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الخمهيض 

ْ ؤلاًمان  ْسفو مجزلخّ نىذ الىاط بالهلم  الخمذ هلل الزي خلم ؤلاوعان بهلمّ 

 ْ ٌٓ اإلاطؿفي ظُذها  ْ العالم نلي سظ ْ نلم ؤلاوعان ما لم ٌهلم، زم الطالة  بلُّ 

ْ ؤمخّ ؤحمهحن ْ ؤصخابّ  ْ نلى آلّ  ْ ظلم  الها مدمذ ضلى هللا نلُّ  . ؤما بهذ. م

فلذمذ الى سجغ , فلذ اهشمي هللا حهالى، اخحر دساط في شهبت اللغت الهشبُت

ٓم  ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي " شهبت الهشبُت َزٍ الشظالت جدذ اإلآغ جؿ

ٓمُت  لتركُت بجلان  اإلافشداث لذٔ جالمُز الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

"  مُذان, الثاهُت 

ْلىً بمعانذة َاالء  ما كامذ الباخثت بىفعّ في هخابت َزا البدث الجامعي 

م, البذ للباخثت ؤن جلذم الشىش لِم, الطالخحن َْ :

ٓمُت  .1 ٓس ظُذ الشخمىاإلااحعخحر مذًش الجامهت حامهت الاظالمُت الخي الذهخ

ٓمؿشة الشمالُت  ظ

ْ الخهلُم حامهت  .2 ٓس الخاج امحرالذًً نمُذ في ولُت نلم التربُت  الذهخ

ٓمؿشة الشمالُت ٓمُت ظ  الاظالمُت الخي



 ب

 

 

ٓس ظالم الذًً اإلااحعخحر هشثِغ شهبت جذَسغ اللغت الهشبُت  .3 ألاظخار الذهخ

ٓمؿشة  ٓمُت ظ ْ الخهلُم بجامهت الاظالمُت الخي في ولُت نلم التربُت 

 الشمالُت 

غ  .4 ْالفِم اإلااحعخحرالامحن هشثِغ شهبت جذَس ٓس الخاج ر ألاظخار الذهخ

ٓمُت  ْ الخهلُم بجامهت الاظالمُت الخي اللغت الهشبُت في ولُت نلم التربُت 

ٓمؿشة الشمالُت   ظ

ً الذًً اإلااحعخحر  .5 ًٍ ٍص ٓس دْس ْهخ ْ الذ ن الششُذ اإلااحعخحر   ٓس َاْس ْهخ  الذ

ٓحُّ مفُذة حذا في  ٓسة الخ ْاإلاش اإلاششف في هخابت َزا البدث بنؿاء الىلذ 

 .بنذاد َزٍ ألاَمُت

ْلذ ؤخياط اإلااحعخحر  ألاظخار .6 ٓس ؤهمل  ْهخ  خبحر جصخُذ ألابدار الذ

 ألاظخار فخش الشاصي اإلااحعخحر كُادة اإلاعيان مفاصا .7

ٓهتي اإلااحعخحر  الشثِغ اإلاذسظت ألاظخار .8 ٓس ظلمان م ْهخ في اإلاذسظت  الذ

ٓمُت الثاهُت   امىذ بروي البدث في مذسظتمُذان، , اإلاخٓظؿت الخي

ٓم هطلي داثما مً  .9 ذا َاه ْباٍس ْهخحن ماسفاوغ  ٓالذًً الباخث ؤ الخاضّ الى ال

ٓاد الى  ٓسٍل، اإلا ْ واهذ جطخُاجّ حُذة مً خُث م ٓفحر الذافو  ْج ؤحل، 

 الباخث ختى ًخمىً الىخاب مً بهماٌ َزٍ الشظالت



 ت

 

 

ٓاد  .10 ٓاء مً خُث اإلا ٓسنحن مشفاهخ مهكم الجذاسة خالٌ حهلُمي، ظ اختي ه

ا مً الذنم ألاظشي، ْغحَر ْ دنم الهاؾفت للخهلم،  ؤ

ْ ضذًلاحي اإلاعيان  .11 ٓسدة، الفحرا حُِا  ْ ضذًلاث ال جي افجي ظُؿاسط   ٍص

 نملُت بنذاد الشظالت
ً
 الاخش هشفُم مخلظ ٌعانذوي داثما

ا  .12 شىشاهثحرا اًػا الى الجمُو اإلاعانذة في بهماٌ َزٍ الشظالت ال ًمىً رهَش

ٓ آلاخش  .ْاخذا جل

ْالػهف حُذ في  ٓس  ْحّ اللط ٍْذسن الباخث َزا البدث الهذًذ مً ؤ

ْ َُيل ٓٔ ا ْاإلاالف سئٔ. اإلادخ ْدة  ْلزلً الباخث . ٍْشحو رلً بلى مً خالٌ اإلاهشفت اإلادذ

ٓسة لخدعحن َزا البدث ْاإلاش ٓكو حذا الىلذ  ٓفش َزا البدث .ًخ ٓكو ؤن ً ْالاخش الباخث ج

ٓما ْاللشاء نم ٓاثذ، خاضت باليعبت لل الباخث  . ف

ٓ , مُذان   ٓهُ ً2019 

  الياجبت

  

 

ٓسخلُمت   ه
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 الباب ألاوؤ 

ملّضمت 

زلفيت البدث  .أ 

 .مشاول اإلافشداث الهشبُت بحن الؿالب جدخاج بلى ان جطبذ سثِعُّ اَخمام اإلاهلمحن

ْالخىمُت تهذف  ض اظخخذام اللغت الهشبُت التي اللغاث  ٍٓش اللغت التي تهذف بلى حهٍض ْجؿ بىاء 

ٓفاء بٓقاثف اللغت واجطاٌ للؿالب ْاليافي . بلى ال ٓص اإلافشداث الهشبُت هي الذنم الجُذ  هى

ْهخابّ اللغت الهشبُت ٓاضل  . لصخظ ما في الخ

ٓي ، ًجب ان جيٓن  ْالىخابت التي هي ؤلاجلان اللغ ٌٓ ان الىالم  ىزا ، ًمىً الل َْ

ْالفهلُت ْبجلان اإلافشداث غىُّ  ٓمت مً كبل اإلاهشفت  ْهِعُا . مذن حهلم اللغت الهشبُت في اهذ

اع ألاؾفاٌ بلى اليلُت ٓي ٍس ٓنت مً جىكُم . جذسط بالفهل ابخذاء مً معخ ٓنّ مخى مجم

الخهلُم الهشبُت في اإلااظعاث الاظالمُّ نلي ألاكل ًكِش ان َىان حِذا هبحرا لخدعحن 

ٓنيهّ ْه . الىكام 

ٓاحّ الهذًذ مً اإلاشاول مً بحن  ْهِعُا ال ًضاٌ ً ْلىً جذَسغ اللغت الهشبُت في اهذ

ٓاهب ؤخٔش مً بجلان اإلافشداث الهشبُت ْ لغاث وشاث , ح الن اللغت الهشبُت هي لغت ؤحىبُّ ؤ

ٓبت كامٓط الجُب التي مً العِل ان جدمل في اي . خاسج البِئت لزلً لخل اإلاشيلت اإلاؿل
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ٓ ْظُلّ للخهلم ٓ نامل . ميان َ ْالخهلم ، َْ اللامٓط هفعّ ؤمش خاظم في نملُّ الخهلُم 

ادة بجلان اإلاِاساث للؿالب . ٌعاَم في ٍص

ٓهاث اللغت هي الخهلُم بلضامي ْاخذٍ مً مي ْحهلم اإلافشداث هي  . في اللغت الهشبُت ، 

ٓهاث ألاخٔش  ٓاصهت مو اإلاي لّ مخ لزلً ، للذ جم بشيل مىاظب خطلذ نلي الاهدباٍ بؿٍش

ادة بجلان كذٍس اللغت ٓ نكُم حذا لٍض . للخهلم بعبب الخاحت اإلالخت َ

ٓاضل بشيل   با الخلان وافُّ مً اإلافشداث ، شخظ ما ظٓف جيٓن كادٍس نلي الخ

ْاللغت التي وان كذ حهلمِا ْ خؿاب الخطم ،  ً ؤ ا لآلخٍش ْمشانَش ْهلل ألافياس  . حُذ ، 

ً للؿالب للشاءٍ اإلافشداث فِم مهىاَا ، , لزلً ، في حهلم اللغت الهشبُت ًجب اللُام بخماٍس

ْاظخخذامِا بشيل صخُذ ْصخُذ  .ْخفل 

ْة اإلافشداث, لزلً ً للؿالب لخال سي بحشاء جماٍس , في حهلم اللغت الهشبُت ، مً الػْش

ْاظخخذامِا بشيل صخُذ ْصخُذ, فِم اإلاهجى . خفكِا 

ْلت لخدعحن . اللغت نىطش زلافي ْلذ مً الاخخُاحاث الاوعاهُّ الاظاظُّ في مدا للذ 

ٓاضل بحن الىاط ، حعخخذم اللغت ؤًػا واداٍ . خػاسجّ الاغافّ بلى الهمل وٓظُلت للخ

ت بإهملِا ، فػال نً  ْجذنم اإلاهشفت اإلاؿللت للمهشفت البشٍش ْحهبر نً اإلاشانش ،  للخفىحر ، 

ٓخذ الشهب ْج ْخذٍ . انها جمثل سمضا للذًً  ْلّ البلذ دْن  ٓس هُف حهؿلذ د ٍْمىً جط
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ْلىً جم اكخؿانِا في لغت الخجمُهاث ًمىً ان . اللغت نلي الشغم مً اهّ جم بوشاء اللغت ، 

 .جيٓن ممُخّ

ت  ْالتي حشمل العمعم في هخل مً الهبًر ٍٓت ،  في خحن ان اللغت الهشبُت هي ؤظٍش لغ

ٔ  , ْاللغاث الاسامُّ الجذًذة ذ مً اإلاخدذزحن مً اي لغت ؤخش  .الهشبُت لذدها اإلاٍض

ْلي ، ٢٨٠٠٠٠٠٠٠ٍْخدذر ؤهثر مً . في ناثلّ اللغت العامُت  شخظ ولغت ا

لُا  بلذا ، ٢٥الهشبُت هي اللغت الشظمُت في . ْمهكمِا ٌهِش في الششق ألاْظـ ْشماٌ افٍش

 .ْهي لغت الهبادة في ؤلاظالم ألنها اللغت اإلاعخخذمت في اللشان

بلذان مخخلفّ ججهل اللغت الهشبُت لغت سظمُّ , الهشبُت هي ؤخذي اللغاث الهاإلاُت

ٓ دابي هي بهؼ البلذان التي . للبالد ٓدًت ، كؿش ، ؤب ْلُّ، اإلاملىت الهشبُت العه ولغت د

ٓمُت . حعخخذم الهشبُت ولغت الخذَسغ في الاجطاالث الُ

ْدًً ؤلاظالم الزي  م  ْمً هاخُت ؤخٔش ، فان اللغت الهشبُت هي لغت اللشان الىٍش

ٓاهحن الذًيُت بهزٍ اللغت ليي جخهلم ؤلاظالم ظدشهش . دنم اإلالُاساث مً ظيان الهالم ول الل

ْ اإلاذاسط الاظالمُّ . بالشغبت في حهلم الهشبُت ال عجب برا واهذ ول اإلاذاسط الذاخلُت ؤ

                                                             
 Sahkolid Nasution, Pengantar Linguistik, (Medan: IAIN PRESS, 2010 ), Cet. 1, hal. 31. 

 Permohonan Nasution, Qawaid Nahu, (Fakultas Tarbiyah IAIN SU Medan, 2010 ), hal. 20 
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ط. حهلم الهشبُت بالخاهُذ ٍٓت دْس ْساث اليلُت /مً اإلاذسظت الابخذاثُت بلى اإلاشخلت الثاه د

ٓاد بلضامُّ  .زم الّ الهشبُت الِامّ للمعلمحن. الهشبُت هي م

ٓبت في اللامٓط ٓنت اإلافشداث مىخ ٓي نلى بهؼ , مجم ٓ هخاب الجُب الزي ًدخ َْ

ٓمُت مو جشجِباث اإلافشداث ألابجذًت , مً اإلافشداث ألاهثر شهبُت اإلاعخخذمت في الخُاة الُ

ٓامِغ مً كبل معخخذم كامٓط الجُب ٓي كامٓط الجُب . لدعُِل اظخخذام الل ًدخ

نلى شيل ضغحر ًمىً جىفُزٍ في ول ميان بيلماث ؤخٔش بذجم الجُب ، مو جفٓق 

ٓان ٓٔ ؤخذر مفشداث ججزب اهدباٍ اللشاء دهذف بلى حعُِل اظخخذام , ألال ْمدخ جطمُم 

ْخاسج البِئت اإلاذسظُت  .الؿالب داخل البِئت اإلاذسظُت 

 بهذ سئٍت قاٍَش ناإلاُّ غذ الهشبُت ، نلُىا ان هىكش بلى قاٍَش ظيان َزا البلذ 

. غذ الهشبُت في واًاهُا مو الشغبت في حهلم اللغت الهشبُت

ٓنت مً اظتراجُجُاث الخهلم مً كبل مهلمي اللغت هدل  ٓنّ مخى ْكذ ْغهذ مجم

ْالىفاءة ،  (ْخاضّ بجلان اإلافشداث راث الطلت)لخدلُم هجاح حهلم الهشبُت  هي فهالّ ، 

ٌٓ اإلالذمت هي مً خالٌ اظخخذام كامٓط . ْلِا حاربُّ نالُّ ْاخذٍ مً الهذًذ مً الخل

 .الجُب
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ٓاضل بحن الافشاد  في الهطش الهالمي ، ْهي خلبّ حعخخذم لغت ؤحىبُّ وٓظُلت للخ

ْبحن البلذان في الهالم ، ؤضبذ اللامٓط ألاشُاء بلضامُّ التي جملىِا ول فشد . ْاإلااظعاث ، 

 ٓ ْانها جىم ٓسة بشيل متزاًذ ،  ٓماث ْالاجطاالث الذًٍش مخؿ ٓحُا اإلاهل ٓل ْجىى ٓاكو ،  في ال

ٌٓ اليها في حمُو  ٍْمىً الٓض بعشنت هبحٍر ، ؤضبذ اللامٓط ألاشُاء التي جطاد داثما 

ْكاث  . ألا

ٓكف الخماس ي اللغت الهشبُت في ؤوشؿّ الخهلم ، الخالي ؤضبدذ اللغت  ْهكشا للم

ا بحن الؿالب ٍَٓش ْاخذٍ مً الاخخُاحاث اإلادخملت لخؿ ْهشف غاسدهش ان اللغت . الهشبُت 

ٓ اللذسة نلي الخفىحر في شيل اإلافشداث  ت الزواء اإلاخهذد َ ْاخذا مً هكٍش ؤضبدذ حضءا 

 ، ً ٓاضل مو آلاخٍش ْهلذس نىذما شخظ الخ ْاظخخذام اللغت للخهبحر نً مهاوي مهلذٍ 

ٓاضل ،  ً حُذٍ في الخ الخالي فان اللغت ًمىً ان ًلاٌ ان ًيٓن حعشا ًشبـ شخظ لآلخٍش

ٍْٓضر ما ًخم حعلُمِا ، في َزٍ الخالت الاجطاٌ الزي جم بحن الؿالب همخللي  ْالخفانل ، 

ٓماث ْاإلاهلم هماهذ للمهل  .لشظالت الخهلم 

ٓي  الاغافّ بلى رلً ، اللغت الهشبُت ؤًػا لِغ مً العِل ًخم حهُحن الىكام الىد

 ْ ٓانذ الخالُت هآَ ْفلا لل اي شخظ لذًّ همـ الجملت جبذا باظم ، اإلاشاس . ٍْخخلف 
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ٓ ما . اليها مً كبل نذد مً بٌعمُُت ىان ؤًػا ؤهماؽ مً الجمل التي جبذا بفهل ، َْ َْ

. ٌعمُّ نذد الاكؿانُّ

ْمِم حذا سي  البشش بداحّ بلى ؤداٍ . ْلزلً ، فان بجلان اللغاث الهشبُت غْش

ٓد . اإلاترحم ليل مً ؤوشؿتها ْح ٌٓ اللغت الهشبُت َىان خاحّ داثما  ٓاكو ، في فط في ال

ٓامِغ َْعخخذم . الل ٓلّ  ٌٓ نلُّ بعِ ْالؿالب بلى كامٓط ًخم الخط ًدخاج اإلاهلمٓن 

ها ٓس نليها بشيل نملُا ْظَش ْالهث اظخخذام اللامٓط واداٍ في حهلم . للبدث نً اإلاهاوي 

ْنادي ْمو رلً ، لِغ ول الؿالب حُذٍ في الاظخفادة مً . اللغت الهشبُت ؤمش شاجو 

ْنها ذ ٓس نلي اإلافشداث التي ًٍش ٓبت في الهث ْبهؼ ختى ال ًضاٌ ًجذ ضه زم . اللامٓط ، 

