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 بها الىاطلين لغير العغبُت اللغت حعلُم( الضعاس ي اإلالغع ) مىاهج ؤهىاع

 
 هاؾىجُىن  زالض قاٍ

)Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara( 
sahkholidn@yahoo.com 

 
 

Abstrak: Di dalam silabus pembelajaran bahasa Arab terdapat tema-
tema pokok yang sekaligus mencerminkan jenis pendekatan yang 
dipakai penulisnya. Tema-tema pokok tersebut kemudian akan 
tertuang di dalam daftar isi buku ajar bahasa Arab. Masalah yang 
muncul adalah sering terjadi ketidakrelevanan antara keinginan guru 
dan atau murid untuk mengajarkan dan atau menguasai 
keterampilan bahasa tertentu dengan buku ajar yang dipakai, Hal ini 
bisa jadi disebabkan ketidaktahuan pengguna buku ajar bahasa Arab 
tersebut. Misalnya ingin menguasai maharah kalam, tetapi buku ajar 
yang dipakai berbasis nahwu, sehingga tujuan yang ingin diperolah 
tidak tercapai secara maksimal. Tulisan ini ingin mengetengahkan 
jenis-jenis silabus (tema-tema pokok) dalam buku pembelajaran 
bahasa Arab, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman bagi 
pelajar dan pebelajar bahasa Arab untuk menentukan buku ajar yang 
ingin dipakainya dan relevan dengan tujuan/kemahiran yang ingin 
dicapai/dikuasanya. Metodologi yang dipakai adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Diantara kesimpulannya 
adalah ada empat jenis silabus; nahwiy, mawaqif, fikrah dan muta‟ddi al-
ab‟ad. 
Kata Kunci: silabus, bahasa Arab, nahwiy, mawaqif, fikrah, muta‟ddi al-
ab‟ad. 

 
 ملضمت .أ

ُل٤ ؤلاهضوهِؿُت اللٛت في" silabus" َى بهضصٍ هدً" اإلاىهج" مٗنى  باإلا٣غع  ؤًًا ٖلُه ٍو

 زال٫ صعاؾُت ماصة في جالمُظٍ بلى اإلاٗلم ًى٣لها التي اإلاٗلىماث ٦مُت حٗنى الضعاس ي ٞاإلا٣غع . الضعاس ي

 ؤؾاؾا ٌٗنى اإلاىهج بِىما للمخٗلم، ٣ًضم الظي الخضَعـ مًمىن  حسجل ٞهي. الضعاس ي الٗام

٣ت  (. 33: م2222 ، وال٩لٍؼ ببغاَُم. )مٗا واليكاٍ بالٍُغ

 َُٗمت و٢ؿم. بها الىا٣َحن لٛحر اللٛاث حٗلُم في اإلايكىصة اإلاىاهج مً الٗضًض َىا٥ ًىحض

 ًخهىع  ٦ما ألابٗاص مخٗضص ومىهج ال٨ٟغة ومىهج اإلاىا٠٢ ومىهج الىدىي  اإلاىهج وهي ؤ٢ؿام ؤعبٗت بلى

 : الخالي البُاوي الغؾم في
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 البدث .ب

ُما  مخٗضص ومىهج ال٨ٟغة ومىهج اإلاىا٠٢ ومىهج الىدىي  اإلاىهج مً ل٩ل مىحؼ قغح ًلي ٞو

 :ألابٗاص

 (Grammatical Syllabus) الىدىي  اإلاىهج .1

 ق٩ل في اإلادخىي  ج٣ضًم" َى( 77: م8717) َُٗمت بلُه طَب ٦ما الىدىي  ىهجباإلا اإلاغاص

اث خى٫  جضوع  ٖامت مداوع   اللٛت لخٗلُم مىهج َى( "31: 8716) الخىلي ٢ا٫ و." ال٣ىاٖض مىيٖى

 ".مٗحن هدىي  بدؿلؿل الخٗلُمُت الىخضاث ٌٗغى و اللٛت ٢ىاٖض ٖلى ًغ٦ؼ اإلايكىصة

ٟحن مً ؾب٤ ما ٖلى بىاء  بن(. 8: )اإلابضثحن بلى ٌؿدىض اإلاىهج َظا ؤن ٌٗٝغ لؿاب٣حنا الخٍٗغ

ت ٖلى ٌكخمل هٓام اللٛت  ولظل٪ اللٛت، بج٣ان بمثابت ال٣ىاٖض بج٣ان ولظل٪ ال٣ىاٖض، مً مجمٖى

ا جغ٦ُبا مٗنى ل٩ل بن(. 2. )اللٛت اؾخسضام ٖلي ٢اصعا ٞإنبذ حٗلمها الٟغص ٧ان بطا ٗبر ًىاؾبه لٍٛى  َو

لُىا باللٛت، الاجها٫ ٖملُت ؤزىاء مُٗىت مٗان ه٣ل ٖلى ٌؿاٖض ا٦ُبالتر  حٗلم ولظل٪ ٖىه،  ؤن ٖو

 .بها لإلوؿان جِؿغ اإلاسخلٟت الترا٦ُب هدهغ

 جدضًض(. 8: )الخالُت باإلحغءاث بال٣ُام بطن اإلاىهج مهمم ًبضؤ ال٣ى٫  مً ؾب٤ مما ٖالوة

ض التي اإلاٗاوي ت الترا٦ُب جدضًض(. 2 ٖجها، الخٗبحر الُالب ًٍغ  َظٍ مً مٗنى ل٩ل حُٗى التي اللٍٛى

اث ازخُاع(. 4 ال٨ثحرة، اإلاٗاوي ت اإلاىيٖى اث جغجِب(. 3 الترا٦ُب، َظٍ لها جيخمي التي الىدٍى  اإلاىيٖى

ت ٗخبر ما ٣ُّٞضم مى٣ُي ق٩ل في الىدٍى ا ٌُ  و الخبر ٢بل اإلابخضؤ ج٣ضًم ٦مثل. ٢بل مً لٛحٍر الػما قَغ

٨ظا الالػم الٟٗل ٢بل ياإلاخٗض الٟٗل وج٣ضًم الٟاٖل ٢بل ٞٗل ج٣ضًم  ...َو

 ٖضة بحن الخمُحز ٌؿخلؼم ؤن اإلاىهج َظا ٌؿخسضم خُىما واإلاخٗلم اإلاٗلم مً والبض

٣هض ،(Pola kalimat) الجملت ؤهماٍ(. 8: )مجها مهُلخاث  الظي اإلاٗنى خُث مً الجملت هٕى بها ٍو

