د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

مهازة االستناع
تدزيسها وتكوميها
د :مجال حسني جابس حمند

()1

مكدمة:
مل ٓعذ تعلٔه اللغ٘ العشبٔ٘ للياطقني باللغات األخشٓ ٚقْو عل ٙتقظئه
اللغ٘ إىل فشّع كنا كاٌ طاٜذاً إىل عَذ قشٓب بعذ أٌ ثبت عذو علنٔ٘ التذسٓع
بتلك الكٔفٔ٘.
ّمئييا االهيياِ اىلٌ إىل تعليئه اللغيي٘ مييً خييول ااَيياساتا ّقييذ اىبجي ٍييزا
التْدُ اجلذٓذ مً اليظشٗ إىل ّظٔف٘ اللغ٘ يف احلٔاٗ سٔح صلني معظيه علنياٛ
اللغ٘ التطبٔقٌْٔ عل ٙأٌ الْظٔف٘ األطاطٔ٘ للغ٘ ٍٕ االتصال.
ٍّزِ ااَاسات تتنجا يف مَاسٗ االطتناع ّالكوو ّالقشاّ ٗٛالكتابي٘ فنَياسٗ
االط ييتناع يف ّسقتي ييا ٍ ييزِ قت يياز إىل ّقف يي٘ متاىٔ يي٘ا اعاجل يي٘ أّ يياعَا م ييً سٔ ييح
أقظ ييامَا ّأٍنٔتَ يياا ّمَاساتَ يياا ّعوقتَ ييا بااَ يياسات األخ ييشٚا ّكٔفٔ يي٘ تذسٓظ ييَا
)1
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ّتقْميَا ؛ ألىَا مَاسٗ أطاطٔ٘ مً نً ااَاسات الي ٓقيْو علَٔيا البييا ٛاللغيْٖ
لذ ٚاإلىظاٌ.
ّقذ ساّليت إعيذاد سةٓي٘ مظيتقبلٔ٘ لتيذسٓع االطيتناع ّتقْمييُ اظياعذٗ
الطييوع عليي ٙاإل ييغا ٛالفعييال.

ٔييح تْ ي مييادٗ االطييتناع يف ييْسٗ تييذسٓبات

تصاغ عل ٙسظب اختباسات مَاسٗ االطتناعا ّتقذو للطيوع علي ٙاخيتومل ااشاسيا
التعلٔنٔ٘ا مما ٓتياطب م قذساتَها ثه ضلذخ التقْٓه مً خول ٍزِ التذسٓباتا
فاللغ٘ العشبٔي٘ هَاساتَيا ااتعيذدٗ تتئض لْا ي تليك اايادٗ يف يْسٗ تيذسٓبات إىل
تينٔ٘ داىب االطتناعّ .قذ مت ّ

ٍزِ التذسٓبات يف ثوث٘ مظتْٓات.

فاليذ ييا يف مَ يياسٗ االط ييتناع ٓظ يياعذ عل يي ٙاليذ ييا يف

ٍ ييا م ييً أى ييْاع

التعلٔه .قال تعاىل:
( ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) األعييشامل اىلٓيي٘
022
ّالبييذ مييً ال كٔييض يف االطييتناع عليي ٙاجلاىييب التعلٔنييٕ مييً دَيي٘ أىييُ
داىب أطاطٕ يف معظه بشامر تعلٔه اللغي٘ا ألىيُ الؼيشأل األطاطيٕ للينيْ العقليٕ
بصييف٘ عامييّ٘ .طيئكٌْ ميطل ي احل يذٓح إٓييشاد بعييد دالالت مصييطلض االطييتناع
لذ ٚبعد اخلربا.ٛ

الفسق بني السناع واالستناع واإلىصات:
السناع:
الظ ييناع ٍ ييْ عب يياسٗ ع ييً ذ يياع األرٌ لزب ييزبات ييْتٔ٘ تك ييٌْ مف ييشدات أّ
تشاكٔييب دٌّ تامييا أّ تعن ي ّاطييتذاب٘ ( الظييناع عنلٔيي٘ ّظٔفٔيي٘ا ّال ضلتيياز إىل
مَاسٗ خا ٘ ّال ٓتطلب أٌ ٓتعلنُ الؼخص ألىُ فطشٖ) (أبْبكش عبيذ ا ػيعٔب
ٍ1241يا ص.)092
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االستناع:
االط ييتناع ٓظي ييب اإلىصي ييات ٍّي ييْ أقي ييا عنقي يًا ّبي ييُ ٓي ييتعله ااي ييتعله اللغي يي٘
فَْ (ىؼيياأل عقلييٕ إصلييابٕ مقصييْد ٓقتزييٕ ال كٔييض ّاالىتبيياِ إلدسا الشطييال٘
ااظنْع٘ ّفَه ااقصْد ميَا) (ذلنذ ٍٔكا 0212وا ص.)086

اإلىصات:
اإلىصات أعلي ٙدسدي٘ ميً االطيتناع ّٓتطليب تشكٔيض االىتبياِ ّالتاميا ايا
ٓقال فئنكً أٌ ىقيْل إٌ مجٔي اايتعلنني ٓظيتنعٌْ للنعليه إال أٌ القلٔيا مييَه
ٓيصييت اييا ٓقييال( .إٌ اإلىصييات ليئع دلييشد االطييتناع إىل ذلتييْ ٚالكلنييات ّلكيييُ
ذلاّل٘ لفَه ما ّسا ٛتليك الكلنيات فَنياً أقيشع إىل الصيش٘ أّ سةٓي٘ األفكياس الي
ٓع ييرب عيَ ييا ااتش ييذخ ّمعشف يي٘ اهاٍات ييُ م ييً ّدَ يي٘ ىظ ييشِ ٍ ييْا كن ييا أى ييُ ٓعي ي
اإلسظاغ ها ٓشٓذِ ااتشذخ) (ذلنذ ٍٔكا 0212وا ص.)088

تعسيف االستناع:
ٓ /1عشفييُ ذلنييذ عبييذ القييادس فٔقييْل( :االطييتناع عنلٔيي٘ عقلٔيي٘ تتطلييب
دَييذاً ٓبزلييُ ااظييتن يف متابعيي٘ ااييتكلها ّفَييه معييي ٙمييا ٓقْلييُا ّاختييضاٌ أفكيياسِا
ّاطي داعَا إرا لييضو األمييشا ّإدييشا ٛعنلٔييات سبيير بييني األفكيياس ااتعييذدٗ)( .ذلنييذ
عبذ القادسا 1980وا ص)121
( /0االطي ييتناع ٍي ييْ مفَي ييْو الكي ييوو أّ االىتبي يياِ إىل ػي ييٕ ٛمظي يينْع مجي ييا
االطييتناع إىل ااتشييذخ ا أمييا الظيين فَييْ ساطيي٘ األرٌا إٌ االطييتناع ػييشأل أطاطييٕ
للينييْ اللغييْٖ بصييف٘ عاميي٘ا فاإلىظيياٌ ْٓلييذ ييامتاً إال مييً بكيياٛا ثييه بعييذ مييذٗ
شكا ثه ميا اٗ فكلنيات بظئط٘ا ّٓظين الطفيا قبيا اليطي كومياً كيج اًا
فٔشاّل أٌ ٓتعله فٔصٔب ميشٗ ّٓتعجيش أخيش ٚإىل أٌ ٓيتقً اليتلفع)( .عليٕ أ

يذ

مذكْسا 0222وا ص.)101
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122

د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

 /4إٌ ااقصييْد باالطييتناع ليئع الظييناع بييا ااقصييْد بييُ اإلىصييات ٍّييزا
أكجش دق٘ يف ّ ي ااَياسٗ الي ٓيبغيٕ أٌ ىعلنَيا للطاليبا ّاالطيتناع ٍيْ عنلٔي٘
إىصات إىل الشمْص اايطْقي٘ ثيه تفظي ٍا)( .سػيذٖ طعٔني٘ ّذلنيذ الظئذ اايياعا
0221وا ص.)128
ّ /2يف سقييا تعليئه اللغييات ٓعشفييُ ذلنييْد إذاعٔييا بقْلييُ( :األ ييْات
ّال اكٔب ّاأللفاظ ااظنْع٘ ّفَه ذلتْ ٚالكوو اايطْ،ا ّضلتاز اليذاسغ إىل
تذسٓب خاص يف ااَاسٗا ست ٙتينْ لذُٓ قذسٗ التنٔٔيض ااطلْبي٘ بيني ميا ٓظين ميً
عيا ييش لغْٓيي٘ تطييش ،ذعييُ دلتنعيي٘ ّبظييشع٘ طبٔعيي٘ باإل يياف٘ ال ي تينٔيي٘ يف
القييذسٗ عليي ٙالتيبي بييبعد العيا ييش أّ تْقعَييا قبييا ذاعَيياا ّرلييك بييتخنني مييا
طيئقْلُ ااتشييذخ بيييا ٛعليي ٙمييا قالييُ ستيي ٙتلييك اللشظيي٘)( .ذلنييْد إذاعٔييا
ٔ ا 1980وا ص.)0 -1 :
مً خول عشض مفَْو االطتناع ٓتزض باٌ االطتناع ىؼاأل مكتظب ليُ
مَاسات ييُ ّضلتي يياز الفي ييشد لٔتعلن ييُ ّأىي ييُ ال ٓظي ييتطٔ إد ييادٗ اإلىصي ييات إال ب دي ييادٗ
االطتناع.

