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Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada 
umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipidana, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

mailto:pinba12unpad@gmail.com
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 كلمة ألاستاذ الدكتىر آدي قشاش ي

 سئِغ لجىت وسؼت العمل الىطني إلاعادلت اإلاىاد الذساظُت

 اجداد مذسس ي اللغت العشبُت

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

لت، و في مذًىت باهذووغ الجمُلت،  ٌععذوي أن أسخب بىم في حامعت باحاحاسان العٍش

مت للمؽاسهت في هزا البرهامج خاطىت العلم والفً والثلافت وآلاداب،  هما أزمً جلبِخىم الىٍش

فخخش اجداد مذسس ي اللغت العشبُت بئهذوهِعُا، آال وهى اإلالخلى العلمي العالمي  الزي بها هفخخش ٍو

 الثاوي عؽش واإلاؤجمش العادط لالجداد. واهذ حامعخىا جدؽشف باصخظافت هزه اإلاىاظبت العظُمت.

ش وجىمُت اللغت العشبُت في بلذها إهذوهِعُا  هزه اإلاىاظبت طبعا مهمت حذا في مداولت جطٍى

اإلادبىبت. فالحمذ هلل، إهذوهِعُا على الشغم مً أنها بلذة عجُمت، لىنها جدؽشف بدشصها البالغ 

عها في ؼتى  م خذمت حذًت، وهزلً على وؽشها وحعلُمها وجذَس على خذمت هزه لغت اللشآن الىٍش

جلذم هزه اإلاىاظبت اطافت هىعُت وكُمت للمداوس اإلاطشوخت مؤظعاث حعلُمُت. ومً اإلاخىكع أن 

للىلاػ، وخاصت ارا سأًىا الى مؽاسهت هزه اليىهبت اإلاخميزة مً علماء اللغت العشبُت ومذسظيها 

  والباخثين فيها واإلاهخمين بها.

مؽاسوا مً حمُع أهداء  051حذًش بالزهش أن عذد اإلاؽاسهين في مىاظبدىا الُىم أهثر مً 

ا وبشوهاي داس العالم ومصش والععىدًت واإلاغشب إهذو  هِعُا وبعع الذٌو الؽلُلت هماليًز

 وألاسدن وغيرها. 

وععى معىم مً خالٌ مىاظبدىا الُىم، الى اإلاؽاسهت الفعالت في جدلُم ألاهذاف 

 اإلاىطىعت لهزه اإلاىاظبت، واإلاعاهمت الاًجابُت في هجاخه.

ذ الخطاٌو في هزه اليلمت. فمشة ز اهُت، هلٌى مشخبا أهال وظهال بلذومىم في ال أٍس

حامعخىا. فىدً هدؽشف بىم حمُعا. وأها باظم سئِغ اللجىت هطلب مىىم العماح على وحىد أي 

 هلائص في خذمخىا واظخلباالجىا.

 

 ؼىشا لىم حمُع. والعالم علُىم وسخمت هللا وبشواجه
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 كلمة ألاستاذة الدكتىرة تيتن هىر حياتي مأمىن 

 اللغت العشبُت وآدابهاسئِعت كعم 

 ولُت العلىم الثلافُت حامعت باحاحاسان

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ذ مً  جفخخش إهذوهِعُا ؼعبا ووطىا بخذمتها على اللغت العشبُت، خُث أن هىان ما ًٍض

مؤظعت حعلُمُت عالُت )حامعت أو ولُت أو معهذ عالي( جفخذ كعم اللغت العشبُت وآدابها،  511

 هما جفخذ بشامج دساظُت خاصت لها.

إن حامعت باحاحاسان بمذًىت باهذووغ حاوة الغشبُت جدؽشف باخخظان اإلالخلى العلمي 

خ  العالمي الثاوي عؽش واإلاؤجمش العادط الجداد مذسس ي اللغت العشبُت بئهذوهِعُا، ورلً خالٌ جاٍس

 . 9102أهخىبش  06-01

ُت بيلُت آلاداب والعلىم ؤلاوعاهُت حامعت ومً الجذًش بالزهش، ٌعذ كعم اللغت العشب

باحاحاسان مً أٌو اإلاؤظعاث الخعلُمُت العالُت وأكذامها بئهذوهِعُا الزي كام بخذمت لغت 

 الظاد أوادًمُا، خُث ًشحع جأظِغ اللعم الى ظخِىُاث اللشن اإلااض ي.

مً  وظل نهش العطاء والخذمت ًخذفم مً كبل كعم اللعت العشبُت بجامعت باحاحاسان

لتزم لشفع معخىاه وهفاءجه  م. فاللعم ًىاصل حهىده ٍو حُل الى حُل على لغت اللشآن الىٍش

عها. هما ًفخذ اللعم أًظا عذة اجفاكُاث  الخذمُت وألاوادمُت في وؽش اللغت العشبُت وجذَس

حعاوهُت مؽترهت مع مؤظعاث حعلُمُت عالُت تهخم بخذمت اللغت العشبُت ظىاء واهذ على 

 طني أو الذولي.اإلاعخىًالى 

وفي هزه ألاًام، جفخخش حامعت باحاحاسان، وخاطت كعم اللغت العشبُت وآدابها بالجامعت، 

خي. البرهامج بشهامجىا، فىجاخه هجاخىا حمُعا. وهزه مجمىعت  باخخظان هزا البرهامج الخاٍس

ىافع ملخصاث البدىر وصلذ الى مىخب اللجىت على مُعادها. هخمنى أن ًأحي هزا الىخاب باإلا

 والفىائذ للمهخمين باللغت العشبُت حعلما وحعلُما وخذمت ودساظت وبدثا.

وخخاما وؽُذ الجهىد اإلابزولت مً كبل اإلاؽاسهين واللائمين على جىظُم هزا البرهامج، 

مىخمين أن ًخشج بيخائج وجىصُاث جيىن لها الاهىعاط الاًجابي على جىمُت اللغت العشبُت في بلذها 

 ىبت. إهذوهِعُا اإلادب

 وعأٌ هللا حعالى أن ًىفلىا حمُعا.

 ؼىشا للجمُع والعالم علُىم سسخمت هللا وبشواجه
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 تقديم
 

 بعم هللا الشخمً الشخُم

 

عشه للىاط رهشا. وللذ ٌعش هللا دخٌى ؤلاظالم في  الحمذ هلل الزي أهٌض اللشآن عشبُا، َو

أسخبُل إهذوهِعُا مبىشا، مع عهذ الخلفاء الشاؼذًً أو العهذ ألامىي متزامىا. ودخلذ معه اللغت 

 العشبُت فيها ٌعشا. فاهخم اإلاجخمع ؤلاهذوهِس ي بها حعلما وحعلُما. 

هذوهِعُت مىز العخِىاث أكعام حعلُم اللغت العشبُت أي أكعام افخخدذ في الجامعاث ؤلا 

إعذاد مذسظيها إعذادا. وفي خُنها غفل   معظم اإلاجخمع العشبي عً إعذادهم غفال. فضادث 

سا.   عذدا، ما لم ًىً عىذ العشب مخصىَّ
َ
 وججاوصث هزه ألاكعام فُىا الُىم اإلاائت

هِعُا اجدادا، عام ألف وحعع مائت وبعذ وللذ أوؽأ هللا إلاذسس ي اللغت العشبُت بئهذو 

ها.  بزٌ الاجداد حهىده مىفشدا، لتركُت اللغت العشبُت 
ُ
حععين حععا. ولم ًىً الُىم في العالم َمثُل

في كلب الىطً ؼأها، وفي كلب ألامت إكباال. فعهش الاجداد أعىاما، في علذ اإلالخلُاث العشبُت 

فيها أوساق علمُت عً اللغت العشبُت حعلُما وحعلما، وطىُا فعاإلاُا. في ول عامين مشة، جىاكؾ 

 مىهجا واظتراججُا، مهاسة وعلما، لغت وأدبا.

