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رسالةملخص ال  
 

بغريها الناطقني  من قبلم اللغة العربية الية إىل بناء برانمج مقرتح لتعلالدراسة احل دفهت
عدة  ظري ومشلاألول منها نسمني، تحقيق ذلك مت تقسيم الدراسة إىل قول .للمستوى املتقدم

 العامة مث والذي عرض فيه تعريف ابللسانيات ،ول تناولت اإلطار النظري للرسالةفص
وكذلك التطرق للنظرية  ،االلغة العربية لغري الناطقني هبم يلسانيات التطبيقية وعالقتها بتعلال

جلزء التطبيقي مث ا كما مت احلديث عن الوحدات الدراسية وأسس إعدادها  .التوليدية التحويلية
 ثالثة دروس كل وحدة تضمنت  .والذي مشل سبع وحدات ،الذي احتوى على الربانمج املقرتح

بنيت  ،دريباتوكل درس توج خبمس ت ،أي مبجموع سبعة وعشرين درسا يف الربانمج املقرتح
هي النحو التوليدي على ثالثة أسس و  اعتمدت الدراسة .على أسس النظرية التوليدية التحويلية

ليل املعلم كما قدمت الدراسة مع الربانمج املقرتح د  ،وعناصر التحويل الست و أركان اجلملة
وقد اعتمدت الدراسة  .ميةالربانمج ابقرتاح بعض الطرائق والوسائل التعليعلى تنفيذ  عينهالذي ي

يقي يف الشطر العملي ستنباط واملنهج التطبستقراء وااللتحقيق األهداف املنهج الوصفي عرب اال
ة التوليدية ظريومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أنه ميكن اإلفادة من الن .للدراسة

ن خالل بناء الربانمج وقد أثبتت ذلك م ،م اللغة العربية لغري الناطقني هباالتحويلية يف تعل
للنظرية  ةالثالث عتماد على األسسوذلك ابال املقرتح يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية،

ني النتائج اليت ا من بوأيض .ةوهي النحو احملدود و أركان اجلملة وعناصر التحويل الست ،املذكورة
غة العربية لغري الناطقني م الليف تعل التحويلية أن اعتماد النظرية التوليدية توصلت إليها الدراسة

إذ تعتمد  غة العربية،أبن يسند له الدور األكرب يف تعلم الل ،ا عجعل من الطال  فاعال إعجابياهب
متكنت الدراسة من اقرتاح  وكذلك .ئع اللغويةعلى قدراته العقلية والفكرية فتقدم له تفسريا للوقا

م اللغة العربية لغري الناطقني يالتحويلية للمسامهة يف تطوير تعلبرانمج قائم على النظرية التوليدية 
 نتم ى أن تكون هذه ويف األخري وحنسبه اللبنة األوىل للسري يف مثل اجتاه هذه الدراسات. هبا،

لغري الناطقني مي م لغة الضاد لغة القرآن الكر يطا يف جمال تعلسهاما بسيإالدراسة قد قدمت ولو 
                                                                                              هبا.
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ABSTRACT  

      The present study aimed to build a proposed program to improve the learning 

process of Arabic language for non-native speakers at advanced level, and to achieve 

that this study was divided into two parts the first part is theoretical aspect, it included 

four various chapters, it discussed the theoretical framework on the study which 

presented definition of the general linguistics, applied Linguistics and their relationship 

for non-native speakers to learn Arabic. Furthermore, the study address the theory of 

transformational-generative, as the study units and the basics of preparing it is also 

discussed, then the practical part that contained the proposed program which included 

seven units each unit included three lessons for a total of twenty-seven lesson and each 

lesson was crowned by five exercises prepared based on the theory of transformational-

generative. This study relied on three bases: generative grammar, syntax and the six 

transformational elements. The study also presented with a proposed program a 

guideline for teachers to help them implement the program using suggested educational 

ways and methods. To achieve the objectives of study this research applied descriptive 

approach through the induction and deduction and the practical approach in the practical 

part of the study. Findings of the study showed that the theory of transformational-

generative can benefit the non-native speakers in the process of learning, and it proved 

that through the construction of the proposed program in the light of theory of 

transformational-generative based on the three foundations of the theory mentioned 

which are: limited grammars, parts of the phrase and six elements of conversion. 

Furthermore, it is found that the reliance on generative theory in the process of learning 

Arabic by non-native speakers makes the student a positively effective to get the role to 

teach Arabic, since it depends on the mental and intellectual abilities of student, it 

therefore provide an interpretation of linguistic facts. In addition, this study proposed a 

program based on theory of transformational-generative to contribute to the 

development of the process of learning Arabic by non-native speakers, and we think it is 

the first step to move in such a direction of these studies. At the end, we hope that this 

study presented even if a little contribution in the field of learning process i.e., daad 

language the language of the Qur'an to non-native speakers. 
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ABSTRAK 

      Kajian ini dijalankan untuk membina satu modul cadangan bagi tujuan pembelajaran 

bahasa Arab kepada bukan penutur asli di peringkat pengajian tinggi. Untuk  itu, kajian ini 

dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah aspek teori, yang merangkumi 

beberapa bab yang menyentuh kerangka teori kajian dengan membentangkan definisi 

linguistik umum, linguistik terapan dan hubungan kedua-duanya dalam pembelajaran 

bahasa Arab kepada bukan penutur  asli.  Kajian ini menggunakan  teori transformasi - 

generatif ,  di mana telah membincangkan tentang bentuk unit kajian dan asas-asas 

penyediaanya. Seterusnya disertakan juga bahagian aplikasi melalui modul cadangan dalam 

tujuh bahagian. Setiap bahagian mengandungi tiga unit. Maka keseluruhan modul ini 

adalah mengandungi 27 unit pembelajaran . Setiap unit pembelajaran pula disediakan  lima 

latihan berlandaskan teori  transformasi – generatif. Kajian ini berpandukan kepada tiga  

asas utama: generatif grammar , sintaksis  dan enam elemen transformasi. Kajian ini juga 

turut menampilkan garis panduan kepada guru untuk membantu mereka melaksanakan 

modul dengan cadangan beberapa pendekatan dan langkah pengajaran.  Bagi mencapai 

objektif, kajian ini menggunakan kaedah deskriptif melalui kaedah induksi, deduksi dan 

aplikasi dalam bahagian praktikal kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa teori 

transformasi - generatif boleh dimanfaatkan  dalam pembelajaran bahasa Arab oleh penutur 

bukan asli.  Ia membuktikan  pembinaan modul cadangan dalam kerangka teori 

transformasi – generatif  adalah berdasarkan tiga asas teori yang dinyatakan iaitu: 

tatabahasa terpilih, elemen frasa dan enam elemen penukaran. Adalah didapati bahawa 

penggunaan teori generatif dalam pembelajaran Bahasa Arab oleh bukan penutur asli 

memberi kesan positif di mana pelajar mampu mempelajari bahasa Arab, dengan memberi 

penekanan kepada keupayaan mental dan intelektual pelajar, sekali gus  membolehkan  

fakta-fakta linguistik  ditafsirkan. Kajian ini mencadangkan satu modul berdasarkan teori 

transformasi - generatif untuk menyumbang kepada pembangunan pembelajaran bahasa 
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Arab kepada bukan  penutur  asli, dengan anggapan bahawa ia adalah langkah awal 

seumpamanya dalam bidang ini. Akhirnya, diharapkan kajian ini dapat menyumbang jasa 

dalam bidang pembelajaran bahasa  Arab sebagai bahasa Al-Qur'an kepada bukan penutur  

asli. 
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 اإلهداء

 

 إىل روح والدي الطاهرة.

روحي روحها  إىل من عانقت إىل من ربتين وأانرت يل دريب، وابلصلوات والدعوات أعانتين،
 قبل أن تراها عيين، إىل أمي احلبيبة.

 إىل مثلي يف هذه احلياة، أيب الثاين، أخي الفاضل حممد العريب.

 إىل رفيقي يف الدروب الصعبة، زوجي الغايل.

منحين فرصة إلكمال دراسيت أخي أمحد. إىل من  

 إىل مجيع إخويت وأخوايت فردا فردا ومجيع أوالدهم.

 إىل كل من علمين حرفا.

 إىل كل حامل رسالة الضاد يف أرجاء املعمورة.

يقايت وأخوايت.يف غربيت ، صد ات عصيبةظإىل مجيع من مجعتين هبم ذكرايت مجيلة وحل  

 إىل كل من سقط من قلمي سهوا.

ديكم مجيعا مثرة هذا اجلهد املتواضع.أه  
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 الشكر والتقدير

 

 الذي أعانين احلمد هلل واحلمد هلل واحلمد هلل، حىت يبلغ احلمد منتهاه، فاحلمد والشكر هلل
                     ووفقين إلمتام هذا البحث،والذي أسأل  هللا أن يكون خالصا لوجهه الكرمي.

مذي، فيررين أن رواه الت " من اليشكر النا اليشكر هللا "وامتثاال لقوله صلى هللا عليه وسلم
         بحث.أتقدم بباقات من الشكر والعرفان لكل من مد يل يد العون، أثناء إجنازي هلذا ال

الذي أسبغ عليا  ،الدكتور احلاج بن حممد بن مسناملشارك أقدم الباقة األوىل إىل مشريف األستاذ 
               قدير.ستاذي الأللشكر واالمتنان من علمه ومل يبخل علينا جبهده ووقته،فخالص ا

ومراعدته يل يف  وأقدم الباقة الثانية، لزوجي الدكتور مقاليت عاشور على تشجيعه الدائم يل
 نواهبا عميداها و ا ممثلة يفتنأن أتقدم بباقة شكر إلدارة كلي إجناز هذا البحث، كما ال يفوتين

ابلذكر أساتذة  من األكفاء، وأخص نخبةبوجلميع الطاقم اإلداري والتبوي الذي يتزين  عنها،
اللغة العربية م قرورئيس  بن عبد الرمحن كيحممد ز  الدكتور قرم اللغة العربية وعلى رأسهم

                                           .بن سفر أمحد عارفني الدكتور ولغات الشرق األوسط

ه يف توجيهه  هذا املقام أقدم ابقة شكر وتقدير لسأستاذ الدكتور عاصم شحادة على جهوديفو 
                                              يل أثناء مررية حبثي،فقد كان حبق الناصح األمني.

لى مراعداهم ص الشكر والعرفان ألخواي الدكتور عبد الرمحن والدكتور محزة عكما أتقدم خبال
                                                ميع املراجع من كل من اجلزائر واألردن.يل يف جت

من شجعين  ان وامتنان،لكلوأخريا كل احلروف ال تكفي لصياغة كلمات شكر وتقدير وعرف
                                         وساندين،ودفعين إىل األمام، أسريت، زمياليت وصديقاين.
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األول الباب  

 مدخل الدراسة

 املقدمة 1.1

فالقرآن الكرمي  :بعدأما شرف األنبياء واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أ

فأعجز خلق هللا مجيعا أن أيتوا مبثله، وال ،وأحسن صورة  ،نزل بلسان عريب وأبروع أسلوب

وكاذلك هو ،اذا الكااب لال ابللة  العربي  ميكن أبي حال من األحوال اإلملام ابلفهم الدقيق هل

حال السن  النبوي  واليت هي مبثاب  بيان لاذلك الكااب العزيز. ومن يريد الابحر يف علم الشريع  

أو أحد فروعها فعليه أن ياقن اللة  العربي  ويعرف حقائقها ودقائقها حىت ال خيفى عليه شيء 

                      من داللاها.    

بدت احلاج  لاعلم اللة  العربي  من قبل غري غري الناطقني ابلعربي  لدخول األجناس  وقد

وقد تطرقت  ،لاذلك ظهرت بعض العلوم العربي  اساجاب  حلاج  هاذه الفئ  ،األخرى لىل اإلسالم

وألن فهم ،الدراسات احلديث  يف تعليم اللة  العربي  وأدرجت بعض مناهج اللة  لةري الناطقني هبا

م الشريع  ال ياأتى لال بفهم اللة  العربي  ، فقد ارأتت الباحث  أن يكون حبثها يف جمال تعليم علو 

اللة  العربي  لةري الناطقني هبا ألغراض خاص  ومنها الةرض الديين الاعليمي واملامثل يف فهم ما 

وحدات  ياعلق ابلفقه وأصوله والقرآن والسن  النبوي  ، وعليه فإن هاذا البحث سيحاول وضع

دراسي  منوذجي  ملن يريد الاخصص يف هاذا اجملال، كما أنه ال خيفى علينا أن الاطور احلاصل يف 

لاذلك رأت الباحث  ضرورة االسافادة من ،ميدان تعليم اللةات له صل  وثيق  بعلم اللسانيات 

البحث وجه االسافادة هنا يف هاذا  و ،هاذا العلم واساثمار ناائجه يف تطوير تعليم اللةات 
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يكمن يف أن الباحث  سوف تعامد يف بنائها للوحدات املقرتح  على اللسانيات العام  وخنص 

                                .                                                 (1) "الدراس  العلمي  للة "هنا النظري  الاوليدي  الاحويلي . ونقصد هنا ابللسانيات 

يم اللةات بوصفه ممارس  بيداغوجي   تعليمي  غاياه أتهيل املاعلم الكاساب املهارات لن تعل

اللةوي ، ال يساقيم هلا أمر لال اذا ارتكزت لىل  احلصيل  العلمي  للنظري  اللساني  النفسي  العاملي ، 

 من وذلك ألن هاذه النظري  نفسها تسعى يف جوهرها لىل لجياد الافسري العلمي والكايف لكثري

 العوائق اليت تعوق املمارس  الاعليمي  للحدث اللةوي لدى املاكلم.

و هاذه العالق  مربرة سلفا بطبيع   ،لن العالق  بني اللسانيات وتعليمي  اللةات هلا شرعي  الوجود

الاذي كان حيمل أن   (،Naom Chomsky)البحث اللساين نفسه، وقد ختلى تشومسكي

يء لاعليم اللةات، عن هاذا الرأي ويسادركه عمليا من خالل شعار اللسانيات ال تقدم أي ش

 Paul))بعض األعمال اليت حتمل الطابع البيداغوجي والاعليمي ويوافقه يف ذلك بول 

Roberts النظري  اللساني  الاوليدي  والاحويلي  من أجل ترقي  طرائق تعليم ئ الاذي طبق مباد

  (2) األمريكي جنليزي  يف اجلامع  اللة  اإل

 لن مناهج تعليم اللةات قد أفادت من معطيات اللسانيات احلديث  وتنوعت بانوع مدارسها، لذ

ن تصميم مناهج تعليم اللةات الثاني  وحماوايهتا وطرق بنائها، ينطوي حاما على اساخالصات أ

ك  نظري  حول طبيع  اللة  بعام  ونظامها ومساوايهتا الاحليلي  ،والعالقات البنيوي  املاشاب

القائم  بني تلك املساوايت وخصائصها الشكلي  والوظيفي  وحماواها الداليل، والثقايف 

                                                            

 23ص  ،بريوت،، دار الفكر العريبمدخل لىل علم اللة (، 1983) حممد حسن( 1)

 اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي  اللةات ديوان املطبوعات اجلامعي  بن عكنون دراسات يف ،( 2000حساين أمحد ) )2(
 .137اجلزائر، ص
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واالجاماعي واآلليات الاذهني  اليت تادخل يف اساعمال قواعدها، ووحداهتا وتراتب قواعدها 

 (. 3)وأمناطها ما يبىن بعضه على بعض ويافق بعضه من بعض 

، ومن أشهر ه جيدر بنا يف هاذا املقام أن نعرف اللة وألن اللسانيات هتام بدراس  اللة  فإن

أما حدها فإهنا أصوات، "( يف كاابه اخلصائص فقال:392الاعاريف هلا ما ذكره ابن جين)ت 

 .(4)"يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، هاذا حدها

 أرىلفكرة كانت تراودين مناذ أن كنت طفل ، وكنت ،وقد وقع اخاياري على هاذا املوضوع

ةرتبني ال يساطيعون الاحدث ابللة  العربي ، وال حىت قراءة القرآن فكان ذلك حيز يف بعض امل

نفسي كثريا، منها كربت الفكرة لىل أن أتيح يل فرص  لكمال دراسيت يف ماليزاي، والحظت من 

خالل احاكاكي ابلطلب  املاليزين عشقهم لاعلم اللة  العربي ، ومن خالل جترب  تدريسي هلم 

ثري من املشاكل عندهم لاعلم اللة  العربي ، فأخاذت أطلع على الدراسات اليت  الحظت الك

كانت يف هاذا الصدد، لىل أن تبلورت عندي فكرة مشروع بناء منهج يساعدهم على ختطي 

ومل أجد من  ،أسس أخرىأن معظم الدراسات كانت تعامد على تلك الصعوابت،ووجدت 

جمال تعليمي  اللةات، فأسأل هللا أن يكون هاذا اعامد على ما توصلت لليه اللسانيات يف 

واضع خالصا لوجهه الكرمي، وأن يسهم يف حل بعض املشكالت اليت يعاين منها ااجلهد امل

 طالبنا األعزاء خاص  طالب الدراسات اإلسالمي .

                                                            

 2ص  1(، العربي  يف اللسانيات الاطبيقي ، كنوز املعرف ، ط2012وليد العنايت ) )3(
 33ص ، اهليئ  املصري  العام  للكااب،1(، اخلصائص، ج2006أبو الفاح )بن جين، ا (4)
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أمهها قل  لن مل أقل انعدام املراجع  ،أثناء قيامي هباذه الدراس  وقد واجهاين صعوابت مج 

صادر يف هاذا املوضوع، وقد قمت باجميع بعض املصادر واملراجع من، األردن واجلزائر وامل

وقد جاءت الدراس  يف سبع   ، وكاذلك انعدام الدراسات السابق  املشاهب  هلاذا املوضوع.وماليزاي

أبواب، فالباب األول: كان عبارة عن مدخل الدراس ، حتدثت الباحث  فيه بعد املقدم  عن 

وحدود ومنهج  بحث ،و أمهي  وأهداف الدراس ، وكاذلك عن الدراسات السابق لشكالي  ال

أما الباب الثاين: فقد خصص للحديث عن اللسانيات النشأة والاطور، وعرض ألهم  البحث.

 املدارس اللساني  العربي  والةربي .

العربي  لةري  وأما الباب الثالث : فقد أُفرد احلديث فيه عن اللسانيات الاطبيق  وتعليم اللة 

بع، للحديث عن الوحدات الدراسي  ايف حني خصص الباب الر  الناطقني هبا، والعالق  بينهما.

والباب اخلامس: هو  اباداء من تعريفها ومرورا خبصائصها، واناهاء أبسس بناء وحدات دراسي .

السادس الاذي أوردت وتاله الباب  بواب  اجلزء الاطبيقي للرسال ، فقد كان ممثال للربانمج املقرتح،

فيه الباحث  دليل املعلم، وأما آخر ابب فكان الباب السابع الاذي احاوى على تفسري الناائج 

 وحتليلها، مث اخلامت  فالاوصيات.

 إشكالية البحث 1.2

أصبح تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا من االهامامات الكبرية لدى كثري من العلماء 

سينها لوا دراس  املناهج واملواد املساخدم  هلاذا اجملال وتقوميها لةرض حتحيث حاو  ،والباحثني

درسوها من جوانبها املخالف  دالليا وصرفيا وحنواي وأسلوبيا...، وترقياها لىل ماهو أفضل، و 

أن الطالب يقومون بدراس  اللة  العربي  دراس  عام  على مساوايت خمالف  لال  الباحثون ووجد
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لم واالكاساب تكاد تكون سلبي  لىل حد ما ،فهم ليسوا بقادرين على أن حصيل   الاع

 اساعماهلا وتطبيقها يف جمال ختصصهم.

وجناحهم يف حقل  ،سالمي  هم علماء األم  يف الةد القريبلن طلب  أقسام الدراسات اإل 

ةوي  ل ذلك يعامد على قدر معرفاهم الل، و كالدعوة واإلرشاد مبين على فهم الكااب والسن  

                                         اذه اللة . هبللمصادر املكاوب  

وتعود لىل اخللفي  لديهم ، سالمي  صعوابت يف فهم النصوص تواجه  طلب  الدراسات اإل

ويعامد الامكن من اللة  العربي  على اإلملام جبميع مساوايت الاحليل اللةوي  ، واحملاوى املدروس

والباحث  بعد اطالعها على البحوث النظري  والاطبيقي  يف تعليم ،يا  وصرفيا ودالليا صوت،األربع  

وتسافيد من اجلهود  ا،اللة  العربي  لةري الناطقني هبا ألغراض ختصصي  ترى أهنا قليل  نسبي

 .املاوافرة يف تعليم اللة  العربي  ألغراض أكادميي  ختصصي 

مها يدرك  ال حمال  أن أقرب العلوم اإلنساني  لىل تعليمي  لن العارف حبقيق  تعلم اللة  وتعلي

اللةات هي اللسانيات، لذ لهنا املنوال العلمي الاذي يعكف على دراس  الظاهرة اللةوي  

جرائي  يف الوقت نفسه، ومن هنا فإن تعليمي  اللةات ال لفياخاذها موضوعا للدرس، ووسيل  

د املعريف للفكر اللساين املعاصر، وما يوفره هاذا الفكر نبنت على الرصيايساقيم هلا أمر لال اذا 

من نظرايت ولجراءات تطبيقي  مؤهل  سلفا إلجياد الافكري الكايف لكل القضااي اليت تاعلق بكل 

 جوانب الظاهرة اللةوي .

نطالقا من هاذا الاوجه، ميكن لنا القول لن منهجي  البحث العلمي يف هاذا احلقل اخلصب من ا

اإللزامي  اساثمار الاجرب  اللساني  العاملي  كانمي   ف  اإلنساني ، تقاضي ابلضرورةحقول املعر 
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ذلك ألن النظري  اللساني  من اهاماماهتا اجلوهري   ،احلصيل  املنهجي  والعلمي  لاعليمي  اللةات

ضبط العملي  الالفظي  وحصر العوائق العضوي  والنفسي  واالجاماعي  اليت تعيق سبيلها لدى 

  (.5) ملاكلما

لن  تطور األحباث  اللساني  والرتبوي  سينعكس ال حمال  على تعليمي  اللةات، ومياد ذلك يف 

وهده الدراس  سوف تعني الدارس على اكاساب مهارة معين  يف ، ترقي  طرائق الابليغ والاحصيل

 .اساعمال اللة  بكل مساواايهتا يف الظروف والسياقات املناسب 

 حث أمهية الب 1.3

من دراس  القرآن والسن   ،علوم الشرعي التقاهنا شرط أساسي لفهم للن تعلم اللة  العربي  و 

  العربي  لطالب العلوم والفقه والعقيدة، وهلاذا أكد علماء اإلسالم على وجوب تعلم اللة

هتم وبرانمج اللة  العربي  ألغراض خاص  ميكنه املساعدة يف دفع املاعلمني وتيسري مسري الشرعي . 

اسايعاب و  ،سر لطلب  العلمبي لاحقيق الكفاءة يف اللة  العربي  للاعامل مع العلوم الشرعي 

ه الدراس  ساكون نواة يف تصميم أو لعداد وحدات دراسي  تنطلق اذوه ،مضامني اخاصاصهم

 ،والدالل  ،والصرف ،من أسس لساني  لافادي  املشكالت اليت تواجه  الدارسني يف فهم النحو

 وت.والص

وقد مت لجراء هاذه الدراس  ملساعدة طلب  الدراسات اإلسالمي  على فهم النصوص واألحكام 

الشرعي  ، وهاذا ال ياأتى لال ابلامكن من اللة  العربي  قواعدها ومايرتبط هبا، وقد اخاارت 

                                                            

(، دراسات يف اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان املطبوعات اجلامعي   بن 2000، أمحد )حساين (5)
 .2عكنون اجلزائر، ص
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فياولد   ،الباحث  النظري  الاوليدي  الاحويلي  ألهنا تقدم طريق  جاذاب  وسهل  يف تعلم اللة  العربي

عند الطالب الرغب  يف تعلم اللة  العربي  وهاذا الربانمج سيساهم يف رفع الكفاءة اللةوي  لدى 

وكاذلك ألن  هاذه  .ومن مث يرتفع أداؤهم ويامكنون من تطبيق اللة  علميا وعمليا ،الطالب

وص بل تساعد الطالب كثريا على فهم النص ،النظري  ال تقدم طريق  حتليلي  ورائع  فحسب

  متثل نظري  ماكامل  لوصف اللة ، لن الشرعي  لةواي ومعنواي، وألن النظري  الاوليدي  الاحويلي

هنا نبهت لىل أأهم ما قدماه هاذه النظري  أهنا نظري  عقالني  ابسامولوجي  تاسم ابملرون ، كما 

 .(6) بداعي  والقدرات الفردي  لإلنسان يف اكاساب اللة اإل

تنطلق من أسس لساني  لاعليم اللة  العربي   ،واة يف تصميم وحدات دراسي وتعد هاذه الدراس  ن

وتكمن أمهي   ،رانمج وفق أسلوب علميبوضع  لةري الناطقني هبا، وساساعد على أتليف و

لحدى اإلسهامات املبكرة يف جمال تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني  ،هاذه الدراس  يف أهنا تعد

 .الربامج العلمي الاوليدي  الاحويلي ، يف تصميم ولعداد هبا،ابعاماد النظري  

تروم الباحث  من خالل هاذه الدراس  لىل اإلسهام يف تطوير تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، 

، وهي اكاشاف انطالقا مما جّد واساجّد يف جمال النظر لىل اللةات األخرى ومناهج تعليمها

من خالل اساثمار املنهج الاوليدي الاحليلي،  الاحليل اللةوي لطريق  جديدة ومبدع  لعملي 

 والاذي يسهل فهم معىن املصطلحات من جاذورها األولي  وفهم  قواعدها اللةوي .
 

 
 

                                                            

اجلزائر، دار  اللسانيات والبيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي، األسس املعرفي  الديكاتيكي ، (2006علي ) أوشان،( 6)
 .38،ص  2الثقاف ،ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



8 

 

 أهداف البحث  1.4

 ىل حتقيق ما أييت:ليهدف البحث 

تصميم منهج علمي يليب احاياجات طالب الدراسات اإلسالمي  غري الناطقني ابللة  -1

 لعربي .ا

وضع  لبن  للبحث العلمي يف جمال تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا،إلجناز حبوث أخرى  -2

 يف هاذا اجملال.

  الناطقني بةري اللة  العربي . بناء وحدات دراسي  لةوي  لطالب الدراسات االسالمي  -3

  .حتديد املعايري واألسس اللساني  لبناء الوحدات الدراسي  -4

 لبراز دور النظري  الاوليدي  الاحويلي   يف تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا. -5

 

 أسئلة البحث 1.5

  حياول البحث اإلجاب  عن سؤال رئيسي:

نطالقا من النظري  اكيف ميكن لعداد وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها 

 الاوليدي  الاحويلي  لنعوم تشومسكي؟

 درج حتت هاذا السؤال أسئل  فرعي  وهي:وين

 ؟ غري الناطقني ابللة  العربي  ما صورة الوحدة الدراسي  املقرتح  لطلب  الدراسات االسالمي  -1

 رتح إلعداد وحدات دراسي  يف ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي  ؟قما الربانمج امل -2

 االعاماد عليها يف بناء الربانمج املقرتح؟ ما عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  اليت ميكن -3
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 منهج البحث  1.6

حتقيقا لألهداف املاذكورة ولجاب  عن أسئل  البحث تابع الباحث  املنهج الوصفي عرب االساقراء 

عملي  مالحظ  الظواهر،وجتميع ":ويعرف املنهج االساقرائي أبنهواالسانباط واملنهج الاحليلي، 

واملنهج الوصفي الاحليلي هو عملي  علمي  تنطلق  .(7)" مبادئ عام البياانت عنها،للاوصل لىل

من الظواهر،إلدراك أسباب هاذه الظاهرة والعوامل اليت تؤدي لليها،مث اساخالص بوصف ظاهرة 

 واالساباط هو أفضل طريق  للحصول على املعلومات.. (8)الناائج وتعميمها

خالل االسافادة من املراجع واملصادر  وقد اساعانت الباحث  هباذين املنهجني كثريا من

 الظاهرة اليت بةي  الاوصل لىلمن خالل االطالع عليها ،وهاذا  ،وغريها والدراسات السابق 

 ،مجعت الباحث  املعلومات وقامت يف ترتيبها عليها وبعد االطالع تاجلى يف موضوع الرسال ،

لدراسات السابق  واالسانباط يظهر اساقراء األسس من الكاب واجملالت وا وجتلى االساقراء يف

يف اخايار النصوص من بطون أمهات كاب ومصادرها، أما الاحليل فيكمن يف حتليل النصوص 

واملنهج الاطبيقي:  واسانباط القواعد اللةوي  اسانادا لىل عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي .

لي  يف الربانمج املقرتح ،وتكيفها مع ونقصد به هنا كيفي  تطبيق عناصر النظري  الاوليدي  الاحوي

 وفق اخلطوات اآليت ذكرها: من خالل لعداد برانمج عملي  ذلك  متثلالنصوص املخاارة ،وقد 

 حتديد عناصر النظري الاوليدي  الاحويلي  لبناء الربانمج. -

 حتكيم الربانمج املقرتح من طرف أساتاذة ماخصصني  يف جمال تعليم  اللة  العربي . -

                                                            

، 7( ،مناهج البحث العلمي،تطبيقات لداري  واقاصادي ،دار وائل للطباع  والنشر والاوزيع،ط2014)لرفاعي، أمحد ا (7)
  .83،ص

 ،القاهرة،مكاب  األكادميي 1(، البحث العلمي أسسه وطريقاه،ط1992الصاوي، حممد املبارك ) (8)
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 سبع وحدات وفقا للعناصر السابق ذكرها،وتاكون كل وحدة من ثالث  دروس.تصميم  -

        تصميم دليل املعلم الاذي يرشد لىل أساليب تدريس املنهج.   -

 :حدود البحث 1.7

البحث ينبين على لعداد وحدات دراسي  منوذجي ،من منظور النظري  الاوليدي  الاحويلي  ،لاذلك  

سالمي . ، كما سالمي  يف جامع  مالاي  أكادميي  الدراسات اإلإلطلب  الدراسات افهو موجه ل

 سريكز البحث على املساوى املاقدم.

تصميم الوحدات الدراسي  يعامد على لدروس سيكون حمدودا لكوهنا مناذج،و عدد ا هلاذا فإن 

ود أسس النظري  الاوليدي  الاحويلي ،ويقاصر على توظيف العناصر الثالث  و هي النحو احملد

ألن  تشومسكي  على الرتاكيب تركز الدراس ركان اجلمل  وعناصر الاحويل الست،كما أن وأ

 للمساوى املاقدم. موجهركز على الرتاكيب وألن الربانمج 

 الدراسات السابقة: 1.8

يوجد حسب علم الباحث  دراسات أكادميي  ،أو كاب ومؤلفات تناولت النظري  الاوليدي   ال

د برانمج لةري الناطقني ابللة  العربي ، لمنا وجدت الكثري من الدراسات اليت الاحويلي ،يف لعدا

تناولت تطبيقات النحو الاوليدي والاحويلي لاعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، وما جاء لةري 

الناطقني هبا فكانت دراسات اتسمت ابلاحديد مثل تطبيق املنهج الاوليدي الاحويلي على 

 رآن الكرمي.سور يف الق

صنف ما تعلق  ثالث  أصناف،والدراسات اليت اساعانت هبا الباحث  جاءت مصنف  لىل 

بدراسات حول السانيات الاطبيقي  وتوظيفها يف تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا وكاذلك 
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أو وحدات د منهج دراسات حول النظري  الاوليدي  الاحويلي ، وأخريا دراسات تناولت لعدا

ومنها الدراسات األكادميي  والبحوث املنشورة والكاب لطالب الدراسات اإلسالمي ، راسي  ،د

 ونشري لىل أنه مت ترتيب الدراسات السابق  من األحدث لىل األقدم.واملؤلفات ،

 الدراسة األوىل:

لىل تصنيف كااب خماص ابلعلوم الشرعي ، ( 9) الدكاور  حممد خالد الفجردراس  فت هد

، والوقوف على مشكل  قل  عدد كاب اللة  العربي  املصنف  ألغراض  بةري اللة  العربي للناطقني

خاص ، وجاءت الدراس  يف ثالث  مباحث ،املبحث األول منها خصص للة  العام  واللة  

املخاص  وأما الثاين فقد حتدث فيه عن بعض الاجارب يف تصنيف كاب لةري الناطقني ابللة  

الثالث فجاء ليبني آلي  ومراحل تصنيف كااب ماخصص ألعراض العلوم  العربي ، واملبحث

الشرعي ، وتوصلت هاذه الدراس  لىل أمهي  االعاماد على اللسانيات الاطبيقي  يف وضع املدون  

 اللةوي  للكااب، ألهنا تسهم يف اخايار النصوص احملاوي  ألكثر املصطلحات تداوال.

اس  يف االطالع عليها واالسافادة من كيفي  توظيف وقد اسافادت الباحث  من هاذه الدر 

 اللسانيات الاطبيقي  يف لعداد كااب ماخصص لةري الناطقني ابللة  العربي .

 

 

 

                                                            

اص  وفق اللسانيات الاطبيقي  (، حنو تصنيف كااب لاعليم اللة  العربي  ألغراض خ2016الفجر ) ،حممد خالد (9)
 .املعاصرة: ، حبث منشور
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 الدراسة الثانية: 

هدفت هاذه الدراس  )10( لىل اقرتاح برانمج لاطوير اساعاب النصوص لدى غري الناطقني ابللة  

 ،وجاءت الدراس  يف مياللساني  يف قوالب وأساليب تعلي العربي  وذلك إبعادة صياغ  املفاهيم

يف تطوير  ساني ميكن اإلفادة من بعض املفاهيم الل وخلصت الدراس  لىل ما أييت .أربع  فصول

رب  بناء برانمج مقرتح أثبات جت اساعاب النصوص لدى ماعلمي اللة  العربي  غري الناطقني هبا.

لنااج معاجلات  ضوء اللسانيات النصي  فائدهتا يف لانمي  مهارات االساعاب النصوص يف

                         ينبةي لعادة صياغ  املفاهيم اللساني  يف أمناط تعلم. .ساعابلدروس اال
                                                 

املعلم، وختالف  وقد اسافادت الباحث  من هاذه الدراس  يف اإلطالع عليها وكيفي  لعداد دليل

ساعاب للسانيات هاذه الدراس  عن موضوعنا يف كوهنا اعامدت يف بناء الربانمج على معاير اال

النصي  يف حني دراس  الباحث  اعامدت يف بنائها للربانمج املقرتح على عناصر النظري  الاوليدي  

 .الاحويلي 

 الدراسة الثالثة:

الاوليدي  الاحويلي  لاعليم اللة  العربي  لاالمياذ  لىل تطبيق أسس النظري  (11) هدفت الدراس 

االبادائي للناطقني ابللة  العربي ، ومن أهم الناائج اليت توصلت لليها الدراس   اخلامس الصف

أن النظري  الاوليدي  الاحويلي  نظري  لةوي  حنوي  هلا أتثريها يف العملي  الاعليمي ، و املاعلم ميالك 

                                                            

اساعاب الطلب  غري الناطقني ابللة  العربي  للنصوص يف ضوء (، 2015)بن خلفان البطاشي  ،خليل بن ايسر (10)
 اجلامع  العاملي  اإلسالمي .اللسانيات النصي  برانمج مقرتح.

 يلي  وتوظيفها يف تعليم اللة  العربي  لاالمياذ الصف اخلامس، اجلزائرالنظري  الاوليدي  الاحو (، 2015تونسي، أمين  ) (11)
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ةوي  تقوده حنو اإلبداع ولنااج اجلمل، وقد اسافادت الباحث  من هاذه ملك  فطري  وكفاءة ل

 الدراس  يف االطالع عليها، وكيفي  جتسيد أسس هاذه النظري .

 الدراسة الرابعة:

باقدمي للنظري  الاوليدي  الاحويلي  ،مث  أتبعها  (12) الدكاور أمحد اهلادي رشراشقام الباحث 

ة  العربي ، وخلص البحث لىل جمموع  من الناائج من أمهها أنه باطبيق النظري  الاحويلي  يف الل

هناك ارتباط وثيق بني النحو الاحويلي والنحو العريب، وأنه ميكن االسافادة من املناهج 

وتدريسها،وقد اسافادت الباحث   والنظرايت كالنظري  الاوليدي  الاحويلي  يف دراس  اللة  العربي 

 سقاط عناصر الاحويل على مجل اللة  العربي .من هاذه الدراس  يف كيفي  ل

 الدراسة اخلامسة: 

مقارن  بني املنهج الاقليدي واملناهج احلديث  اليت تطورت عرب  (13) تناولت هاذه الدراس 

األلسني  يف خمالف ماذاهبها، حتدث الباحث عن األخطاء اجلوهري  يف النحو العريب الاقليدي 

وقد أكد الباحث أن النحو الاشومسكي يشامل   ،احلديث وعن العربي  من منظور األلسني  

على جمموع  من القواعد اليت حتدد سلسل  األبني  املمكن  يف مساوى حنوي واحد، وأن املنهجي  

 الاشومسكي  جاذبت كثريا من اللةوين للدراس .

 

                                                            

(، اساثمار النظرايت اللساني  احلديث  يف تعليم اللة  العربي  ونشرها النظري  الاوليدي  2015رشراش، أمحد اهلادي )( 12)
 الاحويلي  منوذجا، حبث منشور،

املنهج الاقليدي واأللسني  الاوليدي  الاحويلي ، حبث منشور، جمل  أفاق  (، تعليم اللة  العربي  بني2015حممد، حاقاين )( 13)
 .احلضارة اإلسالمي 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



14 

 

  :السادسةالدراسة 

ي  من خالل تطبيق القواعد على معطيات النظري  الاوليدي  الاحويل (14) تعامد هاذه الدراس 

الاحويلي  للوصول لىل البني  العميق  للجمل ، وا ساخدم املنهج املقارن للاوصل لىل وجوه 

،واسافادت الباحث  الاشابه بني اللةاني، وقد متت هاذه الدراس  يف أمناط احلاذف يف الرتاكيب

 منها كيفي  حتليل الرتاكيب.

 ة:ـــــالدراسة السابع

لىل تطبيق النظري  اللةوي  لدى تشومسكي يف النصوص العربي ، ويرمي لىل  (15) يهدف البحث

الكشف عن طبيع  اللة  يف النظري  اللةوي  عند تشومسكي، وعالقاها باأيد براءة النحو العريب 

والكاشاف نقاط االلاقاء بني القواعد الاحويلي  والقواعد العربي ، ابساخدام املنهج املقارن 

يف األخري أن النحو العريب بريء من املؤثرات اخلارجي ، واسافادت الباحث   ت الدراس وكشف

 من هاذه الدراس  كيفي  تطبيق عناصر الاحويل على النصوص.

 : ثامنةالالدراسة 

لىل حماول  حل مشكل  ترتبط ابملنهج النحوي الاوليدي ،وكيفي  اسثمار  (16) هدفت الدراس 

اتبعت يف ذلك املنهج الوصفي  و مث تطبيقه يف اآلايت القرآني ،تعليم اللةوايت العربي  فيه، ومن 

                                                            

(، بناء اجلمل  يف قص  موسى مع فرعون يف القرآن الكرمي وترمج )أوري روبني( 2014عصمت عزت، عثمان حممد ) (14)
 .وم ،قسم اللةات السامي  والشرقي العربي  ملعانيها يف ضوء القواعد الاحويلي ،  جامع  الفيوم كلي  العل

(، تطبيق القواعد الاحويلي  يف النصوص العربي ، األسااذة الدكاورة 2013حاج يعقوب صاحل  و نور فاحت  حنفي ) (15)
 صاحل  حاج يعقوب ونور فاحت  حنفي،  حبث منشور، جمل  الدراسات العربي .

تعليم اللةوايت العربي  باحليل النص القرآين وتطبيقه على النهج (، آليات اساثمار 2012-2011عبد الرمحن، أمساء ) (16)
 .الاوليدي والاحويلي، حبث منشور.جامع  العلوم اإلسالمي 
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أن القاعدة الاوليدي  الاحويلي  بوصفها  الاحليلي والبحث امليداين، ومن أهم ناائج هاذه الدراس 

للماعلمني فهم اجلمل من مكوانهتا الصةرية، وأتصيلها من الاذهن الداخل نظام مرتب ياسىن 

أن املنهج الاوليدي الاحويلي يالئم جدا الطلب  املاخصصني ابللة  لىل الكالم الصريح، وكاذلك 

العربي ، وقد اسافادت الباحث  كثريا من هاذه الدراس  يف كيفي  تطبيق النحو الاوليدي والاحويلي 

 .على اآلايت القرآني 

 : تاسعةالدراسة ال

مساندا يف  طقني بةريها،أبحد أهم املداخل احلديث  يف تعليم اللةات للنا (17) يعىن هاذا الكااب

تعلمها لىل وظائفها وثقافاهتا، ومواقف طبيعي  حي ،ويرصد أهم املشكالت والصعوابت اليت 

تواجه املنخرطني يف تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، ابساخدام املنهج الرتبوي املاطور، وقد 

 .اسافادت الباحث  من هاذا الكااب ابالطالع عليه

 : رةالعاشالدراسة 

قضي  تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  نظراي وتطبيقيا ،وهدفت لىل  (18) تناولت هاذه الدراس 

مناقش  العناصر املرتبط  هبا بوصفها مفهوما يف تعليم اللة  العربي  اخلاص  هباذا اجملال ،مع الرتكيز 

من خالل على املهارات األربع. حاول الباحث تصميم وحدات دراسي  هلاذا الةرض وتوصل 

حبثه لىل ناائج مهم  منها: أن تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  مل ياطور ابلشكل املطلوب  

                                                            

(، تعليم اللة  اتصاليا بني املناهج واالسرتاجتيات، منشورات املنظم  2006حممود كامل الناق  ورشدي أمحد طعيم  )( 17)
 اإلسالمي  للرتبي  والعلوم.

(، تصميم وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للطلب  املاخصصني يف الشريع  االسالمي  بكلي  أمحد 2005حممد نظام )( 18)
 املي  مباليزاي. لبراهيم للقانون ابجلامع  االسالمي  الع
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كما تطور يف تعليم اللة  االجنليزي ، ومزج الباحث ابقرتاحات وتوصيات وأوصى إبجراء 

دراسات مساقبلي  أخرى موازي  ومشاهب  وقد أحس الباحث بضرورة االهامام هباذا النوع من 

وختالف دراسانا  عنها  أهنا هتدف لىل . راس  لالسافادة منها يف جمال الدراسات العلياالد

 .     قات النظري  الاوليدي  الاحويلي توظيف اللسانيات يف تعليم اللة  العربي  من خالل تطبي

    :  احلادية عشرةالدراسة 
غراض خاص ، وسعت لىل لىل معاجل  موضوع تعليم اللة  العربي  أل (19) هدفت هاذه الدراس 

مناقش  املفاهيم واملصطلحات الشائع  يف هاذا اجملال، حىت ياضح للقارئ ما يرد منها يف ثنااي 

الدراس ،وعرضت الدراس  مناذج لاعليم اللة  العربي  ألغراض خاص ، وقد أجابت الدراس  على 

لة  العربي  تعليم الطرحت حول الصعوابت واملشكالت اليت تواجه جمال عدة تساؤالت 

 ألغراض خاص ،وقد اسافادت الباحث  من اإلجاابت عن الاساؤالت وحتديد مشكل  البحث.

 : الثانية عشرةالدراسة 

من  ،لىل تنمي  مهارة القراءة عند الدارسني الناطقني بةري اللة  العربي  (20) هدف هاذا البحثي

دات دراسي  لألدعي  القرآني  خالل ربطهم ابلقرآن الكرمي واحلديث النبوي، وذلك باصميم وح

والنبوي ، كما أهنا تساعد على غرس القيم االسالمي  يف حياهتم اليومي ، وقد اعامد الباحث 

إلجناز عمله املنهج الاحليلي االساقرائي، حيث اساخرج األدعي  من القرآن واحلديث وصممها 

لةوي . وختالف دراسانا  أهنا على شكل وحدات دراسي  مع مراعاة األسس واملعايري الرتبوي  وال

                                                            

 .(، تعليم اللة  العربي  ألعراض خاص ،مفاهيمه وأسسه ومنهجياته، اخلرطوم2003رشدي أمحد طعيم  ) (19)

تصميم وحدات قرآني  لادريس األدعي  القرآني  والنبوي  للمساوى املاوسط. اجلامع  العاملي   ،(1999شافعي، ساملني )( 20)
 .اإلسالمي 
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كما أهنا ال ختص ختصصا  بعينه لمنا يشامل مجيع  ختصصات    ،موجه  للمساوى املاقدم

 .الدراسات اإلسالمي 

 :عشرة الدراسة الثالثة

ابجلانب النظري  (1998)تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص ( يف حبثه 21أبو الكالم آزاد )اهام 

سالمي ، وذهب لىل أن أسس ألغراض خاص  للاخصص يف العقيدة اإلمن تعليم اللة  العربي  

تعليم اللة  العربي  ألغراض عام   ال ختالف كثريا عن أسس تعليم اللة  ألغراض خاص ، وهو 

هباذا خيالف رأي رشدي طعيم ، وقد أضاف الباحث أسسا خاص  لاعليم مادة العقيدة 

ومنها اخايار النصوص يف املسائل الرئيسي  يف  ، سالمي  من حيث حماوايهتا وجوانبها اللةوياإل

ميان وصمم وحدات دراسي  لطالب الاخصص يف العقيدة وهي الاوحيد واإل ،أبواب العقائد

ميان ابلكاب ...اخل. أهم ما توصل لليه أنه من املفيد تعليم العربي  ألغراض خاص  ابملالئك  واإل

المي  ولنه ينبةي لجراء دراس  لاحديد سوال سيما الاخصصات اإل ،حسب كل ختصص دراسي

 حاجات الدارسني قبل وضع الدروس. 

وأما دراسانا فسوف تاناول عرض وحدات دراسي  منودجي   لطلب  الدراسات اإلسالمي  

 .ابألكادمي اإلسالمي  وختالف عنها أهنا تنطلق من أسس لساني 

 

 

                                                            

، تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص : بناء وحدات دراسي  لطالب الاخصص يف (1988) آزاد حممد أبو الكالم (21)
   .اجلامع  االسالمي  العاملي  العقيدة، رسال  ماجيساري، ماليزاي:
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  :عشرة رابعةالالدراسة 

لعام ضمن اللسانيات الاطبيقي ، وهو يقدم منهجي نظر مؤداه ايف  (22) يسلك هاذا البحث

مهمني ومها: الاقابل اللةوي وحتليل األخطاء، وهدفت الدراس  لإلجاب  عن السؤال: ما 

األسباب وراء أخطاء الطلب  املاليزين عند اساخدامهم العربي  نطقا وكااب ، وخصص الباحث 

للسانيات يف تعليم اللةات، ومن أهم ما الفصل الثاين لألسس النظري  واملنهجي  لاوظيف ا

توصلت لليه الدراس  أن الاحليل الاقابلي ذو فائدة كبرية يف تعليم اللةات األجنبي ، وخصوصا 

اذه املناهج،أو حتديد مضمون املادة الاعليمي ، وقد اسافادت الباحث  من هما تعلق باصميم 

 الدراس  يف بلورة مشكل  البحث.

 : ةاخلامسة عشر الدراسة 

يؤكد على أمهي  تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  وضرورهتا يف اجلامع   (23) عبد الرمحن تشيك

ال يساعملون اللة  العربي  لألغراض  والسبب يف ذلك أن معظم الطلب  ،سالمي  العاملي  مباليزاياإل

يف اجلامع  ألن  ،االتصالي  يف اجلامع  وتعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  يناسب الواقع احلايل

كمال دراساهم بل حيااجون العربي  لمعظم الطالب من غري العرب يساعملون غري العربي  بعد 

ألغراض معين  ابلكاب الديني  والرتاثي ، وقد عاجلت دراس  عبد الرمحن تشيك مفهوم اللة  

فالباحث حرص  وتطوير مهارة القراءة يف هاذه اجلامع ، لاذا ،ألغراض خاص  وأمهياها يف ماليزاي

  قد مينح الطالب فرص  ممارساها.  على أن تعلم اللة  العربي  ألغراض خاص 

                                                            

 (، تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا يف ضوء اللسانيات الاطبيقي .1997حممود عنايت، وليد أمحد ) (22)

(23)Teaching Arabic for specific purposes (ASP) in Malaysia with Chik, Abdul Rahman (1988). 

references to teaching reading skills at the (IIUM) (England: University of Sanford). 
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 : السادسة عشرةالدراسة 

على تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  حيث اهامت الباحث  أبسس  (24)ركز هاذا البحث 

حدات الدراسي  تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص ، مث تطرقت لىل اإلطار الاطبيقي يف بناء الو 

وأن  ،إلعداد املواد الاعليمي  منها حتديد اهلدف بوضوح لةرض الفقه، وذكرت بعض املعايري

تكون النصوص املوثق  مقيدة للطلب ، واسافادت الباحث  منه يف كيفي  تصميم أو بناء وحدة 

ال حبثها لىل موضوعات الفقه يف جم دراسي ، لكنها خصصت حبثها يف الفقه، ولاذلك ارتكز

 العبادات كالصالة، الصوم، احلج...اخل، ومل تاطرق لىل جمال األحوال الشخصي .  

( 25ومن الدراسات األجنبي  واليت اخاصت بنظرايت تعليم اللة  الثاني ، دراس  ميشيل وميلز)

وقد حتدث الباحثان يف هاذه الدراس  عن نظرايت تفسر تعلم اللة  الثاني ، وفصال احلديث يف 

نظرايت مثل، نظري  القواعد العاملي  اليت أفرزهتا نظري  تشومسكي لبناء قواعد لةوي  بعض تلك ال

 ميع اللةات، والنظري  االجاماعي .لنساني  جل

وجند  ووجه االسافادة من هاذه الدراس  أهنا تعرضت أيضا لنظري  تشومسكي موضوع البحث.

العمليات الاذهني  عند تعلم اللة   هدفت هاذه الدراس  لىل تابع، (26)أيضا دراس  ربنسون وليليز

الثاني  أو اساخدامها، سواء أكان ذلك يف الفصل الدراسي أم مكاسب  تلقائيا من البيئ ، 

                                                            

(، تعليم اللة  العربي  ألغراض علمي ، بناء وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للماخصصني يف 1988داود ) ،حناج (24)
    الفقه، رسال  ماجيساري: اجلامع  االسالمي  العاملي  مباليزاي.

(25) (2004). Florence,Second Languag Learning theories, London, HodderMitchell,Rosamond., & Myles  

Arnold. 

(26)Robinson,Peter., & Ellis,Nick. (2008). Cognitive Linguistics and Second Languge Acquisition, 

London:Routledg. 
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 وتعرض الدراس  كاذلك للاصورات احلديث  يف العالق  بني النظرايت املعرفي  واكاساب اللةاني.

                                           لربانمج املقرتح.وميكن االسافادة منها يف طرائق الاعليم املقرتح  لادريس ا

 تعريف مصطلحات البحث: 1.9

النظري  الاوليدي  الاحويلي  :هي نظري  لساني   قائم  على حتليل اجلمل  ملكوانهتا النحوي  املباشرة 

 (. 27) ،فالاوليد انتح عن الكفاي  والاحويل انتج عن األداء

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .91ة ص، دار املسري 1(، يف اللسانيات وحنو النص ط2007خليل )حممود لبراهيم،  (27)
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 الباب الثاين

 للدراسة اإلطار النظري
 مفهوم اللسانيات: 2.1

 "مي  للة لالدراس  الع"تعرف اللسانيات ،أو ما يسمى أيضا ابأللسني  وعلم اللة  أبهنا 

علم اساقرائي موضوعي،جترييب ومنهجي أي يقوم على املالحظات "واللسانيات هي (.28)

  (.29)"ويعىن ابحلقائق اللةوي  القابل  لالخابار ملسلمات والاجارب،والفرضيات وا

ميكن القول أن اللسانيات هي علم (، 30)"وظيف  لنساني  مرتبط  ابجلنس"لن لعلم اللسانيات 

 ) لىل الكلم  الالتيني  (Linguistics ) يرجع مصطلحو  يهام بدراس  اللةات اإلنساني .

Lingua) ظهر لفظ بينما ،مبعىن اللة  أو اللسان ( Linguistics)  كعلم موضوعي للسان

يف انكلرتا اباداء من  و، (1826)البشري أول ما ظهر يف أملانيا ،مث اساعمل يف فرنسا سن  

حلظ  ميالد  -عند كثري من مؤرخي اللسانيات األوربيني -( 1816)وتعد سن   ، 1855

عدة لةات من الوجه  الاارخيي  ،ااريخ اللسانيات لصدور أول كااب حتلل فيه ألول مرة يف ال

لةرض علمي حبت، ياجنب فيه فرض احلدود واملعايري والاأمل ،وعلى أساس املقارن  العلمي  

                                                            

(، مدخل لىل اللسانيات الدكاور حممد حممد يونس علي،دار الكااب اجلديدة 2004يونس علي، حممد حممد )( 28)
 .9ص املاحدة،بنةازي،ليبيا،

 .، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعي ، 2(، اللسانيات النشأة والاطور، ط2005مومن، أمحد ) (29)

لسانيات،ترمج  عبد القاهر املهريي،مركز دراسات الوحدة العربي ،بريوت، (، مدخل لفهم ال2007روبني، مارتن ) (30)
 .67ص
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الفلسفي والاحليل األرسطوطاليسي وصاحب هاذا الكااب اللساين األملاين الشهري فراناس 

 .Franz.Boop )بوب

ظهرت يف العصر احلديث  ،اللة  العربي عدة تسميات يف   (Linguistics)وقد عرف مصطلح

يف عناوين املقاالت والبحوث العلمي ، مثل مصطلح :علم اللة ، اللةوايت، فقه اللة ، 

نظمت اجلامع  الاونسي  ندوة  1978ويف سن   (31) األلسني ، علم اللسان، علم اللسانيات

 ."األلسني  واللة  العربي  "حتت عنوان 

وأقرهبا  ،ل الندوة على أن أيسر املصطلحات املاداول  يف البلدان العربي وأمجع املشاركون يف أشةا

وهو املصطلح الاذي وضعه األسااذ الدكاور عبد  ،"اللسانيات "مصطلحلىل روح اللة  العربي  

الرمحن احلاج صاحل ومسي به معهد ماخصص ابجلزائر وأصدرت به أيضا جمل  ماخصص  يف 

أو اللسانيات على قياس الرايضيات وال نقول علم اللسانيات  علوم اللسان ونقول علم اللسان

اللسانيات علم يدرس اللة  )الطبيعي  و  .ic"(32)"تقابل الالحق  "ات"ألن الالحق  

واالصطناعي ( دراس  علمي  تقوم على الوصف، ومعاين  الوقائع بعيدا عن النزع  الاعليمي  

 هاذا الاعريف هلا ضرورة قصوى لامييز هاذه الدراس  واألحكام املعياري ، ولفظ  "علم" الواردة يف

سس أعن غريها، ألن أول ما يطلب يف الدراس  العلمي  هو اتباع طريق  منهجي  واالنطالق من 

جيب أن نقر أن ما جعل اللسانيات علما حديثا  لثباهتا. و موضوعي  ميكن الاحقق منها و

ملناهج البحث العلمي، خالفا ملا كان عليه اللةوي   ةوثوراي يف اآلن نفسه هو لخضاع الظاهر 

احلال من قبل لذ كانت العلوم يف أورواب تاصف ابلاذاتي  والاخمني والاأمل العقلي البعيد عن 
                                                            

 ، مقال منشور.، تعريف اللسانيات(2011) الدكاور سليمان انصر الدرسوين (31)

 .جريدة الرايضيف  ، مقال منشورأم اللسانيات للة ، علم ا(2005) عبدالسالم املسّدي( 32)
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املوضوعي  يف أغلب األحيان، ابساثناء حماوالت ال ختلو من جدة ظهرت هنا وهناك يف بلدان 

 .(33والسادس عشر والااسع عشر ) رشخمالف  من القارة األوروبي  يف القرون الثاين ع

 نشأة اللسانيات: 2.2
 

ولذا أرخنا للعلوم ، مياد نظر اإلنسان لىل لةاه لىل بداايت رغباه يف اساكناه ما حوله من ظواهر

هباذه الرغب  فال بد أنَّ علم اللة  أو اللسانيات سيكون من أول العلوم البشري . وال بدَّ أن أمورا 

وسبل  ،أوهلا ارتباط األصوات ابملعاين، ت مثَّ شدَّت اناباه اإلنسان لليها عدة يف اللة  قد اسرتع

 ، و الانةيم املوسيقي الاذي يرافق لنااج جمموعات األصوات، توصيل هاذه املعاين لىل اآلخرين 

 .وعناصر اجلمال يف النااج اللةوي فيما بعد... لال أن هاذا كله يقع ضمن ابب احلدس

، ارة البشري  بل يف بواكري نشوئهااضات نضرب يف أعماق راريخ احلضذلك أننا يف هاذه االفرت 

وليس لدينا من أدوات الاحقيق لال أن ننظر يف األسطر العام  اليت ترد يف خواطران مجيعا وما 

  .تزال تثار يف كل مرة جيري فيها حديث بني اثنني عن اللة 

ط الفكري البشري املنظم وجدان النظر فإذا تقدمنا شيئا ما فوصلنا لىل ما هو مسجل من النشا

وليس هاذا بةريب لذ لعل من أهم ما ، يف اللة  يبدأ يف العادة باعلقها بنواحي أخرى يف احلياة

 ا املاعددة املخالف هو سع  صلاها حبياة اإلنسان من جوانبه -كظاهرة لنساني    -مييز اللة  

(34).  