ْ ضاخب اللامٓط الزي ال ٌهشف : ًؿشح العااٌ ٓامِغ ؟ ؤ َل ال ًىخمل اظخخذام الل

ٓس نلي ولمّ في اللامٓط ْ انهم ال ٌهشفٓن هُفُّ الهث  .ختى آلان هُفُّ اظخخذامّ ؟ ؤ

ْالخهلم غ  ْالؿالب في الخذَس ْس اإلاهلمحن  اإلاهلم . با اللامٓط الجُب ، زم ًخم حغُحر د

ٓاد الخهلُمُت ، ألهّ  ٌٓ اإلا ٓماث خ ٌٓ نلي مهل ٓخُذ في الخط ْال ال ًطبذ اإلاطذس الشثِس ي 

ٓنت مً اإلاطادس التي ًلُم فيها  ٓنّ مخى ٓاد الخهلُمُت مً مجم ٌٓ نلي اإلا ًمىً الخط

ٓماث في الخهلم  ٍْمىً اظخخذام َزٍ اإلاطادس همادٍ لٓظاثل الانالم مطادس اإلاهل الؿالب ، 

ْجدعحن الهفً في نملُّ الخهلم  .ؤمش بالغ الاَمُّ في ؤغافّ 
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ٓ بجلان اإلافشداث  ٓاضل مىاكشّ الهشبُت بيشاؽ َ ساط اإلااٌ اإلاؿلٓب مً الؿالب للخ

ال العُؿشة نلي ما ال . كذس ؤلاميان ٓاضل بيشاؽ ، ًجب نليهم ؤ كبل ان جخمىً مً الخ

ٍٓت للغت اإلاعتهذفت200ًلل نً  ٓانذ الىد ْبهؼ الل ًجب نلي .  مً اإلاهلمحن اليشؿحن 

ٍٓت مفشداث الصخظ ٌهخمذ  ٓنُّ اإلاِاساث اللغ الؿالب الاظخمشاس في ؤغافّ حذًذٍ ، الن ه

ٓنُّ اإلافشداث ْه ْاضر نلي همُّ  ذ مً اإلافشداث التي جمخلً بمياهُاث ؤهبر . بشيل  اإلاٍض

. للخدذر ماَشا

ٓس نلي الؿالب اإلاخٓظؿت الخاغش  ْهّ اإلااغُت الهذًذ مً الباخثتًً الهث في الا

ٓمُت الثاهُت  الخػاَسغ اكل . مُذان , مهالجّ خاضّ العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓنّ مً الؿالب الزًً  ٓا مجم ًخلً اإلافشداث مً اللغت الهشبُت نلي الشغم مً انهم واه

ْلىً الن لم ًىً لذًً كامٓط الجُب الزي ًمىً ان ًيٓن  ًيافدٓن في مجاٌ الذًً ، 

.  مشحها ظبب انها لِعذ باسنّ في حهلم اللغت الهشبُت

ٓي  ٓ مِم حذا للؿالب مً اإلاعخ ْفلا للامٓط حُب الباخثت الهشبُت َ الخالي ، 

ٓمُت الثاهُت  ْخاضّ في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي مُذان الن فئت اإلاذسظت , الهالي الانذادًّ 

ٓم  ٓاغُو الهشبُت فلـ حهلم دسظحن في ألاظب اإلاخٓظؿت ؤلاظالم بهذ رلً باليعبت للم

ْ ؤلاجلان في اللغت الهشبُت ْفلا للباخثحن غحر وافُّ حذا لخلبُّ الفِم ؤ ْالتي  ط ،  . الذْس



8 

 

ادة بجلان  ْ جخفُف لِم في ٍص ذ مً اإلاعانذة ؤ لزلً ، مو كامٓط الجُب الهشبُت اإلاٍض

 .اإلافشداث مً اللغت الهشبُت

ٓ ْغو هخاب حُب الهشبُت  ٓسة ؤنالٍ َ ٓد التي ًمىً اللُام بها للمشيلت اإلازو الجِ

َْعِل خملِا مً كبل الؿالب ٓ ؤخذ البذاثل التي جىاشذ الؿالب خُث . ٌعِل فِمِا  َزا َ

ًمىً للؿالب جدذًذ . ًمىً للؿالب ؤًػا ان حشاسن مباشٍش في ضىو دفتر الجُب

ٓمُت في  م ؤغافّ مدادزّ مثحٍر لالَخمام مً ججشبتهم الُ اخخُاحاث اإلافشداث نً ؾٍش

ٓم  .الُ

ٓسة ؤنالٍ مً الباخثتًً اإلاِخمحن في جىفُز  ٓاَش اإلازو ْالك الىامُت كامٓط "اإلاشاول 

ض اإلافشداث بجلان للؿالب الفئاث العابهت في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت  الجُب الهشبُت لخهٍض

ٓمُت الثاهُت  . مُذان, الخي

 جدضيض البدث .ب 

ْلِغ خاسج ظُاق البدث زم البدٓر ٌهؿي  ٓحُّ  مً ؤحل َزا البدث جم ج

ٓ البدث نً  غت نلي َزا البدث َ ٓد اإلافْش ْلىً اللُ ٍٓش "الباخثتًً نلي الذساظت ،  جؿ

ض بجلان اإلافشداث ولماث لؿالب الفئت العابهت في اإلاذسظت  كامٓط الجُب الهشبُت لخهٍض

ٓمُت الثاهُت  مُذان , اإلاخٓظؿت الخي
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 أؾئلت البدث .ج 

ٓمْمً   : مً ؤحلؤظئلت البدث ، ًشهض الباخثتْن نلي ؤظباب بخخُاس اإلآغ

ٓ اللامٓط اللغت  (1  ؟الجبي الهشبُت ما َ

ٍٓش الجُب كامٓط الهشبُت اإلاعخخذمت مً كبل ؾالب  (2 هُف هي نملُت جؿ

ٓمُت الثاهُت   مُذان ؟, الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓاضل لذٔ الؿالب  (3 َل كامٓط الجُب الهشبي ًمىىّ جدعحن مِاساث الخ

ٓمُت الثاهُت   مُذان ؟, الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

أهضاف البدث  .ص 

: ْدهذف َزا البدث بلى

 إلاهشفّ مهجي كامٓط الجُب الهشبُت    (1

ٍٓش كامٓط الجُب مً كبل ؾالب  (2 الطف لٓضف هُفُت اظخخذام نملُت جؿ

ٓمُت الثاهُت   مُذان, العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

إلاهشفت ما برا وان كامٓط الجُب الهشبي ًمىىّ جدعحن مِاساث مفشداث ؾالب  (3

ٓمُت الثاهُت  الطف العابو  مُذان , في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

فىائض البدث  .ه 
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ٓاثذ للاما   : باخثت هما جلي الف

ًمىً اظخخذام مىخج كامٓط حُب اللغت الهشبُت هذنم في نملُت حهلم 

ًمىً ؤن حعانذ مىخجاث كامٓط الجُب باللغت الهشبُت في معانذة  اللغت الهشبُت

ْاظخخذامِا ا  ْجزهَش ٓس نلى مفشاداث اللغت الهشبُت  مىخج كامٓط  اإلاخهلمحن نلى الهث

ٓس نلى اليلماث بشيل ؤظشم ألهّ ال ًدذد  حُب اللغت الهشبُت ٌعانذ الؿالب نلى الهث

 
ً
ال ٓبت ؤ ْاللشاءة في  حزس اليلمت اإلاؿل ٓامِغ ظِلت الخمل  كامٓط مفُذ، مما ًجهل الل

ًمىً اظخخذام كامٓط الجُب بشيل معخلل، مما ٌعانذ الؿالب نلى الخهلم  ؤي ميان

ً  بشيل معخلل دْن الانخماد نلى آلاخٍش

ٓاثذ للاما   :كشاء، ْهي هما جلي الف

ًمىً اظخخذام مىخجاث كامٓط الجُب هذنم الظخخذام حهلم اللغت الهشبُت 

 في نملُت الخذَسغ

ٓاثذ الاما   خشالف

ٓنُت  ْجدعحن ه ًخم اظخخذام مىخجاث كامٓط الجُب همشحو في جدعحن 

 الخهلُم

هيكل  البدث  .و 
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عت بدُث ًخم جشجِب الىخابت بشيل 
ّ
اإلاالف ًجهل الُِيل الهكمي في هخابت َزٍ الل

ٓاب، ْهي, حُذ  : َزا البدث ًخيٓن مً خمعت ؤب

ملذمت َزا البدث، خلُفت البدث، جدذًذ البدث، ؤظئلت البدث، : الباب ألاٌْ 

ْ َُيل البدث ٓاثذ البدث،  ْف . . ْؤَذاف البدث، 

ت ، الصخطُت: الباب الثاوي  ت ، نشع هكٍش  اإلاذسظت اإلاخٓظؿت ألاؾاس الىكٍش

ٓمُت الثاهُت  . ، اؾاس فىشي ، فشعمُذان , الخي

لت البدث: الباب الثالث  ٓر البدث, ؾٍش ْ هم ٓم  ٍٓش, ه ْالخؿ ؤظلٓب , مشاخل البدث 

ْ نُىت, حمو البُاهاث . ْ مخشحاث الىاجج, ؤظلٓب ججشبت ؤهخاج, مجخمو 

ْ الفطل: الباب الشابو  ججشبت اظخخذام ,  جصخُذ اخخباس,هخاثج البدث, هخاثج البدث 

ادة الىخاثج, خلل كامٓط الجُب  . ْ الفطل, مشاحهت اإلاىخج النهاجي, بُاهاث نً ٍص

ْاإلالترخاث: الباب الخامغ  . اخخخام، خالضت 
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الباب الثاوي 

  البدثهظغيت

 عغض هظغيت .أ 

 اللامىؽ و الىطاق .1

 حهٍشف اللامٓط .أ 

ٓنّ مخخاٍس مً اإلافشداث التي  ٓي نلي مجم ٓ هخاب مشحعي ًدخ اللامٓط َ

ْجاحي مو اإلافشداث ألاخٔش اإلاخهللت  ًخم جشجُبها بشيل ؤبجذي مو ششح مهىاَا 

 ٔ ال في لغاث ؤخش ٓدة  ٓح ٓماث ، هالَما ٌعخخذمان هفغ اللغت مو الطُغ اإلا  .باإلاهل

ْنباساث مشجبّ ؤبجذًا  ٓي نلي ولماث  ٌشحر اللامٓط ؤًػا بلى هخاب مشحعي ًدخ

ْ جشحمخّ ْ اظخخذامّ ؤ  .خعب الٓضف الخالي إلاهىُت ؤ

في اللامٓط ، اليلمت هي نلم اليلمت بالهشبُت التي جشحمذ بلى لغت 

ْهِعُا مو ولمّ  ٍْىُبُذًا ، كامٓط ان اليلمت جاحي مً " كامٓط"اهذ ٓسة في  ، اإلازو

ٓهان اللغت مهجي  في اإلاطؿلخاث ًمىً ؤًػا حهٍشف مطؿلر ". اإلادُـ"ولمّ الُ

ْاإلاهجي ، "اللامٓط بإهّ  ٓبت بششح الىؿم ،  ٓي نلي نذد مً اليلماث مصخ هخاب ًدخ

                                                             
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Yogjakata: UIN-Malang Press, 2008 ), hal 132 

 

 Elis Suryani, Perkamusan Teori Dan Praktik (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014 ), hal 6 
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ْؤمثلّ مً اظخخذامّ في الجملت هي مدذدٍ ظُاكُا ، ختى في بهؼ   ، ٌٓ ْألاض

ٓس لخٓغُذ مهجي بهؼ اليلماث  ْ الط ٓم الخٓغُدُت ؤ ". ألاخُان ًشافم الشظ

ْفلا للخبراء  فاث اللامٓط  بهؼ حهٍش

ت  (1 ْفلا ٌ هسخشجىتي في هخاب اظخخذام اللامٓط مً اللغت ؤلاهجلحًز

ٓ نمل ٌهمل همشحو, الهكُمت هي كاثمت اليلماث التي ًخم , اللامٓط َ

ٌٓ ؤلامالء, لِغ رالً, جشجُبها ؤبجذًا ٓماث خ فئت , الىؿم, جػمحن مهل

خ في بهؼ ألاخُان, مهجى اليلماث, اليلماث ٌٓ الخاٍس ْؤمثلت نلى اظخخذام , ًل

 .اليلمت

ٓي نلى كاثمت مً  (2 ذلىعىا اللامٓط هي هخب مشحهُت جدخ ْفلاٌ هٍش

ْاظخخذامِا في  ٓناث مً اليلماث مو ؤْضاف مهاهيها  ْ مجم اليلماث ؤ

 .اللغاث، ْنادة ما ًخم جشجُبها ؤبجذًا

ٓنت مً اليلماث مً  (3 ٓي نلى مجم ٓ هخاب ًدخ ْفلاٌ لبرْط اللامٓط َ

 ٔ ْ الترحمت بلغت ؤخش  .لغت مجمهت ؤبجذًا، جليها اإلاذدى نلُّ ؤ

                                                             
   Sulis Setiawati, Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Dalam pembelajaran 

kosakata Baku Dan Tidak Baku pada Siswa Kelas Iv Sd, jurnal gramatika-stkip, V. 2 Mei 

2016 . 

 

 Ahmad Saehuddin, Tradisi Penyusunan Kamus Arab(Medan, Pubishing : 2005 ), hal 210  

 

 Elis Suryani, Perkamusan Teori Dan Praktik (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2014 ), hal 8 
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ٓ كامٓط هىخِب ٓي نلى كاثمت مً , زم ًمىً للمالفحن اظخيخاج ؤن اللامٓط َ ًدخ

ٓاسدة في لغت، مشجبت ؤبجذًا، مو ْضف للمهجى . مطؿلخاث اليلماث ال

ٓام اللامٓط .ب   ؤه

ٓاهب مخخلفّ ، بما في رلً ْجطيُفّ مً ح ٓم اللامٓط   :ًمىً جمُحز ه

ٓام اللامٓط اظدىادا بلى اظخخذام لغخّ .1  :ؤه

ْاخذٍ (1 الششح مً مهىاٍ .  كامٓط اي اللامٓط باظخخذام لغت 

ٓفشداث] ٓامِغ . شيل مً اٌ هفعّ لغت [م نلي ظبُل اإلاثاٌ ، الل

كامٓط للعّ الهشب اإلاددعب ، كامٓط ، كامٓط اإلاىجذ : الهشبُت مثل

 .الاخشْ

ٓامِغ زىاثُّ اللغت (2 ْْضفذ . اي كامٓط ٌعخخذم لغخحن: الل

اإلاهخطماث شيل اللغت الهشبُت ، ْششح مهىاَا في شيل بلغّ ؤخٔش 

ْالهىغ صخُذ(مثل اللغت لغت اإلاملىت اإلاخدذة) نلي ظبُل اإلاثاٌ ، . ، 

ٓس  ٓدًت)كامٓط اإلاى ْهِعُا-العه ْهِعُا ، اهذ ، كامٓط  (الهشبُت-اهذ

ٓوغ  ٓد ً ْهِعُا-الهشبُت)مدم ٓاسد  (اهذ بهجلحزي ، -نشبي)، كامٓط اإلا

 .، ْالاخش( بهجلحزي -نشبي)، بلُاط كامٓط  (نشبي-بهجلحزي 
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بهاظا (3 ْْضف . اي ان اللامٓط ٌعخخذم زالر لغاث: كامٓط التًر

حن  اإلاهخطمٓن شيل اللغت الهشبُت ، ْششح مهىاَا في شيل لغخحن ؤخٍش

ْاإلاملىت اإلاخدذة) ْهِعُا  ْالهىغ صخُذ (مثل لغت اهذ نلي ظبُل . ، 

ْهِعُا-اإلاملىت اإلاخدذة-اإلاثاٌ ، اللامٓط الثالزت الهشبُت  .اهذ

2.  ٓ ْالزي َ ْالدجم ،  ٓي  ٓم مً اللامٓط اظدىادا بلى اإلادخ َزا الى

ٍٓاث ظمً مهحن ْالاحجام لخلبُّ  ا مو مدخ ْوشَش اللامٓط الزي ًخم بوشاٍئ 

ٓناث مهُىّ.ب ٓام . اخخُاحاث مجم بشيل نام ، ًمىً جلعُم َزا اللامٓط بلى زالزّ ؤه

 :مً اللُاط

اللامٓط لذًّ اي حجم مطغٍش مطممّ لدجم هِغ : كامٓط الجُب (1

ا للؿالب مً . مً اإلاالبغ ْوشَش ٓم مً اللامٓط  نادٍ ، جم بوشاء ه

نها في حُب اإلاالً ، وٓظُلت للخهلم ؤًىما  ْجخٍض ؤحل ان ٌعِل خملِا 

-نشبي)نلي ظبُل اإلاثاٌ ، كُمٓط شهُب بلُاط . ْْكخما ٌشاء

 .(بهجلحزي 

كامٓط لذًّ ْهي احجام ضغحٍر مطممّ خطُطا : كامٓط ضغحر (2

ٓم مً اللامٓط . لدجم الىخاب بشيل نام نادٍ ما ًخم بوشاء َزا الى
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ٓس  ْالجمِ ٓ ؤًػا مً العِل خملِا. للؿالب  نلي ظبُل . اللامٓط َ