هزه مجمىعت البدىر التي وصلذ في مىخب اللجىت على اإلاُعاد. هخمنى أن ًأحي هزا  

الىخاب/السجل العلمي باإلاىافع والفىائذ للمهخمين باللغت العشبُت حعلما وحعلُما وبدثا. فخخلذم 

ت لالجداد  .Rina Indiastuti, Prof. Drبأوفش الؽىش لـ —وحمُع اإلايعىبين له—ؤلاداسة اإلاشهٍض

S.E, M.SIE   مذًش حامعت باحاحاسان(Universitas Padjadjaran)  اإلاعخظُفت لهزا اإلالخلى

العلمي العالمي الثاوي عؽش للغت العشبُت واإلاؤجمش العادط الجداد اإلاذسظين. جخمثل اللجىت اإلاىفزة 

في كعم ألادب العشبي بهزه الجامعت الزي كذ بزلىا ول الجهىد إلهجاح هزا اإلالخلى واإلاؤجمش. هما 

 جخلذم بالؽىش الىفير للباخثين ألاظاظُين وهم:

 0 ).M.U.D ,S.T. Kamil,H. Mochamad Ridwan  ،)مدافظ حاوي الغشبُت(  

غ، مصش(،   ( 9  أ.د. مدمذ إمام داود )حامعت كىاة العَى

 أ.د. عماد الذًً الشؼُذ )أوادًمُت بؽان الؽهير للعلىم العشبُت وؤلاظالمُت، جشهُا(، ( 3

 أ.د. مدمذ الشووي )حامعت اللشوٍين، اإلاغشب(،( 4

اض(، 5  ( د. علي اإلاعُىف )حامعت اإلالً ظعىد، الٍش

 )حامعت أم اللشي، مىت(. ( د. خعً عبذ الحمُذ بخاسي 6

https://id.wikipedia.org/wiki/Haji_(gelar)
https://id.wikipedia.org/wiki/Magister
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
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ً ً باخثين ومؽاسهين وصائٍش بذون —وال أوس ى أن أعبر ؼىش الاجداد لجمُع الحاطٍش

الزًً ؼاسوىا بالبدىر والىلاػ في حلعاث اإلالخلى. وأخيرا هلٌى لىم —رهشهم واخذا فىاخذا

 Kotaالضهىس ) أهال وظهال ومشخبا في بلذهم إهذوهِعُا اإلاباسهت وفي مذًىىم مذًىت باهذوهج، مذًىت

Kembang مذًىت ،)lautan api .لُا  )مذًىت بداس الىيران(، ومذًىت أظُا أفٍش

شطاه في خذمت اللغت العشبُت.  وعأٌ هللا أن ًىفلىا حمُعا إلى ما ًدبه ٍو

 

 9102ظبخمبر  95باهذوهج، 

 سئِغ العام لالجداد مذسس ي اللغت العشبُت إهذوهِعُا

 ألاستاذ الدكتىر إمام أسراري 
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 :مستخلص

بت للىاكؼحن بغحرها اغخلذ هثحر أن حػلُم الىدى ال يهذف ئال الجلان مهاسة اللشاءة  مً مذسس ي اللغت الػٍش

جلان هزه ئذغم ئلى جباظخخذام الىخب والؼشق التي لذي الؼالب في ول اإلاشاخل الخػلُمُت الػشبُت فدعب، فُػلمىهه 

وكذ اظخغشق الؼالب وكخا ػىٍال في حػلم الىدى، فِعخفُذ مىه لتركُت هفاةخه في كشاءة الىخب الترار الػشبُت   اإلاهاسة.

ابت. لزلً هدً في خاحت ماظت ئلى جؼىٍش مادة الىدى الػشبي لتركُت مهاسة الىخالػشبُت.  مً هفاةخه في هخابتأهثر 

ً خلُلت جذَسغ الىدى الػشبي،  (. 1هذف البدث ئلى: عتٌ (. 3(. الىصف غً ئجلان مهاسة الىخابت الػشبُت، 2الىصف غ

لت الخلذًم غً همىرج جذَسغ الىدى إلجلان مهاسة الىخابت الػشبُت.  اظخخذم الباخث مذخل البدث الىُفي بالؼٍش

لت اإلاعخخذمت  لت الىزاةلُت ٌػنى جدلُل للحصىٌ غلى البُاهاالخدلُلُت الىصفُت. وأما الؼٍش ث اإلاشحىة فهي الؼٍش

خذَسغ أن الهذف ألاظاس ي ل(. خلُلت 1: فهيهخاةذ البدث وأما اإلاشاحؼ اإلاخػللت بخذَسغ الىدى ومهاسة الىخابت الػشبُت. 

ِخلنها الؼالب ظبت الػشبُت (. ئن مهاسة الىخا2،  غلى شيل مخماًض الىدى الػشبي هى ئجلان مهاساث اللغت الػشبُت ألاسبؼ

ٌ حػلئجلاها  ً خال دى إلجلان مهاسة الىخابت (. همىرج جذَسغ الى3، لتركُت مهاسة الىخابت اإلاؼىس وحػلمه م الىدى ُحُذا م

لت الاظخالو ٌػخمذ غلى اإلاذخل البىاتي واظتراجُجُاث الفػالت  الػشبُت باث التراهُب الػشبُت. باػُت يؼٍش  وهثرة جذٍس

 اليلماث اإلافخاخُت: التراهُب، مهاسة الىخابت، الىدى، همىرحت الخذَسغ. 

 

 مقدمت

ػلب دوسا مهما في اظدُػاب غلىم الػشبُت  بل الٌعخلل أخذ مىه وال الىد ى غلم مً غلىم اللغت الػشبُت َو

ٌ ٌعترشذ الا بىىسه وهذاه.  ً الػلىم اللعاهُت مجزلت >>خعً: هما كا ً اللىاهحن الحذًثت، ئن مجزلت الىدى م الذظخىس م

ػها، فلً ججذ غلما مً جلً  هى أصلها الزي حعخمذ غىهه، وحعخلهم سوخه، وجشحؼ ئلُه في حلُل معاةلها، وفشوع حشَش

 1<<الػلىم ٌعخلل بىفعه غً الىدى، أو ٌعخغنى غً مػىهخه، أو ٌعترشذ بغحر هىسه وهذاه.

ػلمه اإلاذسط حػلُ ً الؼالب واإلاذسظحن الٌعخفُذما فُخػلمه الؼالب حػلما حذًا َو ً هثحرا م ه الا اجلان ون مىحُذا ولى

ً ألاخؼاء.  خدلُل اإلاىاكؼ ؤلاغشابُت ولخدعحن كشاةتهمال ًخػلمىهه الا لو  مهاسة اللشاءة فدعب ً مذسس ي م واغخلذ هثحر م

بت للىاكؼحن بغحرها أن حػلُم الىدى ال يهذف ئال الجلان مهاسة اللشاءة الػشبُت، فُػلمىهه لذي الؼالب في ول  اللغت الػٍش

اإلاشاخل الخػلُمُت باظخخذام الىخب والؼشق التي جذغم ئلى ئجلان هزه اإلاهاسة )اللشاءة(.  وكذ اظخغشق الؼالب وكخا 

                                                 
1

خ(، ص. ، )مصش: داس اإلاػاسف، دون اللغت والىدىغباط خعً،   66الخاٍس

mailto:sahkholidnasution@uinsu.ac.id
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والمأمىل الىاقع بين: والتربية الحضارة في العربية اللغة دور تعزيز  

لتركُت هفاةخه في كشاءة الىخب الترار الػشبُت أهثر مً هفاةخه في هخابت الا ٌعخفُذ مىه ال لىدى، فػىٍال في حػلم ا

 . بل اغخلذ بػع الخبراء أهه غاًت ملصىدة لزاتها الػشبُت

إلجلان اإلاهاساث  ، وهى مىظىمت اللىاغذ واللىاهحن الظابؼت ألخيامهابىفعه هى دظخىس ولِغ اللغتخلُلت، الىدى 

