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 مقدمة

تعد ايًغ١ ايعرب١ٝ َٔ أغسر ايًغات َاد٠ ٚأطٛعٗا يف تأيٝف ازبٌُ ٚصٝاغ١ ايعبارات، 
ٚتتا ر  يف اررسً ١   . بٓا٥ٗ ا  ياا  ٚايهًُات اي ي تٓاش م َ دارى  يغ١ ١٦ًَٝ باألفٗٞ 

أصبح َٔ ايطرٚرٟ فٚضباٛ ات،  أْاظٝد قرا٠٤،  تدرٜبات،  األشاش١ٝ إىل أمناط يغ١ٜٛ،
ايعٌُ ع٢ً تٝصري تعًِٝ ايًغ١ ايعرب١ٝ فٗٞ يٝصت يغ١ ص عب١ نُ ا ٜعتك د اي بع ،     

يهٓ ٘    .(1967اسبدٜ دٟ  )  رتبع١ يف تدرٜصٗا٥ل ٚاألشايٝم اٚإمنا صعٛبتٗا يف ايطرا
ُهٔ ايٛصٍٛ إىل عد٠ طرم يتعً ِٝ ايًغ ١ يف ٚق ت ق  ري     َٔ ارَع ايبشح ٚايدراش١ 

ٚجبٗد َعكٍٛ، ٚربتًف صعٛب١ تعًِ ايًغ١ تبعا يصٔ ايدارط ٚايب١٦ٝ اي ي ٜعٝغ فٝٗ ا  
الفٗ ا  أثٓا٤ تعًُ٘ يًغ١، ٚربتًف صعٛبتٗا سصم طبٝعتٗا َٔ سٝح َعابٗتٗا أٚ اخت

يف اي ٛت أٚ ايهتاب١ يًغ١ ايدارط األص١ًٝ، َٚٔ ثِ ٜصٌٗ ع٢ً ايعربٞ َ جال تعً ِ   
 .ايًغ١ اياارش١ٝ أٚ األرد١ٜ، ٜٚعل عًٝ٘ تعًِ ايًغ١ اي ١ٝٓٝ

ايعرب١ٝ  عٓد  تعًُ ٘    غريإ َٔ اِٖ ارعهالت اي ي  تٛاد٘ ايدارط  ايٓاطل  ب
ازبٛاْم ايًغ١ٜٛ  ايٞ  ايًغ١  ايعرب١ٝ  يًغ١  ايعرب١ٝ   اْ٘ ٜتأثر بًغت٘ االّ ٜٚٓكٌ بع 

ٚ  حي اٍٚ اش تدداّ  ترانٝب ٘  ارعرٚف ٘      أفُجال  حياٍٚ  إ  ٜٓكٌ  اصٛات  يغت٘  االّ  
ٚ  غ ري  لي و ش ٓشاٍٚ    أيف  يغت٘  نإٔ  جيُع  بع   ايهًُات  عًٞ  اٚزإ  يغت ٘   

عًُ ٘ يًغ ١    ايتعرف عًٞ ارعهالت اي ي تٛاد٘ ايدارط ايٓاطل بغري ايعربٝ ١  عٓ د ت  
ٖ هٙ   ف ُٝهٔ يٓ ا إٔ ْ  ٓف    .ايعرب١ٝ  ثِ عباٍٚ تاصريٖا ٚٚضع ايعالز ارٓاشم هل ا 

 :ُٖا قصُنيارعهالت إىل 
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نٌ َا ٜتعًل يف طبٝع ١ ايًغ ١    ٜٚٓدرز ذبت ٖهٙ ارعهالت:   ارعهالت ايًغ١ٜٛ .1
 .ٚنتابٞ ،ٚداليٞ ، َٔ ْظاّ صٛتٞ، صريف، ٚ عبٟٛ

 ذبت ٖ هٙ ارع هالت اي  ي يٝص ت هل ا عالق ١      ٜٚٓدرز :  ارعهالت غري ايًغ١ٜٛ .2

 بطبٝع١ ايًغ١ إال أْٗا تؤثر يف تعًِٝ ايًغ١ بعهٌ َباظر ٚ فعاٍ َٓٗا ارع هالت 

 اإلدتُاع١ٝ،  ارعهالت ايجكافٝ ١،  ارع هالت ايٓاص ١ٝ ٚارعرفٝ ١، ارع هالت     

ٜ دخٌ َ ٔ ض ُٓٗا ارع هالت ايةبٜٛ ١ ٚ      ، ٚاالقت اد١ٜ، ٚارعهالت ايتارخيٝ ١ 
 .ايتدرٜض طرا٥ل

ٚ  ٖٚهٙ ارعهالت َعظُٗا َٛدٛد٠ ٚ َت ٛافر٠ ي د٣ ن ٌ َ ٔ ارعً ِ ٚار تعًِ،      
ِ     أِٖايدراش١  عًٞ  ٖٙه  ةنسش ط رم   ضباٚي ١ اجي اد   ارع هالت  اي  ي تٛاد ٘ ار تعً

 .ِ ايًغ١ٝيًُعًُني ايٛصٍٛ إىل اهلدف ارٓعٛد َٔ تعً عالدٗا ست٢ ٜتص٢ٓ
اي  ٛت١ٝ   )ايًغٜٛ ١  ع هالت   ايتع رف  عً ٞ  ار  ٗدف  ٖهٙ  ايدراش ١  اي ٞ   ت

اي ي  تٛاد٘  ايدارط  ايٓاطل  بغ ري  ايعربٝ ١  عٓ د       (ٚايٓش١ٜٛ  ٚاي رف١ٝ ٚايدالي١ٝ
عًٞ ارع هالت ٚايتش دٜات اي  ي تٛاد ٘ ارعً ِ ايك ا٥ِ        ايتعرفٚ  .تعًُ٘  يًعرب١ٝ

يف  اقةاح  بع   اسبًٍٛ  اي ي  تصاِٖ  ثِ   .بغريٖابتدرٜض ايًغ١  ايعرب١ٝ يًٓاطكني 
 .ِ  ايًغ١  ايعرب١ٝ  يًٓاطكني  بغريٖاٝتصٌٗٝ  تعً

 مصطلحات  ادلراسة

ار  طًشات  أع الٙ      تعرٜ ف قبٌ   االْتكاٍ  ايٞ  َسٜد  َٔ  ارٓاقع ١،  الب د َ ٔ     
ٖٚ  هٙ  حبٝ  ح  اْ  ٘ ش  ٝهٕٛ  َ  ٔ  االش  ٌٗ فٗ  ِ  االط  ار ايٓظ  رٟ هل  هٙ  ايدراش  ١  

عًِ االصٛات، عً ِ  : ار طًشات  عبارٙ  عٔ  ازبٛاْم  االربع يًغ١  ايعرب١ٝ ٖٚٞ 
نُا  إ  ٖها  ايتعرٜف  شٛف  ٜعهٌ  اإلط ار   ايٓشٛ، عًِ اي رف، ٚعًِ ايدالي١، 

اي ي  ٜٛادٗٗ ا  َتعًُ ٛ  ايًغ ١     ايٓظرٟ  ايهٟ  شتتٓاٚي٘  ايدراش١  رعرف١  ارعهالت 
ٚ   َٔ  َٓظٛر بغريٖا  ايعرب١ٝ  َٔ ايٓاطكني  ٞ عب ٟٛ، ص ريف، ص ٛتٞ  ، َ ع  اجي اد    دالي 

 .اسبًٍٛ ارٓاشب١  يهٌ داْم َٓٗا

 عًِ األصٛات  . 1
ٖٛ  اسد  فرٚ   عًِ  ايًغ١  ٖٚٛ ايعًِ  ايهٟ  ٜتٓ اٍٚ  دراش ١  االص ٛات  ايبع ر١ٜ      
 دراش١  ع١ًُٝ َٔ  دٛاْم  طبتًا١  َٚتها١ًَ  بدا٤ا  َٔ  خرٚز  اي ٛت  َ ٔ  ارُ ر   
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ٜٚ  درى    اي   ٛتٞ  ٚاْتٗ  ا٤  بٛص  ٍٛ  اي   ٛت  إي  ٞ  االلٕ  ث  ِ  ار  ذ  فٝص  ُع   
 .  (152ص 2اشب ا٥ص ز)

 Syntax عًِ ايٓشٛ  . 2
١َُٗ: تطًل ن١ًُ عبٛ عًٞ عد٠ َعإ َٓٗا:  تعرٜا٘ يغ١ ٕ     ،اْيِذ َْٖب ت  َْْش َٛ ف ال   ،تكٍٛ َل

ََٗت   ٘ :أٟ  ٌ ،. ِد ٘  ٚاِرْج    َّ   د  :تك   ٍٛ   َٚٓٗ   ا ايعه   ْب ٞهَ َش ٘   ،َْْش   ٛ  َعًِ     ٗ أٟ ِظ   ْب
 ًُ٘ َِْج ايعً ِ بايكٛاع د اي  ي    : َعٓ اٙ   يف اص طالح ايعًُ ا٤   (.  57: 1االْ اف،ز).َٚ

َٚاِخِر ايهًُات ايعرب١ٝ يف ساٍ ترنٝبٗا َٔ اإلعراب، ٚايبٓ ا٤ َٚ ا    ّ  أ ٜ ْعَرف بٗا أسها
 (. 1979ايكامسٞ، ).ٜتبع ليو

  Morphologyعًِ اي رف . 3
 رع إ  َك  ٛد٠،   تأٚب ٌ األص ٌ ايٛاس د    :  ٚاصطالسا  ٖ ٛ . تغٝريٖٛ اي: تعرٜا٘ يغ١

ف إ  ايتغ ٝري  يف  األفع اٍ  ٜص ُٞ       .ٚتغٝري  يف  ب١ٝٓ ايه١ًُ عٓ د  اخ تالف  ارع     
 .(2000اشب ا١ْٚ، ) ت رٜاا  ٚيف  األمسا٤  ٜصُٞ  اظتكاقا

 Semanticsعًِ  ايدالي١ .  4

الا  ( 2/130إْب اٙ اي رٚا٠   )ٜعترب  عًِ  ايدالي١  َٔ  ايعًّٛ  اسبدٜج١  ايٓعا٠  ْص بٝا  
  ،ٖٛ  ايعً ِ  اي هٟ  ٜ درط  ارع      : َا  قٝض  بارٚ   عًِ  ايًغ١  االخرٟ، تعرٜا٘

نٌ  َا  ٜت  ٌ  بدراش ١  ايدالي ١،  ش ٛا٤  أناْ ت  خاص ١  ب ايًا          حبٛث٘ تعٌُ  
 .(17،1988  ،أمحد طبتار)زب١ًُ  ارارد،  اّ  ناْت  خاص١  با

 ناطق بغري العربية عند تعلمه لهااملشالكت  اليت  تواجه ادلارس ال 

تعٛد إىل طبٝع١ ايًغ١ فٝع ٛد بعط ٗا    إ ارعهالت  اي ي  تٛاد٘ َتعًِ ايًغ١ ايعرب١ٝ 
اآلخ ر إىل ايا رٚم ب ني يغ ١ ايه الّ ٚيغ ١        بع  اسبرٚف ٚبعط ٗا إىل صعٛب١ ْطل 