                                                            

 ات احلديث  يف املصطلح واملفهوم، مقال منشورلساني، ال(2011) حممد الصةري نبيل (33)

 15ص ، 1ط -األردن-دار  الشروق،عمان القواعد الاوليدي ،نظري  (، مقدم  يف 2002ابقر، مرتضى جواد ) (34)
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اد فيشمل زوااي عديدة للنظر يف هاذه أمام تراث فكري لةوي ثري مي أنفسنا وهكاذا جند

ومن نظر لىل عالق   ،فمن نظَر لىل عالق  اللة  ابلافكري وكيف نعرب عن أفكاران ابللة  ،الظاهرة

حىت  –ومن نظر لىل القيم اجلمالي  أو  ،اللة  ابإلنسان من حيث تطوره العقلي احلضاري

 يف الاعبري اللةوي وهكاذا .  –اإلعجازي  

نه ولن كان يُنظر لىل بداايت البحث يف اللة  من حيث كوهنا جزءا من والاذي يبدو أ

فإن هاذا البحث اناقل دوما يف مراحله الالحق  لىل النظر يف  ،النشاطات اإلنساني  املخالف 

اللة  لاذاهتا . ولعل اناقال البحث لىل اللة  موضوعا حبثيا مساقال يؤشر مرحل  نضج يف البحث 

، واللة  والنااج األديب ،يعين أبدا اناهاء البحث يف الصل  بني اللة  والفكرولو أنه ال ، اللساين

زالت مزدهرة اليوم ومازال البحث فيها يؤلف ما ،واللة  و النمو ...فهاذه احلقول ،واللة  واجملامع

أو البحث اإلنساين على حنو أعم . الاذي نقصده  -جزءا ال يساهان به من البحث اللساين 

دُّم البحث اللساين يرافقه جميُء ابحثني ممن يرضيهم ويكفيهم علميا أن ينظروا يف هنا هو أن تق

اللة  كموضوع حبث مساقل عما ياصل به من الفعاليات األخرى. أي أهنم بعبارة أخرى 

واملاابع لااريخ الدرس ، اللة  يف حد ذاهتا مشروعي  علمي يسبةون على هاذا النظر املقاصر على 

يا ابخلالفات والصراعات بني الاوجهات املخالف  وأسسها وخلفياهتا الفكري  اللساين جيده غن

 .(35)واالديولوجي  

 ولذا أتملنا الرتاث اللساين احلديث، فيمكن القول أن الاأريخ هلاذا االساقالل املوضوعي،

ثامن وماتاله من اساقالل يف حدود العقل العلمي، أن الاطور اللساين رارخييا مناذ أواخر القرن ال

                                                            

(35  )Newmeyer, F. (1986). The politics of Linguistics, Chicago, The University of Chicago Press 
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والروح ،فضمن هاذه املقارب  كان موضوُع البحث النظاُم اللةويُّ مساقال عن الفكر ، عشر

واألدب وما يعرض له من تةريات. و لىل جانب هاذا جند الرتاث القدمي من كاب القواعد 

واليت تناولت بافصيل أو إبجياز جوانب خمالف   ،«القواعد الاقليدي  » الاعليمي  فيما عرف ب

أال وهي تعليم  -كجزء أساسي من مهماها الرئيس    ،ظام اللةوي يف هاذه اللة  أو تلكمن الن

 .(36) أو ملن ال حيسنون ضبط قواعدها لة  ملن ال يعرفوهناال

ومع لطالل  القرن العشرين وجد هاذا االساقالل املوضوعي دعمه األكرب يف بروز اللسانيات 

هاذا االساقالل ياجلى أبوضح صوره يف البحوث ففي أوراب جند  ،كاالبنيوي  يف أوراب وأمري

 De) سوسري حيث عمل فريديناند دي، اللساني  املسافيض  يف مراكز علمي  مثل جنيف

Saussur)،  كما حيبُّ أن يدعوه بعض املاحمسني من اللسانيني   -أبو اللسانيات املعاصرة- 

ري هاذا االساقالل يف وتروباسكوي . لقد انقش سوس ،مثل مدرس  براغ وروادها ايكبسون

الكااب "وهو  الدرس اللساين إبسهاب يف كاابه املشهور "حماضرات يف اللسانيات العام " 

 .(37)"الاذي ما لن ظهر حىت بدأت املفاهيم اللساني  اجلديدة تناشر يف الفكر اإلنساين املعاصر

الطبيع  املساقل   على -مثُله يف ذلك مثل غريه من البنيويني  -وياضح توجهه هاذا من أتكيده 

واليت تاجلى يف اعاباطي  العالق  ،للنظام اللةوي وغري املسامدة من أسباب وعوامل خارج  عنه

بني الدال واملدلول يف النظام اللةوي ويف شرعي  )بل ضرورة( دراس  اللة  دون الرجوع لىل راريخ 

قعه يف هاذا الكل أي دراساها من حيث هي كل بنيويٍّّ تعرف أجزاؤه من خالل مو  ،تطورها

                                                            

 16، ص 1ط -األردن-(، مقدم  يف القواعد الاوليدي ،دار  الشروق،عمان2002ى جواد )ابقر، مرتض(  36)

(، دراسات يف اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان املطبوعات اجلامعي   بن 2000حساين، أمحد ) (37)
 .3عكنون اجلزائر، ص

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



26 

 

، وقد كان عمل البنيويني األمريكيني أكثر تعزيزا هلاذا الاوجه االساقاليل وعالقاها بعضها ببعض.

وقد أكده هؤالء يف تركيز دراساهتم على لةات غري اللةات الكالسيكي  اليت ظلت موضع 

 البحث اللساين تقليداي.

وهي لةات مل تكن مكاوب  ومل يكن هلا أدب  ،األمريكي  -لقد اجتهوا لىل دراس  اللةات اهلندي  

وهلاذا فلم ، ذلك مرتبط  بااريخ العامل القدميومل تكن لىل جانب ، ومعرتف به،ومنشور  ،معروف

وال غراب  لذن يف أن تنشأ هاذه  ،تكن لاحظى ابهامام مراكز الدرس اللساين الاقليدي 

  . الدراسات يف أقسام األنثروبولوجيا يف اجلامعات األمريكي

(ينعت ابلاصنيف De Saussur) سوسري ديلقد أصبح الاأسيس املنهجي الاذي وضعه 

، وهاذه الثنائيات اليت انفرد هبا دي سوسري، اليت ظلت تعيد نفسها يف الفكر الساين الثنائي

يقوم ماذهب سوسري على "املعاصر،وهو األمر الاذي جعل بعض الباحثني يقول يف هاذا الشأن:

ت نسبت هوس الاقدمي لديه،ولذا كان سوسري مهوسا فقد وعى متاما هاذا جمموع  من الاقسيما

 .(38)"اهلوس

النظر يف اللسانيات البنيوي  سنالحظ أهنا متثل اسامرارا لالجتاه االساقاليل يف الدرس  أمعنالذ و 

. ولعل جمموع  من املنطلقات النظري  فيهولكنها يف الوقت نفسه متثل حتوال يف  ،اللساين

أي ال مشروعي  إلسباغ  -على تساوي اللةات وعدم أفضلي  واحدة على أخرى أتكيدها 

لساين أييت على رأس هاذه وأتكيدها على تزامني  البحث ال -أحكام قيمي  على اللةات 

. وميكن أن نعد ذلك انجتا لسعي اللسانيات البنيوي  يف ترسيخ علمي  هاذا احلقل الاحوالت
                                                            

 49يب غزاوي،مؤسس  الوحدة ،دمشق،ص(،علم اللة  يف القرن العشرين، ترمج  جن1982جورج موانن ) (38)
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وهباذا ينفصل ويباعد عن غريه من  -قات نظري  له وأتكيد حدود موضوعه مث وضع منطل

ألهنا تقع خارج احلدود  -وفق هاذه االعابارات  -الاوجهات لدراس  اللة  اليت لن تكون علمي  

 اليت رمست . 

أو لهنا انتج لاأثري الاجريبي   -وقد اختاذت اللسانيات البنيوي  سندا فلسفيا هلا يف الاجريبي  

بل لعلها وجدت هاذا السند يف أشد صورتني  -كاللسانيات  كاوجه فكري على حقل علمي

الظاهراتي  الصارماني. ولعل هاذا الاالزم ياجلى أبوضح أشكاله يف أقصد اإلجرائي  و  -للاجريبي  

فقد رفضت اللسانيات األمريكي  كل ما هو  ،اللسانيات البنيوي  األمريكي  أكثر منه يف أوراب

يف الكالم يف حتليالهتا ومقوالهتا وتنظرياهتا .وقصرت  ليس ظاهرا وما ليس له وجود مادي

لىل  -للةوي  أي املادة ا - البحث اللساين على اسانباط لجراءات لاحليل املعطيات اللةوي 

مساوى من مساوايت  وما ياطلبه ذلك من وضع الوحدات الاحليلي  لكل ،أجزائها و مكوانهتا

ام  للاحليل اللساين ووضع وحدات هلاذا الاحليل . ومع أن اسانباط لجراءات عالنظام اللةوي

ه عليه كان ابلاأكيد انجتا عن الاوج هو عمل نظري بال شك لال أن قصر "الانظري اللساين"

. فِلكْي يكون ما تفعله علما ال بد له أن يقاصر على الفكري الاجرييب لدى البنيويني

وأن يقاصر موضوعه على  ،املالحظات الاجريبي  بدون افرتاضات مسبق  وبدون حدس

 . (39) .ا نسمعه من النااج اللةوي الفعلياالناظامات النسقي  يف املعطيات اللةوي  وهي م

من انحي  اثني  نظر اللسانيون البنيويون لىل السلوك اللةوي نفس نظرهم لىل أنواع السلوك 

تامثل  ،يط بساألخرى؛ ياعلمه اإلنسان كما ياعلم غريه من املهارات عن طريق آلي  تعلم 

                                                            

 17، ص 1ط -األردن-دار  الشروق،عمان (، مقدم  يف القواعد الاوليدي ،2002ابقر، مرتضى جواد ) (39)
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وهي آلي  الاعلم الوحيدة اليت تقرتحها املدرس  السلوكي  يف علم النفس يف  ،ابلفعل ورده وتعزيزمها

تفسري طبيع  املعرف  . ولذن وفقا هلاذه الرؤي  ليست اللة  غري نظام من العادات السلوكي  

اللة  فنفس اآللي  .تعلمها  وحتكمياعلمها اإلنسان كما ياعلم غريها من املهارات والعادات 

 . (40) يكاسبه اإلنسان بعد أن كان ذهُنه صفح  بيضاء خالي  منه نظام خارجي ،هباذا

ومن انحي  اثلث  فاللسانيات البنيوي  نظرت لىل اللة  كنظام بنيوي ماماسك وجعلت موضوع 

اة وهي مبادئ ذاتي  من النظام وليست مساق ،ف هاذا النظام واملبادئ اليت تسمهدراساها وص

ل اجتاها الساقالل الدرس وهباذا املعىن فإن اللسانيات البنيوي  متث ،من حقول معرفي  أخرى

ففي هاذا السياق فاح دي سوسري الافكري العلمي يف اللسانيات، وما حتول لىل العلمي  .اللساين

  (.41عبارة عن تفكري يديل بنفسه مبفاهيمه، ومناهج الاحليل اخلاص  به)

عالم  مهم  أخرى من عالئم تطور ، يف راريخ اللسانيات اليت تضاف ومن أبرز العالمات

الدرس اللساين وهي بروز املدرس  الاوليدي  أواسط هاذا القرن مامثل  بشكل رئيس أبعمال نعوم 

 اليت اعاربت ثورة يف هاذا احلقل .  Chomsky) )شومسكي

  ميثل اسامرارا ،ومن بعده مدرس  القواعد الاوليدي  Chomsky) ) لن عمل شومسكي

وهاذا  ،اللساينلكنه ميثل ثورة يف جوانب عديدة من الدرس  و ،لالجتاه املساقل يف اللسانيات

وسع قضااي جوهري  يف  الاةري "الثورة" مل يقاصر على النواحي الافصيلي  اجلزئي  أو الفني  بل

سكي الاةري . يصف شوموقبل ذلك يف أسس الدرس اللساين ومنطلقاته النظري  ،منهج البحث

                                                            

 18، ص أنظر املرجع السابق (40)

ن أتليف ، تعريب: املنصف عاشور،ديوا (، مبادئ يف قضااي اللسانيات املعاصرة،1984كاترين فوك وبياريل قوفيك )( 41)
 املطبوعات اجلامعي ، اجلزائر. 
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من تركيز االهامام على » الرئيس الاذي حصل يف الدرس اللساين ببساط  فيقول لنه تةري

من وراء اساعمال اللة  السلوك ومناجات السلوك لىل الرتكيز على نظام املعرف  الاذي يك

لنه الرتكيز على دراس  معرف  اإلنسان بلةاه بدال من وصف وحتليل ما ينطقه الناس  «وفهمها

 (.42) يوي  ترسم حدود الدرس اللساين بهلجراءات حمددة وهو ما كانت املدرس  البن وفق

وهاذا ابلنسب   ،امثل ببناء نظري  للة  اإلنساني يرى شومسكي أن هدف الدرس اللساين ي

لشومسكي هو ما جيعل من هاذا الدرس علما. فعنده ال يشكل درٌس علما لذا اقاصر على 

ال بد له  -أيُّ علم  -وفقا هلا معطيات ظاهرة معين  . فالعلم وضع لجراءات حتليلي  توصف 

ولقد حدد تشومسكي  ،من أن يسعى لىل وضع نظري  تفسر الظاهرة اليت ياصدى لدرسها

أن تعرج ابلبحث اللساين من منهج "اخلطوط الرئيسي  لنظرياه اللةوي ، يف أطروحاه الدكاوراة:

نهج عقلي مهه لزاح  النقاب عن القدرة الكامن  ياوخى معطيات علم النفس السلوكي، لىل م

 (.43)"وراء الفعل اللساين،والسعي من أجل تفسريه بدال من وصفه وصفا شكليا

ومن هاذا املنطلق يقدم شومسكي أسئل  ثالث  أو أربع  حتدد مسار البحث العلمي وأهدافه يف  

  (44)الدرس اللساين وهي:

 ؟ ما الاذي تعنيه معرف  اللة  - 1

 ؟ يف يعرف اإلنسان لةاهك  -2

                                                            

(42  )Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York 
Praeger. 

 .119ديوان املطبوعات اجلامعي  ،ص (، مباحث يف اللسانيات،1999حساين أمحد ) (43)

(44 )ure, Origin, and Use. New York Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language: Its Nat
Praeger     
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 ؟ كيف يساخدم اإلنسان تلك املعرف   - 3

 ؟ ا هو األساس املادي لالك املعرف م -4

؟ وكيف يضعها موضع اذا يعين أن يعرف اإلنسان لة  ما؟ وكيف يكاسب اإلنسان تلك اللة م

بيع  تلك ؟ أي طأساس ماداي هلاذا النظام املعريف ؟ وما هي اآلليات املادي  اليت تعملاساعمال

وأساسها املادي يف الدماغ. تكون هاذه األسئل  برانمج حبث  ،املعرف  واكاساهبا واساعماهلا

ال بد أن يبدأ اجلواب عن السؤال  ماكامل يفرتض به أنه يصل بنا لىل بناء نظري  للة  البشري .

جلوانب أي قواعدها وبني ا -األول ابلافريق بني جانب النظام الداخلي املساقل يف اللة  

 -تلك اليت أتيت نايج  تداخل اللة  بةريها من جماالت املعرف   ،األخرى من الظاهرة اللةوي 

مساقل وماميز ولنالحظ هنا أننا نفرتض مثل هاذا الفرق أتسيسا على وجود نظام داخلي 

م ك نظالذ مل ال تعم املعرف  اللةوي  كل اجلوانب اليت ذكرانها؟ وهل هنا ،ولكن كل هاذا افرتاض

 ؟ ومل ال يكون النظام الداخلي للة  انعكاسا للاداخل احلاصل بنيخاص ابللة  مساقل عن غريه

ولعل ٬؟ لن كل هاذه األسئل  عن أمور ميكن الاحقق منها جتريبيا اللة  وغريها من جماالت املعرف 

كما   من املفيد أن خنصها ببعض املناقش  لكي تسهل علينا لجاب  السؤال الاذي بني أيدينا وهو

 .(45)يااذكر القارئ عن طبيع  املعرف  اللةوي 

أن وضع نظام حمدد اثبت،لاحليل العالم  اللساني  هو Chomsky) ويؤكد تشومسكي)

لةوي ، هو أن يقدم معيارا أو  هدف طموح جدا، وأن أقصى ما ميكن أن تطمح له أي نظري 

                                                            

-15، ص األردن طبع  -، دار الشروق، عمانمقدم  يف النظري  الاوليدي  الاحويلي ، (، 2002)مرتضى جواد ابقر ( 45)
20 
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ساين ابلاكوينات البيولوجي  لجراء تقومييا، يهدف لىل ربط املعرف  اللساني ، أو الفعل الل

  .(46) اإلنساني 
 

متثل انعطافا مهما يف راريخ  1900:" ..لن السنوات القريب  من  جفري سامسون ويقول

ذلك الوقت على وجه الاقريب، غريت اللسانيات اجتاهها يف أورواب ففي  ،اللسانيات احلديث 

شر يف هاذا امليدان تبدو بعيدة وأمريكا، كل على حدة مما جعل من منجزات القرن الااسع ع

، وال يعين هاذا باارا أن اللسانيات يف القرن ةنسبيا عن اهامام اللسانيني يف السنوات األخري 

وم تشومسكي، وهو عالعشرين اخرتاع جديد ال صل  له ابملاضي، بل على العكس متام، فالعامل ن

لعالق  بني عمله وعمل فيلهام فون ا ديؤك أكثر اللسانيني احملدثني جتديدا يف كثري من النواحي

( وأعمال الفالسف  العقالنيني يف القرن السابع عشر يف فرنسا، بيد 1835-1767مهبلودت )

حندد حلظ  تفصل بني ما ميكن أن يسمى "الااريخ" و "القضااي املعاصرة" يف أن أننا لذا أردان 

 (.47) "ضالبحث اللةوي، وجدان أن بداي  القرن احلايل تفي ابلةر  تيار

ويقول أيضا:" لقد كان الاحول الاذي حدث يف تلك اآلون  اناقاال من اللسانيات الاارخيي  لىل 

ابللسانيات الازامني ، وتعرف اللسانيات الاارخيي  أيضا ابللسانيات الاعاقبي ، أو بفقه ما يسمى 

اسع عشر مامثال لابن القرن الا ،ويةاللة . وقد هيمن هاذا النوع من اللسانيات على البحث الل

، يف البحث يف راريخ اللةات واكاشاف العالق  بينهما ولعادة تركيب اللةات األوىل املفقودة

وهي اليت احندرت منها عائالت اللةات املوجودة حاليا، أما اللسانيات الازامني  فاعامد على 

                                                            

 70صمصر،  -مكاب  زهراء الشرق، القاهرة (، اللة  واملسؤلي ، ،ترمج  حسام البهنساوي،2005نعوم تشومسكي ) (46)

(، مدارس اللسانيات الاسابق و الاطور، ترمج  حممد زايد كبه، دار النشر العلمي  املطابع 1996جفري سامسون ) (47)
 .5جامع  امللك سعود ص 
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غالبا -من الزمن ابارها نظم تواصل كما هي عليه يف الواقع خالل حقب  معين عحتليل اللةات اب

مع لمهال الطريق الاذي سلكاه تلك اللةات حىت وصلت لىل ما  -ما تكون يف احلقب  احلاضرة

 (.48) "لناطقون هباا وهاذا ما يفعله ،هي عليه اآلن 
 

 املدارس اللسانية:  2.3

  للمدارس اللساني  أتثريها الواضح على تطور اللة ، ونساعرض هنا املدارس اللساني  ،العربيلن 

والةربي ، هبدف الاعرف على أسس قيامها ورارخيها،وكيف تنظر هاذه املدراس للة ،ونبدأ أوال 

 ابملدارس اللساني  العربي  ،مث املدارس اللساني  الةربي .
 

 العربية: املدارس 13.2.

 ه(471)ت واجلرجاين، ه(255ت(لن علماء العرب، مثل اجلاحظ

الاذين أّسسوا املدارس اللساني  العربي ،  هم م(1406)وابن خلدون،ه(662ت)والسكاكي،

مث مدرس   ،وإبمكاننا أن ناحدث عنهم يف هاذا احلديث بداي  من املدرس  البياني  مع اجلاحظ

لنصل لىل املدرس  االرتقائي  مع ابن ،مث املدرس  الشمولي  مع السكاكي ،النظم مع اجلرجاين 

 .خلدون
 

:)مدرس  ه(255ه وت 159الكناين، و عثمان عمر بن حبر) مدرسة اجلاحظ 2.3.1.1

 البيان والابيني(:
 

                                                            

 2-1 نفس املرجع السابق، ص (48)
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، ألن لتباع الابيني للبيان الاذي  كما يظهر يف العنوان« ن والابينيالبيا»وهو ما قرره يف كااب 

كان ابإلمكان االساةناء عنه يف العنوان طلبا لالخاصار دفع ابجلاحظ لىل جتشم املسالك 

ع مضاهنا، ألن البيان لن كان يعرب ابخلصوص عن هاذه الوعرة السايعاب مدارك الكالم يف مجي

الظاهرة اللساني  اإلنساني  اليت متثل األمان  اليت عرضها هللا على السماوات واألرض فأبني أن 

حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان ألنه كان ظلوما جهوال، وهي ابلاايل ظاهرة غيبي  

اجلاحظ لوصف العالقات اللساني  اليت جتري يف عامل ابلدرج  األوىل، فإن الابيني موضوع من 

الشهادة وجتمع بني املاكلم واملخاطب وتنقل البيان لىل بالغ ، والكالم لىل رسال  مع ما 

ورموز ومعاقد وحال ومقال ومقام كما تشرحه اليوم اللسانيات  قتاضمنه الرسال  من للقاء وتل

 (.49) احلديث 

 

م ويف كيفي  لنشائه وتطويره وعالقاه ابإلنسان مناذ بدء اخلليق  لىل كاذا الاأمل يف حقيق  الكالو 

« البيان والابيني»أن صار بالغ  يف سياس  الكون والكالم. كل هاذا ضمنها يف كاابيه 

خاص  مما جعله أول ممثل الكرمي ،، وقد اعامد يف ذلك على ما جاء يف القرآن «احليوان»و

بدأ اجلاحظ بالخيص أنواع الدالالت يف مخس   آن الكرمي.للمدارس الكالمي  املسامدة من القر 

وسر هاذا الاصنيف  (50) ال تزيد وال تنقص، هي: اللفظ مث اإلشارة مث العقد مث اخلط مث النصب 

عامل الصةري ال»ال يزال لةزا، لكن يبدو أنه قائم على النظرة االرتقائي  اليت تالخص يف عبارة 

                                                            

، ص  ات احلديث ، اجلزائر، دار احلكم(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراس2001حممد الصةري بناين ) (49)
17-18 

، مكاب  اخلاجني(، البيان والابني، حتقيق عبد السالم هارون،اجلزء األول، 1998، أيب عثمان )عمرو بن حبر اجلاحظ (50)
 82،ص7القاهرة، ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



34 

 

ة عنده حيث ينحدر اللفظ من اإلشارة، واإلشارة من العقد، الشهري  (51) «سليل العامل الكبري

 والعقد من اخلط، واخلط من النصب .

)عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين،و اجلرجاين :النظم مدرسة 2.3.1.2

معلوم أن ليس النظم،سوى تعليق الكلم "عرف اجلرجاين النظم فقال: ه(471ه،ت 400

 .(52)"ا بسبب بعضبعضها ببعض، وجعل بعضه
 

كما تصوره اجلرجاين يعين كيفي  تركيب الكالم انطالقا من اجلمل  البسيط  ليصل لىل لذا  النظم 

واألسلوبي  والةيبي   ،والنحوي  والبالغي  ،والداللي  ،يف تراكيبه الصوتي الكرمي نظم القرآن 

ليفا خاصا يسمح اإلعجازي . والنظم ابخاصار يعين أتليف احلروف والكلمات واجلمل أت

علما أبن  ،للماكلم والسامع أن يرتقيا بفضل بديع الرتكيب لىل مدارك اإلعجاز يف املعاين

كاخايار مسلك من   ،املعاين متأل الكون وتعمر الفضاء واخايار تركيب من الرتاكيب يف النص

ي  اليت يقصدها املسالك يف الرب والبحر قد يؤدي ابلسالك يعين املاكلم لما لىل الوصول لىل الةا

يف بر النجاة أو لىل الضالل واهلالك، والنظم كالبناء والنسج يام يف معاقد النسب والشبك ، 

                                                            

لبنان،  –(، احليوان، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت 1996عمرو بن حبر اجلاحظ، أيب عثمان ) (51)
 43،ص2ط

مطبع  املدين (، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممود حممد شاكر أبو فهر، 1992هر بن عبد الرمحن اجلرجاين )عبد القا (52)
 ابلقاهرة
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فمعاقد النسب تربم اخليوط اليت تاذهب طوال، ومعاقد الشبك  تربم اخليوط اليت تاذهب عرضا، 

 .(53) فإذا نسجت خيوط الطول يف خيوط العرض حصل النظم
 

) اإلمام سراج املل  والدين،أيب يعقوب يوسف بن علي السكاكي:وليةاملدرسة الشم 2.3.1.3 

 ه(626ه،ت 555و السكاكي،
 

، كان له أتثري كبري على األجيال الاالي ، فصارت «مفااح العلوم يف البالغ »كااب السكاكي   

ل  آراؤه مرجعا للدارسني جعلاه أكرب مدرس  لساني  يف العربي ، وال يعرف الدارسون مدرس  مماث

وقد صنف السكاكي العلوم اللساني  يف  .هلا من حيث االتساع والشمول يف الثقافات األخرى

 .(54)شكل شجرة أصلها اثبت يف قواعد اللة  وفروعها يف السماء تشمل مجيع أنواع الكالم

والاطور يشمل أوال فرعني: النحو والصرف، مث يرتقي النحو والصرف لىل درج  البالغ ، 

، وخيلف مقاضى احلال يف البالغ  «الصرف»وعلم البيان « النحو»عاين فيخلف علم امل

كما يدرج مع ،مقاضى الوضع يف النحو إبدراج املنطق واالسادالل يف العملي  عملي  الاحويل 

مقاضى احلال مقاضى املقام ومقاضى املقال، ويرتقي من البالغ  لىل علوم األسلوب يف مساوى 

احملسنات اللفظي  واملعاين احملسنات املعنوي  وال يعرف العلماء عندان  علم البديع، فيخلف البيان

ليس شيئا آخر سوى اناقال من علم  ،حىت اآلن أن اناقال السكاكي من البيان لىل املعانـي

البالغ  لىل علم األسلوب الاذي أصبح علما قائما باذاته اليوم، وجعل الكثري من األدابء 

                                                            

جمل  العلوم االجاماعي  واإلنساني ؛ جمل   –جاذور وامادادات  –الدراسات اللساني  احلديث  (، 2002شريف ميهويب) (53)
 اجلزائر ،جامع  ابتن  ،أكادميي  حمكم  علمي 

 نفس املرجع السابق (54)
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طائف الدقيق  يف البالغ  واألسلوب، وجعلهم يعدون الوجوه لالواللسانيني ال مييزون بني 

البديعي  زبدا رابيا ياذهب جفاء وال ينفع الناس. وقد ساهم بعض أصحاب البديع باصنعهم 

وتكلفهم يف أتكيد هاذا االنطباع، وبعد البديع يرتقي الكالم لىل مرتب  الشعر مع العروض 

ي  واملعنوي ، والقافي  ختلف البيان، وعند اكامال هاذه والقافي . فالعروض خيلف الرتاكيب النحو 

الطبقات كلها يناقل لىل األدبي . ومفهوم األدب جيمع بني القول والعمل يعين بني الرتبي  

]الاأديب[والقول احلسن، وليس فوق األدب لاّل اإلعجاز القرآنـي الاذي ينقل القول والفعل 

وقد ورد يف تعريف . القول بصواب العملاحلسن لىل مدارك الةيب حيث يلاقي صواب 

أنه تابع خواص تركيب الكلم يف اإلفادة، وما ياصل هبا من االساحسان "السكاكي لعلم املعاين 

 (55) "وغريه ليحرتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على مايقاضي احلال ذكره 

 .وم اللساني  والةيبي وهكاذا يطمح السكاكي يف مفااحه لىل النفاذ لىل مجيع العل

  :املدرسة االرتقائية 2.3.1.4 

مبني  على طبقات مخس مرتاصف  يعرب عنها ابن خلدون ابألطوار،  (56) لن النظري  االرتقائي 

ويقصد ابلطور الفرتة الزمني  اليت يناقل فيها الكائن لسانيا كان أو لنسانيا أو حيوانيا من صورته 

لو كان حقيق  أخرى وليست تطورا داخليا حلقيق  واحدة تناقل  األوىل لىل صورة أخرى كما أن

والطور عند ابن خلدون هو احلال عند البالغيني،  من طور لىل طور حىت تناهي لىل غاياها.

وقد أخاذوه عن املاصوف  ووظفها ابن خلدون لبناء نظري  الاحصيل وهي تنص على أن املعىن 

                                                            

(، مفااح العلوم ،سراج املل  والدين ،حتقيق نعيم زرزور،دار الكاب 1983أيب يعقوب يوسف بن على السكاكي ) (55)
 432،ص 1بريوت،ط

 1406،ت 1332ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون،و  ابن خلدون (56)
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الفعل صار صف ، ولذا تكررت الصف  صارت حاال  ينشأ أول ما ينشأ عن الفعل، فإذا تكرر

 .ا (، ولذا تكررت احلال صارت ملك )أعين صف  غري اثب

والنظام اخلماسي هاذا جيري يف تسلسل مطرد من أسفل لىل أعلى صعودا، ومن أعلى لىل أسفل 

نزوال يف صورة هرمي  أو يف شكل شجرة أصلها ضيق وهو واسع، وفرعها واسع وهو ضيق 

اذه الشجرة هي املنوال الاذي رصت فيه مجيع املعاين اليت تعمر الكون كلمات كانت أم دقيق، ه

وهي أعيان مافرق ، لذا مجعت ونظمت شكلت أكواان مرتاصف  يف منوال . أشخاصا وأشياء

عمراين واحد، لذا ركبت يف األفعال كانت عمراان فعليا، ولذا ركبت يف أفكار وألفاظ لساني   

 دهاذا العلم حادث يف املل ،بع"وقد تكلم عن علم البيان فقال:وكالميا.  كانت عمراان فكراي

 .(57) "علم العربي  واللة  ،وهو من العلوم اللساني ،ألنه ماعلق ابأللفاظ وما تفيده

والاذوات اليت يف آخر كل أفق من العوامل مساعدة ألن تنقلب لىل الاذوات اليت جتاورها من 

يا كما يف العناصر اجلسماني  البسيط  وكما يف النخل والكرم من األسفل واألعلى اساعدادا طبيع

آخر أفق النبات مع احللزون والصدف من أفق احليوان، وكما يف القردة اليت اساجمع فيها 

العامل »وهاذا ال يعين أكثر مما يعنيه مبدأ . الكيس واإلدراك مع اإلنسان صاحب الفكر والروي 

 .(58) لاذي بىن عليه اجلاحظ نظرياها« الصةري سليل العامل الكبري

ي لذا طبقناه على الكالم كان االرتقاء كالااىل،ففي األسفل جند الدالالت ئوهاذا الاطور االرتقا

اليت ال تاحدد أبعادها لاّل لذا أدرجت يف شبك  حنوي ، والشبك  النحوي  ال تظهر قيماها 

                                                            

 1135،ص 3ج، 7ط ،د وايفحتقيق علي عبد الواح ،نمقدم  ابن خلدو  ،(2014) عبد الرمحن بن خلدون( 57)

 52، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص (2001) حممد الصةري بناين (58)
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بالغ . والبالغ  اليت هي مطابق  الكالم الكالمي  لاّل لذا أدرجت يف الطبق  اليت فوقها طبق  ال

ملقاضى احلال ترتقي لىل طبق  األسلوب اليت جتمع العبارة البالغي  وتضيف لليها البديع أي 

 لبداعات املاكلم، ألن األسلوب هو العالمات الدال  على شخص املاكلم أو الصانع للعمران.

لعمراني  ختضع للاذكاء واحلاذق، ولاذلك وكيفي  صنع الرتاكيب الكالمي  ككيفي  صنع الرتاكيب ا

يب فكر ابن خلدون يف اجلمع بني الرتاكيب العمراني  والرتاكيب اللساني  يف علم واحد للرتاك

ففقه الرتاكيب هو كل شيء يف نظري  ابن خلدون. والرتاكيب  .(59) بمساه فقه الرتاكي

ز يف القرآن الكرمي حبيث ميكن االرتقائي  هي وحدها اليت متكن من االرتقاء لىل مدارك األعجا

القول أن الرتاكيب املعنوي  تبدأ عند العناصر العليا املؤلف  لنظم القرآن الاذي ال تدركه لالّ 

وهاذه الرتاكيب أوسع من أن حياط هبا يف قواعد معين  وهي اليت جيب تعليمها  .خواص النفوس

عملي  كما جتري ابلفعل يف الواقع اليومي للناشئ  ابجلمع فيها بني الرتاكيب اللساني  والرتاكيب ال

امليداين ويف العالقات بني األشخاص يف األحوال واملقامات اليت يعيشون فيها، وهي خالص  

 .منوال ابن خلدون

وفقه الرتاكيب يالخص يف نظر ابن خلدون يف مفهوم األسلوب، وهو أمسى ما توصل لليه 

 .(60الافكري اخللدوين يف لسانياه االرتقائي )

 

 

                                                            

دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع  (، لسانيات النص دراس  تطبيقي  يف الرتابط النصي،2017عبد هللا خضر محد ) (59)
 74، صبنانبريوت / ل -
 76نفس املرجع السابق، ص  (60)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



39 

 

  املدارس اللسانية الغربية: 23.2.
 

ونظرايته، يف النصف األول من القرن العشرين من النجاح  ؤهلقد القت آرابدَء بدي سوسري، 

قسطا عظيما، بني عدد كبري من الدارسني وكانت معينا لعدد من املدارس قامت على املبادئ 

ومن تلك  . سطر معاملها ووضعهاالنظري  اليت أرسى سوسري قواعدها، واألسس املنهجي  اليت

 :املدارس اللساني  الةربي ، هي

 (1913،ت1857)و سوسريدي مع )structuralism( املدرسة البنيوية 2.3.2.1 

أصبح من الاقليدي أن نعارب "فرديناند دي سوسري" أب" اللسانيات فبفضله كسبت الدراسات 

هو األول الاذي وفر رؤي  نظري  يف طبيع  فدي سوسري هو املبدع لذ  (61)اللةوب  مرتب  العلوم.

الاذي يؤلف اللة  واملنهاج يف معاجلا فهو مل يقنع اقاناع من سبقوه فجمع املعطيات  ،املوضوع

 ولمنا وضع وجه  نظر حول املوضوع ولطارا عاما يعقد فيه تنظري تلك املعطيات )اللةوي (.

لساني  خمالف  وهو يساعمل  البنيوي  مفهوم يطلق حسب األشخاص واألحوال على مدارس

أحياان لاعيني واحدة أو أكثر من املدارس أو لاعينها مجيعا، ألن هلا جمموع  من الاصورات 

جمموع  البنوي  هي  "وهي أيضا  (62) واملناهج اليت يشملها مفهوم البني  يف اللسانيات

أي جمموع  العالمات احملاوالت نقوم بواسطاها باحليل ماميكن أن تسمياه الرتاكم الواثئقي، 

                                                            

 71ص مكاب  اآلداب القاهرة، (، املدارس اللساني  املعاصرة،2003نعمان بوقرة ) (61)

(، لسانيات النص دراس  تطبيقي  يف الرتابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع 2017عبد هللا خضر محد ) (62)
 88بريوت / لبنان، ص -
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واآلاثر واإلشارات اليت تركاها اإلنساني  يف املاضي، و اليت ما زالت تكوهنا يوميا وبعدد مازايد 

  .(63)"حوهلا

فإذا أبعدان يف الوقت احلاضر البنيوي  الاحويلي  )الاابع  للنحو الاوليدي(، فإن املدارس املخالف  

والنسقي . وهي اليت تاأسس عليها اللسانيات لدراس  اليت تامثل فيها هي الاوزيعي  والوظيفي  

العبارات املنجزة ابلفعل. فاللسانيات تسعى هكاذا لىل وضع نظري  لدراس  النص املنجز بعد 

لهنائه وغلق ابب تراكيبه ابساعمال منهج حتليلي )شكلي( يقوم على شكل النص )من صورته 

ضور والشهادة يعين الوجود يف النص. فالعامل اخلارجي (، و هباذا تطرح البنيوي  أوال مبدأ احل

اللساين يقف عند حدود العبارة املنجزة ابلفعل )يف مدون ( حماوال تفسري البني  يعين هندس  

 .(64) العناصر املوجودة داخل النص وقيامها باذاهتا

 وابلعكس فإن كل ما ميس ابلاعبري )كيفي  حتقيق العبارة( خاص  صاحب العبارة )وفاعلها( 

واحلال اليت أجنز فيها النص فارتك على جانب، ألهنا تعارب اثبا  وغري مابدل ، لكن جيب اإلشارة 

لىل وجود خالفات جوهري  حول املوضوع، فمدرس  براغ وعلى رأسها ايكوبسن وبنفنيست 

هتام بدراس  عالق  املاكلم بكالمه يعين وظيف  الكالم وكيفي  الاعبري عنها. أما أتباع دي 

خاص ( فيقرتحون لسانيات تنطلق  Charles Bally،)كشارل ابيل) Saussure De)سوسري

من اللفظ )يعين القول( وهي ذات أمهي  وترفض اللسانيات اليت تنظر لىل اللة  وحدها. 

وعكسها جند بلومفيلد الاذي يرى أنه يساحيل حتديد املعىن وعالق  صاحب النص ابلكون 

                                                            

(، البنوي  والاحليل األديب، ، العرب والفكر العاملي، العدد األول شااءة،مركز اإلمناء القومي، 1988فوكو )ميشيل  (63)
 لبنان

 60(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (64)
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ثرية تادخل يف نسج العبارة مما يعجز على حصرها ويساحيل الواقعي، قائال أن هناك عوامل ك

ضبط خصوصياها ووصف العالمات البارزة اليت هلا دور يف أتليف املقام. وهناك خاصي  أخرى 

ويرتتب عن  هام  للبني  هي الامييز بني معاقد الكالم فـي خمالف وجوهها وبني لجنازها أقواال

 .وص املخالف  النامج  عن ألفاظ القول نظاما للة هاذا أننا نساخلص من النص أو من النص

وبناء على هاذا الاصور حلقيق  النظام اللساين،ابعاباره املوضوع األساس للدراس  اللساني ، فقد 

نيات رارخيي ، وهي الدراس  اليت هتام اقسم سوسري الدراس  اللساني  لىل فرعني: لحدامها لس

الااريخ، واألخرى لسانيات آني  ، وهي دراس  تسعى لىل  ابلاعقب املرحلي للظاهرة اللةوي  عرب

 (.65وصف بني  النظام اللساين وحتليلها يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا مبعزل عن األثر الاارخيي)

  Louis))مع هلمسليف)glossématiqu( املدرسة النسقية 2.2.3.2 

Hjelmslev 

(1899-1965) 

بكوبنهاجن هو الاذي اخرتع مفهوم 1899سن   ولدالعامل اللساين الدمنركي لويس هلمسليف 

غلوس  يعين اللة  لاعيني النظري   ،ابشاقاقه من اإلغريقي  )glossématique(غلوسيماتيك 

اليت جتعل من اللة  غاي  لاذاهتا ال وسيل  لاحقيق الةاي   ،املساخلص  من نظري  دي سوسري

للسانيات اليت سبقاها وحادت يف  والةلوسيماتيك تقوم على النقد احلاد، املقصودة ابلكالم

واهامامها ابإلجراءات )غري اللساني ( ،نظرها عن جمال اللة  ابناصاهبا خارج الشبك  اللةوي  

وجوانبها الفيزايئي  والظواهر االجاماعي   ،اليت هتدف لىل معرف  مصادرها األوىل ما قبل الااريخ
                                                            

(65  ) P12, Paris Payot، s de linguistique generaleCour(1983).  Ferdinand De Saussure  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



42 

 

ذلك داخل اللة  فهي تصدر منها ولليها واألدبي  والفلسفي .والنسقي  تناصب على العكس من 

وال خترج عن دائرة اللة  املنظور لليها على أهنا حقل مةلق على نفسه وبني  لاذاهتا وهي تبحث 

عن املعطيات الثابا  اليت تعامد على الظواهر غري اللساني ، وهي تسعى لىل لبراز كل ما هو 

هي مهما تبدل الزمن وتةريت  مشرتك بني مجيع اللةات البشري ، وتكون اللة  بسببه

األحداث.وهكاذا ختالف الةلوسيماتك عن النظرة اإلنساني ، فمظاهر اللة  ال تبصر لاّل مرة 

واحدة وال تاجدد مثل الظواهر الطبيعي  حبيث ميكن دراساها دراس  علمي  على العكس من 

  (.66) هاذه الظواهر اللساني 

يع العلوم اإلنساني ، فكل لجراء عملي يقابله وهكاذا تضع الةلوسيماتيك نظري  تاسع لىل مج

والنظري   .لجراء نظري، و اإلجراء ميكن حتليله من خالل العناصر اليت يشكلها بكيفيات خمالف 

هاذه هتام قبل كل شيء ابللسانيات، فإذا ثبات جناعاها توسع هبا لىل العلوم اإلنساني  األخرى، 

لاجرب  الفعلي ، وقد أسسها هلمسليف على ما مساه ولكي ميكن قبول ناائجها جيب أن تافق وا

ولكي تاصف هباذه اخلاصي  جيب أن تكون خالي  من كل تناقض وأن  الاجرب  الشاهدة، مبدأ

واجلدير ابلاذكر أن هلمسليف، يركز  تاصف ابلشمولي  وتكون بسيط  سهل  اإلدراك ما أمكن.

ملادة، أي األصوات مادامت حتدد اهامامه على اجلانب الشكلي للمحاوى والاعبري،مهمال ا

 .(67)النظام اللةوي

                                                            

(، لسانيات النص دراس  تطبيقي  يف الرتابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع 2017عبد هللا خضر محد ) (66)
  90بريوت / لبنان، ص -
 24،ص1وزيع،ط(، حماضرات يف املدارس اللساني  املعاصرة، ،الناشر أحباث للرتمج  والنشر والا2004شفيق  العلوي ) (67)
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أن تاةري املادة اللةوي ، من دون أن يكون هلاذا الاةري أبي شكل من األشكال،  فمن املمكن"

فالنظري  االساقرائي  الاقليدي  حسب هلمسليف تدعي االنطالق  .(68) "أثر يف الانظيم اللةوي

ىل العام (، يعين القوانني املنطقي . وهي قبل كل من اجلزء لىل الكل )من املعطيات اخلاص  ل

شيء تلخيصي  وتعميمي ، و ال تساطيع جتاوز الظاهرة اللساني  اخلاص ، فبعبارات مثل العامل 

ال ميكنها أن تنطبق لاّل يف جمال  ،واملبادأ واخلرب ،واالسم والفعل ،واملفعول فيه ،والشرط واملاضي

فالةلوسيماتيك  ،م لساني  فهي لذا تاناقض مع الوصف اللسايناإلعراب، وال ميكن قبوهلا كأقسا

تنطلق من النص امللفوظ املعرب أو من مجيع العبارات امللفوظ  اجملعول  للاعبري. وهاذا النص قابل 

والصنف ينبةي أن ال حيمل تناقضا  ،للاقسيم لىل أنواع تكون بدورها قابل  للاقسيم لىل أصناف

اعلق بوصف املواد ذاهتا ووصف العالقات اليت جتمع بينها واليت وأن يكون شامال.فاألمر ي

املوضوع الوحيد واحلقيقي للسانيات هو ، فتسعى اللسانيات لىل وصف عالقاهتا وحتديدها

اليت يوجه البحث منها ولليها، فبني  النص اللساين الشاهد يف نظر هلمسليف هي  اللة 

 .(69) املوضوع الوحيد للسانيات
 

 Martinet,Andre)مع مارتيين(functional)  املدرسة الوظيفية 2.3.2.3 

:((1909-199) 

براغ  (مدرس )ال شك يف أن االجتاه الوظيفي بدأ يربز لىل الوجود وتاكون مالحمه يف حلق  

اليت اسافادت من آراء دي سوسري بقدر ما اساةلت منطلقاهتا النظري  يف  (الاشيكوسلوفاكي )
                                                            

، 2املؤسس  العربي  الدراسات والنشر، ط -املبادئ واألعالم-(، األلسني  علم اللة  احلديث، 1983ميشال زكراي ) (68)
 189ص

 67(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (69)
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على أهنا مل حتدد منهجها لاّل ابالنطالق من حتديد للة   ، نظري  لةوي  أعماهلا وكونت لنفسها

فإذا كان دور اللة  ( 70)ابعابارها نظاما وظيفيا يرمي لىل متكني اإلنسان من الاعبري والاواصل

هو توفري أسباب الاواصل فإن دراس  اللة  ينبةي أن تراعي ذلك، فكل ما يضطلع بدور يف 

لة  وكل ما ليس له مثل هاذا الدور فهو خارج عنها، وبعبارة أخرى فإن الاواصل ينامي لىل ال

العناصر اللةوي  هي اليت حتمل شحن  لعالمي ، أما اليت ال ميكن أن نعاربها ذات شحن  لعالمي  

 .فال يعاد هبا اللةوي، فاألوىل وحدها هي اليت هلا وظيف 

وتضبط منهجا للامييز بني ما  ،واتوقد اعامدت مدرس  براغ هاذا املنطلق لادريس خاص  األص

هو وظيفي فيها وما ليس وظيفيا، وكان تروابتزكوي هو الاذي بلور فـي أجلى مظهر ناائج 

على أن النظري   (Phonology principles). مبـادئ األصـوات الوظيفي  : أعماهلا يف كاابه

ؤها وصقلت مبادؤها ، فقد تواصل بنا الوظيفي  مل تابلور يف كل مظاهرها مع مدرس  براغ

وميكننا أن نساخلص مما كابه أندري  ،ومفاهيمها يف فرنسا عن طريق أندري مارتيين خاص 

 (71) :  فيما بينها كما يلييمارتيين ثالث  اجتاهات رئيسي  ذات عالقات محيم

وصف صورها  وتعاين بضبط األصوات العام  و ، العام الصوتياتعلم  :اجتاه الفونولوجيا -

  .جيا الوصفي الفونولو 

 .العلم باطور األصوات عرب الزمان:اجتاه الفونولوجيا الزمني   -

 .اجتاه اللسانيات العام  -

                                                            

 40ص، .تونس2املدارس اللساني .منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبي .ط أهم(، 1990) عبد القادر املهريي وآخرون (70)

 70-69(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (71)
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أما القطب الاذي تدور عليه رحى الوظيفي  فيامثل يف الاقطيع املزدوج: الاقطيع األول وياناول 

على  الكلمات يف صورهتا اللفظي  ومن حيث مضموهنا. فبفضل هاذا الاقطيع ميكن احلصول

 . تراكيب غري حمدودة من العبارات انطالقا من عدد حمدود من املقاطع

والاقطيع الثاين ال يعين فيه لاّل ابلصورة اللفظي ، فاسابدال مقطع صويت من املقاطع املاذكورة 

من سال لىل  «ـا » مبقطع من نفس النوع ال يؤدي يف كل حال  لىل نفس الاةيري املعنوي فنقل

ورة املدلوالت )اليت هي خمالف  يف أصلها عكس ما هو احلال عليه يف الاقطيع زال، ال يةري ص

األول حيث يكون كابُت/كابَت/ كابِت نفس اللفظ  كاب ألصقت هبا أصوات خمالف : ضمري 

 . املاكلم واملخاطب واملخاطب 

يؤدي فهو  ،والاقطيع الثاين لن كان يؤدي لىل لجناز عشرات من املقاطع الصوتي  )فونيمات(

ابخلصوص لىل عشرات اآلالف من الدالالت املخالف  وعكس ما يراه ايكوبسن، فإن مارتيين 

أما الفونولوجي   ،ال يرى من الضروري لدخال تقطيع اثلث يهم اخلصائص اليت متيز احلروف

 العام (، فإن مارتيين يرجع املردودي  الوظيفي  اليت هي وظيف  لساني ، لىل الصوتياتالعام  )علم 

اخاالف األصوات، وانطالقا من الامييز اهلام بني الظواهر الصوتي  والظواهر الفونولوجي  

)احلرفي  الوظيفي (.يضع مارتيين يف تقابل الشروط الضروري  للاوصيل حيث يشرتط وجود أقصى 

ما ميكن من الوحدات اليت يشرتط فيها أن تكون على جانب أكرب من االخاالف مقابل باذل 

  .كن من اجلهد بعدد من الوحدات األقل تبايناأقل ما مي

والبحث عن االنسجام بني هاذين الشرطني يؤدي لىل االقاصاد اللةوي أو لىل حتسني املردود 

 الوظيفي.فكل وحدة من وحدات العباراة تصبح خاضع  لىل نوعني من الضةوط املاقابل :
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اذب بني الوحدات املاجاورة ضةط نريي انتج عن تعاقب األلفاظ يف سلسل  الكالم وفيه جت

وضةط عمودي تفرضه الوحدات أو الكلمات املنحدرة يف السدى واليت كان ابإلمكان أن حتل 

 .يف ذلك املوضع

فالضةط األول قائم على الاماثل والضةط الثاين على الاباين، وهاذه االجتاه الوظيفي ينقل نفس 

بني الكلمات الوظيفي .فيكون الامييز بني  الوظيف  لىل الرتاكيب النحوي . هكاذا مييز مارتيين

األدوات اليت هلا الصدارة وبني األدوات املامم  اليت أتيت يف آخر الكلم  أو بني الصيغ الصرفي  

 .اليت تعني اهليئ  أو اجله  أو العدد أو أدوات الاعريف والانكري

مه(.ونظرة السامع ويعامد ايكوبسن من جهاه على وظائف الكالم )يف نظرة املاكلم من كال

وكلها (cod)  وعلى الرسال  والسياق وعلى االتصال بني املرسل واملاقبل وعلى معقد الكالم

تساهم يف حتديد الوظيف  االنفعالي  أو الاعبريي  أو اللفظي  اإلنشائي  أو الشعري  أو وظيف  احلد 

 (. 72) أو الربط للمعاين فيما بينها

نسخا لألشياء كما يف يف الواقع، بل هي بىن منظم  ياطلع املاكلم لن اللة  عند مارتيين ال متثل 

وقد أشار ميشال ( 73)من خالهلا لىل عامل األشياء واألحاسيس، وباذلك تاكون اخلربة اللساني 

لن هلاذا املبدأ قيم  لساني ،ذاك أنه مينح اللة  القدرة على الاعبري "زكراي لقيم  هاذا املبدأ فقال:

                                                            

 72-70(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين )( 72)

 359(، مباحث يف علم اللة  ومناهج البحث اللةوي ، مكاب  االسكندري ، ص8200نور اهلدى لوشن ) (73)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



47 

 

،بواسط  هاذا العدد احملصور من الفونيمات أي األصوات فكار واملعاين اجملردةالالماناهي من األ

 .(74)"اللةوي  احلروف
 

( Bloomfiled):مع بلومفيلد )distributional( التوزيعيةاملدرسة  2.3.2.4 

(1878-1949) 

وضعها كمنهج  هو بلومفيلد ،ابلوالايت املاحدة1930  صاحب هاذه املدرس  اليت أنشئت حوايل

وردة  ساين بنائي حمض وكرد فعل ضد القائلني ابلنحو النظري )املاصور يف األذهان فقط(.ل

اليت تبني أن أجزاء الكالم ال تناظم يف اللة   ،هاذا انطلق فيه من معطيات الاجرب  الفعلي  فعل 

 ،هاابلصدف  وال ابالعاباط ولمنا ابالتساق مع األجزاء األخرى اليت تندرج فيها ويف أوضاع بعين

لاّل مناذ ، لكنها مل تؤسس كمنهج قائم باذاته دون أوضاع أخرى وهي مالحظ  قدمي  جدا

كما أتثر آبراء بيهفيور ،بلومفيلد وقد أتثر فيها مبا كان يشاهد من تعدد اللةات يف أمريكا 

 ونظرياه السلوكي  اليت جتعل ردود الفعل اللسـاني  كةريها من الردود ختضع القانون اإلاثرة.

 فالكالم هو اآلخر مبين على اإلاثرة اك منب  )لاثرة( تؤدي لىل االساجاب  برد الفعل.هن

(stimulus )يف نوع من العطاء واألخاذ للفعل احملرك وفعل االساجاب  من السامع والرسال   والرد

                                                            

، 2املؤسس  العربي  الدراسات والنشر، ط -املبادئ واألعالم-(، األلسني  علم اللة  احلديث، 1983ميشال زكراي ) (74)
  250ص
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عىن الكالمي  ينحصر معناها يف هاذا الابادل جبمل  بني املنبه واجمليب، وما الكالم لاّل حتريك للم

  (.75) وللسامع وارتداد منهما حنو اللفظ واملاكلم

واألجزاء اليت تنبه وال تقاضي  ،فاألمر ياعلق لذا بوصف أجزاء الكالم اليت حترك وتسبب اإلاثرة

هاذا يساوجب االنطالق من مدون  جتمع أصنافا من الكالم يف أحواهلا ومقاماهتا  و اجلواب.

