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Abstract 

This study encourages the disclosure of cultural values contained in 
the book al-‘Arabiyyah Baina Yadaik which is used in learning 
maharah kalam at the middle school level. Teaching cultural-based 
maharah kalam is important in learning Arabic. Cultural values 
contained in textbooks must be adapted to the way they are taught 
to students. This study used a qualitative approach with a case study 
method at Dar el-Iman Junior High School, Padang, Indonesia. 
Data collection was carried out using in-depth observations, 
interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis 
technique was based on Miles and Huberman's theory which 
encompassed data reduction, data display, and drawing conclusion. 
The data obtained were validated with data triangulation techniques 
and data sources. This study showed that the cultural values 
adopted from the book al-‘Arabiyyah Baina Yadaik in Junior High 
School of Dar el-Iman are associated with what students have done 

mailto:wardanaapri90@gmail.com
mailto:mahyudinritonga@gmail.com


2 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 5, No. 1, 2021 

 

 

every day, such as saying greetings when they first meet, not shaking 
hands between men and women, getting used to good 
pronunciation of sentences, and etc. It is necessary to test the 
effectiveness of the use of al-‘Arabiyyah Baina Yadaik textbook in 
improving students' maharah kalam, to become a reference for 
teachers in choosing the right maharah kalam textbook. 

Keywords: al-Arabiyah Baina Yadaik; culture;  maharah malam 

 لخصم

حصجؼ هزه الذساظت غلى إلافصاح غً اللُم الثلافُت الىاسدة في هخاب 

 حػلُم مهاسة الىالم للمشخلت املخىظؼت.الػشبُت بين ًذًً املعخخذم في 

ٌػخبر جذَسغ مهاسة الىالم غلى أظاط زلافي مهًما في حػلُم اللغت الػشبُت. 

ًجب أن جخىُف اللُم الثلافُت املىحىدة في الىخب املذسظُت مؼ 

عها بها للؼالب. اظخخذمذ هزه الذساظت املذخل  لت التي ًخم جذَس الؼٍش

في مذسظت داس إلاًمان املخىظؼت املخياملت  الىىعي مؼ مىهج دساظت الخالت

، وجم حمؼ البُاهاث مً خالٌ املالخظت املخػملت بئهذووس ي باداهج

ت  وامللابالث ودساظت الىزائم. وأما جلىُت جدلُل البُاهاث حػخمذ غلى هظٍش

مُلِغ وهىبشمان مً خالٌ جللُل البُاهاث، وغشض البُاهاث، واظخيخاج 

لخدلم مً صخت البُاهاث التي جم الخصٌى غليها الىخائج املُذاهُت. جم ا

باظخخذام جلىُاث جثلُث البُاهاث ومصادس البُاهاث. جبين هزه الذساظت 

أن اللُم الثلافُت املأخىرة مً هخاب الػشبُت بين ًذًً في مذسظت داس 

إلاًمان هي ما ًفػله الؼالب ول ًىم، مثل إللاء الخدُت غىذ أٌو للاء، 

الشحاٌ واليعاء، والخػىد غلى الىؼم الجُذ  وغذم املصافدت بين

للجمل، وما أؼبه رلً. مً الظشوسي اخخباس فاغلُت اظخخذام هخاب 

الػشبُت بين ًذًً هىخب املذسس ي في جدعين مهاسة الىالم لذي الؼالب، 

 للمػلمين في اخخُاس هخاب ملهاسة الىالم الصخُذ.
ً
 لُصبذ مشحػا

  .مهاسة الىالم ؛الثلافتً؛ين ًذًهخاب الػشبُت ب الكلمات الرئيسية :
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 املقدمة

 واملػشفت الػلمًصل املػلم واملخػلم.  املػلم بين خاصت غملُت هى  الخػلُم

مت لت كٍى جىفش ول مً التى  .أو املخػلمين الذاسظين الخالمُز أو وأفياس إلى أرهان بؼٍش

اخخُاس الخصٌى غلى الػلم واملػشفت، هزا ما ًلٌى  فياملػلم واملخػلم الىكذ والجهذ 

متمدمىد غلي العمان  لت كٍى لت أو بؼٍش هلل  في غملُت .1 إلاكخصادًت الؼٍش

 إلاًجابي املػلم مًالزي ًصذس ، ٌعمى أًظا بالخػلُم الخالمُز إلى املػلم مً املػلىماث

-2الؼالبوحمُؼ ما ًللُه املػلم مً الػلم واملػلىماث مخلبل غلى  ،املخلىاملخػلم  إلى

ٌ  (UNESCO)أما مىظمت ألامم املخدذة للتربُت والػلم والثلافت و   الخػلُمأن  ًلى

 به وكام غلى التربُت ول وؽاغ غخمذا هما حمُؼ الىىاحي مً تربُتال اغخماد في أظاط

 .4 والىخابت الىالم مهاسحيغً  أو إلاظخماع واللشاءة غً رالً وان ظىاء

مً املهاساث ألاسبؼ أظاظها مهاسة الىالم ألن فى اللغت الػشبُت لها أسبؼ مهاساث. 

هما كاٌ خشما أن اللغت أظاط  6وخلُلت اللغت هي الىالم، .5الىالم أظاط اللغت

وكاٌ بىحىمان غلى أن الىالم أصػب صىجُت، فلذ هاػم إلاوعان كبل أن ًىخبها، 

ًجشي الىالم غلى شخص،  اللغت الػشبُت ألهه ًخىكف غلى الخفىير خُىمامهاسة في 

                                                           
1 Mahmud ‘Ali Al-Saman, Al-Tawjih Fii Tadris Al-Lughah Al-’Arabiyyah: Kitab Al-

Mu’allim Wa Al-Muwajjah Wa Al-Bahits Fi Thuruq Tadris Al-Lughah Al-’Arabiyyah (Kairo: Dar al-
Ma‘arif, 1983). 

2 Marion Meiers, Teacher Professional Learning, Teaching Practice and Student Learning 
Outcomes: Important Issues (Netherland: Springer Netherlands, 2014), https://doi.org/10.1007/1-
4020-4773-8. 

3 UNESCO, Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments 
(Al-Ta’dib Al-Ijabi Fi Al-Shaff Al-Jami’ Al-Shadiq Litta’allum: Dalil Al-Mu’allim Wa Al-Mu’allim Al-
Murabbi), ed. Hijazi Yasin Idris and Hamid bi Syaf Al-Himamy (Beirut: UNESCO Publishing, 
2014). 

