

2.1500 2.9500 .36635 .22361 

 حــــول تقــــدم طالؤــــه تــــ  الكفــــاءة اللنوســــة واوبرفــــة يكرــــب ت   .812
ك
قرســــرا

 .الثقافية يوجه     الحالب و مولياء ألامور 
7 84 82 6  -- --

2.3500 2.7000 .48936 .47016 
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يتـــدد : "ولـــال ظر تـــ  نرـــائف اوجـــال اراـــامسه يرضـــأ م  معلـــ  نســـبة لالحرياجـــات فيـــه لـــدى اوبلـــن ألاج  ـــا حـــ 

يصمن مدوات للرقوسن الركوسنا لقياس الرتصي  م  اء " و" ماراض الرقوسن النهائجماراض الرقوسن الركوسنا و 

يصمن مدوات لقياس الالقدرة عل  تخحيط وت فيل عرض تقديما ممام "و " الردردسه ومدوات للرقوسن النهائج

ـــــــا ا مو كراؤيك ا عمليـــــــات تخحـــــــيط وت فيـــــــل ألاداءات اللنوســـــــة "و" ار مهـــــــور شـــــــفهيك ـــــــا وتفصـــــــيليك ـــــفهية يقـــــــدر نليك الشــ

 "والكراؤية

ـــا تــــ  ألا ميــــة لديــــه " يالحــــظ ألاداءات اللنوســــة وستللهــــا وسفيــــد منهــــا تــــ  تبــــدي  الرــــدردس وتوجيهــــه: "ونانــــو مقلهـ

ا حول مدى نمو طالؤه ت  الكفاءة اللنوسة واوبرفة الثقافية يوجه   ـ  الحـالب مو موليـاء ألامـور "و " يكرب تقرسرك

ـــا تـــ   يصـــمن مدوات لقيـــاس مـــدى وضـــوح اوبنـــج"و 
ك
والقـــدرة علـــ  تجـــا ب مطـــراف الرواصـــ ه ع ـــدما يكـــو  طرف

ا مو مرتــــد أ)ارحــــديث  ــــا تــــ  الكراؤــــة ( مســــرمبك
ك
ــــا)مو طرف ــــا مو ناتبك

ك
يســــرخدم مدوات لقيــــاس القــــدرة علــــ  "ه و(قارئ

مـة مالحظـة م  القلـة   ـا نسـبية " تتديد اوفا ين ووجهات ال ظر حـول م رجـات الثقافـة البرليـة وإلاسـالمية

 .درجةه يبنا ح  مهمة ؤتد كب  ( 61)مج  جما   ( 54)مهارة ت  الاحرياجات جاءت ؤدرجات تكرارسة     مق 

يالحـظ ألاداءات اللنوسـة وستللهـا وسفيـد "مما ؤالنسبة للمبلن البربجه فقـد نانـو الاحرياجـات ألاعلـ  نسـبة حـ  

" جاؤــات اوقيــدة وإلاجاؤــات اوفروحــةي ــو  تــ  ألاســ لة ؤــ   ألاســ لة  ات إلا "و" منهــا تــ  تبــدي  الرــدردس وتوجيهــه

يتـدد ماـراض "و" يصمن مدوات للرقـوسن الركـوسنا لقيـاس الرتصـ ا م  ـاء الرـدردسه ومدوات للرقـوسن النهـائج"و

 ".الرقوسن الركوسنا وماراض الرقوسن النهائج

ـــاه  ـــا  مقلهــ ا مو يصـــــمن مدوات لقيـــــاس القـــــدرة علـــــ  تخحـــــيط وت فيـــــل عـــــرض تقـــــديما ممـــــام ار مهـــــور شـــــفهيك "ونــ

ــــا ا عمليــــات تخحــــيط وت فيــــل ألاداءات اللنوســــة الشــــفهية والكراؤيــــة"و" كراؤيك ــــا وتفصــــيليك ـــرخدم "و" يقــــدر نليك يسـ

مدوات لقياس القدرة عل  تتديد اوفا ين ووجهات ال ظر حول م رجات الثقافة البرلية وإلاسالميةه وسدرب 

ــــوسن القـــــرسج ــــوسن الـــــلاتج وتقـ ــــ  الرقـ ـــالب علـ ــــة مالحظـــــة م  ألاق" الحــ ـــا مـ ــــب فقـــــط  ههــ ــــ  الت تيـ ــــبية تـ ـــا نسـ ليـــــة   ــ

 (.61)مج ( 54)احرياجات نلها مهمة لهن حيث    مق  احرياج مخل درجات تكرارسة 
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 التكرارات والنسب املتوية واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية( 6)جدول رقم

 (عليميةاملناهج واملواد الت)لستجابات املعلمين على عبارات املجال  الخامس  

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي غير مهمة مهمة إلى حد ما مهمة املؤشر م

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 ك

 أجنبي

ك 

 عربي

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 عربي أجنبي عربي أجنبي

  .يقيم أهم املناهج والكتب لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير تعليمها: املعيار ألاول  

ن اوالمــــح اوم ــــدة  لــــبب، كرــــب تبلــــين البرليــــة يربــــرف م ــــ  .814

 .لل اطق    ن   ا
81 85 1 5   

2.9000 2.7500 .30779 .44426 

يــواز  ؤــ   م ــن او ــاهج والكرــب لربلــين البرليــة لل ــاطق     .815

 . ن   ا مج حيث تتقيق مباي   تبلين البرلية
88 85 1 5   

2.5500 2.7500 .51042 .44426 

بليميــة اوســاعدة اليــا تتمــ  اتجا ــات يســتببد اوــواد الر   .816

 سلبية نتو الثقافة إلاسالمية مو البرلية
84 81 6 1   

2.7000 2.9000 .47016 .30779 

  يصمم منهًجا أو مادة تعليمية لتعليم العربية للناطقين بغيرها: املعيار الثاني 

يتــدد ألاســس اللنوســة والاجرماعيــة وال فســية والثقافيــة    .817

 . اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اوالت ؤوسة و
86 6 4 84   

2.8000 

 

2.3000 .41039 .47016 

يبـد مـادة تبليميـة  ضـافية تل ـا احرياجـات الحـالب وتتـ    .811

 .مشكال هن وتستث   دوافبهن
87 87 2 2   

2.8500 

 

2.8500 .36635 .36635 

. 

ياجـــات الردرسبيـــة م ميـــة لـــدى اوبلـــن ألاج  ـــا تـــ  مجـــال او ـــاهج ولـــال ظر   ـــ  نرـــائف ار ـــدول الســـاؤقه تبـــ   م  مكاـــ  الاحر

يبــد مــادة تبليميــة "و" يربــرف م ــن اوالمــح اوم ــدة لــبب، كرــب تبلــين البرليــة لل ــاطق    ن   ــا: "حــ ( واوــواد الربليميــة

ن او ــــاهج يــــواز  ؤـــ   م ــــ"ه ومقلهــــا  شـــك  نســــ ا " ضـــافية تل ــــا احرياجــــات الحـــالب وتتــــ  مشــــكال هن وتســـتث   دوافبهــــن

 ".والكرب لربلين البرلية لل اطق    ن   ا مج حيث تتقيق مباي   تبلين البرلية

يسـتببد اوـواد الربليميـة اوسـاعدة اليـا تتمـ  اتجا ـات سـلبية نتـو الثقافـة "مما ؤالنسبة للمبلـن البربـجه فـإ  معال ـا 

 ".لحالب وتت  مشكال هن وتستث   دوافبهنيبد مادة تبليمية  ضافية تل ا احرياجات ا""و" إلاسالمية مو البرلية

 ".يتدد ألاسس اللنوسة والاجرماعية وال فسية والثقافية والت ؤوسة و اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا: "ومقلها
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 التكرارات والنسب املتوية واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية (  7)جدول رقم

 (التنمية املهنية)لى عبارات املجال  السادس  لستجابات املعلمين ع

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي غير مهمة مهمة إلى حد ما مهمة املؤشر م

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 ك

 أجنبي

ك 

 عربي

 ك

 أجنبي

 ك

 عربي

 عربي أجنبي عربي أجنبي

 يخطط لنموه املنهي  
      

    

 .يرأم  تدردسه وسقومه  .811
86 81 4 8   

2.8000 2.9500 .4103

9 

.22361 

 .يتدد احرياجاته اوه ية   .881
81 81 1 8   

2.9000 2.9500 .3077

9 

.22361 

 يبد خحة ل موه اولا وتبلمه مدى ارحياة   .888
81 81 1 8   

2.9000 2.9500 .3077

9 

.22361 

 يشترك في أنشطة ومنظمات تساعد في نموه املنهي  
      

    

 يربلن لنة مج بية   .881
2 1 87 81   

2.1500 2.1000 .3663

5 

.30779 

 .يلرتق ؤدورات تدرسبية وورش عم  وملتمرات   .882
4 81 86 1   

2.2000 2.9000 .4103

9 

.30779 

 .يرواص  مة زمالئه ت  ملسسات تبليمية م اةرة    .884
2 81 87 1   

2.1500 2.9000 .3663

5 

.30779 

يبد "و" يتدد احرياجاته اوه ية: "مية لدى اوبلن ألاج  ا ح  ولمراجبة ار دول الساؤقه يتب   م  مكا  الاحرياجات م 

 .وح  ؤلا ها ؤالنسبة للمبلن البربج".يربلن لنة مج بية"ومقلها " خحة ل موه اولا وتبلمه مدى ارحياة

ــا درسبيــة  ــ  توجــد فــروق  ات داللــة  حصــائية ؤــ   ارحاجــات الرال رــائف اوربلقــة ؤااجاؤــة عــج الســلال الرا ةهو ــو :  انيك

 وبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   ا البربجه وال اطق  ن   البرلية؟

تـــــن اســـــرخدام اخربـــــار ته ؤـــــ   مروســـــحات درجـــــات اســـــرجاؤات اوبلمـــــ   علـــــ  فقـــــرات الاســـــتبانةه ونانـــــو ال رـــــائف كمـــــا 

 .ؤار دول الرا   لك  مجال عل  حدة
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عرًبوووا أو غيووور )علموووين لالحتياجوووات التدريةيوووة فوووروق املتوسوووطات الحسوووابةية لتقوووديرات امل(  1)جووودول رقوووم 

 (ناطقين بالعربية

املتوسوووووووووووووووووووووووووووط  املعلم العدد املجال

 الحسابي

الانحوووووووووووووووووووووووووووراف 

 املعياري 

قيمووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ت 

 املحسوبة

مسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتو  

الدللووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 املحسوبة

 1.51 7.48 41.75 أجنبي 26 اللغة

 

1.181 

 7.64 52.22 عربي 26

 1.71 1.26 4.11 41.66 أجنبي 85 الثقافة

 6.81 47.12 عربي 85

 1.118 2.51 5.64 51.11 أجنبي 21 التدريس

 4.57 57.11 عربي 21

 1.11 1.18 4.17 51.11 أجنبي 82 التقويم

 2.11 51.52 عربي 82

 1.61 1.41 1.77 55.11 أجنبي 5 املناهج

 4.76 54.11 عربي 5

 1.18 8.28 7.78 51.22 أجنبي 6 املهنية

 6.71 55.12 عربي 6

 

دالـة تـ  مجـا   اللنـة والرـدردس لصـارأ اوبلـن البربـجه وا ـ  دالـة تـ  ( ت)يرضأ مج ار دول السـاؤق م  قيمـة 

ؤـــاق  اوجـــاالته ممـــا يـــدل علـــ  وجـــود فـــروق  ات داللـــة  حصـــائية ؤـــ   احرياجـــات اوبلـــن البربـــج وال ـــاطق  ن ـــ  

ة  ـــله الاخرالفـــات تـــ  م  ـــاء  عـــداد الـــدورات ه ممـــا يوجـــب مراعـــا(اللنـــة والرـــدردس)البرليـــة تـــ  مجـــال   فقـــط 

الردرسبيــة لهـــنه وقـــد يرجـــة ســـبب  ـــلا الاخـــرالف تــ  الاحرياجـــات ؤاوجـــال ألاول   ـــ  اخـــرالف اوســـروى اللنـــويه 

اه لـلا  ـا خح ـ ك ـا مه يك حيث    اوبلن البربج يرى م ميره ؤدرجة كب  ة ولرفصيالت مكا ه وسرى ال قط فيه عيبك

ـن عـج اللنــة مكاـ  مــج تبليمـه اللنــةه فهـو يراـب   ــ  اوزسـد 
ّ
ـا مــا يبل م ــه ؤاسـرمراره ممـا اوبلــن ألاج  ـا فإنــه االبك

ـاه وقـد  ودبلن اللنـة البرليـة ؤلنرـه ألاج بيـة لـلا فقـد يكـو  لديـه شـبور ؤـأ  مـا يمرلكـه مـج مبـارف لنوسـة نافيك

ا ت  شبوره ؤأ  اوربلن ممامه لج يتراج الكث   مج تفاصي  ال  .لنةيكو  السبب ميضك

مما اوجال الثانج اللي فيه اخرالفات  ات داللة  حصائيةه و و مجال الردردسه فقد يكو  سببه م  اوبلن 

البربــج يقاؤــ  مربلمــ   مــج جنســيات مخرلفــةه ودشــبر ؤاخرالفــا هن الثقافيــة واوبرفيــةه ممــا يضــحره للبتــث 

ــا تســاعده تــ  تلبيــة  ــله الاحرياجــات اوخرلفــةه ــا مــا  عــج طرائــق مكاــ  ت وعك  بكــس اوبلــن ا ــ  البربــج فهــو االبك



  

211 
 

يبلـــن مؤ ـــاء جنســـيره و ـــو يبـــرف طرسقـــة الرـــدردس او اســـبة لـــديهنه وسكرفـــج بهـــاه وقـــد يكـــو  الســـبب م  نســـبة 

ليســو قليلــة مــج اوبلمــ   تــ  البي ــة نانــو مــج نيج  يــاه واله ــده وج ــوب الســودا ه و ــن ؤتكــن  قافــة ؤي ــتهن 

ا يق  ع د ن الربلن النشطه مما جب   .مبلميهن ال يرونه مهمك

ممـا ؤـاق  اوجـاالت فـال توجـد فيهـا فـروق  ات داللـة  حصـائية ممـا يجبـ  اوـدرل   تـ  حرسـة مـج اخريـار مولوسـات 

 .تدرسبية تخط ن  ف ة

 

 

 يوضح مد  الفروق بين متوسطات الاحتياجات التربوية بين املعلم العربي وألاجنبي( 8)شكل رقم 

 
 

 التوصيات

 : ؤالرا  يوص ا البتث 

 جـراء اوزسـد مـج الدراسـات حـول احرياجـات مبلمـا البرليـة لل ـاطق    ن   ـاه خاصـة اوبلمـ   ال ـاطق    ن ـ   .1

البرليةه وا تن مالحظره م  اء تتلي  البيانات مج اخرالف  له الاحرياجات ؤاخرالف جنسية اوبلنه فمبلمو 

 .مفرسقيا اخرلفو احرياجا هن عج مبلما ممرسكا ومورولا

مراعــاة اخـــرالف الاحرياجـــات تــ  الـــدورات الردرسبيـــة وبلمـــا البرليــة ال ـــاطق   بهـــا وال ــاطق    ن   ـــا تـــ  مجـــا    .2

ـــا تـــ  مـــدى ألا ميـــة 
ك
اللنــة والرـــدردسه فبلـــ  الـــران مـــج م ميـــة مبـــاي   اوجـــال لـــدى الف رـــ  ه  ال م    ـــاي فروق

 .للبديد مج اولشرات

لــن البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه    اولشــرات نلهــا اســرقبلو درجــات مراعــاة نــ  اوبــاي   الســاؤقة تــ   عــداد مب .3

ه (مهــن)كب ــ ة تــ  الاســرجاؤاته حيــج اولشــرات قليلــة ألا ميــة نانــو درجا هــا كب ــ ة ؤتيــث وضــبو نلهــا تــ  ف ــة 

 .و له القلة نانو قلة نسبية مج مج  الت تيب

ــــا مم ا ـــ  عربــــجه فقـــد نانــــو  إلاقـــالل مـــج ار انــــب ال ظـــري م  ــــاء الـــدورات الردرسبيبــــة للمبلـــن .4 ســــواء منـــا  عرليك

 (.اوهن)اولشرات اوربلقة بها ران م ميتها ع د نه  ال مهها ت  آخر قائمة 

42 

44 

46 

48 
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52 

54 
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58 
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 أجنبي

 عربي
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تشــ ية مبلــن البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــا ألاج  ــا علــ  زســادة كفاءتــه اللنوســة ؤاســرمراره وعلــ  انبكــاس  لــ  تــ   .5

ةه ووســائ  إلاعــالم مــج صــحافة وتلفــاز و  اعــةه    نســبة مدائــه اللنــويه وخاصــة فيمــا يربلــق ؤاللنــة اوباصــر 

 .كب  ة منهن ال  هرن سوى ؤكرب الت اب

تلبيـــة رابـــات مبلـــن البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــا البربـــج تـــ  زســـادة الـــدورات الردرسبيـــة ألاناديميـــة واوه يـــة لـــربلن  .6

 .اوزسد وار ديد مج طرائق تدردس اللنة لن   ال اطق   بها
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 راجعقائمة امل

 
ً
 املراجع العربية: أول

مواصــفات اوبلــن ال ـــاهأ تــ  تبلــين البرليــة ؤوصــفها لنــة  انيـــةه ه (2117)محمــد شــيخ عبــد الســالم  -

 .25ه البدد ه مبهد ارارطوم الدو   للنة البرليةه السودا اوجلة البرلية للبلوم اللنوسة

ــــاؤر عبدارحميــــــده دار  ه ترجمــــــة محمــــــد خ ــــــ ي نــــــاةنهأساسوووووويات املوووووونهجه (1982)تــــــايلوره رالــــــف  - وجــ

 .النهضة البرلية

ه ترجمــــة تقريوووور اللجنووووة القوميوووة للتعلوووويم بالوليوووات املتحوووودةه (1984)تقرســـر مّمـــة مبّرضــــة لقاحـــر   -

 .13ه ص1984يوسف عبداوبحجه الكوسوه 

ه دار الفرقــــا  للنشــــر والروزدــــةه 1ه طالكفايووووات التعليميووووة فووووي ضوووووء الوووونظم( 1983: )توفيــــق مرعــــ  -

 .  ألارد 

ــــن ؤجامبــــة الكوســــو(  2112: )ســــن يوســــف الك ــــدري جا - ِّ
ّ
الواقــــة واوــــأموله مجلــــة البلــــوم :  عــــداد اوبل

 ه سبرمت  3ه البدد 3الت ؤوسة وال فسّيةه جامبة الكوسوه اوجلد 

 .يونيو 24 -22ه اللقاء الثانج عج اوبلن البربجه ( 2119)جامبة الدول البرلية  -

 "كالت تكــــوسج اوبلمــــ   ا  ال ــــاطق   ؤالبرليــــة تــــ  تركيــــامشــــ"ه ( 2114)جانــــدم   دواــــا   ؤــــج  نــــاةن  -

 .اولتمر البالما لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه جامبة اول  سبود

ـــ   متمــــود  - ـــج  شـ ه حــــول اوســــروسات اوبيارســــة القوميــــة للمــــ هج ونــــواتف الــــربلنه اوــــلتمر (2115)حسـ

يوليــــوه  27-26يافةه جامبــــة عــــ   شــــمسه م ــــاهج وطــــرق الرـــدردسه دار الضــــ: البلمـــا الســــا ة عشــــر

 .288: 277اوجلد ألاوله ص ص 

ؤرنامف لردرسب مبلما البلوم ؤاورحلة الثانوسـة البامـة تـ  ضـوء (: 1994)حمدي عبد البزسز الصباغ  -

مجلــة نليـة الت ؤيــة جامبــة عـ   شــمسه البــدد الثـامج عشــره ار ــزء الثالــثه . احرياجـا هن الردرسبيــة

 . القا رة

ن وتدرسبهه منشورات جامبة دمشقه ط( ت.د)ألاحمد   خالد طه - ِّ
ّ
 .ه ؤال تارسخ1ه  عداد اوبل

ؤرنـامف مقتـ ح اعـداد مبلـن اللنـة البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـا ( "1991)خديجة ممـ   حسـج عـز الـديج -

 .ه دكروراه ا   منشورةه نلية الت ؤية جامبة او صورة"ؤكليات الت ؤية

د مبلــــن اللنــــة البرليــــة لن ــــ  ال ــــاطق   بهــــاه الســــ   البلمــــا لل ــــدوة  عــــدا( 1981)رجــــاء توفيــــق نصــــر  -

 .الباوية ألاو   لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه جامبة الرساضه ار زءالثانج
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الكفايـات الت ؤوسـة الالزمـة وبلـن البرليـة نلنـة  انيـةه دراسـة ميدانيـةه ( 1986)رشدي محمد طبيمـة  -

ـــن الـــــ فسه اوجلـــــد ساســـــلة مـــــج الكرـــــاب الســـــ وي  الربلـــــين ار ـــــامع  تـــــ  الـــــوطج ( 13)تـــــ  الت ؤيـــــة وعلــ

 .البربجه دار الفكر البربج

ه اورجــــة تــــ  تبلــــين اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق   ؤلنــــات مخــــرىه جامبــــة مم (ت.د)رشــــدي محمــــد طبيمــــة  -

 .القرىه وحدة البتوب واو اهجه مكة اوكرمةه ار زء ألاول 

وسروسات اوبيارسة لربلين اللنة  البرليـةه ار مبيـة البرليـة ه و يقة ا(2118)رشدي محمد طبيمةه  -

 .لضما  ار ودة ت  الربلين ه القا رة

اوبــاي   اوه يــة للمبلــنه الةــحيفة إلالكت ونيــة ؤكليــة الت ؤيــةه جامبــة ( : 2115)رضــا مســبد الســبيد  -

 :http://www.mbadr.net/articles/vew.asp?id:39 او وفيةه مراح عل  الراؤط

إلاعداد اللنوي ع د مبلما اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه الس   البلما ( 1981)ارأ الحبمة ص -

 لل دوة الباوية لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه جامبة الرساضه ار زء الثانج

 .رةه مصول إلادارة البامةه مكربة الانجلو اوصرسةه القا (1981)عبد الكرسن درودش وليل  تكال -

ـــوء ( : 1987)عبــــدالرواب عبـــــد  عبـــــدالرواب - ـــا تـــــ  ضــ ـــ  ال ــــاطق   بهــ ـــن اللنـــــة البرليـــــة لن ــ  عـــــداد مبلـ

الاتجا ــات ارحديثــة لربلــين اللنــاته دراســة حالــة علــ  اوجرمــة إلاندونيســ   اوجلــة الت ؤوســةه البــدد 

 الثانجه نلية الت ؤيةه سو اج

ـــن    - ميـــــة الكفايـــــات اوه يـــــة الالزمـــــة وبلـــــن اللنـــــة ؤرنـــــامف تـــــدرس ا مقتـــــ ح لر ( 1996)عبـــــدالرحمج الصــ

رسـالة دكرـوراه ا ـ  منشـورةه مبهـد الدراسـات ( البرلية لل اطق   ؤلنات مخرى ؤا ز ر م  اء ارادمة

 .والبتوب الا ؤوسة

ــــوم  - ــــدير مبهـــــد البلــ ـــيخ  ؤـــــرا ين ارحســــــينا مـ ـــة الشــ ــــ  مقاؤلـــــة شاصـــــية مـــ ـــي ه تــ ـــج تشــ عبـــــدالرحمج ؤــ

ــــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ؤجاكرتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالمية والبرليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .(.     م1993/ 1/4إلاسـ

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=22122 

ه تأ يـ  مبلمــا اللنـة البرليــة تـ   ندونيســيا ولرونـاي دار الســالمه (  ـــ1421)عبـدالرحمج مو ــ ج مؤكـر -

post_30.html-http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog  ـــن ــ ــــب ألامــ ــ ـــج خحيـ ــ ـــــين . "عــ ــــوسر تبلــ ــ تحـ

 75-46ه (م1991) 3مجلة اووجهه ." اللنة البرلية ت  اوبا د إلاسالمية والبرلية ت   ندونيسيا 

ســالمه ه تأ يـ  مبلمــا اللنـة البرليــة تـ   ندونيســيا ولرونـاي دار ال(  ـــ1421)عبـدالرحمج مو ــ ج مؤكـر -

post_30.html-http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog   دور "عـــــــــــــــــــــــــــج ه زمخشـــــــــــــــــــــــــــري ةفــــــــــــــــــــــــــــر

 Indonesian Journal for ,اولسسـات الت ؤوسـة الرقليديـة تـ  تبمـين الربلـين ألاسا ـ ا تـ   ندونيسـيا

Islamic Studies  69-47ه ( م1994) 1ه  1ه.   

http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html
http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html
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ه تأ يـ  مبلمــا اللنـة البرليــة تـ   ندونيســيا ولرونـاي دار الســالمه (  ـــ1421)عبـدالرحمج مو ــ ج مؤكـر -

post_30.html-http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog    ـــج ــ ــ ه متمــــــــد افــــــــرا  نــــــــور البلــــــــن  عـ

ؤتــــث نــــدوة تحــــوسر اللنــــة ." الصــــبولات اليــــا تواجــــه دار ــــ ا البرليــــة وســــب  الرنلــــب عليهــــا (. "1996)

عمـــادة البتـــث البلمـــا ه جامبـــة : الرســـاض . الواقـــة واوســـرقب  : البرليـــة تـــ  ار امبـــات إلاندونيســـية 

 .219إلامام متمد ؤج سبود الاسالميةه 

ـــ   مهــــدي علــــ  - البرليــــة تــــ  فحــــانجه حضــــور  قــــات  ودوا  ه اللنــــة 2111: عبــــدالقادر محمــــد ســــبده  شـ

الوووودولي حووووول الدراسووووات إلاسووووالمية فووووي املجتمووووع العوووووملي،  كليووووة الدراسووووات  ؤتموووورلمامرحليــــةه 

 1181ديسمبر  12-18إلاسالمية، جامعة ألامير سنجكال، فرع فطاني، جنوب تايالند 

ـــ    - ــــ   شــ ــــف علـ ـــ  دراســـــة تقوسميـــــة لتـــــ امف  عـــــداد مبلمـــــا ال( "1985)عـــــز الـــــديج وةيـ ــــة لن ــ ــــة البرليـ لنـ

 " ال اطق   بها

ه تبلــين اللنــة البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه ال ظرســة (2116)علــ  محمــد مــدنوره  يمــا  محمــد  رســدي  -

 والرحبيقه دار الفكر البربجه مصر

علــ  محمـــد مــدنوره تقـــوسن ؤــرامف  عـــداد مبلمـــا اللنــة البرليـــة لن ــ  ال ـــاطق   بهــاه الرلـــاطه او ظمـــة  -

 .ية والبلوم والثقافةإلاسالمية للت ؤ

 5علن ال فس الت ؤويه القا رةه مكربة ألانجلوه ط( 1997)فلاد مؤو ححبه آمال صادق  -

واقــــــة تــــــدرسب اوبلمــــــ   م  ــــــاء ارادمــــــة تــــــ  او ــــــدا ه مجلــــــة الدراســــــات اللنوســــــة ( 2111)  فــــــلاد رواش  -

 .الباوية ؤمال ديا وألادؤيةه الس ة الثانيةه البدد ارااصه لسانيات تحبيقيةه ار امبة إلاسالمية

ع اصــر ت فيــل عمليــة تبلــين البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه مجلــة الرجديــده البــدد ( 2114)فــلاد رواش  -

 .ه ار امبة إلاسالمية الباويةه مال ديا16

ـــال نجيــــب  - ـــ  مصــــر( : 2117)كمـ دراســــة نقديــــة وشــــرو   صــــالح الربلــــين تــــ  عصــــر : اوبــــاي   الت ؤوســــة تـ

 مبيــة اوصـرسة لرحـوسر او ــاهج وطـرق الرـدردسه اوــلتمر البلمـا الراسـة عشــر الليت اليـة ار ديـدةه ار

 .حول تحوسر او اهج ت  ضوء مباي   ار ودةه اوجلد الثانجه دار الضيافةه جامبة ع   شمس

 .1979ه نتو وع  لنويه ملسسة الرسالةه ؤ  وته ( 1979)ماز  اوباري  -

اد مبلمـــا اللنــة البرليــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه مجلـــة نمــو ج مقتــ ح لت نــامف  عــد( 1992)متمــد ســلين  -

 .ألاؤتاب الت ؤوسةه البدد اراامس والبشرو ه نلية الت ؤيةه جامبة ألاز ر

http://kbaa.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html
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ــــينا  - ـــماعي  صــ ــ ــــود  سـ وســــــائ  تــــــدرسب مبلمــــــا اللنــــــات ألاج بيــــــة وتحوسر ــــــا عــــــج طرســــــق ( 1981)متمــ

وية ألاو   لربلين البرلية لن ـ  الدورات القص  ة والحوسلة م  اء ارادمةه الس   البلما لل دوة البا

 .ال اطق   بهاه جامبة الرساض

بوورامج تعلوويم العربيووة للمسووولمين النوواطقين بلغووات أخوور  فووي ضووووء ، (1985)متمــود نامــ  ال اقــة  -

 .دراسة ميدانيةه اوملكة البرلية السبوديةه جامبة مم القرى  ،دوافعهم

ــــش  - نـــــة مج بيـــــةه اوـــــلتمر الـــــدو   ألاول لربلـــــين مبـــــاي   مه يـــــة ودر ـــــ ا البرليـــــة نل( 2114) مهـــــدي البـ

 29-27البرلية لن   ال اطق   بهاه مركز تبلين اللنـة البرليـةه مبهـد تبلـين اللنـاته جامبـة دمشـقه 

 (.23-11ه ص2114مايو 

نبيـــــ  علـــــ ه الثقافـــــة البرلّيـــــة وعصـــــر اوبلومـــــاته عـــــالن اوبرفـــــةه اوجلـــــس الـــــوطنا للثقافـــــة والف ـــــو   -

 .265دد الكوسوه الب -وآلاداب

 .ه و يقة اوباي   اوه ية للمبلنه مصر(2119)الهي ة القومية لضما  جودة الربلين والاعرماد  -

 .اوباي   القومية للربلينه القا رةه محا ة ألا رامه اوجلد ألاول ( 2113)وزارة الت ؤية والربلينه  -

وبـــاي   و قافـــة ه تبلـــين الرساضـــيات ر ميـــة  ألاطفـــال تـــ  ضـــوء مرحلبـــات ا(2114)ولـــين عبيـــد  -

 .الرفك  ه دار اوس  ةه عما 

الاحرياجــات الردرسبيــةه ورقــة مقدمــة للــدورة الردرسبيــة وســ و   تــدرسب اوبلمــ   م  ـــاء : يــونس ناصــر -

اكرـولر  31-21ارادمة ت  وزارات الت ؤية والربلين ت  البالد البرليـةه او بقـدة تـ  ليبيـا تـ  الفتـ ة مـج 

 .61_59ص ص  1995ؤية والثقافة والبلومه ه او ظمة البرلية للت  1995

 

 ثانًيا: املراجع ألاجنةية

 

, (14 - Dale, E. :Education or traninig, Programmed learning & educatinal tecnology, vol. 22, no. 1., 

feb.,1985, p2 

- education as a professional subject”. European Journal of Teacher Education, - Webster's 

online dictionary ,available at: www.webstersonline.dictionary. 

)-  Higginson, Teacher roles and global change, The 45th session of the   International 

conference on Education, (UNESCO/ GENEVA, 30 Sep- 5 oct), 

- Hogbin, J. (1993) “Three approaches to teacher training and role of religious 

http://www.webstersonline.dictionary/
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- Marshall,J.C & Caldwell, S.: How valid are formal, informal needs assessment methods 

for planning staff development programs. NASSAP Pulletin, no.15.,1984.p.17 

-  TESOL,(2008), STANDARDS FOR THE RECOGNITION OF INITIAL TESOL PROGRAMS 

IN P–12 ESL TEACHER EDUCATION,  Prepared and Developed by the TESOL/NCATE P-

12 ESL Teacher Education Program Standards Team and TESOL’s ESL Program 

Coordinator for P–12 Teacher Education Programs .http://www.tesol.org/advance-the-

field/standards/standards-for-adult-education/standards-for-esl-efl-teachers-of-adults-

(2008) 

- Webster's online dictionary ,available at: 

 www.webstersonline.dictionary. - 

 

http://www.tesol.org/advance-the-field/standards/standards-for-adult-education/standards-for-esl-efl-teachers-of-adults-(2008)
http://www.tesol.org/advance-the-field/standards/standards-for-adult-education/standards-for-esl-efl-teachers-of-adults-(2008)
http://www.tesol.org/advance-the-field/standards/standards-for-adult-education/standards-for-esl-efl-teachers-of-adults-(2008)
http://www.tesol.org/advance-the-field/standards/standards-for-adult-education/standards-for-esl-efl-teachers-of-adults-(2008)
http://www.webstersonline.dictionary.-/
http://www.webstersonline.dictionary.-/
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 (8)ملحق رقم 

 استبانة مد  احتياج املعلمين ملعايير إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها

  عزسزي اوبلنه

تبـــد الباحثـــة دراســـة عـــج مبـــاي    عـــداد مبلـــن البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــاه ومـــدى احريـــاج اوبلمـــ   لهـــله 

اوبــــاي  ه لــــلا فقــــد معــــدت الباحثــــة اســــتبانة بهــــله اوبــــاي  ه و هيــــب  ســــيادتكن تتديــــد مــــدى ارحاجــــة   ــــ  

 . ملشرات ن  مبيار لالسرفادة بها ت   ؤرامف  عداد اوبلم   قب  وم  اء ارادمة

 .والباحثة تشكر لكن ؤلل الوقو وار هده وتدعو   م  يجزسكن خ   ار زاء

 رحاب زناتج/ د

مـــــــــــــــدرس او ـــــــــــــــاهج وطـــــــــــــــرق الرــــــــــــــــدردس 

 ؤجامبة ألاز ر

 

 بيانات املعلم

 :السج:                                                          الاسن

ـــــ             : ار نسية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة البمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                :              جهـ

 :           اول   الدرا  ا           :        س وات ارات ة

    حصلو عل  دؤلومة  عداد مبلن اللنة البرلية لن   ال اطق   بها؟          نبن                ال

 نبن               ال   حصلو عل  دورات  عداد مبلن اللنة البرلية لن   ال اطق   بها؟           

    نانو إلاجاؤة نبنه فكن عدد ا؟
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 استبانة ملد  الحاجات التدريةية ملعلمي العربية لغير الناطقين بها إلى معايير املعلم

موووووووووووووووووووود  الحاجووووووووووووووووووووة التدريةيووووووووووووووووووووة  املعيار 

 للمؤشر

مهمووووووووووة إلوووووووووووى  مهمة

 حد ما

غيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

 مهمة

 اللنة: اوجال ألاول 

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 ألاول 

 وية شفهية وكتابيةيظهر كفاءة لغ 8

ا( ت  اوواقف الاتصالية اوخرلفة والبلمية)يفهن البرلية اوسموعة  1. 1. 1 ا و ؤداعيك ا وناقدك ا تفس  يك  .فهمك

 عل  اوسروى الشاص ا والاجرماع  وألاناديما 2. 181
ك

ا فباال  شفهيك
ك

 .يرواص  مة ال اطق   ؤالبرلية تواصال

ا ؤاللنة  3. 181 ا معل  مسروسات الكفاءة اللنوسة الشفهيةيلقج نلمة مو خحاؤك ا مهارات البرض ار يد ومظهرك  .البرلية مراعيك

 يقرم ال صوص البرلية اوباصرة قراءة تفس  ية وناقدة و ؤداعية 4. 1. 1

 .يقرم البديد مج ال صوص البرلية الت ا ية قراءة تفس  ية وناقدة و ؤداعية 5. 1. 1

ا)البرلية ألادؤية  يقرم  البديد مج ال صوص 6. 1. 1 ا وشبرك ا( نا ك ا و ؤداعيك ا وناقدك  .قراءة تفس  يك

 عل  اوسروى الشاص ا والاجرماع  وألاناديما7. 181
ك

ا فباال  كراؤيك
ك

 .يرواص  ؤاللنة البرلية تواصال

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 يظهر كفاءة في استخدام املعاجم والقواميس املختلفة

 .رخدام اوباجن اوخرلفة والقواميسيربرف ف يات وقواعد اس 1. 2. 1

 .يسرخدم اوباجن والقواميس 2. 2. 2

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثالث

 يتعرف أسس علم ألاصوات العربية 2

 .يربرف خصائط ألاصوات البرلية وصفا ها 1. 3. 1

 .يربرف موجه الشبه وموجه الاخرالف ؤ   مصوات اللنة البرلية ومصوات اللنات ألاخرى  2. 3. 1

 .ي حق ألاصوات البرلية مج مخارجها الةحيتة خاصة اوتشابهة واورجاورة 3. 3. 1

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الرا ة

ا من معارف ومهارات علم الصرف 4. 8
ً
 .يظهر تمكن

 .يربرف السواؤق واللواحق ت  اللنة البرليةه وداللة ن  منها ت  اوبنج  1.  481

   

 .رلفة وداللة ن  منهايم د ؤ   صيغ اوشرقات وموزاهها اوخ 2. 481

ا 3. 481 ا صحيتك
ك
 .يصوغ ار مو   واوصادر القياسية والسماعية صوا

ا مة وصف الرني  ات وسببها 4. 481 ا صحيتك  .يصرف الكلمات تصرسفك

 .يسرخدم القرائج الصرفية وبرفة مبانج  ب، الكلمات البرلية 5. 481

 .بهة ت  آية قرآنية مو حديث شرسف مو ؤيو شبريستشهد عل  صحة ضبحه لبنية الكلمة ؤكلمة مشا 6. 481
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 ..م اهج الت ؤيةه: عل  محمد مدنور  

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 اراامس

ا من معارف ومهارات علم النحو 5. 8
ً
 .يظهر تمكن

 .يتدد  ب، موجه الشبه والاخرالف ؤ   الت اكيب اللنوسة ت  اللنة البرلية وا   ا مج اللنات 1. 5. 1

 .وي وم ر  ل  ت  اوبنجيتدد ارحاالت اليا قد يرن   فيها ترتيب الت كيب اللن 2. 5 .1

ا القواعد ال توسة 3. 5 .1  .يضبط مداءه اللنوي الشفها والكرابج محبقك

 .يو أ السبب ال توي لضبحه  ب، الكلمات ت  ألاداء اللنوي    س   عنها 4. 5 .1

 .يستشهد عل  ضبحه  دائه اللنوي ؤآيات قرآنية مو محاديث شرسفة مو مؤيات شبرسة 5. 5 .1

اليــا تشـرح قواعـد ال تـو تـ  تخحيحـه وتدردسـه وت ميـة كفاءتــه ( ارحديثـة)واوراجـة ( القديمـة)وصـادر يرجـة   ـ   بـ، ا 6. 5 .1

 .اللنوسة

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 السادس

ا من معارف ومهارات علم البالغة 6 .8
ً
 .يظهر تمكن

 .يسرخدم تبب  ات ؤالاية ت  حديثه وتدردسه 1.  6 .1

 .ؤدقة يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت  علن البيا  2. 6. 1

 .يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت  علن اوبانج ؤدقة 3. 6 .1

 .يفرق ؤ   ألاساليب البالاية ت  علن البدية ؤدقة 4. 6. 1

اليـــا تشــــرح البالاــــة تـــ  تخحيحــــه وتدردســـه وت ميــــة كفاءتــــه ( ارحديثــــة)واوراجـــة ( القديمــــة)يرجـــة   ــــ   بـــ، اوصــــادر   5. 6 .1

 .اللنوسة

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 السا ة

ا مج مبارف ومهارات الرلوق ألادبج الرئيسةي  7. 1  .ظهر تمك ك

 .يفهن اوصحقحات الشائبة وألامثال البرلية وداللتها ت  اوبنج  1. 7. 1

 .يرلوق ار مال ألادبج ت  ال صوص اوقروءة واوسموعة 287. 1

 .يتل  ال صوص ألادؤية وس قد ا 3. 7 .1

 .يسرد تارسخ ألادب ت  البصور اوخرلفة 4. 7 .1

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثامج

 .يربرف مسس علن اللنة الرقاؤل  8. 1

 .يربرف مساسيات الدراسة اوقارنة والرقاؤلية ؤ   اللنات واو ه يات الشائبة فيها 1. 8. 1

 .يتدد مساليب تتلي  ألاخحاء الشائبة وتصنيفهاه وتفس   اه وطرائق مبار تها 2. 8. 1

 .  طالؤه مج خالل الدراسات الرقاؤلية ؤ   اللنة البرلية ولنتهنيربرف الصبولات اللنوسة اليا تقاؤ 3. 8. 1

   

 الثقافة: اوجال الثانج

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 ألاول 

 .يتعرف أساسيات الثقافة إلاسالمية 8. 1

.يربرف مساسيات الثقافة إلاسالميةه وح  نظرة إلاسالم لنلو ية والكو  وإلانسا  وارحياة 1. 1. 2
223
 

 .اونلوطة اليا يث   ا البب، ضد الثقافة إلاسالميةيف د الشائبات  2. 2. 2

 .يلن ؤاوبلومات ألاساسية للدول إلاسالميةه ولا قليات اوسلمة ت  الدول اوخرلفة 3. 2. 2

 .يرلو القرآ  الكرسن تالوة صحيتة 4. 2. 2

ا مج ألاحاديث ال بوسة الشرسفة 5. 2. 2 ا م اسبك  .يربرف قدرك

 ( .س  ة الرسول صل    عليه وسلن والةحاؤة ومج تببهن)ألاساسية للرارسخ إلاسالمج  يربرف اوبلومات 6. 2. 2
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اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 .يربرف مساسيات الثقافة البرلية  282

 .يربرف منماط ارحياة اليومية والت كيب الاجرماع   والبادات والرقاليد اوشت كة ؤ   الدول البرلية 1. 2. 2

ؤــ   منمــاط الثقافــة البرليــة إلاســالمية ومنمــاط  قافرــه القوميــة تــ   بــ، القضــايا الاجرماعيــة والاقرصــادية  يــدري الفــرق  2. 2. 2

 .والسياسية

 .يلن ؤاوبلومات ألاساسية ار نرافية والرارسخية والدينية وألانظمة السياسية للدول البرلية 3. 2. 2

 .ائط إلاعالمية ت   ب، الدول البرليةيربرف البديد مج ألادؤيات والف و  وم رجات الوس 4. 2. 2

 .يسرخدم خت اته وتجارله الثقافية ت  البالد البرلية ت  دعن البملية الربليمية لحالؤه 5. 2. 2

 .يتل   ب، القضايا الثقافية ليربرف مج خاللها عل  قضايا  قافية جديدة 6. 2. 2

 ..(موضوعا هاه مشهر مللفيهاه منماطها الرارسخيةه منواعها)يمرل  مبارف مساسية عج ال صوص ألادؤية والثقافية  7. 2. 2

 .يدمف  ب، ال صوص ألادؤية والثقافية او اسبة ال رمامات طالؤه ومعمار ن ومسروا ن اللنوي ت  تدردسه لهن 8. 2. 2

 .يرا ة تبلن اوزسد مج ال صوص ألادؤية والثقافية 9. 2. 2

   

 

 

 الردردس: اوجال الثالث

 اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 ألاول 

 يخطط للدرس أو الوحدة في ضوء املعايير  8. 2

 .يربرف مباي   تبلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها وملشرا ها 1. 1. 3

 .يصوغ م داف الدروس ت  ضوء مباي   تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا 2. 1. 3

 .يصمن منشحة وتقوسمات تتقق م داف الدرس مو الوحدة 3. 1. 3

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 .يوظف املعارف املتوافرة عن الطالب واحتياجاتهم وطرائق تعلمهم في دعم تعلميهم 1. 2

 (.لنوسةه اجرماعيةه وجدانية)يتدد الاحرياجات ارااصة ؤحالؤه  1. 2. 3

 .يبدل ت  او هج ليت اسب مة ا رمامات طالؤهه ومنماط تبلمهنه ومبارفهن اللنوسة الساؤقة 2. 2. 3

 .يرا ة مبرفة اوزسد عج طالؤه وخلفيتهن اوبرفية واحرياجا هن ارااصة 3. 2. 3

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثالث

 .يوظف نظريات اكتساب اللغة في دعم تعليم العربية 2. 2

 .يقار  ؤ   نحرسات اكتساب اللنة ألاج بية الشائبة 1. 3. 3

 .اكتسابها يحبق نظرسات اكتساب اللنة ت  تصمين است اتيجيات تسه  2. 3. 3

 .يربرف طبيبة تدردس اللنة للحالب الليج يدرسوهها ت  ؤي تها البرلية والليج يدرسوهها خارج ؤي تها 3. 3. 3

 .يربرف عل  قوائن الشيو  للمفردات البرلية  4. 3. 3

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الرا ة

 ييهئ بيتة تعلم  داعمة للغة ومثيرة للتحدي 4. 2

 .بلن اللنة البرليةه ودستث   ا ؤوسائ  ومنشحة مخرلفةيربرف دوافة الحالب لر 1. 4. 3

 .يسرخدم اللنة البرلية الفصيتة ت  الردردس والرتدب مة الحالب 2. 4. 3

 .يةحأ ألاخحاء اورصلة ؤاوبنج ودقة ال حق 3. 4. 3

 .يش ة طالؤه عل  ممارسة اللنة 4. 4. 3

ا للرواص  ؤاللنة البرلية عل  5. 4. 3  .اوسروى الشاص ا والرفس  ي والبرض لق مهور  يتيح لحالؤه فرصك
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اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 اراامس

 يصمم خبرات وأنشطة داعمة في ضوء معايير تعليم اللغة وحاجات الطالب 5. 2

 .ي و  ت  منشحة ومساليب اسرنراج ألافكار واوبانج 1. 5. 3

 .يسرخدم منشحة تتيح لحالؤه فرصة للرفاع  الب اء مة آلاخرسج 2. 5. 3

 .يسرخدم  منشحة لها ههايات مفروحة مو تتراج     الربب   ارحر 3 .5. 3

 .يسرخدم منشحة تش ة عل  الرفك   ال اقد وح  اوشكالت  4. 5. 3

 (.ألاقرا )يسرخدم منشحة تتيح البم  ت  مجموعات مو البم  الث ائج مة الزمالء  5. 5. 3

 .إلاسالمية والبرلية مج خالل او رجات الثقافية اوخرلفةيسرخدم منشحة تساعد طالؤه عل  اكتشاف الثقافة  6. 5. 3

 .يسرخدم منشحة تتيح لحالؤه اسرخدام مفردات جديدة مج مياديج مبرفية مخرلفة 7. 5. 3

 .يسرخدم منشحة تراع  الفروق الفردية ؤ   الحالب 8. 5. 3

ا عج اوجرمة البربج تش ة عل  الاتصال ؤأؤ اء 9. 5. 3  . لا اوجرمة يقدم منشحة وعروضك

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 السادس

 .ينوع في  استراتيجيات وطرائق التدريس ومصادر التعلم  6. 2

 (.اللنوسة والاجرماعية والوجدانية)يحبق مساليب تدردسية مر وعة لرلبية احرياجات طالؤه ارااصة  1. 683

 .يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارة الاسرما  لدى الحالب 2. 683

 .يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارة الرتدب لدى الحالب 3. 683

 .يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارة القراءة لدى الحالب 4. 683

 .يسرخدم است اتيجيات مر وعة لر مية مهارة الكراؤة لدى الحالب 5. 683

 .مج اوصادر اوخرلفة( صرسةه محبوعةه شفهيةسمبية ه ؤ)يخرار اوواد الربليمية او اسبة ؤك  منواعها  6. 683

شـرائط تسـ ي ه نشـرة  خبارسـةه مجلـةه جرسـدةه مقرحفـات )يسـرب   ؤمـواد تبليميـة  ضـافية تـ  منشـحة تدردسـه ؤالفصـ   7. 683

 .مدؤيةه شرسط فيديو لت نامف حواري 

ا مج مياديج مبرفية مخرلفة  8. 683  .مة متروى اللنة البرلية..( .رساضةه علومه دراسات اجرماعيةه)يدمف نصوصك

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 السا ة

ا مناسًبا 7. 2
ً
 .يوظف الوسائل التعليمية والتكنولوجية في العملية التعليمية توظيف

 .يسرخدم السبورة اللكية ؤكفاءة 1. 783

 .يبد وسائ  تبليمية م اسبة وتروى الدرس 2. 783

 .الربليمية اوسرخدمة ت  ألانشحةيسرخدم شبكة اوبلومات ت  جلب  ب، اوواد  3. 783

 .يسرخدم شبكة اوبلومات ت  الرواص  مة طالؤه ومولياء ممور ن 4. 783

 .يسرخدم شبكة اوبلومات ت  الكشف عج مبنج نلمة ت  اوي ن مو القاموس 5. 7. 3

 .يسرخدم البروض الرقديمية إلالكت ونية نوسيلة تبليمية جا ؤة لحالؤه 6. 783

 .الؤه وواقة تبليمية مفيدة عل  شبكة اوبلومات الدوليةيرشد ط 7. 783

   

 الرقوسن: اوجال الرا ة

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 ألاول 

 يستخدم أدوات قياس متنوعة ومتعددة تناسب أنوع التقويم املختلفة 8.4

 .يتدد ماراض الرقوسن الركوسنا وماراض الرقوسن النهائج 1. 184

 .قياس الرتصي  م  اء الردردسه ومدوات للرقوسن النهائجيصمن مدوات للرقوسن الركوسنا ل 2. 184

 .يصمن مدوات لقياس الحالب ت  فهن ال صوص وتفس   ا الشفهية والكراؤية 3. 184

 .ي و  ت  ألاس لة ؤ   ألاس لة  ات إلاجاؤات اوقيدةه وإلاجاؤات اوفروحة 4. 184

184 .5  
ك
ا وتتد   يصمن مدوات  لقياس ألاداء اللنوي اسرماعك

ك
 وكراؤة

ك
 .أ وقراءة

 تـ  ارحـديث  6. 184
ك
 )يصمن مدوات لقياس مدى وضوح اوبنج  والقدرة عل  تجا ب مطـراف الرواصـ ه ع ـدما يكـو  طرفـا

ك
مسـرمبا

ا
ك
 ت  الكراؤة ( و مرتد 

ك
ا)مو طرفا ا وناتبك

ك
 (.قارئ

ا 7. 184 ا يصمن مدوات لقياس القدرة عل  تخحيط وت فيل عرض تقديما ممام ار مهور شفهيك  .مو كراؤيك

ا عمليات تخحيط وت فيل ألاداءات اللنوسة الشفهية والكراؤية 8. 184 ا وتفصيليك  .يقدر نليك

 .يسرخدم مدوات لقياس القدرة عل  تتديد اوفا ين ووجهات ال ظر حول م رجات الثقافة البرلية وإلاسالمية 9. 184

 .يدرب الحالب عل  الرقوسن اللاتج وتقوسن القرسج 11. 184

 يسرخدم  مقاييس تقديرات ألاداء 11. 1. 4
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اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 .يستخدم نتائج التقويم في تطوير عملية التعلم 1.4

 .يالحظ ألاداءات اللنوسة وستللها وسفيد منها ت  تبدي  الردردس وتوجيهه 1. 284

 حول مدى نمو طالؤه ت  الكفاءة اللنوسة واوبرفة الثقافية ي 2. 284
ك
 .وجه     الحالب و مولياء ألامور يكرب تقرسرا

   

 او اهج واوواد الربليمية: اوجال اراامس

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 ألاول 

 .يقيم أهم املناهج والكتب لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ضوء معايير تعليمها  8.5

 

 .يربرف م ن اوالمح اوم دة  لبب، كرب تبلين البرلية لل اطق    ن   ا 1. 185

 .يواز  ؤ   م ن او اهج والكرب لربلين البرلية لل اطق    ن   ا مج حيث تتقيق مباي   تبلين البرلية 2. 185

 يستببد اوواد الربليمية اوساعدة اليا تتم  اتجا ات سلبية نتو الثقافة إلاسالمية مو البرلية 3. 1. 5

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 بية للناطقين بغيرهايصمم منهًجا أو مادة تعليمية لتعليم العر  1.5

 .يتدد ألاسس اللنوسة والاجرماعية وال فسية والثقافية والت ؤوسة و اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا 1. 285

 .يبد مادة تبليمية  ضافية تل ا احرياجات الحالب وتت  مشكال هن وتستث   دوافبهن 2. 285

   

 التنمية املهنية: املجال السادس

ر اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ألاول 

 يخطط لنموه املنهي 186

 .يرأم  تدردسه وسقومه 1. 186

 .يتدد احرياجاته اوه ية 2. 186

 يبد خحة ل موه اولا وتبلمه مدى ارحياة 3. 186

   

اوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 الثانج

 يشترك في أنشطة ومنظمات تساعد في نموه املنهي 1.6

 يربلن لنة مج بية 1. 286

 .رش عم  وملتمراتيلرتق ؤدورات تدرسبية وو  2. 286

 .يرواص  مة زمالئه ت  ملسسات تبليمية م اةرة  3. 2. 6
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 محمود عبده أحمد فرج . د.أ :الباحث

اسووووتخدام إسووووتراتيجية التحليوووول الصوووووتي فووووي عووووالج الصووووعوبات الصوووووتية الدراسوووو ي املسووووتو  ألاول موووون "

 "الناطقين بغير العربية

 تربية جامعة ألازهرأستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية ال

 ومدير مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 :مقدمة 

   اللنة مجموعة مج الرمـوز الصـوتية اليـا يتكمهـا نظـام مبـ  ه واليـا يربـارف مفـراد اوجرمـة علـ  

اوســـمو   داللتهـــا ؤقصـــد تتقيـــق الاتصـــال ؤـــ    بضـــهن وببـــ،ه ومـــج  ـــن فهـــا ترمثـــ  مو ـــأ تمثيـــ  تـــ  الكـــالم

واو حـوق  والكـالم يرمثـ  تـ  ار انـب او حـوق ؤكـ  مـا فيـه مـج نتـ  وت نـين ووقـف ووصـ  و طالـة   ـ  ا ـ   لـ  

وعل   ل  يمك  ا القول ؤأ  اللنة ت  مساسـها نظـام صـوتجه وم  .. مج اراصائط والصفات الصوتية ألاخرى 

ه البرليـة لـج يسـرحية قـراءة ارحـرف البربـج مو الكراؤة نظام تا ة لهه فالدارس ال اطق  ن   البرلية ع د تبلمـ

 كراؤره قب  م  يربلن كيف ي حقه؟ ولج يربلن كيف ي حقه قب  م  يسمبه ؟

من ــــا حـــــ   نتلـــــ  اللنــــة نجـــــد م  ألاصــــوات تمثـــــ  ع صـــــرا مساســــيا مـــــج مرببـــــة ( 2111)وســــلكر يـــــونس 

 :ع اصر تركو  منها البنية اللنوسةه وح  ـ عالوة عل  ألاصوات ـ 

 ـــج  الوحــــــدات ـــــة  ات اوبنـــ ه وحــــــ  تركــــــو  مــــــج الســــــواؤقه وارحواشــــــ اه واللواحــــــقه (اوورفي ــــــات)اللنوسـ

 .والكلمات اوجردة 

  الت اكيب وار م  وألاساليب. 

  الدالالت واوبانج . 

وقد يظج البب، م   تقا  اللنة البرلية يرن ؤدراسة نتو ا وصـرفها دو  مبرفـة ؤأصـوا ها مبرفـة 

     الســيحرة علــ  اللنــة البرليــة ال يــرن دو  دراســة مصــوا ها شــأنه شــأ  جيــدةه ولكــج ارحقيقــة عكــس  لــ 

ال تــو والصــرفه و لــ     الكلمــة او حوقــة ال تقــ  م ميــة عــج الكلمــة اوكرولــة  حيــث    إلانســا  يرواصــ  

 . (224)ؤاللنة شفهيا مكا  مما يرواص  بها كراؤيا

 ـاطق    ن   ـا فالؤـد مـج قضـاء الـدارس مـدة وعل   لا ألاساس    ا ما مردنا تبلين اللنة البرلية لل

مــج الوقــو يســرمة فيهــا للنــة وس حــق بهــا دو  الربــرض  ي صــورة مكرولــة رحــروف  ــله اللنــة مو مصــوا ها مو 

مفردا هــا مو تراكيبهــاه  نمــا يقرصــر ألامــر تــ   ــله الفتــ ة علــ  الاســرما  وال حــق مــة الاســربانة ؤالصــور والرســوم 

                                                           
224
" ا   ال اطق   بها فاعلية ؤرنامف مقت ح لر مية الوع  الصوتج ت  اكتساب مهارات الاسرما  والكالم لدى اوربلم   مج : " ـ شيماء مصحفى البمري  

 .  2111رسالة دكروراه ا   منشورةه مبهد الدراسات والبتوب الت ؤوسةه جامبة القا رةه 
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   الا رمــام ؤت ميــة مهــارتج الاســرما  والرتــدب لــدى الدارســ   مــج . ارات الصــوتية اليــا تبــ   علــ  ت ميــة اوهــ

ال ــاطق    ن ــ  البرليــة ممــر تــ  اايــة ألا ميــةه  نــه يرحلــب ال حــق الةــحيح مــج جانــب اوبلــنه وم  يكــو   ــلا 

ســ   لــه ردي ــة ال حــق ممــثال للنــة البرليــة تمــام الرمثيــ ه  نــه لــو نــا  نحــق اوبلــن ردي ــا ر ــاءت متانــاة الدار 

مثلهه فال حق الرديء يسروجب متاناة ردي ةه وال حق ار يد و   نا  ال يسروجب ؤالضـرورة متانـاة جيـدة 

 . ال منه يسرتبة ؤالضرورة متاوالت تس   ت  الاتجاه الةحيح 

كما م  اراحأ ت  نحق ارحرف يسـرتبة ؤالضـرورة تن ـ ا تـ  اوبنـجه ؤمبنـج منـه يجبـ  اوسـرمة ال ـاطق 

البرليــة يفهــن االبــا مبنــج منــايرا للمبنــج الــلي يقصــده اورتــدبه فــإ ا نحــق اورتــدب الصــاد مرققــة تــ    ن ــ  

اليا تدل عل  مبنج اوش اه وقد ( سار)اليا تدل عل  مبنج الرتوله فإ  اوسرمة سيفهن مب ا ا ( صار)نلمة 

فقد يفهن ( صيف)مخرجها ت  نلمة مج الثورةه و  ا نحق اورتدب الصاد ـ ميضا ـ مج ا   (  ار)يفهن مب ا ا 

فقــــد يفهــــن الــــدارس ( حــــوى )ه و  ا نحــــق اورتــــدب ارحــــاء مــــج ا ــــ  مخرجهــــا تــــ  نلمــــة (ســــيف)الــــدارس مب ا ــــا 

فقـد يفهـن ( تـ  )ه و  ا لن ي حق اورتدب حرف الراء مج مخرجه ت  نلمة ( وى )ال اطق  ن   البرلية مب ا ا 

 (.. سوط)فقد يفهن الدارس مب ا ا ( صوت)  مخرجها ت  نلمة ه و  ا نحق الراء مج ا (ط  )الدارس مب ا ا 

   اراحــــــأ تــــــ  نحــــــق ارحــــــروف والكلمــــــات البرليــــــة مو عــــــدم القــــــدرة علــــــ  نحقهــــــا تمثــــــ  صــــــبولة مــــــج 

صـبولات تبلـن اللنـةه ومبـروف م  صـبولات الـربلن ــــــــ ؤصـفة عامــة ــــــــ ةـا رة م تشـرة تـ  البـالن نلـه حيـج ؤــ   

  حيــث (225)لــليج يبيشــو  تــ  دول مرقدمــةه و ــلا مــا مكدتــه  بــ، الرقــارسرالدارســ   ال ــاطق   ؤلنــا هنه مو ا

مي ت  ن  سببة تالميل ( 7: 1)مشارت     انتشار ةا رة صبولات الربلن ت  الواليات اورتدة ألامرسكية ؤنسبة 

 مما تـ  الـبالد البرليـة فقـد تبـددت الدراسـات حـول  ـله الظـا رة فشـملو. تلميل يبانج صبولات تبلن مبي ة

اليـــا ا رمـــو ؤدراســـة ( 2116)دراســـة محمـــد عـــارف : مجـــاالت عـــدة منهـــا اللنـــة البرليـــةه ومـــج  ـــله الدراســـات 

اليا ا همو ؤدراسة اوشكالت ( 2116)صبولة قراءة اللنة البرلية لن   ال اطق   بهاه ودراسة رشدي طبيمة 

اليـــا اقت حـــو ( 2118)اســـة  دايـــة الصـــوتية ع ـــد الدارســـ   تـــ  ؤرنـــامف تبلـــين البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــاه ودر 

ؤرنامجا لبالج الصبولات اللنوسة الشـائبة تـ  كراؤـات دار ـ ا اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا تـ  ضـوء مـدخ  

ـــا ت اولــــو الصــــبولات اللنوســــة ( 2113)الرقاؤــــ  اللنــــوي وتتليــــ  ألاخحــــاءه ودراســــة اعرمــــاد عبــــد الصــــادق  اليـ

اطق    ن   ــاه وقــد موصــو مبظــن  ــله الدراســات ؤضــرورة تــدرسب وطــرق عالجهــا تــ  تبلــين اللنــة البرليــة لل ــ

 . الدارس   عل  اوهارات اليا تمكنهن مج الرنلب عل  الصبولات الصوتية اليا تواجههن 

وعل  الران مج م  اوربلم   اللي يبانو  مج صبولات تبلن مبي ة يبـدو  وكـأههن يـلدو  ؤحرسقـة 

ح ؤـــــه  مكانيــــا هن واســـــربدادا هنه وبســــبب ازديـــــاد مرحلبــــات البمـــــ  مقبولــــةه  ال مههــــن يـــــلدو  ؤأقــــ  ممـــــا تســــم

اودر ـــ ا تـــ  ألاعـــوام ألاخ ـــ ةه وعـــدم حصـــولهن علـــ  اوســـاعدة اليـــا يتراجوههـــا وبادلـــة القصـــور الـــلي يبـــانو  
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 National Association for the Education of African American Children with Learning Disabilities: Introduction to Learning ـ 

Disabilities, Http://www.charityadvantage.com/aacld/ HomePage.asp.P.1.   
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م ــــــهه تــــــزداد عــــــادة الصــــــبولات ألاناديميــــــة اليــــــا تــــــواجههن   ــــــ  الدرجــــــة اليــــــا يشــــــتبه ع ــــــد ا ؤتــــــدوب الي ــــــز 

ه كمــا م  اوربلمــ   الــليج يبــانو  (226)ادرا مــا يــرن تبــرف  مكانــا هن واســربدادا هن ارحقيقيــةالربليمــاه لكــج نــ

مج صبولات تبلن لديهن  قة قليلة ؤقدر هن عل  الربلن وعل  ح  اوشكالته وس ظرو      اوهام اليا سـيرن 

   نجــاز اوهمــةه ولــلل  تبلمهــا علــ  مههــا صــببة جــدا ؤالنســبة لهــنه و لــ  يجبلهــن ا ــ  قــادرسج مو ا ــ  راابــ   تــ

فمــج الضــروري م  يتــاول اوبلمــو  مســاعدة مربلمــيهن  وي صــبولات الــربلن علــ  الرقليــ  مــج آ ــار الفشـــ  

الرالميـــل  وي صـــبولات الـــربلن ع ـــدما تـــواجههن مشـــكلة فـــإههن يفضـــلو   ه كمـــا م (227)علـــ  ألاداء اوســـرقبل 

جا ـا هن نتـو الـربلن سـلبيةه وستـاولو  تج ـب الانسحاب مج اووقف وعـدم مواجهـة اوشـكلةه ولـلا تصـبح ات

 .(228)"اوواقف اليا قد تلدي بهن     الفش ه و لقاء اللوم عل  ا   ن ت  الفش  اللي يتدب لهن

كث ــــ  مــــج البــــاحث   والدارســــ   تــــ  عالجهــــن لصــــبولات الــــربلن ؤصــــفة خاصــــة علــــ   لكــــ   ــــلا  ا ــــرن

شحةه والبب، ركز عل  تتليـ  اوهمـةه والـبب، ركـز اسرخدام ؤرامف عديدة  بضها ركز عل  الردرسبات وألان

ـــبولات الـــــربلن ـــالج صــ ــــ  عــ ــــة تـ ــــاليب مهمــ ــــ  البمليـــــات البقليـــــةه كأسـ ـــبولات ... علـ ـــالج الصـــ ـــق  بــ ـــا فيمـــــا يربلــ ممـــ

الصوتية ؤاسـرخدام اسـت اتيجية الرتليـ  الصـوتج فـإ  الباحـث ـ تـ  حـدود علمـه ـ لـن يجـد ميـة دراسـة تـ   ـلا 

  .  متاولة دراسة  له اوشكلة اوجاله ألامر اللي دفبه   

  :إلاحساس باملشكلة 

الحــظ الباحــث م  ــاء  شــرافه علــ  ألاداء الردردســ ا للمبلمــ   ؤقاعــات الدراســة تــ  مركــز الشــيخ زايــد 

لربلـــين اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــا ؤـــا ز ر الشـــرسف م    ـــاي مبانـــاة فبليـــة تـــ  نحـــق مصـــوات ارحـــروف 

ؤاوســــروى ألاوله وم    ــــاي صــــبولات فبليــــة تــــ  نحــــق  بــــ، ألاصــــوات خاصــــة  البرليــــة مــــج قبــــ  الدارســــ  

حروف ارحلق ـ ارحاء وارااء والب   والن   ـ كما م    اي صبولة ت  الرمي د الصـوتج رحرتـ  القـاف والكـافه 

والثــاء والحــاء والرــاءه والــدال والضــاده والرمي ــد ؤــ   حرتــ  الهمــزة والبــ  ه والرمي ــد ؤــ   حرتــ  الســ   والصــاده 

ــــاء والهــــــاء ـــاده وارحــ ـــــد ( 1996)وسلكــــــد  لــــــ  نرــــــائف دراســــــة ح ــــــازي ... والصـــ ـــــدافها تتديـ ـــ   م ـ ـــج ؤـــ ــ ـــا  مـ ـــا نـــ ــ اليـ

الصــــــبولات الصــــــوتية اليــــــا تواجــــــه الحــــــالب إلاندنوســــــي   ع ــــــد دراســــــتهن للبرليــــــةه وقــــــد مســــــفرت عــــــج وجــــــود 

صـوات اورققـة وألاصـوات نحق  ب، ألاصوات ارحلقيةه وألاصوات ألاس انيةه والرفرسق ؤـ   ألا : صبولات ت  

 .اوفخمةه والرمي د ؤ   نحق الالم الشمسية والالم القمرسةه والرمي د ؤ   ألاصوات اورقارلة ت  اوخرج 

اليــا مشــارت نرائجهــا   ــ  م  ألاصـــوات البرليــة اليــا يشــية اراحــأ تــ  نحقهـــا ( 2116)طبيمــة ودراســة 

الثـاء ـــــ ارحـاء ـــــ اراـاء ـــــ السـ   ـــــ الشـ   ـــــ الضـاد ـــــ )راليـة لـدى الدارسـ   ـــــ مفـراد البي ـة ـــــ حـ  مصـوات ارحـروف ال

مـج مفـراد البي ـة عـج نحـق % 41ؤااضـافة   ـ  م  الدارسـ   ع ـز نسـبة ( الحـاء ـــ الظـاء ـــ البـ   ـــ الكـاف ـــ الهـاء
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اعرمــاد ودراســة . ع ــزوا عــج نحــق اوــد ؤاليــاء% 38عــج نحــق اوــد ؤــالواوه ونســبة % 4986اوـد ؤــا لفه ونســبة 

اليا مكدت نرائجها عج  ب، الصبولات اللنوسـة اليـا تواجـه الدارسـ   ال ـاطق    ن ـ  ( 2113)صادق عبد ال

البرليــــــة للنــــــة البرليــــــةه ومنهــــــا صــــــبولات صــــــوتية تربلــــــق ؤمخــــــارج ارحــــــروفه ومخــــــرى تربلــــــق ؤــــــال ت  والر نــــــين 

 :  وإلايقا ه و الثة تربلق ؤالرجمبات الصوتيةه ومج  له الصبولات 

 دارس   عل  نحق ألاصوات البرلية لوجود مشكالت ع ده عدم قدرة  ب، ال. 