في خاحت ماظت ئلى جؼىٍش مادة اإلاذسظىن لزلً هدً  .وخاصت إلاهاسة الىخابت واإلاهاسة الػالُت والشاكُت  ألاسبؼ الػشبُت

فعُلذم هزه الىخابت اإلاخىاطػت الهذف ألاظاس ي لخذَسغ الىدى الػشبي ومهاسة . الىدى الػشبي لتركُت مهاسة الىخابت

 الىخابت الػشبُت.الىخابت الػشبُت وهمىرج جذَسغ الىدى إلجلان مهاسة 

 

 البحث

 وػشق جذَسعه أهذافهالىدى: مفهىمه و 

 مفهىم الىدى 

فه غىذ  ٌ حػاٍس ً خال ٌ  الخلُفتما رهب ئلُه منها ه فكذ حػذدث حػاٍسالىداة،  و ًخطح مفهىم الىدى م >>الىدى هى وكا

ختى جدعم الػباسة وجإدي  كاهىن جألُف الىالم وبُان إلاا ًجب أن جيىن غلُه اليلمت في الجملت والجملت مؼ الجملت

  2مػىاه.<<

الىدى هى اهخداء ظمذ هالم الػشب، في جصشفه مً ئغشاب وغحره، والخثيُت، والجمؼ، والخدلحر، >>ابً حني كاٌ و 

والخىعحر، وؤلاطافت، واليعب، والترهُب، وغحر رلً، لُلحم مً لِغ مً أهل اللغت الػشبُت بأهلها في الفصاخت، 

  3<<منهم. وئن شز بػظهم غنها سد به ئليها. فُىؼم بها وئن لم ًىً

كىاغذ ٌػشف بها أخىاٌ أواخش اليلماث الػشبُت التي خصلذ بترهُب بػظها مؼ بػع مً الىدى >>الهاشمي  كاٌو  

  4<<ئغشاب وبىاء وما ًدبػهما.

  5<<الىدى ًبدث في أخىاٌ أواخش اليلماث ئغشابا وبىاء في مىكؼ اإلافشداث في الجملت.>>دخذاح كاٌ و 

ٌ و  الىدى لِغ هى اللغت، وئهما هى مىظىمت اللىاغذ واللىاهحن الظابؼت ألخيامها، والتي ٌعحر وفلا لها أهل >> :بششكا

  6<<اللغت.

  7<<غلم ٌػشف به وظُفت ول ولمت داخل الجملت وطبؽ أواخش اليلماث وهُفُت ئغشابها.هى الىدى >>وػمت وكاٌ 

  8<<بىاء الجملت أي هظم اليلماث داخل الجملت. غلم ًبدث في الىدى هى>>الخىلي كاٌ و 

يهخم الىدى بذساظت الػالكاث بحن اليلماث في الجمل، باإلطافت ئلى الػىاًت بأخىاٌ ؤلاغشاب، >>ًىوغ وصمالةه كاٌ 

مخذ مفهىم الىدى ئلى التراهُب فهى ًبدث فيها وما ًشبؽ بها مً خىاص.  9 <<ٍو

ف العابلت ٌػشف مً أواخش اليلماث ئغشابا وبىاء، ًترهض مباخثه غً  ًشون أن الىدىأن بػع الػلماء  الخػاٍس

، وئهما امخذ ئلى اخخُاس اليلماث، والاسجباغ فدعب ئغشاب اليلماثمباخثه غً صش ًلخ الالىدى بػظهم ًشون أن و 
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 . 96م(، ص. 1993، )ألاسدن: داس الفالح، مذخل ئلى غلم اللغتدمحم غلي الخىلي، 
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الجملت والىخذاث اإلايىهت  الذاخلي بُنهما، والخألُف بحن هزه اليلماث في وعم صىحي مػحن، والػالكت بحن اليلماث في

للػباسباث.
10 

أن الىدى لِعذ غاًت ملصىدة لزاتها ولىنها وظُلت لظبؽ الىالم وصحت الىؼم والىخابت، هما ئلى الباخث  رهب

اللىاغذ وظُلت لظبؽ الىالم، وصحت الىؼم والىخابت، ولِعذ غاًت ملصىدة لزاتها، وكذ >>رهب ئلُه ئبشاهُم كاٌ: 

حن خحن غالىا باللىاغذ، واهخمىا بجمؼ شىاسدها، وؤلاإلاام بخفاصُلها، وؤلازلاٌ بهزا وله غلى أخؼأ هثحر مً اإلاػلم

كاٌ خعً: و 11 <<الخالمُز، ظىا منهم أن في رلً جمىُىا للخالمُز مً لغتهم، وئكذاسا لهم غلى ئحادة الخػبحر والبُان.

ً الػلىم اللعاهُت مجزلت الذظخىس مً اللىاهحن >> الحذًثت، هى أصلها الزي حعخمذ غىهه، وحعخلهم ئن مجزلت الىدى م

ػها، فلً ججذ غلما مً جلً الػلىم ٌعخلل بىفعه غً الىدى، أو  سوخه، وجشحؼ ئلُه في حلُل معاةلها، وفشوع حشَش

لِغ اللىاغذ غاًت جلصذ لزاتها، ولىنها >>وكاٌ شحاجه:  12<<ٌعخغنى غً مػىهخه، أو ٌعترشذ بغحر هىسه وهذاه.

الىالم، وجصحُذ ألاظالُب، وجلىٍم اللعان، ولزلً ًيبغي أال هذسط منها الا اللذس الزي ٌػحن غلى  وظُلت ئلى طبؽ

 13<<جدلُم هزه الغاًت.

 جذَسغ الىدى  مً فالهذ

ٌ الخلُفت: "فأما الهذف ألاظاس ي  خاصت لغحر الىاػلحن بالػشبُت.و الهذف أهم ش يء ليل غمل، هزلً جذَسغ الىدى  كا

فخخمثل في اظخخذام اللغت الػشبُت اظخخذاما صحُدا خالُا مً اللحً في الىالم والخؼأ في مً حػلُم الىدى 

اللىاغذ الىدىٍت هى جلىٍم ألارن واللعان والللم؛ أي: ئكذاس الفشد غلى  دساظتمذوىس: "الهذف مً وكاٌ  14الىخابت."

لت صحُدت". لىدى لِغ في راجه غاًت، بل هى وظُلت االخؼُب ًلىٌ: >>و  15الاظخماع والىالم واللشاءة والىخابت بؼٍش

ًلصذ منها فهم اإلاػاوى وكىاغذ الخػبحر الصحُدت في اللغت، أما ماهذس مً اللىاغذ في الاظخػماٌ فُترن لزوي 

 16. <<الاخخصاص، وهىخفي بالىدى الىظُفي غلى أظاط ملذاس ماًدخاج ئلُه في الىخابت أو الخؼابت

غ   الىدى للىاػلحن أو بغحرهم ًيبغي ئلى أن ًشمي ئلى جدلُم ألاهذاف الخالُت: في طىء ما ظبم ًمىً اللىٌ بأن جذَس

(. ئكذاس الخالمُز غلى مداواة ألاظالُب الصحُدت لغىٍا، وحػل هزه املحاواة مبيُت غلى أظاط مفهىم بذال مً 1)>>

لفت بحن التراهُب اإلادشابهت. (. جىمُت اللذسة غلى دكت اإلاالخظت والشبؽ وفهم الػالكاث املخخ2أن جيىن آلُت مخصت. )

ً الخؼأ في الىالم، أي جدعحن الىالم 3) (. ئكذاس الخالمُز غلى ظالمت الػباسة وصحت ألاداء وجلىٍم اللعان وغصمخه م

بهم غلى دكت الخفىحر والخػلُل 4والىخابت. ) (. ئكذاس الخالمُز غلى جشجِب اإلاػلىماث وجىظُمها في أرهانهم وجذٍس

وكىف الخالمُز غلى أوطاء اللغت وصُغها: ألن كىاغذ الىدى ئهما هي وصف غلمي لخلً ألاوطاع (. 5والاظخيباغ. )

 17<<والصُغ، وبُان للخغُحراث التي جدذر في ألفاظها، وفهم لألظالُب اإلاخىىغت التي ٌعحر غليها أهلها.

