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Abstract 
 

Arabic language teachers and educational material compilers put all their skills and 

energy into enabling learners to master three competencies: linguistic, communicative and 

cultural. Text books, among other types of books, have a special place in the cultural 

development of this society. It is a repository of knowledge, a transmitter of culture, a 

center for the educational process, a means of communication between generations, and 

the main source of information for many teachers. The books used at the Islamic 

University of Imam Bonjol Padang are basic books for teaching Arabic to non-native 

speakers at Umm Al-Qura University, while the background of the students in this private 

university is diverse, some of them graduated from Islamic high school and some of them 

graduated from public high school. This study uses a mixed method, which combines a 

qualitative approach and a quantitative approach because it will present and analyze the 

effectiveness of the use of the book Teaching Arabic to Non-Native Speakers at the Islamic 

University of Imam Bonjol Padang.  Based on the exposure and analysis of previous data 

regarding the effectiveness of the use of basic books (evaluation studies at the Islamic 

University of Imam Bonjol Padang), the results of the research are presented as follows: 

First: With regard to the contents of the basic book in terms of linguistic elements, 

language skills and culture. In terms of integration, this book takes into account the 

various language skills of listening, speaking, reading and writing. In terms of integration, 

this book also discusses all linguistic elements, namely sound, vocabulary, and structure. 

And in terms of grammar, there are structures that are presented based on the principle of 

similarity and the number of new structures in one lesson is appropriate, and training on 

structures is appropriate. 

_____________________ 
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 ملخص
ماسط مّلمىا اللغت الّشبيت والتربىيىن مهاساتهم وواكتهم في لخمىين الىالب مً إجلان الىفاءاث الثالر: 
اللغىيت والخىاـليت والثلافيت. الىخاب اإلاذسس ي ، مً بين أهىاُ أخشي مً الىخب ، لها مياهت خاـت في 

مشهض للّمليت الخّليميت ، ووظيلت الخىىس الثلافي لهزا املجخمْ. إهه مخضن للمّشفت ، وهاكل للثلافت ، و 
جىاـل بين ألاحياٌ ، ومفذس سئيس ي للمّلىماث لىثير مً اإلاّلمين. مً الىخب اإلاذسظيت اإلاعخخذمت في 
حامّت إمام بىجٌى ؤلاظالميت الحيىميت ببادهج هي الىخاب ألاظاس ي لخّليم اللغت الّشبيت لغير 
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فيت الىالب مً اإلاذاسط الذيييت و اإلاذاسط الّامت.  الىاولين بها في حامّت أم اللشي، ِىذما واهذ خل
حعخخذم هزه الذساظت وشيلت مخخلىت ججمْ بين اإلانهجي الىمي والىيفي ألهه ظخفف وجدلل فّاليت 
اظخخذام هخاب حّليم اللغت الّشبيت لغير الىاولين بها في حامّت إمام بىهجٌى ؤلاظالميت الحيىميت 

البياهاث العابلت اإلاخّللت بفاِليت اظخخذام  الىخاب ألاظاس ي )دساظت ببادهج. بىاءًا ِلى ِشك وجدليل 
جلىيميت في حامّت إمام بىجٌى ؤلاظالميت الحيىميت ببادهج( ، يخم ِشك هخائج الذساظت ِلى الىدى 
الخالي: أواًل: فيما يخّلم بمدخىي الىخاب ألاظاس ي مً خيث الّىاـش اللغىيت واإلاهاساث اللغىيت والثلافت. 

خيث الخماظً ، يىلي هزا الىخاب اهخماًما إلاهاساث لغىيت مخخلفت ، وهي الاظخماُ والىالم واللشاءة مً 
والىخابت. مً خيث الخيامل ، يىاكؾ هزا الىخاب أيًما حميْ الّىاـش اللغىيت ، وهي الفىث 

ذد واإلافشداث والبييت. ومً خيث اللىاِذ ، هىان جشاهيب يخم جلذيمها بىاًء ِلى مبذأ الدؽا به ِو
 التراهيب الجذيذة في دسط واخذ مىاظب ، والخذسيب ِلى الترهيب مىاظب.