ارٓاٖر فُردٖا إىل إٔ ارٓاٖر ارعتُد٠ يف  يعكبات اي ي قد تٓبع َٔ طبٝع١أَا ا, ايهتاب١
ٚايهتاب١ ٚايةمج١ ٚقًُا تراعٞ ايا رٚم ايًغٜٛ ١    تعًِٝ ايعرب١ٝ ترنس ع٢ً َٗار٠ ايكرا٠٤

ارٛدٛد٠ بني ايًغ١ ايعربٝ ١ ٚايًغ ١ ايكَٛٝ ١     (ايٓش١ٜٛ ٚايدالي١ٝ ،اي رف١ٝاي ٛت١ٝ، )
ٜٚٓ درز ذب ت ٖ هٙ      .تعهٌ عب٦ًا ع٢ً ارتعًِ يغ١ راق١ٝ فًٓٝايًُتعًِ نُا أْٗا تعتُد 

بطبٝع١ ايًغ١ إال أْٗا ت ؤثر يف تعً ِٝ ايًغ ١ بع هٌ      ارعهالت اي ي يٝصت هلا عالق١
 ،مبٗ ارات خاص ١   ٜٓبغٞ إٔ ٜتُت ع  يًٓاطكني بغريٖاايعرب١ٝ  َباظر ٚ فعاٍ َعًِ ايًغ١
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ِ   فُعًُ  ، ٖٚها قًُا ٜتشكل يف َعًِ ايعرب١ٝ نُا ْع رف  خرجي ٛ   ٛ ايًغ ١ ايعربٝ ١ ٖ 
 أقصاّ ايًغ١ ايعرب١ٝ ٚقد بٓٝت َٓاٖذٗا يتسٚد ايطالب مبعًَٛات دقٝك ١ ٚعُٝك ١ ق د   

مبٗارات  تهٕٛ أنرب بهجري مما حيتاز إيٝ٘ َتعًُٛ ايعرب١ٝ فطاًل ع٢ً أْٗا ال تسٚد طالبٗا
 ٔ  ٚميه ٔ ايك ٍٛ أْ ٘ ٜٓبغ ٞ إٔ ٜه ٕٛ َعً ِ ايًغ ١ لا       , إٜ اٍ َا تعًُٛٙ إىل اآلخ رٜ

 (.2000طع١ُٝ، ) ناا٤ات َٚٗارات خاص١ يٝهٕٛ ْادشًا
ترٟ  ٖهٙ  ايدراش١  إ عًٞ  َعًِ ايًغ١  ايعرب١ٝ  بعد ربرد٘ َٔ اقصاّ ايًغ١  
ايعرب١ٝ  عًٝ٘  إ  ٜتًكٞ  دٚر٠  تدرٜبٝ ١  يف  ط رم  ايت درٜض ٜتدًً ٗا عُ ٌ حب ٛخ       

 يًغ ١ ايعربٝ ١ َ ٔ    َٝدا١ْٝ  رعرف١ ارع هالت  غ ري ايًغٜٛ ١ اي  ي تٛادٗ ٘ ار تعًُني      
ايٓاطكني بغريٖا س ي ٜتاادْٚٗا ٚبٗ ها  ٜهتص بٕٛ نا ا٤ات عايٝ ١ ٚظباس ا يف طرٜك ١       

 .ايتعًِٝ
إٕ إسد٣ أِٖ ارعهالت ٖٞ االشتعا١ْ مبٓاٖر غرٜب١ عٔ ايعرب١ٝ  طع١ُٝ،  ٜرٟ

ٖٛ األشًٛب ايهٟ نإ َتبعًا يتعًِٝ ايعرب١ٝ  َجٌ ،أعدت يتدرٜض يغات أخر٣ غريٖا
اعتُاد َٓٗر آخر ٜك دّ ايهًُ ١ عً ٢ اسب رف ٖٚ ٛ       مت اسبرف قبٌ ايه١ًُاالبتدا٤ ب

عرب١ٝ عً ٢ َ ٔ ٜتعًُ ٕٛ ايعربٝ ١ ٚإمن ا مت       َٓٗر مل ٜصتٓتر َٔ خالٍ إدرا٤ دراشات
ايطرٜك ١ األٚىل  ب ٚبٓ ا٤  عً ٞ خربت ٘ َٚعرفت ٘    اختٝارٙ بٓا٤ ع٢ً دراشات غ ري عربٝ ١   

ردح إٔ تهٕٛ ٖهٙ ايطرٜك ١ َ ٔ   ٜٚاإلَال٤  الس  ايتدْٞ ايعدٜد رصت٣ٛ ايطالب يفٜ
ترٟ  ٖهٙ  ايدراش١  إ  اْصم  ط رم  تعً ِٝ  ايًغ ١  ايعربٝ ١         .أشباب ٖها ايتدْٞ

يًٓاطكني  بغريٖا ايطرم ارتبع١ يف دراش١ عًِ ايتذٜٛد ٚاي ي  تتٛفر  َٓٗا  ايعدٜد  َٔ  
   .ايهتم

 املشالكت غري اللغوية.  1

 ارعهالت االدتُاع١ٝ  -أ 
األدٓيب إلا أراد إٔ ٜتعًِ ايًغ ١ ايعربٝ ١ فهْ ٘     ايطايم إ: أَج١ً ٖهٙ ارعهالتَٚٔ  

يف ايتعًِ فاٞ ٖهٙ اسباي١ فهْ٘ شٝٛاد٘ َع هالت   شٝتٛد٘ إىل ايبالد ايعرب١ٝ رغب١ َٓ٘
 :َٓٗا ( 1976يطاٞ، )َتعدد٠ 

ف هٕ ار تعًِ    :اجملتُع ايعربٞ َ ٔ سٝ ح ايع ادات ٚ ايتكايٝ د     َعه١ً ايتأقًِ َع .1
 .َع ايعادات ٚ ايتكايٝد ايعرب١ٝ د٘ صعٛب١ يف ايتأقًِشٝٛا
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فًهيو البد إٔ ٜتعرف ارتعًِ ع٢ً  : َعه١ً ايتعرف ع٢ً سطار٠ اجملتُع ايعربٞ .2
ٚليو ٜصاعد عً ٢   ،ارتع١ًُ َعامل اسبطار٠ ايعرب١ٝ ست٢ ٜٓصذِ َع طبٝع١ ايًغ١

 .بِٝٓٗ فِٗ اياهر ايصا٥د يف ايًغ١ ألٕ ايًغ١ ٖٞ ْكط١ ايتٛاصٌ

ال  :راد اجملتُع ايٛاسد بعط ِٗ اي بع   أف طرا٥ل أٚ األشايٝم اي ي خياطم بٗااي .3
 .ربتًف سصم دٓض ارتشاٚرٜٔ ٚ ايصٔ

4.     ٌ فعٓ دَا خيط ٧    : َعه١ً ايدَر َع أبٓا٤ ايًغ١ ايجاْٝ ١ ٚ خ ٛفِٗ َ ٔ رد٠ اياع 
ٚ ٖ ها ٜ ؤدٟ ب ايطبع إىل ارب اى      ،ياظ ١ َعٝٓ ١ ف هِْٗ ٜص درٕٚ َٓ ٘      ارتعًِ يف

 .ًِعيًُت

يهيو عًٝ ٘ إٔ ٜ تعًِ    : شٝاقٗا اشتدداّ بع  ايعبارات ٚ ار طًشات يف غري .5
 .ارٛاقف اياع١ًٝ يتًو ايتعابري

 .اختالف ادباٖات ارتعًُني ٚ تعدد ايجكافات داخٌ اسبذر٠ ايدراش١ٝ .6

 ارعهالت ايٓاص١ٝ -ب 
ٚ  ٚ ميهٔ ت ٓٝف ٖهٙ ارعهالت ضُٔ صباٍ ٚاسد ٖٛ ايا رٚم اياردٜ ١ غ ري ايًغٜٛ ١    

 :ٓكصِ ايٜٞ
 :ايدٚافع عبٛ ايتعًِ  .1
اسبافس ٜعهٌ أ١ُٖٝ نبري٠ يف ظباح ارتعًِ أٚ فعً٘ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  ايدافع أٚ 

ٚ ، ٖ هٙ اي دٚافع  َ ٔ  ، ٚايجا١ْٝ يًغ١ ايًغ ١ يكط ا٤   ار تعًِ  ش تعُاٍ  إايتٛاص ٌ 
سص م طبٝع ١    َتطًبات٘، غ ري إٔ ٖ هٙ اسباد ١ ربتً ف َ ٔ ظ دص إىل آلخ ر       

 .ٚ ثكافت٘ايعدص ٚ ب٦ٝت٘ 
دٚافع اْدَاد١ٝ ( 1) :ايًغ١ إىل ْٛعني ر٥ٝصني ُٖا تكصِ ايدٚافع عبٛ تعًِ  

فايدٚافع االْدَاد١ٝ ايتها١ًَٝ ٖٞ اي ي ٜه ٕٛ    .َاد١ٜ دٚافع ْاع١ٝ( 2).تها١ًَٝ
اهل دف ٖ ٛ االْ دَاز َ ع أٖ ٌ ايًغ ١ ٚ ايرغب ١ يف         فٝٗا ايدافع إىل تعًِ ايًغ١

ايدٚافع َٔ َتعًُٞ ايًغ١ ايعربٝ ١ ايٓ اطكني    ايعٝغ َعِٗ ٚ غايبا َا تهٕٛ ٖهٙ
ايٓاع١ٝ اراد١ٜ ٖٞ اي ي ٜهٕٛ فٝٗا اي دافع   أَا ايدٚافع ،بغريٖا َٔ أبٓا٤ ارصًُني

 ٍ ع٢ً عٌُ أٚ ظٗاد٠َٛعني ناسب  إىل تعًِ ايًغ١ ايجا١ْٝ َٔ أدٌ ذبكٝل ٖدف
 .(1967اسبرٜرٟ، )

اًَٝ ١ أق ٣ٛ يف عًُٝ ١    ايته ٚقد أثبتت ايدراشات بإٔ ايدٚافع االْدَادٝ ١   
بايًغ١، غري إٔ ٖٓ اى   ايتعًِ ألٕ ارتعًِ يف ٖهٙ اسباي١ ٜتكُص ظد ١ٝ ايٓاطل
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اسبرٜ رٟ،  )اهل دف  دراشات أثبتت إٔ األَر ٜتعًل بٓٛع١ٝ ارتعًُني ٚطبٝع١ ايًغ١
1967). 