   صبولة نحق  ب، ألافبال لدى الدارس   الخرالف ع   الفب. 

  عدم القدرة عل  الرفرسق ؤ   ألاصوات اورققة اليا لها مصوات محبقة مج نفس نوعها. 

  وجود تشاؤه ت  ال حق ؤ    ب، ارحروف. 

 ب وال ت حق وجود مصوات ت حق وال تكرب وحروف تكر. 

  اسرخدام  ب، اوبلم   للبامية ت  تدردسهن. 

    وجود مشكالت نحقية لدى  ب، اوبلم. 

 :مشكلة البحث 

ترمث  مشكلة الدراسة ارحاليـة تـ  مبانـاة دار ـ ا اوسـروى ألاول مـج ال ـاطق    ن ـ  البرليـة تـ  نحـق 

مه وتتـاول الدراسـة ارحاليـة إلاجاؤـة عـج  ب، ألاصوات البرلية  ولخاصة ألاصوات اليا التوجـد تـ  لنـتهن ألا 

 :ألاس لة الرالية 

 ـ ما مهارات ألاداء الصوتج الالزمة لدار  ا اوسروى ألاول مج ال اطق    ن   البرلية ؟ 1

 ـ ما الصبولات الصوتية اليا يبانج منها دارسو اوسروى ألاول مج ال اطق    ن   البرلية ؟2

 الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتية ؟ ـ ما فاعلية اسرخدام است اتيجية3

 :أهداف البحث 

 : هدف الدراسة ارحالية     

ـــ تبــرف الصـــبولات الصــوتية اليـــا تواجــه دار ــ ا اللنـــة البرليــة مـــج ال ــاطق    ن   ــا تـــ  اوســروى ألاول مـــج 1

تــــ  تبلــــن  مجــــ  البتــــث عــــج عــــالج لهــــاه علــــ  اعربــــار م    مــــال  ــــله الصــــبولات لــــدى الدارســــ   الــــرااب  

ـــــ صــرفية ونتوســة  ــ ــ البرليــة يــلدي   ــ  خلــ  تــ  تبلــن البرليــة ؤأنظمتهــا اوخرلفــة اورداخلــة واوركاملــة لــديهن ـ

 .ـ .. وداللية 

ـ تبرف فاعلية است اتيجية الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتية لدى الدارس   مج ال اطق    ن   2

 .البرلية ت  اوسروى ألاول 



  

227 
 

 :أهمية البحث 

مج اوروقة م  تفيد الدراسة ارحالية ت  تتديد الصبولات الصوتية اليا تواجه الدارس   اوبردئ   

تــ  تبلــن اللنــة البرليــة مــج ا ــ  ال ــاطق   بهــاه مــج خــالل مســأ شــام  للدراســات والبتــوب والرجــارب البمليــة 

د ســوف يضــة ميــدي البـــاحث   اليــا تمــو تــ  مجــال تبلــين اللنــة البرليــة لل ـــاطق    ن   ــاه ومثــ   ــلا الرتديــ

والدارس   عل  م ن اوشكالت والصبولات اليا تواجـه  ـله الف ـة مـج الدارسـ   مـج مجـ  البتـث عـج حلـول 

عمليـــة وبار تهـــاه كمـــا سيبصـــر مثـــ   ـــلا الرتديـــد الســـادة اوبلمـــو  بهـــله اوشـــان  مـــج مجـــ  تســـليط الضـــوء 

 .لدراسة عليها والبم  عل  تلليلها لدى الدارس   داخ  قاعات ا

كـــلل  يمكـــج لهـــله الدراســــة م  تفيـــد القـــائم   علــــ  تـــدردس البرليـــة لل ــــاطق    ن   ـــا مـــج الســــادة 

اوبلمـــو  تـــ  تبـــرسفهن ؤاســـت اتيجية الرتليـــ  الصـــوتج وخحوا هـــا إلاجرائيـــة وكيفيـــة اســـرخدامها داخـــ  الصـــف 

 . مج ال اطق    ن   البرلية الدرا  ا ت  عالج الصبولات الصوتية اليا يبانج منها طالب اوسروى اوبردك 

كــلل  فــإ   ــله الدراســة يمكــج م  يســرفيد منهــا اوللفــو  واوخححــو  و ــاهج تبلــين اللنــة البرليــة 

لل ـــاطق    ن   ـــا تـــ  تبـــرسفهن ؤالصـــبولات واوشـــكالت اليـــا يبـــانج منهـــا الدارســـو  للنـــة البرليـــة مـــج ال ـــاطق   

دمة لهله الف ةه وتبص   اوبلم   ؤكيفية عالجهـا مـج خـالل  ن   ا مج مج  مبار تها ت  متروسات الكرب اوق

 .تقدين است اتيجيات فبالة ت   لا الشأ  ؤأدلة اوبلن 

ومخ ـــ ا فـــإ   ـــله الدراســـة تفـــرح اوجـــال ممـــام البـــاحث   والدارســـ   مـــج تبـــرسفهن بهـــله الصـــبولاته 

 . ودفبهن للبتث عج است اتيجيات مخرى لبالجها 

 :حدود البحث 

 :الدراسة ؤارحدود الرالية تتد  له 

ــــ تتديـــد الصـــبولات الصـــوتية لدار ـــ ا اللنـــة البرليـــة مـــج طـــالب اوســـروى ألاول مـــج ال ـــاطق    ن ـــ  البرليـــة 1

دو  ا   ـــــا مـــــج الصـــــبولات اللنوســـــة ألاخـــــرى نالصـــــبولات ال توســـــة والصـــــبولات الصـــــرفية والصـــــبولات 

 .إلامالئية والصبولات الداللية وا   ا

لـة  ــلا البتــث علـ  مجموعــة ؤتثيــة مــج طـالب اوســروى مــج ال ـاطق    ن ــ  البرليــة ؤمركــز ــ يــرن تحبيــق تجر 2

 .ألاز ر لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها 

 :خطوات السير في الدراسة 

 :تس   الدراسة ارحالية وفق اراحوات إلاجرائية الرالية 



  

228 
 

لبملية اليا ت اولو تبلين اللنـة البرليـة لل ـاطق   ـ مسأ الدراسات والبتوب وألادؤيات الت ؤوسة والرجارب ا1

 ن   ـا بهـدف تتديــد قائمـة ؤالصــبولات الصـوتية اليــا يبـانج منهـا دارســو اوسـروى اوبرــدك مـج ال ــاطق   

 . ن   البرلية 

ـ عرض القائمة عل  مجموعة مج ارات اء واورخصص   ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا بهدف مخل 2

 .ن فيما تضم ره القائمة مج صبولات آرائه

 .ـ  عداد اخربار تشايص ا لرتديد الصبولات الصوتية اليا يبانج منها دارسو اوسروى اوبردك3

 .ـ تتلي  مداءات الدارس   عل  الاخربار التشايص ا بهدف حصر الصبولات الصوتية اليا يبانو  منها 4

 . اتيجية الرتلي  الصوتج ـ تدردس اوتروى الربليما  فراد البي ة ؤاست5

 .ـ تحبيق الاخربار تحبيقا  بديا عل  مفراد البي ة 6

 .   ـ جمة البيانات وتتليلها وتفس   ا 7

 :مصطلحات الدراسة  

 :و الصعوبات الصوتية 8

" اوشـكالت الصـوتية: "يت دد عل  مسامة اوشرنل   ؤربلين اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا مصـحقأ 

ه وسبـــدو للباحـــث مـــج خـــالل مراجبـــة مضـــمو   ـــليج اوصـــحقح   م    ـــاي "بولات الصـــوتيةالصـــ"ومصـــحقأ 

ارتبانا ت  تتديد ماه حيث يخلـط كث ـ  مـج البـاحث   ؤينهمـاه حيـث يـرى الـبب، م  اوشـكلة تسـاوي صـبولةه 

تنـرف واللي يبدو    مج خالل مراجبة ألادب الت ؤـوي م  لكـ  واحـد مـج  ـليج اوصـحقح   داللرـهه فاوشـكلة 

طبيبــة : عــج قصــور تــ  مي جانــب مــج جوانــب البمليــة الربليميــةه ممــا الصــبولة فربــود   ــ  مســباب عــدة منهــا 

تلـــ  : وسقصـــد بهـــا   ـــا. مصـــوات اللنـــة اوســـتهدفةه وطبيبـــة مصـــوات لنـــات اوربلمـــ   مقاؤلـــة ؤاللنـــة اوســـتهدفة

الصوتيةه وتتسبب ت  انخفاض مدائهن  إلاعاقات اليا تتول دو  تقدم دار  ا اوسروى ألاول ت  تبلن اوهارات

 .لهله اوهاراته وضبف مسروا ن عج مقراههنه عل  الران مج سالمة قدرا هن السـمبية والبصـرسة والبقليـة

و ــلا يبنــا اســرا اء إلاعاقــات اليــا يكــو  ســببها عضــويه كضــبف الســمةه مو البصــره مو الرخلــف البقلــ  مــج 

   . ل  

ربلــــق ؤ حــــق مصــــوات ارحــــروفه ونحــــق الكلمــــات اوشــــرملة علــــ  ومــــج اوالحــــظ م   ــــله الصــــبولات ت

ف بنــا بهــا ألاصــوات اليــا ال : حــروف مرجــاورة مو متشــابهة صــوتاه ممــا الصــبولات اليــا تربلــق ؤأصــوات ار مــ 

الر نـــينه والربب ـــ  عـــج )تربلــق ؤأصـــوات اللنـــة تــ   ا هـــا   نمـــا نبنــا بهـــا الصـــبولات اليــا تربلـــق ؤصـــوت اوبــانج 

 . (اوبنج ؤالصوت
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 :و التحليل الصوتي 1 

ح  خحوات  جرائية يوةفها اوبلن مة دارسيه لربينهن  شـك  مباشـر تـ  اكتسـاب اوهـارات الصـوتية 

ـــا واســـــردعائها ع ـــــد طلبهـــــا ـــ  ألاصـــــوات . البرليــــة وتخزسنهــ ـــ  الكلمـــــات : بنـــــا بهـــــاالبرليـــــة يوعلـــــ   لـــــ  فرتليــ تتليــ

طء وفقـا وكونا هـا مـج اوقـاطة الصـوتيةه وقـد يبنـا البرلية     مقاطة صوتيةه و لا يرحلب نحق الكلمات ؤب

تتليــ  الكلمــات البرليــة وفقــا وخــارج حروفهــا وصــفا هاه وكــال ألامــرسج يرحلــب تكثيــف الرــدرسبات الصــوتية : بهــا

 .   اليا  هرن ؤرابيو مهارات الاسرما  وال حق والكالم  مي  هرن ؤردرسب الدارس عل  اللنة او حوقة 

 بحثإلاطار النظري لل

 :يت اول إلاطار ال ظري للبتث ما يل  

 .ـ صبولات تبلن ألاصوات البرلية 1

 .ـ است اتيجيات تبلين ألاصوات البرلية 2

 .وفيما يل  ؤيا   ل  . ـ است اتيجية الرتلي  الصوتج 3

 :صعوبات تعلم ألاصوات العربية : أول 

صــــور الصــــوتية للوحــــدات اللنوســــة مــــج م ــــن مــــا يتراجــــه الــــدارس تــــ  تبلمــــه للنــــة البرليــــة الــــوع  ؤال

تـــــأماله و صـــــدارا لنحكـــــام حـــــول اراصـــــائط الصـــــوتية للمفـــــرداته وتبلمـــــا للرحاؤقـــــات ؤـــــ   الصـــــور الصـــــوتية 

والصور اراحيةه كما يتراج     ألالفة ؤالتهج ه وتمي د الكلمات وتبرفهاه وفهن اوقروءه فاوربلن ار يـد للنـة 

تــ ة تبليميــة مبي ـة   ــ  اوســروى الــلي يمك ـه مــج  لــف ألاصــوات ــ  شــك  عــام ـــــــــ  ــو الــلي يصــ   بـد مــروره ؤخ

البرليـــة والرمي ـــد ؤينهـــاه وفهـــن دالال هـــا والاحرفـــاظ بهـــا حيـــة تـــ   اكرتـــهه وفهـــن الب اصـــر اوخرلفـــة لبنيـــة اللنـــة 

 .(229)وتراكيبهاه والبالقات اليا تتكن الاسرخدامات اوخرلفة لقواعد اللنة

تبلـــن ارحـــرف    يربرفـــه حـــ   يســـمبهه وسربرفـــه حـــ   يـــراهه  فالـــدرس للبرليـــة يترـــاج علـــ  مســـروى 

وس حقه نحقا صحيتاه وستراج عل  مسروى الكلمة م  يربرفها ح   يسمبهاه وس حقها فال يت دده وال يتلف 

منهــا حرفــاه وال يضــيف  ليهــا حرفــاه وسضــبحها ضــبحا صــحيتا حــ   ي حقهــاه وسترــاج علــ  مســروى ار ملــة م  

 .ـ ال نلمة نلمة ـ وم  يضبط مرناههاه وم  يبحيها ال نن او اسب للمبنج ي حقها نحقا مرواصال 

و  ا نــــا   ــــلا  ــــو اوســــار الحبيعــــ  لــــدارس اللنــــة البرليــــةه فمــــج اوترمــــ  م  تتــــدب عقبــــات تخــــرج 

وترمثــ   ــله البقبــات تــ  صــبولة فهــن البالقــات اوربادلــة ؤــ   اللنرــ   او حوقــة " ؤالــدارس عــج  ــلا اوســاره 

لــةه ومول تبــرض لهــا  ــو اوــدخ  ألاؤجــدي وفشــله تــ  تتوســ  مهــارات فهــن اللنــة او حوقــة   ــ  القــراءةه واوكرو 
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وايــاب ارحــافزه فربلــين القـــراءة يرحلــب  نجــازات مبقــدة تبـــدم ؤفهــن م  ألاصــوات توصــ    ـــ  رمــوز لهــا صـــفة 

ها صفرا الرقسـين واوـزجه الرجرسده والبالقة ؤينهما ليسو عالقة خحيةه وم  ألاصوات اوسرقبلة ت  نلمات ل

علــ  الــران مــج م  ألا   تلرقحهــا دفبــة واحــةه تــ  الوقــو نفســه يصــبب الفصــ  ؤــ   مكونا هــاه وتســمة كأههــا 

صوت واحده وح  عمليـة ا ـ  واعيـة وآليـةه وتتوسلهـا   ـ  رمـوز متـددة تبكـس عـددا كب ـ ا مـج ألاصـوات يمثـ  

 .       (231)نقحة البداية ت  ةهور صبولات القراءة

ومــــــج الصــــــبولات الصــــــوتية اليــــــا تواجــــــه الــــــدارس ألاج  ــــــا تبــــــدد مصــــــوات ارحــــــرف البربــــــج الواحــــــده 

ـــق  ـــ  ال حـ ـــة آخــــره والــــلي يجبـ ـــق ؤــــه تــــ  موضـ ـــة ؤحرسقــــة تنــــاير ال حـ ـــق تــــ  موضـ ـــارحرف البربــــج الواحــــد ي حـ فـ

ه قرســـة)يخرلــف مــج مكــا    ــ  مكـــا  آخــر  ــو ســياق ارحـــرفه فلــو تأمل ــا نحــق حــرف الـــراء تــ  الكلمــات الراليــة 

لوجدنا اخرالفا وا حا ت  صوت ارحرفه عل  الران مج م  ارحرف واحده ولكج اللي ( مرسةه فرعو ه مرسن

 (.  سن  ه  و  ه يد  ه ال عاصن اليوم مج ممر  )اخرلف  و سياقهه وكلل  نحق الالم ت  الكلمات 

دارسه فاللنــة البرليــة ترم ــد ومــج الصــبولات الصــوتية نحــق ارحــروف اليــا ال توجــد تــ  اللنــة ألام للــ

عج كث   مج اللنات ؤرضمنها  صوات رحروف ال توجـد تـ  ؤقيـة اللنـاته ومـج  ـله ألاصـوات مصـوات حـروف 

ارحلــق  حيــث ال توجــد تــ  البديــد مــج اللنــات ناانجل ديــة والب ناليــةه ومــج  ــن ال يســرحة الدارســو  مــج  ــله 

ثال ي حقـــــو  ارحـــــاء  ـــــاءه والبـــــ    مـــــزةه وتبلمهـــــن لهـــــله الـــــبالد نحقهـــــاه  نمـــــا يســـــتبدلوهها ؤتـــــروف مخـــــرىه فمـــــ

ومـــج ألاصـــوات اليـــا يصـــبب تبلمهـــا للـــدارس ألاج  ـــا  مصـــوات .  صـــوات  ـــله ارحـــروف يرحلـــب تمرس ـــا مكثفـــا

حــــروف إلاطبــــاقه حيــــث ال يســــرحة كث ــــ  ممــــج ال ي حقــــو  البرليــــة مــــج ال حــــق بهــــله ألاحــــرفه فهــــن ي حقــــو  

شـهر رمضـا  )ه وس حقو  الضاد دالا كما تـ  قولـه (يث ي حقوهها الظال  الضال   ح)الضاد ةاء كما ت  قوله 

ـــا الـــــرالق )ه وس حقـــــو  الحـــــاء دالا كمـــــا تـــــ  قولـــــه (حيـــــث ي حقوههـــــا شـــــهر رمـــــدا  ــــث ي حقوههــ ـــا  حيـ ـــالق مرتــ الحــ

 (.حيث ي حقوهها الزاؤرو (  نما يوت  الصاؤرو  مجر ن)ه وس حقو  الصاد زايا كما ت  (مرتا 

 ــــله الصــــبولة تــــ  حقيقتهـــا ال تقرصــــر علــــ  ال ــــاطق    ن ـــ  البرليــــةه ؤــــ      بــــ، ال ــــاطق   والواقـــة م        

والســبب تــ   ــله . ؤالبرليــة ال يجيــدو  ال حــق بهــله ألاحــرفه كمــا تــ  دول ارالــيف حيــث ي حقــو  الضــاد ةــاءا

مســاس محــرف  الصــبولة ع ــد ال ــاطق    ن ــ  البرليــة  ــــــــــــ كمــا يقــول ألاوراغــ  ــــــــــــ مههــا ال يرــوافر تــ   بــ، لنــا هن

إلاطبــــاق اوســــربملة تــــ  البرليــــةه وال علــــ  مالــــب مــــا تــــ   ــــله اللنــــة مــــج ارحــــروف ارحلقيــــةه ففــــج  ــــله ارحالــــة 

سرنرفج ارحاجة      دمـاج مثـ   ـله ارحـروف تـ  تلـ  اللنـاته لكـج الرقـارب اللنـوي ال ـاجن عـج دخـول ممـن 

ات تلــــ  ألامــــنه ولل حــــق ؤرلــــ  ألالفــــاظ ا ــــ  عرليــــة تــــ  الــــديج إلاســــالمج ســــيكا  مــــج ألالفــــاظ إلاســــالمية تــــ  لنــــ

إلاسالمية يرب   تروس، جهاز الرصوسو الكتساب القدرة عل   نراج الرفخينه فيسـربم  موضـوعياه كمـا تـ  

ـــا لفـــــظ  ـــق فيهـ ـــن تســــبقه كســـــرةه مو يحـــــرد اســــربمالهه و ـــــو حـــــال محـــــرف (  )ارحــــاالت اليـــــا ي حــ ـــا   ا لــ مفخمــ

كراؤـة تـ  لنـات الشـبوب إلاسـالمية ال اطقـة مصـال  ن ـ  البرليـةه إلاطباقه وسكو   دخال  ـله ألاحـرفه نحقـا و 
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تا با لدخول ألالفـاظ الشـرعية   ـ  لنـات تلـ  الشـبوب اليـا لـن تـر ا ـ  إلاسـالم دي ـاه ومبـدم الرقـارب الصـوتج 

ـــ ه حه خه م)اوـــــــلنور ينســـــــحب ميضــــــــا علـــــــ  ارحــــــــروف ارحلقيـــــــةه    ســــــــيكا  ســـــــما  تصــــــــوسرات  ــ ــ ـــار (  ه  ـ ــ ؤانتشـــ

ـــ ه والحهـــــره وعقـــــد ال كـــــاحه والشـــــفبةه  مصـــــحقحات الفقـــــه ـــ  ه والنســ ـــارالةه واوســـــأ علـــــ  ارافــ ـــالمج نــ إلاســ

ـــج  ـــا ســـــرد مــ ـــاده والظهـــــاره مثـــــ  مــ ـــهادةه وار هــ ـــجه والـــــر جه والهبـــــةه والشــ والبقيقـــــةه واللبـــــا ه وارح ـــــره وارحــ

اوكونــة ألالفــاظ الشــرعية ـــــــــ وسروقــة م  يكــو  منهــا كث ــ  تــ  لنــات الشــبوب إلاســالمية ــــــــــ ســي ما قحبــا ألاعضــاء 

لقحــقه وسببأهــا علــ  الاشــرنال مــج مجــ  توليــد حــروف حلقيــةه و ــو مــا يــدعو   ــ   دراج نــ  ارحــرف القرآنــج تــ  

 ( . 231)ألاساس الصوتج  ي لنة مج لنات الشبوب اليا تديج ؤااسالم

 ــلاه وقــد مجرســو دراســات عديــدة تــ   ــلا اوجــال اســتهدفو تتديــد صــبولات تبلــن اللنــة البرليــةه 

ـــ ـــا الصــ دراســـــة  حصـــــائية " ب ـــــوا  ( 1971)رادـــــ  رامـــــونج بولات الصـــــوتيةه ومـــــج  ـــــله الدراســـــات دراســـــة ومنهــ

ـــالب ألامـــــرسكي   تــــ  اللنـــــة البرليــــة  ـــ  كراؤـــــات الحـ واســـــتهدفو الدراســــة تبـــــرف ألاخحــــاء الرترسرســـــة " لنخحــــاء تـ

اب اوترملــة وراء للحــالب ألامرسكــا  الــليج يربلمــو  البرليــة تــ  اوســروس   اوروســط واورقــدمه ومبرفــة ألاســب

ـــج ألادوات   ــــله ألاخحــــاءه ولرتقيــــق  ــــلا الهــــدف اســــرخدم الباحــــث اوــــ هج الوصــــفج الرتليلــــ ه واســــرخدم مـ

ـــار  جـــــادة اللنـــــة البرليـــــة   ـــــن خصـــــط لكـــــ  مســـــروى نوعـــــا مـــــج الاخربـــــار ( Arabic Proficiency Test)اخربــ

 :السركشاف ألاخحاء نالرا   

  اانجل دية يت جموهها     البرلية معحوا ترجمة صن  ة ؤ: اوسروى اوبردك. 

  معحوا مرببة موضوعات يخرارو  واحدا : اوسروى اوروسط. 

  يرضمج الاخربار مقال   ؤاللنة إلانجل دية يخرارو  واحدا وسقاصونه : اوسروى اورقدم. 

ي ــة تمثــ   ــله الب( .A. P. T)دارســا ممــج اجرــازوا اخربــار ( 115)وطبقــو ألادوات علــ  عي ــة قوامهــا 

ت وعا كب  ا مج حيث الت امف اليا تلقا ا الحالب وارالفية وس وات ارات ةه وآخرو  تبرضوا لحرق القواعد 

مـج خـالل زسـارا هن لـدول عرليـة ـ آؤـاؤ ن مـج )دارسا تبرضوا لله ـة البرليـة الباميـة ( 89)والت جمةه والبب، 

 :  ه وببد الرحبيق مسفرت الدراسة عج  ب، ال رائف منها(مص  عربج

 :م ـ اسربمال مصوات ساك ة خفيفة ؤدل الثقيلة عل  سبي  اوثال 

  ؤدل الحاء " تيب"الراء ؤدل الحاءه يقول. 

  مرسضة " ؤدال مج " مرسدة : " الدال ؤدل الضاده يقول. " 

  مصر " ؤدال مج " مسر : " الس   ؤدل الصاده يقول . " 

 :ف ب ـ ارحروف الاحركاكية البلبومية مث  مخارج ارحرو 

                                                           
231
رؤسة )تبلين الديج إلاسالمج لل اطق    ن   البرلية هألاسس ـ او هج ـ الاست اتيجيات الردردسية : متمود عبده محمد فرج : متمد ألاوراغ  ت   

 . ص ( 2113شره القا رةه ملسسة إلاخالص للحباعة والن( )مسرقبلية
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  نداد " ؤدل " ؤخداد"اسربمال ارااء ؤدل الب  ه يقول . " 

  واحدة " ؤدل " وا دة : " اسربمال الهاء ؤدل ارحاءه يقول. " 

  ص اعة " ؤدل " ص اءة : " اسربمال الهمزة ؤدل الب  ه يقول. " 

 :ج ـ عكس ترتيب ارحروف الساك ة 

  راد مف" "ؤدل " مفراض : "اسربمال الضاد ؤدل الداله يقول. " 

  تارسخ " ؤدل " طارسخ : " اسربمال الحال ؤدل الراءه يقول. " 

صـاحيب " ه و"ياـ ب"ؤـدال مـج " يـا رب " مثـ  : د ـ عدم الرمي د ؤ   ألاصوات الحوسلـة والقصـ  ة وارالـط ؤينهمـا 

 " .ف دق"ؤدال مج " ف دوق " ه و"صاحب "ؤدال مج " 

 " .  قرانا تصبح قرمنا"و" مل رة تصبح مأ رة"و" بح مجر مرجة تص" ـ ـ إلاؤدال ت  مواضة ارحروفه فمثال 

اليا استهدفو وضة ؤرنامف لربلين اللنة البرلية للحالب اوالوس   ( 1985)ودراسة مصحفى رسال  

ـــ  عي ـــــة مـــــنهنه ولرتقيـــــق  ـــــلا الهـــــدف اســـــرخدم الباحـــــث اوـــــ هج  ـــة تجرسبـــــه علــ ـــج واقــ وليـــــا  مـــــدى فاعليرـــــه مــ

ات الدارسـ   تـ  تبلـن اللنـة البرليـةه واسـرخدم اوـ هج الرجرس ـا تـ  تحبيـق الوصفج الرتليل  ت  تبـرف صـبول

طالب مج م حقة ج وب شرق  آسيا ممج يدرسو  ت  جامبة ألاز ـر ( 511)الت نامف اوقت ح عل  عي ة قوامها 

 :وع   شمسه ونانو مدوات الدراسة و جراءا ها نالرا   

 ـــــا ــ ـــا مفــ ــ ــ ـــــلالا مكرولــ ــ ــــة ســ ــ ــ ـــــراد البي ـ ــ ــــث  فــ ــ ــ ـــــه الباحـ ــ ــــة : ده وجيــ ــ ــ ـــبولات اللنوسـ ــ ــ ـــا الصــ ــ ــ ــــواته )مــ ــ ــ مصـ

 اليا تواجه  ع د تبلم  اللنة البرلية ؟( كراؤةهتراكيب

   جمــــة الباحــــث عـــــددا مــــج الكراؤــــات ارحـــــرة اليــــا كربهـــــا الدارســــو  والدارســــات تـــــ  شــــك  رســـــائ

موجهــة   ــ  مصــدقائهن تــ  مصــره كمــا جمــة  بــ، التســ يالت اليــا قــام بهــا اوالوســ   تــ  جامبــة 

 .مس ألاز ر وع   ش

    تتلي  ن  ما تجمة لدى الباحث مج كراؤات لرتديد الصبولات اللنوسة اليا تواجه الدارس

 .سواء نانو نتوسة مم  مالئية 

م  م ــن الصــبولات الصــوتية : ومسـفرت الدراســة  بــد تحبيــق مدوا هــا عــج مجموعـة مــج ال رــائف منهــا 

حــاءه والظــاءه والشــ  ه والقــافه والهــاءه والصــاده مصــوات الهمــزةه والبــ  ه وار: اليــا تواجــه الحــالب اوالوســ   

 .     والس  ه والثاء 

صبولة تبلـين قـراءة اللنـة البرليـة "واليا جاءت تتو ع وا  ( 1996)ودراسة محمد عارف ح ازي 

ـــا  ــ ـــــاطق   بهــ ـــ  ال ــ ــ ونـــــــا  مـــــــج ؤـــــــ   م ـــــــداف الدراســـــــة تتديـــــــد الصـــــــبولات الصـــــــوتية اليـــــــا تواجـــــــه الحـــــــالب " لن ــ

اء هن للنـــــة البرليـــــةه ولرتقيـــــق  ـــــلا الهـــــدف حـــــدد الباحـــــث م ـــــداف تبلـــــين القـــــراءة تـــــ  ألاندنوســـــي   ع ـــــد قـــــر 
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اوســـــروى الصـــــوتج والصـــــرت  والت كي ـــــا والـــــدال  ه  ـــــن حـــــدد صـــــبولات القـــــراءة اليـــــا تتـــــول دو  تتقيـــــق  ـــــله 

 :ألا دافه وقد مسفرت الدراسة عج مجموعة مج الصبولات الصوتية منها

 الب   وارحاءه والهمزة والهاءه والن   وارااء : ه مث  نحق  ب، ألاصوات ارحلقية والحبقية. 

  الثاء واللال والظاء : نحق  ب، ألاصوات ألاس انيةه مث. 

   ـــــ طـــاب)الرفرســـق ؤـــ   ألاصـــوات اورققـــة وألاصـــوات اوفخمـــةه مثـــ  الرـــاء والحـــاء تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه والـــدال (تـــاب ــ

 ( .سد ـ صد)ه والس   والصاد ت  (دنج ـ ضنا)والضاد ت  

  نحق الالم الشمسية والالم القمرسة الرمي د ؤ  . 

   ـــــ نــال)الرمي ــد ؤــ   ألاصــوات اورقارلــة تــ  اوخــرجه مثــ  القــاف والكــاف تــ ــ ــ ــ ه والبــ   والهمــزة تــ  (قــال ـــ

 ( .يبمر ـ يأمر)

ألاخحـــاء "قـــدم صـــالح الـــديج حســـ   وحمـــد ال يـــ  ومحمـــد اورانـــا دراســـة  ب ـــوا  ( 1995)وتـــ  عـــام 

ه وقـــد اســـتهدفو الدراســـة تبـــرف ألاخحـــاء الشـــائبة ؤـــ   طـــالب مبهـــد "لهـــا الشـــائبة لـــدى طـــالب اوبهـــد وتتلي

ــــ ه  ـــــفج الرتليلــ ـــــ هج الوصـ ــــث اوـ ـــــرخدم الباحــ ــــدف اسـ ـــــلا الهــ ـــــق  ـ ـــــاضه ولرتقيـ ـــبود ؤالرسـ ــ ـــج سـ ــ ـــــد ؤـ إلامــــــام متمـ

واســــرخدم مــــج ألادوات اخربــــارا ؤحرسقــــة  هــــدف   ــــ  مبرفــــة ألاخحــــاء الصــــوتية وال توســــة وإلامالئيــــةه واشــــرم  

ة تــــ  ألاصــــوات وورقــــة تــــ  الت اكيــــب ال توســــة وورقــــة تــــ  إلامــــالءه وببــــد تحبيــــق مداة الدراســــة الاخربــــار علــــ  ورقــــ

 :م  مج ألاخحاء الصوتية الشائبة مصوات : مسفرت الدراسة عج  ب، ال رائف منها 

    صوت الش. 

  صـــوت الفـــاءه حيــــث نحقـــوه(P) ه والســـبب تــــ   لـــ  عـــدم وجــــود الصـــوت الشـــفوي ألاســــ انج تـــ  لنــــة

 . الدارس ألام

  صوت اللاله واستبدل ؤه الزاي. 

  صوت الدال حيث استبدل ؤه الراء. 

    صوت الثاء حيث استبدل ؤه صوت الس. 

  صوت الس   حيث استبدل ؤه صوت الش   مو الصاد. 

  نحق ألاصوات اوفخمة ألاس انية واللثوسةه الصاد نحقو ةاءه والحاء نحقو  ضادا. 

  ة نحق مصوات ارحلقه حيث نحق الب    مز      . 

قدم رشدي طبيمة دراسة استهدفو تبرف اوشـكالت الصـوتية ع ـد الدارسـ   تـ  ( 2116)وت  عام 

ؤرنامف تبلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها ت  اوسروى اوبردكه ولرتقيق  لا الهدف معد الباحث اخربارا 

علـــــ  ســـــببة مســـــ لة تقـــــيس يســــتهدف الكشـــــف عـــــج مـــــدى اكتســـــاب الدارســـــ   للمهــــارات الصـــــوتية ه ودشـــــرم  

 :اوهارات آلاتية 
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  نحق ألاصوات ت  شكلها اوجرد. 

  نحق ألاصوات وقد وردت ت  نلمات. 

   نحق ألاصوات وقد وردت ت  جم. 

   نحق ألاصوات وقد وردت ت  نط مركام. 

  السرعة ت  نحق الكلمات اوكرولة. 

  مبرفة مواطج الوقوف ار يدة. 

  نحق حروف اود نحقا صحيتا. 

 رمي د ؤ   الوحدات الصوتية اوتشابهة ال. 

  صحة ال ت  ت  القراءة. 

  صحة الر نين ع د الربب   ت  مواقف طبيبية. 

دارســا ممــج يربلمــو  البرليــة نلنــة  انيــة ــــــــــــــ ( 125)وقــد تــن تحبيــق مداة الدراســة علــ  عي ــة قوامهــا 

ديــةه وقــد نــانوا مــج قبــ  قــد نزحــوا البمــاني   البائــديج   ــ  مســقط و ــن يرتــد و  إلانجل ديــة والواصــلية وألار 

     ب، البلدا  ألاسـيوسة ناله ـد وتندانيـا تـ  فتـ ة مـا قبـ  السـلحا  قـاؤوس ـ حيـث اسـرخدم الباحـث طرسقـة 

القراءة ار هرسة رحروف ونلمات وجم  ونصـوص مبي ـةه وقـد مسـفرت الدراسـة عـج مجموعـة مـج اوشـكالت 

 :منها 

  داء الصـــوتج اونشـــود تبلـــغ ا نـــا عشـــر صـــوتا حـــ  مصـــوات ارحـــاالت اليـــا ع ـــز الدارســـو  فيهـــا عـــج ألا :

الراءه وارحاءه وارااءه والس  ه والش  ه والضاده والحاءه والظاءه والقافه والكافه والهاءه ودبـزى 

 . ل      الر و  الكب   ت  ارالفية اللنوسة ع د الدارس   

 الثـاءه ارحـاءه :  مانية مصوات حـ   م  ألاصوات اليا يجد الدارسو  صبولة ت  نحقها وح  ت  نلمات

 .الس  ه الضاده الحاءه الظاءه الب  ه القافه والصاد ت   ب، ألاحيا  

    م  اراحــأ تــ  نحــق ارحرنــات مو ــأ ومةهــر تــ  نحــق ألاصــوات الصــامرةه ولقــد نــا    ــاي تفــاوت ؤــ

 .الدارس   ت  نحق حروف اود 

 الــدال والضــاده والــلال والظــاءه : شــابهة آلاتيــة   ــاي صــبولة تــ  الرمي ــد ؤــ   الوحــدات الصــوتية اوت

 .   وارحاء والهاءه والس   والصاد 

قدم متمود عبده ورقة عم  ت  اولرقى البلما الدو   ألاول لربلـين اللنـة البرليـة ( 2112)وت  عام 

ه " ـاطق    ن   ـاتجرلـة ألاز ـر تـ  تبلـين اللنـة البرليـة لل"  ب ـوا  ( تجارب ورؤى مسـرقبلية)لن   ال اطق   بها 

كيفيـــة تقـــدين ار انـــب الصـــوتج ؤاعربـــاره محـــد مكونـــات ار انــــب : وقـــد تضـــم و الورقـــة مـــج ؤـــ   مـــا تضـــم ره 

 :اللنوي ت  سلسلة كرب ألاز ر لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه وفيما يل  عرض للل  
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 البرليـة حرفـا حرفـا  الا رمام ؤ حق ألاصوات البرلية  ؤتيـث يبحـى الـدارس فرصـة ل حـق ألاصـوات

الرأكيـد علـ  مــا يسـمج ؤــالوع  الصـوتج تــ  اللنـة البرليــة : م فصـاله  ـن ي حقــه تـ  ســياقه ؤمبنـج آخــر

لركو  البداية الت ك د عل  نحق ألاصوات البرلية نحقا صحيتا مج خالل سـياقات وحـوارات لنوسـة 

 . مركاملة 

  البالقة ؤ   صوته ومب اه تبرسف الدارس   شك  ارحرف البربج وصوته ورسمهه وتوضيح. 

  مصـوات مرتركـة ـــــــ تـ  سـياق لنـوي مركامـ ه وتـ  ( 6)حرفـا صـامراه و( 28)تقـدين ارحـروف البرليـة ـــــــ

عدد متدود مج الكلمات وار م   ؤتيث ينرها الكرـاب ألاول مـج اوسـروى اوبرـدك وسكـو  الـدارس 

ه يســرخدمها تــ  تبــرف نلمــات الوافــد  قــد ســيحر علــ  ألاؤجديــة البرليــة ؤ وعيهــا الصــامو واورتــري

 .جديدة لن تقدم له مج قب ه و لا يت اسب تماما مة طبيبة اللنة البرلية

  الفرتـــةه الضـــمةه )الالرفـــات  شـــك  خـــاص وم ـــل ؤدايـــة تبلـــن اللنـــة   ـــ  الظـــوا ر الصـــوتية اوخرلفـــة

ه الظــوا ر التشــديد والر ــوسج والتســك   والــالم الشمســية والــالم القمرســة   ــ  آخــره مــج   ــل( الكســرة

 .اللنوسة 

  وسلكـــد الكرـــاب ألاول علـــ  ألاصـــوات وارحـــروف البرليـــةه وتـــدرسب الـــدارس علـــ  الرمي ـــد الســـمع ه  ـــن

و ــله اراحــوات ألاربــة تــرن تــ  وقــو واحــده ولالت تيــب . ال حــقه فقــراءة الشــك  اوكرــوبه  ــن الكراؤــة

 .نفسه هون  خحوة تلكد اراحوات الساؤقة 

 ب ألاول ؤثالب عمليات ؤداية مج تجرسد ألاصوات وارحروفه والربرف وسمر الدارس مج خالل الكرا

عليهــا مــج خــالل الاســرما  والقــراءةه  ــن الرمي ــد ؤــ   اوتشــاؤه منهــا مــج حيــث ال حــقه و اوتشــاؤه مــج 

 .حيث الكراؤة

الاسرما  وتلقج ألاصواته وال حقه والقراءة وتتوس  ارحروف  :ودبارج  لا ار انب الصوتج كما يل 

ولكـ  مــا ســبق تدرسباتــه ارااصـة واليــا تســرمر تــ  . مصــواته والكراؤــة وتتوســ  ألاصـوات   ــ  حــروف مكرولــة   ـ 

 .كراب اوسروى ألاول مج موله     آخره

الصـبولات اللنوسـة وطـرق عالجهـا تـ  " قدمو اعرماد عبد الصادق دراسة  ب ـوا  ( 2113)وت  عام 

استهدفو الدراسة متاولة تبرف الصبولات اللنوسة مـج صـوتية وقد " تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا 

ــــدف  ــ ـــــلا الهــ ــ ـــــق  ـ ــ ـــاه ولرتقيـ ــ ــ ــــ  منهـ ــ ـــــة لكــ ــ ـــــات البالجيـ ــ ــــةه واوقت حـ ــ ــــة ودالليــ ــ ــــة ومي ميــ ــ ــــة وكراؤيــ ــ ـــــرفية ونتوســ ــ وصـ

اسرخدمو الباحثة او هج الوصفج الرتليل  الرقاؤل  وخاصة ت  الصبولات الصوتيةه حيث منجـزت الباحثـة 

البرلية ومصوات اللنة إلانجل دية عل  مساس مهها ألاكا  اسربماال مج قب  كث   مج  مقاؤلة ؤ   مصوات اللنة

الدارس   ال اطق    ن   البرليةه وو حو ما يرفق وما يخرلف وما ترفرد ؤه ن  مج اللنر   مج مج  تبرف 

 : الصبولات الصوتية ؤحرسقة علمية مق  ةه ومسفرت الدراسة عج عدد مج الصبولات الصوتية منها

  عدم قدرة  ب، الدارس   عل  نحق ألاصوات البرلية لوجود مشكالت ع ده. 
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   صبولة نحق  ب، ألافبال لدى الدارس   الخرالف ع   الفب. 

  عدم القدرة عل  الرفرسق ؤ   ألاصوات اورققة اليا لها مصوات محبقة مج نفس نوعها. 

  وجود تشاؤه ت  ال حق ؤ    ب، ارحروف. 

  وال تكرب وحروف تكرب وال ت حق وجود مصوات ت حق. 

  اسرخدام  ب، اوبلم   للبامية ت  تدردسهن. 

    وجود مشكالت نحقية لدى  ب، اوبلم. 

 :وقدمو الدراسة مجموعة مج اوقت حات مج مج  الرنلب عل   له الصبولات منها 

 نب اللنوسة اعرماد النشاط اللنوي الشفها ؤاعرباره ألاساس ت  ت مية قدرات اوربلم   ألاجا. 

  ــــ مط ألاسا ـــــ ا ــــ  تقـــــدين الـ ــــة الاتفـــــاق علـ ـــ  الربلـــــين والـــــربلنه مـ ـــح  تــ ــــ  البرليـــــة الفصــ الاعرمـــــاد علـ

 .للدراسة الصوتية 

  مراعاة الشروط اللنوسة والت ؤوسة ع د صيااة ألاس لة مج وضوح ودقة وببد عج الحول. 

  د ـ ر ـ ز ـ ح ـ خ ـ )وات الصـببة يراع  البدء ؤا صوات السهلة اوألوفة للدارس ألاج  ا وتأجي  ألاصـ

 ( .ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ   ـ غ ـ ق 

  مراعاة الردرج ت  تقدين ألاصوات الصببة نلما ممكج. 

  الب ايــــــة تــــــ  اوقدمــــــة الشــــــفهية ؤرقــــــدين ال حــــــق الةــــــحيح الوا ــــــأه وتقــــــدين الرــــــدرسبات الســــــمبية

ـــــائ  وال حقيـــــــة الكافيـــــــة اكســـــــاب الدارســـــــ   الةـــــــحة والســـــــرعة تـــــــ  ال حـــــــق مـــــــة الاســـــــر بانة ؤالوســ

 .السمبية واورئية ت   له البملية 

 :  استراتيجية التحليل الصوتي : ثانيا 

 :و التعريف بالستراتيجية 8

   الرتليـــ  اللنـــوي  يـــة لنـــة يرضـــمج تتليـــ  ألاصـــواته والكلمـــاته ومبـــادك صـــوغ الكلمـــاته ول ـــاء 

يبنـــا ؤرتليــ  الكلمـــات   ــ  مقـــاطة لبرليــة اوتتليــ  ألاصـــوات ... ار مــ ه ومبـــادك تفســ   ار مـــ ه وفهــن مبانيهـــا

صــوتيةه و ــلا يرحلــب نحــق الكلمــات ؤــبطء وفقــا وكونا هــا مــج اوقــاطة الصــوتيةه وقــد يبنــا ؤرتليــ  الكلمــات 

البرليـــة وفقـــا وخـــارج حروفهـــا وصـــفا هاه وكـــال ألامـــرسج يرحلـــب تكثيـــف الرـــدرسبات الصـــوتية اليـــا  هـــرن ؤرابيـــو 

م  مي  هــرن ؤرــدرسب الــدارس علـ  اللنــة او حوقــةه ومــج ممثلــة  ــلا ال ــو  مــج مهـارات الاســرما  وال حــق والكــال 

تدرسبات اوفردات والاسربمال اللنويه وتدرسبات ارحـوار واوتاد ـة والربب ـ  الشـفهاه وتأخـل  ـله : الردرسبات 

الرتكن  الردرسبات مج حيث صحتها مشكاال مربددةه فه اي تدرسبات الرتوس  اليا  هرن ؤردرسب الحالب عل 

تـــــ  صـــــحة الربب ـــــ ه و  ـــــاي تـــــدرسبات الرمي ـــــد اليـــــا  هـــــدف   ـــــ  اخربـــــار قـــــدرة الحالـــــب علـــــ  الرمي ـــــد ؤـــــ   الصـــــيغ 

 .   اوتشابهةه ومنها تدرسبات الاستبدال اليا  هرن ؤرابيو الاسربمال الةحيح لننماط اللنوسة 
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 :ألا مية  ما وعل   لا ألاساس تركز است اتيجية الرتلي  الصوتج عل  ممرسج ت  ااية 

 .م ـ الرتلي  وفقا وخارج ارحروف وصفا ها 

 .ب ـ الرتلي  وفقا للمقاطة الصوتية 

ومـــــج الرجـــــارب اليـــــا ا رمـــــو ؤرحبيـــــق الاتجـــــاه الثـــــانج مـــــج اســـــت اتيجية الرتليـــــ  الصـــــوتج تـــــ  تبلـــــين 

حيــث ( 2117)رضــا الســيد شــرارة والشــحات متمــد صــفار تــ  عــام : ألاصــوات البرليــة تجرلــة قــام بهــا نــ  مــج 

قـــــدما تجرلـــــة اســـــتهدفو مبار ـــــة كرـــــاب الصـــــف ألاول الاؤرـــــدائج للنـــــة البرليـــــة مبار ـــــة صـــــوتيةه مـــــة تتديـــــد 

ألاصوات ؤا لوا ه والكراب ت  جو ره يهرن ؤربلين القراءة والكراؤة مج خالل تبلـين وتبلـن مصـوات ارحـروف 

قـد قـدم  ـلا البمـ  مـج خـالل مسـروسات البرلية اعرمادا عل  فكرة اوقاطة الصوتية و عحائها ملوانا دالـةه و 

 : ال ة 

 .م ـ تبرف مصوات ارحروف اوفروحة ؤاسرخدام الصور 

 .ب ـ تبرف صوت اوقحة ت  ضوء مدائه الوةيفج للكلمة 

 .ج ـ تتلي  مصوات الكلمة لربرف مجزائها ومكونا ها 

جمــ ه وار مـ  تركــو   وقـد انحلـق اوللفــا  تـ   ــلا البمـ  انحالقــا مـج م  اللنــة البرليـة تركــو  مـج

ِِّ )مــج نلمــاته والكلمــة تركــو  مــج مقــاطةه واوقحــة مكــو   مــا مــج حــرف نتــو  فبــ  ممــره و مــا مكــو  مــج ( قِّ

ـــــ تـــ )حـــرف  ه وارحرفـــا   مـــا ي تهيـــا  ؤتـــرف مـــد نتـــو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه (مـــج)ه و مـــا ي تهيـــا  ؤتـــرف صـــحيح ســـاكج نتـــو ( مـــا ــ

مـا خمسـة ـ علـ  اخـرالف ؤـ   علمـاء ألاصـوات ـ وانحالقا ـ كلل  ـ مج م  اوقاطة الصوتية  ما سرة مقاطةه و 

 :ال يسربم  منها  ال  ال ة مقاطة ح  

  و ــــو مكــــو  مــــج حــــرف واحــــد  ي حــــق ؤمفــــردهه وقــــد تــــن تمي ــــده تــــ  الكرــــاب ؤــــاللو  : اوقحــــة ألاول

َسَبهُ : )ألاسود ليدل عليهه ومج ممثلره 
َ
َن ـ ُعَمُر ـ َحَسَبُه ـ ن  ( .َعلِّ

  مج حرف   ي تهيا  ؤترف مد  ي حقا  مباه وقد تن تمي د مـا ؤـاللو  و و اوكو : اوقحة الثانج  

يها ـ ُصوما  : )ألاخضر ليدل عليهه ومج ممثلره  وحِّ
ُ
 ( .ن

  و ـــو اوكـــو  مـــج حـــرف   ي تهيـــا  ؤتـــرف صـــحيح ســـاكجه ي حقـــا  مبـــاه وقـــد تـــن : اوقحـــة الثالـــث

ْ َلأ   ـ لن ـ : )تمي د ما ؤاللو  ألاحمر ليدل عليهماه ومج ممثلره 
َ
 (. ُ ْهمِّ  ـ ت

وقـــد مو ـــأ اوللفـــا  كيفيـــة الربامـــ  مـــة ارحـــرف اوشـــدد علـــ  اعربـــار منـــه مكـــو  مـــج حـــرف  ه ألاول 

منهمـــا ســـاكج والثـــانج مرتـــريه وقـــد تـــن تمي ـــد ارحـــرف اوشـــدد ؤـــاللو  ألاحمـــر ليـــدل علـــ  منـــه ي حـــق دائمـــا مـــة 

وتأخــل الشــدة ملوانــا  ال ــة ؤتســب اوقــاطة (. نــّ  ــــــــــ  ــّن ـــــــــ ســّيد ــــــــــ مّمــج: )ارحــرف الــلي يســبقهه ومــج ممثلــة  لــ  

الصــــوتية اليــــا ســــبقو إلاشــــارة  ليهــــاه فــــاللو  ألاســــود للشــــدة يــــدل علــــ  م  ارحــــرف اوشــــدد ي حــــق مــــرة  انيــــة 
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ه واللـو  ألاخضـر للشـدة يـدل علـ  م  ارحـرف اوشـدد ي حـق مـرة  انيـة مـة حـرف (نـّ  ــــ  ـّن ــــ مـّد )ؤمفـردهه مثـ  

ه واللو  ألاحمر للشـدة يـدل علـ  م  ارحـرف اوشـدد ي حـق مـرة  انيـة (ـ مّمج ـ عّمو كّراب: )اود اللي  بده مث 

ن ـ عّيِّ : )مة ارحرف الةحيح الساكج اللي  بده مث   ِّ
ّ
 ( .سّيد ـ عل

 :كما ا رن الكراب ؤروضيح الرمز الرلوسنا للمقاطة الصوتية وزمج نحقها نالرا   

  َن )حرف ي حق ؤمفرده مث  : اللو  ألاسود هِّ
َ
 .وزمج نحقه قب، مصبة واحد مو  سحه ( ف

  ـــــ نوحيهـا)حرفـا  ي حقـا  مبـا  ي تهيـا  ؤتـرف مـد نتـو : اللـو  ألاخضـر ه وزمـج نحقـه قـب، (مـا ــــــ تـ  ـ

 .مصبب   مو  سحهما     سرة مصا ة 

  ــــ عـج)حرفـا  ي حقــا  مبـا  ي تهيــا  ؤتــرف صـحيح ســاكج مثـ  : اللـو  ألاحمــر ــ ــ ه وزمــج نحقهمــا (مــج ـ

 . سحه  قب، مصبة واحد مو 

  الشمسية ( مل)ه و(ا) مزة الوص  : ما ال يلفظ مج ارحروفه ومنها :  اللو  ألازرق. 

منـه وـا نـا  الحفـ  اوبرـدك فإنـه : ومو أ الكاتبا  ـ كلل  ـ طرسقة الس   ت  الكراب واليا ترقاط تـ 

 ــله الصــورة؟ فإنــه  مــا اســن ارحيــوا  تــ : يمكــج الاعرمــاد تــ  تبليمــه علــ  مبرفرــه للصــوره فــإ  قلــو لــه مــثال 

ــــ  مـرة)يجيـب ؤأنـه  ــ ـــــ تـومم ــ ـــــ ؤقـرة ـــ ه ( م)مسـد : مـا مول صـوت تـ  اسـن  ـله الصـورة ؟ مجـاب : ه فـإ  قلـو (مسـد ـــ

 ـــن ..   ا  ـــلا  ـــو ألالـــفه و ـــله حـــ  البـــاءه و ـــله حـــ  الرـــاءه وتلـــ  حـــ  الثـــاء(.. ب)ه  مـــرة (ت)ه تـــومم (ب)ؤقـــرة 

و كــلا   ــ  م  يتفــظ مصــوات ارحــروف اوفروحــة (... ت)م ه تــوم(ب)ه ؤقــرة (م)مســد : ي حــق الحفــ  مــة اوــدرس

 .ؤاسرخدام الصور 

 :كما تبنج الكاتبا  ت  كرابهما كيفية ألاداء الوةيفج لنصوات مج خالل تتليلهاه في حق الدارس 

 (مسد( )م) الس   والدال ( سد)حرف ألالفه ( م: )ه  ن يتللها. 

 (آ ) الدال واوين ( دم)ألالفه ألالف و( آ: )ه  ن يتللها (آدم)مد ملفه. 

 ( ِّ ( )َؤر )الباء والراء ( ؤر)حرف ألالفه (  : )ه  ن يتللها. 

 (يـ  ) ال و  والر وسج ( ٌ  )اويما وألالفه ( ما)ألالف والياء (  يـ: ) ن يتللها (  يماٌ  )مد ياءه. 

 ( 
ُ
 : )ه  ن يتللها(م ٌ  ( )ا

ُ
 .اللال وال و  (   )حرف ألالفه ( م

 (و
ُ
 .الصاد والياء ( ص ا)ألالف والواوه ( مو: )ه  ن يتللها (موص ا)مد واوه ( م

  
ْ
 .  الس   والر وسج ( ٌس )الراء وألالفه ( رم: )ه  ن يتللها(رمٌس ( )رم

 ( ٌرء ) الراء وألالف اوشددة ( رءّ : )ه  ن يتللها (رآٌس )ألالف اوشددة. 

 (آ ) ياء و كلا حيج نص      ال... الس   والر وسج ( ٌس )ألالف وألالف. 

ـــــ مــج اوقــاطة الصــوتية اوقدمــة  ــ ــ ــ ـــــ تكــوسج نلمــات ـ ــ ــ ــ وقــدم الكاتبــا  تــ  ههايــة الكرــاب  بــ، الرحبيقــات البمليــة ـ

ترتيـب اوقـاطة لركـوسج نلمـاته مو تكـوسج نلمـات مـج مقـاطة مخرلفـة تبحـى للرلميـله وخرمـو : ؤا لوا ه مثـ  
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لســهلة اعرمــادا علــ  تمي ــد مقــاطة حيــث قــدمو  بــ، ال صــوص الشــبرسة ا( اقــرم والحــظ)تحبيقــات الكرــاب ؤـــ 

 .نلما ها ؤا لوا ه وطلب مج الرلميل القراءة مة مالحظة ن  مقحة م  اء القراءة 

ـــــام  ــ ــــ  عـ ــ ــــوا ( 2112)وتــ ــ ـــا  ب ــ ــ ــ ــــد ؤتثـ ــ ـــــد ارحميــ ــ ـــــد عبـ ــ ـــــيخ حامـ ــ ـــــدم الشـ ــ ــــوتية : " قـ ــ ـــــاطة الصــ ــ ــــة اوقـ ــ نظرســ

الصوتية ؤاحرماالت ورود ا ت   عل  تجمية اوقاطةوتقوم  له ال ظرسة " واستثمار ا ت  تبلين القراءة البرلية

: كـــالم البـــربه  ــــن تبلـــين قــــراءة البرليـــة ؤربلــــين  ـــله الاحرمــــاالته وقـــد عــــّرف الباحـــث اوقحــــة الصـــوتج ؤأنــــه 

اوقــــدار مــــج الصــــوت الــــلي ال يمك  ــــا م  نقــــف علــــ   بضــــه   ا مردنــــا  لــــ ه ومو ــــأ م  اوقحــــة الصــــوتج  نمــــا 

ظـام الصـوتج للبرليـة يرـألف مـج مربـة و ال ـ   وحـدة صـوتية يركو  مج عدد مـج الواحـدات الصـوتيةه وم  ال 

ؤإزائها مرببة و ال و  رمزا خصط ن  رمز منهـا لصـوت ال يربـداهه فأصـوات ارحـروف  مانيـة وعشـرو  صـوتاه 

ومصــــوات ارحرنــــات ســــرة   ال ـــــة طــــواله و ال ــــة قصـــــاره ولــــلل  يصــــبح البــــدد مرببـــــة و ال ــــ  ه وقــــدم البتـــــث 

 :لبرلية نجمله فيما يل   حصاء للمقاطة الصوتية ا

ه و ــو مقحـــة مفرـــوح ينــرف ؤالرباعـــد ؤـــ   طرتــ  ال حـــقه وســـرد  ـــلا (حركـــة قصـــ  ة+ حــرف : )م ـــــــــــــــ اوقحـــة ألاول 

َرَي : )اوقحـة تـ  ارحـروف اورتركـة ؤواحـدة مـج ارحرنـات القصـار ـــــ الفرتـةه الكسـرةه الضـمة ـــــ مثـ  
َ
( َوَسـل

 / َيـ / َو )حركة قص  ة ـ + ـ حرف  فها مكونة مج خمسة مقاطة نلها مج ال و  ألاول 
َ
 ( .َي / َر /  

ـــ اوقحـــة الثـــانج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه و ـــو مقحـــة مفرـــوح ينـــرف ؤالرباعـــد ؤـــ   طرتـــ  ال حـــقه  ال منـــه (حركـــة طوسلـــة+ حـــرف : )ب ـ

يخرلـــف عـــج اوقحـــة الســـاؤق تـــ  الرمـــز الصـــوتج فقــــطه فـــاوقحة الثـــانج يســـرنرق زم ـــا مطـــوله وســـرد  ــــلا 

 :اوقحة ت  

 فهــله ار ملــة مكونــة مــج " )قــالوا يــا مو ــ ج "  لف مو ؤاليــاء مو ؤــالواوه مثــال  لــ  اوــد الحبيعــ  ؤــا

ا )خمسة مقاطة نلها مج ال و  الثانج 
َ
وا / ق

ُ
ج/ ُمو / َيا / ل َ  . ) 

   نلمـة : الوقف عل  او و  او صوبه مثال  لـ" 
ك
( َر )فهـله مكونـة مـج  ال ـة مقـاطةه ألاول " َرحيمـا

يـــ)ه واوقحــة الثــانج (حركــة قصــ  ة+ حــرف )و ـو مــج ال ــو  ألاول  و مــا مــج ال ــو  ( َمــا)ه والثالــث (حِّ

 ( .     حركة طوسلة+ حرف )الثانج 

ـــ اوقحــة الثالــث  ــ ــ ــ ــ ه و ــو مقحــة منلــق ينــرف ؤالرقــارب ؤــ   طرتــ  ال حــقه (حــرف+ حركــة قصــ  ة + حــرف : ) ج ــ

 :وسرد  لا اوقحة ت   ال ة محوال 

   قانــو: "مضــموماه وال يكــو   ال تــ  آخــر الكلمــةه مثــال  لــ  مفروحــا مو مكســورا مو : ارحــرف او ــو "

ـــــا )
َ
ــــــ / ق ـــــج/ نِّ

ُ
ـــــا)ه فهـــــا مكونـــــة مـــــج  ال ـــــة مقـــــاطةه ألاول (ت

َ
ـــج ال ـــــو  الثـــــانج ( ق حركـــــة + حـــــرف )و ـــــو مــ

ـــــ)ه والثــــانج (طوسلــــة ـــ  ة+ حــــرف )و ــــو مــــج ال ــــو  ألاول ( نِّ ــــج)ه والثالــــث (حركــــة قصـ
ُ
و ــــو مــــج ال ــــو  ( ت

 ( .  حرف+ حركة قص  ة + حرف )الثالث 
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  س " )اسري لرن"مثال نلمة : ارحرف الساكج مة ما قبله ْبـ / اِّ
َ
ـ / ت

ْ
ْمـ/ َجل

ُ
ه فها مكونة مج خمسـة (ت

 ( .حرف+ حركة قص  ة + حرف )مقاطة ـ ت  حالة الوقف ؤالسكو  ـ ونلها مج ال و  الثالث 

  ؤارحركـــة او اســـبةه  ارحـــرف اوشـــدد  نـــه ي فـــ    ـــ  حـــرف  ه ألاول ســـاكجه والثـــانج مرتـــري: اوشـــدد

ه والثـانج (حـرف+ حركـة قصـ  ة + حـرف )و ـو مـج ال ـو  الثالـث : فهو مت  اتصـال مقحبـ    ألاول 

ه فك  حرف مشدد مـة ارحـرف اورتـري الـلي قبلـه يكونـا  (حركة قص  ة+ حرف )مج ال و  ألاول 

ــــوسال  ــــوتيا طـ ـــ  ة + حـــــرف )مقحبـــــا صـ ــــة قصــ ـــ  ة+ حـــــرف + حـــــرف + حركـ ــــة قصــ ـــة ه فهـــــلا او(حركـ قحــ

ـَج ( )  "الحوس  ينرف ؤالرقارب  ن ؤالرباعد ؤ   طرت  ال حقه ومـج ممثلرـه 
ْ
ْ  ( ) ن ه فهـا مكونـة (َ  /  ِّ

و ــو ( َ  )ه والثــانج (حــرف+ حركــة قصــ  ة + حــرف )و ــو مــج ال ــو  الثالــث (  ْ  )مــج مقحبــ  ه ألاول 

 ( .حركة قص  ة+ حرف )مج ال و  ألاول 

ـــ اوقحـــة الرا ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه و ـــلا اوقحـــة منلـــق ينـــرف ؤالرقـــارب ؤـــ   طرتـــ  ال حـــق (حـــرف+ سلـــة حركـــة طو + حـــرف : )د ـــ

نــاوقحة الثالــثه والفــارق ؤينهمــا تــ  الــزمج الصــوتج فقــطه فهــلا اوقحــة مطــول مــج اوقحــة الثالــثه وســرد 

 : لا اوقحة ت  

  اوشــدد اوســبوق ؤمـــده ومثالــه نلمــة " 
َّ

ــــ / َصـــ ( )صــوافف" )َصـــَواف
ْ
ـــ/ واف

َ
ة ه فهــا مكونـــة مــج  ال ـــ(ف

ــــ)ه والثـــانج (حركـــة قصـــ  ة+ حـــرف )و ـــو مـــج ال ـــو  ألاول ( َصــــ)مقـــاطة  ألاول 
ْ
و ـــو مـــج ال ـــو  ( َواف

ـ)ه والثالث (حرف+ حركة طوسلة + حرف ) الرا ة 
َ
( حركـة قصـ  ة+ حـرف )و و مـج ال ـو  ألاول ( ف

. 

 ـــــزة دخــــــول  مــــــزة الاســــــرفهام علــــــ  الــــــالم اوبرفــــــة ؤ وعيهــــــا الشمســــــية والقمرســــــةه ـــــو  مـ ـــــإ ا دخلـ  فـ

الاســــرفهام علـــــ  مل ؤ وعيهـــــا َ َمـــــْزت ألاو ـــــ  ومـــــددته وتــــ  كـــــال ارحـــــالر   ينـــــرف عـــــج اتصـــــال  مـــــزت 

( حـــرف+ حركـــة طوسلـــة + حـــرف )الاســـرفهام ؤالكلمـــة اوبرفـــة ؤـــأل مقحـــة صـــوتج مـــج ال ـــو  الرا ـــة 

ـ)فها مكونة مج  ال ة مقـاطةه ألاول " آهلل " ومج ممثلة  ل  ـ ت  حالة الالم الشمسية ـ نلمة 
ْ
( ـَءال

 ) والثـانج ( حـرف+ حركة طوسلـة + حرف )و و مج ال و  الرا ة 
َ

+ حـرف )و ـو مـج ال ـو  الثـانج ( ال

ُِ )والثالــث ( حركــة طوسلــة ـــــ تــ  ( . حركــة قصــ  ة+ حــرف )و ــو مــج ال ــو  ألاول ( ـــُه ــ ــ ومــج ممثلــة  لــ  ــ

ـــ نلمــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ) فهـــا مكونــة مـــج  ال ــة مقـــاطةه ألاول " ءآلا  " حالــة الــالم القمرســـة ــ
ْ
و ـــو مــج ال ـــو  ( ءال

ـــة  ــــة + حـــــرف )الرا ــ ــــانج ( حـــــرف+ حركـــــة طوسلـ ــــانج ( َءا ) ه والثـ ــــو  الثـ ـــج ال ـ ــــو مــ ــــة + حـــــرف )و ـ حركـ

 ( .حركة قص  ة+ حرف )و و مج ال و  ألاول ( َ  )ه والثالث (طوسلة

  ارحروف اوقحبة تـ  موائـ   بـ، السـور ليسـو : مج ارحروف اوقحبة ( س قط لكن)ت  حروف

و   اتصــــــلو رســـــماه وجـــــاءت م فــــــردة مـــــج ا ــــــ  عامـــــ  وال عحــــــف حـــــروف مبـــــا ه وحــــــ  مفصـــــولة 

نا عداد فُسك و وصال ووقفاه واللي يب ي ا منهـا ارحـروف اليـا تمثـ  اوقحـة الرا ـةه وحـ  سـببة 

ه واسن ن  حرف منها عل   ال ة محـرفه موسـحها حـرف (س قط لكن)محرف مجموعة ت  قول  

تــــ  مــــده خــــالفه لنلــــف مرببــــة مــــج  مــــده وقبلــــه حركــــة مــــج جنســــهه وببــــده حــــرف ســــاكجه فلــــيس
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ه وللــواو ارحــرف البــاق  (ســ  ه مــين)ه ولليــاء ا  ــا  مــج الســببة (صــاده قــافه نــاتفه الم)الســببة 

 (.حرف+ حركة طوسلة + حرف )مكونة مج مقحة واحد مج ال و  الرا ة ( قاف)فمثال ( . نو  )

  ـ ه يخـرج عـج  لـ  م  الوقـف ال يكـو   ال ؤتسـك   ارحـرف ألاخ: الوقف عل  حـرف مسـبوق ؤمـد 

ـــج ( ســــميٌة )يكــــو  ارحــــرف م ونــــا ؤــــالفرح فيوقــــف عليــــه ؤــــا لفه مثــــال  لــــ  نلمــــة  فهــــا مكونــــة مـ

و ـو ( ميـة)ه والثـانج منهمـا (حركـة قصـ  ة+ حـرف )و و مج ال و  ألاول ( َسـ)مقحب  ه ألاول منهما 

مكونـة مـج  فهـا" ضـال  "ومـج  لـ  كـلل  نلمـة ( حـرف+ حركـة طوسلـة + حـرف )مج ال و  الرا ة 

 ( .ل  / ضالـ )مقحب   

ـــ اوقحــة اراــامس  ــ ــ ه و ــو مقحــة منلــق ينــرف ؤالرقــارب ؤــ   طرتــ  (حــرف+ حــرف + حركــة قصــ  ة + حــرف : ) ــ ــ

 :ال حقه وجد لضرورة الوقف عل  ساكجه و ال فإنه ال يترا ة ساك ا ه وسرد  لا اوقحة ع د 

  ــر ـــــــــــ" الوقــف علــ  مرتــري مســبوق  ســاكجه ومــج  لــ  نلمــة
ْ

ــْر  عش
ْ

فهــا مكونــة مــج مقحــة " عش

 ( .حرف+ حرف + حركة قص  ة + حرف )واحد مج ال و  اراامس 

  فهـا مكونـة مـج مرببـة مقـاطةه " اوسـرقرُّ ـ اوسـرقْر " الوقف عل  حرف مشدده مثال  ل  نلمـة

ـ)ألاول منها 
ْ
 ه والثالـث(حـرف+ حركـة قصـ  ة + حـرف )و مـا مـج ال ـو  الثالـث ( ـُمْسـ)ه والثانج (مل

ْرْر )ه والرا ـة (حركـة قصـ  ة+ حـرف )و و مـج ال ـو  ألاول ( ـَرـ)
َ
حـرف )و ـو مـج ال ـو  اراـامس ( ــق

 ( .حرف+ حرف + حركة قص  ة + 

ـــــ اوقحــة الســادس  ــ ــ ــ ــ و ــو مقحــة منلــق ينــرف ؤالرقــارب ؤــ   طرتــ  ( حــرف+ حــرف + حركــة طوسلــة + حــرف : ) و ـ

الوقف عل  : را ة ساك ا ه وسرد  لا اوقحة ت  ال حقه وجد لضرورة الوقف عل  ساكجه و ال فإنه ال يت

 "مشــدد مســبوق ؤتركــة طوسلــةه ومــج  لــ  
َّ

 " )َصــَواف
ْ

ف
ْ
ه فهــا مكونــة مــج مقحبــ  ه ألاول منهمــا (َصــَواف

 )ه والثـــانج (حركـــة قصـــ  ة+ حـــرف )و ـــو مـــج ال ـــو  ألاول ( َصــــ)
ْ

ف
ْ
+ حـــرف )و ـــو مـــج ال ـــو  الســـادس ( ــــَواف

 (.حرف+ حرف + حركة طوسلة 

لباحث ـ كلل  ت  ؤتثه ـ منواعا خاصة مج اوقاطة تظهر ع دما ي دمف مقحبا  فينرف عنهما وقدم ا

مقحـة مطـوله كمـا تتـدب عــج ارحـروف اليـا ال ت حـق ع ـد الوصــ  نـالالم الشمسـيةه و مـزة الوصـ ه وحــرف 

 .     اود    نا  مول ساك    مررا ب   ت  نلمة واحدة مث  واسركت وا 

 :ست اتيجية الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتيةـ  جراءات اسرخدام ا2

يرحلب اسرخدام است اتيجية الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتية لدار  ا اوسروى ألاول 

 : ؤمركز زايد لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف إلاجراءات الرالية 

 :عل  مسروى ارحرفم ـ فيما يخط عالج الصبولات الصوتية 

  تبرف الصبولات الصوتية عل  مسروى ارحرف. 
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  ســـــما  الدارســـــ   صـــــوت ارحـــــرف اوـــــراد تبلمـــــه م فصـــــال ـــــــــــــــــــــــــــــ ؤصـــــوت اوبلـــــن مو مـــــج ناســـــيو مو مـــــج 

 .ارحاسوب ـ وت  سياق لنوي مركام ه وت  عدد متدود مج الكلمات وار م  

 ســـماعه شـــرسحة م  يكـــو  تكـــرار  ســـما  الدارســـ   صـــوت ارحـــرف مكاـــ  مـــج مـــرة حســـب ارحاجـــة   ـــ  

 .اوركلن نمو جا ت  ألاداء الصوتج 

  تبرسف الدارس   شك  ارحرف وصوته ورسمهه وتوضيح البالقة ؤ   صوته وشكله. 