ٓوغ  ٓد ً ْهِس ي-نشبي)اإلاثاٌ ، كامٓط مدم  .(اهذ

ا ، مو حجم هبحر هما  (3 ْوشَش كامٓط هبحر اي اللامٓط الزي جم بوشاٍئ 

ْاخذٍ ، ول اإلافشداث واملّ ْششح بذكّ مو اللامٓط . ان َىان في لغت 

ٓلِا ال ٌعمذ لخمل خ ٓ بالخاهُذ غحر مىاظب  نلي ظبُل . حجم هبحر َ

ٓامِغ ، كامٓط ، كامٓط اإلاجُذ  اإلاثاٌ ، كامٓط اإلاارن الهشبي ، ك

ْآخش ٓس   .اإلاى

ٓس  .3 ٓم مً اللامٓط نلي ؤظاط الٓقاثف الخاضت ، مً بحن ؤم َزا الى

 ٔ  :ؤخش

، " كامٓط الهشب"كامٓط : نلي ظبُل اإلاثاٌ: (معجم اإلاطؿلخاث (1

اث الهشبُت"كامٓط  ٍٓت)" البدٍش معجام "،  (كامٓط البدٓر الترب

 (كامٓط اإلاطؿلخاث اإلاعلمت)" اإلاششواث الاظالمُّ

ٌٓ ولمّ ، نلي ظبُل اإلاثاٌ : كامٓط ألاضل (2 كامٓط ٌششح ؤض

م الفم الهشبي"كامٓط  كامٓط " الفىش الفػُل"كامٓط " نً ؾٍش

ْالفػل اٌ"  ".الخمذاوي " اإلادلت الفاغلت 
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ٓي نلي اإلاارن الباخثت ًمىً : كامٓط كامٓط اإلاشادفاث (3 الزي ًدخ

ان ًيٓن ؤًػا اليلماث التي هي الهىغ في اإلاهجي ، نلي ظبُل اإلاثاٌ 

 ، الهلماوي في اللغذٍ اظمام مجام الشُاء

، " اإلآظخاكشا في الهشب"نلي ظبُل اإلاثاٌ كامٓط : كامٓط ألامثاٌ (4

 "ماحذة الخىمت ْألامدعاٌ"هخاب 

ٓرحُت (5 نلي ظبُل اإلاثاٌ اللامٓط : كامٓط اليلماث ألاظماء الىم

ذ البلبل" لم حشا" ،  مشهئت الهالم " مٍا َْ ، .

ٓحُا الاظاظُّ التي وان  .4 ٓل ٓم مً اللامٓط ٌهخمذ نلي الخىى َزا الى

ٓام. ًشجذدها  :بشيل نام ، ًمىً جلعُم َزا اللامٓط بلى زالزّ ؤه

اللامٓط الهام لذًّ اي اظخخذامىا اإلاهخاد في شيل : اللامٓط (1

 هخاب مو حجم ظمً مهُىّ ؛

ًخم بوشاء اللامٓط في البرهامج في شيل مهحن التي : اللامٓط الشكمي (2

ًمىً فخدِا فلـ دْن اجطاٌ مً خالٌ ْظاثل الىترْهُّ مثل 

ْما شابّ رلً ، نلي ظبُل اإلاثاٌ كامٓط الشكمُت  ٓجش  ؤحٍِض الىمبُ

ْما بلى رلً ؛-الهشبُت  ْ ْكامٓط الهشبُت ،  ٓس ،  ْهِعُا اإلاى  اهذ
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ا في شيل : كامٓط نلي ؤلاهترهذ (3 اي اللامٓط التي جم بوشاَئ

ٓكو  ا مً كبل م ٓفحَر البرمجُاث اللاثمت نلي ؤلاهترهذ التي ًخم ج

ٌٓ الُّ فلـ مً خالٌ شبىّ . مهحن َزا اللامٓط ًمىً الٓض

ؤلاهترهذ نلي ؤلاهترهذ نلي الطفدت اإلاهىُت ، نلي ظبُل اإلاثاٌ 

ا. اللامٓط مهاوي  .ْغحَر

ًٍٓ اللامٓط  .ج  جي

ٓما نلي زالزّ ؤكعام نلي ألاكل ، ْهي ٓي نم  :ول كامٓط ًدخ

 الجبهت .1

ْالتي ًيبغي ؤن جيٓن ؤهثر جمدُطا هي حهلُماث  ٍٓاث الجبهت،  مً بهؼ مدخ

لتها الخاضت في اظخخذامّ, لالظخخذام . ألن بنذاد اللامٓط نادة ما ًيٓن لِا ؾٍش

ٍٓاث اللعم .2  مدخ

                                                             
 Abdul Mutholib, Lu’batul qamus : cara memperkaya mufradat , Arabia Vol. 7 No. 1 Januari 

- Juni 2015  
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ْ ما  ْ مطؿلخاث مو مهاهيها ؤ ٓي نلى ولماث ؤ ٍٓاث ول كامٓط جدخ مدخ

ٓم اللامٓط ْفلا لى , برا وان اللامٓط شاجًها. ٌهادلِا في لغاث ؤخٔش ًخم فشصَا ؤبجذًا ً 

ْفلا لخلل مهحن ْ اإلاطؿلخاث التي خملِا   . زم اليلماث ؤ

ٓامِغ لغت مهُىت بلى  ٓامِغ اإلاعخخذمت مً كبل ك ٌعدىذ الترجِب ألابجذي للل

زم , ْبالخالي، برا وان اللامٓط هاؾلبت بالهشبُت. ألابجذًت التي جىؿبم نلى لغت اللامٓط

ٓ ألابجذًت الهشبُت مو اإلاخشححن مً الُمحن بلى الِعاس  :ْهي . الترجِب ألابجذي َ

ا ب ث ث ج ح ر ص ط ع ػ ؽ ف ص ض ط ظ ع غ ف ق ن ؤ م ن و ه ي  

ْهِعُت ْ ؤلاهذ ت ؤ ٓ ؤلاهجلحًز ٓ الالجُيُت مو , برا وان اللامٓط َ زم الترجِب ألابجذي َ

 :ْ هي . اإلاخشححن مً الِعاس بلى الُمحن

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

ْ مخهذدة  ٓامِغ زىاثُت اللغت ؤ في خحن ؤن الترجِب ألابجذي اإلاعخخذم مً كبل الل

اإلاثاٌ برا وان .  التي جىؿبم نلى اللغت ألاظاظُت لللامٓطفابِذاللغاث ٌعدىذ بلى اٌ

ْهِعُت- اللامٓط الهشبُت  ْ ؤلاهذ ْهِعُت ؤ ٓ  .الهشبُت- ؤلاهذ الترجِب ألابجذي اإلاعخخذم َ

ْهِس ي– بهجلحزي - نشبي  ٓ الهشبُت ألن اللغت , بهذ زم الترجِب ألابجذي اإلاعخخذم َ

ْالهشبُت. ألاظاظُت هي الهشبُت ْهِعُت  ٓ ؤلاهذ ْهِعُت , في خحن برا وان اللامٓط َ ْ ؤلاهذ ؤ
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ت– الهشبُت  زم الترجِب ألابجذي اإلاعخخذم ة الالجُيُت ألن اللغت ألاظاظُت هي , ؤلاهجلحًز

ْالخش ْهِعُا باظخخذام ألابجذًت الالجُيُت،  . اهذ

ألاحضاء الخىمُلُت  .3

ْسغباث اللامٓط ْفلا الخخُاحاث  ًمىً ؤن  .جىملت ول كامٓط لِعذ هي هفعِا 

ٓامِغ هبحرة ٍْٓش مو , جيٓن نلى غشاس َىا بهؼ الل نلى ظبُل اإلاثاٌ، ًإحي كامٓط اإلاى

 ٔ ٓس التي جذنم اظخخذام اإلادخٓ ْالهلم مجِض , مشفلاث الط ح  َٓ ْكامٓط اإلاىجذ في اللُ

خُت التي جدذر في الهالم خ ألادب الهشبي, بةسفاق سجالث الضمً لؤلخذار الخاٍس , جاٍس

ؿت الهالم, كاثمت بالىاط الباسنحن في الهالم, كامٓط الفِشط . ْخٍش

ٓكف اللامٓط الهشبي .ص  ْْقُفخّ ةم  

ْاخذ مً خُاة ألامت في الخفاف نلى الهلم . ختى الذًً, الثلافّ, اللغت هي حاهب 

ْالخفاف نليها ظُيٓن ماششا نلى التزامِم  ْبالخالي فةن التزامِم بالخفاف نلى لغتهم 

ْالذًً, باإلاهشفت الهالُت ٍٓا نلى , في مشخلت ما. الثلافت  اللغت ًمىً ؤن جيٓن ؤًػا ماششا ك

ْاليشش, غهف ألامت ٍٓش خلٓق الؿبو  ٓرحُّ, ألن اللغت هي ْظُلت لخؿ ْواسظا، التي , هم

ٓد ألامت بلى اإلاىافعت في الهالم . ًمىً ؤن جل
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ْلُت التي هي ؤداة فهالت حذا في  ْاخذة مً لغت الاجطاٌ الذ اللغت الهشبُت هي 

َىان حاهب آخش , ْلىً بغؼ الىكش نً ول ش يء. جشظُخ دًىامُىُت اإلاجخمو الهالمي

سة، ْهي سؤط هللا َزا الجاهب ًبخهذ نً خلُلت ؤن اللشآن . ًجهل اللغت الهشبُت غْش

. ْالشمغ جكِش باللغت الهشبُت

ٓنُت الصخظ في اللغت  ظٓف ًخلً مفشداث وافُت جيٓن كادسة نلى جدذًذ ه

ت ٓبت ,ؤلاهجلحًز ْاإلاىخ ٍٓت  ٓٔ . اللغاث الشف ٌٓ بن معخ ْحِت هكش مخؿشفت جل َىان ختى 

ٍٓت للصخظ ًلاط مً خالٌ كذسجّ نلى بجلان مفشداث حُذ مً , بجلان اإلاِاساث اللغ

. فػال نً الىخاثج, كشاءة الىخب, اللامٓط

ٓفذاث في حهلم اللغت الهشبُت ْس م ْاَم د ٓامِغ هي اإلابادت الخٓحيهُت , اهكش  زم الل

ٓاهب لِا ْ اإلاطؿلخاث مو حمُو ح ٓامِغ . خُث اإلافشاداث ؤ ْبالخالي ًمىً ؤن ًلاٌ ؤن الل

دلُل مِم ًٓحّ  (ا ):في َزٍ الخالت اللغت الهشبُت هي, في ظُاق حهلم اللغت ألاحىبُت

ْ اإلاطؿلخاث الؿالب اإلاخهلمٓن نلى ؤن  (ب), اإلاخهلمحن بلى الاظخخذام العلُم لليلماث ؤ

ٓا نلمُحن في مهالجت اللغاث ألاحىبُت التي ًخم حهلمِا ٓه في خحن ؤن مفشاداث بجلان هي . ًي

ؽ في بجلان اللغت  .ْاخذة مً الشْش

                                                             
 Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2014 ), hal 262-272  
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 ْ ٓبت بخفعحر ؤ ٓي نلى نذد مً اإلافشاداث التي مصخ ٓامِغ هي اإلاشاحو التي جدخ الل

ْفلا لبهؼ اإلاىهجُت ٍٓاجّ مشجبت  ْمدخ ٓامِغ لِا ْقُفت َامت لششح .جفعحر إلاهىاَا   الل

ف الهجُت ، ابدث نً الجزس, مهجى اللغت، ولمت الخهبحر ٓ - بنؿاء ضشف , دكت الخْش هد

ٓماث ٓماث ؤخٔش خاسج اللغت, مهل ْمهل ٌٓ اظخخذام اليلمت  ٓماث خ  َزٍ الٓقاثف .مهل

ٓبت لخهلم اللغت الهشبُت ٓما جم جطمُم كامٓط حُب مو شيل . خاضت لغحر الهشب, مؿل نم

ْحهذًلِا لدجم حُب ٓلت في ؤي ميان. ضغحر  ٓ غمان ؤن جدمل بعِ  .الغشع مىّ َ

 ة هصائذ الؾخسضام اللامىؽ العغبي .ه 

ٓ كُذ ٓامِغ الهشبُت في بهؼ ألاخُان َ ْرلً ألن الخطاثظ اإلاخغحرة . اظخخذام الل

ٓنِا جماما ذة مً ه بدُث ال ًمىً البدث في اليلماث مو . لليلمت الهشبُت دام فٍش

ٓباث هبحرة. ظُماباساهجان بلًُ بهؼ الىطاثذ البعُؿت التي , ليي ال ًجذ الؿالب ؤي ضه

: ًمىً ؤن حعانذن 

ٓافم مو الخخططاث (1 ٓامِغ التي جخ  ابدث نً الل

                                                             
 Atthar, Ahmad Abdul Ghafur, Muqaddimah al-Shihah, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayiin, 

1979 ),  hal. 131  

 

 Taufiqurrochman R,  Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 2008 ), hal. 

144  

 

 Ahmad Mukhtar, Shina’atul Ma’ajim Al-Hadist. (Kairo, „Alam Al-Kutub, 1998 ), hlm 39 
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ْاهدشاف  (2 كشاءة بهىاًت الجضء ألامامي مً اللامٓط لخبعُـ اظخخذام 

 .اليلمت التي جم البدث ننها

ٓرج الجملت التي جم البدث ننها (3  اهكش نً هثب بلى هم

ًها حًذا الخخُاس الفِم (4 ْجؿابلّ مو , ال جيٓن ظَش ٓد  ٓح  مو الفِم اإلا
ً
ال كاسن ؤ

 .الشيل كشاءة

 .مثاٌ الياًماث ظُيٓن كادسا ً نلى جٓغُذ الفِم, الىكش في مثاٌ الجملت (5

ذ مً  (6 ْجٍض ْحذث ًجب ؤن حسجل ليي جطبذ هجزا ً  ْاإلاهاوي التي  اليلماث 

 .مهشفت اللغت لفِم مخخلف الاخخطاضاث

 يحعغيف كامىؽ الجيب .و 

ْفِم مفشداث اللغتْاللام في , ط لذدها ْقُفت إلاعانذة شخظ ما نلى مهشفت 

ٓامِغ الهامت بمثابت مشحو في مهجى البدث مً ولمت ٓامِغ حهمل نلى اظدُهاب . الل الل

ْ اإلاخدذزحن في ألامت ْلزلً ْقُفت اللامٓط بشيل نام بلى , اإلافاَُم الثلافُت للمجخمو ؤ

                                                             
 Acep Hermawan, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2014 ), hal 273-274  
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ْكاٌ , اليلماث ؤلامالثُت, مهشفت مهجى اليلمت, حاهب اللامٓط الهشبي لّ ْقاثف نملُت

ٓوان ٓماث ؤخٔش نً اليلماث, بُيُ  . ْمهل

ٓ الخالي, ْقاثف اللامٓط الهشبي جخػمً بهؼ ألاشُاء  . نلى الىد

ششح مهجى اليلماث  (1

جخفُف الخهبحر نً اليلماث  (2

ف الهجُت  (3 ًخفف مً الِْش

البدث نً ولمت حزس  (4

ٍٓت  (5 ْالىد ٓحُت  ٓل ٓسف ٓماث اإلا جلذًم مهل

ٓماث اإلافشداث (6  الظخخذام مهل

7)  ٔ ٓماث ؤخش  جلذًم مهل

ْالخهلم غ  ٓامِغ هي ْظاثل ؤلانالم في نملُت الخذَس ْظاثل , في نملُت الخهلم >الل

. بشيل نام ْقُفت الٓظاثـ هخغزًت سظالت. ؤلانالم لذدها ْقُفت َامت حذا

                                                             
 Abdul Chair, Leksikologi dan leksikografi indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2007 ), hal 184-

189  

 

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Yogjakata: UIN-Malang Press, 2008 ), hal 

144-152  
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باإلغافت بلى ْقُفت اكترح َاملً ؤن اظخخذام ْظاثل ؤلانالم في نملُت الخهلم 

ْالخدفحز في نملُت الخذَسغ  ْبلِام الذافو  ٌٓ ْالاَخمام،  ٓكل الفػ الخذَسغ ًمىً ؤن ج