األجزاء األخرى، وأيهما ال حيركها عند الرتكيب، الكاشاف أي األجزاء حيرك  ،املخالف 

مثل ما تؤدي  ،فالعناصر اليت يؤدي وجودها جبوار عنصر آخر لىل تةيري البني  يسمى الاوزيع 

العناصر اليت حتيط ابملنبه وجتعل لدعمه أو إلبطال مفعول البني  هي اليت تشكل يع كيفي  توز 

 .(76) مادة الاوزيع

 Chomsky Avram)مع تشومسكي: )generative( يديةاملدرسة التول 2.3.2.5 
Noam ,1928) 

لن أي لةوي يف هاذه األايم يقيس مركزه الفكري ابلنسب  ملركز تشومسكي، يقال دائما أبن 

 .(77) تشومسكي أحدث ثورة يف علم اللة 

وكان كاااب ضئيل احلجم مقاضبا، وكانت أفكاره غري  1957 ونشر تشومسكي كاابه األول عام 

قيدة ابلاناول العلمي والفين لقضااي هاذا العلم لىل حد ما، ومع ذلك فقد كان الكااب ثورة يف م

                                                            

ي  يف الرتابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع (، لسانيات النص دراس  تطبيق2017عبد هللا خضر محد ) (75)
  94بريوت / لبنان، ص -
 59(، قضااي لساني  السسبولسانيات، ص1999عبد العزيز خليلي،فاس أنفو برانت ) (76)

، بريوت املؤسس  1ترمج  أمحد نعيم الكراعني ،ط، (، املدارس اللةوي  الاطور والصراع1993جفري سامبسون ) (77)
 134اجلامعي  للدراسات والنشر والاوزيع، ص 
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الدراس  العلمي  للة  ظل تشومسكي بعدها ياحدث بسطوة منقطع  النظري يف كاف  نواحي 

  .(78)النظري  النحوي  لسنوات طويل 

اللسانيات فـي املعهد  والنحو الاوليدي هو نظري  لساني  وضعها تشومسكي، ومعه علماء

ابناقاد النموذج  ،1965و  1960 الاكنولوجي مباساشوسيت )الوالايت املاحدة( فيما بني

ابعابار أن هاذا الاصـور ال يصف لالّ  ،الاوزيعـي والنموذج البنيوي فـي مقوماهتما الوضعي  املباشرة

مثل االلاباس  ،اللساني  اجلمل املنجزة ابلفعل وال ميكنه أن يفسر عددا كبريا من املعطيات

واألجزاء غري املاصل  ببعضها البعض.فوضع هاذه النظري  لاكون قادرة على تفسري ظاهرة 

اإلبـداع لدى املاكلم وقدرته على لنشاء مجل مل يسبق أن وجدت أو فهمت على ذلك الوجه 

 . اجلديد

 ابللة  يعين الكفاءةوالنحو يامثل يف جمموع احملصول اللساين الاذي تراكم يف ذهن املاكلم 

(competence )  اللساني  واالساعمال اخلاص الاذي ينجزه املاكلم يف حال من األحوال

الكالمي ، والنحو ياألف من  )performance(اخلاص  عند الاخاطب والاذي يرجع لىل القدرة 

 .(79)ثالث  أجزاء أو مقومات

 .سموح هبا يف تلك اللة مقوم تركييب ويعين نظام القواعد اليت حتدد اجلمل  امل -

 .مقوم داليل وياألف من نظام القواعد اليت هبا يام تفسري اجلمل  املولدة من الرتاكيب النحوي  -

                                                            

، االسكندري  دار املعرف  اجلامعي ، 1(، نظري  تشومسكي اللةوي ،ترمج  وتعليق حلمي خليل،ط1985جون ليونز) (78)
 29ص

للدراسات األلسني  الاوليدي  الاحويلي  وقواعد اللة  العربي )النظري  األلسني (،املؤسس  اجلامعي  ( 1982ميشال زكراي ) (79)
 28لبنان ، ص بريوت ، 1والنشر والاوزيع،ط
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مقوم صويت وحريف يعين نظام القواعد اليت تنشئ كالما مقطعا من األصوات يف مجل مولدة  -

 .من الرتكيب النحوي

لنحوي  مكون  من قسمني كبريين. األصل الاذي يعين البني  ا )dcompose( والشبك  النحوي 

حيدد البنيات األصلي  والاحويالت اليت متكن من االناقال من البني  العميق  املاولدة عن األصل 

وهكاذا  .لىل البني  الظاهرة اليت تاجلى يف الصية  الصوتي  وتصبح بعد ذلك مجال منجزة ابلفعل

  (80)ومثاله: يولد األصل ضربني من الرتكيب

 أوال: األم مسعت صورا

 اثنيا: الطفل يةين

 :والقسم الاحويلي للنحو ميكن من القول

 .األم مسعت أن الطفل يةين

 . مث األم مسعت الطفل يةين

وليست هاذه لالّ بني  ملابس  ال تصبح مجل  فعلي  منجزة لالّ بنقلها لىل القواعد الصوتي  واألصل 

 : مكون من قسمني

افريعي وهو جمموع القواعد اليت حتدد العالقات النحوي  اليت هي العناصر القسم أو األصل ال -أ

 :املقوم  للبني  العميق  ومتثيلها يف رموز تصنيفي  هكاذا

ت س + ت ف، و ت س هو رمز للصنف االمسي، و ت ف رمز للصنف الفعلي، والعالق  

 .النحوي  هي عالق  الفعل ابلفاعل )ت = تركيب، س = امسي، ف = فعلي
                                                            

 77(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (80)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



51 

 

املعجم أو قاموس اللة  هو جمموع الوجوه الصرفي  املعجمي  احملددة يف أصناف من  -ب

 فاألصل اخلصائص املميزة، فنجد أن كلم  األم حتدد يف املعجم أبهنا اسم مؤنث حي لنساين.

عجم مليف احلاضر. وا فعل« ف ،  »اسم« س،  »الاعريف أداة« ال: » الرموز الاذي حيدد هو

 .كلم  من اللة يسابدل كل رمز ب

 .األم )ال + أم( زمان )ز( أهنت النسج

 قواعد حتويل هاذه البني  العميق  لىل بني  ظاهرة

 (ال + أم اناها + زمان + ال + نسيج )األم نسجت

 .ويف الوقت ذاته خترج يف قواعد صوتي : األم أهنت النسيج

واملكوانت النحوي   )lstermina( النهائي  من املقوماتفاساناجنا من خالل األصل جمموع  

يضاف لليها الصيغ الصرفي  وهي مهيئه الساقبال . سواء من حيث العدد أو من حيث احلال

 .املعاين حسب القواعد املوجودة يف الصيغ الداللي  ولكي تاحقق تعرض على املنوال الاحويلي

يل أي ابلاأويل وعمليات الاحويل تقلب البنيات العميق  لىل بنيات ظاهرة دون أن متس ابلاحو 

الداليل الاذي جيري يف مساوى البنيات العميق . أما الاحويالت اليت كانت وراء وجود بعض 

املقومات فإهنا تام يف مرحلاني لحدامها ابلاحويل البنيوي للسلسل  الرتكيبي  لكي نعرف هل هي 

اذف أو باةيري منسجم  مع حتويل معني؟ والثاين ابسابدال بني  هاذا الرتكيب ابلزايدة أو ابحل

 املوضوع أو ابإلبدال، فنصل حينئاذ لىل سلسل  مااالي  من الاحويالت تاطابق مع البني  اخلارجي 

 ، و هكاذا يكون حضور العامل اجملهول يف مااالي  األصل تؤدي لىل تةريات جتعل من مجل 

ملااالي  حتول : األب يقرأ اجلريدة / اجلريدة قرئت من األب، وهاذه السلسل  من الكلمات امثال
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لىل مجل  منجزة ابلفعل يف املساوى احلريف والصويت، وهاذه القواعد حتدد الكلم  املشاق  من 

 الاصرف يف النسيج املعجمي ويف املقومات النحوي  وتزودها ببني  صوتي .

مجل  من العـالمات الصوتي : لىل « الطفل »فالرتكيب احلريف هو الاذي حيول املفردة املعجمي 

/ل، وعلى النظري  الاوليدي  أن تعطينا قاعدة صوتي  )عام ( كوني  متكن من وضع قائم  ال/طف

للوجوه الصوتي  وقائم  لألنسج  املمكن  يف هاذه الرتاكيب ابعامادها على النسخ  األم، أي 

النسخ  الكوني  )القادرة على ضبط قائم  ابخلصائص الصوتي  وقائم  على الرتاكيب املمكن  

  (.81)خلصائص واألنسج  املمكن  اليت تلائم معهابني هاذه ا

واخلصائص الصوتي  والنظري  جيب أن متدان بنظري  داللي  كوني  قادرة على وضع قائم  ابملفاهيم 

املمكن ، وتاطلب لذن وجود أصل كوين يكون النسخ  األم اليت تولد اخلصائص الداللي . ويف 

  تضبط الرتاكيب النحوي  أعين )وضع( قائم  األخري على هاذه النظري  أن تقدم لنا نظري

ابلعالقات النحوي  األصلي  وقائم  ابلعمليات الاحويلي  اليت تكون قادرة على لعطاء وصف 

بنيوي جلميع اجلمل، فهاذه املواضيع تكون لذن مهام عاملي  على النحو الاوليدي أن يضبطها يف 

 .(82)   والداللي  والرتكيبي وجوه لساني  كوني  يف مساوايهتا الثالث ؛ الصوتي

هم ما قدماه نظري  النحو الاوليدي الاحويلي، أهنا نظري  عقالني  بنت النحو على فرضيات لن أ

 .(83)والقدرات الفردي  لإلنسان ابسامولوجي  تاسم ابملرون ، كما أهنا نبهت لىل اإلبداعي 

                                                            

(، لسانيات النص دراس  تطبيقي  يف الرتابط النصي، دار القلم للطباع  و النشر و الاوزيع 2017عبد هللا خضر محد ) (81)
 97-96/ لبنان، ص بريوت -
 81، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص (2001) حممد الصةري بناين (82)

األسس املعرفي  والديداكاي  ،دار الثقاف  -(، اللسانيات والبيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي1998علي آايت أوشان ) (83)
 38للنشر والاوزيع،ص
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 Zelling)مع ز.س. هريس)transformational( املدرسة التحويلية 2.3.2.6 
Sabbetai Haris,1909): 

احلقيق  أن لشعاعات هاذا النحو، ظهرت مناذ أن أصدر هاريس مقال  سن  

 International journal( ضمن جمل )transformer grammer،بعنوان)1952

of Amrecan linguistics vol 20)   وفيه طالب بضرورة حتديد رموز للةات النحوي

 .(84)اةدو أكثر وضوحا ويسراداخل املكوانت املباشرة، ل

ويقصد ابلاحويل يف النحو الاوليدي الاةريات اليت يدخلها املاكلم على النص فينقل البنيات 

العميق  املولدة من أصل املعىن لىل بنيات ظاهرة على سطح الكالم وختضع بدورها لىل الصياغ  

ماداد األصوات امللفوظ  )أو فالاحويل ينطبق لذن على ا .احلرفي  الناشئ  عن الاقطيع الصويت

املكاوب ( املاالحق  يف نص العبارة وامليل هبا حنو مقامها األخري يف اجلمل ، يعين امليل مبقال من 

 .مقاالت النري واالجتاه به حنو نري فرعي يكون هو املقام األخري

دها قابل  فالاحويل ومقوماته ال ميس املعىن األصلي للجمل ولكن صورة املؤشرات اليت هي وح

الُعقد اليت تضفر فيها خيوط الكالم(، فالاحويالت عمليات  :للاةيري )ونقصد ابملؤشرات

شكلي  حمض  هتم تراكيب اجلمل املولدة من أصل املعىن وتام بشةور املوقع أو بابادل املواقع أو 

إبعادة صوغ الكلمات أو ابساخالفها )حيث يساخلف الطرف املقوم بطرف آخر مكان  أو 

والاحويالت تاضمن وجهني أساسبني؛ األول يام باحليل البني ، والثاين  ضاف  مقوم جديد لهإب

ابسابدال البني . والاحليل البنائي ينظر يف الرتكيب املولد من األصل وهل ميكن من احلصول 

                                                            

 49(، يف حنو اللة  وتراكيبها،منهج وتطبيق، عامل املعرف  جدة، ص1984د )عمايري  خليل أمح (84)
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على بني  قابل  للاحويل أم ال. والاحويل البنائي يامثل يف لحداث تةريات خمالف  ويف لعادة 

 رتيب البني  ومقوماهتا اليت هي موضوع الاحليل.ت

 :هاذه هي عبارة مولدة من األصل املؤلف من

 :النفي + األب + يف احلاضر + قراءة + اجلريدة، مما يلخص كالاايل

 (.85) النفي + نري امسي + زمان + فعل+ نري امسي

 :فإن هاذا الاصنيف يؤدي لىل الاحويل ابلنفي يف اجلمل  الاالي 

يؤدي لىل  ، وهناك حتويل آخر ميس أواخر الكلمات يسمى حتويل العقب« يقرأ اجلريدةاألب ال

نقل العقب لىل ما قبل الفعل = يقرأ ـ ال يقرأ، وهي تنشأ بعد أن تام كل الاةريات مبا فيها 

الاةيري الناجم عن مطابق  بني الفعل والفاعل واملبادأ واخلرب مثال، وهاذا الاحويل يسمى الاحويل 

املشاق من األصل، وميثل البني  السطحي  للجمل  املنجزة ابلفعل  (terminal derived) نهائيال

 ".األب ال يقرأ اجلريدة" بعد أن تكون أدرجت يف الشبك  الصوتي 

والاحويل حيمل يف الةالب االسم الناجم عن العملي ، و هكاذا يسمى الاحويل الناشئ عن 

رتكيب االمسي، وهو يؤدي لىل لدراج مجل  ابلرتكيب االمسي الاعليق ابلوصل حتويل وصلي بعد ال

وأحياان يطلق املفهوم على املقوم . يقرأ اجلريدة (الاذي جاء)يف مجل  أخرى، كقولنا: الولد 

موضوع الاحويل، و هكاذا يكون تةيري املقومات يف األفعال الناقص  اليت يؤيت هبا لااميم املعىن 

يري الاذي أدخل على املقوم )يعين أن مجل  كان كاب تدل )كان + كاب( جمعول  لوصف الاة

                                                            

 81(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (85)
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على فعل الكااب  يف املاضي فقط، فأصبحت تدل على وقوع الكااب  قبل فعل آخر( بعد 

 (. 86) ن على كابلدخال كا

ويساند هاذا املنهج على اخاالف مدارسه لىل اعابار اللة  جمموع  من الوحدات الامييزي ، اليت 

والاقسيم، ويعامد على طريق  شكلي  يف الوصول لىل املكوانت املباشرة  تظهر عملي  الاقطيع

 .(87)والنهائي 

 النظرية التوليدية التحويلية : 4.2

يبدو أنه حي هباذا البحث عيوب فلسف  اللة  واحلاج  لىل  يقد أبرز نوام تشومسكي:" الاذ

سكي على نقد نشأت حني جترأ تشوم. اسابداهلا مببحث علمي لساين ماماسك مسلم به"

وقد أسس  مدرس  بلومفيلد نقدا قواي، وأصبح هباذا النقد زعيما للمدرس  اللةوي  األمريكي .

جنم عنها منوذج ، تشومسكي نظرياه على أنقاض املدرس ، لذ قاد " تشومسكي ثورة علمي 

جديد للافكري يف اللة ، أفرز جمموع  من اإلشكاالت جيب أن يعىن هبا اللةوي، وضمنها 

 .(88) هامام ابجلهاز الداخلي الاذهين للماكلمني، عوض االهامام بسلوكهم الفعلي"اال
 

 مفهوم النظرية التحويلية : 5.2

يبا أساسي  تشرتك فيها اللةات مجيعا، وأن وظيف  القواعد اكتنبين هاذه النظري  على أن هناك تر 

سطحي ، وهي الرتاكيب  الاحويلي  يف هاذه النظري  حتويل تلك الرتاكيب األساسي  لىل تراكيب

                                                            

 50(، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديث ، ص 2001حممد الصةري بناين ) (86)

 250-249، دار الفكر دمشق،ص3(، مبادئ اللسانيات،ط2008محدحممد قدور)أ (87)

 15، دار توبقال للنشر،ص3،ط1(، اللسانيات واللة  العربي ،ج1993عبد القادر الفاسي الفهري ) (88)
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وعملي  وصف العالق  بني الرتكيب الباطين والرتكيب  (.89) املنطوق  فعال، ويسمعها السامع

الظاهري تسمى حتويال، أو قانوان حتويليا، والعالق  بني الرتكيبني تشبه عملي  كيماوي  يام الاعبري 

 .(90) و الناتج بعد الافاعلعنها مبعادل  أحد طرفيها املواد فبل تفاعلها، والطرف اآلخر ه

تولدها تركيبني: أحدمها ابطين أساسي،  عىن آخر فإهنا القواعد اليت تضفي على كل مجل مبو 

 . (91) واآلخر ظاهري سطحي، وتربط الرتكيبني بنظام خاص

  لىل جمرد تراكيب شكلي  يسعى الوصفيون لىل جتريدها من ةيرفض تشومسكي " حتويل الل

يرفض معامل  كما   .(92) سوسري" ي هاذا الوصف السطحي الاذي صوره داملعىن ومن العقل يف

فاإلنسان يف نظره ال  .(93)تاحرك حسب قوانني حتددها مواقف معين " آل اإلنسان"ابعاباره 

خيالف عن احليوان بقدرته على الافكري والاذكاء فحسب ولكنه يفرتق عنه بقدرته على اللة ، 

كما كان يعاقد   ،عقلي  ال ميكن تفسريها ابلفعل ورده وذلك أن الظاهرة اللةوي  كظاهرة 

سابقان ولمنا مبحاول  دراس  القابلي  اللةوي  لدى اإلنسان وأنه ال ميكن الوصول لىل ذلك لال لذا 

توسع الدرس اللةوي فشمل لىل جانب الظواهر اللةوي  أو الرتاكيب السطحي  اللعوي  الرتاكيب 

 .(94)اكيب قبل أن تصبح ظاهرة.اليت تطرأ على هاذه الرت  العميق 

  

                                                            

 27ص  دراس  تطبيقي ، دار املعرف  اجلامعي ، يف علم اللة  الاقابلي (8519) ايقوت، أمحد سليمان (89)

 22، ص دار املريخ، اململك  العربي  السعودي ، قواعد حتويلي  للة  العربي ، (1981) ويل حممداخل ( 90)

 37، ص دراس  تطبيقي ، دار املعرف  اجلامعي  يف علم اللة  الاقابلي (8519) ايقوت، أمحد سليمان  (91)

املعرف  اجلامعي  للطبع والنشر  دار، النحو العريب والدرس احلديث : حبث يف املنهج (،2005) الراجحي عبده  (92)
 12، ص والاوزيع

 12، ص نفس املرجع السابق  (93)

 86ص ، 2، الدار الاونسي  للنشر، ط، اللسانيات من خالل النصوص(1986) املسدي عبد السالم  (94)
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 نشأهتا: 6.2

 مرت النظري  الاحويلي  الاوليدي  بثالث مراحل:

 املرحلة األوىل : 2.6.1

 :1957مرحلة البىن الرتكيبية 

يؤرخ لظهور النظري  الاوليدي  بظهور كااب "البىن الرتكيبي " الاذي أصدره تشومسكي خالل عام 

والاذي اساطاع تشومسكي من خالله حتديد اإلطار  لنظري ، وهو يعارب الدساور األول ل1957

النظري هلاذا اجلدول يف مسار البحث اللساين، وقد كان يف هاذا الكااب مشةوال أبحباث النحو 

 من دائرة املعاين املاناثرة، وحمارب  العاقاد السائد أن النحو يقوم على مثل هاذا الاهافت، وتعين

ىن، حيث تكون اجلمل  سليم  حنواي، ولكن ليس هلا ابلاهافت اخللط بني النحو واملع

صبح اهلدف عند تشومسكي هو اكاشاف أمعىن:"االفكار الزرقاء عدمي  اللون تنام بعنف". و 

البىن الرتكيبي ، لذ أضحت اجلمل  هي املدار الرئيس للنظري  الاوليدي  الاحويلي  وركنا يف بنائها 

كي اللة  على أهنا جمموع  ماناهي  أو غري ماناهي  ويف ضوء هاذا املنحىن عرف تشومس النظري.

 .(95) من اجلمل، وابلاايل فإنه عدد اجلمل الصحيح  حنواي غري حمدودة يف اي لة 

أول فكرة طرحها تشومسكي يف هاذا الكااب هي قضي  اساقاللي  نظام القواعد، فهو املسؤول و 

يمات قد يكون مجال صحيح  وقد ال عنده على حتديد اجلمل والال مجل، مبعىن أن توايل الفون

يكون مجال صحيح ، مث يطرح السوال الاايل: ما األساس الاذي نعامد عليه يف الفصل بني 

املاواليات القواعدي  وغري القواعدي ؟ وقد أجاب عن ذلك ابنه ال ميكن تشخيص القواعدي  

                                                            

  144، صاآلداب للطباع  والنشر والاوزيع(، املدارس اللساني  املعاصرة، مكاب  2004نعمان بوقرة ) (95)
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تشومسكي لىل النهج  ، ومل يشرىن هلابكل ما له من معىن، فاجلمل  قد تكون قواعدي  وال مع

 .(96)ه يف هاذا الكاابالاذي وصف
 

 :1965 املرحلة الثانية:  2.6.2

، وهو 1965سن  يؤرخ هلاذه املرحل  بظهور كااب تشومسكي " مظاهر النظري  النحوي " 

الكااب الاذي تدارك فيه تشومسكي النقائص الواردة يف كاابه األول، ويف هاذا الكااب أخاذت 

 .(97) ئي  بعد الاحويالت اليت مساها لثر طرح غريه من العلماءالنظري  صورهتا النها

وقد ميز تشومسكي يف هاذه املرحل  بني البىن العميق  والبىن السطحي  واخاالف البنياني 

 .(98).والاوزيعني

 ة: مرحلة النظرية النموذجية املوسعة:ثاملرحلة الثال .6.32

الناقادات اليت تلقهاها من قبل علماء مل يكن تشومسكي راضيا عما توصل لليه خاص  بعد ا

الدالل ، فأعاد النظر من جديد يف نظرياه وعدهلا، وذلك بوضع فرضيات جديدة لابسيط 

نوعا من الركود طوال  وقد عرفت النظري  الاوليدي  الاحويلي  القواعد الاوليدي  الاحويلي .

 . (99). د: " املعرف  اللةوي "، حني طلع كاابه اجلدي1980السنوات اليت تلت نظرياه املوسع  

 :ز عليهااألسس اليت ترتك 2.7

 ترتكز النظري  الاوليدي  الاحويلي  على ثالث أسس وقواعد:
 

                                                            

 52،ص 1(، حنو نظري  لساني  عربي  حديث  لاحليل الرتاكيب األساسي  للة  العربي ،دمشق ط1978مازن الوعر ) (96)

  150(، املدارس اللساني  املعاصرة، مكاب  اآلداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص2004نعمان بوقرة ) (97)
 86ورات املعهد القومي لعلوم الرتبي ،ص(، أهم املدارس اللساني ، منش1986عبد القاهر املهريي ) (98)

 611المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع، ص(، 2004) نعمان بوقرة (99)
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 األسس التوليدية: .7.12

وهي عبارة عن جهاز حياوي على أجبدي  رموز هي مبثاب  معجمه، فمساخدم اللة  يساطيع أن 

فاجلمل تولد عن طريق سلسل  من  .(100) يفهم مجال وتعبريات مل يسبق له أن مسعها

االخايارات، تبدأ من اليسار لىل اليمني، مبعىن عند االناهاء من اخايار العنصر االول فإن كل 

وبناء على ذلك جيري اخايار اييت عقب ذلك يرتبط ابلعناصر اليت سبق اخايارها مباشرة، 

 .(101) الرتكيب النحوي للجمل 

 األسس التحويلية:  .7.22

القواعد اليت ميكن بواسطاها حتويل اجلمل  لىل مجل  أخرى تاشابه يف املعىن، وذلك مع  وهي

مالحظ  عالمات اجلمل املاماثل  واإلجراءات اليت حتدث لاجعل اجلمل  على مساوى السطح 

احلاذف،  :وهاذا الاحويل يكون بواسط  القواعد الست وهي (102)ختالف عن اجلمل  االخرى

وفق وتام عملي  الاحويل  الخاصار،الزايدة،لعادة الرتتيب، الاقدمي.الاعويض، الاوسيع، ا

 : طريقاني

 .قواعد جوازي  اخاياري  -

  .قواعد وجوبي -

 

 

                                                            

 146(، املدارس اللساني  املعاصرة، مكاب  اآلداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص2004نعمان بوقرة ) (100)

 103برك  ، نظري  تشومسكي اللةوي ،النادي األديب الرايض،ص (، ترمج  زايد1987جون ليونز) (101)

 123ص  (، مدخل لىل علم اللة ، دار قباء للنشر والاوزيع،1998حممود فهمي احلجازي ) (102)
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 األسس الصوتية الصرفية: .7.32

واملقصود هبا القواعد اليت حتول املورفيمات لىل سلسل  من الفونيمات ومبعىن لعادة كااب  

 واعد املورفوفومي  بعد تطبيق القاعدة الاحويلي :العناصر كما تنطق، وتطبق الق

 مثال:

 فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فعل+حرك -أ

 كابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    كاب+فاح

 فعل )يف شكله األخري(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فعل + ملحقات-ب

 .(103)كابواـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ كاب+ وا
 

 النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقها يف اللغة العربية: 2.8

بعد ظهور النظرايت احلديث  يف اللة ، صار من املهم الربط بينها وبني الفكر اللةوي عند 

يدخل  ومن هاذا القبيل العرب، لذ أن هاذه النظرايت صارت هلا كياهنا يف اللةات األخرى.

ومعرف  اجلوانب الاحويلي  يف النحو العريب.  الربط بني جهود النحاة العرب ونظري  تشومسكي

لن املبادئ اليت ينادي هبا الاحويليون ال ختالف لمجاال مع ما جاء به حناة اللة  العربي ، فالنحو 

ل منهما عن العريب يلاقي مع النظري  الاوليدي  والاحويلي  يف عدة جوانب، أوهلا: صدور ك

 اجلوانب اليت تلاقي فيها النظري  الاحويلي  مع النحو العريب: أساس عقلي.

 

 

                                                            

 149(، املدارس اللساني  املعاصرة، مكاب  اآلداب للطباع  والنشر والاوزيع، ص2004نعمان بوقرة ) (103)
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 األصالة والفرعية: 2.8.1

اجلمع  ،أصل صل املشاقات، والنكرة أصل واملعرف  فرع، واملفردأففي النحو العريب: املصدر 

وعند الاحويليني:  ا.األشياء غلى أصوهل واملاذكر أصل املؤنث، وكاذلك الاصةري والاكبري يردان

تعد األصلي  أو ما يعرف ابلرتكيب الباطن، والفرعي  أو ما يعرف ابلرتكيب السطحي حمور 

 .(104) النظري  عند الاحويليني

 قضية العامل: 2.8.2

ثر والاأثري أنشأت هاذه الفكرة اباداء من الا وقد يعارب العامل حجر الزاوي  يف النحو العريب،

ويسميها  .(105) ت واحلروف، وكاذلك املؤثرات اليت تةري أواخر الكلماتوالافاعل بني األصوا

فاملاأمل يف يف األسس اليت  تشومسكي نظري  ربط العامل منطلقا من أساسني: األثر و الضمري.

ترتكز عليها النظري  الاحويلي ، والقواعد النحوي  اليت أرساها علماؤان العرب القدامى جيد أن 

غافال أو بعيدا  عن هاذه األسس واألفكار. فإذا نظران لىل العالم  عبد  النحو العريب مل يكن

القاهر اجلرجاين، فقد سبق تشومسكي لىل حتديد الفروق الدقيق  بني العميق وغري العميق من 

عناصر اجلمل ، حيث فرق بني النظم والرتتيب والبناء والاعليق، فجعل النظم ملعان يف النفس، 

 .(106) عميق  عند تشومسكيوهو متاما البني  ال

                                                            

، ص ريف األفعال واملشاقات واملصادرتصاالسكندري  ، مكاب العريب احلديث، ، (1996) عبد القادر صاحل سليم (104)
12. 

 91، ص ، يف علم اللة  الاقابلي(1992) ايقوت أمحد سليمان (105)

-30، ص رب ونظرايت البحث اللةوي احلديث، أمهي  الربط بني الافكري اللةوي عند الع(1994) هبنساوي حسام  (106)
31. 
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"ومن الضروري اإلشارة لىل أن تشومسكي قد درس العربي  القدمي  إبتقان وكان يعارب من 

العريب عن طريق املرتمجات العربي  يف األندلس وهي  املربزين فيها، ورمبا درس أصول النحو

 مرتمجات تلقت قواعد النحو العريب وطبقاه على العربي " . 
 

 :(107) ويلية يف النحو العريب واجلوانب التحويلية فيهظرية التحتطبيق الن 2.9

  احلاذف -

 الاعويض -

 الامدد والاوسع -

 اإلضاف  -

 لعادة الرتتيب أو الابادل -

 أما أنواع العمليات فهي كاآليت:

 قانون لجباري:وهو الواجب يف النحو العريب. -

  (108) العريب اجلائز ادل يف النحوقانون اخاياري: أي جيوز تطبيقه جوازا، وهو ما يع -

 تطبيق النظرية على النحو العريب: 2.10

 احلذف:   -1

 .(109)"يعّرف احلاذف أبنه:"حاذف صوت أو مورفيم أو كلم  أو عبارة، وفقا لنظام االلة 

 وهو فن من فنون القول وينقسم لىل أقسام:
                                                            

 147، ص ، النحو العريب والدرس احلديث(1986) ي عبدهالراجح  (107)

  330، ص يلي  وتطبيقاهتا يف النحو العريب، النظري  الاوليدي  الاحو (2013) أمحد املهدي املنصور وامسهان الصاحل  (108)

 68، ص2لبنان:مكاب  لبنان،ط-(، معجم علم اللة  النظري، بريوت1991حممد علي اخلويل ) (109)
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ف فحاذف حر  (110{)..فَ وسُ يُ  رُ كُ اذْ تَ  أُ اَ فْ راهلل تَـ  {حاذف حرف: كقول هللا تعاىل:-أ

 :"ال".وهاذا النوع اخاياري

حيث حاذفت  (111{)ميهِ فِ  تَ نْ م وأَ هُ بَـ اذِّ عَ يُـ لِ  هللاُ  انَ ا كَ ومَ  }:قول هللا تعاىلي ر من النوع اإلجبا و 

 .(112) أن بعد وقوعها بعد حرف اجلر "ل"

 سم: من ذلك حاذف اخلرب كقول امرئ القيس:احاذف -ب

 فُ لِ اَ خمُ  أيُ رَّ وال اضٍّ رَ  ْندكَ ا....عِ مبَِ  نتَ أَ ا عندان و مبَِ  نُ حنَ 

 .(113) فحاذف )راضون( احرتازا من العبث

يف -أصل الكالم، (114{)تقَّ شَ انْ  ماءُ ا السَّ ذَ لِ }حاذف فعل: ومن ذلك قول هللا تعاىل : -ج

لذا انشقت السماء انشقت، فحاذف الفعل وجواب وبقي ما بعده مرفوعا بفعل  -غري كالم هللا

 .(115) حماذوف

، (116{)لونَ أم ُيسهُ  و لُ عَ فْ ا يَـ مَّ عَ  لُ أَ ال ُيس }تعاىل :ومنه قوله حاذف ماعلق الفعل:  -د

 لون عما يفعلون.أُيسم وه -يف غري كالمه تعاىل-وأصله

 اتِ طَ اشِ . والنَّ (1)اق  رْ ات غَ عَ ازِ والنَّ  }ومنه قوله تعاىل :حاذف مجل : -ه

 حيث حاذفت مجل  جواب القسم.(117){...(2)اشط  نَ 

                                                            

 58  يوسف االي (110)

 33األنفال اآلي   (111)

 .162ص ، والنشر والاوزيع عامل الكاب للطباع ، ، دالئل اإلعجاز(1987) عبد القاهراجلرجاين  (112)
 162ص ،2(، شرح ابن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ج1980حممد حمي الدين عبد احلميد )  (113)

 47االنشقاق اآلي   (114)

 11شرح ابن عقيل ص   (115)

 23اآلي   األنبياء( 116)
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ا هَ يُـّ أَ  فُ وسُ يُ  ،(45)ونِ لُ سِ رْ أَ فَ  هِ يلِ وِ أْ اَ م بِ كُ ئُ بِّ نَـ  أُ أانَ }حاذف غري مجل : ومنه قوله تعاىل :  -و

فأرسلوه لىل يوسف الصديق،  -يف غري كالم هللا -الكالم  وأصل  (118){...(46) يقُ دِّ الصِّ 

 (119)فأراه فقال...
 

 التمدد أو التوسع: -2

يت مجل  أو مصدرا مؤوال، ومعناه أنه بدال من أن يكون املبادأ واخلرب أو الفاعل...لخل مفردا، أي

 أي حيدث فيه توسع ومتدد، فبدال من أن تقول مثال: علمت قيامك تقول: علمت أنك قائم.

، لنزالنا"اجلمل  العميق  هي "ف، (120){انَ لْ زَ نْـ  أَ م أانَّ هِ فِ كْ يَ  ملَْ وَ أَ }يضا قوله تعاىل:أومن أمثل  ذلك 

ن مفرد لىل مجل )أاّن أنزلنا( ومتثل هاذه لكن بعد تطبيق قانون الاوسع متدد الفاعل )لنزالنا( م

 .(121اجلمل  البني  السطحي )

 الزايدة واإلقحام:  -3

ذلك لفظيا كأن تاذكر الكلم   ":كيد، ويكونأأتيت الزايدة واإلقحام يف اللة  العربي  لةرض الا

درا انئبا فعلي ،أم امسي ،أم مص أم مجل  ،فعل اأم امس ،ام حرفأ،ام فعال ،وتعيدها سواء كان امسا 

عن فعله، أم مرادفه...أو يكون عن طريق الاوكيد ابحلروف الزائدة اليت تفيد تقوي  املعىن املراد 

                                                                                                                                                                          

 2-1النازعات اآلي   (117)
 46-45يوسف اآلي   (118)

  51شرح ابن عقيل ص ( 119)

 51العنكبوت اآلي   (120)

(، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاهتا يف النحو العريب، حبث منشور 2013أمحد املهدي املنصور وامسهان الصاحل ) (121)
 334ص ،29ات،العدديف جمل  جامع  القدس املفاوح  لألحباث والدراس
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 كَ بُّ اء رَ وجَ  ،اا دك  ك  دَ  ضُ رْ ت األَ كَّ ا دُ ذَ لِ  الَّ كَ }هللا تعاىل: ومن أمثل  ذلك قول، (122)"توكيده

 
َ
  الشاعر: . وكاذلك قول (123) {اف  ا صَ ف  صَ   ُ كَ الئِ وامل

 .بسِ احِ  بسِ احْ  ونَ قُ حِ الالَّ  كَ راَ أَ  كَ راَ ....أَ يِت لَ ةْ بَـ بِ  اةُ جَ النَّ  نَ يْ لىل أَ  نَ أيْ فَ 

عالم  زايدة هاذه "و (124)فزيد يف الشطر الثاين كلم  أراك وكلم  احبس ، لةرض الاوكيد

 (.125)".احلروف، أن حتاذف فال حيدث أتثري يف املعىن من الناحي  اللةوي 
 

 :مي والتأخريإعادة الرتتيب والتقد -4

، ويعد أسلوب الاقدمي بكثرة آن الكرميوهو من األساليب املهم  يف اللة  العربي  وقد ورديف القر 

يت وأي (126)"مس  أسلوبي ، هلا عظيم األثر يف روع  األسلوب ولبرازه يف صورة حكيم "والاأخري

 يف عدة مواضع:

املبادأ على ضمري يعود على  شاملويكون فيها تقدمي اخلرب وجواب، حيث ي :مسيةيف اجلملة اال

، (128){.مهُ ابَـ سَ ا حِ نَ ليْـ عَ  لنَّ  م مُثَّ هُ بَـ ا لايَّ نَ يْـ لَ لِ  نَّ لِ }من ذلك قول هللا تعاىل: ،(127)من اخلرب ءشي

 علينا.  :لن لايهبم للينا مث لن حساهبموأصل الكالم يف غري كالم هللا

                                                            

 132(، األساليب النحوي  يف ضوء القرآن الكرمي،ص2001مزابن علي ) (122)

 22-21الفجر اآلي   (123)

(، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاهتا يف النحو العريب، حبث منشور 2013أمحد املهدي املنصور وامسهان الصاحل ) (124)
 335ص 29لدراسات،العدديف جمل  جامع  القدس املفاوح  لألحباث وا

 31ص، 1طدروس يف البالغ  العربي ، ،(2002سامل ) الشريف العريب (125)

 79ص، 2خصائص الاعبري القرآين البالغي ،ج (،1992) ملطمعي عبد العظيما (126)

 244ص ،2(، شرح ابن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ج1980حممد حمي الدين عبد احلميد ) (127)

 26-52الةاشي ، اآلي   (128)
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بس ميه)وجواب( وذلك عند أمن اللُّ أما تقدمي اخلرب جوازا فيكون لذا مل يكن هناك ما يوجب تقد

 قول حسان بن اثبت :ومن ذلك 

 دِ سَ األَ  نِ ثَ رْ ن بُـ ا مِ ي  شِ اَ نْـ مُ  تَ ...وابَ هدُ احِ وَ  تَ نْ كُ   نْ مَ ه ُ مُّ ت أُ لَ كِ ثَ  دْ قَ 

فأصل الكالم) من كنت واحد قد ثكلت أمه( بعد تطبيق قانون لعادة الرتتيب االخاياري، 

 .بيت )البني  السطحي (أصبحت اجلمل  على ما هي عليه يف ال

جوازا ووجواب، فوجواب جيب تقدمي  املفعول به على الفعل وفيها تقدمي :يف اجلملة الفعلية

سم شرط، او اسم اسافهام، أو ضمريا ااملفعول على الفعل العامل، لذا كان املفعول به 

ومن  .ب أماجوا يف املفعول به واقعا يف منفصال، لو أتخر لزم اتصاله، أو أن يكون العامل

)نعبد حنن هللا(،  -يف غري كالم هللا-، والبني  العميق  للجمل {دبُ عْ نَـ  كَ لايَّ }ذلك قوله تعاىل:

 وبعد تطبيق قوانني احلاذف، ولعادة الرتتيب والاعويض حتولت لىل البني  السطحي  )لايك نعبد(.

بعد تطبيق قانون ، و أما جوازا فنحو قولنا: عمرا ضرب زيٌد، فاصل الكالم )ضرب زيد عمرا(

 (129)لعادة الرتتيب أصبحت اجلمل  عمرا ضرب زيٌد، وذلك حنو خاف ربَّبه عمر.
 

نساطيع  ي أننا الأأن نظري  النحو الاوليدي الاحويلي ال تعد نظري  ماكامل ،  وقد رأى البعض

ن كامال يف درسنا النحوي بكل ماحياويه من معطيات أو معلومات حنوي  وال نساطيع أ  تطبيقها

  .(130) بواب النحوي  الاقليدي .ساسه األأناخاذها خطا واضحا ندرس على 

                                                            

 103شرح ابن عقيل ص  (129)

(، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيقاهتا يف النحو العريب، حبث 2013أمحد املهدي املنصور وامسهان الصاحل ) (130)  (130)
 339، ص 29منشور يف جمل  جامع  القدس املفاوح  لألحباث والدراسات،العدد
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وترى الباحث  أنه ميكن تطبيق النظري  الاوليدي  الاحويلي  يف بناء برانمج لةري الناطقني ابللة  

خاذ قواعد اللة  العربي  كامل  يف أالعربي ، ولكن للمرحل  املاقدم ، حيث أن الطالب يكون قد 

 ، وذلك ألن النظري  الاوليدي  الاحويلي  أولت عناي  فائق  للرتاكيب ، وهاذا مراحل سابق

ماحيااجه الطالب يف املرحل  املاقدم  حيث يسمح له هاذا باحليل الرتاكيب وفهمها على حنو مل 

ويعد املنهج الاحويلي الاوليدي من أحدث  آخر. ياعود عليه،مم سيضفي عليه ثراء لةواي

 ديث .املناهج اللةوي  احل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



68 

 

 الثالث: بابال

 اللغة العربية لغري الناطقني هبااللسانيات التطبيقية وتعليم 
 مقدمة: 3.1

ال شك أن البالد العربي  تباذل جهودا ال أبس هبا يف تعليم لةاها واحلفاظ عليها، وتعليم اللة  

بفضل جهود وكل يوم يكشف لنا جانبا جمهوال يف العصر احلاضر له أصوله ومناهجه، 

علم اللسانيات الاطبيقي  علم ماعدد اجلوانب، يساثمر ناائج علوم "و خرين.أاملاقدمني واملا

كثرية تاصل ابللة  من جه  ما ألنه يدرك أن تعليم اللة  خيضع لعوامل عديدة: لةوي ،   ،أخرى

 ،هاذا اجملال فاعليم لة  معين  واختاذ أي قرار تربوي تعليمي يف .(131)"نفسي ، اجاماعي  وتربوي 

يساوجب حضور علم اللسانيات الاطبيقي  أو علم اللة  الاطبيقي، ألنه يركز على تعليم اللة  

 آخر، وألنه ميدان عملي ياميز بعدد من األساليب واإلجراءات.ء أكثر من شي
 

 واقع تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: 3.2

باعليم اللة  العربي  لةري الناطقني  -لىل حد ما-يب يهامبدأ العامل العر ، الث  األخريةثيف العقود ال

هبا، فظهرت معاهد ومؤسسات يف غري بلد عريب، لكنها مجيعها ال هتدف لىل غاايت واحدة، 

 أن نصنفها لىل نوعني:، ومن مث فإن الفروق النوعي  بينها كبرية، وميكننا

من البالد األجنبي  عن معهد يقدم   اساجاب  للسوق، لذ يبحث كثريونيتأما النوع األول فقد أ

العربي ، بيئ  عربي : ومن مث فإن اهلدف يصري ماليا، وال أبس أن يؤدي وجوده لىل بعض الفوائد 

                                                            

 ، دار النهض  العربي ، مقدم  الكااب1ليم العربي ،"ط(، علم اللة  الاطبيقي  وتع2004عبده الراجحي ) (131)
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لكن هاذا النوع  العلمي  من حيث ممارس  الاجرب  العملي  يف وضع املقررات والادريس وغريها.

 زابئنه. يف الةالب يساجيب لىل طلبات 

فيمثل رسال  حمددة ال حييد عنها، هي تعليم العربي  ابعابارها لة  اإلسالم: ومن  ينأما النوع الثا

ع  املادي ، بل لن هاذا النوع هو الاذي يقدم املنح للطالب: ألهنم طالب فمث فال جمال هنا للمن

مسلمون يريدون أن ياعلموا لة  دينهم ليعودوا لىل أهلهم دعاة على علم حبقيق  هاذا الدين. جند 

تنقسم أيضا  برامج تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني و  (.132)ا النوع فيما كان يقدمه األزهر هاذ

وهي الربامج  برامج لاعليم العربي  للحياة: :(133)هبا  يف هاذا العصر بشكل عام لىل نوعني 

العام  اليت ينخرط فيها مجهور ماعدد الصفات ال يهدف من تعلمه للعربي  سوى االتصال 

وهي الربامج النوعي   برامج لاعليم العربي  ألغراض خاص : ي  يف مواقف احلياة املخالف .ابلعرب

فيها مجهور ذو طبيع  خاص  وحاجات حمددة. وتاعدد أنواع هاذه الربامج األخرية،   الىت ينخرط

نها فمنها اللة  العربي  ألغراض أكادميي   ، والعربي  ألغراض وظيفي ، والعربي  لرجال األعمال وم

العربي  لرجال الرتبي   وغريها. وعلى الرغم من تعدد هاذه األنواع، لال أهنا تقع مجيعها حتت مظل  

 واحدة هي تعلم العربي  ألغراض خاص . 

وتؤدي لىل تنوع اجلمهور سواء من حيث الدراس  األكادميي ، أو من حيث املهن  احلالي ، أو 

اإلداري، كل هاذا الانوع يسفر عن تنوع  من حيث املساقبل الوظيفي، أو من حيث السلم

األقطار املاقدم  دور كبري يف مضمار  وللجامعات يف احلاجات، ومن مث يسالزم تنوع الربامج.
                                                            

-116، ص ، دار النهض  العربي ، مقدم  الكااب1(، علم اللة  الاطبيقي  وتعليم العربي ،"ط2004عبده الراجحي )  (132)
119 

املشكل   ، تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  مفاهيمه ومنهجياته(2014) طعيم  رشدي أمحد الناق  حممود كامل  (133)
  .ومسوغات احلرك 
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الدور يف أتهيل الكوادر الاعليمي  والعلمي ، وممارس   تعليم اللة  لةري الناطقني هبا، ويامثل ذلك

لىل وقد ذهبت بعض تلك اجلامعات  اعليمي .والنشاطات ال البحث العلمي، ولقام  الدورات

العربي  كلة  أجنبي ، يدرس فيها الطالب األجنيب دراس  جامعي   لحداث أقسام خاّص  ابللة 

ابحلصول على شهادة جامعي  كاإلجازة أو املاجساري أو  نظامي  تساّمر بضع سنوات، تناهي

ّرسا  للة  العربي  كلة  أجنبي  أو تلك الدراس  ألن يكون مد الدكاوراه، ويؤهل الطالب خالل

 ابحثا  يف هاذا اجملال.

الصوتي  والبصري   من هنا جند أن دور النشر أخاذت تانافس على لصدار الكاب الاعليمي  واملواد

ابت من الصعب على  واحلاسوبي  الاابع  هلا، وصدر العديد من الدورايت االخاصاصي  حبيث

 اث ومقاالت.املرء أن ياابع كّل ما ينشر من أحب

 أساليب تطوير تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: 3.3 

فاجأ هبا تشومسكي معلمي  كلم ،(134) ي شيئ لاعليمي  اللةاتألن اللسانيات ال تقدم 

اسات الكثرية يف جمال تطوير املناهج الاطبيقي  يف غري الدول العربي  ر ن الدلذ أ، اللةات

 ،عوائق اليت تعرتض سبيل ماعلمي اللة ، وكل هاذه الدراساتاساطاعت أن تاذلل الصعوابت وال

ساسي  عند الطفل مع االحاياط من خطر الاداخل بني أمهي  األخاذ بعني االعابار اللة  األ تؤكد

 اللة  األم واللة  األجنبي ، ويكون هاذا عمال سهال لذا ما ضبطت نقاط االرتكاز ضبطا دقيقا.

                                                            

، طريق  تعليم الرتاكيب العربي  يف املدارس املاوسط  اجلزائري ، جمل  اللسانيات عدد (1981) ول  طالب االبراهيميخلا  (134)
 42،  ص 5
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فإن ما ميكن مالحظاه  ،اللساني  يف تطوير طرائق تعليم اللةاتوعلى الرغم من مسامه  النظري  

ىل الةاي  املاوخاة لهو أن العالقات بني اللسانيات وتعليمي  اللةات مل تصل بعد  ،،مناذ البدء

سااذ اللة ، فمناذ زمن أعلميا وبيداغوجيا، وما يؤكد ذلك هو العزل  العلمي  اليت يعاين منها 

ذ اللة  يبعد من اهاماماته األحباث اللساني  معاربا مادته فنا وليس سااأليس ابلقليل ما فائ 

، (135) ى الوعي العلمي والبيداغوجيبعلم وما ينبةي هلا، وهاذا تصور ومهي ال يرقى لىل مساو 

ليم اللة  العربي  لةري عتبعض األساليب اليت تعني على ازدهار  -ال على سبيل احلصر-وناذكر 

 الناطقني هبا :

مناهج ماقن  ووسائل تعليمي  ماطورة ملراحل الاعليم املخالف ، تراعي الظروف   داماساخ - 1

 املانوع . نياتهالفردي ، وتساجيب لىل حاج  املاعلم، وتسافيد من لمكاانت العصر احلديث وتق

لىل تشجيع لجراء مسابقات وطني  ولقليمي   ،توجيه املنظمات والدول واجملامع اللةوي   - 2

 ب منفاذة لالك الربامج واملناهج، وتكرمي مؤلفي األعمال القيم .لاأليف كا

لجراء تقومي مسامر لاطوير حرك  الاأليف يف هاذا اجملال، تراعى اجلوانب النفسي ، والرتبوي ،  - 3

والثقافي  واللةوي  للمالقي، حبيث تاناسب مع سنه، وبيئاه، وخلفياه الثقافي ، وقدراته العقلي ، 

   مهاراته ابلطرائق العلمي  والرتبوي .وتعمل على تنمي

االساعان  يف تدريس اللة  العربي  ابلوسائل السمعي  والبصري  احلديث ، ملخاربات اللة    - 4

 وأجهزة االساماع، واألشرط  املرئي ، والشرائح املصورة، وأقراص احلاسوب .

 اعليم عن بعد. الفضائي  لنشر العربي  عرب برامج ال قنوات االسافادة من ال - 5
                                                            

، ص لةات، ديوان املطبوعات اجلامعي ، دراسات يف اللسانيات الاطبيقي ، حقل تعليمي  ال(2000) أمحد حساين  (135)
133-134  
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 ته.نيااالسافادة من جتارب اآلخرين ملعرف  اسرتاتيجيات الادريس ومداخله وأساليبه وتق - 6

 االهامام بربامج تعليم العربي  لةري الناطقني هبا، املقروءة منها واملسموع  واملرئي .   - 7

 دراس  اهامامات غري الناطقني ابللة  العربي  مبا ياناسب وحاجاهتم. - 8

االهامام بطرائق الادريس اليت تركز على املاعلم وجتعله حمور العملي  الاعليمي ، وتراعي  - 9

 الظروف الفردي  والفئات اخلاص .

الاوسع يف نشر اللة  العربي  يف الدول اليت كانت العربي  لةاها الرمسي ، مثل الدول   - 10

يف اخلارج، ودعم هاذا العمل ابلوسائل املادي   اإلفريقي  الواقع  جنويب الصحراء، واجلاليات العربي 

واملعنوي ، مبا جيعله قادرا  على منافس  اللةات والثقافات األخرى أبساليب قادرة على الصمود 

 والاأثري.

العمل جبدي  ونشاط على نشر قرارات اجملامع اللةوي  العربي  واملؤسسات املخاص   - 11

فادة من خمالف وسائل النشر واإلعالم واالتصال، األخرى، على أوسع نطاق ممكن، واالسا

هم هاذه القرارات يف االندوات، حيث تس و ،احملاضرات و ،الدراسات و ،ولغنائها ابلبحوث

تطبيق النظري  شيء وأهم  ،علها ملبي  حلاجات العصر وظروفهتيسري اللة ، وتطويرها، وج

البيداغوجي ، حيث أن لمهال هاذا  هو  االهامام ابحلاجات ،اللساني  يف جمال تعليم اللة 

 حاما لىل عملي  الاعلم. فال بد لذن من : ءاجلانب يسي
 

 الفصل بني القواعد اللساني  العلمي  والقواعد اللساني  البيداغوجي  والاعليمي .-
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 .(136) الامييز بني تعليم مسائل اللة  وبني تعليم كيفي  اساعمال اللة -
 

  هبا: اللغة العربية لغري الناطقنيعليم عالقة اللسانيات بت 3.4

اللسانيات النظري  مصدر رئيس من مصادر اللسانسات الاطبيقي ، ومن أكثرها حضورا يف 

تعليم اللةات احلي  لةري الناطقني هبا، وياجلى هاذا احلضور يف تقدمي وصف علمي دقيق للة  

لوصف لىل حتديد العالقات املراد تعليمها، وفق مساوايت الاحليل املخالف ، وصوال من هاذا ا

البنيوي  الداخلي  القارة للة ، وتطبيق املبادئ األلسني  يف جمال تعليم اللة  ال يام بصورة مباشرة 

وعرب لسقاط قضااي األلسني  على جمال لعداد املواد الرتبوي  والاعليمي  لمنا ياخاذ سبال عديدة 

 .(137)اإلفادة منها يف تعليم اللةات،  وماشعب  وهناك مجل  من املبادئ اللساني  اليت متكن

عن  -واللة  العربي  تدخل فيها دخوال أوليا-وميكن االسافادة من اللسانيات يف تعليم اللةات

 طريق مجل  من املبادئ:

خاص  أن الناائج اليت توصل لليها علما األصوات النظري والاجرييب مهم  يف تعليم اللةات  -1

ا، والنظام الصويت املكون من الصوامت والصوائت ، وكاذلك ما تعلق ابلفونيمات وتوزيعه

 اإلفادة ابلاسميات الوصفي  ومعرفاها من حيث املخرج والنطق. 

فهاذا املبدأ مهم يف تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، واحلاج  فيه لىل اللسانيات رئيسي ، 

يالحظ أمهي   -ربي  لةري الناطقني هباجمال تعليم الع-فكل من له خربة ولو قليل  يف هاذا اجملال

 يعانون من مشكل  احلروف العربي . -لن مل يكونو كلهم-هاذا ألن غالبهم
                                                            

(، دراسات يف اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي   اللةات ديوان املطبوعات اجلامعي   بن 2000حساين، أمحد ) (136)
 141عكنون اجلزائر، ص

 71، اللسانيات الاطبيقي  وتعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، اجلوهرة للنشر والاوزيع، ص (2003) وليد العنايت  (137)
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أن تعليم اللة  ال بد أن يرتكز على اللة  ذاهتا: أي أن اإلسراف يف تقدمي النظرايت  -2

ساعمال اللةوي اللساني  دون تطبيقها يفضي لىل عدم قدرة املاعلم غري الناطق ابلعربي  على اال

 السليم. وهنا تاجلى أمهي  اللسانيات الاطبيقي .

ال بد أن تكون العالق  بني اللسانيات وتعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا عالق  بنوي   -3

 ترتبط بعناصر السياق اللةوي البنيوي األخرى.

 ، لذ خيضع أيضا مع العلم أن تعليم اللةات ال خيضع فقط لالعابارات اللساني اخلالص

 العابارات ختطيطي  ذكرها كودر:

اعابار سياسي: ويامثل يف احلكوم : ويكون القرار يف تعليم اللةات، وأي اللةات تعلم، ومن  -

 الاذي يعلمها.

 لساين ولساين اجاماعي: يكمن يف موضوع الادريس والقدر املدرس. اعابار -

 (138س وطرائقه.)ن يف كيفي  الادريلساين ونفسي وتربوي: ويكم -

 احلل يف اللسانيات: 3.5

ون للعربي  من غري الناطقني هبا كثريا من املشكالت والصعوابت، تندرج اباداء يف ميواجه املاعل

اللسانيات الاطبيقي ، وتافرع لىل مصاعب أخرى ، لال أن احلل مبجمله يف تطبيق اللسانيات 

كل ما ياعلق  بطبيع  اللة  من نظام  التويندرج حتت هاذه املشكالنظري  حباذافريها وبعناي  .

