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نحو تحقيق املعايير العاملية  للمناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
أ.د. عبد الرحيم الكردي 

صفحةالباحثاملوضوع 

اللغة العربية والعلوم اإلجتماعية
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خالل ثقافتها 

تجربة كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلطنة عمان
1محمد بن خلفان الصقري

فاعلية استخدام إستراتيجيات مقترحة لتدريس مقرر املهارات الكتابية 
لطالب السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود

7عبد هللا بن محمد فجال

25منى بنت صالح الرشادةتعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها

35محمود إسماعيل صالحتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب

مراعاة األسس النقسية واللغوية لتنمية التحاور اللغوي في مهارة الكالم
لدى املبتدئين في اللغة العربية

مرصوفة عبد الجليل و مهدي بن 
مسعود

65

اكتشاف فعالية أدوات تقويم منهج اللغة العربية في املدرسة الثانوية
)املدرسة اإلسالمية العاملية نموذجا(

79خالد عثمان يوسف واألصدقاء

93املبروك أحمد محمد بلحاجدور التكنولوجية في تعليم اللغة العربية

105حامد أشرف همدانيصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : التجربة الباكستانية

املضامين االجتماعية والثقافية للبرنامج التعليمي في كلية السلطان قابوس لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها

117حمود بن خميس النوفلي

اإلستراتيجيات املباشرة لتنمية الثروة اللفظية: 
خصائصها وإجراءاتها التعليمية

132عبد هللا بن مسلم الهاشمي
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143عبد الكريم بن عبد هللا العبد الكريمجمالية النص األدبي ومدى نجاعته  في تعليم العربية للناطقين بغيرها

149الصادق محمد آدمنحو منهاج موحد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

159عبد هللا بن ناصر القرنيأسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

169مسعودة خالف شكورتعليم اللغة العربية في ضوء املقاربات التعليمية الحديثة

182عبد الحكيم شعبان الغريانيالتدريبات اللغوية وأثرها في حفظ اللغة العربية وتطورها

منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية 
أسسه وإجراءاته

191رحاب زناتي عبد هللا

MA>ARIF228	SAMSUL	AHMADبرنامج »َعـَرُبـَنا« وفعاليتها في تعليم قواعد اللغة العربية بكلية العلوم والتكنولوجيا

وسيلة تعليم االستماع املكثف األول على أساس الويب 
)بحث تطويري لدى طلبة بجامعة ماالنج الحكومية(

MUHAMMAD	AHSANUDDIN237

MUHAIBAN242األناشيد في تعليم اللغة العربية لدى األطفال: نحو العربية املسلية

استخدام طرائق اإلمالء فى تعليم مهارة الكتابة
)بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان(

FATWIAH	NOOR256

شيوعية التراكيب النحوية في الكتب املقررة وتضمينها في تعليم النحو  األول 
لقسم تعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

MAMAN	ABDURRAHMAN268

HIDAYAT278	RAHMAT	DUDUNGاختبار املقدرة العربية لطالب الجامعات العامة بإندونيسيا

NASUTION282	SAHKHOLIDنموذج التعلم البنائي فى تدريس العربية للمستوى الجامعي

تكامل قيم التربية السلوكية في تعليم اللغة العربية بمركز تطوير اللغات
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية بيوكياكرتا

AGUNG	SETIYAWAN293

ISMAIL301	AZMANالتفكير اللغوي عند املفسرين اآلشيين

MURADI311	AHMADتعليم مهارة الكتابة املؤسس على املدخل النوعي

تطبيق تعليم علم الداللة و تقويمه
في جامعة تولونج أغونج اإلسالمية الحكومية

AHMAD	NURCHOLIS320

تطوير ماّدة مهارة القراءة من خالل ترجمة الحكايات الشعبّية اإلندونيسّية إلى العربّية 
لطلبة املدارس الثانوّية اإلسالمية 

)CEP	WANDA	EFFENDY	)DKK330

MUSLIMAH336	MAZIYYATULاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية

ALFAN344	MUHAMMADخبرة تعليمّية: تعليم اللغة العربّية مع اللعب لترقية دافعّية الطلبة في مرحلة الجامعة

تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتالميذ املدارس الثانوّية الّدينّية 
بإندونيسيا

)DZATU	ULUM	NAFIAH	)DKK361

شبكة اإلنترنيت واملدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم االجتماعية 
)توظيف تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية(

RASWAN369

املحتوى الثقافي املقترح ملناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها

NASARUDDIN	IDRIS	JAUHAR378

AININ385	MOH.تجديد تعليم اللغة العربية في ضوء البحوث العلمية

تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة  لقسم التربية اإلسالمية عبر
  GOOGLE	APPS	FOR	EDUCATION 

RIDHA	DARMAWATY391

HILMI405	DANIALدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين

الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها

AHMAD	HAMZAH412

ZUNAIROH418	YUYUNتعليم مهارة االستماع بأسلوب الخريطة الذهنية

NURHIDAYATI426تعليم مهارة اإلستماع وعناصره

NI>MAH432	MAMLUATUNكيف نعلم تدريس مهارة الكالم
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سياسة تعليم اللغات  بجامعة  مااليا بماليزيا وجامعة سونان كاليجاكا االسالمية 
الحكومية  بإندونيسيا

TULUS	MUSTOFA438

الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة املستوى األخير
بجامعة ماالنج الحكومية بين األمل املنشود والواقع املفروض

M.	SYATHIBI	NAWAWI449

دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية اإلسالمية

AGUS	SALAM	RAHMAT453

مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة املدرسين
“ قلة مدر�سي العربية األكفاء باملهارات التدريسية “

RIZALUL	FURQON460

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنق إندونيسيا(

MIFTAHUL	HUDA462

JAUHAR472	AKIT	QOMIتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة

االعمال  األدبية لتعليم اللغة العربية )النظرة عن تعليم مهارت الكتابة اإلبداعية في 
ضوء الشعر العربي(

HALIMI	ZUHDY477

YUNIATI486	DINAاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي

استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 )LEARNING	SELF-REGULATED ( لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات

NURIL	MUFIDAH495

م الذاتي في تصميم املواد التعليمية اللغوية
ّ
MUASSOMAH503دور التعل

QOMARI512	NURإدارة املكتبة الستثارة دافعية الطلبة في الكتابة األكاديمية العربية

KHUMAINI520	IMAM	A.املدخل و الطريقة تدريس اللغة العربية املدخل الوظيفى

 THEMATIC	PROGESSION	PATTERNS	IN	THE	LEARNING	MATERIALS
BOOK	OF

AL-QIRA<’AH	AR-RA<SYIDAH 
MUHAMMAD	YUNUS	ANIS525

تدريس مهارة الكالم باستخدام البطاقة لطلبة املستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 
M.	KAMIL	RAMA	ANSHOR534

MAZIYAH550	LAILYتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية باملستوى الجامعي على أساس املنهج التعاوني

MAHMUDAH559	UMIإستيراتيجية » اإلندماجية« لتعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية

تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في املدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية

FAISAL	MUBARAK569

تدريس علم املعاني في املرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة االتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة ماالنج الحكومية

IBNU	SAMSUL	HUDA577

مثالية وعقالنية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العوملة

ASEP	SOPIAN588

 MODEL	OF	TEACHING	WRITING	IN	ARABIC
TO	RAISE	STUDENTS’	ENVIRONMENTAL	AWARENESS	ATTITUDE

ACENG	RAHMAT599

EFENDI606	APRIJONأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم املحفوظات لتنمية شخصية التالميذ 
في املدارس اإلسالمية بإندونيسيا

SAIFUL	MUSTOFA617

استراتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية
من خالل التدريبات املكثفة لألصوات العربية