 توجيه الدارس       الاسرما      نلمات مخرى تشرم  عل  صوت ارحرف اوراد تبلمه. 

 راعاة الدقة ت  نحقهـا وصـحرهه ومال ينرقـ  تكليف الدارس   ؤت ديد الكلمة اليا اسرمبوا  ليهاه مة م

 .مج نلمة     مخرى  ال  بد الرأكد مج سالمة نحق الكلمة اليا تبلمها 

  الفرتــةه )لفـو نظــر الدارسـ    شــك  خـاص وم ــل ؤدايـة تبلــن اللنـة   ــ  الظـوا ر الصــوتية اوخرلفـة

قمرســة   ــ  آخــره مــج   ــله التشــديد والر ــوسج والتســك   والــالم الشمســية والــالم ال( الضــمةه الكســرة

 .الظوا ر اللنوسة 

  لفــو نظــر الدارســ     ــ  م  الكلمــات اليــا تــن تبلــن نحقهــا تبــدم ؤصــوت مبــ  ه ومــج  ــن يمك ــه تكــرار

صـــوت الكلمـــات اليـــا تـــن تبلمهـــا مـــرة مخـــرىه مشـــ  ا   ـــ  اخـــرالف صـــوت ارحـــرف الواحـــد تـــ  الكلمـــات 

 . مفروحا ومضموما ومكسورا 

  ،ألاجهــزة الصــوتية لدارســيه مــج خــالل تكليفــه ؤركــرار نحــق صــوت ارحــرف حــرص اوبلــن علــ  تــروس

 .    حيج  تقانه 

  تـــدرسب الدارســـ   علـــ  نحـــق نلمـــات مخـــرى ا ـــ  اليـــا درســـها تشـــرم  علـــ  ارحـــرف الـــلي تبلمـــه حيـــج

 .يسرقر صوت ارحرف ت  عقله 

 :ب ـ فيما يخط عالج الصبولات الصوتية عل  مسروى الكلمة 

 ـــية شــــائبة الاســــربمال تــــرتبط ؤارحيــــاة   ســــما  اوبلــــن دارســــيه ـــ  ة حسـ ـــا لصــــوت نلمــــات قصـ نمو جـ

 .اليومية للدارس لتساعده عل  الرفاع  مة مج حوله 

  لفو اوبلن نظر دارسيه     طرسقة نحق صوت الكلمة. 

  شـــرو  اوبلـــن تـــ  توضـــيح مبـــانج الكلمـــات ار ديــــدة علـــ  الـــدارس ؤاســـربمال الرســـوم والصـــور نلمــــا

 .رسق وضبها ت  جم  مسرمدة مج الرصيد اوكتسب ممكج  ل ه مو عج ط

  توضيح اوبلن لدارسيه م  الكلمة مكونة مج مجموعة مصوات م دمجة. 

  شرو  اوبلن ت  تتلي  ن  نلمـة   ـ  مكونا هـا الصـوتية حسـب مقاطبهـا الصـوتيةه مو حسـب مخـارج

 .حروفها وصفا ها 

 ها  بد تتليلها     مقاطة صوتية تكليف الدارس   متاناة نحق الكلمة اليا اسرمبوا  لي. 

 الحلب مج الدارس   تكرار ال حق مة تةحيح اراحأ حيج يرمك وا مج ال حق الةحيح. 
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  لفو نظر الدارس       اوخارج الةحيتة  حرف الكلمةه وكلل      صفا ها . 

 تبوسد الدارس   نحق محرف الكلمة ناملة دو  حلف مو زسادةه وال حق دو  تردد. 

  الدارس   تكوسج نلمات ترآلف مج مكا  مج صوته  ن تتليلها     مقاطة صوتيةتكليف. 

 نــج يــرن الســيحرة  تكليــف الدارســ   ؤركــرار نحــق الكلمــة ار ديــدة عشــر مــرات علــ  ألاقــ  تــ  ارحصــة

عليهاه ودس    لا الركرار وفق خحة مبي ة تأخل ت  اعربار ا تواتر ا ت  مـت  الـدرس وتدرسباتـه  حيـج 

 . تبوس، تكرار الكلمة ت  دروس تالية ؤمبدل مق  مج الدروس الساؤقة يرمكج مج 

 :فرض الدراسة 

ؤــــــ   مروســــــحج درجــــــات طــــــالب اوجموعــــــة  1811توجــــــد فــــــروق  ات داللــــــة  حصــــــائية ع ــــــد مســــــروى 

 . البتثية ت  الرحبيق القبل  والرحبيق الببدي ت  عالج الصبولات الصوتية لصارأ الرحبيق الببدي

 ة جراءات الدراس

 :عي ة الدراسة : موال 

دارسـا مــج دار ـ ا اوســروى ألاول ؤمركـز الشــيخ زايـد لربلــين البرليــة ( 31)تكونـو عي ــة الدراسـة مــج 

مه وقـد تـن تصـنيف  ـلالء الدارسـ   2112/2113لن ـ  ال ـاطق   بهـا ؤـا ز ر الشـرسفه خـالل البـام ألانـاديما 

د اوســـــروى الـــــلي معـــــده الباحـــــث لرتديـــــد مســـــروى تـــــ  اوســـــروى ألاول ؤ ـــــاء علـــــ  نرـــــائجهن علـــــ  اخربـــــار تتديـــــ

وار ـــــدول الرـــــا   يو ـــــأ . الدارســـــ   ع ـــــد الرتـــــاقهن ؤـــــاوركزه واوتكـــــن مـــــج مجموعـــــة مـــــج اراتـــــ اء تـــــ  اوجـــــال 

 .جنسيات مفراد البي ة 

 (1)جدول 

 يو أ جنسيات مفراد البي ة

 ار نسية

 عدد الحالب

 اوجمو   يجرال مفنانسرا  الس نال نيج  يا تايل د تركيا مال ديا

3 7 9 5 4 1 1 31 
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ومــج اوالحــظ علــ  مفــراد البي ــة ؤاوســروى ألاول تكوههــا مــج جنســيات ؤلنــو ســبة جنســياته و ــلالء 

الدارســـو  مـــج الكبـــار الـــليج يترـــاجو    ـــ  ؤرنـــامف خـــاص تـــ  تبلـــن البرليـــة لـــيس فقـــط  اـــراض حياتيـــة  ؤـــ  

م  مــروا تــ  ؤالد ــن ؤختــ ات لنوســة تركــزت تــ  البرليــة  اــراض مناديميــة ودينيــةه وقــد ســبق لهــلالء الدارســ   

الاســـرما  )ه ومـــج  ـــن فهـــن يترـــاجو  تـــ  البدايـــة   ـــ  الت ك ـــد علـــ  ت ميـــة الرواصـــ  الشـــفوي (القـــراءة)اوكرولـــة 

و ـن يفـدو    ــ  . ه ولـلل  يمك  ـا القـول ؤـأ   ـلالء الدارسـ   تبلمــوا عـج اللنـة ولـن يربلمـوا اللنـة (والرتـدب

ويهـدف اوركـز   ـ  الوصـول بهـن   ـ  مسـروى الكفـاءة اللنوسـة الـلي . اللنـة البرليـة  اـراض دينيـة اوركز لـربلن 

يمكـــــنهن مـــــج تتقيـــــق ال حـــــق الةـــــحيحه والفهـــــن ار يـــــده والســـــرعة او اســـــبة تـــــ  مداء اوهـــــارات اللنوســـــة  و ـــــلا 

وم  يقـــرم ؤفهــن مـــا يقرضــ ا م  يفهــن الـــدارس حــ   يســـمةه وم  يكــو  قـــادرا علــ  او اقشـــة فيمــا يســـرمة  ليــهه 

 .يقدم له مج مواد تبليميةه وم  يكرب ما فهن مج  له اوواد الربليمية 

 :مدوات البتث :  انيا 

 :ـ اوهارات الصوتية الالزمة لدار  ا اوسروى ألاول 1

اسـتهدفو  ــله القائمـة تتديــد اوهـارات الصــوتية الالزمــة لدار ـ ا اوســروى ألاول مـج ال ــاطق    ن ــ  

ركـز الشـيخ زايـد لربلــين البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهــاه وقـد اسـت د الباحـث تــ   عـداد  ـله القائمـة   ــ  البرليـة ؤم

 :اوصادر الرالية 

  كراسة شروط ومواصفات  عداد سلسلة ألاز ر لربلين البرلية لل اطق    ن   ا. 

  تتلي  كراب تبلين البرلية لدار  ا اوسروى ألاول ؤاوركز. 

  اسات الساؤقة  ات الصلة ؤموضو  البتث مراجبة البتوب والدر. 

  دراسة ألادب الت ؤوي اوربلق ؤربلين البرلية لل اطق    ن   ا. 

وقــد تــن عــرض القائمــة علــ  مجموعــة مــج اوتكمــ   للرأكــد مــج صــدقها وصــالحيتهاه وتــن تبــدي  مــا 

 .( 232)مشار ؤه اوتكمو  مج مالحظاته وللا ؤدت القائمة ت  صور ها النهائية

 :ربار تشايط الصبولات الصوتية ـ اخ2

استهدف بناء الاختبار التشخيص ي تحديد الصعوبات الصوتية التي يعاني منها دارسو املستو  ألاول من الناطقين بغير العربية بمركوز 

 : الشيخ زايد لتعليم العربية للناطقين بغيرها باألزهر الشريف، ولتحقيق هذا الهدف التةم الباحث بالخطوات التالية 

                                                           
232
 .مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤت ؤية علج شمس : فرح  عل  يونس/ ألاسرا  الدكرور ـ  

 .مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤت ؤية علج شمس : متمود نام  ال اقة / ـ ألاسرا  الدكرور   

 .البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف رحاب زناتج عبد   ه مديرة ش و  الربلين ؤمركز زايد لربلين / ـ الدكرورة   
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م ــــــــــ تتديــد م بــاد الاخربــار اســت ادا   ــ  قائمــة اوهــارات الصــوتية الالزمــة لدار ــ ا اوســروى ألاول ؤــاوركز اليــا تــن 

 .تتديد ا ساؤقا 

 : ب ـ تتديد قواعد ؤ اء اخربار الكفاءة اللنوسة نالرا   

 :ـ فيما يربلق ؤار انب الصوتج مج الاسرما  

  ـــت اد   ــــ  تصــــاغ مســــ لة الاخربــــار لرت ــــاول الربــــرف ـــد الصــــوتجه وتحلــــب  ــــلا الاسـ الصــــوتج والرمي ـ

الدراسات الصوتية اليـا ت اولـو شـيو  الصـوت اوفـرد وسـهولره وصـبولرهه والصـوت تـ  مفـردة 

 .شائبة وحسية مج الثقافة البرلية إلاسالمية نلما ممكج  ل  

 ليـا يرضـمنها يراع  تـدرج ألاسـ لة الفرعيـة لكـ  سـلاله فمـثال يمكـج الرـدرج تـ  تقـدين ارحـروف ا

ـــ   ـــبولة مثـــ ــ ــــ  مقصــــــ ج الصـ ـــج الســــــهولة   ــ ـــار مـــ وضــــــة ارحــــــروف الشــــــفهية الســــــهلةه وضــــــة : الاخربـــ

 .ارحروف صببة ال حق  سبابه وضة ارحروف ألاصبب ت   سباب 

  يراع  م  الردرج الصوتج يرن دو  حرنات صوتية قص  ة مو طوسلة. 

 و  ممــا يروقــة م  يكــو  قــد مــر بهـــا يراعــ  تــ  اوفــردات اليــا يرضــمنها الاخربــار الشــيو  ؤتيـــث تكــ

 .الدارس مج الثقافة البرلية إلاسالمية 

  ــــةه (الكلــــــ )يراعــــــ  تــــــ  مســــــ لة فهـــــــن اوســــــمو   مســــــروى الفهــــــن البـــــــام ـــــرة الرئيســـ ـــن الفكـ ــ ه مي فهـ

 .  ومسروى فهن الفكر الرئيسة ت  جم ه ومسروى فهن الفكر الرفصيلية 

 :ـ فيما يربلق ؤالرتدب 

ربار مفكارا وموضوعات مألوفة ومتببة تسرمي  اورتد    للرتدب تضمج  لا ار زء مج الاخ

 .فكرة اورتدبه ولنرهه ونحقه : فيهاه وتن تتديد مباي   لقحكن عل  مسروى الدارس ترمث  ت  

 : ج ـ ؤ اء الاخربار ت  صورته ألاولية 

لدار ــ ا اوســروى  اســت د الباحــث تــ  ؤ ــاء الاخربــار التشايصــ ا   ــ  قائمــة ألاداءات الصــوتية الالزمــة

مهارات عل  مسروى : ألاول : ألاول اليا تن تتديد ا مسبقاه واليا ص فو مهارات ألاداء الصوتج     مسروس   

 :وعل   ل  تن ؤ اء الاخربار مج  ال ة مجزاء كما يل  .ارحرفه والثانج مهارات عل  مسروى الكلمة 

اســـتهدفو مســـ لة ( 5)ارحـــروفه وقـــد اشـــرم  علـــ  يقـــيس مهـــارات ألاداء الصـــوتج علـــ  مســـروى : ار ـــزء ألاول 

 :قياس ما يل  

   قياس تبرف الفرد اوربلن صوت ارحرف ح   يسمبهه وقد جـاءت ألاسـ لة مردرجـة مـج السـه    ـ

 .الصبب     ألاصبب 
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  ـــــرف ـــــرض ارحـ ـــالل عـ ــ ـــج خـ ــ ـــــلا مـ ـــــق  ـ ـــرتقهه وتتقـ ــ ــــه ومسـ ــــه حقــ ـــــرف ؤإعحائــ ـــــق ارحـ ـــحة نحـ ــ ـــــاس صـ قيـ

 .مول الكلمة مو وسحها مو آخر ا م فصاله  ن عرضه ت  نلماته سواء ت 

  قيــاس قــدرة اوــربلن علــ  رلــط الصــوت ؤــارحرف مــج خــالل عــرض نلمــات يســرمة  ليهــا وستــدد مــا   ا

 .   نانو مشرملة عل  الصوت مم ال 

يقيس مهـارات ألاداء الصـوتج علـ  مسـروى الكلمـةه وقـد اشـرم  علـ  سـلال واحـد تضـمج نصـا : ار زء الثانج 

روى ألاوله يحلـــب مـــج الدارســـ   قراءتـــه قـــراءة جهرســـة تســـ   لـــه علـــ  ناســـيو ســـمع ه م اســـبا لدار ـــ ا اوســـ

وع ــــد تتليــــ   ــــلا الــــ ط اوقــــروء ينبغــــ  الالرفــــات   ــــ  تتقيــــق اوهــــارات الصــــوتية ارااصــــة ؤالكلمــــةه كضــــبط 

ه ونحـق الكلمـات اوشـرملة علـ  حـروف مرجـاورة مو متشـابهة صـوتاه صـوت آخر ـاصوت مت  الكلمةه وضـبط 

مة الانتبـاه   ـ  مقدرتـه علـ  دمـف مصـوات ارحـروف اوكونـة للكلمـة ... مصوات الكلمات اوتشابهة اوقاطة وتمي د 

 .ونحقها  شك  صحيح مج خالل مجموعة مج الكلمات اليا تخرلف ت  مقاطبها الصوتية 

 :يقيس ألاداءات الصوتية مج خالل الرتدب اسرجاؤة  حد ألاس لة الرالية : القسن الثالث 

 ب عج اسم  وجنسير  وعمري وحالر  الاجرماعية وعم  والدي وعدد  خوت  تتد. 

   تتدب عج نفس ه وعج مسباب مجي       مصره وعج نمط دراسر. 

  تتدب عج م داف  مج البودة     ؤلدي. 

   تتدب عج مم ير. 

   تتدب عج  وايات. 

  صف ؤالدي. 

 ما ا تتب ؟ ما ا تكره ؟ 

 تببه تتدب عج ؤرنامج  اليومج اللي ت. 

  تتدب عج حكاية شببية ت  ؤلدي. 

  تتدب عج مشهر البلماء ت  ؤلدي. 

  تتدب عج م ن الصادرات والواردات ت  ؤلدي. 

  تتدب عج شبوري ع د حضوري وصر. 

   تتدب عج مم ير  ت  اوسرقب  ورابات. 

 ما ا تتب م  تكو  ؟ ووا ا ؟ 

  ووا ا ؟. تتدب عج اوجال الربليما اللي ترسده 

  تبرف عج ألاز ر ؟ما ا 

 :د ـ صدق الاخربار و باته 
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للرأكـــد مـــج صـــدق الاخربـــار تـــن عرضـــه علـــ  مجموعـــة مـــج اوتكمـــ   اورخصصـــ   تـــ  او ـــاهج وطـــرق 

ه  نــــرض مخــــل آرائهــــن تــــ  صــــدق (233)تــــدردس اللنــــة البرليــــةه ومــــج اورخصصــــ   تــــ  تبلــــين البرليــــة لن ــــ  م لهــــا

ءمتهــــا وســــروى الدارســــ  ه وقــــد مؤــــدى الســــادة اوتكمــــو  مفــــردات الاخربــــار ووضــــوحها ووضــــوح تبليما هــــا ومال

 .   (234) ب، اوالحظات الحفيفة تن مخل ا  ب   الاعرباره وللا مصبح الاخربار ت  صورته النهائية

( 15)م تن تحبيقه عل  عي ة اسـرحالعية ؤلنـو 2113/ 2112وت  ألاسبو  ألاول مج الدراسة للبام 

دف الرأكد مج وضوح تبليماته ومفرداته وتتديـد الـزمج او اسـب ل جاؤـة دارسا مج دار  ا اوسروى ألاول به

ـــا   ـــار ؤاســــــرخدام الرجزئـــــة ال صــــــفية فكـــ ــــات الاخربـــ ـــن حســــــاب  بــ ــــهه وقــــــد تـــ ــــة  1883ع ـ ــــ  مو وقيــ ــــدل علــ ـــا يــ ممـــ

 . دقيقة ( 121)الاخرباره كما تن حساب زم ه فكا  

 :ـ ؤحاقة مالحظة مهارات ألاداء الصوتج 3

اء  له ألاداة اسرخدامها ت  رصد مهارات ألاداء الصوتج لـدى مفـراد البي ـة استهدف الباحث مج ور 

وقـد تـن . مج دار  ا اوسروى ألاول ال اطق    ن   البرلية ؤمركز الشيخ زايد لربلين البرليـة لن ـ  ال ـاطق   بهـا

بحاقـــــة تتديــــد م بــــاد البحاقـــــة تــــ  ضــــوء قائمـــــة اوهــــارات الصــــوتية اليـــــا تــــن تتديــــد اه وللرأكـــــد مــــج صــــدق ال

ه ولــــلا مصــــبتو (235)وصــــالحيتها تــــن عرضــــها علــــ   ال ــــة مــــج اورخصصــــ   تــــ  تبلــــين البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا

 . البحاقة ت  صور ها النهائية 

 :ـ قائمة الصبولات الصوتية 4

اعرمــد الباحــث تــ  تتديــد الصــبولات الصــوتية اليــا يبــانج منهــا دارســو اوســروى ألاول ال ــاطقو   ن ــ  البرليــة 

الشيخ زايد لربلين البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف علـ  التسـ يالت الصـوتية لبي ـة الدراسـة  ؤمركز 

ت  مداءا هن الخربار تشايط الصبولات الصوتية   ن تن الاسرما      ألاداء الصوتج  فراد البي ـة ومرا برـه 

وقـد . الحظة معـدت لهـلا النـرض جيداه ورصد ما مسفر ع ه ألاداء مج صبولات صوتية ؤاسرخدام ؤحاقة م

 ــن تــن عــرض القائمــة علــ  اراتـــ اء . تــن رصــد تكــرارات نــ  صــبولة علــ  حــدة ؤاســرخدام البالمــات الركرارســة 

واورخصصـــ   تــــ  اوجــــال  نـــرض تتكيمهــــا مــــج مجــــ   قرار ـــاه وقــــد مكــــد الســــادة اوتكمـــو  علــــ  مــــا تضــــم ره 

فبليـة يبــانج منهـا دارســو اوسـروى ألاول مــج الــرااب   القائمـة مــج صـبولاته ومشــاروا   ـ  مههــا تمثـ  صــبولات 

 .ت  تبلن البرلية مج ا   م لها 

                                                           
233
 .مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤت ؤية علج شمس : فرح  عل  يونس/ ـ ألاسرا  الدكرور  

 .مسرا  او اهج وطرق الردردس ؤت ؤية علج شمس : متمود نام  ال اقة / ـ ألاسرا  الدكرور   

 . الربلين ؤمركز زايد لربلين البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف رحاب زناتج عبد   ه مديرة ش و  / ـ الدكرورة   
234
 .ـ نفس اوتكم   الساؤق  كر ن  
235
 .ـ سبقو إلاشارة     السادة اوتكم    
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 : جراءات تجرلة البتث :  الثا 

ـ تن اخريار محد اوبلم   وتدرسبه علـ  الرـدردس ؤاسـرخدام اسـت اتيجية الرتليـ  الصـوتج مـج خـالل الشـرح  1

ـــبولات ال ظــــــري راحوا هـــــــا وألاداء البلمـــــــاه وليـــــــا  كيفيـــــــة اســـــــرخدا ــ ـــالج الصــ ــ ــــ  عــ ـــت اتيجية تـــ ــ ــــله الاســ م  ـــ

 . الصوتية اليا يبانج منها الدارسو  

دارســـاه تـــ  ألاســـبو  ( 31)ــــ تـــن تحبيـــق الاخربـــار التشايصـــ ا تحبيقـــا قبليـــا علـــ  عي ـــة الدراســـة البـــالغ عـــدد ا 2

 . م 2112/2113الثانج مج الدراسة البام 

تليـــ  الصــــوتجه واســـرنرق الرـــدردس مرببـــة مســــاؤية ــــ تـــن تـــدردس اوترـــوى القــــائن ؤاســـرخدام اســـت اتيجية الر3

 :ؤواقة ساعر   ت  اليوم 

 (2)جدول 

 زمج اللي اسرنرقه الردردس ؤاالست اتيجية اوقت حة 

  جما   عدد الساعات ألاسبو  اليوم عدد الساعات

2 5 4 41 

 . ـ تن تةحأ الاخرباره ورصد البيانات ومبار تها  حصائيا 5

 :حصائية اوبار ات إلا : را با 

رحساب الفروق ؤ   مروسحات درجات ألاداء الصوتج القبل  والببدي ( T. Test ) اسرخدم الباحث 

لقحــــروف والكلمــــات البرليــــةه وتمــــو اوبار ــــات إلاحصــــائية ؤاســــرخدام حزمــــة التــــ امف إلاحصــــائية تــــ  البلــــوم 

 (.SPSS )الاجرماعية  

 نرائــف الدراســـة

 :وفقا  س لتها فيما يل  عرض ل رائف الدراسة 

 :ال رائف اوربلقة ؤرتديد مهارات ألاداء الصوتج الالزمة لدار  ا اوسروى ألاول : موال 

مــا مهــارات ألاداء : تــرتبط  ــله ال رــائف ؤااجاؤــة عــج الســلال ألاول مــج مســ لة البتــث والــلي مفــاده 

لشيخ زايد لربلين البرلية لل اطق   الصوتج الالزمة لدار  ا اوسروى ألاول مج ال اطق    ن   البرلية ؤمركز ا

 ن   ــا ؟ ول جاؤــة عــج  ــلا الســلال تــن الاســت اد   ــ  إلاطــار ال ظــري لهــلا البتــث  اورمثــ  تــ  مســأ الدراســات 

والبتــــوب الســــاؤقة  ات الصــــلة ؤــــهه ومراجبــــة ألادب الت ؤــــوي اوربلــــق ؤالصــــبولات الصــــوتية اليــــا يبــــانج منهــــا 
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هــــن البرليــــةه كمــــا تــــن الاســــت اد   ــــ  نرــــائف تتليــــ  كرــــاب اوســــروى ألاول مــــج ال ــــاطقو   ن ــــ  البرليــــة ع ــــد تبلم

 : سلسلة ألاز ر لربلين البرلية لل اطق    ن   اه ومج ن   لا تن اراروج بهله القائمة 

 :ـ مهارات ألاداء الصوتج عل  مسروى ارحروف 1

  يربرف ارحرف ح   يسمبه. 

  ي حق ارحرف نحقا صحيتا . 

 رحروف اوتشابهة يم د ؤ   مصوات ا. 

  يم د ؤ   مصوات ارحرنات الحوسلة والقص  ة. 

 :ـ مهارات ألاداء الصوتج عل  مسروى الكلمة 2

  يربرف صوت الكلمة ح   يسمبها. 

  ي حق الكلمة فال يت دد. 

  يرج ب حلف حرف مج الكلمة. 

  يرج ب  ضافة حرف للكلمة. 

  يضبط الكلمة ضبحا صحيتا ع د ال حق . 

 لكلمات متشابهة اوقاطة يم د مصوات ا. 

  يتل  الكلمات     مقاطبها الصوتية. 

 : (236)ـ مهارات ألاداء الصوتج عل  مسروى ار ملة3

  ي حق ار ملة نحقا مرواصال. 

  يضبط مرنا  ار ملة ع د ال حق. 

  يبحج ال نن او اسب للمبنج. 

 :دارسو اوسروى ألاول ال رائف اوربلقة ؤرتديد الصبولات الصوتية اليا يبانج منها :  انيا 

                                                           
236
 

 ( .الر نينه والربب   عج اوبنج ؤالصوت)ا تربلق ؤصوت اوبانج ـ الصبولات اليا تربلق ؤأصوات ار م  نبنا بها ألاصوات اليا ال تربلق ؤأصوات اللنة ت   ا ها   نما نبنا بها الصبولات الي
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مـــا الصـــبولات الصـــوتية اليـــا : تـــرتبط  ـــله ال رـــائف ؤالســـلال الثـــانج مـــج مســـ لة البتـــث الـــلي مفـــاده

يبــانج منهــا دارســو اوســروى ألاول مــج ال ــاطق    ن ــ  البرليــة ؟ ول جاؤــة عــج  ــلا الســلال تــن تحبيــق الاخربــار 

 .ت  ؤحاقة معدت للل  التشايص ا عل  عي ة البتثه وتن رصد الصبولات الصوتية 

 : ـ صبولات عل  مسروى ارحرف 1

 (3)جدول رقن 

 صبولات صوتية عل  مسروى ارحرف

 % ي الصبولات الصوتية م

 93 28 ( .الب  ه ارحاءه الن  ه ارااء)نحق مصوات حروف ارحلق  1

 8686 26 ( .الصاده الضاده الحاء)نحق مصوات محرف إلاطباق  2

 7686 23 ( .الثاء واللال والظاء)س انية نحق مصوات ارحروف ألا  3

 61 18 .الرمي د ؤ   ألاصوات اورققة وألاصوات اوفخمة  4

( الــــدال والضــــاد)الرمي ــــد ؤــــ   ألاصــــوات اورتــــدة تــــ  اوخــــرج مو اورقارلــــة فيــــه  5

ـــــاء)و ـــــلال والظــ ـــــاء)و( الــ ــــاء والهــ ــ ـــــاد)و( ارحـ ـــ   والصــ ــ ـــــاف)و( الســ ـــاف والكــ ــ و ( القــ

 (...الب   والهمزة)

14 46866 

 43 13 .ارالط ؤ    ب، مصوات اللنة ألام واللنة اوربلمة  6

 63 19 .الرمي د ؤ   ارحرنات الحوسلة وارحرنات القص  ة  7

م  الصـبولات الصـوتية اليـا يبـانج منهـا الدارسـو  تـ  اوسـروى ( 4)يرضـأ مـج ار ـدول السـاؤق رقـن 

%( 25)وحـــ  نســـب عاليـــةه وتربـــدى نســـبة ( 43% : 93)ألاول علــ  مســـروى ارحـــرف البربـــج تراوحـــو نســـبها ؤــ   

اليا حدد ا الباحث للقبول ؤأ    اي صبولةه مما يلكد م  ما تضم ه ار دول مـج صـبولات حـ  صـبولات 

حقيقية يبانج منها دارسو اوسروى ألاول ؤمركز الشيخ زايد لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه وفيما يلـ  

 :لت تيبها  عرض لهله الصبولات وفقا

  ـــ  ه اراــــــاء)نحــــــق مصــــــوات حــــــروف ارحلــــــق ــــاءه النـــ ـــ  ه ارحــ ـــبة (البـــ ـــ   م  نســـ ــــث تبـــ ـــج %( 93)ه حيــ ــ مـ

الدارسـ   مخحـأت تـ  مصـوات  ــله ارحـروف تـ  جميـة اوواضـةه حيــث اسـربملوا صـوت الهمـزة ؤــدال 

ـــ  ه ومــــج  لــــ   ـــن نحقهــــا ممــــر: )مــــج صــــوت البـ / صــــ اعة)و( ممــــ / عمــــ )و(  مــــرا / عمــــرا )و( عمــــر تـ
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ـــج  لــــ  (صــــ اءة ـــا وا ــــدة: )ه واســــربملوا صــــوت الهــــاء ؤــــدال مــــج صــــوت ارحــــاءه ومـ ـــن نحقهـ ( واحــــدة تـ

ه واســربملوا صــوت اراــاء ؤــدال (الهــالل/ ارحــالل)و( الهــول / ارحــول )و(  لــب/ حلــب)و(  مــزة/ حمــزة)و

ه واسـربملوا صـوت ارحـاء (خـا  / اـا  )و( اـاب حيـث تـن نحقهـا خـاب: )مـج صـوت البـ  ه ومـج  لـ  

ه (حـا / خـا )و( حـرج/ خـرج)و( خـاتن حيـث نحقهـا الـبب، حـاتن: )اـاءه ومـج  لـ ؤدال مـج صـوت ار

 (... نداد حيث تن نحقها ؤخداد)كما اسربم  البب، صوت ارااء ؤدال مج الن   كما ت  

  مـــج %( 8686)ه حيـــث تبـــ   م  نســـبة (الصـــاده الضـــاده الحـــاءه الظـــاء)نحـــق مصـــوات محـــرف إلاطبـــاق

ه ارحــروفه حيــث اســربملوا صــوت الســ   ؤــدال مــج الصــاده الدارســ   مخحــأت تــ  نحــق مصــوات  ــل

( الســــفا/ الصــــفا)و( الســــ  / الصــــ  )و( ســــفر/ صــــفر)و( صــــورة حيــــث تــــن نحقهــــا ســــورة: )ومــــج  لــــ  

( الــــدرب/ الضــــرب: )ه واســــربملوا صــــوت الــــدال ؤــــدال مــــج صــــوت الضــــاده ومــــج  لــــ  (ســــال/ صــــال)و

( ت  / ط  : )مج صوت الحاءه ومج  ل  ه واسربملوا صوت الراء ؤدال (ودية/ وضية)و( دار/ ضار)و

ه واســـربملوا صـــوت الـــزاي ؤـــدال مـــج صـــوت الظـــاءه (تباشـــ  / طباشـــ  )و( تـــاب/ طـــاب)و( تـــا ة/ طـــا ة)و

 ( .زالن/ ةالن)و( زفر/ ةفر)و( ز  / ةج)و( ز ر/ ةهر: )ومج  ل  

  ( 7686)ه حيـــث تبـــ   م  نســـبة (الثـــاء والـــلال والظــاء)نحــق مصـــوات ارحـــروف اللثوســة مو ألاســـ انية%

مج الدارس   مخحأت ت  نحق مصوات  له ارحروف تـ  جميـة اوواضـةه حيـث اسـربملوا صـوت لـن 

 . يخرج البب، ملس تهن ت  نحقهاه والبب، لن يخرجها مج مخرجها 

  الرمي د ؤ   ألاصوات اورتدة ت  اوخرج مو اورقارلـة فيـهه وتـرتبط  ـله الصـبولة ؤمـا سـبق  كـره مـج

لصبولة لن تربلق ؤ حـق ارحـرف م فـردا ؤـ  ؤـالرمي د ؤي ـه ولـ   مـا يرتـد مبـه صبولات  ال م   له ا

تـــ  اوخـــرج مو مـــا يقارلـــه تـــ  اوخـــرجه وتم ـــدت  ـــله الصـــبولة ؤأههـــا تبلقـــو ؤرمي ـــد نحـــق ارحـــرف مـــة مـــا 

%( 46866)نســبة يرتــد مبــه تــ  اوخــرج مو يقارلــه تــ  الكلمــةه ولــيس ارحــرف م فــرداه فلقــد تبــ   م  

تســرحة الرمي ــد تــ  ال حــق ؤــ   مصــوات القــاف والكــاف تــ  مخرلــف اوواضــة لقــرب  مــج الدارســ   لــن

( نــال/ قــال)و( نلــب/ قلــب)و( ؤيــو اوكــدس/ ؤيــو اوقــدس)و( نــاؤوس/ قــاؤوس: )مخرجهمــاه ومــج  لــ 

/ دل: )كمــا لــن تســرحة الرمي ــد ؤــ   حرتــ  الــدال والضــاده ومــج  لــ (.. ســم  الكــرش/ ســم  القــرش)

ـــ   حرتــــ  الـــــزاي (... دل/ ضــــ )و(  الــــدال / الضــــال  )و( ضــــ  ـــق ؤـ ـــد تــــ  ال حـ ـــرحيبوا الرمي ـ ـــن يســ ـــا لـ كمـ

ه كما لن يسرحيبوا الرمي د ت  ال حق ؤ   حرت  ارحـاء والهـاءه (ز ر/ ةهر)و( زل / ة )والظاء كما ت  

كمـــا لـــن يســـرحيبوا (...  ـــالل/ حـــالل)و( الهمـــد هلل/ ارحمـــد هلل)و(  ـــرم/ حـــرم)و(  ـــوى / حـــوى )كمـــا تـــ  

كما لن يسرحيبوا الرمي د ؤ   (.. صد/ سد)و( سلب/ صلب)وتج الصاد والس   كما ت  الرمي د ؤ   ص

ه كمـــا لـــن يســـرحيبوا الرمي ـــد ؤـــ   صـــوتج البـــ   والهمـــزة تـــ  (طـــ  / تـــ  )صـــوتج الحـــاء والرـــاء كمـــا تـــ  

 ...جمية اوواضة
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  بمالهن ومـج  لـ  اسـر%( 61)الرمي د ؤ   ألاصوات اورققة وألاصوات اوفخمـةه حيـث وردت ؤنسـبة

تبيـــب )ه و(مســـر ؤـــدال مـــج مصـــر)ألاصـــوات الســـاك ة ارافيفـــة ؤـــدال مـــج ألاصـــوات الثقيلـــةه كـــ حقهن 

 ( .  مرسدة ؤدال مج مرسضة)و( ؤدال مج طبيب

 مـــج الدارســـ   لـــن %( 63)يـــث تبـــ   م  نســـبة الرمي ـــد ؤـــ   ارحرنـــات الحوسلـــة وارحرنـــات القصـــ  ةه ح

وارحرنــات القصــ  ةه ومــج  لــ  مههــن لــن يم ــدوا تــ   تســرحة الرمي ــد تــ  ال حــق ؤــ   ارحرنــات الحوسلــة

ولقـد ( ف ـدوق / ف ـدق)و( صـاحيب/ صـاحب)و( يا رسـب/ ياـ ب)و( قوتـ / قرـ )و( فـول / فـ )ال حق ؤ   

 .ةهرت  له الصبولة ؤصفة خاصة لدى الحالب ألاتراي

  مـــج الدارســـ%( 43)ارالـــط ؤـــ    بـــ، مصـــوات اللنـــة ألام واللنـــة اوربلمـــةه حيـــث تبـــ   م  نســـبة   

خلحــو تــ  نحــق  بــ، ألاصــوات ؤــ   مصــوات اللنــة ألام وألاصــوات البرليــة القرسبــة منهــاه فــالبب، 

وسرجــة  لــ    ــ  م  جهــاز ( The)ه ونحــق صــوت الــلال (V)ه ونحــق صــوت الفــاء (P)نحــق صــوت البــاء 

ال حق ت  اللنة البرلية يسرحية نحق جمية محرف اللنـات ألاخـرى والبكـس صـحيحه فمـج يرتـدب 

ـــ  اللنــــة ا ـــس ال ــــاطق    ن ــ ـــة اللنـــــاته  بكـ ـــ  جميـ ـــدب ألاصــــوات اووجـــــودة تـ لبرليــــة يســـــرحية م  يرتـ

 .البرلية فهن ال يسرحيبو  نحق ألاحرف ا   اووجودة ت  لنا هن 

اليـا مكـدت م  الصـبولات ( 1996)وترفق مبظن  له ال رائف مة نرائف دراسة محمد عارف ح ـازي 

البــــ   : )نحـــق  بـــ، ألاصـــوات ارحلقيــــة والحبقيـــةه مثـــ  : ترمثـــ  تــــ  اليـــا يبـــانج منهـــا ال ــــاطقو   ن ـــ  البرليـــة 

ه والرفرسق ؤ   ألاصوات (الثاء واللال والظاء: )ه ونحق  ب، ألاصوات ألاس انيةه مث (وارحاءه والن   وارااء

ـــ طــاب)اورققــة وألاصــوات اوفخمــةه مثــ  الرــاء والحــاء تــ   ــ ــ ــ ــ ـــــ ضــنا)ه والــدال والضــاد تــ  (تــاب ــ ــ ــ ــ ه والســ   (دنــج ــ

ه والرمي ـد ؤـ   نحـق الـالم الشمسـية والـالم القمرسـةه والرمي ـد ؤـ   ألاصـوات اورقارلـة تـ  (سـد ـ صـد)الصاد ت  و 

كما ترفق مة  ب، ال رـائف اليـا ( . يبمر ـ يأمر)ه والب   والهمزة ت  (قال ـ نال)اوخرجه مث  القاف والكاف ت  

ؤ   الصبولات اليـا يبـانج منهـا ال ـاطقو   ن ـ  اليا مكدت م  مج ( 2116)مسفرت عنها دراسة رشدي طبيمة 

 .نحق حروف اود نحقا صحيتا : البرلية 

%( 91)اليـا مكـدت م  نسـبة ( 2112)كما ترفـق مـج نرـائف دراسـة دنـوري ماسـ  ي وسـمية دفـة    

ق يبانو  مـج نحـ%( 81)ه ونسبة (الب   وارحاء)مج مفراد البي ة يبانو  مج صبولة نحق ألاصوات ارحلقية 

ـــبة (الهــــاء والهمــــزة)ألاصــــوات ارح جرســــة  ـــبة (يجـــــدو  صــــبولة تــــ  نحــــق ألاصــــوات الحبقيــــة%( 71)ه ونسـ ه ونســ

ـــاده والحــــاءه والظــــاء)يجــــدو  صــــبولة تــــ  نحــــق ألاصــــوات اوحبقــــة %( 61) ـــاده والضـ ـــبة (الصـ %( 61)ه وم  نسـ

( الفرتــةه والكســرةالضــمةه و )يجـدو  صــبولة تــ  نحــق ألاصـوات الصــائرةه مي الرمي ــد ؤــ   ارحرنـات القصــ  ة 

ــــة  ـــات الحوسلــ ــ ـــــاء)وارحرنـ ـــف واليـ ــ ــــواو وألالـ ـــبة (الــ ــ يجــــــدو  صــــــبولة تــــــ  الرمي ــــــد ؤــــــ   الوحــــــدات %( 71)ه وم  نسـ

 ( .    الدال والضاده اللال والظاءه ارحاء والهاءه الس   والصاد)الصوتية اوتشابهة 
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ـــ    اليــــا مكــــدت( 2113)كمــــا ترفــــق  بــــ،  ــــله ال رــــائف مــــة دراســــة اعرمــــاد عبــــد الصــــادق  م  مــــج ؤـ

عــدم القــدرة علــ  الرفرســق ؤــ   ألاصــوات اورققــة اليــا لهــا : الصــبولات اليــا يبــانج منهــا ال ــاطقو   ن ــ  البرليــة

 .مصوات محبقة مج نفس نوعها 

: وقــــد يرجــــة  لــــ     م   بــــ،  ــــله ألاصــــوات ال توجــــد تــــ  لنــــة الــــدارس ألامه ومــــج  ــــله ألاصــــوات

ـــ   والنــــ  نارحــــاء واراــــاء و ) بــــ، مصــــوات محــــرف ارحلــــق  ه حيــــث ال يوجــــد نظ ــــ   صــــوا ها تــــ  إلانجل ديــــة (البـ

ت   ب، ( القاف)ه وحرف (الصاد والضاد والحاء والظاء)وبب، لنات شرق آسياه ومصوات حروف إلاطباق 

اللنــاته ألامــر الــلي يـــدفة  بــ، الحــالب اؤــدال مصـــوات  ــله ارحــروف ؤأصــوات مخـــرى قرسبــة منهــاه كإؤـــدال 

ــــوت  ــــوت ( ارحــــــاء)صـ ـــ)ؤصـ ــــوت (اءالهـــ ـــ  )ه و ؤـــــدال صــ ــــوت ( البــ ــــوت (الهمـــــزة)ؤصــ ــــوت ( الضــــــاد)ه و ؤــــــدال صـ ؤصــ

الـــواو )ومـــج ألاصـــوات اليـــا ال توجـــد تـــ   بـــ، لنـــات الدارســـ   ؤـــاوركزه مصـــوات ارحرنـــات الحوسلـــة (... الـــدال)

 . حيث يتلف  ب، الحالب مصوات  له ارحرنات فال ي حقوهها ( وألالف والياء

 ــ ــ 1415)نرـائف دراسـة صـالح الـديج وحمـد ال يـ  ومحمـد اورانـا  كما ترفق نرـائف  ـله الدراسـة مـة

نحـق الصـوت الشـفوي : اليا مسفرت نرائجهـا عـج م  الحـالب مخحـأوا تـ  نحـق  بـ، الصـوامو ومنهـا ( 1995

( د)ؤــالزايه و(  )   البــاء حــ  اوقاؤــ  الانفجــاري للفــاه كمــا اســتبدل الحــالب  (P)حيــث نحقــوه ( ف)ألاســ انج 

ت حــــق ( ط)ت حــــق ةــــاءه و( ص)اســــتبدل ؤالشــــ   مو الصــــاده و( س)اســــتبدل ؤالســــ  ه و( ب)لرــــاءه واســــتبدل ؤا

 .ضاداه كما مخحأوا ت  نحق محرف ارحلق 

و لا يرحلب مج اوبلم   ؤمركز الشيخ زايد لربلين البرلية لل اطق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف الصت  

ل حــق مصــوات  ــله ارحــروفه و ــلا ســيرحلب وقرــا علــ  الدارســ  ه والبمــ  علــ  تــروس، مجهــز هن الصــوتية 

 . ا   قلي  مة كا ة الرمرسج وتكرار اومارسة 

 : ـ صبولات عل  مسروى الكلمة 2

 (4)جدول رقن 

 صبولات صوتية عل  مسروى الكلمة

 % ي الصبولات الصوتية م

 8686 26 .ع د ال حق بها ( مي مرنها)ضبط مصوات حروف الكلمة  1

 7686 23 .طول الكلمة  2

 83 25 .اراؤة الكلمة  3
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 81 24 .تمي د مصوات الكلمات اوتشابهة اوقاطة  4

 66.6 21 .نحق الكلمات اوشرملة عل  حروف مرجاورة مو متشابهة صوتا  5

 بــ، الظـــوا ر اللنوســة اورتبحـــة ؤا صــوات اليــا تكرـــب وال ت حــق مثـــ  نحــق  6

ملـــف )مو ت حـــق وال تكرـــب مثـــ   ه(واو عمـــروه وواو ار مـــة تـــ  الفبـــ ه ومول ـــ )

 ( . لا و له 

25 83 

م  الصـبولات الصـوتية اليـا يبـانج منهـا الدارسـو  تـ  اوسـروى ( 5)يرضـأ مـج ار ـدول السـاؤق رقـن 

اليــا %( 25)وحــ  نســب عاليــةه وتربــدى نســبة ( 6686% : 8686)ألاول علــ  مســروى الكلمــة تراوحــو نســبها ؤــ   

بولةه ممـــا يلكـــد م  مـــا تضـــم ه ار ـــدول مـــج صـــبولات حـــ  صـــبولات حـــدد ا الباحـــث للقبـــول ؤـــأ    ـــاي صـــ

حقيقيـــــة يبـــــانج منهـــــا دارســـــو اوســـــروى ألاول علـــــ  مســـــروى الكلمـــــة ؤمركـــــز الشـــــيخ زايـــــد لربلـــــين اللنـــــة البرليـــــة 

 :لل اطق    ن   اه وفيما يل  عرض لهله الصبولات وفقا لت تيبها 

  ع د ال حق بها ( مي مرنها)ضبط مصوات حروف الكلمة. 

  اراؤة الكلمة. 

  واو عمــروه وواو ار مــة ) بــ، الظــوا ر اللنوســة اورتبحــة ؤا صــوات اليــا تكرــب وال ت حــق مثــ  نحــق

 ( .ملف  لا و له )ه مو ت حق وال تكرب مث  (ت  الفب ه ومول  

  تمي د مصوات الكلمات اوتشابهة اوقاطة. 

  طول الكلمة. 

 تشابهة صوتا نحق الكلمات اوشرملة عل  حروف مرجاورة مو م. 

اليـا مكـدت نرائجهـا م  ألاصـوات ( 1982)وترفق  ب،  له ال رـائف مـة نرـائف دراسـة رشـدي طبيمـة 

الثـــاءه وارحــاءه والســـ  ه والحـــاءه : اليــا يجـــد الدارســو  صـــبولة تــ  نحقهـــا وحــ  تـــ  نلمـــات  مانيــة مصـــوات حــ  

و  صـــــبولة تـــــ  نحـــــق الوحـــــدات والظـــــاءه والبـــــ  ه والقـــــافه والصـــــاد تـــــ   بـــــ، ألاحيـــــا ه وم  الدارســـــ   يجـــــد

الـدال والضــاده والـلال والظــاءه وارحـاء والهـاءه والســ   والصـاده  ــلا ؤااضـافة   ــ  : الصـوتية اوتشـابهة آلاتيــة

 .    ب، ال رائف ألاخرى ارااصة ؤال ت  والر نين 

 :ال رائف اوربلقة ؤفاعلية است اتيجية الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتية:  الثا 

ــــثه والــــــلي مفــــــاده  ــــ لة البتــ ـــج مســ ــــلال الثالــــــث مـــ ـــرخدام : تـــــرتبط  ــــــله ال رــــــائف ؤالســ ــــة اســـ ـــا فاعليــ مـــ

اســت اتيجية الرتليــ  الصــوتج تــ  عــالج الصــبولات الصــوتية ؟ ول جاؤــة عــج  ــلا الســلال تــن تحبيــق الاخربــار 

جية الرتليــــ  التشايصــــ ا تحبيقــــا قبليــــاه  ــــن تــــن تــــدردس اوترــــوى اوقــــرر علــــ  الدارســــ   ؤاســــرخدام اســــت اتي

الصـــــوتجه  ـــــن تـــــن تحبيـــــق الاخربـــــار تحبيقـــــا  بـــــدياه وتـــــن حســـــاب مروســـــحات الـــــدرجات والانترافـــــات اوبيارســـــة 
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ؤـــ   مروســحج درجـــات الرحبيـــق القبلــ  والرحبيـــق الببـــدي ؤاســرخدام الت نـــامف إلاحصـــائج ( ت)وحســاب قيمـــة 

SPSS ه وار دول الرا   يبرض ما ممكج الروص   ليه مج نرائف. 

 (5)جدول 

 وداللتها إلاحصائية ( ت)اوروسحات والانترافات اوبيارسة وقيمة 

 وروسط درجات مفراد البي ة ت  الرحبيق   القبل  والببدي

 مسروى الداللة (ت)قيمة  الانتراف اوبياري  اوروسط البيا 

 1811 8857 الرحبيق القبل 
 1811دالة ع د مسروى  21844

 2831 17897 الرحبيق الببدي

ؤــ    1811م    ــاي فروقــا  ات داللــة  حصــائية ع ــد مســروى ( 4)يرضــأ مــج ار ــدول الســاؤق رقــن 

مروســــحات درجــــات مفــــراد البي ــــة مــــج دار ــــ ا اوســــروى اوبرــــدك تــــ  القيــــاس القبلــــ  ومروســــحات درجــــا هن تــــ  

الببــديه القيــاس الببــدي تــ  ألاداءات الصــوتية الالزمــة لهــنه وقــد جــاءت  ــله الفــروق لصــارأ نرــائف القيــاس 

وحـ  مكتـ  مـج قيمتهـا ار دوليـة ( 21844)اوتسولة ت  ألاداءات الصوتية تت اوح ما ؤـ   " ت " حيث نانو قيمة 

ـــبولات الصـــــوتية لـــــدى مفـــــراد (28462) ـــالج الصــ ـــ  الصـــــوتج تـــــ  عــ ـــت اتيجية الرتليــ ـــا يـــــدل علـــــ  فاعليـــــة اســ ه ممــ

 ات داللـة  حصـائية ع ـد مسـروى توجـد فـروق : البي ةه وللل  تن تتقق فرض البتـث الـلي يـ ط علـ  منـه

ؤــــــ   مروســـــــحج درجـــــــات طـــــــالب اوجموعـــــــة البتثيـــــــة تــــــ  الرحبيـــــــق القبلـــــــ  والرحبيـــــــق الببـــــــدي تـــــــ  عـــــــالج  1811

ـــالج  ــــ  عــ ـــ  الصـــــوتج تـ ـــت اتيجية الرتليــ ــــة اســ ـــا  بـــــو فاعليـ ــــوتية لصـــــارأ الرحبيـــــق الببـــــديه كمــ ـــبولات الصـ الصــ

ج ال ــاطق    ن ــ  البرليــة ؤمركــز الشــيخ زايــد الصــبولات الصــوتية لــدى دار ــ ا اوســروى ألاول ــــــــــــــ اوبرــدك ــــــــــــــ مــ

 .  لربلين البرلية لل اطق    ن   ا 

وقــد ترجــة  ــله ال رــائف   ــ  م  الرــدرسبات اليــا اعرمــدت عليهــا الاســت اتيجية واليــا تقــوم علــ  تتليــ  

لـدارس الكلمة البرليـة   ـ  جزسئيـات صـنرى ـ كـأ  تجـزم   ـ  حـروف وفقـا وخارجهـا مو مقـاطة صـوتية ـ يسـاعد ا

تــ  الســيحرة علــ  نحــق ارحــرف مو الكلمــة نحقــا صــحيتاه  ضــافة   ــ  الاعرمــاد علــ  ال مــا ج ار يــدة تــ  ألاداءه 

ــــج ـــالل اوشـــــافهة والرلقـــــج واوـــــرا  اللفظـ ـــج خــ ــــ  ألاداء الصـــــوتج مــ ــــب القـــــدوة تـ ــــ  ســـــاعد ... واعرمـــــاد جانـ ـــ   لـ نــ

 .   الدارس   عل  ألاداء ار يد 

 :الروصيات 

ا     ن        :رائف البتث اليا تن الروص   ليها يمكج تقدين الروصيات الراليةاست ادك
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ؤمــا م  البتــث ارحــا   مسـفرت نرائجــه عــج قائمــة ؤاوهــارات الصـوتية الــالزم تبليمهــا لدار ــ ا اوســروى ألاول ــ 1

ؤمركــز الشــيخ زايــد لربلــين البرليــة لل ــاطق    ن   ــا  لــلا فــإ  الباحــث يوصــ ا ؤضــرورة تبنــا اوركــز تبلــين 

حرفـا حرفـا  ه اوهـارات والرـدرسب علـ  مدائهـا مداء جيـداه مـج خـالل تـدرسبهن علـ  نحـق ألاصـوات البرليـة ـل

مي الرأكيد عل  ما يسمج ؤالوع  الصوتج ت  اللنـة البرليـة لركـو  البدايـة )م فصاله  ن ي حقه ت  سياقه 

ه مة الت ك د (سة مركاملةالت ك د عل  نحق ألاصوات البرلية نحقا صحيتا مج خالل سياقات وحوارات لنو 

مصـوات مرتركــة ــــــــــ تــ  ســياق لنــوي مركامــ ه وتــ  ( 6)حرفــا صــامراه و( 28)علـ  تقــدين ارحــروف البرليــة ــــــــــ 

ـــــ   ــ  الظــوا ر  ــ ــ ــ ـــــ وم ــل ؤدايــة تبلــن اللنــة ـ ــ ــ ــ عــدد متــدود مــج الكلمــات وار مــ ه مــة الالرفــات  شــك  خــاص ـ

ــــة  ـــمةه الكســـــرة)الصـــــوتية اوخرلفـ ــــو ( الفرتـــــةه الضــ ـــالم التشـــــديد والر ـ ـــية والــ ـــالم الشمســ ــــك   والــ سج والتسـ

 .القمرسة     آخره مج   له الظوا ر اللنوسةه  ضافة     الا رمام ؤردرسب الدارس عل  الرمي د السمع  

ــــ ؤمــــا م  البتــــث ارحــــا   مســـفر عــــج قائمــــة ؤالصــــبولات الصــــوتية لدار ـــ ا اوســــروى ألاول  لــــلا فــــإ  البتــــث 2

لقـــائم   علــ  البمليـــة الربليميـــة ؤــاوركز بهـــله الصـــبولاته حيـــج ارحــا   يوصـــ ا ؤضـــورة توعيــة اوبلمـــ   وا

 .يرن الروجيه     الا رمام  بالجها لدى الدارس   مبكرا 

ـ ؤما م  البتث ارحا   مسفر عج فاعلية است اتيجية الرتلي  الصوتج ت  عالج الصبولات الصوتية لدار  ا 3

صــــ ا ؤضــــرورة تبنــــا  ــــله الاســــت اتيجية تــــ  تبلــــين اوســــروى ألاول ؤمركــــز زايــــد  لــــلا فــــإ  البتــــث ارحــــا   يو 

اوهــــــارات الصــــــوتية لــــــدى الدارســــــ   ؤــــــاوركزه مــــــج خــــــالل تــــــدرسب اوبلمــــــ   ؤــــــاوركز علــــــ  اســــــرخدام  ــــــله 

الاســت اتيجية تــ  تــدرسب الدارســ   ؤــاوركز علــ  ألاداءات الةــحيتة للمهــارات الصــوتية لدار ــ ا اوســروى 

 .  ق    ن   ا ؤا ز ر الشرسف ألاول ؤمركز زايد لربلين البرلية لل اط

ـ عقد دورة تدرسبية للمبلم   ؤاوركز لروعيتهن ؤصبولات تبلن اللنة البرليـة ـ خاصـة الصـبولات الصـوتية ـ 4

 .وتزوسد ن ؤوسائ  تشايصها واوداخ  البالجية لها 

وتج لقحــــروف ــــ ضــــرورة  ضـــافة مبيــــار الكفـــاءة واوقــــدرة علـــ  تقــــدين نمـــا ج صــــوتية صـــحيتة تــــ  ألاداء الصـــ5

والكلمـــات البرليـــةه والقـــدرة علـــ  تـــدرسب الدارســـ   عليهـــا مـــج خـــالل اســـرخدام اســـت اتيجيات تقـــوم علـــ  

 .    مباي   اخريار اوبلم   ار دد ؤاوركز ... اوشافهة والرلقج والرتلي  الصوتج واورا  عل  ألاداء ار يد

ك  خــاص ؤار انـــب الصــوتج ـــــــــــــــ تبليمــا وتـــدرسبا علـــ  ـــ توجيـــه منظــار اوبلمـــ   ؤــاوركز   ـــ  ضــرورة الا رمـــام  شـــ6

ألاداء ار يــد وقياســا لــه ـــــــــــــ مــج خــالل الا رمــام ؤاالســرما  والرتــدبه انحالقــا مــج م  الــدارس لــو امرلــ  

 . الكالم وفهن اوسمو  مصبح مرمك ا مج اللنة 
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 :اوراجة 

 .ـ القرآ  الكرسن 

نــدوة تحــوسر تبلــين البرليــة " برليــة لن ــ  ال ـاطق   بهــا صــبولة تبلـين قــراءة اللنــة ال: " ــ محمــد عــارف ح ــازي 1

ـــية  ـــة واوســـــرقب )تـــــ  ار امبـــــات إلاندونســ جاكرتـــــاه إلادارة البامـــــة للثقافـــــة والنشـــــر ؤجامبـــــة إلامـــــام ( الواقــ

 . م 1996متمد ؤج سبود الرساضه 

لبرليـة لل ــاطق   الصـبولات اللنوســة وطـرق عالجهـا تـ  تبلـين اللنـة ا" ــ اعرمـاد عبـد الصـادق دراسـة  ب ـوا  2

تجارب )اولرقى البلما الدو   ألاول لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها ورقة عم  قدمو ت  "  ن   ا 

ه مركــــز الشــــيخ زايــــد لربلــــين اللنــــة البرليــــة لن ــــ  ال ــــاطق   بهــــا ؤــــا ز ر الشــــرسفه ي ـــــاير (ورؤى مســــرقبلية

 .  م 2113

القـــا رةه ) البرليـــةالصـــوتية واســـتثمار ا تـــ  مجـــال تبلـــين القـــراءة  نظرســـة اوقـــاطة: حامـــد ؤـــج عبـــد ارحميـــد ــــ 3

 ( .2112الدارسج للنشر والروزدةه 

صارأ : تقدين (كراب يبلن اله اء ؤكلمات مج القرآ )القاعدة اوكية : ـ حسا  ؤج سالن ؤج متمد ؤج عيد 4

 ( .1994مكة اوكرمةه )متمد ؤج حسج ألاسمري 

اوشـــكالت الصــــوتية تـــ  تبلـــين اللنــــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ــــا : محمــــد ألامـــ    ــــ دنـــوري مــــا ســـ  ي ودفـــة  5

ه تصـــدر عـــج عمـــادة البتـــث البلمـــا وونالـــة البتـــوب  مجلـــة اوجرمـــةه (جامبـــة اودي ـــة الباويـــة منمو جـــا)

 . م 2112والرحوسر ؤجامبة اودي ة الباويةه وزارة الربلين البا   ؤمال ديا ه 

اوشــــكالت الصــــوتية ع ــــد الدارســـ   تــــ  ؤــــرامف تبلــــين البرليـــة لن ــــ  ال ــــاطق   بهــــاه " :ــــ رشــــدي محمــــد طبيمـــة 6

 .م 2116مكة اوكرمةه  "دراسة ميدانية

ه منشورات او ظمة تبلين اللنة اتصاليا ؤ   او اهج والاست اتيجيات: ـ رشدي محمد طبيمة ومتمود نام  7

 . م 2116إلاسالمية للت ؤية والبلوم والثقافة ـ  يسسكو ـ 

ـــ رضـــا الســـيد شـــرارة والشـــحات متمـــد صـــفار 8  تبلـــن القـــراءة والكراؤـــة ؤاوقـــاطة الصـــوتية اوتـــددة ؤـــا لوا : ـ

 ( .2117القا رةه دار الكرب اوصرسةه )

فاعليــــة ؤرنــــامف مقتــــ ح لر ميــــة الــــوع  الصــــوتج تــــ  اكتســــاب مهــــارات الاســــرما  : " ـــــ شــــيماء مصــــحفى البمــــري 9

رســالة دكرــوراه ا ــ  منشــورةه مبهــد الدراســات والبتــوب "  ــ  ال ــاطق   بهــا والكــالم لــدى اوربلمــ   مــج ا

 .  2111الت ؤوسةه جامبة القا رةه 
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ـــا 11 ـــ  ومحمــــــد او  انـــ ـــالح الــــــديج حســــــ    وحمــــــد ال يـــ ـــالب اوبهــــــد وتتليلهــــــا: ـــــــ صـــ ــــاء الشــــــائبة لــــــدى طـــ  ألاخحــ

 ( .  ـ1415مية الرساضه مبهد تبلين اللنة البرليةه جامبة إلامام متمد ؤج سبود إلاسال )

للنــاته جامبــة  (SOAS)مركــز " ال ظــام الصــوتج البربــج وتبلــين نحــق ألاصــوات: "ـــ ع تــ  صــلح  عبــد إلااله 11

 .  م2115ل د ه نوفمت ه 

 (.1978القا رةه دار الثقافة ) تصمين م هج لربلين اللنة البرلية لنجانب: ـ فرح  عل  يونس12

ـــــ 13 ــ  ( . 2111القا رةه نلية الت ؤيةه جامبة ع   شمسه ) كراؤة البرليةالكفاءة اللنوسة ت  ال: ـ ـ

القــا رةه )ه ترجمــة نصــرة عبــد اوجيــد جق ــ   ألاطفــال اوو ولــو   وي صــبولات الــربلن: ـ ل ــدا ونــارول  ــــــــــــ14

 (.2112مكربة النهضة اوصرسةه 

 ( .1998عما  ه دار الفكر ه ) صبولات الربلن: ـ متمد عبد الرحين عدس15

القـا رةه ) (م ظـور لنـوي تحبيقـج)الـوع  الصـوتج وعـالج صـبولات القـراءة : متمود جالل الـديج سـليما  ـ 16

 ( . 2112عالن الكربه 

ـــ إلاجــراءات )تبلــين الــديج إلاســالمج لل ــاطق    ن ــ  البرليــة : ـــ متمــود عبــده محمــد فــرج 17 ــ ــ ــ ــ ـــــ اوــ هج ــ ــ ــ ــ ألاســس ـــ

 ( .2113للحباعة والنشره  القا رةه ملسسة إلاخالص) رؤسة مسرقبلية( الردردسية

ــــــ 18 ــ ــ ــ ــ اولرقــى البلمـــا الـــدو   ألاول ورقــة عمـــ  تـــ  "  تجرلــة ألاز ـــر تـــ  تبلــين اللنـــة البرليـــة لل ــاطق    ن   ـــا: " ـــ ـ

مركز الشيخ زايد لربلـين اللنـة البرليـة  (تجارب ورؤى مسرقبلية)لربلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها 

 .  م2113ؤا ز ر الشرسفه ي اير لن   ال اطق   بها 

ــة ؤرنــــامف لربلــــين اللنــــة البرليــــة للحــــالب اوالوســــ   : " ـــــ مصــــحفى رســــال  رســــال  19 رســــالة دكرــــوراه ا ــــ  " وضــ

 . م 1985منشورةه نلية الت ؤية جامبة ع   شمسه 

الــرالوة لــدى فاعليــة ؤرنــامف مقتــ ح لر ميــة الــوع  الصــوتج ؤأحكــام : " ـــ مصــحفى عبــد    ؤــرا ين ط حــاوي 21

صـــبولات تبلـــن القـــراءة )اوـــلتمر الســـ وي الســـا ة لق مبيـــة اوصـــرسة للقـــراءة واوبرفـــة " الحـــالب اوبلمـــ   

 . ه القا رةه دار الضيافة ـ جامبة ع   شمس 2117يوليو  11ـ11( ؤ   الواقة والتشايط والبالج

القـا رة ه )زكرسـا حسـينا : وقـدم لـه  مبلـن القـراءة البرليـة والقـراءاته راجبـه:  ـ مصـحفى متمـد ار  ـدي  21

 ( .2118دار الكرب اوصرسةه 

ـــــ  22 ــ القـا رةه )زكرسا حسـينا : تقدين ( للصنار ـ ألامي   ـ ألاعاجن)مبلن القراءة البرلية مة قاعدة  ندادية : ـ ــ

 ( .2111دار الكرب اوصرسةه 
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ــ 23ـ  National Association for the Education of African American Children with Learning 

Disabilities: Introduction to Learning Disabilities, Http://www.charityadvantage.com/aacld/ 

HomePage.asp.P.1.   

24ـ   Oklo, C. (1992) . The Effect of Computer-Based Attribution Trading on the Attribution Style. 

Journal of Social Psychology, 137, 1,P. 329. 