4 Rusydi Ahmad Thu‘aimah, Al-Marja’ Fi Ta’lim Al-Lughah Al-’Arabiyyah Linnathiqina Bi 
Lughat Ukhra (Makkah: Jami‘ah Umm al-Qurra, 1982). 

5 Anne Thwaite, ―Halliday‘s View of Child Language Learning: Has It Been 
Misinterpreted?,‖ Australian Journal of Teacher Education 44, no. 5 (2019): 42–56, 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2018v44n5.3. 

6 Jesus Martinez del Castillo, ―The Speech Act as an Act of Knowing,‖ International 
Journal of Language and Linguistics 3, no. 6–1 (2015): 31–38, 
https://doi.org/10.11648/j.ijll.s.2015030601.15. 
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ًدخاج إلى اظخػذاد اليلماث املخػُىت واملخىاظبت باألخىاٌ املؼلىبت وهثرة  وهزا ولها

باث في الىالم والخػابير وألافياس والؽػىس وألاوغام وكىاغذ الىدى والصشف،  الخذٍس

الؽفهُت غما ٌؽػش في الزهً وجدخاج إلى سغاًت  وبهزا فيان الىالم هى مهاسة الخػابير 

 .7ألاصىاث وألاؼياٌ وجشجِب اليلماث والجمل وألاظلىب

حػلُم مهاسة الىالم ال جخشج مً أهمُخه وال بذ ملخػلمه أن ٌػشفه كبل  في

هما كالذ ًىلعتري أن أهمُت حػلُم مهاسة الىالم هي اللذسة غلى إمخالء اليلمت  .حػلمه

لض ى  ،الذكِعلت الىاضخت راث أزش في خُاة الىاط ىحذ فيها الخػبير غً هفعه، ٍو ٍو

ذغم ملياهخه بين إلاوعان حػلُم مهاسة الىالم غىذ فخش  فيوألاهذاف . 8خاحخه، ٍو

ب غلى الىالم،  الشاسخ أن ًىؼم املخػلم أصىاث اللغت
ّ
ظلُمت صخُدت، حصجُؼ الؼال

ت ُّ ت، مماسظت الىالم بالػشب ُّ . وغىذ ٌػلىب أن أهذاف حػلُم 9جصخُذ ألاخؼاء الؽفه

مهاسة الىالم، هي: أن املخػلم ًخػىد غلى الخػبير الؽفهي في أخىاٌ إلاحخماغُاث 

ب املهاسة في الاظخماع كبل الىالم أو الىؼم وف
ّ
لا للتراهُب املخخلفاث، ولهزا جؼل

خالت الخذًث البعُؼت أن ٌػّبر غً هفعه حػبيرا ظاهشا  فياملألىفت غىذ أهل اللغت، ف

 .10ومعدىيرا

وأما غىذ سؼذي أخمذ ػػُمت أن أهذاف حػلُم مهاسة الىالم ًبين فُما ًلى : 

ش كذسة جيلم الخالمُز غلى املباساة دون اهخظاس معخمؼ ملً ًبذأ. 1) ( جىمُت 2)( جؼٍى

ت.  ( جمىين مً جىظُف مػشفت اللغت وما خفظ مً املفشداث و جشهُب 3)زشوتهم اللغٍى

( جىبُذ 4)مما ٌؽبؼ لذًه إلاخعاس ى بالثلت، والخاحت للخلذم، واللذسة غلى الخفىق. 

ف ػالب 5)ول مىاكف.  فيأفياس الخالمُز غلى الخغُير إلى أخعً الخفىير  ( حػٍش

( جىطُذ 6)مل مشوسة بها ومماسظت اللغت التى جدخاج فيها. للمىاكف املخخلفت التى جد
                                                           

7 Wolfgang Butzkamm and John A.W. Caldwell, The Bilingual Reform A Paradigm Shift in 
Foreign Language Teaching (Tubingen: Nadele, 2009). 

8 Yulistri, ―Uslub Al-Kharithah Al-‘Aqliyyah Wa Tathbiqihi Bi Al-Shuwar Al-
Fotografiyyah Litarqiyyah Maharah Al-Kalam Fi Al-Sakan Al-Dakhili Majma‘ Al-Fatayan Al-
Ta‘limy Atsyiyah,‖ Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA 15, no. 2 (2015): 179–92. 

9 Fakhrur Rosikh, ―Ta‘lim Maharah Al-Kalam Linnathiqin Bi Ghair Al-Lughah Al-
‘Arabiyyah,‖ Jurnal Ummul Qura III, no. 2 (2013): 9–25. 

10 Muhammad Tunde Yaqub, ―Developing Speaking Skill in Arabic Learners: A 
Proposal for Integration of Product and Process Approaches,‖ European Scientific Jounal 8, no. 29 
(2012): 140–49. 
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ً فػل الخالمُز غلى إلاجصاٌ بالىاػلين بها.  ( جىظُم 7)الفهم إلاجصالى اللغت وجمٍش

 أغظاء الىفعُت خاصت غىذ الخيلم وحؽبُؼ الخالمُز غلى أن ًخيلمىا بللغت غير لغتهم

11. 

وحػلُمه ش يء هام الًمىً هظشا إلى أهمُت الىالم فخػخبر أن حػلم الىالم 

غملُت الىالم أداءها غذة غىاصش وميىهاث هثيرة التي جدخاج  فيإهماله وإغفاله ألن 

إلى إلاهخمام الػمُم والاغخىاء الؽذد مً املخيلم أو املخدذر ختى ًيىن هالمه أو 

خذًثت را مػنى وكُمت وظهلت ألاداء والفهم وغيرها. ولخىلُذ الىالم املػخبر والخذًث 

ملفُذ امللىؼ فال بذ للمخيلم أن ًدبؼ الىظام امللشسة وإلاحشءاث املبرمدت املػُىت ختى ا