وفي طىء اإلاشاخل الخذَسعُت كذ كعم الىدىٍىن أهذاف جذَسغ الىدى ئلى مشخلخحن: ألاولى أوالاغذادًت والثاهُت أو 

ئن دساظت اللىاغذ لِعذ غاًت >> ماً اإلاشخلت ألاولى أو الاغذادًت بلىلهغ ئلىه الذلُمي والىاةلياإلاخىظؼت. رهب 
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ً والخؼأ. وئن ملصىسة لزاتها، ولىنها وظُلت حػحن الذاسط غلى جلىٍ ً اللح أهذاف جذَسغ م لعاهه وغصمت أظلىبه م

حػشف كىاغذ الجملت الفػلُت والجملت ؤلاظمُت وبػع صُغ  (.1)اللىاغذ الىدىٍت في اإلاشخلت الابخذاةُت هما ًلى:  

(. 3)حػشف اإلاشفىغاث واإلاىصىباث واملجشوساث ألاظاظُت في اللغت.  (.2)الجملت اإلاشهبت الشاملت في الاظخػماٌ. 

حػشف  (.4)اظخخذام كىاغذ الػذد اإلافشد واإلاشهب والػلىد والػذد واإلاػؼىف اظخخذاما صحُدا كشاءة وهخابت وحػبحرا. 

 (.6)جمُحز ألاظماء اإلاخىىغت مً الصشف مً غحرها.  (.5)اإلاشخلاث ألاظاظُت في اللغت داللت ول منها في الاظخػماٌ. 

جمُحز التراهُب اللغىٍت الصحُدت مً  (.7)ىاغذ اللغت الػشبُت. طبؽ هصىص أدبُت بالشيل طبؼا صحُدا وفم ك

هخابت  (.9)كشاءة الىصىص ألادبُت كشاءة صحُدت مغحرة غلى وفم كىاغذ اللغت.  (.8)غحرها في اإلالشوء واإلاعمىع. 

خخذاما اظخخذام اإلاػاحم اللغىٍت اظ (.10)الىصىص وكىاغذ اللغت هخابت صحُدت غلى وفم كىاغذ اللغت وؤلامالء. 

ً خاحخه الػادة في خُاجه.  (.12)صحُدا.  الاظخمخاع بلشاءة الىصىص ألادبُت (. 13)الخػبحر الصحُذ بؼالكت وفهم غ

لت اللغىٍت واإلاىاد الػلمُت اإلاىخىبت باللغت الػشبُت الفصُدت.  الاظخػماٌ الشفهي والىخابي لألهماغ (. 14)والؼٍش

أو أهذاف جذَسغ اللىاغذ الىدىٍت في اإلاشخلت الثاهىٍت وأما  ًثه وهخابخه.وألاظالُب اللغىٍت الفصُدت الجمُلت في خذ

ٌ دساظت اللظاًا ألاظاظُت في الىدى والصشف التي غىلجذ في اإلاعخىٍحن )الثلافت الػامت (. 1): هيفاإلاخىظؼت  اظخىما

ً الشىاهذ وألامثلت وألاظالُب. (. 2)اإلاشترهت واإلاخؼلباث ألاظاظُت(.  م ما ًذسظه م جىمُت زشوة الؼالب اللغىٍت غً ػٍش

جىظُف اللىاغذ الىدىٍت والصشفُت (. 4)ئدسان الػالكت بحن ؤلاغشاب واإلاػنى وأزش اللغت في ؤلاباهت غً اإلاظمىن. (. 3)

خؼأ والصىاب ومشاغاة الػالكاث بحن الخمُحز بحن ال(. 5)التي حػلمها في مشاخل حػلمه في خُاجه الػلمُت والػملُت. 

م الخدلُل  والخزوق.  ً ػٍش حػشف اإلاصادس واإلاشخلاث في اللغت وداللت ول منها في الىص وغمل اإلاصذس (. 6)التراهُب غ

الخػمم في فهم بػع اللظاًا (. 8)حػشف بػع أدواث اللغت واإلاػاوى التي حعخػمل لها. (. 7)واإلاشخلاث ألاخشي. 

 18ت غلى هدى جفصُلي مخياملي.الىدىٍت والصشفُ

ً أهذاف وأغشاض واضحت ومشجبؼت باإلاهاساث  ذ أن وػلمه ال بذ له م ٌ فان الىدى الزي هٍش ً اللى باليعبت ئلى ما ظبم م

ً ألاهذاف ًجب أن جيىن مخماشُت مؼ أهذاف الخذَسغ والخػلم، وهي خلم العلىن اللغىي العلُم لذي  اللغىٍت، وجل

ػُمت: "ئن هذف جذَسغ الىدى لِغ جدفُظ الؼالب مجمىغت مً اللىاغذ املجشدة أو اإلاخػلمحن، وهما ًلىٌ ػ

التراهُب اإلاىفشدة، وئهما معاغذجه غلى فهم الخػبحر الجُذ وجزوكه وجذسبه غلى أن ًيخجه صحُدا بػذ رلً، وما فاةذة 

 19ر غىه؟."الىدى ئرا لم ٌعاغذ الؼالب غلى كشاءة هص فُفهمه، أو الخػبحر غً ش يء فُجُذ الخػبح

هي وظُلت ولِغ الغاًت وهي وظُلت الجلان مهاساث اللغت الػشبُت )مهاسة فالهذف ألاظاس ي مً جذَسغ الىدى ئرن، 

"ؤلاغشاب" وجفصُل أخيامه وغلى الػىامل التي الىدى هى الىداة بػع خذد لىً كذ و  ،الىالم واللشاءة والىخابت(

لت 1: )غىذهم هيخصاةص الىدى . و جإزشه (. الىخظُم والخبىٍب، أي فلذ غشض الىدىٍىن اللىاغذ اللغىٍت بؼٍش

ً اإلاإلفحن للذامى  مىظمت مشجبت. سجبذ اإلاباخث الىدىٍت بترجِب فُه جشابؽ بحن اللظاًا الىدىٍت املخخلفت، ساق لىثحر م

الىدىٍىن غلى حػلُل (. البدث غً ألاظاب، أي خشص 2واملحذزحن، الزًً خزوه، وجىاولىه بالششح وؤلاًظاح. )

ً الىدى. والػلل اإلايشىدة هي :  ً مصىفاث غذة م ً غىاًت باللغت، بل ألفىا في رل الظىاهش اللغىٍت املخخلفت، وغىىا بزل

ت. ) (. التراهمُت، أي أن الىدى لم ًبذأ هما هى 3)أ( الػلل الخػلُمُت، )ب(. الػلل اللُاظُت، )ج( الػلل الجذلُت الىظٍش
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(. الشمىلُت والُلحن،أي واهذ الظىاهش 4حاٌ، فلم ًبذأ جاما وامال، وئهما جذسج جذسحا واكػُا. )غلُه في غصشها ال

الىدىٍت مؼشدة وشاملت لجمُؼ غىاصش الظاهشة اللغىٍت دون اظخثىاء. وغىذما هجذ إلاعألت هدىٍت خىمحن هدىٍحن أو 

ذ، أي الىدى ًىعب 5م. )أهثر فان رلً ال ًخػلم بىلع اللاغذة وئهما ًخػلم بالفهم لعُاق الىال  (. الذكت والخجٍش

فهما أفظل للىاهحن الػلم، واغخماد الىدىٍحن غلى اإلاىؼم في كىاغذ الىدى دلُل واضح غلى هزه الذكت التي ظاسوا 

اجه ومبادةه مػخمذة جاما غلى لغت حماغت مً الىاط، زم 6غليها. ) (. الىدى وشاغ ئوعاوي، أي ئن كىاغذ الىدى وهظٍش

(. الىدى له 7ودساظتها واظخيباغ أخيام خاصت بها، ختى أظغ غلم الىدى وحشيلذ أخيامه ومبادةه. )اظخلشاؤها 

أدواجه خاصت له، أي كذ بزٌ الىدىٍىن في حمؼ مىاد الىدى بأدواث غذًذة، وألاهم منها هى غلم أصىٌ الىدى. 