ABDUL	WAHAB	ROSYIDI627
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اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:

استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
641عبد هللا سليمان القفاري

ر املشاهدين
ّ
663عبد هللا عويقل السلمياإلعالم الفضائي بين ُتهم اللغويين وتأث

669محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة اإلعالم بين الواقع واملأمول

EFFECTS	OF	TECHNOLOGY	IN	LEARNING	ARABICAHMAD	JA>FAR674

اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
681جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي

696مها عبد هللا الزهرانيدور األدب العربي في التنمية الثقافية

الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية

707أحمد إبراهيم محمد بني عطا

720ذكرى يحيى القبيلياملدونات اللغوية الرقمية

النداء للصالة عند املسلمين ) األذان ( في االردن
دراسة تحليلية

729محمد علي رضا املالح واألصدقاء

742قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية املجتمع

752أحمد بقاربالغة اللغة في مقال )الجزائر الثائرة( للشيخ البشير اإلبراهيمي

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
) جاسم علي جاسم ( في إحيائها

763شهلة مهدي

املوت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 

يوسف
776

اللغة العربية واللغة العاملية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء االشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري

780زيدان على جاسم

الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
األسود1

789محمد النظيف يوسف

SYMBOLISM	IN	THE	ARABIC	MIDDLE	EAST>S	CONTEMPORARY	POETRY
)THE	CASE	STUDY	OF	MOHAMMAD	ALI	SHAMS-AL-DIN>S	LYRICS(

819اكرم روشنفكر

829عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية

العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر املعرفة

839عبد الرحمان يجيوي

846زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية

جدلية اإليقاع واملعنى دراسة في صلة املعنى باملوسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا

عبد هللا بن سليمان بن محمد 
السعيد

855

دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
) مواسم الرزاز ( للروائي التون�سي / الهادي جاء باهلل

861فهد سالم خليل الراشد

868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلاالنزياح املوسيقي شعر الفتوحات اإلسالمية )أنموذجا(

املحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور االبتدائي أنموذجا

879زهيرة بولفوس

التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا

891هاجر محمود

902شيماء نجم عبد هللااالنـــــــا في شعر الشريف العقيلي

916بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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925أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا

935رياض محمد كاظم عباس الكاظمياملشترك اللفظي وانحراف املعنى في الرسالة الصحفية
ً
945كمال أحمد املقابلةدالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات هللا وأفعاله أنموذجا
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الاعمال  ألادبية لحعليم اللغة العربية  

 (الىظرة عن جعليم مهارت الكحابة إلابداعية بضىء الشعر العربي)

حليمي زهدي 

قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلىم الاوساهية جامعة مىالها مالك ابراهيم الاسالمية الحكىمية ماالهج 

 

ويهذف حّلُم اللغت الّشبُت فى وافت اإلاشاخل الخّلُمُت جمىحن اإلاخّلم مً أدواث اإلاّشفت وجضوٍذه باإلاهاساث 

ألاظاظُت فى اللشاءة والىخابت والخدذر والاظخماُ، ومعاِذجه ِلى اهدعاب ِاداتها الصحُدت، بدُث ًفل ئلى 

م الاظخماُ والخدذر واللشاءة والىخابت، مما  معخىي لغىي ًمىىه مً اظخخذام اللغت اظخخذاما حُذا ًِ وٍش

 .ٌعاِذه ِلى مىاـلت خُاجه الّملُت والذساظُت بىجاح

اةف أخشي جفُذ الفشد واإلاجخمْ مجها    ُفت الخُالُت، وحؽحر ئلى جلً : وباإللافت ئلى رلً فان للغت ٌو الٌى

ٌٍ :اللغت للخىاـل الاحخماعي .الّملُت ظىاء فى الؽّش أو الىثرأو فى هخابت اإلالاالث واللفق ئر حّذ اللغت أداة الاجفا

ل ئلُه؛ فهى أداة اإلاّشفت والدسجُل  بحن أفشاِد اإلاجخمْ، وبذونها لم ًىً باإلميان أن ًفل اإلاجخمْ ؤلاوعاوي ئلي ما ـو

م اللغت اإلاىخىبت ًخم حسجُل خبراث وججاسب وأفياس ومؽاِش الىاط، وحّذ اللغت اإلاىخىبت مفخشة للّلل  فًّ وٍش

ُفت،فًّ  (الؽّش والىثر)ؤلاوعاوى؛ بل ئنها أٍِم ما أهخجه هزا الّلل ، وألادب بلعمُه  خحر ما ًمثل هزه الٌى

له ٌّبر ًِ ِىاوفه ومؽاِشه وأفياسه  وبزلً ٌؽبْ خاحاجه الىفعُت فخدلم له الشاخت والىمأهِىت ؛ فهى فً .وٍش

ً هما يهذف حّلُم . سفُْ مً الفىىن التى حّخمذ فى ئٌهاسها وفهمها ِلى الخّبحر و اللغت التى جإزش ِلى ِىاوف آلاخٍش

ت جمىحن الىالب مً اهدعاب مهاساتها التى حُّىه ِلى خعً اظخخذامها فى خُاتهم،  اللغت الّشبُت فى اإلاشخلت الثاهٍى

.  ألامش الزي ًإدي ئلى جىمُت أرواكهم وهخابتهم  وحّمُم فهمهم وتهزًب ظلىههم

وهى الىخابت – الاظخماُ والىالم واللشاءة والىخابت ؛ فان الاهخمام بالفً الشابْ : إلاا وان للغت فىىن أسبّت هي 

مّىاه الاهخمام بأهم هزه الفىىن ؛ هٍشا ألنها البىجلت التي جفهش فحها ، وجٍهش آزاس جىمُت اإلاهاساث اإلاخّللت بالفىىن – 

فالىخابت في الىاكْ مفخشة الّلل ؤلاوعاوي ، بل ئنها أٍِم ما أهخجه الّلل ، وللذ رهش ِلماء  . الثالزت ألاخشي 

خه الحلُلي  .ألاهثروبىلىجي أن ؤلاوعان خحن اختُر الىخابت كذ بذأ جاٍس

ورهش ِبذ الحمُذ ِبذ هللا أن هىان ِالكت وزُلت بحن الخّبحر الىخابى ؤلابذاعي وفشوُ اللغت اإلاخخلفت؛ خُث 

ت وألادبُت واللشاءة واللىاِذ والىفىؿ ألادبُت، وغحرها فمً   ليل الذساظاث اللغٍى
ً
ٌّذ هزا الفُش مً الخّبحر هخاحا

ُف ما دسظخه فحها بؽيل ًمىىه مً ئهخاج مىلُى مخيامل مً خُث؛ألافياس،  خالٌ هزه الفشوُ ًمىً للىالب جٌى

 هثحرة . والفىس، واإلاّاوي وألالفاً، والخىٍُم
ً
ا وللخّبحر الىخابى ؤلابذاعي أهمُت هبحرة ؛ خُث ئهه ًدُذ للىلبت فـش

                                                           

 وجيو مورسي يف مقالتو مبوضوع أمهية ايضا وشرح عن ىذه النقطات 25ص . عني الشمس.التعبير التحريري االبداعي( 1995)على مدكور 
 .الكتابة اإلبداعية، خصائصها، وأمهيتها

 107ص . عن عني الشمس. اهميتها، وأنواعها، وعالقتها بفنون اللغة,الكتابة، وخصائصها، ( 2001) عبد اهلل 
 ادلصر. مهارة الكتابة االبداعية( 1999) مسري عبد الوىاب 