.  ْكذ جازش نلى نلم الىفغ الؿالبي, ْالخهلم

نشع , هما ًمىً ؤن ٌعانذ اظخخذام ْظاثل ؤلانالم الؿالب نلى جدعحن لفِمِم

ٓاد مً خالٌ حزب ٓماث اإلاػغٓؾت, حعُِل جفعحر البُاهاث, اإلا ْظاثل ؤلانالم الخهلم . ْاإلاهل

: لذًّ اللُم الهملُت الخالُت 

ٓاحّ الؿالب (1 ٓد التي ج . ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن جخغلب نلى اللُ

ٌٓ الذساظُت (2 ْد الفط . ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن جخغلب نلى خذ

ْالبِئت (3 . كذ حعمذ ْظاثل ؤلانالم بالخفانل اإلاباشش بحن اإلاشاسهحن 

. ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن جيخج جٓخُذ اإلاشاكبت (4

ٓم ألاظاس ي الصخُذ (5 , الخلُلي, ًمىً ؤن جخػمً ْظاثل ؤلانالم اإلافِ

. ْدكُلت

ْجدفحز اإلاشاسهحن نلى الخهلم بشيل  (6 ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن جلِم الذافو 

. حُذ

ْاَخماماث حذًذة  (7 ٓكل سغباث  ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن ج
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. ًمىً لٓظاثل ؤلانالم الخدىم في ظشنت حهلم الؿالب (8

ٓفش ججشبت شاملت مً الخشظاهت بلى ألاشُاء  (9 ْظاثل ؤلانالم ًمىً ؤن ج

 .اإلاجشدة

 العغبيت وهطاكها .2

حهٍشف اللغت الهشبُت  .ؤ 

ٓس حىبا بلى حىب مو البشش ْجخؿ ْخُاة احخمانُت  ْاكو  ٍْت . اللغت هي  اللغت مً صا

ت ْالخىمُت البشٍش  ٓ ْالخىمُت ال جخخلف مو اخخالف الىم  ٓ ٓ الخاٌ مو ألانشاع . الىم هما َ

 ٔ ْلذ, الاحخمانُت ألاخش ْكف, جىمٓ, للذ  . ْختى اإلآث بعبب الخإزحراث البُئُت التي 

 :اللذامى الهلماء

فاث جلً ؤبشص  :حجي ابً (1  (اللغت,  خذَا ؤما :كاثال حجي ابً رهٍش ما َٓ ْؤْضخِا الخهٍش

ٓاث اهُفة ٓم ابُ ٌهبر ؤض  .الخهٍشف َزا ٍْاهذ.  ؤغشاغِم نً ولل

ٓاضل ؤداة :اهُبإ جُمُتاللغت نشفابً ْكذ :جُمُت ابً (2 ٓسٍ نما ْحهبحر ج  ؤلاوعان ًخط

ٓلت، للمػامحن ْناء ْهي بّ، َْشهش ٓاء اإلاىل ا ؤوان ظ ٓحي، مطذَس  ؤم ؤم الخغ، ال

ٓاهحن ْغبـ الصخُدت، اإلاهشفت لخمدُظ ؤداة ْهي الهلل،     العلُم الخخاؾب ك

                                                             
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010 ),hal 208-210  

 هــامعجل ار،وــبملالاكو، ٢ طرة،اــتخم تاــموضوع والميــس الــمدخ ةــلعام اتاــللغوي ا،يخــش دــمح أم،الــلس ادــعب   

 . .٨:، ص٦ ٠٠٢ ،ةــرتمجل وارــلنش واةــللطباع دــلتجديا  دار،اــاليزيمب. ةــيمللعا االميةــإلسا
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ٓلّ اللغت الخفاجي ظىان ابً َْهشف :ظىان ابً (3 ٓاغو ما هي :بل ٓم نلُّ ًخ  مً الل

 الىالم

 مً الهالكاث هكام نً نباسة :اهُبإ اللغت الجشحاوي َْهشف : الجشحاوي اللاَش نبذ (4

ابـ ٍٓت ْالْش ٍٓت ْألالفاف اإلافشداث مً حعخفاد التي اإلاهى  بهػِا ؤن ٌعىذ بهذ اللغ

ٓي  جشهُب في ببهؼ، بهػِا َْهلم بهؼ، بلى  .ؤظاط ؤلاظىاد نلى كاثم لغ

ْلِا خطاثظ جيافلُت ْ الخاحت اإلاخبادلت , اللغت لذدها خالت دًىامُىُت  , جبادلُت ؤ

ٓمت ، دْن حغُحر غحر مفِ ْالغشع ًجب ؤن ًخيلم , ْبهباسة ؤخٔش ْشخظ ما ًىلل الىُت 

ٓس  ْمباششة بلى الشب مو لغت مً بحن ؤم ْزُلت حذا  ٓامل لِا نالكت  ْن َىان نذة ؤظباب 

:  ؤخٔش 

ٓامل الاحخمانُت (1  اله

ٓ الهامل ألاهثر ؤَمُت ْألاهثر جإزحرا في خُاة اللغت, ْفلا لشؤي نالم الاحخمام . َزا َ

ٓنت مً ألاشخاص مً ميان بلى آخش خلم ؤشياٌ حذًذة مً الخفانالث , هلل مجم

ٍٓت .  اللغ

ٓامل الثلافُت  (2 اله

                                                                                                                                                        
 ٣٣: ص,٣٥٩١ ة،لقاهر ا،لفصاحة اسر ن،سنا بن ا،فاجيخلا  

 ٢٣: ، ص٩٨٩١ ن،ألما دار اط،لربا از،إلعجا االئل د،ينرجاجلا-  

  ۳۳:ص ,٣٥٩١ة، للاهش، الفطاختاظش ن، بً ظىا، افاحيخلا
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ٓحُا ٓل ٍٓش لغت, لهلماء ألاهثرْب ٍٓش . َزا الهامل الثلافي فهاٌ حذا في جؿ جؿ

ظُت ْالثلافت زم هلؿت اهؿالق للغت الْش ٓحُا  ٓل  . الخىى

خُت بما في رلً اللغاث العامُت التي هي   اللغت الهشبُت الؿبُهُت للذساظاث الخاٍس

ْالفشاث ٌٓ نهشي دحلت  ٓسٍت, اللغاث اإلاعخخذمت مً كبل الذٌْ التي حهِش خ ٌٓ الع , العِ

ت شة الهشبُت مثل الهبًر ٓسٍاهُا, نشبي, شبّ الجٍض ٓهُا, ظ مً الهذًذ مً اللغاث كذ . ْ بابُ

ٓكذ اللغت الهشبُت جيشإ . ْما صاٌ كادسا نلى البلاء ختى آلان هي اللغت الهشبُت, ابخلو ول ال

ن كبل ؤلاظالم بعبب ألادلت نلى ألادب الهشبي الجذًذ، ًمىً ؤن , بالفهل مىز نذة كْش

.  بدُث ًمىً بذء مسجل اللغت الهشبُت الجذًذ, ًالخل فلـ مً اللشهحن كبل ؤلاظالم

ٓدة ختى آلان ٓح ْما صالذ م ْاخذة مً ؤكذم اللغاث العامُت  ال . اللغت الهشبُت هي 

ا هللا ولغت اللشآن  ٓدة ختى آلان بعبب مياهتها ولغت ًخخاَس ٓح جضاٌ الىفاءة الهشبُت م

م  ْبلى حاهب رلً، اللغت الهشبُت ولغت مً لغت اللشآن الهشبي التي جم. ْولغت دًيُت, الىٍش

ٓكذ ة الىطج, اللُاظُّ في َزا ال ٍْخجلى رلً في اظخخذام . اللغت التي ْضلذ بلى رْس

ْؤخادًت في صمً الجاَلُت بلى حاهب اللغت الهشبُت ختى آلان هي , اللغت الهشبُت ولغت ؤدبُت 

                                                             
 

 Rahmaini, Strategi pemelajaran bahasa arab, (Medan : Perdana Publishing, 2015 ) hal  

21-22 
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ٓساث الهلمُت  ْاظدُهاب مخخلف الخؿ ؤًػا لغت ًمىً ؤن جلبي اخخُاحاث معخخذميها 

ٓحُت في مخخلف اإلاجاالث ٓل  .ْالخىى

ْلىً , في الهطش الزَبي للخػاسة ؤلاظالمُت، اللغت الهشبُت لِعذ مجشد لغت دًيُت

بلى حاهب رلً، جطبذ ؤًػا لغت الهلم التي بذؤث . ْالثلافت الشاثذة, الخهلُم, ؤًػا ولغت بلذ

ْاضلذ ظُذ زم  ن الْش   . في نِذ َاْس

زصائص اللغت العغبيت  .ب 

: خطاثظ اللغت الهشبُت 

جبلغ همُت اللغت الهشبُت اإلافشاداث  مىاكشت الهشبُت غىُت حذا مو اإلافشاداث، (1

 
ً
با ت هي فلـ, ۱۲ ,۳۰۲ ۹۱۲,جلٍش , ظخت ماثت ؤلف في خحن اإلافشداث ؤلاهجلحًز

ْخمعٓن ؤلف اإلافشداث الفشوعُت ظُت فلـ, ماثت  ماثت  ْلغت اإلافشداث الْش

,  ْزالزحن ؤلف

ْزالر ْظبهٓن  حعو ؤضبدذ اللغت لغت ناإلاُت مىز الهام (2 ختى , ماثت 

UNISCOْحعهحن ْاخذ منهم مً خالٌ سكم زالر آالف    .

                                                             
 Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar, ( UIN Maliki Press, 2011 ), hal 3-4 
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ْلغت الذاح (3 ًؿلم نليها اظم لغت اللشة ألنها . اللغت الهشبُت حعمى اللشآن 

ألن الىبي مدمذ , في خحن ٌشاس بليها باظم لغت ع. مشخلت مً اللغت الهشبُت

ٓ الشحل الزي ًفِم الشظالت . ع سؤٔ ؤن ؤخػش اللشآن َ

ْؤظدُم (4 ٍٓش ولمت حعمى حشٍشف  لت لخؿ مً . في اللغت الهشبُت َىان ؾٍش

ْاخذة ًمىً ؤن حشيل في ولماث ؤخٔش ممازلت  خالٌ نملُت جطٍشف ولمت 

في خحن ؤن نملُت ؤلانالن ظٓف جلذ نذدا مً ؤشياٌ , لليلمت ألاظاظُت

ٓنِا .   اإلافشداث اإلاخخلفت مً ه

ف الجش  (5 ْاظخخذام خْش ْاظم  في اللغت الهشبُت َىان بهؼ ألاهماؽ لفُل 

ْاضخت . مذمج ْضلب, التي ججهل مً الهباساث الهشبُت 

اللغت الهشبُت غىُت بالخهبحراث  (6

ٌعخخذم اللغت الهشبُت مً كبل ما ًلشب مً هطف ملُاس شخظ في الهالم  (7

ْبذْن , نلى نىغ مهكم اللغاث في الهالم (8 ٓنذ نادي  اللغت الهشبُت لِا ك

اظخثىاءاث هثحرة 
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ٓحذ انشف (9 ٓكف نلى ْقُفتها , م ْ الشيل النهاجي لليلمت ًخ ؤي حغُحر الطٓث ؤ

 في الجملت

الفىائضها   املفغصاث و  .3

أهميت إجلان املفغصاث للغت العغبيت  .1

ٍْمىً بزباث رلً مً خالٌ . ما مذٔ ؤَمُت اللغت الهشبُت لئلوعان ال دادي للشً

ٓمُت  في , بقِاس اظخخذام اللغت مً الىاخُت الُ
ً
ذ مً اللغت الهشبُت التي حعخخذم داثما اإلاٍض

ْهزلً الطالة برا هىا وهشف مهجى البالُت التي جدذر ؤًػا بغافت , ؤداء الهبادة

ٓاضل , خطٓضُت في الطالة برا وان ؤي شخظ ًفِم اللغت الهشبُت، ظُيٓن مً العِل الخ

ٓاضل مو الهشب . مو الهشب نىذ الخ

ٓانذ ضهبت حذا الهذًذ مً  ٓانذ ك ْة نلى رلً في اللغت الهشبُت لذدها ك ْنال

ٓانذ اللغت الهشبُت التي تهذف بلى حعُِل حهمُم فِم اللشآن  الهلماء الخبراء ًىاكشٓن ك

ٓزٓق بّ , ْالخذًث الزي ٌعخخذم حمًُها اللغت الهشبُت ٓ مطذس م ْالخذًث َ اللشآن 

ٓ الخاٌ في اللشان. لللاهٓن بدُث ًؿلب مىا ؤن جيٓن اللغت الهشبُت ٓسة ًٓظف , هما َ : ض

۰۲ 

                                                             
 Sahkholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Jawa Timur : CV. LISAN 

ARABI, 2017 ) HAL 48-49  
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ا ٍُ  ٍبهًّ َىا
ْ
َضل

ْ
ه
ً
ْشآًها ؤ

ُ
ا ك ًُّ ْم  َنَشِب

ُ
ى

َ
َهل

َ
َن  ل ْٓ ْهِللُ

ً
 . ح

ٓسة في اللشآن ؤهثر مً نششة ؤماهً ,  بِىّ في الاًت , اإلاالمذ الهشبُت اإلازو

َلْذ 
َ
ل اِط  َغَشْبَىا َْ ا فيِ  ِللىَّن

َ
ز ُلْشآِن  ََ

ْ
ًْ  ال ّلِ  ِم

ُ
ٍل  و

َ
ْم  َمث ُِ َهلَّن

َ
َن  ل ْْ ُش

َّن
ه

َ
َخز ًَ٢٧    

ً
ْشآها

ُ
ا ك ًُّ ْحِرِري َنَشِب

َ
 غ

ٍج  َٓ ْم  ِن ُِ َهلَّن
َ
َن  ل ْٓ ُل خَّن ًَ۲۸. 

ٓاد , ْفلا ألخمذ دحاهان في مىهجُت اللغت الهشبُت ٓ نملُت جلذًم م حهلم اإلافشداث َ

ْ مفشداث الخضاهت ههىطش في حهلم اللغت الهشبُت ْلزلً، فةن . الخهلم في شيل ولماث ؤ   

 بخهلم بهؼ ؤهماؽ 
ً
حهلم اللغت الهشبُت اإلاىكمت في ماظعت حهلُمُت ًجب ؤن ًيٓن مشجبؿا

في حهلم اإلافشداث َىان نذد كلُل مً ألاشُاء التي ًجب ؤن جيٓن نلى . الجمل راث الطلت

: َا بِىت مً

ٓم معخلل، , الخهلم في مفشداث ال ًلف ْخذٍ .1 ٓص جذَسغ اإلافشداث همٓغ ال ًج

 . ْ اإلادادزت, اوشاء, اظخمام, بال ؤهّ ًشجبـ الخهلم اإلاؿالهت

ْفلا لعُاق الجملت , جلُُذ اإلاهجى .2 في اإلافشداث ًجب ؤن ًيٓن مهجى ملُذة 

ْاخذة ًمىً ؤن ًيٓن لِا بهؼ اإلاهجى, ْخذَا للمبخذثحن، فمً . جزهش مفشداث 

ألافػل ؤن جذسط بلى مهجى العُاق اإلاىاظب ختى ال لىعش اَخمام الؿالب 

                                                             
 Q.S. Yusuf 12:02  

 

 QS. Az-Zumar: 27-28 

 Djanan Asifuddin, “Workshop Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab” dalam 

http://www.umy.ac.id/berita, diakses tanggal 10 februari 2019 
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اث ششح مهجى الهادًحن التي ْغهذ َالِا , ؤما باليعبت للمخلذم. ْالزهٍش

ٌٓ مهجى اليلمت اإلاشاس بليها ْالخفىحر نلى هؿاق ؤْظو خ  .اإلاعلخت مو البطحرة 

اإلافشداث في العُاق، بهؼ مً اإلافشاداث باللغت الهشبُت ال ًمىً فِمِا دْن  .3

ٍْيبغي ؤن جذسط مثل َزٍ اإلافشاداث . مهشفت نلى هُفُت اظخخذامِا في الجملت

 <فِم'في ظُاق نذم حجب الؿالب 

م جشحمت اليلماث بلى . الترحمت في الخذَسغ في مفشاداث .4 مفشاداث الخهلم نً ؾٍش

ٓي نلى بهؼ الهُٓب لت، لىىّ ًدخ كذ جللل هلاؽ  <اللغت ألام هي ؤظِل ؾٍش

ٍٓت الؿالب نىذ اظخخذامِا في الخهبحراث نىذ الخهامل مو  الػهف َزٍ مً نف

ْهمان مش ول اإلافشداث مً  ْ ؤشُاء مً اإلاعجم، في راهشة الؿالب،  واثىاث ؤ

ْرلً، ًٓص ى باظخخذام  ٓاد ضلبت مىاظبت في لغت الام،  اللغاث الاحىبُت فيها م

لت في الترحمت هأخش ظالح في حهلم اإلافشداث، حعخخذم لليلماث  َزٍ الؿٍش

ا إلاهشفت اإلاهجى ْ اليلماث التي ًطهب بقِاَس  .اإلاجشدة ؤ

ْهِعُا بلى  ٓاٍ اإلافػل، اإلافشاداث الهشبُت للؿالب في بهذ نىذ اإلاشاحهت مً معخ

: زالزت، منها 
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ْهِعُت،  (1 مفشاداث ظِل ألن َىان حشابهاث مو اليلماث في اللغت ؤلاهذ