(. داللت الحشواث غلى 8وغحر رلً. ) فاظخيبؽ غلماء الىدى منها اللىاغذ الىدى وافت مً ظماع وكُاط وئحماع وغلل

اإلاػىاوى، أي مً خصاةص الىدى أهه ٌعخذٌ غلى مػاهيها بغحر الحشوف  أو اليلماث، وهي الحشواث، فالحشهت حػحن 

ٌ وغحر رلً. فأصبذ للحشوف والحشواث اغخباس في الذاللت غلى اإلالصىد مً غحر جيلف لصىاغت أخشي  الفاغل واإلافػى

 20ٌعخفاد رلً منها. 

ً حهت ؤلاغشاب الىدىئرن،  ٌ أواخش اليلماث م ت جإدي ئلى جذَسغ الىدى  21غىذهم هى مػشفت أخىا والبىاء. هزه الىظٍش

. وكاٌ الا كُال الجلان مهاسة اللشاءة وكذ اجلً بػع الؼالب كشاءة الىخب الترازُت ولِغ لهم هفاءة لىخابت الػشبُت

ف أخيامه كذ طُلىا مً خذوده الىاظػت، مصؼفى >>فالىداة خحن كصشوا الىدى غلى أواخش  اليلماث وغلى حػٍش

لا مىدشفت، ئلى غاًت كاصشة، وطُلىا هثحرا مً أخيام هظم الىالم وأظشاس جألُف الػباسة.  22<<وظليىا به ػٍش

 ػشق جذَسغ الىدى

لت هما هى اإلاػشوف أن  ق جذَسغ أما  ػش و هان الخالمُز. ئلى أراإلاػاسف الىُفُت التي ٌعلىها اإلاذسط إلًصاٌ هي الؼٍش

 منها: فالىدى 

لت غلى أظاط اهخلاٌ الفىش مً الجضةُاث ئلى اللاغذة  لت ؤلاظخيباػُت. جلىم هزه الؼٍش لت الاظخلشاةُت أو الؼٍش الؼٍش

الػامت، ومً جدبؼ الحاالث الخاصت للىصىٌ ئلى ألاخيام الػامت، وهي دساظت ألامثلت زم مً خالٌ ألامثلت وعخيبؽ 

لت ئلى هشباسث  23لاغذة.ال الػالم الىفس ي ألاإلااوي، واهدششث في أوسبا في أواظؽ اللشن الخاظؼ غشش –جيعب هزه الؼٍش

 وما بػذه، وهي ًىضح اإلاذسط اللاغذة باًخاء ألامثلت اإلاخػللت زم رهش اللىاغذ. 

باث زم ئلى الخػمُم أو جلذًم اللىاغذ  لت اللُاظُت في جؼبُلها. ووان ئحشاءها بخىثحر جذٍس لت غلى غىغ ػٍش هزه الؼٍش

لت مىاظبت بمشخلت مخلذمت. وأما اإلاشخلت اإلابخذأة واإلاخىظؼت، فالؼلبت ًخػلمىن الىص  مً حهت غامت. وهزه الؼٍش

لشأوه زم غملىا الخذسبُاث الػذًذة زم ًل ت.اليامل ٍو ٌ اظخخذامها  24يها فهم اللىاغذ الىدىٍت الىظٍش لت في أو هزه الؼٍش

.ً  في الػشب خُىما سحؼ وفذ هإالء مً أسوبا أو بالد ؤلافجرج مً أٌو اللشن الػشٍش

لت لها جلىُت الخلذًم: ) (. الخمهُذ واإلالذمت، ٌػنى بخدذًذ الغشض الخاص مً 1فمً هاخُت الخؼبُم، هزه الؼٍش

يهئ اإلا (. غشض اإلاذسط ألامثلت البعُؼت غلى العبىسة أو غحرها 2ذسط ػالبه لخلبل اإلاادة الػلمُت الجذًذة. )الذسوط. ٍو

                                                 
20

م الىاػلحن بغحرها،"  ت وظبل الاظخفادة منها فى حػُل ت الػشُب ت الىدٍى ، اإلاإجش الذولي الثاوى غً ججشبت سجل اإلاإجمشًىظف بً مدمىد فجاٌ، "الىظٍش

ت للىاػلحن بغحرها، ) م اللغت الػشُب  . 434 – 431م(، ص. 2014دٌعمبر  19-18حػُل
21

ظدباهت. ؤلاغشاب هى ألاداء الذكُم، هما جلخض ى لغت الػشب الفصحاء، ئر ؤلاغشاب فى ألاصل اللغىي هى ؤلاًظاح والبُان والخدعحن، ولِغ الخػشف والا  

ت الاكخظاءاهظش: فخش الذًً كباوة،   62م(، ص. 2002، )دمشم: داس الفىش، مشيلت الػامل الىدىي وهظٍش
22

ت؛ اللاهشة: دون اإلايان، ، ئخُاء الىدىئبشاهُم مصؼفى،   .3-2م(. ص. 1992)الؼبػت الثاُه
23

ت الذًيُتئبشاهُم دمحم غؼا،  ت والترُب غ اللغت الػشُب ت، ػشق جذَس ت، ص.1996، )الؼبػت الثالثت؛ اللاهشة: مىخبت النهظت اإلاصٍش  .87م(، املجلذ الثاُه
24

تأخمذ مىظىس،  غ فىىن اللغت الػشُب اض: داس صىاف، جذَس  .338م(،ص. 1991، )الٍش
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زم غشض اللىاغذ اإلاخصلت بها. وهزا الػشض معمى بخلذًم ألامثلت اإلاخىىغت واملخخلفت، وجلذًم ألامثلت املخخلفت بعبب 

(. اظخيباغ اللاغذة: وهىا 4ج ألامثلت اإلاشحى اجخارها، )(. غشض الىص زم ئخشا3أن ألامثلت هثحرة وبُنها فشق غمُم. )

 مادة ٌسجلىنها غلى أنها 
ً
ًلف اإلاذسط، لِعخيخج الؼالب بأهفعهم مً خالٌ غشض اإلاىطىع الزي جم ششخه ظابلا

 (. زم الخؼبُم. 5كاغذة لهزا الذسط. )

لت أكذم الؼشاةم في جذَسغ الىدى، وهي "ٌعتهل لت اللُاظُت، هزه الؼٍش اإلاذسط الذسط بزهش اللاغذة أو  الؼٍش

ف أو اإلابذأ الػام، زم ًىضح هزه اللاغذة بزهش بػع ألامثلت التي جىؼبم غليها،  لُػلب رلً الخؼبُم غلى  الخػٍش

ً اللاهىن الػام ئلى الخاص، ومً اإلابادب الػامت ئلى الىخاةج، ومً الحلاةم الػامت ئلى  25اللاغذة."  ٌ م هى "ًخم الاهخلا

ت زم جليها ألامثلت اإلابيُت لللىاغذ اإلاششوخت، وألحل كذًم 26الجضةُاث." لت جإدي بػشض اللىاغذ الىظٍش ئرن، هزه الؼٍش

لت فاظخخذم جلً الؼشق هثحر مً الخػلُماث اللغىٍت الظُما للػشب في جشبُت لغتهم ختى الُىم.   هزه الؼٍش

لت، شِئان مهمان أن ٌػخمذ اإلاػلم أو الؼالب غليه (.  جلذًم اللىاغذ مً الىدى في أٌو 1ا، وهما: )ولخلذًم هزه الؼٍش

لشأها زم ًىشس الؼلبت غما ًلشأ مػلمهم جىشاسا  ت في العبىسة ٍو ٌ للاء، اإلاػلم ًىخب ش يءا مً اللىاغذ الىظٍش مشة في أو

ثلت (. غشض ألامثلت اإلاػخمذة غلى ألاظالُب مً اللىاغذ ًبحن اإلاػلم مىكؼ الىدى طمً ألام2غذًذا ختى ًفهمىاها. )

لت راث اإلاشاخل الخمغ: اإلالذمت )الخمهُذ(  لخص أن هزه الؼٍش اإلاؼشوخت مً كبل لُفهمها الؼالب فهما حُذا. ٍو

 والػشض والشبؽ اإلاىاصهت والاظخيخاج أو الاظخيباغ والخؼبُم. 