25- Rammuny, R., Statistical Study of Errors Made by American  Students in Written Arabic, 

University of Michigan, 1978 . 
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 محمد الحناش. د.أ :الباحث

 "ملي لقياس مهارات الناطقين بغير العربية تقانات بناء اختبار عا" 

 أستاذ هندسة اللغة العربية بجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس، املغرب

 :ملخص البحث

تقــدم  ــله الورقــة آليــات ؤ ــاء اخربــار ؤقــوم علــ  مرجبيــات ومبــايي   عاويــة لقيــاس كفــاءات ومهــارات مربلمــا 

خربارات اللنات ألاورولية مث  إلانجل دية والفرنسية وإلاسبانية اليا البرلية مج ا   ال اطق   بهاه عل  ارار ا

ـــار الـــــلي CEFR: تقـــــوم تـــــ  مجموعهـــــا علـــــ  إلاطـــــار اورجعـــــ  ألاورول ـــــا اوشـــــت ي اووســـــوم اخرصـــــارا ؤــــــ ــــو إلاطــ ه و ـ

ا نبرمد اعرمدنا مبادئه البامة ت  ؤ اء اخربارنا اوبد مساسا لقياس مهارات ال اطق    ن   البرليةه مما جبل 

مبـــدم الرفك ـــ  ال اقـــد تـــ  ؤ ـــاء مســـ لة الاخربـــاره و ـــو مـــج اوبـــاي   ا ـــ  اوســـرخدمة ؤوضـــوح رحـــد آلا  تـــ  قيـــاس 

 .كفاءات مربلما البرلية سواء  ؤ ائها مو لن   ن

الاســــرما  والقــــراءة والربب ــــ  الكرــــابج والربب ــــ  الشــــفهاه وقــــد : يهــــدف  ــــلا الاخربــــار   ــــ  قيــــاس اوهــــارات الراليــــة

:  ا  ليه مهارة تبرف ؤنيات اللنة البرلية ومهارا هاه ركزنا فيهـا علـ  مخرلـف جوانـب الب ـاء اللنـوي البربـجمضف

لر ضاف ؤلل  مهارة جديدة     الاخربارات الباويةه خاصة من ا اعرمدنا . صرفه تركيبه داللةه مي نه  رخ

بــة الســـاؤقةه ولـــلي مصــيح اخربارنـــا يقـــوم علـــ  تــ  ؤ ـــاء مســـ لتها اوبــادك نفســـها اوحبقـــة علــ  ؤقيـــة اوهـــارات ألار 

قيـــاس خمـــس مهـــارات ؤـــدل مربـــة اوبرمـــدة تـــ  اخربـــارات اللنـــات ألاوروليـــةه مراعـــاة راصوصـــيات البرليـــة اليـــا 

 .ت ماز عج ا   ا مج اللنات الحبيبية ؤأمور كث  ة

مــده مساســـا علــ  الفهــنه مـــة يركــو  الاخربــار مــج ألاســـ لة ا ــ  تالمــس الواقـــة تــ   طــار اوقارلـــة الرواصــليةه اوبر

اللي تقـوم عليـه   scanningالرقلي  ما ممكج مج الاعرماد عل  اللاكرة والاست جا ه ؤما ت   ل  مبدم اوسأ 

 . ب، مس لة الاخربارات الباوية

سيصاحب البتث ؤت نامف حاسوبج تفاعل  يقدم نما ج حقيقية مج  لا الاخربار البالما الـلي اشـرن  فيـه 

ج اراتـ اء تتـو  شــراف ا اوباشـره و ـو موجـه مساسـا لن ـ  البــرب الـليج قضـوا علـ  ألاقـ  ســنر   عـدد كب ـ  مـ

 .م رظمر   ت  تبلن البرلية ت   حدى اوراكز الربليمية اورخصصة ت  تدردس البرلية لل اطق    ن   ا

ن البرليـــة لن ـــ  مشـــ   تـــ  ألاخ ـــ    ـــ  م  مـــج ؤـــ   م ـــداف  ـــلا البتـــث الرأســـيس لوضـــة  طـــار مرجعـــ  عـــام لربلـــي

 :اللي تفرعو ع ه كرب مصاحبة لالخربار وتركو  مج  ال ة مسروسات كما يل  CEFRمؤ ائها عل  ارار  

 C1, C2: اوسروى الثالث - B1, B2: اوسروى الثانج - A1 , A2: اوسروى ألاول 

 : اوقدمة
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ــــومه نجـــــد مـــــج ؤـــــ   اوجـــــاالت اليـــــا لـــــن تقتـــــ ب منهـــــا  بـــــد الدراســـــات اللســـــانية الرحبيقيـــــة  ــــ  حـــــد اليـ ــــة   ـ البرليـ

الاخربـارات اللنوسـة اوبيارسـة اليـا تقــوم علـ  اوواصـفات واوبـاي   اليـا تقــوم عليهـا اخربـارات اللنـات ألاوروليــةه 

مثـــ  الروفـــ  وألايلـــتس وا   ـــا مـــج الاخربـــارات اليـــا مصــــبتو تســـهن تـــ  نشـــر  ـــله اللنـــات تـــ  مخرلـــف منتــــاء 

ا مســـهمو اخربارا هـــا اوبيارســـة تـــ  نشـــر ا علـــ  موســـة نحـــاق ؤـــ   شـــبوب اوبمـــوره خاصـــة اللنـــة إلانجل ديـــة اليـــ

واورأم  ت  اساس وضة مي اخربار عالما مبياري  ي مج  له اللنات سيجد ا قحبج مراح  ؤتثية . ألارض

قبــ  م  ت ضــج وتصــبح مبيارســةه مــج م ــن تلــ  اوراحــ  محــداب و يقــة مرجبيــة لالخربــاره تتــدد ألاســس اليــا 

عليهــا وألا ــداف اليــا يروخا ــاه تــ   طــار نظرســة لســانية تحبيقيــة ترتكــز علــ  اوبــادك الربليميــة  يجــب م  يقــوم

اورببــة تــ  تبلــين تلــ  اللنــةه خاصــة تبليمهــا لل ــاطق    ن   ــاه و ــو ؤالضــبط مــا حصــ  مــة اللنــة إلانجل ديــة 

ج عليـــــه مو وــــج يرابــــو  تـــــ  اليــــا ارتكــــزت علــــ  الو يقـــــة ألامرسكيــــة لربلــــين لنـــــة البلــــد لن ــــ  م لهـــــاه مــــج الوافــــدي

جـــاء  CEFR: الامـــر نفســـه مـــة اللنـــات ألاوروليـــة اليـــا وضـــة لهـــا  طـــار مرجعـــ  يبـــرف ؤــــ. الالرتـــاق ؤـــه للبـــيش فيـــه

نتيجـة جهــود كب ــ ة ؤــللتها الق ــة اللنوسـة الرا بــة للســوق ألاوروليــة اوشــت كةه يتـد  ــلا إلاطــار اورجعــ  طرسقــة 

  م  يصــبح اوــربلن قــادرا علــ  امــرالي ناصــيتهاه كمــا وضــة مســس ؤ ــاء تلقــ   مبــادك  ــله اللنــة مــج البدايــة   ــ

اخربار عالما للنات ألاوروليـة وحـ  الاخربـارات اوبيارسـة اليـا تسـت د تـ  مجموعهـا   ـ   ـلا إلاطـار الـلي يضـمج 

 .لها سب  ال جاح والانتشار واوصاقية والثبات واووضوعية

تست د     و يقة مبيارسة تقن  تبليمها لن   م لهـاه ممـا يتـدب فرااـا و  ا تأمل ا وضة لب ا البرليةه نجد ا ال 

مهوال ت  وضة اي اخربار مبياري لها يمكنها مج الانتشار عل  ارار اللنات ألاورلية اوشار  ليها معالهه  لا عل  

ت الفاشـــلة اليـــا الـــران مـــج كاـــ ة إلانفـــاق علـــ  تبليمهـــا لن ـــ  مؤ ائهـــا تـــ  مالـــب البلـــدا  البرليـــةه وكاـــ ة اوتـــاوال 

ؤـــللو تــــ  ؤ ـــاء اخربــــار مبيــــاري لهـــله اللنــــةه والســــببه تـــ  رمي ــــاه يكمــــج تـــ  ايــــاب مي عمــــ  منســـق ؤــــ   الــــدول 

البرليــة لب ــاء و يقــة مشــت كة تكــو  مرتكــزا لب ــاء الاخربــارات اللنوســة لقيــاس مهــارات وكفــاءات ألاجانــب الــليج 

لـيمهن  ـله اللنـة دو  تمكـنهن مـج اراضـو  الخربـار مصبتوا يقبلو  كث  ا عل  تبلمهاه حيث تنرها مرحلـة تب

مبيـــــاري موحـــــد يبرمـــــد عليـــــه تـــــ  الرأكـــــد مـــــج مـــــدى قـــــدر هن علـــــ  الانخـــــراط تـــــ  اوجرمبـــــات البرليـــــةه خاصـــــة 

اراليجيــةه اليــا تترضــج مكتــ  عــدد مــج اوهــاجرسج ال ــاطق    ن ــ  البرليــةه و ــلا مــا يضــبف قــوة  ــله اللنــةه 

رقــال بهــا   ــ  مصــاف اللنــات الباويــة مــج ال احيــة اوبرفيــة والت ؤوســةه وتــ   ــلا وســدعو   ــ  الاســتثمار فيهــا والان

 . كسب للر ا  الهوساتج واوب وي لهله ألامة

مـــج   ـــا تـــأتج مبادرت ـــا لب ـــاء اخربـــار مبيـــاري يقـــيس كفـــاءة الرـــاطق    ن ـــ  البرليـــةه مبرمـــديجه تـــ  ايـــاب  طـــار 

روحــه الت ؤوســة اليــا نبرقــد مههــا صــارحة لبــدد كب ــ  مــج لنــات مرجعــ  عربــج موحــده إلاطــار اورجعــ  ألاروربــج تــ  

 . ألارضه مة تكيف مقرضياته ل ظام لنة الضاده وقد قم ا ؤت جمره     النة البرلية لربن ؤه الاسرفادة
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وقـد خلصــ ا تــ  عمل ــا  ــلا علــ   ـلا او ــوال   ــ  ؤ ــاء اخربــار مبيــاري للنـة الضــاد يرقــ    ــ  مســروى الاخربــارات 

ة الباويــةه يقــيس كفــاءات ال ــاطق    ن ــ  البرليــة تــ  مكاــ  مــج جهــة تــ  البــالنه وقــد قم ــا يرجرسبــه علــ  اوبيارســ

 .عي ات كث  ة ت  مكا  مج ؤلد فكانو ال تيجة ممرازة

 :متاور البتث

 

 :سأت اول ت   لا البتث اوتاور الرالية

 (خمس مهارات)م ه ية ؤ اء مس لة الاخربار  .1

 ربار شرح مكونات ؤرنامف الاخ .2

 مقاط الو يقة اليا ؤنا عليها الاخربار  .3

 نما ج مس لة الاخربار –اوالحق  .4

 مصادر البتث ومراجبه .5

 

 :م ه ية ؤ اء ألاس لة: اوتور ألاول 

اعرمــدنا تـــ  ؤ ـــاء ألاســـ لة علــ  اوبـــاي   الباويـــة اوربـــارف عليهـــا تــ  وضـــة الاخربـــارات اوبيارســـةه خاصـــة 

ق    ن ــــ  لنــــتهن ألامه مي اللنــــة الثانيــــةه وتــــرقاط  ــــله اوبــــاي   تــــ  اوبــــاي   اليــــا تقــــيس كفــــاءة ال ــــاط

 :ه وح  كما يل الوضوحو  الواقبيةو  الصدق

ونقصد ؤه مصداقية ما يسرمة  ليه اورلقج ألاج  ا اللي يربلن البرلية  اراض مخرلفةه : الصدق

دم فيــه اللنــة حيــث ال يجــب م  نســأله حــول نصــوص و ميــة ال تــرتبط ؤــالواقة اليــومج الــلي تســرخ

اليا نقيس كفاءته ت  تبلمهاه ومج  ن فإ  جمية ال صوص اليا تقدم  ليه ت  الاخرباره سواء نانو 

مكرولــــة مو مســــموعةه يجــــب م  تكـــــو  مســــرقاة مــــج الواقــــةه مي ســـــبق نشــــر ا تــــ   حــــدى الوســـــائط 

رات صــــحف مجــــالت علميــــة ؤــــرامف   اعيــــة وتلفزسونيــــة متاضــــرات علميــــة حــــوا: الاتصــــالية اوبروفــــة

 ولقاءات علميةه  رخ

يجـــب م  تت ـــاول مـــادة الاخريـــار فقـــط القضـــايا الواقبيـــة اوســـرخدمة تـــ  الرواصـــ  اليـــومج : الواقبيـــة

البـــــاديه ترج ـــــب مـــــا ممكـــــج ألاحـــــداب اراياليـــــةه و ـــــو مـــــا يرحلـــــب قـــــدرا كب ـــــ ا مـــــج الدقـــــة تـــــ  اخريـــــار 

  امــوض تــ  الســلاله ال صــوص اليــا ســرحرح حولهــا ألاســ لةه ومي خلــ  تــ   ــلا ار انــب ســيلدي   ــ

اورشــــأ علــــ  فهمــــه قبــــ  إلاجاؤــــة ع ــــهه و ــــو مــــا يخــــالف الهــــدف مــــج / ومــــج  ــــن عــــدم قــــدرة الحالــــب 

 هالاخربار

ونبنــــا ؤــــه م  تت ــــاول ال صــــوص القضــــايا اوألوفــــة اليــــا ســــبق عرضــــها تــــ  مكاــــ  مــــج وســــيط : الوضــــوح

افــاته وعليــه يجــب  عالمــج مو  قــات ه  ي مصــداقية وو وقيــة ع ــد جميــة ال ــاسه ومــج مخرلــف الثق

م  تكــو  اوــادة اليــا ســرحرح عليهــا ألاســ لة خاليــة مــج الصــور البالايــة واوجــازات وجميــة مــا يجبلهــا 
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منرقـــة تـــ  الرأوســـ ه جميـــة اوـــواد الاخربارســـة يجـــب م  تكـــو  ؤأســـلوب مباشـــر وشـــفافه ال يترـــاج   ـــ  

 هجهد ت  الفهن

الرقرســـــره اوســـــرنبط مـــــج إلاطـــــار اورجعـــــ  ألاوروبـــــج تـــــن احتـــــ ام  يكـــــ  الاخربـــــارات اورفـــــق مـــــة  ـــــلا : 1مالحظـــــة 

ـــ  قم ــا ؤت جمــة النســاة الفرنســية لهــلا إلاطــار   ــ  اللنــة ) CEFRاوشــت ي للنــاته اوبــروف اخرصــارا ؤـ

ــــةه  س نشــــــر  ــــــله الت جمــــــة  بــــــد  دخــــــال الربـــــديالت الضــــــرورسة عليهــــــا ر بلهــــــا مالئمــــــة ل ظــــــام )البرليـ

 ه(البرلية

لة  شـبكة ترضـمج البيانـات ارااصـة ؤكـ  سـلاله ترضـمج جميـة اوبلومـات جمية ألاس لة مةـحو : 2مالحظة 

ـــ  ـــا يلـ اوهــــارة اليــــا ينرمــــا  ليهــــا الســــلاله ترتيبــــه تــــ  قاعــــدة البيانــــاته إلاجاؤــــة : اوربلقــــة ؤالســــلاله كمـ

ــــة ه الةـــــحيتة تـــــ  حالـــــة وجـــــود خيـــــاراته الوقـــــو اوتـــــدد ل جاؤـــــة عـــــج نـــــ  ســـــلال ــــو  اوـــــادة اللنوسـ نـ

وقـــد اعرمــــدت  ـــله او ه يـــة تــــ  ت ظـــين ألاســـ لة تيســــ  ا علـــ  اوتــــ مج   ه   رـــخ اوبرمـــدة تـــ  الســــلاله

 . ادخال البيانات     ارحاسوبه و و ما نقوم يه اليوم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة البيانات اوربلقة ؤك  سلال: 1الشك  رقن 

 .وفيما يل  اسربراض سردة لحرسقة ؤ اء مس لة ن  مهارة عل  حدة

وت قســن   ــ  نصــوص مســموعة ونصــوص مرئيــة مســموعةه وتشــم    Listeningمهــارة الاســرما : موال

ـــ ــ ـــا يروقـ ــ ـــــاالت اليـ ــــة اوجـ ــــوعات  ات جميــ ــــب اووضــ ــة تج ــ ــ ـــــاه مــ ـــا يوميـ ــ ــــ  مبهـ ــــأ يربامــ ة م  اورشــ

Item Information 
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Key:   
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ارحساسية الدي ة مو البرقية اليا مج شأهها مال تلقى القبول مج اورشأه مو تث   فيه  حساس 

 هعدم الرضا

a.  ـــار ـــك  مشـــــرطة مســـــ لة تربلـــــق ؤأخيــ ـــج تســـــ يالت حقيقيـــــة علـــــ  شــ مالـــــب ال صـــــوص اوســـــموعة تلخـــــل مــ

اورئيــةه  مـا علـ  شــك  ؤـرامف   اعيــةه اليـا تقـدم تــ  شـك  حــوارات مو  منشـورة تـ  الوســائط اوسـموعة مو 

قصاصــات مخبــار عــج محــداب وقبــو تــ  البــالنه مو ؤــرامف و ائقيــة مباشــرة مــأخو ة مــج ق ــوات تلفزسونيــة 

مبروفــــة اوصـــــدره مـــــة تج ـــــب مـــــا ممكـــــج ألاخـــــل عـــــج الق ـــــوات اليـــــا ال ترمرـــــة ؤاوصـــــداقية إلاعالميـــــة لـــــدى 

وتــ  ه  د اليــا تربــارض مــة ألاخــالق ارحميــدة اورفــق عليهــا ع ــد ألاســوساء مــج ال ــاسال ــاسه وتج ــب اوشــا

جميــــة ألاحــــوال ال يجــــب م  يكــــو  الــــ ط اوســــمو  طــــوسال لكــــج ال ير ــــق اوب يــــ   ؤاالخربــــاره فــــإ ا تجــــاوز 

 هال ط اوسمو  الدقيقر   قسم اه     مكا  مج نط وطرح ا عليه مس لة جديدة

صوص اوسموعة مرفقة ؤصورة تهاء اورشأ لفهن اووضو  اللي يقدمه جمية ال : 1مالحظة عامة

الــ طه فبي مــا يكــو  تــ  الاســرما    ــ  الــ ط اوســ  ه يرأمــ  الصــورة اليــا تيســر 

 هعليه فهمه وتساعده ت  إلاجاؤة

 1: انظر اوقحق رقن  

b. واقـة علـ  الشـاؤكةه ال صوص اورئيةه  تقرحف مج الت امف الرلفزسونبة اوراحـة لق ميـةه مو مـج  بـ، او

جميبها  سيحة قدر إلامكا  حيج ترالءم مة مسـروي ال ـاطق    ن ـ  البرليـةه كمـا م  مـدة نـ  نـط مرئـج 

 انيـــة حيـــج  41ال ترجــاوز دقيقرـــ  ه وحـــ  اوـــدة الزم يـــة اليـــا يمكـــج م  يرـــلكر ا اورشـــأ  كمـــا ال تقـــ  عـــج 

ـــأ ـــج م  نســــــأل عنهــــــا اورشـــ ــــدة يمكـــ ـــة مفيــ ـــمج مبلومـــ ـــج م  ترضـــ ــــ  وه يمكــ ـــوء   ــ ـــ ة يــــــرن الق ـــ ــــ  محيــــــا  كث ـــ تــ

التســــــ ي  اوباشــــــر لــــــبب، الوقــــــائةه علـــــــ  م  يكــــــو  التســــــ ي  احت افيــــــاه و ــــــو مـــــــا قم ــــــا ؤــــــه مــــــة يبـــــــ، 

 هاوتاضرات البلمية اليا اقرحف ا منها اوقاطة اليا ارتأي ا مهها صارحة لالخربار

ضـــة ؤحرسقـــة  كيــــة جميـــة ال صــــوص مليلـــة ؤأرببـــة مســــ لة علـــ  شـــك  اخريــــاراته تو : 2 مالحظـــة عامـــة

تبرمد مبدم الرفك ـ  ال اقـده وترج ـب مـا ممكـج الاعرـداد علـ  الـلاكرةه  ن ـا نخرتـ  

 .مهارة اورشأ وال نخرت  قدرته عل  تلكر مبلومات ساؤقة

    2: انظر اوقحق رقن

لــب مــج ه تقــيس  ــله اوهــارة قــدرة اورشــأ علــ  فهــن ال صــوص البرليــة اليــا يح Reading مهــارة القــراءة:  انيــا

اورشــأ مبرفــة متروا ــا اوبرتــ ه وسجــب م  تكــو   ــله ال صــوص مصــلية ا ــ  مصــح بةه جلهــا مـــأخو  

مـــج وســـائط مكرولـــة ومرداولـــةه خاليـــة مـــج مي توجـــه مـــج شـــأنه م  يث ـــ  مي  حســـاس  بـــدم الرضـــ ج مـــج 

 اورشـأه كــأ  تربــرض لقضـايا مل بيــة مو سياســية يمكـج م  تربــارض فكرســا مـة توجــه اورشــأ اوفتــ ض

فيه م  يربام  مة قضايا موضوعيةه وت قسن مادة القراءة     نصـوص قصـ  ة ومروسـحة الحـوله مي 

ـــا تــــ  الوقــــو اورــــاح لــــه ـــأ تــــلكر متروا ـ ـــ  اورشـ ـــه  علـ ـــج يسـ ـــ   الفقــــرة والفقــــرت  ه حيـ ممــــا ال صــــوص ه ؤـ
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ـــأ  ـــ  اورشـــ ـــبب علـــ ـــ ا مــــــج اوبلومــــــات يصــ ـــا قـــــد ترضــــــمج كمــــــا كب ــ ـــن الاســـــرن اء عنهــــــا  ههـــ ــــة فقــــــد تـــ الحوسلـ

 كما م  جمية اوواد القرائية ترم د ؤالبساطة والوضوحه ه استيبابها وتلكر متروا ا

وقـــــد تـــــن اســـــتبباد جميـــــة ال صــــــوص اليـــــا ترضـــــمج صـــــورا ؤالايـــــة منرقــــــة تـــــ  النمـــــوص مثـــــ  اوجــــــازات  

والاســـربارات اليـــا يرحلـــب فهمهـــا مجهـــودا كب ـــ ا يرجـــاوز مـــدرنات اورشـــأ ال ـــاطق  ن ـــ  البرليـــةه كمـــا تـــن 

ـــــتبباد ـــــمج  اســ ـــــا ترضـــ ــــ  اليــ ــ ــــة تلــ ــ ـــــ اه خاصـ ـــل  ا مو سيا ـــ ــ ـــــ  مــ ـــ  تأوســـ ــ ــ ـــــاج    ـــــا تترـــ ــــوص اليــ ــ ــــ، ال صــ ــ  بـ

 همصحقحات منرقة ت  الرجرسد

جمية ألاس لة اوحروحة عل  ال صوص القرائيةه ؤ وعيها اوسمو  واورئجه تركو  مـج مرببـة : 3مالحظة عامة 

ه وعلــ  اورشــأ اخريــارات مرقارلــة تــ  مضــموههاه  ال م  اخريــارا واحــدا يكــو   ــو ألاصــأ

 هالانتباه  ليه

 3: انظر اوقحق رقن

وح  اوهارة اليا يحلب فيها مج اورشأ  ؤراز قدراته ت  الكراؤةه مة مراعاته  writing مهارة الربب   الكرابج:  الثا

ـــلوبه  ــــةه ألاســـ ــــاء اللنوســ ـــ  ألاخحــ ـــ لةه مثـــ ـــبو ألاســـ ــــه واضـــ ـــا م ــ ـــا يحلبهـــ ــــة اليـــ ــــواؤط الربب  يــ الضــ

مـــة ه ســـ  الـــ طه وتقســـيمه   ـــ  فقـــراته مراعـــاة عالمـــات التـــ قينه  رـــخالت  ـــا  الفكـــريه تما

تتديــد عــدد الكلمــات تــ  نــ  ســلاله وضــرورة الرقيــد ؤالوقــو الــلي يتــدده واضــبو ألاســ لةه 

علــ  م  يســرخدم اورشــأ مي مــا ي اســب مســرواه الدرا ــ اه نونــه مج بيــا ودرس ســنر   علــ  

 .ألاق  ت  اوبا د اورخصصة

يخرلــف قيــاس  ــله اوهــارة عــج اوهــارت   الســاؤقر  ه فالســلال الــلي يوضــة : ب   الكرــابجمالحظــة خاصــة ؤــالرب

عليها يخلو مج الاخرياراته  نه سلال يحلب مج اورشأ ممارسة فب  الكراؤة اللي يخرلـف 

مــج مرشــأ   ــ  آخــره و لــ  وفــق ضــواؤط يتــدد ا واضــة الســلاله وســرن تةــحيح البمــ  مــج 

ا اورشـــأ مـــج إلاجاؤـــة ؤمـــدة ال تقـــ  عـــج مســـبو ه يـــرن خاللهـــا قبـــ  ر  ـــة خاصـــة  بـــد م  ينرهـــ

 هتقيين البم  مج مسروسات مربددةه تتدد ا ر  ة الاخربار

تخـــز  فيـــه  Serverيشـــار   ـــا   ـــ  م  مـــا ينرجـــه اورشـــأ تـــ   ـــله اوهـــارة يتـــول آليـــا   ـــ  خـــادم  

لهـا  جاؤـات  ال صوص اليا ينرجها اورشحو ه لربرض الحقا عل  ر  ة الرةحيح اليا تسلن

 هاورشح   مرفقة ؤمباي   الرقيين اليا تضبها ار هة اوسلولة عج الاخربار

 4: انظر اوقحق رقن
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مــــج خاللهــــا نخرتــــ  قــــدرة اورشــــأ علــــ  الرتــــدب ؤحالقــــة تــــ  مخرلــــف  Speaking مهــــارة الربب ــــ  الشــــفوي : رايبــــا

ـــــد ـــ ام قواعـ ــ ـــــه احتـ ـــــب م ـ ـــا تحلـ ــ ـــاره اليـ ــ ـــــة الاخربـ ــــدد ا ر  ـ ـــا تتــ ــ ـــــاالت اليـ ــــلين  اوجـ ـــق الســـ ــ ال حـ

 لنصوات البرليـةه وتماسـ  موضـو  حديثـهه ؤااضـافة   ـ  مراعـاة مخرلـف عالمـات التـ قين

 ه م  اء حديثهه مث  الاسرفهام والشرط والري به  رخ

تت دد اودة الزم ية اليـا ترـاح للمرشـأ تـ  الرتـدب مـا ؤـ   عشـر دقـائق وخمـس عشـرة دقيقـة 

 هدقيقة كتد مقص ج 21كاملة ت  ن  موضو ه عل  مال تربدى اودة ال

يبنج سلال الربب   الشفوي عل  ارار سلال الربب   الكرابجه نونه ال يرضمج الاخريارات اليا 

رمي ا ــــا تــــ  الاســــرما  والقــــراءة وتبــــرف ؤنيــــة اللنــــة ومهارا هــــاه    الرةــــحيح يكــــو  علــــ  اــــرار 

 ه تةحيح الربب   الكرابج ساؤقا

را خاصــــا ؤالتســــ ي ه يمكــــج اورشــــأ مــــج تســــ ي  ترضــــمج شاشــــة ســــلال الربب ــــ  الشــــفوي ز 

كالمه مباشرة عل  ارحاسوبه ليرو   نقلها   ـ  خـادم الاخربـاره وم ـه   ـ  الرةـحيح البشـريه 

 هعل  ارار طرسقة تةحيح مهارة الربب   الكرابج الساؤقة

 5: انظر اوقحق رقن

  Language testing مهارة تبرف ؤنية اللنة: خامسا

رة تخرلــف عــج مثيال هــا مــج اوهــارات ألاربــة الســاؤقةه فهــا تركــز مساســا علــ  مســ لة  ــله اوهــا 

تبــــرف اوخــــزو  اللنــــوي لــــدى اورشــــأه مبربــــدة ؤــــلل  عــــج مبــــدم الرفك ــــ  ال اقــــد اوبرمــــد تــــ  

اوهــــــارات الســــــاؤقةه خاصــــــة مهــــــارتج الاســــــرما  والقــــــراءةه فالســــــلال   ــــــا يحلــــــب مــــــج اورشــــــأ 

جـــاالت والفـــرو  اوبروفـــة تتـــو ؤـــاب علـــوم آلالـــةه اســـت جا  حصـــيلره اللنوســـة تـــ  مخرلـــف او

اليا تشم  ال تو وإلامالء والداللة واوي ن والصرفه يضـاف  ليهـا اوكربـة البرليـة والثقافـة 

 هالبامةه  رخ

ســـــلال  ـــــله اوهـــــارة يبرمـــــد علـــــ  مربـــــة اخريـــــارات يضـــــبها مصـــــمن الســـــلاله وعلـــــ  اورشـــــأ م   

ــــو اوتصـــــط يربـــــرف إلاجاؤـــــة الةـــــحيتة دو  ا   ـــــا مـــــج إلا  ــــ  نحـــــاق الوقـ ـــأه تـ جاؤـــــات اراحــ

 هل جاؤة عج ن  سلال

 6: انظر اوقحق رقن
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 Prototypeشرح مكونات ال مو ج ار ا ز لالخربار : اوتور الثانج

 :إلاطار البام لل مو ج ار ا ز: موال

وره و ــو مبــد  حــداب اخربــار يقــيس مهــارات اللنــة البرليــة لــدى ال ــاطق    ن ــ  البرليــة تــ  جميــة مرنــا  اوبمــ

 .حاليا ت  نساة حاسوليةه ت  انرظار رلحه ؤاووقة الشبكج

 : ومج خصائصه

 (قاؤ  للركيف مة مسروسات اورشح  )يقيس اوهارات ألاساسية ت  اللنة البرلية  .1

 يراع  اوسروى البالما ت  قياس مهارات اللنات الحبيبيةه خاصة إلاطار ألاروربج لربلين اللنات .2

 مقسامه خالفا لالخربارات الباوية اوبيارسة اليا تركو  مج مرببة اقسام فقطيركو  مج خمسة  .3

 قاؤلية الاخربار وراعاة مسروى اورشح   ال اطق    ن   البرلية .4

 تت و  ألاس لة ؤ   اوقالية واووضوعية .5

 .ية تت اسب مة مترواه ونوعه يخصط لك  سلال مدة زم .6

 د اورشأ عل  فهن السلاليدعن السلال  شروح ورسوم توضيتية تساع .7

 يبدم ن  قسن ؤلوحة توضيتية تب   مقسامه ومترواه .8

 .يسبق ن  سلال ؤروضيتات تساعد اورشأ عل  فهن اوحلوب م هه تج با لسوء الفهن والقصد .9

 :يرتكز عل  قواعد ؤيانات ألاس لة اوروزعة عل  وحدات الاخربار اوتددة  كما يل  .11

  stening  Li(مرببة اقسام)فهن اوسمو   . م

 Reading(  مرببة مقسام)فهن اوقروء  . ب

 Language Testing   (قسما )فهن ؤينية اللنة ومهارا ها  . ت

 Writing  (علما ومدبج)الربب   الكرابج  . ب

 Spesking  (علما ومدبج)الربب   الشفوي  . ج

ـــــر  .11 ــــ  آخـ ــ ـــأ    ــ ـــــج مرشـ ـــار مـ ــ ـــــرار الاخربـ ـــا لركـ ــ ـــــاه م بـ ـــار آليـ ــ ــــ لة الاخربـ ـــار مســ ــ ـــــرن اخريـ ـــارا )يـ ــ ــــولية ار: النسـ حاســ

 (والشبكية

 ( النساة الشبكية)يمكج  جراء الاخربار عج  بد  .12

 يقوم عل  مباي   عاوية ت  قياس مهارات تبلن اللنات ارحية والحبيبيةه مة الت نج عل  لنة الرواص  .13
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 الشاشات الرفاعلية الرئيسية والفرعية:  انيا

ء علـ  مترـواه وطرسقـة اشـرنالهه ؤمجـرد تشـني  يبدم الت نامف  بدد مج الشاشات الرمهيدية اليا تلقج الضو

 :الت نامف تبدم لوحات التشني  ت  الاسربراضه وح  كما يل 

 لوحة الربرسف اوخرصر ؤالت نامف  .1

لوحـــة الربرســـف ؤاالخربـــاره ترضـــمج اســـمه الـــلي ســـيكرب علـــ  الشـــهادة اليـــا سيتســـلمها اورشـــأ تـــ   .2

 .ههاية الاخربار

ــــني  الت   .3 ــــة تشـ ـــف ؤحرسقــ ــــة الربرســ ـــة لوحـ ـــ  الربامـــــ  مـــ ــــأ علــ ـــاعد اورشــ نـــــامفه وترضــــــمج تبليمـــــات تســ

 .الاخربار

 : لوحة ؤيانات اورشأ .4

a. اسن اورشأ 

b.  رقمه السري 

c. ؤرسده إلالكت ونج 

 بـــد تبب ـــة البيانـــات ســـيفرح الت نـــامف ملفـــا خاصـــا ؤاورشـــأه تســـ   فيـــه نافـــة إلاجاؤـــات وال صـــوص اوكرولـــة 

ا سـيرن الاحرفـاظ بهـا للرجـو   ليهـا ع ـد ارحاجـةه وحـ  اليـا سـيرن واو حوقةه ؤااضافة     ال رـائف النهائيـة اليـ

 .اعرماد ا ت  تسلين ال تيجة النهائية اووزعة عل  اوهارات ارامس اليا يرتكز عليها الاخربار

الرئيســـة : وع ـــد شـــرو  اورشـــأ تـــ  الاخربـــار يبـــدم الت نـــامف تـــ  تقـــدين ألاســـ لة مـــج خـــالل نـــوع   مـــج الشاشـــات

 :  كما يل والفرعيةه و ل
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 الشاشة ألاو   وهارة فهن اوسمو                                                  

 فهن اوسمو  : اوهارة ألاو  

 ":فهن اوسمو "الشاشة الرئيسة اوهارة  

 :كونات الراليةتتروي  له الشاشة عل  او

 :الشروح اليا سرخرفج  بد الشرو  ت  الاخرباره وح  كما يل : موال

 " فهن اوسمو "الاسن الرئيس ا للمهارة  . م

 مرببة مقسام: مقسام اوهارة . ب

 الوقو اللي ستسرنرقه  له اوهارة . ت

 منوا  الو ائق اليا سرحرح ت  الاخربار . ب

 تنبيهات . ج

 :مزرار توضيتية يركرر ةهور ا مة جمية مس لة  له اوهارة ألايقوناته وح  عبارة عج مجموعة:  انيا

 زر الرتكن ت  الصوت . م

 زر اوساعدة  . ب

 زر تأكيد إلاجاؤة . ت

 زر الانرقال     السلال الرا   . ب

 :تظهر شاشة جديدة ترضمج مول سلال ت   له اوهارةه وح  كما يل " الرا  "ؤمجرد ؤالضنط عل  
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 (م: )القسن سلال ت  فهن اوسمو هنمو ج مول 

 :تتروي  له الشاشة عل  اوبلومات الرالية

 ع وا  القسن ألاول مج الشاشة الرئيسة معاله .1

 : عل  يسار الشاشة توجد خانرا  .2

a. خانة الوقو البام اللي يسرنرقه اورشأ ت  إلاجاؤة 

b.  خانة رقن السلال الت تي ا ت  اخربار  له اوهارة 

 توضيتات تربلق ؤمتروى السلال .3

 (.يجب الضنط عليه لالسرما      ال ط والسلال اوربلق ؤه)ما      السلال زر الاسر .4

 ( ب، الصور تكو  موضو  السلال)صورة تقرب اورشأ مج إلاجاؤة  .5

 (وقد يكو  مكرولا مو مسموعا)نط السلال  .6

خيارات إلاجاؤة الةحيتةه خيار واحد  و ألاصأه ؤي مـا تكـو  ؤقيـة ارايـارات قرسبـة مـج الصـوابه  .7

الــــلي ســــي قله   ــــ   الرــــا  علــــ  اورشــــأ الرأكــــد مــــج إلاجاؤــــة الةــــحيتة قبــــ  الضــــنط علــــ  زر  وسجـــب

 .السلال اللي يليه

 ميقونات الربليميات الر فيلية اليا سبق شرحها معاله .8

تـــــ  ار انـــــب ألايســـــر مـــــج مســـــف  الشاشـــــة يوجـــــد عـــــداد الوقـــــو الر ـــــاز   للوقـــــو اوربقـــــج ل جاؤـــــة عـــــج  .9

 .السلال

و تظهــر رســالة تــ  وســط الشاشــة تختــ  اورشــأ ؤــأ  الوقــو قــد انرهــجه وحين ــل لــج ؤمجــرد انتهــاء الوقــ.11

ليرن الانرقال " موافق"يمك ه إلاجاؤة عج السلال اللي يوجد ممامهه ولج يبق ممامه  ال الضنط عل  زر 

 .    السلال الرا  

رايـارات ألارببـة اوربلقـة ال يمكج الانرقال     السلال الرا    ال ؤرتديد إلاجاؤة الةحيتة مـج ؤـ   ا. 11

 .ؤالسلال

 سرتفظ إلاجاؤة آليا ت  ارحاسوب ؤمجرد الانرقال     السلال الرا  . 12

ؤمجــرد الانرقــال   ــ  الســلال الرــا  ه يجــب علــ  اورشــأ قــراءة مربلقــات الســلال بهــدوء قبــ  إلاجاؤــةه . 13

 .ساؤقولمجرد الضنط عل  زر الرا   ال يمكج للمرشأ الرجو      السلال ال

 .عل  اورشأ الانتباه للبداد حيج ال تضية م ه درجة السلال. 14

 بـــ، مســـ لة فهـــن اوســـمو  تربلـــق ؤمقـــاطة فيـــديو مـــأخو ة مـــج ؤـــرامف تلفزسونيـــة مو مـــج متاضـــرات . 15

 . علمية مو قةه يحلب مج اورشأ الاسرما   ليها ومشا دة ما يدور فيها قب  إلاجاؤة عج السلال
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 (القراءة)فهن اوكروب : اوهارة الثانية

 (:القراءة)الشاشة الرئيسة وهارة فهن اوكروب 

 

 له الشاشة علـ  نافـة مرحلبـات قيـاس  ـله اوهـارة اليـا تركـو  مـج مرببـة مقسـامه كمـا ترصـمج  تشرم 

. الوقــو اوخصــط لهــله اوهــارةه والروضــيتات اليــا تســاعد اورشــأ علــ  إلاجاؤــة عــج ألاســ لة اوربلقــة بهــا

لــج يترــاج اورشــأ لــه تــ  )زرار الرئيســة اليــا تربلــق ؤالت نــامف فهــا نفســها ال ترن ــ ه خاصــة الصــوت ممــا ألا 

ه وزر اوســــاعدة الــــلي يمكــــج م  يق ــــأ  ليــــه اورشــــأ ع ــــد الضــــرورة لفهــــن ( ــــلا القســــن  ال ع ــــد الضــــرورة

را  يـرن تشـنيلهما  بـد آليات ؤ اء  له اوهارةه وزر ار واب ومخ  ا زر الانرقال     السلال الرـا  ه و مـا ز 

 .الشرو  ت  الاخربار

 (: نمو ج)ع دما يشر  اورشأ ت  الاخربار ت   له اوهارة تظهر الشاشة الرالية 
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تشــرم   ــله الشاشــةه ؤااضــافة   ــ  ألايقونــات ألاساســيةه علــ  ســلال الاخربــار مةــحولا ؤكافــة البيانــات اليــا 

ةه فبلــ  اليمــ   مبلومــات تربلــق ؤمترــوى الســلاله تليهــا تســاعد الحالــب علــ  الوصــول   ــ  إلاجاؤــة الةــحيت

قائمة الاخريارات اليا يجب عل  اورشأ اخريار ألاصأ مج ؤينهاه  بد قراءته ال ط اوقدم  ليه وفهمه  شك  

 .واشأه مة مراعاة الوقو اوخصط للسلال

ا ؤالحرسقـة اليـا سـبق شـرحها مما ت  مسف  الشاشة فروجد ألازرار نفسها اليا يجب عل  اورشأ الربامـ  مبهـ

ولمجــــرد اخريــــار إلاجاؤــــة سيضــــاء لــــه زر تأكيــــد إلاجاؤــــة اليــــا قــــام ؤاخريار ــــاه وببــــد م  يرأكــــد مــــج صــــحة . آنفــــا

 .لينرق      السلال اللي يليه" الرا  " جاؤره يجب عليه م  يضنط عل  زر 
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 222:السؤالرقم

 
OR.Socrates402.mpg\OR video 

 

 


استمعإىلهذاالشريطالذييعرفبالفيلسوف
.اليوناينسقراط،مثأجبعنالسؤال

ستقدملكأربعةاختيارات،ثالثةصحيحة،وواحد
.غريصحيح،وعليكتعيينه

.المرةواحدةلنتستمعإىلالشريطإ

.استمع

حدداجلملةاليتالتتناسبمعسريةسقراط،-

A–عاىنسقراطمنالفقربسببزهدهيفاحلياةاليومية.

B-اهتممبناقشةاملسائلاألخالقية.

C–ظلمتشبثامبواقفهالفلسفيةعلىالرغممنحماكمته.

D–اهتمبتدوينكتبهبنفسه.
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file:///C:/Users/pc/Downloads/OR%20video/OR.Socrates402.mpg
file:///C:/Users/pc/Downloads/OR%20video/OR.Socrates402.mpg
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3:مالملحقرق

أسئلةمهارةالقراءة





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساألحديفجنوبشرقاملنظمةالساحليةيفبنجالديش،اكتشفتجثتعشرةمنصياديالسمكيومأم.28
أن هوجاء22كما انقالبزوارقهموسطعاصفة وذلكبعد مفقودين، زالوا ما آخرين شخصا وقالتصحيفة.

إندبندنتاليوماالثننيأنمااليقلعنمخسةزوارقصيدوسفينةقدغرقتيفخليجالبنغالعندماتأثرتبعاصفة
وقدأعلنمكتبالشبكةالبحريةاحملليةأن.مناألحياءحىتاآلن22السبت،يفالوقتالذيمتفيهإنقاذعنيفةيوم

.البحرسوفيظلهائجاخاللاليومنيالقادمنيحتتتأثرياملنخفضاجلوياملومسي

 ماحمتوىالتقرير؟

a. عرفصيادوالسمكموسمصيدسيئ 
b. لنيلصفةصياديالسمكقامحارسالساحلبقتلاملهربنياملنتح 
c. تسببتأحوالاجلوالسيئةيفحدوثمأساة 
d. كادتعاصفةقويةأنتضربقارةآسيا 

Item  Information  

Master Code RC00028  

Sequence Number  28  

Category:  Reading - edit  

Key:   C  

Estimated Time: 2  

Video     

Text    RC00028.doc  

Sound     

Picture   



  

275 
 

Item  Information  

Master Code RC00011  

Sequence Number  11  

Category:  Reading - edit  

Key:  A  

Estimated Time: 2  

Video     

Text    RC00211.doc  

Sound     

Picture   

 

أعلنمكتبرئيسالوزراءاإلسباينمساءاألحدأنحزبالعمالاالشرتاكياحلاكمفازيفانتخاباتالربملان.11
مقعدامنإمجايلعدداملقاعداملمنوحةإلسبانياالبالغعددها22األورويباليتأجريتيوماألحد،بعدحصولهعلى

زبالعمالاالشرتاكيبزعامةرئيسالوزراءخوسيهلويزرودرجييزثاباتريوعلىويفاالنتخابات،حصلح.مقعدا22
.باملائة21،21باملائةمناألصواتبينماحصلاحلزبالشعيباملعارضعلى23،3



 الذيخيرينابهالنص؟ما

a. فوزأحداألحزاباحلاكمةيفاالنتخاباتاألوروبية 
b. ـفوزاملعارضةيفأوروبا 
c. كينيالتصويتيفانتخاباتالربملاناألورويبـرفضاالشرتا 
d. أعلنرئيسالوزراءعنخسارةصغريةحلزبه 
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يوماالثننيأنالدولاألوروبيةحباجةإىل"فرنساسنداى"صرحوزيراخلارجيةالفرنسيميشيلبارنييهلصحيفة.212
تنظيمنفسهالتؤدىمعادوراسياسياعامليا،وقالبارنييهيوماألحد،يفالوقتالذيجيرىفيهاالحتاداألرويباملكون

انتخاباتالربملان22من أنعضوا يف"األورويب، للدخولبكلثقلها منأجلضمانأمنها ستنظمنفسها أوروبا
 ".النظامالعاملياجلديد،سواءكانذلكمطلوباأمال



 مااملوضوعالذييناقشهالتقرير؟

a. أورويبأفضلمعالوالياتاملتحدةاألمريكيةـتعاون 
b. األوربيونحباجةإىلالتعاونفيمابينهم 
c. املتحدةاألمريكيةألنتصبحقوةعظمىملواجهةالوالياتأوروباحباجة 
d. فقدتأوروباثقلهايفالنظامالعاملي  
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صرحاملتحدثباسماجليشالباكستاينامليجورجنرالشوكتسلطاناليوماألحدبأنالعمليةالعسكريةاجلارية.221
وأعلنسلطانيف.املسلحني"أوكار"ضداملسلحنياألجانبيفمنطقةالقبائلبباكستانناجحةوأنهمتالقضاءعلى

ونفىسلطاناألنباءاليت.مناملسلحنييفاليومنياملاضيني22كمكنمنقتلبيانأصدرههناأناجليشالباكستاين
ذكرتأنقواتخاصةمناجليشحماصرةحاليايفمنطقةوزيرستانالقبليةجنويبالبالد،وقالأنجندينيفقطقتال

 .يفاملنطقة



  ماالذيأعلنعنهالنص؟

a. امياخلسائرالبشريةثقيلةيفصفوفاجليشالنظ 
b. اختطفاملسلحوناألجانبقروينيمنأجلاحلصولعلىفدية 
c. غادربعضاجلنوداجليشالنظاميليلتحقواباملسلحنياألجانب  
d. توفقاجليشيفعملياتهالعسكرية 
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4:الملحقرقم

ةومهاراتهااللغتعرفبنية
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ت  " اوقت  " نكشف عج مبنج نلمة  .7

 :اوباجن 

 مادة قت                    .أ 

 مادة مقو                        .ب 

 مادة قرر   .ج 

 مادة قور  .د 

 

 :مج مشد منوا  البحش .62

 الصدى            .أ 

 النلي             .ب 

 الهيام             .ج 

الظمأ .د
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 : تحلق عل  إلانسا  اللي" من  عليه الد ر وشرب : " نقول   .232

 مات م ل زمج         .أ 

 متخن طباما          .ب 

 عاش طوسال              .ج 

 سافر كث  ا .د 

 



 ت  اللنة تبنا  .928
ّ

 :البث

 شدة ارحز                     .ه 

 شدة الربب               .و 

 شدة ال دامة .ز 

  شدة الفرح .ح 
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5:الملحقرقم

 التعبيرالكتابي

Writing
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  نراج نط ت  الزمج اواض ا:  3السلال 

ـــ  ة)دايــــة نــــط ســــردي تــــ  الــــزمج اواضــــ ا ؤ ــــله  ـــا (قصــــة قصـ ه واوحلــــوب م ــــ  كراؤــــة ؤقيــــة القصــــة مراعيــــا مـ

 .ه اليــا تتـــدد لـــ  مســـار ارحكـــج تـــ  ؤقيـــة الـــ ط...(ال فائـــدة : )ترضــم ه الببـــارة الرتف ديـــة اليـــا يبـــدم بهـــا ارحكـــج

 ن الــ ط   ـــ  فقـــراتيقســـتمراعيــا مصـــول الكراؤـــة الســليمةه واضـــبا عالمـــات التــ قين تـــ  مماكنهـــا او اســبةه مـــة 

 مر اسقةه وارحفاظ عل  السالمة اللنوسةه والرماس  اوب وي ؤ   مكونات ال طه  رخ

 .سيتفظ ال ط مليا ؤمجرد الضنط عل  الرا  : مالحظة

 :مكم  ال ط داخ  اوربة

 





ال فائدةه لقد فشلو ألام فاطمة ار اؤري ت  إلاؤقاء عل  اؤنها الوحيد     جوار ا ت  اوزرعة ليساعد ا عل  ترلية 

 ه ه خاصة  بد م  توت  والده ت  الس ة اواضيةه لك ه ركب رمسه وسافر     جهة ال تبلمهااواشية
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ــــوص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاج نصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال  نرـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة : 21السـ ــ ــ ــ ــ ــ  عــ

 اتصالية

 .الفصلة وال قحة وال قحرا ه  رخ: ال ط اودو  مسفله خال مج عالمات الت قين

 ة اوفاتيح البرليةمسرخدما لوح مسفلهاوربة  داخ معد كراؤة  ال ط الةحيح 

 امن الفرااات اووجودة ؤ   قوس    بالمات الت قين او اسبة 

 .سيتفظ ال ط ار ديد آليا ؤمجرد الانرقال     السلال الرا  : مالحظة
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 ) (يقول محد البلماء 

وانربشو فيـه آمـال ) ( للي ازد رت فيه الروح الديمقراطية ا) ( ما  و جدير ؤاوالحظة م  القر  الراسة عشر 

وتحلـــة كث ــــ  مــــج ال ــــاس   ــــ  )  ( واخرفــــى كث ــــ  مـــج مبــــالن الســــلحات اوســــتبدة ار ــــائرة ) ( الضـــبفاء واوتــــروم   

ملــن يالحــظ م  جالئــ  ) ( والكشــوف البلميـة ) (  ــو مــج محفــ  البصـور ؤاوخت عــات ) ( مسـلوب جديــد تــ  ارحكـن 

ـــــال  ــ ـــ اعة ) ( وروائـــــــــة الاؤركــــــــار ) ( ارحضـــــــــارسة ألاعمـ ــ ــ ـــــزات الصــ ــ لــــــــن تـــــــــرن  ال تـــــــــ   ــــــــلا القـــــــــر  علـــــــــ  ميـــــــــدي ) ( ومي ــ

ــــ  ) ( الـــــليج نـــــا  ألارســـــرقراطيو  ي برـــــوههن ؤالضـــــبفاء واورضـــــ ج ) ( الـــــديمقراطي    ــــ   لـ ــــة تـ ـــ  ) ( وال اراؤـ    نــ

ـــ  ) ( اختـــــــ ا   نمـــــــا  ـــــــو وليـــــــد الضـــــــرورة وارحاجـــــــة  ــ ـــــد قيــ ومـــــــج  ـــــــن تبنـــــــو الـــــــروح ) (  الضـــــــرورة مم الاختـــــــ ا ) ( وقــ

 ( ) الديمقراطية ن  اخت ا  واؤركار

) ( وألارسـرقراطية حـ  اليـا تجنـا  مـره ) ( ؤأ  الديمقراطية ح  اليـا توجـد الاختـ ا  ) ( وقد قضو  ارسة القدر 

ن ن فوائـده 
ّ
 مـا نانـو الارسـرقراطية ) ( وسرتقـق نفبـه ) (  بـد م  يثبـو علـ  الرجرلـة ) ( وت

ك
ختـ ا  تـ  والا ) ( وكث ـ ا

ـــج ملـــــد معدائـــــه ) ( مطـــــواره ألاو ـــــ   ـــف اوقـــــاوم   لـــــه ) ( مــ  علـــــ  الســـــلحه ) ( واوبارضـــــ   لظهـــــوره ) ( ومع ــ
ك
) ( خوفـــــا

 عل  الاسربالء
ك
 ( ) وحفاةا
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 قياس مهارة  عادة  نراج نصوص اتصالية: 213السلال 

  ال ط اودو  مسفله خال مج الرواؤط او حقية اليا تجبله متبونا ت  افكاره

  ؤدو  اموض امن الفرااات اووجودة ت  ال ط ليصبح قاؤال لرتقيق وةيفة الاتصال 

 مة  ل ه ت   له ارحالةه   ه عل  ألاق ه ؤ ه لكجه   ا]    [: ضة الرواؤط او حقية الرالية ؤ   مبقوف   

 .سيتفظ ال ط ار ديد آليا ؤمجرد الانرقال     السلال الرا  : مالحظة

 :    صديقه ي اقشه ت  موضو  ألاصالة واوباصرة محد اوفكرسج البربكرب 

:فكرينالعربإلىزميلهفيبلدعربيآخرمايليأحدالمكتب:النص



 

لبربج مو  اي ت ادي م  ال حاجة ل ا ؤآراء اوفكرسج النرلي   ونظرسا هن نسمة مج ح   آلخر مصواتا وفكرسج مج  لا القحر ا: عزسزي حسج"

ـ ومصحقحا هنه وم  ما ع دنا يكفي ا  ومنا مفهن مث   له الرصرستات ع دما تصدر عج مول   البلماء الرقليدي   الليج درج ا عل  تسميتهن ؤ

اورجبية الت ا ية وحد اه فها عاوه الفكري والثقات ه و و مج  له ال احية صادق مة  ه تصدر عج مفكر يبرمد]             [ه مفهمها  ههاه "السلفي  "

 .نفسه يبت  عج ق اعة حقيقية ينليها موقف  يديولود  ضد النرب ؤوصفه خصما تارسخيا

اللنات النرلية والثقافة النرلية  ات  اللي يصبب تفهمه  و م  تصدر مث  تل  الرصرستات عج كراب ومللف   درسوا ت  النرب ولضاعتهن مج]        [ و

منو ؤتثو عج ]       [ تشبر ع دما تقرم له منه يفكر داخ  اورجبية الثقافية ألاورولية مو ؤوح  منهاه و]                  [    منهن مج يفكره مو ]        [ اعرباره 

فإ   ب،  لالء ال يت ددو  ت  الره ن عل  ما ]             [ قصا يمس ألاسسه ومقدار تمك ه مج الثقافة البرلية إلاسالمية وجدت ثنرات ومحيانا ن

 معنا الثقافة النرليةه وامرداح ما ال يبرفو  مبرفة نافيةه معنا الثقافة البرلية إلاسالميةه" يبرفو  "

]              و. حيج و و يركلن اللنة البرلية" ارليا"فكر تفك  ا  نه يبكس وضبا يرم د  بدم انس ام اورء مة نفسهه فالرج  مج  لالء االبا ما ي" شا "موقف 

  ."ما ع دنا يكفي ا]         [ فهو ال يت دد ت  القول    مفا ين الثقافة البرلية ونظرسا ها ال تصقأ ل ا ولس ا ت  حاجة  ليها [ 
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 .السلال ارحا   يحلب م    ؤراز مهارت  ت  كراؤة الحلبات الرسمية

 ب من  حصلو عل  شهادة الثانوسـة البامـةه وتراـب تـ  ولـوج  حـدى ار امبـات مو اوبا ـد البليـا اليـا تقـدم 

ه ولـج تقبـ  الحلبـة ار ـدد  ال ؤ ـاء الرخصط اللي تراب فيهه  ال م  عدد اوقاعـد اليـا ترـوافر لـديها متـدود

 عل  اوت رات اوقربة اليا ترضمنها الرسالة الرتف دية اليا يترر ا اورشأ عادة ؤخط يدهه 

واوحلــوب م ــ  كراؤــة طلــب رســما تشــرح فيــه مســباب تقــدم  لهــله اولسســةه مشــفوعا ؤــاوتفزات اليــا تتــ ر 

 .مبةت   له ار ا رابر  ت  دراسة الرخصط اللي تراب فيه
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 ت  ارحياة البامةاوشاركة : 13السلال 

". اصـو   قافيـة" ب من  تراب ت  ت ظين نشاط  قات  ؤم اسبة الـلكرى الفضـية لرأسـيس اوجلـة الثقافيـة 

ه فأؤديو ا رمام  ؤهه يربلق ؤاووضو  نفسه ت   حدى اوجالت اوتليةمشابها   عالنات  اليوم نفسه قرمت و

ة  ـن شـرعو تـ  متاورتـه ول علـ  مبلومـات  ضـافي ن ؤادرت عل  الفور     الاتصال ؤصاحبه مج مج  ارحص

 .ت  اووضو  عل  اعربار من  تراب ت  ت ظين نشاط مشاؤه وا معلج ع ه

يجــــب عليــــ  تقــــدين فكرتــــ  عــــج اووضــــو ه وصــــيااة مســــ لر  ؤلنــــة عرليــــة ســــليمةه وكــــالم مرصــــ  خــــال مــــج 

تماســـ  ألافكـــاره مـــة اســـرخدام الرلبـــثن تـــ   نرـــاج مفكـــاريه ومـــج ألاخحـــاء تـــ  نحـــق ألاصـــوات وســـب  الببـــارةه و 

 .ارح ة او حقية ت  كالم 

 اضنط عل  زر التس ي  قب  الشرو  ت  الكالم

 هسيرن حفظ كالم  آليا ؤمجرد الضنط عل  زر الرا   اووجود مسف  الشاشة: مالحظة
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 : 93السلال 

ــــة   ــــــــب منــــــــ  حضــــــــرت متاضــــــــرة تــــــــ  ــ ـــــد ألانديــ ــ محـ

الثقافيـــة تــــ  ؤلـــد عربــــج تـــ  موضــــو  ارحفـــاظ علــــ  

ــــ   البي ـــــة تـــــ  دول ارالـــــيفه قـــــدمها ـــ اء تـ محـــــد اراتــ

ــــ   ــ ـــــدة تــ ـــو مفيـــ ــ ــــةه ونانـــ ــ ــــوم البي ــ ــ ـــا علــ ــ ــ ـــــريه  ههـ نظـــ

ــــه  ـــا  تـــــ  جميـــــة اوجـــــاالت كـــــأ  تج بـ تخـــــدم إلانســ

 .منواعا كث  ة مج ألامراضه  رخ

وعليـ  آلا  الرتــدب تــ   ــلا اووضــو  يمــا تبرفــه 

 .عج  لا اوجال ت  ؤلدي

قــــــدم لآلخــــــرسج رؤسرــــــ  ارااصــــــة عــــــج دور البي ــــــة 

ـــ ـــا تــــ  كالمـ ـــا ين ال ظيفــــة تــــ   ســــباد حيــــاة آلاخــــرسجه تــــ  حــــدود خمــــس عشــــرة دقيقــــةه مراعيـ   اســــرخدام اوفـ

 هارااصة ؤاووضو ه مة سبكها ت  عبارات عرلية سليمو خالية مج ألاخحاء

 هاسرخدم زر التس ي  مسف  الشاشة لرخزسج كالم  اللي سيبرض ع  ر  ة الرةحيح الحقا
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 جقليد إلاؤدا  ألادبت:   217: السلال

 حــــد الشـــبراء اراليجيــــ  ه ســـرقدم لـــ  قصــــيدة شـــبرسة 

 يبدد فيها متاسج  ب، الدول ت  ار زسرة البرلية

شــبرسة تــرالءم مــة  قــراءة القصــيدة قــراءة: واوحلــوب م ــ 

 .مقاطبها

 :مج خالل ما يل  الاخربار سرقيم  ر  ة 

 طرسقة القراءة وتفاعل  مة ال ط. 1

 مراعاة الر نين ارااص ؤك  مقحة. 2

ـــ  . 3 ـــ قين اؤـــــراز مبنـــــج القصـــــيدةه مثــ ـــ ام عالمـــــات التــ احتــ

 . رخ هالفصلة وال قحة وعالمة الاسرفهام وألامر

لتســــ ي  اووجــــود للشــــرو  تــــ  القــــراءةه اضــــنط علــــ  زر ا

 .عل  ار انب ألايمج مج مسف  الشاشة
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ه يبدم احتساب الوقو مباشرة  بد الضنط عل  زر ائقالوقو اوخصط للتس ي  عشر دق! انتبه

 :ا  ـالتس ي ه ؤمجرد انتهاء الوقو سينرق  ؤ  الت نامف مباشرة     السلال الر

 :القصيدة

 راـن وقوف  شاق  السفر مراي*   مما تــبـبو مـج ألايــام يـاقــمر  

 شـهرا فشهرا وسـاعات  و البمر*   ممـا تــبـبو مـج ألايـام تـتسبها    

 وسـامروي نـدامى مي ما سـهروا*   قها   ـ   رونــشبر خحو مــقصائد ال

 مج اوتب   ما سروا وما جهروا*   وممــ ر  علـى مسـرار ـا ممـــن   

 مشبـة عـنا فـصوتج راح يبرلر*    ب، حـديث خـله ياقــمر   ـلـدي  

 كـما يـمر سـتاب كـله محـر*     يوم ت  وطـنا  ـا تمر الـامـعشرو  ع

 لها عل  ألارض مج مطباعها م ر*   متمالت ووعـد الــخ   شـيمتهــا    

 مـ ازل الب   ح   يخيحها الـبصر*   وللــب    عـحايــا ا الـيا سك و    

 جـجء    ؤمث  ؤالدي ميها الـقمر*     ج ــمج وط    مؤصرت السبوديةح  

 كـأهها السحر مو  لهام مج  حروا*    مديـ ة الـتب قد نـامو  شاطـئها    

 لـها تساؤقج مـث  الس   ت تدر*      هاـامتــمرى ارحروف اليا روضو ج

 فـلج تالق جـماال مـثلما  كروا*   سفائج الشبر طـافو كــ  فــات ة    

 هحاف  الشبر نا  ال صر والظفر*   جـمال ؤالد ميــ ما و ـبو    سـوى 

 جـجء لـج ؤمث  ؤالدي ميها القمر*      جـ   مؤصرت مج وط ار زسرةج ــ 

***                                            
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ً
 :خامسا

 اوصادر واوراجة

ت ؤالســــوق ألاوروليــــة اوشــــت كةه ترجمــــة ونشــــر إلاطــــار اورجعــــ  اوشــــت ي للنــــاته اوجلــــس ألاعلــــ  للنــــا .1

 2113ملسسة البرفا  لالستشارات الت ؤوسةه فاس 

داود عبــــدهه الرـــــدردس الفبـــــال وهـــــارات اللنـــــة البرليــــة ومكانـــــة القواعـــــد الوةيفيـــــة فيـــــهه منشـــــورات  .2

 1998جامبة إلامارات البرلية اورتدةه 

اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــاه جامبــــة  اخربــــار البــــ   لقيــــاس الكفــــاءة تــــ : مؤـــرا ين متمــــد علــــ ه د .3

 2111إلامارات البرلية اورتدةه 

الو يقــــــة الك دييــــــة لربلــــــين اللنــــــات لن ــــــ  مؤ ائهــــــاه وزارة الت ؤيــــــة والربلــــــين الك ديــــــةه ترجمــــــة ملسســــــة  .4

 2112البرفا  لالستشارات الت ؤوسةه 

    ن   ــا عــج  بــد تــ  ضــوء تصــور لتــ امف تبلــين اللنــة البرليــة وتبلمهــا لل ــاطق :  يمــا  محمــد  رســد .5

 .2117ه مجلة ار مبية البرلية لرك ولوجيا الربلينه الكفاءة اللنوسة

تصـــــور مقتـــــ ح لربلـــــين اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــا تـــــ  ضـــــوء مفهـــــوم الكفـــــاءة : شـــــرسف ارحبي ـــــا .6

 .2112اللنوسةه رسالة ماجسر  ه مبهد الدراسات الت ؤوسةه جامبة القا رةه 

رســـالة  .ؤ ـــاء مقيـــاس للكفـــاءة اللنوســـة تـــ  اللنـــة البرليـــة نلنـــة مج بيـــة :الشـــيخمتمـــد عبـــد الـــرؤوف  .7

 1988جامبة ط حاه  -دكروراة ا   منشورة ه نلية الت ؤية
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 خالد خميس فّراج. د :الباحث

تحليل ألاخطاء إلامالئية عند متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرهوا وأثوره فوي املنهواج وتطوويره، وتحسوين "

دراسووة لغويووة تربويووة علووى طلبووة معهوود العلوووم إلاسووالمية والعربيووة فووي إندونيسوويا فووي -لووم والطالووب دور املع

 "-ضوء اللسانيات التطبيقية

جامعووووة إلامووووام محموووود بوووون سووووعود  -أسووووتاذ مسوووواعد فووووي معهوووود العلوووووم العربيووووة وإلاسووووالمية فووووي إندونيسوووويا

 إلاسالمية

 

 :امللخص

ئيــة ع ــد مربلمــا اللنــة البرليـة لل ــاطق    ن   ــا تــ  مبهــد البلــوم يهـدف  ــلا البتــث   ــ  تتليــ  ألاخحـاء إلامال 

 .إلاسالمية والبرلية ت   ندونيسياه للوقوف عل  م ره ت  اونهاج وتحوسرهه وتتس   َدور اوبلن والحالب

جرسو عل  طلبة اوبهد ت  َضْوءِّ اللسانّيات الرحب
ُ
يقية  وُدبّد البتث دراسة لنوسة تحبيقية ترلوسة ميدانيةه م

    تـــنَّ اخريـــار عي ـــة الدراســـة مـــج طلبـــة اوســـروى ألاول تـــ  نليـــة الشـــردبةه 
ك
وعـــدد ن م ـــة وســـببة عشـــر طالبـــا

 ت  الحالـب
ُ
َ ط

َ
م  يكـو  قـد ممضـ ج سـنر   تـ  قسـن إلاعـداد اللنـوّيه  -حيـج يـدخ   ـلا القسـن -وطالبةه وُدشت

 .وس ة مخرى ت  القسن الركميل 

ا لنخحــاء إلامالئيــةودبرمــد الباحــث تــ   ــله الدراســة ت ع ــد مربلمــا اللنــة البرليــة ال ــاطق    (237)تلــيال وصــفيًّ

 ؤوســــةه 
ّ
 ؤالقواعــــد اللنوســــة وإلامالئيــــة وألاســــلوليةه والّ ظرســــات اللســــانية الرحبيقيــــة والت

ك
وقــــد  ن   ــــاه مســــتهديا

ديـد الّصـواب فيـهه تبرُّف اراحـأه وَوْصـفه وتتديـد عـدد مـّرات تكـرارهه  ـّن تت: مّرت الّدراسة  بّدة مراح   ح 

 تتليلــــه وتفســــ  ه
ك
ور الكب ــــ  الــــلي يمكــــج م  يلببــــه تتليــــ   .ومخ ــــ ا وترجــــة م ميــــة  ــــله الدراســــة   ــــ  ؤيــــا  الــــدَّ

ألاخحــاء تــ  ؤ ــاء مــ هج تبلــين اللنــة لن ــ  ال ــاطق   بهــاه وليــا  م ميــة تحبيــق مــ هج تتليــ  ألاخحــاء لكــّ  مبلــن 

 .يدرس اللنة لل اطق    ن   ا

لدراســـة   ـــ  م  مســـباب شـــيو  ألاخحـــاء إلامالئيـــة يبـــود  ســـباب عديـــدة ترمثـــ  تـــ  القيـــاس وقـــد توصـــلو  ـــله ا

اراـــاطئ واوبالنـــة تـــ  الربمــــينه وار هـــ  ؤقواعـــد إلامــــالء البربـــجه ؤااضـــافة   ـــ  ضــــبف الرـــدرسب علـــ  مهــــارات 

لبــة  شــك  اللنــة  شــك  تكــامل ه وقلــة توةيــف تك ولوجيــا الربلــين ارحديثــةه  شــك  فاعــ  ومــل ر تــ  تبلــن الح

ـــنه وتقليــــد الحالــــب  ـــ   لكراؤــــة الحلبــــة و مالئهـ ـــبف مرا بــــة اوبلمـ ـــ  ضـ ـــ     ـ ممرــــة وجــــا ب للنــــة البرليــــةه ودشـ

                                                           
237
    ـــج    اوــربلن تــ  م  ـــاء  نرــاج اللنـــة اوربلمــة يخحـــئه و ــله ألاخحـــاء يمكــج مالحظتهـــا وتتليلهــا وتصـــنيفها للكشــف عـــج ال ظــام اللنـــوي الــلي وقـــر تــ 

انظـر ألاخحـاء اللنوسـة . ه  بـد جمبهـا ودراسـتها وتتليلهـا يحلـق عليـه تتليـ  ألاخحـاءاوربلنه ودراسـة مخحائـه الواقبيـة تـ  م  ـاء ممارسـره اللنـة الثانيـة