  25ادلرجع نفسو ص  (1995)على مدكور 
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لت مإزشة وحزابت  خذسبىا مً خالله ِلي اظخخذام اللغت بىٍش ىاوفهم ٍو ت، ٌّبرون فحها ًِ مؽاِشهم، ِو ومخىِى

ً والخأزحر فحهم، ومً خالله ًيىهىن أكذس ِلي جزوق ألاؼياٌ اإلاخخلفت لإلهخاج ألادبي  .للخفاِل مْ آلاخٍش

 

 الكحابة الابداعيةومكاهتها

. في الّفش ؤلالىترووي الُىم، ًيبغي الععي ِلى جللُذ الىخابت ؤلابذاُِت باظخمشاس، وخاـت بحن حُل الؽباب 

ادة حّلُم اللغت وحّلمها في الجامّاث ت أدلت دامغت ِلى أن الىخاباث . ومً وشكها جمىحن ٍص خ البؽٍش مجها )وكذ وفش جاٍس

، لذيها الىثحر لدشجُْ الحُاة الثلافُت، باإللافت ئلى أن حعاهم في جدلُم الذًملشاوُت في الحُاة (الىخابت ؤلابذاُِت

ا مً اإلاشوخاث وأفمل معخىدُ اإلاّشفت، وهزلً . الثلافُت مىز الضمً الىُل أن الىفىؿ ؤلابذاُِت أـبدذ هِى

ولزلً، وان الجُل ". مخضن "في الىفىؿ ؤلابذاُِت، والخجشبت ؤلاوعاهُت . مفذس ال ًمىً الاظخغىاء ِىه مً اإلاخّت

ت ٍُِمت للذخٌى في أي وكذ ومً أي اججاه، ورلً ألن  ألابىاب والىىافز مفخىخت داةما، "هى " الىوً"اللادم فـش

  ..وجىاحه اججاهاث مخخلفت

واهذ الشجشة الٍلت التى . الىخابت ؤلابذاُِت هي مثل الشجشة، الشجشة التي جخيىن مً الفشوُ وألاغفان

الضهىس الجمُلت مً الؽّش واللفق اللفحرة . حؽمل مً الضهىس الجمُلت والفاههت اللزًزة واملت مً الفىاةذ

ً خُاة الحماسة الفاههت اللزًً ًمىً أن ًيىن الّلم والخىىىلىحُا والفلعفت، وهلم . والشواًاث والخمثُلُاث، التي جٍض

أنها اإلاؽاسواث مزهلت، وظبب الخُاٌ وؤلالهام، واللشاء . وبّباسة أخشي، الىخابت ؤلابذاُِت لِغ مً غحر اإلاألىف. حشا

اج، الحماالث، والخدفحز، والخىُحر، والّمُلت، وواهذ الؽّىس مخماوحت. الحشحت هزا هى . الخُاٌ هى كادسة ِلى ؤلاِص

   ..الفشق بحن أهم الىخابت الّادًت والىخابت ؤلابذاُِت

فها مهاسة مخلذمت، هُف لىا أن هىمي الىخابت ؤلابذاُِت لذي ولبت الخّلُم الّام؟  الىخابت الابذاُِت بـى

ت ومهاساث هخابُت جفىق : وبدعاٌؤ أهثر دكت هُف لىا أن هممً ئجلانهم لفً الؽّش واللفت بما فُه مً زشوة لغٍى

ا– بذ 'الحفش؟ الذساظت الخالُت حش ًُ للخالمُز، إلاّشفت أزشه ِلى ئجلانهم ألهثر فىىن « ِملُاث الىخابت»جذَسغ - مُذاه

ًلا وحزًبا للىباس والفغاس ِلى خذ ظىاء؛ وهى فً اللفت  .الىخابت ؤلابذاُِت حؽٍى

ت، التي جىىلم مً جشجِب « الخمهحر»ألحى  ا في حّلُم اللغت، وأـبذ الخىحه هدى حّلم اإلاهاساث اللغٍى
ً
اججاًها خذًث

الاظخماُ، : مخذسج ًخفم ِلُه حمُْ اإلاهخمحن بخّلُم اللغت وحّلمها؛ فأي لغت جخيىن مً أسبْ مهاساث سةِعت هي

.  والخدذر، واللشاءة، والىخابت؛ مشجبت ِلى هزا الىدى وفًلا لٍهىسها مْ الىمى اللغىي للىلبت

ت حّخبر  ت مياهتها الخاـت مً ألاهمُت والاهخمام، ئال أن مهاسة الىخابت الخّبحًر  وئن وان ليل مهاسة لغٍى

أهم وظاةل الاجفاٌ اللغىي وأظماها، بل ئنها الغاًت الجهاةُت مً حّلُم اللغت، فاللغت ئر ًخّلمها الىفل كشاءة 

لفذ مً وساء رلً وله حّل الىفل كادًسا ِلى الخّبحر  ًُ ا، بل وخحن ًخّلم التهجي والخي، ئهما  ًِ ا واظخما
ً
وجدذز

                                                           

ماخوذ من مقالتو يف ادلوقع الرتبوي وىو مدرس مناىج وطرق التدريس يف جامعة عني التعبير التحريري الكتابي( 2012) وجيو ادلورسي 
 (http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/315375 بالعنوانالشمس

6Sukirno (2010), Belajar Cepat Menulis Kreative Berbasis Kuantum, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Ha v 
7Naning Pranoto (2011) Creative Writing,Kanisius. Yogyakarta. Ha 9 

جامعة طيبة - فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة يف تنمية مهارات كتابة القصة، كلية الرتبية: موضوع ادلقالة  (2012)خالد خاطر سعيد العبيدي 
(http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=361&Model=M&SubModel) 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=361&Model=M&SubModel=141&ID=422&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=361&Model=M&SubModel=141&ID=422&ShowAll=On
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ما ٌّخلج في هفعه مً ئخعاظاث ومؽاِش، بل ئن للخّبحر ُبًّذا آخش غحر هزا  ما ًجٌى بخاوشه، ِو ِما ٌّشف، ِو

ت، واللذسة ِلى بىاء الفلشاث  البّذ اللغىي، وهى البّذ اإلاّشفي الزي ًىعب الىالب ِىذ الىخابت الىالكت اللغٍى

ملها ووشافتها  .وجشجُبها ِو

الىخابت جديي معخىي جفىحر ـاخبها، وجىضح مؽاِشه، ومذي ظالمت اللغت لذًه، وملذاس الحفُلت 

ت التي ًمخلىها، واإلاّاوي التي ٌعخىُْ حعىحرها؛ فجىدة الخّبحر الىخابي حّني خعً الخفىحر، وظالمت اللغت،  اللغٍى

مم اإلاّشفت، وهلاء الزوق؛ ولزلً فان ألاداء الىخابي اإلاخلً دلُل ِلى الخمىً مً أداءاث هثحرة جخفل بدىٍُم  ِو

شك اإلاّلىماث، واظخخذام اللغت، وجيعُم الؽيل وهزه ألاداءاث الشاتّت، واإلاهاساث اإلامحزة ًمىً . ألافياس، ِو

ّشف في أدبُاث جذَسغ  ٌُ جدلُلها مْ الخالمُز مً خالٌ اإلاماسظت، والخىشاس مْ الفهم، والدشجُْ، والخىحُه فُما 

 . (الىخابت ؤلابذاُِت)أو  (الخّبحر ؤلابذاعي)اللغت بمفىلح 

ت  ت للخالمُز للخّبحر ًِ مؽاِشهم وأفياسهم وخُاالتهم، هما أنها فـش ئن الىخابت ؤلابذاُِت جدُذ الفـش

أًًما للىؽف ًِ اإلاىهىبحن، وئزاسة خماظتهم وحشجُّهم ِلى الىخابت ألادبُت، وجىححههم ئلى ألىان ألادب الجُذ 