لت جإدي ئلى أهمُت الحفظ ومػشفت كىاغذ الىدى والترحمت بالفهم ال لت اللىاغذ والترحمت. هزه الؼٍش شفُؼ. وهزه ػٍش

لت، ًشجى  لت لها صفت غامت ألنها لِعذ مػُىت ومخصىصت لخذَسغ اللغت الػشبُت بل ول لغت ما. وبهزه الؼٍش الؼٍش

الؼالب أن ًلذس غلى فهم الىص أو الىالم بمالخظت اإلاظمىن مً الىص وهزلً غىاصش اللىاغذ داخله. ولخؼبُم 

ً اإلاػلم أن يهخم بؼبُػت الى لت، ال بذ م لت اللىاغذ هاخُخحن؛ هزه الؼٍش ت ألاظاظُت غنها. ورلً هما غشف أن لؼٍش ظٍش

لت للحصىٌ غلى هفاءة جشحمت  ٌ غلى هفاءة فهم اللىاغذ حُذا، والثاوى أن هزه الؼٍش لت للحصى ، أن هزه الؼٍش ألاٌو

 الىص. وهزان الىفاةخان هشأظماٌ أظاس ي لفهم آساء طمً الىصىص مً اللغت ألاحىبُت.

لت الىظاةفُت لت جىؼلم مً الترهُب اللغىي ئلى اظخخالص اللاغذة غلى هدى غحر ملصىد، الؼٍش ، ئن هزه الؼٍش

ا غلى هزه اإلاادة، ألن  بمػنى أن الخالمُز لِغ مديىما ًذسط معخلل اظمه دسط اللاغذة، ولِغ مداظبا اخخباٍس

لت الاخخباس، فيلما أن حػلم اللىاغذ الجخظؼ  لت ئغؼاء اإلاادة هي التي جدذد ػٍش لبرهامج مدذد، وهزلً فان ػٍش

لت حعخمذ  اخخباس اإلاخػلمحن معدبػذ ألنهم مؼالبىن باجلان اللغت وصحت جشاهُبها دون الخػلُل لزلً. وهزه الؼٍش

وحاهتها مً سأًت جؼبُلُت لترابؽ وخذاث اللغت، ئر ًمىً اظخخذامها في دسوط اللشاءة وؤلاوشاء وؤلامالء، واإلاػلم 

اإلاخػلمىن لُىبههم ئلى صحت الىالم وصحت التراهُب وصىال ئلى اللاغذة، وهزا ٌػنى  ٌعدثمش الخؼأ الزي ًلؼ فُه

اظدبػاد فىشة اللىاغذ ئرا لم ًىً هىان الخؼأ، صمً اظخذسان معبم بأن اللاغذة اإلاعخخشحت مخػلم معخىي 

عخىي الخالمُز؟ الصف وال ٌعجض الخالمُز غً اظدُػابها، لزلً ًثاس هىا ظإاٌ مششوع غً الخؼأ الزي ًخجاوص م

والجىاب مفخاخه لذي اإلاػلم هفعه، فالبرهامج ول الًخجضأ، ومعخىٍاث الصفىف مترابؽ. ففي اإلاعخىي ألاٌو  مً 

مشاخل الخػلُم ؤلابخذاتي، ًمىً جضوٍذ باإلافشداث، وئغىاؤه باللغت، غلى أن ًفسح له املجاٌ في الخللُذ واملحاواة، وفي 

غت مً التراهُب املحذدة معبلا والتي حػخبر أظاظُت لغىٍا لخػبحر ألاوالد الشفىي اإلاشخلت اإلاخلذمت ًذسب غلى مجمى 

                                                 
25

تمدمىد أخمذ العُذ،  غ اللغت الػشُب  .485-479م(، .ص. 1997دمشم: حامػت دمشم، (، فى ػشاةم جذَس
26

ت الحذًثتخاػش سشذي وآلاخشون،  ت الذًيُت في طىء الاججاهاث التربٍى ت والترُب غ اللغت الػشُب ت؛ اللاهشة: داس اإلاػشفت، ػشق جذَس ، )الؼبػت الثاُه

 71م(، ص.1981



 866 | نمىذج تدريس النحى لمهارة الكتابة العربية

 

الملتقى العلمي العالمي الثاني عشر للغة العربية  

ً اظخػاهت بها لخػلُم اللغت الػشبُت لغحر الىاػلحن بها، ألنهم  بداحت ماظت ئلى جشاهُب  لت ًمى والىخابي. فان هزه الؼٍش

ً مفشداث اظخمذوها مً البِئت، وألن مذ اسههم الػللُت حعمذ بالظخػاب، ختى لغىٍت صحُدت جخالةم مؼ ماًمليىن م

ئرا ما حاء حػلمهم اللىاغذ غشطُا أزىاء وكىع الخؼأ، ظهل غليهم الخمُحز بحن الصحُذ والخؼأ، هما ظهل غليهم 

عخؼُػىن بػذ رلً جىظُفها، خاصت ئرا واهىا فى مشخلت مخلذمت مً  مػشفت العبب فترسخ اللىاغذ في أرهانهم َو

 27ذ باجلان اللغت، وئهما هم بداخت ئلى جىظُفها في اإلاىاد التي جذسط بالػشبُت.الػمش، ولً ٌعمذ لهم الىك

ً جلً الؼشاةم ًشي الباخث أن هثحرا مً اإلاذاسط والجامػاث ؤلاظالمُت باهذوهِعُا ًمُلىن ئلى حػلُم اللىاغذ مً  فم

الؼالب  امىطىع مػحن، ًلشأهخالٌ ألاظالُب اإلاخصلت أو الىصىص اإلاخصلت التي هي غباسة غً كؼػت مً اللشاءة في 

فهمىن مػىاه ػلب رلً اظخيباغ اللاغذة، وأخحرا جأحي مشخلت اٍو ، زم ٌشاس ئلى الجمل وما فيها مً خصاةصه، َو

 الخؼبُم.

 

 إتقان مهارة الكتابت العربيت

هاسة الىالم الاظخماع وممهاسة الىخابت هي اإلاهاسة ألاخحرة والػالُت باليعبت ئلى اإلاهاساث ألاخشي في الػشبُت وهي مهاسة 

التي الجدصل غليها الؼالب الا بػذ ئجلان مهاساث  هاسة اإلاجأحي هزه اإلاهاسة في اإلاشجبت ألاخحرة جذٌ غلى أنها  .ومهاسة اللشاءة

 الاظخماع والىالم واللشاءة. 

عب جشجُبها بحن بلُت اإلاهاساث؛ هي جدىٍل ألافياس الزهىُت ئلى سمىص مىخىبت. وجأحي مهاسة الىخابت مخأخشة بدمهاسة الىخابت 

 هي جأحي بػذ مهاسة اللشاءة. مهاسة الاظخماع، مهاسة الىالم، مهاسة اللشاءة( و )

 (. الخذٍسب غلى3(. الخذٍسب غلى هخابت الجمل، )2)سظم الحشوف واليلماث. (. الخذٍسب غلى 1للىخابت أسبؼ مشاخل: )

ذ،  لخػبحرا ُّ بها وجلُُمه 28الخػبحر الحش. (. الخذٍسب غلى4)اإلال ، واإلاشاخل التي ًشاد جذٍس ا في هزا البدث حمُػها ئال ألاٌو

 وهي: 

 التدريب على كتابت الجمل

ً ألاظئلت، جذوس خىٌ التراهُب، أو صىسة، أو فلشة، وجإدي ؤلاحابت غً جلً ألاظئلت ئلى  ًلذم اإلاذسط للؼالب غذدا م

ً الجمل. ومً جؼبُلاتها: ) (. اهخب حملت غً ول صىسة مً 2(. اهخب حملت غً ول التراهُب الخالُت، )1هخابت غذد م

 الصىس الخالُت.