 حملت و اثُتبوك حملت و َلبُت وحملت اؾخٟهامُت وحملت حعجب حملت َىا٥ مثال. جاصًه

ت اث(. 2. )بلخ...زبًر ٣هض ،(Tema-tema gramatikal) الىدى مىيٖى ت اإلاٟاَُم بها ٍو  التي الىدٍى

 وباب الٟاٖل باب و به اإلاٟٗى٫  وباب والخبر، اإلابخضؤ باب مثال. ؤبىاب في مهىٟت الترا٦ُب بلحها جيخمي

٣هض ،(Struktur Kalimat) اللٛىي  التر٦ُب(. 4. )بلخ...ؤلاياٞت وباب الٟاٖل هاثب  ال٣الب به ٍو

 به، مٟٗى٫ +  ٞاٖل+  ٞٗل مً ًخ٩ىن  الجملت جغ٦ُب ؤن ٣ُٞا٫ مثال الجملت، مىه جهب الظي

٣هض ،(Kalimat sempurna) الجملت(. 3, )بلخ... ومجغوع، حاع+  زبر+  مبخضؤ مً ًخ٩ىن  وآلازغ  ٍو

األبؼاد ِتؼذد إٌحٛٞ اٌّٛالف اٌفىشة  

 (الدراسي المقرر) المناهج أنواع
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 ألجها حملت ٞهي ”الُٗام لىلضا ؤ٧ل“  ٞى٣ى٫  اإلاٗنى به ج٨مل بىٟؿه، مؿخ٣ل ،به مؿخٟاص ٢ى٫  بها

٨مل بىٟؿها مؿخ٣لت  (. 822: م8717 َُٗمت،. )اإلاٗنى بها ٍو

(. 8: )آجُت ه٣اٍ في ًخهىع  اإلاىهج َظا مً مالمذ ؤن ال٣ى٫  مً ؾب٤ مما الباخث ٞلخو

 الٟٗلُت الخاحت ؤؾاؽ ٖلى ولِـ الُالب لتزوٍض اللٛت حٗلُم(. 2) ال٣ىاٖض، مً هٓام اللٛت

اث اإلاخٗلم جؼوٍض ٖملُت َى اللٛت ٗلُمح(. 4) للُالب،  اإلاٟغصاث مً َاثلت وبدهُلت ال٣ىاٖض بىٍٓغ

 ٖلى اللٛت حٗلُم ًخم(. 3) اللٛىي، الاجها٫ في واؾخسضامها مماعؾتها وحهمل معجمي ؤؾاؽ ٖلى

٣ت  الاجها٫ مً اإلاخٗلم جم٨حن بهضٝ ،(Grammar-Translation Method) والترحمت الىدى ٍَغ

 . وجغحمتها ههىنها ٦خاباتها و٢غاءة الٗغبُت الث٣اٞت بمهاصع

 البالص َم ب٨ثحر اإلاىهج ٌؿخٗملىن  الظًً مجهم ؤن ٌٗٝغ الؿاب٣ت الى٣اٍ مً اهُال٢ا

كُ٘"(: 822: م8717) َُٗمت ٢ا٫ ٦ما. آؾُا قغ١  بجىىب ؤلاؾالمُت ٣ت َظٍ م٘ اإلاىهج َظا َو  الٍُغ

 ولِـ. ؤلاؾالمي بالترار لالجها٫ اللٛت ٗلمح خُث. آؾُا قغ١  بجىىب ؤلاؾالمُت البالص مً ٦ثحر في

 بما الُالب جؼوٍض َى اإلاىهج َظا ؤصخاب ٖىض الاَخمام مدىع  بن. خُت مىا٤ٞ في الىاؽ م٘ لالجها٫

م، ال٣غآن ل٣غاءة ًلؼمه ا ؤو هدىا َظا ًلؼمه ما ؤ٧ان ؾىاء وألاصب، اللٛت ٦خب و٢غاءة ال٨ٍغ  ؤو نٞغ

ا ؤو مٟغصاث ٣ت ٧اهذ ٦ما اللٛاث حٗلُم مىاهج ؤ٢ضم مً ي الىدى  اإلاىهج ٌٗض." ٚحَر  الىدى ٍَغ

 . اللٛاث حٗلُم في الُغ١  ؤ٢ضم مً والترحمت

 

  اإلاؼاًا

 ق٩ل ٖلى ٖام ٖىهغ ال٣ىاٖض بن(. 8: )الخالُت اإلاؼاًا ُٞه ًغون اإلاىهج َظا ؤههاع مً ٦ثحر

 مٗغوٞا ٧ان ٢ض لىدىي ا اإلاىهج بن(. 2. )الاجهالُت ال٣ضعة في( the most general component) ٦ثحر

ت بن(. 4. )اللٛاث حٗلُم في اؾخٗماال ؤ٦ثر وؤنبذ  ٩ًىن  الظي اجهالي ٖىهغ ال٣ىاٖض ًٖ اإلاٗٞغ

مها ت ٖىض(. 3. )بؿهىلت ج٣ٍى ت ٧اهذ( Krashen) ٦غاقحن هٍٓغ  في مهما صوعا جلٗب ال٣ىاٖض ًٖ اإلاٗٞغ

 ز٣اٞت مً ًسلى الىدىي  اإلاىهج بنKrahnke (1987 :21-24 ) عؤي ٖىض(. 1. )اإلاخٗلم لٛت صخت جض٤ُ٢

 .اإلاضعوؾت اللٛت وخًاعة

 
  الظعف مىاطً

 َظا بن(. 8: )مجها الخالُت، ال٠ًٗ مىاًَ ُٞه ًغون الىا٢ضًً مً ٦ثحر ًغي  طل٪ زال٫ في

 ٞحها الُالب ًدخاج التي اإلاىا٠٢ بخدضًض ًبضؤ ال بط الُالب، ٖىض الاجها٫ خاحاث ٌٟٛل اإلاىهج

ىن  الظًً الُلبت ؾُسغج الىدىي  اإلاىهج اماؾخسض(. 2. )الؾخسضامها دؿىىن  اللٛت ٢ىاٖض ٌٗٞغ  ٍو

م ما، خض بلى  لٛت بحن ٞغ١  ما خض بلى َىا٥ وبن. حي مى٠٢ في باللٛت الاجها٫ ًدؿىىن  ال ؤجهم ٚع

 . الخُاة ولٛت ال٨خب
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 الىدىي  اإلاىهج همىطج

 اللٛت حٗلُم يف الىدىي  اإلاىهج ًٖ مثال الباخث ٞؿًُغب البُاهاث مً ؾب٤ مما اهُال٢ا

 ؤنضعجه التي ؤلاؾالمُت للجامٗاث والثاهُت ألاولى الٗغبُت اللٛت مىهج في ًخهىع  ٦ما زانت الٗغبُت