 .نلماء ، هخاب ، هشس ي ، سخمت: مثاٌ 

ٓد ؤْحّ حشابّ  (2 ْغحر الطهبت، نلى الشغم مً نذم ْح اإلافشاداث اإلاهخذلت 

ْهِعُت، مثاٌ  رَب ، ظٓق  ، مذًىت: في اللغت ؤلاهذ

ْهؿلّ، مثاٌ  (3 ٓس  ، اهضلم.: مفشداث ضهبت، هالَما بعبب شيلّ   ، جذَ

ٓلى  اظخ

 هضف الخعليم في مفغصاث .2

: الِذف الهام لخهلم اللغت الهشبُت هي 

 جلذًم مفشاداث حذًذة للؿالب (1

ب الؿالب نلى كشاءة اإلاكفشة بشيل حُذ ْصخُذ، ألن  (2 جذٍس

ْاللشاءة  ْالصخُذ ٌعلم إلاِاساث الخدذر  الىؿم الجُذ 

 .بشيل صخُذ ْصخُذ

 .فِم مهجى مفشداث، في ظُاق حملت مهُىت (3

ْجمىحن اإلافشاداث في الخهبحر اللفكي  (4 كادسة نلى جلذًش 

ْفلا للعُاق . ْاإلاىخٓب 
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كامىؽ الجيب والخىميت  .4

جطىيغ كامىؽ الجيب باللغت العغبيت  .أ 

ف، ٓ مهْش ٓ  هما َ ْحّ الخدذًذ اإلافشداث َ ٓي نلى  كامٓط الجُب الزي ًدخ

ٓ مبجي نلى . اللامٓط الزي ًمىً ؤن جاخز في ؤي ميان خُث ًمىً خفل شيل ضغحر َْ

ٓد كامٓط نشبي خاص إلاذسظت  ْح ٓا بلى نذم  اإلاخٓظؿت هخاثج الباخثتًً الزًً خلط

ٓمُت الثاهُت  ٓاغُعي مً , الخي ْكامٓط م مُذان، بال حهلم الىخاب الؿالب اللغت الهشبُت، 

 ٔ ٍٍٓش مشة ؤخش ٓ كامٓط ًجب جؿ ٓم .خاسج اإلاذسظت َْ اللامٓط " هزالً حاهب مً ه

ٓي نلى مفشداث راث " الجبي ْفلا لىمارج اللامٓط اإلاشترهت، بدُث ًدخ ْظِخم جطمُم 

ٓمُت .  الطلت باإلافشداث اإلاعخخذمت في الخُاة الُ

ظِخم بهخاج " اللامٓط الجبي"  َزا جطمُم اللامٓط ، مً حاهب اللغت، 

ْهِعُا ْالبهاظا اهذ ٓ  .الباخثتًً ظٓف حعخخذم لغخحن، الهشبُت  ٓم مً اللامٓط َ َزا الى

ف ؤًػا باظم كامٓط الترحمت ألهّ في نملُت لغت اإلاطذس  ْوعُا)اإلاهْش بلى اللغت  (اهذ

. ْالهىغ بالهىغ (الهشبُت)اإلاعتهذفت 

ٓاد في اإلافشداث  اظخخذام مىهج الترحمت " اللامٓط الجبي" نلم اإلاىهجُت بنذاد اإلا

فت باظم ْ اإلاهْش ْهِعُا بلى الهشبُت ؤ ْوعُا“ مً البهاظا اهذ ، زم في َزا " الهشبُت-اهذ
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م جشحمت .اللعم، ، ْظٓف ٌعخخذم الباخثتْن الىكام ألابجذي بشيل نام هي نً ؾٍش

ٓسجّ بالخخابو مً بذاًت اليلمت  ْ ضفداث مف ٓ شاجو  Z”ختى A"ول اللغاث ؤ  َزا الىكام َ

. ْظِل الاظخخذام مً كبل معخخذمي اللامٓط

ٍٓش كامٓط الجُب ًشجبـ باخخُاس اللغاث، اخخُاس اليلمت،  اظخخذام اللغت في جؿ

ْجشجِب مفشاجاث حُذة، اللغت الهشبُت اإلاعخخذمت في كامٓط الجُب هي اللغت اإلاعخخذمت 

ٓمُت ٓ اللامٓط الزي ًمىً ؤن حصجو . في الخُاة الُ ٓحي كامٓط حُب حُذ َ ٓ ما ً َزا َ

ٓمُت ْجؿبم في الخُاة الُ  ،ٌٓ ْخفل، الفػ اظخخذام اللغت . ْجدفحز الؿالب نلى اللشاءة، 

ٓاب مو الهشب الخلُلُحن  ٓ وان ًمىً اظخج ن هما ل في اللامٓط ظُجهل الؿالب ٌشهْش

.  مً خالٌ اإلافشاداث التي هي دًىمامٓط

ْاضر   ٓ ٓم مً اإلافشداجيُا َ ٓكذ هفعّ، فةن اخخُاس اإلافشاداث في كامٓط ه ْفي ال

 .ْلِغ مفشاداث ؤحىبُت للؿالب

 جصميم .ب 

ْالعُاق،  اًا مخخلفت  فاث الخطمُم مً ْص ٓكذ الخاغش َىان الىثحر مً حهٍش في ال

ْحغُحراث في الفِم ملاسهت بالفىشة العابلت التي  ٍٓال  خا ؾ ْكذ شِذ الخطمُم ؤًػا جاٍس

                                                             
 Abdul Hamid, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2008 ), hal 107-108  
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اظخهشاع مخخلف الخهاٍسف للخطامُم . جشهض نلى الهىاضش الضخشفُت بذال مً ْقُفت

ت ٓ حِذ خل اإلاشاول لخلبُت الاخخُاحاث البشٍش ٓدة، الخطمُم َ . اإلآح

جّ ٓ مبحن في مخخلف  فِم الخطمُم الهلالوي لّ رْس  في العىت ظخٓن، هما َ

ٓ الخالي  : الخفاَماث التي ؤنشب ننها نلى الىد

ْاضر (1 ْاخذ  ٓ خل للمشاول مو َذف   الخطمُم َ

ٓنُت (2 ٓ هخاثج الهىاضش اإلاادًت ألاهثر مٓغ  الخطمُم َ

ْمبادسة لخغُحر الهمل البششي  (3 ٓ نمل   الخطمُم َ

ٓس َِعىذ في الىخب جطمُم، نّبر نً مهجى الخطمُم   ْفلا للبرْفِع

“Design is to design a design to produce a design”  جطمُم 'اليلمت الشابهت '

ٓد ٓ اإلالط  : ؤنالٍ َ

1)  ٔ ٓم الىٓ ٓما مفِ  نم

 ألافهاٌ حشحر بلى ألاوشؿت (2

  اظم ٌشحر بلى فىشة (3

 اظم ٌشحر بلى فىشة  الى مىخج النهاجي (4

                                                             
 Agus Sachari, Metodologi Penelitian Budaya Rupa (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005 ),hal 

5. 

 John Heskett, Design: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 

2002 ), hal 3 

 



38 

 

ْوعُا هي مفشداث الجذًذ لخؿّ مفشداث، لىً ال " جطمُم"في الاٌْ مذة  في الاهذ

ْاإلاِىُت. حهبر نً الهلم ْاظو في جطمُم الهلمُت  . َْعخخذم نلى هؿاق 

ٓم الخطمُم ال ًمىً ؤن جيٓن وافُت في الىفعّ ْنل ٓ . هفشم مً الهلم،  الخطمُم َ

ٓم  ْ غحر مباشش، مً مخخلف الهل ٓاء بشيل مباشش ؤ الهلم الزي بجي مً خالٌ ؤلاكشاع، ظ

 ٔ  .ألاخش

:  اإلاهشفت الخطمُمُت اإلاخماًضة في ؤسبو فئاث مً اإلاهشفت

ٓدة اٌ (1 ْ ؤشياٌ  مهشفت ألاشُاء، ٌشمل الىكام، جخؿُـ، بيُت، ح اإلاادًّ 

 الياثً

 مهشفت الاظخخذم، ْقُفت زم الياثً, مهشفت اإلاماسظت (2

الخطمُم، نملُت  مهشفت الهملُت، مهشفت مىهجُاث الخطمُم، نملُّ (3

 . ؤلاهخاج، ْالاظتهالن

ت حُذة  (4 ت اإلاخخلفت لخطمُم، هكٍش ٓاهب الىكٍش ت، مهشفت الج مهشفت الىكٍش

ٌٓ جطمُم الياثً، جطمُم نلم الىفغ، بهذ الخبادٌ، بهذ الاحخمانُّ،  خ

 .بهذ الجمالُّ

                                                             
 Yasraf Amir, Sebuah Pengantar Komprehensif (Yogyakarta: Jalasutra, 2010 ), xi   
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، َىان نىاضش حشيل رلً بدُث  ْبهباسة ؤخٔش  ،  نىاضٍش
ً
ٓد واثً داثما ْح ًكِش 

. ًمىً ؤن جخدلم في واثً

ٓناث نىاضش الخطمُم الشثِعُت، هي :  َىان ؤسبو مجم

ٓم، منها  (1  هلؿت، خـ، خلل، ْشيل: الهىطش مفِ

ْاإلالمغ: الهىطش الفىٓن الجمُلت، منها  (2  الخهبحر، الدجم، اللٓن، 

ٓصن: الهىطش الجمهُت، منها  (3 ْال ٓكف، الفػاء،   الاججاٍ، اإلا

ْس، منها  (4 ْاإلاِام: الهىطش د ْاإلاهاوي   .الخللُذ 

ْ جطمُم لياثً مهحن  ٓ نملُت جخؿُـ ؤ ًمىً للمالف ؤن ٌعخيخج ؤن الخطمُم َ

ْمفُذة للخُاة . دهذف بلى ؤن ًيٓن للياثً الزي جم بوشاٍئ ْقُفت، لذًً كُمت الجمالت، 

 هيفيت إعضاص اللىاميـ .ج 

ٓناث ْججمُهِا مً كبل مجم جُا  . بنذاد اللامٓط مِمت ضهبت، نادة ًخم رلً جذٍس

ٓ الخالي :  بطفت نامت، ْظٓف جزَب بنذاد اللامٓط مً خالٌ ؤلاحشاء نلى الىد

 جطمُم اللامٓط .أ 

 ٓ ٓلحن اللامٓط جدذًذ ألاشُاء َ :  في َزٍ اإلاشخلت، ًجب نلى اإلاد

 الغشع مً بنذاد اللامٓط (1
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 مذخل الهمل (2

ٓهت لّ، سؤط  ٓاث اإلاي ت مثل الل ٍس ٓاد الػْش ٓ اللامٓط في حمو اإلا زم ظِبذؤ مجمه

 ٔ ْاإلاهذاث ألاخش ٓاظِب  ْالخ . اإلااٌ 

ب البُاهاث .ب   جذٍس

فلـ اإلافشاداث اإلاعخخذمت مً كبل الؿالب ظِخم جػمُنها في اللامٓط، زم َاالء 

ٌٓ نلى ملخؿف مفشاداث إلدساحِا في  اإلاجمهحن اللامٓط كشاءة نذد مً ألانماٌ للخط

ْكذ الخم ْمشجبت بهذ . اللامٓط في  ٓ آلاخش  ْاخذ جل َزا اإلافشداث دخل في اللامٓط، 

ٓمُت. الترجِب ألابجذي .  ظِخم حسجُل حمُو اإلافشاث اإلاعخخذمت في اللغت الُ

ٓجش ٓم ظِل بمعانذة ؤحِضة الىمبُ ْلىً الُ ٓ نمل زلُل  . َزا الهمل َ

ٌٓ نلى البُاهاث ْألاظالن .ج   الخط

ٓ بحشاء مِم حذا ، ارا ال، زم . َزا ؤلاحشاء َ
ً
ظِخم فشص ول ولمت جم حسجُلِا ؤبجذًا

ٓس نلى مهجى ولمت . ًطبذ اللامٓط نذًم الفاثذة ألهّ ظُيٓن مً الطهب حذا الهث

ٍْا، ًمىً اللُام بهزا الهمل مً خالٌ اإلازهشة في اللامٓط، بدُث ًمىً بنذاد  ًذ

ٓلت . بهذ رلً بهؼ اإلافشداث في اللامٓط. َزا اإلافشاداث بعِ

 مهالجت البُاهاث .ص 
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عِا، زم ًجب جدلُل َزٍ البُاهاث ْجىَش في َزٍ اإلاشخلت . بهذ حمو اإلافشداث 

:  ظٓف اإلاجمهحن اللامٓط جطيُف َزٍ اإلافشداث هي 

 مفشداث التي ال دادي لِا (1

 اإلافشداث الجذًذ (2

 اإلافشداث الجذًذ لم اظخخذام (3

 اإلافشداث حغُحر في اإلاهجى (4

ٓد الخللُذًت، خز مفشاداث حذًذة  ْح زم ظٓف ًخلم اإلاترحمٓن اللامٓط نذم 

ٍٓت التي خػهذ لخغُحر اإلاهجى بلى سجبت   ". بنؿاء مهجى"ْك

 بنؿاء اإلاهجى .ه 

ٓم  ٍْمىً اللُام بزلً باظخخذام الهل بنؿاء اإلاهجى ٌهجي ششح مهىىاإلافشداث، 

ْالهملُت ٓامِغ . الذاللُت  ٓاد مشحهُت مثل الل ًمىً للمبرمجي اللامٓط اظخخذام م

ٓدة، معشد، ا للبدث نً اإلافشداث اإلآح  .ْغحَر

 جصميم اللامىؽ الجيبي .ص 

ٓ كامٓط  ْاخذ َ ٓم  ْاإلاطؿلر في ً ٓي نلى اإلافشاداث  اللامٓط اإلاذمج الزي ًدخ

ْلىً َزا ًخخلف بااإلاذسظت  ْهِعُا،  اإلاخٓظؿت للمطؿلر الهشبي لِغ هادًسا في بهذ
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ٓمُت الثاهُت  ٓحذ كامٓط نشبي , الخي  بلى هخاثج البدث ًخلظ بلى ؤهّ ال ً
ً
مُذان، اظدىادا

للبػت اإلاخهلمحن، ما لم ًخم جؿبُم اللامٓط اإلاعخخذم مً كبل مهلم حذًذ نلى 

ٓاغُهُت مً خاسج اإلاذسظت ٓامِغ اإلا .  اإلاخهلمحن التي هي الل

. جم جطمُم لخىاظب همارج اللامٓط اإلاشترهت "اللامٓط الجبي"الن مً الجيغ 

ٓي نلى اإلافشصة  ٓٔ اللامٓط ًدخ ْمدخ ْاإلاطؿلر بذكت  بدُث ًخم اخخُاس ول اإلافشاداث 

ٓمُت . اإلاشجبؿت باإلافشداث اإلاعخخذمت في الخُاة الُ

ظِعخخذم الباخثتْن " اللامٓط الجبي"َزا جطمُم اللامٓط، مً اللغت 

ْوعُا ْ اللغت الاهذ ٓم مً اللامٓط . اإلاطىهٓن لغخحن، هي اللغت الهشبُت  َْهشف َزا الى

ْوعُا) مً اللغت مطذس ؤًػا ً كامٓط الترحمت ألهّ في نملُت جبذًل اللغت الى اللغت  (اهذ

 . (الهشب)الِذف 

نلى الجبهت اظخخذام مىهج " اللامٓط الجبي"نلم اإلاىهجُت بنذاد مادة اإلافشداث 

فت باظم  ْ اإلاهْش ْهِعُا بلى الهشبُت ؤ ْوعُا" الترحمت مً البهاظا اهذ زم في َزا " الهشب-اهذ

م ججمُو ول  اللعم، ظِعخخذم الباخثتْن الىكام ألابجذي بشيل نام، هي نً ؾٍش

ْ ضفداث مفشصة بالخخابو مً بذاًت الخشف  ٓ شاجو . ”Z“ ختى "A" اللغاث ؤ َزا الىكام َ

ؤما الجضء الثاوي مً اظخخذام مىهج . ْظِل الاظخخذام مً كبل معخخذمي اللامٓط
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فّ ْ مهْش ْهِعُا بلى الهشبُت ا ْوعُا"  الترحمت مً البهاظا اهذ ارا في اللامٓط "الهشب-اهذ

