أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ......... ١ٜٛ

د .ايصذٜل آدّ بشنات

أساليب عرض حمتوى العناصر
اللغوية يف برامج تعليم اللغة العربية
للناطكني بغريها
د .الصديل آدم بركات آدم

()6

مكدمة:
ٜعذ إعذاد إاد ٠ايتعً َٔ ١ُٝٝأصعب ا٭َٛس ٗ فاٍ تعً ِٝايًػات
ٚأنجشٖا تعكٝذاً ،٭ْ٘ إظاس ايز ٟوذد إدشا٤ات ايذسٚغ داخٌ ايصـ ،إرا اتطح
طاست ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبأطشع َا ٜهٚ ٕٛؼككت أٖذاؾٗا ٗ ٚقت ٚدٝض َٚعك،ٍٛ
ّٚجٌ أطًٛب عشض إاد ٠ايتعً ١ُٝٝطبَُٗ ً٬ٝاً ٗ إعذاد إٛاد ايتعً،١ُٝٝ
ٚنًُا ناْت أطايٝب ايعشض َتٓاطبَ ١ع إٛضٛع ٚايذاسطٌ نإ
ايٓاتر ٗ ؼظٔ ٚاضح.
يكذ داٖ ٤زا ايبشح َتٓا ٫ٚأطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ١ٜٛ
(ا٭صٛات ،إؿشدات ،ايرتانٝب ٚاؾٌُ) ٗ إاد ٠ايتعًٕ ١ُٝٝا هلز ٙايعٓاصش َٔ
)6

هعهذ تعلين اللغة العربية جاهعة اإلهام هحوذ بن سعىد اإلسالهية بالرياض
وهعهذ اللغة العربية جاهعة إفريقيا العالوية بالخرطىم
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أُٖ ١ٝنبري ٗ ٠فاٍ تعً ِٝايًػات يػري أًٖٗا ،ايز ٟأ ٗ ٍٚاٯ ١ْٚا٭خري٠
اٖتُاَا أنرب َٗاسات ايًػ( ١ا٫طتُاع ،ايه ،ّ٬ايكشا ،٠٤ايهتاب ٖٞٚ - )١ب٬
ػو َُٗ َٔ - ١سٝح ايبشح ايعًُٚ ٞايتأيٝـ ٗ ايهتب ايتعًَ ١ُٝٝكاسْ١
بعٓاصش ايًػ١؛ يزيو داٖ ٤زا ايبشح يٝربص أُٖ ١ٝايعٓاصش ايًػ ٗ ١ٜٛبشاَر
تعً ِٝايًػات يػري أًٖٗا.
قذ ٜتظا ٍ٤طا ٌ٥عٔ اٖ٫تُاّ بأطايٝب عشض ايعٓاصش ايًػٖ ٗ ١ٜٛزا
ايبشح! ٚتأت ٞاإلداب ١بإٔ طببٌ ٜكؿإ ٚساٖ ٤زا ا٭َش ،أٚهلُا ىتص بايتأيٝـ:
سٝح تشنض َع ِٛايبشٛخ عًَ ٢عاٜري اختٝاس احملتٚ ٣ٛأطظ٘ ٚتؼري إػاسات
َت ؿشق ١عً ٢أطايٝب عشض احملتٚ ،٣ٛثاُْٗٝا ىتص بإٛضٛع سٝح إٕ َعِٛ
َؼه٬ت تعً ِٝايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا تهُٔ ٗ ايعٓاصش ايًػٚ ١ٜٛاييت ُجٌ
أْ ١ُٛايًػَ( ١ؼه٬ت صٛتَٚ ،١ٝؼه٬ت صشؾَٚ ،١ٝؼه٬ت م ١ٜٛتشنٝب)١ٝ
ٚؽتًـ ايًػات ٗ ٖز ٙايعٓاصشٖٚ ،زا ٜؼهٌ صعٛبات يًُتعًٌُٖ ،ا وتِ
اٖ٫تُاّ بٗا َٔ سٝح ايبشح ايعًُٚ ٞايتأيٝـ ٗ ايظ٬طٌ ايتعً.١ُٝٝ
عُذ ايباسح ٗ ٖزا ايبشح إٍ دساط ١ايعٓاصش ايًػ( ١ٜٛا٭صٛات،
إؿشدات،اؾٌُ) بتذسز سٝح دسطت ا٭صٛات أٚ ٫ٚتًتٗا إؿشدات ؾاؾٌَُٔٚ ،
سٝح عشض إاد ٠ايعًُٖ ٗ ١ٝزا ايبشح ؾكذ بذأ بظشد آسا ٤ايعًُا ٗ ٤إشادع
ايعًُٚ ،١ٝأتبعٓا ٙا٭طايٝب اييت اطتدذَتٗا ايظ٬طٌ إدتاس ٠يًذساط ٗ ١عشض
قتٖ ٣ٛز ٙايعٓاصش ،ؾإٓاقؼ.١
اؾذٜش بإ٬س ١ٛأْٓا قذ اطتدذَٓا ث٬خ ط٬طٌ يتعً ِٝايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بػريٖاَٗٓ ،ا َا ٖ ٛقذ ِٜصَاْٝا (ايعشب ١ٝيًٓاػَٗٓٚ ،)ٌٝ٦ا َا ٖٛ
سذٜح ْظبٝا (ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ٚطًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإٖ )١ٝا ٜضٜذ َٔ
صذم إكاسْٚ ١ثباتٗا؛ ٚريو يتُجًٗٝا يج٬خ ػاسب ٗ دٚيتٌ خذَتا ٖزا
اجملاٍٚ .قذ أضؿٓا طًظ ١ايكٛاعذ ايعشب ١ٝإٝظشٕ ٠بشح أطايٝب عشض إظت٣ٛ
ايٓش ٟٛايرتنٝيب؛ ٭ْٗا ايظًظً ١ايٛسٝذ ٠اييت أيؿت هلزا إظت.٣ٛ
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َٝٚضٖ ٠زا ايبشح ٗ تٓاٚي٘ يكط ١ٝأطاطٚ ١ٝقٛس ٖٞٚ ١ٜأطايٝب
عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ ٗ ١ٜٛإاد ٠ايتعً ٗ ١ُٝٝبشاَر تعً ِٝايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بػريٖاٜٚ .كٖ ّٛزا ايبشح عً ٢داْبٌ ٗ تٓاٚي٘ يعٓاصش ايًػ١
ٚأطايٝب عشضٗاَ :ٖٞ ،ا أٚسد ٙايعًُا َٔ ٤أدبٝات قُٓا ظُعٗا َٔ إشادع
إدتًؿٚ ،١إُاسط ١ايعًُ ٗ ١ٝايتأيٝـ َٔ خ ٍ٬ايظ٬طٌ اييت دسطٗا ايبشح.
َعٓ ٢تآصس ايٓطر إعشٗ ايزٚ ٟسد ٗ إشادع ايعًُٚ ١ٝايتذاسب ايعًَُٔ ١ٝ
خ ٍ٬تأيٝـ ايظ٬طٌ اييت دسطت.
ٜتهٖ ٕٛزا ايبشح َٔ ا٭طاطٝاتٚ ،بعذٖا تعشٜـ باحملت٣ٛ
ٚتكظَٚ ُ٘ٝعاٜري اختٝاسَٚ ،ٙعاٜري اختٝاس قت ٣ٛبشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بػريٖا ،ؾٗ ٛتٛطُٗ ١َُٗ ١٦ذ يًُٛضٛعَٚ .باسح ث٬ث ١أخش ٣تعذُّ
بٝت ايكصٝذ ٗ ٖزا ايبشح.
أٚهلا َبشح تٓا ٍٚأطايٝب عشض قت ٣ٛا٭صٛات َٔ خٍ٬
أَش ،ٜٔعشض آسا ٤ايعًُا ٗ ٤ايهتب ايعًَُٚ ١ٝا طًه٘ َ٪يؿ ٛايظ٬طٌ ايتعً١ُٝٝ
اييت عجت َٔٚ ،ثِ إٓاقؼ ٗ ١ض ٤ٛا٭َش ٜٔإتكذٌََٚ .بشح آخش ٜتٓاٍٚ
أطايٝب عشض إؿشدات ٗ قت ٣ٛبشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا،
ايز ٟبذأ َعاٜري اختٝاس إؿشدات ٚأطظٗا َٔٚ ،ثِ أطايٝب عشضٗا ٗ ا٭دبٝات
ايعًَُٚ ،١ٝا طًه٘ َ٪يؿ ٛايظ٬طٌ ٗ عشض إؿشدات ،ؾإٓاقؼٚ .١أخريا أطايٝب
عشض اؾٌُ ٚايرتانٝب ،بذاَ ١ٜعاٜري اختٝاسٖا ٚنٝؿٝت٘ َٔٚ ،ثِ عشض
ايظ٬طٌ َٛضع ايذاسط ١يًرتانٝب ٚاؾٌُ ،ؾإٓاقؼٚ.١ختِ ايبشح بايٓتا٥ر
ٚايتٛصٝات.
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أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ......... ١ٜٛ

 - 6أساسيات البحث:
 6- 6موضوع البحث:
ٜتٓاٖ ٍٚزا ايبشح قت ٣ٛايعٓاصش ايًػٚ ١ٜٛأطايٝب عشضٗا ٗ ض٤ٛ
َ٪ػشُٖ ،ٜٔاَ :ا تٛصٌ إي ٘ٝايعًُا َٔ ٤آسا ٗ ٤إشادع ٗ فاٍ أطايٝب عشض
احملت ٣ٛايًػ ٗ ٟٛبشاَر تعً ِٝايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖاٚ ،إ٪ػش ايجاْٞ
ايتطبٝل ايعًُ ٗ ٞايظ٬طٌ ايتعً ١ُٝٝاييت مت عجٗا.

 0- 6قضية البحث:
يتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا ػاسب عذٜذ ٗ ٠إ٪طظات
ايتعً ٗ ١ُٝٝايٛطٔ ايعشبٚ ٞخاسد٘ٚ ،قذ ناْت ْتاز ٖز ٙايتذاسب ط٬طٌ
عذٜذ ٠أعذتٗا بعض اؾاَعاتٚ ،داٖ ٤زا ايبشح يذساط ١قت ٣ٛايعٓاصش
ايًػ( ١ٜٛا٭صٛات ،إؿشدات ،ايرتانٝب) ٗ داْب ٚاسذ  ٖٛٚأطايٝب عشضٗا ٗ
إاد ٠ايتعً ٗ ١ُٝٝايظ٬طٌ ايتعً ١ُٝٝاييت مت اختٝاسٖا يًذساط ٗ ١ض٤ٛ
ا٭دبٝات ايعًُٖ ٗ ١ٝزا اجملاٍٚ ،تتًدص قطٖ ١ٝزا ايبشح ٗ ايظ٪اٍ ايتاي:ٞ
َا أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ ٗ ١ٜٛبشاَر تعً ِٝايًػ١
ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بًػات أخش٣؟

 3- 6أهداف البحث وأهميته:
ٜٗذف ٖزا ايبشح إٍ ؼذٜذ أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ١ٜٛ
ٗ بشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖاٚ .ايٛقٛف عً ٢ا٭طايٝب اييت
عشضت بٗا ايظ٬طٌ ايتعً ١ُٝٝاييت دسطت.
ٜٛٓش إٍ أُٖٖ ١ٝزا ايبشح َٔ ث٬ث ١دٛاْب:
أٚهلا :قذ تطشم ٖزا ايبشح إٍ ْكط ١َُٗ ١تتعًل بإعذاد إاد٠
ايتعً ٖٞٚ ١ُٝٝأطايٝب عشض احملت ،٣ٛاييت مل ػذ سٗٛا َٔ ايذساط- ١سظب
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عًِ ايباسح ٚ -إِا تؼري إيٗٝا ايبشٛخ ٚايذساطات إػاسات عابشٚ ،٠قذ خصصت
هلا ٖز ٙايذساطْٚ ١عت َا ٜتعًل بٗا َٔ أدبٝات ٚػاسب عً ٢صعٝذ ٚاسذ.
ثاْٗٝا :تٓاٖ ٍٚزا ايبشح ايعٓاصش ايًػ َٔ ١ٜٛصا ١ٜٚأطايٝب عشضٗا ٗ
إاد ٠ايتعً٬ْٚ ،١ُٝٝس ٜإُٖاهلا ٚاٖ٫تُاّ ا٭نرب سذٜجا عً ٢دساط ١إٗاسات
عجا ٚتأيٝؿا.
ثايجٗا :صاٚز ٖزا ايبشح بٌ ػُٖ ٌ٦ٝا أقٛاٍ ايعًُا ٗ ٤ايهتب ايعًُ،١ٝ
ٚػاسب إ٪يؿٌ ٗ ايهتب ايتعً .١ُٝٝأ ٟإخطاع ايتذاسب ايعًُ ٗ ١ٝايتأيٝـ
يج٬خ ط٬طٌ تعً ١ُٝٝإٍ إكاسْ ١با٭دبٝات ايعًُ ١ٝاييت ٚسدت ٗ ايبشح.