 املقيد التعبير 

ٌعخخذم اإلاذسط في هزا الخذٍسب مجمىغت مً الصىس جإلف كصت واخذة، أو مىطىغا واخذا. وئرا سأي اإلاذسط أن 

ػالبه في خاحت ئلى بػع اليلماث والخػبحراث، سجلها غلى العبىسة وهاكشهم فيها. وغلى اإلاذسط أن ًخخاس مىطىغاث 

عخدعً  في دسط الخػبحر اإلاصىس أن ًخدذر الؼالب أوال، جىاظب معخىي الؼالب اللغىي والثلافي وجيىن حزابت. َو

ىاكشىا مدخىي الصىس، زم ًأخزوا في الىخابت،   بػذ أن ًيىن كذ اجطح لهم ول ش يء ٍو

 

 التعبير الحر.

                                                 
27

ت وجؼبُلُاظف الصمُلي، ًى  عها هظٍش ت وػشق جذَس ت، اللغت الػشُب  . 127 – 126م(، ص. 1998، )الؼبػت ألاولى؛ بحروث: اإلاىخبت الػصٍش
28

ت لغحر الىاػلحن بهاغبذ الشخمً بً ئبشاهُم الفىصان،  اض:  فهشط مىخبت اإلالً فهذ الىػىُت أزىاءئطاءاث إلاػلمي اللغت الػشُب  ، الؼبػت ألاولى، )الٍش

 .205م(. ص. 2011اليشش، 
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الخػبحر الحش هى اإلاـشخلت ألاخحرة مً حػلُم اللغت، وغلى اإلاذسط أال ًخعجل الىصىٌ بؼالبه ئلى هزه اإلاشخلت، هما ًجب 

باث مىثفت غلى أهىاع الخػبحر العابلت. ًترن للؼالب فشصت أن ًدّىٌ أال ًذفػهم  للىخابت الحشة، ئال بػذ أن ًخللىا جذٍس

ذ كىله، مؼ اخترام سأًه, وهزه مشخلت غللُت.  ومً أمثلخه: الىخابت  أفياسه الزهىُت ئلى لغت مىخىبت حػبر بىطىح غّما ًٍش

ً الؼال  ؼلب م ٌ ؤلاحاصاث وما ًفػل فيها.... ٍو ب الىخابت في مىطىغاث لذيهم اإلاػلىماث اليافُت غنها؛ ألهىا ال نهذف خى

لت صحُدت. بهم غلى أن ًصىغىها مىخىبت بؼٍش  ئلى مػشفت خصُلتهم مً اإلاػلىماث ، وئهما نهذف ئلى جذٍس

 

ومػّذ ألاصل أن ًيىن الترهحز غلى هُفُت غشض الؼالب للمػلىماث هخابُا، ال همُت اإلاػلىماث؛ لزلً ًىصح اإلاػلم 

الىخاب بأن ال ًؼلبىا مً الؼالب الحذًث أو الىخابت في مىطىع جىلصهم فُه اإلاػشفت واإلاػلىماث؛ ألن الخػثر الزي 

 ًدصل لهم ظُيىن بعبب هلص اإلاػلىمت ال بعبب طػف الىفاًت اللغىٍت.

ً الشؤي الصخصُت، وما جدخىٍه مً اهفػاالث، وما جىدشف  الخػبحر الحش ٌعمى أًظا بالىخابت ؤلابذاغُت وهى حػبحر غ

غىه مً خعاظُت خاصت ججاه الخجاسب ؤلاوعاهُت. فالىخابت ؤلابذاغُت ابخياس ولِغ جللُذ، وجألُف ال جىشاس، جخخلف 

ً شخص آلخش خعب ما ًخىفش ليل مً مهاساث خاصت، وخبراث ظابلت، و  كذساث لغىٍت، ومىاهب أدبُت، وهي جبذأ م

 بالفؼشة، زم جىمى بالخذٍسب والاػالع. 

واهؼالكا مً أن ألاصل في الىخابت أهه جدىٍل الفىش ئلى لغت مىخىبت جدمل اإلاػاوي الهذف؛ لزلً ًجب أن ٌػخمذ 

 ت هي هما ًلي:فمػُاس هفاًت الىخابالخلُُم غلى مذي أداء هزا الهذف بالذسحت ألاولى ولِغ حىدة الشظم. 

 اإلاإششاث الشكم

 وطىح ألافياس و زشاؤها .1

 اللىاغذ .2

 ؤلامالء وغالماث التركُم .3

 زشاء اإلافشداث العُاكُت .4

 

 نموذج تدريس النحو إلتقان مهارة الكتابت العربيت

ً حاهب اغخمادا غلى الهذف ألاظاس ي لخذَسغ الىدى  ً حاهب آخش، أهمُت مهاسة الىخابت و م ً في خاحت ماظت ئلى م فىد

غً خصاةص غشض اإلاادة  وأما الزي ظُلترخه الباخثجؼىٍش همىرج مادة الىدى للحصىٌ غلى مهاسة الىخابت. 

 فهي هما ًلي:  الىدىٍت للحصىٌ غلى مهاسة الىخابت

 الؼالب هم مدىس الخذَسغ أي البذ مً أن ًيىن الؼالب أوشؽ وأبخىش مً اإلاذسط في ول مشاخل الخذَسغ.

لتئنها حػخمذ غلى   منها.  أي جلذًم ألامثلت زم الاظخيباغ اللىاغذؤلاظخيباػُت  الاظخلشاةُت أو الؼٍش

 ألامثلت اإلاػشوطت هي ألامثلت الشاتػت واإلاىظفت التي ٌعخخذمها الؼالب هثحرا في مدادزاتهم الُىمُت. 

 ولِغ اإلاذسط بىفعه. جدذ ئششاف اإلاذسطالىدىٍت اللىاغذ بأهفعهم بؽ الؼالب يعخٌ

 . جىحُه بىاء الفىشة أو الفهم مً خالٌاللىاغذ اظدباغ 

ا بلفلؽ شفهُا الاظدباغ لِغ  ٍش  . أًظا جدٍش

عمى أًظا بالىدى الىظُفي. ، الىظاةفُت ئنها حػلُم التراهُب الػشبُت  مثل: َو

 فػل + فاغل + مفػىٌ به + حش مجشوس 

 فػل + فاغل + حش مجشوس
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 فػل مبني للمجهىٌ + هاةب فاغل + حش مجشوس 

 مبخذأ + خبر 

 خبر ملذم + مبخذا مإخش

 وغحرها. 

 

باث هثرة ال ىاثأخذٍس ٌ الػشبُت، ئما مً خالٌ في ئًخاء التراهُب  والخمٍش باث خاسج  الفصى باث الفصلُت أم الخذٍس  الخذٍس

 همثل ملف الػمل وغحره مً ألاغماٌ اإلاجزلُت. 

(. 2الجمل الػشبُت، )هخابت  غلى(. اللذسة 1) الىخابت اإلاعتهذفت هي اجلان أهىاع اإلاشاخل للىخابت،و هي:اجلان مهاسة 

ذ،  لخػبحرا غلىاللذسة  ُّ واإلاشخلت ألاولى مً - سظم الحشوف واليلماث وأما اللذسة غلى  الخػبحر الحش.اللذس غلى (. 4)اإلال

 .اإلاشخلت ألادوى وكذ اظدُؼشها الؼالبفلِغ مً الهذف مً هزا الىمىرج، ألنها  -مشاخل  الىخبت

جؼىس أرهان مؼ ولىً البذ أن جيىن ألامثلت اإلاػشوطت في اإلاادة جىاظب الخػلُمُت شاخل اإلاهزا الىمىرج مىاظب ليل 

 الؼلبت. 