 .(139) صويت، صريف، ، حنوي،  داليل  وكاايب

                                                            

 74ص  ،اجلوهرة للنشر والاوزيع عنايت اللسانيات الاطبيقي  وتعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا،وليد ال  (138)

 86ص جامع  امللك سعود، ،دار النشر والاوزيع ،2ط (، عناصر اللة  وخصائصها،2006سليمان داود الوسطي ) (139)
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 املشكالت الصوتية: 3.5.1

وعلماء الاجويد على املالحظ  الاذاتي  والاجرب  الشخصي  يف  اعامد علماء العربي  األوائل 

احلديث، رغم  هاذه الوسيل  من الوسائل املهم  يف الدرس الصويت دراس  األصوات، وال تزال

العلمي والاذي وضع يف أيدي علماء الصوت وسائل جديدة تعامد على األجهزة  الاقدم

) احلديث 
140

صوات  اللة   العربي   مانوع   هلاذا  يواجه  املاعلم  غري  الناطق  ابلعربي   ألن   .(

)يل:لصوات  العربي   واليت  تنقسم  أصعوب   يف  تعلم  
141
) 

  وران حلقيان، مها العني، واحلاءاألصوات احللقي  : ص -

 األصوات احلنجري  : صوران مها اهلاء واهلمزة . -

 اخلاء، والةاء.األصوات الطبقي : صوران مها  -

 .الضاد ، الطاء ، الظاء األصوات املطبق : الصاد ، -

ن يف كثري من لةات العامل ، لاذلك معظم ماعلمي اللة  العربي  يواجهو  فهاذه األصوات ال توجد

 . هاذه احلروف صعوب  يف تعلم

 : جمموع  األصوات الصائا  هي -

اعلم أن احلركات "، وعنها قال ابن جين:الكسرة احلركات القصرية : الضم  ، الفاح  ، -أ

أبعاض حروف املد واللَّني، وهي األلف والياء والواو،فكما أن هاذه احلروف ثالث  فكاذلك 
                                                            

يد،يف حفظ اللة  العربي  وتطورها، حبث ،جهود أئم  القراءة والاجو  (2014) بدر الدين عبد الكرمي أمحد (140)
 منشور،شبك  األترج  اإلسالمي 

،القاهرة دار 1(، مناهج وكاب تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني بةريها،ط1970زاهر بن مرهون بن حفيف ) (141)
 169املعارف،ص
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 .(142)"الضم وهي الفاح  والكسرة و  ،احلركات ثالث 

 الياء احلركات الطويل  : الواو ، األلف ، -ب

عائقا يف تعلم اللة  العربي  قد تافاوت من شخص  من املالحظ أن هاذه الصعوابت اليت تشكل

 ويرى علماء اللة  اللةوي  والشخصي  والاعليمي . لىل آخر و ذلك تبعا لعدد من العوامل

 (143)األخطاء يعود لىل أربع  أسباب هي:  الاطبيقي   أن وقوع املاعلم األجنيب هباذه

 اخاالف اللةاني يف خمارج األصوات. -1

 الصوتي .  اخاالف اللةاني يف الاجمعات -2

 مواضع النرب و الانةيم و اإليقاع.  خاالف اللةاني يفا -3

 العادات النطقي .  اخاالف اللةاني يف -4

آخر تبعا لطبيع  اللة  األم اليت من شخص لىل  و بناء على ذلك فإن هاذه األخطاء ختالف

أحرف يف اللة  األم تشابه أحرف اللة  الثاني  ، فإن املاعلم  ياحدث هبا املاعلم ، فإذا كان هناك

نطقها ، فمثال املاحدث ابإلجنليزي  لن يواجه صعوابت يف تعلم  لن يواجه أي  صعوابت يف

لدال ، الاذال ، الراء ، السني ، الشني ، الزاي الباء ، الااء ، الثاء ، اجليم ، ا : األصوات الاالي 

ياعلم بعض األصوات من  لكن من الصعب جدا أن .(144) الكاف ، امليم ، النون ، الالم ،

                                                            

 33ص 1،ج1، بريوت، طصناع  اإلعراب،حتقيق حممد حسن وأمحد رشدي، دار الكاب العلمي  (2000)ابن جين (142)

 92(، النحو العريب والدرس احلديث،بريوت لبنان،ص1979عبده الراجحي ) (143)

، مركز 1( اللة  العربي  قدرة ومرون  وثراء،مقدم  يف سيكولوجي  اللة ،ط2000حممد قاسم أنس ) (144)
 306االسكندري ،ص

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



77 

 

احلاء( ألن هاذه األصوات خترج من خمارج ال تساعمل يف لةاه  مثل األصوات احللقي  )العني  و

 .ء(املطبق  )الصاد، الضاد، الطاء، الظا األم كاألصوات

نطقهم احلركات  اليت قد يواجهها الناطقون ابإلجنليزي  و ذلك أثناء املشكالت هناك بعض

كلم  ) مطار ( فإنه  الطويل  ) الواو ، األلف ، الياء ( خاص  لذا ماوردت يف كلمات مثل

ال تقاصر فقط على الناطقني ابللة  اإلجنليزي  بل يقع  املشكالت (، وهاذه مطر سينطقها )

األوروبي  بوجه عام ، كما يقع فيها الناطقون بلةات آخرى يف آسيا و  ناطقون ابللةاتفيها ال

تبعا ملدى الاشابه يف األصوات ففي األملاني  صوت ) اخلاء ( و يف الفارسي   افريقيا و ذلك

املاعلم إببدال بعض احلروف و  وتزداد املشكل  تعقيدا عندما يقوم  )القاف( وهكاذا. صوت

فمثال الناطق ابإلجنليزي  يبدل حرف )  خاالف لةاهتم األصلي  و عاداهتم النطقي  ،ذلك تبعا ال

درب ( ، و الناطق ابلرتكي  يبدل ) ----- ( الضاد ( لىل ) دال ( فيقول : بدال من )ضرب

 (. رمزان ----حرف ) الضاد( لىل ) زاي ( فيقول : بدال من )رمضان(

لن  ،احلروف و ميارسها من خالل تواصله مع اجملامع نسان عندما ياعلم مناذ الصةر خمارجإلا

غالبا ما جيد صعوب   ،ماعلم اللة  الثاني  من الكبار يواجه أي  مشكالت يف نطق احلروف لكن

اهلدف و أييت ذلك بسبب عدم وجود هاذه احلروف يف لةاه  يف نطق أصوات معين  يف اللة 

 .(145).الفا عنا هو عليه يف اللة  الثاني لكنها تنطق نطقا خم األم ، و قد تكون موجودة فيها

األصوات، ليست من السهول  مبكان،  معاجل  مشكل  ويرى الدكاور عز الدين البوشيخي أن 

اجلهاز الصويت تشّكل، وأخاذ قالبا  للناطقني بةري العربي  يف مرحل  ماأخرة من العمر ؛ ألنّ 

                                                            

 300عمادة شؤون املكابات،ص ،دار النشر1(، علم اللة  النفسي،ط2000عبد اجمليد أمحد منصور) (145)
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 ، مثل اللهجات، أو اللة  الثاني  الشبيه مناسبا ألصوات اللة  األم، أو أصوات الطفول  املكاسب

 .(146) ابألم

أّن تعّلم األصوات يف مرحل  ماأخرة من  بعض الباحثني من أمثال الدكاورة هداي  هداي ،يرى 

مساحيال مع الاكرار واملعايش  فاملاعلم ميكن أن ياعود النطق  لكنه ليس ،العمر قد يكون صعبا

بدليل أننا نسمع ونقلد األصوات حىت ننطق  ،حيحالقريب من الص الصحيح أو على األقل

مرحل   ما مسأل  االناباه لىل املعىن يفأ  .(147) قريب  من نطق أصحاهبا اللةات األجنبي  بطريق 

أصوارا، ليس هلا  األصوات. فليس ضروراي أن يعرف األجنيّب املعىن بقدر الصوت؛ ألنّه قد ياعّلم

كيز على الصوت، أي مساع أصوات، وتكوين أصوات، ولن معىن. فاملهّم، يف هاذه املرحل ، الرت 

بشكل رئيس يف مراحل الحق ،  مل يكن هلا معىن، فاملعىن لدارس العربي  األجنيب، يكون اكاسابه

لألصوات املنطوق   أي أّن اإلنسان يساطيع أن يكّيف جهازه الصويّت يف مرحل  الطفول ، تبعا

 .(148)حوله

 :املشكالت النحوية 3.5.2

ينظم العالق  بني أجزاء الرتكيب  نحو هو العلم الاذي يهام ابلعالق  بني عناصر اجلمل  أي أنهال

أحدمها عن اآلخر ، بل ال ميكن فهم أحدهم  ومكوانته ، فالنحو لذا  شقيق الصرف ال يساةين

 املشكالت ال ختالف كثريا عن النحوي  املشكالت على ذلك فإن و بناء. من دون اآلخر
                                                            

املقارب  الاواصلي  يف تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا،دار الرشيد للنشر (، 2009)عز الدين البوشيخي (146)
 15،ص1والاوزيع،ط

 203،مكاب  الرايض،ص1الدرس الصويت وتطبيقاته على اللة  العربي ،ط (،2009) هداي  هداي  (147)

(، أهم الصعوابت اليت تواجه معلم اللة  العربي  للناطقني بةريها، رسال  دكاوراه 2013ني)مجيل  خليل أمحد حس (148)
 ،جامع  السودان املفاوح 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



79 

 

 أن وسائل العالج هلاذه بةريها ، كما الناطقون العربي  اللة  ليت يعاين منها ماعلموالصرفي  ا

 اللة  اليت يواجهها معلم  النحوي  املشكالت أبرزومن  ،(149)ماشاهب  لىل حد كبري املشكالت

 بةريها : للناطقني العربي 

خاالف اال و من صور عن بني  اجلمل  يف كثري من لةات العامل العربي  اخاالف بني  اجلمل  -1

 أفعال الكينون . من األفعال املساعدة أو العربي  خلو اجلمل

 أي حري  الاقدمي و الاأخري من مثل تقدمي اخلرب على العربي  حري  الرتب  يف عناصر اجلمل  -2

 املبادأ و املفعول على الفاعل و أحياان على الفعل.

 يف لةات املاعلمني. عما هي العربي  اخاالف الرتب و املواقع يف -3

لة   ال تعرف يف أي العربي  اللة  اإلعراب أو العالم  اإلعرابي  ، فاإلعراب مس  من مسات -4

 . من لةات العامل

 . العربي  اللة  نظام العدد يعد من أكثر األنظم  تشعبا يف -5

عناصر واجب  بني كثري من  و هي العربي  أمناط املطابق  ، فاملطابق  مس  من مسات -6

 الرتاكيب.

 . يف كل اللةات الااذكري و الاأنيث و هي مشكل  عام  -7

 . يف تعليم اللةات األجنبي  املشكالت الاعريف و الانكري و هي من أصعب -8

املاعلمني يف لةاهتم األم، حيث  تكاب بطريق  مل يعهدها كثري من العربي  اجلمل يف بعض -9

 .(150)ل  رام تكاب يف شكل كلم  واحدة رغم كوهنا مج
                                                            

 267، دار النشر مكاب  الرشيد،ص1(، املدخل يف تدريس النحو،ط2011حممودكامل الناق  ) (149)
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 :ناطق بةري العربي  عند تعلمه هلابرز املشكالت اللةوي  اليت يعاين منها الطالب الأما أ

  كثرة القواعد املفروض  على الطالب من دون الاطبيق.-1

  ... القواعد النحوي  مشاهب  لقوانني الرايضيات والفيزايء نحساس الطالب أبل -2

  كيد على عامل الاطبيق.ألدراسي من دون الاهناء املقرر اإب املعلم مشةول -3

  خرى.ابلقراءة والاعبري ، ودروس اللة  األ عدم ربط قواعد النحو -4

  احلديث  كاملخاربات اللةوي  والاسجيالت الصوتي . عدم االسافادة من وسائل الاقني  -5

الجاماعي  كالفروق الفردي  وظروفهم ا  ،نفسهمأالطلب   سباب تعود اىلهناك بعض األ -6

 والنفسي .

ال ينفي عنها أمهياها وأهنا جزء أساسي ومهم من  ،هاذه الصعوب  يف تعلم النحو والقواعد اللةوي 

لىل جانب سي لاعلم اللة  وضبط اساخدامها، فهو الركن األسا ،منهج اللة  العربي  وتعلمها

ريس النحو واألدب من أهنما ميثالن مظهرا  من مظاهر أصال  اللة ،  هاذا لىل جانب ما يف تد

ألهنما مظهران غري عاديني من مظاهر اللة  العربي ، وينبةي عند  ،ماع  عقلي  للدارس األجنيب

ما سيناسب أهداف تعليم  ،تعليم النحو والقواعد للناطقني بلةات أخرى أن يلاقط من القواعد

ناسب  تربواي  اليت ميكن يف اللة  والرتكيز فيها على اجلانب الاطبيقي، وعليه أن يرى أي الطرق امل

ضوئها تنظيم ما خياار ويناقي بشكل يقع من نفس املاعلم وعقله موقع القبول والافاعل،  أي 

أن القواعد اليت ينبةي أن نعلمها هي عبارة عن مواد اساخلصت من علم النحو لاساخدم  

                                                                                                                                                                          

العربي  للناطقني بةريها، رسال  دكاوراه  ( أهم الصعوابت اليت تواجه معلم اللة 2013مجيل  خليل أمحد حسني) (150)
 ،جامع  السودان املفاوح 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



81 

 

لافصيلي  واألخالقي  كأسس لادريس اللة ،  فينبةي البعد عن املساوايت املاخصص  واملعقدة وا

 .(151) اللةوي  من القواعد

 :املشكالت الصرفية 3.5.3

األصوات اليت تكون الصيغ  و هو حلق  وسطى بني دراس  ،الصرف هو دراس  بني  الكلم 

 الصيغ.  و دراس  الرتاكيب اليت تناظم فيها هاذه،الصرفي  للكلم  

لة  ماصرف  اشاقاقي  ، وهاذه ميزة ال  هناتاميز اللة  العربي  أبهنا متالك نظاما صرفيا توصف أب

  :يف تعلم اللة  منها ما يلي تاوفر يف كثري من اللةات ، مما يؤدي لىل صعوابت

فكل ابب صريف له  ،تشعب قضاايه و مسائله و تعدد موضوعاته و ،كثرة أبواب الصرف.  1

  . وابط و األحكامتفريع عدد من الض و لكل ،تفريعاتهلا  و كل قاعدة ،جمموع  من القواعد

 نايج  العالق  املاشاهب  بني ،ذلك أمر طبيعي و النحو و ،الاداخل بني أبواب الصرف. 2

 .العلمني

القواعد الصرفي  اليت وضعها  عدم االطراد يف بعض القضااي الصرفي  ، أي عدم اطراد. 3

  . وافقها الصرفيون ، بل لن ما شاذ عن القاعدة قد يكون أكثر مما

  . ط بني السماع و القياس يف بعض أبواب الصرفاخلل. 4

شاقاق ، و امليزان خباص  ) اال هناك قضااي صرفي  مل يعهدها ماعلموها يف لةاهتم األم و. 5

  . الافريق بني املصادر و األفعال( الصريف ، و اإلفراد ، و الاثني  ، و اجلمع ، و

                                                            

 111،دار النشر مكاب  الرشيد،ص1( عناصر اللة  وخصائصها، ط2000) األبرش حممد األبرش (151)
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و  ،يف فهم بعض املسائل الصرفي  ،طلب منها بعض ال أتثري الصعوابت الصوتي  اليت يعاين. 6

  . ذلك ألن األصوات هي مادة صرفي 

العربي  للناطقني بةريها يعامدون على  العالق  بني املعىن و املبىن ، فكثري من ماعلمي اللة . 7

الاذي يكون أكثر أمهي   ،اجلانب املعنوي الشكل فيما يقدم هلم من مفاهيم صرفي  و يهملون

  . من الشكل

العربي  للناطقني بةريها ، مل يام  معظم املواد و املوضوعات الصرفي  يف كاب تعليم اللة  .8

  . و تربوي  ،و نفسي  ،اخايارها وفقا ملعايري علمي 

للناطقني بةريها تقدم للماعلمني من خالل  يالحظ أن مادة الصرف يف برامج تعليم اللة  العربي 

 .(152) الناطقني هبا  تدريسطرائق الادريس الاقليدي  املابع  يف

 املشكالت الداللية: 3.5.4

و  ،اليت تراكمت فيها مناذ أقدم العصور ،اللة  العربي  حتاوي على ثروة عظيم  من الكلمات

و تعدد األغراض و هاذا الكم اهلائل  ،معاين هاذه الكلمات تعددت و توسعت مع مرور الزمن

يعد من الصعوابت اليت  ،معانيها يف املعاجم وصعوب  البحث عن ،من الكلمات وتعدد املعاين

الناطقني هبا. و من أهم املشكالت املعجمي  والداللي   يواجهها ماعلمو اللة  العربي  من غري

 : اللة  العربي  من غري الناطقني هبا ما يلي اليت يعاين منها ماعلمو

لسيطرة على كلماهتا مهما جيعل من العسري على ماعلميها ا مما ،. كثرة كلمات اللة  العربي 1

 أو وصل لىل مساوى من املعرف  هبا. ،تعلمها أمضى الدارس من الوقت يف
                                                            

 98ص ، دار النشر القاهرة،2ط ( الدرس الصريف وتطبيقاته،1989) حممد النجيجي (152)
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دالالهتا و اناقال الكلم  من املعىن احلقيقي لىل املعىن  و تنوع ،. تعدد معىن الكلمات العربي 2

 اجملازي .

 . صعوب  البحث يف املعاجم3

الهتا و اناقال الكلم  من املعىن احلقيقي لىل املعىن دال و تنوع ،تعدد معىن الكلمات العربي  .4

و تظهر هاذه املشكل  لذا مت  ،يف فهم املعىن املقصود من النص املقروء اجملازي، مما يسبب صعوب 

و تقدميها للماعلم على أسس غري علمي  من حيث الشيوع و األمهي  و ،اللةوي   اخايار املواد

 عابار يف لعداد املناهج.الجيب أن تؤخاذ بعني ا غريها من املعايري اليت الادرج و

 من حيث الشكل أو ،. ارتباط الكلمات العربي  ابلاصريف و خضوعها للقواعد الاصريفي 5

املاعلمني الاذين مل  البني  و امليزان الصريف و الاوزيع و يشكل صعوب  على املاعلم ، فالكثري من

و ،اهلدف ال ياعدى حفظها  علم الكلم  يف اللة يعاقدون أن ت ،ياعودوا على النوع يف لةاهتم

  .معانيها معزول  عن سياقها فهم معناها و هلاذا يلجؤون لىل وضع الكلمات يف قوائم و حفظ

و اساعماالهتا وخيطئون يف  ،الكلمات . يواجه ماعلمو اللة  العربي  مشكالت يف فهم بعض7

لكلم  ودالالهتا ويكون اخلطأ بسبب طريق  ا يف بني  ،ذلك نايج  تعميم القاعدة اليت تعلموها

أو  ،الكلمات يف قوائم مفصول  عن سياقاهتا الطبيعي  أوسوء تنظيم املنهج عندما تقدم ،الادريس

اجلوانب االتصالي  والوظيفي ، أو بسبب أتثري اللة  األم يف  بشكل قواعد جاف  ال تراعي فيها

عجمي  أيضا عدم الافريق بني كلمات األ ،تيني بلةات تكاب ابحلروف الال الاعلم لدى الناطقني

ففي بعض اللةات   ،فقد يبحث طويال عن معىن كلم  تدل على شخص وأمساء األعالم

 حبرف كبري. كاإلجنليزي  متيز األعالم
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خاالف يف اللةات واحدة و أن اال أن مجيع املعاين يف ،. تصور ماعلمي اللةات األجنبي 8

اهلدف ما يقابلها يف لةاه األم و هاذا غري  يعاقدون أن كلم  يف اللة و  ،الكلمات الدال  عليها

كلماان تقابلهما يف اإلجنليزي  كلم  واحدة  ( صحيح يف كثري من احلاالت مثال ) عم و خال

 (.Uncle) هي

ميكن اساعماهلا ابلطريق  اليت كان يساعملها يف  ،املعاين اليت تدور يف ذهنه . تصور املاعلم أن9

من أتثري  ،مع اخاالف اللفظ فقط و السبب يف هاذه املشكل  االعاماد على الرتمج ، األملةاه 

  األم و صعوب  الاعبري عن املعاين العربي  ابلكلمات و األساليب العربي . لةاه

 لبعض الكلمات فال يدرك بعضهم ،و الدالالت الثانوي  ،. لغفال املاعلمني اجلوانب الثقافي 10

 ال يكفي لبيان معىن الكلم  ما مل تشرح يف السايق الاذي وردت فيه. ،جميأن املعىن املع

ألن ، عن معىن الكلم  اليت يصعب على املاعلم فهمها ،. صعوب  البحث يف املعاجم العربي 11 

األوىل من  ذلك يسالزم أن حيدد مادة الكلم  و جاذرها و هاذا األمر صعب خاص  يف املراحل

 .(153) الاعلم

اذه املشكالت اليت تقف عائقا ، أمام ماعلمي اللة  العربي  غري الناطقني هبا ، نقر لن بعرضنا هل

أن هاذه املشكالت يعاين منها طلب  الدراسات اإلسالمي  ، وترى الباحث  أن اخلطوة اليت 

ساخطوها إبعدادها للمنهج الاذي بين على ثالث  أركان للنظري  الاوليدي  الاحويلي ، سيسهم يف 

شكالت ويصبح تعلم اللة  العربي  ابلنسب  هلؤالء الطالب مصدر ماع  ال مصدر حل هاذه امل

 قلق وأرق.
                                                            

 55ص  ،2املعاجم وأهدافه وطرائقه، دار املعارف القاهرة، ط ( اخاصار1970عائش  عبد الرمحن ) (153)
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 :رابعال بابال

 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الوحدات

وطريق  الادريس تضع  ،لن الوحدة من منظور الرتبي  احلديث  هي "تنظيم خاص يف مادة الدراس 

يؤدي لىل  ،يثري اهامامهم وياطلب منهم نشاطا مانوعا ،الطلب  يف موقف تعليمي ماكامل

ويرتتب على ذلك كله بلوغ جمموع  من  ،مرورهم خبربات معين ، ولىل تعلمهم تعلما خاصا

                    .(154)"األهداف األساسي  املرغوب فيها

ن يكون له وقد ينظم املنهج على املساوى الاخطيطي يف صورة عدد كبري من الوحدات، فالبد أ

مرجع وحدة، يساعد املدرس على شرح هاذه الوحدة، وقد حياوي املنهج أيضا على أمساء 

واملقصود ابلوحدة هو  (.155)وحدات تناسب الطلب  على كل صف دراسي وفقا ملراحل منوهم 

دراس  خمطط هلا مسبقا، يقوم هبا الطلب  يف صورة سلسل  من األنشط  الاعليمي  املانوع  حتت 

املعلم وتوجيهه، وتنصب هاذه الدراس  على موضوع من املوضوعات اليت هتم الطلب  أو لشراف 

                                  (.156)على مشكل  من املشكالت اليت تواجههم يف حياهتم 

 (157) أسس قيام الوحدة 4.1.1

 ،روعها وجماالهتا كل فالاكامل املعريف: وهو أول أساس يف بناء الوحدة، فاملعرف  تاكامل يف* 

جياد العالق  بني احلياة داخل املدرس  وخارجها، ومن املهم جدا مراعاة هاذا مبا أن املدرس  ل

                                                            

 240(، املناهج القاهرة، األجنلو املصري  ، ص 1967عبد اللطيف، فؤاد لبراهيم ) (154)

 نفس املرجع السابق (155)

 28(، تنظيمات املناهج، القاهرة: دار الكااب اجلامعي، ، ص 1986حلمي أمحد الوكيل) (156)

 189-181(، املناهج املعاصرة ،مكاب  الطالب اجلامعي ،ص 1986ورجب أمحد الكلزة ) فوزي طه لبراهيم (157)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



86 

 

يقضي فيها الطالب معظم يومه، فهي توجد يف بني  اجاماعي  يعيش فيها  ،مؤسس  اجاماعي 

ق  بني احلياة داخل الطالب وياعامل معها مؤثرا وماأثرا، لاذا فاملنهج اجليد هو الاذي يراعي العال

                                                                                                 املؤسس  الاعليمي  وخارجها.

ونقصد به نشاط  ،* االهامام أبنواع النشاط: لن الوحدات الدراسي  تقوم على أساس النشاط

ماعي  والعملي ، وال يقاصر النشاط على الفصل الدراسي الطالب من الناحي  الفكري  واالجا

                                                                                     فقط، بل ياعداه لىل البيئ  اليت يعيش فيها.

 و ،ماتمن معلو  ،* حتقيق مبدأ مشول اخلربة: ذلك ألن علم الرتبي  حديثا يهام جبميع اخلربات

                                         ماكامال. وتقدير لكي تكون اخلربة كال   ،وتاذوق ،وتفكري ،ومهارات ،اجتاهات

* الاقومي يف ضوء أسسه العلمي  السليم : لن الاقومي يف منهج يف منهج املواد الدراسي  يركز على 

 ،مث  فإن الاقومي ينصب يف هاذه الناحي ويةفل النواحي األخرى ومن  ،الناحي  املعرفي  فقط

 ،اليت تام مرة واحدة يف آخر السن  الدراسي  ،ويقاصر عليها عن طريق االخابارات الاحصيلي 

                                                                                ولكن يف الوحدات الاقومي يكون مسامرا ومصاحبا للوحدة.

 (158): نعرض فيما يلي هاذه اخلصائص خصائص الوحدة الدراسية 24.1.

والرأسي  ،أن يكون للوحدة موضوع رئيسي: حتقق الوحدة الاكامل الداخلي واخلارجي -

ويف بداي  حتقيق هاذا الاكامل تكمن للوحدة موضوع رئيس يدور حول العمل  ،واألفقي

                      والنشاط.

                                                            

 275(، أساسيات املنهج وتنظيمه،مصر دار الثقاف  ص 1981عبد املوجود وآخرون ) (158)
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ت معىن وأمهي  للدارسني: ومعىن ذلك أن حماوى الوحدة جيب أن يكون أن تكون الوحدة ذا -

 مفيدا للطالب.

 األسس الثقافية واالجتماعية  4.1.3

لن العالق  وثيق  من بني الثقاف  واجملامع فال ميكن الفصل بينهما، فالثقاف  وليدة اجملامع واألداة 

اقرار والرقي، وهي تعكس طبيع  اليت حيافظ هبا كل جمامع على كيانه، ويضمن لنفسه االس

أما اجملامع  ،الشعب وواقعه، وهنا يرى البعض أن الثقاف  سلوك ماعلم مشرتك بني أفراد اجملامع

جتمعه أهداف معين  وياعاون أفراده معا على حتقيقها  ،فهو شعب يعيش يف مكان معني

(159.)                           

ولن اجملامع والثقاف   ،وال ميكن أن تقوم ثقاف  دون جمامع أصال ،ثقاف  مرتبط  ابجملامع أساسالفا

فهي املعرب عن أي جمامع بثقافاه، فالثقاف  هي طريق  احلياة الكلي   ،يابلوران من خالل اللة 

 هوارثا تجبوانبها الفكري  واملادي ، وهي تشمل جمموع  من األفكار والقيم والفن وكل م ،للمجامع

                                                                     (.160)  يج  عيشه يف جمامع، وأضافه نااإلنسان

يف عملي  الاعلم ملا  ،الرتبوي  هي املعرّب عن النظرة الاطبيقي  ئ : تعد املباداألسس الرتبوية -

 ئه املبادكاألساس النفسي والثقايف ولن معرف  هاذ  ،تقدمه لألسس األخرى من معلومات مهم 

، يد ما يصلح منها ملا خيطط تنفياذهعلى حتليل هاذه املواد وحتد ،تساعد واضعي املواد الاعليمي 

 ،والضوابط الرتبوي  ،تنظيم املادة الاعليمي  ئيف عدة جماالت. وهي مباد ئوتالخص هاذه املباد

                                                            

 103-101، عمان، دار الفكر، ص 3(، ختطيط املناهج وتطويره ط 1993هندي صاحل وآخرون ) (159)

 011املرجع السابق ص  (160)
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 ئومباد ،الاعليمي  تاعلق بوضوح املادة ئومباد ،عند معاجل  اجلوانب املخالف  للمادة الاعليمي 

                                     (.161)تربوي  عام   ئومباد ،تاعلق مبحاوى املادة الاعليمي  ولمكاني  تدريسها

 ئ،ري معني على اجلانب الاطبيقي، فهي تزوده مبخالف األسس واملباديالرتبوي  تة ئلذا املباد

وهي اخلطوة اليت حتول األسس األخرى  ،للدارس اليت جتعله أكثر تنظيما واتساقا وأكثر مالءم 

والعمل هبا للحصول  ئوالبد من الاقيد هباذه املباد ،نظري  لىل واقع عملي تنفياذي ئمن مباد

 على دراس  تطبيقي  أكثر جناحا.

                                                                        تنظيم املادة التعليمية: ئمباد 4.1.3.1

قباال على املادة اليت لجيعل الطالب أكثر  ،ن الانظيم والوضوح الاذي يكسو املادة الاعليمي ل

. الاعليمي املطلوب يف العديد من اجلوانب وهو   ،كما حيفزه على االعاماد على نفسه  ،يدرسها

 ،ات اجلديدةلن بعض املواد األساسي  لاعليم لة  أجنبي  قد حيشد فيها كما كبريا من املفرد

وحنو ذلك ماجاهال يف ذلك أن اهلدف الرئيسي  ،واجلمل املعقدة ،والفقرات الطويل  ،واألسطر

مواد تساعد  ،أن ياعلم أبقل الاوجيهات من املعلم ،هو تقدمي مواد يساطيع من خالهلا املاعلم

املواد  على النمو املسامر يف املهارات اللةوي  وعاداهتا، ولاذلك كان البد من أن تشامل

الاعليمي  على مدى ماعدد من األنشط  اللةوي  والثقافي  لانمي  املهارات وفهم الثقاف  واسايعاهبا 

خرى جيعل من تنمي  كل مهارة تنمي  لأل ،ومن مث  تنظيم املواد واملهارات بشكل مااابع مسامر

سابقه،  ملساوى أعمق وأوسع من يف ترابط عضوي، كما جيعل من تنمي  كل مساوى تنمي   

                                                            

، الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقني بلةات أخرى، لعداده (1983) الناق ، حممود كامل، وطعيم  رشدي (161)
 47ص  ،حتليله، تقوميه
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فاجملرد وهكاذا ومما جيدر يف  ،كما جيب يف صياغ  املواد تقدمي احملسوس  ،وهكاذا يف تاابع مسامر

اخايار احملاوى الاذي جياذب الدارس ويفيده بشكل يرتبط فيه  ،املاعلق  بانظيم املادة ئهاذه املباد

                                     (.162)احملاوى أبغراض الدارس وخرباته وما يهمه يف دراس  اللة  

 الضوابط الرتبوية  4.1.3.2

الرتاكيب اللةوي  واملفاهيم  –املفردات  –وتشمل هاذه الضوابط عدة جماالت هي )األصوات 

 (.163)واملضامني الثقافي  واألسلوب

 يةئالوضوح واالنقرا 4.1.3.3

ذ يساحسن فيها عدة والوضوح يف املواد املاعلم  املطبوع ، ل ،ويقصد ابلوضوح هنا السهول 

 أمور تسهل على املاعلم الاعامل معها بدون صعوابت وهي:

             ياناسب مع حجم الكااب يفضل اساخدام خط النسخ. ،حجم اخلط يكون كبريا وواضحا -

                       سطر واسع  ومرحي  وأن يقل عدد األسطر.املسافات يساحسن أن تكون بني األ -

                         (.164يفضل أن يكون قليل اللمعان لئال يرهق العني )الورق  -

أما اإلنقرائي  فيقصد هبا الاطابق بني املادة الاعليمي  املكاوب  والقدرة القرائي  للطلب  الاذين  -

أعدت هلم لعادة الاعليمي  وتعرف أيضا أبهنا "املساوى الاذي ميثل اساعاب وفهم الطلب  لنص 

وهناك عدة معايري للحكم على درج  مقروئي  الكااب املدرسي منها صعوب  الكلم   مكاوب.

                                                            

 48-47ص نفس املرجع السابق،  (162)

 48املرجع السابق ص  (163)

 31نفسه ص السابق املرجع  (164)
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ومن املواصفات اليت جيب على الطالب فهم املادة  (.165) "ودرج  شيوعها وطول اجلمل 

                                   واسايعاهبا.

 ضبط النص ابحلركات ضبطا كامال. -

 لصور والرسوم الاوضيحي .تزويد املادة مبا يكفي من ا -

 الانوع يف طريق  تناول املادة بني احلوار والسرد واألسلوب القصصي. -

 (.166)وصورة تدل على غرضه  ،جعل الةالف جاذااب وعليه عنوان واضح -

 :احملتوى املعريف 4.1.4

 لن أهم األهداف يف األساس املعريف، عند وضع املنهج:

 اكاساب املعرف . -1

 الافكري. تنمي  القدرة على -2

 اكاساب االجتاهات املناسب . -3

 تنمي  املهارات الضروري  يف اجملاالت الاعليمي  املخالف . -4

 وأهم معايري اخايار احملاوى املاميز هي:

 صدق وأمهي  املادة الدراسي ،كمعرف  منظم . -1

 مناسب  حلاجات وميول واهامام الطالب. -2

 .(167.)ة زمني  حمددةقابلي  احملاوى لالسامرار والبقاء، دون تةيري لفرت  -3

                                                            

 152، ص 1(، مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوي   ط 2008موسى )مسارة نواف، أمحد والعديلي، عبد السالم  (165)

(، الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقني بلةات أخرى لعداده، 1983الناق ، حممود كامل وطعيم  رشدي ) (166)
 54/58/59تقوميه ص  –حتليله 
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للمحاوى املعريف أمهي  كربى تاضح معاملها يف كونه ميثل حاجات الدراسني وينمي ميوالهتم. 

                           وأهم الضوابط اليت وجب أن تشاةل عليها املادة الاعليمي  هي مايلي:

 أن تعارب املادة عن اللة  والثقاف  العربي  اإلسالمي . -

 ون ماصال أبغراض الدارسني وأن يكون ذا معىن ودالل  ابلنسب  لليهم.أن يك -

 ساخدام.أن تكون املعارف كافي  لال -

أن تقدم املعارف بشكل واضح ودقيق، ألن طريق  العرض ومنطه ضروراين للوضوح والقبول  -

 من الدارس.

 .(168)مراعاة الدق  واحلداث  يف املعلومات  -

يس: يقصد ابملناسب  هنا مناسب  املادة الاعليمي  لألهداف اليت وضعت املناسب  والقابلي  للادر 

من أجلها ولاحقيق الاعليم الفعال ملهارات اللة . أما القابلي  للادريس فيقصد هبا هنا أيضا 

اتفاق املادة مع مباديء الادريس اجليد، ولكل منهما ضوابط جيب االحاكام لليها يف أثناء 

             وهي:لعداد املادة العلمي  

 أن تاماشى املادة مع األغراض اليت وضعت من أجلها. -

أن تكون اقاصادي  يف الوقت الاذي تساةرقه ويف الاكلف  املادي  واجلهد املطلوب من املعلم  -

 واملاعلم مع توافر الكفاءة والفاعلي .

 الادريس اجليد. ئأن تافق املادة ومباد -

                                                                                                                                                                          

 ل منشور(، األساس املعريف لبناء املنهج الدراسي،مقا2011رسي)املوجيه  (167)

الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقني بلةات أخرى لعداده، (، 1983) الناق ، حممود كامل وطعيم  رشدي (168)
 54تقوميه، ص –حتليله 
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 وتعلم مهارات جديدة. ،تقان املهاراتلراحل أخرى من أن تراعى لعداد املاعلم مل -

 أن تزود املاعلم ابلثروة اللفظي  املناسب . -

 (. 169)طي للمعلم فرص  للاعديل والاوفيق والزايدة والانمي  عأن ت

تربوي  عام  جيب أن ال نةفلها، وتاعلق  ئ: لضاف  لىل ماقيل فهناك مبادتربوية عامة ئمباد

الادريبات االخابارات، الوسائل الاعليمي ( وسوف خناصر احلديث هنا عن لمجاال ابألهداف / 

                                                                             األهداف والادريبات ابعابار أهنا األهم.

ساهام  : هي من أهم العوامل األساسي  اليت تساعد على حتديد احملاوى الاذياألهداف 4.1.5

، فاألهداف تساعد على اخايار اخلربات الرتبوي ، للمنهج املدرسي، كما املادة الاعليمي  بصياغاه

 .(170)لنساني  تساهم يف تفريد الاعليم، وجعله أكثر

، (171)وتساعد أيضا املعلمني على اطالع اآلابء وغريهم، من أفراد اجملامع على مايام تدريسه

ي  العام ، حتدد احملاوى الالزم الاذي سيقوم املعلم بادريسه فالربغم من أن األهداف الرتبو 

للطالب، لال أهنا مل تبني كيفي  حتقيقها، أو الوصول لليها، واليام ذلك لال من خالل صياغ  

 .(172األهداف الاعليمي )

 

                                                            

(، الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقني بلةات أخرى لعداده، 1983الناق ، حممود كامل وطعيم  رشدي ) (169)
 54/55/59ه، صتقومي –حتليله 

 26-25، الدار الصولاي  الرايض،ص1، املدخل لىل الادريس الفعا،ط(9991) حسن عايل ،أمحد املنويف،سعيد جابر (170)

 77، دار الشروق، ص1(، اساخدام األهداف الاعليمي  يف مجيع املواد الدراسي ،ط1991جودة أمحد سعادة ) (171)

، 1علم لىل صياغ  األهداف الاعليمي  والسلوكي  واملهارات الادريسي ، ط، دليل امل(1996)حممد السيد حممد مرزوق (172)
 80دار ابن اجلوزي اململك  العربي  السعودي ، ص
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: لن ما يثبت املعلومات ويعني على تاذكرها الادريبات ولاذا من الضروري التدريبات 4.1.6

شك أن الادريبات تسهم بدور كبري يف عملي  مادة تعليمي  على الادريبات، فال  اشامال أي

ولنباء الادريبات خطوات نوجزها يف  ،(173)الاعلم، فهي جزء أساسي من الكااب الاعليمي

 مايلي:

 حتديد أهداف الادريب. -1

 حتديد احملاور الرئيسي   للادريب. -2

 .(174) صياغ  املفرادات -3

ا كل ما ياعلق ابملادة اللةوي  وكيفي  تقدميها يف املادة الدراسي  : ويقصد هباألسس اللغوية

 ،املخصص  لاعليم اللةات األجنبي ، فاللة  تاكون من أصوات وحروف وكلمات وتراكيب

 ،تاألف مع بعضها لاقدمي املعىن، ولدى تقدمي هاذه العناصر اللةوي  وجب مراعاة طبيع  اللة 

هباذه املكوانت بدون الدخول يف الافاصيل  ،ئصها املاعلق اليت يام تعليمها ولبراز أهم خصا

                                                                            املرهق  للماعلم. ألن اهلدف هو تعليم اللة  وليس الاعلم منها وأهم هاذه األسس:

 أن تعامد املادة اللة  العربي  الفصحى املأنوس . -

 تكون اللة  طبيعي  وليست مصطنع  صحيح  يف بنائها وتراكيبها. أن -

 أن تراعي الدق  والسالم  والصح  يف املعلومات اللةوي . -

 أن تعامد املادة على اللة  األساسي  مامثل  يف قائم  مفردات شائع  معامدة. -

                                                            

 أسس بناء الادريبات يف كاب تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، شبك  األلوك ، (،2016) السيد العريب يوسف (173)
 2ص

 80النفس الاعليمي، جامع  االسكندري ، صعلم (، 1988) حممد مليحي وآخرون (174)
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 املساطاع. رأن تاجنب املادة اساخدام اللة  الوسيط  قد -

 ادة هجاء الكلمات وحتليلها وتركيبها.أن تعاجل امل -

 أن يعاجل اجلانب الصويت من البداي  ابساخدام مفردات ذات معىن. -

 أن تعامد املادة على الرتاكيب شائع  االساعمال. -

 أن يام جتنب القواعد الةامض  وصعب  الفهم وقليل  االساخدام. -

 ب عليه.أن يربز الرتكيب املقصود بشكل واضح وأن يام الادري -

 أن أتخاذ الكلمات الوظيفي  اهاماما كبريا. -

 (.175)أن يلافت لىل املشكالت اللةوي  اليت تربزها الدراسات والبحوث  -

 اثنيا: مكوانت الوحدات الدراسية 4.2

وضحنا من قبل أن الوحدة الدراسي  تاكون من جمموع  الدروس أو املوضوعات الدراسي  

ر نظام الوحدات الدراسي  أن الوحدات هلا العديد من األهداف وأتيت أمهي  اخايا ،املااابع 

وتنمي قدراته   ،اليت تدعم لمكاانت الطالب ما يشعر أنه حباج  لليه من معلومات ،الرتبوي 

                                                  (.176)املهارات  هواملناقش  وتكسب ،كالقدرة على العمل اجلماعي

ه الدراس  على نظام الوحدات اللةوي  مبني  على أسس النظري  البنيوي ، فاظهر وساعمد هاذ

                                          (.177اللة  نسيجا ماجانسا ماكامال مرتابط األجزاء )

                                                            

، الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  للناطقني بلةات أخرى، لعداده (1983) الناق  حممود كامل وطعيم  رشدي (175)
 65-64-61حتليله تقوميه ص 

 263ر املسرية، ص ، عمان، دا2(، أسس بناء املناهج وتنظيمها ط2007الوكيل، حلمي أمحد واملفيت، حممد أمني ) (176)

(، تطويع نظام الوحدات اللةوي  يف تعليم العربي  ألغراض خاص ، املؤمتر الثاين 2011عيسوى، حممود مزغيين ) (177)
 6اجلامع  اإلسالمي  العاملي  يف ماليزاي، ص  -للةات، قسم اللة  العربي ، كلي  معارف الوحي والعلوم اإلنساني 
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جتعل منها مادة تعليمي  ترفيهي  وشيق ، ناذكر  ،وهناك بعض السمات تاسم هبا الوحدات اللةوي 

                                                                                              سبيل املثال: منها على

 الوحدة كل مرتابط تعاجل مجيع مساوايت الاحليل اللةوي لدى الطالب. -

 ومرتابط فال جيوز الفصل بني أجزائها. ،الوحدة نسيج واحد وماكامل -

   واخلاص  ترتابط داخل بناء الوحدة.أهداف الوحدة العام -

 معاجل  مهارات كل وحدة على شكل عمل ماكامل ومرتابط ومانوع األساليب. -

تنوع األساليب مع تنوع املهارات اللةوي  فاذلك يصقل قدرة الطالب اللةوي  وجيعله أقدر  -

 على اساخدام اللة  يف املواقف املخالف .

تزيد يف حب الطالب للة  العربي  ويعمل على لثراء معارفه  ي اللةوي ختنوع البيئات واملنا -

 وثقافاه.

 (.178هلا صل  وثيق  أبهداف الطالب وماطلباته اللةوي  ) ،موضوعات الوحدات اللةوي  -

العناصر اللةوي : ال ميكن ألي كااب من كاب تعليم اللةات األجنبي  أن خيلو من الدعائم  -

لدعائم متثل العناصر اللةوي ، فمعرفاها تساعد الطالب على األساسي  لاعليم أي لة ، وهاذه ا

 معرف  طبيع  اللة .

 ،واللة  لعربي  تاكون من ثالث  دعائم وهي: األصوات اليت تعد اللبن  األساسي  للة  واملفردات

واليت يدرس علم الصرف بنياها وتركيبها  ،اليت تاكون كل واحدة منها من جمموع  من األصوات

                                                            

 15، ص املرجع السابق (178)
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اليت تاألف من جمموع  من الكلمات املنظم  بطريق  خاص ، واليت ختضع  ،الرتاكيب واجلمل أو

وسناطرق لىل هاذه العناصر وأسس اخايارها  .(179) النحولقواعد وقوانني اللة  مامثل  يف علم 

                                                            يف تصميم الوحدات الدراسي :

من أشد الصعوابت اليت تواجه  ،: يعد نطق األصوات من خمارجها الصحيح اتاألصو  4.2.1

وذلك بسبب اساحكام أصوات اللة  األم لديهم، ذلك ألن نطق  ،اللةات األجنبي  يماعلم

األصوات يادخل فيه عامل فسيولوجي، وهو أن اجلهاز النطقي للطالب يكون قد تكيف على 

خراج لمن  ،مه للة  أجنبي  ال يامكن جهازه النطقيلةاه األم مناذ صةره، ولاذا فلدى تعل

                                                    (.180لال بعد الادريب املكثف ) ،األصوات اليت ال توجد يف لةاه األم

 أسس تقدمي األصوات يف الوحدات الدراسية: نذكر مايلي:

                     الب على نطقه ووضعه الطبيعي.تقدمي الصوت مفردا من خالل كلمات ليعااد الط -

تعليم الطالب الطول الطبيعي لألصوات الصاما    ،تقدمي األصوات الصاما  والصائا  -

تعليم نطق الصامت مع مجيع  –حول ذلك من خالل تكثيف الادريبات حول  ،والصائا 

                                                                                   (.181)احلركات يف خمالف مواقع الكلم  

                                                            

، القاهرة، دار 1الصوتيات اللة : دراس  تطبيقي  على أصوات اللة  العربي ، ط  (،2009)الل، عبد الةفار حامد،ه (179)
  11الكااب احلديث، ص 

، 2، تعلم وتعليم األصوات العربي  الصعب  لةري الناطقني هبا للمعلم واملاعلم ط (1993) حممد عبد الفااح حمجوب (180)
 12ص ، اطقني هبا، وحدة البحوث واملناهجرى معهد اللة  العربي  لةري النمك  املكرم ، جامع  أم الق

-15، تعليم وتعلم األصوات العربي  الصعب  لةري الناطقني هبا للمعلم واملاعلم ص (1993) حممد عبد الفااح حمجوب (181)
16 
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الاعريف بظاهرة اإلدغام والاةريات الصوتي  اليت تنجم عن  -الاعريف ابلظواهر الصوتي  للة  -

 األصوات املاشاهب .

 .عدم الرتكيز على تفصيالت ودقائق األصوات اللةوي   -الربط بني صوت احلرف وشكله -

                                                                                               (.182)وات يف جمموعات ماجانس  ومادرج  تقدمي األص -

عناي  كبرية ابملفردات وقد تركزت تلك  ،العرب قدميا وحديثا ون: أوىل اللةوياملفردات 4.2.2

 ،لىل أهنم حديثا أبدوا اهامامهم لىل املفردات - بشكل أساسي على الناطقني ابلعربي ،العناي 

جياد ما يناسبهم دائما للرتكز على حاجات الدارسني غري الناطقني ابلعربي  لاذا وجب 

على دراس  العربي . فاملفردات لذن واحدة من أوائل األشياء اليت اهام هبا علماء  ،ويشجعهم

                                                                               (.183)اللة  الاطبيقيون 

ذلك ألن اللة  العربي  كل  ،ولكن البد من ربط تعلم املفردات ابلعناصر اللةوي  األخرى

ماكامل. وتعرف املفردة أبهنا أصةر وحدة لةوي  تكون جمردة أو مزيدة، ومن املفيد يف تعليم 

على  ،من سوابق ولواحق لذ يساعد ذلك الطالب ،الكلمات تعريف الطالب مبكوانت الكلم 

فهم معناها مع مراعاة املساوايت اللةوي  يف تقدمي وحتليل املفردات واملعلومات املناسب  عن 

  (.184الزوائد وحنو ذلك من اجلوانب الصرفي  )

                             

                                                            

، القاهرة، 1بي  لألجانب، ط ، املرجع يف تعليم اللة  العر (2003) يونس، فاحي علي والشيخ، حممد عبد الرؤوف (182)
 91-90، ص مكاب  وهب 

 6، ترمج  وحتقيق انصر بن غايل ص 1(، تطوير مناهج تعليم اللة ،ط2012رياشاردز جاك ) (183)
 90-89، أساليب تدريس اللة  العربي  ص (2000) اخلويل حممد علي (184)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



98 

 

 أسس تقدمي املفردات يف الوحدات الدراسية

اليت تنظم طريق  تقدميها بشكل يسهل على الدارس  ،األسسخيضع لبعض  لن تقدمي املفردات

 وأمهها:

ساخدام املشرتك  احلسي  امللموس  شائع  اال ،أن تعامد الدروس األوىل على املفردات العام  -

 بني لةات الدارسني.

وعا وهو املدلول األكثر شي ،أن تقاصر املداخل األوىل لاعليم املفردات على مدلول واحد -

 للمفردات ذات املدلوالت املاعددة أو االساعماالت اجملازي  املخالف .

ومن األصل لىل املشاق أو تادرج  ،أن يراعي الادرج يف تقدمي املفردات من احملسوس لىل اجملرد -

  (.185)وينبةي أن يكون وفق خط  حمكم   ،املفردات تدرجا عاداي

دات وفق خط  معين  على أال يكون الاكرار منطيا أن يعامد الاكرار أسلواب يف تقدمي املفر  -

                                                               بصورة واحدة، ولمنا يكون انميا أو مسامرا يف منوه.

واخابارها من القائم  عند الوصول لىل املساوى  ،أن يعامد على معيارين لاقدمي املفردات -

ومها أمهي  املفردة على املساوى الرتكييب ودرج  حاج  الدارس لىل  ،ي للمفرداتالاجريدي واملعنو 

    املفردات املعنوي .

واملفردات املألوف  يف تراكيب ومواقف  ،أن تساخدم املفردات اجلديدة يف تراكيب مألوف  -

                                                                   .(186)جديدة 

                                                            

لربامج تعليم العربي  ، جامع  أم القری ، معهد ، دليل عمل يف لعداد املواد الاعليمي  (1985)رشدي أمحد طعيم   (185)
 284ص اللة  العربي  ، وحدة البحوث و املناهج ، مك  املكرم  ،
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 تقدمي املفردات من احلقول الداللي ، ومعناه تنظيم عدد من املفردات يف سياق واحد. -

                                                                                (.187)اليت ال حتااج لىل عناء كبري لاعرفهما  ،اساخدام الصورة وخباص  يف املعاين احلسي  -
              

  الرتاكيب اللغوية 4.2.3

رسون اويقصد هبا قواعد اللة  اليت تعد من أكثر اجلوانب صعوب  ملاعلم اللة ، لذ يعاين الد

النحو العريب فكيف ابألجنيب، فقواعد اللة  العربي  يف أثناء تعلمهم  ،العرب من صعوابت كبرية

ال يكاد يدخل لليها  ،لسفي يف تشعبها وتعددها على أسس منطقي  وف ،ماشعب  ماعددة ومبني 

 غورها حىت ينزلق لىل مااهات قد يضل فيها املسالك ربنفسها ليسالدارس من أبناء العربي  

(188.)                            

لاذا وجب أال يقدم النحو لةري الناطق ابللة  العربي  كما يقدم للناطق هبا، لذ يكفي أن أيخاذ 

  والامكن من الاواصل هبا، لاذا فبداي  يام تقدمي القواعد اليت منه ما يساعده على فهم العربي

ملا حتااجه من  ،ترتبط ببناء اجلمل  وترتيب الكلمات أكثر من الرتكيز على أواخر الكلمات

                                             .(189)وخباص  يف بداي  تعلمه اللة  العربي   ،عمل عقلي يشق على الدارس

س اهلدف من تقدمي القواعد وتعليمها هو القواعد ذاهتا، لمنا اهلدف هو أن تكون تلك فلي

 ،حاجاته من خالهلا أن يعرب عن خمالفوسيل  لامكني الدارس من بناء مجل يساطيع  ،القواعد

                                                                                                                                                                          

، مكاب  الرتبي  العريب لدول 2وقائع ندوات تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، ج  (،1985) عبد هللا عمر الصديق (186)
 263-262اخلليج، ص 

  .، طرق تنمي  املفردات يف سلسل  تعليمي  لاعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها(2011) سكر، شادي جماي (187)
 9ص  ،، تعليم اللة  العربي  دراس  حتليلي  ومواقف تطبيقي ، القاهرة، دار املعارف(1969) قورة، حسني سليمان (188)
ادائي ، القاهرة، دار املعارف، د.ت، ص (، تدريس اللة  العربي  ابملرحل  اإلب1998جماور، حممد صالح الدين ) (189)

267-268 
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وفهم  ،والكااب  ،يف املواقف اليومي ، وقواعد اللة  العربي  وسيل  لاقومي اللسان وصح  الكالم

ب واملسموع، وعلى الطالب أن يعرف كيف يساخدمها وليس كيف حيفظها ويردد املكاو 

  (.190)نصوصها 

 داوود عبده فيما يلي: ئوقد خلص هاذه املباد :اختيار الرتاكيب اللغوية ئمباد

 اخايار الرتاكيب الشائع . -

 اناقاء عدد حمدود من الرتاكيب. -

 اساخدام تراكيب جديدة يف مفردات غري جديدة. -

 الاكرار. -

 نواة الرتكيب قبل الرتكيب املوسع. -

 لدخال الرتكيب من خالل كلمات حتافظ ابجلاذع دون تةري. -

 برتكيب واحد من الرتاكيب اليت تؤدي نفس املعىن.كافاء ال ا -

                                                                   (.191)دخال تركيب وأتجيل شرحه لعدم  -

 

 

  

 
                                                            

طرق تعليم النحو  –، وينظر تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها واجتاهاته (2011) زكرايء عبد الوهاب والرتك رمي (190)
بي ، كلي  معارف الوحي العريب لةري الناطقني ابللة  العربي ، الطريق  االلاقائي  منوذجا، املؤمتر الثاين للةات، قسم اللة  العر 

 298-297والعلوم اإلنساني ، اجلامع  االسالمي  العاملي  يف ماليزاي، ص 
 199-155، عمان: دار الكرمل، ص 1(، من قضااي اللة  العربي  ط 2005عبده داوود )( 191)
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 :امساخل بابال

 الربانمج املقرتح :الوحدات الدراسية

 

 الوحدة األوىل: 5.1

 

 

 أورواب تطّور يف اإلسالمي  احلضارة :    أثرالدرس األول 5.1.1

 : العلم يف اإلسالم.الدرس الثاين 5.1.2

 : راريخ الادوين اإلسالمي.الدرس الثالث 5.1.3
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 الدرس األول: 5.1.1

 (192)اإلسالمية يف تطّور أوروابأثر احلضارة 

كان العصر العباسي من أزهى عصور اإلسالم، فقد فاح هللا للمسلمني األرض فامادت دول  

 اإلسالم من احمليط غراب  لىل حدود الصني واهلند شرقا .                                               

ترمجت الثقافات األجنبي ، وأُنشئت املدارس، ويف هاذا العصر ازدهرت اآلداب  العربي  والعلوم، و 

واملفكرين، وبلةت احلضارة اإلسالمي  قم   ،والفالسف  ،واماألت حلقات العلم ابلعلماء

                                                         وصلت لىل ما وراء حدود الدول  اإلسالمي . و ،عظماها

لضاع أكثر العلم ولاأخرت النهض   ،لوال حضارة اإلسالم اعرتف املؤرخون الةربيون أبنه

األوروبي  سنني طويل . فقد كانت أورواب تعيش يف جهل وختّلف، فاجّته األوربيون لىل علوم 

 (م1130)املسلمني وجعلوها نورا يضيء هلم الطريق لىل النهض . ويف عام ثالثني ومائ  وألف 

من العربي  لىل الالتني  أشهر مصنفات علماء نقلت  ،أسست يف األندلس مدرس  للرتمج 

املسلمني مثل: الرزاي، وابن سينا، وجابر بن حيان، وابن اهليثم، وابن رشد، كما نُقلت لىل 

من مؤلفات اليواننيني الاذين ترمجت كابهم   ،ضا  أشهر مصنفات علماء املسلمنيالالتيني  أي

 .                لىل العربّي  وضاعت أصوهلا،مثل: أرسطو وجالينوس

 ما أييت: من  اجملاالت اليت برع فيها املسلمون وطوروها، فاسافاد منها األوربيون يف هنضاهم،

           

                                                            

، 59الثالث، ص  تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء (،2011شحادة عاصم وآخرون )(192)
 ، باصرفاجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي
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 : الطب والصيدلة

ترجم املسلمون العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني  لىل اللة  العربي ، وزادوا يف الطّب زايداتٍّ  

الاجارب يف خمارباهتم ومساشفياهتم، وكان أطباء املسلمني أول من كبرية، وكانوا يقومون إبجراء 

اساخدم الاخدير يف العملّيات اجلراحي  واكاشفوا الدورة الدموي  الصةرى. ومن أشهر األطباء 

املسلمني أبو القاسم الزهراوي، وأبو بكر الرازي، وابن الّنفيس، وابن سينا، فضال  عن ذلك فقد 

                                                                                                                                            سس علم الصيدل . وضع أطباء املسلمني أ

 الّرايضيات:

بن اشاةل املسلمون بعلم اجلرب وألّفوا فيه أتليفا علميا منّظما . وأّول من أّلف يف اجلرب حممد 

                                                   موسى اخلوارزمي، واملسلمون هم أول من عرف الّصفَر. 