 4- 6حدود البحث:
َٔ ايٓاس ١ٝإٛضٛع ١ٝؾايبشح ٜتٓا ٍٚأطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش
ايًػ( ١ٜٛا٭صٛات  ،إؿشدات  ،ايرتانٝب ٚاؾٌُ )ٗ إاد ٠ايتعً ٗ ١ُٝٝبشاَر
تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝبٛصؿٗا يػ ١ثاْ َٔٚ .١ٝايٓاس ١ٝايتطبٝك ١ٝؾكذ اخرتْا
ث٬خ ط٬طٌ (ايعشب ١ٝيًٓاػ ،ٌ٦ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜوٚ ،طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا
ايعإ )١ٝيٓكـ عً ٢طشم عشضٗا يًُاد ٠ايتعًٚ ١ُٝٝخاص ١ايعٓاصش ايًػ.١ٜٛ
َٗٓ 5- 9ر ايبشح :اطتدذّ ايباسح ٗ ٖزا ايبشح إٓٗر ايٛصؿ ٞايكا ِ٥عً٢
ايٛصـ ٚا٫طتكشاٚ ٤ايتشً.ٌٝ

 .6- 6منهجية البحث:
تتًدص إٓٗذ ١ٝاييت اتبعت ٗ ٖزا ايبشح ؾُٝا :ًٜٞ
أ :٫ٚدساط ١أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ ٗ ١ٜٛبشاَر تعًِٝ
ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكٌ بٗاٚ ،ؾل َا :ًٜٞ
 َٔ .6سٝح تكذ ِٜايعٓاصش ايًػ ١ٜٛؾكذَت عً ٢ايرتتٝب إعتاد ايزٟ
غايبا َاًٜتضّ ب٘ ٗ أدبٝات ٖزا ايعًِ ؾذا٤ت ا٭صٛات أٚ ،٫ٚتًتٗا إؿشدات،
ؾايرتانٝب ٚايٓش.ٛ
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 .0اتبع ايباسح اـطٛات أدْا ٗ ٙعشض إاد ٠ايعًُ:١ٝ
 تٓا ٍٚآسا ٤ايعًُا ٗ ٤ايهتب ايعًُ ١ٝعٔ أطايٝب عشض قت٣ٛ
ايعٓصش.
 أطايٝب عشض ايعٓصش ٗ ط٬طٌ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري
ايٓاطكٌ بٗا.
َٓ اقؼات َٚكاسبات .
 ٗ .3ض ٤ٛريو دا٤ت خاُ ١ايبشح اييت تطُٓت ْتا٥ر ايبشح
ٚتٛصٝات٘.
ثاْٝا :اختاس ايباسح هلزا ايبشح ث٬خ ط٬طٌ يٓٓٛش ٗ طشم عشضٗا
يًعٓاصش ايًػ ( ٖٞٚ،١ٜٛايعشب ١ٝيًٓاػ ،ٌ٦طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝيتعًِٝ
ايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكٌ بٗاٚ ،ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو)؛ ٭طباب أُٖٗا :تٛاؾش
ٖز ٙايظ٬طٌ أثٓا ٤نتاب ١ايبشحٚ ،ػشبيت ٗ تذسٜع ٖز ٙايظ٬طٌ يؿرت٠
يٝظت بايكصريٚ ٠إٕاَ ٞبٗاٚ ،طبب ثايح ُجًٗٝا يؿرتات صَٓ ١ٝكتًؿٚ ١ػاسب
يبًذ ٜٔخذَا ٖزا اجملاٍ يؿرت ٠طْ٫ٚ ،١ًٜٛتؼاس ٖز ٙايظ٬طٌ ٚػٗشتٗاٚ .أضؿٓا
طًظً ١ايكٛاعذ ايعشب ١ٝإٝظشٕ ٠بشح أطايٝب عشض ايٓشٚ ٛايرتانٝب ٭ْٗا
ايظًظً ١ايٛسٝذٖ ٗ ٠زا اجملاٍ ٖا ًّ ٧ضشٚس ٠تٓاٚهلا بايبشح ٚايذساط.١

- 0احملتوى:
ّجٌ احملت ٣ٛايعٓصش ايجاْ َٔ ٞعٓاصش إٓٗر ٖٛٚ ،إاد ٠ايتعً١ُٝٝ
َكش ٠٤ٚناْت أَ ٚظُٛع ١أَ ٚؼاٖذ.٠
عشف عً ٞأٓذ َذنٛس ٚآخش ٕٚاحملت ٣ٛبصٛس ٠عاَ ١بأْ٘ عٓصش
أطاط َٔ ٞعٓاصش اجملتُع ايذساط ٞؾٗ ٛصًب ايعًُ ١ٝايتعً ،١ُٝٝإر إْ٘ ٜؼٌُ
ناؾ ١اؿكا٥ل ٚاـربات ٚايكٚ ِٝا٫ػاٖات ٚإٗاسات إعشؾٚ ١ٝايٓؿظ١ٝ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ ١ٜٛاييت تكذَٗا إ٪طظ ١ايرتب ١ٜٛإٍ ايذاسطٌ ؾٗٝاٗٚ .
َٛضع آخش ٚصؿ٘ عً ٞأٓذ َذنٛس ٚآخش ٕٚبأْ٘ "َٓ َٔ ١َٛٛاؿكا٥ل
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ٚاـربات ٚايكٚ ِٝا٫ػاٖات ٚإٗاسات إعشؾٚ ١ٝايٓؿظٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
اييت ٜضٚد بٗا ايذاسط ٕٛبٗذف تعًُِٗ إٜاٖا ٚؼكٝل ايُٓ ٛايؼاٌَ إتهاٌَ هلِ
ٗ ض ٤ٛا٭ٖذاف إكشس ٗ ٠اجملتُع" .ؾاحملتْٛ :٣ٛعإ قت ٣ٛيػٚ ٟٛقت٣ٛ
ثكاٗٚ ،احملت ٣ٛايًػٜ ٟٛطِ َٗاسات ايًػ ( ١ا٫طتُاعٚ ،ايهٚ ،ّ٬ايكشا،٠٤
ٚايهتابٚ )١عٓاصش ايًػَٛ ١ضٛع عجٓا.
أَا عٓاصش ايًػ ١ؾٝظُٗٝا بعطِٗ "َهْٛات ايًػ ٖٞٚ "١ث٬ث ١عٓاصش:
ا٭صٛاتٚ ،إؿشداتٚ ،ايرتانٝب  /اؾٌُٖٚ .ز ٙايعٓاصش ٖ ٞإاد ٠اؿكٝك١ٝ
اييت تعٌ إتعًِ عً ٢تعًِ َٗاسات ايًػ َٔٚ ،١مل ٜظٝطش عًٗٝا ٜ ٫تُهٔ َٔ
ايظٝطش ٠عًَٗ ٢اسات ايًػَ ١ظتٜٛاتٗا إتعذد.٠
عٓذ اؿذٜح عٔ أطايٝب عشض احملت٫ ٣ٛبذ يٓا إٔ ْتٓاَ ٍٚعاٜري
اختٝاس ٙؾأُٖٗا:
٬
َ عٝاس ايصذمٜ :عترب احملت ٣ٛصادقاً عٓذَا ٜهٚ ٕٛاقعٝاً ٚأصً ٝ
ٚصشٝشاً عًُٝاً َٚتُؼًٝا َع ا٭ٖذاف إٛضٛع.١ٝ
َ عٝاس ا٭ُٖٜ :١ٝعترب احملتَُٗ ٣ٛاً عٓذَا ٜه ٕٛرا ق ٗ ١ُٝسٝا٠
ايطايبٜٚ ،ػط ٞاحملت ٣ٛدٛاْب كتًؿَٝ ٗ ١اد ٜٔإعشؾٚ ١ايكِٝ
ٚإٗاساتَٗٚ ،تُاً بتُٓ ١ٝإٗاسات ايعكًٚ ١ٝأطايٝب تٓ ِٝٛإعشؾٚ ١تُٓ١ٝ
ا٫ػاٖات اإلهاب ١ٝيذ.ٜ٘
َ عاٜري إٚ ٍٛٝاٖ٫تُاَات٫ :بذ إٔ ٜتُؼَ ٢ع اٖتُاّ ايط٬ب َٛٝٚهلِ.
َ عٝاس ايكابً ١ٝيًتعًِٜ :ه ٕٛقاب ً٬يًتعًِ عٓذَا ٜشاع ٞقذسات ايط٬ب،
ٜٚهَ ٕٛتُؼٝاً َع ايؿشٚم ايؿشد ١ٜبَ ،ِٗٓٝشاعٝاً ٕباد ٨ايتذسز ٗ عشض
إاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
َ عٝاس ايعإٜ :١ٝه ٕٛاحملت ٣ٛدٝذاً عٓذَا ٜؼٌُ أِاطاً َٔ ايتعًِ ٫
تعرتف باؿذٚد اؾػشاؾ ١ٝبٌ ايبؼشٜ ،كذس َا ٜعهع احملت ٣ٛايصٝػ١
احملً ١ٝيًُذتُع ٜٓبػ ٞإٔ ٜشب٘ ايطايب بايعامل إعاصش َٔ سٛي٘.
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 ٫ٚبذ َٔ رنش َعاٜري اختٝاس قتَٗٓ ٣ٛر تعً ِٝايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بًػات
أخش:ٖٞٚ ،٣


إٔ ٜه ٗ ٕٛاحملتَ ٣ٛا ٜظاعذ ايطايب عً ٢ؽط ٞسٛادض ا٫تصاٍ بايًػ١
ايعشب ١ٝايؿصشَ ٢رتؾكاً ب٘ ٗ عًُ ١ٝايتصشٝح ايًػَ ،ٟٛتذسداً َع٘
ستٜ ٢أيـ َٔ ايًػَ ١ا مل تتعٛد عً ٘ٝأرْ٘ أ ٚهش ٟب٘ نٜٚ.َ٘٬تطًب
ٖزا ا٭َش إٔ تتعشف عً ٢ايشصٝذ ايًػ ٟٛايعشب ٞايز ٟيذ ٣ايطايب ست٢
تعشف ُاَاً نٝـ تبذأ.



إٔ ٜه ٗ ٕٛاحملتَ ٣ٛا ٜظاعذ ايطايب عً ٢إٔ ٜبذع ايًػٚ ١يٝع ؾك٘ إٔ
ٜٓتذٗا ناطتذاب ١آي ..١ٝإٕ عً ٢احملت ٣ٛإٔ ٜٛؾش َٔ ايؿشص َا ٜجشٟ
سصٝذ ايذاسغ َٔ ايًػَٚ ١ا ّهٓ٘ َٔ ا٫طتعُاٍ ايؿعاٍ هلا.



إٔ ٜه ٗ ٕٛاحملتَ ٣ٛا ٜعشف ايطايب غصا٥ص ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝإدساى
َٛاطٔ اؾُاٍ ٗ أطايٝبٗاٚ .تُٓ ١ٝاإلسظاغ عٓذ ٙبا٫عتضاص بتعًِ ايًػ١
ايعشب.١ٝ
إٕ تٓا ٍٚأطايٝب عشض احملت ٗ ٣ٛبشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ
بػريٖا ٗ ٖزا ايبشح ٜعين أطايٝب تكذٚ ِٜعشض احملت ٣ٛايًػ ٗ ٟٛإاد٠
ايتعًَ ١ُٝٝهتٛب ١ناْت أَ ٚظُٛعٜ ٫ٚ ،١عين بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ اإلدشا٤ات
ٚا٭طايٝب اييت ٜك ّٛبٗا َذسغ ايًػ ١داخٌ ايصـ.
إٕ أطايٝب عشض إاد ٠ايتعً ١ُٝٝعَُٛاً ٗ فاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
َٗاساتٗا ٚعٓاصشٖا:ٖٞٚ ،
 ايظشد
 اؿٛاس
 ايصٛس
 ايتذسٜبات ٚا٭ْؼطٚ ١ا٭يعاب ايًػ.١ٜٛ
ْٚتتبع َٔ خ ٍ٬إباسح ايتاي ١ٝأطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ١ٜٛ
(ا٭صٛات ،إؿشداتٚ ،ايرتانٝب) اييت ُجٌ بٝت ايكصٝذ ٗ ٖزا ايبشحٚ ،ؾل
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َٓٗذ ١ٝتبذأ بتٓا ٍٚآسا ٤ايعًُا ٤٭طايٝب عشض قت ٣ٛايعٓصش ،ثِ ايٓٛش ٗ
ايظ٬طٌ ايتعًَٛ- ١ُٝٝضع ايبشح  -يًٛقٛف عً ٢طشٜك ١عشضٗا يًعٓصش،
ًْٚشل ريو بإٓاقؼ.١