(. غشض اإلاادة الزي ٌشخمل غلى ألامثلت وجىحُه بىاء الفىش أو 2(. جلذًم أهذاف الذسط، 1: غىاص اإلاادة  جخيىن مً 

باث التى 3الفهم،  باث خاسجشمل غلى ح(. الخذٍس باث الفصلُت وجذٍس  . الفصل، مثل ملف الػمل الخذٍس

 الىدى الجلان مهاسة الىخابت:  همىرج جذَسغوفُما ًلي ظُلذم الباخث 

 مىطىع الذسط : 

 اإلابخذأ + الخبر

 أهذاف الذسط :

 ًخىكؼ بػذ اهتهاء هزا الذسط أن ًخمىً الؼلبت مً : 

 .فيها اإلابخذأ والخبر جخظمًكشاءة ألامثلت أو الىصىص التي 

 حػُحن أهىاع اإلابخذأ والخبر مً الىصىص أو ألامثلت اإلالشوءة أو اإلاعمىغت. 

 هخابت الجمل التى جزهش فيها اإلابخذأ والخبر.

 جشهُب اإلابخذأ والخبر في الجمل الىظُفُت.جؼبُم 

 غشض اإلاادة:

 

 

 :  ألاٌو

 جىحُه بىاء الفىشة أو الفهم اكشأ ألامثلت الخالُت

 ؼبػت اإلااةلتوبالهي اإلابخذأ  ػت الذاهىتبالؼبألامثلت العابلت ئن  خبر + مبخذأ

، جأملها وهاكشها مؼ صمالةً ختى حػشفىا مً خاللها  الخبرهي 

 أهىاع اإلابخذأ: 

 هىغه اإلابخذأ

 مزهش    -مفشد    -مػشب  الىخاب

............ .................................................. 

 لؼالب الػلم. مِهُم الِىخاُب  

 الجامػت ػالُب ظلُمان  

ئلى اإلاذًىت  كادمىن اإلاعلمىن مً ئهذوهِعُا 

 اإلاىىسة.

في اللغت الػشبُت و اللغت  ماهشاث  الؼالباث 
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ت.  .................................................. ............ ؤلاهجلحًز

............ .................................................. 

............ .................................................. 

............ .................................................. 

............ .................................................. 

............ .................................................. 

............ .................................................. 

............ .................................................. 

 

 

 في هزا ألامش. مخفلىن الششواُء 

 أن جذسط خحر  لً.

 هاجحانهما  ممشطتهي  مذسطهى 

 اللذط؟. فاجذمً 

 .ًدصذمً ًضسع 

مىه هثحر مً ػلبت  ٌعخفُذهزا الىخاب 

 كعم الػشبُت وأدبها.

 مً هفػه. طشسه أهبر جذخحنهم 

 أبى ألاظىدالزي وطؼ الىدى الػشبي 

 

 الثاوي: 

 جىحُه بىاء الفىشة أو الفهم اكشأ ألامثلت الخالُت

 وبالؼبػت اإلااةلتهي اإلابخذأ ئن ألامثلت العابلت بالؼبػت الذاهىت  خبر + مبخذأ

جأملها وهاكشها مؼ صمالةً.  ختى حػشفىا مً خاللها أن ،  الخبرهي 

 الًيىن اإلابخذأ مػشفت داةما وكذ ًيىن هىشة في الحاالث:

 اإلاثاٌ خاالث اإلابخذأ هىشة

ٌ  ئرا وصف اإلابخذأ الىىشة  ألاو

.................................... .................. 

.................................... .................. 

.................................... .................. 

.................................... .................. 

.................................... .................. 

.................................... .................. 

.................................... .................. 
 

 
 
 اللغت الػشبُت وأدبها. في كعممذسط  وشُؽ

 
 
 مفُذة

 
 مً لهى طاس. خحر  مؼالػت

 أمام الفصل. واكف  ػالُب ئخعاٍن 

 في أي امخدان. هاجح  ما هعالن  

 الجامػت ؟ في مىخبتهل سحل  

 ؟مؼ هللاأ ئله 

 .لعافشاثلىال غشبت 

ٌ  هظشث فارا مؼش    .هاص

 هذاًت. لً، و طُف غىذي

 غلى اإلاياسه فُىم 
ً
ىم  لًصبرا  .غلًٍُو

 .غلُىمظالم 

ل   . للظاإلاحنٍو

 الهىان غلُه. ٌعهلمً يهً 

 

باث:   الخذٍس

ب   : اهخب حمال مفُذة ووظُفُت مػخمذا غلى اإلاىاكؼ ؤلاغشابُت الخالُت ، هما في اإلاثاٌ. 1الخذٍس

 الشكم
 + خبر  مبخذأ

 + مفشد  مفشد

 مً الششوغ الالصمت للحصىٌ غلى دسحت البيلىسٍىط ششغالشظالت الػلمُت  هخابت اإلاثاٌ
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1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

 الشكم
 + خبر  مبخذأ

 + الجملت  ؤلاظمُت مثنى –مػشب 

1. ..................................................................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................................................................... 

)فػل    الجملت  الفػلُت مػشب / مبني الشكم

 مظاسع(

+ 

1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

)فػل    الجملت  الفػلُت مػشب / مبني الشكم

 ماض(

+ 

1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

 الشكم

 + خبر  مبخذأ

 -شبه الجملت )ظشف  مػشب / مبني

 مظشوف(

+ 

1. ..................................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................................... 

 

ب   ملف الػمل: 2لخذٍس

خالُىم   2:  املحاطشة  ........................: .............. اظم الؼالب/ــــت   .....................:   والخاٍس

 املحاطشة
املحخىي 

 الذساس ي
 ألاغماٌ اإلاؼلىبت اإلاششوع اإلاؼلىب

الخؼبُم  2

الىظُفي غً  

جشهُب "اإلابخذأ + 

 الخبر"

صف مذًيخً مً 

خُث الحذود التى 

جدُؽ بها وألاماهً 

 العُاخُت خىلها .

 %( 35ولمت. )اليعبت اإلائىٍت :   100ال جلل مً 

جشهُب غلى ألاكل مً "اإلابخذأ + الخبر".  10جىشس فيها 

 % ( 35)اليعبت اإلائىٍت :  

واظؼش  ول جشهُب "اإلابخذأ + الخبر"! )اليعبت اإلائىٍت : 
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30 .)% 

 ؤلاحابت :  

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 الاختتام

 بىاء غلى ما ظبم مً البُاهاث فلخص الباخث البدث وهي: 

 . الهذف ألاظاس ي لخذَسغ الىدى الػشبي هى ئجلان مهاساث اللغت الػشبُت ألاسبؼ غلى شيل مخماًض

ٌ حػلُم الىدى  خلنهامهاسة الىخابت الػشبُت ظِ ً خال (. 2(. اللذسة غلى هخابت الجمل الػشبُت، )1) هيو  الىظُفيالؼالب م

ذ،  لخػبحرااللذسة غلى  ُّ  الخػبحر الحش.(. اللذس غلى 4)اإلال

لت  همىرج جذَسغ الىدى إلجلان مهاسة الىخابت الػشبُت ٌػخمذ غلى اإلاذخل البىاتي واظتراجُجُاث الفػالت والؼٍش

باث التراهُب الػشبُت (. غشض اإلاادة 2(. جلذًم أهذاف الذسط، 1جخيىن مً :   . غىاص اإلاادةالاظخيباػُت وهثرة جذٍس

باث 3الزي ٌشخمل غلى ألامثلت وجىحُه بىاء الفىش أو الفهم،  باث الفصلُت وجذٍس باث التى حشمل غلى الخذٍس (. الخذٍس

  خاسج الفصل، مثل ملف الػمل.
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