. الجبي ظِخم جطمُم الخلا

ْسكت نلى ؤظاط الخشف ألاٌْ  ٍٓش كامٓط الجُب مو هكام مفطلُت في بنذاد  جؿ

ٓباث مً  مً اإلافشداث، دْن الخاحت لشئٍت الاشخلاق ًجب ؤن ًيٓن اإلافشداث لخجىب الطه

ٓانذ اللغت الهشبُت ٓ ضشف,( اإلاعخخذمحن الزًً لم ًخلً ك . (هد

مو َزا الىكام مفطلُت، كامٓط الجُب ظُيٓن ظِل الاظخخذام مً كبل ؤي 

ٍٓاث الخهلُم . شخظ نلى حمُو معخ

 ميضان, املضعؾت املخىؾطت الحكىميت الثاهيت  الشخصيه  .ب 

ٓمُت الثاهُت  ْلذ مً الشاثذة اإلاذسظت اإلاخٓظؿت , اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي مُذان 

ٓمُت مُذان وان ًلو ؤضال في الشاسم فىجُم ٓكو . الخي م ٌعخخذم هم ألن مبجى الؿٍش

ٓمُت مُذان بىِذ في  ٓمُت الثاهُت مُذان، ارا اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي ٍٓت الخي اإلاذسظت الثى

ٓمُت مُذان في الشاسم فىجُم ختي  ٓمبان، زم اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي ٓكو حذًذ في فخ م

ٓسان سكم ۱۹۸۴في العىت . ۱۹۸۴بهُذ مىز  ٌٓ الذساظُت اإلابيُت في الشاسم فحراج  ۳ الفط

ْهباس ۱۹۹۶في العىت . اإلاهلذٍ اإلاُذان اظدُذ ٓد ْضشاناث الصخطُاث  الث حِ  مً اإلادا

ٓمُت  ٓمُت مُذان، زم الفطل  اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي اإلاشبحن اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي
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م بحراجٓن سكم   اإلاهلذٍ اإلاُذان اظدُذ ضىو اإلاذسظت ۳الثاهُت مُذان ًلو نلى ؾٍش

ٓمُت الثاهُت مُذان ٓمُت الثاهُت مُذان. اإلاخٓظؿت الخي  في بذاًخّ اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓاسد الخهلم لذًّ زماوي ْالهمل  همشهض م ْالخدلُلاث  ٓد  ٌٓ دساظُت، بفػل الجِ فلـ فط

ً اإلاعاخاث جليها  الشاق ْنشٍش ٓدة، ْآلان ْضلذ غشفت الذساظت حعهت  ٓح مً اإلاذسظت اإلا

 ٔ . معاخاث ؤخش

ٓسان، هُىاحً بْش  و فشاج ٓمُت الثاهُت مُذان في الشاَس اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓمؿشة الشمالُت  ٓان،اإلاذًىت دًلي ظشداج، ظ اإلاذسظت هي اإلااظعاث  . ۲۰۳۷۱فشحٓث ظِخ

ٓمُت الثاهُت مُذان باالظالم،  الخهلُمُت الذًيُت دهذف بلى جدلُم اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ْالعلُمت بُئُا ٓدة  . الج

ٓمُت الثاهُت مُذان لذًً بشهامج حهلُمي ٌشحر بلى اإلاهشفت  اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

التي ًفِمِا ؤلاظالمُٓن بشيل خاص مً اللشآن مً خالٌ حهلم اللغت الهشبُت مً خالٌ 

. بجلان اللغت الخللُذًت في اللغت الهشبُت

 ْالاهػباؽ بدُث جػم َزٍ اإلاذسظت 
ً
اإلاذسظت لذدها مخهلمحن ؤخالكُحن حذا

ٓٔ اإلاخٓظؿت . مذسظت مفػلت في مذًىت اإلاىبُت نلى معخ

  الهيكليالخفكير .ج 
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ٓان َزٍ  ْفلا لؤلَذاف، بؾاس الخفىحر راث الطلت بهى مً ؤحل َزا البدث لدشغُل 

ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي لتركُت بجلان  اإلافشداث لذٔ جالمُز "الذساظت هي  جؿ

ٓمُت الثاهُت  الخفىحر الُِىلي، تهذف بلى " مُذان, الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ششح مشاخل البدث ْؾاإلاا اظخمشث نملُت البدث في اظخخذام البدٓر ألاظاظُت التي جم 

ا .  بحشاَئ

ٓماث  ٌٓ اإلاهل ْالخهلم ظٓف حهمل بشيل فهاٌ نىذما ًمىً كب غ  نملُت الخذَس

ٓلت مً كبل الؿالب ٓ ؤخذ العبل لدعُِل . اإلالذمت مً كبل اإلاهلم بعِ الخهلم ؤلانالمي َ

ٓاد التي ًلذمِا اإلاهلم للؿالب ْلدعُِل فِم اإلا ٓاد للمهلمحن  ٓفحر اإلا ْاًػا في نملُت حهلم  .ج

اللغت الهشبُت ظُيٓن ؤظِل برا وان اإلاخهلمحن لذدهم الىثحر مً اإلاكفشاث مً خالٌ كامٓط 

. الجُب لُخم بوشاٍئ

ٓمُت زم ٌعخغشق ْظاثل  لدعُِل خفل اإلافشداث اإلاخخلفت اإلاعخخذمت في الخُاة الُ

ٓ ظِل ؤن جدمل خُث لزلً البدث  ؤلانالم الخهلم لالَخمام مثل كامٓط الجُب الزي َ

ْ لخدذًذ  ٓمُت الثاهُت مُذان  ٍٓش اللامٓط الجُب لؿالب اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي لخؿ

ادة ؤداء الؿالب بهذ اظخخذام اللامٓط الجُب ٓٔ حذْٔ كامٓط الجُب مو ٍص  .معخ
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 يتفغض .ص 

ٓ حهلم ؤكل وشاؾا، ألهّ بذْن  حهلم اللغت الهشبُت بذْن كامٓط حُب ظُخلم ح

ٓبت في فِم اللغت الهشبُت ْلىً نلى الهىغ . كامٓط حُب نىذَا الؿالب ظُجذْن ضه

ْالخهلم ظُيٓن  غ  مً رلً نىذما كامٓط حُب اللغت الهشبُت اإلاعخخذمت في نملُت الخذَس

. ؤهثر فاثذة للؿالب ْخاضت في بجلان مفشاداث

ٓكو ؤن ًدطل الؿالب نلى  مو جطمُم َزا اللامٓط الهشبي الجزاب مً اإلاخ

ٓمُت الثاهُت مُذان ًمىً جدعحن بجلان اإلافشاداث  الطف العابو اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓاضل مو اللغت  ْحعُِل الخ الهشبُت بعشنت، لزلً فمً العِل فِم اللغت الهشبُت الخهلم 

. الهشبُت
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الباب الثالث 

طغيلت البدث 

 أهىاع وهماطج البدث .أ 

ٓحُا التي ال ًمىً  ٓل ْالخىى ٍٓش الهلم  ٌٓ، جؿ ٓ ْظُلت للخط البدث َ

ْجطبذ ؤمت راث زلافت  ذ ؤن جخلذم  ججاَلِا في نملُت خفت الخشهت برا واهذ ألامت جٍش

 .نالُت

ْجلذًم الهلم الزي ًمىً خعاب  ٓس، خفش  لت البدث هي ْظُلت للهث ؾٍش

ْكذ ؤنذث مو . ضذكّ نلمُا ْاللُام بزلً  لت البدث هي الخفىحر  ٍْمىً ؤن ًلاٌ بن ؾٍش

ْجدلُم ؤَذاف البدث . ألاوعب إلحشاء البدٓر 

ٓرج  ٍٓش البدث، ٌعخخذم َزا الىم ٓ جؿ ٓم البدث في َزٍ الذساظت َ ه

ٍٓش. البدثي البدث الىٓدي ْالخؿ لت البدث  ٓ في البدث الهلمي الىٓدي ؾٍش ٓه ٓحُ  ْفلا لع

ْاخخباس فهالُت اإلاىخج ٓم البدث اإلاعخخذم إلهخاج مىخج مهحن  ٓ ه لل . َ
ُ
هفغ الص يء الزي ه

ٍٓش  ْالخؿ ٌٓ ؤن البدث  ٓي التي جل  مً كبل هاها في هخابها نً ؤظالُب البدث الترب
ً
ؤًػا

                                                             
 Salim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2018 ), hal 15 
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ٓد، ًمىً ؤن ًيٓن  ٓح ض مىخج م ْ حهٍض ٍٓش مىخج حذًذ ؤ ٓاث لخؿ ْ خؿ هي نملُت ؤ

 
ً
 معاْال

ٓرج البدثي البدث الىٓدي، لِس ي ج مُلٓق البدث  ٌعخخذم َزا الىم

ٓم البدث  ٓ في الؿبُهت مً كبل مٓغ ٌٓ انها دساظت تهذف بلى فِم قاَشة ما َ الىٓدي ًل

ا، ْغحَر ْالهمل  ْالذافو  م الٓضف  نلى ظبُل اإلاثاٌ العلٓن، ؤلادسان  ْنً ؾٍش ولُا ً ً ً

ْاللغت، في ظُاق خاص ؾبُعي مً خالٌ اظخخذام مخخلف الؿبُهُت  باليلماث 

 .ألاظالُب

ْاإلاجاٌ  لت البدث  عُان في هخاب الخهلُم الىمي ؾٍش ْاَس ْفلاٌ مُلض، 

ت،  ْ الخخباس هكٍش ٍٓش لِغ لطُاغت ؤ ْالخؿ الىٓدي للخهلُم الغشع ألاظاس ي مً البدث 

ٍٓش مىخجاث فهالت لالظخخذام في اإلاذاسط ٓما ً . ْلىً لخؿ ٍٓش نم ْالخؿ ٍْىؿبم البدث 

ٓكذ هما ًىمل ، ْال ْالصخطُت،  ًخم هلل اإلاىخجاث لخلبُت الاخخُاحاث  نلى اإلاطؿلر، 

ٓاضفاث مفطلت ْمشاحهخّ ختى ًخم , نىذ بهماٌ. اإلادذدة مو م  
ً
ًخم اخخباس اإلاىخج مُذاهُا

                                                             
 Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2005 ),hal.164    

 

 Lexy J moleong, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung:rosda, 2014 ), h. 6 
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ْلي مهحن مً الفهالُت ٓٔ ؤ ٍٓش مً ش يء .  جدلُم معخ ْالخؿ ْسة البدث  ٓ سغم مً ؤن د ل

ٓدة مطممت لخلبُت اخخُاحاث مجاٌ الخهلُم ميلف،  .ْلىً بهخاج مىخجاث راث ح

ٍٓش .ب  ْالخؿ  مشاخل البدث 

 حهٍشف اإلاشخلت .1

ْ حهٍشف  -االلامٓط الجبي الهشبُت"الغشع مً َزٍ اإلاشخلت ًدذد 

ْوعُا ٓرج الافتراض ي مً اللامٓط " . اهذ ٓ اإلاشخلت إلنذاد الىم َزا الخهٍشف اللامٓط َ

ٓٔ : الجُبي منها  ٓمُا)اللامٓط اإلادخ ْ الخخؿُـ  (مفشداث ً الغؿاء ألامامي، )الٓحّ ؤ

ٓد، الخـ، الاخش ْحهلُماث الظخخذام اللامٓط(الغؿاء الخلفي، الهم  ، .

ٓاث جدلُل حهٍشف اإلاشخلت : هي ,زالر خؿ

 جدلُل الاظخلطاجي (1

ْ الخلمُز، , "اللامٓط الجُبي" جدلُل اإلاعخخذمحن اإلادخملحن  اإلاثل مذسط 

ٓمُت الثاهُت مُذان، الخطٓضا  , جدلُل اإلاعخخذمحن اإلادخملحناإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ْنملُت ٓامِغ لخيٓن ظِلت   . ٌهمل للباخثحن في ْغو حهلُماث الظخخذام الل

 جدلُل البُاهاث (2

                                                             
 Emzir, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, ( Depok: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2017 ), hal. 263-264  
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ْوعُا-الهشبُت)نملُت اخخُاس ههج اللامٓط باظخخذام ْحِحن  ،  (اهذ

اخخُاس اإلاىهجُت اإلاىاظبت خعب الخاحت، جدذًذ حجم كامٓط مطمم خعب نذد 

. اإلافشداث التي ًدملِا اللامٓط

 جدلُل ألاَذفُت (3

ْ ضُاغت الغشع مً اللامٓط بلى ؤن ًخم بصالت، مو  ٓ جدلُل لخدذًذ ؤ َ

ٓاظؿت  ٓافم مو هؿاق اإلاخ ْحغؿُت اإلافشداث التي جخ ٓنّ ،   .جدذًذ منهجي، مً ه

ٓٔ الخخؿُـ .2  معخ

ٓما ًثبذ فُالطىانت   ٓٔ الخخؿُـ بما ؤّن الخذابحر نم َزا اإلاعخ

:  اإلاعجم، منها خمعت 

ٓة هي  (اإلافشداث )مشخلت حمو البُاهاث (1 ٓنت مفشداث : َزٍ الخؿ مجم

ٓكو، : مً مخخلف آلاداب مثل الىخب، اإلازهشة ، اإلاجالث، ضفداث اإلا

ٓنت، الصخف، ْالاخش  .اللامٓط، اإلآظ

ٓة  (2 ٓة هي ؤَم خؿ مشخلت اخخُاس اإلافشداث في مفشداث، َزٍ الخؿ

ْالخلُُم الهمُم الخخُاس  إلاالف اللامٓط هما ؤهّ ًإخز الترهحز 

ٓم  .اإلافشداث اإلاعخخذمت في ول ً
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ت للغت الهشبُت  (3 مشخلت الترحمت َزٍ اإلاشخلت هي مشخلت اللغت ؤلاهجلحًز

ٓحُّ . ْالهىغ بالهىغ ٍْا ً مً خالٌ ج جخم نملُت الترحمت ًذ

ْؤًػا بلىترْهُا مً خالٌ الترحمت نبر ؤلاهترهذ،  ٓنت  ٓامِغ اإلاؿب الل

 ٔ ٓدًا ؤخش ٓاكو ب  .جشحماث مجاهُت إلا

ْجشجُبها , مشخلت الىخابت في مِشحان (4 ٓة هي هخابت اإلافشداث  َزٍ الخؿ

ا الباخثتْن، هخاباجّ الهشبُت -ْفلا للىكم اإلاىهجُت التي اخخاَس

ْوعُا مً الُمحن الى الشماٌ ْفلا . اهذ حمُو الهىاضش التي جم فشصَا 

 .(اوامً)ألبجادًت ْألابجذًت 

جطمُم الخطامُم في : اللامٓط اإلاشخلت الخطمُم اإلاادي، منها  (5

ْ اللامٓط الغالف الخاسجي،  اللامٓط، جخؿُـ الغؿاء الذاخلي 

لم  ْالشبـ، َْ ْالجاهب ظمً اللامٓط ،   ،ًٍٓ ْالخل ْاخخُاس اإلادشف، 

 .حشا

 مشخلت الخىمُت .3

ْاإلاطادكت نلُّ مً  ٓ بهخاج كامٓط مذمج جم مشاحهخّ  الغشع مً َزٍ اإلاشخلت َ

منها زالزت . كبل خبراء في مجاٌ اللغت الهشبُت، خبراء الترحمت ْخبراء جطمُم اللامٓط



52 

 

ٓ الخلُُم اإلآغٓدي للخبراء في مجاٌ  (1 الخصخُذ اللامٓط، بمهجى  الخصخُذ َ

ْمطمم هخب)نملِم  الخصخُذ ؤحٔش الباخثتْن مً خالٌ . (ضىانت اإلاعجم، جشحم 

 ٌٓ ْاإلالابلت اإلاباششة مً كبل الباخثتًً للخبراء مً ؤحل الخط وشش اللاثمت العئلت 

ٓرج اللامٓط ْمذخالث للباخثحن في نملُت جطمُم هم  .نلى بُاهاث واملت 

ْججمُهِا  (2 ْلُت اللامٓط التي جم جطمُمِا  ْد للىمارج ألا ، مسر مدذ الاخخباس ألاٌْ

ٓرج .الباخثتًً بلى ملمٓظت مثل اللامٓط ٓ وشش الىم ْد َ بمهجى مسر مدذ

اللامٓط للمعخخذمحن اإلادخملحن في اإلابلغ الهاشش الاوعان مً مذسط اللغت الهشبُت 

ٓمُت الثاهُت مُذانفي  م وشش . اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي َزٍ اإلاسر الباخثت   بالؿٍش

ْ اللاثمت الاظئلت ْ اللاثمت الاظئلت هزالً، جلُُم . همارج اللامٓط  مىاللامٓط 

ٓامِغ همادة للباخثحن لخدعحن الىمارج  ف للمعخخذمحن اإلادخملحن للل مهْش

 .اللامٓط

ٓ بحشاء  ْاخذ منهم َ َىان الهذًذ مً ؤلاحشاءاث ؤلاهماثُت التي كذمِا بهؼ الخبراء، 

ٍٓش ٌشحر بلى بحشاء البدٓر  ٓهٓ، في َزا البدث الخؿ ٓحُ ٍٓش التي كذمِا ظ ْالخؿ البدث 