- 3أساليب عرض األصوات:
ٜتهٖ ٕٛزا إبشح َٔ أسبع ١عٓاصش ،أٚهلا َباد ٨تعً ِٝايٓٛاّ
ايصٛتٚ ،ٞثاْٗٝا عشض آسا ٤ايعًُاٚ ، ٤ثايجٗا ا٭طايٝب اييت عشضت بٗا ايظ٬طٌ
ايٓٛاّ ايصٛتٚ ، ،ٞآخشٖا َٓاقؼَ ١ا ٚسد ٗ ايعٓاصش إتكذَ.١
َا إٔ ا٭صٛات ٖ ٞايًبٓات اييت تؼٝذ َٓٗا ايهًُٚ ١إٔ ايهًُات ٖ ٞاييت
تؼٝذ َٓٗا اؾًُٚ ١إٔ اؾٌُ ٖ ٞايًبٓات يتؼٝٝذ ايه ،ّ٬ؾإٕ ا٭صٛات ٖٞ
أطاغ ايبٓا ٤ايرتنٝيب  َٔٚثِ ،ؾذساطتٗا هب إٔ ته ٕٛأَ ٍٚا هب عً٢
ايًػ ٟٛاٖ٫تُاّ ب٘ٚ .تعً ِٝا٭صٛات أَش ضشٚس ٗ ٟأ ٟبشْاَر يتعً ِٝايًػ١
يػري أًٖٗا ،ؾا٭صٛات ٖ ٞايعٓصش ايشٝ٥ظ ٗ ٞأ ١ٜيػّ ٫ٚ ،١هٔ إٔ ْتصٛس
بشْافا أ ٚنتابا يتعً ِٝيػَ ١ا د ٕٚإٔ ٜه ٕٛيًتذسٜب عً ٢ا٭صٛات ؾ ٘ٝداْب
نبري.
عكذ ايذنتٛس كتاس ايطاٖش ٗ نتاب٘ عًِ ا٭صٛات ايتطبٝك ٞعٓٛاْا
مسا" ٙأطايٝب عشض إاد ٠ايصٛتٚ ، "١ٝبٌ ؾ ٘ٝعشض ا٭صٛات ٗ إاد٠
ايتعً ٗ ١ُٝٝتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖاًْٚ ،دصٗا ؾُٝا :ًٜٞ
 هب تكذ ِٜايٛٛاٖش ايصٛت ١ٝإدتًؿ ،١خ ٍ٬أِا ٙيػ ١ٜٛناًَ١؛ ٭ٕ
ايصٛت  ٫تطح قُٝت٘ إ َٔ ٫خ ٍ٬ب٦ٝات يػ ١ٜٛناًََٚ ١تٓٛع.١
 إٛاد اييت تظتدذّ ٗ تعً ِٝايٓٛاّ ايصٛت ،ٞهب أ ٫تهَٛ ٕٛاد
َصطٓع ،١بٌ ٜٓبػ ٞاختٝاس أِا ٙايٓطل ايطبٝع ،١ٝاييت ّهٔ
ٖاسطتٗا ٗ َٛاقـ اؿٝا ٠ايطبٝع.١ٝ
 بعذ عشض ايصٛت اؾذٜذ خ ٍ٬طٝام ناٌَٚ ،تذسٜب ايط٬ب عً،٘ٝ
ّهٔ ػشٜذٚ ٙعضيٕ٘ ،ضٜذ َٔ اإلٜطاح.
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 عٓذ إعذاد إاد ٠ايتعًٚ ،١ُٝٝتكذّٗا ْ ٫شنض ايصعٛبات ٗ َهإ أٚ
ٚقت ٚاسذ ،بٌ ْٛصعٗا خ ٍ٬إاد ٠نًٗاٖٚ ،زا ٜعين أْٓا ْتبع ْٛعا َٔ
ايتذسزٚ ،مٔ ْعًِ ايٓٛاّ ايصٛت َٔٚ ،ٞا٭ؾطٌ اتباع ا٭طًٛب ايتاي:ٞ
ْ .6كذّ أ ٫ٚا٭صٛات ايعشب ١ٝإٛدٛد ٗ ٠يػ ١ايذاسغ.
ْ .0كذّ ثاْٝا ا٭صٛات اييت تٛدذ ٗ يػ ١ايذاسغ نأيؿْٛات.
ْ .3كذّ أخريا ا٭صٛات ايعشب ١ٝإؿكٛد ٗ ٠يػ ١ايذاسغ.
 هب اؿزس َٔ تكذَ ِٜؼه٬ت صٛت ٗ ١ٝدسغ ٚاسذ َٔٚ ،ا٭ؾطٌ إٔ
تؼتٌُ ايهًُ ١ايٛاسذ ٠عً ٢صٛت صعب ٚاسذ ،ستٜٛ٫ ٢اد٘ صعٛب١
نبري.٠
ٗ َٛضع آخش ٜش ٣ايذنتٛس كتاس ايطاٖش سظٌ إٔ تعًِ
ايٛٛاٖش ايصٛت ١ٝاٯت:١ٝ
 ا٭صٛات ايشٝ٥ظ.١ٝ
 ا٭صٛات ايؿشع.١ٝ
 ايٓرب.
 ايتٓػ.ِٝ
 ايٛقؿ.١
ٚعٓذ ٚضع َاد ٠ايتًؿ ٗ ٜإٓٗر ٫بذ َٔ ايتُٝٝض بٌ َظتُٖ ٌٜٛا:
أ  -إظت ٣ٛا٭:ٍٚ
تٛد٘ إاد ٠ايصٛتٖ ٗ ١ٝزا إظت ٣ٛيًط٬ب إبتذٚ ٌ٥وت ٟٛبشْافٗا عً٢
اٯت:ٞ
 ا٭صٛات ايشٝ٥ظ ١ٝيًػ ١ايعشب.١ٝ
 أِا ٙايتٓػ ِٝا٭طاطَ ،١ٝجٌ :تٓػ ِٝا٫طتؿٗاّ.
 أِا ٙايٓرب ا٭طاط ١ٝاييت ته ٕٛهلا ٝٚٚؿ ١د٫ي ١ٝأ ٚم.١ٜٛ
 ايٛقؿ ١اييت هلا ٝٚٚؿ ١د٫ي.١ٝ
ب  -إظت ٣ٛايجاْ:ٞ