 :ًلي ُٞما 8779 الؿىت في ؤلاهضوهِؿُت حمهىعٍت الضًيُت الكاون وػاعة

 الغكم الضعؽ اإلاىطىع

 8 ألاو٫  الضعؽ مجها ًتر٦ب ما و الجملت

 2 الثاوى الضعؽ إلااهثا و اإلاظ٦غ بلى الاؾم ج٣ؿُم

 4 الثالث الضعؽ الجم٘ و اإلاثنى و اإلاٟغص

 3 الغاب٘ الضعؽ (ؤمغ – مًإع – ماى) الٟٗل

 1 الخامـ الضعؽ الٟاٖل

 6 الؿاصؽ الضعؽ به اإلاٟٗى٫ 

ت و الى٨غة  9 الؿاب٘ الضعؽ اإلاٗٞغ

 1 الثامً الضعؽ الًماثغ

 7 الخاؾ٘ الضعؽ الخبر و اإلابخضؤ

 82 الٗاقغ الضعؽ ؤزىاتها و ٧ان

 88 ٖكغ الخاصي الضعؽ ؤزىاتها و بن

 82 ٖكغ الثاوي الضعؽ الخا٫

 84 ٖكغ الثالث الضعؽ الخمُحز

 83 ٖكغ الغب٘ الضعؽ اإلاجغوع الاؾم

 81 ٖكغ الخامـ الضعؽ  ؤلاياٞت

 (Situational Syllabus) اإلاىاكف مىهج .2

ُل٤ غ جاإلاىه َظا ْهغ. اإلاى٢ٟي باإلاىهج ؤخُاها ٖلُه ٍو  ؾب٤ الظي الىدىي  للمىهج جٍُى

،  َى (31: 8716) الخىلى ٢ا٫ ٦ما اإلاىا٠٢ مىهج مً واإلا٣هىص. ال٣هىع  مً ٖلُه إلاا ومٗالجت ط٦ٍغ

ت ههىم ٖغى ٖلى ٌٗخمض اإلايكىصة اللٛت لخٗلُم مىهج"  ًجض ٢ض التي باإلاىا٠٢ نلت طاث لٍٛى

 اللٛىي  اإلادخىي  ج٣ضًم(: "828: م8717) َُٗمت و٢ا٫." اللٛت َظٍ بِئت وؾِ ٞحها هٟؿه اإلاخٗلم

خٗلم الٟهل، في الٟغص ًماعؾها مىا٠٢ ل٩ل ت الترا٦ُب زاللها مً ٍو  َى واإلاىا٠٢". اإلايكىصة اللٍٛى

دكاعصػ، حا٥." مُٗىت اجهالُت ؤخضار ٖاصة ُٞه جدضر مدُِ ًٖ ٖباعة" ( 877: الؿىت صون  ٍع

 ؤن ٌٗخمض التي الخُاة مىا٠٢ ٫زال مً اللٛت حٗلُم َى( : "294-292: م2222) الٗهُلي و٢ا٫
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ض، وم٨خب ٧اإلاُاع،: الهضٝ اللٛت بِئت في ًىاحهها اإلاخٗلم  والجامٗت، والؿى١  الجىاػاث، وم٨خب البًر

 : Karl Krahnke( "1987 :10) " ٦غاَى٩ي ٧اع٫  ٢ضمه ما و٦ظل٪" طل٪ وهدى
“A situasional syllabus is one on which the content language teaching is a collection of real or 
imaginary situasions in which language is used.” 

٠ مً ؾب٤ ما ٖلى بىاء  ٞغاٙ، في الجمل الخضَعـ مً بض٫ اإلاىا٠٢ مىهج ؤن ٌٗٝغ الخٗاٍع

خم  ٌؿخٗحن ؤو الجملت جلٟٔ ٖىض الخغ٧اث بٌٗ ًإحي ٦إن. اإلاٗلم ًاصحها مىا٠٢ في ج٣ضًمها ٍو

 : اإلاضعؽ ٢ا٫ ٦ما. الخضًث ؤق٩ا٫ خىلها مضًغا الٟهل في ىصةاإلاىح باألقُاء

ى" الضعؽ ؤ٦خب ؤها" -   مباقغة، الؿبىعة ٖلى ٧اجب َو

ى" مٟخىح الباب" -  مباقغة، الباب ًٟخذ َو

ى" اإلا٨خب ٖلى الخ٣ُبت" -   مباقغة م٨خبه ٖلى الخ٣ُبت ًً٘ َو

ض٫"بالهالة ٢ُام في للمؿلمحن م٩ان اإلاسجض" -  اإلاؿلمىن  ٞحها ىعةن َالبه ٖلى اإلاضعؽ ٍو

٨ظا اإلاسجض في ًهلىن   ... َو

غ ٌٗض اإلاىا٠٢ ٞمىهج  اإلاٗلم ًاصحها التي ٞاإلاىا٠٢ بلحها، ًيخمي الظي الىدىي  للمىهج جٍُى

 الُالب ٌؿخُُ٘ ختى الجمل مٗاوي جمثُل ٣ِٞ حؿتهضٝ التي اإلاهُىٗت اإلاىا٠٢ هي والُالب

ظا. ٞهمها  بلى الخُاة مً اإلاٗلم ًى٣لها َبُٗت ىا٠٢م ؤؾاؽ ٖلى ًبنى مىهج ًٖ ًسخل٠ بالُب٘ َو

 بحن ٢اثما الخباٖض ًٓل بط باللٛت، الٟٗلي لالجها٫ اإلاخٗلم بداحت ًٟي ال الخُىع  َظا ومثل الٟهل،

 البضاثل، ٞحها جخٗضص لٛت وبحن مهُىٗت ومىا٤ٞ م٣هىعة و٧لماث مدضوصة جغا٦ُب خى٫  جضوع  لٛت

ً م٘ جساَب مً ىهٖ ًهضع إلاا مدضوصة اؾخجابت الٟغص ًخى٢٘ وال -828: م8717 َُٗمت،. ) آلازٍغ

822.) 