 :  تتااٚت َٔ ظدص إىل آخر ٚ هلا أربع١ دٛاْم فرص ايتعًِ:  فرص ايتعًِ . 2 
 : عُاٍ ايًغ١فرص اشت.  أ 

اهلدف االشاط َٔ تعًِ ايًغ١ ٖٛ اشتعُاٍ ايًغ١ فهٕ ع١ًُٝ اي تعًِ   إلا نإ
اش تعُاٍ ايًغ ١ تتا اٚت َ ٔ ظ دص آلخ ر سص م         ت بح أفطٌ ٚ فرص

فاجملتُعات ايجٓا١ٝ٥ ايًغ ١ ته ٕٛ ايًغ ١     ،٦اتِٗ ٚ ثكافاتِٗ ٚ طبٝع١ سٝاتِٗبٝ
، نُ ا إٔ  غريٖ ا أنج ر َ ٔ    اهلدف إسد٣ يغاتِٗ ايرمسٝ ١ فغ را اش تعُاهلا   

 .َٝادٜٔ ايعٌُ ٜتطًم َٔ ايعدص اشتعُاٍ ايًغ١ اهلدف
 :ب١٦ٝ ايعٌُ.  ب

فٝ ٘ أٚ سذ ر٠ ايدراش ١ ُٖٚ ا      ب١٦ٝ ايتعًِ ارهإ ايعاّ ايهٟ ٜعٝغبٜك د ٚ 
ايدراش ١ ٜع عر ار تعًِ     ، فاٞ سذر٠ٕ ايًتإ ٜتِ فُٝٗا انتصاب ايًغ١ايب٦ٝتا

ٜطً م ارعً ِ    ارعًِ ٚسدٙ ٚ ق د ، بٝد شبٛف إلا ناْت األْعط١ ايتع١ًُٝٝبا
َٔ ارتعًِ إٔ ٜتشدخ أَاّ زَال٥ ٘ ٚ ٖ ٛ ال ميتً و ايًغ ١ فٝع عر ب االسراز       

ٕٚ ع١ًُٝ االت  اٍ َ ع   فهٕ ليو ٜعهٌ عا٥كا ٚسادسا ْاصٝا حيٍٛ د، ٚايٓكد
ٜه  ٕٛ عا٥ك  ا يف عًُٝ  ١  عٓ  دَا ٜ   ٌ ٖ  ها اسب  ادس لرٚت  ٘ أٖ  ٌ ايًغ  ١ ٚ

 .(1967اسبرٜرٟ، )ايتعًِ
 : خٌ ايًغٟٛطبٝع١ ايد.  ز

ٜكرأٙ بايًغ ١ اهل دف فٗ ٛ أظ ب٘      ٜٚك د بايدخٌ ايًغٟٛ ٖٛ نٌ َا ٜصُع٘ أٚ
األّ، ٚ ٜك  د ب ٘ أٜط ا     ١كاٖا ايطاٌ يف َرس١ً انتص اب٘ يغ   بايًغ١ اي ي ٜتً

ٚ    َكدار َا ٜتعًِ َٔ نًُات   اش تطاع١ ٚ َا ردات خ ارز اسبذ ر٠ ايدراش ١ٝ 

َع اجملتُع اي هٟ ٜعٝع ٘   ارتعًِ َٔ تٛ ٝف ٖهٙ اراردات يف ع١ًُٝ ايتٛاصٌ 
قٛاْني َع١ٓٝ ست ٢ تته ٕٛ يدٜ ٘    بط ٚاميتاز ايدخٌ ايًغٟٛ بعد٠ ضٛ ٚجيم إٔ

اي دخٌ ايًغ ٟٛ اي هٟ ٜهتص ب٘ َ ٔ       ، ٚإٔ(2003ايع  ًٝٞ،  )ناا١ٜ يغٜٛ ١  
نٝا١ٝ تٛ ٝ ف ارا ردات،    ارٓاٖر ٚ اركررات ئ ٜهٕٛ نافٝا ألْ٘ مل ٜتعٛد ع٢ً

َ ع ايًغ ١    عًِ ست٢ ٜصتطٝع إٔ ٜتعاٜغيهيو جيم تٛفري ايدخٌ ارجايٞ يًُت
  .َع أًٖٗاٚ
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 :آثار ايتعًِٝ اي اٞ.  د
ٜصتاٝد أنجر َٔ خالٍ ايا ٍٛ ايدراش١ٝ ارٓتظُ ١   اختًف ايعًُا٤ إٔ ارتعًِ

أثار ٖهٙ ايكط١ٝ ايعامل ايًغٟٛ االَرٜه ٞ   اي ي تعتُد ع٢ً نتم َٚٓاٖر، ٚقد
ٞ   (شتٝأ نرظٔ) ٚاالنتص اب ٚ لي و ب إٔ    اي تعًِ   ايهٟ ٜارم ب ني َاٗ َٛ

ٚ  ارتعًِ ٜتعًِ داخٌ ايغرف١ اي ا١ٝ صبُٛع١ َٔ ارا ردات  قٛاع دٖا،  ايًغٜٛ ١ 
ٍ  و ال عالق١ ي٘ بع١ًُٝ االنتصاب ٚٚلي إىل انتص اب   إٔ ٖها اي تعًِ ال ٜتش ٛ

 ٜتِ َٔ خالٍ فِٗ ايًغ١ اهلدف ٚ اشتعُاهلا (نرظٔ)ألٕ االنتصاب يف ْظر 

رٝدإ ال ٜتاكٕٛ َع ٖ هٙ  ايباسجني يف ٖها ايف ارٛاقف ايطبٝع١ٝ غري إٔ بع  
 .ال ٜؤَٕٓٛ بايتارٜل بني ايتعًِ ٚ االنتصابٚ ايٓظر٠ 

 :ايكدر٠ ع٢ً ايتعًِ .3
بٗا تٛفر صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ اي  ي ته ٕٛ ش ببا يف ق در٠ ايطاي م عً ٢        ٚ ٜك د

  :ع٢ً تعًِ ايًغ١ ٚ تعتٌُ
ايهانر٠، ٚ االش تعداد ايًغ ٟٛ،   َٓٗا ; ايهنا٤، ٚ ٚ: ايعٛاٌَ ايعك١ًٝ ارعرف١ٝ . أ

ايدراشات ايًغ١ٜٛ ايٓاص١ٝ ال تٗتِ إال جباْم ٚاس د ٖ ٛ االش تعداد     غري إٔ
ايتعرف ع٢ً ٖها ازباْم َٔ خالٍ اختبارات خاص١ ٜطًل  ايًغٟٛ، ٚ ميهٔ

إٔ ايٓتا٥ر اررد٠ٛ َ ٔ    .(1992ايرادشٞ، )عًٝٗا اختبارات ايًغ١ ايتطبٝكٞ
اي تعًِ ٚ   ١ًُٝ ايتٓبؤ يف قدر٠ االْص إ عً ٢  ٖهٙ االختبارات تصاعد ع٢ً ع

 .ايٛصٍٛ إىل ايهاا١ٜ ايًغ١ٜٛ ارطًٛب١
بع  ارتعًُني بص ُات ظد  ١ٝ ق د ٜه ٕٛ هل ا       ٜتُٝس:   ظد ١ٝ ارتعًِ. ب

فُ جال ايطاي م اي هٟ ٜتُٝ س      ،ايجا١ْٝ عالق١ اجياب١ٝ أٚ شًب١ٝ يف تعًِٝ ايًغ١
تعًِ ارٓط ٣ٛ عً ٢ ْاص ٘ يف    ار باررح شتهٕٛ ع١ًُٝ ايتعًِٝ يدٜ٘ أفطٌ َٔ

 .تعًِ ايًغ١ ايجا١ْٝ
؟ َا ٖٞ اررس١ً ايعُر١ٜ :اختًف عًٝٗا عًُا٤ ايًغ١  َٔ األَٛر اي ي  : ايصٔ . ز

َٔ ٜٓادٟ بإٔ تعًِ ايًغ١ ايجا١ْٝ ٜبدأ َٓه اي  غر ألٕ ايطا ٌ ش ٝهٕٛ     ٖٓاى
َ ٔ  ، يه ٔ ٖٓ اى   تعًِ ايًغ١ ايجا١ْٝ ٖٚها االعتكاد شًِٝ أقدر َٔ ايهبري يف

خاص١ يف ش ٔ ايجاْٝ ١ عع ر٠ تكرٜب ا     ايهبار ٚ ٜعارا ٖها ايرأٟ ٚ ٜكٍٛ بإٔ
 .شٝهٕٛ قادرا ع٢ً تعًِ ايًغ١ ايجا١ْٝ
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ٚ :   شةاتٝذٝات ايتعًِإ . د  ٜٚك د بٗا صبُٛع١ االشايٝم ٚ االْعط١ ايعكًٝ ١ 

ايع١ًُٝ اي ي ٜكّٛ بٗا ارتعًِ عٔ ق د ٚ ليو َٔ أد ٌ إٔ ٜص تعني ار تعًِ    
ِ ارع يف سا   ،ًَٛات ٚ اشةداعٗا ٚ االشتااد٠ َٓٗا يف تٝصري ع١ًُٝ ايتعً ٝ

االشةاتٝذٝات إىل صبُٛعات َتع دد٠ ٜتبعٗ ا َتعًُ ٛ ايًغ ات      ٚ قد صٓات
االشةاتٝذٝات فٛم ارعرف١ٝ،  ،االشةاتٝذٝات ارعرف١ٝ : االدٓب١ٝ َٓٗا َا ًٜٞ

 .االشةاتٝذٝات ايٛددا١ْٝ االشةاتٝذٝات االدتُاع١ٝ،

 عهالت ايجكاف١ٝار -د 
ٚ   : يجكاف ١ بأْٗ ا   ا (ٚارد دٜٛٓ اف )عرف ايع امل   ن ٕٛ   ارعرف ١ ارهتص ب١ ادتُاعٝ ا، 

 ٕ ربتً ف   ايععٛب ربتًف فُٝا بٝٓٗا يف نجري َٔ األَٛر ٚ بايتايٞ فهٕ ايجكافات الب د أ
ٚ تكٌ  َٔ صبتُع آلخر، فهًُا نإ االختالف بٝٓٗا نبريا نإ االختالف ايجكايف نبريا

َٓطًكات أشاش١ٝ دبعٌ َ ٔ ايجكاف ١ د س٤ا أشاش ٝا َ ٔ       تالف تبعا يهيودرد١ االخ
ايًغ١ ايجا١ْٝ، ٚأِٖ ٖهٙ ارٓطًكات إٔ ايتعاٌَ َ ع ايٓ اطكني بايًغ ١ ال ٜعتُ د      تعًِ
ع٢ً اتكإ َٗارات ايًغ١ األربع١ ٚ ٖٞ االشتُا  ٚ احملادث ١ ٚايك را٠٤ ٚايهتاب ١،     فكط
َٔ  ٚيٝض عاداتِٗ ٚتكايٝدِٖ ٚتطًعاتِٜٗعتُد ليو ع٢ً فِٗ ثكاف١ أٌٖ ايًغ١ ٚ بٌ

ايتعرا ألشًٛب سٝا٠ أصشابٗا قُِٝٗ ٚ ادباٖاتِٗ ٚ أمن اط   ايٝصري تعًِ يغ١ َا دٕٚ
ش ُٝا يف ارا اِٖٝ    َعٝعتِٗ، ٚ ٜؤند ليو ص عٛب١ ايةمج ١ َ ٔ يغ ١ إىل آخ ر٣ ٚ ال     
بايجكاف ١، ٚ  ارك ٛد  ايجكاف١ٝ َجٌ اي ال٠ ٚ اسبر ٚ اي ٝاّ، ٚ يهٔ ايصؤاٍ ارطرٚح َا