 الفلك: 

برع املسلمون يف علم الفلك ونقلوه لىل أورواب، ومازالت كثري من اجملموعات الّنجمي  اليت  

 املسلمني حمّمد البّااين والبريويّن. حتمل أمساءها العربّي  يف اللةات األوروبي  . ومن علماء الفلك

لّن الرتاث الاذي تركاه احلضارة اإلسالمي  يف جمال العلم، هو األساس الاذي قامت عليه الّنهض  

 العلمي .
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 التدريبات 5.1.1.1

 التدريب األول:

 اقرأ النص  جيدا  مث أجب عن األسئل  الاالي :    

 : اخرت عنواان آخر من اآليت:1

 *احلضارة اإلسالمي  ُتسهم يف تطور أورواب.

 *آاثر احلضارة اإلسالمي  على تطور أوراب.

 *أسس احلضارة اإلسالمي  علمي .                                                   

 ر العباسي ابلنسب  لىل العصور األخرى؟: ماذا يُعد العص2

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

 ابدأ اإلجاب  بكلم  ) املسلمون(: يف أي علم برع املسلمون؟3

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

 األساس الاذي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟: ما 4

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

 : ما هي أبرز اجملاالت اليت برع فيها املسلمون؟5

............................................................................. 
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 :ثاينالتدريب ال

 هات املرادف ملا حتاه خط: -أ 

 جهل وختلف كانت   أوراب تعيش يف

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

 ما وراء حدود الدول  اإلسالمي .وصلت احلضارة اإلسالمي  لىل 

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

 هات  املضاد للكلمات اآلتي  من النص: -ب

 ....احنسرت:......

 تطورت: .........

 :التدريب الثالث

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  ابحلاذف أو ابلاعويض أو ابلامدد أو ابلاقلص أو ابلابادل أو 

  .ابإلضاف 

 يف هاذا العصر ازدهرت اآلداب العربي  والعلوم.-1

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

 ثقافات األجنبي .تُرمجت ال -2

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

 أُنشئت املدراس.-3

................................................................ 
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 .ترجم املسلمون العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني   لىل اللة  العربي  -4

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

 اعرتف املؤرخون الةربيون  بفضل احلضارة اإلسالمي  .-5

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

 :التدريب الرابع

 :امأل الفراغ ابلكلم  املناسب 

 الطريق لىل النهض . ....... العلم نورا  يضيء  هلم .جعل-1
 احلضارة اإلسالمي    ...... قم  عظماها. -2
 املسلمون ...... بعلم اجلرب.-3
 ُوِضعت ....... علم الصيدل .  -4

 التدريب اخلامس:

 أعد  بناء   تركيب  اجلمل الاالي :

 . العلم ابلعلماء والفالسف  واملفكرين حلقات اماألت -1
 م س                                         م س    م ف                             

 .ابلعلم والعلماء والفالسف   اماألت لعلما حلقات

 رض.للمسلمني األ هللا فاح  - 2
 م س      م ف  م س               

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

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

 يف الفلك.  املسلمون  برع  -3
 م س              م س  م ف           

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

 املدارس: أُنشئت  -4
 م ف      م س          

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

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

....................................... 
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 الدرس الثاين: 5.1.2

 (193) العلم يف اإلسالم

، وجعله من ضرورايت احلياة. وأول آي  نزلت يف حث اإلسالم املسلمني على طلب العلم

(. وأمران الرسول 194) {اقـْرَْأ اِبْسِم َربَِّك الَّاِذي َخَلقَ }القرآن الكرمي، أمرت ابلقراءة قال تعاىل: 

  (.195)( مسلمٍّ  على كلِّ   ٌ يضَ رِ فَ  مِ لْ العِ  بُ لَ صلى هللا عليه وسلم بطلب العلم ،حيُث قال: )طَ 

املسلمني لىل تعّلم كّل العلوم النافع ، سواء أكانت ديني  أم دنيوي . فأما العلوم  يدعو اإلسالمُ  

سول م الرَّ نه معرف  ربه ورسوله، ودينه. علَّ الديني ، فهي أفضل العلوم ،ألن اإلنسان بواسطاها ميك

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي }م هاذه العلوم وأُِمر باعليمها للناس، لقوله تعاىل: ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  َلَقْد َمنَّ اَّللَّ

ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلِّمُ  ُهُم اْلِكَااَب َواحلِْْكَمَ  َوِلْن َكانُوا ِلْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوال  ِمْن أَنْـُفِسِهْم يـَاـْ

  (.196) {ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَللٍّ ُمِبنيٍّ 

حيااج لىل العلوم الديني  والدنيوي ، هلاذا اهاّم هبا اإلسالم ولفت اناباه املسلم لالسافادة اإلنسان 

ت اليت تدعو اإلنسان منها. ونظرا  لىل أمهي  العلم لإلنسان يف الدارين ،جاء القرآن حافال  ابآلاي

لىل الّنظر يف الكون من أرض ومساء، وجبال، وحيوان ،اليت ياحقق من خالهلا كمال اإلميان 

                                                            

، 44تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(193)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف

 1العلق اآلي   (194)
 حديث صحيح، رواه بن ماج  (195)

 164عمران اآلي  آل  (196)
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت }ابهلل، قال عّز وجّل:   (18)َوِلىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت  (17)أََفاَل يـَْنظُُروَن ِلىَل اإْلِ

 (.197) {(20)َوِلىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  (19) َوِلىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ 

للعلماء يف اجملامع دوٌر مهٌم، ألهنم يساعدون النّاس على اخلروج من ظلمات اجلهل لىل نور 

العلم، وهلاذا السبب أكرم اإلسالم العلماء ومدحهم يف آايت كثريةٍّ، منها قوله تعاىل: 

 (. 198) {َن َوالَّاِذيَن ال يـَْعَلُمونَيْسَاِوي الَّاِذيَن يـَْعَلُمو  َهلْ  ُقلْ }

اهام اإلسالم ابلعلم ودعا لليه ، واهاّم ابلعلماء فأكرمهم وهاّذب نفوسهم من الّرذائل، فنسأل 

  هللا أن جيعلنا من العلماء العاملني ملا فيه خرُي اإلسالم واملسلمني.

 التدريبات 5.1.2.1

 : التدريب  األول

 ئل  اآلتي :اقرأ النص جيدا مث أجب عن األس

 اقرتح  عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 *اإلسالم حيث على العلم.

 *مبادئ العلم لسالمي .

 *أساس العلم لسالميٌّ.

 ما أول آي  نزلت يف القرآن؟ -2

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

                                                            

 20 -17الةاشي  اآلي   (197)

 9الزمر اآلي   (198)
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 لىل ماذا دعت؟ -3

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

 تعد العلوم الديني  أفضل العلوم؟ ملاذا -4

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

 ما دور العلماء يف اجملامع جتاه الناس؟ -5

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

 : التدريب الثاين

 هات مرادفا ملا وضع حتاه خط: -أ

 .الداريننظرا ألمهي  العلم لإلنسان يف  -1

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

 . الرذائلهاذب نفوسهم من  - 2

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

من أرض ومساء وجبال  الكون يفالنظر اليت تدعو اإلنسان لىل  ،جاء القرآن حافال ابآلايت -3

 وحيوان.

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

 هات املضاد للكلمات الاالي : -ب

 ..............يساوي 

 ................النافع  
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 .................هام  ا

 التدريب الثالث: 
 

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو  الاعويض أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو 

 اإلضاف   .

 حيااج اإلنسان لىل العلوم الدنيوي . -1

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

 م هاذه العلوم.ه وسلَّ ى هللا عليسول صلَّ م الرّ لِّ عُ  -2

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

 ميكنه معرف   ربه  ورسوله ودينه. -3

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

 .جاء القرآن حافال ابآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل النظر يف خملوقات هللا -4

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

 م كل العلوم النافع .يدعو اإلسالم   املسلمني لىل تعلُّ  -5

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

 التدريب  الرابع:  

 لنص:امأل الفراغ ابلكلم  املناسب  من ا

 ملسلمني  على طلب العلم.اإلسالم ........ا -1
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 بطلب العلم.أمر  -صلى هللا عليه وسلم-.........     الرسول -2

 آي  يف القرآن الكرمي........     أنزلت  -3

 املسلمون ..... لىل  تعلم العلوم  النافع . -4

 خملوقات هللا. حافال ابآلايت اليت  تدعو اإلنسان لىل النظر يف .....جاء  -5

 التدريب  اخلامس: 

 على مثال اجلمل  األوىل: أعد بناء تركيب  اجلمل اآلتي  

 .لىل تعلم العلوم النافع  املسلمني إلسالما يدعو-1
 م س                       م س م س                        م ف          

 .لىل تعلم العلوم النافع  املسلمني يدعو إلسالما -2
 م س                         م سم ف               م س                   

 .لىل تعلم العلوم النافع  اإلسالم دعوهمي املسلمون -3
 م س                       م   س     م ف              م س                     

 .على طلب العلمم  إلسالاحث  -4
 م س                         م س    م ف             

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

......................................................... 
 .يف القرآن نزلت  أول آي  -5

 م س        م ف          م س               

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

 -صلى هللا عليه وسلم– سوللرَّ ا معلُّ  -6
 م س        م ف                  
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............................................... 
................................................ 

 .من الرذائل فوسهمن بهاذَّ  -7
 م س     م س     م ف                    

.............................................................. 
.............................................................. 
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                                                الدرس الثالث  5.1.3  

 اتريخ التدوين اإلسالمي )199(

صلَّى هللا عليه -وكان الرَّسول بداي  على الكاابِ  لىل جانب الرواي ،حرص اإلسالُم مناذ ال

فيحفظونَه وتساعد الصَّلوات على تثبيت  ،يالو ما يوحى لليه على املسلمني -وسلَّم

صلَّى هللا -حفِظهم.وكان املسلمون يكابون ما يُالى عليهم من آايت هللا،حيث اختَّاذ الرَّسول

وكان من حرص اإلسالم على الكااب   وحي يسجلون آايِت القرآن الكرمي.ُكاَّااب  لل  -عليه وسلَّم

جعل فداَء أسرى غزوة بدر تعليم الواحِد منهم عشرة  من  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-أن الرَّسول

 أوالد املسلمني.

هنى عن كااب  احلديث الشريف يف  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-يشري رواة احلديث لىل أن الرَّسول

خشي  االلاباس على  (200) "ين شيئا  سوى القرآن فلَيْمُحهب عَ اَ كَ   نْ مَ "فقال : داي  اإلسالم،ب

فقد اختَّاذ بعض الصَّحاب  رضوان  ولكن هاذا املنع مل يسامر طويال ، الناس بني القرآن واحلديث،

 -مصلَّى هللا عليه وسلَّ –هللا عليهم ألنفسهم كابا سجَّلوا فيها ما مسعوه من رسول هللا 

وكان ممن اختاذ كابا يسجل فيها ما مسعه من رسول هللا :عبد هللا بن عباس و عبد هللا بن  

وقد نشأ علم احلديث  عمررضي هللا عنهم ،وهاذه الكاب كانت بداي  الادوين لعلم احلديث.

وتابعه من أفواه من  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–بعد ذلك ،فُحِرص على حفظ حديث رسول هللا 

                                                            

، 51تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(199)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف

 رواه احلاكم حديث صحيح (200)
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أو ممن تالهم و كان ذلك بدايَ  ُنشوِء علم  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–ن رسول هللا مسعه م

 احلديث ،وظهرت بعد ذلك طبقات احملّدثني من رواة احلديث.

 ونشأت طبق  رواة اللُّة  والشعر، واُعارب الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان العرِب و جْمََمَع علوِمهم،

ويـَْرُوونَُه وكان  ،حياهتم ورارخيهم.وكان الرُّواة يهامون ابلشعر  وحيفظونه وُمْعَجَم ألفاِظهم وِسِجلَّ 

وتاابعت الّرواي  من اجلاهلي  لىل  .حيفظ شعَره ويرويِه يف اجملالس واألندي  ،لكل شاعر راوي 

اإلسالم والِسيَّما مع اْزدايد احلاج  لىل ذلك يف تفسري القرآن ، وشرح احلديث وتفهمه 

وظلَّ الكثري من الرُّواة والعلماء يـَْرووَن شعَر شعرائهم ،  لّرواي ، وزاد االهامام هبا،واتَّسعت ا

وأيب  ،وظهرت فضال  عن ذلك طبق  أخرى من الرَّواة والعلماء َكَحماَّدٍّ الرَّاوي ، وخلف األمحر

 أنساب .عمروبن العالء وأيب عبيدة.وقد نقل لنا هؤالء الرُّواة أدب اجلاهلي  من شعر وخطاب  و 

اهامَّ العلماء والرُّواة حبفظ ما حفظاه العرب  وروته ، فخرجوا لىل البادي  يلاقون ابألعراب 

وحيفظون عنهم ما يـَْرونَه ويكابونَه، ويزيدون به معارفهم، وجيعلونه مصدرا  للمعرف  ومنهال 

 للواردين وطاليب العلم.

 ،احلديث الشريف لىل جانب الكااب اعامد املسلمون على حافظاهم يف نقل القرآن الكرمي و 

رضى هللا  -وبرز كثري من حفظ  املسلمني  ومن أشهرهم :عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر

 -عنهما

وبناء على ما قدمناه، نساطيع أن نقرَّ أبن الرَّواي  والقراءة والكااب  قد أسهمت مجيُعها يف حفظ 

حفظ احلديث الشريف من الضَّياع وتسجيل اللُّة  القرآن الكرمي من الابديل والاةيري، ويف 

 العربي  وحفظها من الضَّياع واخاالط معانيها.
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 التدريبات 5.1.3.1 

 : التدريب األول 

 اقرأ النص جيدا مث أجب عن األسئل  :

 اخرت عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 *الادوين اإلسالمي حيافظ على الرتاث.

 كااب .*يهام الادوين اإلسالمي ابل

 *اإلسالم حيرص على الادوين.

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

 ما السبب يف هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كااب  احلديث الشريف؟ -2

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

 الكرمي؟اذكر الشيء الاذي اعامد املسلمون عليه يف نقل القرآن  -3

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

 على ماذا حرص اإلسالم؟ -4

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

 اُكاب يف سطر واحد  فكرة عام  عن النص.-5

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

 التدريب الثاين:

 هات مرادف الكلمات اآلتي  من النص: -أ 
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 ف  :   ...........خما

 موردا  :   ..........

 ذاكرهتم: ..........

 هات مضاد الكلمات اآلتي : -ب

 ظهرت.......

 حرص.......

 الضياع........

 التدريب الثالث:

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  ابحلاذف أو ابلاعويض أو ابلامدد أو ابلاقلص  أو ابإلضاف  أو 

 ابلابادل

 ي  على الكااب .حرص اإلسالم مناذ البدا -1

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

 اتَّسعت الرواي . -2

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

 نساطيع أن نُِقرَّ  أبن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت مجيعها يف حفظ القرآن الكرمي. -3

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

 مىن الضياع. -صلَّى هللا عليه وسلَّم–لقدُحِرَص على حفظ حديث رسول هللا   -4

.................................................................. 
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 تعليم الواحد منهم عشرة من أوالد املسلمني. -5

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

 : التدريب الرابع

 (رواة احلديث -حرص -املسلمون-تساعد-اُعارب)امأل الفراغ  ابلكلمات اآلتي  

 هنى عن كااب  احلديث.  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–يشري ....... لىل أن الرَّسول  -1

 ..... املسلمون على حفظ احلديث  الشريف.  -2

 يف نقل القرآن . اعامد .....  لىل حافظاهم -3

 الصلوات ......على تثبيت حفظهم. -4

 ........ الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان العرب.  -5
 

 التدريب  اخلامس:

 أعد تركيب اجلمل اآلتي  على منوال اجلمل  األوىل: 

اذ -1  .كاَّااب للوحي  -صلَّى هللا عليه وسّلم-الرسول  اختَّ
 م س                       م ف                   م س      

 .كاَّااب للوحي  اختاذ -صلَّى هللا عليه وسلَّم–الرسول  -2
 م ف     م س                                 م س                   

 تساعد الصَّلوات على تثبيت حفظهم. -3

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

 هنى عن كااب  احلديث. -وسلَّمصلَّى هللا عليه –الرَّسول  -4

......................................................... 
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 هامام  ابلّرواي .زاد  اال  -5

......................................................... 
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 :ثانيةالوحدة ال 5.2

 

 

  االجاماعيّ  سِ :   من األسُ الدرس األول 5.2.1

 ِمن َعاداِت اجملامِع املاليزيّ : الدرس الثاين 5.2.2

 األسرة يف اإلسالم: الدرس الثالث 5.2.3
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 الدرس األول: 5.2.1

 (201) ةاالجتماعيّ  س  من األس  

وانـْبَـثـََقْت هاذه  ،ومتنعُه مَن الَفسادِ  ليمَ السّ  ين اجملامعَ اليت تبْ   َ االجاماعيّ  سَ سُ األُ  اإلسالمُ  عَ وض

وكانْت الّصالُة أّوَل َمْظَهرٍّ ِمْن  من عقيدِة الّاوحيِد املصدِر األساسّي لديِن اإلسالِم. اأُلُسسُ 

َلِ  َخْلَف لمامٍّ واحدٍّ  وأن ياَِّبُعونَُه  ،َمظاهِر الاّـْنظيِم يف اإلسالِم، والّصالُة مخُس مرّاتٍّ يف الَيوِم والّليـْ

ُضوِر الّصالِة يف َأْوقاهتا بَرٌد وال حرٌّ وال جتارٌة وال يف ِقياِمِه ورُُكوِعه وُسُجوِده، وال مينُعهْم من حُ 

وأّما اجلُُمَعُ  َفِهي ُمْؤمتٌر ُأسُبوعيٌّ وليَس الِةايُ  من اجلُمعِ  صالَة رَْكعانِي  ،خوٌف من َعُدوّ 

 فحسْب، بل حضوُر اخلطبِ ، واجاماعُ املسلمنَي َمَع بعضهم.

يُع املسلمنَي، وباذلَك َوَضَع  اإلسالم أساسا  اثنيا  وفُِرَض الّصياَم يف َشهرٍّ واحدٍّ يصوُمه مج

أّما احلّج  ،للشُّعوِر االجاماعّي عنَد املسلمنَي، ألّن الّصيام جيمُع بنَي الصائمنَي يف جوٍّ روحيٍّّ 

فـَُهَو ُمؤمتٌر َسَنويٌّ عامٌّ للمسلمنَي القادريَن على حضوِر املناسِك من مجيِع أحناِء العامِل، فيلاقوَن 

  اشاوروَن ويابادلوَن املنافَع.وي

جعلت الّصالُة والّصيام واحلجُّ من املسلمني جُمامعا  منَاِظما ، و الزّكاَة جعلْت منهم جمامعا  قوايّ  

والزّكاة يف اإلسالم ضريبٌ  دينيٌ ، ُتدفُع يف زمنٍّ معنّي مرّة  يف كّل  ،ألهّنا َقَضْت على الفقِر والّشدِّة

 كنَي وغريِهم.عامٍّ للفقراِء واملسا 

                                                            

، 67تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(201)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف
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وهاذا الّنظاُم َجَعَل من املسلمنَي جمامعا   ،ومن اأُلسِس االجاماعّي  يف اإلسالِم نظاُم الّزواجِ 

والزواُج وسيلٌ  لبناِء ُأسرةٍّ جديدةٍّ سليم ٍّ يف اجملامِع اإلسالمّي. وضمَّ اإلسالُم لىل نظام  ،سليما  

  الُق واملرياُث.الّزواِج ثالثَ  أشياَء هي: تعّدُد الّزوجاِت والطّ 

وقد أدرَك اإلسالُم أنَّ هاذا الّنظاَم االجاماعيَّ الصَّحيَح حيااُج لىل قـُّوةٍّ حتِميِه، مْن أجِل ذلَك  

أحدا   كان الِقَصاُص يف اإلسالِم َشِديدا ، فالسَّارُق تـُْقَطُع يَُدُه، والزّاين احملصُن يُقاُل، ومن قـََال

 عمدا  قُِاَل.

 :التدريبات   5.2.1.1 

 :التدريب األول

 ماذا وضع اإلسالم؟ -1

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

 ماذا تعارب صالة اجلمع  ابلنسب  للمسلمني؟ -2

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

 من أين انبثقت هاذه األسس؟ -3

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

 كيف جعلت الزكاة اجملامع؟) ابدأ اجلواب يكلم  الزكاة(  -4

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

 اقرتح عنواان آخر للنص من اآليت:   -5

 األسس االجاماعي  حتمي اجملامع من الضياع. *
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 معا ماماسكا.األسس االجاماعي  تصنع جما *

 مبادئ األسس االجاماعي  لسالمي .         *

 التدريب الثاين:

 أ: هات  املرادف ملا وضع حتاه خط:

 وضع اإلسالم األسس االجاماعي  اليت تبين اجملامع

 .الشدةألهنا قضت على  الفقر و 

 .حتميهالنظام االجاماعي حيااج لىل قوة 

 ب: هات من النص مضاد الكلمات اآلتي :

 ................يفا   ضع

 ....................يافرقون

 ....................فوضواي  

 :التدريب الثالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو اإلضاف .

 وضع اإلسالم األسس االجاماعي . -1

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

 اجاماع املسلمني مع بعضهم. -2

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

 فُِرض الصيام يف شهر واحد. -3
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........................................................................... 

 م أساس ا اثني ا للشعور االجاماعي.َوَضع اإلسال -4

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

 و أن يابعونه يف قيامه  وركوعه. -5

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

 التدريب الرابع:

 كلم  املناسب  من النص:امأل  الفراغ ابل

يام  يف شهر واحد. -1  .....الصِّ

 السَّارق....... يده. -2

 احلج ............. سنوي. -3

4- .  جعلت ......... منهم  جمامعا قواي 

 الزَّواج ...........من املسلمني جمامعا سليما.  -5

 : التدريب اخلامس

 األوىل: أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي   على مثال اجلمل 

 ُتْدَفع الزكاة يف زمن معني. -1

 الزََّكاة ُتدفع يف زمن معني.     

 َيدَفع املسلمون الزكاة يف زمن معني.                                                       

 الزكاة َيدفـَُعها املسلمون يف زمن معني.
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يام بني الصائمني.  -2  جيمع الصِّ

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

 السَّارق تقطع يده. -3

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

 جعل الزواج من املسلمني جمامعا صاحلا. -4

................................................... 
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 الدرس الثاين: 5.2.2

 (202) َعادات  اجملتمع  املاليزيّ  م ن

كلمُ  عاداتٍّ مَجُع عادةٍّ، ومعناها: كلُّ ما اعااَد الشَّخُص أو اجملامُع ِفعَلُه، حىتَّ صاَر يفعلُه من 

غرِي تفكريٍّ. والعاداُت يف اجملامعاِت اإلنسانّيِ  أتخاُذ َمَعاينَ َكثرية  وتـََاَمثَّل يف املأَكِل واملْشَرِب 

واجملامُع املاليزيُّ َغيِنٌّ بانوِع العاداِت  اماعيِ  وَغرِي َذلَك.واملْلَبِس والاَِّحيَّاِت والَعالقاِت االج

َاموَن لىل ُأصولٍّ ِعْرِقيَّ ٍّ خُمَْاِلَف ٍّ، فاملاليويوَن املسلموَن ُيَشكُِّلوَن ِنصَف  والاَّقاليُد، ألنَّ أفراَدُه يـَنـْ

ينيُّوَن الاذيَن مُيثِّلوَن الثُـُّلَث، مُثَّ    اهلُُنوُد ممثلني ُعْشَر السُّكَّان. عدِد السُّكاِن، ويَليِهم الصِّ

يف املناسباِت االجاماعيِ  والّدينّيِ  املخالفِ  كاألعياِد وَحَفالِت الّزواِج، يـََلَبُس الّرِجاُل املاليويون 

وَسرَاِويَل َمَع  زِيَـُّهْم الاـَّْقليِديَّ، واملكون ِمْن َقِميصٍّ ذي فـَْاَح ٍّ َدائِرِيَّ ٍّ ِعْنَد الُعُنِق َوَأْكَمامٍّ َطويَل ٍّ 

أَْزرَارٍّ ملفوفٍّ حوَل اخلصِر ويُةطي الرأَس ِبقَلْنُسوَّةٍّ. أمَّا لِباُس ِنساِء املاليو املشهوُر فهو اإلزاُر 

عنَد اخلصِر )ابجو كبااي(  sarung)سارونغ(  وقميٌص طويٌل )ابجو كورونغ( وقميٌص ضّيق ٌ

baju kebayaُموما  ألَحِد اجلانبنِي، وُتضاُف لُه ملفعٌ  . أّما القميُص الطَّويُل فـَيُلبُس َمض

 وتعين  اخِلَماَر. tudung، وغطاُء الرأِس ُيسمَّى )تودنغ( selendangامُسها )سليندنغ( 

أمَّا األطعمُ  املاليزيُ  فهي ُماعدَِّدُة األنواِع، ولكنَّ اأَلُرزَّ هو الةاذاُء األساسيُّ، وأُيَكُل مَع 

الدجاِج. ومن ُماطلباِت الطبِخ املاليزّي: الُفْلُفِل، وحليُب جوِز اهلنِد، اخلضرواِت أو األمساِك أو 

 ،والاَّواِبُل األخرى. ومعظُم الوجباِت الشعبيَِّ  حارٌَّة املاذاِق يف ُكلِّ أحناِء الِبالِد لذ َتْشمُل الَفالِفلَ 

                                                            

، 81تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص   (،2011شحادة عاصم وآخرون )( 202)
 اي، باصرفاجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليز 
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أوراِق النَّباراِت الَةضَِّ  وهو نوٌع من فُروِع أو  ulamومن َأهمِّ فاحتاِت الّشِهيَِّ  أيضا  )أومل( 

. وهناَك أنواٌع عديدٌة مَن األرزِّ مثَل األرزِّ املسلوِق مع َحليِب sambalاملةُموَسِ  يف )مسبل( 

جوِز اهلِنِد، واألرزِّ املخلوِط ابلسَّمِك اململِح وأحياان  َيسلُق  الطَّباخ األُرزَّ يف َوَرِق َجْوِز اهلِْنِد 

وهو حَلُم بقرٍّ أو  rendang، وأُيَكُل َمَع )رندانغ( ketupat nasi)كاوابت انسي( 

وهو ِقَطُع حلِم بـََقرٍّ أو َدَجاجٍّ َمْشوِيَ ٍّ  satayدجاجٍّ مطبوخٍّ على انرٍّ هادئ ٍّ، أو مَع )ساتيه( 

  أبعوادٍّ َخَشِبيَّ ٍّ.

ما "َمِلٌك َوَمِلَكٌ  يقيم املاليونَ حفل  الزَّواِج يف َماليزاي، مبَراسيَم َخاصَّ ٍّ، فالُعروساِن يُعاَمال ِن وكأهنَّ

ليومٍّ واحدٍّ". ويُقاُم احلَْفُل َعاَدة  يف هِنايِ  األسبوِع، حىتَّ يـََاَمكََّن اأَلهُل واألصِدقاُء مَن احُلضوِر. 

 
َ
ْهِر يَِامُّ وقبَل الزِّفاِف يُقاُم "جَمِْلُس احلنَّاِء"، َحيُث جُتّمُل َيَدا الَعروِس وَقَدَماها اِبحلِنَّاِء. وتقدمُي امل

 ِعْنَد َعْقِد الِقرَاِن يف بـَْيِت الَعُروِس، ويَليِه َغاذاٌء للَمْدُعّويَن.

وهاذا قَليٌل من َعاداِت اجملامِع املاليزي اليت تُعِجُب الزُّواَر والسُّيَّاَح القادمنَي لىل َماليزاي من 

.  خُمْاَـَلِف أحناِء العاملَِ

 التدريبات: 5.2.2.1 

 :التدريب األول

 اقرتح عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 عادات اجملامع املاليزي تساعده على الاماسك.*

 عادات اجملامع املاليزي حتافظ على هوياه.*

 أساس  العادات املاليزي  لسالميٌّ.*

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



128 

 

 ماذا يلبس الرجل املاليزي يف املناسبات االجاماعي  والديني ؟ -2

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

 كيف يعامل العروسان؟) ابدأ اجلواب بكلم  العروسان(  -3

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

 ؟ماذا ترتدي نساء املاليو يف املناسبات االجاماعي  والديني  -4

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

 يف مجل  واحدة صغ فكرة عام  للنص. -5

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

 التدريب  الثاين:

 هات مرادف الكلمات اآلتي  من النص: -أ

 =ثريٌّ     

 =يرتدي  

 =الزواج   

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ..................عجب تُ 

 ..................ماعددة  

 ...................املشهور 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



129 

 

 التدريب الثالث: 

 .أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو اإلضاف 

 املاليون املسلمون يشكلون نصف عدد السكان. -1

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

 أُيكل األرز مع اخلضروات واألمساك والدجاج. -2

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

 

 يسلق الطباَّخ  األرز يف ورق جوز اهلند. -3

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

 يلبس الرجال املاليون زيَّهم الاقليدي  وهو ياكون من قميص و....احل. -4

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

 واهلنود ممثلني ُعْشر السكان.  -5

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

 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ ابلكلم  املناسب :

 األطعم  املاليزي  ..... األنواع. -1

 اجملامع املاليزي ........بانوع العادات والاقاليد. -2

 الرجال............ زيَّهم الاقليدي.-3
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 يدا العروس وقدماها .....  ابحلناء.-4

 اليو  اللباس املشهور هو اإلزار.تلبس.......... امل -5

 التَّدريب اخلامس:

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 يلبس الرجال املاليون زيَّهم الاقليدي. -1

 الرجال املاليون يلبسون زيَّهم الاقليدي.

 غطاء الرأس يسمى تودنغ. -2

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

 العروساِن يعامالن  كأهنما ملك وملك . -3

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

 يُلبُس القميص الطويل مضموم ا. -4

............................................................ 
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 الدَّرس الثَّالث: 5.2.3

 (203) ماألسرة يف اإلسال

س فْ م من نَـ كُ قَ لَ اي أيُّها النَّاس اتقوا  ربَُّكم الاذِّي خَ  }األسرة قاعدة احلياة البشري ، قال تعاىل

( هاذه اآلي  تدل على أنَّ هللا 204){اال  كثريا  ونساءجَ ما رِ نهُ ثَّ مِ بَ ا وَ هَ جَ وْ ها زَ نْ مِ  قَ لَ ة وخَ دَ احِ وَ 

واألسرة يف اإلسالم  ،جاال كثريا ونساءوخلق منهما ر  ،تعاىل خلق من النفس الواحدة زوجها

ن م مِ كُ لَ  قَ لَ ن خَ أَ  هِ تِ ن آايَ ومِ  }تقوم على اإلطمئنان و السكين  واملودة والرمح ـ، قال هللا تعاىل

 {رونكَّ فَ اَـ يَـ  مٍّ وْ قَ لِ  آلايتٍّ  كَ لنَّ يف ذلِ     محَْ ورَ  ة  ودَّ م مَ كُ نَ يْـ بَـ  لَ عَ ا وجَ يهَ لَ وا لِ نُ كُ سْ اَ ا لِ اج  وَ زْ م أَ كُ سِ فُ نْـ أَ 

واإلسالم يهيئ للناشئ  احملضن النظيف، فاخاياُر الزوجني بعضهما لبعض وفق الشريع  . (205)

اإلسالمي  هو األساس يف لقام  حياةٍّ لنساني ٍّ طيِّب ٍّ ، قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم " 

واحملضن  (206)ات الدِّين ..." اذَ ر بِ فِ اظْ ا، فَ هَ ينِ دِ ا ولِ اهلِ مَ بها وجلَ سَ ا وحلِ اهلِ مَ لِ  عٍّ بَ رْ أِلَ  أةُ املرْ  حُ تُنكَ 

النظيف حيافظ على الفطرة اإلنساني ، فاإلسالم هو دين الفطرة، وما يظهر على الناشئ  من 

بي  أو احنراف للوالدين.  فساد أو احنراف هو نايج  لسوء الرتَّ

،  تعدُّ  والاعاون بني األسرة قاعدة اجملامع السَّليم ، حيث تقوم على أساس الزَّواج الشرعيِّ

 الزَّوجني يف رعاي  اجليل النَّاشئ ،ألّن األسرة هي الِبيئ  اليت تُنشأ فيها الِقيم واألخالق اإلنساني .

                                                            

، 74 تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص (،2011شحادة عاصم وآخرون )( 203)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف

 1 النساء اآلي  (204)
 21الرُّوم  اآلي   (205)

 رواه البخاري،حديث صحيح (206)
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احملافظ  على االنسجام يف البيت وتقوي  روابط األسرة ،غايٌ  من الةاايت الَّيت يساباح  من 

ا مسعت رسول أجلها الكاذب، هللا صّلى هللا عليه وسلَّم   عن أم كلثوم رضي هللا عنها أهنَّ

 (.207) "اس ،ويقول خريا أو يـُْنِمي خريا  ليس الكاّذاب الَّاذي ُيْصِلح  بني  النَّ :"يقول

لالَّ لزايرة أبويها أو لقضاء  -ومن حق الزَّوج أن مُيِسك زوجاه يف البيت ومينَعها من اخلروج

إبذنه. وللمرأة اخلروج من بياها طلبا   لالَّ  –حاجاهتا، أو ما تاطلبه احلياة أو العادات يف اجملامع 

للعلم الَّاذي فرضه هللا عليها لن كانت جتهله ،وكان زوجها ال يساطيع تعليمها لاّيه ،وهلا أن 

لن كان العمل مناسبا هلا، وُخروُجها ال  يضرُّ حبقوق زوجها  -إبذن زوجها -خترج للعمل

  ني الفطرة اليت ُفِطر النَّاس عليها.وبياها، وهكاذا حصَّن اإلسالم األسرة وحفظها بقوان

 التدريبات  5.2.3.1 

 :التدريب األول

 اخرت عنواان آخر من اآليت: -1

 األسرة يف اإلسالم تبين جمامعا سليما. *

 األسرة حتافظ على متاسك اجملامع. *

 مبادئ بناء األسرة قوي . *

 ؟على ماذا دلت اآلي  األوىل من سورة النساء -2

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

 ماذا يهيئ اإلسالم للناشئ ؟ -3
                                                            

 رواه مسلمحديث صحيح  (207)
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.................................................... 

 ماذا تعدُّ األسرة؟ -4

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

 على ماذا  تقوم األسرة؟ -5

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

 :التدريب الثاين

 هات مرادف الكلمات اآلتي : -أ

 =السكين  

 =يهيئ    

 =روابط   

 هات املضاد للكلمات اآلتي  من النص: -ب

 .....................ينفع  

 ................صالح  

 ....................يسمح  

 التدريب الثالث:

 د صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو اإلضاف .أع

 اإلسالم يهيئ للناشئ  احملضن الدافئ. -1

........................................................... 
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 من حق الزوج أن ميسك زوجاه يف البيت. -2

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

 حصَّن اإلسالم األسرة بقوانني الفطرة. -3

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

 للمرأة  حق اخلروج من بياها بةري لذن زوجها طلبا للعلم. -4

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

 اليّت ُفِطر الناس عليها. -5

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

 : التدريب الرابع
 

 امأل الفراغ ابلكلم  املناسب  من النص.
 

 األسرة ......... احلياة البشري . -1

 يهيئ ...... للناشئ   احملضن الدافئ. -2

 ظها.األسرة......... اإلسالم وحف -3

 احملضن النظيف ........... على الفطرة اإلنساني . -4

 تقوم ............... على أساس الزواج الشرعي. -5

 : التدريب اخلامس

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 احملضن النظيف حيافظ على الفطرة اإلسالمي . -1
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 ي .حيافظ احملضن النظيف على الفطرة اإلسالم

 اإلسالم يهيء للناشئ  احملضن الدافئ. -2
........................................................... 

 تعد األسرة قاعدة اجملامع السليم. -3
............................................................ 

 اإلسالم هو دين الفطرة. -4
.................................................. 
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 :لثةالوحدة الثا 5.3

 

 

 ابالرّ  وحترميُ  :   اإلسالمُ الدرس األول 5.3.1

 يف اإلسالمِ  : النقودُ الدرس الثاين 5.3.2

 اهليكل العام لالقاصاد اإلسالمي: الدرس الثالث 5.3.3
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 الدرس األول: 5.3.1

 (208) ابالرّ  وحترمي   اإلسالم  

 ه وتنسجمُ لإلنسان كراماَ  فظُ حتَ  سٍّ سُ على أُ  ،االقاصادي َ  احلياةَ  أن يبينَ  اإلسالميُّ  حاول النظامُ 

ولو قليال   اب()الرّ  حترميَ  اإلسالمُ  لْ همِ . ومل يُ اإلنساني ِ  لِ واملثُ  واألخالقِ  اإلسالمي ِ  مع الاعاليمِ 

ُاْم ُمْؤِمِننيَ اَي أَيُـَّها الَّاِذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوَذُروا مَ }فيقول هللا تعاىل:   {ا بَِقَي ِمَن الّراَِب ِلْن ُكنـْ

 بنيَ  ،واخلسارةِ  بحِ يف الرّ  املشارك ِ  بدال  عنه مبدأَ  اب ووضعَ الرّ  عَ نَ مَ  اإلسالمَ  وهاذا يعين أنّ  ،(209)

صلى هللا عليه  قال رسول هللا . وعن جابرٍّ املخالف ِ  االقاصادي ِ  يف املشروعاتِ  والعملِ  املالِ  رأسِ 

 ويشمل منعُ  (،210)َبُه وشاهديِه( وقال: "هم سواء" ومؤِكَلُه وكاتِ ابَ الرّ   آكلَ  هللاُ  نَ ع: )لَ وسلم

، أم لنااجي    ها اساهالكي   وعُ نَ  انَ أاي  كَ  روضِ القُ  واعِ نْ أَ  وكلِّ  ،املالِ  على رأسِ  اب: تقاضي الفائدةِ الرّ 

 اإلسالمَ  أعاله. ولكنّ  ريفِ الشّ  ديثِ واحل الكرميِ  اب حترميا  أكيدا ، كما جاء يف القرآنِ م الرّ رِّ حُ  فقدْ 

 واإلقالعَ  لليهم الاوب َ   والطلبِ املرابنَي  ردعِ بِ  يَّ رعِ الشَّ  احلاكمَ  بُ طالِ يُ  بلْ  حرميِ ال يكافي هباذا الاّ 

 .اءُ هَ قَ ها الفُ ددَّ اليت حَ  راءاتِ اإلجْ  ضَ عْ بَـ  هُ عَ مَ  خاذُ املرايب عن ذلك ياَّ  عْ نِ مياَ  ملْ  نْ إف لِ مَ هاذا العَ  عنْ 

 التدريبات 5.3.1.1

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اقرتح عنواان آحر للنص من اآليت: -1
                                                            

 ./، باصرف86(، دور احلضارة اإلسالمي  يف تطوير الفكر احملاسيب، جامع  دمشق، ص/2003قنطقجي ) سامر (208)
 278البقرة اآلي   (209)

 حديث صحيح رواه مسلم (210)
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 اإلسالم حُيرم الراب.*

 اإلسالم ينظم املعامالت املالي .*

 على ماذا يبين النظام اإلسالمي احلياة االقاصادي ؟ -2

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

 ما البديل الاذي وضعه اإلسالم عن الراب؟ -3

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

 من الاذين لعنهم هللا يف احلديث الوارد يف النص؟) ابدأ اجلواب ب: لعن( -4

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

 مب يُطالب احلاكم الشرعيُّ؟ -5

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

 :التدريب الثاين

 هات مرادف الكلمات اآلتي : -أ

 =يهمل 

 =املشارك  

 =ذروا     

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ...................الربح 

 ....................َمَنع  
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 .......................يبين 

 :التدريب الثالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو اإلضاف .

 اإلسالُم مل يهمْل حترمي الراب. -1

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

 احلياة االقاصادي  على أسسٍّ حتفظ لإلنسان كراماه. أن يبين -2

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

 ُحّرم الراب حترميا أكيدا. -3

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

 ع بدال عنه.َمَنع اإلسالم الراب و َوضَ  -4

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

 والطلب لليهم الاوب  واالقالع عن هاذا العمل. -5

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

 :  التدريب الرابع

 (منع -احلاكم الشرعيُّ  -ُحّرم -اإلسالم -حاول )مات اآلتي :امأل الفراغ مبا يناسبه من الكل

 ..... الراب حترميا كامال. -1

........أن يبين احلياة اإلقاصادي  . -2  النظام اإلسالميُّ

 اإلسالم...... الراب ووضع بدال عنه. -3
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 ...... احلاكم الشرعيُّ بردع املرابني. -4

 مل يهمل.......... حترمي الراب. -5

 لادريب اخلامس: ا

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي   على مثال اجلمل  األوىل: 

 .بردع املرابني احلاكم الشرعي يُطاَلب -1
 م س       م س     م ف       

 .بردع املرابني احلاكم الشرعيُّ  الشرع يُطالب
 م س    م س          م س   م ف 

 .بردع املرابني يُطاَلب  احلاكم الشرعي
 م ف     م س  م س           

 .الراب    َمَنعَ   اإلسالمُ  -2
 م س              م ف    م س       

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

 .كراماه  لإلنسان حتفظ على أسس لقاصادي  حياة أن يبين  النظام اإلسالمي  حاول -3
 م  سم س  م ف   م س       م ف      م س      م ف  م س   م س      

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

 .الراب  َمْنع شَملُ يَ  -4
 م ف م س م س     

.......................................................................... 
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 الدرس الثاين: 5.3.2

 (211) إلسالم  يف ا النقود  

 داننريُ  وكانتْ   ِ جاريّ بادالهتم الاّ مُ  يف ، ِ والفضَّ  هبِ ياعاملون ابلاذّ  اإلسالمِ  جميءِ  عندَ  بُ رَ العَ  كانَ 

 شُّ الةِ  شَ احَ فَ تَـ  نْ أمعاملاهم وياصارفون هبا بينهم، لىل  يابادلوهنا يف ،أيديهمْ  هم بنيَ ودرامهُ  رسِ الفُّ 

 املةشوشِ  ومتييزِ  راهمِ الدّ  بضربِ  امللك عن ذلك فأمر عبدُ  ل ٍّ لةف ،ي ِ الفضّ  اننري والدراهمِ الدَّ  يف

 ستٍّّ  سن َ  يالنواح رِ سائ بصرفها يف رَ مَ أَ . مث ه( 74)وسبعنيَ  ربعٍّ أ وذلك سن َ  اخلالصِ  منَ 

  َ " اإلسالميّ مل َ "العُ  قودُ نُّ ال تكونُ  " وباذلكَ هللا الصمدُ  حدٌ أعليها "هللا  وكابَ ه (76) وسبعنيَ 

 َن.مروا بنِ  امللكِ  عبدِ  عهدِ  يف ةٍّ مرّ  لِ وّ أل بتْ رِ قد ضُ 

ا هتِ دَ وْ مل  وجَ العُ  بسالم ِ  على االحافاظِ  ،ديدِ الشّ  اإلسالمي ِ  الدول ِ  عن حرصِ  ثنا املؤرخونَ وحيدّ 

 ا، معَ هلُ اوُ دَ تَ  رُ ثُـ وكَ   ُ اإلسالميّ  قودُ النُّ  تْ رَ دَ ، وملا صَ قالِ املثْ  نِ زْ على وَ   ٍّ قَّ دِ  بكلِّ  بُ ضرَ يُ  فالدينارُ 

 يذلك احلني ه هبا مناذُ  فُ رَ املعاَـ   ُ مسيّ الرّ   ُ لَ مْ العُ  وغريها وصارتْ   ِ وميّ والرُّ   ِ قود الفارسيّ ابلنُّ  لِ عامُ الاَّ 

، ، والقاهرةِ بةدادَ  يف  ِ لَ مْ العُ  بِ رْ لضَ  من دارٍّ  ختلو عاصم ٌ  مل تكنْ    حبيثُ اإلسالميّ  ل ُ مْ العُ 

، ودٍّ قُ نُـ  نْ فيها مِ  ربْ ضْ على ما يُ  ريب ٌ هاذه ضَ  ربِ ضَّ ال لدارِ  وكانَ   َ بَ طُ رْ ، وقُـ رةِ ، والبصْ ودمشقَ 

من ذلك  ول ِ للدّ  ، فكانَ املائ ِ  يف احدٌ وَ  يأ همٍّ رْ دِ   ِ ئَ مِ  عن كلِّ  همٌ رْ أنِ  يُدَفَع دذلك  ارُ دَ قْ مِ وَ 

 .نٌ سَ حَ  لٌ خْ دَ 

 
  

                                                            

 /، باصرف74ص/ ،، جامع  دمشقر الفكر احملاسيبدور احلضارة اإلسالمي  يف تطوي(، 2003سامر قنطقجي ) (211)
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 التدريبات 5.3.2.1 

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي : 

 من اآليت: اقرتح عنواان آخر للنص -1

 العرب يساحدثون ُعْمَل   خاص  هبم. *

 العمل  اإلسالمي  تاميز عن غريها. *

 مىت ُضربت النقود ألول مرة؟ -2

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

 ماذا  كاب عبد هللا  على العمل  اإلسالمي ؟ -3

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

كيف حرصت الدول  اإلسالمي  على االحافاظ بسالم  عملاها؟) ابدأ اجلواب بكلم :   -4

 الدول  اإلسالمي (

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

 يف مجل  واحدة صغ فكرة عام  للنص.  -5

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

 : التدريب الثاين

 هات مرادف الكلمات اآلتي : -أ

 =املةشوش 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



143 

 

    =متييز       

 =      غفل  

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 #اخلالص   

 #جودهتا   

 #ختلو      

 :التدريب الثالث

 أو اإلضاف . أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل  

 ومتييز املةشوش من اخلالص. -1

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

 أُِمر بصرفها يف سائر  النواحي. -2

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

 رص الدول  الشديد على االحافاظ بسالم  العمل  وجودهتا.حُيدثنا املؤرخون عن حِ  -3

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

 .كاب عبد امللك على العمل "هللا أحد هللا الصمد"  -4

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

 ومقدار ذلك أن يُدفع درهم عن كل مئ  درهم. -5

............................................................................. 
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 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ ابلكلم  املناسب  من النص:

 كان العرب ..... ابلاذهب والفض  يف مبادالهتم.  -1

 دول  اإلسالمي  .حيدثنا ......... عن حرص ال -2

 ......عبد امللك بضرب الدراهم ومتييز املةشوش من احلالص. -3

 وملا  ............. النقود اإلسالمي  وكثر تداوهلا. -4

 مل تكن ........ عاصم  من دار لضرب العمل . -5

 : التدريب اخلامس

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 ملون ابلاذهب والفض  يف مبادالهتم.العرب ياعا -1

 

 .    يف مبادالهتم و الفض  ابلاذهب العرب ياعامل
 م س م س           م س  م س   م ف 

 . بضرب الدراهم عبد امللك أمر -2
 م س         م س   م ف     

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

 . بكل دق  على وزن املثقال ضربيُ  الدينار -3
 م س                 م س    م ف        

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

 .عبد امللك بن مروان يف عهدة ألول مر  النقود ُضربت -4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



145 

 

 م س       م س         م سم س   م ف        
.......................................................................... 
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 :الدرس الثالث 5.3.3

 (212) اهليكل العام لالقتصاد اإلسالمي

يقوم اهليكل العام لالقاصاد اإلسالمي على ثالث  مبادئ رئيسي   متيزه عن سائر املاذاهب 

زدوج  ،ومبدأ احلري  االقاصادي  ضمن االقاصادي  األخرى، وهاذه املبادئ هي: مبدأ امللكي  امل

 نطاق الشرع والعقل، ومبدأ العدال  االجاماعي .

 : مبدأ امللكي  املزدوج : أوال

 املاذهب اإلسالمي ال يافق مع الشكل الرأمسايل للملكي ، أبن امللكي  االجاماعي  مبدأ عام،

نوع ، فهو يؤمن ابمللكي  اخلاص  ولكنه يقر مبدأ امللكي  املزدوج  ،أي امللكي  ذات األشكال املا

 لألفراد وامللكي  العام  للدول  يف حدود ضيق  وخيصص لكل منها حقال خاصا تعمل فيه.

لعدة من  ولن مسح ابمللكي  اخلاص  ،وهلاذا من اخلطأ أن يسمى اجملامع اإلسالمي جمامعا رأمساليا

ام ،كما لنه من اخلطأ أن يطلق رؤوس األموال ،ولن كانت امللكي  اخلاص  عنده هي القاعدة الع

على اجملامع اإلسالمي اسم اجملامع االشرتاكي ولن أخاذ مببدأ امللكي  العام  ، أو ملكي  الدول  

لبعض الثروات، ألن الشكل االشرتاكي للملكي  ليس هو القاعدة يف رأيه، وكاذلك من اخلطأ 

سي  للملكي  يف اجملامع اإلسالمي أن يعارب مزاجا مركبا من هاذا وذاك، ألن تنوع األشكال الرئي

ا يُعرب ذلك الانوع يف أشكال  ال يعين أن اإلسالم مزيج بني املاذهبني الرأمسايل واالشرتاكي، ولمنَّ

 امللكي   عن تصميم ماذهيبٍّّ أصيل قائم على أساس وقواعد فكري  معين .

 : مبدأ احلري  االقاصادي : اثنيا
                                                            

 /، باصرف5النظام االقاصادي يف اإلسالم، ص/(، 2002مسفر القحطاين ) (212)
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االقاصادي، يف حدود من القيم املعنوي  واخللقي  الَّيت جاء هبا مسُِح لألفراد حبري  ممارس  النشاط 

اإلسالم، وأييت الاحديد اإلسالمي حلري  األفراد يف النشاط االقاصادي من مصدرين أساسيني 

 مها:

الاحديد الاذايت: الاذي ينبع من أعماق النفس، ويسامد قوته من احملاوى اخللقي والفكري  -أ

ن هاذا الاحديد الاذايت طبيعيا يف ظل الرتبي  اخلاص  اليت يُنشئ للشخصي  اإلسالمي  وياكو 

اإلسالم عليها  الفرد يف اجملامع، حيث ياحكم اإلسالم يف كل مرافق هاذا اجملامع،ويام هنا 

 توجيه األفراد توجيها مهاذاب  وصاحلا  دون شعور األفراد بسلب شيئ من حرياهم.

ارجي  اليت حتدد السلوك االجاماعي وتضبطه، وهو الاحديد املوضوعي: يامثل يف القوة اخل -ب

 الاذي يُفرض على الفرد يف اجملامع اإلسالمي بقوة الشرع .

 : مبدأ العدال  االجاماعي :اثلثا

ل  االجاماعي  مبفهومها الاجريدي، ومل يناد هبا بشكل مفاوح،ولمنا حدد امل يانب اإلسالم العد

بعد ذلك أن جيسد هاذا يف خمطط اجاماعيِّ معني، واساطاع اإلسالم هاذا املفهوم وبلوره 

 تنبض مجيع شرايينه وأوردته ابملفهوم اإلسالمي للعدال . ،الاصميم يف واقع اجاماعي

وتقوم العدال  االجاماعي  من وجه  نظر النظام االقاصادي اإلسالمي على مبدأين عامني، 

 لاوازن االجاماعي .األول هو مبدأ الاكافل العام والثاين هو مبدأ ا

لنَّ هاذه األركان األساسي  يف االقاصاد اإلسالمي والَّيت متثل يف ملكي  وسائل لنااج ذات 

أشكال مانوع  وحري  األفراد يف النشاط االقاصادي حمدودة ابلقيم والعدال  االجاماعي  اليت 
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قاصادي االسالمي وللماذهب اال تكفل للمجامع سعادته وقوامها الاكافل االجاماعي املاوازن.

 صفاان أساسياان مها الواقعي  واألخالقي .

فاالقاصاد واقعي يف غاياه ألنه يساهدف يف أنظماه وقوانينه الةاايت اليت تنسجم  :فأما الواقعي 

مع واقع االنساني  بطبيعاها وخصائصها، وأمَّا األخالقي  فاإلسالم ال يهام ابجلانب املوضوعي 

ا يهام أيضا ابلعامل النفسي والطوعي ، لاذلك جعل اإلسالم من  فقط وهو حتقيق الةاايت ولمنَّ

 الفرائض املالي  اخلمس والزكاة مثال عبادات شرعي .

لنَّ األخالق االقاصادي  مل تكن يف العامل اإلسالمي لالَّ  جمموع  مثالي  كما ال ننسى أن الفقه 

وقف الوسط، بني املثالي  املاجلي  يف امليدان االقاصادي على اخلصوص،سلك يف تشريعاته امل

 يف األصول ، والواقع احلي املاجلِّي يف املعامالت الكثرية املاطورة عرب األزمن  واجملامعات.  

 التدريبات 5.3.3.1 

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اقرتح عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 مبادئ االقاصاد اإلسالمي عادل . *

 م ينظم االقاصاد.اإلسال *

 على ماذا تقوم العدال  االجاماعي  من وجه  نظر االقاصاد اإلسالمي؟ -2

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

 ماذا جعل اإلسالم من الفرائض املالي  اخلمس؟ -3
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......................................................................... 

 مامها صفاا املاذهب االقاصادي يف اإلسالم؟ -4

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

 فيم يامثل الاحديد املوضوعي؟ -5

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

 :التدريب الثاين

 دف الكلمات اآلتي :هات مرا -أ

 =يسامد  

 =الاكافل   

 =ينبع    

 هات املضاد للكلمات اآلتي :  -ب

 ..................العدال   

 ..................مسُِح   

 ....................لثبات  

 : التدريب الثالث

 ضاف .أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما: احلاذف أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو اإل

 دون شعور األفراد بسلب شيئ من حرياهم. -1

..................................................................... 
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 مسُِح لألفراد مبمارس  حري  النشاط االقاصادي. -2

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

 ل  االجاماعي  مبفهومها الاجريدي.مل يانب اإلسالم العدا -3

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

 واساطاع بعد ذلك أن جيسد هاذا الاصميم يف واقع اجاماعي. -4

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

 ض املالي  اخلمس والزكاة مثال عبادات  شرعي .جعل اإلسالم من الفرائ -5

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

 : التدريب الرابع

 امأل الفراغ مبا يناسبه من النص:

 ........اهليكل العام لالقاصاد اإلسالمي على ثالث  مبادئ رئيسي . -1

 اذي...... من أعماق النفس.الاحديد الاذايت ال -2

 سلك......... يف تشريعاته املوقف الوسط بني املثالي  والواقع. -3

 دون ............ األفراد بسلب شيئ من حرايهتم. -4

 الاحديد الاذي ....... على الفرد يف اجملامع -5

 :التدريب اخلامس 

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على منوال اجلمل  األوىل:
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 .املوقف الوسط يف تشريعاته اإلسالم لكس -1

 م س         م س  م س  م ف        

 . املوقف الوسط يف تشريعاته سلك  اإلسالم

 م س    م ف   م س       م س    

 .مبدأين عامنّي  على االقاصاد اإلسالمي وجه  نظر من العدال  االجاماعي  تقوم -2

 م س    م س  م س               م س     م س          م ف    م س       

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

  .لملكيل الرأمسايل مع الشكل ال يافق  املاذهب اإلسالمي  -3

 م سم ف    م س      م س     م  س                     

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

 .مبادئ رئيسي  على ثالث  االقاصادي اهليكل يقوم -4

 م فم ف م س     م س       م س            

...................................................................... 
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 رابعةالوحدة ال5.4 

 

 رأة يف اإلسالمامل :الدرس األول5.4.1 

 نساء: اخللدرس الثاينا5.4.2 

 مسلمات رائدات: الدرس الثالث5.4.3 
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 : الدَّرس األول5.4.1 

 (213) املرأة يف اإلسالم

وهلاذا  اجملامع املسلم الرشيد هو جمامع احلقوق املاكافئ ، والعالقات السويَّ  واألهداف السامي ،

وللمرأة يف هاذا اجملامع  دال  واملساواة.تـَُعمُّ أفراده السعادة والطمأنين  يف  ظالل األمن والع

ا جاء به  اإلسالمّي مكاناها املعاربة، وهي مكان  مل أتت من فراغ ،أو هوى  بشراي  ، ولمنَّ

 األصالن الشرعيَّان املعصومان،فهاذان املصدران يساهدي هبما املسلمون يف كاف  شؤون حياهتم.