 ألاهماٍ جخًمً مداصزاث، ؤو خىاعاث ق٩ل في اإلاىا٠٢ َظٍ ج٣ضم ٞةن ؾب٤ مما ٖالوة

ت ً، ال٣غن  مىخه٠ مىظ اإلاظَب َظا ٖٝغ و٢ض. حٗلُمها اإلاغاص اللٍٛى  مً بٗضص واعجبِ الٗكٍغ

 .الكٟهُت الؿمُٗت ٣ٍتالُغ  وبسانت والخضًثت، الخ٣لُضًت والُغاث٤ اإلاظاَب

 اللٛىي  اإلادخىي  ج٣ضًم ٧ان ٞةطا(. 8: )اإلاىا٠٢ ومىهج الىدىي  مىهج بحن ٞغو١ َىا٥ ولظل٪

ت ال٣ىاٖض خى٫  جضوع  ٖامت مداوع  ق٩ل في الىدىي  اإلاىهج يىء في ، ج٣ضم ٦ما الىدٍى  ٧ان ط٦ٍغ

م اإلاىهج لهظا اللٛىي  اإلادخىي  ٣ضَّ خٗلم الٟهل في ماإلاخٗل ًماعؾها اجهالُت مىا٠٢ ق٩ل في ًُ  مً ٍو

 هٓام اللٛت ؤن ماصاَا خ٣ُ٣ت بلى ٌؿدىض الىدىي  اإلاىهج ٧ان بطا(. 2. )اإلايكىصة الترا٦ُب زاللها

 مً اإلاؿخىي  هٟـ ٖلى خ٣ُ٣ت بلى ٌؿدىض اإلاىا٠٢ مىهج ٞةن اللٛت الؾخسضام قٍغ الىٓام وحٗلم

اث ى٫ خ الىدىي  اإلاىهج في جضوع  الىخضاث ٧اهذ بطا(. 4. )وألاَمُت الهض١  ٞةن الىدى، مىيٖى

 الؿى١  في وصعؽ اإلاُاع في صعؽ ٞهىا٥ الاجها٫، خاحاث خى٫  جضوع  اإلاىا٠٢ مىهج في الىخضاث

لم الخاٞلت في وصعؽ اإلاُٗم في وصعؽ الجامٗت م٨خبت في وآزغ  ...حغا َو
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 وؾُلت اللٛت بن(. 8: )ًلي ُٞما ًخهىع  اإلاىهج َظا مالمذ ؤن ؾب٤ مما الباخث ٞلخو

. اإلاهاعاث ق٩ل ٖلى اؾخسضامها مً الُالب جم٨حن ٖملُت اللٛت حٗلُم بن(. 2. )خٟاَموال الاجها٫

٣ت ٖلى اللٛت حٗلُم ًخم(. 4) ٣ت( Direct Method) اإلاباقغة الٍُغ ت الؿمُٗت والٍُغ -Audio) الكٍٟى

lingual method )ال٨الم حٗلُم ٖلى اللٛت حٗلُم في جغ٦ؼان اللخان. 

  

 اإلاؼاًا

ً ٦ثحرا الُالب بلى ًاصي بهه(. 8: )الخالُت اإلاؼاًا ُٞه ًغون اإلاىهج لهظا ألاههاع مً ٦ثحر  ٢اصٍع

اث ؾُا١ ًجهؼ بهه(. 2. )زام ق٩ل في الخساَب ٖلى  نىعتها اللٛت ٞحها جخدض التي اإلاىيٖى

 مً بها الىا٣َحن ًٖ مٗلىماث للُالب حُٗى اللٛت حٗلُم في اإلاىا٠٢ اؾخسضام(. 4. )ومٗىاَا

 Karl Krahnke( "1987 :45) " ٦غاَى٩ي ٧اع٫ . موخًاعته مجخمٗهم

 
 الظعف مىاطً

 الاجها٫ خاحاث بن(. 8: )الخالُت ال٠ًٗ مىاًَ ُٞه ًغون اإلاىهج لهظا الىا٢ضًً بن

ت . طل٪ ًىاؾب ال ٢ض الجمهىع  َظا ًىاؾب ٞما لزغ، حمهىع  ومً ٞغص، بلى ٞغص مً مسخلٟت اللٍٛى

ظا  ختى الٟهل، في جضوع  التي اللٛت بن(. 2. )الاجها٫ احاثخ لخٗضص اإلاىا٠٢ مىاهج حٗضص ٌؿخلؼم َو

 مهُىٗت، ؤًًا وجٓل ؤجها بال ألاٞغاص، ًٖ اللٛىي  الاجها٫ لخاحاث جهىع  مً جىُل٤ ٧اهذ وبن

 ًضوع  همُي مى٠٢ بحن ٞغ١  َىا٥ بن(. 4. )الٟهل حضعان بلى ه٣له ًهٗب للٛت الُبُعي ٞاإلاى٠٢

 في بها ًمغ الٟغص بإن الخبراء ًخيبإ التي ٞاإلاى٠٢ ٗه،جى٢ ًهٗب َبُعي مى٠٢ وبحن الضعؽ، خىله

. الكغاء ٖملُت مً أل٦ثر الؿى١  ؤلاوؿان ًدخاج بِىما البًاج٘، قغاء في جىدهغ ٢ض الؿى١ 

 (.824: م8717 َُٗمت،)

 
 اإلاىاكف اإلاىهج همىطج

ا ؾب٤ ٦ما البُاهاث زال٫ مً  في اإلاىا٠٢ مىهج مً ؤمثلت َىا الباخث ٣ًضم ٞؿٝى ط٦َغ

ت اللٛت ُمحٗل دكاعصػ حا٥ ه٣له ٦ما ؤلاهجلحًز  ًدخىي  الظي" Buckingham and Whitney" مً ٍع

 : الخالي اإلاى٢ٟي اإلا٣غع  ٖلى

 

 الُبِب ٖىض. 84 اإلاُٗم في. 9 الُاثغة في .1

 اإلا٨خب في. 83 اإلا٣هى في. 1 الهجغة م٨خبت في .2

 الٟىض١ في. 81 الخاهت في. 7 البى٪ في .3

 اإلاُاع في. 86 الخاٞلت في. 82 الهاج٠ ٖلى .4
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 الؿِىما في. 89 ال٣اٖت في. 88 الكإع في .5

ض م٨خب في. 82 اإلاضًىت في .6  اإلاجز٫  في. 81 البًر

 (Notional Syllabus) ألافكاع ؤو الفكغة مىهج .3

ُل٤ ُٟي باإلاضزل ؤخُاها ٖلُه ٍو ى الْى ٣هض. وؿبُا الخضًثت اإلاىاهج مً َو  مىهج" به ٍو

 الخىلى،) "اإلاىا٠٢ ؤو ال٣ىاٖض وخضاث مً بضال اللٛت ْاث٠و  ٖلى ٌٗخمض ألاحىبُت اللٛت لخٗلُم

 Karl Krahnke( "1987 :10:) " ٦غاَى٩ي ٧اع٫  و٢ا٫(. 31: 8716
“Is one in which the content of language teaching is a collection of the functions that are 
performed when language is used, or of the notions that language is used to express.” 