       ِ ايًغ ١ ايعربٝ ١    أٟ ثكاف١ اي ي ٜٓبغ ٞ إٔ ْع ري إيٝٗ ا يف َع را س دٜجٓا ع ٔ تعً ٝ
إٕ ت درٜض  .  يًٓاطكني بغريٖا، أٖ ٞ ايجكاف ١ ايعربٝ ١ أّ اإلش ال١َٝ أّ نالُٖ ا َع ا      

 ،ٚدٗ إ يعًُ ١ ٚاس د٠    ايجكاف١ ٜٓبغٞ إٔ ٜةاٚح َع تدرٜض ايًغ ١ فايًغ ١ ٚ ايجكاف ١   
ات اي٘ بايًغ١ ٜتًك٢  فُٔ ايدرط األٍٚ ٜبدأ ارعًِ ب٘ ،ا بٝدإُْٗا ظكٝكإ ٜصريإ ٜد

أٍٚ َجري يغٟٛ  (رمح١ اهلل ايصالّ عًٝهِ ٚ)ٚ يعٌ إيكا٤ ايتش١ٝ  ،َااِٖٝ ثكاف١ٝ َع١ٓٝ
باركاب ٌ فهْ ٘ ال جي ٛز إغا اٍ      . ثكايف يف إٓ ٚاسد ٜارا ع٢ً ارعًِ إٔ ٜبشح عٓ ٘ 

نتاب يتعًِٝ ايًغ ١ ايعربٝ ١    ٓد تأيٝفداْم ايجكاف١ َٔ األشض اي ي ٜٓبغٞ اتباعٗا ع
دباٖ ٌ بع   ار ؤياني ازباْ م      إىل (2000اشب  ا١ْٚ )ٚ قد أظار  ،يًٓاطكني بغريٖا

نُا أظ ار ْاص ر ايغ ايٞ ٚ    . ايجكايف بعهٌ ٜهاد ٜا ً٘ عٔ ايجكاف١ ايعرب١ٝ اإلشال١َٝ
ات أْ٘ ٜتٛدم ع٢ً َعًِ ايعرب١ٝ إٔ ٜعطٞ ارٛض ٛع  ايٞعبداسبُٝد عبداهلل يف نتاب 

 .ٚزْا ايجكاف١ٝ
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 ارعهالت ايةب١ٜٛ  - د
يًٓ اطكني بغريٖ ا يف ثالث ١     تربز ارعهالت ايةب١ٜٛ يف َٝ دإ تعً ِٝ ايًغ ١ ايعربٝ ١    

 : دٛاْم أشاش١ٝ ٖٞ
 :اركررات َٚٔ سٝح اشبطط ٚارٓاٖر .   1
  ِ ترتٝبٗ ا ٚ   إٕ ع١ًُٝ تكدِٜ ٖهٙ ارٓاٖر مل ٜهٔ َدرٚشا َٔ قبٌ طبت ني ٚ مل ٜ ت

 ٚإمن ا  ،تكدميٗا ع٢ً اشض ع١ًُٝ ش١ًُٝ َٔ سٝح ايعٝٛ  ٚ ايتدرز ٚ األُٖٝ ١ 

ٚ ٖها نً٘ بصبم  ،نإ ٜتشهِ فٝ٘ لٚم األدٜم ٚ ادتٗاد ارؤيف أٚ تٛفر ايٓص
ايدراشات ٚ ايبشٛخ ايتطبٝكٝ ١ يف ايًغ ١ ايعربٝ ١، إٕ ارع ه١ً اي  ي       ايٓكص يف

غريٖ ا يف ايٛق ت اي رأٖ ٖ ٞ     ايعرب١ٝ يًٓاطكني ب تعاْٞ َٓٗا براَر تعًِٝ ايًغ١
َٔ غري تعدٌٜ ٚال تطٜٛر ٜٛانم اي تغريات   بكا٤ ٖهٙ ارٓاٖر ٚ اركررات ٚايهتم

َعظ ِ   ٢ايًغات األدٓب١ٝ ٚسصم ب ٌ ف    اي ي ْعٝعٗا ايّٝٛ، ال يف َٝدإ تعًِٝ
 (.2003ايعٓاْٞ، )َٝادٜٔ اسبٝا٠، ٚ خباص١ َٝادٜٔ األت اٍ ٚارعًَٛات

 :ضَٔ سٝح طرا٥ل ايتدرٜ  . 2
اركرر، فايهتاب اركرر ٖٛ اراد٠ ايًغٜٛ ١   ترتبط طرٜك١ ايتدرٜض بارٓٗر ٚ ايهتاب 

  .ارٓاٖر بٓٝت ع٢ً ايطرٜك١ ايصُع١ٝ ايعا١ٝٗ ايٛسٝد٠ اي ي متجٌ ارٓٗر، ٚإٔ ٖهٙ
براَر تعً ِٝ ايًغ ١    عاْٞ َٓٗا َعظِتارعه١ً اي ي إ ( 2000)ٜرٟ طغ١ُٝ 

اقتٓا  ايهجري  ب١ ايتدًص َٔ ٖهٙ ايطرٜك١ رغِايعرب١ٝ يًٓاطكني بغريٖا ٖٞ صعٛ
اهل دف   َٔ ايكا٥ُني ع٢ً ٖهٙ ايرباَر بٛدٛب تغٝريٖا ٚ اشتبداهلا بطرا٥ل ذبكل

ٚإٔ ايتدًص َٔ ٖهٙ ايطرٜك ١ ص عم ب ٌ ٜب دٚ َص تشٌٝ َ ا داَ ت         ،ارردٛ
َكررات تعًِٝ ايًغ١ ايعرب١ٝ َٔ َاردات ٚ صٝغ ٚ ترانٝم قد اخ تريت   ضبتٜٛات

  .١ٖهٙ ايطرٜك أشاط َٔ ٚ ْظُت ع٢ً
 : َٔ سٝح إعداد ارعًِ . 3
ايٓ اطكني بٗ ا، ٜٛاد ٘ ع د٠ َع هالت َ ٔ        إٕ إعداد َعًِ ايًغ١ ايعرب١ٝ يغ ري  

ٖٚ هٙ ارع هالت َٓٗ ا َ ا ٜتعً ل      .  اإلدار١ٜ ٚارادٜ ١  ،ايا١ٝٓ، ايٓٛاسٞ ايع١ًُٝ
َٚٓٗ ا َ ا ٜ رتبط    َا ٜرتبط باألشاته٠  بارٓاٖر َٚ ادر ارٛاد اركد١َ هلِ، ٚ َٓٗا

ٚ صباالت ايعٌُ ٚ ارُارش ١، بٝ د    ،بايطالب ٚارعًُني، َٓٗا َا ٜرتبط بايتطبٝل
 :١أْ٘ ميهٔ إجيازٖا يف ايٓكاط ايتايٝ
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، ال ٜساٍ َرتبطا بعً ِ ايًغ ١   ِ ايًغ١ ايعرب١ٝ يًٓاطكني بغريٖاَٝدإ تعًٝ إٔ . أ
ٚ ٖ ها أَ ر   ، تعًِٝ ايًغ ات األدٓبٝ ١ يف ايغ رب    خباص١ َٝدإ ايتطبٝكٞ ٚ

ارع ه١ً ٖ ٞ    إٔ(  2003ايعٓاْٞ، )ٜرٟ بهات٘، ٚ ، ٚ ال ٜعد َعه١ًٝعٞطب
األدٓبٝ ١ يف دٍٚ   اعتُادا نًٝا ع٢ً َا ٜكدَ٘ اردت  ٕٛ يف تعً ِٝ ايًغ ات   

ٚ  ،ايغرب َٔ ْظرٜات بعطٗا ميهٔ تطبٝك٘ ع٢ً َٝدإ تعًِٝ ايًغ١ ايعرب١ٝ
 .ايتعدٜالتبعطٗا ال ميهٔ تطبٝك٘ أٚ ٜتطًم بع  

برباَر تأٌٖٝ َعًُ ٞ ايًغ ١ ايعربٝ ١، اي هٜٔ ٖ ِ َعًُ ٛ        إٔ غايب١ٝ ارًتشكني  .ب
بٗا يف ارصتكبٌ، آسادٟ ايًغ ١ أٟ إٔ غ ايبٝتِٗ ال    ايًغ١ ايعرب١ٝ يغري ايٓاطكني

األدٓب١ٝ ٚ خباص ١ ايًغ ١ اإلظبًٝسٜ ١، ٚ ٖ ٞ      ٜصتطٝعٕٛ قرا٠٤ َا ٜهتم بايًغات
 .ايًغ١ ايعرب١ٝ، ترمج١ أٚ تأيٝااب يغ١ ايعًِ، ٚ إمنا ٜعتُدٕٚ ع٢ً َا ٜهتم

ٕ  ،األدٓبٝ ١  إٔ َا ْكٌ إىل ايًغ ١ ايعربٝ ١ َ ٔ ايًغ ات     . ز ٚ ست ٢ اآل  ، نت م 
ٚ  َكاالت ٚ آرا٤ يف إع داد ارٓ اٖر   طرا٥ ل ايت درٜض ٚ    ، ٚ ت أيٝف ايهت م 

فُ ا   أشايٝم ايتكِٜٛ ال دراشات ع١ًُٝ َاط١ً ٚ ايارم بني ايٓٛعني ٚاضح
ا ٜ  عم ْك دٙ   اجملالت َٔ َكاالت غايبا َ   ٜهتم يف ايهتم ٚ َا ٜٓعر يف

َا ٜب٢ٓ َ ٔ خ الٍ ايبش ٛخ ايعًُٝ ١ َ ٔ سٝ ح مج ع ار اد٠          متشٝ ٘ أَاٚ
 .متشٝ ْ٘كدٙ ٚ ايع١ًُٝ ٚ ذبًًٝٗا ٜصتطٝع ايكار٨

 خًاٝاتِٗ ايجكافٝ ١   ٜتااٚت ارًتشكٕٛ برباَر إعداد َعًُٞ ايًغ١ ايعرب١ٝ يف . د
 .رب  اتِٗ ٚ أٖدافِٗٚ

ايًغ ١  ايتطبٝل يف نجري َ ٔ ب راَر إع داد َعًُ ٞ      نبري٠ بني ايٓظر١ٜ ٚفذ٠ٛ   .ٖ 
َٔ االشتااد٠ مما ٜك دّ يف ٖ هٙ اي رباَر     ، مما ٜكًٌايعرب١ٝ يغري ايٓاطكني بٗا

 .١َٔ َٛاد ٚ آرا٤ يغ١ٜٛ ٚ ْاصٝ
َعهالت ١َٝٓٗ ٚ ٝا١ٝ َٔ َجٌ عدّ إتاس١ ايارص١ يًُتد   ني رُارش ١    . ٚ