ىطجها، ومً هىا ًجب الاهخمام بخىحُه الخالمُز ئلى الخّبحر ًِ أفياسهم ومؽاِشهم  الزي ًفلل مىاهبهم ٍو

.  الخاـت

 

 واقع الكحابة الابداعية ومشكلتها

لى الشغم مً ألاهمُت التي ًمثلها الخّبحر الىخابي في دسوط اللغت الّشبُت ومياهخه اإلامحزة في مىاهج  ِو

ذٌ ِلى رلً وحىد ـّىباث في . حّلُمها، فان هخاةج البدىر والذساظاث جإهذ لّف الخالمُز في مادة الخّبحر ٍو

وكذ ِضا الباخثىن والذاسظىن هزا ألامش . أدائهم الىخابي أدث ئلى هزا المّف، وئلى هفىسهم مً دسوط هزه اإلاادة

ئلى مفادس مخخلفت؛ هللت ئؼشان اإلاّلم لىالبه في جصحُذ أخىائهم، وهزلً كلت ئسؼاده لىالبه كبل هخابت 

ذم مشاِاة ِالماث التركُم، . اإلاىلُى وفي أزىاةه وفُما ًخّلم بالىالب جبرص مؽيلت هثرة ألاخىاء ؤلامالةُت، ِو

ضَود الىالب بأظغ الىخابت الجُذة ومّاًحرها، وحؽحر . وجىٍُم اإلاىلُى في فلشاث ًُ أما مً خُث اإلاىهج فاهه ال 

ف الىخابي  شجى أن ًدللها، وجدٌى ئلى الـى ًُ ئخذي الذساظاث ئلى أن حّلُم الخّبحر اهدشف ًِ أهذافه التي 

 .فلي

ت ختى اإلاشخلت الجامّت في الخّبحر الىلبت ماصالذ الؽيىي جخىشس وجدىامى مً لّف  مً اإلاشخلت الثاهٍى

الىخابي، وكذستهم ِلى اظخخذام مهاسجه في هخابتهم، لزلً جخمثل مؽيلت الذساظت الحالُت في كفىس ًخّلم بخّلم 

ومً الذساظاث التى أهذث لّف الىلبت في الخّبحر الىخابي دساظت . الخّبحر الىخابي هجم ِىه لّف في مهاسجه

ودساظت  (2001ِبذ الفمذ، )ودساظت  (2000العُذ ِىك،)ودساظت  (1995الهاؼمي، )ودساظت  (1994ِىدة،)

ومً الذساظت ألاحىبُت التي أهذث لّف الىلبت في حّبحر الىخابي ومداولت جالش ي رلً .  (2001ِبذ الجىدة، )

فُذغُذ، )، ودساظت (2000ظُم، )، ودساظت (2000دًترا، )، فذساظت (1999غشافغ، )المّف دساظت ول مً 

2000 .) 

                                                           

 ادلرجع نفسو(2012)خالد خاطر سعيد العبيدي 
  ادلرجع نفسو(2012)خالد خاطر سعيد العبيدي 
. مستوى مهارة التعبير الكتابي لدى طلبة الحافظين للقرآن الكريم كامال وغير حافظين له مرحلة الثانوية، (2009) إياد ابراىيم عبد اجلود، 

 707ص-679اجمللة السابع، العدد األول، ص  (سلسلة الدراسة اإلنسانية)ىذه ادلقالة القها إياد يف جامعة األقصي ونشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية 
 2009يناير 
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ومما الخٍه الباخث مُذاهُا في الجامّاث التى واهذ فحها مادة اللغت الّشبُت خاـت في مهاسة الىخابت وان 

وهما كاٌ .  باظخخذام الاخخباس2012-2011الىلبت لُّفحن في الخّبحر الىخابي ؤلابذاعي وهزا البدث خالٌ العىت 

ذم جمىً أبىاء الّشبُت مً الخّامل مْ مفشداتها هى  خالذ في بدثه لّل المّف الّام في حّلُم اللغت الّشبُت، ِو

ُذ اللغىي الففُذ لذي الخالمُز ٌّخبر  الزي أدي ئلى هثرة اإلاؽىالث في حّلُم الخّبحر، هما أن جذوي معخىي الـش

ت ظىاًء أواهذ ؼفهُت أم هخابُت؛ فلذ هؽفذ ألابدار  ظبًبا مباؼًشا لترددهم في مىاحهت اإلاىاكف الخّبحًر

ت، هما أنهم ال ًدعىىن الخّبحر  والذساظاث أن ألاوفاٌ الّشب ألّف هثحًرا مً أوفاٌ الغشب في خفُلتهم اللغٍى

ت  ا، وهى أمش البذ مً جالفُه وجفادًه، وكذ زبذ أن وساء رلً خفُلت أوفالىا اللغٍى ًُ ا وهخاب ًُ ًِ أهفعهم ؼفاه

لى ئللاء  ت واإلاىالّت، ِو التي ال جخجاوص زلث خفُلت ألاوفاٌ في الغشب؛ ورلً ألهىا ال هشبحهم ِلى اللشاءة الجهٍش

 .الخىب، وأداء ألادواس الخمثُلُت، ومداولت هخابت الؽّش

وسغم هزه اإلالاسهت ئال أن مؽيلت الخالمُز مْ الخّبحر الىخابي لِعذ كاـشة ِلى أبىاء اللغت الّشبُت 

ىُت  ا، فالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ًُ -ِلى ظبُل اإلاثاٌ- فلي، بل هي ممخذة ئلى الّذًذ مً الذٌو اإلاخلذمت حّلُم

م هخاةج الذساظاث التي 1981ماصالذ حّاوي مً هزه اإلاؽيلت، خُث أـذسث الجامّت الىوىُت لخلذم الخّلُم ِام 

فلي مً ألاوفاٌ والفخُان في ظً % 12.5جلىم بها ول أسبْ ظىىاث، ووان مً أبشص جلً الىخاةج أن وعبت 

 .ظىت كذ هالىا ِالماث مشلُت في ؤلاوؽاء17ظىت، و13ظىىاث، و9

وهزا ِلى ما كاله . ولألظف أًما، أن هفاءة ولبت الجامّت ماصالذ في المّف وال ظُما في مهاسة الىخابت

ِبذ الىهاب أن الىاكْ ًذٌ ِلى أن كذسة الىلبت في الىخابت في معخىي المُّف ظىاء وان باللغت الّشبُت أو باللغت 

 .ؤلاهذوهِعُت

ش الؽهحر إلاىخب البدث التربىي والخىمُت بالىالًاث اإلاخدذة ِام  وبّذ رلً بخمغ ظىىاث ـذس الخلٍش

ُاجه (أمت كاسةت): م وكذ وان ِىىاهه1986 لشوسة أن ًلض ي الخالمُز وكًخا أوٌى في الىخابت؛ فىما : ووان مً أبشص جـى

أن الىخابت راث كُمت في خذ راتها، فانها جىمي اللذسة ِلى اللشاءة، وختى الىكذ الشاهً ماصالذ ألابدار والذساظاث 

الفادسة في الىالًاث اإلاخدذة جلشس وحىد هزا المّف واللفىس في هخاباث الخالمُز؛ فلذ رهشث دساظت خذًثت أِذتها 

ت مىسغان الباس وغحره  2007, أن الىثحر مً ولبت الىالًاث اإلاخدذة فؽلىا في جدلُم الحذ ألادوى مً اإلاّاًحر المشوٍس

ل  لّملُت الىخابت، ختى ِىذما خفل هإالء الىالب ِلى حّلُم فّاٌ في ِملُت الىخابت، ئال أنهم ِاهىا هثحًرا مً جدٍى