89

العربية للناطقني بغريها

ايعذد ايعؼشٜٓ ٕٚاٜش ّ0266

د .ايصذٜل آدّ بشنات

أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ......... ١ٜٛ

تٛد٘ ٗ ٖزا إظت ٣ٛيط٬ب إشسًتٌ إتٛططٚ ١إتكذَٚ ،١وت ٟٛبشْاف٘
عً ٢اٯت:ٞ
َ تابع ١ايٛٛاٖش ايصٛت ١ٝاييت دسطٗا ايطايب ٗ إظت ٣ٛايظابل.
 ا٭صٛات ايؿشع ١ٝيًػ ١اييت  ٫تػري إعٓ.٢
 أِا ٙايتٓػ ِٝإعكذ ،٠طٛا ٤أناْت هلا ٝٚٚؿ ١د٫ي ١ٝأّ م ١ٜٛأّ مل
تهٔ هلا.
 أِا ٙايٓرب إعكذ ٠اييت يٝع هلا ٝٚٚؿ ١د٫ي ١ٝأ ٚم.١ٜٛ
 ايٛقؿ ١اييت يٝع هلا ٝٚٚؿ ١د٫ي.١ٝ
 ا٭طايٝب ايصٛت ١ٝاييت تظتدذَٗا ايًػ ١ايعشب١ٝ؛ يًتعبري عٔ
ا٭ساطٝع نايؿشحٚ ،اؿضٕ ٚإشح ٚايتعاطـ ٚايػطب إخل.
إٕ تعً ِٝايٓٛاّ ايصٛتٜ ٞكتط:ٞ
 استبا ٙصٛت اؿشف بؼهً٘ عً ٢إٔ ٜتِ ايبذ ٤بصٛت اؿشف ٚػهً٘
َتصَٓٚ ،ً٬ؿص ٗ ،ً٬بذا ١ٜايهًُات ٚ ٗٚططٗا ْٗ ٗٚاٜتٗاَ ،ؿتٛساً،
َٚ ٬ذًا قصرياً.
َٚهظٛساً َٚطَُٛاًٚ ،طانًٓا ٖذٚداً َذًا طً ٜٛ
 إٔ تكذّ ا٭صٛات بؼهٌ ََٓٚ ِٛتذسز َٔ ايظٗٛي ١إٍ ايصعٛب.١
 تكذ ِٜا٭صٛات اييت هلا ْٛري ٗ يػ ١ايذاسغ ا٭صً ١ٝقبٌ ا٭صٛات
اييت يٝع هلا ْٛري ٗ يػت٘.
 إٔ ٜهَ ٕٛؿَٗٛاً إٔ تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚا٭دٓب ٖٛ ١ٝتعًِ يٮصٛات
إدتًؿٚ ،١ايرتانٝب إدتًؿ ١عٔ يػ ١ايذاسغ.
 بشْاَر َتهاٌَ ٗ تعً ِٝا٭صٛات ٜهَ ٕٛتظكاً َع َٗاساتٗاَ ،ع ايبذ٤
بايتذسٜب عً ٢ا٫طتُاع ؾرت ٠ط ١ًٜٛستٜ ٢أيـ ايذاسغ عًُ١ٝ
(ايتٓػ )ِٝاـاص ١بايًػ ١ايعشب.١ٝ
 إٔ تكذّ ا٭صٛات َٔ خَ ٍ٬اد ٠يػٚ ١ٜٛثكاؾ ١ٝرات َعٓ ٢دزاب
بايٓظب ١يًذاسغ.
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أَا قت ٣ٛايٓٛاّ ايصٛت ٞؾ ٬بذ إٔ ٜؼٌُ ث٬ث ١أْٛاع َٔ ايتذسٜبات،
:ٖٞٚ
 تذسٜبات ايتعشف ايصٛتٜٚ :ٞكصذ بٗا إدساى ايصٛت ُٝٝٚضٙ
عٓذ مساع٘ َٓؿص ٬أَ ٚتصٜٚ .٬كصذ ب٘  -أٜطا  -تذسٜب
ايذاسغ عً ٢تعشف ايصٛت ٚا٫يتؿات إي ٘ٝعٓذَا ٜشد ٗ أٟ
َٛضع َٔ ايهًَُ ٗٚ .١جٌ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتذسٜبات ٜظتدًص
إ٪يـ بعض ايهًُات اييت طبل يًذاسغ تعًُٗا ٚاييت ٜشد ؾٗٝا
ايصٛت إشاد تذسٜب ايذاسغ عً ٢تعشؾ٘.
 تذسٜبات ايتُٝٝض ايصٛتٜٚ :ٞكصذ بٗا تذسٜب ايطايب عً٢
تعشف ايؿشم بٌ صٛتٌ ٜٛدذ تؼاب٘ بٌ ْطكُٗٝاٚ .تٗذف إٍ
إدساى ايؿشم بٌ صٛتٌ ُٝٝٚض نٌ ٚاسذ َُٓٗا عٔ اٯخش
عٓذ مساع٘ ،أْ ٚطك٘ٚ .تظتدذّ قٛا ِ٥ايجٓاٝ٥ات ايصػش٣
بايرتنٝض عً ٢ايصٛتٌ إتكابًٌ؛ يٝذسى ايذاسغ ايؿشم
بُٗٓٝا.
ز.تذسٜبات ايتذشد ايصٛت ٖٞٚ :ٞايتعشف إٍ ايصٛت َٔ خٍ٬
ٌْ ،أَ ٚكاطع ٗ بعض نًُاتٗا ريو ايصٛت اهلذف ،أٟ
اطتد٬ص صؿات ايصٛت ستّ ٢هٔ إدسان٘ ٖٝضا عٔ غرئَ ٙ
ا٭صٛات ا٭خش ٗ ٣ايهًُٚٚ .١د٘ ايؼب٘ بٌ تذسٜبات ايتعشف
ٚايتذشٜذ نبري ،٠إر نَُٗٓ ٬ا ٜٗذف إٍ إبشاص خصا٥ص ايصٛت.
أَا ايؿشم بُٗٓٝا ؾٝتُجٌ ٗ إٔ تذسٜبات ايتعشف  ٫تًضّ بٛدٛد
ايصٛت إطًٛب تذسٜظ٘ ٗ َٛاضع َع َٔ ١ٓٝايهًُ ١نُا  ٫تًضّ
بتٛاؾش اؿشنات ايج٬خ َتذاٚس ٠ستٜ ٢ذسى ايذاسغ ايؿشم بٗٓٝا،
ٖزا ٗ ايٛقت ايزًٜ ٟضّ ؾ ٘ٝإٜشاد ايصٛت َع اؿشنات ايج٬خ
ٜٚؿطٌ إٔ ٜشد ايصٛت ٗ أ ٍٚايهًُ ١بايٓظب ١يتذسٜبات ايتذشد
ايصٛت.ٞ
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َٛ ٗٚضع آخش قذ سذد ايذنتٛس كتاس ايطاٖش سظٌ أطًٛبٌ
يعشض إظت ٣ٛايصٛت:ٞ
 إٔ لعٌ ا٭صٛات َذخ ً٬يتعً ِٝايًػٚ ،١ريو بإٔ ْبذأ تعً ِٝايًػ١
اؾذٜذ ٠بتكذَ ِٜاد ٠صٛت ١ٝصشؾٜ ،١ذسب ايط٬ب عًٗٝا عذ ٠أٜاّ
ٜٓتكً ٕٛبعذٖا إٍ َاد ٠سٛاس ١ٜأ ٚقشا.١ٝ٥
 إٔ ْبذأ تعً ِٝايًػَ ١اد ٠سٛاس ١ٜأ ٚقشا ١ٝ٥طبٝعٚ ،١ٝبعذ إٔ ٜكّٛ
ايط٬ب باطتٝعابٗا ٚاطتٗٛاسٖا ،تعضٍ ايٛٛاٖش ايصٛت ١ٝاؾذٜذ ،٠اييت
تشد ؾٗٝاٜٚ ،ذسب عًٗٝا ايط٬ب ٖٚزا ٜعين أْٓا ْ ٫بذأ با٭صٛات
ٚنصص هلا ٚقتاً َظتك ،ً٬بٌ طٓذسب عًٗٝا َٔ خ ٍ٬إاد ٠ا٭طاط١ٝ
اييت ٜك ّٛعًٗٝا ايذسغ.
ٚقذ ؾطٌ ايذنتٛس كتاس ايطاٖش اطتدذاّ ا٭طًٛب ايجاْ ،ٞؾٓكذّ
يًذاسغ ايًػ ٗ ١ػهٌ طبٝع ٗ ،ٞػهٌ سٛاس قصريٚ ،تصُِ تذسٜبات يٮصٛات
تٓبجل َٔ ايٓص ا٭طاط.ٞ
ٚريو ٜعين إٔ أؾطٌ أطًٛب يتعً ِٝايٓٛاّ ايصٛت ،ٞإِا ٜهَٔ ٕٛ
خ ٍ٬دسغ احملادثٕٚ ،١ا نإ اؿٛاس أنجش ُج ً٬ٝيًٛٛاٖش ايصٛت ١ٝإدتًؿ،١
نإ َٔ ايطشٚس ٟا٫عتُاد عً ٘ٝعٓذ عشض قت ٣ٛايٓٛاّ ايصٛت.ٞ
٪ٜٚنذ ايذنتٛس كتاس ايطاٖش عً ٢أؾطً ١ٝأطًٛب اؿٛاس ٗ عشض
إظت ٣ٛايصٛت ٞؾٝكَ" :ٍٛذخٌ احملادث ١أؾطٌ َٔ إذخٌ ايؿْٛٛيٛد ،ٞعٓذ
تعً ِٝايًػ ١اؾذٜذ ،٠سٝح تكذّ ايًػ ١بؼهٌ طبٝع ،ٞهزب إيٗٝا ايطايب،
ٚوكل ايتؿاعٌ إطًٛبٖٚ ،زا ىتًـ عٔ تكذ ِٜسَٛص صٛت ١ٝؾاسغ ٫ ١تعين
ػ٦ٝاً٬ٜٚ .س ٜإٔ ايطايب ايزٜ ٟكط ٞايظاعات ايط ٗ ١ًٜٛأداٚ ٤تشدٜذ عباسات
َصطعٜٓ ٫ ١ؿِٗ هلا َعٓ ،٢طشٜعاً َا ٜؼعش بايظأّ ٚايطٝل" َٔٚ .إعشٚف إٔ
احملادث ١تعتُذ ٗ عشض إاد ٠ايتعً ١ُٝٝعً ٢أطًٛب اؿٛاس.
إٕ تعً ِٝايٓٛاّ ايصٛتٜٓ ٫ ٞشصش ٗ إشسً ١ا٭ٚ ٍٚسذٖا ،بٌ ٖ ٛأَش
َظتُش ٗ نٌ َشاسٌ تعً ِٝايًػَٚ ١ظتٜٛاتٗا؛ ٭ٕ ايظٝطش ٠عًْٛ ٢اّ صٛتٞ
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دذٜذ أَش ٜ ٫تِ ٗ ؾرتٚ ٠دٝض ،٠بٌ ٖ ٛأَش وتاز إٍ صَٔ طٚ ،ٌٜٛدٗذ
َتٛاصٌٖٓٚ ،اى خٛف دا َٔ ِ٥استذاد ايطايب ٚعٛدت٘ إٍ عادات يػت٘ ا٭ّ إرا مل
هذ ايتذسٜب إظتُش.
أَا ٗ طًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ؾٝتِ عشض أسذ ا٭صٛات ايعشب،١ٝعٔ
طشٜل ث٬ث ١أْٛاع َٔ ايتذسٜبات ٖ:ٞ
 إعاد ٠بعض ايهًُات ايٛاسد ٗ ٠اؿٛاسات.
 تذسٜبات ايجٓاٝ٥ات ايصػش.٣
 فُٛع َٔ ١اٯٜات ايهشّ.١
ٚتتدز ايتذسٜبات ايصٛت ١ٝث٬خ صٛس:
 ا٫طتُاع
 ايتُٝٝض
ز .اإلْتاز (ايٓطل)
ٚبعذ عشض ا٭صٛات اييت ٜعتكذ أْٗا تؼهٌ صعٛب ١عٓذ ايذاسغ ،تتِ
َعاؾ ١بعض ايٛٛاٖش ايصٛت ١ٝاـاص ١بايعشب ١ٝنايتٓٚ ٜٔٛايؼذٚ ٠اٍ
ايؼُظٚ ١ٝاٍ ايكُش.١ٜ
ٚيتكشٜب ايصٛس ٠أنجش ْأخز أطًٛب عشض ايٓٛاّ ايصٛت ٗ ٞنتاب
ايطايب ايجاْ ٗ ٞطًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ،سٝح عشضت ا٭صٛات ٚايٛٛاٖش
ايصٛت ٗ ١ٝنٌ ٚسذات ايهتاب .سٝح تكذّ ايٛاٖش ٗ ٠أ ٍٚعشض يًذساط١
ٚإ٬س َٔٚ ،١ٛثِ تكذّ ا٭َجً ١اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا ايتعشف عً ٢ايٛاٖش ،٠ثِ
ٜشد تذسٜب عًٖ ٢ز ٙايٛاٖش ٗ ٠دسغ ٫سلٚ ،تأخز ٖز ٙايتذسٜبات أػهاً٫
َتعذدَٗٓ ٠ا:
 ضع ع )√( ١َ٬ظاْب ايهًُ ١اييت تظُعٗا.
 أػش إٍ ايهًُ ١اييت تظُعٗا.
 ضع (س) أّ ايشا ٤إشقك(ٚ ١خ) أَاّ إؿدُ ١إخل.
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أَا ٗ طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝيتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ
بػريٖا ،ؾكذ مت اٖ٫تُاّ با٭صٛات ٗ إشسً ١ا٭ٚ ،ٍٚقذَت ا٭صٛات ايعشب١ٝ
ٚؾكًا ٕعاٜري َٓٗا:
ٚ دٛدٖا ٗ يػ ١ايذاسغ.
 ا٫طتؿاد َٔ ٠تكاسب أػهاٍ ْطل أصٛاتٗا.
 تٛاؾشٖا بايهًُات ايؼا٥ع ١اييت قذَت بايذسٚغ.
 اٖ٫تُاّ بتكذّٗا ٗ ايبذاٜات ٚايٓٗاٜات ٚأٚاط٘ ايهًُات.
ٚقذ مت عشض ا٭صٛات ٗ طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 سٛاس أ ٚطشد.
 ثِ اطتدشاز ايهًُ ١اييت بٗا ايصٛت.
 اطتدشاز ايصٛت.
 تذسٜب بهًُات بٗا ايصٛت.
 اـ٬ص.١
اتؿكت ط٬طٌ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا اييت ُت دساطتٗا
ٗ أْٗا عشضت ا٭صٛات َٔ خْ ٍ٬ص َٔٚ ،ثِ اطتدشاز ايهًُ ١اييت بٗا
ايصٛتٚ ،بعذ ريو ّهٔ ػشٜذ ايصٛت ثِ ٜذسب عً َٔ ٘ٝخ ٍ٬عذد َٔ
ايتذسٜبات إتبا ،١ٜٓقذ اختًؿت ٖز ٙايظ٬طٌ ٗ طشٜك ١عشضٗا يًتذسٜب َٔ
سٝح ْٛع ١ٝايتذسٜبات ٚنجشتٗاٚ .قذ ُٝضت ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو بهجش ٠ايتذسٜبات
ٚاطتعُاهلا يتذسٜبات ايجٓاٝ٥ات ايصػشٚ .٣اؾذٜش بإ٬سٖٓ ١ٛا إٔ َٓاٖر
تعً ِٝايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا اييت تٓاٚيٓاٖا ٗ ثٓاٜا ٖزا ايبشح قذ أنذت
عً ٢تعً ِٝايٓٛاّ ايصٛتْٝ ٗ ٞع إظتٜٛات ستٜ ٢تجَٓ ٢عاؾ ١نٌ ايٛٛاٖش
ايصٛت ١ٝاييت ّهٔ إٔ تٗٛش ،يٝتُهٔ ايذاسغ َٔ ايًػ.١
٬ٜس ٜايتٛا ّ٩بٌ َا ٚسد ٗ ٖزا إبشح َٔ َصادس عًُٚ ١ٝنتب
تعً ١ُٝٝلًُ٘ ٗ اٯت:ٞ
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أ :٫ٚأػاست إصادس ايعًُ ١ٝإٍ أطًٛبٌ يعشض ايٓٛاّ ايصٛت ،ٞإَا
ػعٌ َذخ ٬يتعً ِٝايًػ ،١أ ٚتعًِ َٔ خْ ٍ٬صٛص طشد ١ٜأ ٚسٛاس،١ٜ
ٚقذ سدشت٘ إصادس ايعًُٚ ،١ٝقذ عشضت ايظ٬طٌ اييت مت عجٗا
ايٓٛاّ ايصٛت ٞبا٭طًٛب ايجاْ ٞأ ٟعٔ طشٜل ايٓصٛص اؿٛاس ١ٜأٚ
ايظشد ١ٜايزٜ ٟعذ ا٭طًٛب ا٭َجٌ نُا أػاست إٍ ريو إصادس
ايعًُ.١ٝ
ثاْٝا :اطتدذَت ايظ٬طٌ أْٛاع ايتذسٜبات ايصٛت َٔ ١ٝتعشف ُٝٝٚض
ٚػشٜذ٬ٜٚ ،س ٜايرتنٝض عًٗٝا ٗ طًظ ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو بؼهٌ
أٚضح.
ثايجا ٫ :بذ َٔ اإلػاس ٠إٍ إٔ ايظ٬طٌ َٛضٛع ايبشح مل تهٔ َٛدٗ١
ؾُٗٛس َعٌ ،بٌ ؾُٗٛس َٔ خًؿٝات يػ ١ٜٛكتًؿ ،١يزيو مل تي
عً( ٢تكذ ِٜا٭صٛات ايعشب ١ٝإٛدٛد ٗ ٠يػ ١ايذاسغ ،ثِ ا٭صٛات
إٛدٛد ٗ ٠يػ ١ايذاسغ ،ؾا٭صٛات ايعشب ١ٝإؿكٛد ٗ ٠يػ ١ايذاسغ)،
ايزٚ ٟسد ٗ إصادس ايعًُٚ .١ٝقذ تشى تكذ ِٜا٭صٛات يًُ٪يؿٌ.
سابعا :قذ عاؾت ط٬طٌ تعً ِٝايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا قطاٜا
ايؿْٛٛيٛدٝا ايصٛت ٗ ١ٝإظتٜٛات ايتاي ١ٝيًُظت ٣ٛا٫بتذاٚ ،ٞ٥قذ
ٚاؾكت ٗ ريو إصادس ايعًُ ١ٝاييت عشضٓا أقٛاهلا ٗ ٖزا ايبشح.