_____________________ 

 الخقىٍم، الفعاليت، الكخاب ألاساس يالكلماث الزئيسيت: 

 

 اإلاقدمت
رلذ إليره  أهٌض اللشآن الىرشيم ِشبيرا، فيخياهرا، ولرمً بلاءهرا، ووؽرشها فري ورل ميران ـو

حّلرررم اللغرررت الّشبيرررت بدمررراط فررري الّفرررىس ؤلاظرررالميت ألاولرررى، زرررم الرررذِىة، وأكبرررل الىررراط ِلرررى 
–اهدعررررش حّليمهرررررا، وكرررررلف ؤلاكبرررراٌ ِلخهرررررا فررررري الّفررررىس اإلاخررررريخشة، خ ررررر  أوررررلف اللرررررشن الّؽرررررشيً 

فّررادث الّشبيررت ظرريرتها ألاولررى، فيـرربدذ اللغررت الثاهيررت، ال رري  -وبخاـررت الىفررف الثرراوي مىرره
 يت.حّلم إحباسيًا في هثير مً البالد ؤلاظالم

 1في هزا الّفش اهخم هثير مً اإلاعلمين و غير اإلاعلمين بخّلم اللغت الّشبيرت وحّليمهرا.
خىراء بره فري  را للمبخرذئين وران الىٍرام الفرىحي أٌو مرا بجرب الِا في حّليم اللغرت الّشبيرت خفـى
ررررا بررررين  ررراث خفـى هررررا الذكيلررررت بررررين مخخلررررف الحررررشو  والحشور ررررىاث الّشبيررررت وفشِو جمييررررو ألـا
الحشو  راث املخشج الىاخذ أو اإلاخلاسب وراث الففاث اإلاؽترهت والجهش والهمغ والخفخيم 

به مرررً جرررذاخل و خلررري، والرررزن يلرررْ مرررثال برررين المررراد والرررذاٌ وبرررين الرررزاٌ والتركيرررم، ومرررا  عررر 
في هزا الفذد مّشفت الحشو   2والىاء والخاء وبين الٍاء والزاٌ وبين العين والفاد وغيرها.

 اإلاعخّملت ش يء لشوسن.

                                                           
1 Muhammad Ali Al-Khuliy, Asaalib Tadriis Al-Lughah al-’Arabiyah (Riyadh, 1982). 
2 Masnal Zajuli, “Ta’liim al-Lughah al-Arabiyah Lil Wushul Ila al-Ahdaf al-Marjuwah,” in An-

Nadwah al-Wathaniyah (Padang, 2009). 



 

 

Fa’ãliyat Istikhdãm al-Kitãb al-Asãsiy … 

 

240 |  Vol. 17 No. 2, Desember 2021 

حّرذ اإلاهراساث مرً  للغت الّشبيرت أسعرْ مهراساث،و هري: الاظرخماُ والىرالم واللرشاءة والىخابرت.
الررخّلم اإلاهمررت ليررل مررً اإلاّلررم واإلاررخّلم. ولهررزا فأرري جمثررل مىلبررا أظاسرر ي مررً مىالررب  حىاهررب

وواهررذ الىظرريلت ال رري جىلررل مهرراسة الىررالم هرري  3حّلرريم اللغررت الّشبيررت فرري مشاخررل الخّلرريم الّررام.
الفرىث ِرررر الاجفراٌ اإلاباؼررش برين اإلاررخيلم واإلاعررخمْ. أمرا مهاسجررا اللرشاءة والىخابررت، فىظرريلتهما 

ىخررىب . ويخدلررم الاجفرراٌ بهرراجين اإلاهرراسجين، دون كيررىد الضمرران واإلايرران .ومررً هاخيررت الحررش  اإلا
رررررع ؤلاوعرررررران اإلاّلىمررررراث والخرررررررراث، ِررررررر مهررررراسحي الاظررررررخماُ والىرررررالم، ويالخررررررَ أن  أخرررررشي يخللس
رريذ لغررىن أهرررر، وهررى يمرراسط الاظررخماُ واللررشاءة، ِلررى خررين أهرره يدخرراج  ؤلاوعرران يدخرراج إلررى ـس

يذ أكل مً اللغت   4، وهى يماسط الىالم والىخابت.إلى ـس
أمرررررا حّلرررررم اللغرررررت و هررررري الّمليرررررت الىاِيرررررت، لخمىرررررين الفرررررشد مرررررً حّلرررررم اللغرررررت الثاهيرررررت، أو 

فرررري مشخلررررت مخرررريخشة مررررً الّمررررش،  ّررررذ مشخلررررت الىفىلررررت  -ِررررادة-ألاحى يررررت، وجررررخم هررررزه الّمليررررت
ي الحررالخين اإلابىررشة. ومررً أهررم مررا يميررو حّلررم اللغررت ِررً اهدعرراب اللغررت هررى: اخررخال  الررذوافْ فرر

رائف خياجره ألاظاظريت، أمرا باليعربت للغرت ألاحى يرت،  ؛فالفشد فري خاحرت إلرى اللغرت ألام، ألداء ٌو
فالذوافْ خاسحيت، فلذ جيىن زلافيت، أو احخماِيت، أو اكخفراديت، أو ظياظريت .ومرً هاخيرت 