اث٠ ٖلى بىاٍئ ٌٗخمض( 298:م2222) الٗهُلي و٢ا٫  ًدخاج التي للٛت الاجهالي واإلاٗاوي الْى

ت الترا٦ُب بلى مجها ًىُل٤ زم اإلاخٗلم، بها اث٠ َظٍ جىٓم التي الىدٍى  مدخىي  ُٞىٓم واإلاٗاوي، الْى

اث٠ َظٍ ؤؾاؽ ٖلى اإلااصة  .ال٨ٗـ ولِـ واإلاٗاوي الْى

 : َى ال٨ٟغة مىهج زهاثو ؤن ٌٗٝغ الخٗاٍع٠ مً ماؾب٤ ٖلى بىاء

ى بضاًت ٦ى٣ُت الاجهالُت ال٣ضعة ؤزظ بلى ٌؿدىض .1  اإلاىهجان بلُه ٌؿدىض ٖما ًسخل٠ مىُل٤ َو

 َغخه الظي الضاللُت اإلاٗاًحر ؤؾاؽ ٖلى ٌٗخمض اإلاىهج َظا ؤن آزغ وب٣ى٫ . ٢بل مً الؿاب٣ان

ل٨جز  . م8796 ؾىت ىعصؤ٦ؿٟ حامٗت في( Wilkins) ٍو

ض الُالب صاُٞٗت اؾخمغاع ًًمً مما الاجهالُت ال٨ٟاءة جىمُت .2  . مجها ًٍؼ

. الضاللُت اإلاُالب ؤو ٖجها الخٗبحر الضاعؽ ًدخاج التي للمٗاوي َب٣ا اللٛىي  اإلادخىي  ازخُاع ًخم .3

ض الظي َى ٞاإلاًمىن   ًدضص الظي َى اإلاىا٠٢ ؤو الترا٦ُب ولِـ ٖىه الخٗبحر الضاعؽ ًٍغ

 . اللٛىي  دخىي اإلا

ت الهُٜ جىٕى ٌؿخلؼم .4  في الخٗلُمُت اإلاىاص جخمحز زم ومً الضاعؽ، ًخٗلمها ؤن ًجب التي اللٍٛى

 .اللٛىي  بالخٛاًغ اإلاىهج َظا

 مً جخ٩ىن  التي( والٗضص واإلا٩ان، الؼمان،: مثل) ٦بحرة وخضاث خى٫  اإلاىهج َظا مدخىي  ًخمدىع  .5

ُت اثوخض مً جخ٩ىن  مثال الؼمان وخضة) نٛحرة وخضاث  وألاًام، الؿاٖت،: مثل ٖٞغ

 ....(.والكهىع 

 .مٗان ٖضة الىاخضة للجملت ججٗل التي الؿُا٢ت َى ال٨ٟغة مىهج في الاَخمام مدىع  .6

٣ت ٖلى اللٛت حٗلُم ًخم .5 ٣ت( Direct Method) اإلاباقغة الٍُغ ت الؿمُٗت والٍُغ -Audio) الكٍٟى

lingual method )ال٨الم لُمحٗ ٖلى اللٛت حٗلُم في جغ٦ؼان اللخان . 

 للجملت مثاال الباخث ٣ُٞضم ال٨ٟغة مىهج زهاثو مً الؿاب٣ت الى٣اٍ ٖلى بىاء

 الجملت ج٩ىن  ؤن ًم٨ً(. 8: )ٖلحها جضوع  التي الؿُا١ خؿب مسخلٟت مٗاوي ٟٞحها" جمُغ الؿماء"
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ض لُٟل جدظًغا الجملت ج٩ىن  ٢ض(. 2. )مغة ألو٫  م٩ان في شخو م٘ الخضًث بضؤ  مً الخغوج ًٍغ

ض إلاً جىححها الجملت ج٩ىن  ٢ض(. 4. )للٗب ِذالب  مٓلت، مٗه ًصخب بإن جىصخه الخغوج ًٍغ

٨ظا  ...َو

 :ًلى ُٞما جخهىع  الؿاب٣حن اإلاىهجحن وبحن اإلاىهج َظا بحن ٞالٟغو١

 الفكغة مىهج اإلاىاكف مىهج الىدىي  اإلاىهج عكم

 ٖما اإلاخ٩لم ٌٗبر ٠ُ٦: ٌؿإ٫ .8

 حهخم) اإلاٗنى؟ مً لضًه

ت الهُٛت ؤو باألق٩ا٫  الىدٍى

 (اإلاٗنى زاللها مً ًى٣ل الظي

 وؤًً متى: ٌؿإ٫

 اللٛت ؤلاوؿان ٌؿخسضم

 الظي باإلاى٠٢ حهخم)

 ؤو اللٛت ُٞه ٌؿخسضم

 .اإلاٗنى خىله ًضوع  الظي

 مٗنى مً ًيخ٣ل الظي ما ٌؿإ٫

 ما ؤو طاجه باإلاٗنى حهخم) اللٛت ٖبر

 ال ؤهه بال ،(اللٛت ٖبر اإلاخ٩لم ًى٣له

 . واإلاىا٠٢ ىي الىد اإلاىهج ٌٟٛل

 بلى الترا٦ُب مً ًىُل٤ .2

اث٠ وألا٩ٞاع اإلاٗاوى  .والْى

 وألا٩ٞاع اإلاٗاوي مً ًىُل٤ 

اث٠  الترا٦ُب بلى الاجهالُت والْى

 جهىع  وي٘ ٖلُىا ٌؿحر .4

 الىدىي  للمىهج

 جهىع  وي٘ ٖلُىا ٌؿحر

 اإلاىا٠٢ إلاىهج

 الخىُٓم ق٩ل وي٘ في الٗؿحر

 . ال٨ٟغة إلاىهج

 
  اإلاؼاًا

 اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ًخًمً بهه(. 8: )الخالُت اإلاؼاًا ُٞه ًغون اإلاىهج لهظا ألاههاع ًم ٦ثحر

 مجغصا ولِؿذ اجهالُا هٓاما اللٛت ًىٓغ بهه(. 2. )الىدىي  اإلاىهج جخًمجها ال التي اللٛت باؾخسضام

 Karl. )لُالبا بلحها ًدخاج ٖما ال٩افي الخدلُل ُٞه بما ٞٗالت الخٗلُم ًجٗل بهه(. 4. )٣ِٞ بال٣ىاٖض

Krahnke، 1987 :10:) 