 .1213ًلاٌ إن ليل ملاٌ ملام وليل ملام ملاٌ وخير الىالم كل ودٌ

ًدعم حػلُم مهاسة الىالم بذسحت غالُت مً الخػلُذ. هزا ألن هجاح الخػلم ال 

الذوس الفػاٌ للمػلم في  ٌػخمذ فلؽ غلى مهاساث الخدذر لذي الؼالب، ولىً

ومً  .14جىصُل اللغت الػشبُت هى غامل سئِس ي في جدلُم أهذاف حػلُم ملهاسة الىالم

شها ت هي لخىمُت مهاسة الؼالب وجؼٍى  . 15أهذاف حػلُم مهاسة اللغٍى

اللذسة غلى الخدذر باللغت الػشبُت هي إخذي مهاساث اللغت ألاحىبُت التي 

هم غمش غير  ت املخىظؼتاملذاسظ فيؼالب ال. 16ملذسظتًجب أن ًخمخؼ بها الؼالب في ا

                                                           
11 Rusydi Ahmad Thu‘aimah, Maharat Al-Lughawiyyah Mustawiyatuha, Tadrisuha, 

Shu’ubatuha (Makkah: Mamlakah al-Sa‘udiyyah, 2008). 
12 Mahyudin Ritonga, ―Kontribusi Pemikiran Linguistik Al-Anbari Terhadap Penafsiran 

Kosa Kata Kontranimi (Al-Tadhad),‖ Jurnal Afkaruna 14, no. 2 (2018): 219–42, 
https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2018.0088.219-241. 

13 Abdul Wahab Shadiqi, ―The Grammar of Functional Discourse: From The 

Standardization of Languages to The Standardization of Discourses: The Approach of Aḥmad 
Al-Mutawakkil as Case Study,‖ Majallah Al-Dirasat Al-Lughawiyyah Wa Al-Adabiyyah 5, no. 2 
(2014): 41–68. 

14 Abdul Wahab Rasyidi and Suci Ramadhanti Febriani, ―Uslub Ta‘lim Maharah Al-

Kalam Bi Asas Al-Dzaka‘at Al-Muta‘addah Fi Al-Marhalah Al-Ibtidaiyyah,‖ Arabiyatuna  : Jurnal 
Bahasa Arab 4, no. 2 (2020): 193–210, https://doi.org/10.29240/jba.v4i2.1432. 

15 Reni Fauziah, Mahyudin Ritonga, and Fitri Alrasi, ―Korelasi Tsiqah Tahfidz Al-
Qur‘an Dengan Maharah Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Mustawa Tsalits Ma‘had Az-Zubair Bin Al-
Awwam,‖ EL-TSAQAFAH Jurnal Jurusan PBA 19, no. 1 (2020): 25–36. 

16 Abdul Munip, ―Tantangan Dan Prospek Studi Bahasa Arab Di Indonesia,‖ Al 
Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 5, no. 2 (2020): 303–18, 
https://doi.org/10.14421/almahara.2019.052.08. 



6 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 5, No. 1, 2021 

 

 

معخلش بذأوا في الىمى، في هزا الػمش، ًجب مشاغاة مهاساث الخدذر لذي الؼالب 

، لزلً ًدث املػشفي الىمى البذوي للؼالب مؼ الخؼىس  ًخىاصن بؽيل صخُذ بدُث 

لت املىاظبت لػمش الؼال  . ًمثل حػلُم 17بملػلمي اللغت الػشبُت أن ًخخاسو املىاد والؼٍش

ا حذًًذا ملػلمي اللغت الػشبُت في المهاسة  ًً ىالم لألػفاٌ في ظً غير معخلشة جدذ

التي جؤهذ غلى أسبؼ مهاساث  2013 وظؽ مخؼلباث املىاهج الذساظُت ،إهذوهِعُا

سئِعُت، وهي الخىاصل، والخػاون، والخفىير إلابذاعي، والخفىير الىلذي وخل 

 .18املؽىالث

مهاسة الىالم للؼالب في املشخلت املخىظؼت مً خالٌ اخخىاء اللُم  حػلم

لت بذًلت ًجب اللُام بها خخالفاث الثلافُت ًلىم غلى إلا هزا الذلُل  .الثلافُت هى ػٍش

ػترف بهزا الجهذ غلى أهه  ٌُ الهامت بين الثلافت الػشبُت وزلافت املجخمؼ إلاهذوهِس ي. 

كادس غلى جللُل معخىي صػىبت املػلمين في جذَسغ مهاسة هالم للؼالب في املذاسط 

 .راث الخلفُاث الخػلُمُت املخىىغت للؼالب

الػشبُت التي جدخىي غلى اللُم الثلافُت  حػلُم اللغت فياملعخخذمت  املىاد

الزي ألفه الذهخىس غبذ ً ًًذ بينهي هخاب الػشبُت  املخىظؼتفي املذاسط  الزي كام

الشخمً الفىصان والذهخىس مخخاس الؼاهش خعين والذهخىس مدمذ غبذ الخالم مدمذ 

شبُت اللغت الػ . ٌػخبر هزا الىخاب املصذس الشئِس ي لبػع املذاسط في حػلُمفاطل

وخاصت حػلُم مهاسة الىالم، ورلً ملا ًخميز به الىخاب مً مظهش حزاب ومجهض 

بالصىس والىخب امللىهت ومجهض باملدادزاث باظخخذام حمل بعُؼت خعب معخىي 

ًخظمً هزا الىخاب بثالزت الىفاءث وهي الىفاءة . املخىظؼتجفىير الؼالب في املشخلت 

ت والىفاءة الثلافت والىفاءة إلا  .19جصالُتاللغٍى

                                                           
17 Wildan Mahmudin, ―Problematika Pembelajaran Al-Qiraah Dan Solusi 

Pemecahannya (Studi Deskriptif Kualitatif Di MA Miftahurrahman Tasikmalaya),‖ Thoriqotuna; 
Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2019): 135–62, 
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/thoriqotuna/article/view/103. 

18 Azkia Muharom Albantani, ―Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran 

Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah,‖ Arabiyat  : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan 
Kebahasaaraban 2, no. 2 (2015): 178–91, https://doi.org/10.15408/a.v2i2.2127. 