 ًِ اإلاّاهاة في الاخخفاً بهزه اإلاهاساث
ً

 . اإلاهاساث الىخابُت التي حّلمىها ئلى أؼياٌ أخشي مً اإلاهام الىخابُت، فمال

 والّذًذ مً الباخثحن واإلاّلمحن في مهاسة الىخابت الابذاُِت، أن اإلاادة الخّلُمُت اإلاعخخذمه في الجامّاث 

وال ًخفى ِلى أن أن اإلاىاد الخّلُمُت مً ِىاـش أظاظُت . زلُلت و مىةشكت ال حعىق الىلبت لللذسة الىخابت ؤلابذاُِت

وهزه اإلاؽيلت حعببها . وفي الخّلُم، غالبا، ًفّب للىلبت في هخابت مدخىي الخّلُم. مهمت في ِملُت الخّلُم والخّلُم

وزاهحها، ولِغ . أولها، لِغ حمُْ الىلبت الزًً ٌؽتروىن في الخّلُم أن ًىخبى وامال مما اهدعبىا فُه. ِىامل هثحرة

حمُْ اإلاذسظحن ٌعخىُّىن أن ٌؽشخىا اإلاادة ؼشخا وافُا، وفي بّن ألاخُان مً اإلامىً بّن مجهم ٌؽشح بؽشح 

                                                           

  ادلرجع نفسو(2012)خالد خاطر سعيد العبيدي 
  ادلرجع نفسو(2012)خالد خاطر سعيد العبيدي 

14Muhbib Abdul Wahhab (2008)Epistemologi dan metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab. UIN Jakarta Pres. 
Jakarta  
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ْ ىبم مما ِلم. ظَش فمً اإلامىً أن هزه . وزالثها، أن للمذاسط حعهُالث مدذودة ختى ًفّب للمذسط أن ٌؽشح ٍو

 .اإلاؽيلت جدللها اإلاىاد الخّلُمُت التي أِذها اإلاذسط

 

اهمية ثطىير مادة الكحابة الابداعية في ضىء الشعر 

هثرة :  واإلاادة الخّلُمُت إلاهاسة الىخابت في ئهذوهِعُا ال جلذس ِلى كذسة الىلبت إلاهاسة الىخابت بأظباب هثحرة مجها

م الصحُذ، ِذم الؽشح اليافي، واللىاِذ اإلاخىشسة،  باب بّذم هٍش الى اظغ الخلٍى اث اإلاملت، وجىشاس جذٍس الىٍٍش

اإلاادة الخّلُمُت التى واهذ اهثر حّلُما في حّلُم اللغت ؤلاهذوهِعُت مً ؤلابخذاةُت . والىشق المُّفت، واإلاىهج المُّف

ت ألادب :  ئلى اإلاشخلت الّالُت ، ال جشفْ واكت الفىش الىلذي %12، جىبُم كشاءة الىق ألادبي %69اللىاِذ وهٍٍش

 %.80، الجشفْ واكت ِلى مهاسة الىخابت 93%

 واِخمادا ِلى البُاهاث وألاساء، ئن الىخابت ؤلابذاُِت مً اإلاىاد الىاحباث في حّلُم اللغت الّشبُت للمعخىي 

ش اإلاىاد الخّلُمُت، ألن هثحرا مً مذسس ي حّلُم مادة الىخابت  الجامعي خاـت في ولُت اللغت وألادب جدخاج ئلى جىٍى

ؤلابذاُِت ًأخزون اإلاىاد همادة الىخابت مً اإلاشاحْ اإلاخىفشة مجها مً دًىان الؽّش، واللفق، واإلاجالث ألادبُت 

ذون أن ًشاحّىا بأهفعهم، وهإالء مخّللىن بمىاد ًدملها . واؼبه رلً  التي وؽشث ورلً ًفّب للىلبت الزًً ًٍش

.  اإلاذسط لهم

بذون الشبي اللىي بخّلُم اللغت، وواهىا ٌّخلذون مً خالٌ  (حضء مً ألادب) وواهذ اإلاادة جىشاس اللفت 

ال ًخمىً مً  الّذًذ مً الىلبت الىاكْ، اللغت، ولىً في  ظُّىُان ئلهاما في حّلمهماوجىشاس  هخابت الؽّش او اللفت

. الىخابت الابذاُِت ئجلان

ًلهم الهاما  (حضء مً ألادب) وجُلً الباخث أن اإلاادة الخّلُمُت إلاهاسة الىخابت ؤلابذاُِت بمىء الؽّش الّشبي 

عبب ِلى كذسة الىلبت في الىخابت ؤلابذاُِت سغما ًِ ألادب وان له دوس مهم في دساظت اللغت، لىىه جالش ي بّذ . َو

 الزي ، ًخخلف بخىبِىججدشواث الضمً، ألن الّذًذ مً الخبراء ًجذون ـّىبت في جىخُذ جذَسغ ألادب واللغت

ت، لىىه ٌّخلذ أن ألادب له  حّلُذاتها ألاحىبُت بعبب للغت اإلاىهج الذساس ي مً ألادب اظدبّاد أهه ًيبغي ًشي  البيٍُى

ت. ئظهاماث فً حّلُم اللغت ىن ٌّخلذون أن ألادب ال ٌعهم  في كُاط جدلُم  ألاهذاف اللغٍى . واللغٍى

ت  لذاسظها بعبب (الؽّش)ًيىن ألادب   الثابذ  مْ الىاكْ اسجباوه ٌعهم هثحرا في جدعحن الىفاءة اللغٍى

ش زم واإلاىخٍم ،  اإلاىشد الؽيل، بمّنى أن الؽيل لألدب ٌّاسك الزي في مّنى  داسس ي اللغت اخخفاؿ ظِخم جىٍى

 هزا  .محزة واضحت هى في الحلُلت الّمل ألادبي في جىبُم اللغت اإلالمىط أن ؼيل مفهىم، هما هى. بها الجىدة والّىاًت

                                                           
15Joseph Mbuli dan Suharto, (2004), Pengembangan Bahan Ajar. Elang Emas. Malang 
16A. Chaidar Alwasilah (2011) Pokoknya Action Research.Kiblat.Bandung 
17Gilroy, M. & Parkinson, B. (1997). Teachingliteratureina foreignlanguage. LanguageTeaching, 29 (4), 213-
225 
18Widdowson, H.(1978). TeachingLanguageasCommunication.English. Oxford Univ.  Press. 67 
19Topping, M.Donald(1968). "Linguistics orLiterature: AnApproachtoLanguage". TESOL Quarterly 2 (2): 
95-100. 
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ا الىلغ الزي ًجعذ ماٌ ألادبُت  حعخىُْ أن ججهض و جىفش الحُاة  .للمخّلمحن الحُت مً وسػ الّمل هِى وألِا

ا مً الُىمُت للمخّلمحن ؛ . مألىف حذا واهىا مىحىدًً فُه الفّل اإلايان الزي هِى

ًخم  اإلافهىم أن فمً. (أي مّنى في)مّاـش  ِمل أدبي اإلاثُل مً بل سبما أًما ٌعخخذم

   .ألادب الثلافاث في مً كبل حّشلذ لها اإلاّشفت التي أًما ِلى أزشث لغتهم، لىجها هفاءة لِغ فلي جللاةُا اظخىؽاف

مان أن ئدواسد هما هى مّشوف، أن جذسط "في اإلاىىلي  فاص  -كبل كشن مً الضمان–  فٍش

فه ألادب  . اللغت حىبا ئلى حىب مْ ألاوادًمُت اإلاجاالث بـى

ومً اإلافترك أن ًدذر الخّلم في الجى .الخىىة الخالُت هي جىفحر الجى اإلاشح ًمىً اظترعي اهدباه اإلاخّلم، 