ل يف لرساء دعائم اجملامع السَّليم، واحملافظ  عليه يقول يؤكد القرآن الكرمي أنَّ املرأة شريك  الرَّجُ 

( 214واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر") }عز وجلَّ 

 .(215){لجاَ ق الرّ ائِ قَ شَ  ساءُ والن يبُّ صلَّى هللا عليه وسّلم يؤكد هاذا املعىن بقوله" النّ 

تاوزع املسؤوليات بني اجلنسني يف دق  ونظام، وفق الفطرة  لضابط ،يف لطار هاذه العقيدة املاين  ا

اليتِّ ُفطر عليها كلٌّ منهما، وما اخاصَّ به كالمها من لمكاانت وطاقات وخصائص، وتقسيم 

املسؤوليات ضرورة اجاماعي  تساقيم هبا حياة النَّاس، لامضي لىل غاياها املرسوم ، ال حسب 

ا َوْفَق امل  شيئ  اإلهلي  .أهوائها ولمنَّ

ابعابارها لنساان  وشريكا  للرَّجل يف احلياة الكرمي ، ، لقد ُمِنحت املرأة حقوقها اجلديرة هبا

واالخايار احلرِّ، واملسامه  االجاماعي  الفعَّال . وهي يف هاذه اجلوانب ال ختالف عن الرجل لالَّ يف 

                                                            

، 153تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(213)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف

 71الاوب  اآلي   (214)

 رواه البهيقي، حديث صحيح (215)
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زة للمجامع املسلم من جه  حفاظا على اهلوي  املميِّ  ،تفصيالت وضوابط  يضعها اإلسالم

وصيان   للمرأة ذاهتا من جه  أخرى، فمثال للفااة أن ختاار من ترضاه زوجا هلا، ويف هاذه احلال  

ليس ألحدٍّ أن جيربها على الزواج مبن ال تريده زوجا ، لكنَّ أمر الزَّواج حيااج لىل ويلٍّّ حيافظ على 

ع هي معاجلاه، ويف هاذا تكرمٌي ورعايٌ  هلا، كاذلك حقوقها املادي ، ويعاجل من األمور ماال تساطي

فإنَّ  حق الفااة  يف اخايار شريك حياهتا ال يعين لطالق الَعنان هلا يف لقام  العالقات احلرة مع 

ُرتـََقِب، ولمّنا يضع اإلسالم من الضوابط ما جيعل هاذه العالق  احليوي  
الشباب حبثا  عن الزَّوج امل

 لىل غاياها املشروع  يف ِظالل الطُّْهر  والعفاف.تاحرك يف لطار مساقيم 

ولذا أخاذان أيَّ جانب من اجلوانب اليت ُوِضعت هلا قيودا وضوابط تاعلق بشؤون املرأة املسلم  ، 

فسوف تابنيَّ لنا روع  احلكم  اإلهلي  اليت اقـَْاَضْت تلك القيود والضوابط، وأنَّ احلياة بدون 

ال تطاق، وهاذا ما نراه واقعا  فعلي ا يف اجملامعات اليت عافت  ذلك تصبح شقاء وسعادة وتعاس 

وما أجدر املسلمني أن يامسكوا ابإلسالم ويعضُّوا عليه  تلك القيود، وتـََنكََّبت سبيل الرَّشاد،

 وال يهامون بدعاوي اإلسالم.  !ابلنواجاذ

 : التدريبات 5.4.2.1 

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 عنواان آخر للنص من األيت: اخرت -1

 اإلسالم ُيكّرِم املرأة. *

 اإلسالم يصون املرأة وحيفظها. *
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 املرأة حقوقها حمفوظ  يف اإلسالم. *

 على ماذا يؤكد القرآن؟ -2

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

 سالمي؟من أين جاءت مكان  املرأة يف اجملامع اإل -3

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

 ماذا منح اإلسالم للمرأة؟ -4

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

 ما واجب املرآة جتاه اجملامع؟ -5

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

 :التدريب الثاين

 هات املرادف ملا ُوضع حتاه خط: -أ

 ولمّنا جاء هبا األصالن الشرعيَّان املعصومان.

 ممَّا جيعل هاذه العالق  تاحرك يف لطار مساقيم مشروع.

 هات املضاد للكلمات اآلتي :  -ب

 .....................تعاس  

 ..................املاين   

 .................حيافظ  
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 : التدريب الثالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو الابادل أو الامدد أو الاقليص أو اإلضاف 

 يؤكد القرآن الكرمي أن املرأة شريك  الرجل. -1

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

 ُمنَحت املرأة حقوقها اجلديرة هبا. -2

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

 أن يامسك املسلمون ابإلسالم .-3

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

 كاذلك فإن حق الفااة يف اخايار شريك حياهتا.  -4

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

 فإذا أخاذان أي جانب من اجلوانب اليت ُوِضعت هلا قيودا وضوابط. -5

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

 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ مبا يناسبه من النص:

 ......أفراده ابلسعادة والطمأنين . -1

 النساء...... الرجال. -2

 .......املرأة حقوقها اجلديرة هبا. -3
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 اإلسالم .......من الضوابط ما جيعل هاذه العالق  تاحرك يف لطار مساقيم مشروع. -4

 تاوزع....... بني اجلنسني. -5
 

 :التدريب اخلامس

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 سعادة والطمأنين .ابل فرادهأ يـَنـَْعم -1

 م سم ف م س           

 .ابلسعادة والطمأنين  نعموني أفراده

 م س        م ف           م س

 .ابلسعادة والطمأنين  أفراد اجملامع ينعم

 م ف         م س              م س

 . شريك  الرجل أن املرأة القرآن الكرمي يؤكد -2

 م سم ف    م س      م س           

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

 .اجلديرة هبا حقوقها املرأة ُمِنحت -3

 م س   م س  م ف   م س      

..................................................................... 
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 . لىل ويلٍّّ  حيااج لمتام الزواج أَْمرُ  -4

 م سم ف   م س  م س       

......................................................................... 
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 :الّدرس  الثّاين5.4.2 

 (216اخلنساء )

واخلنساء لَقُبها الاذي اْشُاِهرت به كانت شاعرة من شعراء  امسها احلقيقي متاضر بنت عمرو،

رابُب البالغ  والبيان، وكةريها من شعراء تلك الفرتة اجلاهلي  ُيشار لليها ابلبَـَنان، ويَعِرُف َقْدَرها أ

اليتِّ سبقت اإلسالم ،كان عمُلها ُمْنَحِصر ا يف نصرة قبيلاها بلساهنا وخباص  أثناء احلروب الَّيت 

 نشبت بني قبيلاها والقبائل األخرى ، وهي حروب مل تنقطع حىت ولو كانت  األسباُب رافه   .

اهلي  يدور حول راثء أخيها صخرٍّ الاذي كان بطال من أبطال قبيلاه، وأغلب ِشعرِها يف فرتة اجل

وقصائد اخلنساء يف  وسيِّدا من سادهتا، غري أنه قُِال يف معرك  من معاركهاضد قبيل   أخرى.

وهي تدلُّ ِدالل  واضح  على عبقريَّ  اخلنساء   ،راثء أخيها صخرٍّ من عيون الشعر العريبِّ 

ْعريِّ ،كما تدل من انحي  أخرى على عمق أتَثُّرِها بالك املصيب   الَّيت أَلَّمت هبا، وكادت  الشِّ

 تودي بنور عينْيها بل حبياهتا.

وقد ُقدِّر هلا أن تكون من النَّماذج احليَّ ، على ما ميكن أن يعمل اإلسالم يف أعماق النَّفس 

مشس اإلسالم  اإلنساني ، أضاءت أنوارُه دايجريها، فلقد عاشت اخلنساء لىل أن أشرقت

واتِّضحت أمامها حقائق كانت غائب   عنها قبل اإلسالم، فانقطع  فأعلنت اخلنساء لسالمها

ُبكاؤها،وَجفَّت ُدموعها،وتفرَّغت للعبادة،وأقبلت لىل هللا ،واهامَّت بانشئ  أبنائها تنشئ  

                                                            

، 161تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011ن )شحادة عاصم وآخرو ( 216)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف
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د، والاضحي  لسالمي ،فةرست فيهم حب  هللا تعاىل ورسولِه، واالعازاز ابإلسالم ،وعشق اجلها

 يف سبيل نصرة اإلسالم،كما غرست اخلنساء يف أوالدها حبَّ لعالء كلم  هللا يف األرض.

وحني شرعت كاائب الفاح اإلسالمي تنطلق من اجلزيرة العربي  لاحرير البشري  من نـَرْي العبوديَّ  

لفرس حتت قيادة للبشر،حفَّزت اخلنساء أوالدها األربع  للمشارك  يف اجليش اإلسالمي املواجه ل

سعد بن أيب وقَّاصٍّ رضي هللا عنه،ويف معرك  القادسي  اخلالدة اُسُاشهد أوالدها مجيُعهم،فلم تزد 

تلك املرأة الَّيت بكت على أخيها من قبل أن قالت: "احلمد هلل الاذي شرَّفين ِبقالهم،وعسى أن 

رهف جيمعين هبم يف مساقرِّ رمحاه".فما أعظم اإلسالم الَّاذي  هدى النَّ 
ُ
فأبدهلا  !فس الشاعرة امل

 هبلع اجلاهلي  وجزعها، اطمئنان القلب.

 التدريبات: 5.4.2.1 

 :التدريب األول 

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اخرت عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 اشاهرت اخلنساء براثء أخيها.

 .اخلنساء تعطي دروس ا يف الاضحي 

 ء أخيها؟على ماذا تدل قصائد احلنساء يف راث -2

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

 كيف صارت اخلنساء بعد لسالمها؟  -3

................................................................. 
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 على ماذا حفزت اخلنساء أوالدها؟ -4

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

 ُصغ يف مجل  واحدة فكرة عام  للنص. -5

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

 :التدريب الثاين

 هات املرادف للكلمات اآلتي  ـ -أ

 =البنان       

 =أرابب      

 حفزت      =

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ....................ع       َهلَ 

 ....................واضح     

 ....................رافه       

 :التدريب الثالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو الابديل أو الامدد أو الاقليص أو الزايدة.

 وُقدِّر هلا أن تكون من النماذج احلي . -1

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

 َحفَّزت احلنساء أوالدها األربع  للمشارك  يف اجليش اإلسالمي. -2
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....................................................................... 

 غرست اخلنساء يف أوالدها حب لعالء كلم  هللا؟ -3

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

 على ما ميكن أن يعمل اإلسالم يف النفس. -4

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

 شجعت  أوالدها على املشارك  يف املعرك . -5

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

 :التدريب الرابع

 أوالدها(  -كاائب  -اخلنساء -عاشت -امأل الفراغ مبا يناسبه من اآليت:) تدل

 .......... غرست يف أوالدها حب لعالء كلم  هللا يف األرض. -1

 شرعت ........... الفاح اإلسالمي تنطلق من اجلزيرة العربي . -2

 واضح  على عبقري  اخلنساء الشعري .وهي ........ دالل   -3

 اُساشهد ............ مجيعهم. -4

 اخلنساء ..........  حىت أشرقت مشس اإلسالم. -5

 :التدريب اخلامس

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل :

 .لعالء كلم  هللا حب يف أوالدها غرست اخلنساء -1

 م فم س    م س    م ف    م س           
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 .لعالء كلم  هللا حب يف أوالدها اخلنساء غرست -2

 م سم ف     م س     م س    م س          

 . مشس اإلسالم حىت أن أشرقت اخلنساء عاشت -3

 م سم ف    م س      م ف                 

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

 .لسالمها خلنساءا أعلنت  -4

 م س    م س  م ف       

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

 للعبادة. فرغتت -5

 م س م ف       

.......................................................... 
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 :الدرس الثالث5.4.3 

 (217) مسلمات رائدات

يت أسهمن مبهمات  يزخر الااريخ اإلسالمي قدميا وحديثا بنماذج فاذَّة من النساء املسلمات،الالَّ

اع  وال شك أنَّ هاذه املشارك  الفعَّال  للمرأة املسلم  يف صن ،جليل  يف خمالف جماالت احلياة

وهي من جه  أخرى برهان  اسهاماهتا املعاربة يف النِّظام االجاماعّي،احلياة واالرتقاء ابجملامع، و 

ومدى  وافرتاءات فيما ياعلق مبوقف اإلسالم من املرأة، مايقال من أكاذيب، قاطع يدحض كل

ولقد شاركت املرأة املسلم  مبكِّرا يف احلياة اإلنساني ،ومارست مهنا   متاعها حبقوقها يف اجملامع.

 ووظائف مانوِّع  يف اجملاالت االقاصادي  والثقافي  واالجاماعي ،بل كان هلا  مشارك  يف اجلهاد يف

 سبيل هللا، مبا ياناسب مع طبيعاها ولمكاناها.

ومل تاخل املرأة يف قيامها بواجباهتا عمَّا فرضه عليها اإلسالم من ضوابط والازامات حتفظ  

ا مل تاخلَّ يف سبيل وظائفها االجاماعي ، عن وظيفاها  كراماها، وخصائصها املميَّزة، كاذلك فإهنَّ

وسوف نساعِرُض فيما يلي على  وأم ا ومربي   لألجيال.األساسي  من املنظور اإلسالمي، زوج  

سبيل املثال بعض هاذه النماذج، لعلَّ فايات اإلسالم اليوم،ياَّخاذن منهنَّ ومن أمثاهلنَّ األسوة 

 والقدوة.

 

 

                                                            

، 169تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص   (،2011شحادة عاصم وآخرون )( 217)
 ي ، ماليزاي، باصرفاجلامع  االسالمي  العامل
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 : أم عمارة نسيبة بنت كعب املازينية

الَّيت غريت جمرى  صحابي  جليل  من األنصار،كانت لحدى امرأتني حضررا بيع  العقب  الثاني 

ففي غزوة ُأحد دافعت  راريخ  البشري ،شهدت مع النيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم كثري ا من الةزوات،

. ولقد شاركت مع  عن النيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم حىت اُْساشهد أوالُدها، وُأصيبت جبرحٍّ بليغٍّ

ناصر عليه يف معرك  )حديق  ولدها عبد هللا يف جيش املسلمني ضدَّ مسيلم  الكاّذاب وا

املوت(، وقد ُقِطَعت َيُدها يف تلك املعرك ،وفقدت ولدها األخري،فنعمت هاذه املرأة املسلم  

 !اجملاهدة الوفي  لدينها

: كانت امرأة برّة  كرمي  ماواضع ،وأنفقت الكثري من أمواهلا ز بيدة زوجة اخلليفة هارون  الرشيد

خاص  خبدم  احلجاج وبيت هللا احلرام، وقد أقامت سبيال على  يف سبيل هللا، وكانت هلا عناي 

 طول الطَّريق من عاصم  اخلالف  بةداد آناذاك لىل يومنا هاذا بدرب زبيدة .

مة  : شجرة الدُّر أمّ  اخلليل امل ستَـْعص 

كانت زوج  للملك الصَّاحل أيوب آخر ملوك الّدول  األيُّوبي ، وقد مات زوجها واملعارك بني 

وش اإلسالمي  وجيوش الصَّليبيني على أُشدِّها،فخافت أن يناشر خرب موت السُّلطان بني اجلي

اجلنود فَاِهن عزائمهم فأخفت اخلرب،فأرسلت شجرة الُّدر يف طلب ابنه الَّاذي كان أمري ا على 

ع بالد الشَّام لينوب عن أبيه، وقد كان لعملها أثر عظيٌم يف راريخ اإلسالم،ومل يزل ياذكر هلا م

 الثناء اجلميل.
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 : فاطمة بنت عالء الدّ ين حممَّد بن أمحد السَّمرقـَْندي

كانت من العاملات الفقيهات العاملات بعلم الفقه واحلديث، وكانت هلا حلقٌ  للاَّدريس، وألَّفت 

مؤلفات عديدة عرفت بني العلماء األفاضل كانت معاصرة للملك العادل نور الدِّين زنكّي 

يف مواجه  الصَّليبينّي، وطاملا اساشارها امللك يف أموره، وأخاذ عنها بعض  الاذي اُساشهد

 املسائل الفقهي .

 : زينب الغزايل اجل َبيلي

جماهدة وكاتب  وخطيب ، أنشأت مجعي  السَّيدات املسلمات مبصر،مثَّ ضمت جهودها لىل احلرك  

  اخلريي  بني األوساط النسائيَّ ،كما  اإلسالمي  مبصر،وكان هلا أداٌء مميـٌُّز يف األنشط  االجاماعي

كان هلا دور ابرز يف مقاوم  الظُّلم والطّةيان حىتَّ ُسجنت وُعاذبت،ومع ذلك مل تضعف عزمياها 

يف سبيل اجلهاد.ُكِابت يف الصُّحف ،وختصصت يف الَردِّ على مشكالت القُّراء، وخباص  

م م ن حيايت"الاذي تُرِجم ألكثر من لة ،وهلا الشَّاب وألَّفت الكثري من الكاب: أشَهرُها "أايَّ

 تفسري للقرآن الكرمي.

 :التدريبات 5.4.3.1 

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اقرتح عنواان آحر للنص من اآليت: -1

 الااريخ اإلسالمي يزخر بنماذج حي  من املسلمات الرائدات: *

 املرأة املسلم  تسجل امسها حبروف من ذهب. *
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 ى ماذا دلت املشارك  الفعَّال  للمرأة املسلم  يف صناع  احلياة؟عل -2

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

 من هي أم عمارة؟ -3

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

 ماذا فعلت زبيدة؟ -4

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

 ماذا أنشأت زينب الةزايل؟ -5

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

 التدريب الثاين

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ

 =افرتاءات   

 =القدوة     

 =تاخلى     

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 .............اناصر     

   ............ماواضع     

 ............الثناء        
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 : التدريب الثالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو الابديل أو الامدد أو الاقليص أو الزايدة.

 أنشأت زينب الةزايل مجيع  السيدات املسلمات مبصر. -1

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

 خافت أن يناشر خرب موت السلطان. -2

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

 ُقِطعت يُدها يف تلك املعرك . -3

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

 لدُّر اخلرَب.فأخفت شجرة ا -4

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

 ومدى متاعها حبقوقها يف اجملامع. -5

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

 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ  مبا يناسبه من النص.

 ......... يف قيامها بواجبها عّما فرضه عليها اإلسالم.املرأة مل . -1

 شاركت ............. املسلم  مبكرا يف احلياة السياسي  . -2

 فقدت .......... األخري. -3

 من الفقيهات .............. بعلم الفقه واحلديث. -4
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 ى أشدها................. واملعارك بني اجليوش اإلسالمي   وجيوش الصلببني عل -5

 : التدريب اخلامس

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:
 .األخري ولدها فقدت -1
 م سم ف   م س       

 .فقدت  ألخريا ولدها
 م فم س   م س   

 .األخري ولدها  أم عمارة فقدت
 م سم ف    م س    م س    

 .على مشكالت القراء  يف الرد ختصصت -2
 م فم س                   م ف      

....................................................... 
 .بني العلماء األفاضل ُعرِفت  -3

 م سم ف                

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

 

 .مبكرا يف احلياة  السياسي  املرأة املسلم  شاركت -4

 م س                م س      م ف       

....................................................... 
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 خلامسةالوحدة ا5.5 

 

 

 عثمان بن عفان:   الدرس األول5.5.1 

 أبوعبيدة بن اجلراح: الدرس الثاين5.5.2 

 صالح الدين األيويب: الدرس الثالث5.5.3 
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 الدرس األول: 5.5.1 

  (218) ن عفانعثمان ب

نشأ عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه ابلطَّائف، وكان من جُتار مكَّ  املشهورين،ومن رجاهلا  

 البارزين ،وعند مساعه ابإلسالم دخل فيه وأصبح من دعائم الدَّعوة اإلسالمي .

ا، وتوثَّقت بينه وبينهم صالت احملب   فرِح املسلمون إبسالم عثمان بن عفان فَرح ا شديد 

ألخوة،وقد زادت هاذه احملب  بعد أن َأْصهر لىل رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم،فازوج ابناه رقيَّ  وا

،وظهرت الدعوة اإلسالمي ، و اْشادَّ  أذى قريش على عثمان،فاْساأذن النيبَّ صلَّى هللا عليه 

ا خرج املسلمون وملَّ  وسلَّم يف أن يهاجر بزوجه رقيَّ  لىل احلبش  حيث أيمن على نفسه ودينه.

لةزوة بدر،كانت زوج  عثمان رقيَّ  مريض  ، مثَّ توفيت، حزِن عثمان أشدَّ احلزن على زوجاه  

خلشياه انقطاع صهره من رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم . تزوج عثمان بعد وفاة رقيَّ  أخاها أم  

قد قال فيه رسول هللا صلَّى كلثوم ولاذلك لُقِّب باذي النورين،ومن أشهر مسات عثمان احلياء، و 

  .(219")هللا عليه وسلَّم :"أشدُّ أمَّين حياء  عثمان بن عّفان 

ويعارب عثمان أْجوَد األمَّ  وأْسخاها ومن أعماله: أنَّه جهَّز جيش العسرة يف غزوة تبوك، واشرتى 

 م .بئر روم  وجعلها للمسلمني، وأسهم يف توسيع مسجد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّ 

                                                            

، 11تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(218)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، باصرف

 حديث صحيح رواه الطرباين (219)
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تعدُّ شخصي  عثمان من أعظم الشخصيات اإلسالمي  يف خصائصها، فقد كان أحد السابقني 

األوَّلني، وهو اثلث اخللفاء الراشدين،وصاحب الفاوحات اإلسالمي  اخلالدة ،وجامع النَّاس 

 على املصحف اإلماَم.

قـُبَـْيل دخوله –سلَّم وملكان  عثمان بن عفان يف قريش، فقد أرسله رسول هللا صلَّى هللا عليه و 

،ولمّنا جاء زائر ا لبيت هللا  -احلرم الشَّريف لىل قريشٍّ يف يوم احلُديبي ، لُيحربهم أنَّه مل أيت حلربٍّ

احلرام،وصل لىل مسامع املسلمني أنَّ قريشا قالت  سيدان عثمان بن عفان رضي هللا عنه فقال 

،وهنا ابيع الصحاب  نبيَّهم على (220)نـَُناِجَز القوم" النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم :" ال نـَرْبُح حىتَّ 

القاال فامَّت بيع  الّرضوان . وعندما ُعِلم مببايع  الصَّحاب  رضوان هللا عليهم  للنيبِّ صلَّى هللا 

عليه وسلَّم على القاال، شعرت  قريش بعدم  ُقْدرهتا على مواجه  جيش املسلمني  فطلبت 

ل صلَّى هللا عليه وسلَّم  ما ُعِرف بصلح احلُديبي . وكان أفضل النَّاس الصُّلحَ  وعقدت مع الرَّسو 

 وخرْيِِهم بعد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ألنّه أيد الدَّعوة ونشر الدِّين، وجاهد يف سبيل هللا.

 التدريبات : 5.5.1.1 

 التدريب األول:

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 آليت:اخرت عنواان آخر للنص من ا -1

 عثمان بن عفان ياميَّز بكرمه. *

 أخالق عثمان بن عفَّان نبيلٌ   *
                                                            

 رواه ابن عبد الرب (220)
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 مب شعر املسلمون عند دخول عثمان بن عفان اإلسالم؟)ابدأ اجلواب بكلم  املسلمون( -2

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

  عليه وسلَّم عثمان بن عفان؟لىل أين أرسل الرسول صلَّى هللا -3

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

 ملاذا لُقب باذي النورين؟ -4

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

 وسلَّم؟ماذا عقدت قريش مع الرسول صلَّى هللا عليه  -5

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

  التدريب الثاين:

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ

 =البارزين 

 =مسات  

 =أْسَخاها        

  هات املضاد للكلمات اآلتي :  - ب

 ................توسيع   

      ................أيَّد       

 ..............َأْجَوَد      
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  التدريب الثالث:

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.

 َفرِح املسلمون إبسالم عثمان بن عفَّان. -1

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

 خلشياه انقطاع صهره من الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم. -2

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

 فاْساأذن النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم يف أن يهاجر بزوجاه رقيَّ . -3

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

 جهَّز عثمان جيش الُعْسرة. -4

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

 ُعِلم مببايع  الصحاب  للنيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم على القاال. -5

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

 ع:التدريب الراب

 اآليت مبا يناسبه من النَّص: امأل الفراغ

 ظهرت .............  اإلسالمي . -1

 خصي  عثمان بن عفان من أعظم الشخصيات اإلسالمي .ش.........   -2

 وهو .............. اخللفاء الراشدين. -3

 ابيع ......  نبيَّهم على القاال. -4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



175 

 

 نشأ ............ ابلطَّائف. -5

 امس:التدريب اخل

 أعد بناء تركيب  اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 .على القاال بعدم قدرهتا قريش شعرت -1

 م ف         م س          م س            م س       

 .على القاال بعدم قدرهتا شعرت قريش

 م س          م ف           م س          م س

 .لةزوة بدر املسلمون خرج -2

 م ف         م س          م ف        

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

 .َأْجَود األمَّ  وَأْسخاها عثمان بن عفان يعارب -3

 م ف              م س                     م س         

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

 .لى القاالع نبيَّهم الصحاب  اَبَيع -4

 م ف        م س          م س        م س      

...................................................... 
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 :الدَّرس الثَّاين5.5.2 

 (221) أبو عبيدة بن اجلراح

هو عامر بن عبد هللا بن اجلرَّاح الُقرشيُّ الِفْهريُّ، أسلم وهو رجل يف األربعني من ُعمره وهاجر 

ولكنَّه مل يلبث أن عاد لىل مكَّ  املكرم  لُنصرة  -اهلجرة الثاني  -ع املسلمني األوائل لىل احلبش م

 الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم.

فآخى الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم بينه وبني أيب طلح   ،مثَّ هاجر مع املسلمني لىل املدين 

 دُ جتَ  الَ  {ى وقال أابه املشرك فنزل فيه قوله تعاىل:وقاتل املشركني يف غزوة بدر الكرب  األنصاري،

م أو هُ اءَ نَ بْـ أَ م أو هُ ءَ وا آابَ انُ و كَ ه، ولَ ولَ سُ ورَ  هللاَ  ادَّ حَ  نْ مَ  ادُّونَ وَ يُـ  رِ اآلخِ  مِ وْ واليَـ  ابهللِ  ونَ نُ مِ ؤْ ا يُـ وم  قَ 

 .(222){م بروحٍّ منهوأيَّدهُ  انَ اإلميَ  مُ وهبِ لُ يف قُـ  بَ اِ كُ   كَ ئِ ولَ م أُ هُ تَـ ريَ شِ عَ  وْ م أَ واهنِ خْ لِ 

–يف غزوة ُأُحد وثبت مع النيبِّ صلَّى هللا عليه وسلَّم، حني اهنزم النَّاس ونزع بِثَِنيَِّاِه  كما قاتل

مثَّ نزع احللق  الثاني  صار أَْثرم ،أرسله  ،فنزعها وسقطت ثَِنيَّاه األوىل -أحد قواطعه  األربع 

دِّيق مع وفد جنر  رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ان لُيعلِّمهم دينهم،كما أرسله أبو بكر الصِّ

وأقرَّ ذلك عمر بن  ،على رأس أحد اجليوش األربع  اليت ُوِجهت لىل بالد الّشام، اخلليف  األول

اخلطاب رضي هللا عنه يف خالفاه، ففاح أكثر بالد الشام حىت وصل لىل أنطاكي  ابالشرتاك مع 

كان رضي   ن  يف عام الرمادة أبربع  آالف راحل  من الطَّعام.خالد بن الوليد، و أمَّد أهل املدي

نيا توَّاق ا لىل اآلخرة ،أبعد النَّاس  ،عْدال   ،أمين ا،حكيم ا  ،هللا عنه قائدا حصيف ا زاهد ا يف هاذه الدُّ

                                                            

(، كااب تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، الكااب األساسي، 2008علي حممد الفقي ورايض صاحل جنزريل ) (221)
 ، باصرف  166اجلزء اخلامس، القسم األول، ص 

 22اجملادل  اآلي   (222)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



177 

 

عن زين  احلياة الّدنيا وُزْخرُِفها، فكان أمنوذج ا لإلميان ومثاال  لإلسالم،ِلما ُعِرَف عنه من 

الص وصدق وأمان ، فأحبَّه الرسول  صلَّى هللا عليه وسلَّم وبشَّره ابجلن  وأطلق عليه لقب لخ

 "أمني األّم ".

ُأِصيب رمحه هللا يف طاعون عمواس وَعِلم أمري املؤمنني عمر باذلك، فأراد أن يساخرجه من 

ىل لقاء ربِّه منطق  الوابء فـََرَفض ذلك وآثر البقاء مع ُجنده يقامسهم ُمصاهَبم حىت مضى ل

 شهيدا، وُعْمرُه مثانٍّ ومخسون سن  .

  التدريبات  5.5.2.1 

 :التدريب األول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اقرتح عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 أبو عبيدة بن اجلرّاح  ياصف ابلشجاع . *

 مسات أبو عبيدة بن اجلرَّاح  كرمي . *

 ة بدر؟ماذا فعل أبو ُعبيدة اجلرّاح يف غزو  -2

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

 ملاذا أرسله الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم مع وفد جنران؟ -3

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

 . ؟مباذا لُقِّب أبو عبيدة اجلرّاح  -4

............................................................. 
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 ماذا فعل يف عام الرمادة؟ -5

 :التدريب الثاين

 هات املرادف للكلمات اآلتي  : -أ

 =أْثرم  

 =تو اقا  

 =الوابء  

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 .................أمين ا  

 ................أحبَّه   

 ..................أمدَّ   

  : يب الثالثالتدر 

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.

 هاجر أبو ُعبيدة مع املسلمني لىل املدين . -1

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

 الَّيت ُوِجهت لىل بالد الشام. -2

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

 أرسله رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ، مع وفد  جنران. -3

..................................................................... 
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 فأراد أن يساخرجه من منطق  الوابء. -4

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

 آخى الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم. -5

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

 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ األيت مبا يناسبه من النص:

 ........... بشَّره ابجلن . -1

 سقطت ..... ثنيّاه األوىل. -2

 ..... أهل املدين  يف عام الرمادة أبربع  آالف. -3

 أطلق عليه ........... أمني األمَّ . -4

 وأقرَّ ذلك.............. يف خالفاه. -5

 :التدريب اخلامس

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 .مع ُجنده البقاء آثر  -1

 م سم ف  م س       

 مع جنده. البقاء اجلراحأبو عبيدة بن  آثر

 م سم ف  م س             م س    

 مع جنده. لبقاءا آثر أبو عبيدة اجلرّاح
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 م س م ف م س           م س   

 . الرسول صلَّى هللا عليه وسّلم أحبَّه -2

 م سم ف                

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

 بالد الشام. أكثر احفف -3

 م فم ف م س       

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

 .لىل املدين  مع املسلمني هاجر -4
 م سم ف     م س           

................................................................. 
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 الدَّرس الثَّالث:5.5.3 

 (223الح الدّ ين األيويّب )ص

ُِلمَّات  فيامنون َأْن  
ِمن النَّاس َمن ال ينساه النَّاس،ولن توالت القرون ويَشْشَادُّ ذكرهم له عند امل

وأسكنه فسيح  -رمحه هللا-لو كان بيينهم حي ا يـُْرَزق، ومن هؤالء صالح الدِّين،يوسف مب أيوب

 جنانه وجعله من املقرَّبني.

ِمنا هاذهبـَزَغ  جَنْم ص مٍّ هي َأْشَبُه ما تكون أبايَّ تكالبت على فلسطني فيها  ،الح الدِّين يف أايَّ

اذهتا ُمْنطلق ا للاَّوسع فيما حوهلا من بالد العرب كالِّاذي  قوى  هي الَّيت تـََاَكاَلُب عليها اآلن،و اختَّ

كالَّاذي نراه اآلن متاما   ،شرس   حيدث اآلن، وتـََنادت حتت راي  دينّي  ُمزيَّف ٍّ تسرُت هبا نوااي دنيويَّ   

لالَّ أن حلَّت جنم  داود الصهيوني  حملَّ صليب الدُّول األوربي   ،فال فرق بني األمس واليوم

املسيحيَّ ، وأنَّ الَةْزَو املاضي دعَّماه الَباَبويَّ ، ولكنَّ الةزو احلاضر تدَِّعمه الصَّهيونيَّ  العامليُ ، وأّنَ  

دوان الصلبيِّنْي باشريع احلقد،ولكنَّ الصُّهيونّي  متدُّ  عدوان اإلسرائيلييِّنْي ابملاِل البابويَّ  أمدَّت ع

 والسالح.

نشأ صالح الدِّن يف بيِت شرفٍّ كرديٍّّ يف لقليم املوصل، وكان أبوه يف خدم  دول  نور الدِّين 

مَّا شاغب الصليبييون مصر َزْنكي،فلمَّا ُتويّفِ ترك صالح الدِّين صةريا،فرعاه عمُّه أسد الدِّين،فل

بعث لليهم جِبُندٍّ حتت ِلْمَرِة أسد الّدين، ويف اجلُْند ابن أخيه  ،واساصرخ الفاطميُّون نور الدِّين

صالح الِّدين، ومازال صالح الدين يرقى يف اجليش رتب  بعد رتب ٍّ حىتَّ ُتويّفِ عمه أسد الدِّين، 

                                                            

(، تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا، الكااب األساسي، اجلزء الرابع، 2008عبد هللا عبد الكرمي عبادي وآخرون ) (223)
 ، باصرف331ص 
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َداعت الدول  الفاطميَّ ، وأصبحت مثرة  انضج   ملن َفآَل أمر اجليش لىل صالح الدِّين يف وقت تَ 

يـَْقطُُفها،ُقِضَي على الدول  الفاطمي  وأحلَّ صالح الدين املاذهب السُّينَّ حملَّ املاذهب 

، مثَّ تفرغ لسد الثُّةور  ومحاياها ولْنشاء احُلصون والقالع لُيعدَّ لِْلُبةاة ما اساطاع من  ،اإلمساعيليِّ

،وما كاد صالح الدِّين حيُِسُّ من نفسه القوة على مواجه  األعداء حىتَّ بدأ قوَّةٍّ ورابط اخليل

فاصدَّى للصَّلبيِّنْي يف سلسل  من الةزوات اساخلص هبا عدد ا من َمواَطئ  ،اجلهاد يف سبيل هللا

دن الَّيت اغاصبوها، ولقد تُوِجت جهوده ابملعرك  الكربى اخلالدِة على مرِّ الاَّا
ُ
ريِخ" أقداِمهم وامل

" الَّيت قضى هبا على آمال الصَّليبيِّنْي يف املشرق قضاء  ما يزال األوربيُّون حيُِسُّون له  معرك  حطنيِّ

ا حىّت يومنا هاذا.
 
 أمل

كان صالح الدِّين يف ُخصوماه للةزاة مثاال حُيَْااَذى يف اخلفاظ على القيَّم اإلسالميَّ ، مل يكن 

ل ابلَقْالى، وكان يردُّ بعض نسائهم عليهم دون فداءٍّ،بل ُرِوَي يسمح ِبَقْال األسرى وال ابلاَّمثي

أنّه يـَاَـَنكَّر يف زيِّ طبيبٍّ لُِيَداوي بعض قادهتم، و أُثَِر ذلك عنه مايزاُل طيِّب الاذِّْكر عندهم ولْن  

 َكرِهوا اناصارُه عليهم.

ين أعَداَءه أبُمَّ ٍّ راقي  الثَّقاف  ُماَِّحَدِة القل وب  ِمن َخْلِفِه راغب  يف النصر على واجه صالح الدّْ

 ،أعداء هللا، أمَّا حنن اليوم فَبْأُسنا بيننا شديٌد وقلوبنا شىتَّ وسالح عدُِّوان أمضى وهو األعلى يد ا

 واأَلْرقى ثقاف  وعلما ال يعلم لالَّ هللا مىت تزول الُةمَّ  وتـَاَِّحد األمَّ  وتعود للينا ُروح صالح الدِّين.

  تدريبات:ال 5.5.3.1 

 التدريب األوَّل:

 أجب عن األسئل  اآلتي :
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 اقرتح عنواان  آخر للنص من اآليت: -1

 صالح الدِّين يرفع راي  اإلسالم عالي ا.

 أخالق صالح الدين ُمهاذَّبٌ .

 مىت آل أمر اجليش لىل صالح الدين؟ -2

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

 عرك  الَّيت قضى هبا على آمال الصليبيِّنْي؟ما امل -3

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

 مَب واجه صالح الّدين أعداَءه؟ -4

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

 يف مجل  واحدة ُصْغ فكرة عام  للنَّص. -5

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

 التدريب الثاين:

 هات املرادف للكلمات األتي : -أ

 =راغبٌ    

 =الثُّةور  

 =بـَزََغ    

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ..................تـَاَّحد   
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 .................املقربنيِّ  

 ...................ُحْسن   

 ب الثالث:التدري

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل 

 صالح الدِّين . بـَزََغ جنمُ  -1

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

 ُقِضَي على الدول  الفاطمّي ؟ -2

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

 ُرِوَي أنَّه يانكَّر يف زيِّ طبيبٍّ لُيداوي بعض قادهتم. -3

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

 أحلَّ صالح الدِّين املاذهب السينَّ حملَّ املاذهب اإلمساعيلي. -4

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

 ولن كرهوا اناصاره.  -5

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

  التدريب الرابع:

 حلَّت( -عدوان -فلسطني -تاَّحد -امأل الفراغ مبا يناسبه من اآليت ) صالح الدين

 واجه ..................  أعداءه أبُمَّ  راقي ٍّ. -1

 يِّنْي باشريع احلق.أمّدت ........... الصلب -2
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 ......... جنم  داود الصُّهيونيَّ  حملَّ صليب الدول األوربي  واملسيحي . -3

 .............  األمَُّ .-4

 تكالبت على ...............  قوى  هي الَّيت تكالبت عليها اآلن. -5

 التدريب اخلامس:

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل:

 صليب الدُّول األوروبي . حملَّ  الصُّهيونّي  داود جنم  حلَّت -1

 م ف     م س      م س        م س         م س         م س     

 .صليب الدول األوروبي  حملَّ  حلَّت الصهيوني   داود جنم 

 م ف     م س           م س      م س       م س        م س   

 .العاملي  الصهيونيَّ  مهَتَدعِّ  حلاضرا الةزو -2

 م س      م سم س      م س       م ف                 

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

 .يف بيت شرفٍّ ُكرديٍّّ  صالح الدِّين َشأَ نَ  -3

 م ف          م س                  م س        

................................................... 
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 الوحدة السادسة:5.6 

 

 

 :  يف مكاب مدير معهد  اللُّة  العربيَّ ِ الدرس األول5.6.1 

 : يف قاع  الدَّرسالدرس الثاين5.6.2 

 : عطل  هناي  األسبوع.الدرس الثالث 5.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



187 

 

 5.6.1 :  الدَّرس  األوَّل 

 (224ب مدير معهد  اللُّغة العربيَّة  )يف مكت

 ْسمُع طَْرق الباب.يُ 

 : اُدخل.املدير

 )يدخل شابٌّ وُيسلُِّم(

 وعليكم السَّالم ورمح  هللا وبركاته.َأطالٌب جديٌد أنت؟

 : ال، أان زائٌر.الّشاب

 أهال وسهال بك ،اجلس من أين أنت؟ املدير:

: أان من ماليزاي، أان حماضر يف معهد  اللة  العربي  ابجلامع  املاليزي ،جئت الشاب

ا،فاْغاَـَنْمُت الفرص  لزايرة معهدكم الشَّهري،ِقيل يل أنه أحسن معهدٍّ لاعليم اللة  العربي  لةري حاج  

 الناطقني هبا،فأحبُّ أن أطَّلع على مناهجه وكابه.

 : مرحبا بك، ما امسك؟املدير

 الّشاب: امسي عزمي بن عبد الرمحن.

مل،يرتاوح عددهم بني أربعمائ  ومخسني : يَْدُرُس يف معهِدان طاّلٌب من معظم بالد العااملدير

.خاذ هاذه نسخ  من املناهج وهي هديَّ  لك، وهاذه بعض  نيومخسمائ ، ومدَّة الدراس  فيه سنا

 كابنا.

 : من أين ميكنين شراء هاذه الكاب؟عزمي
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 : هاذه الكاب ال تباع ميكنك احلصول عليها جّماان  من عمادة خدم  اجملامع.املدير

 هلما القهوة( )يدخل ساقٍّ وَيُصبُّ 

 : َيسُريّنِ دعوتك لزايرة معهدان، وهاذه بطاقيت فيها عنواين وعنوان املعهد.عزمي

: أان مدعوٌّ حلضور مؤمترٍّ يف ماليزاي بعد أشهرٍّ، سأَنـَْاِهُز هاذه الفرص  وأزور معهدكم لن املدير

 شاء هللا.

 : أَ َأصبُّ لك مزيدا من القهوة اي شيخ؟الّساقي

 أْسَاْأِذُنك  اي فضيل  الشيخ،ابرك هللا فيك وجزاك خري ا. : ال، شكرا...عزمي

حال.والسالم عليك ورمح  هللا وبركاته.ديرامل  : لىل اللقاء، صحباك السَّالم  يف احِللِّ والرتِّ

 التدريبات 5.6.1.1 

 التدريب األول:

 اقرتح عنواان آخر للنص من عندك. -1

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

 ماذا يعمل الزائر؟ -2

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

 ماذا أعطى املدير لعزمي؟ -3

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

 ملاذا جاء عزمي لىل هاذا املعهد؟ -4

................................................. 
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 لزائر  أن حيصل على الكاب؟)ابدأ اجلواب بكلم  حيصل(كيف ميكن ل  -5

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

 التدريب الثاين:

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ

  =احِللِّ   

 =أَْناهز  

 =َصِحَباك  

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ................أَْغَاِنم    

 ..................جماان      

 ...................معظم   

  التدريب الثالث:

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.

 ُيْسَمُع طَْرَق الباب. -1

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

 ُأحبُّ أن أطَّلع  على مناهجه. -2

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

 َيْدرس يف معهدان دارسون من معظم البالد. -3
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....................................................... 

 َيُسرُّين دعوتك لزايرة معهدان. -4

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

 وَيُصبُّ هلما القهوة. -5

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

 التدريب الرابع:

 لمأل الفراغ مبا يناسبه من النص:

حال. -1  َصِحبَـْاك .............. يف احلِّلِّ والرتِّ

 أَ  ...............  لك مزيدا من القهوة. -2

 يدخل......... ويسلُِّم. -3

 ئ  ومخسني ومخسمائ ...... عددهم بيني أربعما -4

 ...... هاذه الفرص   لزايرة معهدكم. -5

 التدريب اخلامس:

 تركيب اجلمل اآلتي : أعد بناء

 .بني أربعمائ  ومخسني ومخسمائ  عددهم يرتاوح -1

 م ف          م س             م ف         

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

 .يف احلِّلِّ والرتحال م السال صحباك -2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



191 

 

 م ف            م س            م ف        

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

 .من معظم البالد يف معهدان دارسون يدرس -3

 م ف           م س                        م س         

.......................................... 
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 :الدَّرس الثَّاين5.6.2 

 (225) يف قاعة الدَّرس

 : السالم عليكم،كيف أصبحام؟األستاذ

: وعليكم السالم ورمح  هللا وبركاته، أصبحنا خبريٍّ واحلمد هلل،وكيف أصبحت أنت اي الطلبة

 أسااذ؟

اآلن، أعطين ورق   : خبري َأمْحُُد هللا وَأْشُكره... أطفئ األنوار اي لدريس فالحاج  لليهااألستاذ

 الةياب اي يعقوب.

 : هاهي ذي.مل حيضر عثمان اليوم ألنه مصاب إبسهال شديد.يعقوب

: شفاه هللا،)بعد تسجيل أمساء الةائبني( أعطها املراقب فإنّه يريدها اآلن ألمرٍّ ما،لن األستاذ

.  َيُكن مكابه مةلق ا فساجده يف مكاب املشرف على النشاط الثَّقايفِّ

َن ٍّ يفاح الباب طالب()خَيرج ي  عقوب وبعد ُهنَـيـْ

 : )بعد الاحي ( أ َتْسمح يل ابلدخول اي فضيل  الشيخ؟الطالب

بعد ردِّ الّاحي (  أهال وسهال،مرحبا بك، اُدُخل وأغلق الباب، يبدو أنك  طالب  ):األستاذ

 جديد،ما امسك ومن أي بلد أنت؟

 : امسي حممد بن وِْلَيم وأان من كندا.الطالب

 : تفضل واجلس هنا. أَ حديث عهدٍّ ابإلسالم؟تاذاألس

  نعم. حمّمد:
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 : احلمد هلل الاذي هداان لإلسالم.... مىت أسلمت اي أخي الكرمي؟األستاذ

 : أسلمت عام تسعمائ  وألف وواحد ومثانون ميالدي.حممد

 : أَ َأْسلم أبواك...؟األستاذ

 حلمد هلل.: مل ُيْسلم أيب،هداه هللا، أمَّا أمِّي فأسلمت واحممد

 : ماذا يعمل أبوك؟األستاذ

...هاك خطاب املدير.حممد  : هو مدير ماحفٍّ

 :) يقرأُ احلطاب( لنَّ املدير يـُْثين عليك كثريا.األستاذ

 : جزاه هللا  خري ا.حممد

 : من أين لك هاذا املصحف اجلميل الَّاذي بيدك؟األستاذ

ه املدير.حممد  : أعطاين لايَّ

 لقائك ، وليّنِ ُمْعَجب بك .... كيف وجدت اجلامع  اإلسالمي ؟: ُسرِْرُت كثريا باألستاذ

ا جامع  فريدة يدرس فيها أبناء املسلمني من مشارق حممد : أعجبيت اجلامع  اإلسالمي  كثري ا ،لهنَّ

 األرض ومةارهبا.

 يكاب األسااذ آياني على السَّبُّورة.

 : اقرأ اآلياني اي هارون.األستاذ
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  لالَّ أن يُِامَّ  اَّللُ يَب م وأيَْ هِ اهِ وَ فْـ أبَِ  هللاِ  ورَ وا نُ ئُ فِ طْ يُ  نْ أَ  ونَ يدُ رِ يُ }والبسمل ( : )بعد االساعاذةهارون

ه لّ كُ   لُيْظِهره على الدِّينِ  احلقّ  ينِ ى ودِ هلُدَ ه ابِ ُسولَ رَ  لَ سَ رْ الَّاذي أَ  وَ هُ (32) رونَ افِ الكَ  هَ رِ و كَ ولَ  هُ ورَ نُ 

 .(226){ونَ ركُ ه املشْ رِ و كَ ولَ 

روا جيدا يف هاتني اآلياني، مث أجيبوا عن األسئل  املوجه  لليكم، ماذا يريد الكفَّار :  فكِّ األستاذ

 اي لدريس؟

 : يريدون لطفاء نور هللا .إدريس

 : أَ مُيكن ذلك اي علّي؟األستاذ

 : ال، هاذا مساحيل.عليّ 

 : وماذا يريد هللا اي يونس؟األستاذ

 : يريد لمتام نوره؟يونس

   أخرى يف هاذا املعىن اي شعيب؟: أَ َتاْذُكر آياألستاذ

 (227) {رونَ افِ ه الكَ رِ ولو كَ  هِ ورِ وهللا ُمِامُّ نُ  }: نعم، قال تعاىل يف سورة الصَّفِّ شعيب

 مب أُْرِسل الرسول صلَّى هللا عليه وسّلم اي حممد؟ األستاذ:

 : أرسله هللا ابهلُدى ودين احلق؟ حممد

 َيْدُخل لسحاق

 لدَّرس أن يناهي؟: اآلن أتيت وقد أوشك ااألستاذ
                                                            

 33-32الاوب  اآلي   (226)

 8الصف اآلي   (227)
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: معاذرة  اي أسااذ.ذهبت لىل مكاب الربيد إلرسال برقّي ٍّ  فقد وصل أخي البارحَ ،  إسحاق

 فأرسلت برقي  لىل أيب أخربه فيها بسالم  وصوله.

  محدا هلل على سالم  أخيك، وال أبس. األستاذ:

 التدريبات:  5.6.2.1 

 التدريب األول: 

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 ح عنواان آخر للحوار من عندك.اقرت  -1

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

 ملاذا غاب عثمان؟ -2

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

  ماذا يريد هللا؟ -3

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

 ماذا يريد الكفَّار؟ -4

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

 يف مجل  واحدة صغ فكرة عام  للنص؟ -5

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

  التدريب الثاين:

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ
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 =ُهنَـْيه            

 =حديث عهد   

 =َأْوَشك         

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ....................       ُسرِْرت 

 ....................َفرِيَدٌة          

 .....................يـُْثيِن           

  التدريب الثالث:

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل. 

 َيْدخل لسحاق. -1

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

 يُريُدون لطفاء نور هللا. -2

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

 يُريد هللا أن يُامَّ نوره. -3

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

 مَب أُْرِسَل الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلَّم؟ -4

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

5- .  هو مديُر ماحفٍّ
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........................................................ 

 : التدريب الرابع

 امأل الفراغ اآليت مبا يناسبه من النَّص.

 أمِّي ....... واحلمد هلل. -1
2- .  ...... مدير ماحفٍّ
 أعطاين ............ املدير. -3
 .. وأْشُكره.أمحد ...... -4
 يبدو أنَّك .... جديٌد. -5

 التدريب اخلامس:

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي :

 .أشكرهو  هللا َأمْحدُ  -1

 م س    م فم ف           

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

 على السَّبُّورِة. آياني األسااذ يكاب -2

 م ف       م ف          م س        م س        

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

 .كثريا  اجلامع  اإلسالمي  أعجباين -3

 م فم س                   م ف                      

............................................... 
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 5.6.3:  الدَّرس الثَّالث 

 (228عطلة هناية األسبوع )

م املكاَب صباح يوم االثنني مسرور ا مَتْلُؤه احليوي  والنشاط، وبعدما  سلَّم على زمالئه دخل لبراهي

 يف العمل سأله صديقه عمر قائال:

 ما سرُّ نشاطك وحَيوِيَاك اليوم اي لبراهيم؟

: احلمد هلل،لقد َقَضْيت عطليت األسبوعي  مع العائل ، على شاطئ البحر، وكانت رحل  إبراهيم

 ومرحي  . مُمَيَّزة  

 : رائٌع،حدثين عن هاذه الّرِحل ، فرمبَّا أسافيد من جترباك يف رحاليت القادم .عمر

: بعدما صليُت صالة اجلمع  يف املسجد،  ُعْدت لىل البيت، وبدأان يف َحْزم األماع  إبراهيم

زم  للسَّفر،حيث أّنين طلبت من زوجيت حتضري كل املسالزمات الضروري  للّرِحل  .  الالَّ

مثَّ ركبنا السَّيارة و انطلقنا حنو الشاطئ، وبعد ساع  من املسري،تراءت لنا ُكْثبان الشاطئ الّرملّي  

رتامي ، ففرح األوالد برؤي  ذلك املنظر الرائع، ومل َتَكد السيارة أن تاوقف حىت اندفعوا الاذَّهبيَّ  امل

الصَّةرية،مثَّ أشعلت الفحم لشواء  لىل الشاطئ يلعبون وياسابقون، أمَّا أان فقد َنَصبُت خيمَانا

 اللَّحم، وعمل الشاي.

  وكيف كان اجلو؟هل كان مناسبا؟ عمر:

نعم، اجلوُّ  معادٌل، والسَّماء زرقاء صافي  ،لالَّ من بعض الةيوم اجلميل  املاناثرة وكان إبراهيم:

 هواء البحر العليل يـُْنِعُش اجلسم ويبعث السُّرور يف النَّفس.
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 هللا هللا، أكمل مثَّ ماذا؟:  هللا عمر

: تناولنا الةاذاء بعد صالة العصر، مثَّ َشربنا الشَّاي وبعد ذلك نزلت للسباح  مع إبراهيم

األوالد، وكانت مياُه البحر هادئ   ومجيل  فكنَّا نسبُح، ونلعب كرة القدم على الشاطئ حىتَّ 

 ةرب.قاربت الّشمس الةروب، فخرجنا للوضوء، واالساعداد لصالة امل

 : أْخربين كيف كان جو البحر يف اللَّيل؟عمر

لقد كان رائع ا وهادًئ  برغم الظالم، ُأْشِعَل بعض احلطب وجلسنا  قربه نشرب الشَّاي  إبراهيم:

،وناسامر مع األوالد، حىتَّ غلبنا النُّعاس فَنمنا نوما هادًئ  حىّت صالة الفجر فاسايقظنا 

لك ذهبنا نصطاد السَّمك، وُعْدان قبل الظُّهر بقليل فأعدَّت وصلينا،مُثّ أعددان الفطور ،بعد ذ

 لنا زوجيت الةداء.

 وكان الةداء مسك ا، أَ ليس كاذلك؟: عمر

 : صحيح، كان أرزا ابلسَّمك.إبراهيم

 مثّ ماذا؟: عمر

، مث اسايقظنا لصالة العصر،وبعد ذلك بدأان  نـََاأهُب للعودة لىل املدين .إبراهيم  : منْنا قليال 

وصلنا البيت وقت صالة املةرب تـَْةُمُران السعادة والنشاط، واحلمد هلل كانت رحل   مماع  ، و 

 أنصحك أن تقوم برحل  مثلها يف أوَّل فرص  ساحن ٍّ.