19 Binti Maghfirotul A‘yun, Luluk Kristia Nur Indah Sari, and Naila Ni‘matul Fuadiyah, 
―Buku Ajar Arabiyah Baina Yadaik Sebagai Solusi Kreatif Mempelajari Budaya Arab Di 
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 بينالتي جبين فىائذ هخاب الػشبُت  تالعابلالذساظاث هىان الػذًذ مً  واهذ

ظتي سخمت ظىهشبا إن حػلُم اللغت الػشبُت مً مىظىس مخػذد  . بُنها كذمذًًًذ

الثلافاث همثله هخاب الػشبُت بين ًذًً حُذ لالظخخذام هىخاب مذسس ي، ألن هخاب 

الػشبُت بين ًذًً ًمثل أسبؼ هفاءاث مهمت، مهاسة إلاظخماع ومهاسة اللشاءة  ومهاسة 

ل أهظمت الخػلُم الخذًثت جم جألُف هزا الىخاب مؼ أفظ .20الىالم ومهاسة الىخابت

إن مفهىم املادة  .21حػلُم اللغت الػشبُت وفهمها فيمما ٌعهل غلى الجمُؼ والؼالب 

ً ًخىافم مؼ مػاًير املىاد الخػلُمُت املعخخذمت ًفي هخاب الػشبُت بين ًذ امللصىدة

ال ًدث املػلم أن  .22ىالم الؼالبالفي املذاسط وهزا الىخاب فػاٌ في جدعين مهاسة 

أن املػلم  لغت الػشبُت أزاء الخيلم، بل ًجىص ًلؼؼ هالم الؼالب لخدعين كىاغذ ال

حػلم اللغت الػشبُت باظخخذام مىهج  .23ًصح هالم الؼالب بػذ اهتهاء غملُت الخدذر

لت جللُذًت  أن ًيخلل إلى الػصش الخذًث ختى  لمػلمل البذاللىاغذ والترحمت هي ػٍش

 .24مفًُذا للؼالبم اللغت الػشبُت ًُصبذ حػل

أن ٌػشض  هزا البدث في هخائج جدلُل الذساظاث العابلت، مً الظشوسي  مً

م ُفي حػلاملػلم الزي ٌعخخذمه ً ًًذ بينكُم الثلافُت املىحىدة في هخاب الػشبُت 

 املخىظؼت إلاظالمُت املخياملتمذسظت داس إلاًمان  في املخىظؼتاملشخلت بمهاسة الىالم 

، وهزه هزا البدث فيملا وسد  وؼامال  جيامال . ختى ًيىن هىان جفعير بئهذووس ي هجاباد

                                                                                                                                                      
Lingkungan Pondok Pesantren Salaf,‖ in Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa III (Malang: 
HMJ Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Unniversitas Negeri Malang, 2019), 436–51. 

20 Siti Rohmah Soekarba, ―Buku Al-Arabiyyatu Bayna Yadaik (Analisis Pengajaran 
Bahasa Arab Dalam Perspektif Lintas Budaya),‖ IJAS: Indonesian Journal of Arabic Studies 1, no. 2 
November (2019): 69–92, https://doi.org/10.24235/ijas.v1i2.5287. 

21 Muhammad Syaifullah and Nailul Izzah, ―Kajian Teoritis Pengembangan Bahan Ajar 
Bahasa Arab,‖ Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 3, no. 1 (2019): 127–44, 
https://doi.org/10.29240/jba.v3i1.764. 

22 Haniammaria, ―Implementasi Kitab Al ‘Arabiyyah Baina Yadaik Dalam 
Meningkatkan Maharah Kalam Siswi Kelas XI SMA IT Abu Bakar Yogyakarta Tahun Ajaran 
2013/2014‖ (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). 

23 Nurul Hana Mustofa, ―Ta‘līm Mahārah Al-Kalām Bil-Madkhal Al-Ittishāly Fi Al-
Madrasah Al-‗Āliyyah Al-Islāmiyyah Ibadurrahman Malang,‖ Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab Dan Kebahasaaraban 6, no. 1 (2020): 47–63, 
https://doi.org/doi.org/10.19109/taqdir.v6i1.5861. 

24 Enjang Burhanuddin Yusuf, ―Implementasi Kurikulum Bahasa Arab Di Perguruan 

Tinggi Agama Islam (PTAI) Di Indonesia,‖ Tarling  : Journal of Language Education 1, no. 1 (2018): 
42–61, https://doi.org/10.24090/tarling.v1i1.1121. 
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م غلى أظاط ال الىملػلمي اللغت الػشبُت في جذَسغ مهاسة ظاط ألا الىدُجت هي بمثابت 

 الثلافت املىحىدة في املىاد الخػلُمُت املعخخذمت.

  مىهج البدث

هىعي. يهذف املذخل  مذخل جم إحشاء هزا البدث مً خالٌ اغخماد بخصمُم

الىىعي إلى الخػمم في حػلُم مهاسة الىالم بىاًء غلى الثلافت الىاسدة في هخاب الػشبُت 

لت دساظت الخالت. هما الخظ لت البدث املعخخذمت هي ػٍش ًين،  سبيرث بين ًذًً. ػٍش

لت دساظت الخالت للخصٌى غلى البُاهاث املؼلىبت في البدث املُذاوي  أن اظخخذام ػٍش

. وأما مىطىع هزا البدث هم ػالب الصف الثامً بمذسظت داس إلاًمان 25ُالجفص

 .املخىظؼت إلاظالمُت املخياملت باداهج

جخم جلىُت حمؼ البُاهاث مً خالٌ املالخظت وإحشاء امللابالث ودساظت 

الىزائم. كام الباخثىن بمالخظاث مخػملت خٌى أوؽؼت حػلُم مهاسة الىالم 

بين ًذًً ملػشفت اظتراجُجُاث حػلُم مهاسة الىالم التي باظخخذام هخاب الػشبُت 

هفزها املػلم. وأحشي الباخثىن امللابالث مباؼشة مؼ املػلم والؼالب وسئِغ املذاسظت 

للخصٌى غلى مػلىماث خٌى الثلافت املعخخذمت في حػلم مهاسة الىالم باظخخذام 

غلى البُاهاث في ؼيل  جم إحشاء دساظت الخىزُم لالػالعو هخاب الػشبُت بين ًذًً. 