  .ٙتعًُٛ َٗٓتِٗ ٚ تطبٝل َا
ار ٛاد   عدّ ايةابط بني بع  ارٛاد اركد١َ هلؤال٤ ايدارشني ٚ خباص ١ تً و   . ز

 .(1991ايعايٞ، ) ًااي ي ال ترتبط ببعطٗا ارتباطا َباظر

 املشالكت اللغوية.  2

 ،طبٝع١ ايًغ١ َ ٔ ْظ اّ ص ٛتٞ، ص ريف،    بنٌ َا ٜتعًل   ٜٚٓدرز ذبت ٖهٙ ارعهالت
 .داليٞ  ٚنتابٞ ، عبٟٛ
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 ارعهالت اي ٛت١ٝ  - أ

  ٌ ٚعًُ ا٤ ايتذٜٛ د عً ٢ ارالسظ ١ ايهاتٝ ١ ٚايتذرب ١        اعتُد عًُا٤ ايعرب١ٝ األٚا٥ 
ٖهٙ ايٛش١ًٝ َٔ ايٛشا٥ٌ ارُٗ ١ يف اي درط    ايعد ١ٝ يف دراش١ األصٛات، ٚال تساٍ

يف أٜدٟ عًُا٤ اي  ٛت ٚش ا٥ٌ    ٚضع ٚايهٟايتكدّ ايعًُٞ  رغِاي ٛتٞ اسبدٜح، 
إٕ  اص ٛات  ايًغ ١  ايعربٝ ١  َتٓٛع ١  هل ها         س٠ اسبدٜج ١، ددٜد٠ تعتُد ع٢ً األدٗ

ٜٛاد٘  ارتعًِ  غري  ايٓاطل  بايعرب١ٝ  ص عٛب١  يف  تعً ِ  اص ٛات  ايعربٝ ١  ٚاي  ي       
 :تٓكصِ  ايٞ

 ضباض  رات يف) ص  ٛتإ سًكٝ  إ، ُٖ  ا ايع  ني، ٚاسب  ا٤: األص  ٛات اسبًكٝ  ١  -

 (191ايًصاْٝات 
 .ٚاهلُس٠ صٛتإ ُٖا اهلا٤: األصٛات اسبٓذر١ٜ  -
، 159ضباض رات يف ايًص اْٝات   )اشبا٤، ٚايغا٤، صٛتإ ُٖا : األصٛات ايطبك١ٝ -

188-192.) 

 .ايظا٤ ،ايطا٤ ،ايطاد ،اي اد :األصٛات ارطبك١ -

ي هيو َعظ ِ َتعًُ ٞ ايًغ ١      ،يف نجري َٔ يغات ايعامل فٗهٙ األصٛات ال تٛدد -
 .ٖهٙ اسبرٚف ايعرب١ٝ ٜٛادٕٗٛ صعٛب١ يف تعًِ

 : ات اي ا٥ت١ ٖٞصبُٛع١ األصٛ -

  ايهصر٠ ،اياتش١ ،ايط١ُ: اسبرنات ايك ري٠  - أ

 ايٝا٤ ،األيف ،ايٛاٚ: اسبرنات ايط١ًٜٛ  - ب

عا٥كا يف تعً ِ ايًغ ١ ايعربٝ ١ ق د      َٔ ارالس  إٔ ٖهٙ اي عٛبات اي ي تعهٌ
      ٌ ايًغٜٛ ١ ٚايعد  ١ٝ    تتااٚت َٔ ظدص إىل آخ ر ٚ لي و تبع ا يع دد َ ٔ ايعٛاَ 

إٔ ٚقٛ  ارتعًِ األد ٓيب  ( 1992ايرادشٞ، )ايتطبٝك١ٝ  عًُا٤ ايًغ١ٜٚر٣  .ٚايتع١ًُٝٝ
 : َا ًٜٞ بٗهٙ األخطا٤ ٜعٛد إىل أربع١ أشباب ٖٞ

 .اختالف ايًغتني يف طبارز األصٛات .1

 . الصوتية اختالف ايًغتني يف ايتذُعات .2

 . َٛاضع ايٓرب ٚ ايتٓغِٝ ٚ اإلٜكا  ختالف ايًغتني يفإ .3

 . ١ايٓطكٝايعادات  اختالف ايًغتني يف .4

َ ٔ ظ دص إىل آخ ر تبع ا يطبٝع ١       ٚ بٓا٤ ع٢ً ليو فهٕ ٖهٙ األخطا٤ ربتًف
أسرف يف ايًغ١ األّ تعاب٘ أسرف  فهلا نإ ٖٓاى ،ايًغ١ األّ اي ي ٜتشدخ بٗا ارتعًِ

فُ جال ارتش دخ    ،ْطكٗ ا  ف هٕ ار تعًِ ي ٔ ٜٛاد ٘ أٜ ١ ص عٛبات يف       ،ايًغ ١ ايجاْٝ ١  
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ِ  ،ايجا٤ ،ايتا٤ ،ايبا٤) عًِ األصٛات ايتاي١ٝباإلظبًٝس١ٜ ئ ٜٛاد٘ صعٛبات يف ت  ،ازب ٝ
يه ٔ َ ٔ     .اي الّ  ،ايٕٓٛ ،ارِٝ ،ايهاف ،ايساٟ ،ايعني ،ايصني ،ايرا٤ ،ايهاٍ ،ايداٍ

( اسب ا٤  ٚايعني  )ٜتعًِ بع  األصٛات َٔ َجٌ األصٛات اسبًك١ٝ  اي عم ددا إٔ
ارطبك ١   ٛاتألٕ ٖ هٙ األص ٛات رب رز َ ٔ طب ارز ال تص تعٌُ يف يغت ٘ األّ ناألص         

 (اي اد، ايطاد، ايطا٤، ايظا٤)
 اي ي قد ٜٛادٗٗا ايٓاطكٕٛ باإلظبًٝسٜ ١ ٚ لي و أثٓ ا٤    ارعهالت ٖٓاى بع   

ٌ  (ايٝا٤ ،األيف ،ايٛاٚ)ْطكِٗ اسبرنات ايط١ًٜٛ   خاص١ إلا َاٚردت يف نًُات َج 

ال تكت ر فكط ع٢ً ايٓ اطكني   ارعهالت ٖٚهٙ ،(َطر)فهْ٘ شٝٓطكٗا  (َطار)ن١ًُ 
نُ ا ٜك ع فٝٗ ا     ،األٚرٚب١ٝ بٛد٘ عاّ بايًغ١ اإلظبًٝس١ٜ بٌ ٜكع فٝٗا ايٓاطكٕٛ بايًغات
تبعا رد٣ ايتعاب٘ يف األصٛات فا ٞ   ايٓاطكٕٛ بًغات آخر٣ يف آشٝا ٚ افرٜكٝا ٚ ليو

ٚت سداد ارع ه١ً     .ٖٚه ها  (ايك اف ) ٚ يف اياارش١ٝ ص ٛت  (اشبا٤)األرا١ْٝ صٛت 
بداٍ بع   اسب رٚف ٚ لي و تبع ا إلخ تالف يًغ اتِٗ       ارتعًِ به تعكٝدا عٓدَا ٜكّٛ

إىل  (ايط اد )فُ جال ايٓ اطل باإلظبًٝسٜ ١ ٜب دٍ س رف       ،األص١ًٝ ٚ عاداتِٗ ايٓطك١ٝ
ٚ ايٓ اطل بايةنٝ ١ ٜب دٍ س رف      ،(درب) ----- (ض رب )بدال َٔ : فٝكٍٛ  (داٍ)
 .(ٕرَسا ----(رَطإ) بدال َٔ: فٝكٍٛ  (زاٟ)إىل ( ايطاد)

اسبرٚف ٚ ميارشٗا َ ٔ خ الٍ تٛاص ً٘     ٜتعًِ َٓه اي غر طبارزألْصإ عٓدَا ا
   ٔ َ تعًِ ايًغ ١ ايجاْٝ ١ َ ٔ      َع اجملتُع ئ ٜٛاد٘ أ١ٜ َعهالت يف ْط ل اسب رٚف يه 
اهلدف ٚ ٜأتٞ ليو بص بم   ايهبار غايبا َا جيد صعٛب١ يف ْطل أصٛات َع١ٓٝ يف ايًغ١

يهٓٗ ا تٓط ل ْطك ا     اٚ قد ته ٕٛ َٛد ٛد٠ فٝٗ     ،عدّ ٚدٛد ٖهٙ اسبرٚف يف يغت٘ األّ
 (.2011ظادٟ، )طبتًاا عٓا ٖٛ عًٝ٘ يف ايًغ١ ايجا١ْٝ

َٔ ايص ٗٛي١   تاألصٛات، يٝص َعازب١ َعه١ًٜرٟ  إ ( 1999)ٛزٟ ايعاٜم ف
ٕه     ، يًٓاطكني بغري ايعربٝ ١ مبهإ ازبٗ از اي  ٛتٞ    يف َرسً ١ َت أخر٠ َ ٔ ايعُ ر ; أل

ٛات ايطاٛي ١ ارهتص ب١، َج ٌ    تعّهٌ، ٚأخه قايبا َٓاشبا ألصٛات ايًغ١ األّ، أٚ أص
 .ايًٗذات، أٚ ايًغ١ ايجا١ْٝ ايعبٝ٘ باألّ

ٕه تعًِّ األصٛات يف َرس١ً َتأخر٠ َٔ ايعُ ر ق د ٜه ٕٛ ص عبا     ترٟ ايباسج١ أ
َصتشٝال َع ايتهرار ٚارعاٜع١ فارتعًِ ميهٔ إٔ ٜتعٛد ايٓط ل اي  شٝح أٚ    يهٓ٘ يٝض
كً د األص ٛات ست ٢ ْٓط ل     ايكرٜم َٔ اي شٝح ب ديٌٝ أْٓ ا ْص ُع ْٚ    ع٢ً األقٌ

 َص أي١ االْتب اٙ إىل ارعٓ ٢ يف    اَ ا .  قرٜب١ َٔ ْطل أصشابٗا ايًغات األدٓب١ٝ بطرٜك١

فًٝض ضرٚرٜا إٔ ٜعرف األدٓيبه ارعٓ ٢ بك در اي  ٛت; ألْه ٘ ق د      . َرس١ً األصٛات
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ِه، يف ٖهٙ اررس١ً، ايةنٝس ع٢ً اي ٛت، أٟ مسا  . أصٛاتا، يٝض هلا َع٢ٓ ٜتعًِّ فارٗ
ٚتهٜٛٔ أصٛات، ٚإٕ مل ٜهٔ هلا َع٢ٓ، ف ارع٢ٓ ي دارط ايعربٝ ١ األد ٓيب،      ات،أصٛ

ٕه اإلْص إ ٜص تطٝع إٔ ٜهٝه ف    ، أٟ بعهٌ ر٥ٝض يف َراس ٌ السك ١   ٜهٕٛ انتصاب٘ أ
ٞه يف َرس١ً ايطاٛي١، تبعا  .يألصٛات ارٓطٛق١ سٛي٘، ٚاي ي ميارش٘ دٗازٙ اي ٛت