أهنية االستناع:
قي ي ييال تعي ي يياىل( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) (اا ميي ي ييٌْ
اىلٓيي٘ " )18لوطييتناع أٍنٔيي٘ كييب ٗ يف سٔاتييياا إىييُ الْطيئل٘ الي اتصييا اإلىظيياٌ
بَييا يف مشاسييا سٔاتييُ األّىل بيياىلخشًٓا ّعييً طشٓقييُ ٓكتظييب اإلىظيياٌ اافييشداتا
ّٓتعله أمناأل اجلنا ّال اكٔيبا ّٓتلقي ٙاألفكياس ّاافيأٍها ّعيً طشٓقيُ أٓزياً
ٓكتظب ااَاسات األخش( ٚعنش الصذٓ عبذ ا ا 0221وا .)006 -001
ّتتنجا أٍنٔ٘ االطتناع يف اىلتٕ:
إىُ ٍْ ّطٔل٘ للتعله يف سٔاٗ اإلىظاٌا إر عً طشٓقُ ٓظيتطٔ الطفيا أٌ
ٓفَه مذلْل األلفاظ ال تعشض هلا عيذ ما ٓشبر الصْسٗ احلظٔ٘ للؼٕ ٛاليزٖ
ٓشاِا ّاللفظ٘ الذال٘ علُٔ.
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عييً طشٓق ييُ ٓظييتطٔ اا ييتعله أٌ ٓفَييه م ييذلْل العبيياسات ااختلف يي٘ اليي
ٓظنعَا أّل ميشٗا ّعيً طشٓقيُ ٓظيتطٔ تكيًْٓ اافيأٍها ّفَيه ميا تؼي إلٔيُ ميً
معاٌٍ مشكب٘.
ٍييْ الْطيئل٘ األّىل ال ي ٓتصييا بَييا ااييتعله بالبٔٝيي٘ البؼييشٓ٘ الطبٔعٔيي٘ا
بغٔ٘ التعشمل علَٔاا ّمً ثه التفاعاا ّالتعاما معَا يف ااْاق االدتناعٔ٘.
ٍييْ ّطئل٘ مَنيي٘ لتعليئه القييشاّ ٗٛالكتابيي٘ا ّاحلييذٓح الصييشٔض يف دسّغ
اللغ٘ العشبٔ٘ا ّااْاد األخش.ٚ
عً طشٓقُ ٓته فَه ااظتن اا ٓذّس سْلُ مً أسادٓيحا ّأخبياسا ّىصياٜض
ّتْدَٔات) (عبذ الفتا سظاٌا 0222وا ص.)401 -406
ّٓييزكش أٍنٔتييُ ذلنييذ بييً إذاعٔييا فٔقييْل( :االطييتناع ٓنكييً الفَييه
ّإدسا ااقْل علي ٙطشٓي الظين سٔيح ٓٔظيش االتصيال اللغيْٖ بيني اايتكلنني ميً
ىاسٔيي٘ ّالظييام اايصييت مييً ىاسٔيي٘ أخييشٚا فتييته ٍكييزا عنلٔيي٘ اطييتٔعاع الشمييْص
ااكتْبيي٘ ّفَييه مييذلْالتَاا ّال طلفيي ٙمييا هلييزِ العنلٔيي٘ مييً أٍنٔيي٘ا إرا ٍييٕ عنيياد
كج مً ااْاق ال تظتذع ٙاإل غاّ ٛاالىتباِ يف سٔاٗ اإلىظاٌ الْٔمٔ٘.
ٍّييٕ باليظييب٘ اييتعله اللغيي٘ ّطيئل٘ أطاطيئ٘ إر عييً طشٓقَييا ٓق ي عييادٗ
االتصال األّل بَا قبا التْ ا يف دساطتَا ّالتذسٓب عل ٙاطتخذامَا) (ذلنذ بً
إذاعٔا 1984وا ص.)04 :
كزلك ْٓ ض أٍنٔتُ ذلنذ ااباس يف:
 -1اعتنذ اإلىظاٌ علُٔ يف االتصال بغ ِ قبا اخ اع الكتاب٘ يف احلٔاٗ.
 -0اطيتخذمُ (اإلىظيياٌ) يف ىقيا الي اخ ميً األدٔييال الظيابق٘ إىل احلالٔيي٘
ّالوسق٘ فاطتقش الؼعش ّماثْس اليجشا ّاللغ٘ ّاألخباس.
 -4تعله الطفا عً طشٓقُ.
 -2عي ييً طشٓقي ييُ مني ييا الطفي ييا لغْٓ يياًا ّصادت ثشّتي ييُ اللغْٓي يي٘ مي ييً اافي ييشدات
ّال اكٔب.
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 -1لوطتناع أثشِ يف ااظتْ ٚالذساطٕ للنتعلها فنيً مل ٓظيتن دٔيذًا ليً
ٓتشذخ دٔذاًا ّلً ٓقشأ دٔذاًا ّليً ٓكتيب دٔيذاًا بيا طئكٌْ متياخشاً يف
طاٜش ااْاد الذساطٔ٘ .ألٌ التشصٔا يف كا ااْاد الذساطٔ٘ ٓتْق علٙ
االطتناع اجلٔذ( .طعذ ذلنذا 1999وا ص.)141
ت ييضداد أٍنٔ يي٘ االط ييتناع يف الْقي ييت ال ييشاًٍ ال ييزٖ تتعي ييذد فٔ ييُ ّط يياٜا االتصي ييال
ااظنْع٘ ّتطْسٍا سٔح أ بض اإلىظاٌ ٓعتنذ علُٔ يف تلقٕ ااعشف٘.

أهداف االستناع:
لوطتناع عذٗ أٍذامل ميَا:
أ -تينٔ٘ قذسٗ اإل غاّ ٛاالىتباِ ّال كٔيض علي ٙاايادٗ ااظينْع٘ هيا ٓياطيب مي
مشاسا منْ ااتعله.
ع -تينٔيي٘ القييذسٗ عليي ٙتتب ي ااظيينْع ّالظيئطشٗ علٔييُ هييا ٓتياطييب م ي

ييشض

ااظتن .
ت -التذسٓب عل ٙفَه ااظنْع يف طشع٘ ّدق٘ مً خول متابع٘ ااتكله.
خ-

شغ عادٗ اإلىصات.

ز -تينٔ٘ داىب التزّ ،مً خول االطتناع إىل ااظتشذثات العصشٓ٘.
 تينٔيي٘ داىييب الييتفك الظييشٓ ا ّمظيياعذٗ ااييتعله عليي ٙا ييار القيشاسا ّإ ييذاساحلكه عل ٙااظنْع يف ْ ٛما ذعُ( .ذلنذ عطا 1992وا ص.)82
ّمً األٍذامل أٓزاً:
أ -ذاع أ ْات الكلنات دٌّ التاثش باألفكاس ال قنلَا.
ع -االطتناع ااتقط كاالطتناع خلطٔب ٓتابعُ باٍتناو لف ٗ ّٓيصيشمل عييُ
ثه ٓعاّد ال كٔض معُ.
ت -ىص االطتناعا كاالطتناع اياقؼ٘ ال مً أدا التاثش بَا ّلكً مً أدا أٌ
طلترب ما لذُٓ مً أفكاس يف ْ ٛما ٓطش يف ااياقؼ٘ مً أفكاس.
خ -االطتناع م تكًْٓ استباأل بني ما لذ ٚااظتن مً خربات خا ٘.
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ز -االطييتناع إىل تقشٓييش للشصييْل عليي ٙاألفكيياس الشٜٔظيئ٘ ّالتضّٓييذ بالتفا يئا
ّاتباع اإلسػادات.
 االطتناع الياقذ.خ -االطييتناع التييزّقٕ ّالياقييذ ّالييزٖ ٓكييٌْ ااظييتن فٔييُ يف ساليي٘ ىؼيياأل عقلييٕ
ٓقييع ّٓظييتذٔب عاطفٔ يًا ّبؼييكا طييشٓ اييا ٓظيين ( .فتشييٕ علييٕ ٓييْىع ّ خييشٌّا
1981وا ص.)129

مهازات االستناع:
أّسد ذلنْد أ

ذ الظٔذ أٍه مَاسات االطتناع ال خلصَا العاااٌ (بشاتا

ّدشًٓ) ّتتنجا يف اىلتٕ:
أ -إدسا ٍذمل ااتشذخ ٍّزا ٓتطلب فَنًا دقٔقاً اا ٓقال.
ع -إدسا معاىٕ الكلنات (تيزكش تليك ااعياىٕا ّاطيتيتاز معياىٕ الكلنيات ي
ااعشّف٘ مً الظٔاّ ،احملتْ ٚعيذ الظام ).
ت -فَه األفكاس ّإدسا العوق٘ فٔنا بٔيَا ّتيظٔنَا ّتبْٓبَا.
خ -ا طفا ٛااعلْمات ااَن٘.
ز -اطتيتاز ما ْٓد ااتشذخ قْلُ ّما َٓذمل إلُٔ.
 قلٔا كوو ااتشذخ ّاحلكه علُٔ.خ -تلخٔص األفكاس ااطشّس٘.
ّ-

ص يئص ّق ييت مع ييني لوط ييتناع عل يي ٙأٌ ٓك ييٌْ قصي ي ًا يف ااشسل يي٘ األّىلا
لٔصبض طْٓوً يف ااشسل٘ ااتقذم٘( .ذلنْد أ