مه وانظـــــر  عـــــداد تـــــدرسبات نتوســـــة تأ يليـــــة لحلبـــــة البلــــــوم 2115ه  دار وائـــــ  ه ألارد ه 199تـــــ  ضـــــوء علـــــن اللنـــــة الرحبيقـــــجه متمـــــد مؤـــــو الـــــربه ص 

: ؤــج شـــي ه ورســن التــ يه منشــور تــ  كرــاب مجــاالت تبلــين اللنــة البرليــةه تترســـر إلاســالمية والبرليــة علــ  ضــوء مــ هج تتليــ  ألاخحــاءه عبــد الــرحمج

 .471مه ص 2113ه (IIUM)متمد صت ي شهرسره نشر ار امبة الباوية إلاسالميةه مال ديا 
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 خحاء الكراب اوقرره ؤااضـافة   ـ  تـأ ر الحالـب ؤلنرـه ألامه وضـبف مهـارة الرواصـ  اللنـوي واومارسـة لـدى 

 .الحالب إلاندونيس ا

هات الالزمة وبار ة  له ألاخحاءه وخاصة دور اوبلن ت  تفبي  وعرضو الدراسة  ب، طرق البالج والروجي

 .دور الحالبه وت    راء اونهاج وتحوسرهه و ل  مج خالل تحبيق اوبلن وهارة تتلي  الاخربار

وببده فأرجو م  تسهن  له الدراسة ؤإلقاء الضوء عل  م مية تدردس اللنة البرلية ت   ندونيسياه وم  يقوم 

وهرمو  ؤال ظر ت   ـله الدراسـة  نـج تسـا ن تـ  دعـن ار هـود الراميـة لرفـة مسـروى تـدردس اللنـة الباحثو  وا

 .البرلية لل اطق    ن   ا

 :وستاول البتث إلاجاؤة عل  ألاس لة آلاتية

 ما نسبة ألاخحاء إلامالئية ت  كراؤات طلبة اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  اوبهد؟ -1

 قة فيها طلبة اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  اوبهد؟ما طبيبة ألاخحاء اليا ي -2

    لق نس م ر ت  اخرالف ألاخحاء إلامالئية ع د طلبة اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ت  اوبهد؟ -3

كيف يمكـج الاسـرفادة مـج نظرسـة تتليـ  ألاخحـاء تـ  تتسـ   مسـروى طلبـة اللنـة البرليـة لل ـاطق    -4

  ن   ا ت  اوبهد؟

ــــف يمكــــــج -5 ــــة ومســــــاليب  كيـ ــــة البرليــ ـــاهج اللنــ ــــوسر م ــ ــــ  تحــ ــــة تــ ـــ  ألاخحــــــاء إلامالئيـ ـــج تتليـــ ـــرفادة مــ الاســـ

 تدردسها لل اطق    ن   ا؟

 :مشكلة البحث

طلبــة قســن الشــردبة تــ  مبهــد البلــوم  ع ــد إلامالئيــة الكراؤــة مســروى  ضــبف تــ  الدراســة مشــكلة ترمثــ  

   مج كا ة ألاخحاء ت  اوسروى ار امع      تبّد اوشكلة ت  تلمر اودرس  له ةهرت إلاسالمية والبرليةه وقد

ألاخحاُء إلامالئية الواردة ت  مداء الاخربارات والواجبات مج م ن ما يش       مسروى الحالب ت  مهـارات اللنـة 

 . شك   عام   ّهها تش       مسروى تل  اوهاراته ومسروى فهن الحالب لل صوص الشرعية

ئيـة اليــا يقـة فيهـا كث ــ  مـج مربلمــا اللنـات ألاج بيـة كظــا رة مركـررةه  ممــا ُيقـأُّ علــ  وتتـ ز كاـ ة ألاخحــاء إلامال 

 .دراستها مج قب  نّ ِّ مرخصط  ت  تدردس اللنة ألاج بية

ر  علمّا واقعّ  ت  ن  مركز تبليما حوَل ألاخحاء إلامالئية ونسبة تكرارِّ ا ع ـَد الحلبـةه 
 لقحاجة     تصوُّ

ك
ونظرا

لحلبــة ؤأمثـــالهنه فـــإ  مبرفــة اوبلـــن ؤحلبرــه تـــزداد ه وخاصـــة ؤمــا يتراجـــه الحلبــة مـــج ُحلـــول  ومقارنــة  ـــلالء ا
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ُمقت حة وم اسبة لقحّدِّ مج انتشار ألاخحـاء إلامالئيـة وشـيوعها ؤيـنهنه ونـج ال تصـبح  ـلا ألاخحـاء عـادة ومهـارة 

 .(238)ال ت ف ُّ عج الحالب  بد تخرجه مج مراكز تبلين اللنة البرلية 

ت  له الدراسة عل  طلبة مبهد البلوم إلاسالمية والبرليـة تـ   ندونيسـياه مـج طلبـة اوسـروى ألاول وقد تركز 

ه و( 76)ه منهن (117)ه وقد ؤلغ عدد الحلبة (239)ت  قسن الشردبة
ك
 .طالبة( 41)طالبا

ؤرنليــــة   -تــــ  مبا ــــد تبلــــين البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا -وتبــــدو م ميــــة الدراســــة تــــ  نوههــــا تــــزّود الباحــــث واوبلــــن

ــُة م  
َّ
راجبــة  عــج مســروى الحلبــة إلاندونيســي   تــ  مبهــد البلــوم إلاســالمية والبرليــةه وعــج ألاخحــاءِّ اليــا ُيروق

ج تكرارِّ اه وعالجها قت حة لقحّد مِّ
ُ
 .ُيخح وا فيهاه وارحلول او

 الخربـــار ( 1971مول ـــ  )وتشـــ   ألاخحـــاء إلامالئيـــة حســـب دراســـة مجرا ـــا 
ك
بـــدُّ وســـيلة

ُ
ـــن اللنـــة    ـــ  مههـــا ت

ّ
قاؤليـــة تبل

ألاج بيــــةه كمــــا مّ  مهــــارة الكراؤــــة تشــــ     ــــ  القــــدرة علــــ  الرمي ــــد ؤــــ   ألاصــــوات اللنوّســــةه والكلمــــاتِّ والت اكيــــبِّ 

 .(241)وار م ه كما ُيساعُد ت  ترجمة ألاصواتِّ     رموز  كراؤية   ات مبنج 

ه يرى مّ  ا
ّ
 وقد اخرار الباحث اخربار مادة الثقافة إلاسالمية   ن

ك
ر ّو ارحقيقّج لالخربار يجبُ  الحالب ُمجتهدا

ُترّســةه  وتكشــف عــج طبيبــة الحالــب ومســرواه الفبلــ  ؤحرسقــة مفضــ  مــج تكليفــه تــ  إلاجاؤــة  وُدبّتــُ  عــج رميــه ؤِّ

راســية  قــاَم بهــاه ه مو الربليــق عليهــاه مو َوصــفِّ رِّحلــة دِّ  الّرتف ــدِّ لديــه عاليــة   ؤَوصــفِّ ُصــور 
ُ
ولالرــا   تكــوُ  نســبة

ج الكلية   ا تكرر   سبب  .عاملّ  الّرسوبِّ والّ جاح   فالّرسوب ت   ال ة مواّد يبنا الفص  مِّ

ممـــا طرسقـــة دراســـة موراق عي ـــة الدراســـةه فقـــد راجـــة الباحـــث موراق إلاجاؤـــات ا ـــَ  مـــّرةه للبتـــث عـــج ألاخحـــاء 

 تــ  نــّ  جــدول 
ك
ه ُمَبّيِّ ــا ات تكــرارهه والّصــواَب الــلي اراحــأ وَعــدد مــرّ : وتتديــد اه وتفردنهــا تــ  جــداوَل  حصــائية 

رفـــقِّ عليهــا تـــ  اللنـــة البرليــة ورســـمها إلامالئــج
ُ
ه  ـــّن َعمـــَد   ــ  حســـاب النســـبة (241)يقت حــهه ؤ ـــاءك علــ  اوراجـــة او

 .او وسة لكّ  نو   مج ألاخحاء إلامالئيةه  ّن وقف عل  تفس   ا وتتليلها

هن تــ  موراق الاخربــاره ومروســط عــدد ؤيــا  لبــدد الحلبــة ومجمــو  نلمــا ( 1)وتــ  ار ــدول الرــا   رقــن 

 .نلمات نّ   مج الحالب والحالباته ونسبة الزسادة ع د الحالبات

  

                                                           
(

238
اوــلتمر الــدو   للنــة البرليــةه  خالــد خمــيس فــّراجه. كرــاب دروس اللنــة البرليــةه دراســة نقديــة لنوســة ترلوســة تــ  ضــوء اللســانيات الرحبيقيــةه د: انظــر( 

وفيـــه يلكـــد الباحـــث مـــج خـــالل جـــداول  حصـــائيةه التشـــاؤه ؤـــ   . 188-163ه ص 2مه مجلـــد 2113انتشـــار اللنـــة البرليـــة و قافتهـــا تـــ  البـــالن :  ب ـــوا 

 .مخحاء اوللف   ت  الكراب وطلبة مبا د تدردس اللنة البرلية ت  ألارد  ومال ديا
(239)
البلـوم إلاســالمية والبرليــة تــ   ندونيسـيا قواعــد اللنــة البرليــة ومهارا هـا مــج كرــب سلســلة تبلـين اللنــة البرليــة الصــادرة عــج  يـدرس الحالــب تــ  مبهــد 

 : جامبة إلامام متمد ؤج سبود إلاسالمية ت  قسما
ك
 .إلاعداد اللنويه والركميل ه وعدد ا سرة عشر كراؤا

(241)
 .24مه ص 1989جه جامبة ال  مويه .ة البرلية مج ا   ال اطق   بهاه عاتكة محمد الر ه رانظر تتلي  ألاخحاء الكراؤية لدى مربلما اللن 

(241)
لســا  البــرب الؤــج م ظــوره واوي ــن الوســيط اؤــرا ين مصــحفى ورفاقــةه : مــج الكرــب اوشــهورة ع ــد طلبــة البلــن ومبلمــيهن تــ  اللنــة وإلامــالء البربــج 

 ...اعد إلامالء وعالمات الت قينه لببد السالم  ارو  وإلامالء والت قين لببد البلين  ؤرا ينه وقو 
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 (1)ار دول رقن 

 زسـادة ( 1)ش   ار دول رقن ت
ك
    مجمـو  نلمـات نـّ   مـج الحـالب والحالبـاته ومجمـو  مخحـاء نـّ   منهمـاه مبي ـا

ه ممـــا يـــدلُّ علــ  تمّ ـــدِّ قـــدرات %182نســبة مروســـط عـــدد نلمــات الحالبـــات علـــ  نســبة نلمـــات الحـــالب ؤمقــدار 

الحالبات عج مقراههّج مج الحالب ت  اسربمال مفردات اوباجن والشوا د ت  الكراؤةه والندو    ـ  الرفصـي  

 .والرفس   مكا  مج الحالب

 أنواعها مرتبة حسب تكرار اار دول إلاحصائج البام لنخحاء إلامالئية ؤ

 الحالبات الحالب

 41 عدد ألاوراق  76 عدد ألاوراق

 124 مروسط عدد نلمات ن  طالبة 105 مروسط عدد نلمات ن  طالب

 5092 مجمو  نلمات الحالبات 8011 مجمو  نلمات الحالب

 313 مجمو  مخحاء الحالبات 427 مو  مخحاء الحالبمج

 13103 مجمو  الكلمات اوكرولة مج جمية الحلبة

 %182 نسبة زسادة نلمات الحالبة     نلمات الحالب

 رقن 
ــــاء الكراؤية ــ ــ ــ  او وسة نسبتها الحالبات تكرار نسبتها او وسة تكرار الحالب منوا  ألاخحـ

 %53 165 %4884 217 إلاع ام  .1

 %3183 95 %3484 147 (القحة والوص  والهمزة اوروسحة: )ت  الهمزات  .2

 %481 13 %683 28 الرسن إلامالئج  .3

 %783 23 %586 24 ؤ   ارحرنات القص  ة والحوسلة ارالط  .4

 %584 17 %582 22 حلف ارحرف وزسادته وإلاؤدال  .5

 %681 313 %583 427 مجمو  تكرار ألاخحاء

 خحأ لك  طالبة 783 خحأ لك  طالب 586 نسبة مخحاء الحلبة     عدد ن

 %21 مروسط تكرار ألاخحاء

 %5865 741 نسبتهامجمو  ألاخحاء ع د الحالب والحالبات و 
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 (2)ار دول 

ه لكنهــــا نانــــو ع ـــــد (%5865)مّ  نســـــبة ألاخحــــاء إلامالئيــــة ع ـــــد الحلبــــة جميبــــا نانـــــو ( 2)يظهــــر ار ــــدول رقــــن 

 %(.2)الحالبات مكا  منها ع د الحالب ؤفارق يقت ب مج

ا لـدى الحــالب والحالبــات  ـو   مــا( 2)وسظهـر ار ــدول رقــن  ل إلاع ــام     ؤلــغ مّ  مكاـ  ألاخحــاء إلامالئيــة تكــرارك

مـج مجمـو  الكلمـات اليـا كربهـا الحـالب تـ  موراق %( 286)خحـأ ع ـد الحـالبه ؤنسـبة قـدر ا ( 217)مجموعها 

خحـــأه ؤنســبة قـــدر ا ( 165)الاخربــاره كمــا ؤلـــغ خحــأ إلاع ــام اورتبـــة ألاو ــ  لــدى الحالبـــات     ؤلــغ مجموعهــا 

قــد يشــ     ــ  م  الاخــرالف تــ  نســبة ألاخحــاء يبــود   ــ  مــج مجمــو  الكلمــات اليــا كربتهــا الحالبــات  ممــا %( 3)

 .اخرالف ار نس

مّ  نســـبة اراحـــأ تـــ  إلاع ـــام يزســـد تـــ  مجموعـــه ع ـــد الحـــالب والحالبـــات علـــ  ( 2)وسالحـــظ مـــج ار ـــدول رقـــن 

نصـــف عــــدد مــــرات ؤقيــــة ألاخحــــاء مجرمبــــة  ممــــا يشــــ     ــــ  ضــــرورة الا رمــــام  بــــالج  ــــلا اراحــــأ ع ــــد الحلبــــة 

 
ك
 .جميبا

تــ  اورتبــة الثانيــة لــدى ( الوصــ  والقحــةه والهمــزة اوروســحة واورحرفــة: ) ّحلــو مخحــاء الهمــزات ؤأنواعهــاوقــد  

ـــا كربهــــا الحلبــــة تــــ  %( 188)خحــــأه ؤنســــبة قــــدر ا ( 147: )الحــــالب     ؤلــــغ مجموعهــــا مــــج مجمــــو  الكلمــــات اليـ

 . وقة فيها الحالبمج مجمو  ألاخحاء اليا %( 3483)موراق اخربار ن ت   لا اوسروىه ولنسبة 

و الحالبات تـ  اورتبـة الثانيـة نفسـها     ؤلـغ مجمـو  ألاخحـاء ع ـد الحالبـات تـ  الهمـزات
ّ
خحـأه ( 95: )وقد حل

ـــبة %(  188)ؤنســــبة قــــدر ا  ـــ  الاخربــــاره ولنسـ ـــج مجمــــو  نلمــــات الحالبــــات اوكرولــــة تـ ـــج مجمــــو  ( %3183)مـ مـ

 . ألاخحاء اليا وقبو فيها الحالبات

خحـــأه ؤنســــبة قــــدر ا ( 27)رســـن إلامالئــــج تــــ  اورتبـــة الثالثــــة لــــدى الحـــالب     ؤلــــغ مجموعهــــا وّحلـــو مخحــــاء ال

مــج مجمــو  نلمــات الحــالب اوكرولــةه تــ  حــ   احرلــو اورتبــة  اراامســة وألاخ ــ ة ع ــد الحالبــات     %( 183)

  اخــــرالف ه ممـــا يشـــ     ـــ  اخـــرالف يبـــود  شـــك  وا ـــأ   ـــ%(1825)خحـــأه ؤنســـبة قـــدر ا ( 13)ؤلـــغ مجموعهـــا 

 .ار نس ت  الرسن إلامالئج ؤ   الحالب والحالبات

 ع ـــد الحـــالب  ـــو اراحـــأ تـــ  حـــلف ارحـــروف وزساد هـــا وإلاؤـــدال ؤينهـــاه ونانـــو نســـبة 
ك
ونـــا  مقـــ  ألاخحـــاء ورودا

تــــاول إلاجاؤــــة عــــج مســــ لة الَبتــــثه %. 584تكــــراره ع ــــد الحــــالب والحالبــــات متســــاوسة وحــــ  
ُ
وار ــــداول آلاتيــــة ت

قت ح لها  شك  تفصيل ّ وتوّ أ عدد مرّ 
ُ
 .(242)ات تكرار ألاخحاء إلامالئيةه والّصواب او

  

                                                           
(

242
 م ه لالخرصار وإلايجازه و كلا فب  مة ار داول ( 

ك
     اكرفى الباحث ؤرتديد الصواب اوقت ح ت  ار داول إلاحصائيةه دو  ؤيانه وتفصيله  سبيا

  شروط
ك
 للمساحة وار هد فيها ع د اوراجبةه والتداما

ك
 .البتث اوحلولة ت   لا اولتمر جبلها مزدوجة  توف  ا
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ك
 مخحاء إلاع ام ع د الحالب: موال

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 1 صورة صوره 31 6 اللي اللى  .1

 1 الواسحية الواسحيه 31 113 ت  ت   .2

 1 عقيدة عقيده 32 21 اليا اليج  .3

 1 الشمولية الشموليه 33 11 ح   ح  .4

 1 الوح  الوح  34 1 إلاسالمج إلاسالمى  .5

 1 إلالها إلالهج 35 1 ألاسرسة ألاسرسه  .6

 1 الزانج الزانى 36 1 زما  رما   .7

 1 يقصد (ا  مي مة: ق)يقصد  37 1 ازو  عزو   .8

 1 الفاتتة الفاتته 38 1 الناية الباية  .9

 1 خاصة خاصه 39 2 منج منى  .11

 1 ؤي ات ؤن ات 41 1 مخرلفة ةمترلف  .11

 1 الاقرصادي الاقرصادى 41 1 عائشة عائسة  .12

 1 اورجددة (ا  مي مة: ت)اورجددة  42 1 ضيفه صيفه  .13

 1 مفررح (ا  مي مة: ف)مفررح  43 1 اوساواة اوساواه  .14

 1 الشيوخ الشبوخ 44 1 إلاسالمية الاسالمية  .15

 1 الشيوخ الشيوح 45 2 ؤ   ؤىج  .16

 1 ار  ائج ار  ائى 46 1 الدينية الدينيه  .17

 1 الباجز الباجر 47 1 إلانسانية الانسانيه  .18

 1 القرلة القرله 48 1 ألامة ألامه  .19

ة دلة 49 1 اوبانج اوبانى  .21
ّ
 1 دال

 1 الواع  الواع  51 1 الدينية الدينيه  .21

 1 طبقو (ا  مي مة: ت)طبقو  51 1 الواقبية الواق يه  .22

 1 ألاخالقية ألاخالقيه 52 1 الكاملة الكامليه  .23

 1 ألاخالقية ألاحالقية 53 1 مفكار ممكار  .24

 1 عصانج عصانى 54 1 الشاصية الشاصيه  .25

 1 موعظة موعحة 55 1 كن قال كما مال  .26
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 1 تارسخية تارستية 56 1 جبل ا حبل ا  .27

 1 آلاخرة آلاخره 57 1 ارلية ارليه  .28

 1 وال صارى  وال صاري  58 1 تبنا تبنج  .29

 1 ال بوي  ال بوى   1 ورىش شوري  .31

 218 مجمو  

 (3)جدول رقن 

 مخحاء إلاع ام ع د الحالبات

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 12 اللي اللى 15 112 ت  ت   .1

 5 ح  ح  16 16 اليا اليج  .2

 2 ارحقيقج ارحقيقى 17 2 ال  ا ال  ج  .3

 1 عل  عل  18 1 ال  ا النج  .4

 1 الفكري  الفكرى  19 1 ّنام منج  .5

 3 إلاسالمج إلاسالمى 20 2 ار  ائج ار  ائى  .6

 1 الس ة الس ه 21 1 ار  ائج ار بائج  .7

 1 زما  رما  22 2 إلاسالمية إلاسالميه  .8

 1 ازو  ارو  23 1 اودنج اودنى  .9

ج ومنى 24 2 ممرسكا ممركيا  .11 ِّ
ّ
 1 ومن

 1 اوبرديج اوبرديو 25 1 تراع  تراع   .11

 1 الت اض ا الت اض ج 26 1 فظح حفط  .12

 1 فيهما فبهما 27 1 طرسق طرسف  .13

     1 الرارسخية الرارستية  .14

 165 مجمو  

 (4)جدول رقن 

   لا ال و  مج ألاخحاء ؤإ مال ال قط مو زساد هـا علـ  ارحـروفه مو وضـبها تـ  ا ـ  مكاههـا الةـحيح  ممـا 
ّ
يرمث

ــا تــ  فهــن اوبنــج اوقصــوده وقــد نانــو مخحــ ا لــدى الحــالب يســبب لبسك اء إلاع ــام مكاــ  ألاخحــاء إلامالئيــة تكــرارك

 . مج مجمو  ألاخحاء إلامالئية%(  51)والحالبات     ؤلنو نسبتها 
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 ع ـــد الحـــالب والحالبـــات
ك
 -حـــ )ه و(اليـــا -اليـــج)ه و(الـــلي –الـــلى)ه و(تـــ -تـــ : )وقـــد تكـــررت ألاخحـــاء آلاتيـــة كث ـــ ا

 .مج مجمو  مخحاء إلاع ام%( 7686)نسبة   مي ؤ(372)مرة مج مص  ( 285)     تكررت (ح 

وسبــدو م  ســبب كاــ ة تلــ  ألاخحــاء تــ  إلاع ــام تبــود   ــ  طرسقــة تــدردس إلامــالء الشــائبة تــ   ندونيســياه حيــث 

تبرمـــد مبا ـــد ا إلاســـالمية علـــ  اودرســـة اوصـــرسة تـــ  إلامـــالءه وحـــ  طرسقـــة تتـــانج الرســـن القرآنـــج الـــلي يهمـــ  

 .(243)( اللي –اللى)ه و(ت -ت : ) ع ام الياء اورحرفة ت  مث 

 

وســرى الباحــث ضــرورة الرأكيــد علــ  مــللفج الكرــب واوقــررات الدراســية ؤإ بــات إلاع ــام وثــ   ــله اليــاءه كمــا 

 للـبس الـلي قـد 
ك
يدعو الباحث مبلما اللنة البرلية لل اطق    ن   ا     الا رمام ؤإع ام الياء اورحرفة م با

يـــاءه وتســــهيال للفهـــن ع ــــد الحلبــــةه وقـــد نــــا   ـــلا اراحــــأ مـــج مكاــــ  ألاخحــــاء يتصـــ  ؤــــ   ألالـــف اوقصــــورة وال

 ت  اوقررات الدراسية ت   ندونيسيا لربلين اللنة البرلية
ك
 .(244)شيوعا

 

وممــا مــا يربلــق  بــدم الرفرســق ؤــ   الرــاء اورلوطــة والهــاء ف ــ ى الباحــث م  الســبب يبــود   ــ  طرسقــة نحــق الرــاء 

ه وســرى ؤأنــه يمكــج الرفرســق ؤينهمــا ؤرــدرسب الحالــب علــ  اخربــار الرــاء اورلوطــةه اورلوطــة ع ــد الوقــف والوصــ 

 .فإ  قبلو الر وسج فها تاء مرلوطةه ت  ح   يسرتي  عل   اء الضم   م  تقب  الر وسج

 مــج اعرقـــاد 
ك
كــر ســـاؤقا

ُ
 علـــ  ا ــ ه مـــج ألاخحــاء  و لــ  وـــا  

ك
وســرى الباحــث مّ  اراحـــأ تــ  إلاع ـــام لــيس مرقــدما

 ع ـــد الحـــالب والحالبـــات نجـــد مّ  عـــدد الحلبـــة 
ك
ؤجـــواز عـــدم  ع ـــام اليـــاء اورحرفـــةه وببـــزل  ـــلا اراحـــأ جانبـــا

 .مج مجمو  مخحاء جمية الحلبة( 1187)ألاخحاء ت  إلاع ام قلي  ال يرجاوز التسب   خحأه ولنسبة 

 

 كتابة الهمزة وإمالؤها

 مــج ا رمــام البــاحث   واوبل
ك
 واســبا

ك
  ّ  كاــ ة ألاخحــاء فيهــا تقــ،ُّ تشــن  كراؤــة الهمــزة ح ــدا

ك
مــ   والحلبــة  نظــرا

مض ة الت ؤوس   وطلبة البلنه وح  ةا رة مركررة ت  كراؤـة الحلبـة البـرب وا ـ  البـربه وتت كـز  ـله ألاخحـاء 

تــــ  عــــدم الرفرســــق ؤــــ    مزتــــج الوصــــ  والقحــــةه فقــــد زادت علــــ  نصــــف مخحــــاء كراؤــــة الهمــــزات ع ــــد الحلبــــة 

ـــبة تكر  ــــو نســ ـــا     نانـ ــــو  %( 56)ار ـــــا ع ـــــد طلبـــــة مبهـــــد البلـــــوم إلاســـــالمية والبرليـــــة تســـــاوي جميبــ مـــــج مجمـ

ألاخحــاء تـــ  الهمـــزات  ممـــا يلكـــد علــ  ضـــرورة تبزســـز الرـــدرسبات اليـــا تفــرق ؤـــ   الهمـــزت  ه وتفبيـــ  تدردســـها تـــ  

 منشــحة الاســرما  والقــراءة واوتاد ــةه وليــا  قواعــد ا مــج خــالل نصــوص حقيقيــة يمــر بهــا الحالــبه مو يكربهــا

 .ت  واجباته

                                                           
(243)

انظـر تتليــ  ألاخحـاء الكراؤيــة علـ  مســروى إلامــالء . يـرى  بــ، البـاحث   م  اراحــأ تـ   ع ــام اليـاء اورحرفــة ع ـد الحلبــة مـردّه   ــ  إلا مـال والنســيا  

 .2117ه 2ه  34  والاجرماعيةه م لدى مربلما اللنة البرلية ال اطق    ن   اه متمد مؤو الربه مجلة دراسات البلوم إلانسانية
(244)
خالـد خمــيس فــّراجه اوــلتمر الــدو   للنــة البرليــةه . ه د(كرــاب دروس اللنــة البرليــةه دراســة نقديــة لنوسـة ترلوســة تــ  ضــوء اللســانيات الرحبيقيــة)انظـر  

 . 188-163ه ص 2مه مجلد 2113انتشار اللنة البرلية و قافتها ت  البالن :  ب وا 
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ومـــج مخحـــاء الهمـــزات اوركـــررة تـــ  كراؤـــة طلبـــة مبهـــد  البلـــوم عـــدم كســـر  مـــزة  ّ  الاؤردائيـــة وتركهـــا مـــج ا ـــ  

مــج مجمــو  مخحــاء الحلبــة تــ  الهمــزاته ودشــ    ــلا اراحــأ %( 16) مــزه ونانــو نســبة اراحــاء فيهــا تزســد علــ  

را هه كما يشـ     ـ  اضـحرابها تـ  اونهـاج اوقـرر محيانـا     عدم ا رمام اوبلن بها اؤرداء     الحالب مقلٌد  س

  مما يلكد ل دارات الت ؤوسة عل  ضرورة تدرسب اوبلن ت  م  اء الردردس عل  مث   له ألاخحـاء وطـرق (245)

 .تدردسها ؤوسائ  وتق يات جديدة

 مخحاء الهمزات ع د الحالب

 (5)جدول رقن 

                                                           
(

245
خالـد خمــيس فـّراجه اوـلتمر الــدو   للنـة البرليــةه . ه د(اب دروس اللنــة البرليـةه دراسـة نقديــة لنوسـة ترلوسـة تــ  ضـوء اللســانيات الرحبيقيـةكرـ)انظـر ( 

 .188-163ه ص 2مه مجلد 2113انتشار اللنة البرلية و قافتها ت  البالن :  ب وا 

 ارالركر  الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 2 مقّرت اقّرت 24 11 إلاسالم الاسالم  .1

 1 مدب ادب 25 1 إلاسالمج الاسالمى  .2

 1 محد احد 26 5 إلانسا  الانسا   .3

 1 متقاكن اتقاكن 27 1 إلانسا  ألانسا   .4

 1 شلو  ش وو  28 2 ألاخالق الاخالق  .5

 1  نصاف انصاف 29 1 محكام احكام  .6

 1 ةألاّم  الاّمة 30 32    (ؤداية فقرة)م    .7

 1          م  31 9 حيث    حيث م   .8

 1 م  اههن ا  اههن 32 1 فجزاؤه فجزاءه  .9

 1 ألاسرة الاسرة 33 1 امرك  امري   .11

 1 ألافكار إلافكار 34 9 آلاخرة ألاخرة  .11

 1 إلانفاق الانفاق 35 4 آخر مخر  .12

 2     ا   36 1  حدى احدى  .13

ا 37 1  لي ا الي ا  .14 ا احسانك  1  حسانك

 1  دخال ادخال 38 28 إلاسالمية يةالاسالم  .15

 1 إلاعالنات الاعالنات 39 4 إلانسانية الانسانية  .16

ه 40 1  ّما اّما  .17 ه ا لِّ  1 م لِّ

 1 اسرقامة  سرقامة 41 2  ال الا  .18

 1 مفكار افكار 42 2 مي اي  .19

 1 وسائ  إلاعالم سائر ألاعالم 43 1  فساد مفساد  .21

 1 اوبدوء اوبدوم 44 2 ش اء ش ئ  .21

 1 علماؤنا علماءنا 45 1 ش اء يئش  .22

 1 ملامرة ؤامراة 46 1 إلاسالمية ألاسالمية  .23

 146 مجمو  
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 أخطاء الهمزات عند طالبات

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 4 إلاسالمج الاسالمج 14 8 إلاسالم الاسالم  .1

 3 القألاخ الاخالق 15 6 إلانسا  الانسا   .2

 2  سباد اسباد 16 2 مخالقية اخالقية  .3

 1 إلاعالم الاعالم 17 1 ألاما  الاما   .4

 1 ألاضرار الاضرار 18 1 إلاحراق الاحراق  .5

 7 آلاخرة ألاخرة 19 1 اوبدوء اوبدؤ  .6

 1 اسرحاعو مسرحاعو 20 18    م   .7

 3 إلانسانية الانسانية 21 21 إلاسالمية الاسالمية  .8

 1 ألاسرة الاسرة 22 1 ألامج الامج  .9

 4 آية اية 23 2 منزل  انزل   .11

 2 ألاوالد الاوالد 24 2 قرآ  قرا   .11

 1 اسرقامة  سرقامة 25 1 ش آ  ش أنوا  .12

13.  

 اجرماعية  جرماعية

ـــــ أ 26 1 ــ ــ ــ ــ حركـــــــــــــــة مـــــــــــــــد فــــــــــــــــوق )  ~شــ

 ش آ  (الهمزة

1 

 95 مجمو  

 (6)جدول رقن 

 زسادة ارحركة مو تقص   ا 

ة وتقص   ا ع د الحلبة يبـود   ـ  تـأ ر الحلبـة ؤاللنـة ألامه فاللنـة إلاندونيسـية ال يرى الباحث مّ  زسادة ارحرك

ترضـــمج ارحرنـــات الحوسلـــةه وتقرصـــر علـــ  ارحرنـــات القصـــ  ةه فرـــلدي  ـــله ارحالـــة   ـــ  اضـــحراب الحالـــب تـــ  

الحلبــةه نحقهــا وةهور ــا تــ  كراؤرــه إلامالئيــةه تــ  ايــاب اوبلــن اراب ــ  ؤتــدوب  ــله اوشــكلة ع ــد مثــ   ــلالء 

وايــــاب مبلــــن  ي نحــــق صــــحيح وا ــــأ  ممــــا يترــــاج   ــــ  تبزســــز الرــــدرسبات اليــــا تفــــرق ؤــــ   ارحرنــــات الحوسلــــة 

 . وارحرنات القص  ة

 .يثبرا  ألاخحاء إلامالئية اليا كربها الحالب والحالباته وترضمج زسادة ارحركة مو تقص   ا( 8ه 7)وار دوال  

 البمخحاء زسادة ارحركة مو تقص   ا ع د الح
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 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 4  ل   ال  10 1     م لها    لها  .1

  رناعا 11 1 دالة دلة  .2
ك
 1 ركبا

 1   دا   ادا 12 1  قافية  قفية  .3

 1  تمن  تمما 13 1 اسرحاعو اسرحبو  .4

مو   14 4 اوساواة اوساوة  .5  1 قّوامو   قوَّ

 1 ألاشااص ألاشاط 15 1 ألاسرسة ألاسارسة  .6

 1 الصلبيبة الصالبية 16 1 الصليبيو   الصالبيو    .7

 1 مبامالت مباملو 17 1 البقائد ألاقائد  .8

 1 ألاخروسة ألاخراوسة 18 1 فإ  مؤوا فإ  مؤاوا  .9

 24 مجمو  

 (7)جدول رقن 

 مخحاء زسادة ارحركة مو تقص   ا ع د الحالبات

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 1 تواترا توترا 9 4  ل   ال   .1

ـــــين  لقيام  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة )قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جمـــ

 (قيمة

1 10 

 متاكن متكن

1 

 1 لحيفا لحفا 11 1 ههاكن ههكن  .3

 1 كالم   ن  م   12 1 ال ظرسة ال ظارسة  .4

 2 ال ظام ال ظن 13 1 وألاخالق والاخلق ارحس ة  .5

 1 ال تزال ال تزل  14 2 اولامرات اولمرات  .6

 1 اوجرمبات اوجرماعات 15 4 مخححات مخحوطات  .7

     1 ألاصول  الوصول   .8

 23 مجمو  

 (8)جدول رقن 

 مخحاء حلف ارحروف والزسادة وإلاؤدال

يــرى الباحــث مّ  الســبب الــرئيس تــ  مخحــاء حــلف ارحــروف وزساد هــا مو  ؤــدالها  ن   ــا ع ــد الكراؤــة يبــود   ــ  

تدرسبـه علـ  تمي ـد ارحـروف اليـا تكرـب وال ت حـقه وارحـروف اليـا ت حـق طرسقة نحق الحالـب لهـاه و  ـ  ضـبف 

وال تكربه وبب، ألامثلة آلاتية  مما وجده الباحث يخرلط ؤزسادة ارحرنات الحوسلة والقص  ةه لك ه يرى مّ  
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 وار ـــدول الرـــا   يســـوق ممثلـــة وقـــة فيهـــا الحلبـــة تـــ  زســـادة ارحـــروف مو نقصـــهاه مو . ارحـــروف زائـــدةه مو متلوفـــة

 . ؤدالها

 مخحاء حلف ارحروف والزسادة وإلاؤدال ع د الحالب

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 1 ول  ح وال  ح 11 1 وليتّد  وستد  .1

 1 ؤالبقود ؤالبود 12 1 اورجددة الرجددة  .2

 1 النزو  عفزو  13 1 القَين القيام  .3

 1 والحبج وطبج 14 2 آلاية ألاية  .4

 1 قوله تبا   قول تبا   15 1 م له ـها   .5

 1 الشيحا  الشيحبا  16 3 سورة صورة  .6

 1 وسائ  إلاعالم سائر ألاعالم 17 1 ه وم ح ن  .7

 1 واقبية واق ية 18 1 قال ال  ا قال ل  ا  .8

 1 لب اء البقيدة الب اء البقيدة 19 1 انتشار الكرب  نشار الكرب  .9

 22 مجمو  

 (9)جدول رقن 

 ارحروف والزسادة وإلاؤدال ع د الحالبات مخحاء حلف

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

 1 إلاسالم إلاسال 7 1  سباد  سبا  .1

 1 ؤمبنج ؤمنج 8 2 مساواة مساوة  .2

 1 كفوا عج ارحرب كفو عج ارحرب 9 1 نالقوان   ناالقوان    .3

 1  ظام إلاسالمجلل ل ظام إلاسالمج 11 2 للحبج ت  لحبج ت   .4

 1 اليهود اليود 11 1 عقيد هن ت  عقيدا هن  .5

 4 مخححات مخحوطات 12 1 ألافكار الضالة الضاللةألافكار   .6

 17 مجمو  

 (11)جدول رقن 
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 مخحاء رسن ارحروف 

وسكاد تت كز مخحاء رسن ارحروف ع د الحالب والحالبات ت    بات سج لقحرف اورص  مو حلفهه وتش    له 

  ـــ  ضـــبف مرا بـــة اوبلمـــ   واوبلمـــات لحلبـــتهنه وتـــوجيههن نتـــو الّصـــواب تـــ  َرســـن  -تـــ  رمي الباحـــث -خحـــاءألا 

 ...ارحروفه فللمبلن دور مهن ت  تحوسر مهارات الحالب وصقلها موال ؤأول 

تــ  مثــ   ــله ألاخحــاء   ــ  ارالــط ؤــ   ارحــرف ورســمه  ممــا يســبب عــدم  -تــ  رمي الباحــث -كمــا يبــود الســبب

عل   مبرفة الصورة الةحيتة لقحرفه وتت ز  له الظا رة  شك  خاص ت  ارحروف اليا تشت ي ت   القدرة

 ...(.ص-ظه س -طه   -حه د - ـ: )اوخرج نفسه  نتو

 مخحاء رسن ارحروف ع د الحالب

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

1.  

 مفكار ممكار

ـــــر 11 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص دو  )عصـ

 عصر (سج

1 

ــــة ا  .2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج )لا يبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  ســ

 (واحد

ـــلن  12 3 الشردبة ــ ــ ــ ــ ـــج )الســ ــ ــ ــ ــ س  ســ

 السلن (واحد

1 

3.  

 خحأ خحاء

ــــب  13 1 ــ ــ ـــج )ي اســ ــ ــ س  ســـ

 ي اسب (واحد

1 

ـــــ ا   .4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال )الت اضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ض ؤــ

 الت اض ا (سج

ـــن     14 1 ــ ــ ــ ــ ـــج )نظـ ــ ــ ــ ــ ظ  سـ

 نظن (زائد

1 

ـــــين   .5 ــ ــ ــ ــ ـــج )البظــ ــ ــ ــ ــ ــ ظ  ســـ

 البظين (زائد

2 15 

 ةهر (ظ  سج زائد)ةهر 

3 

6.  

 1 قض ج (ض ؤال سج)قض ج 

ق  ســــج )نقـــ   لي ـــا  16

 نق   لي ا (زائد

1 

 3 اعردوا اعردو 17 1 ؤي ة ؤ ة  .7

 1 الواسحية الواصحية 18 3 ال  ا (ؤال سج للباء) ال  ج   .8

 1 ؤواسحة ؤوصحة 19 1 حالة ارحرب حالو ارحرب  .9

    21 1 ؤاخرالف ؤخرالف  .11

 28 مجمو  

 (11)جدول رقن 
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 مخحاء رسن ارحروف ع د الحالبات

 الركرار الصواب اراحأ الرقن الركرار الصواب اراحأ الرقن

ـــالم   .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج )السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  سـ

 (واحدة

 7 1 السالم

 نظام (ظ  سج زائدة)نظام 

1 

 1 م داف محداف 8 1 صالحيتها الصالحيها  .2

 1 مشكال  شكال 9 1 مي ما  ي ما  .3

ـــج   .4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية س  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال فســ

 ال فسية (واحدة

ـــــربم   11 1 ــ ـــــدة )يســـ ــ ــ ـــج واحـ ــ ــ ســـ

 يسربم  (للس  

1 

ــــلم     .5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــج )اوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س  سـ

 اوسلم   (حدةوا

1 11 

 شاصية  خصية

1 

 1 الشيوخ الشوخ 12 2 الشردبة الا يبة  .6

 13 مجمو  

 (12)جدول رقن 

-اوســـاوة: )وتشـــ    ـــله ألاخحـــاء   ـــ  تـــأ ر اوـــربلن ؤلنرـــه ألامه وارالـــط ؤـــ   ارحرنـــات الحوسلـــة والقصـــ  ة تـــ  مثـــ 

فهـو عـدم الرفرسـق ؤـ   ارحـرف الـلي ُيكرـب (  لـ - الـ :)ه مّما سبب اراحـأ تـ  مثـ (اعردى-اعرد)ه و(اوساواة

 (... اعردوا-اعردو: )وال ي حقه وارحرف اللي ُي حق وال ُيكربه مث  ملف الرفرسق ت 

وسمكـج مبار ـة  ـله ألاخحـاء ؤرـدرسب الحـالب والحالبـات . وقد يبود السبب     اسري ال الحالـب تـ  الكراؤـة

 .رحروفعل  فهن اوسمو  حيج يسرحيبوا الرفرسق ؤ   رسن ا

*** 
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 :نتائج البحث

ــَن  ــله 
َ
ظ  بــد مراجبــة ار ــداول إلاحصــائية الــواردة تــ  البتــثه وقراء هــا قــراءة فاحصــة يتبــ   لكــّ ِّ  ي نظــر عِّ

بلمــــــا مبا ــــــد تبلــــــين البرليــــــة لل ــــــاطق    ن   ــــــاه ومــــــج ال ظــــــر تــــــ  
ُ
اوشــــــكلةه وضــــــرورة تشايصــــــهاه وتبرسفهــــــا و

 لق ــــداول ه يمكــــج اراــــروج ؤال رــــائف (12-2)ار ــــداول مــــج 
ك
آلاتيــــةه وإلاجاؤــــة علــــ  ؤقيــــة مســــ لة الدراســــةه وفقــــا

 :مجرمبةه ووا ورد فيها مج ممثلة وشوا د عل  ما وقة فيه الحلبة مج مخحاءه وح  نالرا  

ه ؤنســــبة عامــــة قــــدر ا ( 741: )ؤلــــغ مجمــــو  ألاخحــــاء إلامالئيــــة تــــ  موراق الحلبــــة جميبــــا: موال
ك
مــــج %( 586)خحــــأ

    (246)ها الحلبة جميباه وح  نسـبة م خفضـة مقارنـة  ن   ـا مـج الدراسـات مجمو  الكلمات اليا كرب
ك
  نظـرا

 .الحالب ال يدخ  قسن الشردبة  ال  بد مروره ؤمرحليا إلاعداد اللنوي  ّن الركميل 

 لدى طلبة مبهد البلوم إلاسالمية والبرليـة تـ   ندونيسـياه :  انيا
ك
 ـن نا  إلاع ام مكا  ألاخحاء إلامالئية تكرارا

اراحـأ تــ  الهمــزاته ســواء منــا  تـ  ارالــط ؤــ    مزتــج القحــة والوصـ ه مم ارالــط تــ  كراؤــة الهمــزة اوروســحة 

رحرفــةه ونانــو نســبتها 
ُ
 مــج نســبة مخحــاء طلبــة ار امبــات ألاخــرى     %(586)واو

ك
ه وحــ  نســبة ال تقتــ ب كث ــ ا

ــبف ع ــد طلبــة ار امبــات ألاردنيــة مــج اوــال دي    ه ولبــ َّ الســبب تــ  زســادة  ــله النســبة مّ  (247)تزســد علــ  الّضِّ

تل  الدراسات تركزت عل  الحلبة اوبرـدئ   تـ  مراكـز إلاعـداد اللنـويه ؤي مـا  ـله الدراسـة اسـتهدفو الحلبـة 

ــــ   ـــــام تــ ـــــة إلامـ ـــــا ة ر امبـ ـــــيا الرـ ــــ   ندونيسـ ــــة تــ ـــالمية والبرليــ ــ ــــوم إلاسـ ـــــد البلــ ــــ  مبهـ ـــــردبة تــ ـــن الشـ ــ ـــ   ؤقسـ اولرتقـــ

 .السبودية

  طلبـــة قســـن الشــردبة حفـــظ مجـــزاء مــج القـــرآ  الكـــرسنه وارحــديث ال بـــوي الشـــرسف  ممـــا كمــا منـــه ينلـــب علــ

 .يش       الا رمام اللاتج ؤربلن اللنة البرلية  فها الوسيلة الوحيدة لفهن القرآ  والس ة

 
ك
ة يـــرى الباحـــث مّ  كاـــ ة ألاخحـــاء تـــ  كراؤـــة الهمـــزات تشـــ   ؤوضـــوح   ـــ  ضـــبف الرـــدرسب علـــ  كراؤتهـــا كراؤـــ:  الثـــا

صــحيتةه و لــ  ؤفهــن قواعــد كراؤتهــا اؤرــداء  و  ــراء الرــدرسب وت ودبــه مــج خــالل منشــحة مهــارات اللنــة حيــج 

تنــــدو كراؤــــة الهمــــزات صــــحيتةه وتصــــبح مهــــارة مــــج اوهــــاراته فاوهــــارة ؤمب ا ــــا تشــــ     ــــ  الدقــــة وإلاتقــــا  تــــ  

 .البم 

 
ك
مرا بــة اوبلــن لرحبيــق تلــ  ألانشــحة الــواردة تــ  يــرى الباحــث ؤــأّ  كاــ ة ألاخحــاء الكراؤيــة تشــ     ــ  عــدم : را بــا

اوقــــرره مو تــــ  كرــــاب الحالــــبه كمــــا يختــــ  عــــج ا رمــــام اوبلــــن ؤــــالكن دو  الكيــــف تــــ  تأديــــة الواجبــــات البيتيــــة 

والصفيةه وسقت ح الباحث رحّ   لا اراحأ ؤأ  يرا ة اوبلُن الرـدرسبات الـواردة تـ  اوقـرر الدرا ـ اه مـة مراعـاة 

ؤـــ   الحلبـــةه ولمرا بـــة اوبلـــن اوســـرمر  داء الحلبـــةه وتبزســـز نه وتصـــوسب اراحـــأ منهـــا  ممـــا  الفـــروق الفرديـــة

 .     عالج جزء كب   مج  له اوشكلة -ؤإ     تبا  –يلدي 

                                                           
(

246
 .24مه ص 1989جه جامبة ال  مويه .مج ا   ال اطق   بهاه عاتكة محمد الر ه ر انظر تتلي  ألاخحاء الكراؤية لدى مربلما اللنة البرلية( 

(
247

نســانية انظــر تتليــ  ألاخحــاء الكراؤيــة علــ  مســروى إلامــالء لــدى مربلمــا اللنــة البرليــة ال ــاطق    ن   ــاه متمــد مؤــو الــربه مجلــة دراســات البلــوم إلا( 

 .2117ه 2ه  34  والاجرماعيةه م
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ك
يــــرى الباحــــث مّ  لكراؤــــة الهمـــــزة كراؤــــة صــــحيتة م ــــٌر  و داللــــة تـــــ  الرفرســــق ؤــــ   مبــــانج الكلمــــاته تـــــ  : خامســــا

ه ومعلــُن (ؤصــينة ألامــر)واعلــْن مّ    علــ  نــّ  شــ اء قــدير (: اعلــن)ومــج  لــ  مــثال تــ  نلمــة ألافبــال وألاســماءه 

 (. ؤصينة اسن الرفضي )ه و  معلن (ؤصينة اوضار )مّ    عل  نّ  ش اء قدير

 مـج ؤـ   ا ـ ه مـج ألاخحـاءه تـ  الدرا
ك
سـة وقد اطرد اراحأ ت  كراؤة الهمزات ت  الدراسات الساؤقةه ونا  ؤـارزا

ال قدية اليا قام بها الباحث لكراب تبليما مج تأليف مبلم    ندونيسي   يشار  ليهما ؤالب ا  ت   ندونيسياه 

خحــأه ؤنســبة ( 431)مـرة مــج مجمــو  مخحـاء الكرــاب اليــا زادت علـ  ( 154)فقـد تكــرر  ــلا اراحـأ تــ  الكرــاب 

 .(248)مج مجمو  ألاخحاء%( 36)

 
ك
 تـــ  طلبرـــهه فمســـروى الحالـــب يـــرى الباحـــث مّ  اتقـــا  او: سادســـا

ك
 وا ـــحا

ك
بلـــن مخـــارج ألاصـــوات البرليـــة م ـــرا

   ــ  اراحــأ تــ  رســن 
ك
ملشــر علــ  ُجهــد اوبلــنه فتــ   يخحــئ الحالــب تــ  قــراءة محــد ألاصــواته فإنــه يــلدي االبــا

ارحــرف وكراؤرــهه ولالرــا   اراحــأ تــ  الكلمــة والببــارةه وسنــرف ع ــه ســوء فهــن اوبنــجه وعــدم وصــوله   ــ  الحــرف 

 .آلاخر اوستهدف

 
ك
ُة : ســا با ــّ ِّ

ّ
ش

ُ
ــه يمكــج ارحــّد مــج الي مــة ؤاومارســة اوســرمرةه وتــوف   متاضــج ترلوســة ولنوســة ت يــرى الباحــث منَّ

عل  متاناة اللفظ البربج الةحيحه مج خالل اوسرحيات واوواقف الرمثيلية اليا يمكج رفد اونهاج بها  نج 

 مكاَ  تفاعاله واسرمراعا 
ُ
ؤربلن البرليـةه و تقـا  مخارجهـاه و ـلا يشـ     ـ  ضـرورة م  يكـو  مبلـن يندَو الحلبة

 لربلين الحلبة  صوات ارحروف البرلية ومخارجها عل  الوجه الةحيحه ومـا اسـرقر مـج 
ك
اللنة البرلية مرق ا

 . صفات لقحرف ع د مشا    القّراء ت  البالن إلاسالمج

همه تجبلـــــه يلفــــظ صـــــوت ارحــــاء خـــــاءيـــــرى الباحــــث مّ  تـــــأ ر اوــــربلن ؤلنرـــــه ألا :  ام ــــا
ك
ه ...ه وصــــوت الشـــــ   ســـــي ا

يوجـد لهـا نظ ـ  تـ   وخاصة   ا نا  الصـوت اووجـود تـ  البرليـة ال وجـود لـه تـ  لنرـه ألامه فـارحروف الراليـة ال 

ـــاده (اوفخمــــة)ارحــــاءه واراــــاءه والشــــ  ه والصــــاد : اللنــــة اواليوســــة الشــــائبة تــــ   ندونيســــيا ومال ديــــا وحــــ  ه والضـ

 . (249)والن   والب   مة اخرالف عل   بضها 

 
ك
 يش   اراحأ ت  إلاع ام     اضحراب قدرة الحلبة عل  الرمي د ؤ   ارحروف اوي مة مج ا   ا ع دما: تاسبا

  ظه و ظ )ه ولـــ   (ده  )ه و(يه ل)ه وتــ  (س ش)ه وتــ  (ص ض)ه وتــ  (به ته ب: )يتشــاؤه الشــك  تــ  نتــو

وسمكـــج مبار رــــه مثــــ   ــــلا اراحــــأ ؤــــالرفرسق ؤــــ   مصـــوات ارحــــروف ورســــمها تــــ  ؤــــدء الربلــــينه وتــــدرسب ( ... ط

 ... راءة واوتاد ة الحلبة ؤأمثلة اليا تم د ؤ   الصاد والضاد مثاله مج خالل مهارات الكراؤة والق

                                                           
(248)

خالــد خمــيس فــّراجه اوــلتمر الــدو   للنــة البرليــةه . اللنــة البرليــةه دراســة نقديــة لنوســة ترلوســة تــ  ضــوء اللســانيات الرحبيقيــةه د انظــر كرــاب دروس 

 .171ه ص 2مه مجلد 2113انتشار اللنة البرلية و قافتها ت  البالن :  ب وا 
(249)

-blog)انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالت تبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اللنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البرليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي إلاندونيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ه مفرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىه  

post.html/12http://drhmiftahulhudamag.blogspot.com/2009/) 
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ك
بــــّزى  بــــ،  -تــــ  رمي الباحــــث- ّ  اراحــــأ تــــ  رســــن ارحــــروف يبــــود : عاشــــرا

ُ
  ــــ  مراحــــ  الربلــــين ألاوليــــةه وقــــد ت

ألاخحــاء   ــ  ســرعة الحالــب تــ  م  ــاء كراؤــة الاخربــاره ولكــج  لــ  يشــ     ــ  حاجــة اوربلمــ   تــ  مرحلــة إلاعــداد 

اجــة واوســروىه وسمكــج تبزســز دور اوبلــن ؤالرقــارسر إلاشــرافية اللنــوي   ــ  مرا بــة الرــدرسب وتكــرارهه حســب ارح

 
ك
  نجـازه مـة الحلبـة عاليـة

ُ
والف ية وشهادات تقدير وار وائزه كمـا يمكـُج تبزسـز اوبلـنِّ اورم ـد الـلي تكـو  نسـبة

 
ك
 ومب وسا

ك
 .ماديا

 تـ  علمـه وعملـه ومسـاليب تدردسـه الشـائقة
ك
 مرم ـدا

ك
واو وعـة تقـ ُّ نسـبة  ول اء عليـه فإنـ  مي مـا وجـدت مدرسـا

ألاخحـــاء إلامالئيـــة علـــ  اخـــرالف منواعهـــا ع ـــد طلبرـــهه فهـــو يســـرحية توةيـــف الاســـرما  والقـــراءة واوتاد ـــة تـــ  

 .تدردس مهارات الكراؤةه و ل  ؤرفبي  او هج الركامل  ت  الردردس

باحــث م  يركـــز تـــ  وم بــا للـــبس الــلي قـــد يتصــ  تـــ  كراؤــة الحلبـــةه وع ــد مـــج يراجــة كراؤـــة الحلبــةه يقتـــ ح ال

ؤداية تبلين الحلبة عل  اراط النسـخ   نظـرا لوضـوحهه وسـهولة قراءتـهه والسـرخدامه تـ  الكرـب اوحبوعـةه 

ــــة  ـــيب اللوحيـ ــــ  ارحواســ ــــة تـ ــــةه ( IPAD)ولشـــــيو  الكراؤـــــة إلالكت ونيـــــة الرقميـ ـــف اللكيـ ــــة ومجهـــــزة الهواتــ والباديـ

 .ال ارحديثةه وترس  عت  الت يد إلالكت ونجفيمكج للمدرس  عحاء واجبات تلّدى مج خالل تق يات الاتص

 ّ  تــدردس قواعــد كراؤــة الهمــزة عــج طرســق توةيــف مكاــ  مــج مهــارة تــ  م  ــاء الرــدردس  نــالقراءة : حــادي عشــر

واوتاد ـــة يـــلدي   ـــ  تقليـــ   ـــله ألاخحـــاءه مـــة الببـــد مـــا ممكـــج عـــج الشـــا  وال ـــادر والقليـــ  تـــ  تـــدردس قواعـــد 

ن ال تبقـده  فمـثال نلمـة ال تو والصرف وإلامالءه مو 
ّ
يّسـُر الـربل

ُ
ت  اوسألة قوال ه  ال ما نا  لفائدة ومبرفره ت

 مج كراؤتها عل  نت ة ( مسلول)
ك
 .مة جواز الحرسقر  ( مس ول )ح  مكا  صواؤا

: يـــرى الباحـــث مّ  الســـبب تـــ  ارالـــط ؤـــ   ارحرنـــات الحوسلـــة والقصـــ  ة يبـــود   ـــ  مســـباب منهـــاه موال:  ـــانج عشـــر

ــه  ســبب عــدم تــوافر ارحرنــات الحوسلــة تــ  اللنــة ألام اللنــة ألا  يــلدي   ــ  ( إلاندونيســية مو اواليوســة)مه فرجــد منَّ

ارالــــط ؤــــ   ارحرنــــات الحوسلــــة والقصــــ  ة تــــ  اللنــــة البرليــــةه ومــــج النرســــب م  اللنــــة اواليوســــة تســــربم  آالف 

نـــة ألامه لهـــلا يـــرى الباحـــث م  ه ولكنهـــا تلفـــظ ؤرقصـــ   ارحرنـــات الحوسلـــة  نـــج ت اســـب الل251ألالفـــاظ البرليـــة

 . (251)تبلين الحالب الرفرسق ؤ   ارحرنات يتراج م ه     كث   مج الردرسب واومارسة

 
ك
طرسقــــة لفــــظ اوبلــــن للمفــــردةه ونحقــــه لصــــوت ارحــــرف تــــلّدي   ــــ  م  تجبــــ  الحالــــب يشــــبر م  ارحركــــة :  انيــــا

ـــن إلا  ـــظ الباحــــث م  اوبلـ ـــ  ة حــــ  حركــــة طوسلــــة مو البكــــسه وقــــد الحـ ندونيســــ ا يســــلن علــــ  الحلبــــة ؤمــــّد القصـ

 (.السالمو عاليكوم ورحمرو اللها ولركآته: )ارحرنات القص  ةه وجبلها طوسلةه فيقول 
                                                           

(251)
خمســـة آالف لفظـــة مـــج مصـــ  عربـــجه ا ـــ  منـــه حصـــ  فيهـــا ( 5111)يلكـــد الباحـــث متمـــد رضـــوا  مـــج مال ديـــا م  اللنـــة اواليوســـة تترـــوي مـــا يزســـد علـــ   

تتــوالت اللفــظ البربــج تـــ  )انظـــر ... لقحرنـــات الحوسلــة مو البــدء ؤالســاكج  تتــوالت صــرفية لرروافــق مـــة ال ظــام اللنــوي تــ  اللنـــة اواليوســةه مــج تقصــ   

 .م2112ه رسالة دكروراهه جامبة ال  مويه (ألالفاظ اوقت ضة ت  اواليوسةه دراسة وصفية تتليلية ت  قاموس ديوا 
(251)

للنـة ألامه و ـو مـا يسـمج ؤالرـداخ  اللنـويه مو ؤالرقاؤـ  اللنــويه يـدّل تـأ ر الحالـب ع ـد تبلمـه لنـة  انيـة ؤاللنـة ألام علـ  الرـأ ر الســل ا تـ  ال قـ  عـج ا 

الوجــوه وســرى مصــحاب الرقاؤــ  اللنــوي من ــا يمكــج  فــادة الحالــب م ــه ؤتيــث يم ــد اوــدرس للحالــب الفــروق تــ  منظمــة اللنــة اوربلمــة واللنــة ألامه ومــا 

رض مــ هج الرقاؤــ  اللنــوي لالنرقــاد فجــاء مــ هج تتليــ  ألاخحــاء ليأخــل مكانــهه وقــد اوربلمــة وألامه وقــد تبــ: واوفــردات اوتشــاؤه تــ  اوبنــج ؤــ   اللنرــ  

 .ميد م هج تتلي  ألاخحاء اودرسة اوبرفية السلوكيةه واودرسة الروليدية
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مــــج خــــالل مرا بــــة تبلــــين اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا تــــ  الكرــــب واوقــــررات اودرســــية وع ــــد :  الـــث عشــــر

القلــنه اقت حــو طرسقــة تــ  تــدردس اوبرفــة تقــوم مبلمــا  بــ، اوــدارس الكب ــ ة تــ   ندونيســياه مثــ  مبهــد دار 

تــدلُّ علــ  الركــرار والرتف ــده وتتديــد مبنــج اوفــردة  بــدة وجـــوه  فالرــاءمصــحقأ تمــره ( ت م ر: )علــ  ارحــروف

 ومتاد ـةه : تدل عل  اومارسة الوةيفية للنـة واوينوصور ووسائ  تبليمية م اسبةه 
ك
قـراءة وكراؤـة واسـرماعا

تدل عل  الرلط ؤ   الكلمات مج خالل مبرفة تراكيب ار ملر   الفبلية  والراء. وألاناشيدوالرمثي  واوتاناة 

 .والاسمية ورواؤط ار ملة البرليةه واسردعاء اوبنج ر اره ومرادفه

عــدم توةيــف اللنــة البرليــة الفصــيتةه واســرخدام الله ــات الباميــة يــلدي محيانــا   ــ  الوقــو  تــ  : را ــة عشــر

 .إلاخحاء إلامالئية

*** 

 الخووواتمة

 : يرى الباحث مج خالل  له الدراسة اراروج ؤالروصيات وال رائف آلاتية

1.  
ك
للمبلن دور مهن ت  شيو  ألاخحاء إلامالئية لحلبة اللنة البرلية لل اطق    ن   ا  فإ ا نا  اوبلن مرق ـا

و ألاخحاء إلا 
ّ
 قل

ك
 ت  عملهه مخلصا

ك
 . مالئية ع د الحالبوهارات البرليةه ومساليب تدردسهاه جادا

 ّ  تتليـ  ألاخحـاء إلامالئيـة وتصـنيفها تـ  اللنـة البرليـة يترـاج   ـ  مْ  يكـو  اوبلـن علـ  درجـة جيـدة مـج  .2

 .ارات ة والرخصط

وترــــوى اوـــــادة الدرا ـــــ ّا دوٌر مهــــٌن تـــــ  نـــــزو  الحلبـــــة ا ــــ  البـــــرب نتـــــو  تقــــا  اللنـــــة البرليـــــةه فال صـــــوص  .3

 . ت  تبزسز القراءة والكراؤة ارحيوسة ار ا ؤة  ات م ر  ي داللة

يمكـــج الاســـرفادة مـــج تحبيـــق نظرســـة تتليـــ  ألاخحـــاء تـــ  تتســـ   مداء اوبلـــن وعـــالج ألاخحـــاءه والرخحـــيط  .4

للمقررات الدراسـيةه والرـدرسب تـ  م  ـاء البمـ ه ومبرفـة مسـروى مـا تتقـق مـج م ـداف َمرُجـّوة  تـ  تبلـين 

 .اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

 م .5
ُ

 ت  توةيف الرق يات يأم  الباحث
َ

ج اوبلم   والباحث   واورخصص   ت  تك ولوجيا اوبلومات البتث

ارحديثــةه وخاصــة الهواتــف اللكيــة تــ  تبلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــاه عــج طرســق تكليــف الحلبــة 

 .ؤواجبات ومنشحة يمكج حلها ؤاسرخدام  له الهواتف

اللنوســة وال توســة وإلامالئيــةه ؤتيــث يكــو  لــديها القــدرة : فيــدعو الباحــث   ــ  تحــوسر مبــاجن  ــله الهواتــ .6

علــــ  اقتــــ اح حلــــول صــــحيتة لنخحــــاء اللنوســــة والّ توســــة وإلامالئيــــة اليــــا يقــــة فيهــــا الحلبــــةه حيــــث يخرــــار 

ه 
ك
ــــج وتركيبــــا الحالــــب مــــج ؤــــ   ارحلــــول اوقت حــــة تــــ  الهــــاتف ار ــــواب مو الكراؤــــة الةــــحيتة واو اســــبة مبنك
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 تــ  م  ــاء كراؤرــه وسربــرف مــج خــالل مبــا
ك
جن الهــاتف علــ  مزســد مــج اوفــردات والقواعــده اليــا تــأتج عرضــا

 . للواجباته ولتثه عج مبانج اوفردات

يــرى الباحــث م  الــرلط ؤــ   مهــارات اللنــة ألاربــة تــ  م  ــاء الرــدردس يســاعد كث ــ ا تــ  تثبيــو قواعــد إلامــالء  .7

ـــ ـــاه فــــإ ا اسـ رحا  اوبلــــن م  يجمــــة  ــــله اوهــــارات تــــ  ارحصــــة واوتاد ــــة والقــــراءة والكراؤــــة  نظــــرا لت اؤحهـ

الصـــفية الواحـــدةه فإنـــه ســـ ديد مـــج فاعليـــة الحلبـــة وانتبـــا هن وقـــدرا هن علـــ  الاســـتيبابه وســـيقل  مــــج 

 . (252)ار هد والوقو اوحلول    داء الهدف مو ال راج اورجو تتقيقه 

وتق يا هــا ارحديثــة يقلــ  مــج ألاخحــاء يـرى الباحــث م َّ الاســرخدام او اســب للوســائ  وتك ولوجيــا الربلــين  .8

إلامالئيـــة ع ـــد تبلـــين اللنـــة لل ـــاطق    ن   ـــا  نظـــرا وـــا تتد ـــه  ـــله الوســـائ  ارحديثـــة مـــج تـــوف   الوقـــو 

وار هده وزسادة ترك د الحالبه وسرعة مبار ة اوشكالت الت ؤوسة والبلمية  مما يش       ضرورة تـدرسب 

 .ة ت  الردردساوبلن عل  اسرخدام الرق يات ارحديث

كث ــ  مــج ألاخحــاء الشــائبة ع ــد الحلبــة ا ــ  البــرب تشــبه مــا يشــية ع ــد الحلبــة البــربه مــة اخــرالف تــ   .9

ومج  ل  كراؤة الهمزات والراء اورلوطة واوفروحةه و  بات ألالف الفارقة مة الاسن ؤـدال . نسبة تكرار ا

 .مج الفب 

 اورخصصـ   تـ  تك ولوجيـا الربلـين   .11
ُ

 ـ  تصـمين مواقـة  لكت ونيـةه ولـرامف تفاعليـة تسـاعد يدعو الباحث

 .اوبلم   والحلبة ت  تبلن البرلية ومهارا ها عل  ارار مواقة تبلين اللنة إلانجل دية والفرنسية

يقتــ ح الباحــث تــدرسب مبلمــا اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا مــج خــالل دورات قصــ  ة تــ  م  ــاء ارادمــة  .11

واعد ا ت  البرلية ومخارج مصوات ارحروف ؤاسرخدام ألاجهـزة الصـوتيةه عل  مهارات تدردس الهمزة وق

 .والصور ارحديثةه وخاصة قب  ؤدء البام الدرا  اه ومرا بة تحبيق الحلبة ت  كراؤا هن

**** 

  

                                                           
252

 مـج اوبلمـ   يركـزو  تـ  
ك
ارحصـة الواحـدة علـ   الحظ الباحث مج خالل عمله إلاشرات  علـ  مبلمـا اللنـة البرليـة وـدة سـو سـ وات مرواصـلة م  كث ـ ا

 .مهارة واحدة مو ا نر  ه ونادرا ما يوةفو  اوهارات ألاربة للنة مجرمبة ت  حصة صفية واحدة
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 املصادر واملراجع

ه ألارد ه 1ه  دار وائــــ ه ط9ألاخحــــاء اللنوســــة تــــ  ضــــوء علــــن اللنــــة الرحبيقــــجه متمــــد مؤــــو الــــرُّبه .1

 .م2115

 عــــــداد تــــــدرسبات نتوســــــة تأ يليــــــة لحلبــــــة البلــــــوم إلاســــــالمية والبرليــــــة علــــــ  ضــــــوء مــــــ هج تتليــــــ   .2

ألاخحــاءه عبــد الــرحمج ؤــج شــي ه ورســن التــ يه منشــور تــ  كرــاب مجــاالت تبلــين اللنــة البرليــةه 

 .م2113ه (IIUM)متمد صت ي شهرسره نشر ار امبة الباوية إلاسالميةه مال ديا : تترسر

 .1975 ؤرا ينه عبد البلينه مكربة ارسبه القا رةه   قين ت  الكراؤة البرليةهإلامالء والت .3

تتلي  ألاخحاء الكراؤية عل  مسروى إلامالء لدى مربلما اللنة البرلية ال اطق    ن   اه متمد مؤو  .4

 . 2117ه 2ه عدد 34الرُّبه مجلة دراسات البلوم إلانسانية والاجرماعيةه ار امبة ألاردنيةه مجلد 

تتليــ  ألاخحــاء الكراؤيــة لــدى مربلمــا اللنــة البرليــة مــج ا ــ  ال ــاطق   بهــاه عاتكــة محمــد الرــ ه  .5

 .م1989جه جامبة ال  مويه .ر

تتــــوالت اللفــــظ البربــــج تــــ  ألالفــــاظ اوقت ضــــة تــــ  اواليوســــةه دراســــة وصــــفية تتليليــــة تــــ  قــــاموس  .6