 ارعهالت ايٓش١ٜٛ . 2
ٜ ٓظِ ايعالق ١ ب ني     ٜٗتِ بايعالق١ بني عٓاصر ازبًُ ١ أٟ أْ ٘  ايٓشٛ ٖٛ ايعًِ ايهٟ 

 ،أسدُٖا ع ٔ اآلخ ر   ظكٝل اي رف ال ٜصتغ  ًافايٓشٛ إل ،أدسا٤ ايةنٝم َٚهْٛات٘
ال  ايٓشٜٛ ١  ارع هالت  ع٢ً ليو فهٕ ٚ بٓا٤ .بٌ ال ميهٔ فِٗ أسدِٖ َٔ دٕٚ اآلخر

ٕ  ايعربٝ ١  ايًغ١ ٛاي رف١ٝ اي ي ٜعاْٞ َٓٗا َتعًُ ارعهالت ربتًف نجريا عٔ  ايٓ اطكٛ
َتعاب١ٗ إىل س د   ارعهالت إٔ ٚشا٥ٌ ايعالز هلهٙ (2004ْ ر، )ٜرٟ نُا  ،بغريٖا

 .نبري
 :بغريٖا  يًٓاطكني ايعرب١ٝ ايًغ١ اي ي ٜٛادٗٗا َعًِ ايٓش١ٜٛ ارعهالت أبرز

 عٔ ب١ٝٓ ازب١ًُ يف نجري َٔ يغات ايعامل ٚ َ ٔ ص ٛر   ايعرب١ٝ اختالف ب١ٝٓ ازب١ًُ .1

 .أفعاٍ ايه١ْٛٓٝ َٔ األفعاٍ ارصاعد٠ أٚ ايعرب١ٝ اإلختالف خًٛ ازبٌُ

أٟ سر١ٜ ايتكدِٜ ٚ ايتأخري َٔ َجٌ تك دِٜ   ايعرب١ٝ سر١ٜ ايرتب١ يف عٓاصر ازب١ًُ .2
 .اربتدأ ٚ اراعٍٛ ع٢ً ايااعٌ ٚ أسٝاْا ع٢ً اياعٌ اشبرب ع٢ً

 .ارتعًُنيعُا ٖٞ يف يغات  ايعرب١ٝ اختالف ايرتم ٚ ارٛاقع يف .3

ال تع رف يف   ايعرب١ٝ ايًغ١ فاإلعراب مس١ َٔ مسات ،اإلعراب أٚ ايعال١َ اإلعراب١ٝ .4
 .يغ١ َٔ يغات ايعامل أٟ

 .ايعرب١ٝ ايًغ١ ْظاّ ايعدد ٜعد َٔ أنجر األْظ١ُ تععبا يف .5

ٚادب١ بني ن جري َ ٔ عٓاص ر     ٚ ٖٞ ايعرب١ٝ فارطابك١ مس١ َٔ مسات ،أمناط ارطابك١ .6
 .ايةانٝم

 .يف نٌ ايًغات  ٚ ايتأْٝح ٚ ٖٞ َعه١ً عا١َايتهنري .7

 .يف تعًِٝ ايًغات األدٓب١ٝ ارعهالت ايتعرٜف ٚ ايتٓهري ٚ ٖٞ َٔ أصعم .8

ٔ  ايعرب١ٝ ازبٌُ يف بع  .9 ار تعًُني يف يغ اتِٗ    تهتم بطرٜك١ مل ٜعٗدٖا نجري َ 
 األّ، سٝح تهتم يف ظهٌ ن١ًُ ٚاسد٠ رغِ نْٛٗا مج١ً تا١َ

اي ي ٜعاْٞ َٓٗ ا ايطاي م ايٓ اطل بغ ري ايعربٝ ١ عٓ د       برز ارعهالت ايًغ١ٜٛ أ
 :تعًُ٘ هلا

  .نجر٠ ايكٛاعد ارارٚض١ ع٢ً ايطايم َٔ دٕٚ ايتطبٝل .1
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  ...ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ َعاب١ٗ يكٛاْني ايرٜاضٝات ٚاياٝسٜا٤ اسصاط ايطايم بإ .2

 .باْٗا٤ اركرر ايدراشٞ َٔ دٕٚ ايتانٝد ع٢ً عاٌَ ايتطبٝل ارعًِ َعغٍٛ .3

  .٣ٚدرٚط ايًغ١ االخر ،بايكرا٠٤ ٚايتعبري قٛاعد ايٓشٛعدّ ربط  .4

اسبدٜج ١ ن اردتربات ايًغٜٛ ١ ٚايتص ذٝالت      عدّ االشتااد٠ َٔ ٚش ا٥ٌ ايتكٓٝ ١   .5
  .اي ٛت١ٝ

ايطًب ١ اْاص ِٗ ن ايارٚم اياردٜ ١ ٚ  رٚفِٗ       ٖٓاى بع   االش باب تع ٛد اىل    .6
 .االدتُاع١ٝ ٚايٓاص١ٝ

١ٜ ال ٜٓا ٞ عٓٗ ا أُٖٝتٗ ا ٚأْٗ ا     ٖهٙ اي عٛب١ يف تعًِ ايٓشٛ ٚايكٛاعد ايًغٛ
فٗٛ ايرنٔ األشاشٞ يتعًِ ايًغ١ , دس٤ أشاشٞ َِٚٗ َٔ َٓٗر ايًغ١ ايعرب١ٝ ٚتعًُٗا 

ٖها إىل  ، الٕ َظٗرًا َٔ َظاٖر أصاي١ ايًغ١إىل داْم أُْٗا ميج ، دداَٗاٚضبط اشت
داْم َا يف تدرٜض ايٓشٛ ٚاألدب َٔ َتع١ عك١ًٝ يًدارط األدٓيب ألُْٗ ا َظٗ رإ   

ٜٚٓبغٞ عٓد تعً ِٝ ايٓش ٛ ٚايكٛاع د يًٓ اطكني      ، عادٜني َٔ َظاٖر ايًغ١ ايعرب١ٝغري
يةنٝ س فٝٗ ا   بًغات أخر٣ إٔ ًٜتكط َٔ ايكٛاعد َا شٝٓاشم أٖداف تعًِٝ ايًغ ١ ٚا 

٘ إٔ ٜر٣ أٟ ايطرم ارٓاشب١ تربًٜٛا اي ي ميه ٔ يف ض ٥ٛٗا   ٚعًٝ ،ع٢ً ازباْم ايتطبٝكٞ
أٟ  ، تعًِ ٚعكً٘ َٛقع ايكبٍٛ ٚايتااعٌتٓظِٝ َا خيتار ٜٚٓتكٞ بعهٌ ٜكع َٔ ْاض ار

يٓش ٛ  إٔ ايكٛاعد اي ي ٜٓبغٞ إٔ ْعًُٗا ٖٞ عبار٠ عٔ َ ٛاد اشتدً  ت َ ٔ عً ِ ا    
ارتد   ١ ٚارعك د٠   فٝٓبغٞ ايبعد عٔ ارص تٜٛات   ، يتصتددّ نأشض يتدرٜض ايًغ١

 .ٚايتا ١ًٝٝ ٚاألخالق١ٝ َٔ ايكٛاعد ايًغ١ٜٛ

 ارعهالت اي رف١ٝ.  3
األص ٛات اي  ي ته ٕٛ     اي رف ٖٛ دراش١ ب١ٝٓ ايه١ًُ ٚ ٖٛ سًك١ ٚشط٢ ب ني دراش ١  
تتُٝ س ايًغ ١   .  اي ٝغ اي ٝغ اي رف١ٝ يًه١ًُ ٚ دراش١ ايةانٝم اي ي تٓتظِ فٝٗا ٖهٙ

ٖٚ هٙ َٝ س٠ ال    ،يغ١ َت  رف١ اظ تكاق١ٝ   رفٝا تٛصف بأْٗاايعرب١ٝ بأْٗا متتًو ْظاَا ص
  :يف تعًِ ايًغ١ َٓٗا َا ًٜٞ مما ٜؤدٟ إىل صعٛبات ،تتٛفر يف نجري َٔ ايًغات

تععم قط اٜاٙ ٚ َص ا٥ً٘ فًه ٌ ب اب      نجر٠ أبٛاب اي رف ٚ تعدد َٛضٛعات٘ ٚ .1
     ٌ تارٜ ع ع دد َ ٔ     صريف ي٘ صبُٛع١ َٔ ايكٛاع د ٚ ن ٌ قاع د٠ تارٜع ات ٚ يه 

  .ابط ٚ األسهاّايطٛ
ليو أَر طبٝعٞ ْتٝذ١ ايعالق١ ارتع اب١ٗ   ايتداخٌ بني أبٛاب اي رف ٚ ايٓشٛ ٚ .2

 .ايعًُني بني
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ايكٛاع د اي  رف١ٝ اي  ي     أٟ عدّ اطراد ،عدّ االطراد يف بع  ايكطاٜا اي رف١ٝ .3
  .ٚافكٗا بٌ إٕ َا ظه عٔ ايكاعد٠ قد ٜهٕٛ أنجر مما ،ٚضعٗا اي رفٕٝٛ

  .ايكٝاط يف بع  أبٛاب اي رفاشبًط بني ايصُا  ٚ  .4

ٚ  ،األظ تكام )خباص ١   ٖٓاى قطاٜا صرف١ٝ مل ٜعٗدٖا َتعًُٖٛا يف يغاتِٗ األّ ٚ .5
ايتارٜ  ل ب  ني ار   ادر ٚ  ٚ ،ٚ ازبُ  ع ،ٚ ايتجٓٝ  ١ ،ٚ اإلف  راد ،ارٝ  سإ اي   ريف

  .(األفعاٍ

َٓٗا بع  ايطًب١ يف فٗ ِ بع   ارص ا٥ٌ     تأثري اي عٛبات اي ٛت١ٝ اي ي ٜعاْٞ .6
  .اي رف١ٝ ٚ ليو ألٕ األصٛات ٖٞ َاد٠ صرف١ٝ

ايعربٝ ١ يًٓ اطكني بغريٖ ا     فهجري َٔ َتعًُ ٞ ايًغ ١   ،ايعالق١ بني ارع٢ٓ ٚ ارب٢ٓ .7
      ٕ ازباْ م   ٜعتُدٕٚ ع٢ً ايعهٌ فُٝا ٜك دّ هل ِ َ ٔ َا اِٖٝ ص رف١ٝ ٚ ًُٜٗ ٛ

  .ارعٟٓٛ ايهٟ ٜهٕٛ أنجر أ١ُٖٝ َٔ ايعهٌ

ايعربٝ ١ يًٓ اطكني    نت م تعً ِٝ ايًغ ١   َعظِ ار ٛاد ٚ ارٛض ٛعات اي  رف١ٝ يف     .8
  .مل ٜتِ اختٝارٖا ٚفكا رعاٜري ع١ًُٝ ٚ ْاص١ٝ ٚ ترب١ٜٛ ،بغريٖا