 لن شاء هللا. عمر:
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 التدريبات: 5.6.3.1 

 التدريب األّول:

 :أجب عن األسئل  اآلتي 

 اخرت عنواان للنص من عندك . -1

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

 كيف دخل لبراهيم املكاب؟  -2

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

 لىل أين ذهب لبراهيم مع أسرته؟ -3

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

 مىت وصلت أسرة لبراهيم  لىل البيت؟ -4

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

 صف رحل  لبراهيم يف مجل  واحدة. -5

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

 :الّتدريب الثَّاين

 للكلمات اآلتي :هات مرادف  -أ

 =احلَيوِيَ        

 =تـََاأهب      

  =تراءت      
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  هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 ...............مسرور ا      

 ...............صافي         

 ...............ُمرحي          

  :التدريب الثالث

 امدد أو الاقليص أو الابادل.أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو ال

 أنصحك أن تقوم برحل  مثلها. -1

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

 دخل لبراهيم املكاب. -2

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

 وقد ُأْشِعل بعض احلطب. -3

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

 َنَصب لبراهيم اخليم . -4

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

 طلبت من زوجيت جتهيز كل املسالزمات الضروري . -5

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

 :التدريب الرابع

 الزوج ( -تناولناه -السُّرور -أشعلت -يت) السيارةامأل الفراغ مبا أي
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 ركبنا ................. -1

 الةداء ......... بعد  صالة العصر. -2

 .... أعدَّت لنا الةداء. -3

 ......... الفحَم. -4

 يبعث .............  يف النَّفِس. -5

  : التدريب اخلامس

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي :

 .األوالد مع ناسامر -1

 م ف          م س         

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

 .الشاي َشربنا -2

 م ف       م س      

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

 .مع العائل  األسبوعي  عطليت قضيتُ  -3

 م ف      م ف         م س        م س            

................................................. 
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 الوحدة السابعة:5.7 

 

 

 :    اإلعالم اإلسالميالدرس األول5.7.1 

 : وسائل اإلعالمالدرس الثاين5.7.2 

 : آاثر اإلعالم على الطفلالدرس الثالث5.7.3 
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 الدرس األول:5.7.1

 (229) اإلْعالم  اإلْسالميُّ 

عالُم هو اإلنباُء، أْي توصيُل األخباِر واملعلوماِت ونَقِلها من مكانٍّ لىل آخَر، فهَو يوِصُل اإل

الَقريَب ابلبعيِد، وجيعُل النَّاَس يف العامِل كلِِّه كأهّنْم يف َقري ٍّ واحدةٍّ. لّن هاذا الاَّقارَب بنَي الدُّوِل 

ُل االتِّصاَل وتـََباُدَل املناِفِع، وُيساعُد على حلِّ واألفراِد واجلماعاِت، يزيُد الَفهَم والاَّعاوَن، ويُ  سهِّ

  املشكالِت، ويـَُنمِّي الثَـَّقافَاِت واملعارَف بنَي البشِر.

لقْد اشاَةَلِت اجملامعاُت على َمرِّ الُعصوِر واألزمنِ ، باوفرِي واْقِاَناِء الَوسائِل اإلعالميَِّ  املخالفِ  

ِة، كانْت ُتَدقُّ الطُّبوُل، املااحِ  هلا اليت ُتؤدِّي لىل  دَّ ذلَك الاَّواُصِل. ففي اأَلْزِمنِ  الَقدميِ  عنَد الشِّ

ي األمِر أو احلدِث، أو توقُد النِّرياُن فاكوُن ألسنُ  هلِبها وأعمدُة  فـَيـُْهرَُع عنَد مساِعها لاَقصِّ

اُس قدميا  احلماَم الزَّاِجَل الاذي  أدخنِاها عالم   للنَّاظِر، ألخاِذ االحاياِط واحلاََذِر. واساْخَدَم النَّ 

كاَن حيِمل الرسائَل للجهِ  املقصودِة، كما اساخدموا اخليَل اليت كانْت َتْسِبُق الرِّيَح مبْن عليها 

 لاوِصيِل النـََّبِأ.

أوََّل ما ُعِرَف مْن وسائِل اإلعالِم، وكانِت األداَة الوحيدَة للاعبرِي عْن  هيلّن القصيدَة العربيََّ  

أِي الَقبيلِ  يف اجلاهليَِّ . فالقبيلُ  يف اجلاهليَِّ  ال تقوى َكِلمُاها وال حُيرَتُم أفراُدها لال بظهوِر شاعرٍّ ر 

فاذٍّ فيها. مّث جاَء اإلسالُم َخامَتُ الّرساالِت رمح   للعاملنَي وتنويرا  للقلوِب، ومتهيدا  للطَّريِق لىل 

ماِء. لقْد كاَن القرآُن الكرمُي معجزَة  عقيدِة الوحدانيَِّ ، وهي الةرُض األوَّلُ  لكلِّ رساالِت السِّ

                                                            

، 139تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص  (،2011شحادة عاصم وآخرون )(229)
 ، باصرف.اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي
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هاذه الرسالِ ، ومعربا  عنها أصدَق تعبريٍّ للعاملنَي، لهنا الرسالُ  الدَّاعيُ  لىل احلقِّ ونباِذ الباطِل. 

ن ٍّ، فالقرآُن الكرمُي الاذي وردْت آايتُه حمكم   مفصَّل  ، وخرجْت للنَّاِس بلة ٍّ عربيَّ ٍّ فصيح ٍّ بيِّ 

  حامل   لليهم يف ثناايها َأحكاَم العباداِت واألخالِق واملعامالِت.

، هو ديُن الفطرِة اإلنسانيَِّ  النَّقيَِّ  من الشوائِب واالحنرافاِت، وديُن الدَّعوِة  لّن الديَن اإلسالميَّ

مٍّ ومجيلٍّ يف الوجوِد. لىل توحيِد هللا، وديُن األمِر ابملعروِف والنَّهي عن املنكِر، وديُن كلِّ شيءٍّ سا

فهاذه املبادُئ اجلميلُ ، قد َدَعْت لليها األدايُن السَّماويَُّ  السَّابقُ  أيضا . وجتدُر اإلشارُة أّن 

اإلسالَم متيّـَز عليها ابختاِذ القرآِن الكرمِي أداة  لعالميَّ   لُه. أمجْل هبا أداة  طّيب  . فقْد كانْت آايتُه 

الَبَشِر يف أواِمرها ونواِهيها وحدوِدها. اي هلا من مسؤولي ٍّ عظيم ٍّ؟ مسؤوليُ  الدَّعوِة ُمَؤيَِّدة  لِِفْطَرِة 

. لنَّ هاذِه الدَّْعوُة أَْرَضْت ِفطَرَة النَّاِس، لذ  -سبحانَه وتعاىل–لىل هللا  وقد قاَم هبا الُقرآُن خرَي قيامٍّ

ْحَكِم البليِغ، ما تصبوا لليه نف
ُ
وُسهم من ُخُلقٍّ َحَسنٍّ وَتوجيهٍّ َرِشيدٍّ وجدوا يف ذلك النَّظِم امل

 وِهداي ٍّ. 

َهَجُه من القرآِن الكرمِي مل يـَْعَاِمْد على  وهكاذا فإنَّ اإلعالَم اإلسالميَّ الاذي َيسامدُّ ِفْكَرُه وَمنـْ

ا، َوِسيَل ٍّ خاص ٍّ لإلعالِم بِه مَن الوسائِل اليت كانْت سائدة  حنَي نـُُزولِِه، بْل كاَن هاداي  ومرشدا  هل

َقاُد َمَعانِيها وراَء توجيِه القبيلِ  يف احلقِّ والباطِل، فلمَّا   -كما عرفنا–فالقصيدُة اجلاهليُ   كانْت تـَنـْ

خضرموُن لُه، وهم 
ُ
جاَء اإلسالُم اهادت هِبَْدِيِه وتـََزيَـَّنْت خبُُلِقِه. فـَْلننظُر كيَف َخَضَع الشَُّعرَاُء امل

ُخُلِقها، وْلنَـَر َكيَف اساَـْقبَـَلِت اخلَْنَساُء نـََبَأ اْسِاْشَهاِد أَبـْنَاِئها األْربعِ  يف الاذين ُأْشِبُعوا ابجلَاِهليَِّ  و 

معركِ  الَقاِدسيَِّ  حنَي قالْت: "احلمُد هلِل الاذي َشرََّفيِن ابْسِاْشَهاِدِهم، وأسأُل هللَا أْن جيمعين هِبْم يف 
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خُمَاِلَف الَوسائِل اإلعالميَِّ   أن يساخدماإلسالَم ال مينُع  ُمساَـَقرِّ َرمحَِاه". واعلْم أيُّها الَقارُِئ، أنَّ 

َهِجِه.   احلَديَثَ ، ما دامْت منسجم   مَع روِح اإلسالِم وَمنـْ

 التدريبات: 5.7.1.1 

 التدريب األَّول: 

 أجب عن األسئل  اآلتي :

اخرت من اآليت عنواان آخر للنص: -1  

اني .اإلعالم ُيساهم يف ربط العالقات اإلنس  

 قواعد اإلعالم اإلسالمي ماين .

ما هو اإلعالم؟ -2  

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

ماذا تعدُّ القصيدة العربي  قدمي ا؟ -3  

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

اإلسالم؟ما األداة اإلعالمي  اليت اساخدمها  -4  

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

من أين َيسامدُّ اإلعالم اإلسالمي فكره ومنهجه؟ -5  

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

 التدريب الثَّاين:

هات املرادف للكلمات اآلتي :-أ  
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=مؤيدة       

=ة    الِفْطر   

=نـََبأ         

هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب  

................يُِهرَُع       

...............احلاذر       

   ............... الاَّعاون   

:التدريب الثالث  

لابادل.أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو ا  

مساعها.فـَيـُْهرَُع عند   -1  

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

اذه القرآن الكرمي أداة لعالمي  له. -2 اإلسالم متيَّز عليها ابختِّ  

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

ال مَينُع أن يساخدم خمالف وسائل اإلعالم. -3  

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

ُتوَقُد النريان فاكون ألسن   هلَِبَها وأعمدة دخاهنا عالم  للنَّاظر. -4  

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

اساخدم النَّاس قدمي ا احلمام الزَّاجل. -5  
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...........................................................  

:التدريب الرابع  

 امأل الفراغ اآليت مبا يناسبه من النَّص:

م قري  واحدة. -1 جَيْعل ........  يف العامل  كلِّه كأهنَّ  

......... اجملامعات على مرِّ العصور واألزمن . -2  

هو......... الفطرة اإلنساني . -4  

.قام هبا ........... -5 .     خري مقامٍّ  

:لتدريب اخلامسا  

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي :

 1- اإلسالم ال مينع اساخدام الوسائل اإلعالمي  املخالف  .
        م س            م ف                      م س

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

 2- اإلعالم اإلسالميُّ  يسامدُّ  فكره ومنهجه من القرآن الكرمي.
         م س                           م ف                 م س                   م س

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

 3- ُتدَّق الطُّبول.
         م ف      م س

......................................................  
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 الدَّرس الثَّاين:5.7.2 

 (.230)وسائل اإلعالم

 : أَ تعرُف شيئ ا عن  وسائل  اإلعالم  اي خليل ؟حممدّ 

 : نعم، أعرُف بعضها، وهي ضروريَّ  لنا يف حياتنا.خليل

 : ماذا تعرف منها؟حممدّ 

حاف  جبميع أنواعها،واإلذاع  مرئيَّ خليل     ومسموع   .: أعرف منها الصِّ

 : ما الفرق بني اإلذاعاني؟حممدّ 

 : املسموع  تصل للينا عن طريق املاذايع، أمَّا املرئي  فنراها يف الاِّلفاز.خليل

 : وماذا تعين كلم  الّصحاف ؟حممد

: كلم  الصحاف  املقصود هبا صناع  اجلرائد اليومي  واجملالت األسبوعي  والشهريَّ  واملومسي  خليل

                             وغريها...والسنويّ 

 : وملاذا هتام الدول ابإلعالم؟حممد

                                                       : ألنه يصل القريب ابلبعيد، وجيعل اإلعالم  النَّاس يف العامل كّله وكأهنم يف بلد واحد.خليل

 :وما فائدة الاقارب بني النَّاس؟حممد

الاقارب بني النَّاس يزيد الفهم والاَّعاون، وُيسهِّل االتصال، وأن يابادل الّناس املنافع  :خليل

                        واملساعدة على حلِّ املشكالت، وتنمي   الثقاف  واملعرف  بني البشر.

 : وهل القمر الصناعي  من وسائل اإلعالم؟حممد
                                                            

(230 )/www.alukah.net/social/0/68588http:/   
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سيل  تربط بني قارَّات العامل، وُيْسَاخدُم يف نقل : نعم،هو منها بل هو أسرع وأفضل و خليل

 املبارايت الدُّولي ، واألحداث العاملي  الكربى.

 : هل هناك فرق بني اإلعالم واإلعالن؟حممد

: اإلعالم هو توصيل ونقل األخبار واملعلومات من مكان لىل آخر، أمَّا اإلعالن عن خليل

أخباره، وأحواله والدِّعاي  له يف الصُّحف أو شيئ فهو تعريف النَّاس باذلك الشيئ، ونشر 

 اإلذاع  أو الاِّلفاز؟

 : حسن ا وهل دولاكم هتام ابإلعالم وفنونه؟حممد

ا خصَّصت وزاراة لإلعالم يف جامعاهتا،  وافااحت خليل : نعم هتامُّ به اهاماما كبري ا، بدليل أهنَّ

جملال، وتقيم مؤمترات لإلعالم، وصار امسها الدَّول  أقسام ا لإلعالم،لاخريج املاخصِّصني يف هاذا ا

 يرتدَّد يف كل مكان ابملعمورة.

ر ابخلري.حممد  : هاذه هنض  طيِّبٌ ، وصورة تُبشِّ

 : وهل الربامج اإلعالمي  يف بلدكم تسري على الّنهج اإلسالميِّ القومي ايحممد؟خليل

اإلذاع  والالفاز، وُصُحف ا  : نعم، يف كلِّ براجمنا اإلعالمي ،ختصِّص الّدول  قنوات يفحممد

، وتعمل على نشر الدَّعوة اإلسالميَّ  بني أبناء األمَّ ؟  وجمالت تسري على الطٍّّريق اإلسالميِّ

 : اإلعالم ياةلةل يف حياتنا كلِّها، ويدخل علينا بيوتنا وكّلنا ناأثر به من قريب أو بعيد.خليل

آخر ناحدُّث فيه عن كل فرعٍّ من فروع  : حق ا، نشُعر باذلك، ولن شاء هللا لنا لقاءحممد

 اإلعالم، أساودعك هللا.

 : يف أمان هللا.خليل
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 :التدريبات 5.7.2.1 

 : التدريب األّول

 أجب عن األسئل  اآلتي :

 اخرت عنواان  آخر للحوار من اآليت: -1

 وسائل اإلعالم تاةلةل يف اجملامعات. 

 مبادئ وسائل اإلعالمي  عاملي .

 الدُّول ابإلعالم؟ ملاذا هتامُّ  -2

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

 مافائدة الاقارب بني النَّاس؟ -3

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

 ماهي أسرع وسيل  من وسائل االتصال؟)ابدأ اجلواب بكلم  الوسيل ( -4

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

 ما املقصود بكلم  الّصحاف ؟)ابدأ اجلواب  بكلم  الصحاف ( -5

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

 : التّدريب الثاين

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ

ر         = تـَُبشِّ

 =تاةلةل      
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 =املعمورة     

 هات املضاد للكلمات اآلتي : -ب

 .................املنافع   

 .................ُيسهِّل   

 ..................    البعيد 

 :التدريب الثَّالث

 أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص أو الابادل.

م يف بلد واحد.جيعل  -1  اإلعالم النَّاس يف العامل كلِّه كأهنَّ

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

 وأن يابادل النّاس املنافع. -2

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

 ت الّدولي .ُيْسَاْخَدُم يف املباراي -3

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

اَـَاَحْت الدَّول  أقساما لإلعالم. -4  افـْ

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

 واملساعدة على حل املشكالت. -5

 :التدريب الّرابع

 راغ مبا يناسبه من النص:امأل الف
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 خصَّصت .......... لإلعالم. -1

 اإلعالم............. توصيل ونقل األخبار واملعلومات. -2

 املسموع ............ للينا عن طريق املاذايع. -3

م يف بلد واحد. -4  جيعل ...........  النَّاس يف العامل كلِّه كأهنَّ

 يِصل ........... ابلبعيد. -5

 :يب اخلامسالتدر 

 أعد بناء تركيب اجلمل اآلتي :

 .يف الالفاز نراها املرئي   -1

 م سم س  م ف         

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

 .يف حياتنا كّلها ياةلةل اإلعالم -2

 م س م ف      م س        

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

 .يف اإلذاع  والالفاز قنوات الدَّول  خُتصِّصُ   -3

 م س      م سم ف   م س         

........................................................... 
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 : الدَّرس الثَّالث5.7.3 

 (231) آاثر اإلعالم على الطّ فل

فيما بعد، فال يوجد أدىن لاحكُّم يف كل شيئ ديه القدرة على امن حتكَّم يف اإلعالم ُيْصبح ل

شك أنَّ لإلعالم آاثره الكبرية والضخم  على اجملامعات، فماابل أتثري  اإلعالم  على عقول 

أطفالنا الاذين مُيثِّلون مساقبل أمَِّانا؟ فققد أمجع اخلرباء على أنَّ أتثري اإلعالم على األطفال له 

، ولْن كانت معظم اآلراء على أن أتثريات اإلعالم السلبي  جانبان: أحدمها لجيايب واآلخر سليبٌّ 

على األطفال أكرب بكثري من لجيابياته، ومن مثَّ ال بد من معرف  هاذه اآلاثر ومعرف  الطرق 

 واألساليب الَّيت ُتساعدان على محاي  أطفالنا من خطر هاذه الوسيل .

اثر السلبي  لإلعالم ولشاش  الالفاز تانوع لل أن اآل -أسااذ الرتبّي  -يشري الدكاور أمين سامي

ِوفـْق ا لانوع هؤالء األطفال، وتنوع اهاماماهتم ووضعهم االجاماعي واألسري، ومن هاذه اآلاثر 

السلبي  اليت يرتكها اإلعالم يف أطفالنا لهدار الوقت وضياعه يف غري حملِّه، فإنَّ ُجلَّ ما 

ابألطفال وموَّجه  لليهم  قد متّكنت من لضاع   يـُْعَرضُ على شاشات الالفاز من برامج خاص 

ن اليت يـُْفرتض أن تـَْنُضَج فيها عقوهلم، و ِوفْـق ا للعديد من  أوقات األطفال فيي هاذه السِّ

ساع  يف  28و 23الدِّراسات فقد تبنّي أن األطفال ُيشاهدون الاِّلفاز مبعدَّل يرتاوح مابني 

فال العصر أصبحوا أسرى للالفاز،وال شكَّ أنَّ هاذا األسبوع وهاذه نسب  كبرية تدل على أن أط

خُيالف شريعانا اليت اهاَّمت اهامام ا ابلة ا ابلوقت وأمهيّاه يف حياة الفرد، ممَّا  جيعل أطفالنا تنشأ 

                                                            

(231 )http://www.alukah.net/social/0/68588   
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على قيَّم هّدام ، مؤكدا على أن أخطر هاذه اآلاثر السلبي  يامثل أيضا يف تعرض الطِّفل 

النَّفسي  من انحي  أخرى مثل: القلق،واالكائاب،وترهُّل لألمراض اجلسدي  من انحي  و 

العضالت، وآالم املفاصل ... وحنوها فضال عن شعور الطفل ابخلوف ملا يراه من مشاهد  

 القال والّدم والعنف وحنوها.

ومن اآلاثر السلبي  للاِّلفاز أيضا تـَبَـلُّد مشاعره جُتاه من حوله واتسامه بطابع الفوضى يف حياته 

ح أن بص ف  عام ،وفقدانه الثِّق  يف كلِّ من حوله،ُمشريا لىل أنَّ الكثري من املشاهد الَّيت تـَُوضِّ

يُعدُّ أحد األسباب الِّيت تساعد الشخص على  اللجوء لىل الادخني واملخدرات ببيعها أو تناوهلا،

ا النهج فيلجأ هو الاَُّخلص من مشكالته،وهو ما يؤثر ابلسلب على الطِّفل الَّاذي قد يـَْناهُج هاذ

 اآلخر لىل الادخني واملخدرات.

ال شكَّ أن الاِّلفاز يُؤثر  -أسااذ علم النفس الرتبوي-ومن جهاه يقول الدكاور سعيد أبو العزم

سلب ا على أطفالنا وأّن معظم الدراسات الَّيت ُأْجرِيت يف هاذا االجتاه كان تركيزها على اجلانب 

يل هم من اهاموا ابجلانب اإلجيايب لاعرض األطفال لىل اإلعالم السليّب أكثر من اإلجيايّب، وقل

 عام  والالفاز خاص .

ساجدها تامثل يف عدَّة نقاطٍّ من  ،ولذا أردان أن نسلِّط الضوء على لجيابيات لعالم الطِّفل

ا ُتْشِبع لدى الطّفل بعض احاياجاته األساسي  ، واملامثل  يف احلاج  لىل املعرف   أمهها: أهنَّ

أوضح أبو العزم أّن هناك نوع من الرُّسوم املاحرك   و احلاج  لىل اجلمال ولىل املةامرة واخليال،و 

والربامج املخالف  اليت تُقدَُّم للطفل وتكون هادف  تسعى لىل تنمي  فكر الطِّفل ومداركه، ويساعد 

احلميدة ،كالصدق مضموهنا على تعزيز بعض القيَّم الرتبويّ  من خالل أمثل  حّي  على األخالق 
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والوفاء ومساعدة الفقراء واحرتام الكبري،َفْضال  عن تعزيز الشعور الّديين من خالل بعض 

املضامني اليت حُتاِكي سرية الرَّسول صلَّى هللا عليه وسلَّم وسري الصحاب  رضوان هللا  تعاىل 

دف للطفل، واليت ميكن وهناك العديد من اإلجيابيات اليت ميكن أن يُقّدمها اإلعالم اهلا،عليهم

أن نسافيد منها يف غرس قيَِّم معين  وتنمي  مدرك الطفل ولانظيم عملي  مشاهدة الطفل للالفاز 

أن هناك بعض األمور اليت جيب أن  -خبري الانمي  البشري -يقول الدكاور خالد عبد املقصود

ه السلبي ،ومن أهم هاذه األمور نابعها لذا أردان تنظيم عملي  املشاهدة لدى أطفالنا لافادي أتثريات

احلرص كل احلرص من أن تاحول مشاهدة األطفال للالفاز من جمرد مشاهدة للاسلي  لىل 

الساعاني،مع  لدمان، حبيث يكون هناك عدد ساعات معين  وحمدودة، خبيث ال تاخطى مثال

لوالدان  احلرص على تنفياذ هاذا األمر حىتَّ ال يعود ابلسلب على الطفل،وكاذلك يساخدمه ا

كأداة من أدوات ترغيب الطفل يف أداء ماعليه، على أن تكون مشاهدة الالفاز نوع ا من 

املكافأة لذا فعل ما طُِلَب منه،  وأكد الدكاور عبد املقصود على أن يكون هناك نوع من املراقب  

مي  كّل على ما يشاهده األطفال أبن يادخل الوالدان يف اخايار الربامج اليت تساعدهم على تن

 ماهو لجيايب بداخل أطفاهلم.

 :التدريبات 5.7.3.1 

 :التدريب األوَّل

 اخرت عنواان آخر من اآليت: -1

 اإلعالم الفاسد خُيرب عقل الطِّفل.

 اآلاثر السلبي  لإلعالم مدمرٌة.
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 ما جانبا أتثري اإلعالم على الطِّفل؟ -2

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

 ماهي اآلاثر السلبي  ملشاهدة الالفاز؟ -3

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

 أُذكر األاثر اإلجيابي  لإلعالم  على الطفل. -4

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

 خلص يف مجل  واحدةٍّ فكرة املقال. -5

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

 :التدريب الثَّاين

 هات املرادف للكلمات اآلتي : -أ

 =ِلْهَدار الوقت   

 =خُيالف          

 =النهج            

 هات املضادللكلمات اآلتي : -ب

 ...............سليبٌّ    

 ...............الوفاء     

 ...............   ترغيب  
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 :التدريب الثَّالث

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف  أو الاعويض أو  اإلضاف  أو الامدد أو الاقليص  

 أو الابادل.

 اليتِّ ميكن أن نسافيد منها يف غرس قيَّمٍّ معين . -1

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

 يَاَدخُل الوالدان يف اخايار الربامج. -2

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

 ُجلَّ ما يُعَرُض على شاشات الاِّلفاز. -3

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

 هدة الالفاز لدى الطِّفل.لذا أردان تنظيم عملي  مشا -4

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

 لذا فعَل ما يطلبه منه والداه. -5

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

 :التدريب الرَّابع

 حُتاِكي( -أطفالنا -نوعتـَاَ  -اخلرباء -امأل الفراغ ابلكلم  املناسب  )آاثره

 .......... اآلاثر السلبي  لإلعالم وشاش  الالفاز. -1

 لإلعالم ......... آاثره الكبرية والضم . -2

 أمجع....... على أتثري اإلعالم. -3
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 جيعل .............  تـَْنَشأُ على قيَّمٍّ هّدام ٍّ. -4

 م...............  سرية الّنيب صلَّى هللا عليه وسلّ  -5

 :التدريب اخلامس

 أعد تركيب بناء اجلمل اآلتي :

 .من أدوات الرتغيب كأداة  الوالدان يساخدمه -1

 م س        م سم ف     م س         

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

 .لإلعالم ولشاش  الالفاز اآلاثر السلبي  تـَاَـنَـوَّع -2

 م ف             م ف     م س      

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

 .على أطفالنا سلبي ا يؤثر الالفاز -3

 م سم س م ف م س         

................................................... 
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 السادس: الباب

 دليل املعلم
 عزيزي املعلم، عزيزيت املعلم :

يديك دليل املعلم لربانمج تعليمي يهدف لىل متكني املاعلم من تطويع أساليب  نضع بني

وتراكيب اللة  العربي  الصحيح ، وتنمي  قدراهتم ومهاراهتم القرائي  واإلمالئي ، لدى املاعلمني 

غري الناطقني ابلعربي ، وقد صمم هاذا الربانمج وفق ا جملموع  من املعايري مت بناؤها يف ضوء 

   الاوليدي  الاحويلي .النظري

 ني على سبع وحدات تعليمي  يعاجل كل واحد ن درسا موزعيالربانمج حياوي على واحد وعشر 

منها جمموع  من عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  ) عناصر الاحويل السا  و النحو احملدود و 

  .أركان اجلمل (

جتدر اإلشارة لىل  ،ت يف شكل تدريباتيبدأ الدرس بقراءة النص مث يالوه معاجلات اليت صية

 أن اخايار النصوص روعَي فيه أن تكون  مناسب  ملساوى الدارسني غري الناطقني ابللة  العربي .

اليت ينبةي السري عليها  أثناء  ،وهندف من عرض هاذا الدليل لىل تقدمي اإلرشادات والاوجيهات

   ووسائل تاوافق مع سري الربانمج.تدريس  الربانمج كما أنه للمعلم حري  اباكار أنشط

 : املفاهيم اللساني  اليت ُبيِن عليها الربانمج.أوال6.1 

تساعمل القواعد الاحويلي  يف نااج الرتكيب األساس ألهنا تركيبات قابل  : قواعد التحويل

 للاحليل ،وال تساعمل يف لنااج آخر ذي تراكيب غري قابل  للاحويل.

  لرئيس  اليت تدخل على اجلمل  فرتبط بني أجزائها وحتول اجلمل  أما الوظائف الاحويلي  ا
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 النواة لىل مجل  حتويلي  وتبقى اجلمل  كما هي يف املعىن.

 :عناصر التحويل 6.1.1

: يام مبوجب هاذا القانون حاذف كلم  أو عبارة أو  (deletionاحلذف) 6.1.1.1

 ؟  اجلواب: حممد.ومثاله: ما امسك øمجل ،وميكن متثيله كاأليت: أ+ب= أ+

 امسي حممد: 

ø.حممد ،فهو لذا حاذف عنصر أو أكثر من عناصر اجلمل  األساسي  لةرض معنوي+ 

مثال: أكل الولد اخلبز، عند حتويل اجلمل  يف اللة  العربي  من البناء للمعلوم لىل البناء للمجهول 

 .+ اخلبز   وتصبح ُأِكَل اخلبزøحياذف الفاعل وتصبح العبارة: ُأِكَل+

وفيه يام لضاف  عنصر لةوي،وميكن متثيله   (additionالزايدة أو اإلضافة: ) 6.1.1.2

ابآليت:أ+ب= أ+ب+ج وجتدر اإلشارة لىل أن الزايدة تعين بقاء املكون أ على ماهو عليه مع 

زايدة مكون آخر أو أكثر ،كما جيب أن حناذر من اخللط بني الزايدة والامدد ففي الامدد 

أ وياحول لىل مكوننني آخرين)ب وج( و عند لضاف  العنصر اجلديد يف الكالم خيافي املكون 

 فهاذا ال يؤثر على البني  العميق  للجمل .

 : قرأ الطالب الدرس.مثال

 قرأ الطالب الاذي كان ابألمس معي الدرس اجلديد.

وع أو الامين أن احلروف املشبه  ابلفعل أو األفعال الناقص  وأفعال املقارب  والشر  ويرى عمايريه

 (.232)والرتجي هي عناصر  زايدة يف النحو العريب
                                                            

 92-91األردن، ص  –الزرقاء  -، مكاب  املنار 1(، يف الاحليل اللةوي، ط1987خليل أمحد عمايري  ) (232)
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: وميكن متثيله كاآليت: أ+ب= ج حيث يام تقليص املكونين التقليص أو االختصار 6.1.1.3

 أ وب لىل مكون واحد ج 

: هو قانون يافرع به الرمز الواحد لىل اثنني وميكن متثيله كاآليت: التمدد أو التوسع 6.1.1.4

 أ=ب+ج

يامدد املكون أ لىل مكونيني ب  وج وذلك عرب توسيع عنصر من عناصر اجلمل  بزايدة  حيث

 حرف أو كلم  أو مجل ، ومثاله: جاء زيد ضاحكا تصبح جاء زيد وهو يضحك.

:  ويقصد به تعيني مواقع بعض الرتاكيب ابلاقدمي التبادل أو إعادة الرتتيب 6.1.1.5

هاذا الرتتيب اجلديد برتكيب اجلمل  يف معناها، وميكن والاأخري لةرض معنوي بشرط أن ال خيل 

 متثيله كاآليت: أ+ب= ب+أ ومثاله:  القبع  خلعاها. تصبح: خلعت قبعاها.

:  وهو لحالل عنصر مكان آخر ووضع كلم  مكان آخر التعويض أو االستبدال 6.1.1.6

وقد أشار لىل هاذه  لي ألداء الوظيف  نفسها مع احلفاظ على مقبولي  اجلمل  من الناحي  الدال

ابآليت: أ= ج  وميكن متثيليه ،معجم اللة  النظريالاحويالت الدكاور حممد علي اخلويل يف كاابه 

 فاذا سابدلنا ج=أ 

 finite staste grammar النحو احملدود: 6.1.2

يقوم على سلسل  تاولد هبا اجلمل، حبيث تاجه هاذه السلسل  من العنصر األول لىل العنصر 
ري يف اجلمل ، ويقوم على أساس أن املورفيم  يقاضي املورفيم الاذي يليه يف اجلمل   الواحدة، األخ

 ومثاله: 
The man comes 
The men come 
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   (come)يقاضي  (men)واخايار  ) (comesيقاضي )  (manفاخايار 

 phrase structure  rules      :أركان اجلملة 6.1.3

ليل اجلمل ألجزائها املباشرة ففي تركيب اجلمل  البسيط  جند املسند هاذا النموذج تطور لفكرة حت

ومن   Tلليه واملسند، حيث املركب االمسي يرمز له  وياكون من أداة الاعريف ويرمز هلا ابحلرف

ويرمز له ابحلرف  مل  فهو عبارة عن مركب فعلي،أما املسند يف اجل Nاالسم يرمز له ابحلرف 

VP  ه املسند لليه ألنه ياكون من مركب امسي مكوان من أداة الاعريف واملفعول  هنا يشب

 واالسم.

والصورة اليت وضع عليها تشومسكي قواعد تراكيب اجلمل  مع القواعد اآلتي  املمثل  لقواعد 

 تراكيب أركان اجلمل  على النحو اآليت:

 املركب االمسي +املركب الفعلي. —اجلمل   -

 +االسم.أداة الاعريف  —املركب االمسي -

  فعل + املركب االمسي. —املركب الفعلي -

 أداة الاعريف. -

وتراكيب اجلمل حتاول الوصول لىل نوع من القواعد العملي  ابالساعان  مبنهج الرايضيات واملنطق 

 وحيث عرض منوذجا لاحلياللعناصر املباشرة.

 : مثال

THE        BOY      HIT        THE       BALL 

 أداة الاعريفالاعريف    رمى        الولد       الكرة      أداة
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 الولد رمى الكرة 

 املعايري العام  يف ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي .اثنيا: 6.2
 املعيار 

 حتديد الةرض من قراءة النص  1

 لدراك معاين النص 2

 حتديد الفكرة احملوري  للنص 3

 حتديد عناصر الاحويل 4

 صر الاحويلالامييز بني عنا 5

 تطبيق عناصر الاحويل داخل النص 6

 أركان اجلمل لىل الاعرف  7

 تطبيق النحو احملدود من خالل اإلجاب  على أسئل  النص 8

 حيلل بعض أجزاء النص باوظيف معارف سابق  9
 

 مناذج من األنشط  الاحليلي  للنص املساخلص  من النظري  الاوليدي  الاحويلي :اثلثا: 6.3 
 مناذج األنشطة املعيار فهوم اللساينامل

 لعادة صياغ  اجلمل  حتويل اجلمل  ابساخدام احلاذف احلاذف

 حتويل اجلمل  حتويل اجلمل  ابساخدام الزايدة الزايدة

حتويل اجلمل  ابساخدام  الاقليص

 الاقليص

 لعادة بناء الرتكيب
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 أعد صياغ  اجلمل  حتويل اجلمل  ابساخدام الامدد الامدد

حتويل اجلمل  ابساخدام  لاعويضا

 الاعويض

 أعد صياغ  اجلمل 

اإلجاب  عن أسئل   تطبيق النحو احملدود النحو احملدود

النص باوظيف النحو 

 احملدود

لعادة تركيب اجلمل   تةري تركيب اجلمل  أركان اجلمل 

 ابلاقدمي والاأخري
 

  قائمة مبحتوى الوحدات الدراسية رابعا:6.4 
 مصدره  ان النصعنو  الوحدة 

أثر احلضارة اإلسالمي  يف  الوحدة األوىل: 1

 تطور أوراب

تعليم اللة  العربي  للناطقني 

بةريها،الكااب األساسي 

الطبع  الرابع  مطبع  اجلامع  

العاملي  اإلسالمي .عاصم 

. 2011شحادة واخرون 

 باصرف

 العلم يف اإلسالم

 راريخ الادوين اإلسالمي

تعليم اللة  العربي  للناطقني  من األسس االجاماعي الثاني : الوحدة  2
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العالقات 

 االجاماعي 

بةريها،الكااب األساسي  من عادات اجملامع املاليزي

الطبع  الرابع  مطبع  اجلامع  

العاملي  اإلسالمي .عاصم 

. 2011شحادة علي وآخرون،

 باصرف.

 األسرة يف اإلسالم

الوحدة  3

عامالت الثالث :امل

املالي  يف 

 اإلسالم

دور احلضارة يف تطوير الفكر  اإلسالم وحترمي الراب

احملاسيب، سامر مظهر 

 قنطجي.

 النقود يف اإلسالم

اهليكل العام لالقاصاد 

 اإلسالمي

اهليكل العام لإلقاصاد 
 اإلسالمي، مسفر القحطاين.

الوحدة الرابع :  4

 املرأة يف اإلسالم

تعليم اللة  العربي  للناطقني  ماملرأة يف اإلسال
بةريها،الكااب األساسي 
الطبع  الرابع  مطبع  اجلامع  
العاملي  اإلسالمي .عاصم علي 

 شحادة وآحرون،باصرف.

 اخلنساء

 مسلمات رائدات

 الوحدة اخلامس : 5
شخصيات 

 لسالمي 

تعليم اللة  العربي  للناطقني  عثمان بن عفان
اسي بةريها،الكااب األس

الطبع  الرابع  مطبع  اجلامع  
العاملي  اإلسالمي .عاصم علي 

 شحادة وآحرون،باصرف.
تعليم اللة  العربي  لةري  أبو عبيدة اجلراح
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الناطقني بةريها، الكااب 

األساسي، اجلزء اخلامس، 

القسم األول، علي حممد 

 الفقي ورايض صاحل جنزريل

ربي  لةري تعليم اللة  الع صالح الدين األيويب

ها، الكااب الناطقني بةري 

علي األساسي، اجلزء الرابع، 

 عبد الكرمي العبادي وآخرون.

الوحدة  6

 السادس :احلوار

http://ejtaal.net/islam/m يف مكاب مدير املعهد

adeenah-

arabic/du3_6.htm#1 
 يف قاع  الدرس

 عطل  هناي  األسبوع

الوحدة السابع :  7

 اإلعالم

http://www.alukah.net/s اإلعالم اإلسالمي

ocial/0/68588/ وسائل اإلعالم 

آاثر اإلعالم على الطفل،  آاثر اإلعالم على الطفل
 .م عصرأمحد لبراهي
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 : اخلط  الافصيلي  لدروس الربانمجخامسا6.5 

 : الوحدة األوىل

 الدرس األول: أثر احلضارة اإلسالمية يف تطور أوراب

 رقم التدريب األهداف  م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه  2

 عن األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

 -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذفصياغ 

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 يد أن يناج تركيب جد 9

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



229 

 

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني   11

 العميق  لىل بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 

 

 : أسئل   متهد للدرسمهيدالت

 كيف كانت تعيش أوراب يف العصور الوسطى؟  -1

 هل لإلسالم دور يف تطور أوراب؟ -2

 العرض(:  ألنشطة:)األساليب وا

 :   اخلطوات

 قراءة النص قراءة صاما .

 توجيه أسئل  للفهم العام.

 قراءة منوذجي  للنص من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 شرح قواعد الاحليل.

 لعطاء منوذجا من خارج النص.

 يطلب من الطالب اساخراج مجل من النص مع تطبيق لحدى هاذه القواعد.
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 :قرتحةالوسائل التعليمية امل

 سهاماهتا يف تطور أوراب(لجهاز العرض ) عرض عن احلضارة االسالمي  و   -السبورة –الكااب 

 التقومي: 

 سبات واملعارف.الجناز الادريبات  باوظيف املك

 :املناظرةالطريقة املقرتحة

 .4والادريب رقم  1اساخدام منوذج كيةن الااابع الدائري يف حل الادريب رقم 

 علم يف اإلسالمال:الدرس الثاين

 رقم الادريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه  2

 عن األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

 3وظف قواعد الاحويل أثناء لعادة أن ي 7
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-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

 -الابادل -الاقلص -الامدد

 اإلضاف (

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد 9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني   11

 العميق  لىل بني  سطحي 

5 

تركيب أركان اجلمل  عند أن يوظف  12

 تشومسكي

5 

 

 ساعات 3:  الزمن

 : التمهيد

 اُذكر بعض اآلايت واألحاديث اليت حتث على طلب العلم.

 عدد بعض العلوم الديني  والدنيوي ؟

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات

 .قراءة صاما  وسريع  للدرس
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 ر النحو احملدود.طرح أسئل  للفهم العام مع احلرص على أن تكون اإلجاب  يف لطا

 القراءة النوذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 مناقش  وشرح قواعد الاحليل.

 توجيه الطالب لىل اساخراج مجل من النص مع لسقاط هاذه القواعد عليها.

 : حل الادريبات.التقومي

 :الوسائل التعليمية املقرتحة

 ابلعلم والعلماء. عرض مقاطع فيديو عن اهامام اإلسالم -الكااب -السبورة

 عرض صور لعلماء مسلمني برعوا يف مجيع امليادين.

 : املباشرة.الطريقة

 .الدرس الثالث: اتريخ التدوين اإلسالمي

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 مييز املضاد لبعض الكلمات أن 4
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 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض( 5

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4  أن يناج تركيب جديد 9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 

 

 ساعات 3الزمن: 

 :التمهيد

 كيف وصل للينا الثراث القدمي؟

 ماذا تعرف عن الرواي ؟
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 :األساليب واألنشطة

 :اخلطوات

   وصاما  للدرس.قراءة سريع

 طرح أسئل   على أن تكون اإلجاابت يف لطار النحو احملدود.

 قراءة منوذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 مناقش  وحتليل للقواعد الاحليلي .

 : لجناز الادريباتالتقومي

 :الوسائل التعليمية املقرتحة

 لحضار جمموع  من مناذج املدوانت. -الكااب –السبورة 

 : املباشرةة املقرتحةالطريق

 .5و4ميكن اساخدام منوذج كيةن يف حل الادريب رقم 

 .الوحدة الثانية:العالقات االجتماعية يف اإلسالم

 .الدرس األول: من األسس االجتماعية

 رقم الادريب األهداف  م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

 1أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2
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 األسئل 

 2 عرف معاين بعض الكلماتأن ي 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض( 5

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 ناسب أن ميأل الفراغ ابلكلم  امل 8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

 5 أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند تشومسكي 12

 

 : ثالث ساعات.الزمن

 :  ما أهم األسس اليت تبىن عليها اجملامعات؟التمهيد

 الم لبناء اجملامع؟ما وجه  نظر اإلس
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 األساليب واألنشط :

 :اخلطوات

 قراءة صاما  وسريع  للدرس.

 القراءة النموذجي .

 قراءة الطالب.

 حتيليل ومناقش  للقواعد الاحليلي .

 اساخالص مجل من النص ومطالب  الاالمياذ إبعادة صياغاها.

 : لجناز الادريبات.التقومي

 :الوسائل التعليمية

 السبورة. – الكااب -جهاز العرض

 الطريق  املقرتح : املناقش .

 :من عادات اجملامع املاليزي.الدرس الثاين

 الزمن : ثالث ساعات.

 :التمهيد

 مب ياصف اجملامع املاليزي؟

 اُذكر بعض العادات والاقاليد السائدة يف اجملامع املاليزي؟
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 : األساليب واألنشطة

 :اخلطوات

 قراءة النص قراءة صاما .

 ل  مع احلرص على أن تكون اإلجاابت باوظيف النحو احملدود.توجيه أسئ

 القراءة النموذجي  للمعلم.

 قراءة الطالب.

 مناقش  وحتليل القواعد الاحويلي .

 لعطاء مناذج من خارج النص.

 : لجناز الادريباتالتقومي

لحضار بعض األلبس   -جهاز العرض -السبورة –: الكااب الوسائل التعليمية املقرتحة

 لاقليدي .ا

 عرض فيديو الحافال املاليزيني ابلزواج.

 : املناقش  واحلوار.الطريقة املقرتحة

 :الدرس الثالث: األسرة يف اإلسالم

 رقم الادريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

 1أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه  2
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 عن األسئل 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 ز املضاد لبعض الكلماتأن ميي 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص -الامدد

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني   11

 العميق  لىل بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 

 

 الزمن: ثالث ساعات.
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 :التمهيد

 مادور األسرة يف احلفاظ على اجملامع؟

 كيف ينظر اإلسالم لألسرة؟

 : األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما .

 طرح أسئل .

 القراءة النموذجي  للمعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز  الادريبات.التقومي

 جهاز العرض. -الكااب -: السبورةالوسائل التعليمية

 : الطريق  املباشرة.الطريقة املقرتحة
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 املعامالت املالي  يف اإلسالم. الوحدة الثالثة:

 :اإلسالم وحترمي الراب.ألولالدرس ا

رقم  األهداف م

 التدريب

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض( 5

 3 ل أن يعيد صياغ  اجلم 6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10
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أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 

 

 الزمن: ثالث ساعات.

 : التمهيد

 اُذكر بعض املعامالت املالي  اليت هتدم اجملامع.

 ملاذا حرم اإلسالم الراب؟

 :األساليب واألنشطة

 قراءة النص قراءة صاما .

 توجيه أسئل  للفهم العام.

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 الطالب.قراءة 

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض. -الكااب -السبورة

 الطريق  املقرتح :حل املشكالت.
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 .الدرس الثاين: النقود يف اإلسالم

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

باه عن أن يوظف النحو احملدود  يف لجا 2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض( 5

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  أن 8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 
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 5 أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند تشومسكي 12

 

 .الزمن:ثالث ساعات

 :التمهيد

 كيف كان الاعامل قبل صك النقود؟

 مت لصدار أول عمل  لسالمي ؟ مىت

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 الاحليل واملناقش . قراءة الطالب.

 الاقومي: لجناز الادريبات.

 الوسائل الاعليمي  املقرتح : 

 الت القدمي .لحضار بعض العم -جهاز العرض–الكااب  -السبورة

 الطريق  املقرتح : املباشرة.
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 الدرس الثالث: اهليكل العام لالقتصاد اإلسالمي.

 

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

 1 أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن األسئل  2

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

 2 ن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض(أ 5

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل بني   11

 سطحي 

5 

 5 أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند تشومسكي 12
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 .: ثالث ساعاتالزمن

 : التمهيد

 ؟ماهي أهم األنظم  االقاصادي  يف العامل

  على ماذا يقوم النظام االقنصادي اإلسالمي؟

 األساليب واألنشطة:

 اخلطوات:

 الصاما  للنص.القراءة 

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 .: املباشرةالطريقة املقرتحة

 الوحدة الرابعة: املرأة يف اإلسالم.

 . رأة يف اإلسالمالدرس األول: امل
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رقم  األهداف م

 التدريب

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

 1 أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن األسئل  2

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

 2 أن يوظف قاعدة من قواعد الاحويل)الاعويض( 5

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

ن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ  أ 7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل بني   11

 سطحي 

5 

 5 وظف تركيب أركان اجلمل  عند تشومسكيأن ي 12

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



247 

 

  .الزمن: ثالث ساعات

 : التمهيد

 كيف كانت تعامل املرأة يف اجلاهلي .

  كيف تنظر اجملامعات الةربي  للمرأة؟

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 يل واملناقش .الاحل

 لجناز الادريبات. التقومي:

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 : املناظرة.الطريقة املقرتحة
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  .الدرس الثاين: اخلنساء

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه  2

 عن األسئل 

1 

 2 ن يعرف معاين بعض الكلماتأ 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء  7

-لعادة صياغ  اجلمل)احلاذف

 -الابادل -الاقلص -الامدد-الزايدة

 اإلضاف (

3 

 4 املناسب أن ميأل الفراغ ابلكلم   8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10
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 : التمهيد

 رف عن الشاعرة اخلنساء؟.ماذا تع

  مباذا اشاهرت يف اجلاهلي ؟

 :شطةاألساليب واألن

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

أن يناج مجال جديدة تةري البني   11

 العميق  لىل بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 : املباشرة.الطريقة املقرتحة

 الدرس الثالث: مسلمات رائدات

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

يل أثناء لعادة أن يوظف قواعد الاحو  7

 -الامدد-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



251 

 

 

 :التمهيد

 رأة املسلم  يف اجملامعات الةربي ؟كيف ينظر للم

 هل ميكن للمرأة املسلم  أن ختدم جمامعها؟

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 جناز الادريبات.ل التقومي:

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق   11

 لىل بني  سطحي 

5 

مل  عند أن يوظف تركيب أركان اجل 12

 تشومسكي

5 
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 : املناقش .الطريقة املقرتحة

 شخصيات إسالمية الوحدة اخلامسة:

 .الدرس األول:عثمان بن عفان

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 لكلم  املناسب أن ميأل الفراغ اب 8

 4 أن يناج تركيب جديد  9
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 د: التمهي

 من هو اثلث اخللفاء الراشدين؟

  مباذا عرف عثمان بن عفان؟

 :األنشطةاألساليب و 

 :اخلطوات

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 الوسائل التعليمية املقرتحة: 

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 باشرة.: املالطريقة املقرتحة

 .اجلراح الدرس الثاين: أبو عبيدة

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

اعد الاحويل أثناء لعادة أن يوظف قو  7

 -الامدد-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8
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 : التمهيد

 من هو أمني األم ؟

  ماذا فعل يف غزوة بدر؟

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق   11

 لىل بني  سطحي 

5 

أركان اجلمل  عند  أن يوظف تركيب 12

 تشومسكي

5 
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 : ملقرتحةالوسائل التعليمية ا

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 : املباشرة.الطريقة املقرتحة

 .الدرس الثالث: صالح الدين األيويب

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 كلماتأن مييز املضاد لبعض ال 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8
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 : التمهيد

 اذا تعرف عن صالح الدين األيويب؟م

 كيف واجه صالح الدين أعداءه؟

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 ب بناء اجلملأن يعيد تركي 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 : املباشرة.الطريقة املقرتحة

 الوحدة السادسة: احلوار

  .الدرس األول: يف مكتب مدير املعهد

 ريبرقم التد األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

 -الامدد-الزايدة-غ  اجلمل)احلاذفصيا

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

3 
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 : التمهيد

 ام أسئل  ع

 التمهيد:

  ام  حول الدرس.أسئل  ع

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق   11

 لىل بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض– الكااب -السبورة

 : احلوار ومتثيل األدوار.الطريقة املقرتحة

  الدرس الثاين: يف قاعة الدرس.

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 الكلماتأن مييز املضاد لبعض  4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

 -الامدد-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

3 
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 : التمهيد

 أسئل  عام 

  حول الدرس. أسئل  عام 

 :األساليب واألنشطة

 :خلطواتا

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 املعلم. القراءة النموذجي  من طرف

 قراءة الطالب.

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 كيب بناء اجلملأن يعيد تر  10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق   11

 لىل بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض–الكااب  -السبورة

 احلوار ومتثيل األدوار. الطريقة املقرتحة:

 الدرس الثالث: عطلة هناية األسبوع

 رقم التدريب األهداف م

 1 سئل  النصأن جييب على أ 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

 -الامدد-دةالزاي-صياغ  اجلمل)احلاذف

3 
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 : التمهيد

  ام  حول الدرس.أسئل  ع

 األساليب واألنشط :

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 الامثيل. -عرض صور -جهاز العرض–الكااب  -السبورة

 : احلوار ومتثيل األدوار.املقرتحةالطريقة 

 .الوحدة السابعة: اإلعالم

 .الدرس األول: اإلعالم اإلسالمي

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

ن يوظف قاعدة من قواعد أ 5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة صياغ   7

 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 
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 :التمهيد

  سئل  عام  حول الدرس.أ

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 حليل واملناقش .الا

 : لجناز الادريبات.التقومي

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 : حل املشكالت.الطريقة املقرتحة

 .الدرس الثاين: وسائل اإلعالم

 رقم التدريب األهداف م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

أن يوظف قواعد الاحويل أثناء لعادة  7

 -الامدد-الزايدة-صياغ  اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل -الاقلص

3 

 4 لكلم  املناسب أن ميأل الفراغ اب 8
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 التمهيد:

  عام  حول الدرس.أسئل  

 :األساليب واألنشطة

 اخلطوات:

 للنص. القراءة الصاما 

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي

 

 4 أن يناج تركيب جديد  9

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11

 بني  سطحي 

5 

أن يوظف تركيب أركان اجلمل  عند  12

 تشومسكي

5 
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 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 جهاز العرض.–الكااب  -السبورة

 : احلوار ومتثيل األدوار.الطريقة املقرتحة

 : آاثر اإلعالم على الطفلالدرس الثالث

 رقم التدريب دافاأله م

 1 أن جييب على أسئل  النص 1

أن يوظف النحو احملدود  يف لجاباه عن  2

 األسئل 

1 

 2 أن يعرف معاين بعض الكلمات 3

 2 أن مييز املضاد لبعض الكلمات 4

أن يوظف قاعدة من قواعد  5

 الاحويل)الاعويض(

2 

 3 أن يعيد صياغ  اجلمل  6

اء لعادة صياغ  أن يوظف قواعد الاحويل أثن 7
 -الاقلص -الامدد-الزايدة-اجلمل)احلاذف

 اإلضاف ( -الابادل

3 

 4 أن ميأل الفراغ ابلكلم  املناسب  8

 4 أن يناج تركيب جديد  9
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 التمهيد:

  ئل  عام  حول الدرس.أس

 :األساليب واألنشطة

 :اخلطوات

 القراءة الصاما  للنص.

  توجيه أسئل .

 القراءة النموذجي  من طرف املعلم.

 قراءة الطالب.

 الاحليل واملناقش .

 : لجناز الادريبات.التقومي
 

 : الوسائل التعليمية املقرتحة

 لعرض.جهاز ا–الكااب  -السبورة

 : املناظرة.الطريقة املقرتحة

 

 5 أن يعيد تركيب بناء اجلمل 10

أن يناج مجال جديدة تةري البني  العميق  لىل  11
 بني  سطحي 

5 

ند أن يوظف تركيب أركان اجلمل  ع 12
 تشومسكي

5 
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 السابع: الباب

 التوصياتاخلامتة و تفسري النتائج و  
 

 تفسري النتائج7.1 

 

 الدرس األول:

 (233)أثر احلضارة اإلسالمية يف تطّور أورواب

كان العصر العباسي من أزهى عصور اإلسالم، فقد فاح هللا للمسلمني األرض فامادت دول  

ويف هاذا العصر ازدهرت اآلداب  العربي   راب  لىل حدود الصني واهلند شرقا .اإلسالم من احمليط غ

والعلوم، وترمجت الثقافات األجنبي ، وأُنشئت املدارس، واماألت حلقات العلم ابلعلماء 

والفالسف  واملفكرين، وبلةت احلضارة اإلسالمي  قم  عظماها ووصلت لىل ما وراء حدود 

                                                 الدول  اإلسالمي .        

اعرتف املؤرخون الةربيون أبنه لوال حضارة اإلسالم لضاع أكثر العلم ولاأخرت النهض  األوروبي  

سنني طويل . فقد كانت أورواب تعيش يف جهل وختّلف، فاجّته األوربيون لىل علوم املسلمني 

أسست يف  (م1130)نهض . ويف عام ثالثني ومائ  وألف وجعلوها نورا يضيء هلم الطريق لىل ال

األندلس مدرس  للرتمج  نقلت من العربي  لىل الالتني  أشهر مصنفات علماء املسلمني مثل: 
                                                            

، 59(، تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص 2011عاصم شحادة وآخرون ) (233)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي
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الرزاي، وابن سينا، وجابر بن حيان، وابن اهليثم، وابن رشد، كما نُقلت لىل الالتيني  أيضا  

اليواننيني الاذين ترمجت كابهم  لىل العربّي  أشهر مصنفات علماء املسلمني  من مؤلفات 

 .وضاعت أصوهلا،مثل: أرسطو وجالينوس

 من  اجملاالت اليت برع فيها املسلمون وطوروها، فاسافاد منها األوربيون يف هنضاهم،ما أييت:          

 : الطب والصيدلة

بي ، وزادوا يف الطّب زايداتٍّ  ترجم املسلمون العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني  لىل اللة  العر 

كبرية، وكانوا يقومون إبجراء الاجارب يف خمارباهتم ومساشفياهتم، وكان أطباء املسلمني أول من 

اساخدم الاخدير يف العملّيات اجلراحي  واكاشفوا الدورة الدموي  الصةرى. ومن أشهر األطباء 

الّنفيس، وابن سينا، فضال  عن ذلك فقد املسلمني أبو القاسم الزهراوي، وأبو بكر الرازي، وابن 

                                                 وضع أطباء املسلمني أسس علم الصيدل .                                                                                          

 :الّرايضيات

فيه أتليفا علميا منّظما . وأّول من أّلف يف اجلرب حممد بن  اشاةل املسلمون بعلم اجلرب وألّفوا

                                موسى اخلوارزمي، واملسلمون هم أول من عرف الّصفَر.                

 : الفلك

برع املسلمون يف علم الفلك ونقلوه لىل أورواب، ومازالت كثري من اجملموعات الّنجمي  اليت  

 اءها العربّي  يف اللةات األوروبي  . ومن علماء الفلك املسلمني حمّمد البّااين والبريويّن.حتمل أمس

لّن الرتاث الاذي تركاه احلضارة اإلسالمي  يف جمال العلم، هو األساس الاذي قامت عليه الّنهض  

                                                                                             العلمي .  
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 :التدريبات

 اقرأ النص  جيدا  مث أجب عن األسئل  الاالي :    

 : اخرت عنواان آخر من اآليت:1

 يف تطور أورواب. احلضارة اإلسالمي  ُتسهم

 آاثر احلضارة اإلسالمي  على تطور أوراب.

              .                                      أسس احلضارة اإلسالمية علمية

 : ماذا يُعد العصر العباسي ابلنسب  لىل العصور األخرى؟2

 يعد العصر العباسي من أزهى العصور من أزهى عصور اإلسالم.