ٓ مطممت خطُطا الخخُاحاث الباخثتًً ٓه ٓحُ ْفلا لع ٍٓش  ٍْمىً سئٍت بحشاء . الخؿ

ٓسة ْ الط ٓ ؤن ًىكش بلُّ ا ٓه ٓحُ ْفلا لع ٍٓش   البدٓر الخؿ
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3)  

ججشبت الثاهُت، ججشبت الثاهُت، ؤحٔش الباخثتْن بهذ بحشاء الباخثتًً جدلُال ( 3

ْالىلذ لِم ْلى اإلاخهللت بخلُُم اإلاجُبحن، اإلاذخالث  . لىخاثج الذساظت الاظخلطاثُت ألا

بهذ مشاحهت اإلاىخج، ججشبت الثاهُت مشة ؤخٔش مً كبل الباخثت مو اهدشاس الاظخؿالم 

ٓاثُا ْاهدشاس مشة ؤخٔش نش ْاإلاهلمحن  الى نشش الاظخجابّهفعّ   .جخيٓن مً الؿالب 

هخاثج اإلاسر الثاوي لخدذًذ هدُجت جلُُم اإلاجُبحن إلاىخج اللامٓط اإلاىلذ مً كبل 

ٓكُت . الباخثت ٓز ْم ٍٓاث ضالخُت  لِغ رالً، هخاثج الاخخباس الثاوي لخدذًذ معخ

 .اإلاىخج اللامٓط

 مشخلت الاهدشاس .4

: َزٍ اإلاشخلت هي وشش هخاثج البدٓر 

 ؤلامياهُاث ْ
هاإلاشيل  

 حمو

  البُاهاث

 

 

 

 

 

 

 ججشبت
 اظخخذام

 جصخُذ 

 جطمُم

 

 

 جطمُم
 اإلاىخجاث

 جصخُذ
 جطمُم

 ججشبت
 اإلاىخجاث

 جصخُذ

 اإلاىخجاث

 
 اإلاىخجاث

 نام

 جصخُذ

 اإلاىخجاث
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ش بدث وامل (1  جلٍش

ٌٓ هخاثج َزا البدث التي هي حاَضة لليشش في اإلاجالث الهلمُت (2  ملاالث خ

ً اللامٓط الجبي اللغت الهشبُت"الىخاب اإلاىخجاث، هي  (3  حاَض للخلذًم بلى الىاشٍش

ٓصَهِا نلى اإلاخهلمحن في  ْ التي ْج ٓمُت الثاهُت مُذان  اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

 .حهلمَٓا اللغت الهشبُت

 جلىياث حمع البياهاث .ج 

ٓرة مً كبل باخثحن مً  ٓٔ اللامٓط مإخ البُاهاث اإلاخهللت بمدخ

ْهِعُا همطذس البُاهاث الشثِعُت ْالبهاظا اهذ ٓامِغ الهامت للهشب  لِغ مً . الل

اللامٓط، هما ؤخز الباخثتْن مً مطادس بُاهاث ؤخٔش مثل هخب جذَسغ اللغت الهشبُت، 

ٓكو الخهلُم باللغت الهشبُت، بالخش . م

في نملُت اخخُاس  " .ؤبدار اإلاىخبت" جلىُت حمو البُاهاث بإهملِا هي 

ًٍٓ مفشاداث لخدذًذ اليلمت الصخُدت  اإلافشداث ، الباخثتْن اظخخذام الاخخُاس جي

ٓٔ اإلاخٓظؿت ْاإلاتراهمت، مترحمت بلى اللغت اإلاعتهذفت. إلاعخ اإلاخطلت . اإلافشداث اإلاخخاسة 

ْلي، اإلاسر الاٌْ ، اإلاسر الثان، الباخثتْن الزًً ٌعخخذمٓن اللاثمت الاظئلت  بالخدلُل ألا

. ْبسشاداث اإلالابلت
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 مجخمع و عيىت  .ص 

ٍٓشي  ٓ بدث جؿ ٓم البدث اإلاعخخذم في َزٍ الذساظت َ ٓ . ه ٍٓشي َ البدث الخؿ

لت بدث ْ ؾٍش ٍٓش نملُت . حُذ بما فُّ الىفاًت لخدعحن اإلاماسظت اظتراجُجُت ؤ ْالخؿ البدث 

ْ لخدعحن اإلاىخجاث اللاثمت ْخاغهت للمعاثلت ٍٓش مىخج حذًذ ؤ ٓة لخؿ ٓة بخؿ ْ خؿ كذ , ؤ

ْ بشامج ألاحِضة مثل الىخب، ْخذاث، ْظاثل معانذة الخهلم  .جيٓن َزٍ اإلاىخجاث ؤحِضة ؤ

ْ في اإلاخخبر ٌٓ الذساظُت ؤ ٓجش إلاهالجت البُاهاث، . في الفط َْشمل البرهامج بشامج الىمبُ

ْالخهلم،  ْهمارج الخهلُم،  ْ اإلاخخبراث،  ْاإلاىخباث ؤ ٌٓ الذساظُت،  ْالخهلم في الفط

ْالخلُُم، ْؤلاداسة، الاخش ٓحُّ،  ْالخ ب،  . ْالخذٍس

ٓ معخخذمي كامٓط الجُب الزًً َم في اإلاذسظت  مجخمو فيهزا البدث َ

ٓمُت الثاهُت مُذان في الطف العابو، الن، الخلىُاث التي ٌعخخذمِا  اإلاخٓظؿت الخي

ٓاجي دْن انخباس للؿبلاث  الباخثتْن هي ٓاثُت، ألن ؤخز الهُىاث ًخم بشيل نش  نُىت نش

ٓ بشإن ؤحجام . في اإلاجخمو ظي إلحشاء بدٓر ؤخز الهُىاث، اجبو الباخثتْن هطُدت ْس

ْالؿالبالهُىاث مً نششة ؤشخاص .   جخيٓن مً اإلاهلمحن 

                                                             
 Roscoe,  Research Methods for Business, (New York: Holt Rinehart & Winston, 1982 ), hal. 

253 
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ْاظخخذام  ٓاثُا لشئٍت، كشاءة  ا نش نُىت ًخم ؾلب مً الباخثتًً اخخُاَس

ْ ؤلاحابت مً كبل . اإلاىخج كامٓط الجُب زم، شاسن الباخثتْن كاثمت الاظئلت الحاب ؤ

ْ . اإلاجُبحن ٓسة نلى اللامٓط همادة للباخثحن إلاشاحهت ؤ ْاإلاش هما ٌعمذ لِم بخلذًم الىلذ 

ْفلا الخخُاحاث اإلاعخخذمحن مً اللامٓط الجُب . بضالح اإلاىخج 

ْ مٓغٓدي البدث  .1  ْخذة 

ٓ الؿالب في الطف العابو اإلاذسظت  اإلاخٓظؿت ْخذة البدث في البدٓر َ

ٓمُت الثاهُت مُذان ٓ .الخي ٍٓش اللامٓط اللغت الهشبُت الجُبي لتركُت  مٓغٓدي البدث َ جؿ

ٓمُت الثاهُت  , بجلان  اإلافشداث لذٔ جالمُز الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

. مُذان

 مدل البدث .2

ٓمُت الثاهُت اإلاذسظت اإلايان اإلاعخخذم في َزٍ البدث في  اإلاخٓظؿت الخي

ٓان، اإلاذًىت دًلي . مُذان ٓة س ي ج ، فشح ٓسان، هُىاحً بْش في الشاسم فحراج

ٓمؿشة الشمالُت   ۲۰۳۷۱ظشدج،ظ

 املىخجاثاؾلىب ججغبت  .ه 
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اإلاىخجاث هي ًجمو البُاهاث التي ًمىً اظخخذامِا هإظاط لخدذًذ ججشبت 

ْحاربُت اإلاىخجاث اإلاىخجت ٓٔ اإلاؿابلت،  . معخ

ٍٓشي نادة مً خالٌ مشخلخحن  : ًخم بحشاء الاخخباس اليامل للمىخج الخؿ

 ججشبت الفشدًت .1

في َزٍ الذساظت بذؤث ججاسب اإلاىخج مً الاخخباساث الفشدًت التي حهمل 

ْجصخُذ ألاخؿاء في حُب اللامٓط الهشبي، دهذف بلى الخدلم مً صخت  نلى مهشفت 

ٓاد اإلاعخخذمت  ْاإلا ذ مو خبراء ؤلانالم هخلُُم للخبراء ؤلانالمُحن  اإلاىخج، جصخُذ ؤحٍش

ٓامِغ التي جم جىلُدِا مً كبل الخبراء  ٓفت زم ًخم بضالح الل ٓاد اإلآض ٓٔ اإلا هخلُُم إلادخ

ْْظاثل ؤلانالم ٓاد  ا مشة ؤخٔش بلى خبحر اإلا ْاخخباَس ال  . ؤ

 اإلاُذان ججشبت .2

إلاهشفت مذٔ مالءمت كامٓط الجُب باللغت الهشبُت  اإلاُذان َزا ججشبت

ٓمُت الثاهُت مُذاناإلاذسظت فُالطف العابو  ججشبت جم خالٌ نملُت  . اإلاخٓظؿت الخي

ْخذة ججشبت ًجب ؤن جيٓن . الخهلم باظخخذام كامٓط حُب اللغت الهشبُت الخطاثظ 

ْوامل، بما في رلً في اخخُاس ْخذة ججشبت ْاضر   دهذف اإلاىخجاثفي ججشبت . مهخمذة بشيل 
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اإلاىخج بلى جدذًذ حاربُت جطمُم كامٓط حُب اللغت الهشبُت الصخُذ لخدعحن بجلان 

ٓمُت الثاهُت مُذاناإلاذسظت اإلافشاداث للؿالب الطف العابو  . اإلاخٓظؿت الخي

 مسغحاث املىخجاث  .و 

ٓ مىخج في شيل كامٓط حُب اللغت مخشحاث اإلاىخجا  ٍٓشي َ  بدث جؿ

ْهِعُا- الهشبُت باظخخذام لغخحن، الهشبُت : َزا اللامٓط جدمُل . اهذ

ٓمُت (1 ْاإلاطؿلخاث اإلادُؿت باظخخذام اإلافشداث في الخُاة الُ  اإلافشداث 

ْخاضت اإلاطؿلخاث الجذًذة التي غالبا ما حعخخذم مً كبل اإلاهلمحن 

ْاإلاذسظت ْالبِئت   .ْالؿالب 

 .هكام بدث مفشداث ؤظِل ألهّ ٌعخخذم هكام جٓغُذ (2

ٓمت (3 ْاإلافِ  .بسشاداث اظخخذام اللامٓط البعُؿت 

ْهِس ي- نشبي )زىاجي اللغت  (4 بدُث ًمىً اظخخذامّ للترحمت مً  (بهذ

ْ لفِم الىطٓص الهشبُت ْهِعُت ؤ  .الهشبُت بلى البهاظا ؤلاهذ

اإلاشاحو اإلاعخخذمت مً كبل الباخثتًً في ضُاغت َزا اللامٓط حُب هي  (5

 ٔ ٓامِغ اإلاشترهت ألاخش ْالل ٓامِغ نلى الاهترهذ،   الل

ْوعُا (6  الهشبُت -اهذ
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ْغؿاء خلفي  مً حاهب الخطمُم، َزا اللامٓط لذًّ جطمُم غؿاء ؤمامي حُذ 

ْْاضر . جمثُلي لهالم الخهلُم ٓبت بااإلادشف لؿُف  ٍٓاث اللامٓط  .ول اإلافشداث اإلاىخ مدخ

خاٌْ الباخثتْن ؤًػا الخخُاس . (حضء لغت اإلاطذس ْخـ اإلالؿو للغت الِذف)مىكمت بذكت 

ٍٓت ْظِلت الاظخخذام مً كبل اللشاء ْحُذ اإلاىخج اللامٓط ملضم، ك ٓسق  ٓدة ال  ح
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الباب الغابع 

هخائج البدث  

 هخائج البدث .أ 

ٍٓش ْفًلا إلاشاخل ؤبدار الخؿ ْالتي جم Borg and Gallsمً  ًخم ْضف هخاثج البدث   

ٍٓشضمُم، ثنٍشفث :  جبعُؿِا لدشمل  .، جؿ

 نٍشفث .1

جخم اإلاشخلت اإلادذدة مً خالٌ جدلُل الاخخُاحاث هإظاط لخجمُو كامٓط 

ٓاد, جدلُل الاخخُاحاث ًخيٓن مً جدلُل الؿالب, الجُبي . ْضُاغت ألاَذاف, جدلُل اإلا

ْكذسة الؿالب نلى بجلان اللغت الهشبُت جدلُل , الخل جدلُل الؿالب ؤظالُب حهلم الؿالب 

ٓاد ٓامِغ الجُب, اإلا ٓاد الظخخذامِا في بنذاد ك جشجِب , ضُاغت ألاَذاف. اخخُاس ْحمو اإلا

ٓامِغ الجُب لخجمُو ؤفػل ًخم بحشاء جدلُل الاخخُاحاث مً خالٌ . ألاَذاف في ضىو ك

ما , ؤوشؿت اإلاالخكت في اإلاذسظت التي ًجشي فيها البدث ٓمُت َْ اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ْمً خالٌ الخدلم مً صخت الخبراءالثاهُت،  ملابلت مو مذسس ي , كاثمت الاظئلت  ,مُذان 

ْججاسب اإلاىخج نلى الهذًذ مً الؿالب ٓاد   , اإلا

                                                             
 Borg  R., & Galls, S. K. (2007 ). Qualitative research for education: An introduction to  theory 

and methods Boston: Pearson/Allyn and Bacon, p 204-210  
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 ضمُمث .2

. خاضل اظترداد في جدذًذ، زم جخؿُـ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت

 :جطمُم اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت منها 

ٓسق   با5كامٓط الجُبي اللغت الهشبُت الدجم ااٌ .1  باالظخخذام 0،5ظمً ال

ٓم الىخابت والُبري الًذ  ٓم الىخابت(الىخابت الهشبُت)ه ْه ٓ م ث  ،  ظِىاٍس

ْوعُا)الترباط  ْ 16، با الدجم (الىخابت اهذ ٓسة 15   : ، ًمىً سئٍتها في الط

 

ٓم اللغت الهشبُت هي اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، : الغالف الامامي  .2 مٓغ

ٓسخلُمت، الغالف ٓد، الغالف الامامي   اظم اإلاالف ه ْ اظ ٓان جشهُبت ،اخمش  ال

ٓس   منها الط
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ٓحض نً حهٍشف اللامٓط الجُبي، ْقُفت الللمٓط  .3 ضفدت اظتهالٌ، ششح م

ٓاثذ الللمٓط الجُبي،  الجُبي، ؤَذاف اإلاعخخذم الللمٓط الجُبي، ف

ْ  اظم اإلاالف الللمٓط الجُبي خ، اإلايان  . الخاٍس

ٍٓاث، كاثماث اإلافشداث ابجذًا  .4  ضفدت مدخ

ٓي  .5 ٓمُا اإلافشداث ًدخ ٓي اللامٓط الجُبي، اإلافشداث حعخخذم ً ضفدت  اإلادخ

 , 1836نلى مهاوي ؤخٔش غحر ألافهاٌ، الانذاد اإلافشداث في اللامٓط الجُبي 

 ٔٓ   175ضفدت اإلادخ

ضفدت كاثمت اإلاطادس، كاثماث اإلاطادس الزي ٌعخخذم همطذس مشحعي  .6

 .اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت
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ٓم اللامٓط الجُبي هي  اللامٓط الجُبي اللغت  .7 الغالف الخاؾمت، مٓغ

ج مً ألاخمش  الهشبُت، ٓحض اللامٓط الجُبي، الغالف اللامٓط لٓن مٍض ششح م

ٓس  ٓد، الغالف ضفدت منها الط ْألاظ

 

ٍٓش .3  جؿ

ْجطمُم ألاحضاء التي جم الخخؿُـ لِا في مشخلت الخخؿُـ،  ظِخم بنذاد 

ً  جشجِب اإلاىخج النهاجي. بدُث ًطبذ جشجِبا في َزٍ اإلاشخلت زم جصخُذ مً اإلاداغٍش

ْ كبلِا ،الباخثت بحشاء البدٓر العابلت با .الخبراء، هي ؤنػاء ْظاثل ؤلانالم الخهلم

ٌٓ بجلان اإلافشداث اللغت الهشبُت  الهؿاء اللاثمت الاظئلت الى اإلاخهلمحن لفِم آسائهم خ