يًٓ اطكني بغريٖ ا تك دّ     ٜالس  إٔ َاد٠ اي رف يف براَر تعًِٝ ايًغ١ ايعرب١ٝ
 اايٓ اطكني بٗ    يًُتعًُني َٔ خالٍ طرا٥ ل ايت درٜض ايتكًٝدٜ ١ ارتبع ١ يف ت درٜض     

 .(.2011ظادٟ، )

 ايدالي١ٝ ارعهالت .  4
اي  ي ترانُ ت فٝٗ ا َٓ ه أق دّ       ايًغ١ ايعرب١ٝ ذبتٟٛ ع٢ً ثر٠ٚ عظ١ُٝ َ ٔ ايهًُ ات  

ٚ تعدد األغراا ٚ  ايع ٛر ٚ َعاْٞ ٖهٙ ايهًُات تعددت ٚ تٛشعت َع َرٚر ايسَٔ
َعاْٝٗا يف ارعادِ  ٖها ايهِ اهلا٥ٌ َٔ ايهًُات ٚتعدد ارعاْٞ ٚصعٛب١ ايبشح عٔ

ٚ َ ٔ  . اايٓ اطكني بٗ    اي ي ٜٛادٗٗا َتعًُٛ ايًغ١ ايعرب١ٝ َٔ غ ري ٜعد َٔ اي عٛبات 
ايًغ ١ ايعربٝ ١ َ ٔ غ ري      ايدالي١ٝ اي ي ٜعاْٞ َٓٗ ا َتعًُ ٛ  أِٖ ارعهالت ارعذ١ُٝ ٚ

 : ايٓاطكني بٗا َا ًٜٞ
َتعًُٝٗ ا ايص ٝطر٠ عً ٢     جيعٌ َ ٔ ايعص ري عً ٢    نجر٠ نًُات ايًغ١ ايعرب١ٝ مما .1

تعًُٗ ا أٚ ٚص ٌ إىل َص ت٣ٛ َ ٔ      يٛق ت يف نًُاتٗا َُٗا أَط٢ ايدارط َٔ ا
 .ارعرف١ بٗا

دالالتٗ ا ٚ اْتك اٍ ايهًُ ١ َ ٔ ارعٓ ٢       تعدد َعٓ ٢ ايهًُ ات ايعربٝ ١ ٚ تٓ ٛ      .2
 .اسبكٝكٞ إىل ارع٢ٓ اجملازٟ

 صعٛب١ ايبشح يف ارعادِ .3
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جيعٌ َ ٔ ايعص ري عً ٢ َتعًُٝٗ ا ايص ٝطر٠ عً ٢        جر٠ نًُات ايًغ١ ايعرب١ٝ ممان .4
تعًُٗ ا أٚ ٚص ٌ إىل َص ت٣ٛ َ ٔ      دارط َٔ ايٛق ت يف نًُاتٗا َُٗا أَط٢ اي

 .بٗاارعرف١ 
عٓ ٢  دالالتٗ ا ٚ اْتك اٍ ايهًُ ١ َ ٔ ار     تعدد َعٓ ٢ ايهًُ ات ايعربٝ ١ ٚ تٓ ٛ      .5

يف فِٗ ارع٢ٓ ارك  ٛد َ ٔ اي ٓص     ، مما ٜصبم صعٛب١اسبكٝكٞ إىل ارع٢ٓ اجملازٟ
تكدميٗا يًُ تعًِ عً ٢   ايًغ١ٜٛ ٚ  اركر٤ٚ ٚ تظٗر ٖهٙ ارعه١ً إلا مت اختٝار ارٛاد

غريٖا َٔ ارع اٜري اي  ي    أشض غري ع١ًُٝ َٔ سٝح ايعٝٛ  ٚ األ١ُٖٝ ٚ ايتدرز ٚ
 .جيم إٔ تؤخه بعني اإلعتبار يف إعداد ارٓاٖر

ارتباط ايهًُات ايعرب١ٝ بايت رٜف ٚ خطٛعٗا يًكٛاعد ايت  رٜا١ٝ َ ٔ سٝ ح     .6
ِ   ايب١ٝٓ ٚ ارٝ سإ اي  ريف ٚ ايتٛزٜ ع ٚ ٜع هٌ      ايعهٌ أٚ  ،ص عٛب١ عً ٢ ار تعً
ارتعًُني ايهٜٔ مل ٜتعٛدٚا ع٢ً ايٓٛ  يف يغ اتِٗ ٜعتك دٕٚ إٔ تعً ِ     فايهجري َٔ

اهلدف ال ٜتعد٣ ساظٗا ٚ فِٗ َعٓاٖا ٚ هلها ًٜذؤٕٚ إىل ٚضع  ايه١ًُ يف ايًغ١
  .َعاْٝٗا َعسٚي١ عٔ شٝاقٗا ايهًُات يف قٛا٥ِ ٚ سا 

ايهًُ ات ٚ اش تعُاالتٗا    بع   ٜٛاد٘ َتعًُٛ ايًغ١ ايعرب١ٝ َعهالت يف فِٗ  .7
ايهًُ ١ ٚدالالتٗ ا    خيط٦ٕٛ يف ليو ْتٝذ١ تعُِٝ ايكاعد٠ اي ي تعًُٖٛا يف بٓٝ ١ ٚ
 ايهًُ ات  ش٤ٛ تٓظِٝ ارٓٗر عٓدَا تك دّ هٕٛ اشبطأ بصبم طرٜك١ ايتدرٜض أٜٚٚ

 يف قٛا٥ِ َا ٛي١ عٔ شٝاقاتٗا ايطبٝع١ٝ أٚ بعهٌ قٛاعد داف ١ ال تراع ٞ فٝٗ ا   

، أٚ بص  بم ت  أثري ايًغ  ١ األّ يف اي  تعًِ ي  د٣ ٚايٛ ٝاٝ  ١ازبٛاْ  م االت   اي١ٝ 
نًُ ات   دّ ايتارٜ ل ب ني  بًغات تهت م ب اسبرٚف ايالتٝٓٝ ١ أٜط ا ع       ايٓاطكني

ن١ًُ ت دٍ عً ٢ ظ دص    فكد ٜبشح طٜٛال عٔ َع٢ٓ  أمسا٤ األعالّاالعذ١ُٝ ٚ
 .نبري حبرف ناإلظبًٝس١ٜ متٝس األعالّ فاٞ بع  ايًغات

ايًغ  ات ٚاس  د٠ ٚ إٔ  ١ إٔ مجٝ  ع ارع  اْٞ يفت   ٛر َتعًُ  ٞ ايًغ  ات األدٓبٝ   .8
اهل دف َ ا    األختالف يف ايهًُات ايداي١ عًٝٗا ٚ ٜعتك دٕٚ إٔ نًُ ١ يف ايًغ ١   

ٍ )ٜكابًٗا يف يغت٘ األّ ٚ ٖها غري صشٝح يف نجري َٔ اسباالت َجاٍ   (عِ ٚ خ ا

  (Uncle) نًُتإ تكابًُٗا يف اإلظبًٝس١ٜ ن١ًُ ٚاسد٠ ٖٞ

اي ي تدٚر يف لٖٓ٘ ميهٔ اش تعُاهلا بايطرٜك ١ اي  ي ن إ     ارعاْٞ  ت ٛر ارتعًِ إٔ .9
َ ع اخ تالف ايًا   فك ط ٚ ايص بم يف ٖ هٙ ارع ه١ً         ٜصتعًُٗا يف يغت ٘ األّ 

األّ ٚ ص عٛب١ ايتع بري ع ٔ ارع اْٞ ايعربٝ ١       االعتُاد ع٢ً ايةمج١ َٔ تأثري يغت ٘ 
  .بايهًُات ٚ األشايٝم ايعرب١ٝ
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اي دالالت ايجاْٜٛ ١ ي بع  ايهًُ ات ف ال      إغااٍ ارتعًُني ازبٛاْم ايجكافٝ ١ ٚ   .10
إٔ ارع٢ٓ ارعذُٞ ال ٜهاٞ يبٝإ َعٓ ٢ ايهًُ ١ َ ا مل تع رح يف      ٜدرى بعطِٗ

 .٘ايصاٜل ايهٟ ٚردت فٝ
صعٛب١ ايبشح يف ارعادِ ايعرب١ٝ عٔ َع٢ٓ ايه١ًُ اي ي ٜ  عم عً ٢ ار تعًِ     .11

عم ألٕ ليو ٜصتًسّ إٔ حي دد َ اد٠ ايهًُ ١ ٚ د هرٖا ٚ ٖ ها األَ ر ص         فُٗٗا
 .األٚىل َٔ ايتعًِ خاص١ يف ارراسٌ

 التوصيات

سد لاتٗا بٌ ٖٛ ٚش١ًٝ يتشكٝ ل غاٜ ١    يغرا َٔ دراش١ ايٓشٛ يٝصت غا١ٜ يفا .1
   ٌ ٖ ه٠ ايغاٜ ١ ٜٓبغ ٞ َراع ا٠      ٖٚٞ تكِٜٛ ايًصإ ٚع ُت٘ َ ٔ ايًش ٔ ٚتص ٗٝ

  :٢َاٜات
  إ تدرط ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ يف  ٌ ايًغ١ .2

  َاحيكل اهلدف ارٓعٛد ٖٚٛ ع ١ُ ايًصإإ ْكت ر يف َعازب١ ايٓشٛ ع٢ً  .3

 االٜكت ر درط ايٓشٛ ع٢ً َاٜعرا َٔ االَج١ً بٌ ٜٓبغٞ االنجار َٔ ايتُرٜٓات .4

 . ٚايتدرٜبات يهٞ تتهٕٛ ايعادات ايًغ١ٜٛ اي شٝش١

 .قالٍ َٔ ايكٛاعد ٚايتصُٝات ٚايكٝاشات ٚايتعرٜاات ٚايتدرجياتاإل .5

 يبعد عٔ ايتعكٝدتبصٝط أشًٛب ايعرا يٝتال٤ّ َع ايدارط ٚا .6

 :تكةح  ايدراش١  االتٞ دالي١ٝ ٚ ارعذ١ُٝعالز ارعهالت ايٚي .7
اختٝارا عًُٝا دقٝكا ٚ تكدّ يًُ تعًُني تك دميا دٝ دا ٜراع ٞ      اختٝار ايهًُات .8

ايةب١ٜٛ فال بد إٔ تهٕٛ ايهًُات ظا٥ع١ االش تعُاٍ ٚ   فٝٗا األشايٝم ايع١ًُٝ
 .ماي ع تكدّ بعهٌ تدرجيٞ َٔ ايصٌٗ إىل

َ ٔ   بٓصم َتكارب١ َٔ خالٍ أمناط ظا٥ع١ االشتعُاٍ ٚ َتدرد١ تكدّ ايهًُات .9
سٝح اي عٛب١ ٚ ايتعكٝد مبا ٜتٓاشم َع َصت٣ٛ ار تعًُني حبٝ ح ته ٕٛ ف ٛم     