ي، أخشي جخخلف البيئت في الحالخين :فاهدعاب اللغرت، يخدلرم فري مجخمرْ اللغرت،  ؽريل وبي ر
خيررررررث يخّررررررشك الىفررررررل بفررررررىسة معررررررخمشة للغررررررت ألام، أمررررررا مررررررخّلم اللغررررررت، فيخللاهررررررا فرررررري بيئررررررت 
مفررررررىىّت، وفرررررري فترررررررة كفرررررريرة، ومررررررً مّلمررررررين غيررررررر هرررررراولين باللغررررررت غالبررررررا . وجررررررىّىغ جلررررررً 

 الاخخالفاث ِلى الىشائم وألاظاليب، واإلاادة الخّليميت.
و اإلاررادة الخّليميررت، ببررز ٌ وررل مررا لررذحهم مررً مهرراساث يلررىم مذسظررى اللغررت الّشبيررت، ومّررذس

وواكرررررراث، لخمىررررررين اإلاررررررخّلم مررررررً إجلرررررران الىفايرررررراث الررررررثالر : اللغىيررررررت والاجفرررررراليت والثلافيررررررت 
.وبمالخٍرررت مرررا يدللررره الىرررالب مرررً حّلرررم، ٌهرررش أن هثيرررريً مرررنهم يلفرررىن ِىرررذ خرررذود الىفايرررت 
اللغىيرررررت، ون جرررررضون ِرررررً اظرررررخخذام اللغرررررت الّشبيرررررت وظررررريلت اجفررررراٌ. وهىررررران فشيرررررم زررررران  مرررررً 

ىالب، يدلم معخىي ويبًا مً الاجفاٌ باللغت الّشبيت، غيرر أهره يشجىرب هثيررًا مرً ألاخىراء ال
اللغىيرررررت. وهىررررران فشيرررررم زالرررررث مرررررً الىرررررالب يلرررررم بىثيرررررر مرررررً كىاِرررررذ اللغرررررت الّشبيرررررت، ويمىىررررره 
، بررررين الىىائررررف الررررثالر مررررً  الخىاـررررل بهررررا، غيررررر أهرررره يجهررررل الثلافررررت الّشبيررررت . ويمىررررً اللررررٌى

                                                           
3 Hasan Ja’far Al-Khalifah, Fushul Fi Tadris Al-Lughah al-Arabiyah (Ibtida’i-Mutawassith-

Thanawiy) (Riyadh: Maktabah al-rusyd, 2004). 
4 Abdurrahman Ibrahim al-Fauzan Al, Qadhaya Fi At-Tarbiyah al-’Amaliyah Li Mu’allimii al-Lughah 

al-Arabiyah Li Ghair an-Naathiqiin Biha, n.d. 
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يررررت اإلايؽررررىدة مرررررً حّلررررم اللغرررررت الّشبيررررت، وهرررري إجلررررران الىفايرررراث الرررررثالر الىررررالب لررررم جبلررررر  الغا
 بمعخىي ويب، وعؽيل مخىاصن.

الىخرررراب، بالسيررررب، مرررروزشاث الشمرررري ومٍهررررش مررررً مٍرررراهش الخىررررىس، ومليرررراط مررررً ملرررراييغ 
الخلررذم بررين الؽررّىب. إن خشهررت الىخررابن جيليفررا ووؽررشا وجىصنّررا وكررشاءةن مّيرراس ال يخىررعء ِىررذ 

رررلذ إِرررذاد مرررىاد  5إليرررره زلافرررراث ألامرررم، ومرررا بلغخررره معرررخىياث الخىرررىس فخهرررا. الحىرررم ِلرررى مرررا ـو
لخّليم اللغت الّشبيرت لغيرر الىراولين بررها يدخراج إلرى وكرذ وىيرل ، يدخراج أوال إلرى م ر  ؼرامل 
إلاررررررا هررررررى مىحررررررىد فّرررررراًل ، ول همرررررراه وأهررررررىاُ الخررررررذسيباث ن ويدخرررررراج إلررررررى لرررررربي جررررررام للمفررررررشداث 

الئمررررت . إر إنس الخرررريليف فرررري هررررزا الىررررُى يخخلررررف ِررررً غيررررره. وللتراهيررررب، ولذسحررررت مررررً الخررررذسج م
وإِررررذاد مررررىاد اللغررررت لغيررررر الىرررراولين برررررها ـررررّب، ألهرررره يدخرررراج إلررررى لرررربي وررررل شرررر يء، فمرررربي 
رررليت أمرررشًا ـرررّبًا ، ويجرررذ اإلاّرررذس  خمررراد ِلرررى الىفرررىؿ ألـا اإلافرررشداث والتراهيرررب يجّرررل مرررً الِا

ياغت اإلاىلُى أو حضء مىه ب  ىفعه.هفعه ممىشًا إلى الخذخل ـو
والىخاب اإلاذسسر ي، مرً برين أهرىاُ الىخرب ألاخرشي، رو مياهرت خاـرت فري الخىميرت الثلافيرت 