يذ الظئذا 1988وا ص.)14

ّٓزامل إىل ما تقذو اىلتٕ:
أ -إدسا األفكاس األطاطٔ٘ ّالفشعٔ٘ لليص ااظنْع.
ع -إدسا العوقات ااختلف٘ يف اليص ااظنْع.
ت -التعشمل عل ٙااعي ٙيف ْ ٛااْق احملٔر بالكوو.
خ -فَه ااظنْع بظشع٘ ّدق٘.
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ز -إ ييذاس احلكييه عليي ٙمييا يف اليييص ااظيينْع (إب يشأٍه ذلنييذ عطيياا 1992وا
ص.)82

املهازات األساسية لالستناع:
أ -التنٔٔض الظنعٕا ّرلك بني:
 . 1ااتؼ ييابُ م ييً احل ييشّمل ّالكلن ييات يف اليط يي ا مج ييا س ييشيف (ال ييذالا الطي ييا)ٛ
ّكلن (قاو ّىاو).
 .0األداٛات الصْتٔ٘ :مً سٔح القْٗ ّالزع ّاليرب ّالتيغٔه.
 .4أىْاع األ ْات عل ٙسظب ذاعَا.
ع -معاىٕ اافشداتا ّاجلنا ّالعباسات.
ت -اطتخوص األفكاس الشٜٔظٔ٘ للنْ ْع ااظنْع.
ز -اطتخوص الفكشٗ العام٘.
 مَ يياسٗ االط ييتيتازا ّٓقص ييذ بَ ييا التْ ييا إىل احلقٔق يي٘ اجلذٓ ييذٗ م ييً خ ييولسقٔقتني ّا شتني يف اليص.
خ -الفَه الزن  :أٖ فَه ما بني الظطْس.
ّ -مَاسٗ اليقذ ٍّْ :متٔٔض اجلٔذ مً الشدئ.

ص -إبذا ٛالشأٖ (طعذ مباس الشػٔذٖ ّذ ٓيْىع1999 ،م ،ص-142
.)141

أمناط االستناع:
ٍيييا عييذٗ أمنيياأل لوطييتناع يف دلييال تعلييه اللغيي٘ العشبٔيي٘ للي يياطقني
بغ ٍاا ّلكا شض ىْع خياص ميً االطيتناع ٓي دٖ اطيتخذامُ إىل ققٔي رليك
الغشض سظب قذسٗ ااعله عل ٙتْظٔ معطٔات ااْق التعلٔنٕ تْظٔفاً سظياً.
ّمً األمناأل الؼاٜع٘ لوطتناع عيذ تعلٔه اللغ٘:
أ -االطتناع لل دٓذ ااباػش.
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ع -االطتناع لوطتظَاس.
ت -االطتناع الطتخوص األفكاس الشٜٔظ٘.
خ -االطتناع لوطتٔعاع( .عنش الصذٓ ا 0221وا ص.)42

عالقة مهازة االستناع باملهازات األخسى:
قييذ أثبتييت الذساطييات أٌ تفييْ ،الطالييب يف الذساطيي٘ ٓكييٌْ تبعيًا لتفْقييُ يف
مَاسٗ االطتناعا ّأٌ الطالب عيذما ٓتعشمل عل ٙمنطيُ الظينعٕ ف ىيُ ٓظيتطٔ أٌ
ٓقّْو ىفظُ يف االطتناع -لزلك كاىت ٍييا عوقي٘ قْٓي٘ بيني ٍيزِ ااَياسات يف
تعله اللغ٘ العشبٔ٘ للياطقني بغ ٍا.
ّتتنجييا العوقيي٘ بييني القييشاّ ٗٛاالطييتناع يف اىلتييٍٕ( :يييا تيياث كييب
للفَ ييه ّاالط ييتناع عل يي ٙتينٔ يي٘ الق ييذسٗ ّالكف ييا ٗٛيف الق ييشا ٗٛفاالط ييتناع ّالق ييشاٗٛ
متؼابَاٌ أطاطًا فكوٍنا مَاسٗ اطتقبال األفكاس مً اىلخشًٓا ّإرا كاىت القشاٗٛ
تتطلييب اليظييش ّالفَييه ف ي ٌ االطيتناع ٓتطلييب اإلىصييات ّالفَييه فعنلٔيي٘ االتصييال
ال تته بني اليياغ عيادٗ تيته ميً خيول الشميْص ااتكلني٘ (اايطْقي٘) أٖ أٌ عنلٔي٘
االتصال تؼتنا عل ٙالتعب كنا يف الكتاب٘ ّالكوو .أّ االطتقبال ّالفَه كنيا
يف االط ييتناع ّالق ييشاّ .ٗٛاالط ييتناع ٓضّدى ييا ب يياافشدات ّال اكٔ ييب ّاجلن ييا الي ي
تظييتخذو كاطييع للقييشاٗٛا ّاليذييا يف القييشآ ٗٛعتنييذ عليي ٙاخلييربات الظيينعٔ٘
الؼفَٔ٘ للكلنات.
ّمييً أّدييُ التؼييابُ بييني االطييتناع ّالقييشا ٗٛأٌ العبيياسٗ ّاجلنليي٘ ّالفقييشٗ
ٍٕ ّسذٗ الفَه أكجش مً الكلني٘ اافيشدٗ الي تلعيب دّسٍيا أٓزياً يف التياث عليٙ
فَه العباسٗ ّاجلنل٘ أّ الفقشٗ( .فتشٕ علٕ ْٓىع ّ خشٌّا ص.)112 -114
أما عوق٘ االطتناع بيالكوو ْٓ يشَا ساػيذ عطٔي٘ فٔقيْل( :العوقي٘ بيني
االطييتناع ّالكييوو عوقيي٘ تيياث ّتيياثشا سٔييح إٌ منييْ القييذسٗ عليي ٙالكييوو ٓييشتبر
بالقييذسٗ عليي ٙاالطييتناع(ّ )...ممييا ٓ كييذ ٍييزِ العوقيي٘ االعتقيياد الظيياٜذ يف ّدييْد
مشك ييض ّاس ييذ ٓظ يئطش عل يي ٙدَ يياصٖ الظ يين ّاليطي ي معي يآً .عن ييا مشطي يوً ت يياسٗ
ّمظتقبوً مشٗ أخش( .ٚساػذ ذلنذ عطٔ٘ا 0221وا ص.)184 -180
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أم ييا العوق يي٘ ب ييني االط ييتناع ّالكتاب يي٘ فتتنج ييا يف ااظ ييتن اجلٔ ييذ ال ييزٖ
ٓظييتطٔ التنٔٔييض بييني أ ييْات احلييشّمل فٔظييتطٔ كتابتَييا كنييا أٌ االطييتناع
اجلٔييذ ٓضٓييذ الجييشّٗ اللفظٔيي٘ فٔقييْل ذلنييْد( :العوقيي٘ بييني االطييتناع ّالكتابيي٘
تتنجييا يف أٌ ااظييتن اجلٔييذ ٓييتنكً مييً التنٔٔييض بييني أ ييْات احلييشّمل فٔظييتطٔ
كتابتَييا ّكتابيي٘ كلناتَييا كتابيي٘ ييشٔش٘)( .ذلنييْد أ

ييذ الظيئذا 1988وا

ص.)98
ّٓقييْل علييٕ أ

ييذ( :تْدييذ عوقيي٘ إصلابٔيي٘ بييني التييذسٓب ااقصييْد علييٙ

مَ يياسات االط ييتناع ّمظ ييتْ ٚأدا ٛالطلب يي٘ يف التع ييب التششٓ ييشٖ)( .عل ييٕ أ

ييذا

1988وا ص.)12

مكومات االستناع:
إرا أساد ااعله أٌ ضلق أ شاض مَاسٗ االطتناع عيذ التعلٔه ؛ علُٔ أٌ ٓتاكذ ميً
اىلتٕ:
 -1األرٌ :البذ أٌ تكٌْ األرٌ طلٔن٘ ّإرا كاىت

رلك فوبذ مً معاجلتَا

ّإرا مل ضلذخ رلك علي ٙالطاليب أٌ ٓطليب التكيشاس ميً القياسئ أّ ااتشيذخ
إرا كاٌ ااظتن إلُٔ

ّا ض أّ ػيشسُا أّ سفي الصيْتا فوبيذ أال ٓتيْفش

اخلذا للذاسطني؛ ألٌ ٍزا اخلذا صللب طْ ٛالفَه.
 -0العقاّ :ااقصيْد بيُ القيذسٗ ّااخيضٌّ اللغيْٖ ّليزلك صليب تيْفش الؼيشّأل
التالٔ٘:
أ .أٌ تكٌْ الكلنات ال ضلتْٖ علَٔا ااظنْع مً نً ااخضٌّ اللغْٖ.
ع .أٌ تكٌْ ال اكٔب اللغْٓ٘ ّف األىظن٘ اللغْٓ٘.
ت .أٌ ٓظتيبر العقا أفكاساً دذٓذٗ.
خ .سبر اخلربات الظابق٘ بالوسق٘.
 -4ااصذس :ااقصْد بُ ٍيا ااصذس اللغْٖ الزٖ ٓظتن إلُٔ ااتعله طْاٛ
أكاٌ إىظاىاًا إراعً٘ أو مظذوًا ّيف مجٔ احلاالت البذ مً تْفش اىلتٕ:
أ -أٌ تكٌْ األ ْات ّا ش٘ ااخاسز.
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ع-

أٌ ٓكٌْ الصْت مظنْعاً.