  .ارتعًُني قًٝال فال تهٕٛ ش١ًٗ ددا ٚ ال صعب١ ددا َصت٣ٛ

10.   ٚ  ترتٝبٗ ا ٚ تك دميٗا َبٓٝ ا عً ٢ ايدراش ات ايًغٜٛ ١       ٜهٕٛ اختٝ ار ايهًُ ات 
ايتدرز ايطبٝعٞ النتصاب َٛرفُٝ ات ايًغ ١    ايٓاص١ٝ يف ايًغ١ ايعرب١ٝ اي ي تبني

  .١صٝغٗا اي رف١ٝ ٚ ٚ ا٥اٗا ايٓشٜٛ ايعرب١ٝ ٚ
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أمن اط   تكدّ ايهًُات ازبدٜد٠ لات ارعاْٞ غري ارأيٛف١ يد٣ ارتعًُني َٔ خالٍ .11
َأيٛف١ ٚ ترانٝم ق ري٠ ٚ أش ايٝم ش ١ًٗ يٝ تُهٔ ايطاي م َ ٔ َعرف ١ َعٓ ٢        

 .ازبدٜد٠ َٔ غري ساد١ يًبشح عٓٗا يف ارعذِ ايه١ًُ

إىل نًُات َع١ٓٝ يف ن ٌ َرسً ١ َ ٔ َراس ٌ      ٜٓبغٞ إٔ تراعٞ ساد١ ارتعًُني .12
ار طًشات اي ي حيتادٗ ا   خاص١)ايتعًِ ست٢ يٛ ناْت ٖهٙ ايهًُات َعكد٠ 

 .١ٝارتعًُٕٛ يف صباٍ قرا٠٤ ايٓ ٛص ايعرع١ٝ أٚ األدٜ

ص َعرٚفا ٚ َاَٗٛا يد٣ ارتعًُني فال جيُع ايٓص جيم إٔ ٜهٕٛ ضبت٣ٛ ايٓ ٛ .13
 .صعٛب١ ايهًُات ٚ غراب١ ارع٢ٓ بني

َٔ نتم ٚ ق ص ٜصتاٝد َٓٗا  جيم إٔ ت اسم اركررات بع  ارٛاد ايكرا١ٝ٥ .14
 .ارتكدَٕٛ بايًغ١ يتسداد ثرٚتِٗ ايًغ١ٜٛ

ايهتاب باي ٛر ايتٛضٝش١ٝ ايالز١َ بعرط إٔ تهٕٛ ٚاض ش١ ٚ ض رٚر١ٜ ٚ    تسٜٚد .15
 .ارٓاشم ٕ تٛضع يف َهاْٗاأ

يف  تعذٝع ايطالب ع٢ً فِٗ ايه١ًُ يف شٝاقٗا ايهٟ ٚردت فٝ٘ ٚ عدّ ساظٗا .16
 .قٛا٥ِ َعسٚي١ عٔ شٝاقٗا

 سجِٗ ع٢ً اشتدداّ َعادِ ذبهٜر ايطالب َٔ اشتدداّ َعادِ ثٓا١ٝ٥ ايًغ١ ٚ .17
 ألْٗا تجرٟ س ًٝتِٗ ايًغ١ٜٛ ٚ تسٚدِٖ باألَج١ً ٚ اإلش تعُاالت  آساد١ٜ ايًغ١

 .اسبكٝك١ٝ يًه١ًُ

 :ٚسبٌ ارعهالت  غري ايًغ١ٜٛ  تكةح  ايدراش١  االتٞ .18
إعداد َدرش ني َتد   ني ٜتُتع ٕٛ مبٗ ارات خاص ١ يتعً ِٝ ايعربٝ ١ يغ ري          .19

 .بٗا ايٓاطكني

 إْعا٤ َعاٖد خاص١ هلهٙ ايغا١ٜ ته ٕٛ َ سٚد٠ بايٛش ا٥ٌ ايتهٓٛيٛدٝ ١ ايالزَ ١      .20

  ايصُع١ٝ ٚايب ر١ٜ

َٔ ٚاقع تعً ِٝ   ايعرب١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً دراشات ٚدباربإعداد َٓاٖر خاص١ بتعًِٝ  .21
اإلش تااد٠ َ ٔ    ايعرب١ٝ ال َٔ ٚاقع تعًِٝ ايًغات األخر٣ ٖٚها بايطبع ال ًٜغٞ

األيا ا    دبارب اآلخرٜٔ ٚدراشاتِٗ ع٢ً إٔ تهٕٛ تًو ارٓاٖر َعٛق١ ٚتعتُ د 
 .ايا ش٢ األنجر اشتعُااًل بني ايٓاط

 .تدرٜض بايًغ١ ايعرب١ٝ يًٓاطكني بغريٖا  اإلشتااد٠  َٔ  َٓٗر عًِ ايتذٜٛد يف .22

اطال  َعًُٞ ايًغ١ ايعرب١ٝ عً ٢ نٝاٝ ١ االش تااد٠ َ ٔ َ  ادر ايب٦ٝ ١ احملًٝ ١         .23
 .ٚتدرٜبِٗ ع٢ً َٗارات االت اٍ
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إدرا٤ ارسٜد َٔ ايدراشات ع٢ً َص ت٣ٛ ايتعً ِٝ األشاش ٞ ٚايج اْٟٛ يف صب اٍ       .24
 .تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ

رفد ارعًِ باشبربات ٚ ارؤٖالت اي ي تصاعدٙ  عداد ايرباَر ايتع١ًُٝٝ َٔ أدٌإ .25
 .ثا١ْٝتعًِٝ ايًغ١ ايعرب١ٝ نًغ١  ع٢ً

ايًغ١ايعرب١ٝ يًٓاطكني بغريٖا َٚ ا ٜتطً م    اسبدٜج١ يف تعًِٝ تدداّ ايطرا٥لإش .26
 .ارٓاشب١ اشتعُاٍ يًٛشا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ليو َٔ

 ،اي   ٛتٝات)االش  تااد٠ َ  ٔ عً  ِ ايًغ  ١ اسب  دٜح بارٚعٗ  ا اردتًا  ١      .72

 .(ايدالي١ٛ ٚايٓش،اي رف

 : االتٞاي ٛت١ٝ ارعهالت عالزتكةح ايٛرق١ ي
يًغ١  اي ٛت١ٝ تٛضٝح ايارم بني أْظ١ُ ايًغ١ اشتدداّ ارٓٗر ايتكابًٞ يف ع١ًُٝ .1

 .١يًغ١ ايجاْٝ اي ٛت١ٝ األْظ١ُ األّ ٚ

إىل اي عم ٚ تطبٝكا هلها اربدأ البد َٔ  ايتدرز يف تكدِٜ األصٛات َٔ ايصٌٗ .2
ازب ِٝ، ايج ا٤، اي داٍ، اي را٤، اي ساٟ،       ايبا٤، ايتا٤،)األصٛات اي اَت١ تعًِٝ 

أٚال َع ٚضعٗا يف نًُات ( ارِٝ، ايٕٓٛ ايهاٍ، ايصني، ايعني، ايهاف، ايالّ،
اي اد، ايط اد،  )األصٛات ارطبك١  ش١ًٗ ايٓطل لات َعإ ضبصٛش١، ثِ تعًِٝ

ات َع إ ضبصٛش ١،   ايٓط ل ل  ثاْٝا َع ٚضعٗا يف نًُات ش١ًٗ( ايطا٤، ايظا٤
اهلا٤، ايع ني، ايغ ني،    اهلُس٠،)ثِ ٜٓتكٌ بعد ليو إىل تعًِٝ األصٛات اسبًك١ٝ 

لي و تك دّ    ٚٚض عٗا يف نًُ ات ش ١ًٗ ايٓط ل ٚبع د     ( اسبا٤، اشبا٤، ايكاف
 .األصٛات اي ا٥ت١ ٚبني ايارم بني اسبرنات ايط١ًٜٛ ٚ ايك ري٠

 .رع٢ٓاإلشتدداّ ٚ ا جيم إٔ تهٕٛ ايهًُات ارعطا٠ ظا٥ع١ .3

ٚ  ،ايٛ ٝا١ٝ ايا١ُْٝٝٛ اي ي تؤدٟ إىل تغ ٝري يف َعٓ ٢ ايهًُ ١    اإلٖتُاّ بايارٚم .4
 .ارع٢ٓ األيٛف١ْٝٛ ألْٗا ال تؤدٟ إىل تغٝري يف اي ٛت١ٝ عدّ ايةنٝس ع٢ً ايارٚم

 ..اي غرٟ اشتدداّ تدرٜبات تتعًل يف ايجٓا٥ٝات .5

 .ألسرفايٝدٜٔ أثٓا٤ ْطل ا االشتعا١ْ باإلظارات ٚ سرنات ايٛد٘ ٚ .6

 اخلامتة 

يغ١ اظتكاق١ٝ ٜٚٓبغٞ االشتااد٠ َٔ ٖهٙ اشباص١ٝ يف تعًُٝٗ ا فُ ٔ ظ إٔ     ايًغ١ ايعرب١ٝ
ارتعًِ ع١ًُٝ ايتًكٞ ٚإٔ ٜكدّ ي٘ إغرا٤ ٜعذع٘ عً ٢ ايتش دخ    ليو إٔ ٜصٌٗ ع٢ً

إغرا٤ات أخر٣ نجري٠ ميهٔ إٔ تهٕٛ لات ْاع عظِٝ إلا أسصٓا  بٗا نُا إٔ يف ايعرب١ٝ
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بازبًُ ١ أٚ ايهًُ ١ فشص م ب ٌ تتعً ل ست ٢ ب اسبرٚف         ال تتعً ل  اشتجُارٖا ٖٚٞ
طبتًا١ األٍٚ َٓٗا ٜكةب َٔ يغ ١ اسب دٜح    ٚايعرب١ٝ ايا ش٢ لات َصتٜٛات ،أسٝاًْا

ٜٓبغ ٞ إٔ تراع ٞ َٓ اٖر ايتعً ِٝ      ايَٝٛٞ ٚاآلخ ري ٖ ٛ يغ ١ األدب ايرفٝع ١ ٚي هيو     
اٜات اي ي ٜتعًُ ٕٛ  ٚع٢ً ايغ َصتٜٛات ايطالب بايكٝاط إىل َصتٜٛات ايًغ١ َٔ د١ٗ

ٚ  , ٖهٙ ايًغ١ َٔ أدًٗا َٔ د١ٗ أخر٣ نتٝب ات برش ّٛ ًَْٛ ١     ٚارٓاٖر يٝص ت نتب ًا أ
ٕ إىل ايهتاب ١   أَا بايٓصب١, فشصم بٌ البد َٔ إٔ ٜرافل ليو براَر مسع١ٝ ٚب ر١ٜ  ف ه

باسبرف ٚصٛاًل إىل ايه١ًُ ٖٞ األفطٌ بايٓصب١ إىل يغتٓ ا ايعربٝ ١ ق د     طرٜك١ االبتدا٤
 .األخر٣ االبتدا٤ بايه١ًُ َٓاشب١ يًغات األخر٣ ناإلْهًٝس١ٜ َجاًل رٜك١تهٕٛ ايط
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