 .4أساليب عرض املفردات:
ْتطشم ٗ ٖزا إبشح إٍ أطايٝب عشض إؿشدات ٗ إٛاد ايتعًٗ ١ُٝٝ
بشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بًػات أخشٜٚ ،٣تأيـ ٖز ٙإبشح َٔ
دض ،ٜٔ٤أٚهلُاَ :عاٜري اختٝاس إؿشداتًٜٗٝٚ ،ا اؿذٜح عٔ أطايٝب عشضٗا.
إٕ إؿشدات عٓصش أطاط َٔ ٞعٓاصش ايًػَٚ .١ع أَُٖٛ ١ٝقعٗا ٗ نٌ
َٗاسات ايًػ ١ا٭سبع (اطتُاع ،ن ،ّ٬قشا ،٠٤نتاب )١إ ٫إٔ ٖزا إٛقع ٜتؿاٚت َٔ
َٗاس ٠إٍ أخشٚ .٣يعٌ أنجش إٗاسات تٝٚٛؿا يًُؿشدات ٚاعتُادا عًٗٝا ٖٞ
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ايكشاٚ .٠٤إٔ يًُؿشدات أُٖ ١ٝخاص ١تؿشض هلا َٛقعا خاصا ٗ بشاَر تعًِٝ
ايًػات.
ٚقذ سذد ايذنتٛس عبذ ٙايشادش ٞث٬ثَ ١عاٜري ٫ختٝاس إؿشدات ٖٞٚ
(ايؼٛٝعٚ ،ايتٛصٜع ٚقابً ١ٝا٫طتذعا.)٤
 - 6ايؼٛٝع :نجش ٠اطتعُاٍ ايهًُ.١
 - 0ايتٛصٜعَ :ذ ٣اطتعُاٍ ايهًُ ٗ ١اجملا٫ت إدتًؿ.١
 .3قابً ١ٝا٫طتذعا ٖٞ :٤ايهًُ ١اييت ٜظٌٗ تزنشٖا د ٕٚعٓاٜٚ.٤ظٌٗ
اطتذعاٖ٩ا َتَ ٢ا خطش عً ٢باٍ إتشذخ َٛضٛع َا.
أَا عً ٞأٓذ َذنٛس ٚآخش ٕٚؾكذ دعًٛا َعاٜري اختٝاس ايهًُ ١عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
ٜ .6ؿطٌ اختٝاس ايهًَُ ١تهشس ٠ا٫طتدذاّ ٗ ايكشإٓ ايهشٚ ِٜاؿذٜح
ايٓب ٟٛايؼشٜـَٚ ،جٌ ٖزا ا٫ختٝاس هُع بٌ إظًٌُ ٗ كتًـ
أقطاس ا٭سض ٜٚظٌٗ ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝراتٗا.
ٜٓ .0بػ ٞايتأنذ َٔ ؾصاس ١ايهًُ ١قبٌ اختٝاسٖا.
ٜٓ .3بػ ٞايتأنذ َٔ دق ١تعبري ايهًُ ١عٔ إؿٗ ّٛإشاد أ ٚإعٓ ٢ايزٟ
ٜٛد إعًِ تٛص.ً٘ٝ
ٜٓ .4بػ ٞتؿط ٌٝايهًُ ١ايعشب ١ٝاييت تعرب عٔ َؿٗ ّٛعصش ٟأ ٚآي١
سذٜج ١عً ٢ايهًُ ١إعشب َٔٚ ،١باب أ ٍٚتؿطًٗٝا عً ٢ايهًُ١
ا٭دٓبْ ١ٝؿظٗا .ؾتعًِ نًُٖ ١اتـ بذ َٔ ً٫نًُ ١تًؿ.ٕٛ
 .5تؿطٌ ايهًُ ١ايؿصٝش ١إظتدذَ ٗ ١اؿٝا ٠ايعاَ ١بٌ ايٓاغ عً٢
تًو ايؿصٝش ١إٗذٛسَ ٠ا داّ إعٓٚ ٢اسذاً ٚايظٝام َٓاطباً .إر
ٜكشب ٖزا ا٫ختٝاس َٔ ايؼك ١بٌ ايؿصشٚ ٢ايعاَ.١ٝ
 .6تٓتك ٢ايهًُ ١اييت ت٪دَ ٟعَٓ ٢ؿشداً ٪ٜ ٫د ٜ٘غريٖا.
ٜٚتطًب اختٝاس إؿشدات َا :ًٜٞ
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 - 6ضب٘ إؿشدات إكذَ َٔ ١سٝح اؿظٚ ١ٝايتذشٜذ َٔٚ ،سٝح
ايعذد َٔٚ ،سٝح ايظٗٛيٚ ١ايصعٛب َٔٚ ،١سٝح ايتهشاس ايزٜ ٟهؿٞ
يتجبٝتٗا ٗ ايزٖٔ تعشؾًا ْٚطكًا ٚؾُٗاً.
 - 0اختٝاس إؿشدات رات ايصً ١ايٛثٝكَٛ ١اقـ ا٫تصاٍٖ ،ا ٜظاعذ
ايذاسغ عً ٢أدا ٤ايٚٛا٥ـ ايًػ ١ٜٛبطشٜك ١طبٝع ١ٝتٓكٌ اؿٝا٠
عً ٢قذس اإلَهإ إٍ سذش ٠ايذساط.١
ٚؽتاس إؿشدات ٚؾل أطع َٔ أُٖٗا:
 ايؼٛٝع.
 ا٫ستبا ٙعادات ايذاسطٌ.
 ا٫ستبا ٙبعامل ايذاسطٌ إعشٗ.
 ا٫ستباَ ٙظت ٣ٛايذاسطٌ ايعُش.ٟ
 ا٭ُٖ ١ٝا٫تصاي.١ٝ
 ايصش ١ايًػٚ ١ٜٛايؿصاس.١
ٖٓٚاى ث٬ث ١تصٓٝؿات ٭ْٛع إؿشدات ؼهِ َبذأ اْتكاٗ٥ا ٜٓبػ ٞؼهُٗٝا
َع فُٛع َٔ ١إعاٜري ا٭خش٫ ٣ختٝاس إؿشدات:ٖٞٚ ،
 َؿشدات سظٚ ١ٝفشد.٠ َؿشدات ْؼٝطٚ ١خاًَ.١ نًُات قتٚ ٣ٛنًُات ٝٚٚؿ.١ٝؾكذ سذد ايذنتٛس عبذايشٓٔ ايؿٛصإ أطًٛب عشض إؿشدات بكٛي٘:
"ٚا٭صٌ إٔ تكذّ ٖز ٙإؿشدات ٗ طٝاقات يػٜ ١ٜٛظٌٗ قاناتٗا ،ناؿٛاسات
ٚايٓصٛص ايظًٗ ، ١ؾٗٚ ٞط ١ًٝيعشض إؿشدات ٗ َٛاقـ ٚطٝاقات كتًؿ،١
تعتُذ عًٗٝا ايتذسٜبات ايًػ ١ٜٛاي٬سك ١يتأخز بٝذ ايطايب م ٛاطتدذاّ ايًػ١
ٖٚاسطتٗا ٗ ايتعبري ٚا٫تصاٍٖٚ .هزا ٜٓبػ ٞتعً ِٝإؿشدات ٗ اؿٛاس
ٚايٓصٛص ايكشا َٔ ١ٝ٥خ ٍ٬ايظٝام"ٚ .قذ ؾصٌ ٗ أطايٝب عشض إؿشدات
ايذنتٛس عبذايشٓٔ ايؿٛصإ بكٛي٘":إؿشد ٠أ ٚايهًُ ١تكٌ أُٖٝتٗا ايتعً١ُٝٝ
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عٓذَا تهَ ٕٛؿشدٖا ،يزا ٜٓبػ ٞإٔ وشص داُ٥ا عً ٢تعًُٗٝا ٗ ٌْ َٔٚ
خ ٍ٬طٝاقات رات َعَٓٚ ٢ؿٗ ١َٛيًذاسطٌٚ .إٔ ٜتطُٔ ايذسغ أ ٚايٛسذ٠
َؿشدات كتاس ٠بعٓاٚ ١ٜتشنٝض ،عٝح  ٫ؼت ٟٛعً ٢ايهجري َٔ إؿشدات غري
ايطشٚس ١ٜأ ٚايصعب ١اييت تضٜذ َٔ عٛا٥ل ايتعًِٚ ،إٔ تتهاٌَ َع َؿشدات بك١ٝ
ايذسٚغ أ ٚايٛسذات يتؼهٌ ٗ ايٓٗا ١ٜايزخري ٠إؿشدات( ١ٝإعذُ )١ٝإظتٗذؾٗ ١
اـط ١أ ٚإٓٗر ايتعً."ُٞٝ
ّهٔ اطتدذاّ ايصٛس ٚخاصَ ١ع ا٭مسا ٤٭ْٗا أطًٛب إٜطاسٜ ٞظاعذ
عًْ ٢كٌ إعٓ ٢بظشعٚ ١تشطٝد٘ ٗ رٖٔ ايذاسغ ٫ٚ ،بذ َٔ تهجٝـ تذسٜبات
ايهًُات اييت ت٪د ٟإٍ تشنٝض ايؿِٗ ٚتعضٜض ايتعًِٚ ،هب إٔ ٜشاع ٢ايتذسز ٗ
عشض ايهًُات َٔ ايظٗٛي ١إٍ ايصعٛب َٔٚ ،١سٝح ايعذد َٔٚ ،سٝح ايتذشٜذ
ٚاؿظٜٚ ،١ٝظتشظٔ عشض قطاٜا ايتصشٜـ ٚا٫ػتكام ٗ إظتٜٛات إتكذَ١
َٔ ايربْاَر.
ٜٓبػ ٞأٜ ٫تأسدح عذد إؿشدات اؾذٜذ ٗ ٠بشْاَر تعً ِٝايًػ ،١ؾتأتٞ
نجري ٠دذا ٗ ايذسغ ا٭ ٍٚثِ تٓدؿض بؼهٌ ًَش ٗ ٚٛايذسغ ايجاْ ٞؾتضٜذ
ٗ ايجايح ٖٚهزا ...سٝح  ٫بذ َٔ تكظ ِٝإؿشدات عً ٢ايذسٚغ ٚريو بإعذاد
خشٜط ١يًذسٚغ ؼؿ ٜيًُ٪يـ تكظ ِٝإؿشدات بايتظاَٛٚ .ٟٚقع تكذِٜ
إؿشدات ٗ ايذسٚغ اؾذٜذ ،٠إَا ٗ ػهٌ قا ١ُ٥تظبل ايٓصٛص ،أ َٔ ٚخٍ٬
ْص ٜكذّ ٗ أ ٍٚايذسغ ،أ ٗ ٚػهٌ قا ١ُ٥تاي ١ٝيًٓص ،أٜٓ٫ ٚص عًٗٝا إ٪يـ
تاسنا إدسانٗا ٚايتعشف عًٗٝا يهٌ َٔ إذسغ ٚايطايب ٜظتدًصٗا َٔ ثٓاٜا
ايٓصٛص ا٭طاط ٗ ١ٝايذسٚغٚ .طشٜك ١تكذ ِٜإؿشدات اؾذٜذّ ٠هٔ إٔ ٜتِ
عشضٗا فشد ٠د ٕٚػشح هلا أ ٚتشْ ،١أ ٚأْٗا تشد ٗ ػهٌ قا ١ُ٥تكذّ ايهًُات
ؾٗٝا ٗ طٝام يػ ٟٛرَ ٟعٜٓٛ ٢ضح إكصٛد َٓٗا ،أ ٚأْٗا تكذّ ٗ طٝام ثكاٗ
َٔ خَٛ ٍ٬قـ ٜٛضح َعٓاٖا ٚنٝؿ ١ٝاطتعُاهلا ،أ ٚتكذّ َكرتَْ ١ذُٛع١
َٔ ايصٛس ايتٛضٝش ،١ٝأ ٚتكذّ بزنش َرتادؾات أَ ٚتطادات تٛضح َعٓاٖا ،أٚ
بتعشٜؿٗا ٚػشح َعٓاٖا ،أ ٚبتهًٝـ إعًِ بتُجًٗٝا يًذاسطٌ.
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ٚإرا اْتكًٓا إٍ نٝؿ ١ٝعشض إؿشدات ٗ ط٬طٌ تعً ِٝايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بػريٖا ؾٓذذ نتاب ايعشب ١ٝيًٓاػ ٌ٦قذ عشض (َ )4222ؿشدٗ ٠
ايظًظً ١نًٗاٚ ،تعشض إؿشدات ٗ ايٓصٛص إكذَ ١داخٌ ايهتاب َٔ خٍ٬
ايٓصٛص ايظشد ١ٜأ ٚاؿٛاسٚ ،١ٜيهٔ ايرتنٝض ٗ عشض إؿشدات داُ٥اً ٜهٗ ٕٛ
ايتذسٜباتَ ،جٖ :ً٬ات ْع ايهًُات ايتايٚ ،١ٝضح َعٓ ٢ايهًُات ايتاي١ٝ
َظتعٓٝاً بايكاَٛغ إخل.
ٚإرا أخزْا ايهتاب ايجايح – َج َٔ - ً٬ايعشب ١ٝيًٓاػ ٌ٦لذ ٙقذ قذّ
(َ )532ؿشد ٠دذٜذٚ ٠تعبرياً َعذٍ ( )02نًُ ٗ ١نٌ ٚسذٜ ٫ ٖٛٚ .٠عشض
َؿشدات إٛضٛع َشٚ ٠اسذٚ - ٠إِا ٜعشضٗا عً ٢دؾعاتَٚ ،ذُٛعات َرتابط،١
بٗذف ا٫طتعُاٍ ٚيٝع اؿؿٚ ٜا٫طتٗٛاس.
أَا ايهتاب ايظادغ َٔ ايظًظً ١راتٗا – أٜطاً  -ؾُتٛط٘ عذد
إؿشدات ٚايتعبريات اؾذٜذ ٗ ٠ايٛسذ ٠سٛايٚ ،)42( ٞتبًؼ َؿشدات ايهتاب
ايظادغ مَ )6222( ٛؿشد.٠
٬ٜس ٜايتطٛس ايهبري ٗ صٜاد ٠عشض عذد إؿشدات َٔ ايهتاب ايجايح
(َ )02ؿشد ٠إٍ (َ )42ؿشد ٗ ٠ايهتاب ايظادغٚ ،اؾذٜش بإ٬س ١ٛإٔ ٖزٙ
إؿشدات تأت ٗ ٞايٓصٛص اؿٛاس ١ٜأ ٚايظشدٜٚ ،١ٜتِ ايرتنٝض عًٗٝا ٗ
ايتذسٜباتٚ ،اييت تعترب ٖ ٞا٭طًٛب ا٭ؾطٌ ٗ ٖز ٙايظًظً ١يعشض إؿشدات.
أَا طًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ٗ عشضٗا يًُؿشدات ؾكذ قظُتٗا إٍ ث٬ث ١أْٛاع
اطتٓاداً ٭ُٖٝتٗا:
 .6إؿشدات ا٭طاط ٖٞٚ :١ٝاييت تؼتٌُ عًٗٝا اؿٛاسات ٜٚرتاٚح عذدٖا
ٗ ايٛسذَ ٠ا بٌ َ 32- 02ؿشد ،٠عشض إؿشدات ا٭طاط١ٝ
إصٛس ٗ ٠صؿش ١تعكبٗا صؿش ١يًتذسٜب عً ٢تًو إؿشدات.
 .0إؿشدات اإلضاؾ ٖٞٚ :١ٝفُٛع َٔ ١إؿشدات إُٗ ١اييت  ٫تشتب٘
َباػشَٛ ٠ضع اؿٛاستٚ .ايػشض َٓٗا تضٜٚذ ايذاسغ بعذد َٔ
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إؿشدات ايطشٚس ،١ٜاييت تٛطع سصٝذ َٔ ٙا٭يؿاٚ ،ٚقذ خصصت
صؿشَ ١ظتكً ١يًتذسٜبات إظتكًٚ ١ايتذسٜب عًٗٝا.
 .3إؿشدات إظاْذَ ٖٞٚ :٠ؿشدات ػا٥ع٬َ ١صَٕٛ ١ضٛع ايٛسذ ٠أٚ
ايتذسٜب ،مل ٜتظع هلا اجملاٍ ٗ اؿٛاسات ٚايتذسٜبات ؾٛضعت ٗ
آخش ايهتاب واٍ إيٗٝا ايذاسغ ،نًُا دعت اؿادٚ ،١اتظع ايٛقت
يزيوٖٚ.ز ٙإؿشدات يٝظت َٔ صًب إكشس بٌ ٖ ٞإضاؾٜ ١ظتعٌ
بٗا ايطايب ٭دا ٤أْؼط ١إضاؾ.١ٝ
ّٚهٔ إٔ ْأخز َجا ً٫يعشض إؿشدات ٗ ٖز ٙايظًظً ، ١نتاب ايطايب
ايجاْ َٔ ٞطًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ٚقذ عين ٖزا ايهتاب بتذسٜبات إؿشدات،
ؾهجش عذدٖا ٗ ايٛسذٚ ،٠تعذدت أْٛاعٗاَ ،ظاٜش ٠يهجش ٠إؿشدات رات د٫٫ت
َعٓٚ .١ٜٛقذ عًُت ايظًظً ١عً ٢تذسٜب ايطايب عً ٢اطتدذاّ إعذِ ايعشبٗ ٞ
ٖزا إظت ،٣ٛستٜ ٢ظتعٌ بٗز ٙايٛط ١ًٝعٓذَا ٜٛاد٘ َؿشدات دذٜذٚ ،٠قذ مت
عشض إؿشدات ٗ ،تذسٜبات تظُ ٢تذسٜبات إؿشدات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 صٌ بٌ إؿشد ْٚع٘.
 صٌ بٌ ايهًُتٌ إرتادؾتٌ.
 اَٮ ايؿشاؽ بهًَُٓ ١اطب َٔ ١عٓذى.
 اَٮ ايؿشاؽ بايهًُ ١إٓاطب َٔ ١ايصٓذٚم.
ٖ ات َؿشد ايهًُات.
 صٌ بٌ ايهًُتٌ إتٓاطبتٌ.
 صٌ بٌ ايهًُتٌ إتطادتٌ.
 صٌ بٌ ايهًُٚ ١ايتعشٜـ إٓاطب.
 نَٓ ١ًْ ٕٛاطب َٔ ١فُٛعٖ ١ز ٙايهًُات.
 ضع ايهًُات إؼتك ٗ ١إهإ إٓاطب.
 صٌ بٌ نًُتٌ تأتٝإ َعاً َع ا٫طتعُاٍ.
 أعح ٗ ايعذِ ايعشب ٞعٔ.....
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 اطتعٌُ ايهًُات ٗ ٌْ َٔ إْؼا٥و.
 ضع ايهًُ ١إٓاطب ٗ ١ايؿشاؽ.
ٚقذ سنضت طًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو عً ٢عشض إؿشدات ٗ ايتذسٜبات
بعذ ٚسٚدٖا ٗ ايٓص ،سٝح ٜتِ ايرتنٝض بتذسٜب ايطايب عًٗٝا.
أَا طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝؾكذ قذَت إؿشدات عٝح ؽذّ
إٛاقـ ايًػ ١ٜٛاييت ٜٓبػ ٞإٔ ّش بٗا ايذاسغٚ ،ا٫طتؿادٖ ٠ا تعًِ ٗ ؼكٝل
ا٫تصاٍ ايًػ ٟٛايظًٚ ِٝايٓادح بٗا َٓز إشسً ١ا٭ٚ .ٍٚايتذسز ٗ صٜاد٠
إؿشدات ٚتهجٝـ ايتذسٜبات نًُا تكذّ ايذاسغ ٗ تعًِ ايًػ َٔ ١خ ٍ٬دسٚغ
نٌ نتاب.
ٚإرا أخزْا نتاب ايطايب ا٭ )6( ٍٚطًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ١ٝ
ٜتطُٔ ٖزا ايهتاب  723نًَُٛ ١صع ١عً 38 ٢دسطاً َعذٍ ( )69نًُٗ ١
نٌ دسغ تكشٜباً.
ّٚهٔ اطتد٬ص عشض إؿشدات ٗ طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ١ٝ
يتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايٓص ٚب٘ إؿشدات اؾذٜذ.٠
ايتذسٜبات  َٔٚأَجًٗا:
 ايهًُٚ ١إطاد هلا
 ايهًُْٚ ١عٗا
 أَٮ ايؿشاؽ بايهًُ ١إٓاطب١
ٖ ات إؿشد يًذُٛع