ز-

أٌ ٓكييٌْ ااكيياٌ الييزٖ هييشٖ فٔييُ عنلٔيي٘ االطييتناع خالٔ ياً مييً الزْ يياٛ
ّالصشاخ ّالزذٔر (عنش الصذٓ عبذ ا ا 0228وا ص.)69 -68 -61

تينٔ٘ مَاسٗ االطتناع:
تعذد األطالٔب ال تظاعذ ااعله عل ٙتينٔ٘ مَاسٗ االطتناع لذ ٚطوبُ
ميَا ما ٓلٕ:
أ -أٌ ٓك ييٌْ ااعل ييه ق ييذّٗ لطوب ييُ باط ييتناعُ ّإ ييغا ُٜإل يئَه يف أثي يياٛ
سذٓجَه عً أٖ مْ ْع ما.
ع -اطييتجناس سصييص التع ييب هييا طلييذو مَ يياسٗ االطييتناع عييً طشٓيي
سبطَا هَياسات التعيب مجيا أٌ ٓطليب مييَه اىلتٔياٌ بقصي٘ مؼيابَ٘
للقص٘ ال قصَا علَٔه.
ز -اطييتقول اليييص اإلموٜييٕ هياقؼيي٘ الطييوع سييْل مييا ٓتزيينيُ مييً
أفكاس.
د -اطييتجناس سصييص مييادٗ القْاعييذ ّاليصييْص األدبٔيي٘ ّمييا فَٔييا مييً
اطتيتاز للقْاعذ ّاألفكاس األطاطٔ٘.

معوقات االستناع:
لوطتناع معْقات قْل دٌّ ققٔ أٍذافُ ميَا:
 -2المشكالت ذات العالقة بالمستمع وىي:
أ .األعشاض ااش ٔ٘ اجلظنٔ٘ الفظْٔلْدٔ٘ (الزع الظنعٕ).
ع .اليفظٔ٘ ّالعقلٔ٘ (عذو اأا للذساط٘ا ع اليزكا( )ٛطيعذ مبياس
الشػٔذٖ ّذ ْٓىعا 1999وا ص.)161
 -1المشكالت ذات العالقة بالمادة المنتقاة.
قذ تكٌْ ااادٗ

موٜن٘ لقذسات الطلب٘ ّ

مؼبع٘ حلادتَه (فا ا

فتشٕ ذلنذا 1998وا ص.)110
العربية للناطقني بغريها

العذد العؼشٌّ ٓيآش 0216و
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 -2مشكالت متعمقة بالمعمم.
سهييا ٓكييٌْ ااعلييه ي قييادس عليي ٙموسظيي٘ الفييشّ ،أّ أٌ ٓكييٌْ عاطفٔ ياً
ّٓتظاٍا يف الظٔطشٗ عل ٙالذسغ ّقت االطتناع أّ ال صلٔذ فًَّ االطتناع.
 -3مشكالت متعمقة بالطريقة.
ق ييذ تك ييٌْ الطشٓق يي٘ الي ي ٓظ ييتخذمَا ااعل ييه ال تشاع ييٕ دّافي ي الفَ ييه أّ
االطتناع أّ تفتقذ الْطاٜا التعلٔنٔ٘.
 -1ااؼييكوت اليامجيي٘ عييً البٔٝيي٘ الصيياحل٘ لوطييتناع (الزْ يياّ ٛالزييذٔر
ّتؼْٓؽ أدَضٗ االطتناع).

تعليه االستناع:
الت ييذسٓع عنلٔي يي٘ تفاعي ييا ب ييني ااي ييذسغ ّااي ييتعله ٍّ ييٕ عنلٔي يي٘ مفتْسي يي٘
ّمتؼييعب٘ االهاٍيياتا متكنييً مييً تبييادل اخلييربات ّاألفكيياس ّاألساطيئع بييني طييشيف
ٍزِ العنلٔ٘ (علٕ مي احلصشٖ ّْٓط العئضٖا 0222ا ص.)02
ٍّييٕ عنلٔيي٘ تشبْٓيي٘ تاخييز يف اعتباسٍييا كافيي٘ العْامييا ااكْىيي٘ للتعليئها
ّٓتعاٌّ خوهلا كا مً ااعله ّااتعله لتشقٔ األٍذامل ال بْٓ٘ ااشدْٗ.

اهلدف مً تعليه االستناع:
اهل ييذمل م ييً الت ييذسٓع تأٍ ييا اا ييتعلنني للشا ييش ّااظ ييتقبا مبت ييذٜني
بتشلٔييا خصاٜصييَه ّقذٓييذ قييذساتَه ّاختٔيياس الْطيياٜا ّاألىؼييط٘ ّااييْاد ال ي
تظ ييتذٔب لتل ييك اخلص يياٜص ّااتطلب يياتا (ط يئَا ذلظ ييً ك يياظه الف ييتوّٖا
0224وا ص.)14
لك ييٕ ٓ يييذض ااعل ييه يف ت ييذسٓع االط ييتناع علٔ ييُ أٌ ٓتع ييشمل أّالً عل يي ٙأٍ ييه
القذسات الوصم٘ للنظتن اجلٔذ ّميكً تلخٔصَا يف اىلتٕ:
* عند بداية تعميم االستماع:
أ -أٌ ٓعشمل اارا ٓظتن .
ع -أٌ صللع يف ااكاٌ الزٖ صليبُ ااؼْػات.
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ت -أٌ ٓتطل إىل ااتكله.
خ -أٌ ٓشكض اىتباٍُ ّٓكٔ ىفظُ لظشع٘ ااتكله.
ز -أٌ تكٌْ لُ الش ب٘ يف مؼاسك٘ ااتعله يف ااظ ّلٔ٘.
* في أثناء عممية تعميم االستماع عمى المستمع أن يحاول.
أ -قذٓذ أ شاض ااتكله.
ع -تزكش اليقاأل العام٘.
ز -متابع٘ األمجل٘ ّاألدل٘ بعيآ٘.
ت -فَه ما ٓقال فَناً دٔذًا قبا احلكه علُٔ.
* وعند تقديم الحديث عميو أن:
أٓ -شبر بني اليقاأل ال ٓج ٍا ااتشذخ ّبني خرباتُ الظابق٘.
ع -ضلذد أطباع مْافقتُ ّمعاس تُ.
ّمً أٍيه ميا ت كيذ علٔيُ عنلٔي٘ تعليه االطيتناع تضّٓيذ ااظيتن بالقيذسٗ
عل ٙقلٔيا العيشض الكوميٕ ّاكتؼيامل األطيباع الي أدت إىل اليتياٜر ااختلفي٘
ال ي ٓييته الْ ييْل إلَٔييا خا يي٘ عيييذ ااؼيياسك٘ يف االدتنيياع ّااياقؼيي٘ (ذلنييْد
كاما الياق٘ا 1918وا ص.)81
ّلك ييٕ ٓ ييذسع ااعل ييه طوب ييُ عل يي ٙاالط ييتناع اجلٔ ييذ علٔ ييُ أٌ ضل ييذد أّالً
مظتْاٍه يف ٍزِ ااَاسٗا ّلٔتنكً مً رلك علُٔ اإلداب٘ عً األطٝل٘ التالٔ٘:
ٍ -1ا مئض الذاسغ االختوفات البظٔط٘ بني الكلنات ؟
ٍ -0ا ٓظتطٔ أٌ ٓتعشمل عل ٙالكلنات ااظنْع٘ ؟
ٍ -4ا ٓظتطٔ التنٔض بيني األ يْات ااتؼيابَات يف مْاقعَيا ااختلفي٘
يف الكلن٘؟
ٍ -2ا ٓظتن باىتباِ إىل األسادٓح الؼاٜع٘ ّالقصص القص ٗ ؟
ٍ -1ا ٓظتن إىل قص٘ أّ مقال٘ لغشض خاص ؟
ٍ -6ييا ٓتب ي التْدَٔييات الؼييفْٓ٘ا (ذلنييْد كامييا الياقيي٘ا 1918وا
ص.)80
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أساسيات تعليه االستناع:
مَيياسٗ االطييتناع مييً ااَيياسات ااَنيي٘ للييتعله ّخا يي٘ للطييوع اابتييذٜني
فٔقْل يف رلك عليٕ أ
ّأٌ األفييشاد

يذ( :أثبتيت الذساطيات أٌ مَياسٗ االطيتناع ميكيً أٌ تعليها

اديي٘ إىل تعلييه ٍييزِ ااَيياسٗ ٍّييزا ٓظييتلضو معلن ياً ّاعٔ ياً عليي ٙدسديي٘

عالٔيي٘ مييً اإلعييذاد ٍّييْ

اديي٘ إىل ميييَر ميييظه لتعليئه ٍييزِ ااَيياسٗ ٍّييزِ مَنيي٘

معاٍيذ إعيذاد ااعلنيني بصيف٘ خا ي٘ ّكلٔيات ال بٔي٘ بصيف٘ عامي٘) (عليٕ أ

يذ

0222وا ص.)64

ومً أسس تعليه االستناع اآلتي:
أوالً :االىتباِ :البذ مً االىتباِ الطتناع الشطال٘ ّتفظ ٍا.
ثانياً :البعذ عً الزْ ا.ٛ

ثالثاً :التذسٓع الفعال .مما ٓضٓذ ّعٕ التومٔز مً أطالٔب االىتباِ.
رابعاً :اط داع اخلربات الظابق٘.