ًذسظها املػلم للؼالب، ومصادس الخػلم، واملهام التي كذمها املػلم التي مادة دساظُت 

ىالم بىاًء غلى الجىفُز الخػلم التي أغذها املػلم لذغم حػلم مهاسة  وخؼتللؼالب 

 .ًًًذ بينالثلافت في هخاب الػشبُت 

ً باظخخذام  وحذها الباخثىن ، جم جدلُل البُاهاث التي وبػذه مً املخبًر

ت . 26البُاهاث جدلمو وهي جللُل البُاهاث وغشض البُاهاث  مُلِغ وهىبشمين هظٍش

 ىن وبػذ املشوس بمشاخل حمؼ البُاهاث وجلىُاث جدلُل البُاهاث املىفزة، أهذ الباخث

                                                           
25 Robert K Yin, Qualitative Research From Start to Finish (New York: The Guilford Press, 

2011). Hlm. 233. 
26 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (Los Angeles: 

Sage Publications, 1994). Hl. 282. 
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ًللم . غلى هزا ألاظاط، جم كُاط صخت بُاهاث هزه الذساظت مً البدثهخائج  خبًر

 .لُث البُاهاث ومصادس البُاهاثخالٌ جلىُاث جث

 البحث ومىاقشحه هحائج

 مدرسة دار إلايمان  فيأهداف جعليم مهارة الكالم 

، في مذسظت داس إلاًمان حػلُم مهاسة الىالم فين ئِعين س أهذفي ىن وحذ الباخث

: ٌعخؼ أن ًخيلمىا باللغت الػشبُت الفصُدت وفلا بمخاسج  ؼالبؼ الٌُػني ألاٌو

أن ٌػبروا املىطىغاث املذسوظت إلى  ؼالبالخشوف وصفاتها. والثاوى: ٌعخؼُؼ ال

اليلماث البعُؼت. مثل غً الدعىق والجى والىاط وألاماهً والهىاًاث والعفش والدج 

 فيذ، ًجخمؼ الىاط ٍش ثل: رهبذ إلى العىق، وهزا الجى بوالػمشة والصخت والػؼلت. م

املُذان، ما هىاًخً؟، هخشج مً البِذ للعفش، رهب ألاب إلى مىت لُؤدي الدج. لىً 

ًخيلمىن الخالمُز ًخيلمىا اللغت الػشبُت مىاظبت بثلافتهم وال بثلافت الػشاب. هم 

ت.  ولماث "مً أًً حئذ؟" هم  فيالػشبُت لىً جىغُمها إلاهذووس ي خاصت املىاهجىبٍى

ب فؼبػا مً ممىً الخؼاء مىاظبت بثلافتهم وال بثلافت الػش اليلماث ًدذزىن هزه 

 املػنى امللصىد. في

خشون البذ ملخػلم ان وآفلذ وافم غىذ كٌى الفىص  ألاهذاف املزوىسة فيها

ت ومهاسة إلاجصالُت ومهاسة  اللغت الػشبُت أن ًيخاج زالزت مهاساث وهي مهاسة اللغٍى

ت البذ فيالثلافُت.  ت الصخُدت  مهاسة اللغٍى ملخػلم اللغت أن ٌػلمىا ألاصىاث اللغٍى

لها وحػٍشف كىاغذ اللغت واملفشداث وهُفُت اظخخذامها. ف فيوهُفُت   فيهؼلها وجفٍش

اظخخذام اللغت الػشبُت  فيمهاسة إلاجصالُت غلى مخػلم اللغت الػشبُت أن ًلذسوا 

م اللغت الػشبُت أن مهاسة الثلافُت البذ ملخػل فياغخباسها الصخُدت. و فيوهُفُت 

 . 27ٌػبروا أفياسهم وكُمتهم وغادتهم وخلىكهم

                                                           
27 Hafida Hamzaoui Elachachi, ―Exploring Cultural Barriers in EFL Arab Learners‘ 

Writing,‖ in GlobELT: An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional 
Language, vol. 199 (Antalya: Elsevier B.V. Procedia Social and Behavoral Sciences, 2015), 129–
36, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.496. 
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غً  2008العىت  2وهزالً هظام ؼؤون وصٍش الذًيُت إلاهذووس ي الشكم 

الػشبُت. ًىخب  واللغتجشبُت الذًً إلاظالمي  فيمػاًير الىفاءة واملدخىي اللُاس ي 

ٌ ألاهذاف حػ : لخىمُت كذسة إلاجصالُت باللغت الػشبُت لُم اللغت الػشبُت فُه وهي ألاو

ت )إلاظخماع والىالم واللشاءة والىخابت(. والثاوى : لُىمى  املؽخملت بأسبػت مهاساث اللغٍى

 فيالىعي غً أهمُت اللغت الػشبُت إخذي اللغت ألاحىبُت لجػل آلت الخػلم خاصت 

ش الفهم غً الخػلُم ب28حػلُم مصذس دًً إلاظالم ين اللغت والثلافت . والثالث: لخؼٍى

 .29ولخىظُؼ فهمها

 بمدرسة دار إلايمان جعليم مهارة الكالم  فييقة املسحعملة الطر 

حػلُم مهاسة الىالم بخلً املذسظت مً  فياظخػمل املػلم الؼشق املخىىغت 

لت املباؼشة  لت اللشاءة والؼٍش لت إلاهخلائُت والؼٍش لت العمػُت الؽفهُت والؼٍش الؼٍش

لت اظخخذمها املػلم هثيرا مً الؼشق ألاخشي.  أن مػلم  ىن هظش الباخثوهزه الؼٍش

لت الخػلُم املىافلت باملادة املذسوظت  فياللغت   فياملىحىدة جلً املذسظت ٌعخػمل ػٍش

 فيأٌو الخػلُم اظخخذم املػلم لغت الػشبُت مباؼشة إما  فيهخاب الػشبُت بين ًذًً و

لت الترهُبُت إؼاسة الخػلُم.  فيؼشح مادة الخػلُم وإما  يىن املػلم أن ٌعخخذم ػٍش ٍو

وظؽ ؼشح الخػلُم غلى ظبُل املثاٌ ؼشح املػلم الترهُب البعُؽ غً  فيإلاحمالُت 

    املبخذأ والخبر والفػل والفاغل وهائب الفاغل وغً خشوف الجش.