 .5أساليب عرض اجلمل والرتاكيب:
ٜتطُٔ ٖزا إبشح تٛضٝح ايع٬ق ١بٌ ايٓشٚ ٛايرتانٝبَٚ ،باد٨
َٚعاٜري اختٝاسُٖاٚ ،طشم عشض ايظ٬طٌ َٛ-ضع ايذساط - ١حملت ٣ٛايٓشٛ
ٚايرتانٝبَٓٚ ،اقؼ ١ريو نً٘.
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اطًل ايذنتٛس قُذ عً ٞاـٛي ٞعً ٢ايرتانٝب َصطًح "ايكٛايب"،
ٚيهٓ٘ مل ٜػؿٌ َصطًح ايرتانٝب سٝح ٜكٜ " :ٍٛكصذ بايرتانٝب ايًػ١ٜٛ
ايرتانٝب ايٓش ،١ٜٛإر إٕ َٔ إُٗات إطايب بٗا َعًِ ايعشب ١ٝإٔ ٜعًِ ط٬ب٘
قٛاعذ ايًػ ١بصشؾٗا ٚمٖٛا"ٚ .اؾٌُ تعتُذ عً ٢سنٌٓ أطاطَ ٌٝظٓذ
َٚظٓذ إيٚ ٘ٝإؾادَ ٠عٓ ٖٞٚ ،٢فُٛعَ ١ؿشدات ستبت ُْٛٚت ٚؾل قٛاعذ يػ١ٜٛ
َع ١ٓٝيتعرب عٔ َعٓ.٢
ٜٗٛش ٗ تعً ِٝايٓشَ ٛصطًشإ ُٖا :اؾٌُ ٚايرتانٝب .ؾايؿشم بُٗٓٝا
ٜتُجٌ ٗ:
 اؾًُ ١ق ٍٛسكٝكٚ ،ٞايرتنٝب ٖ ٛايصٝػ ١ايهآَٚ ١سا ٤اؾًُ.١
ٜٛ دذ ٗ أ ١ٜيػ ١عذد ْٗ ٫ا َٔ ٞ٥اؾٌُ اييت طبل ْطكٗا أ ٚاييت
طتٓطل ،أَا عذد ايرتانٝب ؾٗ ٛقذٚد.
 يهٌ ًْ ١تشنٝب ٚاسذ ٜطابكٗا ،بُٓٝا يهٌ تشنٝب عذد ْٗ ٫أَ ٞ٥
اؾٌُ اييت تطابك٘.
ىتاس ايٓش ٛايزٜ ٟعًِ ٗ بشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بًػات أخشٚ ٣ؾل
َعاٜري َٛضٛع:ٖٞٚ ،١ٝ
 ايؼٛٝع :إر يٝظت نٌ ايبٓ ٢ايٓشَ ١ٜٛتظا ٗ ١ٜٚػٛٝعٗا.
 ايتٛصٜع.
 قابً ١ٝايتعًِ ٚايتعًِٝ
ٖٓاى بٓ ٢بظٝطٚ ١أخشَ ٣شنبٖٓٚ ،١اى بَٓ ٢شنضٜ ٫ ١ٜظتػين عٓٗا
ا٫طتعُاٍ ايًػٚ ،ٟٛأخشٖ ٣اَؼٜ ٫ٚ .١ٝتِ ا٫ختٝاس إ ٫بعذ دساطات إسصا،١ٝ٥
ٜبذأ بعذٖا ٚضع قٛا ِ٥يًبٓ ٢ايٓش ١ٜٛا٭طاط ١ٝتهَ ٕٛصذساً ٫ختٝاس احملت٣ٛ
ايٓش ٗ ٟٛإكشس ايتعً.ُٞٝ
ٜشاع ٗ ٢اختٝاس ايرتانٝب ايٓشَ ١ٜٛا :ًٜٞ


إٔ تكذّ َٔ خ ٍ٬طٝام ثكاٗ رَ ٟعٓ ٢قبب يًذاسغ ٫ٚ ،تهٕٛ
َصطٓع َٔ ١أدٌ ؼكٝل ٖذف م ٟٛأ ٚيػ.ٟٛ
العربية للناطقني بغريها

ايعذد ايعؼشٜٓ ٕٚاٜش ّ0266

999

أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ......... ١ٜٛ



د .ايصذٜل آدّ بشنات

تكذّ بؼهٌ َتذسز َٔ ايظٗٛي ١إٍ ايصعٛب َٔٚ ،١احملظٛغ إٍ
اجملشد َا ٜتٓاطب َع َظتٜٛات ايذاسطٌ ٚقذساتِٗ.



تكذّ بصٛس ٠تًؿت ْٛش ايذاسطٌ إيٗٝا ،نإٔ ته ٕٛكتًؿ ١ا٭يٛإ
ٚا٭ػهاٍ.