 .م2112ه ديوا ه متمد رضوا  ؤن متمد خلي ه رسالة دكروراهه جامبة ال  موي

ار امبـــة ألاردنيــة نمو جـــاه خالــد مؤـــو عمشـــة : ُمشــكالت وحلـــول / تبلــين البرلّيـــة لل ــاطق    ن   ـــا .7

 .2115ه 3ه البدد 32وزميلهه مجلة دراسات ار امبة ألاردنيةه مجلد 

 .2118تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه عمر الصديقه الدار الباويةه ارارطومه  .8

ـــة للنـــــة البرليـــــةه ار امبـــــة  تبلــــين اللنـــــة البرليـــــة .9 ـــا  اـــــراض خاصـــــةه اوــــلتمر البـــــالما الرا ــ وآدابهــ

 .م2113ه (IIUM)الباوية إلاسالميةه مال ديا

دراســة تــ  الرتليــ  اللنــوي  داء دار ــ ا البرليــة مــج اوــال دي   تــ  ار امبــات ألاردنيــةه حــاج ياســر  .11

 .2111ه ار امبة ألاردنيةه  سماعي  عمايرة: ه  شراف(ماجسر  )رسالة جامبية  .اؤج  سماعي 

ـــ  ال ـــــاطق   بهــــا .11 ـــن اللنـــــة البرليــــة لـــــدى ا ـ ـــبولات تبلـ دراســــة ميدانيـــــة تــــ  مراكـــــز تبلــــين اللنـــــة : صـ

ـــقه  ـــ  متافظـــــة دمشــ ـــا تــ ـــ  ال ـــــاطق   بهــ ـــج مؤـــــو حمـــــرةالبرليـــــة لن ــ رســـــالة ســـــام عمـــــاره :  شـــــراف .مهــ

 .2117جامبة دمشقه ( ماجسر  )جامبية 

 .م1986ه سورسةه 2طرق تدردس اللنة البرليةه جودت الرنابجه دار الفكره ط .12

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%211%7E%21%D9%85%D9%87%D9%89+%D9%81%D9%87%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A9.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%211%7E%21%D8%B3%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81.
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كرــاب دروس اللنــة البرليــةه دراســة نقديــة لنوســة ترلوســة تــ  ضــوء اللســانيات الرحبيقيــةه خالــد  .13

انتشـار اللنـة البرليـة :  ندونيسـياه  ب ـوا  UIخميس فّراجه اولتمر الـدو   للنـة البرليـةه جامبـة 

 .م2113و قافتها ت  البالن 

 .لسا  البربه اؤج م ظوره دار صادره ؤ  وت .14

يـــة تـــ  تبلـــين اللنـــة البرليـــة لن ـــ  ال ـــاطق   بهـــاه وليـــد الب ـــاتجه دار ار ـــو رةه اللســـانيات الرحبيق .15

 .2113عما ه 

 (. /http://farraj17.blogspot.com)اللنة البرلية ت   ندونيسياه خالد خميس فراجه  .16

جامبـــة مم : ه مكـــة1رشـــدي طبيمـــةه ج اورجـــة تـــ  تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق   ؤلنـــات مخـــرىه .17

 .م1986 1القرىه ط

 .1981اوي ن الوسيطه  ؤرا ين مصحفى وزمالؤهه مكربة دار الدعوةه تركياه  .18
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 نجو  محمد الحوسني. د :الباحث

 "م 1188بغيرها   العربّية للناطقين اللغة ملادة الوطنية الوثيقة"

 جامعة إلامارات العربية املتحدة / كلية التربية / مساعد العميد لشتون الطلبة ودعم الخريجين 

 

 :تعريف الوثيقة    

ين تبــد  ــله الو يقــة مول و يقــة وط يــة وــادة اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا  تبرمــد ا وزارة الت ؤيــة والربلــ   

 .ؤدولة إلامارات البرلية اورتدة 

ا لروجهات  السياسة الربليمية ت  الدولة ه وتلبية رحاجة اوربلم   مج جمية ار نسيات  
ك
وقد جاءت انبكاسـ

اليــا تــربلن اللنــة البرليــة تــ  مــدارس الدولــة ؤوصــفها لنــة  انيــة  نيــة تــدردس مهارا هــا ألاربــة ومبارفهــا ألادؤيــة 

ـــا اللنوســــة و  فــــق محــــدب ألاســــاليب الت ؤوســــة  لرمكــــ   اوربلمــــ   مــــج الرواصــــ  الشــــفوي والكرــــابج تــــ  ومفا يمهـ

 .مواقف حقيقية تسا ن ت  نشر  قافر ا البرلية ومبادئ ا وقيم ا إلاسالمية ؤ   شبوب البالن 

ا ضرورة م  يكو  اوبلن واوـربلن طـرف   فـاعل   تـ  البمليـة الرب ا كب  ك ليميـة ه ومما تلكد عليه الو يقة تأكيدك

 :فها تبرمد عل  

يمرلــ  كفايــات مبرفيــة وترلوســة تل لــه لربلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق   معووووووووووولم مووتمكن موون مادتووه مثقووف -1

 ن   ــــاه ومحلــــة علــــ  محــــدب ال ظرســــات الت ؤوســــة تــــ  مجــــال تبلــــين اللنــــات ومســــاليبها وطرائقهــــا ه وساــــ ي اوــــ هج 

 .ره وشنفه بها ؤأنشحة  ؤداعية تبكس  قافره وحبه وه 

ا وكراؤـة ه وسرحلــة   ـ  مرا بــة دراسـتها و البتــث تـ  علومهــا متعوووووووووووووولم -1
ك
يتــب اللنـة البرليـة وسرواصــ  بهـا تتد ـــ

 .وف وهها 

ا يرتكــز 
ك
وقــد تــن ؤ اءالو يقــة وفــق مبــاي   عاويــة مبرمــدة تــ  تــدردس اللنــات ارحديثــة لن ــ  مؤ ائهــا لركــو  م حلقـــ

 .ؤ اء ألاوعية او ه ية اوالئمة وراح  الربلين ارااص قب  ار امع  عل  مسس علمية ت  

 :كما حرصو ر  ة الرأليف عل  ؤ اء الو يقة وفق متاور اشرملو عل    

 .دواع  ؤ اء الو يقة ومرتكزا ها -

 مسس ؤ اء م هج اللنة البرلية -

 .ألا داف البامة -
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 .بين جميع املراحل التعليمية  معايير بناء منهج رياض ألاطفال لتحقيق التكامل

 :وقد جاء توزيع املعايير وفق ثالثة مسارات  

 .توزيع املعايير حسب أفرع املادة ومهاراتها : ألاول 

 (.81-8)توزيع املعايير حسب الصفوف من الصف  :الثاني 

 (.مبتدئ ، متوسط ، متقدم )توزيع املعايير حسب مستو  املتعلمين : الثالث 

ـــرمل   ـــا اشــ ـــت اتيجيات كمـ ـــف الرقانــــة و ســ ـــن اللنـــــة البرليــــةه وتوةيــ و علــــ  خرسحـــــة للموضــــوعاته ومبـــــاي   وبلـ

الرــــدردس والرقــــوسنه ؤااضــــافة   ــــ   دراج نمــــا ج مــــج مدوات الرقــــوسن وألانشــــحة الربليميــــة ه وموجهــــات ؤ ــــاء 

 .ألاوعية الربليمية 

هـا قاؤلـة للرحـوسر والربـدي  علـ  ضـوء مـا و  ا نانو  له الو يقـة اسـرجاؤة للسياسـة الربليميـة تـ  الدولـةه فإه

 .يسرجد مج مفكار ونظرسات ونرائف عملية ه فالرحوسر عملية مسرمرة تسرجيب رحاجات اوجرمة واوربلم  

   اايــــة الو يقــــة حــــ  ؤ ــــاء م ــــاهج مرحــــورة تواكــــب الرحــــورات الباويــــة لرغــــئ اوربلمــــ     ــــ  مجرمــــة اوبرفــــةه  

هــا   ــ  تبلمهــا مــج جهــةه والرأكيــد علــ  مــا تمرلكــه اللنــة البرليــة مــج خصــائط وتتبــب اوربلمــ   مــج ا ــ  مؤ ائ

 .   تمكنها مج م  تكو  ت  عداد اللنات الباوية اراالدة مج جهة مخرى 

 منهجية الوثيقة وفلسفتها                     

مج مرحلة رسـاض ألاطفـال جمية اوراح  الربليمية لتشم  ؤ يو و يقة مادة اللنة البرلية لل اطق    ن   ا   

حيج مرحلة الربلين الثانوي وفق مباي   ار ودة الباوية ت  تبلين اللنـات ارحديثـة لن ـ  مؤ ائهـا ه و ـله اوبـاي   

تبتــ  عــج ســقف توقبــات عــال نأمــ  م  يتققــه اوربلمــو  مــج جميــة ار نســيات اليــا تــربلن اللنــة البرليــة تــ  

تجســد رابــة حقيقيــة  ؤــأ  تصــبح اللنــة البرليــة لنــة متببــة يقبــ  مــدارس الدولــة ؤوصــفها لنــة  انيــة ه وحــ  

لقضـاء حـوائجهن وتبـرف مزايا ـا وخصائصـها   عليها اوربلمو  مج ا   مؤ ائها ه وسرواصلو  بهـا تتـد ا وكراؤـة

 .ه وليكتشفوا مج خاللها القين البرلية وإلاسالمية ألاصيلة هوالت اب الوطنا لدولة إلامارات البرلية اورتدة 

  ــ  مــ هج لنـــوي مرحــور يســرجيب   ــ  مرحلبــات البصـــر اوربلمــ   وقــد جــاءت الو يقــة الوط يــة تلبيـــة رحاجــة 

وشـروطهه قـادر علــ   كسـاب اوربلمــ   اوهـارات الضـرورسة اليــا تـل لهن وتمكــنهن مـج الربـايش مــة زمـج يبرمــد 

ا مـــج مصـــادر القـــوة والبقـــاء ه فضـــال عـــج تلبيـــة حاجـــا ا مساســـيًّ  هن الاجرماعيـــة تـــ  الرواصـــ  مـــة اوبرفـــة مصـــدرك

اوجرمــــة البربــــج داخــــ  الدولــــة وخارجهــــا وحاجــــا هن الروحيــــة لرنليــــة نفوســــهن ؤاوبــــانج ار ميلــــة وال صــــوص 

ألادؤيـــة الباليـــة اليـــا ستســـا ن تـــ  توســـية مـــداركهن ومفـــق تفك ـــ  ن ه وتـــ  تـــرليتهن علـــ  تقبـــ  آلاخـــر والربامـــ  

 .ؤ ضج ووع  وتقدير 
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مبـاي   ونـواتف للـربلن وملشـرات مداء تتقـق الانسـ ام اونهجـ  ه لب ـاء قاعـدة مبرفيـة  ولقد ؤ يو الو يقـة علـ 

 .مشت كة ؤ   ن  ألاطراف اوب ية ؤالبملية الربليمية مج قادة ترلوس   ومبلم   ومربلم   ومولياء ممور 

مراحــ  الربلــين  اليــا جـاءت تــ  الو يقـة وتــ  جميـة مهووارات الاسوتماع والتحوودث والقووراءة والكتابوة    مبـاي   

تفوق مسروى الرلكره وتبنج ؤاوربلن ليكـو  قـادرا علـ   عحـاء مبنـج للموقـف الـلي يواجهـه ه ودسـردل عليـه 

ـــا  ـــدرج تتتهــ ـــا يظهر ـــــا ه وت ــ ـــلوكيات البقليـــــة اليـ ـــ  م  يفســـــر مو (ملشــــرات ألاداء ) مــــج مجموعـــــة الســ ـــج مثــ ه مــ

ما ه كما ت درج تتتها مهارات الرتلي  والت كيب يسركم  مو يشرح مو يتانج مثاال مو يسرنرف مو يبت  عج ش اء 

ممــــا ي مــــا  مهــــارات الرفك ــــ  البلمــــا والرواصــــ  . وتحبيــــق مــــا تبلمــــه تــــ  مواقــــف حياتيــــة تل ــــا ميولــــه وراباتــــه 

اوجرمعـــ  مـــج خـــالل رلـــط اوـــادة ؤق ـــوات مصـــادر الـــربلن هوسث ـــ  اوـــربلن    ـــ  البمـــ  إلاضـــات ه نالواجـــب اوند ـــ  

اتج َّ والاعرماد عل  ال
َّ
 .فس ت  عملية الربلن الل

 

ا عــج الربقيـــد ه وم  املفووواهيم النحويووة والبالغيووة  وقــد تــن اخريــار  ؤدقـــة ممــا يرصــ  ؤتاجــة اوربلمـــ    بيــدك

يكو  ال ط اللنوي م حلقا الكتسـاب ألاسـاليب والت اكيـب اللنوسـة السـليمةه لـلا اعرمـد علـ  متانـاة منمـاط 

 .إلاعراب ت  صفوف مرحلة الربلين الثانوي  الت اكيب ال توسة والبالاية ه ومدرج

لووووة  أي: املقصووووود بووووه هنووووا ووووة بطريقووووة متكام  حوية
ة
خوووور  : هووووو تنظوووويم الوووودروس الن

 
ووووة ألا برْبطهووووا بووووالفروع اللغوية

ة ة عن فروعها اللغوية
ة
 تدرس مادة النحو كمادة مستقل

ة
 .كالكتابة  والقراءة والحوار، وأل

 

القصــة واوقــال ه واوســرحية ه والشــبر ) ليشــم  الف ــو  ألادؤيــة ارف ألادبيووة التنوووع فووي مجووال املعووكمــا روعــ  

ـــت كة ه وعــــالن ..(واو ــــاةرة  ـــالمية والثقافــــة البامــــة اوشـ ـــج الثقافــــة البرليــــة إلاسـ ـــد ؤأههــــا مســــرمدة مـ ه وحــــ  ترم ـ

ق البلميـــة مـــج اوـــربلن وا رماماتـــه تـــ  البيـــو واودرســـة ه وال ـــادي وألاصـــدقاء لرقـــرر القـــين إلايجاؤيـــة وارحقـــائ

ا 
ًّ
ا وجماعيـ

ًّ
ا وعمال فرديـ

ًّ
ا وعقليـ  .خالل ألانشحة والردرسبات اليا ترحلب نشاطا حركيًّ

 دور الصووور والرسوووومات والخووورائط املفاهيميوووةونظــرا الســـتبباد اللنــة الوســـيحة فقــد تـــن الرأكيـــدعل         

ا مج البه ة واوربةه ودساعد اوربلم   عل  اكتساب   .القدرة عل  الرفك   ؤالبرلية مما يضفج جوًّ

 :ه روع  ت  اوفردات اليا يسرخدمها اوربلن ما يل   املعجم اللغوي للمتعلموت  مجال      

  ا نلما تقدم اوربلن ت  مراح  الربلين ه وتقدين اوفردات ألاساسـية للنـة البرليـة مروخيـة الردرج صبودك

 .ال ظام الصوتج ؤظوا ره اوخرلفة 

 دة ومتـــددة تـــ  نـــ  درس مـــة ضــــما  تـــرّدد اوفـــردات مـــج درس آلخـــر ومبار تهـــا مـــج خــــالل م  تكـــو  جديـــ

الســياق الــلي وردت فيــه ه وكــلل  تقــدين مفــردات الضــد وار مــة مــج خــالل منشــحة شــائقة ومتببــة ه 

لتســا ن تــ  نشــر لنر ــا البرليــة ؤــ   جميــة ولأســاليب الــربلن النشــط  نــالربلن ؤاللبــب والــربلن الربــاونج ه 

 .والشبوب  ولرربرف  قافر ا البرلية وإلاسالمية ه وتبزز  وست ا ورسالر ا إلانسانيةألامن 
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    ـــ  اورحلــــة الاؤردائيـــــة ه وحــــ  حـــــوا ـــ  تـ ـــا الحفــ ـــا ينبغـــــ  م  يربلمهـ ـــن تتديــــد عـــــدد اوفــــردات اليـ -2111)تـ

نلمـــة يبرقـــد مههــــا نافيـــة    يكـــو  لــــدى الحفـــ  مي ــــن يفـــج مرحلبـــات ارحيــــاة شـــرسحة م  يــــربلن ( 2511

 : هارت   مساسير   م

 .تركيب الكلمات  :أولهما         

 .كيفية اسرخدام اوي ن :  وثانيهما     

الغنيووة  املخووابر اللغويووة واملكتبووات املدرسوويةولبــ  مــج م ــن مــا  هــدف  ليــه الو يقــة لضــما  نجاحهــا وجــود   

ورحلــة البمرســة وتل ـــا ترفــد الكرــاب اودر ــ ا ه وت اســـب ابمصووادر املعرفووة مووون كتووب ، وقصووص، وبرمجيوووات 

 .رابات اوربلم   وميولهن 

ا علــــ    ا كب ــــ ك تــــدرسبا مكثفــــا يســــهن تــــ  نشــــر  قافــــة  وتوووودريب املعلمووووينه  ضوووورورة تأهيوووول امليوووودانوتلكــــد تأكيــــدك

الو يقــــــة ورلــــــط اويــــــدا  ؤالفلســــــفة اليــــــا ترب ا ــــــا ه وضــــــرورة وضــــــة  ســــــت اتيجيات وا ــــــحة ودقيقــــــة للمرا بــــــة 

دد ت  ا
ُ
 .لو يقة مباي   مبلن اللنة البرلية لل اطق    ن   اوالرقوسنه كما حـ

 :ه لـــــــ ومن متطلبات نجاح الوثيقة تأسيس نواة للبحث العلمي في الدولة تخدم اللغة العربية

تمـد اويــدا  ؤالرجـارب واراتــ ات والدراسـات وألاؤتــاب اورصـلة ؤربلــين اللنـة البرليــة لل ـاطق    ن   ــا واليــا -

 .البم  وتتس   ؤي ة الربلن وتحوسر ألاداء فيها  ستسا ن ت  تجوسد

علــــ  ألاســــس البلميــــة والت ؤوســــة اليــــا  –مــــج م وليــــاء ممــــور ومهرمــــ    - اطووووالع ألاطووووراف ألاخوووور  ذات العالقووووة- 

ا مج مسباب نجاح او هج ه ووسيلة مساسية مج وسائ  تحوسره  ا مهمك  .قامو عليها الو يقة ه و لا يبد سببك

ة اللنــة البرليــة ارحيوســة ه ومســباب خلود ــا ولقائهــا ومكانتهــا ؤــ   لنــات البــالن ه ودور ــا تــ  نشــر الــوع  ؤأ ميــ-

 .حياة اوربلم   ال اطق    ن   اللنة البرلية الليج نرحلة      نجازا هن وننرظر نجاحا هن 

  الوثيقة ومرتكزاته بناء دواعي                                                        

 تـ  الربليميـة اوراحـ  جميـة تـ   ن   ـا لل ـاطق   البرليـة اللنـة وـادة م ـاهج  عـداد   ـ  الوط يـة الو يقـة  هـدف   

 :م مها مخرلفة لدوا  الثانوي  الربلين مرحلة حيج ألاطفال رساض مرحلة مج الدراسية الصفوف

 اوبلوماتية وال صوص ألادؤية اوبارف خالل مج إلانسانج الفكر نشر . 

 والربلين الربلن اايات عل  وانبكاسه الت ؤوي  الفكر   راء. 

 مخرى  جهة مج اوربلن لدى الفردية ارحاجات وتن   ه جهة مج واوجرمبية الت ؤوسة الاحرياجات مسايرة. 
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 وتتقيقـا الربليميـةه البمليـة متـور  منـه   ـ  ؤـال ظر مراعا هـا وضرورة وميوله اوربلن ا رمامات عل  الرأكيد 

 تتـد ا بهـا والرواص  البرلية اللنة تبلن نتو  يجاؤية اتجا ات لركوسج الربلن ت  والانشنال لتشوسقا وبدم

 . وكراؤة

 خاص  شك  وتق ياته ووسائله عامه  شك  الربليما ال ظام ت  الرقنا الرحوسر مواكبة. 

 للشـمولية والوصـ ومسـاليبه ااياتـه وت ـو  ه والرقيـين الرقـوسن عمليـة مجـال تـ  الت ؤـوي  الفكـر تحـوسر 

 .والركام 

 اوـربلنه احرياجـات يل ـا ؤمـا اور وعـة ارحديثـة الرق يـات وتوةيـف وطرائقـهه الرـدردس مسـاليب تحـوسر 

 . البلما ومسرواه

 ومنشحة ه   رائية ؤرامف ؤإعداد و ل  خاصه  شك  ارااصة الاحرياجات و وي  عام  شك  اوربلم   رعاية 

 مرحلبـات ولرواكـب ه درا ـ ا صـف نـ  تـ  للمربلمـ    العمريوة صائصوالخ ، التعلم أنماط تراعي تبليمية

 .الرحوسر

 الوثيقة بناء مرتكزات

 :آلاتية اورتكزات عل  الو يقة اعرمدت

 اورتدة البرلية إلامارات دولة دسرور  ت  الواردة اوبادك . 

 وم دافها ورسالتها او اهج  دارة رؤسة. 

 وإلاسالمج البربج  ابالت مج جزءا ؤوصفه وتارسخه الدولة تراب . 

 ـ  والربلـين الت ؤيـة علـ  للقـائم   وتوجيها هـا اورتـدة البرليـة إلامـارات دولـة تـ  الربليميـة السياسـة   

 حيـث مـج الت ؤـوي  ؤاوسـروى  والارتقـاء الباويـة الرحـورات وواكبـة للربلـين جديـدة صـيغ اسـرتداب

 .اورجددة اوجرمة الحرياجات جاؤةوالاسر اوالءمة مج مزسدا يتقق ؤما والفاعلية الكفاية

 التنمية بأهداف وملتةم ، والكفايات واملهارات بالعلم مسلح جيل إعداد إلى تهدف التي 2021 رؤية 

 .املجتمع من جزًءا املتعلمين من الفتة هذه باعتبار الوطنية

     ألاخرى  واوواد لبرليةا اللنة وادة الوط ية او اهج و ائق ت  الواردة الرحوسرسة الرؤسة الاست اد . 

 والباوية البرلية الو ائق ت  ارحديثة الت ؤوسة ؤاوسرجدات الاست شاد . 

 ه اوبلمـو   قـدمها اليـا الرحوسرسـة والاقت احـات اويدانيـة والرقـارسر ارحاليـة للم ـاهج الراجبـة الرنليـة 

   . ألامور  ومولياء اووجه   وتوصيات
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 بغيرها للناطقين العربية اللغة منهج بناء أسس                          

  :Philosophical principles  الفلسفية ألاسس

   ن   ـا لل ـاطق   البرليـة اللنـة تبلـين مـ هج يبـد    
ك
ا عـامال  فـا طر والفكـريه اللنـوي  الرواصـ  لرتقيـق مساسـيًّ

 تـ  اورمثلـة اورتـدة لبرليـةا إلامـارات دولـة مجرمـة خصوصـية تبكـس او ـاهج  ـله عليهـا تقـوم اليـا الفكرسـة

 ألاسـس علـ  يبرمـد البرليـة اللنـة مـ هج مفـردات ؤ ـاء فـإ  وعليـه .وواجبـا هن مفـرادهه وحقـوق  وترا ـهه عقيدتـهه

 : م هج منه وح  ه  ن   ا لل اطق   البرلية اللنة م هج طبيبة  تتدد اليا الفلسفة منها ت حلق اليا

 .  سالمج مجرمة مج مسرمد

 . عربج مجرمة ت  مجانب وربلم   مقدم

  .وسمات خصائط مج البرلية اللنة ؤه ترم د ما يراع 

 :  Psychological principlesالنفسية ألاسس

 نمـوه تـ  اوـل رة والبوامـ  والاجرماعيـةه ال فسـية وخصائصـه اوـربلن ؤحبيبـة تربلـق اليـا ألاسـس وتبنـا    

 .اوخرلفة ؤمراحله

 مساسا الر و  مج يرخل يجبله البرب ا   مج اوربلم   ؤ   الفردية الفروق بدمؤم البرلية اللنة م هج  يما    

 الريسـ   ومـج متروساتـهه تقـدين تـ  نه ـا والر ـو  الرـدرج ومـج تبلمـهه ومصـادر تقديمـه و سـت اتيجيات  نشـحره

   ـ االدرا ؤالصـف الالرتـاق وحـديثا واوروسـح   للمبرـدئ   اللنـوي  للرتصـي  فرصـة والانرقـاء والوضـوح

 . لنوسا واوبدع   اورمك        وصوال واورفوق    عمار ن او اسب

 مبـادك مـة ينسـ ن ؤمـا ؤـاو هج وترلحهـا ومشـكال هنه وحاجـا هن اوربلمـ   قـدرات ألاسـس  ـله تتـ ز م  وسنبغـ 

  :تبليمية مرحلة ن  ت  اوربلن شاصية واحت ام والربلينه الربلن نظرسات

 :واملرحلة التأسيسية في مرحلة رياض ألاطفال 

 ألادوار لبب     فيميلو   هذواتهم حول  التأسيسية واملرحلة الروضة أطفال يرمركز. 

 ألاشـياء  لــلا  مـج واوتسوسـات اوباشـرة واراتــ ات القصـ  ة يميـ  اوربلمـو    ـ  ارحـوار والقصـط

 :يلتدم او هج ؤـ

 .مبنج  ات سياقية مواقف ت  اوفا ين تقدين-1

 .ورابا هن ميولهن تل ا اليا ارحياتية اسرخداما ها مة ؤي ا هن ت  داتاوفر  توةيف-2

 .والرتدب وإلانصات الرمثيل ه وألاداء ارحفظ عل  تدرسبهن-3
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 اسرقالليتهن ت  تتصي  اوبرفة -4

 آلاخـرسج ولمشـاركة ؤاوكربـةه الصـلة وتو يـق الاتصـاليةه الرـدرسبات وزسـادة البالقـاته فهـن علـ  زسـادة قـدرا هن-5

 .وارحوار الربب   مواقف ت 

 :املتوسطة في املرحلة   

 اوـربلن يشـبر    فسـيولوجيةه تني  ات معمار ن مج ؤه تتسن ؤما ـ اورا قة مرحلة ؤداية يهرن او هج ؤاوربلم  

 :ؤـ

 .الاسرقالل-1

 .ال ظام مبنج -2

 .القدوة م مية -3

 .مسرقب  البم  اللي يتبه ومه ة دوره ت  اخريار-4

 اللنوسة اور وعة  ه و عداد ألانشحة الهادفة ؤاووضوعات يترص او هج عل  تلبية احرياجات اوربلم  للل  

 .والرلوق لديهن والبتث الرفك   مهارات لر مية ار ا ؤة

 :الثانوي  التعليم مرحلة في

 :خالل مج اوربلم   ؤإحساسات او هج يسمو 

 ؤاوسلولية حساسوإلا  والاسرقاللية وإلايثار البم  قين تبزسز. 

  اوبارفز وزسادة وإلاق ا ه ارحوار لنة اسرخدام عل  قدرا هن زسادة 

  الصداقات اكتساب. 

  ؤاالسرقالل وإلاحساس الثقة لزسادة الكراؤة ممارسة. 

 

 :Sociological principles  الاجتماعية ألاسس

 التقنيوة، والعلميوة الاقتصوادية، تاملجوال  فوي وتطورهوا وأفوراده املجتموع بحاجوات تتعلوق التوي ألاسوس وتعنوي

 .وإلانسانية والوطنية، وألاخالقية، الدينية، وقيمه املجتمع، ثقافة وكذلك

ا نونه مج البرلية اللنة م هج ي حلق للا  جميـة مة البرب ا   مج اوربلم   لرواص  مساسية مداة لربلين م ه ك

 الـالزم وألاداء بهـا اورتبحـة اوبـارف و هي ـة وخارجهـاه دةاورتـ البرليـة إلامـارات دولـة داخـ  البربـج اوجرمـة ف ـات

 .تبليمية مرحلة ن  ت  اوربلم   خصائط وفق اتقاهها
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 نـ   نجاحهـا تـ   يسا ن مشت كةه مسلولية البرب لن   وتبلمها البرلية اللنة تبلين عملية او هج يبد 

 .إلاعالمواوبلن واو هج  ووسائ  والبيو واودرسة اوجرمة مج

  وقبـول  والاخريـار ال قـد علـ  قـدرا هن وت ميـة اوربلمـ  ه حاجـات تلبيـة ت ميـة علـ  اوـ هج يتـرص 

 .وألاخالقية الدينية والقين الربددية

   وانرماءا هن وجنسيا هن للمربلم  ه اوخرلفة البي ات يراع. 

   صـبولات تبـرف  نيـة مربـددة وسـائط عتـ  والبيـو اودرسـة ؤـ   الرواص  جسور  مد     او هج  يسع 

  .للمربلم   الرتصيل  اوسروى  لرتس   ومبار تها الربلنه

 مجرمة منها يعاني التي اللغوية الازدواجيات من العامية اللهجات تحدثه ما اوربلم   يج ب م  او هج يتاول 

 :خالل مج مخرلفة اتصال مشكالت مج إلامارات

 الرواصـ  تـ  البرلية للنة السلين الاسرخدام نتو  اتهاتجا وتبدي  البامه الرمي مواجهة ت  اوبلم   دعن -1

 .الرسما وا   الرسما

 جا ؤةز لنوسة ونصوص موضوعات تقدين  -2

 .البسيحة الفصيتة اللنة اسرخدام عل  مش بة حياتية لنوسة  هي ة مواقف -3

 

 :Cognitive principles  والتربوية املعرفية ألاسس

 بحقول  وعالقاتها ومصادرها ومستجداتها، طبيعتها، حيث من يةالدراس باملادة تتعلق التي ألاسس وتعني

 .وتطبيقاتها املادة، تعليم في املعاصرة والتوجهات فيها، والتعليم التعلم وتطبيقات ألاخر ، املعرفة

 املعرفوة بوين العضووية العالقوة وعلوى ألاخور ، الدراسوية املوواد فوي املعرفوة مكونوات تتوابع تأكيود هنوا وينبغوي 

 : ه للااملختلفة واملهارات والاتجاهات والقيم

 ا الربلن او هج يبد ا مساسك  القواعد فيها تنفصل ل التي اللغوية املمارسة فرصة للمربلم   يغئ ترلوسًّ

 تكتسـب اللنـوي  ولالنشـاط وتسـرقره القواعـد تقـوى  اللنـة فبممارسـة هاسوتعمالها مقاموات عون

 .وتربمق اللنوسة اوهارات

  ومصدر هوحدها الدرس قاعة ليست اللغوي  التعلم فبيتة املدرسة، بيتة أنشطته ت  او هج يرجاوز 

 اودرسيةز واوكربة اللنويه اوخت   جانب     مصادره وج و ههما وحدهه الكراب ليس الربلن

  الحاسووب وبورامج إلاعوالم، ووسوائل والرفواق، اللغووي، النشواط جماعوةيلكـد اوـ هج علـ  م ميـة 

 .ؤه اوتيط اللنوي  اوجرمة جانب     اوبلوماته وشبكة

  ال  لـ  يرـأتى وال ألاسـاسه حـ  خت اتـه زسـادة وم  هاللغووي  الوتعلم محوور  هوو املوتعلم أن اوـ هج يـرى  

 .وخارجه الصف داخ  رفاقه ول   ولي ه هواوبلن اوربلن ؤ   اللنوي  للرفاع  مواقف ؤتهي ة
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 ألاداء وسـروسات الـدقيق ؤالرتديـد و لـ  اوبـاي  ه علـ  القائمـة ؤالت ؤيـة يسـمج مـا علـ  اوـ هج يبرمـد 

 اللنوسـةه  اوهـارات مـج مهـارة نـ  وتـ  تبليميـةه مرحلـة نـ  وتـ  درا ـ اه صـف نـ  تـ  اوراـوب اللنـوي 

 اللنة دور  تفبي  ت  يسهن مما وألاداءه اوبرفة ت  عالية مسروسات     ؤاوربلم   الوصول  بهدف و ل 

 .هنحيا  ت   انية نلنة البرلية

 

 ألاهداف العامة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 :من أهم ألاهداف العامة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مايلي   

 .تبزسز الرواؤط ؤ   اوربلم   ول   مؤ اء مجرمة دولة إلامارات البرلية اورتدة .1

 . ما  والرتدب والقراءة والكراؤة ؤاللنة البرليةاكتساب اوربلم   اوهارات اللنوسة اليا تمكنهن مج الاسر .2

 . تحوسر وتبزسز اوهارات اللنوسة للمربلم    نية الوصول بها     مسروى مج الرواص  الفاع  الواع  .3

 .تبرف خصائط اللنة البرلية ه وما يم د ا عج ا   ا مج اللنات مصواتا ومفردات وتراكيب ومفا ين .4

 . ؤاللنة البرلية لرتقيق مرحلبات وةيفية ت  مواقف حياتية مخرلفةتمك   اوربلم   مج الرواص   .5

ت مية قدرة اوربلم   عل  اكتساب  اوهارات اللنوسة مج خالل نط لنوي واحد تركام  فيه  مفر  اوادة  .6

 .واوواد ألاخرى 

 .تبرف اوربلم   خصائط اوجرمة إلاماراتج ومقوماته الدينية والثقافية والاجرماعية .7

اللنة البرلية لنة متببة مج خالل نصوص شائقة تل ا حاجة اوربلم   وميـولهن وتوةـف محـدب جب   .8

 .مساليب وطرائق الردردس

 .توةيف تقانة اوبلومات ت  تبلن البرلية ه واكتساب مهارا ها اوخرلفة .9

 .اوباصرةت مية مهارات الرفك   ؤمسروساته اوخرلفة مج خالل او اهج والاتجا ات اللنوسة وألادؤية  .11

 .تبزسز قين التسامح وارحوار الب اء واحت ام آلاخر اوسرقاة مج اوبادك إلاسالمية واوبارف إلانسانية  .11

 . كتساب اوربلم    الثقافة البرلية وارحضارة إلاسالمية .12
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 عناصر املنهج 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 اللغوي  الاتصال مهارات تفريع

  : كب  يج م ظورسج مج اللنوسة الظا رة     وارحديثة القديمة اللنة علوم ت ظر 

 حيـاة تـ  ودور ـا اللنـة وةيفـة مـج منهـا الثواني وينطلوق ول ائهـاه وما يتهـا اللنـة طبيبـة مـج منهـا ألاول  ينطلوق    

ـا يت ـاول  او ظـورسج وكـال ه واوجرمـة الفـرد ـا جانبك  فصـلهما  لـ  يبنـا وال اللنوسـةه الظـا رة جوانـب مـج مهمك

 ؤينهمـاه الفصـ  يمكـج ال مركـامال  مرـداخال  الاسـربمال واقـة تـ   مـا ؤـ  مسـرقال ه مههمـا علـ  امبهمـ والربامـ 

ـا تقرضـ ا والربلـين البتـث دواعـ  ولكـج  تجليا هـا وفهـن الظـا رة تمثـ  علـ  يبـ   الـلي الفصـ   ـلا مثـ  محيانك

 .ؤينها الرداخ  ومالحظة اوخرلفة مسروسا ها و دراي

  

 االستماع

 التحدث

 القراءة

 

 الكتابة
 عمليات الكتابة

 تطبيقات الكتابة

 نصوص أدبية

 نصوص معلوماتية

 تنظيم مادة االتصال الشفوي وتقويمها

 وتقويمها

 ويمهاتحليل مادة االتصال الشفوي وتق

 الفهم

 تطبيقات المحادثة

 داب االستماعآ

 داب المحادثةآ

 الفهم واالستيعاب

 االستجابة لألدب وتحليل النصوص األدبية

 تحليل الكلمات، الطالقة وتطوير المفردات

األهداف العامة 

 والخاصة

 التقويم   لوسائلا األنشطة  طرائق التدريس    المحتوى

 المهارات اللغوية المفاهيم اللغوية

 النحو

 اإلمالء

 الخط

 البالغة 
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  :محاور  لى ذلك ، فجاء في ثالثةع املنهج بناء اعتمد وقد

 والكرابجه الشفوي  الاتصال عملية ت  ودور ا اللنةه ؤوةيفة يبنج اللي اللغوي  الاتصال مهارات محور   :ألاول 

 .والكراؤة والقراءة والرتدب الاسرما  مهارات عل  ف  كز

 بها يرص  وما ومسروسا هاه مكونا هاو  اللنة ؤحبيبة يبنج اللي ألادبية واملعارف اللغوية املفاهيم محور   :الثاني

 .ولالاية ونقدية ومدؤية لنوسة علوم مج

  .اللنة نتو اوربلن لدى  يجاؤية اتجا ات ؤرحوسر يرص  اللي الاتجاهات محور   :الثالث

 عل  تتققها سبي  ت  عليه تبرمد وما اوهارةه طبيبة مراعيا (اللنوسة اوهارات متور  ) ألاول  اوتور  ؤ اء جاء وقد 

 طبيبة ت  الاخرالفات  او هج راع  كما حركيةه ف ديائية مو عقلية ؤجوانب ترص  فرعية مهارات مج ألامث  الوجه

ـاه اوتـور   ـلا جـاء  لـ  وعلـ  اوهـارةه خاللهـا مـج ت مـج اليـا اوـادة  قسـمو ألاربـة اوهـارات مـج مهـارة فكـ  مفرعك

 م  ونسـرحية الاسـربماله واقة ت  اوهارة  له تجل  وانبج مج جانب عل  منها قسن ن  ت  يركز فرعيةه مقساما

  .حدة عل  مهارة ن  عج ارحديث خالل مج الر اول   لا نو أ

 الاستماع مهارة:  

  الشـفوي  الاتصـال مـادة مـة الربامـ  مـج اوـربلن  هـدف مهـارة الاسـرما    ـ  تمكـ   
ك
 الاسـرما  يرجـاوز  تبـامال

  : ما فرع       الاسرما  مهارة فر تر وال قده والرتلي  الفهن     السل ا

 وتقويمها (املسموعة املادة )الشفوي  الاتصال مادة وتحليل فهم: 

 واسـرخالص ألاحـداب وتخيـ  فيهـاه الـواردة ألافكـار وتمي ـد الشـفويه الاتصـال مادة فهن عل  ار انب  لا يركز  

 وتقوسمهـا تتليلهـا   ـ  اوسـموعة اوـادة نفهـ تجـاوز  علـ  ه وسـدرب  رـخ ... والر نـين الصـوت نتـ ة خـالل مـج اونـزى 

 .اوربلن عمر مة وتت اسب صبولتهاه ت  تردرج مباي   وفق

 الاستماع آداب: 

 مبهن والرواص  آلاخرسجه آراء واحت ام الفهن مج تمك ه اليا الاسرما  آداب التدام     اوربلن ار انب  لا يوجه 

 .فاع   شك 

 املحادثة مهارة: 

  :ح  مساسيةه مفر   ال ة     ةاوهار   له ترفر 
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 توصيلها و الشفوي  الاتصال مادة تنظيم: 

 وتوصـيلها ارحـديث مـادة لر ظـين متـددة  سـت اتيجيات اسـرخدام علـ  اوـربلن تـدرسب علـ  ار انـب  ـلا يركـز

 او اسـب الروقيـو واسـرخدام ؤا مثلـة ارحـديث و ا ـاء ألافكـار ت ظـين خـالل مـج وفاعـ  مـل ر  شـك  لآلخـرسج

 .ؤالوجه والربب   وإلايماءات البصري  والاتصال ر نينوال

 املحادثة تطبيقات:  

 يت اسـب ؤمـا ولنيتهـا صـبولتها تـ  ترـدرج فيهـا يرتـدب ووضـوعات م وعـة اخريـارات للمـربلن ار انـب  ـلا يقـدم  

 .(اوبردك واوروسط واورقدم ) اوربلن واوسروى اللنوي 

 املحادثة آداب:  

 .مشاعر ن وتقدير آلاخرسج احت ام مج تمك ه اليا اوتاد ة آداب التدام     ربلناو ار انب  لا يوجه  

 القراءة مهارة: 

 عمليـة فـالقراءة اوهـارةه جوانـب مـج جانـب ت ميـة علـ  منهـا فـر  نـ  يركـز ؤتيـث فرو      القراءة مهارة تفرعو  

 عمليـة وترحلـب ومـواقفهنه مشـاعر نو  آلاخـرسج مفكـار مـة وسرواصـلو   اوبنـجه خاللهـا مـج القـراء يركـب مبقـدة

 : بضها الفرعيةه اوهارات مج مجموعة القراءة

 .السليمة والقراءة الصحيح النطق بعملية يتصل حركي فيةيائي -

 يرـدرب م    ـ  تترـاج ألامـور  و ـله عليـهه والربليـق ونقـده اوقـروء وتتليـ  ؤـالفهن يربلـق عقلوي آلاخور وبعضوها 

 ؤحرائـق للمقـروء والاسـرجاؤة يقرؤ ـا اليـا ؤال صـوص الشاصـية وخت تـه سـاؤقةال مبرفرـه رلـط علـ  اوـربلن

 :اوربلن يفهن م   ل  يرحلب كما ونقديةه جمالية

 .وسياقا ها وت وعا ها الكلمات -

- اوقـروءةه لل صـوص اوخرلفـة اوسـروسات مـة الركيـف مـج تمك ـه للقـراءة مر وعـة  سـت اتيجيات يسـرخدم وم  -

 .حياته طوال مبه تسرمر وفكرسة رائيةق عادات يحور  وم 

  : آلاتية الفروع إلى القراءة مهارة تفرعت فقد النحو هذا وعلى

 والطالقة واملمارسة التطبيق :  

 الةـحيح ال حـق عـادات ت ميـة   ـ  يهـدف الـلي القـراءة وهـارة ارحرنـج الف ديـائج ؤار انـب الفـر   ـلا يرصـ   

 للقـراءة الةـحيتة اومارسـة اوـربلن تبلـين   ـ  يروجـه مثلمـا ومواقبهـاه مشـكالها اخـرالف علـ  البرليـة ؤا صـوات
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ـا منهـا نـو  نـ  تحبيـق اوـربلن يسـرحية ؤتيـث  والرأمليـة الرصـفتية و وار هرسـة الصـامرة ؤأنواعهـا ا تحبيقك  سـليمك

 .اخرالفها عل  وم دافه ماراضه يخدم ؤما وتوةيفها

 واملفردات املفاهيم تطور  – الكلمات إدراك : 

 وت ميرـه اللنـوي  اوـربلن مي ـن لب ـاء ألاول  اوـدخ  حـ  القـراءة ؤاعربـار القـراءة نـاتف علـ  الفـر   ـلا يركـز    

   ـ  اوـربلن توجيه و    و  رائهه للمربلن اللنوي  اوي ن تكوسج ت  القراءة توةيف     يهدف الفر  فهلا ه و ا ائه

 اوـربلن ع ـد ي مـا ؤتيـث ومفـا ينه مفكـار مـج ع ـه تبتـ  ؤمـا اللنـة رلـط و  ـ  اوفـرداته ؤـ   البالقـات تأمـ 

 نظر الفر   لا يلفو كما حياتهه ت  ودور ا قيمتها و دراي منهاه ار ديد ؤمبرفة والاسرمرا  ؤالكلمات إلاحساس

 اوحبـو ه تقـدير علـ  اوـربلن ينشـأ ؤتيـث اوبلومات تقدين ت  ودور ا اوحبوعةه اوادة م مية الصن       اوربلن

 .قيمره و دراي ؤه والربلق

 الفهم :  

 قواعد وفق ال صوص تتلي  مهارات وت مية اوقروء لل ط الةحيح الفهن     اوربلن ؤروجيه الفر   لا يهرن   

 ال صـوص علـ  الفـر   ـلا تـ  وسقرصـر متـددةه وا ـحة  سـت اتيجيات خـالل مـج اوـربلن يكتسـبها مردرجـة

 واوـادةه والنـرض البنيـة تـ  واخرالفهـا راصوصـيتها را ـة فـر  تـ  فصـلو فقـد ألادؤيـة ال صـوص ممـا اوبلوماتيـةه

ا الفهن مج آخر شكال يرحلب مما
ك
ا ونمح  .الرتلي  ت  مخرلفك

 :(لألدب الاستجابة) للنصوص التنظيمية املالمح

 لـ ع فيدرلـه تبلمـهه مراحـ  مـج مرحلـة مي تـ  اوـربلن يقرؤ ـا اليـا ألادؤيـة ال صـوص مـة الفـر   ـلا يربامـ   

 و ـو ومسلولهه لنره وخصوصية ألادبجه ال ط لبنية فهمه مج ت حلق اليا ألادؤية لل صوص الةحيتة القراءة

 .ؤه والاسرمرا  ألادب ؤقيمة إلاحساس اوربلن ع د ي ما

 :مسروسات  ال ة ت  ميضا الفر   لا جاء وقد

 ألادبية النصوص تحليل: 

 تلـ  دور  وليـا  الف يـةه ع اصـره   ـ  ألادبـج الـ ط  تتليـ عل  اوربلن تدرسب عل  اوسروى   لا يركز

 .وتم ده ألادبج البم  ؤ اء ت  الب اصر

 لألدب البنيوية املالمح: 

 مالمـح مـج جـنس نـ  ؤـه يخـرط مـا خـالل مـج اوخرلفـة ألادؤيـة ألاج ـاس تمي ـد علـ  اوـربلن ار انـب  ـلا يـدرب

 .مخصوصة ت ظيمية
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 ألادبي النقد: 

 .مخرلفة مدؤية نصوص مج يقرؤه ما نقد ت  يربلمه ما توةيف عل  اوربلن درسبت عل  ار انب  لا يركز

 الكتابة مهارة:   

 تبـ    جـراءات وحـ  ؤـهه والحقـة الكرـابج للرحبيـق سـاؤقة تـأتج متـددة  جـراءات علـ  ال اهحـة الكراؤـة تبرمـد  

ـاتخحي لـه والرخحـيط الكراؤـة موضـو  علـ  والت ك ـد مفكـار ن ت ظـين علـ  اوربلمـ  
ك
ـا ح اه ناهحك  تبمـ  كمـا مبـدعك

 ماراضـها تـ  تخرلـف م وعـة تحبيقـات خـالل مـج حيـا هن تـ  البميـق ودور ـا الكراؤـة ؤقيمـة إلاحسـاس ت ميـة علـ 

 .ومرلقيها ولنيتها

 :عل  منهما ألاول  يركز مساسي  ه فرع   ت  او هج ت  الكراؤة جاءت وقد

 ن  عل  املقررة الكتابة بتطبيقات منهما الثانج ويهرن متددةه عمليات يرضمج إجراء بوصفها الكتابة عملية 

ا صف  .والردرج الر و  فيها مراعيك

 :الكتابة عمليات

 :الكراؤة جوانب مج مسا  ا جانب عل  يركز منها واحد ن  هأقسام ثالثة في الفر   لا يأتج

 والتركية التنظيم: 

 و ل  مخصوصةه وعالقات وا حة نقاط حول  نصه ول اء مفكاره ت ظين عل  اوربلن ؤردرسب ار انب  لا يهرن

 وتوسـيبهاه وتسـ يلها ألافكـار عـج البتـث عـادة اوـربلن ع ـد ي مـا كمـا الـل ناه والبصـف او اقشـة خـالل مـج

ا ؤ اء نصه ؤ اء عل  وسدرله
ك
ا مرماسك  .وا حك

 الكتابة تطبيقات : 

 ؤـ   وتت ـو  والربقيـده بولةالصـ تـ  ترـدرج للكراؤـة اووضـوعات مـج مخرلفـة اخريـارات ار انـب  ـلا يقـدم

 ماـراض تـ  الكراؤـة علـ  اوـربلن ؤردرسب و ل  اايتهاه ت  تت و  مثلما السرديةه وال صوص اوبلوماتية ال صوص

 .مخرلفة
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 والتحرير والتقويم املراجعة: 

 ؤتيـث طبيبتهـاه تـ  ترـدرج متـددة مهـارات خـالل مـج اوـربلن ع ـد واوراجبـة الرقـوسن ؤت ميـة ار انـب  ـلا يهـرن

 مـج زمـالؤه يكربهـا مو  ـوه يكربهـا اليـا ال صـوص تقـوسن مهـارة امرلـ  وقـد ألاسا ـ ا تبليمـه ههايـة تـ  اوـربلن يصـ 

 .وا حة مباي   خالل

 والتقانات البحث : 

 تدرسب يردرج    الكراؤةه  جراءات ت  مسا  ا جانب و و اوربلنه ع د البتث مهارة ت مية عل  ار انب  لا يركز

ا ار وانـبه مركاملـة تقـارسر ؤكراؤة وانتهاء اوبلومات مصادر  ب، تبرف مج اؤرداء ار انب  لا ت  اوربلن  مـرورك

 ؤينهـا والرـأليف وتصـنيفها عنهـا اوبلومـات وجمـة مـاه موضـو  حـول  مسـ لة كركـوسج ألاساسـية  البتـث ؤمهـارات

 . رخ ... واوراجة درللمصا قائمة وتكوسج متددةه متاور  وفق ؤتثه موضو  وكراؤة منهاه والاقرباس

 

 مؤشرات لتقييم معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها

باإلضووووافة إلووووى  مؤشوووورات لتقيوووويم معلووووم اللغووووة العربيووووة للنوووواطقين بغيرهووووانجاحهووووا حــــددت الو يقــــة لضــــما  

 :شملو اوباي   ار وانب آلاتية معايير متنوعة ومحددة ، وقد 

 : علم ، ومنهاالكفايات الشخصية التي يجب توافرها في امل

الالتـــدام ؤـــالقين إلاســـالمية وعـــادات دولـــة إلامـــارات وتقاليـــد ا ه والربـــاو  والانفرـــاح ه والرواصـــ  وتقبـــ  آلاخـــر 

ؤااضــــافة   ـــــ  اورونـــــة والقـــــدوة ارحســــ ة والشاصـــــية القياديـــــة والقـــــدرة علــــ  مواجهـــــة اوشـــــكالت والرخحـــــيط 

 .والر ظين وممارسة الرقوسن اللاتج 

 :ه وم مها م  يكو  ة واملهنيةالكفايات العلمي

ا عل  تدردس اللنة البرلية لن   مؤ ائها  - ا مج اوادة البلميةه وقادرك
ك
 .مرمك ـ

ـــــا ؤا  ـــــداف البامـــــة لرـــــدردس اللنـــــة البرليـــــة ه ومســـــاليب تدردســـــها وتقوسمهـــــا وفـــــق مســـــاليب  - ملمك

 .القياس والرقوسن ارحديثة 

ا عل   جراء البتوب الت ؤوسة ه ول اء  قاف -  . ة الربلنقادرك

ا عل  توف   البي ة الفاعلة والربام  مة  وي الاحرياجات ارااصة  -  . قادرك

ا يمرل  مهارات اسرخدام مصادر اوبلومات وتوةيف الرقانة   -
ك
 ومدرلـ

ك
 .مل ال
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 املصطلحات مسرد

 :من أهم املصطلحات التي ركزت عليها الوثيقة 

   Philosophy & Culture of Society وثقافته املجتمع فلسفة-8

 السياسـية ألانظمـة وكـلل  اوجرمـةه تـ  السـائدة وألاعـراف والرقاليـد والبـادات والقـين البقائـد مجموعـة    

 اوجرمة يحبقها اليا والاجرماعية والاقرصادية

  Curriculum  املنهج-1

 عمليـات  لـ  وسرضـمج بهـاه اوـرور فـرص للمـربلن وترـاح تشـكيلهاه يـرن اليـا اراتـ ات مـج مر وعـة مجموعـة   

 مخـرىه ترلوسـة ملسسات مية مو اودرسة خالل مج  ل  وسرن اوربلمو ه يربلمه فيما نرائجها تظهر اليا الربلين

 .تأ    و حداب للرحبيقه قاؤلة م حقيةه م ظمة تكو   م  ارات ات  له ت  ودشت ط

   Curriculum Plan (الوثيقة ) املنهج مخطط-2

 اوـ هجه راتـ اء اويدانيـة مو ألاوليـة الرؤسـة عـج يبتـ  و ـو للمـ هجه والكليـة لبامـةا الصـورة يبـ   تخحيحـج رسـن   

 منهـا نـ  وعالقـة ؤينهـاه وألافقيـة الرمسـية الرفـاعالت وجميـة  للمـ هج ألاساسـية اوكونـات  إلامكـا ه قـدر وسو ـأ

 . للم هج البامة ؤا  داف

 Curriculum Design  املنهج تصميم-4

  مكاـ  وحـ  للمـ هجه ةالبامـ الصـورة وضـة   
ك
 الرفاعليـة البالقـة الصـورة  ـله وتضـن اوـ هجه مخحـط مـج تفصـيال

 .وتقوسن ومنشحة ووسائ ه ومساليب وطرائق ومتروىه م داف :مج او هج مكونات ؤ  

 Scope & Sequence  والتتابع املد  مصفوفة-5

 مجـال تـ  ختـ اء ؤواسـحة  عـداد ا رنوسـ ه الربلـين مراحـ  طـوال تقـدم اليـا اووضـوعات مجـاالت مـج مجموعـة   

 مترـوى  وترـا ة والرـدرج اوترـوى  وحدا ـة الربليميـةه اوراحـ  تـ  الدراسـية ؤاراحـة الالتـدام فيهـا وسراعـ  او ـاهجه

ـا اووضـوعات ؤـ   والرـواز   الدراسـيةه السـ وات عتـ  اوـادة ـاه كمًّ  وسـروى  واوالءمـة والوضـوحه والبسـاطة ونوعك

 .درا  ا صف ن  ت  وقدرا هن اوربلم  ه

    Curriculum Functionalism املنهج وظيفية-6

 رلـط يبنـا و ـلا اليوميـةه ارحيـاة تـ  واتجا ـات ومهـارات مبـارف مـج اوـ هج يرضـم ه مـا تحبيـق  مكانيـة مـدى

  .اوربلن فيها يبيش اليا ؤالبي ة او اهج

 Curriculum Internationalization  املنهج عاملية-7
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 الرفـا ن علـ  قـادرة عقليـة تكـوسج بهـدف الدوليـةه للمرن ـ ات ومواكبرـه البـالماه للواقـة اوـ هج عـاةمرا مـدى    

 الـدولي  ه والرفـا ن السـالم مجـ  مـج للت ؤيـة مراعاتـه مثـ  البـالنه تـ  تتـدب اليـا الرن ـ ات ومسـايرة الـدو  ه

  .ألارض عل  إلانسا  حياة تتدد اليا البيئية والقضايا ارحضاراته وحوار

   Curriculum Experimentation املنهج تجريب-1

 مـج الرأكـد  نـرض والفصـوله اوـدارس مـج متـدود عـدد تـ  تبميمهـا قبـ  الدراسـية او ـاهج تجرسـب ودبنـا  

 مطـراف فيهـا ودشـاري اويدانيـةه الرجرلـة عنهـا تكشـف اليـا الالزمـة الربـديالت و جـراء اوحـوره اوـ هج صـالحية

 .للم هج او اسبة الصورة     الوصول  بهدف ممره وو   وتلميل ومبلنه وموجه م اهجه ب  خ مج الت ؤوسة البملية

 Curriculum Evaluation  املنهج تقويم-1

 م دافهه :وم باده مكوناته ؤكافة او هج صالحية مدى للربرف عل  اوسرخدمة وألاساليب إلاجراءات مجموعة    

 .م ه اوروخاة لن داف تتقيقه ومدى تقوسميهه مساليب تبلمهه مصادر منشحرهه مترواهه

 : املهارة-81

 تكـو   وقـد إلاتقـا ه مـج عاليـة درجـة   ـ  تصـ  حيـج واومارسـة ؤـالربلن ت مـو متـددة اسـرجاؤات مجموعـة حـ    

 ؤـ   اخـرالف و  ـاي الـربلنه ؤ مـو ت مـو مسـرمرة اسـرجاؤات مجموعـة تكـو   مو مبـ  ه لبمـ  متـددة اسـرجاؤة

 ؤالثبـات مـا حـد   ـ  اوهـارة تتسـن حـ   تـ  والشـموله ؤاورونـة ترم ـد فالكفايـة واوهـارةه كفايـةال مـج نـ  طبيبـة

 .والرخصط

 : اللغوية ألانماط-88

  ـله مـج يركـو   مـا  ـن ه وارحـرف والفبـ  ناالسـن ا ـ ه عـج يسـرق  الـلي الكـالم جـزء اللنوسـة ؤا نمـاط يقصـد  

 ه الاسرفهام ومسلوب ال داء كأسلوب وألاساليب الفبلية ار ملةه و  الاسمية نار ملة لنوسة تراكيب مج ألاجزاء

 .  ل      وما الري ب ومسلوب

 مهـارة اوـربلن ؤربلـين الكب   الا رمام وسيكو   ه الكراب عليها يشرم  اليا القراءة جم  ت  اللنوسة ألانماط وترد

  ـو ؤـ  ه لـلا ها مقصـودة ا ـ  تلقائيـة صـورةؤ ألانمـاط لهـله اوـربلن تبـرف يـرن  لـ  م  ـاء وتـ  ه والكراؤـة القـراءة

 لهـا وتبـرض ه عليهـا نبـه   ا حيـج اللنوسـة الصـور   ـله اختـدا  ؤلل  له فيرن ه القراءة جم  مج يقرم فيما يقرؤ ا

 منمـاط مـج ا ـ ه مـج نمـط نـ   ؤـه يمرـاز ومـا ه بهـا يقصـد مـا لفهـن مهيـأ نـا  القادمـة ارحلقـات تـ  مقصـودا تبرضـا

 . اللنة

 : البصرية تالكلما-81

 ترضـمج  ههـا مقـاطة   ـ  تتليلهـا يصـ  ال ومبظمهـا ه الصـور  ؤواسـحة للحفـ  تبليمهـا النالب ت  يمكج ال نلمات

 . ترجزم ال واحدة نوحدة  ليها ؤال ظر مبرفتها يبرمد وللل  ه تكرب وال ت حق مصوات
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 % 70     % 50 نسبره ما وتكو   ه ال صوص ت  تكرارا الكلمات مكا  مهها عل  البصرسة الكلمات يبرف مج و  اي

 . ال ط جملة مج

 (دورج قائمة ) ؤـ تبرف ؤصرسة نلمة 220 يتددوا م  إلانجل دية اللنة ت  الباحثو   اسرحا  ولقد

 ودوراههـا   ميتهـا نظـرا ألاساسـية الصـفوف تـ  ألاطفـال   ـ  تـدرس وحـ  ه مـرة مول  نشـر ا الـلي البـالن   ـ  نسـبة

  . الاسربمال ت  الكب  

 : املعلوماتي النص-82

   ـ   ضـافة النالـب تـ  وسرضـمج ه ودشـرحها مقصـودا مباشـرا تقـديما للقـارك  مبلومـات يقـدم الـلي  ـو الـ ط

 . وخرائط وجداول  توضيتية ورسومات صورا والفقرات وار م  الكلمات

  : السردي النص-84

 و طـارا شاصـيات وسرضـمج ياليـةارا مو ارحقيقيـة ألاحـداب مـج سلسـلة وسصـف ه حكاية يتكج اللي  و ال ط

 . ومكانيا زمانيا

 : الوصفي النص-85

 ارحسـية الرفاصـي  ؤاسـرخدام فكـرة مو شـ اء مو مكـا  مو لشـاط وا ـحة صـورة خلـق   ـ  يهـدف الـلي الـ ط 

 رؤسـة علـ  القـارك  وسـاعدة والاسـربارات الرصـوسر وتوةيـف الربب ـ  دقيقـة ه إلايتـاء قوسـة القوسـة والكلمـات

 والسـردية اوبلوماتيـة ال صـوص تـ  مضـم ا يكـو   قـد الوصـفج والـ ط . مبهـا والرفاعـ  بهـا حسـاسوإلا  ألاشـياء

 . وإلاق اعية

 : إلاقناعي النص-86

 ت  رميه مو القارك  نظر وجهة تني       يهدف مو ه فبله عدم مو ما ممر ؤفب  القارك   ق ا      يهدف اللي ال ط 

 السياسـية واراحاؤـات الرسـائ    ـ  ؤااضـافة   ق اعيـة نصـوص مههـا  علـ الرجارسـة إلاعالنـات وتصـ ف ه مـا ممـر

 . متددة تركيبية لنوسة خصائط إلاق اعية ولل صوص ه واوقاالت

 :وقد اشتملت الوثيقة على مجموعة من مصطلحات مهارات التفكير العلمي مثل 

 التعليوله بالكول ألاجوزاء عالقوةهالقورار املشوكالت، اتخواذ حول هاملقارنوةهالتنبوؤ أو التوقع الذهني، العصف-

 . والنتيجة، التصنيف، التخطيط السببي، السةب
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 تقييم الوثيقة

ـــ         ـــج قبــ ـــن تقيـــــين الو يقـــــة الوط يـــــة ومبـــــاي   ؤ ائهـــــا مــ ثوووووالث  لجنوووووان  أكاديميوووووة مختصوووووة داخووووول الدولوووووة تــ

 :وخارجها

 جامبة إلامارات البرلية اورتدة -1

 جامبة زايد -2

 اراليف مكرب الت ؤية البربج لدول  -3
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 محمد شهمات. د :الباحث

 "تجربة دار زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"

 رئيس وحدة املناهج والدراسات بدار زايد للثقافة إلاسالمية 

 

 :امللخص

امية او بثقـة مـج رؤستهـا  هدف الورقة     عرض تجرلة دار زايد للثقافة إلاسالمية اليا تسع  عتـ  رسـالتها الّسـ

 ــــــ  الســــــع  لرتقيــــــق الرســــــادة والرم ــــــد تــــــ  مجــــــال تبلــــــين اللنــــــة البرليــــــة لل ــــــاطق    ن   ــــــا مــــــج خــــــالل دورا هــــــا  

ـــج خـــــدمات الـــــدار  ـــا الرثقيفيـــــة ؤإعحـــــاء ألاولوســـــة وبرفـــــة احرياجـــــات الف ـــــات اوســـــرفيدة مــ الربليميـــــةه ولرامجهــ

ـــــز عم
ُ
ليــــة تبلــــين اللنــــة البرليــــة علــــ  وم رجا هــــاه مــــج اوهرــــديج ار ــــدد واوهرمــــ   وماراضــــهن الربليميــــةه وتمرك

ن"
ّ
ربل

ُ
 . كأساس مج ألاسس او ه ية اليا ينبغ  ُمراعا ها ت  ؤ اء م هج تبليما مركام  ألا باده "او

 

 :لها الورقة  نالرا  تربرض وسمكج رصد اوتاور اليا 

 .رسالة دار زايد للثقافة إلاسالمية ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا -

 زايد للثقافة إلاسالمية ت  ؤرامف تأ ي  ودورات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا تجرلة دار  -

 .دار زايد للثقافة إلاسالمية ت  تحوسر ؤرامف وم اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اجهود  -

ربلن واحرياجاته  -
ُ
ؤدار زايد مسس ودواع  تمركز م اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا حول او

 .للثقافة إلاسالمية
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ارحمـــد هلل رب البــــاو  ه والصـــالة والســــالم علـــ  ســــّيد اورســـل  ه وعلــــ  آلـــه وصــــحبهه ومتباعـــه   ــــ  يــــوم 

 الديج وببدههه

 ميها ارحضور الكرسنههه... ميتها السّيداته مّيها السادة

 الم عليكن ورحمة   ولرناتههههـــالّس 

ـكر لــدار زايـد للثقافــة إلاسـالمية اليــا سـ تو ل ــا فرصـة اوشــاركة تــ   مود تـ  البدايــة      
ّ

م  متقـدم ؤجزســ  الش

ــــلتمر  ــ ـــــلا اوــ ــ -18) ،"(تجووووووووارب وطموحووووووووات"لتعلوووووووويم اللغووووووووة العربيووووووووة للنوووووووواطقين بغيرهووووووووا مووووووووؤتمر أبوووووووووظبي ) ـ

ديســـمت  مـــج نـــ  ســـ ةه  18ه تـــ  ةـــرف واللنـــة البرليـــة تترفـــ  ؤيومهـــا البـــالما الـــلي يصـــادف (19/12/2113

ونتبــادل ه  رــدارس قضــايا تبلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا مــة نخبــة مــج البــاحث   واوهرمــ   اوخرصــ  ل

ارات اته وفق مباي   مفض  اومارساته وعرض الرجارب ال اهحةه والرقارسره وموراق البم ه للمسا مة بها 

للنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــاه تـــ  زمـــج تـــ  تحـــوسر او ـــاهجه والتـــ امفه والوســـائ ه وألادواته ومســـاليب تبلـــين ا

 .ُيبد تحوسر الربلينه والنهوض ؤمسرواه مج مكت  تتديات ألالفية ؤالنسبة للدول البرلية

كلــ  مشـنال  ــلا اوــلتمر البلمـا ؤالّ جــاحه وم  يخـرج ؤنرــائف وتوصـيات تكــو  تــ        
ُ
ومسـأل   عــز وجـ  م  ت

رفة للمسرقب 
ْ

ش
َ
ْست

ُ
 .ه وتتقق الحموحات الربليمية اونشودةمسروى الرحلبات او

 

 :مقدمة

تترــ  مكانـة عظيمـة مقارنــة ؤكـ  اللنـات حيــث تمثـ  اللنـة البرليـة مكتــ  فـر  مـج فــرو  اللنـات السـاميةه و      

 لقولــه تبــا  
ك
 : )مههــا اللنــة اليــا نــزل بهــا القــرآ  الكــرسن مصــداقا

َ
ــْن ت

ُ
ك

َّ
َبل

َ
ــا ل يًّ ــا َعَرلِّ ْرآنك

ُ
َ ــاُه ق

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ــا م نَّ ــوَ   ِّ

ُ
ل وقــال  152(ْبقِّ

ــــوَ  ): تبــــا  
ُ
ل ْبقِّ

َ
ـــــْن ت

ُ
ك

َّ
َبل

َ
ــــا ل يًّ ــــا َعَرلِّ ْرآنك

ُ
َ ـــــاُه ق

ْ
ــــا َجَبل نَّ ـــبائر ه 254( ِّ ـــ   البــــربه ولنــــة الشــ ـــ   ماليــ ـــ  ؤـ وحــــ  لنـــــة الرواصـ

ولـن تكـج اللنـة البرليـة تـ  عصـور ا اورباقبـةه ومـا يرصـ  بهـا مـج قضـايا . الدينية و ات اوالي   مـج اوسـلم  

 لن
ك
 فتســبه ؤـ  نانــو  مـزة الوصــ  ارحضــاري اليـا نقلــو إلانسـانية مــج سـبات طــال ممــده ودراسـات شــأنا

ك
وسـا

    مبارج البلوم واوبارف والفكر والرـأليفه فأحيـو اللنـة البرليـة علـ  ميـدي الت اجمـة الـرواد مـا محيـو مـج 

فـــةه ســـواء علــوم ارحضـــارات الســـاؤقةه وعكـــف علـــ  الرـــأليف بهـــا علمـــاء ومفكـــرو  تـــ  شـــيج فـــرو  البلـــن واوبر 

 نـــانوا مم معـــاجنه تبلمـــوا البرليـــة وتشـــّرلو اه فـــأا وا نلهـــن مجمبـــو  تـــراب إلانســـانية و قافتهـــاه ونّونـــوا 
ك
معراؤـــا

 سا ن ت  ههوض مدنيات مورولا والنرب والبالن مجمة ت  البصـور ارحديثـةه فكانـو اللنـة 
ك
 م يبا

ك
 علميا

ك
جسرا

 ".   شمس البرب تسحة عل  مورولا"اصرةه ونانو البرلية محد البوام  ارحقيقية ت  ههضة ألامن اوب
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 .2سورة يوسفه آلاية  - 
254