 
  الظعف مىاطً

 مٗىىي  بَاع بٗض ًىحض ال بهه(. 8: )مجها الخالُت، ال٣هىع  ُٞه ًغون اإلاىهج لهظا الىا٢ضًً بن

 ٖال٢ت جىحض ال بهه(. 2. )اإلاىهج خىلها ًضوع  ؤن ًم٨ً التي ألا٩ٞاع ؤَم لىا ًدضص( اإلاٗنى بلى وؿبت)

 ٣ًهض ٢ض" جمُغ الؿماء" الؿاب٤ اإلاثا٫ في ؤجطح ٦ما جملتٞال. ومٗىاٍ الجملت بحن مدضصة

. صاللتها ج٣ضًم وؿخىفي ختى حملت ل٩ل مخٗضصة ؾُا٢اث جىٞحر ًلؼمىا زم ومً. مٗان ٖضة بها اإلاخدضر

 (.821: م8717 َُٗمت،)
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 الفكغة مىهج همىطج

 اللٛت حٗلُم في اإلاىا٠٢ مىهج ًٖ مثال َىا الباخث ٣ًضم الؿاب٣ت البُاهاث زال٫ مً

ت باإلاضعؾت الٗغبُت اللٛت مىهج في ًخهىع  ٦ما زانت الٗغبُت  ؤنضعجه التي الخ٩ىمُت والٗالُت الثاهٍى

 :ًلي ُٞما م2284 الؿىت في ؤلاهضوهِؿُت حمهىعٍت الضًيُت الكاون وػاعة

 

 الغكم اإلاىطىع الغكم اإلاىطىع

م الُلب  8 الخٗاٝع 9 والدؿٍى

 2 الل٣اء 1 الاؾخٗاهت

ُ جدُت  4 الىضاء 7 اصألٖا

 3 الترخُبي الؿالم 82 الخدظًؼ

 1 والدك٨غاث التهىئاث 88 الخضمت

 6 والىهُدت ألامغ 82 بلخ... الكٗىع  في اإلاكاع٦ت

 

 (Multideminsional Curriculum) ألابعاص مخعضص مىهج .4

٩ي اإلاجلـ ٣ٖضٍ الظي اإلااجمغ في ْهغ ألابٗاص مخٗضص مىهج بن  ُتألاحىب اللٛت لخٗلُم ألامٍغ

 الخضًثت الاججاَاث ؤبغػ  مً اإلاىهج َظا بن(: "843: م2226) والىا٢ت َُٗمت و٢ا٫ م8712 الؿىت في

 م٣غعاث، ؤعبٗت خى٫  ًخمدىع  الظي اإلاىهج َى به واإلاغاص." ألاحىبُت اللٛاث حٗلُم مىاهج مُضان في

 ٖلى ٌؿاٖض الظي لٛتال لخٗلُم الٗام واإلا٣غع  الاجهالي واإلا٣غع  الث٣افي واإلا٣غع  اللٛىي  اإلا٣غع  وهي

 .الؿاب٣ت الثالزت اإلا٣غعاث جىُٟظ

 ؤن مً البض اللٛت لخٗلُم مىهج ٞإي. حضًض ش يء ألاعبٗت بم٩ىهخه اإلاىهج َظا في الًبضو و٢ض

 زالزت في ُٞخلخو ألابٗاص مخٗضص اإلاىهج في الجضًض ؤن بال والاجهالي، وز٣افي لٛىي  مدخىي  بلى ٌؿدىض

 مىخٓم بك٩ل الجضًض اإلاىهج في حٗالج والٗلم والاجهالي الث٣افي لثالزتا اإلا٣غعاث بن(. 8: )وهي ؤمىع 

 جهمُم ٖىض الاَخمام مً مخىاػن  ب٣ضع جسٓى اإلا٣غعاث حمُ٘ بن(. 2. )اللٛىي  اإلا٣غع  ٚغاع ٖلي

 (. 3) ،(826: م8717 َُٗمت،. )الجضًض اإلاىهج في جخ٩امل ألاعبٗت اإلا٣غعاث بن(. 4. )الجضًض اإلاىهج

 مى٠٢ بن(. 8: )الخالُت الى٣اٍ في جخهىع  اإلاىهج َظا مالمذ ٞةن ال٣ى٫  مً ب٤ؾ ما ٖلى بىاء

 مً الُالب جم٨حن ٖلى ًغ٦ؼ اللٛت حٗلُم(. 2. )ؾىاء خض ٖلى ج٩ىن  والاجها٫ والث٣اٞت اللٛت

(. 4. )ؤَلها ٖلُه اج٤ٟ ما ٖلى اؾخسضامها ؤو ز٣اٞتها، يىء في اجهالُا اؾخسضاما باللٛت اؾخسضام

 اث٤الُغ  ٖلى اللٛت حٗلُم ًخم(. 3. )واحخماُٖت وهٟؿُت ٖلمُت ؤؾـ بلى ٌؿدىض ؤن ًجب اللٛت حٗلُم

٣ت مجها الجضًضة  .اللٛت حٗلُم في الٗام اإلا٣غع  في جغ٦ؼ التي( Suggestopedia Method) ؤلاًداثُت الٍُغ
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 الؿاصؽ ال٣ٗضًً زال٫ الخاحت ْهىع  ٖلى باليؿبت اإلاىهج َظا لٓهىع  الغثِس ي والٗامل

٣ت مً ؤ٦ثر بحن ًجم٘ الظي الخىلُٟي اإلاضزل بلى ال٣غن  َظا مً اب٘والؿ  حٗلُم في وؤؾلىب ٍَغ

خماص عجؼ ْهغ بط ألاحىبُت، اللٛاث ٣ت ٖلي الٖا ظا مىٟغص، ؤؾلىب ؤو واخضة ٍَغ  اإلاىهج ًخبىاٍ ما َو

ُما ألابٗاص، مخٗضص  : اإلاىهج َظا في ألاعبٗت للم٣غعاث مبؿِ ٖغى ًلي ٞو

  اللٛىي  اإلا٣غع atan Kebahasan)(Mu: اؾخسضام بحن الٟغ١  اإلاىهج َظا ًدبنى use اللٛت 

بضو usage.12 واؾخٗمالها  مً ؤ٦ثر اللٛت اؾخسضام ٖلى مغ٦ؼ اإلاىهج بهظا الاَخمام ؤو ٍو

خُلب. اؾخٗمالها ىانٍغ اللٛىي، ألاصاء ؤق٩ا٫ جدلُل طل٪ ٍو  والخساَب ال٨الم ٖملُت مثل ٖو