تكذّ ٗ ايظٝام ايزٜ ٟظاعذ ايذاسطٌ عً ٢اطتدذاَٗا ٗ اؿٝا٠
 ٗٚفا٫تٗا ايطبٝع.١ٝ

ٚوتاز داسط ٛايًػات إٍ أَش:ٜٔ
َ عشؾ ١خصا٥ص اؾٌُ.
َ عشؾ ١اطتعُا٫ت اؾٌُ.
ٚقذ ـص ايذنتٛس عبذايشٓٔ ايؿٛصإ إباد ٨اييت ٜك ّٛعًٗٝا اختٝاس
ايرتانٝب يرباَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا:
 .6اختٝاس ايرتانٝب ايؼا٥ع :١إٕ ايرتانٝب ا٭نجش ػٛٝعا أسل بإٔ
تكذّ قبٌ ا٭قٌ ػٛٝعا.
 .0عذد قذٚد َٔ ايرتانٝب َٔ :إباد ٨إعشٚؾٚ ٗ ١ضع نتب ايًػ١
يًُبتذ ٌ٥إٔ تظتعٌُ ايرتانٝب اؾذٜذ ٠بايتذسز ،ؾٝه ٕٛعذدٖا ٗ
نٌ دسغ قذٚدا دذا.
 .3اطتعُاٍ ايرتانٝب اؾذٜذَ ٗ ٠ؿشدات غري دذٜذ :٠يه ٫ ٞػتُع
يًطايب صعٛبتإ.
 .4ايتهشاس َٔ :ايطشٚس ٟإٔ تتهشس ايرتانٝب ايًػ ١ٜٛعذدا ناؾٝا َٔ
إشات ٗ ايذسغ ،ثِ تهشس ٗ ايذسٚغ ايتاي ١ٝيتجبٝتٗا.
ْٛ .5ا ٠ايرتنٝب قبٌ ايرتنٝب إٛطعٜ ٫ :صح إدخاٍ تشنٝب ٗ
صٛس َٔ ٠صٛس ٙإٛطع ١قبٌ إدخاي٘ ٗ أبظ٘ صٛس .ٙؾعًَ ٢ظت٣ٛ
ايهًَُ ١جٜ ٫ :٬صح إدخاٍ إْ٪ح قبٌ إدخاٍ إزنشٚ ،عًَ ٢ظت٣ٛ
اؾًُ ٫ ١هٛص إدخاٍ اؾًُ ١إشنب ١قبٌ إدخاٍ اؾًُ ١ايبظٝط ١اييت
تتأيـ َٓٗا.
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 .6إدخاٍ ايرتانٝب َٔ خ ٍ٬نًُات ؼتؿ ٜباؾزع د ٕٚتػٝري:
بعض ايهًُات ؼتؿ ٜظزعٗا د ٕٚتػٝري عٓذ اتصاهلا بايًٛاسل أٚ
ايظٛابلٚ .بعطٗا ٜصٝبٗا ػ َٔ ٤ٞايتػٝري قاسٕ (أٚب) ؾُٝا :ًٜٞ
أ  -رٖبت  -رٖبٓا  -رٖبتِ
ب  -أدبت  -أدبٓا  ،يظت  -يظتِ  ،قًٓا  -قًً.
 .7ا٫نتؿا ٤برتنٝب ٚاسذ َٔ ايرتانٝب اييت ت٪د ٟإعْٓ ٢ؿظ٘ :إرا
نإ ٗ ايًػ ١تشانٝب كتًؿ ١ت٪دَ ٟعٓٚ ٢اسذا ؾإٕ َٔ ضٝاع ايٛقت
إٔ تكذّ نٌ ٖز ٙايرتانٝب ٗ إشسً ١ا٭ َٔ ٍٚتعًِ ايًػ.١
ٜٚؼري ايذنتٛس قُذ عً ٞاـٛي ٞإٍ أطايٝب عشض ايٓشٚ ٛايرتانٝب
بكٛي٘":إٕ تعً ِٝايرتانٝب ايًػٚ ٗ ٖٛ ١ٜٛاقع أَش ٙتعً ِٝايكٛايبٚ ،أؾطٌ ٚط١ًٝ
يتعًٖ ِٝز ٙايكٛايب ٖ ٛإشإ عًٗٝاٚ ،أؾطٌ طشٜك ١هلزا إشإ ٖ ٛؼ ٌٜٛايكايب
إٍ ٌْ ٜٓطكٗا إتعًَُ ٕٛع قً َٔ ٌٝايتعٜٛضٖٚ .هزا ؾإٕ إشإ عً ٢ايكٛايب
ٖ ٛتهشاس يًكايب َع تػٝري ايهًُات" .إٕ نًُ ١ايكٛايب اييت أٚسدٖا ايذنتٛس
قُذ عً ٞاـٛي ٞتعين ايرتانٝب ٗ ا٫صط٬ح إؼاس إيٖ ٗ ٘ٝزا ايبشح ،ؾكذ
دعٌ اْ٫ط٬م َٔ ايرتنٝب أ ٚايكايب ثِ تأت ٞاؾٌُ ٜٚتذسب عًٗٝا ايط٬ب ٚمل
ٜؼش إٍ ٚسٚدٖا ٗ ْص سٛاسٜا نإ أ ٚطشدٜا ،ايزْ ٟش ٣ضشٚست٘ يُٝشس ايرتنٝب
َٔ خ٬ي٘ َٔٚ ،ثِ هشد يٝعشض ٜٚكذّ ٜٚذسب عً ٘ٝإتعًِ.
إٕ أطًٛب عشض ايٓش ٛايعشبٚ ٞايرتانٝب  ٫بذ إٔ ٜشاعَ ٞا :ًٜٞ
 إٔ ٜك ّٛعشض ايٓشٚ ٛايرتانٝب ٗ إظتٜٛات ايذْٝا عً ٢ؾهش٠
تٝٚٛـ ايٓشٚ ٛايًػ.١
 تكذ ِٜايٓش ٗ ٛإٓٗر بايتذسٜر عً ٢إٔ ٜبذأ َٔ إظت٣ٛ
إتٛط٘ باؾًُ ١ايبظٝطَٚ ١هْٛاتٗا.
 عشض ايرتانٝب ايعشب ١ٝاييت تؼب٘ ٗ بٓٝتٗا ايرتانٝب
ايًػ ١ٜٛيذ ٣يػات إتعًٌُ ،ثِ ٜتِ عشض ايرتانٝب اييت
ؽتًـ عٔ ايرتانٝب ٗ يػات إتعًٌُ.
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 تبظ ٘ٝعشض ايٓشٚ ٛايرتانٝب ٚتبظ ٘ٝايكٛاعذ ٚاـ٬صات
اييت تكذّ ٗ إٓٗر.
 ٫ .5بذ َٔ اطتدذاّ ايتذسٜبات نأطًٛب عشض َٓاطب يًُاد٠
ايتعًٚ ١ُٝٝتهجٝؿٗا.
ٚإرا اْتكًٓا إٍ ايهتب ايتعً ١ُٝٝؾًٓبذأ بظًظً ١ايكٛاعذ ايعشب ١ٝإٝظش٠
اييت خصصتٗا داَع ١إًو طعٛد َكشساً خاصاً يًٓش ٛايعشب ٞيػري ايعشب.
ٚتتهٖ ٕٛز ٙايظًظً َٔ ١ث٬ث ١نتب ٚإرا أخزْا ايهتاب ا٭ٖ َٔ ٍٚز ٙايظًظً،١
لذٜ ٙته )05( َٔ ٕٛدسطاً ٜبذأ نٌ نٌ َٓٗا بٓص ٜكذّ أَجً ١يًكٛاعذ
إذسٚطٜ ،١تبع ريو ػشح يًٛٛاٖش اؾذٜذ ٗ ٠ايذسغ ،ثِ ايتذسٜبات اييت
تؼتٌُ عً ٢عذد َٔ ايٓصٛص ايكصري ٠يًكشاٚ ٠٤ايتذسٜب.
ٜٓٚتٗ ٞايذسغ ًَدص بظ ٘ٝيًكٛاعذ إذسٚطٖٓٚ ،١اى دسٚغ
يًُشادع ١بعذ نٌ أسبع ١أٔ ٚظ ١دسٚغ باإلضاؾ ١إٍ ايتذسٜبات ايؼاًَٗ ١
آخش ايهتاب.
تٗذف ٖز ٙايظًظً ١إٍ تكذ ِٜقٛاعذ ايًػ ١ايعشب ١ٝيػري أًٖٗا بصٛس٠
تتُؼَ ٢ع إباد ٨ايرتبٚ ١ٜٛايٛشٚف ايًػٚ ١ٜٛايذساط ١ٝيًذاسطٌٚ ،أِٖ ٖزٙ
إبادَ ٤٣ا :ًٜٞ
 - 6ايتكٝٝذ بعذد قذٚد َٔ إؿشدات.
 - 0ا٫ختٝاس ٚايتكظ ِٝإٓٗذ.ٌٝ
 - 3نجش ٠ايتذسٜبات ٚتٓٛعٗا َع َشاعا:٠
أ .ايتٓٛع َٔ تذسٜبات آيٚ ١ٝاتصاي.١ٝ
ب .تكذ ِٜأنرب قذس ٖهٔ َٔ اؾٌُ ايظٝاق.١ٝ
زَ .شاعا ٠ايتذسز.
د .إشادع ١إٓت ١ُٛيًكٛاعذ إذسٚط.١
ٖـ  -ايرتنٝض عً ٢سب٘ ايتذسٜبات بإٗاسات ايًػ.١ٜٛ
 - 4تٜٓٛع إطُ ٕٛايجكاٗ:
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أ .تكذِ ِٜارز َٔ ايجكاؾ ١ايعشبٚ ١ٝاإلط.١َٝ٬
بَ .عاؾَٛ ١ضٛعات رات اٖتُاّ عإ.ٞ
ز .تكذ ِٜؾكشات تتُٝض بايطشاؾ.١
ّٚهٔ اطتد٬ص َٓٗر عشض ٖز ٙايظًظً ١ؾُٝا :ًٜٞ
 ايٓص
 ا٭َجً١
 ايؼشح
 ايتذسٜبات
 اـ٬ص.١
أَا طًظً ١ايعشب ١ٝيًٓاػ ٌ٦ؾٗ ٞتذسب عً ٢ايٓشٝٚٚ ٛؿٝاً  ٫ٚتًذأ إٍ
ايتشًٚ ٌٝإصطًشات ايٓش ٗ ١ٜٛايهتب ا٭َٗٓ ٍٚاٚ .قذ مت عشض أغًب
ايذسٚغ ايٓش ٗ ١ٜٛايهتاب ايجايح ٚايشابع ٚاـاَع َٔ ٖز ٙايظًظًٚ ،١دا٤ت
َع ِٛايذسٚغ ٗ ايهتاب ايظادغ يًصشفٚ ،بزيو ته ٕٛايظًظً ١قذ قذَت
يًطايب إعًَٛات ا٭طاط ٗ ١ٝايٓشٚ ٛايصشفٚ ،بٗزا تٕٗ ٘٦ٝضٜذ َٔ ايذساط١
ايٓشٚ ١ٜٛايصشؾ ٗ ١ٝأقظاّ ايًػ ١ايعشب.١ٝ
أَا تذسٜبات ايٓش ٛؾكذ ًٚت رات طابع ٝٚٚؿَ ٞع إضاؾ ١بعض
ايتذسٜبات اييت ػ َٔ ٤ٞنتب ايٓش ٛايعشب ٞإذسط.١ٝ
ٚتعشض ايذسٚغ ايٓشٖ ٗ ١ٜٛز ٙايظًظً ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 ا٭َجً( ١داٚ٩ا بٗا َٔ ايٓصٛص إٛدٛد ٗ ٠ايٛسذ.)٠
 ايؼشح.
 اـ٬ص.١
 ايتذسٜبات.
أَا طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝؾكذ اٖتُت بتكذ ِٜصٝؼ ٛٚٚاٖش
مٚ ١ٜٛصشؾَٓ ١ٝز اي ١ًٖٛا٭ٚ ٍٚص ً٫ٛيًُعشؾٚ ١ايط٬ق ١ايًػٚ .١ٜٛمل ٜؼش
إٍ تًو ايٛٛاٖش بأمساٗ٥ا إ ٫ابتذا َٔ ً٤إظت ٣ٛايجاْ ٞعًَ ٢ظت ٣ٛايٓشٛ
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ٚرنش بعض َصطًشات٘ نايؿاعٌ ٚإؿعٚ ٍٛايصؿٚ ١سشٚف اؾش ٚغريٖا ،سٝح
مت ايتٛطع ٗ دساط ١ايٛٛاٖش ايٓشٚ ١ٜٛايصشؾ ٗ ١ٝنتاب إظت ٣ٛايجايح.
نُا تعشض ايذسٚغ ايٓشٖ ٗ ١ٜٛز ٙايظًظً ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 ا٭َجً.١
 ايؼشح.
 ايكاعذ.٠
 ايتذسٜبات.
أَا طًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو ؾكذ عشضت ٗ نٌ ٚسذ ٠عذداً قذٚدًا
َٔ ايرتانٝب ايٓش ١ٜٛا٭طاطٚ ،١ٝخصصت يتذسٜبات ايرتانٝب ث٬خ صؿشات،
ٚاعتُذت عً ٢ايتذسٜبات ايٓش ١ٜٛاؿذٜج ،١رات ايطابع ا٫تصاي ٞاييت تك ّٛعً٢
إؼاسنٚ ١ايتؿاعٌٚ ،تً ٞصؿش ١ايتذسٜبات ايج٬ث ١صؿش ١سابع ١ؼتًَ ٣ٛدصاً
يًرتانٝب ايٓش ١ٜٛاييت دسب عًٗٝا ايطايبٚ ،قذ عشضت ٗ ػهٌ دذاٍٚ
ٚايػشض َٔ ٖز ٙايصؿشَ ١شادعَ ١ا دسط٘ ايطايب ٚتعضٜض.ٙ
تأت ٞإ٬سٛات ايٓش ١ٜٛبعذ نٌ سٛاس أْ ٚص قشاَ ٞ٥اعذا ْصٛص
ايكشا ٠٤اؿشٚ ،٠تشد إ٬سٛات ايٓش ١ٜٛأسبع َشات ٗ نٌ ٚسذَ ،٠عذٍ ْصـ
صؿش ١بعذ نٌ سٛاسٚ ،صؿش ١ناًَ ١بعذ نٌ ْص قشاٚ ،ٞ٥بٗزا ٜصٌ
فُٛع صؿشات ايٓش ٛإٍ مثإ ٚأسبعٌ صؿش.١
ٜتِ عشض ايٛاٖش ٠ايٓش ١ٜٛاؾذٜذ َٔ ٠خ ٍ٬ا٭َجً ًٜٞ ١ريو تذسٜب
أ ٚأنجش عًٖ ٢ز ٙايٛاٖشٚ ،٠دا٤ت ٖز ٙايتذسٜبات بصٛس كتًؿَ ،١جٌ:
 أدب عٔ نٌ ط٪اٍ...
 أدعٌ ايهًُات اييت ؼتٗا خ٘ َجْٓ /٢عا ....إخل.
 أطٓذ ا٭ؾعاٍ إٍ ايطُا٥ش.
 أدخٌ ....عً ٢ا٭ؾعاٍ ٚأضبطٗا بايؼهٌ ....إخل.
تأتَٓ ٞاقؼٖ ١زا إبشح َٔ خَ ٍ٬ظاس ،ٜٔأٚهلُا :قذ غطت إعاٜري ٚإباد٨
اييت ؼهِ أطايٝب عشض ايٓش ٛايرتانٝب ٗ بشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
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يًٓاطكٌ بػريٖا دٛاْب يػ ١ٜٛتطِ :ايؼٛٝع ،قذٚد ١ٜايرتانٝب ،اطتعُاٍ
ايرتانٝب اؾذٜذَ ٗ ٠ؿشدات غري دذٜذْٛٚ ،٠ا ٠ايرتنٝب قبٌ ايرتنٝب إٛطع،
ٚا٫نتؿا ٤برتنٝب ٚاسذ َٔ ايرتانٝب اييت ت٪د ٟإعْٓ ٢ؿظ٘ٚ .دٛاْب غري
يػ ،١ٜٛتشب ،١ٜٛادتُاعْٚ ،١ٝؿظَٗٓ ، ١ٝا قابً ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِٚ ،إٔ تكذّ ٗ
طٝام ثكاٗٚ ،بصٛس ٠تًؿت ْٛش ايذاسطٌ.
ٚاٯخش ٜتُجٌ ٗ عشض ايظ٬طٌ اييت عجت إظت ٣ٛايٓش ٟٛايرتنٝيب
غطٛات ٔع:
ايٓص
ا٭َجً١
ايتذسٜبات
ايؼشح
اـ٬ص١
ٚقذ ُاثًت ايظ٬طٌ ٗ ريوٚ ،إٕ اختًـ ايرتتٝب بٌ اـطٛات ٗ تكذِٜ
بعض اـطٛات أ ٚتأخريٖاٚ .قذ ُاٜضت ايظ٬طٌ َٛضع ايذساط ١سٝح سنضت
طًظً ١ايعشب ١ٝيًٓاػ ٌ٦عً ٢تعً ِٝايٓشٝٚٚ ٛؿٝاٚ ،سنضت ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو
عً ٢ايتذسٜبات رات ايطابع ا٫تصاي٬ٜٚ .ٞس ٜإٔ ْٝع ٖز ٙايظ٬طٌ قذ قذَت
ايٓش ٗ ٛإظت ٣ٛايجاْٚ ،ٞقذ أعطت طًظً ١ايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو َظت ٣ٛايٓشٛ
ايرتنٝيب َظاس ١نبري( ٠ث٬خ صؿشات) ٗ نٌ ٚسذٚ ،٠تًٗٝا ايعشب١ٝ
يًٓاػ.ٌ٦
بٛد٘ عاّ ّهٓٓا ايٓٛش إٍ َعاٜري قت ٣ٛبشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بػريٖا اييت دا٤ت ٗ إبشح سقِ ( )0قذ ؼككت ٗ ايظ٬طٌ اييت
دسطت ٗ ٖزا ايبشح ،ؾٓذذٖا قذ طاعذت ايط٬ب عً ٢ؽط ٞسٛادض ا٫تصاٍ
بايًػ ١ايعشبَٚ ،١ٝهٓتِٗ َٔ دخ ٍٛاؾاَعات ٚايتدشز ؾٗٝا بٌ ايتشطري
يًذساطات ايعًٝاَٚ ،هٓتِٗ َٔ اإلبذاع ٗ ايًػٚ ،١إدساى َٛاطٔ اؾُاٍ ؾٗٝا
َٚعشؾ ١خصا٥صٗا .سغِ إٔ ٖز ٙايظ٬طٌ مل تهٔ يؿَ ١٦ع ،١ٓٝبٌ ٖ ٞيط٬ب َٔ
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خًؿٝات يػَ ١ٜٛتعذدٚ ،٠غايبِٗ ُهٔ َٔ ا٫يتشام باؾاَعات ايعشبَٔ ِٖٚ ١ٝ
أبٓا ٤إظًٌُ.
إٕ قت ٣ٛايظ٬طٌ اييت دسطت ٗ ٖزا ايبشح قذ ؼككت ؾٗٝا َعاٜري
تٓ ِٝٛاحملت ،٣ٛؾتشكل َعٝاس ايكابً ١ٝيًتعًِ ٬ٜٚس ٜريو َٔ خ ٍ٬تٓاٚيٓا
٭طايٝب عشض ايعٓاصش ايًػ ١ٜٛسٝح ؼكل َعٝاس ايتذسز ٗ عشضٗا ٗ إاد٠
ايتعًٚ ،١ُٝٝؼكل -أٜطا َ -عٝاس ا٭ُٖ ١ٝايز ٟأبشصت٘ ايظ٬طٌ َٔ خٍ٬
ْصٛصٗا اييت تٓاٚيت َٛاقـ تعً ١ُٝٝسٝاتٚ ١ٝمشًت َٝاد ٜٔػيت يًُعشؾٚ ،١قذ
ؼكل َعٝاس ايعإ ١ٝسٝح إٕ ٖز ٙايظ٬طٌ مل تهٔ َٛدٗ ١إٍ ؾ ١٦بعٗٓٝا ٚإِا
ؾُٗٛس عشٜض َؿتٛح.
اـاُ:١
ُجٌ ا٭صٛات ٚإؿشدات ٚاؾٌُ ايٛعا ٤ايز ٟوٌُ ايؿِٗ ٚا٫طتٝعاب
ٚإْتاز ايًػ ،١ؾٗ ٞا٭طاغ ايزٜ٫ ٟك ّٛايبٓٝإ بذ ،ْ٘ٚؾ ٬بذ إٔ تعًِ بصٛس٠
عًُ ١ٝيتظِٗ ٗ ايط٬ق ١ايًػ ١ٜٛيذ ٣ايذاسغ.
هب أ ٫تعشض ا٭صٛات أ ٚإؿشدات أ ٚايرتانٝب  ٚاؾٌُ فشد ،٠بٌ
تأت َٔ ٞخ ٍ٬ايٓص ايظشد ٟأ ٚاؿٛاسٚ ،ٟقذ أنذت ايذساط ١عً ٢إٔ ط٬طٌ
تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري أًٖٗا اييت مت عجٗا ،قذ عشضت ا٭صٛات ٚإؿشدات
ٚايرتانٝب ٚاؾٌُ غطٛات أسبع:ٖٞٚ ،١
 ايٓص
 ايؼشح
 ايتذسٜبات
 ايكاعذ ٠أ ٚاـ٬ص١
ٚيهٓٗا قذ ؽتًـ ٗ تشتٝب ايعشض نتكذ ِٜايكاعذ ٠أ ٚاـ٬ص ١عً٢
ايتذسٜبات َج.٬
٬ٜٚس ٜايتٛا ّ٩بٌ َا ٚسد ٗ ٖزا ايبشح َٔ َصادس عًُٚ ١ٝط٬طٌ
تعً ١ُٝٝلًُ٘ ٗ اٯت:ٞ
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أ :٫ٚأػاست إصادس ايعًُ ١ٝإٍ أطًٛبٌ يعشض ايٓٛاّ ايصٛت ،ٞإَا
ػعٌ َذخ ٬يتعً ِٝايًػ ،١أ ٚتعًِ َٔ خْ ٍ٬صٛص طشد ١ٜأ ٚسٛاس،١ٜ
ٚقذ سدشت٘ إصادس ايعًُٚ ،١ٝقذ عشضت ايظ٬طٌ اييت مت عجٗا
ايٓٛاّ ايصٛت ٞبا٭طًٛب ايجاْ ٞأ ٟعٔ طشٜل ايٓصٛص اؿٛاس ١ٜأٚ
ايظشد ١ٜايزٜ ٟعذ ا٭طًٛب ا٭َجٌ نُا أػاست إٍ ريو إصادس
ايعًُ.١ٝ
ثاْٝا :قذ ساعت ايظ٬طٌ إعاٜري ايًػٚ ١ٜٛغري ايًػ ١ٜٛاييت أٚسدْاٖا ٗ
اؾاْب ايٓٛشٖ َٔ ٟزا ايبشحَ ،جٌ ايؼٛٝع ٚايتذسز ٚقابً١ٝ
ا٫طتذعاٚ ،٤قذ ساعت أٜطا ْٛع ١ٝإؿشدات ٚعذدٖا.
ثايجا :قذ ؼككت َعاٜري تٓ ِٝٛاحملت ٗ ٣ٛايظ٬طٌ اييت دسطت ،
ؾتشكل َعٝاس ايكابً ١ٝيًتعًِ ٬ٜٚس ٜريو َٔ خ ٍ٬تٓا ٍٚأطايٝب
عشض ايعٓاصش ايًػٚ ،١ٜٛؼكل َعٝاس ايتذسز ٗ عشضٗا ٗ إاد٠
ايتعًٚ ،١ُٝٝؼكل -أٜطا َ -عٝاس ا٭ُٖ ١ٝايز ٟأبشصت٘ ايظ٬طٌ َٔ
خْ ٍ٬صٛصٗا اييت تٓاٚيت َٛاقـ تعً ١ُٝٝسٝاتٚ ١ٝمشًت َٝادٜٔ
ػت ٢يًُعشؾٚ ،١قذ ؼكل َعٝاس ايعإ ١ٝسٝح إٕ ٖز ٙايظ٬طٌ مل تهٔ
َٛدٗ ١إٍ ؾ ١٦بعٗٓٝا ٚإِا ؾُٗٛس عشٜض َؿتٛح.
ٗ ض ٤ٛريو تٛصٖ ٞز ٙايذساط ١باٯت:ٞ
 ا٫طتؿاد َٔ ٠ايتهٓٛيٛدٝا اؿذٜجٚٚ ١طا٥طٗا يعشض إٛاد ايتعًٗ ١ُٝٝ
بشاَر تعً ِٝايًػ ١ايعشب.١ٝ
 ٫ بذ َٔ تهاٌَ أطايٝب عشض احملت ٣ٛايًػ ٗ ٟٛإٛاد ايتعًَ ١ُٝٝع
ايرتنٝض عً ٢ا٭طًٛب ايزٜٓ ٟاطب نٌ عٓصش َٔ عٓاصش ايًػ١
َٗٚاساتٗا.
 دساطات ؼً ٌٝقت ٣ٛيظ٬طٌ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكٌ بٗا.
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املصادر واملراجع
 - 6عً ٞأٓذ َذنٛس ٚآخش ،0262 ،ٕٚإشدع ٗ َٓاٖر تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بًػات أخش ،6ٙ ،٣ايكاٖش :٠داس ايؿهش ايعشب.ٞ
 - 0كتاس ايطاٖش سظٌ ،0266 ،تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكٌ بٗا ٗ
ض ٤ٛإٓاٖر اؿذٜج ،6ٙ ،١ايكاٖش :٠ايذاس ايعإ ١ٝيًٓؼش ٚايتٛصٜع.
 - 3كتاس ايطاٖش سظٌ ،0266 ،عًِ ا٭صٛات ايتطبٝك ٞتعً ِٝايٓٛاّ
ايصٛت ٞيًػ ١ايعشب ،١ٝايشٜاض :داَع ١إًو طعٛد ،عُاد ٠ايبشح ايعًُ،ٞ
َشنض عٛخ َعٗذ ايًػ ١ايعشب.١ٝ
 - 4عبذ ايشاصم سظٔ قُذ ،0262 ،تصَُٗٓ ِٝر يتعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
يًُشسً ١ا٫بتذا ٗ ١ٝ٥بشْٚا ٟداس ايظ ،ّ٬اجملً ١ايعشب ١ٝيًذساطات ايًػ،١ٜٛ
ايعذد (َ ،)08عٗذ اـشط ّٛايذٚي ٞيًػ ١ايعشب.١ٝ
 - 5عبذ ايعضٜض بٔ إبشاٖ ِٝايعص ،6403 ،ًٞٝأطاطٝات تعً ِٝايًػ ١ايعشب١ٝ
يًٓاطكٌ بًػات أخشَ ،6ٙ ،٣ه ١إهشََ :١عٗذ ايبشٛخ ايعًُ ١ٝداَع ١أّ
ايكش.٣
 - 6عبذ ٙايشادش ،0263 ،ٞعًِ ايًػ ١ايتطبٝكٚ ٞتعً ِٝايًػ ،١داس إعشؾ١
اؾاَع.١ٝ
 - 7قُٛد إمساع ٌٝصٝين ٚآخش ،6992 ،ٕٚايكٛاعذ ايعشب ١ٝإٝظش ٠طًظًٗ ١
تعً ِٝايٓش ٛايعشب ٞيػري ايعشب ،0ٙ ،ايشٜاض :عُاد ٠إهتبات داَع ١إًو
طعٛد.
 - 8عض ايذٝٚٚ ٜٔـ ٚآخش ،0229 ،ٕٚايهتاب ا٭طاط ،ٞنتاب ايطايب ا٭ٍٚ
( )6طًظً ١داَع ١إؾشٜكٝا ايعإ ١ٝيتعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكٌ بػريٖا،
ػشنَ ١طابع ايعًُ.١
 - 9عبذ ايشٓٔ بٔ إبشاٖ ِٝايؿٛصإ ٚآخش ،0224 ،ٕٚايعشب ١ٝبٌ ٜذٜو
نتاب ايطايب ( ،3ٙ )0ايشٜاض٪َ :طظ ١ايٛقـ اإلط.َٞ٬