 .3سورة الزخرفه آلاية  - 
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العووالم  ال يرجــزم مــج  جووزءوالبرليــة لنــة رســمية تــ  نــ  دول الــوطج البربــجه ودولــة إلامــارات البرليــة اورتــدة  

ـــيف و العربووووي، ـــة تــــ  قلــــب ارالــ تبمـــــ  دولــــة إلامـــــارات جا ــــدة علـــــ  تبميــــق لنتهـــــا البرليــــة وترســـــيخ و  ،العربوووويتقــ

حياةه حيث مو   صاحب السمو الشيخ خليفة ؤج زايد آل ههيا  رئيس دولة إلامـارات جلور ا ت  ن  م اح  ار

ــــا تــــ  ســــائر  
ك
ــــا ؤالن البرليــــة اورتــــدة رعــــاه  ه و خوانــــه مصــــحاب الســــمو حكــــام إلامــــارات اللنــــة البرليــــة ا رمامك

ــــة وار ـــــالس الثقافيـــ ـــــاء اوجــ ـــن  نشــ ــ ـــــلا تــ ـــاه ولهــ ــ ــــة ودوائر ــ ـــــات الدولـــ ــــ  ملسســ ــــةه وتـــ ــــامالت اليوميـــ ـــــاته الربـــ  مبيــ

 .واوهرجانات الشبرسة الفصيتة وا   ا

ـــيخ الهوســــة البرليــــة  ار اليــــات ألاج بيــــة اورواجــــدة علــــ  ترم ــــد دولــــة إلامــــارات البرليــــة ؤــــاحت ام وتــــ  ســــياق ترسـ

البديــد مــج ار نســيات الــليج  واحــة التســامح والربــايش وارحــوار ارحضــاري حيــث يوجــد بهــامرضــهاه اليــا تبــد 

فلـــو لهـــن ارحرســـة والبـــالغ عـــدد ا مكاـــ  مـــج مـــائيا جنســـية ومشـــاربهن ومـــآربهنت وعـــو مديـــاههن ولنـــا هن 
ُ
ه وقـــد ك

الدينيــــة و ـــــن يبيشــــو  تـــــ  نســــيف مجرمعـــــ  يســــوده الرقـــــدير واوتبــــة والاحتـــــ ام وا   ــــا مـــــج القــــين إلاســـــالمية 

 . الكونية

البرلية ومفهومهـاه وترجه دولة إلامارات البرلية اورتدة  شك  عام و مارة مؤوة ا  شك  خاص لربزسز اللنة 

الر ــو  وتبليمهــا ليســه  الرواصــ  مــة الشــبوب ألاخــرى ولالرــا   تكــو  لنــة للتســامح والربــايش والانفرــاح ممــام 

ا مــــج مكتــــ  الر وعــــات مــــج حيــــث  الســــكانج تــــ   الثقافــــاتتــــ  دولــــة إلامــــارات البرليــــة اورتــــدة والــــلي يبــــد واحــــدك

حاجــــة ار اليــــات اوخرلفــــة اووجــــودة ؤالدولــــة   ــــ  تبلــــن اللنــــة البرليــــة ارتفــــا  نســــبة وقــــد لــــوحظ  .255البــــالن

اللنــة  كمـال  لهـن للرتــاور مـة آلاخــر والربـرف علـ   قافرــه والانـدماج تــ  البي ـة اليـا يبيشــو  فيهـاه حيــث تبرتـ  

ب ا ــــ  البــــرب البرليــــة واحــــدة مــــج مكاــــ  اللنــــات اليــــا يتــــرص ا ــــ  ال ــــاطق   بهــــا علــــ  تبلمهــــاه مــــج قبــــ  ألاجانــــ

اوقيمــ   ؤدولـــة إلامــارات البرليـــة اورتـــدةه كمــا م  اللنـــة البرليــة قـــد تزايـــد الا رمــام بهـــا نوههــا وســـيلة تفـــا ن 

وتواصـــ  اجرمـــاع  علـــ  نحـــاق واســـةه  ضـــافة   ـــ  مههـــا الزمـــة لشـــرستة كب ـــ ة مـــج قحاعـــات ألاعمـــال تـــ  م حقـــة 

القـرآ  مـج ؤـ   مبر قـج إلاسـالم ؤالدولـة حيـج يتسـنج وترتفة ميضا نسبة مج يرسدو  تبلـن لنـة . اراليف البربج

 . لهن م  يربلموا الديج إلاسالمج مج م ا به الصافية

وانحالقـــا مـــج دور ـــا الرائـــد تـــ  الربرســـف ؤجـــو ر الثقافـــة إلاســـالمية واســـتيباب اوهرـــديج ار ـــدده حرصـــو دار 

جــال ارحيـوي اوهــنه وم  تكـو  لهــا زايـد للثقافـة إلاســالمية كملسسـة حكوميــة علـ  النهــوض ؤواجبهـا تــ   ـلا او

تجرلــــة رائـــــدة تـــــ  تبلــــين اللنـــــة البرليـــــة لن ــــ  ال ـــــاطق   بهـــــاه الســــيما وحـــــ   هـــــرن ؤــــالربرسف ؤالثقافـــــة إلاســـــالمية 

الّصـافية ال اؤضــة ؤرســالة الســماء اليــا نزلـو بهــله اللنــة الشــرسفةه فتملــو علـ  عاتقهــا تقــدين مجموعــة مــج 

 . وعة واورم دةه ومنها ؤرنامف تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اارادمات الربليمية والثقافية اور

 مــــة  م ــــداف  ــــلا اوــــلتمر الــــّدو         
ك
لتعلوووويم اللغووووة العربيووووة للنوووواطقين بغيرهووووا مووووؤتمر أبوووووظبي )وانســــ اما

برليــة تت ـاول  ـله الورقــة تجرلـة دار زايــد للثقافـة إلاسـالمية ورســالتها تـ  تبلــين اللنـة ال (تجوارب وطموحووات"

لل ـــــاطق    ن   ـــــا مـــــج خـــــالل مبادرا هـــــا الربلمييـــــة ولرامجهـــــا الرأ يليـــــة وفباليا هـــــا اووازســـــة لرتقيـــــق مولوسا هـــــا 
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http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B1.D9.83.D9.8A.D8.A8.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9:
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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وإلاســهام تــ   ةهــار صــورة مرم ــدة  تــوف   خــدمات مرم ــدة للربرســف ؤجــو ر الثقافــة إلاســالميةهالاسـت اتيجية تــ  

 .تسامح الدينالدولة إلامارات البرلية اورتدة ت  الربايش السلما وال

وتســـــع  الـــــدار عتـــــ  رســـــالتها الّســـــامية   ـــــ   عحـــــاء ألاولوســـــة وبرفـــــة احرياجـــــات الف ـــــات اوســـــرفيدةه وماراضـــــهن 

ـــز عمليــة الربلــين علــ  
ُ
ــربلن"الربليميــةه ؤرمرك

ُ
كأســاس مــج ألاســس او ه يــة اليــا ينبغــ  ُمراعا هــا تــ  ؤ ــاء ه "او

 لرتســـ   شـــأهها م مـــ هج تبليمـــا مركامـــ  ألا بـــاده و ـــله اوســـاع  مـــج 
ك
تحـــوسر او ـــاهج والوســـائ  و تـــوفر فرصـــا

وألادوات ومســاليب تبلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا  شــك  عــامه وتلبيــة مولوســات احرياجــا هنه واايــا هن 

مـــ    ؤوصـــف مواقـــفالرئيســـة علـــ  وجـــه اراصـــوصه و لـــ   
ّ
ربل

ُ
ولشـــرستة ُمربلمـــا دار  عامـــةهواحرياجـــات او

المية  شـــك  خـــاصه مـــج واقـــة اوقارلـــة الرواصـــلية مـــة شـــرستة الـــرااب   ؤـــدار زايـــد للثقافـــة زايـــد للثقافـــة إلاســـ

إلاســــالمية وتجرلتهـــــا تــــ  تبلـــــن اللنـــــة البرليــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــاه ممــــا سُيســـــبف ا تـــــ  تتليــــ  م ـــــداف الدارســـــ   

ــن اللنــة البرليــةه ولالرــا   تحــوسر او ــاهج الربلميــة ؤ ــاء علــ  احرياجــا
ُّ
 هنه دو   افــال مــج وماراضــهن مــج تبل

لميــــة والَبمليــــة ســــانجه وُمقّرراتــــه البِّ
ّ
مقرضــــيات ه و قبــــ  ُمصــــّمن او ــــاهج الربليميــــةه الاســــرفادة مــــج الــــّدرس الل

هها مج ثنرات وتتدياتارحدا ة والبووةه   .وتجاوز ما تواجِّ

 

 : الورقة أهداف

 :الورقة      ما يل   هدف

د للثقافــة إلاســـالمية كملسســـة تحمـــح   ـــ  الرســـادة تـــ  تبــادل اراتـــ اته ؤاالســـرفادة مـــج تجرلـــة دار زايـــ -

 مج رؤستها وقيمها ورسالتها السامية
ك
 .مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا انحالقا

 .جوانب مج الاحرياجات ألاساسية وربلما اللنة البرلية ال اطق    ن   ا تتديد -

وسر او ـاهج الربليميـة ارااصـة ؤربلـين اللنـة  ب، الرجارب وار هود اوبلولة ؤـدار زايـد تـ  تحـ تقيين -

 .البرلية لل اطق    ن   ا  اراض خاصة ؤ اء عل  الاحرياجات اوتددة مج قب  الف ة اوسرفيدة

ال ـاطق    ن   ـا لرلبيـة احرياجـا هن " اوربلمـ  "تمركز م اهج تبلين اللنـة البرليـة حـول  ؤراز م مية  -

 .الربليمية واوبرفية

 

 : قةمحاور الور 

 :قسمو ورقة البم      اوتاور الرالية ولرتقيق  له ألااراض البلمية

 .رسالة دار زايد للثقافة إلاسالمية ت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا -

 تجرلة دار زايد للثقافة إلاسالمية ت  ؤرامف تأ ي  ودورات تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا -

 .إلاسالمية ت  تحوسر ؤرامف وم اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اجهود دار زايد للثقافة  -

مسس ودواع  تمركز م اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا حول اوربلن واحرياجاته ؤدار زايد  -

 .للثقافة إلاسالمية
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بقـــو دراســـة علـــ  عـــدد       
ُ
 وبـــاي   البتـــث البلمـــا فقـــد ط

ك
ج او تســـب   لـــدورات طالـــب وطالبـــة مـــ( 61)ووفقـــا

رضـــا  ؤـــرا ين عبـــد / ه مشـــرف عليهـــا ألاســـرا 2113تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا تـــ  الربـــة الثـــانج مـــج 

ه فأفـــــاد الدراســـــة ؤرتليالتـــــه لالســـــربيانات والرســـــوم البيانيـــــةه وم ـــــرت الورقـــــة البتثيـــــة ؤاوبلومـــــات 256ار ليـــــ 

 .اوحلولة

ســـهن  بـــد ت فيـــل ا تـــ  وخلصـــْو الورقـــة البتثيـــة   ـــ  عـــرض      
ُ
م ـــن ال رـــائف مـــة  بـــ، الروصـــيات اليـــا قـــد ت

لبية الحرياجا هن الربليمية واوبرفية
ُ
 .تثبيو دعائن تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا او

 

 :رسالة دار زايد للثقافة إلاسالمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ية ؤمثاؤة اولسسـة ارحكوميـة اليـا  هـرن  شـلو  اوهرـديج ار ـدده وتسـا ن تبد دار زايد للثقافة إلاسالم       

تــ  تفبيــ  مســلوب تبايشــهن مــة اوجرمــةه وتبرســف اوهرمــ   تــ  دولــة إلامــارات البرليــة اورتــدة ؤما يــة إلاســالم 

البرليـة وتسع  الـدار   ـ  ت فيـل م ـدافها مـج خـالل اوجـاالت ألاساسـيةه واليـا تــرضمج تبلـين اللنـة  وحقيقرهه

 .لل اطق    ن   ا

وت ـــدرج  ـــله الرســـالة الربليميـــة ضـــمج مولوســـة الـــدار إلاســـت اتيجية تـــ  تـــوف   خـــدمات مرم ـــدة للربرســـف ؤجـــو ر 

الثقافــة إلاســالميةه والتــ اب الرــارسخ  لدولــة إلامــارات مــج خــالل اوســا مة تــ  رؤســة مؤــوة ا وتوجهــات ارحكومــة 

رازه ؤرـــــوف   خـــــدمات مرم ـــــدة وخرلـــــف منـــــوا  اوســـــرفيديجه لرصـــــبح للمتافظـــــة علـــــ  إلارب الثقـــــات  للدولـــــة و ؤـــــ

اوقصــد ألاول للـــرااب   تـــ  الربـــرُّف علـــ  إلاســـالمه واوهرـــديج ار ــدده وإلاســـهام تـــ   ةهـــار صـــورة مرم ـــدة لدولـــة 

 .إلامارات البرلية اورتدة ت  الربايش السلما والتسامح الدينا

 مــــــج رؤســـــة دار زايــــــد للثقافــــــة إلاســـــال و 
ك
مية تــــــ  م  تكــــــو  ملسســـــة رائــــــدة تــــــ  الربرســـــف ؤجــــــو ر الثقافــــــة انحالقـــــا

إلاسالمية واستيباب اوهرديج ار دده تسع  الدار مج صمين رسالتها     الرسادة والرم د ت  مجال تبلين اللنة 

  ول
ك
 اسـبة ت فيـلا

ُ
وسا هـا البرلية لل اطق    ن   ا الـلي يبـد مـج م ـن التـ امف واوشـاردة اليـا تـدعمها ؤـاووارد او

 .توف   الرعاية للمهرديج ار دده وتأ يلهن ودمجهن ت  اوجرمة اوتيطإلاست اتيجيةه ت  

وتبم  دار زايد للثقافة إلاسالمية وفق توجه الدولة ت  تبزسز اللنة البرلية ومفهومهاه ؤجبلها اللنة الرسمية 

الرواصــــ  مــــة مخرلــــف الشــــبوب للربامــــ  تــــ  اولسســــات والــــدوائر ارحكوميــــةه لــــلل  يرحلــــب تبليمهــــا ليســــه  

ه ولالرـــا   تكـــو  لنـــة للتســـامح والربـــايش والانفرـــاح " قافـــات مربـــددة مجرمـــة واحـــد"والثقافـــات تتـــو شـــباره 

ـــكانجممــــام  ا مــــج مكتــــ  الر وعــــات مــــج حيــــث  الر ــــو  السـ تــــ  دولــــة إلامــــارات البرليــــة اورتــــدة والــــلي يبــــد واحــــدك

ـــ  257لنتـــــ  البـــــا الثقافـــــات ـــا وســـــيلة تفـــــا ن وتواصــ ـــا نوههــ ـــد تزايـــــد الا رمـــــام بهــ ه خاصـــــة م  اللنـــــة البرليـــــة  قــ

 .اجرماع  عل  نحاق واسة وت  شيج مجاالت ارحياة

اوجاالت ألاساسية ارحيوسة اليا  تبم  دار زايد عل  تتقيقه  ودبد تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا مج

 دمجـــةه مـــج خـــالل  ؤرامجهـــا الردرسبيـــة الرأ يليـــ
ُ
وسلكـــد ةه ودورا هـــا الدورســـة او رظمـــةه ومنشـــحتها اووازايـــة او

                                                           
256

 .يات ال اطقة ؤاللنة إلانجل دية ؤدار زايد للثقافة إلاسالمية ؤاوركز الرئيس ؤالب  ُمدّرس ار ال - 
257

 Dubai Statistics Center   www.dsc.gov.aeمركز دبج ل حصاءه اووقة الرسما للمركز  - 

http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B1.D9.83.D9.8A.D8.A8.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.83.D8.A7.D9.86.D9.8A.D8.A9:
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.uaepedia.ae/index.php/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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ت ظيمهــــا لهــــلا اوــــلتمر علــــ  التدامهــــاه ومســــلوليتها تجــــاه تبلــــين اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا مــــج اوهرــــديج 

 .ار دد واوهرم  

ساســية ومــج عمليا هــا الرئيســةه فربلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا رســالة  دار زايــد للثقافــة إلاســالمية ألا 

ــــة  ــــة البرليــ ـــن ونشــــــر اللنــ ــــدف دعـــ ـــج خــــــدمات الــــــدار وم رجا هــــــا بهــ ــــرفيديج مـــ ــــامل   اوســ ــــات اوربــ ــــة الحرياجــ تلبيــ

 
ك
 وعاويا

ك
 .  و قافتهاه وتأكيد مكانتها متليا

 خارج اوركز الرئيس ؤمدي 
ك
ة الب   كما َوسبو دار زايد للثقافة إلاسالمية مج مجالها ار نرات  وفرتو فروعا

ـــن اللنـــة ممـــام ارتفـــا  نســـبة تـــ  نـــ  مـــج مؤـــوة ا وع مـــا  
ّ
حاجـــة ار اليـــات اوخرلفـــة اووجـــودة ؤالدولـــة   ـــ  تبل

البرلية كمال  لهن للرتاوره والربرف عل  الثقافة البرلية إلاسالميةه والاندماج ت  البي ة اليا يبيشو  فيهاه 

ا يترص ا   ال اطق   بها عل  تبلمهاه مـج قبـ  ألاجانـب اللنة البرلية واحدة مج مكا  اللنات الي حيث تبرت  

نسـبة مـج يرسـدو  تبلـن لنـة القـرآ  الكـرسن ا   البرب اوقيم   ؤدولة إلامارات البرليـة اورتـدةه وكـلا ارتفـا  

مــــج ؤــــ   مبر قــــج إلاســــالم ؤالدولــــة حيــــج يتســــنج لهــــن م  يربّرفــــوا عــــج قــــرب علــــ  الــــديج إلاســــالمج مــــج م ا بــــه 

وسائط الت جمة ومبوقا هاه فهلا النسيف إلانسانج لباوية اللنة البرليةه جاء مج خصائصها  الصافية ؤدو  

اللاتية
258
. 

   رسالر ا تتّرن علي ا م  نواكب الرحور الرك ولود ه ونوةفه ت  البملية الربليمية حيج يتسنج للـدارس م  

نه وقـد حـّددت عي ـة الدراسـة نـو   يرجاوز ن  اوبوقات الّزمانية واوكانية واواديـة اليـا تتـول ؤي ـه
ُّ
ولـ   الـربل

ن اللنة البرلية ت  الرسن البيانج ارااص ؤمبوقات الحالب
ّ
 .اوبوقات اليا تواجهها ت  تبل

 

 

     
ك
لهــــــدفها   وقــــــد وضــــــبو دار زايــــــد للثقافــــــة إلاســــــالمية نصــــــب معينهــــــا تتــــــديات الحالــــــب واحرياجاتــــــه تتقيقــــــا

نشـــر اللنـــة البرليـــةه فشـــرعو تـــ   عـــداد م ـــاهج و لبرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا الاســـت اتيج  تـــ  زســـادة تبلـــين اللنـــة ا

ولـــرامف تبلـــين اللنـــة البرليـــة ؤالربـــاو  مـــة ار هـــات ار امبيـــة اورخصصـــة تـــ  اوجـــاله ووضـــة التـــ امف الزم يـــة 

اورنــــة اليــــا ت اســــب الف ــــة اوســــتهدفة مــــج مخرلــــف ار اليــــات الــــديج يدرســــو  وس تســــبو  للــــدورات الربليميــــة 

فلبينيــة والصــي ية وألا يوليــة والروســية والفرنســية واله ديــة ار نار اليــات ال اطقــة ؤاللنــة إلانجل ديــةه والؤالــد

بـــــات واحرياجــــات اوهرـــــديج ار ــــدد واوهرمـــــ  ه  وا   ــــا
ّ
ـــا اوهرـــــدي ار ديـــــد حيـــــج تت اســــب مـــــة تحل يرلقـــــى خاللهـ
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 لرؤســـة اولسســـةه تبــالين الـــديج إلاســـالمج ارح يـــفه وُممارســـة شـــبائره الدينيـــةه ؤمـــ هج وســـح
ك
ج ُمبرـــدله وفقـــا

 .وقيمها ورسالتها

        
ك
وتكمــج م ميــة اللنـــة البرليــة مــج م حلـــق رســالة الــدار نوههـــا نمــط الشاصــية البرليـــة وقوامهــاه ومكونـــا

 رحضــــــار هاه ووعــــــاءك للثقافــــــة إلاســـــالميةه وناقلــــــة لرســــــالة إلاســــــالم الباويـــــةه
ك
ــــث م  مساســـــيا ــــة  ؤتيــ ــــة البرليــ اللنــ

إلاسالمه وانتشار اللنة البرلية سيسا ن ت  تتقيق الرضامج اوبنا عل  259ارحيوي ت  عاوية اكتسبو مجالها

 مـــج  الربب ـــ ات الثقافيـــةه وحـــ  ارحاملـــة للهوســـة 
ك
الرفـــا ن والتســـامح وارحـــوار ه    اللنـــة البرليـــة تمثـــ  نســـيجا

 .البالقات ؤ   اوجرمبات والقين ورؤى البالنه وح  وعاء الر و  الثقات ه وارحوار ؤ   ارحضارات لرو يق

 

 :تجربة دار زايد للثقافة إلاسالمية في برامج تأهيل ودورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 يضاعف يرن   خاصة اوسلمة اوجرمبات اليوم عامةه وواقة البالما الواقة   
ك
 سردبا

ك
 نتـج مسلوليات ا تن  ا

 البرلية اللنة لربلين تدردس ا وطرق  ومراجبة م اه  ا تحوسر  وات اه علي ا يفرض و اوجاله  لا عل  القائم  

  لل ــاطق  
ك
 ن   ــا واســتثمار نــ  مــا  ــو ُمســرجد  لرحــوسر ؤرنــامف تبلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا علميـــا

 
ك
 وفق رؤسة وف يا

ك
 261.الباوية اورن  ات تل  تراع  جديدة وتق يا

 مــج رســالتها تــ  تبلــين ال
ك
لنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا طّبقــو دار زايــد للثقافــة إلاســالمية البديــد مــج و نحالقــا

ت  نـ  مـج اوركـز الـرئيس توعية وتبلين اوهرديج ار دد اوبادرات الربليمية لرتقيق مولوسا ها الاست اتيجية ت  

 
ك
ل حرياجـــــات  ؤـــــالب  ه والفـــــرو  اراارجيـــــة ؤـــــأؤوة ا وع مـــــا  تـــــ   طـــــار توســـــية ال حـــــاق ار نراتـــــ  للـــــدار تلبيـــــة

مـــج حيـــث تبلـــيمهن مبـــادك اوتدايـــدة للف ـــات اوســـرفيدة مـــج خـــدمات الـــدار وم رجا هـــاه ارحاليـــة واوســـرقبليةه 

 . إلاسالمه وتبرسف اوهرم   ؤتقيقة إلاسالم ومبادئه السمتةه وتبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا

مــو دار زايــد عــدة ؤــرامف تأ يليــةه ودو 
ّ
رات تبليميــة للمهرمــ   ؤــربلن اللنــة البرليــة متــاح وتــ   ــلا الســياقه نظ

للمربلم   اكتساب مهارات  جراء اوداخالت ارحوارسة ؤحالقة لسا ه وت مية قدرة الحالب عل  فهن اوسمو  

واوقـروء  شــك  جيــده و  ــراء ملكــتهن اللنوســة مــج الصــيااات والت اكيــب ممــا يســاعد ن  بــد  لــ  الربامــ  مــة 

جيد والئقه ومالبهن مج حديثا البهد ؤااسالم مج مخرلف ار الياته ومج اوسلم   ا   مؤ اء البرلية  شك  

 :البربه وسمكج تقسين تل  الت امف     آلاتج

 الت امف الرأ يلية للوفود الرسمية مج خارج الدولة. 

  الدورات الربليمية او رظمة ؤاوركز الرئيسه وألافر  اراارجية ت  ن  مج مؤوة ا وع ما. 

الت نـــامف اووّجـــه ) النســـبة لرأ يـــ  شـــرستة اوســـرفيديج مـــج دورات تبلـــين اللنـــة البرليـــة مـــج خـــارج الدولـــة فب

 :م كر منها( للوفود الرسمية

ؤرنـامف تأ يـ  مئمـة مسـاجد الواليـات اورتـدة ألامرسكيـةه ؤالربـاو  مـة الهي ـة البامـة للشـلو  إلاســالمية  -

 (.2117)دة ألامرسكية ؤأؤوة اه ومركز لسا  ألام وألاوقاف ؤأؤوة اه و سفارة الواليات اورت
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 .1ه صـ2117مشرو  مكة لرحوسر تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ه ارحارثجه عل  ؤج متمد الشبابجه جامبة مم القرىه  - 
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ســـلمات مـــج الواليـــات اورتـــدة ألامرسكيـــة -
ُ
ؤالربـــاو  مـــة الهي ـــة البامـــة . ؤرنـــامف تأ يـــ  عـــدد مـــج النســـاء او

 (.2117)للشلو  إلاسالمية وألاوقاف ؤأؤوة اه و سفارة الواليات اورتدة ألامرسكية ؤأؤوة اه 

مـج م تسـ ا  ي ـة الشـلو  إلاسـالمية اوال ديـةه ( 15) ـاطق    ن   ـا لبـدد ؤرنامف تبلين اللنـة البرليـة لل -

 (.2118)ؤالرباو  مة  ي ة الشلو  إلاسالمية اوال ديةه ومركز لسا  ألامه ت  س ة 

ؤرنـامف تبلـين اللنـة البرليــة لل ـاطق    ن   ـا اووجــه للببثـة الدؤلوماسـية ال مســاوسة والـلي اسـرمر علــ   -

 (.2113)ةه ؤفر  مؤوة امساؤي( 8)مدى عدد 

ــــ         ـــ امف تـ ـــاز  ـــــله التــ ـــن  نجــ ـــت اتيجية وقـــــد تــ ـــار الشـــــرانات الاســ ـــ ة واوراكـــــز وار امبــــــات  طــ ــــوت اراتــ ــــة ؤيـ مـ

كجامبــة إلامــارات ؤــالب  ه وجامبــة زايــد ؤــدبجه ومركــز لســا  ألام ؤــأؤوة اه ؤالربــاو  مــة  اوخرصــة تــ  اوجــال

ه (نولومبيــا -واشــ حج)جلــس القـومج ألامرسكــج للشــباب اوســلن السـفارات ألاج بيــة اوبرمــدة لــدى الدولــةه واو

 :و ل  مج مج 

 .ت فيد مبادرات  صدار وتحبيق مساقات مرخصصة لسد احرياجات الف ة اوستهدفة -1

 .توف   البي ة او اسبة لر فيل ؤرنامف تبلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بها -2

مــة لربلــين اللنــة البرليــة ؤالــدار فهــا موجهــة لفائــدة اوســرفيديج ممــا ؤالنســبة  للــدورات الدورســة او رظ       

مـج خــدمات الــدار وم رجا هـا مــج اوســلم   ار ــدد واوهرمـ   مــج  مخرلــف ار اليـات اوقيمــة ؤالدولــةه الراابــة 

 ديــة تــ  تبلــن اللنــة البرليــة منهــا ار اليــات ال اطقــة ؤاللنــة إلانجل ديــةه والفلبينيــة وألا يوليــةه والصــي يةه واله

 . والفرنسية والروسية وا   ا مج ار اليات

 تبلـين  عحـاء تـ  دار زايـد للثقافـة إلاسـالمية ؤأ ميـة الت نـامف مـج مبلمـ   و دارسـ    ـلا علـ  القـائمو   ودشـبر

 للديج إلاسالمج اوثل  الصورة ؤإةهار كفي  اللنوي  الاتصال مولوسة قصوىه حيث م   ن   ا لل اطق   البرلية

  ودسـا ن  ـلا  وسـالم ودسـر وحـب سـماحة مج الديج  لا يتمله ؤما البالن شبوب وتبرسف سلمةاو وللشبوب

ـــالميةه وتقوســـــة مواصـــــر اوتبـــــة واوـــــودة  ـــج القـــــين إلاســ الت نـــــامف تـــــ  تبزســـــز م ـــــاخ الوســـــحية والاعرـــــدال وا   ـــــا مــ

سـلوب ارحـوار والربارف وتج ب الربصبه وتقـدين القـدوة ارحسـ ة تـ  السـلوي وألاخـالقه مـج خـالل تفبيـ  م

ارحضاري ؤ   مؤ اء ألاديا  والثقافات اور وعة وتكو  اللنة البرلية ح  لب ة  لا ارحوار وضما  ترسيخ قين 

الرفــــا ن والاحتــــ ام اوربــــادل ؤيـــــنهنه ونشــــر رســــالة التســـــامح ؤــــأعمق مبانيهــــاه وتبرســـــف اوهرمــــ   ؤااســــالم علـــــ  

 ارحديثـة الرق يـة مبحيـات ؤاسـتثمار  ال اوثلـ  ورته ـلا الاتصـال اللنـوي ؤصـ يرتقـق ولـج.  حقيقرـه وجـو ره

  ؤـا مس نبـده ك ـا فمـا اوجـال  تـ   ـلا وتوةيفهـا
ك
قـادمه  مصـبح وم اه ـه الربلـين وسـائ  تـ  تحـورا اليـوم الرَّ

 .261 ارحديث الرقدم ع لة وتجاوزته

ية تـ  نـ  سـ ة مـا يزسـد عـج ودسرقب  ؤرنامف تبلين اللنة البرلية لن   ال اطق   بهـا ؤـدار زايـد للثقافـة إلاسـالم 

طالـــب وطالبـــة مــج مخرلـــف ار نســـياته ومخرلـــف الف ــات البمرســـةه ومخرلـــف اوســـروسات ( 231)مبــّدل عـــدد 

وسرن ت فيل الت نامف وفق آليات ولرامف زم ية تضمج الالتدام ؤمباي   الربليميةه ومعداد ن ت  تزايد مضحرده 
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 .4حوسر تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ه ارحارثجه عل  ؤج متمد الشبابجه مرجة ساؤقه صمشرو  مكة لر - 
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ـــ  عــــدد ســـــاعات الت نــــامف  ـــة ( ســــاعة 32)  ــــ  عـــــدد الكفــــاءة اللنوســــةه حيـــــث يصـ تــــ  ألاســـــبو  ( ســـــاعات 4)ؤواقـ

( 11)عــــدد موزعــــة علــــ  يــــوم  ه وسرخــــرج الحالــــب مــــج  ــــلا الت نــــامف  بــــد اجريــــازه ورحلبــــات الرخــــرج البالنــــة 

 لن ــداف 
ك
ــرعية وفقــا

ّ
نوســة والش

ُّ
لميــة فيــه ؤــ   الل وحــدات دراســية موزعــة علــ  مســروس  ه وترـــ و  اوســارات البِّ

طالـــبه ( 693)دد اوســـرفيديج مـــج ؤرنـــامف تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا عـــدد وقـــد ؤلـــغ عـــ  اوتـــددةه

ـــالل عـــــدد  -2111)اوركـــــز الـــــرئيس ؤـــــالب  ه وألافـــــر  اراارجيـــــة تـــــ  مؤـــــوة ا وع مـــــا  تـــــ  دورة تبليميـــــة ( 92)خــ

2113.) 

ة للنــة البرليــة مــج تــدردس الب اصـر ألاساســيوتت كـز متــاور ؤرنــامف تبلــين اللنــة البرليـة لل ــاطق    ن   ــا علــ  

ــــالب مــــج فــــ  رمــــوز الكراؤــــة وتــــدرسبهن علــــ  
ّ
خــــالل الربــــرُّف علــــ  ارحــــروفه والقواعــــده والكلمــــاته وتمكــــ   الح

تبلــين جــلور ألافبــال الثال يــة ؤاالعرمــاد علــ  الكلمــات واوفـــا ين ه و الّ حــق الةــحيح ؤحرسقــة ســهلة ومبســحة

ــــ  الت نـــــامف اوفـــــرد ــــب اوبرـــــدكه وسراعـ ـــا الحالـ ـــا يبرفهــ ـــا يســـــرخدمها اليــ ــــة اليــ ــــة وارااصـ ــــحقحات البامـ ات واوصـ

   جهود الدار ت  مراعاة ن   ـله ار وانـبه قـد سـا مو  شـك  كب ـ  . اووةفو  ت  معمالهن وحيا هن اليومية

ت  رفة نسبة رضا الحالب او تسب   لت نامف تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا عج جهود ـا اوبلولـة واليـا 

نه كمــا  ــو مو ــأ تــ  الرســن البيــانج  مــا زالــو تبــلل تــ 
ّ
تــوف   البي ــة او اســبة اليــا تســاعد الحــالب علــ  الــربل

 : الروضيح  الرا   ؤ اء عل  نرائف الدراسة اليا مجرسو عل  طالب الدار او تسب   للدورات الربليمية

 

 يترصـو   اوجـاله و ـن  ـلا تـ  واسـبة ختـ ة يملكـو   الـليج ألاسـاتلة مـج نخبـة  ـلا الت نـامف تـدردس عل  وسقوم

 مـج وقو وج د ت  الحالب  كساب عل 
ك
  البرليـة اللنـة مهـارات كث  ا

ك
 وقـراءة

ك
 وتتـد ا

ك
ه مـة التشـّبة  اسـرماعا

ك
وكراؤـة

 البرليـةه اللنـة تبلـن تـ  اوهـارة تتقيـق ؤـ   يجمـة ُمرـواز   مـ هج وفـق البرليـة ألاصـيلةه الثقافـة إلاسـالمية ؤقـين

بلمــو  . عنهــا  ت فصــ ال اليــا واكتســاب الثقافــة
ُ
جميــة إلامكانــات اوراحــة والوســائ  الربليميــة  ودســرخدم او

   ـ  يسـع  و اودمجـةه وألاقـراص ارحديثـة  البـرض الرقميـة وسـائ ارحديثـة تـ  الرـدردس والرـدرسب اوـزودة ؤ

سرمر الرحور  مواكبة
ُ
لت نـامف وسرن عقد دورات تدرسبيـة م رظمـة للمبلمـ   القـائم   علـ  ا. الربلين مجال ت  او

فك   له البوام  الساؤقة قد سا مو  شك  كب ـ  تـ  تتقيـق . لرفة كفاءا هن ورلحهن ؤما ُيسرجد ت  اوجال
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 محايد ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز
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 تقييم الطالب لمجهودات الدار 
 في توفير البيئة المناسبة  لتعلم اللغة العربية 
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نسبة رضا عالية ؤ   الحالب او تسب   لت نامف اللنة البرلية لن   ال اطق   بها عج آداء الهي ة الربليمية مج 

 : وضيح  الرا  مدرس   و دارس  ه كما  و مو أ ت  الرسن البيانج الر

 

ولربـادل اراتـ ات تـ  مجـال تبلـين اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـاه والبتـث عـج مفضـ  اومارسـات الربليميــةه 

 قامو  دار زايد للثقافة إلاسالمية ؤزسارات رسمية خارج الّدولة     مبا د ومراكز وملسسات منها زسارة اوبهد

 .2111لوزارة ألاوقاف ؤدمشق ت  عام الرا ة  والبرليةه الشرعية للبلوم الدو  

 ن   ــاه و جــراء  لل ــاطق   البرليــة اللنــة علــ  م ــاهج تبلــين وقــد نــا  الهــدف مــج تلــ  الزســارات إلاطــال       

 واوبا ــد الــدار ؤــ   الربــاو    مكانيــة ه وم اقشــةوتقــوسن البمليــات الربليميــة والت ؤوســةاوقارنــات اوبيارســةه 

 . رليةالب اللنة ؤربلين ارااصة

نظمـو الــدار دورات اراــط البربـج تــ  نــ  مـج اوركــز الــرئيس ؤـالب  ه وفــر  ع مــا  وضـمج ألانشــحة اووازســةه 

ـــ   الحالـــــب2113تـــــ   ـــ   اراـــــط ولــ ـــا تبزســـــز البالقـــــة ؤــ ـــــربلن لرمكي ـــــه مـــــج   ـــــراء لنرـــــه البرليـــــة /ه الهـــــدف منهــ
ُ
او

يلــــة اليــــا تبنـــا ؤار ماليــــات الزخرفيــــة اوكتســـبةه و  ةهــــار جماليـــة اراــــط البربــــج الـــلي ُيبــــد مــــج الف ـــو  ار م

 .للكلمات وارحروف مج حيث الر اسق والقواعد ارااصة اليا تبنج عليه

اوجرمـة نظمـو  تـ  ودمجهـن وتـأ يلهن ار ـدد للمهرـديج الرعايـة وتـ   طـار الهـدف الاسـت اتيج   لـدار زايـد لرـوف  

 هــدف   ــ   ةهــار جماليــة اللنــة البرليــة ه 2113موجهــة لف ــة اوهرــديج ار ــدد تــ  " لنر ــا البرليــة"فباليــة الــدار 

  . و ؤراز م ميتها وخصوصيتها اليا ت فرد بها عج ا   ا مج اللنات ارحية

تقيــين نوعيــة وفباليــة دروس  ضــما  جــودة الربلــينه  ترــا ة  ي ــة الرــدردس ؤالــدارومــج م حلــق ارحــرص علــ  

ــــ  دورات اللنـــــة البرليـــــة لل ـــــاطق    ن   ـــــا كرقيـــــين دورة اللنـــــة ال ه والشـــــرو  تـــــ  تحـــــوسر اوـــــ هج 2112برليـــــة تـ

ـــا تـــــ  عـــــام  ه وتقيـــــين مســـــروى الحـــــالب او تســـــب   للـــــدورات الربليميـــــةه واســـــرحال  آرائهـــــن حـــــول 2113الربليمــ

كيفية الردردسه ومدى الاسرفادة مـج البَمليـة الربليميـة و لـ  عتـ  تتليـ  اسـتبانات الدارسـ  ه وقـد اتببـو 

ت  دلي  سياسات و جراءات  دارة الشلو  الثقافيـة والربليميـةه وقـد اتخـلت عل    ر ا إلاجراءات  اوبرمدة 

علــ    ر ــا  جــراءات لرتســ   فباليــة وكفــاءة الــدورات لرتقيــق مفضــ  ال رــائف اورجــوة ؤمــا يصــب تــ  مصــقحة 

وار ــدول مدنــاه  يبــرض ؤإيجــاز خحــة الرتســ   اوســرمر ؤفــر  ع مــا ه . الحالــب وتلبيــة احرياجاتــه الربليميــة
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 محايد ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز
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 تقييم الطالب للهيئة التدريسية بدار زايد 
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ـــدرس تجـــاه طـــالب تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــاوا
ُ
ه واليـــا ترمـــج   ـــ  دعـــن تتســـ   رحلـــول اوربلقـــة ؤاو

ن ونشاطه ِّ
ّ
ربل

ُ
 .تبلين اللنة البرلية ؤالت ك د عل  او

 

م ت
ّ
تعل

 
 خطة التحسين املستمر املتمركز حول امل

 الاسربانة ؤالوسائ  الربليمية اوراحة 1

 عروض تقديمية للدروس 2

 تتديد اوهارات اوحلوب تقوستها ونو  الّضبف اوحلوب عالجه  3

 الضباف/ للحالب دو  اوسروى اوحلوب   رائية وعالجيةدورات تدرسبية  4

 مراجبة  ضافية شاملة للدروس قب  الاخربار 5

ن تقوسمات مسبوعية لقياس مدى تتسج 6
ّ
 الحالب اوربل

 ن  درس مراجبة مسرمرة   بد الانتهاء مج 7

 

ؤااضافة     الورش الدائمة اليا ت ظن للمدرس    شك  مسرمر و اقشة عملية تدردس م هج اللنة البرليةه 

والـــرد علـــ  الاسرفســـارات تـــ  فـــرو  الـــدار واوركـــز الـــرئيسه والبمـــ  علـــ  تتليليهـــاه  واســـرخالص ال رـــائف لوضـــة 

 . اراحط البديلة

 

 :طوير برامج ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاجهود دار زايد للثقافة إلاسالمية في ت

   ــــ  الـــــّدروس اوســــرفادة مـــــج تجرلــــة دار زايـــــد للثقافــــة إلاســــالمية تـــــ  تبلــــين اللنـــــة البرليــــة لل ـــــاطق   
ك
اســــت ادا

 للوقـــوف علـــ  مؤـــرز ألاســـسمـــج اوهرـــديج ار ـــدد واوهرمـــ  ه  ن   ـــاه ودور ـــا تـــ  خدمـــة الف ـــات اوســـرفيدةه 

البرليـة لن ـ  مؤ ائهـاه اسـرفادت الـدار مـج الرنليـة  اللنـة تبلـين كرـب مراعا هـا تـ  ينبغـ  اليـا رحديثـةا او ه يـة

ــــة  ـــج الراجبـ ـــا الســــــمبية اوسرخلصـــــة مــ ـــية ومقحقا هــ ــــة للمرحلـــــة الرأسيســ ـــاهج الربليميـ ــــداد او ــ ــــ   عــ ـــا تـ تجرلتهــ

وم ـاهج تبلـين اللنـة البرليـة  واورئيةه ومج خالل الدورات الربليمية والرأ يليـة و لـ  مـج مجـ  تحـوسر ؤـرامف

ملسســة مناديميــة رائــدة تــ  اوجــال الربليمــا وختــ اء ومخرصــ   ؤمبهــد اللنــة البرليــة تــ  جامبــة مــة ؤالربــاو  

 لل ـاطق   البرليـة تبلـين اللنـة تـ  ؤرنـامف ال ظـر  عـادة نانـو تسـردع  عديـدة زايـد ؤـدبجه  ؤـدافة م  مرن ـ ات

مهاه لنرض تيس    ن   ا
ّ
 ؤي ـات تـ  والاجرماع  الثقات  للرواص  لنة ؤوصفها او رظرة منها الناياتوتتقيق  تبل

 .مر وعة تبليمية

وتتوسلهــا   ــ  وقــد اســتثمرت الــدار تجرلتهــا  ؤاوشــاركة تــ   عــداد وت فيــل التــ امف الرأ يليــة والربليميــة الســاؤقة 

 نتـــو الرم ـــد والرســـادة تـــ   عـــداد و تحـــوسر م ـــاه
ك
ج ولـــرامف تبلـــين اللنـــة البرليـــة مشـــاردة تتســـ   وتحـــوسره ســـبيا

لمية وفق مفض  اومارساته مبززة  ؤأحدب الوسائط اوساندة السمبية واورئية  .تتسن ؤاو ه ية البِّ
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و روعــ  تــ  وضــة  ــله اراحــة  الف ــة اوســتهدفة ومالــبهن مــج اوســلم   ار ــدد الــليج  ــن ؤتاجــة لــربلن اللنــة 

لقــــرآ  الكــــرسنه   ــــ  جانــــب الرتــــّدب والرواصــــ  مــــة ال ــــاطق    نــــرض الرفّقــــه تــــ  ممــــور الــــديجه وقــــراءة وفهــــن ا

 . ؤالبرلية

كمــــا ستســـــرفيد التــــ امف اوقت حـــــة مــــج ارَ مـــــة ؤــــ   الُقـــــدرات البقليــــة الرتليلّيـــــة اوم ــــدة للمربلمـــــ   البـــــالن  ه 

س   مج م اهج  هدف     تمك   الدار  وبهلاه تكو  الدار قد اسرتد وواو حقية اليا ترم د بها اللنة البرلية 

نــة البرليــة عــج طرســق خاصــية الاشــرقاق لرخمــ   مبــانج جديــدة ممــا يســمبو ه مو يقــرؤو ه 
ّ
الــربلن الــلاتج لل

 .وزسادة حصيلة اوفردات ع د ن

 :واعداد م اهج ولرامف مركاملة عج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه سبو الدار     توف   مايل 

 .ة ت  دار زايد للثقافة إلاسالميةمساقات تت اسب مة الف ة اوستهدف -

 .كفاءات ُمدرلة ومرخصصة -

 .ؤرنامف زمنا تلتدم ؤه اولسسةه وتلتدم ؤه الف ة اوستهدفة -

 .الوع  اوجرمع  لرعاية الف ة اوستهدفة واستيبابها -

وعلــــ  الــــران مــــج تتقيــــق نســــبة رضــــا عاليــــة ؤــــ   موســــاط اوســــرفيديج مــــج ؤرنــــامف تبلــــين اللنــــة البرليــــة       

ـــ  الرســــن البيــــانج اراــــاص ؤرقيــــين ل ـــأ تـ ـــا عــــج او ــــاهج ارحاليــــة اوحبقــــة ؤالــــداره كمــــا  ــــو مو ـ ل ــــاطق    ن   ـ

 الحالبه 

 
 

ســـ لة ؤالت نـــامف مـــج الحـــالب او تســـب   
ُ
عملــو دار زايـــد علـــ   تحـــوسر اوســـاقات لرواكـــب احرياجـــات الف ـــات او

 :مبهد اللنة البرلية ؤجامبة زايد ؤدبج للدار مج اوهرديج ار دده وا   ن مج اوهرم  ه ؤالرباو  مة

 :و هدف خحة تحوسر اوساقات     تدردس اللنة البرلية حسب اوتاور الرالية 

تــــــدردس اللنــــــة البرليــــــة مــــــج خــــــالل القــــــرآ  الكــــــرسنه و لــــــ  بهــــــدف تبلــــــين الحــــــالب اللنــــــة البرليــــــةه  -

 .وقواعد ا مج خالل قراءةه وفهن ال صوص القرآنية
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 محايد ضعيف مقبول  جيد جيد جدا ممتاز
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ه و ل  بهدف تمك   الحالب مج اسرنراج عـدد (الاشرقاق)مج خالل اووازسج تدردس اللنة البرلية  -

 . مج اوفرداته مج مص  جلر واحد( 21)كب   مج اوفردات اوشرقة مج ار لوره واليا تربدى عدد 

تدردس اللنة البرلية ؤدو  نتوه و و ؤرنامف يهدف     تدردس اللنة البرليـة  سـهولة وُدسـره وسزسـ   -

 .صبولة اليا اقت نو بها ت  عقول الكث  يج ؤما فيهن مؤ اء اللنة البرليةعنها صفة ال

 :وفيما يل  تفصي  تل  اوتاور 

 

 :العربية من خالل القرآن الكريم -أ 

ـــن الحالـــب اللنـــة وقواعـــد ا مـــج خـــالل قـــراءة        
ُّ
يبرمـــد ؤرنـــامف البرليـــة مـــج خـــالل القـــرآ  الكـــرسن علـــ  تبل

مي حيثمــا " حســب الحلــب" ــله الحرسقــة ؤاكتســاب الحالــب لقواعــد اللنــة وفهــن ال صــوص القرآنيــةه وترم ــد 

" فهمها"يقاؤلها ع د القراءةه وليس عج طرسق ارحفظ ار ماع  للقواعد دو  رلط  سياق وا أ يساعد عل  

ودسـرفاد تـ   ـله الحرسقـة . وتلكر اه ُمسربي ا ت   ل  ؤقدرتهه ورابره ت  حفظ ال ط القرآنج الـلي يشـملها

. يات القرآنيـة اليـا تترـوي علـ  قواعـد ُمبي ـة السـرخدامها كمرجـة للمـربلن ؤـديال عـج ارحفـظ والرـلكرمج آلا 

 "اليـــا تســـرنبط ؤبســـاطة مـــج شـــهادة "   "ومـــج  ـــله ألامثلـــة اليـــا يجـــد ا الحـــالب مث ـــ ة حـــ  قاعـــدة 
ك
م  متمـــدا

القواعـــد ال " مبرفـــة" هج لربســيط و  ـــاي الكث ــ  مـــج ألامثلــة الســـهلة اورداولـــة اليــا يرجـــة  ليهــا اوـــ". رســوُل  

 . حفظها

 املخرجات التعليمية لبرنامج العربية من خالل القرآن الكريم

 عل 
ك
 :لدى انتهاء الحالب مج  لا الت نامفه سيكو  قادرا

  ـــن ال صــــوص ـــالل قــــراءة وفهـ ـــج مفــــردات اللنــــة البرليــــة وقواعــــد ا مــــج خـ ـــن مـ ـــا تبلـ اســــربمال مـ

 .القرآنية

 ا يبــــرف مـــج نصـــوص القـــرآ  الكـــرسن ؤدرجــــة مـــج الدقـــة تصـــ    ــــ   جـــادة القـــراءة الةـــحيتة وـــ

81.% 

 تتلي  ما يقرم مما يبرفه مج نصوص القرآ  الكرسن. 

 قراءة ال صوص البرلية البسيحة و جادة تتليلها. 

       71كراؤة ما يبرف مج نصوص القرآ  الكرسن ؤدرجة مج الدقة تص.% 

 65دقة تص      كراؤة مفكاره ؤلنة عرلية سليمة ولدرجة مج ال.% 

       61الربب   الشفها عج مفكاره ؤلنة سليمة ولدرجة مج الدقة تص.% 

 الرجو      نصوص القرآ  لرلكر قواعد اللنة دو  ارحاجة     حفظها. 

 :العربية من خالل املوازين -ب 

نــات يمكـج ار ــزم ؤــأ   ــله الحرسقــة تتــول اللنــة البرليــة تــ  نظــر الــدارس ار ديــد   ــ  لنــة مــج م      
ّ
ســه  الل

ه و ــلا تــ  حـــّد  اتــه  نجــاز كب ــ  تـــ  ضــوء مــا  ــو مبـــروف 
ك
وتـــ   ــله الحرسقــة يـــربلن . عــج صــبولتها( خحــأ)تبلمــا

الّدارس كيف يحو  موازسج اللنة ليكتسب البديد مـج اوفـردات اوت اؤحـةه   ـ  جانـب ازديـاد قدرتـه علـ  فهـن 
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رفادة مــج الاشــرقاق تــ  اللنــة البرليــة واســرخدام وتبرمــد  ــله الحرسقــة علــ  الاســ. ار ديــد ممــا يســمة مو يقــرم

القـــــدرات البقليـــــة الرتليليـــــة ال ا ـــــ ة لـــــدى اوســـــتهدف   مـــــج الحـــــالب لفهـــــن وتتليـــــ  اللنـــــة والاســـــرفادة مـــــج 

 . م حقية قواعد ا والتدامها الفرسد ؤ   اللنات

الدراسة قـد ؤـللو جهـود  ويهدف او هج     تمك   الدارس مج الربلن اللاتج للنةه ال سيما وم  االبية عي ة

 :  اتية ت  ت مية مهارات تبلن اللنة البرليةه كما  و مو أ ت  الرسن البيانج الروضيح  الرا  

 

 
 

ومــــج  ــــن ســــ  اع  اوــــ هج تمكــــ   الــــدارس مــــج الــــربلن الــــلاتج عــــج طرســــق  ضــــافة ع صــــر الرتليــــ  والاســــرنراج 

نشــــحة  ضــــافية  هــــدف   ــــ  شــــرح قوالــــب اللنــــة للحرسقــــة الرواصــــلية اوبروفــــةه وتســــرخدم تــــ   ــــله الحرسقــــة م

ـــج الـــدارس مـــج اســـرنراج عـــدد كب ـــ  مـــج اوفـــردات اوشـــرقة مـــج ار ـــلوره واليـــا قـــد تربـــدى 
ّ
وجـــلور ا ؤمـــا يمك

 مج مص  جلر واحد
ك
 راـن . عشرسج مفردا

ك
واللنة البرلية تبم  ؤحرسقة   دسية متكمة ال يسرفاد منها كث ـ ا

حاوا م ملو  له الّصفة ع د وضة ؤـرامف تبلـين اللنـة للكبـار واسرنسـاو ول. فوائد ا ار مة للمربلن اوفكر

 .طرق مج لنات مخرى ران تم د اللنة البرلية الوا أه لكج ا   اورئجه عج اللنات ألاخرى 

 : املخرجات التعليمية لبرنامج العربية من خالل املوازين

 عل 
ك
 :لدى انتهاء الحالب مج  لا الت نامفه سيكو  قادرا

 ن الاشرقاق ت  اللنة البرليةفه. 

  اســربمال مــا تبلــن مــج جــلور ألافبــال تــ  اللنــة البرليــة الشــرقاق مفــردات جديــدة واســربمالها

 .ع د الرتدب والكراؤة

  اســـــربمال مهـــــارة الاشــــــرقاق تـــــ  تخمــــــ   مبنـــــج اوفـــــردات ار ديــــــدة تـــــ  ســــــياق اوتاد ـــــات وقــــــدرة

 .اوشاركة ت  اوتاد ة

 جادة الرتدب والكراؤة . 

 ادة القراءة الةحيتة لل صوص البسيحة وتتليلها ج. 

68% 

32% 

 هل تقوم ببعض الجهود الذاتية 
 لتنمية مهارات تعلمك للغة العربية ؟

 نعم

 ال
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 تتلي  ما يقرم مو يسمة. 

 الربب   عج مفكاره عج طرسق جم   سيحة. 

 :العربية بدون النحو -ج 

مــج قواعــد ال تــو البربــج اجــادة % 21م بتــو الدراســات م  اوــربلن للنــة البرليــة يترــاج   ــ  مــا يقــ  عــج       

ـــا  ـــح ه ؤمــ ـــ    ـــــ  القـــــراءة الةـــــحيتة للنـــــة الفصــ ـــا القـــــرآ  ؤدقـــــة قـــــد تصــ ه و  ـــــاي مـــــج الصـــــور %81مو  71فيهــ

مكج وضة ؤرنـامف ُميسـر . القص  ة ما يتراج     القلي  مج القواعد لقراء ها قراءة صحيتة
ُ
وللاه فإنه مج او

 .لربلن اللنة البرلية يزس  عنها صفة الصبولة

 :املخرجات التعليمية لبرنامج العربية بدون نحو

 عل لدى انتهاء الح
ك
 :الب مج  لا الت نامفه سيكو  قادرا

 فهن ما يلزم مج قواعد اللنة البرلية والقدرة عل  اسرخدامها. 

   الالتدام ؤاوبروف واوألوف مج قواعد اللنة للربب. 

 ن م ه
ّ
 .تتلي  ما يسرجد عليه وقبوله والربل

 نبل اليأس مج الاسرمرار ت  تبلن اللنة ال اجن عج تبقيد قواعد ا. 

  شرقاق ت  اللنة البرلية والاسرفادة م هفهن الا. 

 جادة الرتدب والكراؤة . 

 جادة القراءة الةحيتة لل صوص البسيحة وتتليلها . 

 : وقد اعرمدت دار زايد للثقافة إلاسالمية عل  م ه ية ترمج     تتقيق ما يل 

ربلن اللنـات وعلـ  تيس   تبلن اللنة البرلية لن   ال اطق   بها عـج طرسـق تحبيـق محـدب ال ظرسـات لـ -1

 .رمسها الحرسقة الرواصلية

 . عالء شأ  ار انب الرواصل  للنة مقارنة ؤار انب ال ظري  -2

 .اسرخدام ما ت  اللنة مج م حقية ت  تركيبتهاه وطرسقة عملها لصارأ اوربلن البالغ الرشيد -3

عد اللنة وقوالبها اسرخدام القدرات الرتليلية والاسرنراجية للمربلن البالغ لرفس   ما يلزم مج قوا -4

 .الثاؤرة

 .وضة م هج يهدف     تمك   الدارس مج الربلن اللاتج للنة والاسرفادة مج خاصية الاشرقاق فيها -5

 .مراجبة اوروفر مج الت امف والاسربانة ؤما يفيد منها -6

ن -7
ّ
ــربل

ُ
 وضـة ؤــرامف مركاملــة تســرفيد ؤالوســائط اوربــددة والرق يــات ارحديثــة للرواصــ  اوســرمر مــة او

ن عــج ُ بــده واليــا تســربم  لرقلــيط 
ُّ
قبــ  وم  ــاء وببــد الــدورات الربليميــةه ؤمــا تــ   لــ  ؤــرامف الــربل

الفوارق ؤ   الحالب ت  اوسروى الواحد قب  انضمامهن للدوراته مما يساعد عل  تسهي  البملية 

 .الربليمية وسزسد مج مدائها

مي مــا وحيثمـــا نــا  ؤمفــردات وعبـــارات  الــدارس" والحقــة"اســرخدام تك ولوجيــات الرواصــ  ارحديثـــة  -8

 .م حوقة م ه و ليه حيج تظ  اللنة حية ومسربملة طوال وببد فت ة دراسره لها
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اسـرخدام تق يـات مخرتــ ات اللنـة والوسـائ  اللكيــة لرمكـ   الـدارس مــج  جـادة ال حـق والاســرمرا   -9

 .ؤالبملية الربليمية  شك  لن يبهده مج قب 

يـــة وإلاســـالمية تـــ  التـــ امف الربليميـــة ا ـــراء اوربلمـــ   ووضـــة اللنـــة تـــ   دمـــاج ع صـــري الثقافـــة البرل -11

 . طار ا اوتسوس عج طرسق الزسارات اويدانية وال دوات

 .اسرخدام مفض  اومارسات ت  وضة الت امف الربليمية مج اوصادر اوتلية والباوية اوشهود لها -11

تأخــل تــ  اعربار ــا  حديثــة م ــاهج ه تســع  الــدار   ــ  ؤ ــاءفب ــاء علــ  علــ  اوســاقات واو ه يــة اورببــة الســاؤقة

نرائـــــــف الدراســــــات اللنوســــــة ارحديثــــــةه والرق يــــــات الت ؤوســـــــة اوت تبــــــة عليهــــــاه وتســــــرفيد مــــــج الدراســــــات اوقارنـــــــة 

 مة والرقاؤليةه ودراسات تتـلي  ألاخحـاءه وقبولـها م اهج علمية ت  الدراسات اللنوسة والت ؤوسةه ؤ  وتت اسب

 اورقدمـة وال ظرسـات ارحديثـة الرـدردس مـج طـرق  وتسـرفيد مجمـة  والبـالن إلاسـالمج البـالن ت  الرا  ة فالظرو 

بـّد ؤحرسقـة مج بيـةه لنـة ولوصـفها لنـة  انيـة ؤوصـفها البرليـة اللنـة وتبلـين اللنـات تبلن ت 
ُ
 تسـرجيب حديثـة وت

ن عج الالكت ونج الربلين ورحلبات
ُّ
بل  . بد والرَّ

 عتـ  عليهـا تـ  ارحصـول  الـرااب   والدارسـ   الـدار تـ  الدارسـ   مر اول  ت  او اهج  له تكو   م  و هدف الدار    

 قاعـات مـج الشـبكة عتـ  ت قـ  دروس حيـة   ـ  خـاص يـرلط ؤموقـة الـدار الالكت ونـجه ؤااضـافة موقـة الكت ونـج

مـواقبهن تـ  مي مكـا  مـج  والحالبـات الحـالب يـربلن فيهـا طامتـة جديـدة رحقبـة  ـلا وسيلسس ؤالدار  الدرس

  الربليميـة  الدارسـ   وار هـة علـ  وار هـد الوقـو سـيوفر  ـلا م  يخفـى وال .نـانوا
ك
 مـج ع ـه سـينرف عمـا فضـال

 . ن   ا البرلية لل اطق   تبلين ؤرامف مج اوسرفيديج معداد زسادة

 

جاتوووه بووودار زايووود أسوووس ودواعوووي تمركوووز منووواهج تعلووويم اللغوووة العربيوووة للنووواطقين بغيرهوووا حوووول املوووتعلم واحتيا

 :للثقافة إلاسالمية

ـــق 
َّ
يواجــه تبلـــين اللنـــة البرليــة لل ـــاطق    ن   ـــا جملــة مـــج الرتـــّدياته ومشــان  م ه يـــة شـــائكة منهــا مـــا يربل

 بـــــدم رلـــــط اوــــــ هج ؤاحرياجـــــات الحالــــــب ألاج  ـــــا اوــــــربلن للنـــــة البرليـــــةه فالبديــــــد مـــــج كرــــــب ومـــــواد او ــــــاهج 

رب مقررات تبلين اللنة البرلية موّجهة للبربه  الربليمية ال تل ا احرياجات الف ات
ُ
اوستهدفةه    مالب ك

ـــربلن 
ُ
وقادمــة مــج الـــدول البرليــة وســـرن تدردســها كمـــا حــ  تــ  ألاصـــ ه دو   جــراء عليهـــا ميــة تبـــديالت ت اســب او

ــَ ّفـ. اوبنا
ُ
ـلكره ممـا نجـن عـج  ـله الرجـارب ا ـ  او ه يـة نرـائف عكسـية ت

ُ
تقـق نجاحـات ت

ُ
ـر اوـربلن وللاه لـن ت

مج اللنة البرليةه عوض م  تتبب لـه اللنـةه لـيس  ـلا فقـطه ؤـ  يتكـن علـ  اللنـة البرليـة ؤاللنـة الصـببة 

البقيمــةه والســبب يبــود   ــ  م  م ــاهج تبلــين  اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا قــد تــن تصــميمها  دو  دراســة 

 بــــ   الاعربــــار ع ــــد الرخحــــيطه وتصــــمين  وتتليـــ  ماــــراض اوــــربلن ارااصــــة واحرياجاتــــه الضــــرورسةه ومخـــل ا

متروســـات ومضـــام   او ـــاهج الربليميـــةه و ـــلا  يروافـــق مـــة ارتســـامات ومقت حـــات طـــالب الـــدورات الربليميـــة 

ؤــــدار زايــــد مــــج خــــالل مقت حــــا هن اليــــا تبمــــ  الهي ــــة الردردســــية علــــ  تــــدوسنها تــــ   ــــ ال ها الرســــمية ؤاســــرمرار 

 .الربلين لبملية وا أ تصور علما مج قرض ا الانحالقفاوسالة ت.  اراض الرتس   اوسرمر
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فربلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا ؤـــدار زايـــد للثقافـــة إلاســـالمية ي حلـــق تـــ   طـــار تبلـــين اللنـــات ألاج بيـــة 

ه  ال منه تبلين يرم د ؤخاصير   يمكج تتديد ما ناآلتج
ك
 :عموما

ن )منه تبلين موجه للكبار عادةه : ألاو  
ّ
ربل

ُ
 (.لبالغ الرشيدااو

ن  ودســرجيب  اــراض واحرياجــات طــالب  262منــه تبلــين ُموجــه لنايــات متــددة: الثانيــة
ُّ
تراعــ  النايــة مــج الــربل

الــداره فأالـــب او تســـب   للـــدورات الربليميـــة يدرســـو   اـــراض اعر ـــاق الـــديج إلاســـالمجه مو الرفقـــه تـــ  ممـــور 

مو قـــراءة القـــرآ  ؤالحرسقـــة الةـــحيتةه مو  قامـــة  الـــديجه مو اســـتيباب قـــين إلاســـالمه وفهـــن رســـالره الســـمتةه

عالقــات مــة اوجرمــة البربــج ؤتكــن  قــامتهن تــ  دولـــة إلامــارات البرليــة اورتــدةه وا   ــا مــج الــدوافة ارااصـــة 

مها
ُّ
قبل   عل  تبل

ُ
 .والبامةه ومج  ن تتراج اللنة البرلية لالسرفادة مج  لا اودخ  ت  تبليمها للرااب  ه واو

در إلاشارة     م  عي ة الدراسة مج طالب الدار يرمّربو  ؤمسروى تبليما ومبرت  مرموقه فهـن مـج وتج      

خرسج  ار امباته وحاصل   عل  شهادات علياه كما يدل عل   ل  الرسن البيانج ارااص ؤرتديد اوسـروى 

عــج الف ــة اليــا لــن ت ــ   الربليمــا لحــالب الــداره ومــج الحبيعــ  م  احرياجــا هن تــ  تبلــن اللنــة البرليــة تخرلــف

 .حظها مج الربلين الكات 

 

 
 

وتراعـــــ  دار زايــــــد للثقافــــــة إلاســــــالمية تــــــ  تبلــــــين اللنــــــة البرليــــــة لل ــــــاطق    ن   ــــــا الاســــــرجاؤة الحرياجــــــات       

قبل   عل  تبلن اللنة البرليـةه فب ـاء علـ  مالحظـات البـاحث  
ُ
 تبلـين تـ  مجـال اوللفـة الكرـب مبظـن م  مـج او

  الرواصـ  لنـرض البرليـة اللنـة تبلـن تـ  الدارس   الـرااب   قد ال تتقق حاجة ال اطق   بها لن   لبرليةا اللنة

ه 263اوجـال  ـلا تـ  الشـائبة واوفـردات اوواقـف والربب ـ ات  بمـق تت ـاول  ال  ههـا حيـث مو الرثقيـف واوبرفـةه

" اوــربلن"تبلــين اللنــة حــول " تمركــز"ولــن تأخــل مســألة  " احرياجــات اوــربلن"و لــ   ســباب م مهــا مههــا ايبــو 
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تــ  اوـــلتمر البــالما لربلــين اللنــة البرليـــة  ورقــة عمــ   ،عــز الــديج مولــود البوشـــيخ . د.أ اوقارلــة الرواصــلية تــ  تبلـــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ـــاه -

 3/11/2119-2اول  سبوده مبهد اللنة البرليةه لن   ال اطق   بهاه ه جامبة

 
263

 إلاسـالمية تـ  مال ديـاه  عـداد متمـد  ؤـرا ين جـالوه منشـورات ار امبـة السـياحة حقـ  تـ  للبـامل   البرليـة اللنـة لربلـين دراسـية وحـدات  عـداد - 

 (.ب:ص. )م 2118 الت ؤيةه مال دياه ماسحس الباويةه مبهد
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تتقيـــق  لـــ  الرمركـــز  ال ؤرتديـــد  فـــال يمكـــجه  بـــ   الاعربـــار تـــ  عمليـــة جمـــة مفـــردات اوـــادة البلميـــة للم ـــاهج

 . محالب اوربلن وماراضهه مكا  مج الت ك د عل  عوام  خارجية مرتبحة ؤمباي   الربلين البام

صرة جديدة ت  مجال تخحيط وتصمين او اهج الربليمية اوالئمة ولب   لا ما يفّسر وجود مفا ين مبا      

ـــ     ــــ  . للف ــــة اوســــتهدفة ـــا تشـ ـــ  مجموعهـ ـــا ين واوصــــحقحات تـ تبلــــين " تمركــــز"ه مو "تفرســــد الربلــــين"فهــــله اوفـ

 .اللنات حول اوربلن

لمــا مجرســو دراسـة علــ  الحــالب او تســب   لــدورات تبلـين اللنــة ا      لبرليــة ؤــدار زايــد وعلـ   ــلا ألاســاس البِّ

%( 32)ســـ ةه ونســـبة  41و21مـــنهن تتـــ اوح معمـــار ن مـــاؤ   %( 64)نســـبة ( عي ـــة الدراســـة)للثقافـــة إلاســـالمية 

%( 81)دو  البشـــرسج ســـ ةه وتمثـــ  نســـبة إلانـــاب %( 4)ســـ ةه ونســـبة قليلـــة ال تزســـد عـــج  41تفــوق معمـــار ن 

 : و مو أ ت  الرسن البيانج الرا   ه كما%(19)مج اوربلم  ه ؤي ما م  نسبة اللنور ال تزسد عج 

 
 ومقاصــد ن الحــالب او تســب   لــدورات تبلــين اللنــة البرليــة م ــداف الدراســة اخــرالفوتظهــر  ــله       

 مو  قافيـة ؤترـة مو اجرماعيـة مو اقرصـادية  اـراض يـدرس نـا  مـج فمـنهن اللنـة البرليـةه تبلـن مـج وماراضـهن

 اللنوسـة الصـينة ت ودـة نبمـَ  علـ  م علي ـا كمهرمـ   ؤالشـأ  الربليمـا  ألااراض يفرض ت  الر و  و لا دينيةه

ه قراءة و ألاساسية اللنة البرلية فهن يودو   فالليج وتبحى للمربلم   ه تدرس اليا
ك
تضر الةحف مثال