خامساً :التذسٓب اجلٔذ عل ٙفَه معاىٕ الكلنات مً خول الظٔا.،
ٓيبغٕ يف تعلٔه االطتناع أٌ تشاع ٙمظالتاٌ لٔكٌْ التعلٔه فعاالً ٍّنا:
 -1أٌ زلَض ااادٗ ال ٓظتن إلَٔا الطوع لتياطب قذساتَه.
 -0أ ٌ تجاس دّافي الطيوع لوطيتناع اليزٖ ٓتطليب اطيتذاب٘ ّقتٔي٘ (سػيذٖ
أ

ذ طعٔن٘ ّذلنذ الظٔذ ااياع) (0221وا ص.)81

ّلتعليئه االطييتناع البييذ مييً ااييشّس بعييذد مييً ااشاسييا ٓظييع ٙااعلييه فَٔييا
اظيياعذٗ الط ييوع عل يي ٙفَ ييه متطلب ييات ال ييذسغ ّذلت ييْ ٚااْ ييْع :إر أٌ الط ييوع
قادسًٓ عل ٙالتنكً مً القشا ٗٛاجلَشٓ٘ أّ الصيامت٘ فٔكيٌْ

اابتذٜني ٓكْىٌْ

االط ييتناع خي ي ّط يئل٘ إلٓص ييال احملت ييْ ٚالتعلٔن ييٕ (سات ييب قاط ييه ّذلن ييذ في ي ادا
0221وا ص.)99
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ّمييً ثييه ْٓدييُ ااعلنييه إىل اطييتناع ااعلْمييات ال ي طٔشصييلٌْ علَٔييا يف
قذ ٓذ األفكاس الشٜٔظ٘ ّالبيذ ميً ػيش الكلنيات ّالعبياسات اجلذٓيذٗ ّتقيذٓه بعيذ
التْدَٔييات الي تظييَه يف كتابيي٘ االخصييات عييً ااْ ييْع ااظييتن إلٔييُ .ثييه البييذ
مً تقْٓه كيا ميً اايتكله ّااظيتن ّمْ يْع االطيتناع ّقيذ تاخيز ااتابعي٘ ػيكا
أطٝل٘ اطتٔزاسٔ٘ ْٓدََا اايتعله للنعليه أّ بيالعكع ٍّيزا ميا ٓظين ٙباألطيلْع
االطتٔعابٕ) (علٕ أ

ذ 0222وا ص.)64

خطْات تعلٔه االطتناع:
أ-

التمييدد:

تَٔٝي٘ أرٍياٌ التومٔييز ليذسغ االطيتناعا ّرليك ب ٓزييا

أٍنٔيي٘ الييذسغا ّطبٔعيي٘ ااييادٗ العلنٔيي٘ ال ي طييتقذو إليئَه ثييه تعييني
ااَ يياسٗ الي ي ٓ ييشاد الت ييذسٓب علَٔ يياا كاط ييتخشاز األفك يياس األطاط يئ٘ا
ّالتنٔٔض بٔيَا ّبني األفكاس الجاىْٓ٘.
يع

ع -إلق ا ٛاليص دلضأً يف مجيا أّ مقياط قصي ٗ مي ّقفي٘ ايذٗ (

ثْاٌ) مما ٓظاعذ الطالب عل ٙسبر ااظنْع م بعزُ البعد ّعذو
التْقي ي صلعل ييُ ال ٓق ييذس أٌ ٓظ ييتذن م ييا ذع ييُ ّالب ييذ أٌ ٓؼ ييتنا
اليص عل ٙكلنات ّتشاكٔب مما ٓعشفُ ااتعله.
ز-

ال ماى مً قشا ٗٛاليص أكجش مً مشٗ إرا ّدذ الطوع عْب٘.

د-

ٓلق ي يي ٙال ي يييص مي ي ي مشاع ي يياٗ الي ي ييرب ّال ي ييتلقني يف اجلن ي ييا اخلربٓ ي يي٘

ه-

ّاالطتفَامٔ٘.
ٓعق ييب ال يييص أط ييٝل٘ االطي ييتٔعاع مص ييشْب٘ هْط يئق ٙاطي ييتَولٔ٘
ّاط ييتخذاو التكيْلْدٔ ييا احلذٓج يي٘ يف الع ييشض ّٓقص ييذ باالط ييتٔعاع
قذسٗ الطالب عل ٙاإلساط٘ بالفكشٗ العام٘ا ّاألطٝل٘ تبيذأ بياداٗ ميً
أدّات االطتفَاو.
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توجيهات عامة يف تعليه االستناع:
ٓ -1يبغٕ للنعله أٌ ٓكٌْ داٜنًا قيذّٗ لتومٔيزِا ّيف دسغ االطيتناع ٓيبغيٕ
عليي ٙالطييوع أٌ ٓقتييذّا هعلنَييه يف سظييً االىتبيياِا ّاإلىصيياتا ّعييذو
مقاطع٘ ااتشذخا أّ القياسئ قبيا أٌ ٓيتَيٕ ميً سذٓجيُ إال لتيبَٔيُ إىل
خطا ال صلْص الظكْت عيُ.
 -0التخطيئر اجلٔييذ للييذسغا ّّ ييْ األٍييذامل ااطلييْع ققٔقَييا بذقيي٘
متيأٍ٘.
 -4اىتق ييا ٛاليص ييْص الؼ يئق٘ ااوٜن يي٘ اظ ييتْ ٚالط ييوعا ّاختٔ يياس ااْاقي ي
اللغْٓ٘ ال تظاعذ عل ٙققٔي األٍيذاملّ .اطيتجناس ميا تعلنيُ يف فَيه
ااظنْع.
 -2اطتخذاو الْطاٜا التعلٔنٔ٘.

زؤية مستكبلية لتعليه االستناع:
البييذ مييً إعييذاد بييشامر اظيياعذٗ الطييوع عليي ٙاإل ييغا ٛالفعييالا ّيف ٍييزِ
ال ييربامر تْ ي ي م ييادٗ االط ييتناع يف ييْسٗ ت ييذسٓبات معٔي يي٘ تق ييذو للط ييوع عل ييٙ
اختومل ااشاسا التعلٔنٔ٘ مما ٓتياطب م قذساتَه ٍزِ الطٔنا أٌ اللغ٘ العشبٔي٘
هفشداتَييا الكييج ٗ ّال ي ادمل ااْدييْد فَٔييا ٓتيئض لْا ي تلييك التييذسٓبات تينٔيي٘
داى ييب االط ييتناع ّلع ييا ٍ ييزا اجلاى ييب مفتق ييذ يف اللغ يي٘ العشبٔ يي٘ .كن ييا أٌ تعل يئه
االطتناع عً طشٓي التيذسٓبات ٓظياعذ اايتعله علي ٙاالىتبياِ ّال كٔيض ّالتشلٔيا
ّالتطبٔ ا ّالبذ مً تقْٓه الطوع علي ٙيْ ٛاألٍيذامل احمليذدٗ .فٔكيٌْ التقيْٓه
أٓزياً عييً طشٓي التيذسٓبات أّ االختبيياس التطييْسٖ أّ اختبياس ااتابعيي٘ باإل يياف٘ إىل
الْادييب اايضلييّٕ .البييذ أٌ ٓز ي ااعلييه التييذسٓبات يف ييْسٗ متذسديي٘ تكييٌْ علييٙ
اليشْ التالٕ:
أ .الصْت ع .الكلن٘ ز .اجلنل٘ د .اليص
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منوذج صياغة مادة االستناع يف صوزة تدزيبات:
المرحمة األولى:

( )2تدريب الصوت المسموع:
ٓقييْل ااعلييه كلنيي٘ يف كييا مييشٗا ّقتييْٖ كييا كلنيي٘ عليي ٙأسييذ الصييْتني
التذسٓبٓ .ذع ٙالصْت األّل (ّ )1األخش الصْت (ّٓ )0طلب ميً الطاليب

مْ

قذٓذ الصْت الزٖ ٓظنعُ (ذلنذ علٕ اخلْلٕ 0222وا ص.)80
ااعله يف ٍزا التذسٓب ٓظتطٔ أٌ ٓيْع باٌ ٓاتٕ بالصْت ااظنْع مفيشداً أّ ّطير
الكلن٘ا أّ أّهلاا أّ خشٍا.
تصميمو:

أدب عً األطٝل٘ التالٔ٘:
غ: 2

عوم٘ (√ ) أماو الصْت الزٖ تظنعُ؟ (ٓزكش ااعله ْتاً ّاسذاً)

أ-

غ

ص

خ

ض

ع-

ّا

ّ

ّٖ

ّ

ت-

قٕ

قْ

قا

،

د-

طْ

طا

غ
َ

غ
ِ

غ :1يف كا كلن٘ طتظت ن لصْت /ض /أّ /غ /بّٔ ً الصْت اليزٖ تظينعُ يف
كا مشٗ ّ
-1

اسع -0

/ض /أّ /غ /يف الفشاغ؟
ادس -4

شع -2

امن -1

َا -6
َّ

ِيه

تص ّسق٘ اإلداب٘ عل ٙاليشْ التالٕ:
 -1ض  -0غ  -4ض  -2غ  -1ض  -6غ
( ) 1تذسٓب الكلن٘ ااظنْع٘.
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ٍيا ٓيط ااعله كلن٘ ّاسذٗا ّأماو الطالب تظَش أسبع٘ كلنات مكتْبي٘
علّ ٙسق٘ اإلداب٘ا ٓز الطالب داٜشٗ سْل الكلن٘ ال ذعَا ّتكٌْ الكلن٘ ٍيا
متقاسب٘ يف اليط ا ّٓقصذ ٍيا تذسٓب القذسٗ عل ٙالتنٔٔض الظنعٕ (ذلنيذ عليٕ
اخلْلٕا 0222وا ص.)81
استمع جيداً ثم أجب عن األسئمة التالية:
غ : 1اكتييب احلييشمل الييذال عليي ٙالكلنيي٘ ال ي تظيينعَا يف ااشب ي ؟ ٓيط ي ااعلييه
كلن٘ ّاسذٗ مما ٓلٕ؟
 /1أ  -ذ
ع -مظك
ز -ذك
 /0أ -الظخاف٘
ع  -الؼقٔق٘
ز -الجقاف٘
د -الكؼاف٘
غ :0اكتب عوم٘ (√) أماو احلشمل الزٖ قتْٖ علُٔ الكلن٘ ال تظنعَا؟
أ -ض ( ) خ ( ) ض ( ) غ ( ) الكلن٘ ( ابر)
ع -خ ( ) ٍي ( )