999

العربية للناطقني بغريها

ايعذد ايعؼشٜٓ ٕٚاٜش ّ0266

أطايٝب عشض قت ٣ٛايعٓاصش ايًػ......... ١ٜٛ

د .ايصذٜل آدّ بشنات

 - 62قُٛد إمساع ٌٝصٝين ٚآخش ،ٕٚايعشب ١ٝيًٓاػَٗٓ ٌ٦ر َتهاٌَ يػري
ايٓاطكٌ بايعشب.١ٝ
 .66نُاٍ إبشاٖ ِٝبذس ،6980،ٟعًِ ايًػ ١إربَر ا٭صٛات ٚايٓٛاّ ايصٛتٞ
َطبكا عً ٢ايًػ ١ايعشب ،١ٝايشٜاض :عُاد ٠ػ ٕٚ٪إهتبات داَع ١إًو
طعٛد.
 .60عبذايشٓٔ بٔ إبشاٖ ِٝايؿٛصإ ،0266 ،إضا٤ات ٕعًُ ٞايًػ ١ايعشب ١ٝيػري
ايٓاطكٌ بٗا ،ايعشب ١ٝيًذُٝع.
 .63سػذ ٟأٓذ طع ،6985 ،١ُٝدي ٌٝعٌُ ٗ إعذاد إٛاد ايتعً ١ُٝٝيرباَر
تعً ِٝايعشبَ ،١ٝعٗذ ايًػ ١ايعشب ١ٝداَع ١أّ ايكش.٣
 .64قُذ عً ٞاـٛي ،6980 ،ٞأطايٝب تذسٜع ايًػ ١ايعشب6.ٙ ،١ٝ
 .65عبذ اؿُٝذ عبذاهلل ْٚاصش عبذاهلل ايػاي ،ٞبذ ،ٕٚأطع إعذاد ايهتب
ايتعً ١ُٝٝيػري ايٓاطكٌ بايعشب ،١ٝداس ا٫عتصاّ.
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