 كحاب العربية بين يديكجعليم مهارة الكالم باسحخدام 

هخاب الػشبُت بين ًذًً ًؤلفه الذهخىس غبذ الشخمً الفىصان والذهخىس 

اض مخخاس الؼاهش خعين و  الذهخىس مدمذ غبذ الخالم مدمذ فاطل. مؼبؼ بٍش

. ًىمل هزا الىخاب الفائم بالعمػُت الػشبُت للجامؼ فياململىت الػشبُت العػىدًت 

جألُف هزا الىخاب لُيىن مخػلم  فيوألاهذاف الشئِعُت  .CDو Mp3همثل هعِذ و

                                                           
28 Mahyudin Ritonga et al., ―Reformulating the Arabic Language Teaching Materials 

within the Framework of Generating New Cadres of Tarjih and Tajdid Ulama,‖ International 
Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 7 (2020): 185–90. 

29 Mahyudin Ritonga et al., ―Analysis of Arabic Language Learning at Higher 
Education Institutions with Multi-Religion Students,‖ Universal Journal of Educational Research 9, 
no. 269 (2020): 4333–39, https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080960. 
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 ً ً  فياللغت كادٍس يىن ماهٍش ت ومهاسة إلاجصالُت ومهاسة الثلافُت. ٍو  فيمهاسة اللغٍى

ت ٌػني مهاسة إلاظخماع ومهاسة الىالم ومهاسة اللشاءة ومهاسة  أسبػت مهاساث اللغٍى

وغىاصش اللغت التى ًظهش فُه هي ألاصىاث الخشوف واملفشداث وكىاغذ الىدى الىخابت. 

 والصشف وإلامالء.

الخيلم  فيهزا الىخاب كادسا  اظخخذمصالُت لُيىن مً مهاسة إلاج فيواللصذ 

لذس  لذس  فيباللغت الػشبُت ٍو ا ٍو ٍش جشجِب اليلماث  فيحػبير أفياسهم إما ؼفىٍا أو جدٍش

عخؼُؼ أًظا  حىاهب زلافت الػشبي  فيفهم الثلافت املىحىدة واملػشفت  فيوالخػبير. َو

 ومبذإ إلاظالم.

وال ًىحذ فُه اللغت  الفصحىملذم باللغت الػشبُت  املذسس يب ه الىخهز

حػلُم اللغت. ًلعمه إلى زالزت مشاخل  فيالػشبُت الػامُت وال ٌعخخذم اللغت الىظُلت 

ٌػني املشخلت للمبخذئين واملشخلت للمخىظؼين واملشخلت للمخلذمين وهخاب واخذ 

لىظُلت العمػُت حمُؼ املشاخل ًىمله بئسؼاد اظخػماٌ ا فيللمذسط وهخاب الؼالب 

هخاب الػشبُت بين ًذًً  فياملىطىغاث املذسوظت  ىن هىا ظُلذم الباخث .30 فُه

 :لب ألاٌو الجضء الثاوى" فُما ًلي"هخاب الؼا

 املىضىع أهم املىضىعات الىظيفية مادة مهارة الكالم

الخدذر غً الدعىق مً خالٌ 

جبادٌ الخىاساث والخػبير غً 

 الصىس.

الؼالب -الاظخفعاس-الترخُب

إلاظخجابت للؼلب -بأدب

 الخىحُه بأدب-بأدب

 الدعىق 

الخدذر غً الجى مً خالٌ جبادٌ 

خىاساث وأظئلت وأحىبت وأظئلت 

 اجصالُت

العؤاٌ غً الؼلغ والجى, 

الخػلُم غً الجى 

والثُاب،إلاظخفعاس غً 

 الىم، الذغاء للصخص

 الجّى 

الخدذر غً ألاماهً مً خالٌ  العؤاٌ غً العبب، إبذاء  الىاط 

                                                           
30 Kaharuddin, ―Muhawalat Tanmiyyah Maharah Al-Kalam Fi Ta‘lim Al-Lughah Al-

‘Arabiyyah Bi Al-Ma‘had Al-‘Ali Li As‘adiyyah Sulawesi Al-Janubiyyah,‖ Lisania: Journal of Arabic 
Education and Literature 3, no. 2 (2019): 217–30, https://doi.org/0.18326/lisania.v3i2.217-230. 
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خىاساث وأظئلت وأحىبت جبادٌ 

 وأظئلت اجصالُت

الشأي، العؤاٌ غً الىظُلت 

 املىاصالث وميان الػمل

 وألاماهً

 

جبادٌ أظئلت وأظئلت اجصالُت جذوس 

 ولها خٌى أهىاع الهىاًاث.

إلاظخفعاس غً الهىاًاث 

 املفّظلت والخُاساث
 الهىاًاث

 جبادٌ أظئلت وإحاباث مثل :

الدجض، والجىاصاجى وإلاكامت، 

 وفلذان ألامخػت

إلاظخفعاس غً اكذًم 

الخذمت، جلذًم مػلىماث، 

 فلذان ألاؼُاء.

 العفش

إحابت غً أظئلت ، وإحشاء خىاساث 

ألظئلت اجصالُت جذوس ولها خٌى 

 الػمشة والدج.

إلاظخفعاس غً كظاء 

الػؼلت، أداء ميعً 

 الػمشة، أداء الدج

 الدج والػمشة

 

أظئلت وإحاباث، والخػبير  جبادٌ

غً مدخىي صىس جذوس ولها خٌى 

 الصخت واملشض.

اسة الؼُب، املىغذ،  ٍص

الخػبير غً ألالم، والؼلب، 

 الذغاء بالؽفاء

 الصخت

جبادٌ خىاساث، غً أظئلت 

بالصىس، غً اجصالُت جذوس ولها 

 خٌى الػؼلت والعفش وألاغُاد 

إلاظخفعاس غً ألاغُاد 

 والػؼالث، العفش
 الػؼلت

الثلافت املىحىدة  ىن لباخثاوضح رالً الىخاب  فيمً املىطىغاث املزوىسة 

 فُما ًلي :

 الباب الحاسع : الخسىق 

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

مىخبت الىخب  فيبين سحلين  الخىاس 

بمملىت الػشبُت العػىدًت باظخػماٌ 

اٌ  .ٍس

 

وآخشا  كاٌ الخاحش للبائؼ : اهال وظهال 

آخش الخػلُم ٌعمؼ كشاءة آًاث اللشآن.  في

جذٍسب إلاظخماع وهؼم الخشوف "ض" : 

وظىسة الىدل  162ظىسة فاجذ ألاًت 

 76الشخمً ألاًت وظىسة  58ألاًت 

وظىسة اليعاء  13وظىسة للمان ألاًت 
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 ًلاٌ ؼىشا "وال ؼىشا"

 

ل وحجاب  واملشأة جلبث فعخان ػٍى

 ملىن وال ًظهش بها وحهها 

 

ًديئ الخاحش بائؼ املشأة بالعالم "مشخبا 

 أي خذمت ؟" 

ىسة هىد ألاًت  57ألاًت   122ٍو

 الباب العاشر : الجى

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

الضوج وصوحخه غً الجى.  بين الخىاس 

خاسج  فيظألذ الضوحت غً الجى 

البِذ خُىما  فيالبِذ. ظىذ الضوحت 

 خشج الضوحها.