( ) ع ( ) الكلن٘ (ٍول)

غ :4اكتب عوم٘ (√) أماو الكلن٘ ال قتْٖ عل ٙالصْت الزٖ تظنعُ؟
أ-

ْو ( )

ع -ثْو ( )

(الصْت ثْو)

ز -طكب ( )
د -مشاو ( )
غ :2اكتب احلشمل الزٖ تبذأ بُ الكلن٘ ال تظنعَا ؟
أ.............. -

الكلن٘ (قالب)

ع............. -

الكلن٘ (أقْال)
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ز............. -

الكلن٘ ( امن)

د.............. -

الكلن٘ ( يه)

غ :1اكتب احلشمل الزٖ تيتَٕ بُ الكلن٘ ال تظنعَا ؟
الكلنات( :بالغا قا ٕا مشع ا لص).
.................... -1

..................... -0

.......................4
غ:6

خطًا قت الكلن٘ ال تظن

ٍا ؟

يف ٓ ييْو اخلن يئع ااا ييٕ بع ييذ ييوٗ العؼ يياٛا رٍ ييب الص ييذٓقاٌ ذلن ييذ
ّذلنييْد إىل الظييْ،ا ذلنييذ ٓشٓييذ أٌ ٓؼ ي ٖ قنٔص ياً دذٓييذاًا ّذلنييْد ٓشٓييذ أٌ
ٓؼ ٖ سزا ٛدذٓذاً.
و
ػاٍذ الصذٓقاٌ ااعشّ ات يف ىْافز العشضا ثه دخا الصذٓقاٌ ذلي ً
لبٔ ااوبعا فاػ  ٚذلنذ قنٔصياً أبئدا ثيه دخيو ذليا األسزٓي٘ سٔيح قيذو
البا ٜحملنْد سزا ٛبئاً مجٔوً قاطُ فْديذِ مياطيباًا أخيز ذلنيْد احليزاّ ٛدفي
الجنًا ثه سد الصذٓقاٌ إىل ميضهلنا مظشّسًٓ بعذ دْل٘ يف الظْ.،
((ٓقْو ااعله بتغ بعد الكلنات مجوً :أطْدا طعشا اجلنع٘...اخل).
( )4تذسٓب الكلن٘ ااختلف٘:
ٍيييا ٓقييْل ااعلييه ثييوخ كلنيياتا اثيييتني متطييابقتني (أٖ مكييشستني) ّّاسييذٗ
رلتلف٘ا كا دلنْع٘ مً الكلنات هلا سقه متظلظيا ّليذ ٚالطاليب ّسقي٘ إدابي٘
علَٔا األسقاو ااتظلظل٘ راتَا (ذلنذ علٕ اخلْلٕا 0222وا ص.)18
غ :1التعلٔن ييات :ط ييْمل تظ ييتن إىل ث ييوخ كلن يياتا اثي ييتني متط ييابقتني لفظي يًا
ّّاسذٗ رلتلف٘ عيَنا

داٜشٗ سْل سمض اإلداب٘ الصشٔش٘؟

َا ز .ماَّ.
 -1أ .ظَاَّ ع .ظ َّ
 -0أ .ساِٜه ع .طاِٜا ز .ساِٜه.
 -4أ.سَطه ع .سَقصَ ز .سَقصَ.
ّتكٌْ ّسق٘ اإلداب٘ ٍكزا بعذ كتاب٘ اجلْاع.
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 -1أ.ز  -0ع .ع  -4ز .أ
س :1ضع دائرة حول رمز الكممتين المتطابقتين ؟
 -1أ .سَ ّد ا ع .سَدّ ا زَّ .دّ.
َذ ا ع .مَاَّ ا ز.ػَذّ.
 -0أ.ػ َّ
 -4أ.مِجا ٌل ا ع .مِجالٌ ا ز.ماثا.

تصبح وزقة اإلجابة على اليخو التالي ؟
 -1أ ا ع
 -0أا ز
 -4أا ع
( )3تدريب الجممة المختمفة:
ٓقييذو ااعلييه ثييوخ مجيياا اثيييتني متطييابقتنيا ّّاسييذٗ رلتلفيي٘ قليئوًا ّعلييٙ
الطال ييب اختٔ يياس اجلنل يي٘ ااختلف يي٘ا ّالطال ييب ٍي ييا ٓظ ييتن إىل اجلنل يي٘ ّال ٓشاٍ ييا
(ذلنذ علٕ اخلْلٕا 0222وا ص.)19
س :استمع جيداً ،سأقول ثالث جمل ،ضع دائرة حول رمز الجممة المختمفة.
 -1أٍ /يا طاٌ ٜا يف الؼّاسع.
عٍ /يا طاٌ ٜا يف الؼّاسع.
ب يف الؼّاسع.
زٍ /يا طال ٌ
ّتكٌْ ّسق٘ اإلداب٘ عل ٙاليشْ التالٕ.

 -1أ  ،ب( ،ج)

( )4تدريب الجممتين المتطابقين.
مياثا التذسٓب تذسٓب اجلنل٘ ااختلف٘ا ّلكً ٓطلب فٔيُ اختٔياس اجلنليتني
ااتطييابقتنيا بييذالً مييً اختٔيياس اجلنليي٘ ااختلفيي٘ (ذلنييذ علييٕ اخلييْلٕا 0222وا
ص.)81 -82
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مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

س :اسددددتمع جيددددداً لمجممددددة ادتيددددة ،ثددددم ضددددع دائددددرة حددددول رمددددز الجممتددددين

/1

المختمفتين؟

أ -بات خالذ مَنْماً.
ع -بات خالذ مَنْماً.
ز -بات خالذ ذلنْماً.
ورقة اإلجابة عمى ىذه الصورة.

( /1أ) ( ،ب)  ،ج.

( )5تدريب الثنائيات الصغرى:
ٍي ييا ٓيطيي ااعل ييه كلن ييتني متط ييابقتني أسٔاىيياً ّرلتلف ييتني أسٔاىيياًا ّعل ييٙ
الطالب أٌ مئض التطاب أّ االختوملا (ذلنذ علٕ اخلْلٕا 0222وا ص.)80
س :2اسددتمع ىلددى كددل زوج مددن مجمددوع الكممددات ادتيددة فددتذا كانتددا متطددابقتين
فضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة ؟

-1

ال ا طال

 -0دلَّا صلَّ

 -4اطتجناساتا اطتناسات -2
 -1مفتا ا مفتا
 -1طالا طال

زا ٛا سزاٛ

 -6طاس ا ثاس
ٍ -8اع ا عاع

 -9تاع ا داع
تصير ورقة اإلجابة عمى النحو التالي؟
 -1مفتا ا مفتا

 -1طال ا طال

املسحلة الثاىية:
ٍزِ ااشسل٘ تتزنً عذداً مً التذسٓبات أٍنَا تذسٓب اليرب ّالتيغٔه.
اليييرب عييادٗ ٓ ي ثش تيياث اً كييب اً عليي ٙاليط ي ّقذٓييذ الذالليي٘ا ّالتيغيئه
ٓفظ ييش ى ييْع اجلنل يي٘ الي ي ٓيطقَ ييا اا ييتكلها فاليغن يي٘ الص يياعذٗ ع ييادٗ ت ييذل عل ييٙ
العربية للناطقني بغريها

العذد العؼشٌّ ٓيآش 0216و
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مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

د .مجال سظني دابش ذلنذ

االطييتفَاو ّاهلابطيي٘ تييذل عليي ٙاجلنليي٘ التقشٓشٓييٍ٘ .ييزِ ااشسليي٘ تكييٌْ للنييتعله
الزٖ تقذو يف اإلعذاد اللغْٖ.
 -2تدريب المقطع:
لكا كلن٘ متفشدٗ ىربٗ سٜٔظٔ٘ عل ٙأسذ مقاطعَاا ٍّيا عذٗ طش ،لتذسٓب
معشفيي٘ الطالييب بيياليربات ّمتٔٔييضِ هليياا قييذ ٓقييشأ الطالييب الكلنييات بيفظييُ ّٓقييشس
مْقي ي الي ييربٗا أّ ٓظ ييتن للنعل ييه ٍّ ييْ ٓيطي ي الكلن يياتا (ذلن ييذ عل ييٕ اخل ييْلٕا
0222وا .)82
س :2اسددتمع ىلددى الح دوار التددالي ،ثددم ضددع عالمددة (√) بددين القوسددين تحددت
الكممة التي تأخذ نب ارً قوياً ،يستمع الطالب لمحوار يجده مكتوباً أمامو.

حثت ِفي ُكتْ ِب التّ ِ
وح ْي ِد ؟
أْ -
هل َب َ
( )

( ) ( )

ت بعد يا أستا ُذ.
ب -ما َبحثْ ُ
( )

( ) ( )

ع التَّْسِٔ ِذ ؟
ب فَلً تَذذِٖ التكِ إال يف كتا ِ
جٓ -ا ابي مََنا قَشأت ِمًْ كُتْ ٍ
( )

( ) ( )

س :2ضع خطاً تحت الكممة التي أخذت نب ارً قوياً في كل جممة ؟

أ-

اطَتع ْز بِا ِ ِم ًْ الؼّْٔطَا ٌِ ال ّشسِٔهِ.