ٌّني أن الخّلم ال ًدشم الذساظت ؤلالافُت ظبُل اإلاثاٌ ال ًيبغي أن جدبعخىت الذسط الزي بلذس ما ًخم . اإلامخْ

ل مْ أهذاف حُذة هىان . وظىف حعخخذم لفهم اإلاخّلمحن أهفعهم ظىف حعاِذ في جدذًذ أظالُب الخّلم. الخـى

ماٌ وكذ أوص ى للمخّلمحن اإلابخذةحن  أوال ، فهي بالفّل مألىفت حذا مْ اللفت وكُمها ألاخالكُت : ظبب إلاثل هزه ألِا

 .، وزاهُا ، العشدًت وحعلعل صمني ظهلت وعبُا إلاخابّت

 

ثىظيف الشعر العربي في مهارة الكحابة الابداعية 

ش اإلاادة الخّلُمُت إلاهاسة الىخابت ؤلابذاُِت في لىء الؽّش الّشبيى، ألن حمُْ الّلماء  واخخاس الباخث جىٍى

في الّفىس العالفت كذ خفٍىا الىثحر مً اللشآن – ِلى اخخالفها – اإلاعلمحن الزًً هبغىا في فىىن اإلاّشفت و الّلىم 

م و الحذًث الؽٍشف و الىفىؿ ألادبُت   – الىٍش
ً
 وهثرا

ً
كبل بلىغهم ظً الشؼذ مً أِماسهم، فلم ٌؽيل هزا – ؼّشا

تهم  . الحفَ ِلبت أمام هبىغهم و ِبلٍش
ً
 ِلى الّلماء فدعب، بل وان الحفَ أمشا

ً
 أن ألامش لم ًىً ملفىسا

ً
ِلما

 ِىذ أهثر الىاط، و ئن وان بذسحاث مخفاوجت
ً
م أن الحفَ و – بداٌ مً ألاخىاٌ – و ال وعخىُْ . داسحا الِض

 ئلى حىب مْ هإالء ألاوفاٌ
ً
. الاظدُّاب واها ٌعحران حىبا

م و أبُاث الؽّش التي جدث  و هزا الّالمت ابً ظِىا ًىصحىا و ًدمىا ِلى جللحن أوفالىا آًاث اللشآن الىٍش

م ، بمجشد : ِلى الفماةل و جىهى ًِ الشراةل ، و رلً خحن ًلٌى في هخاب العُاظت  ًيبغي البذء بخّلم اللشآن الىٍش

 
ً
 و ِللُا

ً
و في الىكذ هفعه ًخّلم خشوف الهجاء، و ًللً مّالم الذًً، زم ًشّوي الفبي . جهيء الىفل للخللحن حعمُا

الؽّش، ِلى أن ًخخاس مً الؽّش ما كُل في فمل ألادب، و مذح الّلم، و رم الجهل، و ما خث ِلى بش الىالذًً، و 

. اـىالح اإلاّشوف

                                                           
20Antonius Herujiyanto. 2002. “Literature and Teaching Reading in the Secondary Education in 
Indonesia” A paper presented at the “In-Service and Workshop for Teachers of Tarakanita 
Foundation,” Yogyakarta, 25-26 March, 2002 
21Schulz, RA(1981). Literatureand readability: Bridging the gapin readinga foreignlanguage.  
ModernLanguageJournal, 65 (1), 43-53. 
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ُفت الؽّش ئلى ِمم الثلافت والحماسة، ئن لم هلل ئلى الزهىُت التي أهخجذ هزه الثلافت،  وجمخذ حزوس ٌو

ُفت خعب الّفىس والثلافاث، وجخّذد خىلها ؤلاحاباث بخّذد اإلاذاخل الىلذًت، اهىالكا مً  وجخخلف هزه الٌى

ِم ًبدث في الؽّش، هل ًبدث فُه ًِ اإلاّاسف الّامت، أم الحىمت، أم : ئؼيالُت ًلخفها العإاٌ اإلاشهضي الخالي

ت وجبذلها في  ُفت الؽٍّش خ وألاوعاب، أم الفً والجماٌ؟ وما الّىامل اإلاخدىمت في جدىالث الٌى اللغت، أم الخاٍس

ت خاـت مهاسة الىخابت ليي ًيىن مخفىكحن به؟ . مخخلف مشاخل الؽّش ؟ أم وظُلت لخّلُم اإلاهاساث اللغٍى

و مً أكذم ؤلاحاباث ًِ هزا العإاٌ اإلاشهضي جلً التي أوللها أفالوىن، خحن ؼُذ مً خُاله مذًيخه 

 بأنهم حذًشون بأن ًمألوا ِلٌى الىاط باألوهام والخشافاث وأن ًفشفىهم ًِ 
ً
الفاللت، فاظدبّذ مجها الؽّشاء، ٌىا

ُفت، اللهم ئال ئرا وان أهاؼُذ جخلذم ـفىف اإلاداسبحن،  ، فيان الؽّش مْ أفالوىن بال ٌو حذ الّمل ئلى هٌض اللٌى

 ..جشن أـذاؤه في ٌالٌ ساًاتهم

ُفت الؽّش بالىبُّت ؤلاوعاهُت في بدثها ًِ اإلاخّت وؤلاخعاط بالجماٌ، فلاٌ ًبذو :"أما أسظىى فلذ سبي ٌو

ذه ظببان وأن دًىً العببحن ساحّان ئلى الىبُّت ؤلاوعاهُت، فان اإلاداواة أمش فىشي - ِلى الّمىم-أن الؽّش
َّ
كذ ول

 ."مىحىد للىاط مىز الفغش، زم ئن الالخزار باألؼُاء اإلادىُت أمش ِام للجمُْ

اةف مخّذدة بدعب الخلفُت الثلافُت  أما خحن وّشج ِلى الثلافت الّشبُت اللذًمت، فىجذ للؽّش ٌو

ولبذ ِلم الؽّش ِىذ : " ٌّبر ًِ رلً، بلىله ( هـ 255ث)واإلالُاط الىلذي اإلاىحه لشؤٍت الىاكذ، فهزا الجاخَ 

به، فشحّذ ئلى ألاخفؾ فىحذجه ال ًخلً ئال ئِشابه، فّىفذ ِلى أبي ِبُذة  معي فىحذجه ال ًخلً ئال غٍش ألـا

 ِىذ ألادباء الىخاب 
َّ
فىحذجه ال ًخلً ئال ما اجفل باألخباس، وما حّلم باألًام وألاوعاب، فلم أٌفش بما أسدث ئال

اث  .والحعً بً وهب، ومدمذ ِبذ اإلالً الٍض

معي  ُفت الؽّش، فاأـل  ( هـ 210ث)وفي رلً هجذ ئؼاساث واضحت ئلى ملاًِغ مّشفُت مخخلفت جدذد ٌو

ب مً اللغت وبأخباس الّشب وأًامهم، هما هى  ُفت الؽّش الاخخفاٌ بالجٌض والغٍش ت حّل ٌو بدىم مشحُّخه اللغٍى

ُفت الؽّش بخِعحر . الؽأن في ؼّش امشب اللِغ وصهحر والىابغت أما ألاخفؾ الّالم اللغىي والىدىي الفاسم فُفل ٌو

ه،  حّلم كىاِذ اللغت الّشبُت والاهمباه ئلحها، لزلً أخشج مً خشم الؽّش ول بِذ ؼّشي ًىتهً كىاِذ ظِبٍى

ُفت الؽّش ِلى هلل ألاخباس وألاًام . وهجىمه ِلى ؼّش بؽاس خحر دلُل ِلى رلً أما أبا ِبُذة فلذ كفش ٌو