 

لٌى "هزه ًؤافم الشحل فىشة  صوحخه ٍو

 فىشة ػُبت"

 

واملشأة جلبث فعخان ػىٍل وحجاب 

 ملىن وال ًظهش بها وحهها 

 

ًديئ الخاحش بائؼ املشأة بالعالم "مشخبا 

 أي خذمت ؟" 

كاٌ الضوج ؼىشا لضوحخه التى جخذمه 

 العاي الخش بلٌى "باسن هللا فًُ"

 

بلٌى "إن ؼاء هللا" كبل الخخؼُؽ إلى 

 الغذ فيالعىق 

  ٌ  "الخمذ هلل" ألن كذ مش الصُف بلى

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث اللشاءن.  في

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف "طا" :  جذٍس

وظىسة  23-22ظىسة اللُامت الُت 

وظىسة الؽػشاء ألاًت  12الدجشاث ألاًت 

وظىسة  11وظىسة للمان ألاًت  4

 40وظىسة فاػش ألاًت  3السجذة الُت 

ة إلاظشاء وظىس  21وظىسة خذًذ ألاًت 

 8ألاًت 

 الباب الحادي عشر : الىاس وألاماكن

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب
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بين سحلين غً هلل مً الػشاق  الخىاس 

 إلى مملىت الػشبُت العػىدًت للػمل

 

مملىت العػىدًت  فيدسط الُماوي 

ػمل فيها غلى اهثر مً غؽش  الػشبُت َو

 ظىىاث وهم معشوسون فيها

  

ٌعخخذم ًىم الػؼلت لزهاب إلى مىت 

 مسجذ الخشام فيلُؤدي الػمشة 

 

بلٌى "إن ؼاء هللا" كبل جخؼُؽ الػؼلت 

 إلى جىوعُا 

 

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث  في 

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف  اللشاءن. جذٍس

وظىسة  23ت املائذة ألاً" : ظىسة ر"

ألاًت  اليعاءوظىسة  13ألاًت  الػىىبىث

  27-26ألاًت  إبشاهُمة وظىس  176

 الباب الثاوى عشر : الهىايات

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

 بين سحلين غً هىاًتهما  الخىاس 

 

اطت  وهىاًتهما هي اللشاءة والعفش والٍش

 والػؼلت

 

 هم ًمليىن املىخبت الىبيرة

 

 هما ًخفلان أن اللشاءة هي هىاًت ػُبت

 كشاءة هخاب إلاظالمي واملجالث فيهىاًت 

 

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث  في 

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف  اللشاءن. جذٍس

وظىسة  3"ػ" : ظىسة البروج ألاًت 

ش ألاًت  وظىسة اليعاء ألاًت  29-28الخيٍى

  26وظىسة اٌ غمشان ألاًت  41
 

 الباب الثالث عشر : السفر

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

املؼش. وظأٌ  فيالػامل بين  الخىاس 

 ساهب باليلماث ػأي خذمت؟"

بلٌى "العالم غلُىم" إلى غامل الهجشة 

لٌى العامؼ "وغلُىم العالم اهال  ٍو
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كذم الػامل الخبر ملجيئ إلى املؼش 

  ظاغخين كبل الجذٌو للزهاب

 

 

 هما ًخفلان أن اللشاءة هي هىاًت ػُبت

 وظهال"

لٌى "ؼىشا حضان هللا   خيرا"ٍو

 

 

 

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث  في 

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف  اللشاءن. جذٍس

وظىسة  4-1ألاًت  الشخمً" : ظىسة ا"

ألاًت  الؽمغوظىسة  35-31ألاًت  الىباء

1-10  

 الباب الرابع عشر : الحج والعمرة

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

ؼهش  فيسحلين غً الػؼلت  بين الخىاس 

 سمظان

 

مىت واملذًىت. أن  فيالػؼلت جؤدي 

 فيجؤدي الصىم والػمشة والصالة 

 مسجذ الخشام ومسجذ الىبىي 

 

 

الخىاس بين ألاب وابىه غً الػمشة 

 الىحج

  

 

مسجذ الخشام  فيالصىم والصالة 

 ومسجذ الىبىي 

 

املُلاث  فيالػمشة. بػذ ما وصل الدجج 

لبث لباط إلاخشام  خين ػلىع الؽمغ ٍو

ىىي لُؤدي   الػمشةٍو

 

مسجذ الخشام بػذ صالة  فيبػذ ما وصل 

الػصش وهم معشوسون فُه. ًؼىف 

صلى سهػخين خلف  الىػبت ظبػت مشاث ٍو

 ملام الىبي

العاعي بين الصفا واملشوة ظبػت مشاث 

الػشفت  فيزم الخدلل. بػذ رالً الىكىف 
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زبذ ألاطحى  زم رهاب إلى مضدلفت واملىا ٍو

والخدلل. زم الشحىع إلى مسجذ الخشام 

لُؤدي ػىاف إفاطت وبػذ سمي الضمشة 

خ  فيًؤدي ػىاف وداع    13أو  12الخاٍس

 مً ري الدجت

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث اللشاءن.  في

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف " " : يجذٍس

 ٌغوظىسة  6-2ألاًت  الفاجدتظىسة 

 32-25ألاًت  ػهوظىسة  5-1ألاًت 

 الباب الخامس عشر : الصحة

 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

ظين الخىاس بين   فياملعدؽ فيمٍش

 

 

ألاٌو ظيزوسه إلى دهخىس ألاظىان وألاخش 

 إلى ػبِب ألاهف والخىجشة

 

وواغذ كبل املضاوحت وحاء زالزين دكائم 

 كبل مىغذ بالؼبِب

 