ب-

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ) (طْسٗ اإلخوصا اىلٓ٘.)0 -1

ع ٍزا.
زٍ -زا ما أُسٓذا ّلَٔ َ
س :3بين عمى أي مقطع في الكممة التي تحتيا خط وقع النبر ؟

أ-

(ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ( )....طْسٗ الفتضا اىلٓ٘ .)09
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مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

عٍ -زا أط ٌذ مف ِغٌ.
ز -سأ ٚااعله أطذاً.
اإلجابة( :يف الذال عل ٙااقط األخ ا عل ٙااقط األّلا عل ٙااقط األخ ).
 -1تدريب الجممة.

ينقسم ىلى ادتي :أ /نوع الجممة:
ٓظييتن الطالييب إىل مجليي٘ مييً ااعل ييه أّ ػييشٓطاًا ّٓطلييب ميييُ أٌ ٓعييشمل ٍ ييا
اجلنليي٘ إخباسٓيي٘ا أو اطييتفَامٔ٘ا أو تبعٔيي٘ باالطييتناع إىل ىغنيي٘ اجلنليي٘ا (ذلنييذ

علٕ اخلْلٕا 0222وا ص.)86 -81
ع /معي ٙاجلنل٘:
ٓقييْل ااعلييه مجليي٘ا ّتظَييش علييّ ٙسقيي٘ الطالييب ثوثيي٘ أّ أسبعيي٘ بييذاٜا مكتْبيي٘
ّعل يي ٙالطال ييب أٌ طلت يياس ميَ ييا ااعي يي ٙااياط ييب للذنل يي٘ا (ذلن ييذ عل ييٕ اخل ييْلٕا
0222وا ص.)91
س :2استمع جيداً ىلى الجمل ادتية ،ثم قرر ىل ىدي ىخباريدة أم اسدتفيامية
أم تعجبية وضع الجواب أمام الجممة ؟

 -1أٍْ ػاعش ؟
 ٍْ -0ػاعش.
 ٍْ -4ػاعش!
س :1اختر المعنى المناسب لمجممة التي تسمعيا من بين البدائل التي أمامك
بوضع دائرة حول رمز الجممة التي تختارىا.

الجممة :لْ ادتَذ ذلنذ لفاص.

وزقة اإلجابة هكرا أماو الطالب:
أ -ذلنذ ادتَذ إال أىُ مل ٓفض.
ع -ذلنذ مل صلتَذ ّمل ٓفض.
ز -ذلنذ فاص

أىُ مل صلتَذ.
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د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

اإلداب٘ (ع).

املسحلة الثالثة:
[ ]2تدريب الصورة والكممة.
ٍيا تظَش أماو الطالب عذٗ ْس أسقامَا أ -ع -ز -دا ّٓظن الطالب كلن٘
ّاسذٗا ّعلُٔ أٌ طلتاس الصْسٗ ال تطاب الكلن٘ا ٓقٔع مجا ٍزا التذسٓب قيذسٗ
الطالييب عليي ٙمتٔٔييض األ ييْاتا ّمتٔٔييض الكلنيياتا (ذلنييذ علييٕ اخلييْلٕا 0222وا
ص.)16
التعميمات:
 -1اىظش إىل الصْسٗ التالٔ٘ ؟
 -0عني الصْسٗ ال تطاب الكلن٘ ال تظنعَاا ٓقْل ااعله كلن٘ (طٔ )

4
(ب)

(أ)

(ج)

اإلجابة الصورة (ب)

[ ]1تدريب الصورة والجممة
ٍيييا تظَييش دلنْعيي٘ مييً أسب ي

ييْس يف ّسقيي٘ إدابيي٘ الطالييب لكييا ييْسٗ سمييض

ٓصاسبَاا مجوً :أ -ع -ز دا ّااعله ٓقْل :مجل٘ ّاسيذٗ ٓظيتن إلَٔيا الطاليبا
ّلكا مجل٘ سقها ّٓظَش سقه ّاسذ علّ ٙسق٘ اإلداب٘ا الطالب ٓظيتن إىل اجلنلي٘
سقه ( )1ال ٓقْهليا ااعليها ّٓكتيب الطاليب اليشقه ( )1سميض الصيْسٗ الي تيطبي
علَٔا اجلنل٘ ّعلُٔ أٌ طلتاس ْسٗ مً بني الصيْس األسبي ا (ذلنيذ عليٕ اخليْلٕا
0222وا ص.)88 -81
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مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

التعميمات:
 -1اىظش إىل الصْسٗ ال أمامك يف ّسق٘ اإلداب٘.
 -0اطتن دٔذاً اا طاقْلُ مً اجلنا اىلتٔ٘.
 -4اكت ييب أم يياو سق ييه اجلنل يي٘ سم ييض الص ييْسٗ الي ي تتفي ي مي ي اجلنل يي٘ الي ي
تظنعَا؟

اإلجابة:

(أ)

(ج)

(ب)

....................... /1

....................... /0

....................... /4

................. ...... /2

اجلنا -1 :الؼنع تؼش،

(د)

 -0الطاٜشٗ يف اجلْ

 -4الظٔ سلاسع بُ العذّ  -2ااشكب تعرب البشش
[ ]2تدريب الخريطة
ٍيييا تظَييش يف ّسقيي٘ اإل دابيي٘ خشٓطيي٘ ػييْاسع اذٓييي٘ ميياا ٓعطييٕ ااعلييه الطالييب
تعلٔنات ٓظنعَا ّٓتبعَا ستيٓ ٙصيا إىل ااكياٌ اايؼيْدا ّٓاخيز دسدي٘ كاملي٘ إرا
ّ ا إىل اهليذملا أّ يفشاً إرا يا عييُ؛ ألٌ يولُ ٓعي عيذو فَنيُ للتعلٔنياتا
(ذلنذ علٕ اخلْلٕا 0222وا ص.)92 -89
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124

د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

شارع سنار

نادي النيل

نهر
مسجد

التعميمات:

أ -أبذأ مً ىادٖ الئا ؟
ع -طش إىل الؼش ،ست ٙتقاط ػاسع طياس ؟
ز -أرٍب إىل اجليْع ست ٙىَآ٘ الؼاسع ااغل ؟
د -تْدُ إىل الؼش ،ست ٙباع ااظذذ ؟
ط2ص

عوم٘ (√) أماو العباسٗ الصشٔش٘ ّعوم٘ (×) أماو العباسٗ اخلطا؟

أ -يف الصْسٗ ثوخ أػذاس ي ي ي ( ).
ع -يف الصْسٗ طٔاستاٌ ي ي ي ي ( ).

ج -في الصورة طريقان ـ ـ ـ ــ( ).

[ ]4اُرسم عمى الصورة ما يمي ؟

أ -قاسع عل ٙاليَش ؟

ع -مظذذ دْاس ىادٖ الئا عل ٙدَ٘ الؼش ،؟
تدريبات فيم المسموع:

تتنجا يف اىلتٕ:
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مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

أ -تذسع اليصَّ ااظنْع ّاألطٝل٘.
ع -تذسٓب األطٝل٘ ّاليص ااظنْع.
النص المسموع واألسئمة.
 /2تدريب
َّ
ٓظييتن الطييوع إىل ىييص ٓقييشةِ ااعلييها أّ ىييص مظييذا عليي ٙػييشٓرا ّبعييذ
رلييك صلٔبييٌْ عييً األطييٝل٘ ااكتْبيي٘ يف ّسقيي٘ االمتشيياٌا ّقييذ ٓكييٌْ اليييص قصي اًا
كاٌ ٓكٌْ فقشٗ ّاسذٗا أّ طْٓوً مً عذٗ فقشاتا (ذلنذ عليٕ اخليْلٕا 0222وا
ص.)94
ميً خولييُ ٓظييتن الطالييب إىل اليييص مييً ااعليه أّ ىييص مظييذا عليي ٙػييشٓر ثييه
صلٔب عً األطٝل٘ ااعطاٗ؟
 -1اطتن إىل اليص التالٕ دٔذاً مشٗ ّاسذٗ ؟
 -0أدب عً األطٝل٘ ااكتْب٘ أمامك.
اليص:
أساد الجعل ييب ّقي يذ اػ ييتذ دْع ييُ أٌ ٓص ييطاد ال ييذٓك ال ييزٖ ّقي ي معذبي يًا
بيفظيُ فقيال ليُ :أَٓيا اليذٓك إٌ يْتك مجٔيا ّقيذ ذعتيك ميشاساً ّأىيت تغييشد
كا با لتْقع الياغ مً ىْمَه.
فاشلييذع الييذٓك ّظييًَّ كييوو الجعلييب ييشٔشاًا فييا ند عٔئييُ ّبييذا يف
الغيا ٛفَذه علُٔ الجعلب ّأكلُا ّ اع لغبا.ُٜ
األسئمة:
غ :1أ /أدب عً األطٝل٘ التالٔ٘ ؟
 -1اارا رٍب الجعلب إىل الذٓك ؟ ....................................
 -0مارا قال الجعلب للذٓك ؟ ...........................................
 -4مارا فعا الجعلب بالذٓك ؟ ..........................................
س :1ضع دائرة حول حرف الجواب الصحيح في ما يمي ؟
 -1مارا فعا الذٓك ؟
أ .تغيٙ
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د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

ع .أ ند عٔئُ
ز .فتض عٔئُ
س(:2أ) ضع ىشارة (√) أمام الجممة الصحيحة واشارة (×) أمام الخطأ.
ظً الذٓك أٌ كوو الجعلب خطا ( )
َّ
أ-
ظً الذٓك أٌ كوو الجعلب شٔشاً ( )
َّ
ع-
ز -الذٓك ْٓقع الياغ مً ىْمَه ( )
اع الذٓك لغبا) ( ُٜ

د-

النص المسموع.
(ب) تدريب األسئمة و َّ
صلييْص قلييب تشتٔييب ااييالْمل يف التييذسٓب الظيياب ا بيياٌ ٓظييب ذيياع اليييص قييشاٗٛ
األطٝل٘ يف ٍيزا التيذسٓب ثيه ٓظيتن الطاليب إىل الييص بعيذ رليكا (ذلنيذ عليٕ
اخلْلٕا 0222وا ص.)92
التعميمات:
 -1اطتن إىل األطٝل٘ اىلتٔ٘ ؟
 -0اطتن بعذ رلك لليصَّ الزٖ هذ فُٔ اإلدابات عً األطٝل٘ ؟
األسئمة:
 -1مً الزٖ ميؼٕ يف سذشتُ ؟ ......................................