ب  ذُّ أـىاف الىلاد واظخغاللهم للؽّش خذمت ألهذافهم مً هدى وغٍش ُّ ٌَ وألاوعاب، في خحن هجذ الجاخَ، وهى 

ُفت الؽّش بُّذا ًِ الاظدؽهاد به في الخلُّذ للغت أو فهم اللشآن والحذًث ئلى الاخخفاٌ  وؼاهذ ومثل، ًزهب بٌى

ب للتروٍذ ًِ الىفغ ِىذ الىخاب الؽّشاء، الزًً ًبذِىن الؽّش ـذكا وهىاًت ال اخترافا،  بأفاهحن اللغت والخىٍش

خ الشظمي لألدب اث، ممً ال ًدخفل بهم الخاٍس   .وابً وهب والٍض
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 36شكري عياد، دار الكتاب، القاىرة، ص :، ترمجة مىت بن يونس، حتقيقفن الشعر، 1967 أرسطو طاليس،
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الحذًث ًِ الؽّش داةما وأبذا هى خذًث الخىاكماث والشؤٍت الّمُلت لألؼُاء، فالؽّش بِئت الخىاكماث 

ُفت الؽّش . هما ًلاٌ ، فىُف ئرا وان خذًثىا ًِ سظالت الؽّش أو ٌو

ُفُت ال بذ وأن ًإديها، ًشي بّمهم آلاخش أن الؽّش  ففي الىكذ الزي ًشي فُه البّن أن للؽّش سظالت ٌو

 ٌ ئن سظالت الؽّش أال ًيىن له سظالت : ًجب أن ًيىن خشا ولُلا ال جدذه خذود، فلذ كشأث راث مشة أخذهم ًلى

ىبذ وسدة في صحشاء، هما كشأث لجزاس كىله!مفشولت ًُ ىذما ًىخب الؽاِش كفُذجه فىأهما  الؽّش أسك الاهفّاالث  ): ِو

ُفت الؽّش بالىبُّت  (، هى ووً ألاؼُاء اإلاىللبت ِلى هفعها وألاؼياٌ الهاسبت مً ؼيله وكذًما سبي أسظىى ٌو

ذه ظببان وأن رًىً - ِلى الّمىم-ًبذو أن الؽّش:"ؤلاوعاهُت في بدثها ًِ اإلاخّت وؤلاخعاط بالجماٌ، فلاٌ
َّ
كذ ول

العببحن ساحّان ئلى الىبُّت ؤلاوعاهُت، فان اإلاداواة أمش فىشي مىحىد للىاط مىز الفغش، زم ئن الالخزار باألؼُاء 

اإلادىُت أمش ِام للجمُْ ولى مشسها ِلى بّن الؽّشاء والىلاد اللذامى لىحذهاهم مخخلفىن في خذًثهم وجفعحرهم 

ب مً اللغت وبأخباس  ُفت الؽّش الاخخفاٌ بالجٌض والغٍش ت حّل ٌو معي بدىم مشحُّخه اللغٍى ُفت الؽّش، فاأـل لٌى

. الّشب وأًامهم، هما هى الؽأن في ؼّش امشب اللِغ وصهحر والىابغت

ُفت الؽّش بخغحر الٍشوف العُاظُت والثلافُت اإلادُىت بالؽاِش،  وفي بّن الّفىس الّشبُت فلذ حغّحرث ٌو

ت التي وان ًخمخْ بها مً كبل وجشدث خشفخه، لفالح فئت حذًذة ظىْ هجمها، هي فئت الىخاب  . فخعش الؽاِش ألاولٍى

ُفت الؽّش الحذًثت، وهل حغّحرث هزه  ذها سؤٍت ِذد مً الؽّشاء والىخاب لٌى وفي الاظخىاُل الخالي ـس

ُفت الحالُت التي ًماسظها؟  اةف بخغّحر الّفش، وما الٌى الٌى

ُف الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت مىز اللشن ألاٌو للهجشة، ففى  للذ ظبم للّشب أن ِىىا ِىاًت بالغت بخٌى

حن لِعخخذمىها مادة لخّلُم  ت ًلذمىنها للغٍى م مً الؽّشاء ئلى ئخالت ؼّشهم ئلى مخىن لغٍى الّفش ألامىي ِمذ فٍش

. ألالفاً وألاظالُب الّشبُت

حن فى اظخغالٌ الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت، وكذ  حن والىدٍى  وفى الّفش الّباس ى ؼاسن الّلماء مً اللغٍى

ت وئن ظبلتها  اؼتهش فى هزا اإلاجاٌ ابً مالً الزي هٍم ألفُت فى الىدى خاصث كفب العبم مً بحن ألالفُاث الىدٍى

ألفُاث أخشي هألفُت ابً مّىي، وجلتها ألفُت أبي خُان الىدىي، واظخمش مإلفى الحىاش ى واإلاخىن ًىٍمىن ألالفُاث 

ت .  الىدٍى

رهش أبى ظُّذ ظُّذًً بُذ أن الفشق بحن اظخخذام الّشب اللذماء للؽّش فى حّلُم اللغت ومداولخىا هدً 

 مً الؽّش ٌعخخذمىهه فى هزا اإلاجاٌ الخّلُمي وهى الشحض واإلاضدوج، 
ً
 خاـا

ً
الُىم هى أن اللذماء واهىا ًخففىن لىها

أما مداولخىا . وان الّشحاص والؽّشاء ٌّمذون هم أهفعهم ئلى هزه الغاًت، هما وان الؽّش مً باب الىٍم فى ألاغلب,

هدً فان اإلاّلمحن، ال الؽّشاء، هم الزًً ًخخاسون ألاؼّاس اإلاىاظبت همادة حّحن ِلى حّلُم اللغت لغحر الّشب 

 ال ٌؽىبه غشك حّلُمي أو مىفعى 
ً
 خالفا

ً
 فىا

ً
. بخاـت، فهى ؼّش ال هٍم، مىخىبت أـال

مشكلة ثدريس الحعبير الكحابي 
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إلاارا ـاسث دسوط الخّبحر الحعدثمش دوافْ الىالب ئلى و  مً مؽىالث جذَسغ الخّبحر الىخابي في حىاهب هثحرة

 ؟ إلاارا فلذث خفت 
ً
 وجفىحرا

ً
 وأكلها وؽاوا

ً
الىالم أو الىخابت ؟ وإلاارا ـاسث خفت الخّبحر هي أهثرالحفق ئهماال

الخّبحر كُمتها ؟ وإلااراخىلها بّن اإلاّلمحن ئلى وكذ مخفق لحل الىاحباث ؟ وإلاارا ٌعجض الىالب ِلى الىخابت 

. الابذاُِت ؟

 : ئن ئحاباث هزه ألاظئلت ولها جىمً فُأخىاةىا في جذَسغ الخّبحر مجها

ذادلذسوط الخّبحر، والاسججالُت اإلازمىمت والتي ظاهمذ في كخل ؤلابذاُ في  ِذم اإلاادة الخّلُمُت اإلابذِت، ِذم ؤلِا

اث   باإلاىلِى
ً
اث مً كبل بّن اإلاّلمحن خُث ال ًضاٌ هثحر مىاإلاّلمحن مدؽبثا خفت الخّبحر، ظىاء اخخُاس اإلاىلِى

ذ جدلُله، هترن الىفىؿ  الخللُذًت والتي ال جخفى ِلى الجمُْ والتي كخلذ هثحرمً الىالب بذافْ ًدفضه ولهذف ًٍش

 .ألادبُت وهشهض ِلى الىفىؿ ألاخشي، مىالبت الىالب أن ًىخبىا إلاجشد الىخابت أو لؽغلهم بالىخابت