 

اخذ باخذ ولىً افؽى العالم  ال ٌػشف

جُب وغلُىم العالم  غلُىم ٍو

 

جُبه  ًفؽى ألاظخار العالم إلى جلمُزه ٍو

 وغلُىم العالم وسخمت هللا

 

كاٌ ألاظخار "ؼىشا" بػذ حعلُم الشظالت 

 مً جلمُزه

 

آخش الخػلم ٌعمؼ كشاءة آًاث اللشاءن.  في

ب إلاًخماع وهؼم الخشوف " " : وجذٍس

وظىسة  15-13ألاًت  الغاؼُتظىسة 

  6-1ألاًت  الؼىس وظىسة  4ألاًت  الؽػشاء

 الباب السادس عشر : العطلة
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 إلاسالم فيثقافة  ثقافة العرب

 فيالخىاس بين ألاب وابىه غً ًىم الػُذ 

 إلاظالم

 

الخىاس بين ألاب وابىه غً الػؼلت 

 وهُف آسائهم

 

 فيابىه لُؤدي الػؼلت وحذ ألاب آساء 

مصش وؼشح لهم أن الزهاب بالؼائشة 

 غالُت واللشاس لعخخذام العفُىت 

 

وكاٌ ابً ألبُه الؽىش ألن آسائهم مخلبل 

لٌى "ؼىشا ًا أبي"  ٍو

 

الخىاس بين ألاظخار مؼ خمعت جالمُزه 

لِعئلهم امليان التى ًئذيهم الػؼلت. 

لٌى ألاظخار "الػؼلت ظػُذة"  ٍو

إلاظالم أن لهم الػُذًً. الػُذ  فيؼشح 

الفؼش والػُذ ألاطحى. وغُذ الفؼش ًؤده 

 مً ؼىاٌ بػذ ؼهش سمظان زالزين اًام 1

 

ووحب إلظالم أن ًؤدي صواة الفؼش كبل 

ضوس أهليهم بػذها  صالة غُذ الفؼش ٍو

 وأصخابهم

 

صالم غُذ ألاطحى زم كام املعلمىن 

ضوس بِذ أهلهم  ًزبذ ألاطحى ٍو

لٌى "إن ؼاء هللا"وأصخابهم   ٍو

 

 

جصف البُاهاث أغاله اللُم الثلافُت الىاسدة في هخاب الػشبُت بين ًذًً 

باداهج.  خىظؼتالزي ٌعخخذمه املػلم لخػلُم مهاسة الىالم في مذسظت داس إلاًمان امل

والثلافت التي ٌعخخذمها املعلمىن في خُاتهم  الػشبُتهىان فشق واضح بين الثلافت 

الُىمُت. جم جبني ولخا الثلافخين في هخاب الػشبُت بين ًذًً لخػلُم الؼالب في حػلم 

 مهاسة الىالم.

 بجهة كحاب العربية بين يديك دار إلايمانمدرسة  فيالثقافة املسحخدمة 

الػشبُت بين ًذًً غىذ خُاتهم  بهخا في املىحىدةالثلافت  ؼالبال خذماظخ

رالً الىخاب واملعخخذم  فيخالصت الثلافت املىحىدة  ىن الُىمُت. وبهزا ؼشح الباخث
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بذاًت الخيلم إما  فيول الللاء و فيافؽىا العالم "العالم غلُىم" ( 1) جلً املذسظت: في

ى هللا الخػشفاث بعلعلت الىبي صل( 2. )وألاظشة وشخص آخش أو الضمالء الصخابتإلى 

غلُه وظلم ومماسظت الصالوة إلُه "اللهم صل غلى مدمذ وغلى آله وأصخابه 

ىا  فيحعمُؼ كشاءة آًذ اللشآن  ؼالبماسط ال( 3. )أحمػين"  فيآخش الباب الخػلم جمٍش

با  . هؼم الخشوف وألاصىاث واملفشداث والخػبير )مهاسة الىالم( فيمهاسة إلاظخماع وجذٍس

ل وحجاب وهزا داٌ غلى أنهم املعلمىن ج في الؼالبوحب غلى ( 4) . لبِغ لباط ػٍى

املسجذ وكام مً الىىم صباخا  فيالخىاس بين ألاظخار والخالمُز غً غملُت الصالة ( 5)

مماسظت و  شخاضامل في الؼالبًخىطأ ( 6. )إلكامت صالة الصبذ وجالوة اللشآن بػذه

وحهه إال مؼ مداسمها  الؼالبظهش الً( 7. )ًىم الػؼلت فيكشاءة آًاث اللشآن 

( 9. )املشأة أخشي و الشحل آخش وبين املشأة و مماسظت الخىاس بين الشحل ( 8. )وصذًلتها

الخػبير للخعجب "ماؼاء هللا" و"ظبدان هللا" و"الخمذ هلل" وأظخغفش هللا" و"إن ؼاء 

 .هللا" وغيره

 الخاثمة

اللغت  حػلُمغملُت  فيمهاسة الىالم غلى أظاط الثلافت مهم حذا حػلُم 

. املذسوظتالػشبُت. بئطافت إلى حػلُم اللغت ألاحىبُت ًدخاج إلى مػشفت زلافت اللغت 

 .املذسوظت ةدُم املاحػلا بثلافت اللغت املزوىسة لِعهل والبذ غلى املػلم أن ًيىن فاهم

جبين هزه الذساظت أن اللُم الثلافُت املأخىرة مً هخاب الػشبُت بين ًذًً في مذسظت 

ًمان املخىظؼت املخياملت فاداهج بئهذووس ي هي ما ًفػله الؼالب ول ًىم، مثل داس إلا 

إللاء الخدُت غىذ أٌو للاء، وغذم املصافدت بين الشحاٌ واليعاء، والخػىد غلى 

الىؼم الجُذ للجمل، وما أؼبه رلً. مً الظشوسي اخخباس فاغلُت اظخخذام هخاب 

مهاسة الىالم لذي الؼالب، لُصبذ الػشبُت بين ًذًً هىخب املذسس ي في جدعين 

 
ً
مهاسة الىالم لخػلُم  املذسس ي في اخخُاس هخاباللغت الػشبُت بئهذووعُا  ملػلميمشحػا

 الصخُذ.
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