-0
 -4كٔ تظاعذ ىفظك عل ٙتزكش ما سفظتُ ؟

يف أٖ اهاِ ميؼٕ ؟ ...............................................

..............................................................................
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د .مجال سظني دابش ذلنذ

مَاسٗ االطتناع تذسٓظَا ّتقْميَا

النص:
كيياٌ كنييال ميؼييٕ دٌّ تْق ي يف سذشتييُ فَييْ ميؼييٕ إىل األميياو ّإىل
اخلل ي م ييً يي أٌ ٓق ي ّكاى ييُ ٓفك ييش يف أمييش م يياّ .التف ييت فييشأ ٚأخت ييُ ٍي ييادٖ
ّكزلك أخياِ عجنياٌ ّعلٔياًا ّأميُا ّأبياِا ّصّدتيُا ّابييُ ذلنيذًا سأ ٚالكيا ٓيظيش
إلُٔ متعذبًا مً مؼُٔ يف احلذشٗ دٌّ تْق .
فيظييش إليئَه ّقييال (( :أى ي

ط ي ّلكييي أطيياعذ ىفظييٕ عليي ٙتييزكش مييا

سفظتُ مً القش ٌ الكشٓه)).
تدريبات االستماع التي تعتمد عمى الصورة والرسومات المتعددة وأىميا:
 -1تذسٓب الصْسٗ ّالكلن٘.
 -0تذسٓب الصْسٗ ّاجلنل٘.
 -4تذسٓب اخلشٓط٘.
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املصادز واملساجع
أّالً :ااصادس:
القش ٌ الكشٓه.
ثاىٔاً :ااشاد :
 -1أب ييْبكش عب ييذ ا ػ ييعٔبا ااَ يياسات اللغْٓ يي٘ (مفَْمَ ييا -أٍ ييذافَا -ط ييش،
تذسٓظَا)ا الظعْدٓ٘ا الذماوا مكتب٘ ااتييبا ٍ1241ي.
 -0إبييشأٍه ذلنييذ عطيياا طييش ،تييذسٓع اللغيي٘ العشبٔيي٘ ّال بٔيي٘ الذٓئيي٘ا ز1ا
ص0ا مكتب٘ اليَز٘ ااصشٓ٘ا 1992و.
 -4سات ييب قاط ييه ّذلن ييذ فيي اد احلْام ييذٗا أط ييالٔب ت ييذسٓع اللغ يي٘ العشبٔ يي٘ ب ييني
اليظشٓ٘ ّالتطبٔ ا أل1ا األسدٌا عناٌا داس ااظ ٗا 0221و.
 -2ساػذ ذلنذ عطٔ٘ أبْ ْادًٓا تينٔي٘ مَياسٗ التْ يا الؼيفْٖا أل1ا مصيش
القاٍشٗا آتذا لليؼش ّالتْصٓ ا 0221و.
 -1سػذٖ أ

ذ طعٔن٘ا ّذلنذ الظئذ ميياعا تيذسٓع العشبٔي٘ يف اليتعله العياو

(ىظشٓات ّهاسع)ا األسدٌا عناٌا داس الفكش العشبٕا 0221و.
 -6طعذ ذلنذ ااباس الشػٔذٖا ّذ ْٓىع أ

ذا التذسٓع العياو ّتيذسٓع

اللغ٘ العشبٔ٘ا أل1ا الكْٓتا مكتب٘ الفو لليؼش ّالتْصٓ 1999و.
 -1طيئَا ذلظييً كيياظه الفييتوّٖا ااييذخا إىل التييذسٓعا أل1ا فلظييطنيا ساو
ا ا داس الؼشّ ،لليؼش ّالتْصٓ ا 0224و.
 -8عبييذ الفتييا سظيياٌا أ ييْل تييذسٓع اللغيي٘ العشبٔيي٘ بييني اليظشٓيي٘ ّااناسطيي٘ا
أل1ا األسدٌا عناٌا داس الفكش للطباع٘ ّاليؼش ّالتْصٓ 0222و.
 -9علٕ أ

ذ (ميذكْس)ا تيذسٓع فييٌْ اللغي٘ العشبٔي٘ا األسدٌا عنياٌا داس الفكيش

العشبٕا 0222و.
-12

عليٕ أ

يذا تيذسٓع فييٌْ اللغيي٘ العشبٔي٘ا مصيشا القياٍشٗا مكتبي٘ األزللييْ

ااصشٓ٘ا 1988و.
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علي ييٕ مي ييي احلصي ييشٖ ّْٓط يي الفٔي ييضٖا طي ييش ،التي ييذسٓع العامي يي٘ا أل1ا
الكْٓتا مكتب٘ الفو ا 0222و.

-10

عنش الصذٓ عبذ ا ا تعلٔه اللغ٘ العشبٔ٘ للياطقني بغ ٍا (الطيش-،
األطييالٔب -الْطيياٜا)ا أل1ا مصييشا القيياٍشٗا اجلٔييضٗا الييذاس العاأيي٘ لليؼييش
ّالتْصٓ ا 0228و.

-14

فا ا فتشٕ ذلنذا تذسٓع اللغ٘ العشبٔ٘ يف ااشسل٘ االبتذاٜ٘ٔا (طشقُا
أطالٔبُا قزآاِ)ا أل1ا داس األىذلعا 1998و.

-12

فتش ييٕ عل ييٕ ٓ ييْىع ّ خ ييشٌّا أطاط يئات تعل يئه اللغ يي٘ العشبٔ يي٘ ّال بٔ يي٘
الذٓئ٘ا مصشا القاٍشٗا داس الجقاف٘ ّاليؼشا 1981و.

-11

ذلن ييذ صٓ يياد مظ ييعذا مَ يياسٗ االط ييتناع ّكٔفٔ يي٘ الت ييذسٓب علَٔ يياا األسدٌ
عناٌا 0229و.

-16

ذلنييذ عبييذ القييادس أ

ييذا طييش ،تعليئه اللغيي٘ العشبٔيي٘ا بييذٌّ ألا مصييشا

القاٍشٗا مكتب٘ اليَز٘ ااصشٓ٘ا 1980و.
-11

ذلنييذ ٍٔكيياا مَيياسات احلييْاس (بييني التشييذخ ّاإلىصيياتا مصييش القيياٍشٗا
اهلٔ ٘ٝااصشٓ٘ العام٘ للكتاعا 0212و).

-18

ذلنييْد أ

ييذ الظيئذا تعليئه اللغيي٘ العشبٔيي٘ بييني الْاق ي ّالطنييْ ا أل1ا

طْسٓاا دمؼ ا داس طوغ للذساطات ّال مج٘ ّاليؼشا 1988و.
-19

ذلنْد كاما الياقي٘ا أطاطئات تعلئه اللغي٘ العشبٔي٘ لغي العيشعا بيذٌّ
ألا الظْداٌا اخلشطْوا 1918و.

-02

ذلنذ علٕ اخليْلٕا االختبياسات اللغْٓي٘ا أل1ا األسدٌا داس الفيو لليؼيش
ّالتْصٓ 0222و.

الدوريات:
-01

عن ييش الص ييذٓ عب ييذ ا ا (تعل يئه مَ يياسٗ االط ييتناع) للي يياطقني بغ ٍ يياا
العشبٔيي٘ للييياطقني بغ ٍييا العييذد الجيياىٕا الظييْداٌا اخلشطييْوا معَييذ اللغيي٘
العشبٔ٘ (دامع٘ إفشٓقٔا العاأ٘)ا الظي٘ الجاىٔ٘ا 0221و.
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-00
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ذلن ييذ ب ييً إذاعٔ يياا (العشبٔ يي٘ لغي ي الي يياطقني بَ ييا)ا تق ييذٓه ميذ ييٕ
الؼنلٕا بذٌّ ألا تْىعا ميؼْسات ااعَذ القْمٕ لعلْو ال بٔ٘.

-04

ذلني ييْد إذاعٔي ييا ي يئ ا (إعي ييذاد ااي ييْاد التعلٔنٔي يي٘ لتي ييذسٓع اللغي ييات
األديبٔيي٘)ا دساطييات دلليي٘ ال بٔيي٘ا ميير2ا الظييعْدٓ٘ا الشٓيياضا عنييادٗ ػي ٌّ
ااكتباتا دامع٘ االك طعْدا 1980و.
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