اث٠ وألا٩ٞاع  .والْى

 ًسخو الظي التر٦ُبي اإلاؿخىي  خُث مً للٛت مىهجُت صعاؾت ٣غع اإلا َظا ًدخىي 

ُٟي واإلاؿخىي  جغا٦ُب، بلى مٟغصاث مً اللٛت، بم٩ىهاث ٣ت ًسخو الظي الْى  اؾخٗما٫ بٍُغ

هم اللٛت اثٟها ٞو   )Breen ,2001 :157(.اإلاسخلٟت ْو

  الث٣افي اإلا٣غع (Muatan Budaya): ٣هض  ؤؾاؽ ٖلى اإلاىهج مدخىي  ازخُاع ٌؿدىض ال ؤن به ٍو

دخىي . الث٣افي باإلادخىي  ؤًًا ًدخىي  وبهما ٞدؿب لٛىي   مىهجُت صعاؾت اإلا٣غع  َظا ٍو

ش، مجخمٗهم، خُث مً لٛت ٌؿخسضمىن  الظًً لألشخام  .بلخ...وال٣ُم، والخاٍع

ا صوعا الث٣اٞت جلٗب زم ومً  وجُلب. الٗغبُت ٧اللٛت ألاحىبُت اللٛاث حٗلُم مىهج في زاهٍى

هم الكٗىب اٞاثبث٣ الضاعؾحن حٍٗغ٠ اصاتها، ٢ُمها، ٞو  ٞهم و٦ظل٪ وماؾؿاتها واججاَاتها ٖو

 الخالت َظٍ وفي. الث٣اٞت لخٗلُم مؿخ٣ل م٣غع  زال٫ مً بال طل٪ ًخم ولً هٟؿه الضاعؽ ز٣اٞت

اصاتها و٢ُمها الٗغبُت ز٣اٞاث هي  18. وماؾؿاتها واججاَاتها ٖو

                                                             

 31
األداءفٟاٌفشدغاللتإ٠ٌٝش١شِصطٍح(use)اٌٍغتاستخذاَإْ:اٌتؼب١ش٠ٓب٠ٓ١فشق

اٌفشدلذسةإ٠ٌٝش١ش(usage)اٌٍغتاستؼّايب١ّٕااٌٍغتف١ٗتستخذَاٌزٌٍّٞٛلفِٕٚاسبتٗاٌٍغٛٞ

ٚتّىٕٗإٌظاٌَٙزااٌفشدِؼشفتػٍٝرٌه٠ٚؼتّذاٌٍغتٔظاَػٓتىشفٚجًّوٍّاثٔطكػٍٝ

 1999:105غؼ١ّت،:أظش .ِٕٗ

51
بؼطاٌٛجٖٛفِٟغأْاٌثمافتاٌؼشب١تِالئّتبثمافتاٌؼشب١تػاِتاالإْٔ٘انفشٚق 

(.اٌفائذةاٌّشجٛةِٓتؼ١ٍُاٌثمافت2سال١ِتِؼ١اس٠ت.(.اٌثمافتاٌؼشب١تٚصف١تٚاٌثمافتاإل1ٟٚ٘:

ٚاٌّٛػظت اٌمذٚة فغا٠تٙا اإلسال١ِت اٌثمافت ٚأِا اٌمِٟٛ، ٚاالػتضاص اٌّؼشفت ٟ٘ إّٔا اٌؼشب١ت

 ػ3ٍٝٚاإلؤشاد. اٌجا١ٍ٘ت التشفطػٕاصش٘ا اٌبحتت، اٌمذ٠ّت اتجا٘اتٙا بحىُ اٌؼشب١ت، اٌثمافت .)

س أِٛس ِٓ تحٍّٗ ِّا ٚاٌؼصب١تسغُ اٌّمزع ٚاٌٙجاء اٌفاحش ٚاٌغضي واٌفخش اإلسالَ فعٙا

اٌمب١ٍت...إٌخ،أِااٌثمافتاإلسال١ِتفتشفط٘زٖاٌؼٕاصش،فإراافتخشاٌجاٍٟ٘بحسبٗٚٔسبٗفالفخش

اٌثمافتاإلسال١ِتفؼا١ٌّت.4ٌّسٍُاالباٌتمٜٛ. ل١ِٛت،أِا اٌثمافتاٌؼشب١تِح١ٍتبحىُوٛٔٙا .)5.)

تتٕااٌثم ألٔٙا ػٍٝاٌؼشب،ٌٚىٓاٌثمافتاإلسال١ِتتشفعٙا فٟافتاٌؼشب١تتشفطاٌشؼٛب١تٌطؼٕٙا

 95-1999:96غؼ١ّت،أظشِغاٌٛحذةاإلسال١ِت.



 
 

 
 

 

491 

  الاجهالي اإلا٣غع(Muatan Komunikasi)  :٣هض  ل٩ي للضاعؽ اإلا٩ان ؤو الٟغم جىٞحر إلا٣غع ا بهظا ٍو

ب ؾُا١ في ؤو َبُُٗت مىا٠٢ في اللٛت ٌؿخسضم (. 827: 8717 َُٗمت،. )اإلاىا٠٢ َظا مً ٢ٍغ

دخىي   صازل والث٣افي، الاحخماعي الؿُا١ في اللٛت واؾخٗما٫ اؾخسضام ٖلى اإلا٣غع  َظا ٍو

 إلاُالب وألاصاء اإلاٗنى ه٣ل َى جهاليالا اإلا٣غع  في الغثِس ي والتر٦حز. زاعحها و الضعاؾُت الٟهى٫ 

ت ألازُاء ٞإن طل٪ هٓغ وفي الاجها٫، . اإلاٗنى في جازغ ال ماصامذ ٖىه مٟٗى الىا٢ٗت اللٍٛى

 ولٗب بها الىا٣َحن بُىث في ؤلا٢امت ٦مثل الاجهالُت ال٣ضعة بدىمُت الاجهالي اإلا٣غع  وؾِخم

 .بلخ.. . الجضًضة الث٣اٞت في الاوٛماؽ وبغامج واإلادا٧اة الضوع 

  اللٛت لخٗلُم الٗام اإلا٣غع (Muatan Umum Pembelajaran Bahasa:) ى  مؿاٖضا ٩ًىن  اإلا٣غع  َو

ت مً ب٣ضع الضاعؽ ًؼوص ؤن ٖلى الؿاب٣ت الثالزت اإلا٣غعاث جىُٟظ ٖلى  بٌٗ ًٖ اإلاٗٞغ

اث ىا٥( 827: 8717 َُٗمت،. )وحٗلُمها اللٛت بخٗلم اإلاخهلت اإلاىيٖى  ٖلى حكخمل ٖىانغ َو