. اظخخذام اللامٓط الجُبي في الفطل

ْاكتراخاث اظخخذم همشحو  ٓي نلى حهلُلاث  خاضل مً جصخُذ ًدخ

اإلاُذان، بهذ جىلُذ اإلاىخج زم الباخثت  ججشبتإلضالح اللامٓط الجُبي كبل اظخخذم 
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اخخباس بهذي بهذ  للمخهلمحن الزي دسط بالفهل اللامٓط الجُبي، باالنؿاء اخخباس بهذي

 نلى ألاظئلت اخخباس كبلي للُاط جشكُت الىخاثج حهلم باظخخذام 
ً
ال ؤن ٌهمل الذاسظٓن ؤ

  . اللامٓط الجُبي

ختي اإلاىخجاث اللامٓط  خاضل البُاهاث ٌعخخذم إلاشاحهت كامٓط الجُبي

ْْفلا لؤلَذاف . الجُبي الىخاثج ؤفػل 

 اللامىؽ  جصحيذ املدخىي صحت .ب 

ٓد اإلاهلمحن اإلاخططت لخدلُم  الِذف جطمُم مً اللامٓط الجُبي َىا حِ

ألاَذاف الخهلُم في جطمُم اللغت، ٌهىُاظدخو ان اجلان اإلافشداث اللغت الهشبُت نمل 

ْالخهلم في ؤوشؿت الاظخمام، جيلم غ  ْ هخابت /الخذَس ْهزلً في سظم ؤ ْ هخابّ،  ٓس ا فِم ض

ٓام ؤخٔش مً مِاساث ألاؾفاٌ ْؤه ٓام ؤخٔش مً مِاساث ألاؾفاٌ  ْؤه . بعُؿت، 

ْجىلُذ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت مً كبل خبراء  َزٍ اإلاشخلت هي جصخُذ 

اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، خاضل جدلُل الى جصخُذ ؤحشاَا الخبراء حعخخذم همادة 

ت إلاشاحهت اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت التي جطمُم :  ٌهجي  اظدُفاء مهاًحر ألاَلُت انخباٍس

 

 مخىؾط معايير جصحيذ

ْ ال جصخُذ    4،00 – 3،26 صخبذ 
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ْ ال جصخُذ    ٌٓ  3،25 – 2،51 ملب

 2،50- 1،76 اكل صخبذ، بهؼ اإلادخٓي جصخُذ  

ٓنت ْ جصخُذ مجم  75، 1 – 1,00 ال صخبذ 

  

خاضل جصخُذ . ارا اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت حاَض لللُام ججشبت مُذان

ٍٓش   جطمُم ٓاهب ؤلانالمُت لللامٓط الجُبي الهشبُت التي ًجشي جؿ خاضل . منها الج

ٍٓش : ْغو منها . جصخُذ جؿ

 اإلاشخلّ هخاثج جلُُم خبراء ْظاثل ؤلانالم (1

بُاهاث جلُُم الجذْٔ اللامٓط الجُبي مً كبل ؤنػاء ْظاثل ؤلانالم 

ْاخخُاس الخهلم ٓاهب خطاثظ اللامٓط،  ٓاثذ، ْح ْالف ٓاهب الٓقاثف  ٍْمىً . نً ح

 .اإلاشاَذة في الجذٌْ بيخاثج جلُُم الجذْٔ للامٓط الجُب الزي ؤحشاٍ خبحر بنالمي

 سكم جلُُم الجاهب مخٓظـ دسحت

 1 الٓخذٍ الىمؿُّ حجم 2،5

 2 كامٓط الجُبياٌجطمُم الغالف  2،6

ٍٓاث اللامٓط الجُبي 2،1  3 جطمُم مدخ

 جٓظـكُمتالم 2،4
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 مهاًحر جصخُذ 2،4 ٌهجي   3،25 – 2،51 نً جٓظـكُمتالم ْظاثل الانالم  مً كبل

ْ ال جصخُذ   ٌٓ  .، الن الباخثت جصخُخ اللامٓط الجُبيملب

 جصخُذ اإلاىخجاث (2

, اظدىادا بلى بُاهاث جلُُم الجذْٔ التي ْغهِا خبحر ْظاثـ ؤلانالم

: اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت جم بضالخّ منها 

 جطغحر حجم اللامٓط .1

ٓم هخابت اللامٓط .2  اظدبذاٌ ه

ًخم جللُل الخبانذ بحن اإلافشداث  .3

 ججغبت امليضان اللامىؽ الجيبي .ج 

بهذ الخدلم مىخصخُذ اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت زم جصخُذ اإلاىخجاث ارا 

ذ مً ؤنذاد الؿالب   با ججشبت اإلاىخجاث في اإلاُذان ٌٓ . اإلاٍض ذ للخط ججشبت اإلاىخجاث ؤحٍش

ٍٍٓش لذنم هخاثج حهلم لغت الؿالب . نلى بُاهاث فهالُت اإلاىخج مً اللامٓط الجُبي جؿ

ْ اخخباس بهذي . الخجاسب التي ؤحٍشذ مً خالٌ اخخباس كبلي 

ٓمُت الثاوي مُذان في الشابو  َزا ججشبت اإلاىخجاث جىفُز في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

ٓوي في   الؿالب في الطف العابو 20 باالنذاد الشِش ً

 البياهاث خاصل جغكيت خاصل الخعليم .ص 
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ْ اخخباس بهذي لفِم جشكُت اجلان اإلافشداث في  اإلاشيلت اإلاعخخذمت في اخخباس كبلي 

  مشاول20اإلاشاول اإلاعخخذمت الخخباس جشكُت مهشفت الؿالب انذاد . حهلم اللغت الهشبُت

  . الؿالب20انذاد  حهؿى لخالمُز الطف العابو

ْ اخخباس بهذي حهؿى بهذ  حهؿى اخخباس كبلي  كبل اظخخذام اللامٓط الجُبي 

:  با اإلاهاًحر , اظخخذام اللامٓط الجُبي

 مخىؾط معايير جصحيذ

 
ً
 100– 81 حُذ حذا

 80 – 61 حُذ

 60 – 41 حمُل حًذا

 40 – 10 لِغ حًُذا

 

ْ اخخباس بهذي منها  : خاضل الاهدعاب اللُمت اخخباس كبلي 

 عكم  ؾم الطالب كيمه ازخباع كبلي

 1 دهذا سخمذاوي  60

ٓ املُيعت 60  2 ظل

 3 مدمذ خذفي 60

 4 مدمذ سفي سشُذ 60

 5 هخعان امال 55
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ٓهخ 55  6 مدمذ ه

 7 ظبري اهيخا 55

 8 مدمذ اسفان 50

 9 َمحرا جىُاٍ 50

ٓسٌ  50 حلِعا ه

 افُاة 

10 

 11 ابذ الاححز 50

ف  50  12 مدمذ الٓي اٍس

 13 معذًلُما الفُاة 50

شا سظىُاة 50  14 َص

 15 ظلعبُال اهذًجي 50

 16 ظلعبُال اهذًجي 45

جا فتري  40 ٓس افٍش  17 ه

ْهاوي 30  18 فال ا

 19 احٓن خشهىذْ 30

جي 30 ٓصي اهجٍش  20 ظ

 كيمت املخىؾط 49

 

ْ اخخباس بهذي منهابهذيخاضل الاهدعاب اللُمت اخخباس   :  

 عكم  ؾم الطالب بعضيكيمه ازخباع 

 1 دهذا سخمذاوي  100

ٓ املُيعت 100  2 ظل
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 3 مدمذ خذفي 95

 4 مدمذ سفي سشُذ 95

 5 هخعان امال 90

ٓهخ 90  6 مدمذ ه

 7 ظبري اهيخا 90

 8 مدمذ اسفان 90

 9 َمحرا جىُاٍ 90

ٓسٌ  90 حلِعا ه

 افُاة 

10 

 11 ابذ الاححز 90

ف  90  12 مدمذ الٓي اٍس

 13 معذًلُما الفُاة 90

شا سظىُاة 90  14 َص

 15 ظلعبُال اهذًجي 85

 16 ظلعبُال اهذًجي 85

جا فتري  80 ٓس افٍش  17 ه

ْهاوي 80  18 فال ا

 19 احٓن خشهىذْ 80

جي 80 ٓصي اهجٍش  20 ظ

 كيمت املخىؾط 89
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ْ اللُمت اخخباس ملاسهت مً خاضل  كُمت بهذي هي خاضل اللُمت اخخباس كبلي 

كُمت اإلاخٓظـ ، زم حمُل حًذا مهاًحر جصخُذ  60 – 41 ٌهجي  مٓغو 49كبلي اخخباس اإلاخٓظـ 

  مهاًحر جصخُذ 100 – 81 ٌهجي مٓغو 89 بهذي اخخباس
ً
 حُذ حذا

 اؾخعغاض املىخج النهائي .ه 

ْ الؿالب، اللامٓط الجُبي  اللغت  اظدىادا بلى هخاثج جلُُم خبراء ْظاثـ ؤلانالم 

ْلىً ال جضاٌ بداحت بلى بهػالخصخُذ نلى  الهشبُت بالفهل ٌعخدم اظخخذام 

اإلاىخج النهاجي مً اللامٓط الجُبي  اللغت الهشبُت منها  . اللامٓط الجُبي

ٓسق  كامٓط الجُبي اللغت الهشبُت الدجم بااٌ .1 ٓم 0،5ظمً ال  باالظخخذام ه

ل الىخابت  ٓم الىخابت(الىخابت الهشبُت)اٍس ْه ٓ سامً  ،  الىخابت )جُمغ هُ

ْوعُا ٓسة  10، با الدجم (اهذ  : ، ًمىً سئٍتها في الط
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ٓم اللغت الهشبُت هي اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت، : الغالف الامامي  .2 مٓغ

ٓسخلُمت، الغالف ْ ا اظم اإلاالف ه ٓان جشهُبت ،اخمش  ، الغالف الامامي  صسقال

ٓس   منها الط

 

ٓحض نً حهٍشف اللامٓط الجُبي، ْقُفت الللمٓط  .3 ضفدت اظتهالٌ، ششح م

ٓاثذ الللمٓط الجُبي،  الجُبي، ؤَذاف اإلاعخخذم الللمٓط الجُبي، ف

ْ  اظم اإلاالف الللمٓط الجُبي خ، اإلايان  . الخاٍس

ٍٓاث، كاثماث اإلافشداث ابجذًا  .4 ضفدت مدخ

ٓي  .5 ٓمُا اإلافشداث ًدخ ٓي اللامٓط الجُبي، اإلافشداث حعخخذم ً ضفدت  اإلادخ

 , 1836نلى مهاوي ؤخٔش غحر ألافهاٌ، الانذاد اإلافشداث في اللامٓط الجُبي 

 ٔٓ   143ضفدت اإلادخ
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ضفدت كاثمت اإلاطادس، كاثماث اإلاطادس الزي ٌعخخذم همطذس مشحعي  .6

 .اللامٓط الجُبي اللغت الهشبُت

ٓم اللامٓط الجُبي هي  اللامٓط الجُبي اللغت  .7 الغالف الخاؾمت، مٓغ

ج مً ألاخمش  الهشبُت، ٓحض اللامٓط الجُبي، الغالف اللامٓط لٓن مٍض ششح م

ٓس صسقْألا ، الغالف ضفدت منها الط

  

ٓم، مثحرة  لٓن ألاخمش اظخخذام الغالف، الن لٓن ألاخمش حعبب العؿ

ْ الترهحز نلى الخهلم لالَخمام، ٓكو باظخخذام الؿالب اللٓن ألاخمش ظُيٓن ؤهثر ناؾفي  . مخ

ٓد ًثحر جإزحر ششهت اللٓن ألا ْ صسقاللٓن ألاظ ٓكو ًجهل الؿالب حادًً حهلم اللامٓط   اإلاخ

.  بجذًت في الخهلم

 الفصل .و 

ٍٓشي  .1 ٍٓش اللامِغ الجُبي باظخخذام مىهج بدث جؿ ٍٓش . جؿ مشاخل جؿ

ٌٓ جطمُم  اللامٓط الجُبي منها  جدذًذ،زم  جخؿُـ، َزٍ اإلاشخلت لخط
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ٍٓش، َزٍ اإلاشخلت مً . ْ نملُت ضُاغت اللامٓط اإلاشخلت الثالثت هي جؿ

الاهتهاء، زم جصخُذ، اللامٓط جصخُذ زم ججشبت الى  اللامٓط الجُبي

ٓمُت الثاوي مُذان  .الؿالب الطف العابو اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

2.  ٌٓ ٍٓش حُب اللامٓط الهشبي مً كبل خبراء ؤلانالم الخط هخاثج جلُُم جؿ

ْ ال جصخُذ   مهاًحر جصخُذ 4، 2 بمخٓظـ نلى الىلاؽ  ٌٓ ، بهذ جصخُذ ملب

 . ارا اظخخذام اللامٓط لؿالب

ْ اخخباس بهذي، .3   20جدعحن هخاثج الخهلم اظخخذام اخخباس كبلي 
ً
 ظاالا

 ٌهجي  49كبلي اخخباس كُمت اإلاخٓظـ  خاضل .حهؿى لخالمُز الطف العابو

 بهذي اخخباسكُمت اإلاخٓظـ ، زم حمُل حًذا مهاًحر جصخُذ  60 – 41مٓغو 

  مهاًحر جصخُذ 100 – 81 ٌهجي مٓغو 89
ً
لتركُت بجلان  اإلافشداث ارا . حُذ حذا

ٓمُت الثاهُت   هي مُذان, لذٔ جالمُز الطف العابو في اإلاذسظت اإلاخٓظؿت الخي

 .الىاجر 
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 الباب الخامغ

 الخاجمت

 خالصة .أ 

 بلى هخاثج البدث
ً
ْ الفطل، اظدىادا ٍٓش  ْهخاثج البدثة خخمازم    جؿ

 : هي  اللغت الهشبُتيحُباٌكامٓط اٌ

ْ با  يكامٓط الجُباٌَزا  .1 ٍٓش منها حهٍشف ا اظخخذام با البدث جؿ

ٍٓش،زم  جطمُم ْجشجِب اإلاىخجاث. البدث جؿ ٍٓش منها . جطمُم اإلاىخجاث  تصحيح وسائل جؿ

 .اختبار فعالية القاموس من قبل طالب الصف السابعاالعالم و االخر 

ٓي نلى فئاث حُذةيكامٓط الجُباٌ .2 جلُُم   باللغت الهشبُت ًدخ

ْ ال جصخُذ   الىدُجت با خبراء ْظاثـ ؤلانالمًذصرث  ٌٓ  ْظاثـ ؤلانالمًذ صرث في ملب

ارا  ْظاثـ ؤلانالم ْفلا للخلُُم ، بهذ جصخُذ 2،4 في الفئتي منها كامٓط الجُباٌ

 .طامٓ اظخخذام الماللامٓط

 هي الىاجر لتركُت اجلان اإلافشداث الؿالب   يكامٓط الجُباٌ .3

، زم حمُل حًذا مهاًحر جصخُذ  60 – 41 ٌهجي  مٓغو 49كبلي اخخباس كُمت اإلاخٓظـ بالخاضل 

  مهاًحر جصخُذ 100 – 81 ٌهجي مٓغو 89 بهذي اخخباسكُمت اإلاخٓظـ 
ً
ْبالخالي فةن . حُذ حذا
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لفِم ؤفػل  مً ًمىىّ معانذة الؿالب . ٌعخدم اظخخذامِا هما حهلُميكامٓط الجُباٌ

ٓاد التي جم جذَسغ  .للم

ادة هخاثج الخهلم ًيخمي بلى   اللغت الهشبُتيحُباٌكامٓط اٌاظخخذام  لزلً ٍص

 .الفئت الهلُا

 

 مؼايا املىخج .ب 

ٍٓش  في  مضاًا اإلاىخج  : منها  الهشبُتي اللغت كامٓط حُباٌالبدٓر جؿ

  اللغت الهشبُت ضغحر ًمىً ؤن جاخز في ؤي ميانيحُباٌكامٓط اٌ .1

ٓمي  .2 ٓ العم اإلافشداث اإلاعخخذمت نلى ْحّ الخطٓص لالظخخذام الُ َ

 ال فهل

  الطف العابو اللغت الهشبُت اإلافػل للؿالبيحُباٌكامٓط اٌَزا  .3

 ملترخاث .ج 

ٓكو لللاست  .1 ألن البدث  لئلضالخاث الخهلُلاثملترخاث، لخلذًم  هخ

 ال ًضاٌ بهُذا نً الىماٌ
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ٓكو .2 ْ واجب للشاءة هخاثج البدث بهذ الاهتهاء الباخثت هخ جم  بدث 

 بضالخّ مً كبل اإلاششف

ٓكو .3  حهذًل ول فلشة مً اللغت،  اإلاششف لخدعحن البدث هخ

ٓكو .4  .اللغت الهشبُت بجلان اإلافشداثجشكُت ٌ الؿالب هخ
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