ُ
 لهن ت

ه وقضـايا عل  مـواد مساسها ت  تقوم تبليمية مواد  ة ودينيـةتبلـين البرليـة لنايـة  قافيـ  يـودو   والـليج مباصـرة 

 وارحـديث الكـرسنه القـرآ  مـج ؤالثقافـة إلاسـالميةه وفهـن واسـتيباب نصـوص تربلق ونصوص مواد لهن تتضر

  264الشرسف ال بوي 

ن اللنــــة البرليـــة مـــج ال ـــاطق    ن   ــــا تـــ  تتقيـــق م ــــداف      
ُّ
بـــرُّف علـــ  دوافــــة الدارســـ   لـــربل    م ميـــة الرَّ

ــن  ــله اللنــةه يســا ن  شــك  م
ُّ
بل

َ
ْبلـين وت

َ
ن ع ــد الدارســ  ه   ا مخــلنا ت

ُّ
قحــوظ تـ  زســادة فاعليــة الّربلــين والــربل

 له الدوافة ت  الاعربـار ع ـد تخحـيط او ـاهجه ووضـة التـ امف واوقـرراته وصـيااة اوـواد الربليميـةه واخريـار 

 مفض  طرق الردردسه وت   لا السياق يسرلزم م  نبرض ؤ و  مج الرفصـي  دور الـدوافة تـ  تبلـين البرليـة

 .لل اطق    ن   ا
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 آلادابه نليـة ألاج بيـةه واللنـات الدراسـات مـلتمر   ـ  مقـدم ههـاده ؤتـث نلنـة  انيـةه اوو ـ جه البرليـة اللنـة تبلـين تـ  ةالبرليـ ار امبـات تجـارب - 

 .5 ه ص2115  ار امبة ألاردنيةه
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يمكـــج تقســـين دوافـــة تبلـــين اللنـــة البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا ؤ ـــاء علـــ  نرـــائف الدراســـة اليـــا مجرســـو علـــ        

 :طالب الدار او تسب   للدورات الربليمية الدورسة     نوع   مج الدوافة

داف وحاجـات قصـ  ة   ـ  تتقيـق م ـ( اوكتسـبة)اليا تتري  ُمربلن اللنة البرليـة : الدوافة النرضية -1

مو السياحة ت  ؤلد عربج كدولة إلامارات  ارحصول عل  فرص عم  مكا هشن  وةيفةه ) اودى مث  

ه  وا   ا مج ألااراض ا    بيدة اودى
ك
 .(البرلية اورتدة مثال

  ـــ  تتقيـــق م ـــداف ( اوكتســـبة)وحـــ  الـــدوافة اليـــا تتـــري  مـــربلن اللنـــة البرليـــة : الـــدوافة الركامليـــة -2

: ة اوــدى ه و ــله الف ــة تشــكّ  النســبة الباليــة ؤالــدار مقارنــة  ن   ــا مــج الــدوافة ألاخــرىه مثــ  بيــد

ـــق تـــــ  البلـــــوم الدينيـــــةه و ) ـــج مجـــــ  الربمــ مبرفـــــة جـــــو ر الـــــديج مـــــج مصـــــادره تبلـــــين اللنـــــة البرليـــــة مــ

نــة البرليـــة%(45)ألاصــلية ؤنســبة 
ّ
 ه وحـــ  نســبة مرتفبــة مقارنـــة ؤنســب الــدوافة ألاخـــرىه مو تبلــن الل

 .كما يدل عل   ل  الشك  الروضيح  مدناه%( 25)لرالوة وفهن القرآ  الكرسن ؤنسبة 

 

 
 

يرحلـب مـج ار هـة الربليميـة تزوسـد الحـالب ؤمهـارات ( الـدوافة الّركامليـة)و لا ال ـو  ألاخ ـ  مـج الربلـين        

مـــــا نــــا  لـــــدى الحالـــــب دافــــ
َّ
ة لـــــربلن اللنـــــة الثانيـــــة لنوســــة خاصـــــةه ومهـــــارات الربب ــــ  الشـــــفوي والرترســـــريه فكل

  .نلما نا  تتصيله الدرا  ا مفض  ومسرواه محسج( البرلية)
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  :نتائج وتوصيات

 ؤااشارة     ما تقدمه فقد خرجو الورقة ؤجملة مج ال رائف والروصيات وح   كما يل  ؤالرفصي        

 : النتائج

اللنــــة البرليــــة لل ــــاطق    ن   ــــا تــــ   مســــا مة رســــالة دار زايــــد للثقافــــة إلاســــالمية وتجرلتهــــا تــــ  تبلــــين .1

 . ةهار صورة مرم دة لدولة إلامارات البرلية اورتدة ت  الربايش السلما والتسامح الدينا

 عداد م اهج تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا اوتققـة لرحلبـات الحلبـة ألاجانـب واحرياجـا هن  .2

 . ا حول اوربلن ودوافبه الربليميةتروقف عل  دراسة خلفيات الف ات اوسرفيدةه وتمركز 

 عـج إلاسـالم والبــرب  .3
ك
هـن خحـأ

ُ
نشـر اللنـة البرليـة وتبليمهـا لل ـاطق    ن   ـا تبمـ  علـ  تةـحيح مـا ف

 .واوسلم   مج قب  آلاخر

مبرفة جو ر إلاسالم وحقيقره يرن عت  تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا ؤدو  وسائط الت جمة  .4

 .الشبوبه والسالم البالما ؤ   وارحوار الرواص ه روح يسا ن ت  ت ميةو شكاال هاه ومج تن 

 :التوصيات

موحــات اورجـــوةه وآلامـــال اونشــودة تحـــرح  ــله الورقـــة  بـــ، الروصــيات اليـــا نأمـــ  م        
ُّ
انحالقــا مـــج الح

 مج روافد الارتقاء والازد ار لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا وح  ناآل
ك
 :تجتكو  رافدا

ـــار  .1 ـــ  اعربـ اعيــــة لربلــــين اللنــــة البرليــــة " دار زايــــد للثقافــــة إلاســــالمية"دعــــوة   ـ اولسســــة ارحكوميــــة الرَّ

 .عل  مسروى دولة إلامارات البرلية اورتدةلل اطق    ن   ا 

مـــــة خاصــــة ؤرجــــارب اولسســــات واوراكـــــز واوبا ــــد اوب يــــة ؤربلــــين اللنـــــة  .2 ِّ
ّ
 صــــدار مجلــــة علميــــة ٌمتك

 . ن   ا ت  البالن إلاسالمجه لرنسيق ار هود اوبلولة ت  اوجال البرلية لل اطق  

شـــاري فيـــه جميـــة اولسســـات واوبا ـــد واوراكـــز تـــ  َعـــرض ودراســـة  .3
ُ
 طـــالق موقـــة  لكت ونـــج مشـــت ي ت

 .تجرلتها وخت ا ها ت  مجال تبلين اللنة البرلية لل اطق    ن   ا عل  مسروى البالن إلاسالمج

بلـين عـج ُ بــد"الرق يـات ارحديثــة ؤرفبيـ  منظمــة دعـوة   ـ  الاســرفادة مـج  .4 ( إلالكت ونـجه والــلنج" )الرَّ

 .لربلين اللنة البرلية لل اطق    ن   اه لرجاوز اوبوقات اوكانية والزمانية

مؤتمر أبوظبي لتعليم اللغة العربية للناطقين )توصيات تشكي  ر  ة رسمية ورا بة مهمة ت فيل  .5

 . ل  مرض الواقةع "(تجارب وطموحات"بغيرها

 لكن جميبا عل  حسج اسرماعكنههه
ك
 شكرا

 . لاه والصالة والّسالم عل  مشرف ألانبياء واورسل   سيدنا متمد ه وعل  آله وصحاؤره مجمب  
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 خالد حسين أبو عمشة. د :الباحث

يم اللغووات تجربووه معهوود قاصوود لتعلوويم العربيووة للنوواطقين بغيرهووا فووي ضوووء معووايير املجلووس ألامريكووي لتعلوو" 

 "-رؤية من الداخل-ألاجنةية وإلاطار ألاوروبي املشترك لتعليم اللغات 

  BYUاملدير ألاكاديمي للمعهد وألاستاذ الزائر في جامعة 

 

تجرلــة مبهــد قاصــد لربلــين اللنــة البرليــة لل ــاطق    ن   ــا ؤوصــفه محــد اوبا ــد  عــرضتــروم  ــله الدراســة 

نيـف مـج الزمـا  لربلـين اللنـة البرليـة لل ـاطق    ن   ـا  شـك  متتـ ف الرائدة ت  الشرق ألاوسط م ـل عقـد و 

حيــــث يبرمــــد اوبهــــد ألاطــــار ألاوروبــــج اوشــــت ي تــــ  تبلــــين اللنــــات ألاج بّيــــةه ومبــــاي   اوجلــــس ألامرسكــــج لربلــــين 

ت  فلسـفره ورؤسرـه الربليميـة ووضـة م اه ـه الدراسـيةه وتوصـيف م دافـه اللنوسـةه  ACTFLاللنات ألاج بّية 

قليمّيـــة والباويـــة الاه ونـــّ   لـــ  ؤتســـب تصـــنيفات كث ـــ  مـــج اولسســـات اوتلّيـــة ووتحبيـــق اخرباراتـــه ألادائيـــة

وار امبــات ألامرسكيــةه ولخاصــة منــه يــرتبط  بالقــات واتفاقيــات وجســور تبــاو  مــة معــرق ار امبــات والتــ امف 

  Adembra وجامبــة  Cal Stateة وجامبــ Oxfordوجامبــة  BYUجامبة ألامرسكيــة والت يحانيــة وألاورولّيــة كـــ

ومبهد وزارة اراارجيـة ألامرسكـج  CLS American Counclesولرنامف  Fulbrightو ؤرنامف  Amideast وملسسة

FSI عـج م ـات الحلبـة 
ك
ه والببثات الت يحانية والك دية وألاست الّية والكورسةه وا   ا مج التـ امف ألاخـرى فضـال

وبشـــك  خـــاص ســـرتاول . قاصـــد اوباصـــرة والكالســـيكية وارااصـــة والباميـــةالفـــرادى الـــليج يلرتقـــو  ؤتـــ امف 

 : له الدراسة إلاجاؤة عج التساؤالت الرالية

  كيف تأسس مبهد قاصد وما مراحله الرارسخية؟ -1

 ما رؤسة اوبهد وااياته ورسالره وفلسفره اللنوسة؟ -2

 ما خصائط ص اعة القرار إلاداري وألاناديما؟ -3

 ا اودرسو  ت  اوبهد؟ما ألادوار اليا يلديه -4

 ما ا يوفر اوبهد لرحوسر اودرس   وت ميتهن؟ -5

 كيف ي ظر اوبهد     الدارس   وم دافهن؟ -6

 كيف يخحط اوبهد للم هج وسربام  مبه؟ -7

 ما مندلة الرقب  والرن   والرجديد ت  اوبهد؟ -8

 ما ملشرات ار ودة ت  اوبهد؟ -9

 رم دة؟كيف ن ق  الدارس       اوسروسات اورقدمة واو -11
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  :مقدمة

 للبتــث البلمــا الـلي يســع    ـ  تحــوسر حقـ  تبلــين اللنــات 
ك
 مساسـّيا

ك
ُيَبـدُّ تقــوسن ؤـرامف تبلــين اللنـات رك ــا

ألاج بّية وتبلمها و ماطة اللثام عج مشكالت تبلين اللنات وتبلمهاه وال شّ  م   لا القسن مج البتث 

 مــج الدراســات تــ  اللنــات ألاج
ك
 وافــرا

ك
 بيــة ناانجل ديــة والفرنســية وألاســبانيةه وقــد ســاعد ا قــد نــال حظــا

علــــ   لــــ  تحــــور وســــائ  الرقــــوسن ومدواتــــه تــــ  حــــ   ال تــــزال اللنــــة البرليــــة تــــرزح تــــ  ةــــ  وســــائ  الرقــــوسن 

وسحــــرح . القديمـــة ومدواتـــه تــــ  ةـــ  منظمـــة  دارســــة ؤيوقراطيـــة لـــيس مــــج م ـــدافها تقـــوسن التــــ امف وتحوسر ـــا

 
ك
تساؤال هنه اليا مج مؤرز ا ما ار وانب اليا يمكج تقوسمها وقياسها ت  تبلين اوقّومو  واللنوسو  عموما

 
ك
 ونوعيــا

ك
 نـــه وــج اوهـــن ( 2111)وممــا مشـــار  ليــه ؤرانــد   . اللنــة نفســها وتـــ  ؤــرامف تبلــين اللنـــة كــلل  كميـــا

اودرســــو   واوبــــاي   واوبـــادك اليــــا يســـربملها( ألاداء اللنـــوي )البتـــث تــــ  عالقـــة اســــربمال اللنـــة اوربلمــــة 

ولصــــبولة  ــــله اوســــألة مســــألة تقيــــين مداء الحــــالب تــــ  تبلــــن اللنــــة . لرقيــــين مداء طالبهــــن تــــ  تبلــــن اللنــــة

 مـــــج ألاســـــ لة او حقيـــــة اليــــــا ( 1998)ولرانـــــد   ( 1996)والتـــــ امف اللنوســـــة طـــــرح ؤـــــامبورب وجرســـــف 
ك
عـــــددا

 :تلسس لرقوسن ؤرامف اللنات

 ص ا ت  تقيين اللنة وتقوسن ؤرامف اللنات؟ما مدى الرقوسن القائن عل  الانحبا  الشا -1

 ما ح  اوباي   ألاخالقية اليا ت بثق مج الرقوسن القائن عل  الانحبا  الشاص ا؟ -2

  وفــــق وســـــائ  قيــــاس تســـــت د   ـــــ   -3
ك
 وكمّيـــــا

ك
ــــن الحـــــالب نوعيــــا

ّ
  ــــ  مي درجـــــة يمكــــج م  نقـــــّين مداءات تبل

 ؤيانات حقيقية ملموسة؟

ــــ  محكــــــام ألاســــــاتلة -4 والتــــــ امف علــــــ  مســــــروى الكفــــــاءة اللنوســــــة للحــــــالب ودرجــــــة  مــــــا مــــــدى الاخــــــرالف تــ

 تتصيلهن الخرالف مباي   تقييمهن؟

مــا اوبــاي   اليــا يمكــج م  نحور ــا رحــ  الربــارض الرقيميمــا والاخــرالف الرفســ  ي مــج شــاط آلخــر  -5

 لكفاء هن؟
ك
 ومج ؤرنامف آلخره خدمة لدار  ا اللنة و نصافا
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 سفته؟ما رؤية املعهد وغاياته ورسالته وفل

   ح ر الزاوسة ت  نجاح مي ؤرنامف لنوي عل  إلاطالق  و انميازه  سياسة تخحيط لنوي وا حة تست د     

مبحيــات نظرســة لســانية واعيــة وممارســات تبليميــة مجّرلــة  ات قيمــة ترلوســةه تــن قياســها وفــق مدوات قيــاس 

 :عدد مج اوباي   لب  مج مؤرز ا وتست د م سط سياسة لنوسة مي ؤرنامف لنوي ناش ئ مو عرسق    . مبرمدة

 ألا داف ورؤسة الت نامف -

ن وقياسها -
ّ
 نراجات الربل

ومــــا يلــــ   لــــ  مــــج مبــــاي   تبــــّد تكميليــــة تســــاعد علــــ  تحــــور الت نــــامف وحضــــوره ؤقــــوة وتم ــــده علــــ  الســــاحر   

سـمح ؤرتديـد فوضـوح ألا ـداف ووجـود رؤسـة للت نـامف اللنـوي ت. الداخلية والباويـة تـ  تبلـين اللنـات ألاج بيـة

مســار عمليـــة تبلـــين اللنـــة وتبلمهــا ؤالنســـبة لـــ دارة واوبلمـــ   والحـــالبه فلق ميــة مرجبيـــة تـــ  حـــال الاخـــرالف 

وت  حال الرحوسر والرتس  ه لكّج واقة ارحـال تـ  كث ـ  مـج ؤـرامف تبلـين اللنـات ولنسـف تسـ   علـ  ا ـ   ـدى 

الشـــاملة مبرمـــديج تـــ   لـــ  علـــ  الكرـــاب اونهجـــ   خاصـــة م  كث ـــ  مـــج  داردـــج  ـــله التـــ امف ال يمركلـــو  الرؤســـة

الــلي يدرســـونه لــلل  فهـــن تـــ  مكاــ  ن مســـرى لهــله او ـــاهج والسالســـ  الربلميــةه وقـــد مةهــرت نرـــائج  ألاوليـــة 

 لن ـــداف % 78اليــا جمبتهــا مـــج خــالل الســـ وات اواضــية م  
ك
 وا ــحا

ك
مـــج مســاتلة البرليـــة ال يملكــو  تصـــورا

قها مة ههاية الفص  الدرا  ا اللي يقومو  ؤردردسهه مكرفـ   ؤااشـارة   ـ  مههـن الربليمية اليا يرسدو  تتقي

 .يرسدو  الانتهاء مج الكراب اونهج ه وكأ  الكراب مضح  الهدف الربليما نفسه

الرؤيوة فوي التودريس : الرؤيوةومج اوبضالت اليا تمر بها كث   مج الت امف اللنوسـة البرليـة خاصـة افرقار ـا   ـ  

ه لـلل  تجـد الت نـامف يسـ   كسـفي ة تـ  عاصـفة  وجـاءه وقـد م بتــو فوي التقوويم والرؤيوة فوي التطوويروالرؤيوة 

 اليــا قــام بهــا جــو  نــورس مــج جامبــة  ــاواي م ميــة امــرالي الرؤســة 
ك
 وخصوصــا

ك
الدراســات اليــا مجرســو مــلخرا

 مـج التــ امف اللنو 
ك
سـة ومةهـرت ال رــائف م  للت نـامف كـأّس  مــج مسـس نجـاح التــ امف اللنوسـةه وقـد اســرب و عـددا

إلادارس   ومبلما اللنة ال يبرفو  ؤوجود رؤسة عامةه للمبهد مو اوركز مو ار امبة اليـا يبملـو  فيهـا ودسـبو  

لــلل  يمك نــا مّ  مقــرر م  مــا جبــ  قاصــد ي مــاز تــ  خضــن اوراكــز اللنوســة اووجــودة اليــا .   ــ  تتقيــق م ــدافها

ـــية وخصو    بــــد محــــداب ارحــــادي عشــــر مــــج ســــبرمت   ــــو وجــــود الرؤســــة ةهــــرت تــــ  الســــ وات البشــــرة اواضـ
ك
صــــا

الكاملــة الشــاملة ؤصــفتها الشــ اء اوشــت ي ؤــ   الحــاقن إلاداري والحــاقن إلاشــرات  والحــاقن الربليمــاه وتبــد حــ  

اورجبيـــة تـــ  عملّيـــة الرـــدردس وحـــ  اورجبيـــة تـــ  حـــال الاخـــرالفه وحـــ  اورجبيـــة تـــ  تحـــوسر الت نـــامف والســـ   ؤـــه 

ه عل
ك
 ؤـــأّ   ـــله الرؤســـة الكليـــة الشـــاملة يـــرن مراجبتهـــا علـــ  اوســـروس   الـــداخل  واراـــارد  مـــة ههايـــة نـــ  قـــدما

ك
ّمـــا

 مـــج حيـــث  ـــ  اســـرحا  الت نـــامف  شـــك  عـــام مـــج تتقيـــق  ـــله الرؤســـة مـــج خـــالل آليـــات 
ك
فصـــ  درا ـــ ا تقرسبـــا

 فأقصـد مـج  لـ  مّمـا خار . الرقوسن اوبرمدة ت  اولسسة الربلمية وتـ  ؤرنـامف اللنـة عـ  وجـه اراصـوص
ك
سجيـا

 تـ  ؤـرامف 
ك
 مرخصصـا

ك
 وملـن   وامـا

ك
فإحضار مقّوم خارد  خب ـ  تـ  شـلو  تبلـين البرليـة لل ـاطق    ن   ـا عمومـا

اللنـــــات ألاج بيـــــة وســـــب  تقوسمهـــــاه يراجـــــة مـــــة إلادارة واوبلمـــــ   رؤســـــة الت نـــــامف مـــــج حيـــــث واقبيتهـــــا و مكانيـــــة 

ح ؤرنــامف اللنــة مي لنــة كتالــة قاصــد كفيــ  ؤرتقيــق نــو   مــج    انفرــا. تتقيقهــا وتحبيقهــا علــ  مرض الواقــة

ال جاح  نه يس   وفق مبحيـات ومسـس ومبـاي   عاويـة وسـرى مـا يجـري وستـدب تـ  ملسسـات اللنـة ألاخـرى تـ  

 .او حقة والبالنه فالرباو  والانفراح مج مسس ال جاح
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   ـــله الرؤســـة وال راجـــات الربلي
ّ
ه وحـــ  وجـــدير ؤااشـــارة توضـــيح آليـــة تشـــك

ك
ميـــةه وســـأعم  علـــ   يجاز ـــا ســـردبا

وه  -كما سبق القول  – ّ  مي ؤراج لنوي . تبم  مرضافرة
ّ
يتراج     رؤسة و له الرؤسة ت  حالة قاصد تشـكل

 :مج

اراتــ ات الســاؤقة تــ  اويــدا ه فلــيس مــج اوبقــول م  نبــدم مــج الصــفر تــ  حــ   ترــوافر تــ  اويــدا  تجــارب  -

عليهـاه والـربلن مـج  يجاؤيتهـا وتجـاوز سـلبيا هاه ولبـ  اراحـوة ألاو ـ  اليـا  يمكج الاسرفادة منهـاه والوقـوف

قم ا بها ت  مبهد قاصد ح  حصر تل  الرجارب ومتاولة تصور رؤا ا علـ  الـران مـج عـدم الرصـرسح بهـا 

تــ  كث ــ  مــج ألاحيــا   نمــا اســت حق ا ا مــج كربهــا وسالســلها اللنوســةه فجمب ــا نــ  مــا قــدرنا عليــه مــج تلــ  

 مــج الســبودية والبــراق ومصــر ولب ــا  وألارد  وببــ، الرجــارب مــج الواليــات اورتــدة كمــا الرجــ
ك
ارب ؤــدءا

 .سأؤ   ؤالرفصي  ت  موضو  او اهج اللنوسة

ـن اللنـات ألاج بيـة وتبليمهـا عـج اورجبيـات اللنوسـة والفلسـفية اليـا تتظـى ؤانتشـار  -
ّ
البتث ت  ميدا  تبل

يـدا  تبلــين اللنــات ألاج بيـة وتبلمهــاه وتوصــلو مـج خــالل مؤتــاثج جيـد واحتــ ام كب ــ  وتحبيـق واســة تــ  م

تـــ  ميـــدا  تبلـــين البرليـــة لل ـــاطق    ن   ـــا وزســـاراتج اوركـــررة للواليـــات اورتـــدة ألامرسكيـــة مـــا يحلـــق عليـــه 

ن اللنـات ألاج بيـة مــج مرحلـة الروضـة   ــ  اورحلـة ار امبيـة تــ    (ACTFL)ؤمبـاي   
ّ
وحــ  مبـاي   عامـة لــربل

 ي ــــة : الواحــــد والبشـــرسجه وحــــ  عمــــ  جمـــاع  علــــ  مســــروى الواليـــات اورتــــدة تشــــكلو مـــج جهــــود القـــر  

مشــور  تحــوسر مــواد تبلــين اللنــاته واوركــز الــوطنا وــوارد اللنــاته والرباونيــة الوط يــة للمبــاي   البامــةه 

 والراؤحة ألامرسكية ودر  ا اللنة البرليةه واوركز الـوطنا وـوارد اللنـة البرليـة تـ  
ك
الشـرق ألاوسـطه فضـال

 تقــــــوم علــــــ  خمســــــة مبــــــاي  . عــــــج نصــــــائح كث ــــــ ة مــــــج ملسســــــات مخــــــرى عديــــــدة
ك
ـــ ه : وحــــــ  عمومــــــا ــ الرواصـ

والثقافاته واوجرمباته والرلطه واوقارناته وح  تتظى ؤاحت ام كب   وانتشار واسة وتبّد عل  ألاق      

 للرخصــط مو البمــ  ــلا الوقــو مرجبيــة ممرــازة وناهحــة وــج يبرغــ  امتهــا  تبلــين اللنــا
ك
ومةهــر . ت مجــاال

مـنهن شـبر ؤال ضـج اللنـوي والـوع  الشـام  تـ  عمليـة %91اسرحال  مجرسره عل  اودرس   تـ  اوبهـد ؤـأّ  

 .الردردس والرقوسن  بد اراضو  لورشة مكرف  ت  الردردس والرقوسن

دّي و يقـــة ال تقــــ  ومـــج خـــالل عمل ـــا تـــ  تـــدردس الدؤلوماســـي   ألاوروليـــ   تـــ  مبهـــد قاصـــد وقبـــو ؤـــ   يـــ -

 ودقـة تـ  توصـيفا ها وتقسـيما هاه ( ACTFL)م مية عج مباي   
ك
سـاؤقة الـلكره ؤـ   ههـا تـ  رمدـج مكاـ  تفضـيال

 لك  دول مورولـا تـ  وضـة 
ك
وسحلق عليها إلاطار ألاوروبج اوشت ي للسياسة اللنوسة ألاورلية اليا تبّد مرجبا

ههــاه وعمليــة الرقـــوسن ومدوا هــاه وحــ  تقــة تـــ  مكاــ  مــج م رـــ   او ــاهج اللنوســة وم ــدافهاه والامرتانـــات ومرنا

ــن البرليــة
ّ
  ي مبهــد لنــوي يبل

ك
 تــ  . وخمســ   صــفتة تســرتق م  تكــو  دســرورا

ك
وقــد اســرفدنا م ــه كث ــ ا

 عــــــج ألا ــــــداف الربليميــــــة وال راجــــــات الت ؤوســــــة 
ك
وضــــــة الرصــــــور الكلــــــ  للسياســــــة اللنوســــــة للمبهــــــد فضــــــال

ونــا    ــاي مراجبــة شــبه شــاملة ومســرمرة . ائ  الرقــوسن البامــة وارااصــةوالامرتانــات اللنوســة حيــج وســ

 . ت  ضوء  له اوباي  
ك
 وا حا

ك
 لها و كرف  ليكو  الكالم ؤي ا

ك
 .وسأرفق ت  ههاية البتث نمو جا

اوراجبـــة اوســـرمرة وضـــرورة الروافـــق ؤـــ   ألا ـــداف والسياســـات وال راجـــاته و ـــله حظيـــو مـــج مبهـــدنا  -

خالل تخصـيط ر  ـة مناديميـة تجمـة ؤـ   الرـدردس وإلادارةه فهـا تمثـ  حلقـة وصـ  ؤا رمام كب  ه مج 

 اويدا  وما يجري فيهه لب   له تبّد مج م ن مباي   ال جاح 
ك
ؤ   إلادارة وتبرف ما يدور فيها وتع  تماما

 فجســور الربــاو  
ك
قائمــة فاوبهـد يبــيش تــ  حالــة واحــدة ال انفصــام ؤـ   اودرســ   وإلادارة والحــالب ميضــا

ومـــج نرـــاج  ـــله . علـــ  مكاـــ  مـــج جهـــة وســـيأتج مزســـد ؤيـــا  لـــلل  حـــ   ســـأتبرض لوســـائ  الرقـــوسن اللنـــوي 
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البالقــة و ــله ار ســور تــوافر ارحلــول قصــ  ة ألامــد وارحلــول طوسلــة ألامــده تــ  وقــو قيا ــ ا حيــث تمرلــ  

 .وقو قيا  ا له الق  ة صفة الانبقاد اليومج ؤتيث تكو  قادرة عل  اتخا  إلاجراء او اسب ت  

ومـــج عوامــــ  تـــوافر الرؤســــة وجــــود ال ضـــج اللنــــوي البــــام واراـــاصه ومقصــــد ؤالبــــام الـــوع  ؤأنظمــــة اللنــــة  -

الصــــوتية والصـــــرفية ال توســــة والدالليــــة والكراؤيــــة والبيانيـــــةه وتبــــالق نــــ  مســـــروى : البرليــــة ومســــروسا ها

ة مـــج ال ـــاطق    ن   ـــا مـــج ؤاوســـروسات ألاخـــرىه ومعنـــا ؤاراـــاص الـــوع  ؤمـــا يتراجـــه دارس اللنـــة البرليـــ

 . له ألانظمة ت  ن  مرحلة مج مراح  تبلمه

 وســ ا م ميتهــا وضــرور ها تــ  التــ امف اللنوســةه مال وحــ   -
ك
وموّد م  مضــيف   ــ  نــ  مــا ســبق مســألة مهمــة جــدا

الـــلناءه الـــلناء تـــ  وضـــة الفلســـفة وألا ـــدافه الـــلناء تـــ  اخريـــار اوـــدرس القـــادر علـــ  فهـــن رســـالة اوبهـــد 

قهـــا وت فيــــل اه الـــلناء تــــ  وضــــة مو اخريـــار اوــــ هج اللنــــويه الـــلناء تــــ  الربامــــ  مـــة مشــــكالت تبلــــين وتحبي

ن والربلــين البــام
ّ
 مــج مــداخ  الــربل

ك
و ــلا . اللنــة البرليــةه  رــخ وال مع ــب م  جبــ  اــاردنر الــلناء مــدخال

     ضرورة
ك
 :يقودنا مخ  ا

رباد ــا عــج الرقليديــة وال محيــةه عــ  ســبي  اوثــاله  ؤداعيــة ارحلــول إلادارســة وألاناديميــة والربليميــة واؤ -

 يبلل قصارى جهده اتقا  ألا داف اللنوسة لك ه ؤقج لديه قصور وسواجه مشكالت 
ك
  ا صادفو طالبا

ت  ؤلواها ال ض   مج تخصيط  بـ، الوقـو إلاضـات  لـلل  الحالـب ؤـدو  مّي مقاؤـ  مـاديه ووجـه  ـله 

 عدم  دخ
ك
ال مدرس جديد عل  صـف نامـ   نـه ال يعـ  ألا ـداف مهمـا درسـها إلاؤداعية كث  ةه منها ميضا

 مــج الرــوزا  خاصــة   ا 
ك
 دو  اومارســة البمليــة فإشــراكية ألاســرا  ار ديــد مــة القــدين يتقــق نوعــا

ك
نظرســا

وألا ـــن مـــج نـــ   لـــ  اخريـــار ألاســـرا  الـــلنجه وببـــد  لـــ  . قامـــو البالقـــة ؤينهمـــا علـــ  الربـــاو  ال الر ـــافس

 . عداده وت ميرهيهو  ن  ش اء ت  
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 ما خصائط ص اعة القرار إلاداري وألاناديما؟ -1

يمكـــج القـــول ؤـــدو  مبالنـــة مـــج خـــالل تجرلـــة عشـــرسج ســـ ة مـــج مرا بـــة  ـــلا اويـــدا     صـــ اعة القـــرار 

إلاداري وألانـاديما تخضـة وبحيـات كث ـ ةه فيهـا الكث ـ  مـج الب  وقراطيـة وتسـرنرق الكث ـ  مـج الوقـو وار هـد 

هها تخضة كن   ا مج القرارات ار امبيـة آلليـات مبي ـة ال تسـتيحة ؤـرامف اللنـات الفكـاي منهـا واواله حيث  

نوههـا ضـمج ار سـن ار ـامع   ال تـ  حـاالت اوبا ـد والتـ امف اللنوسـة اليـا تتكـن نفسـها ؤ فسـهاه مي ارااصـة 

 مـــج التـــ امف ارحكوميـــة اورم ـــدة
ك
 منـــوا  منهـــا مـــج تصـــبو  . وعـــدد قليـــ  جـــدا

ك
 ـــ  الـــرلح اوـــادي وال تملـــ  وحـــ  ميضـــا

رســالة وال  ــدفه وقــد قــّدر   وبهــدنا م  يكــو   ا  ــدف ورســالة تــ  خدمــة  ــلا اوجــال وستقــق مــج الــدخ  

 تــ  قراراتــه ومســرقبلهه ؤفضــ  مه يرــه وســمبره الباليــةه و ــو تــ  الوقــو  اتــه لــيس 
ك
اوــادي مــا يجبلــه مســرقال

وقد . ات مبي ة مادية و دارسة ال يسرحية اراروج عنهاضمج م ظومة اولسسة ار امبية اليا تخضة لسياس

اســـرفاد اوبهـــد مـــج نـــ  تلـــ  الرجـــارب وجبلهـــا مبـــاي   نجـــاح وتقـــدم ؤـــدل م  تكـــو  عوامـــ  تـــأخره ألامـــر الـــلي 

 مــج اولسســات الت ؤوســة اوتليــة والباويــة تقــدر  ــله السياســةه وحــ  اليــا رلمــا جبلتهــا ترباقــد مــة 
ك
جبــ  كث ــ ا

 . قدين خدمات تبلين اللنة البرلية لرعايا ا سواء ؤالصفة الشاصية مو الرسميةاوبهد مج مج  ت

يـــــلكر جـــــاي رستشـــــارد تـــــ  كراؤـــــه تحـــــوسر م ـــــاهج تبلـــــين اللنـــــة ؤـــــأّ  الب ـــــاء الر ظيمـــــا لتـــــ امف اللنـــــة يت اولـــــه 

 نمو جــــــا ه ال مــــــو ج ألاّوله و ــــــو ال مــــــو ج اويكــــــانيكجه وال مــــــو ج الثــــــانجه و ــــــو ال مــــــو ج البضــــــويه وستســــــن

ال مو ج اويكانيكج ؤالبيوقراطية ت  ت ظين ألانشحة ار امبية واللنوسةه و و يشدد عل  ارحاجة     السلحة 

وتسلسـ  الــرتكن الهرمــج وسلســلة صــرستة ووا ـحة مــج درجــات القيــادةه ومبهــدنا  بيـد نــ  الببــد عــج  ــلا 

قادنـــا وفلســـفر ا تقرـــ  إلاؤـــدا  الـــ مط مـــج الر ظـــين إلاداريه ومـــج ألامثلـــة اليـــا يمكـــج م  مســـوقها وحـــ  تـــ  اعر

 مـــج موراق 
ك
وتتـــد مـــج اوربـــة والرواصـــ  مـــة آلاخـــرسج وتقلـــ  مـــج فـــرص ال جـــاحه م  مـــج يرســـد م  يصـــور شـــي ا

 ل دارة والسـكرتارسا قبـ  
ك
 خحيا

ك
 24سـاعة علـ  ألاقـ  وتـ  محسـج ألاحـوال قبـ   48البم  عليه م  يقدّم طلبا

رجـة صـبولره وتقييـده رحركـة ألاسـاتلة واوبيـديجه وكـلل  ارحــال سـاعةه وال يترـاج  ـلا ألامـر   ـ  تبليـق تـ  د

م  إلادارة تفضـــ  م  يخـــرط نـــ  مســـرا  تـــ  تـــدردس مســـروى مـــج اوســـروسات ال يتيـــد ع ـــهه وعلـــ  الـــران مـــج 

او حق الصوري اللي يرضم ه  لا الفكر  ال م  تجرلة كث   مج اولسسات والت امف اللنوسة م بتو جمود ما 

ى الواحد    ؤقج ت  يد مسرا  واحده ورلما  ل  انحبق علـ  اوهـارة ال اوسـروى الدرا ـ ا كـأ  يقدم ت  اوسرو 

ومسـوم مـج نـ   ـلا  اي م  تقـرر . يكو    اي مسرا  للقواعد وآخر للمهاراته مو مسرا  للقـراءة وآخـر للكراؤـة

م  يرقنها الحالبه  ّ   له  إلادارة  شك  حاد الصفتات اليا ينبغ  م  يقحبها اودرس ال اوهارات اليا يجب

وألاسوم مج  لا م  يرتبط القرار إلاداري . السياسة الرمسية ت  اتخا  القرارات تستهل  الوقو وتقر  إلاؤدا 

ت  تبي   الكفاءات عل  الس  ة اللاتية والشـهادات البلميـة والـدورات الردرسبيـة والرخصـط وسـ وات اراتـ ة 

 عـــج اوقاؤ
ك
مّمـــا ال مـــو ج . لـــة الشاصـــية والرـــدردس ال مـــو د  الحـــ  واورا بـــة اليوميـــةوخحاؤـــات التدكيـــة  بيـــدا

الثانج مج نما ج ص اعة القراره فهو ال مو ج البضويه و و ال مو ج اللي يسـ   عليـه اوبهـد علـ  ألاقـ  تـ  

ط س واته ارامسة ألاخ  ة فهو نمو ج يتسن ؤقدر كب ـ  مـج اورونـة وسركيـف مـة الظـروف وألاوضـا  اليـا تـرتب

ؤــالحالب واوبلمــ  ه وسلســس الثقــة الكاملــة ؤــ   اوــوةف   ار ــدد والقــدامىه ولــ   اوــوةف   الصــنار والكبــاره 

ودســتثمر مكتــ  قــدر مــج البالقــات والــدوافة إلانســانية لرتقيــق ألا ــداف الر ظيميــةه وتــدفق الاتصــاالت تــ  نــ  

ــــاه ودبــــّد البمــــ  ار مــــاع  وعمــــ  الفرســــق مس  ومفقيك
ك
ه وتكــــو  وةــــائف صــــ اعة الاتجا ــــات رمســــيا

ك
 وجو رســــا

ك
اســــّيا

 (249: رستشارد)القرار والسيحرة مشت كة عل  نحاق واسة ت  اوبهد 
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 يتت مـه ار ميـةه فبالمـات 
ك
  بـد يـوم جبلـو مـج نفسـها نظامـا

ك
 ّ  اومارسات الر ظيمية اليا تحورت يوما

رتارسا وإلادارة وألانـــــاديم   الركامـــــ  والانســـــ ام والربـــــاو  حـــــ  اليـــــا تتكـــــن البالقـــــة ؤـــــ   مقســـــام عمـــــ  الســـــك

فمـــــا  ـــــو منـــــاديما يخـــــرط ؤـــــه ألانـــــاديما ومـــــا  ـــــو  داري يخـــــرط ؤـــــه إلاداري ومـــــا يخـــــرط . وألاســـــاتلة والحلبـــــة

ؤالسكرتارسا فهو لهنه عل  م  يقوم ن  قسن ؤما يتراجه آلاخر ؤك  وّد واحت ام    ار مية يلم و  م  نجاح 

ارات اليــا يــلمج بهــا ار ميــة م  البالقــة ؤــ   جميــة اوــوةف   حــ  ومــج مؤــرز الشــب. اوبهـد  ــو مســلولية ار ميــة

 . عالقة تكامل ل عالقة تنافس

ومج اولشرات إلايجاؤية لص اعة القرار إلاداري وألاناديما م  القرار إلاداري  شك  عام يجـب الرواصـ  

وكـلل  ارحــال للقــرار  فيـه مــة ألانـاديما للرأكــد مــج عـدم مبارضــره مـة فلســفتهن وم ــدافهن ومنمـاط معمــالهنه

الننــاديما الــلي ال ي بقــد  ال ؤإجمــا  رؤســاء ألاقســام الثال ــة و ــن تــ  حالــة اجرمــا  يــومج كجــزء مــج عملهــن 

الردردســ ا والربليمــاه فــال تأجيــ  رحــ  مشــكلة طــرمت اليــوم   ـــ  النــّده حيــث يجــب البــّو فيهــا تــ  القحظــة ؤمـــا 

 . تتراجه مج وقو ودراسة

  ص اعة القرار ألاناديما وإلاداري  شراي اووةف   ت  ج  اوشكالت ومخل آرائهن ومما ي ماز ؤه اوبهد ت

واقت احا هنه خاصـة تـ  ههايـة نـ  دورة تبليميـة مو فصـ  درا ـ اه ألامـر الـلي جبـ  ار ميـة يشـبر ؤانرمـاء كب ـ  

مفكــاره رمت  و يمــا  را ــخ تــ  آليــة اتخــا  القــراره فكــن حــ  ســبادة اووةــف وألاســرا  حــ   يــرى فكــرة مــج ؤ ــات

 .فإشراكية اووةف   مج م ن نجاحات اوبهد و نجازاته. الّ ور مو نا  له مسا مة ت  فكرة مو مشرو  ما

مّمـــا صـــ اعة القــــرار ألانـــاديما تــــ  اوبهـــد فقـــد اســــروت علـــ  ســــوقها وتشـــكلو ؤصـــورة تكــــاد تكـــو  مقبولــــة 

 للقـــائم   عليهـــا فقـــط  بـــد مـــرور عشـــر ســـ وات مـــج الرجرلـــة واومارســـةه و 
ك
تتـــو اوراقبـــة  -كمـــا نـــلمج-حـــ  دومـــا

 .والقاؤلية للرني   والرتس   والرحور 

ولب  الصورة اوا لة ممام ا ت  اوبهد م ل دخول الدارس     اوبهـد   ـ  الرخـرج مـج  حـدى دوراتـه تتسـن 

 :ؤاآلتج

و ــو يركــو  خضــو  الحالــب ار ديــد   ــ  امرتــا  تصــنيفج يتــدد مهاراتــه اللنوســة ومبرفرــه اللنوســة ؤالبرليــةه 

الاســــرما  والقــــراءة : مــــج جــــانب   ألاول كرــــابج يخــــرط ؤالكشــــف عّمــــا اكتســــبه الحالــــب مــــج كفــــاءة تــــ  مهــــارات

   ــ  تأســيس : والكراؤــة والقواعــد  شــقيها
ك
ال تــو والصــرفه مّمــا ار ــزء الثــانج فهــو مقاؤلــة شــفوسة  هــدف مساســا

 ـــ  تبـــدم ؤالربـــارف ودراســـة الحالـــب ألاناديميـــة جـــو مـــج الثقـــة اوربادلـــة والراحـــة ال فســـية تـــ  مّيـــام الـــدارس ألاو 

 ت  النهاية     قياس كفاءته ؤاللنة البرلية متاد ـة
ك
ولـّ   . والاسرفسار عج خلفيره الشاصية والبلمية وصوال

ل ـــا الواقـــة الـــلي مررنـــا ؤـــه خـــالل البشـــر ســـ وات الســـاؤقة م  الامرتـــا  الرصـــنيفج الـــورق  ا ـــ  مجـــد  وال نـــاف 

ســروساته فدراسـات علـن اللنـة الرحبيقــج مةهـرت م  اكتسـاب مهـارة الكراؤــة تـأتج تـ  آخــر لوحـده تـ  تتديـد او

   ــــ  فوضــــ ج 
ك
 تــــ  حقــــهه وداعيــــا

ك
اوهــــارات اوربلمــــةه ولــــلل  فاالعرمــــاد عليهــــا تــــ  تقرســــر مصــــ   الحالــــب يبــــّد حيفــــا

وبهــد كــأ ن مدوات الانرقــال مــج مســروى   ــ  آخــر تــ  ؤدايــة الفصــ  الدرا ــ اه وم ــل اعرمادنــا علــ  اوقاؤلــة تــ  ا

تتديد اوسـروى اللنـوي مضـح  عـدد او رقلـ   مـج مسـروى   ـ  آخـر مقـ  ؤثمـان   ؤاو ـةه فبـ  سـبي  اوثـال لـن 

ؤاو ـــة تـــ  حـــ   نانـــو كمـــا مخت نـــج زميـــ  مـــج مكـــا  آخـــر ال  11مكاـــ  مـــج  2111تبلـــغ نســـبة او رقلـــ   تـــ  صـــيف 

وعليــه يمكــج م  مراــط خحــوات . ؤاو ــة 45ا ن ؤلــغ ترــوافر فيــه اوقاؤلــة م  عــدد الحــالب الــليج ا ــ وا مســرو 

 :تتديد اوسروى ت  اوبهد ت  خمس مقارلات
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 .نرائف الامرتا  الرصنيفج اللي يخضة له الحالب حال وصوله الت نامف -1

نرـــــائف اوقاؤلـــــة اليـــــا تقـــــوم بهـــــا ر  ـــــة تركـــــو  تـــــ  النالـــــب مـــــج  ال ـــــة مشـــــااص وســـــرن تتديـــــد اوســـــروى  -2

 . ؤأسلوب إلاجما 

 الدراسا -3
ك
ت الساؤقة اليا قام بها الحالب ت  جامبره ألامه حيث يمل  معضاء الق  ة البلمية تصورا

 عـــج جـــ  الكرـــب والسالســـ  اليـــا تـــدرَّس تـــ  البـــالنه وسقـــدرو  مـــا مســـروى الحالـــب مـــج خـــالل 
ك
جيـــدا

 .دراساته وكشوف عالماته الساؤقة

 لــــج يقــــّدم الروصــــيات البلميــــة اليــــا ينبغــــ  م  يتضــــر ا مبــــه الحالــــب مــــج مســــاتلة ســــ -4
ك
اؤق  ه واالبــــا

ألاســرا   ال الواقــة الــلي عليــه الحــالبه ومصــبح لــدي ا فكــرة جيــدة تــ  قــراءة مضــمو  رســائ  التدكيــة 

 .ت  طرسقة صواها وكراؤتهاه و و ؤتق مب   جيد ت  تتديد اوسروى 

ـــها اليــــا تقــــوم تــــ   ــــلا البمــــ  م ــــل مكاــــ  مــــج عشــــر ســــ واته فمــــج خــــالل  -5 ختــــ ة الق  ــــة البلميــــة نفسـ

دسهن ن  اوسروسات وخت  هن اويدانية ت  الردردس والر ظ   مضح  ؤمقدرو ن تتديد مسروسات تدر 

 .الحالب  سهولة ودسر

 وتـ  حـال تبـدد آراء الق  ـة وتت   ـا تـ  اتخــلا القـراره يـرن اتخـا  وسـيلة آخـرى وحـ  استشــارة  -6
ك
ومخ ـ ا

كــلاه فــأيج تــرى نفســ  الحالــبه ونقــول لــه ؤصــراحة نتــج مترــاور  تــ  تتديــد مســرواي ؤــ   كــلا و 

نه ومي نمط مج الحالب منو؟ و   لـدي  وقـو كب ـ  للدراسـة مم منـ  تبمـ ؟ 
ّ
وما ح  دوافب  للربل

 .و   تقب  الرتدي مم ترسد ارحياة ؤالحرسقة السهلة؟ و كلا

 ّ  اعرماد  له آلالية جبلـو إلادارة وألانـاديم   واودرسـ   والحـالب يشـبرو  ؤالراحـة والاسـرقراره فـال 

 الحالب عل  ؤاؤه يشكو  اوسروى مو اودرسه ط
ّ

الب يشكو مج صبولة مسروى مو سهولرهه وال مدير يصحف

وال مــدرس يشـــكو اخــرالف مســـروسات الحــالب تـــ  اوســـروى الواحــده وع دئـــل يتســرحية ألانـــاديمو  وإلادارســـو  

 .الت ك د عل  إلاؤدا  وإلاتيا  ؤاوفيد وار ديد للحلبة

  ة تبلين البرلية ت  اوبهـد ودراسـة حاجـات الدارسـ   جبلـو اوبهـد يبيـد  يكلـة وقم   ؤااشارة م  مس

نفســه وتقســين ؤــرامف الدراســة فيــه   ــ  مقســام مخرلفــة تتقــق م ــداف الدارســ   وماراضــهنه فببــد نقاشــات 

ـــج الحالـــب الوصـــول   ــــ  الكفـــاءة اللنوســـة تـــ  ضـــوء السالســــ  
ّ
محولـــة تـــ  عـــدد اوســـروسات الدراســــية اليـــا تمك

 ودراســـة ومراجبـــة واعرمـــاد مبـــاي   ال
ك
 والبرليـــة خصوصـــا

ك
برليـــة والفلســـفات النرليـــة تـــ  اللنـــات ألاخـــرى عمومـــا

ـــــاي    اوجلــــــس الـــــــوطنا لربلــــــين اللنـــــــات ألاج بيــــــة تـــــــ  الواليــــــات اورتـــــــدة ألامرسكيــــــةه ومبـــــــاي   وزارة  ACTFLكمبـ

  وزارة اراارجيـــــة ألاســـــت اليةه ومبـــــاي   ه  ومبـــــاي   وزارة اراارجيـــــة الت يحانيـــــةه ومبـــــاي FSIاراارجيـــــة ألامرسكيـــــة 

وزارة اراارجيــــة الك ديــــةه ومبــــاي   إلاطــــار اوشــــت ي لالتتــــاد ألاوربــــج لربلــــين اللنــــاته وجــــدنا مّ  دراســــة اللنــــة 

البرليـــة تــــ  ؤي ـــة عرليــــة خالصـــة يمكــــج تتقيـــق الكفــــاءة فيهـــا تــــ  خمســـة مســــروسات دراســـيةه تمرــــد علـــ  ســــ ة 

ا الواحد مج  ال ة مشهره ت  ح   يركو  الفص  الصيفج مج شهرسجه وشهرسجه حيث يركو  الفص  الدرا  

  تاحــــة للفرصــــة 
ك
لكــــج عــــدد الســــاعات الدراســــية واحــــد تــــ  كــــال ال ــــوع   و نمــــا يكــــو  الفصــــ  الصــــيفج مكثفــــا

للـــرااب   مـــج طلبـــة ار امبـــات ألاج بيـــة مـــج الالرتـــاق تـــ  التـــ امف الصـــيفيةه وســـدرس الحالـــب خمســـة مّيـــام تـــ  

 ـــالب ســـاعات تـــ  اليـــوم الواحـــده وسنبغـــ  م  مؤكـــد علـــ  شـــ اء واحـــد   ـــا و ـــو م  الرـــدردس تـــ   ألاســـبو  ؤمبـــدل

حيــث ال . التوودريس وفووق املهمووات التعليميووةالبي ــة البرليــة ع ــدنا يقــوم علــ  الرــدردس وفــق مــا مطلقــُو عليــه 

ات لنوســــة يبقـــ  م  يقضـــ ا الحالــــب جـــ  وقرـــه تــــ  البيـــو تــــ  البي ـــة البرليـــة يتــــ  الواجبـــات  نمـــا يقــــوم ؤمهمـــ
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ميدانيــة  ــدفها تبــرس، الحالــب  كتــ  قــدر ممكــج مــج اللنــة والاننمــاس اللنــويه فبلــ  ســبي  اوثــال   ا نــا  

درس ا عج ارح اب وقضاياهه واجـب الحـالب م  يروزعـوا ؤـ   طالـب وطالبـة لسـهولة ارحصـول علـ  اوبلومـة 

بس ارح ــابه و ـ   ــو مفـروض عليهــا ومراعـاة الثقافـة ر مــة آراء النسـاء البــرب والرجـال كــلل  تـ  مســباب لـ

مـج م لهــا مو زوجهــا مو مخيهـا و كــلاه وســأتج الحالـب للفصــ  وسقــدم خالصـة مــا وجــده مـج نرــائفه ونكــو  ؤــلل  

 :قد حقق ا ارض   ا    

 .الاننماس اللنوي ت  البي ة ومداء الواجبات ت  جلها مج خالل الربام  مة البرب: ألاول  -

ر ال محيــــة ارااط ــــة عــــج البــــرب ؤأنفســــهن دو  تــــدخ  ألاســــاتلة وــــا تةــــحيح الدارســــ   لكث ــــ  مــــج الصــــو  -

 .للل  م غ ألا ر ت  منفسهن

 

 لروضيح صورة الت نامف انتهي ا     م  نجب  ؤرامف تبلين البرلية ت  اوبهد ؤ    ال ة مقسام
ك
 :واسركماال

 : ؤرامف اللنة البرلية اوباصرة اللي مرمسه م ل تأسيسهه وسركّو  مج: ألاول 

o وسروى ألاول ا 

o اوسروى الثانج 

o اوسروى الثالث 

o مضمونج/ اوسروى الرا ة 

o  مضمونج/ اوسروى اراامس مسبوع 

o  (اخرياري )اوسروى السادس 

o ال تو والصرف ت  الت نامف اوباصر: القواعد 

 لروضــيح  بــ، اوسـائ  اوهمــة تــ  مســ  ة  ــلا القسـنه وحــ  م  اوقصــود ؤاللنــة البرليــة 
ك
ومجـدنج مضــحرا

باصرة لنة اوثقف   ولنة وسائ  إلاعالم واللنة اليا يرواص  بها ال اس ت  اوواقف الرسمية وا   الرسمية او

لكنهـــــا ال تخـــــرج تـــــ  النهايـــــة عـــــج مصـــــول اللنـــــة البرليـــــة وقواعـــــد ا . تـــــ  الوقـــــو الـــــرا ج نلنـــــة الربلـــــين ار ـــــامع 

روس   الرا ــة واراــامسه و ــلا ومــج آخــر مســرجدات  ــلا القســن الرــدردس وفــق اوضــمو ه تــ  اوســ. الةـحيتة

ألاســلوب مــج الرــدردس مــج محــدب اتجا ــات تبلــين اللنــات ألاج بيــةه وقــد مخضــب اه للرجرلــة وم بــو نجاعرــه 

مّمــــا ألامــــر الثــــانج فهــــو مكانــــة ال تــــو والصــــرف تــــ   ــــلا . وســــأتتدب ع ــــه ؤالرفصــــي  ع ــــد ارحــــديث عــــج او ــــاهج

م ت  دروس خاصة ؤه  نما يأتج مج خالل اوهارات اللنوسة القسنه وسكفج م  مش       منه نتو  وةيفج ال يقو 

ألاخـــرى وال صـــوص ارحقيقيـــةه ومـــا يتراجـــه الحالـــب ومـــا ترحلبـــه الكفـــاءة اليـــا نتـــج ؤصـــدد  يصـــال الحالـــب 

وكلل  ارحال مما ي ماز ؤـه  ـلا القسـن الاعرمـاد تـ  الرـدردس علـ  مـا يحلـق عليـه ؤال صـوص ألاصـيلة مو .  ليها

  Authenticارحقيقيــــة 
ك
وحــــ  كــــلل  مــــج محــــدب اســــت اتيجيات تبلــــين اللنــــات ألاج بيــــة وتبليمهــــاه وتــــلدي دورا

 عــج تــوف   فــرص مضــافة 
ك
 تــ  دفــة ع لــة الاكتســاب اللنوســة ول ــاء الثقــة الداخليــة لــدى الــدارس فضــال

ك
 يجاؤيــا

 .لربلن الثقافة اوتلية

 :ساته ح وسركو  كلل  مج خمسة مسرو : قسن اللنة البرلية الكالسيكية: الثانج
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o  اوسروى ألاول 

o اوسروى الثانج 

o اوسروى الثالث 

o اوسروى الرا ة 

o  مضمونج/ اوسروى اراامس مسبوع 

o  (اخرياري )اوسروى السادس 

o ال تو والصرف ت  الت نامف الكالسيكج: القواعد 

وكـلل  ارحـال يرم ـد  ـلا القسـن ؤأنـه يركـز علـ  الدراسـات الكالسـيكةه ولنـة القـرآ  الكـرسن والسـ ة 

ل بوسة الشرسفةه وسقصده كث ـ  مـج اوسـلم  ه والحلبـة اورخصصـو  تـ  الشـرق ألاوسـط والدراسـات البرليـة ا

ه وكـــلل  ارحـــال يقـــوم اوســـروى الرا ـــة واراـــامس علـــ  اســـت اتيجية الرـــدردس وفـــق (الاستشـــراقية)وإلاســـالمية 

الرتليليـــــة علـــــ  حســـــاب اوضـــــمو ه وال صـــــوص ألاصـــــيلةه و  ـــــاي ترك ـــــد كب ـــــ  تـــــ   ـــــلا اوســـــروى علـــــ  القـــــراءة 

مّمـا ال تـو والصـرف تـ   ـلا اوسـروى فهـو يأخـل نصـف الوقـو اوخصـط للدرسـةه . اوتاد ة ت   ب، ألاحيـا 

ـــف : مي مّ    ــــاي درس خــــاص للمهـــــارات اللنوســــة ألارببـــــة ـــك  نصــ الاســــرما  واوتاد ـــــة والقــــراءة والكراؤـــــةه يشـ

 الوقــو اوخصــط لهــلا اوســروىه و  ــاي درس آخــر م فصــ  يشــك  
ك
 خاصــا

ك
نصــف الوقــو اوربقــج يركــز ترك ــدا

علـــ  ال تـــو والصـــرفه وتكـــاد م  تكـــو  طـــرق الرـــدردس فيـــه تقـــوسن علـــ  طرسقـــة الشـــيوخ ألاوائـــ ه ومـــج الكرـــب 

 .آلاجرومية وا   ا مج اورو  القديمة: اوبرمدة ت   لا القسن

و ـــو القســـن الـــلي مفخـــر . ومـــج مؤرز ـــا تـــدردس البرليـــة للدؤلوماســـي  : قســـن البرليـــة  اـــراض خاصـــة: الثالـــث

 لحالؤــــه تــــ  وزارتــــج اراارجيــــة ألاســــت الية 
ك
 رســــميا

ك
ؤالبمــــ  عليــــه م ــــل تأسيســــه   ــــ  آلا ه وقــــد م ــــحيو ممرت ــــا

ا . والت يحانيـة  مبرمـدك
ك
ـا م ه يـا  للمـدرس والت نـامف واوبهـده حيـث ال كراؤك

ك
ودبرتـ  الرـدردس تـ   ـلا القسـن تتـديا

اي مهـــــارات وكفايـــــات ينبغـــــ  علـــــ  الحالـــــب ؤلواهـــــا والوصـــــول  ليهـــــاه تـــــ   ـــــلا الت نـــــامف مـــــج الرـــــدردسه  نمـــــا   ـــــ

 ايصـال الحالـب لـلل  اوســروىه والرتـدي ارحقيقـج  ـو من ـا  كاــ  
ك
وللمـدرس واوبهـد تقـدين مـا يرونــه م اسـبا

ســــ وات كّ ــــا نل ــــ  الحــــالب لــــلل  الامرتــــا  وتقــــوم وزارة اراارجيــــة ؤامرتــــاههن واخربــــار نه والفضــــ   4مــــج 

 ممــج فشــ  تــ  الوصــول  ليــه واو ــة هلل 
ك
 قلــيال

ّ
مّ  نــّ  ألاشــااص الــليج مّ ل ــا ن اســرحبوا اجريــاز الامرتــا   ال

 عليها وعلـ  دراسـا هاه وال مشـ  تـ  
ك
مج اورة ألاو  ه و ل   سبب مواقفه مج الثقافة البرلية حيث نا  مكر ا

 ال يسرحية ال جاح فيهه فال دافة يش بهه وال رابة تد
ك
وتتشاؤه الامرتانات اراارجية . فبهم  مج يكره شي ا

الت يحانيـــــة وألاســـــت الية والك ديـــــة وألامرسكيـــــة تـــــ  صـــــور ا البامـــــةه  وســـــأورد نمـــــا ج  حـــــد ا تـــــ  مالحـــــق  ـــــله 

الدراســةه وسقســن الامرتــا   شــك  عــام   ــ  مربــة مســروسات علــ  اخــرالف مســميا هاه وحــ  تــ  البــرف الت يحــانج 

 تقسن    
ك
 :مثال

- Confidence 

- Functional 

- Operational 

- Extensive 
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 مــــا نل ــــ   ــــلالء الحــــالب الدؤلوماســــي     ــــ  اوســــروى الثالــــث تــــ  اضــــو  تســــبة مشــــهره ؤمبــــدل مربــــة 
ك
واالبــــا

 رامسة مّيام ت  ألاسبو 
ك
ن  أي الطالوب فوي  هايوة فبل  سبي  اوثـال . ساعات تدردسية يوميا

حن
ن
ْموت

 
وع مون امل

ة
توق ي 

 على ما 
ً
 :يليهذا املستو  أن يكون قادرا

ســـــَتهَدفة تـــــ  اوجـــــاالت  ات  -1
ُ
 لنـــــة واســـــبة لروةيفهـــــا تـــــ  النشـــــاطات او

ك
الرواصـــــ   شـــــك  فّبـــــال مســـــرخدما

 .البالقة ؤالبم  الدؤلوما  ا

الربب   عج منفسهن ؤحالقة وعفوسة دو  البتث عج الرباؤ   اوحلولـة تـ  اوواقـف اوه يـة والاجرماعيـة   -2

 . ّما وجها ك لوجه مو عت  الهاتف

ــــرالي م  -3 ــ فــــــــردات نافيـــــــة تالئــــــــن اوواضــــــــية السياســـــــية والاقرصــــــــادية والرجارســـــــة والادارســــــــة والربليميــــــــة امـ

 .والثقافية والاجرماعيةه ت  ح   ُيَروقة منهن اسرخدام مفردات مرخصصة خالل مجال عملهن ارااص

 .القدرة عل  اسرخدام اللنة  شك  مر  وفّبال  اراض مه ية واجرماعية   -4

 .قليمية والاجرماعية اليا ال ؤد م  يواجهها اوسلولإلاوام ؤالر وعات إلا   -5

 .احت ام اللنة وم لها   -6

 .القدرة عل  الت جمة الفورسة ا   الرسمية ت  او اسبات الرجارسة والاجرماعية   -7

فهــــــن ال صــــــوص اوكرولــــــة الحوسلــــــة  ات اوســــــروى البــــــا   وفهــــــن اوبنــــــا ا ــــــ  اوباشــــــر دو  الرجــــــو    ــــــ     -8

 .القاموس  شك  مركرر 

 .فهن ال صوص الشفوسة الحوسلة حيج و   نانو  ب، اوبانج ا   وا حة تماما ك  -9

فهن اوبلومات ألاساسية واوبلومات الرفصيلية تـ  ال صـوص  مـج الراديـو والرلفـاز والةـحافة والقـدرة   -10

 .عل   عادة  كر ا

ل صـوص  ات اووضـو  القدرة عل  ترجمة ال صوص  ات اووضـو  البـام   ـ  الانجل ديـة ؤاالضـافة   ـ  ا  -11

 .ارااص ؤالرجو      القاموس

 .القدرة عل  كراؤة نصوص وا حة مت اؤحة  ات مسروى عا   مخرارا ك اوجال او اسب  -12

 .وسرن قياس ماسبق  ؤ اء ك عل  ما  و م اسب

 :مّما اوجاالت اليا ينبغ  م  يظهر قدرة لنوسة فيها فها

ـــ ا - ـــج حيـــــث : اوجـــــال الشاصــ ـــلية البيـــــو والبائلـــــة وألا مــ ـــية والتســ صـــــدقاء والســـــكج والا رمامـــــات الشاصــ

 .وحاالت الحوارك 

خلفية اومـرتج الاناديميـةه وسياسـة الرـدرسب تـ  وزارة اراارجيـةه والربلـين مج حيث : اوجال الربليما - -

 .ت  اللنات

الســـياحةه ونظـــام الب ـــوي والةـــحة البامـــة وارحيـــاة الثقافيـــة والـــديج والبـــادات اوجـــال البـــام مـــج حيـــث  -

 .ارادمات البامة والسلحات البامة والاحدااب الرساضيةو 

 :مرفّرقات  -

ألاحــــداب الرا  ــــةه وألامــــج والادارة وطــــاقن البمــــ  اوتلــــ  وارحيــــاة الدؤلوماســــية والانرخاؤــــات والاحــــداب  -

 .والقضايا الثقافية والقضايا السياسية الباوية
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راــارج والدؤلوماســية الت يحانيــة ولبامــة تــأ    سيلســة ؤرسحانيــا تــ  االةــحافة والشــلو  البامــة مــج حيــث  -

 والرفاع  مة وسائ  الاعالم والاتصاالت الرسمية

ــــث  - ـــج حيـــ ــ ـــــ  مـ ــــة البمــ سياســــــة ؤرسحانيـــــــا الداخليـــــــة واراارجيــــــة  شـــــــك  عــــــام والسياســـــــة الداخليـــــــة سياســ

ية الدول ال اطقة ؤلنة الامرتا  وألاقالين عاؤرة البتار والسياحة والصراعات الدول/ واراارجية للدولة 

 وسياسة ؤرسحانيا حول البي ة وسياسة الدفا  والاحزاب السياسية

 .اوواصالت والربلين والةحة والبلوم والدفا    -

مـــج حيـــث الرجـــارة والاســـتثمار وتبـــدد ار نســـيات والقـــانو  الرجـــاري والاقرصـــاد الت يحـــانج   البمـــ  الرجـــاري  -

 يحانية وارادمات اوالية واوصرفيةوقضايا الاقرصاد الكل  والت وسف للبضائة وارادمات الت  

ال صــائح وقــانو  الــدخول والاقامــة تــ  ؤرسحانيــا والزســارات   ــ  / حــاالت الحــوارك البمــ  الق صــل  مــج حيــث  -

 .الس ج والربام  مة اوستشفيات والشرطة والسلحات القانونية

 :النشاطات اليا نجريها مة الدارس  ومج 

عيـة عاديــة حـول مواضـية  ات الا رمــام الشاصـ ا و الا رمـام البــام الاشـت اي تـ   جــراء متاد ـة اجرما  -1

مســـرخدما ك اللنـــة او اســـبة للموقـــف تـــ  او اســـبات اوربـــددة مثـــ  حفـــالت الاســـرقبال ومحاديـــث البشـــاء 

 .الحوسلة والرحالت القص  ة والاحاديث القص  ة اليا ٌتجرى قب  الاجرماعات

 .اتصاالت رسمية وا   رسميةجمة مبلومات لها عالقة ؤالبم  مج خالل    -2

 .القدرة عل  الت جمة الفورسة ا   الرسمية ت  او اسبات الرجارسة والاجرماعية   -3

 (.الةحافة والراديو والرلفاز) جمة اوبلومات مج وسائ  الاعالم اوتلية     -4

 .حوار مباشر و عادة  كره   ا نا  ضروري / الاسرما  ا   خحاب     -5

 ت الادارسة مة اوسلول  الربام  مة اوبامال     -6

 .الروص  ا   وعقد اتفاقات وح  اوشان  ت  الاجرماعات الث ائية    -7

تبــــادل اوبلومــــات حــــول القضــــايا ارحاليــــة مو ــــحا ك موقــــف ؤرسحانيــــا وُمبــــديا ك تفّهمــــا ك ووقــــف الاخــــرسج     -8

 .ؤاالضافة ا   الرفاوض حول ال رائف

نـــاطق   ؤاللنـــة الام و تبـــا   لـــ  ؤرفـــاعالت ونقاشـــات  اوشـــاركة تـــ  الاجرماعـــات الرســـمية مـــة اشـــااص  -9

 .وحوارات جماعية

 .الربام  مة مخرلف مشكال التساؤالت والاسربالمات مج ار مهور   -10

 . لقاء تقديمات قص  ة ت  اللنة الثانية  -11

 . لقاء تقديمات مطول ترضمج خحاؤات حول سياسة ؤرسحانيا  -12

ج الاســ لة والربليقــات والاجاؤــة ميضــا ك علــ  نقــاط الــرد  جــراء م اقشــة رســمية  شــك  ُمق ــة والاجاؤــة عــ  -13

ق وعفوي وم اسب ت  اللنة الثانية لِّ
َ
خر  شك  ط

ّ
 .مج الحرف الا

رات والبيانات مج   -14
ّ
 .حيج يرن خرمها وتوقيبها  LEقراءة وفهن الدعوات واولك

رات الرســمية اليــا قــراءة وتتليــ  الو ــائق الرســمية مثــ  البيانــات ارحكوميــة وو ــائق الرخحــيط مو القــرا  -15

 .ترضمج محيانا ك و ائق رسمية و ات مسروى عال   ت  اللنة الثانية

خلا ك ؤاالعربار الاداب اوتلية ت  ارحديث ؤالهاتف  -16
ّ
 . جراء متاد ات  اتفية ؤثقة ودقة ت  اللنة الثانية ا