ِذم اهخمام اإلاّلم بخىلُذ الذوافّىتهُئت اإلاجاٌ والحىافض للخّبحر فّلى اإلاّلم أن : واإلاؽىالث ألاخشي هي 

اث الخّبحر  لُه أن ًبزٌ حهذه لجّل مىلِى ًجهمش حمُْ الفشؿ التي حعاِذ ِلىازاسة ؼغف الىالب للخّبحر ِو

مشجبىت بدُاتهمدتى ًىخب ول والب بذافْ وهأهه ًلفذ الخأزحر ِلى مخاوب مّحن، ِذماظخغالٌ الفشؿ الىبُُّت 

اسة مشفم خيىمي ، سخلت  ب الىالب ِلى الخّبحر ومً الفشؿ الىبُُّتهخابت سظالت ئلى صمُل ، ٍص اإلامىىت لخذٍس

واظخغالٌ اإلاعابلاث التي جلام فُاإلاذسظت أو خاسحها، كُام اإلاّلم بخللحن والبه بّن اإلافشداث والتراهُبالظخخذامها 

في ول مىلُى ًلىلىهه أو ًىخبىهه،  ِذم سبي الخّبحر بفشوِاللغت الّشبُت وال ظُما الىفىؿ واإلاىالّت فاإلاالخٍت أن 

اتهم مً هاخُت وحّبحرهم مً هاخُت أخشي سوابي مفىىت ال كُمت لها  .الشوابي بحن مىالّت الىالبىمدفٌى

ِذم الاهخمام بالخّبحرالابذاعي واوّذام : وهىان اإلاؽىالث التى ججّل الىالب ًىاحهىن الفّىبت في الىخابت 

ب ِلى هخابت الؽّش،  ب ِلى هخابت خىاباث الىلب ومدالش الجلعاث وال جذٍس  ِىذ هثحر مً اإلاّلمحن فال جذٍس
ً
ولُا

والىثر، واإلاعشح ، ِذمخخفُق خفق مُّىت لخىبُه الىالب وجبفحرهم بمىاوً الخلل والمّف في هخاباتهم، ِذم 

ب الىالب ِلى الىخابت الابذاُِت وفم مّاًحر واضحت ومً أهمها  ا : جذٍس ظالمتالخدحر الّشبي ظالمت ألاظلىب هدٍى

شفُا ظالمت الحلاةم إلاّشولت وألافياس حماالإلاّاوي، ِذم جبفحرالىالب بمشوسة الاهخمام باإلخشاج مً خُث  ـو

ِالماث التركُم خُث أن هزه الّالماث ِىك ِىاإلاىاكف اللغىي اإلاىىىق الحي وهزلً ِذم جبفحر الىالب بأهمُت 

الخي الجمُل وهٍافت الىشاظاث، ِذم اهدؽاف الىالب أصحاب اإلاىاهب وجىمُتها فهىان والب لذيهماإلاىهبت 

ت ووالب لذيهم اإلاىهبت اللففُت ووالب لذيهم مىهبت ؤلاللاء فهإالءًدخاحىن ئلى حشجُّهم وجىححههم  الؽٍّش

ت وخىم وأمثاٌ في  ب الىالب ِلى حشجُْ الىالب ِلى حمْ ما ٌعجبهم مً أبُاث ؼٍّش لخىمُت مىاهبهم، ِذم جذٍس

 وخبزا لىأكام اإلاّلم معابلت ألفمل مخخاساث والبُت جيىن في نهاًت الففل، 
ً
ال  وٍى

ً
هشاظت خاـت جبلي مّهم ِمشا

أن ًىخب الىالب ئسلاء للمّلمىاهلُادا له دون جأزش أو اهفّاٌ والفىاب هى أن ًىخب الىالب بذافْ ًدفضه ولهذف 

ذجدلُلت  .ًٍش

                                                           
29Hall, G. (2005). ادلرجع نفسو. H. 26 

جملة : منشور يف( مشرتك)حبث . أثر استخدام ادلراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ (1428) صاحل صابور 
 .م2007ىـ 1428سنة  (104)، العدد "رسالة اخلليج العريب"

31Antonius Herujiyanto. 2002  23 ادلرجع نفسو ص 
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واإلاؽيلت التى ًىاحهها اإلاّلمىن في حّلُم اللغت ألاحىبُت هي جدذًذ أظالُب حّلُمُت وجلىُاجه، واإلاّلمىن 

ش الىشق الذساظُت في اللغت الّشبُت لت اللغت الخىاـلُت . ًبدثىن ًِ الابخياساث الجذًذة في جىٍى مجها اظخخذام وٍش

ت  ججّل الّملُت الذساظُت   لت العمُّت البفٍش لت اإلاؽهىسة أِىذ الىخاةج الجذًت للمخّلمحن، والىٍش وهزه الىٍش

ت.سوجُيُت ومملت لت باظخخذام ألادب الّشبي للمهاسث اللغٍى .  والىٍش

الىظرة واملقترحة عن ثطىير املادة الحعليمية 

ًلخف الباخث الىٍش أن هىان اإلاادة التى جذِم ِلى خل مؽىالث معخىي الىلبت في اإلاهاسة الىخابت ِمىما 

ا مْ مخىلباث كعم اللغت الّشبُت وأدبها، وهي مادة مهاسة الىخابت ولىً باليعبت . واإلاهاسة الىخابت ؤلابذاُِت خفـى

اإلاىاد الخّلُمُت التى ًخممجها اإلالشس الذساس ي للعم اللغت الّشبُت وأدبها بيلُت ؤلاوعاهُت والثلافت بجامّت مىالها 

ش .  مالً ئبشاهُم ؤلاظالمُت الحيىمُت  ماالهج ًدخاج ئلى الخىٍى

ًىد الباخث الععى في هزا البدث للفذ أهٍاس الباخثحن واإلاّلمحن ئلى أهمُت الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت، 

 ًِ مهاساث الىخابت الابذاُِت التى 
ً
زـا ض الباخث فُه ِلى ألىان الؽّش التى جفلح فى هزا الفذد مخدِذّ

ّ
وظىف ًشِه

م فى اخخُاس ألاؼّاس وجشجُبها
ّ
عذجخدى .  ًيىن ظهال في جىبُلهخذم الباخث اإلاىاد الخّلُمُت ليي ، َو

الذوافْ التى ًدثها الباخث أًما لبدث هزا الّىىان، هى أن دساظت الىخابت ؤلابذاُِت كلُلت، خاـت في 

ت . الجامّاث التى واهذ فحها مىاد حّلُم اللغت الّشبُت وأدبها واهثرهم ًالخَ اللىاِذ ؤلامالًت والخىُت والىٍٍش

ُفُت وألاوادًمُت وؤلاكىاُِت شهضوا ِلى الىخابت الخٌى  .   اإلاىحىدة لىً اليهخمىن ِلى ئبذاُ ألافياس وألاساء في الىخابت، ٍو

اهىالكا مً اإلاؽىالث التى رهشها الباخث في حّلُم الىخابت الابذاُِت جترابي بّذم اإلاىاد الخّلُمُت اإلاىاظبت 

أما أهذافه . ولحل هزه اإلاؽىالث اإلاىحىدة جدخاج ئلى البدث الّلمي الّمُم. لحل مؽىالث الىلبت ولّف هفاًتهم

ش مادة الىخابت الابذاُِت ش اإلاادة الخّلمُت إلاهاسة الىخابت ؤلابذاُِت في . هي جىٍى ئران، اخخاس الباخث الّىىان هى جىٍى

بالخىبُم ِلى ولبت كعم اللغت الّشبُت وأدبها بالجامّاث الاظالمُت الحيىمُُت والاهلُت )لىء الؽّش الّشبي 

. (باهذوهِعُا
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