 : يف أي علم برع املسلمون؟ لبدأ اإلجاب  بكلم  املسلمون3

 املسلمون برعوا يف علم الفلك

 : ما األساس الاذي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟4

 اس الاذي قامت عليه النهض  العلمي  هو الرتاث الاذي تركاه احلضارة اإلسالمي .األس

 : ما أبرز اجملاالت اليت برع فيها املسلمون؟5

 أبرز اجملاالت اليت برع فيها املسلمون هي الطب والصيدل  والرايضيات والفلك.

 :التدريب الثاين

 هات املرادف ملا حتاه خط: -أ 

 أمية وأتخر كانت   أوراب تعيش يف

 جهل وختلف..كانت أوراب تعيش يف 
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 ما وراء حدود الدولة اإلسالمية.وصلت احلضارة اإلسالمي  لىل 

 وصلت احلضارة اإلسالمي  لىل حدود الصني.

 هات  املضاد للكلمات اآلتي  من النص: -ب

  توسعت   أو امتدتاحنسرت:

 .تراجعت، ختلفت، أتخرتتطورت: 

 :التدريب الثالث

   اجلمل اآلتي  ابحلاذف أو ابلاعويض أو ابلامدد أو ابلاقلص أو ابلابادل أو ابإلضاف أعد صياغ

 يف هاذا العصر ازدهرت اآلداب العربي  والعلوم.-1

 ازدهرت يف هاذا العصر اآلداب العربي  والعلوم.

 تُرمجت الثقافات األجنبي . -2

 ترجم املسلمون الثقافات األجنبي .

 أُنشئت املدراس.-3

 املسلمون املدارس.أنشأ  

 ترجم املسلمون العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني   لىل اللة  العربي  -4

 تُرمجت العلوم الطبي   من اليوانني  والسرايني  لىل اللة  العربي .

 اعرتف املؤرخون الةربيون  بفضل احلضارة اإلسالمي  يف حفظ  العلوم وتقدم أوراب.-5

 .فوا بفضل احلضارة اإلسالمي  يف حفظ العلوم وتقدم أوراباملؤرخون الةربيون اعرت 
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 :التدريب الرابع

 امأل الفراغ ابلكلم  املناسب 

 جعل املسلمون العلم نورا  يضيء  هلم  الطريق لىل النهض .-1

 احلضارة اإلسالمي    بلةت قم  عظماها. -2

 املسلمون    اهاموا  بعلم اجلرب.-3

 ئ  علم الصيدل .املسلمون  وضعوا مباد  -4

 التدريب اخلامس:

 أعد  بناء   تركيب  اجلمل الاالي :

 .ابلعلماء تزخر   حلقات  العلم -1
 م س                      م ف         م س                     

 تزخر حلقات العلم ابلعلماء    

 .للمسلمني األرض هللا فاح -2
 م س    م ف  م س              
 

  فاح للمسلمني األرضهللا    

 يف الفلك.  املسلمون  برع -3
 م ف    م س              م س        

 

 املسلمون برعوا يف الفلك.

 املدارس: أُنشئت  -4
 م ف      م س            

 

 املدارس أُنشئت
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 الدرس الثاين:

 (234) العلم يف اإلسالم

ايت احلياة. وأول آي  نزلت يف ، وجعله من ضرور حث اإلسالم املسلمني على طلب العلم

(. وأمران الرسول 235) {اقـْرَْأ اِبْسِم َربَِّك الَّاِذي َخَلقَ }القرآن الكرمي، أمرت ابلقراءة قال تعاىل: 

  (.236) "طلب العلم فريض  على كّل مسلم"صلى هللا عليه وسلم بطلب العلم ،حيُث قال: 

ع ، سواء أكانت ديني  أم دنيوي . فأما العلوم يدعو اإلسالم املسلمني لىل تعّلم كّل العلوم الناف 

م الرسول لّ ع ،الديني  فهي أفضل العلوم ،ألن اإلنسان بواسطاها ميكنه معرف  ربه ورسوله، ودينه

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي }صلى هللا عليه وسلم هاذه العلوم وأُِمر باعليمها للناس، لقوله تعاىل:  َلَقْد َمنَّ اَّللَّ

ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَااَب َواحلِْْكَمَ  َوِلْن كَ ِلْذ بـََعَث فِ  انُوا يِهْم َرُسوال  ِمْن أَنْـُفِسِهْم يـَاـْ

 (. 237) {ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَللٍّ ُمِبنيٍّ 

سلم لالسافادة اإلنسان  حيااج لىل العلوم الديني  والدنيوي ، هلاذا اهاّم هبا اإلسالم ولفت اناباه امل

منها. ونظرا  لىل أمهي  العلم لإلنسان يف الدارين ،جاء القرآن حافال  ابآلايت اليت تدعو اإلنسان 

اليت ياحقق من خالهلا كمال اإلميان  ،لىل الّنظر يف الكون من أرض ومساء، وجبال، وحيوان

                                                            

، 44(، تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث، ص 2011عاصم شحادة وآخرون ) (234)
 اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي

 1العلق اآلي    (235)
 رواه بن ماج حديث صحيح،  (236)

 164آل عمران اآلي   (237)
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ِبِل َكْيَف خُ }ابهلل، قال عّز وجّل:  ( َوِلىَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت 17ِلَقْت )أََفاَل يـَْنظُُروَن ِلىَل اإْلِ

 (.238) {(20( َوِلىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت )19( َوِلىَل اجْلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت )18)

للعلماء يف اجملامع دوٌر مهٌم، ألهنم يساعدون النّاس على اخلروج من ظلمات اجلهل لىل نور 

لعلماء ومدحهم يف آايت كثريةٍّ، منها قوله تعاىل: العلم، وهلاذا السبب أكرم اإلسالم ا

  (.239) {َيْسَاِوي الَّاِذيَن يـَْعَلُموَن َوالَّاِذيَن ال يـَْعَلُمون َهلْ  ُقلْ }

اهام اإلسالم ابلعلم ودعا لليه ، واهاّم ابلعلماء فأكرمهم وهاّذب نفوسهم من الّرذائل، فنسأل 

   اإلسالم واملسلمني.هللا أن جيعلنا من العلماء العاملني ملا فيه خريُ 

 التدريب  األول :

 اقرأ النص جيدا مث أجب عن األسئل  اآلتي :

 اقرتح  عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 اإلسالم حيث على العلم.

 مبادئ العلم لسالمي .

 أساس العلم لسالميٌّ.

 اإلسالم حيث على العلم. 

 ما أول آي  نزلت يف القرآن؟ -2

 (.240) {اقرأ ابسم ربك الاذي خلق}آن هي: ر أول آي  نزلت يف الق
                                                            

 20-17الةاشي  اآلي    (238)

 9الزمر اآلي   (239)
 1العلق اآلي   (240)
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 لىل ماذا دعت؟ -3

 دعت اآلي  لىل طلب العلم.

 ملاذا تعد العلوم الديني  أفضل العلوم؟ -4

 تعد العلوم الديني  أفضل العلوم ألنه بواسطاها ميكن لإلنسان معرف  ربه ورسوله ودينه.

 بكلم  العلماء( ما دور العلماء يف اجملامع جتاه الناس؟) ابدأ اإلجاب  -5

العلماء  دورهم مهم يف اجملامع فهم يساعدون الناس من اخلروج من ظلمات اجلهل لىل نور 

 العلم.

 : التدريب الثاين

 هات مرادفا ملا وضع حتاه خط: -أ

 الدارين.نظرا ألمهي  العلم لإلنسان يف 

 الدنيا واآلخرة

 الرذائل .هاذب نفوسهم من 

 القبائح.

يف الكون من أرض ومساء وجبال  النظرآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل جاء القرآن حافال اب

 وحيوان.

 الاأمل

 هات املضاد للكلمات الاالي : -ب

 يافاوت ≠يساوي 
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 الضارة ≠النافع  

 أمهل ≠اهام  

 :التدريب الثالث

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  مساخدما احلاذف أو  الاعويض أو الامدد أو الاقلص أو الابادل أو  

 ضاف   .اإل

 الابادلحيااج اإلنسان لىل العلوم الدنيوي .

 اإلنسان حيااج لىل العلوم الدنيوي  والديني .

 اإلضاف لم الرسول صلى هللا عليه وسلم هاذه العلوم.عُ 

 علَّم هللا الرسول صلَّى هللا عليه وسلم هاذه العلوم.

 الامددميكنه معرف   ربه  ورسوله ودينه.

 الاقلصله  ودينه.ميكنه أن يعرف ربه ورسو 

 حافل ابآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل النظر يف خملوقات هللا.وهو جاء القرآن 

 القرآن جاء حافال ابآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل النظر يف خملوقاته.

 يدعو اإلسالم   املسلمني لىل تعلم كل العلوم النافع .

 .ُدعَي املسلمون لىل تعلم العلوم النافع  
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 :  ريب  الرابعالتد

 امأل الفراغ ابلكلم  املناسب  من النص:

 اإلسالم حيث .املسلمني  على طلب العلم.

 بطلب العلم. -صلى هللا عليه وسلم-أمر   الرسول   

 أول آي  أنزلت  يف القرآن الكرمي. 

 املسلمون دعوا  لىل  تعلم العلوم  النافع .

 ان لىل النظر يف خملوقات هللا.جاء القرآن حافال ابآلايت اليت  تدعو اإلنس

 : التدريب  اخلامس

 أعد بناء تركيب  اجلمل اآلتي  على مثال اجلمل  األوىل: 

 .لىل تعلم العلوم النافع  املسلمني إلسالما يدعو-1
 م س                       م س  ف        م س                م        

 .م النافع لىل تعلم العلو  املسلمني يدعو إلسالما
 م س    م ف          م س                               م س      

 .لىل تعلم العلوم النافع  اإلسالم دعوهمي املسلمون
 م س           م   س              م ف            م س                 

 .على طلب العلمم  إلسالاحث  -2
 م س          م س           م ف          

 اإلسالم حث املسلمني على طلب العلم.

 .يف القرآن نزلت  أول آي  -3
 م س    م ف           م س         

 نزلت أول آي  يف اإلسالم.

 -صلى هللا عليه وسلم– هللا الرسول  علم -4
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 م س           م ف      

 هللا علم الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .من الرذائل نفوسهم هاذب -5
 م س      م س          م ف          

 

 نفوسهم هاذهبا من الرذائل.
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 الدرس الثالث:     

                                    اتريخ التدوين اإلسالمي )241(

 -صلَّى هللا عليه وسلَّم-حرص اإلسالُم مناذ البداي  على الكاابِ  لىل جانب الرواي ،وكان الرَّسول

ا يوحى لليه على املسلمني فيحفظونَه وتساعد الصَّلوات على تثبيت حفِظهم.وكان يالو م

ُكاَّااب    -صلَّى هللا عليه وسلَّم-املسلمون يكابون ما يُالى عليهم من آايت هللا،حيث اختَّاذ الرَّسول

 للوحي يسجلون آايِت القرآن الكرمي.

جعل فداَء أسرى  -هللا عليه وسلَّمصلَّى -وكان من حرص اإلسالم على الكااب  أن الرَّسول

 غزوة بدر تعليم الواحِد منهم عشرة  من أوالد املسلمني.

هنى عن كااب  احلديث الشريف يف  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-يشري رواة احلديث لىل أن الرَّسول 

 (رواه احلاكم حديث صحيح) "من كاب عين شيئا  سوى القرآن فلَيْمُحه"بداي  اإلسالم،فقال :

خشي  االلاباس على الناس بني القرآن واحلديث،ولكن هاذا املنع مل يسامر طويال ،فقد اختَّاذ 

صلَّى هللا –بعض الصَّحاب  رضوان هللا عليهم ألنفسهم كابا سجَّلوا فيها ما مسعوه من رسول هللا 

 -عليه وسلَّم

باس و عبد هللا بن وكان ممن اختاذ كابا يسجل فيها ما مسعه من رسول هللا :عبد هللا بن ع 

 عمررضي هللا عنهم ،وهاذه الكاب كانت بداي  الادوين لعلم احلديث.

                                                            

اجلامع   تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب األساسي، اجلزء الثالث،(، 2011) شحادة عاصم وآخرون(241)
  .51 ، صاالسالمي  العاملي ، ماليزاي
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صلَّى هللا عليه –وقد نشأ علم احلديث بعد ذلك ،فُحِرص على حفظ حديث رسول هللا 

أو ممن تالهم و كان  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–وتابعه من أفواه من مسعه من رسول هللا  -وسلَّم

 شوِء علم احلديث ،وظهرت بعد ذلك طبقات احملّدثني من رواة احلديث.ذلك بدايَ  نُ 

ونشأت طبق  رواة اللُّة  والشعر، واُعارب الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان العرِب و جْمََمَع 

علوِمهم،وُمْعَجَم ألفاِظهم وِسِجلَّ حياهتم ورارخيهم.وكان الرُّواة يهامون ابلشعر  وحيفظونه 

كان لكل شاعر راوي  حيفظ شعَره ويرويِه يف اجملالس واألندي  .وتاابعت الّرواي  من ويـَْرُوونَُه و 

اجلاهلي  لىل اإلسالم والِسيَّما مع اْزدايد احلاج  لىل ذلك يف تفسري القرآن ، وشرح احلديث 

َر شعرائهم وتفهمه واتَّسعت الّرواي ، وزاد االهامام هبا،وظلَّ الكثري من الرُّواة والعلماء يـَْرووَن شع

، وظهرت فضال  عن ذلك طبق  أخرى من الرَّواة والعلماء َكَحماَّدٍّ الرَّاوي ، وخلف األمحر ، وأيب 

 عمروبن العالء وأيب عبيدة.وقد نقل لنا هؤالء الرُّواة أدب اجلاهلي  من شعر وخطاب  وأنساب .

البادي  يلاقون ابألعراب  اهامَّ العلماء والرُّواة حبفظ ما حفظاه العرب  وروته ، فخرجوا لىل

وحيفظون عنهم ما يـَْرونَه ويكابونَه، ويزيدون به معارفهم، وجيعلونه مصدرا  للمعرف  ومنهال 

 للواردين وطاليب العلم.

اعامد املسلمون على حافظاهم يف نقل القرآن الكرمي واحلديث الشريف لىل جانب الكااب  وبرز  

رضى هللا  -بد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمركثري من حفظ  املسلمني  ومن أشهرهم :ع

 -عنهما
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وبناء على ما قدمناه، نساطيع أن نقرَّ أبن الرَّواي  والقراءة والكااب  قد أسهمت مجيُعها يف حفظ 

القرآن الكرمي من الابديل والاةيري، ويف حفظ احلديث الشريف من الضَّياع وتسجيل اللُّة  

 اخاالط معانيها.العربي  وحفظها من الضَّياع و 

 التدريبات

 :  التدريب األول

 اقرأ النص جيدا مث أجب عن األسئل  :

 اخرت عنواان آخر للنص من اآليت: -1

 الادوين اإلسالمي حيافظ على الرتاث.

 يهام الادوين اإلسالمي ابلكااب .

 اإلسالم حيرص على الادوين.

 اإلسالم حيرص على الادوين.

  عليه وسلم عن كااب  احلديث الشريف؟ما سبب هنى النيب صلى هللا -2

هنى النيبُّ صّلى هللا عليه وسلم عن كااب  احلديث  الشريف خشي  اإللاباس على الناس بني 

 القرآن واحلديث.

اذكر الشيء الاذي اعامد املسلمون عليه يف نقل القرآن الكرمي؟ )ابدأ اجلواب بكلم   -3

 املسلمون(

 رآن على حافظاهم..املسلمون اعامدوا يف نقل الق

 على ماذا حرص اإلسالم؟ -4
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 حرص اإلسالم على الكااب  لىل جانب الرواي .

 اُكاب يف سطر واحد  فكرة عام  عن النص.-5

 الادوين حيفظ الرتاث من الضياع.

 :التدريب الثاين

 هات مرادف الكلمات اآلتي  من النص: -أ

 خماف  :   خشي 

 موردا  :   مصدرا

 .ذاكرهتم: حافظاهم

 هات مضاد الكلمات اآلتي : -ب

 اخافت ≠ظهرت

 أمهل ≠حرص

 احملافظ  ≠الضياع

 :التدريب الثالث

أعد صياغ  اجلمل اآلتي  ابحلاذف أو ابلاعويض أو ابلامدد أو ابلاقلص  أو ابإلضاف  أو 

 ابلابادل

 حرص اإلسالم مناذ البداي  على الكااب . -1

 .اإلسالم حرص مناذ البداي  على الكااب .

 تَّسعت الرواي .ا -2
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 الرواي  اتسعت.

 نساطيع أن نُِقرَّ  أبن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت مجيعها يف حفظ القرآن الكرمي. -3

 نساطيع اإلقرار أبن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت مجيعا يف حفظ القرآن الكرمي.

 من الضياع. -صلَّى هللا عليه وسلَّم–ُحِرَص على حفظ حديث رسول هللا   -4

 من الضياع -صلَّى هللا عليه وسلَّم–حرص املسلمون على حفظ حديث رسول هللا 

 تعليم الواحد منهم عشرة من أوالد املسلمني. -5

 أن يعلم الواحد منهم عشرة من أوالد املسلمني.

 : التدريب الرابع

 (يشريون -حرصوا -املسلمون-تساعد-اُعارب)امأل الفراغ  ابلكلمات اآلتي  

 هنى عن كااب  احلديث.  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–رواة احلديث يشريون لىل أن الرَّسول  -1

 املسلمون   حرصوا على حفظ احلديث  الشريف. -2

 املسلمون اعامد وا لىل حافظاهم يف نقل القرآن . -3

 الصلوات تساعدعلى تثبيت حفظهم. -4

 رب.اُعارب الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان الع  -5

 التدريب  اخلامس:

 أعد تركيب اجلمل اآلتي  على منوال اجلمل  األوىل:

اذ -1  .كاَّااب للوحي  -صلَّى هللا عليه وسّلم-الرسول  اختَّ
 م س     م ف                   م س                          
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 .كاَّااب للوحي  اختاذ -صلَّى هللا عليه وسلَّم–الرسول 
 م س      م ف                           م س               

      
 تساعد الصَّلوات على تثبيت حفظهم. -1

 الصلوات تساعد على تثبيت حفظهم.

 هنى عن كااب  احلديث. -صلَّى هللا عليه وسلَّم–الرَّسول  -2

 هنى عن كااب  احلديث. -صلَّى هللا عليه وسلم –هنى الرسول 

 هامام  ابلّرواي .زاد  اال -3

 هامام زاد ابلرواي .اال

 والتفسري  التحليل 

احاوى الربانمج املقرتح على سبع وحدات وكل وحدة تشمل ثالث  دروس مابوع  خبمس 

يرى تشومسكي أن الاعبري عن  ،تدريبات  ونشري لىل أنه يف ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي 

وكما أشران سابقا فإن الدراس   .  السطحي  يام وفق قواعد الاحليلالبني  العميق  لىل البني

 اعامدت يف بنائها للريانمج املقرتح على :

 طريق  القواعد النحوي  احملدودة.

 طريق  قواعد الرتكيب أركان اجلمل .

 طريق  النحو الاحويلي.

حيث دعا يف كاابه البىن الرتكيبي  لىل  ،وقد كان جل تركيز تشومسكي منصبا على الرتاكيب

 وى الرتكييب عن ابقي املساوايت.اساقاللي  املسا
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ونعرض بني يديكم منوذجا من هاذه  ،وقد اخالفت نسب  تطبيق هاذه القواعد من درس لىل آخر

 القواعد وكيف مت تطبيقها على الربانمج  املقرتح.

: وهو يقوم على سلس  من االخايارات تاوالد هبا اجلمل،تاجه السلسل  من النحو احملدودأوال: 

 .(242)لىل العنصر األخري  العنصر األول

ويوضح جون ليونز هاذا النموذج أكثر،حيث يرى أن اجلمل تولد عن طريق سلسل  من 

 .(243 اليسار()االخايارات تبدأ من اليسار لىل اليمني أو من) اليمني لىل

فالطالب يف الادريب األول ، ومت تطبيق هاذه القاعدة يف الادريب األول والرابع من كل وحدة

م ابإلجاب  عن السؤال سريكب مجل  العنص األول منها يسادعي العنصر الاذي بعده عندما يقو 

 وبراعي يف ذلك توافق العنصرين من حيث الااذكري والاأنيث أو اإلفراد أو الاثني  أو اجلمع.

 ومن األمثل  على ذلك :

 اخرت عنواان آخر من اآليت:

 احلضارة اإلسالمي  ُتسهم يف تطور أورواب.

 رة اإلسالمي  على تطور أوراب.آاثر احلضا

 أسس احلضارة اإلسالمي  علمي 

 هنا سيجد عنده عدة تراكيب وكلها صحيح  وسوف خياار الرتكيب األنسب  بالطال

 احلضارة اإلسالمي  ُتسهم يف تطور أورواب.

                                                            

(، اللسانيات املعاصرة للدارسني يف اجلامعات املاليزي ، ماليزاي، مركز البحوث للجامع  2009عاصم شحادة )( 242)
 االسالمي  العاملي .

 103(نظري  تشومسكي اللةوي ، ترمج  حلمي خليل، دار املعرف  مصر، ص1995جون ليونز)( 243 )
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 ومن األمثل  أيضا: 

 يف أي علم برع املسلمون؟) ابدأ اإلجاب  بكلم  املسلمون(

ب ويراعي أن ياطابق العنصر األول مع العنصر الثاين فبدأ بكلم  املسلمون فالطالب سوف جيي

 وهي مجع فيسادعي أن يكون العنصر الثاين مجعا  أيضا.

 املسلمون  برعوا يف علم الفلك.

 و أيضا من أمثلاه:

 ما األساس الاذي قامت عليه  النهض  العلمي  ؟

ـوعليه سيوظف اسم املوصول املناسب  جواب الطالب سيكون تركيبا يطابق فيه بني العناصر

 للعنصر األول ،لذ أنه ماذكر مفرد فيسادعي أن يوظف اسم موصول للماذكر املفرد

 األساس الاذي قامت عليه النهض  العلمي  هو الرتاث.

 جند كاذلك يف السؤال:

 على ماذا حرص اإلسالم؟

 املطابق  بني الفعل والفاعل من حيث الااذكري واإلفراد.

 م على الكااب  لىل جانب الرواي .حرص اإلسال

كما جاء الادريب الرابع لاوظيف هاذه القاعدة حيث يقوم الطالب مبلء الفراغات إلنااج 

 تركيب قائم على قاعدة النحو الاوليدي.

 ومن أمثل  ذلك:

 .املسلمون  ......العلم نورا  يضيء  هلم  الطريق لىل النهض .-
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 مناسبا ومطابقا للعنصر األول. يكون اخايار الطالب للعنصر الثاين

 .املسلمون  جعلوا العلم نورا  يضيء  هلم  الطريق لىل النهض .-

 أمر          بطلب العلم -

 بطلب العلم. -صلى هللا عليه وسلم-أمر   الرسول     -

 ....الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان العرب. -

 اُعارب الشعر العريب يف اجلاهلي  ديوان العرب.

 (244): وهي ست ناذكرها إبجياز اثنيا: قواعد التحويل

 : ومثاله أ+ب .... باحلذف

 وقد مت توظيف هاذا العنصر يف الادريب الثالث ومن أمثلاه:

 املسلمني لىل تعلم كل العلوم النافع .  اإلسالم  يدعو

 أ    + ب.....

 املسلمون لىل تعلم العلوم النافع ُدعَي 

 بعنصر الهنا مت حاذف 

 العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني   لىل اللة  العربي  املسلمون  رجمت

 أ     +  ب ......

 العلوم الطبي  من اليوانني  والسرايني  لىل اللة  العربي  تُرمجت

 :ومثاله أ.....ب لحالل عنصر مكان آخر  التعويض
                                                            

 26األلسني  املدرس  الاوليدي  الاحويلي ، ص  (، من املدارس2016لبراهيم حممد عثمان ) (244)
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فات واألضداد فيقوم الطالب وقد مت توظيف هاذا العنصر يف الادريب الثاين املاعلق إبجياد املراد

 باعويض أ بـ ب

 ومن أمثلاه:

 هات مرادفا ملا وضع حتاه خط:

 .الدنيا واآلخرة.   الداريننظرا ألمهي  العلم لإلنسان يف 

 أ      .     ب                                 

 هات مرادف الكلمات اآلتي  من النص:

 خشي :   خماف   

 أ       ب   

 اد للكلمات اآلتي  من النص:هات  املض 

 توسعت       احنسرت 

 أ              ب

 ويرمز له ابلرمز: أ..... ب+ ج التمدد ) التوسع(

 ومن أمثلاه يف الادريبات:

 ربه  ورسوله ودينه. معرف  ميكنه 
 أ        
 ربه ورسوله  ودينه. أن يعرفميكنه 
 ب+ج        
 سلمني.الواحد منهم عشرة من أوالد امل تعليم

 أ  
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 الواحد منهم عشرة من أوالد املسلمني.أن يعلم 
 ب+ج 
 : ورمزه أ+ب.... جالتقلص

 أبن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت مجيعها يف حفظ القرآن الكرمي.  ِقرَّ نُ  أننساطيع 
 أ+ ب         

 كرمي.أبن الرواي  والقراءة والكااب  أسهمت مجيعا يف حفظ القرآن ال اإلقرارنساطيع 
 

 ج           
 ابآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل النظر يف خملوقات هللا. حافلوهو جاء القرآن 
 أ+ ب             
 ابآلايت اليت تدعو اإلنسان لىل النظر يف خملوقاته.حافال القرآن جاء 
 ج              

 ويرمز له ابلرمز :أ...... أ+ ب. اإلضافة:

 ومن أمثلاه:

 ل صلى هللا عليه وسلم هاذه العلوم.الرسو  ملّ عُ 
 أ

 الرسول صلَّى هللا عليه وسلم هاذه العلوم علَّم هللا
 أ+ ب
 من الضياع. -صلَّى هللا عليه وسلَّم–على حفظ حديث رسول هللا  ُحِرصَ 

 أ  
 من الضياع -صلَّى هللا عليه وسلَّم–على حفظ حديث رسول هللا  حرص املسلمون

 أ+ ب    
 رتتيب(: ورمزه أ+ب..... ب+أالابادل)لعادة ال

 ومن أمثلاه:
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 والديني . لىل العلوم الدنيوي  إلنسانا حيااج 
 + بأ      
 لىل العلوم الدنيوي  والديني .ااج حي اإلنسان 
 +  أب       

 بفضل احلضارة اإلسالمي  .  املؤرخون الةربيون اعرتف
 ب     +أ     

 اإلسالمي . بفضل احلضارةاعرتفوا   املؤرخون الةربيون
 + أب                

 .الرواي  اتَّسعت
 +  ب أ     

 .تسعتا الرواي   
 +  أب      

 .قواعد الرتكيب أركان اجلملة اثلثا:

 حتليل اجلمل  لىل أجزائها املباشرة، وتاكون اجلمل  من مركب امسي ومركب فعلي

 وتاحول اجلمل  باةري ترتيب عناصرها.

نااج عدد غري لليوظف هاذه القاعدة واليت من خالهلا ميكن الطالب  وقد جاء الادريب اخلامس

حمدود من الرتاكيب، وقد اساخدم الرمز )م س( للدالل  على عبارة مركب امسي و)م ف ( 

 للدالل  على املركب الفعلي

 ومن أمثل  ذلك:

 . العلم ابلعلماء والفالسف  واملفكرين حلقات اماألت
 م س                                  م ف             م س       

 .ابلعلم والعلماء والفالسف   اماألت لعلما حلقات
  م س               م س      م س       م ف           
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 اماألت حلقات العلم ابلعلماء والفالسف  واملفكرين .       
           

 
 

 م  ف                   م س          

 اماألت                 حلقات العلم ابلعلماء والفالسف        

 

 

 م ف                           م س      

 اماألت ابلعلماء والفالسف        ت العلم            حلقا

 .هامام  ابلّرواي اال  زاد
 م ف    م س

 .زاد  هامام ابلرواي اال
 م ف  م س           
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 هامام  ابلّرواي .زاد  اال                          

 
 

 م س         م ف                               

 

 هامام ابلرواي .اال                        زاد                 

 

 

 م  ف                                م س              
 زاد                 هامام ابلرواي              اال           

 
 -صلى هللا عليه وسلم– هللا الرسول  علم

 م س  م ف 
 

 هللا علم الرسول صلى هللا عليه وسلم
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 -صلى هللا عليه وسلم–علم   هللا الرسول 

    

 

 م س                                 م ف                        

 
 

 -صلى هللا عليه وسلم–هللا الرسول                     علَّم                        

 

 
 

 

 

 م ف                م س                                       
 -صلى هللا عليه وسلم -علَّم الرسول          هللا                                 
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 اخلامتة  7.2 

 :  امتةــــــــــــــاخل

راس  احلالي  لىل لجياد صية  لاوظيف عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  لانمي  هدفت الد

                                                                       القدرات اللةوي  لدى ماعلمي اللة  العربي  لةري الناطقني هبا.

 وذلك ابإلجاب  عن سؤال رئيسي مفاده:

نطالقا من النظري  اوحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها كيف ميكن لعداد 

 الاوليدي  الاحويلي  لنعوم تشومسكي؟

  وصلت الدراس  لىل الاأكيد  على ما يلي: السؤال اولجاب  عن هاذ

تقدم اللسانيات العام  جمموع  من األدوات والرؤى اليت ميكن توظيفها لاعليم اللة  العربي  -1

 الناطقني هبا. لةري

ميكن بناء برانمج ماكامل ومكامل لاطوير مساوى الطلب  غري الناطقني ابللة  العربي  يف  -2

 ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي .

ميكن اإلفادة من عناصر النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتوظيفها يف تعليم اللة  العربي  لةري  -3

 الناطقني هبا.

العناصر يف قالب تعليمي مث حتديد هدف كل عنصر ومن مث يام تطوير جيب لعادة صياغ   -4

 هاذه العناصر.

 القواعد الاحويلي  ليست بديال عن القواعد الاعليمي  ولكن ميكن االسافادة منها.  -5
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على أن يناج  ،القواعد الاحويلي  تقدم تفسريا مقنعا لقدرة الطالب غري الناطق ابللة  العربي  -6

مل اجلديدة ويفهما وياضح هاذا جليا يف الادريب الثاين فمن خالل لجياد املرادف عددا من اجل

وحيصل أيضا ،ول على تفسري للجمل  صالب احلطأو املضاد ابساخدام الاعويض يساطيع ال

 على تركيب جديد.

 تاميز القواعد الاحليلي  بقدرهتا على حتليل أمناط اجلمل املعقدة  واملركب  وهاذا ما اتضح يف -7

 الادريب اخلامس الاذي يطالب فيه الطالب إبعادة تركيب اجلمل.

كما أنه من خالل قواعد الاحليل ميكن للطالب أن مييز  بني اجلمل اليت حتامل أكثر من   -8

 معىن.

ميكن للقواعد الاحليلي  أن متيز بني اجلمل الصحيح  حنواي وغري الصحيح ،وهاذا يكسب  -9

 اميز.الطالب قدرة على الافسري وال

متكنت الدراس  من اقرتاح برانمج قائم على النظري  الاوليدي  الاحويلي  للمسامه  يف تطوير  -10

 تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا ،وحنسبه اللبن  األوىل للسري يف مثل اجتاه هاذه الدراسات.

واعد الاحويل الست( أن ميكن للعناصر النظري  الاوليدي  ) النحو احملدود، أركان اجلمل ، ق -11

 تقدم برانجما لةري الناطقني ابللة  العربي .
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 التوصيات: 7.3

يف صياغ  معايري تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني  يلي سافادة من النظري  الاوليدي  الاحو اال -1

 هبا.

 على النظري  اللساني . تدريب املعلمني -2

 لعربي  لةري الناطقني هبا تاضمن عدة مساوايت.وضع معايري واضح  لاعليم اللة  ا -3

 هامام بادريس  املهارات األربع على طرائق تدريس قائم  على أسس لساني .اال -4

اساكمال الباحثني العمل على توظيف النظري  الاوليدي  الاحويلي  لاعليم اللة  العربي  لةري  -5

 الناطقني هبا.

 رين.تطبيق الربانمج من قبل ابحثني آخ -6

تطبيق هاذا املنهج بشكل أكثر توسعا على الطالب املاخصصني يف دراس  اللة  العربي ،  -7

 غري الناطقني هبا ألهنم يدرسون النظري  الاوليدي  الاحويلي .

هامام بابسيط هاذه النظري  واساثمارها يف تعليم اللة  العربي   تدعو الباحث  املخاصني لىل اال -8

 لةري الناطقني هبا.
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 :املراجع واملصادر

 :املراجع واملصادر العربية

ال منشور ، مق(، من املدارس األلسني  املدرس  الاوليدي  الاحويلي 2016لبراهيم حممد عثمان )
 يف جمل  جامع  عمر املخاار للعلوم االنساني .

.، دار املسرية1(، يف اللسانيات وحنو النص ط2007لبراهيم حممود خليل )  
،دار النشر مكاب  الرشيد.1( عناصر اللة  وخصائصها، ط2000مد األبرش )األبرش حم  
 ، ( صناع  اإلعراب،حتقيق حممد حسن وأمحد رشدي، دار الكاب العلمي2000) ابن جين

.1،ج1بريوت، ط  
.                  ، اهليئ  املصري  العام  للكااب1(، اخلصائص، ج2006أبو الفاح )ابن جين 

نعيم  (، مفااح العلوم ،سراج املل  والدين ،حتقيق1983بن على السكاكي )أيب يعقوب يوسف 
.1دار الكاب بريوت،ط زرزور،  

اهتا يف النحو (، النظري  الاوليدي  الاحويلي  وتطبيق2013أمحد املهدي املنصور وامسهان الصاحل )
.92ددالعريب، حبث منشور يف جمل  جامع  القدس املفاوح  لألحباث والدراسات،الع  

 ، دار الفكر دمشق.3(، مبادئ اللسانيات،ط2008حممد قدور) أمحد
ي  (، تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص : بناء وحدات دراس1988آزاد حممد أبو الكالم )

عاملي .  لطالب الاخصص يف العقيدة، رسال  ماجيساري، ماليزاي: اجلامع  االسالمي  ال  
ي  وجيا منوذج النحو الوظيفي، األسس املعرف( اللسانيات والبيداغ2006أوشان علي )
            .                                             2اجلزائر، دار الثقاف ،ط  الديكاتيكي ،

 -ردناأل-(، مقدم  يف نظري  القواعد الاوليدي ، دار  الشروق،عمان2002ابقر مرتضى جواد )
.1ط  

ي  جهود أئم  القراءة والاجويد،يف حفظ اللة  العرب (،2014بدر الدين عبد الكرمي أمحد )
 وتطورها، حبث منشور،شبك  األترج  اإلسالمي .

لبحث (، أمهي  الربط بني الافكري اللةوي عند العرب ونظرايت ا1994هبنساوي حسام )
.اللةوي احلديث  
لعربي  لاالمياذ ة  االنظري  الاوليدي  الاحويلي  وتوظيفها يف تعليم الل(، 2015تونسي أمين  )

.الصف اخلامس، اجلزائر  
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، 1(، املدارس اللةوي  الاطور والصراع، ترمج  أمحد نعيم الكراعني ،ط1993جفري سامبسون )
 بريوت املؤسس  اجلامعي  للدراسات والنشر والاوزيع.

ه، دار (، مدارس اللسانيات الاسابق و الاطور، ترمج  حممد زايد كب1996سون )بجفري سام
.لعلمي  املطابع جامع  امللك سعودالنشر ا  

ناطقني أهم الصعوابت اليت تواجه معلم اللة  العربي  لل ،(2013) مجيل  خليل أمحد حسني
 بةريها، رسال  دكاوراه ،جامع  السودان املفاوح .

، دار 1(، اساخدام األهداف الاعليمي  يف مجيع املواد الدراسي ،ط1991جودة أمحد سعادة )
 الشروق.
وحدة علم اللة  يف القرن العشرين، ترمج  جنيب غزاوي،مؤسس  ال (،1982موانن )جورج 
.،دمشق  

، االسكندري  1ترمج  وتعليق حلمي خليل،ط (، نظري  تشومسكي اللةوي ،1985) جون ليونز
 دار املعرف  اجلامعي .

(، تطبيق القواعد الاحويلي  يف النصوص 2013حاج يعقوب صاحل  و نور فاحت  حنفي )
 لعربي ، حبث منشور، جمل  الدراسات العربي .ا

ن، اجلزائر.بن عكنو  (، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعي 1999حساين أمحد )  
ديوان  ( ، دراسات يف اللسانيات الاطبيقي  حقل تعليمي  اللةات2000حساين أمحد )

                                      .                    املطبوعات اجلامعي  بن عكنون اجلزائر
، الدار 1،طل(، املدخل لىل الادريس الفعا1999حسن عايل ،أمحد املنويف،سعيد جابر )

 الصولاي  الرايض.
، القاهرة.(، تنظيمات املناهج، دار الكااب اجلامعي1986) حلمي أمحد الوكيل  

األردن. –الزرقاء  -  املنار ، مكاب1(، يف الاحليل اللةوي، ط1987خليل أمحد عمايري  )  
ربي  (، اساعاب الطلب  غري الناطقني ابللة  الع2015خليل بن ايسر، بن خلفان البطاشي )

ي .للنصوص يف ضوء اللسانيات النصي  برانمج مقرتح.اجلامع  العاملي  اإلسالم  
وسط  اجلزائري ، ا(، طريق  تعليم الرتاكيب العربي  يف املدارس امل1981اخلول  طالب االبراهيمي )

.5جمل  اللسانيات عدد   
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، دار النهض  العربي ، مقدم  1(، علم اللة  الاطبيقي  وتعليم العربي ،"ط2004) عبده الراجحي
 الكااب.

(، النحو العريب والدرس احلديث : حبث يف املنهج، دار املعرف  اجلامعي  2005الراجحي عبده )
 .للطبع والنشر والاوزيع

( ،مناهج البحث العلمي،تطبيقات لداري  واقاصادي ،دار وائل للطباع  2014)الرفاعي أمحد 
 .7والنشر والاوزيع،ط

(، أسس بناء الادريبات يف كاب تعليم اللة  العربي  للناطقني 2016السيد العريب يوسف )
 بةريها، شبك  األلوك .
ئع للنشر والاوزيع، ، دار الطال1ط (، دروس يف البالغ  العربي ،2002الشريف العريب سامل )

 بريوت.
مكاب   ،القاهرة،1(، البحث العلمي أسسه وطريقاه،ط1992الصاوي حممد املبارك )

.األكادميي   
عربي  ، (، دليل عمل يف لعداد املواد الاعليمي  لربامج تعليم ال1985رشدي أمحد طعيم  )

املكرم . جامع  أم القری معهد اللة  العربي  ، وحدة البحوث و املناهج ، مك   
راض خاص ،مفاهيمه وأسسه ومنهجياته، غ(، تعليم اللة  العربي  أل2003رشدي أمحد طعيم  )

 اخلرطوم.
  العربي  ونشرها (، اساثمار النظرايت اللساني  احلديث  يف تعليم اللة2015رشراش أمحد اهلادي )

                                                .النظري  الاوليدي  الاحويلي  منوذجا، حبث منشور
ت الوحدة (، مدخل لفهم اللسانيات،ترمج  عبد القاهر املهريي،مركز دراسا2007روبني مارتن )
.العربي ،بريوت  

، ترمج  وحتقيق انصر بن غايل.1(، تطوير مناهج تعليم اللة ،ط2012رياشاردز جاك )  
 العربي  لةري الناطقني(، مناهج وكاب تعليم اللة  1970زاهر بن مرهون بن حفيف )

،القاهرة دار املعارف.1بةريها،ط  
طرق  –اهاته تعليم اللة  العربي  للناطقني بةريها واجت(، 2011زكرايء عبد الوهاب والرتك رمي )

وذجا، املؤمتر الثاين للةات، تعليم النحو العريب لةري الناطقني ابللة  العربي ، الطريق  االلاقائي  من
عاملي  يف ماليزاي.العربي ، كلي  معارف الوحي والعلوم اإلنساني ، اجلامع  االسالمي  القسم اللة    
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دمشق. (، دور احلضارة اإلسالمي  يف تطوير الفكر احملاسيب، جامع 2003سامر قنطقجي )  
لة  العربي  (، طرق تنمي  املفردات يف سلسل  تعليمي  لاعليم ال2011سكر شادي جماي )

ا.للناطقني بةريه  
، دار النشر والاوزيع، جامع  2(، عناصر اللة  وخصائصها، ط2006سليمان داود الوسطي )

 امللك سعود.
 (، تعريف اللسانيات، مقال منشور.2011سليمان انصر الدرسوين )

(، مفاهيم ومصطلحات يف العلوم 2008عبد السالم موسى )و أمحد والعديلي و  مسارة نواف
.1الرتبوي   ط   

لمساوى (، تصميم وحدات قرآني  لادريس األدعي  القرآني  والنبوي  ل1999) شافعي ساملني
 املاوسط. اجلامع  العاملي  اإلسالمي .

(، اللسانيات املعاصرة للدارسني يف اجلامعات املاليزي ، ماليزاي، مركز 2009) عاصم شحادة
 البحوث للجامع  االسالمي  العاملي .

ألساسي، اجلزء اللة  العربي  للناطقني بةريها، الكااب ا (، تعليم2011شحادة عاصم وآخرون )
، باصرف.59الثالث، اجلامع  االسالمي  العاملي ، ماليزاي، ص   

 جمل  العلوم –جاذور وامادادات  –(، الدراسات اللساني  احلديث  2002) شريف ميهويب
ائراالجاماعي  واإلنساني ؛ جمل  علمي  أكادميي  حمكم ، جامع  ابتن ، اجلز   

(، حماضرات يف املدارس اللساني  املعاصرة، ،الناشر أحباث للرتمج  والنشر 2004شفيق  العلوي )
 .1والاوزيع،ط

يمه (، تعليم اللة  العربي  ألغراض خاص  مفاه2014أمحد الناق  حممود كامل )و طعيم  رشدي 
 ومنهجياته املشكل  ومسوغات احلرك .

.2اجم وأهدافه وطرائقه، دار املعارف القاهرة، ط( اخاصار املع1970عائش  عبد الرمحن )  
يل النص (، آليات اساثمار تعليم اللةوايت العربي  باحل2012-2011عبد الرمحن أمساء )

.لوم اإلسالمي القرآين وتطبيقه على النهج الاوليدي والاحويلي، حبث منشور.جامع  الع  
 7علي عبد الواحد وايف، ط(، مقدم  ابن خلدون، حتقيق 2014عبد الرمحن بن خلدون )

دار املعرف  ، ولسانياتي(، قضااي لساني  السس1999فاس أنفو برانت )و  عبد العزيز خليل
 االسكندري . اجلامعّي ،
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لعربي ، ط : دراس  تطبيقي  على أصوات اللة  اوي (، الصوتيات اللة2009عبد الةفار حامد )
جلامع  ا -الوحي والعلوم اإلنساني ، القاهرة، دار الكااب احلديث عربي ، كلي  معارف 1

 اإلسالمي  العاملي  يف ماليزاي.
 ، دار توبقال للنشر.3،ط1(، اللسانيات واللة  العربي ،ج1993عبد القادر الفاسي الفهري )
(، أهم املدارس اللساني .منشورات املعهد القومي لعلوم 1990عبد القادر املهريي وآخرون )

 .تونس.2الرتبي .ط
(، تصريف األفعال واملشاقات واملصادر.1996ر صاحل سليم )عبد القاد  

 (، أهم املدارس اللساني ، منشورات املعهد القومي لعلوم الرتبي .1986عبد القاهر املهريي )
(، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممود حممد شاكر أبو 1992عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )

.فهر، مطبع  املدين ابلقاهرة  
(، املناهج القاهرة، األجنلو املصري .1967للطيف فؤاد لبراهيم )عبد ا  

(، لسانيات النص دراس  تطبيقي  يف الرتابط النصي، دار القلم 2017عبد هللا خضر محد )
 .لبنان  ،بريوت ،للطباع  و النشر و الاوزيع

، الكااب  هبا(، تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني2008عبد هللا عبد الكرمي عبادي وآخرون )
 األساسي، اجلزء الرابع.
، 2ا، ج (، وقائع ندوات تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هب1985عبد هللا عمر الصديق )

 مكاب  الرتبي  العريب لدول اخلليج.
،دار النشر عمادة شؤون املكابات.1(، علم اللة  النفسي،ط2000عبد اجمليد أمحد منصور)  
(، أساسيات املنهج وتنظيمه،مصر دار الثقاف .9811عبد املوجود وآخرون )  
(، علم اللة  أم اللسانيات، مقال منشور يف جريدة الرايض.2005عبدالسالم املسّدي )  

، عمان: دار الكرمل.1(، من قضااي اللة  العربي  ط 2005عبده داوود )  
لناطقني هبا،دار لةري ا (، املقارب  الاواصلي  يف تعليم اللة  العربي 2009) عز الدين البوشيخي

.1الرشيد للنشر والاوزيع،ط  
الكرمي  (، بناء اجلمل  يف قص  موسى مع فرعون يف القرآن2014عصمت عزت عثمان حممد )

لفيوم كلي  العلوم )أوري روبني( العربي  ملعانيها يف ضوء القواعد الاحويلي ،  جامع  ا وترمج 
 ،قسم اللةات السامي  والشرقي .
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األسس املعرفي  -(، اللسانيات والبيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي1998وشان )علي آايت أ
 والديداكاي  ،دار الثقاف  للنشر والاوزيع.

ني هبا، (، كااب تعليم اللة  العربي  لةري الناطق2008علي حممد الفقي ورايض صاحل جنزريل )
 الكااب األساسي، اجلزء اخلامس، القسم األول.

 (، يف حنو اللة  وتراكيبها،منهج وتطبيق، عامل املعرف  جدة.1984د )عمايري  خليل أمح
، (، احليوان، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل1996عمرو بن حبر اجلاحظ أيب عثمان )

.2لبنان، ط –بريوت   
اجلزء (، البيان والابني، حتقيق عبد السالم هارون،1998عمرو بن حبر اجلاحظ أيب عثمان )

.7ب  اخلاجني، القاهرة، طاألول، مكا  
غراض (، تطويع نظام الوحدات اللةوي  يف تعليم العربي  أل2011عيسوى حممود مزغيين )

.خاص ، املؤمتر الثاين للةات، قسم اللة  اهلالل  
(، املناهج املعاصرة ،مكاب  الطالب اجلامعي.1986فوزي طه لبراهيم ورجب أمحد الكلزة )  

قي ، القاهرة، دار عليم اللة  العربي  دراس  حتليلي  ومواقف تطبي(، ت1969قورة حسني سليمان )
 املعارف.

عريب: (، مبادئ يف قضااي اللسانيات املعاصرة، أتليف ، ت1984كاترين فوك وبياريل قوفيك )
.املنصف عاشور،ديوان املطبوعات اجلامعي ، اجلزائر  

الرتاكيب األساسي  للة   (، حنو نظري  لساني  عربي  حديث  لاحليل1978مازن الوعر )
 .1العربي ،دمشق ط

رة، دار (، تدريس اللة  العربي  ابملرحل  اإلبادائي ، القاه1998جماور حممد صالح الدين )
  .املعارف

كي  (، دليل املعلم لىل صياغ  األهداف الاعليمي  والسلو 1996) حممد السيد حممد مرزوق
ململك  العربي  السعودي .، دار ابن اجلوزي ا1واملهارات الادريسي ، ط  

ديث ، اجلزائر، (، املدارس اللساني  يف الرتاث العريب ويف الدراسات احل2001حممد الصةري بناين )
.دار احلكم   

(، اللسانيات احلديث  يف املصطلح واملفهوم، مقال منشور2011حممد الصةري نبيل )  
لنشر القاهرة.، دار ا2( الدرس الصريف وتطبيقاته، ط1989حممد النجيجي )  
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(، تعليم اللة  العربي  بني املنهج الاقليدي واأللسني  الاوليدي  الاحويلي ، 2015حممد حاقاين )
 حبث منشور، جمل  أفاق احلضارة اإلسالمي .

وت.                       ، بري (، مدخل لىل علم اللة ، دار الفكر العريب1983حممد حسن )
  وفق تصنيف كااب لاعليم اللة  العربي  ألغراض خاص (، حنو2016حممد خالد الفجر )

 اللسانيات الاطبيقي  املعاصرة: ، حبث منشور.
اطقني هبا (، تعلم وتعليم األصوات العربي  الصعب  لةري الن1993حممد عبد الفااح حمجوب )

هبا،  ، مك  املكرم ، جامع  أم القرى معهد اللة  العربي  لةري الناطقني2للمعلم واملاعلم ط 
 وحدة البحوث واملناهج.

 (، قواعد حتويلي  للة  العربي ، دار املريخ، اململك  العربي  السعودي .1981)حممد علي اخلويل 
.2لبنان:مكاب  لبنان،ط-(، معجم علم اللة  النظري، بريوت1991حممد علي اخلويل )  

النشر ح للرتمج  و مؤسس  الفال، (، أساليب تدريس اللة  العربي 2000) اخلويل حممد علي
، القاهرة.والاوزيع  

، 1ة ،ط( اللة  العربي  قدرة ومرون  وثراء،مقدم  يف سيكولوجي  الل2000حممد قاسم أنس )
 مركز االسكندري .

.2(، شرح ابن عقيل، دار الرتاث، القاهرة، ج1980حممد حمي الدين عبد احلميد )  
مع  االسكندري .(، علم النفس الاعليمي، جا1988حممد مليحي وآخرون )  

صصني يف (، تصميم وحدات دراسي  لاعليم اللة  العربي  للطلب  املاخ2005حممد نظام )
اليزاي.الشريع  االسالمي  بكلي  أمحد لبراهيم للقانون ابجلامع  االسالمي  العاملي  مب  

انيات (، تعليم اللة  العربي  لةري الناطقني هبا يف ضوء اللس1997حممود عنايت وليد أمحد )
 ، دار اجلوهرة للنشر والاوزيع، عمان.الاطبيقي 

   ، عمان.1، ط(، العربي  يف اللسانيات الاطبيقي ، كنوز املعرف 2012حممود عنايت وليد أمحد )
 ، القاهرة.(، مدخل لىل علم اللة ، دار قباء للنشر والاوزيع1998حممود فهمي احلجازي )

، دار النشر مكاب  الرشيد.1تدريس النحو،ط(، املدخل يف 2011كامل الناق  )  حممود  
(، تعليم اللة  اتصاليا بني املناهج 2006حممود كامل الناق  ورشدي أمحد طعيم  )

 واالسرتاجتيات، منشورات املنظم  اإلسالمي  للرتبي  والعلوم.
دار مشوع الثقاف  للطباع  ، (، األساليب النحوي  يف ضوء القرآن الكرمي2001ن علي )ايمز 
 ع، طرابلس.النشر والاوزيو 
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، 2(، اللسانيات من خالل النصوص، الدار الاونسي  للنشر، ط1986املسدي عبد السالم )
 .86ص 

  ، رسال  دكاوراه، مطبع  جامع(، النظام االقاصادي يف اإلسالم2002مسفر القحطاين )
، الدمام.جامع  امللك فهد للبرتول واملعادن  

، مكاب  وهب .2صائص الاعبري القرآين البالغي ،ج(، خ1992املطمعي عبد العظيم )  
.، ديوان املطبوعات اجلامعي ، اجلزائر2(، اللسانيات النشأة والاطور، ط2005مومن أمحد )  
( األلسني  الاوليدي  الاحويلي  وقواعد اللة  العربي )النظري  1982ميشال زكراي )

 بريوت ،لبنان. 1ع،طاأللسني (،املؤسس  اجلامعي  للدراسات والنشر والاوزي
املؤسس  العربي   -املبادئ واألعالم-(، األلسني  علم اللة  احلديث، 1983ميشال زكراي )

 .2الدراسات والنشر، ط
(، البنوي  والاحليل األديب، ، العرب والفكر العاملي، العدد األول 1988ميشيل فوكو )

 .شااءة،مركز اإلمناء القومي، لبنان
لناطقني (، الكااب األساسي لاعليم اللة  العربي  ل1983وطعيم  رشدي )الناق ، حممود كامل، 

 بلةات أخرى، لعداده حتليله، تقوميه.
ليم اللة  (، تعليم اللة  العربي  ألغراض علمي ، بناء وحدات دراسي  لاع1988حناج داود )

اليزاي.   ي  مبالعربي  للماخصصني يف الفقه، رسال  ماجيساري: اجلامع  االسالمي  العامل  
 (، املدارس اللساني  املعاصرة، مكاب  اآلداب للطباع  والنشر والاوزيع.2004نعمان بوقرة )

لشرق، (، اللة  واملسؤلي ، ،ترمج  حسام البهنساوي، مكاب  زهراء ا2005نعوم تشومسكي )
مصر -القاهرة  

ب  (، مباحث يف علم اللة  ومناهج البحث اللةوي ، مكا2008نور اهلدى لوشن )
 االسكندري .

،مكاب  الرايض.1(، الدرس الصويت وتطبيقاته على اللة  العربي ،ط2009هداي  هداي  )  
، عمان، دار الفكر.3(، ختطيط املناهج وتطويره ط 1993هندي صاحل وآخرون )  

 .2والنشر، ط
(، األساس املعريف لبناء املنهج الدراسي،مقال منشور.2011وجيه املرسي)  

، عمان، 2(، أسس بناء املناهج وتنظيمها ط2007د واملفيت، حممد أمني )الوكيل، حلمي أمح
 دار املسرية.
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دار املعرف   السكندري ،ا ( يف علم اللة  الاقابلي دراس  تطبيقي ،1985ايقوت أمحد سليمان )
 .اجلامعي 

ر (، مدخل لىل اللسانيات الدكاور حممد حممد يونس علي،دا2004يونس علي حممد حممد )
ليبيا. بنةازي، ملاحدة،الكااب اجلديدة ا  

(، املرجع يف تعليم اللة  العربي  2003يونس، فاحي علي والشيخ، حممد عبد الرؤوف )
، القاهرة، مكاب  وهب .1لألجانب، ط   
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 حقاملـــــــــــــــال

 

استمارة حتكيم برانمج مقرتح لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء النظرية التوليدية 

 التحويلية.

 

 الفاضل/ األسااذ/ الدكاور احملرتم

لعداد "يف اللسانيات بعنوان  هتقوم الباحث  إبعداد حبث الساكمال ماطلب درج  الدكاورا

ربي  يف ضوء النظري  الاوليدي  الاحويلي   برانمج  وحدات دراسي  لةري الناطقني ابللة  الع

سامارة لىل الاأكد من لاذلك  بدت احلاج  لىل بناء برانمج تعليمي، وهتدف هاذه اال ."مقرتح

سالم  الربانمج الاذي مت بناؤه بواسط  جمموع  من العناصر اللساني  ،ونظرا خلربتكم يف تدريس 

طالع على الربانمج املرفق وحتكيمه  الافضل ابالاللة  العربي  فإنه يرجى من شخصكم الكرمي

 سابان  املرفق .وفقا لال

شاكرة ومقدرة تعاونكم                                                                  

 

 

 اسم احملكم: 
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   ستبانة:اال

غري  مالحظات

 موافق

 البند موافق

ألهداف التعليمية مصوغة صياغة سليمةا     

 أسئلة التهيئة متهد للنص   

 أسئلة النص ختدم معيار النحو احملدود   

 التدريب الثاين يشمل عناصر التحويل   

 التدريب الثالث يشمل عناصر التحويل   

 التدريب اخلامس يشمل أركان اجلملة   

فةالنص مناسب من حيث لغته للفئة املستهد     

 النصوص متنوعة وواضحة    

 اللغة العامة للربانمج سليمة   

 

                                                                    هل لديكم اقرتاحات أخرى؟

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

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