لم اللؿاهُاث وهي اللٛت لخٗلُم الٗام اإلا٣غع  لم الىٟـ ٖو لم الىٟس ي اللٛت ٖو  اللٛت ٖو

ظا. بلخ... الث٣افي الاحخماعي ٖلم الاحخماعي  بغهامج(. 8: زالزت ؤق٩ا٫ ؤخض ًإزظ ؤن ًم٨ً اإلا٣غع  َو

ت مالخٓاث ق٩ل في ٣ًضم ؤن وبما(. 2. ألاحىبُت اللٛت حٗلُم مىهج ٌؿب٤ ٖام جمهُضي  ٖامت لٍٛى

ا غةٖاب ـ ؤزىاء في اإلاٗلم ًظ٦َغ  ؤن وبما(. 4. والاجهالي والث٣افي اللٛىي : الثالزت اإلا٣غعاث جضَع

ت الضاعؽ لتزوٍض زهُها مؿخ٣ل م٣غع  ٌٗض  . اإلا٣غع  َظا في الالػمت باإلاٗٞغ

 اإلاؼاًا

 مً ؤبٗاصَا ب٩ل اللٛت ٌٗلم بهه(. 8: )الخالُت اإلاؼاًا ُٞه ًغون اإلاىهج َظا ؤههاع مً ٦ثحر

 ق٩ل ٖلى واؾخسضامها اللٛت اؾخٗما٫ ٖلى ٢اصعا الضاعؽ ؤنبذ ختى بها الىا٣َحن ز٣اٞت هاخُت

ت ٖىهغ باَخمام اجهالُا هٓاما اللٛت ًىٓغ بهه(. 2. )صخُذ  . والث٣اٞت اللٍٛى

  الظعف مىاطً

 َظا ٌؿخٗمل الظي اإلاضعؽ مً ٧اُٞت ماَالث ٌؿخلؼم بهه(. 8: ) وهي ٢هىع  اإلاىهج لهظا

 .ال٩اُٞت الخٗلُمُت آلاالث ًخُلب ههب(. 2. )اإلاىهج

 ألابعاص مخعضص مىهج همىطج

ا ؾب٤ ٦ما البُاهاث زال٫ مً  ًخهىع  الٗغبُت اللٛت حٗلُم في ألابٗاص مخٗضص مىهج مثل ٞةن ط٦َغ

 . 2284 إلاىهج الٗغبُت اللٛت صعوؽ و٦خاب ًضً٪ بحن والٗغبُت للىاقئحن الٗغبُت ٦خاب في

 الخالصت .ج

 : ًلى ُٞما ال٩اجب ٞلخهها واإلاكغوخت إلاى٣ىلتا مً ؾب٤ ما ٖلى بىاء

 مً اإلاؿخسضم واإلاضزل اإلايكىصة باألَضاٝ ٦ثحرا ًخٗل٤ الٗغبُت اللٛت حٗلُم مىهج ازخُاع بن  .1

 .الٗغبُت اللٛت حٗلُم
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ت اإلاىاهج بن .2  مجها ول٩ل اإلاىهج مً ؾب٣ه ما ٖلى واؾخ٨ماال عصا ْهغث اإلاسخلٟت بإهىاٖها اللٍٛى

 . ٚحٍر ٖلى مخمحزا ًجٗله التي ٠ٗالً ومىاًَ اإلاؼاًا

 اإلاغخلت في 2284 مىهج يىء ٖلى بةهضوهِؿُا ؤلاؾالمُت باإلاضاعؽ الٗغبُت اللٛت حٗلُم مىهج بن .3

ت واإلاخىؾُت الابخضاثُت  واإلا٣غع  اللٛىي  اإلا٣غع  ٞحها بط ألابٗاص، مخٗضص مىهج هٕى مً َى والثاهٍى

ٗض اللٛت، لخٗلُم الٗام واإلا٣غع  الاجهالي واإلا٣غع  الث٣افي  اللٛت حٗلُم في اإلاىاهج ؤخؿً مً َو

 .الخاصة الٗىإلات مىاٞؿت بلى هٓغا الٗغبُت

 
 اإلاغاحع كائمت

  العغبُت اإلاغاحع .1

، صاع: ال٣اَغة ،الٗغب لؿان مىٓىع، ابً  الؿىت صون  اإلاٗاٝع

، ؤخمض وعحب َه ٞىػي ببغاَُم، ، ميكإة: اإلا٩ان صون  ،اإلاٗانغة اإلاىاهج ال٩لٍؼ  اإلاٗاٝع

 .م2222

 .م8717 مُبٗت، بضون  ،4-ٍ ،الٗغبُت اللٛت جضعس ي ؤؾالُب ٖلى، دمحم الخىلي،

، ت مً: لألحاهب الٗغبُت اللٛت حٗلُم في اإلاغح٘ ٖبض، ودمحم ًىوـ ٖلى ٞخخى الغئٝو  بلى الىٍٓغ

بت، م٨خب ،الخُب٤ُ  .م2224 َو

ؼ ٖبض الٗهُلي، اى ؤزغي، ثبلٛا للىا٣َحن الٗغبُت اللٛت جضَعـ َغاث٤ ببغاَُم، بً الٍٗؼ : ٍع

 .م2222 ؤلاؾالمي، ؾٗىص بً دمحم ؤلامام حامٗت

دكاعص، غ حا٥، ٍع  بً نالح و ٚالي بً هللا ٖبض بً هانغ. ص جغحمت ،اللٛت حٗلُم مىاهج جٍُى

غر، هانغ  . الؿىت وصون  اإلا٩ان صون  الكٍغ

 ىٓمتاإلا ميكىعاث:  الغباٍ ،اجهالُا اللٛت حٗلُم الىا٢ت، ٧امل ومدمىص ؤخمض عقضي ،َُٗمت

 .م2226 بٌؿ٩ُى،-والث٣اٞت والٗلىم للتربُت ؤلاؾالمُت

:  الغباٍ ،وؤؾالُبه مىاهجه: بها الىا٣َحن لٛحر الٗغبُت اللٛت حٗلُم ؤخمض، عقضي َُٗمت،

 .م8717 بٌؿ٩ُى،-والث٣اٞت والٗلىم للتربُت ؤلاؾالمُت اإلاىٓمت ميكىعاث

 الكغو١ م٨خبت: مهغ ،ِالىؾُ معجم الٗغبُت، مهغ حمهىعٍت – الٗغبُت اللٛت مجم٘

 .الغابٗت الُبٗت م،2223 الضولُت،

بت، م٨خبت: ال٣اَغة ،الٗغبُت اللٛت في اإلاىهج بؾماُٖل، ٖلي دمحم،  . م8779 َو
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