اء اإلاّشفت، وهاكل الثلافت ومدىس الّمليت التربىيت وأداة الخىاـل بين  6لهزا الؽّىب. إهه ِو
ألاحيررراٌ، ومفرررذس اإلاّلىمررراث ألاظاسررر ي ِىرررذ هثيرررر مرررً اإلاّلمرررين. والرررذِىة إلرررى الخفررراهم الرررذولي 

 اء اإلاىاوً الّالي جيخز وشيلها في الّمليت التربىيت ًِ وشيلت الىخاب اإلاذسس ي.وبى
رررررىن بالّىايرررررت  ين يـى والىخررررراب اإلاذسسررررر ي  ّرررررذس أهرررررمس مرررررىادس الخّلررررريم، ومرررررً هىرررررا فررررر نس اإلارررررشبس
ما جلررررً اإلاررررىادس ال رررري حّبرررر  بخّلرررريم اللغررررت الّشبيررررت لغيررررر الىرررراولين برررررها، ويٍررررلس  ب ِررررذاده ، والظرررريس

فبرررالشغم ممرررا كيرررل ويلررراٌ ِرررً  7الىخررراب اإلاذسسررر ي أمرررشا ال يدررررخاج إلرررى جلشيرررش.الدعرررليم بيهميرررت 
جىىىلىحيرررررا الخّلررررريم وأدواجررررره وآالجررررره الجذيرررررذة ، يبلرررررع للىخررررراب اإلاذسسررررر ي مياهخررررره اإلاخفرررررشدة فررررري 
هررررا أو همىهررررا أو مادجرررررها ومدخىاهررررا حّخمرررررذ  ررران هِى الّمليررررت الخّليميررررت. فّمليررررت الخررررذسنغ أيررررًا ور

ررم اِخمررادًا هبيرررًا ِلررى ال م أظاظررًا باكيررًا لّمليررت حّلس ىخرراب اإلاذسسرر ي، فهررى يمثررل باليعررربت للمررخّلس
مىٍمرررت، وأظاظررًا دائمرررًا لخّضيررض هررزه الّمليررت ، ومشافلررًا ال  غيررب لالوررراُل العررابم واإلاشاحّرررت 
رررم  رران ِمليرررت الرررخّلم، ومفررررذس حّليمررري يلخلررري ِىرررذه اإلاّلس الخاليرررت . وهرررى بررررهزا سهررررً مهرررم مرررً أسور

م ، وج يررت وحررررىدة واإلاررخّلس راديمي للمنهررررج ، ولررزلً حّخررررر هِى شحمررررت خيررت إلارررا  عررم  بررراملحخىي ألاور

                                                           
5 Rusydi Ahmad Thu’aimahh, Dalil ’Amal Fi I’daad Mawaad at-Ta’liimiyah Fi Baramij Ta’lim al-

Lughah al-Arabiyah (Makkah al-mukarramah: Jami’ah Ummul Qura, 1985). 
6 Jodat ar-Rikabi, Thuruq Tadris Al-Lughah al-Arabiyah (Damaskus: dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2002). 
7 Muhammad Ahsanudin, “Taqwiim Ta’liim al-Lughah al-Arabiyah Lin Naathiqiin Bi Lughat Ukhra,” 
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الىخاب اإلاذسس يس مً أهم ألامرىس ال ري حؽرغل براٌ اإلاهخمرين براملحخىي واإلاررادة الخّليميرت ووشيلرت 
 8الخذسنغ.

وجرررضداد أهميرررت الىخررراب ألاظاسررر ي لخّلررريم اللغرررت الّشبيرررت لغيرررر الىررراولين بهرررا، اإلاببررري ِلرررى 
رىيت وجشبىيررت ظليمرررت. كرراٌ إبررشهم فررىصان بمررا يخّلررم إلررى خاحررت الىخرراب اإلاذسسرر ي، جررررص أظررغ لغرر

رً خاحرت إلرى  9 ّن ألاظئلت ال ي جدخراج إلرى إحابرت، منهرا: مرارا حؽرمل مرىاد حّلريم اللغرتن هرل مة
ة لخّلرررريم  إِرررذاد مىررررايم لخّلررريم اللغررررت الّشبيرررت لغيررررر الىرررراولين بررررهان أال يىخفررررع باإلاىرررايم اإلاّررررذس

ة ألبىاء الّشبيت للذاسظين مً غير أبىراء الّشبيرت، هرل  الّشبيت ألبىائها، هل جفل  اإلاىايم اإلاّذس
هىان فشق بين مىاد حّليم اللغرت ألبىائهرا وبرين مرىاد حّليمهرا لغيرر أبىائهران ألريغ فري العراخت مرا 
يىفرررري مررررً مررررىاد لخّلرررريم الّشبيررررت لغيررررر الىرررراولين برررررها، هررررل إِررررذاد مررررىاد حّلرررريم الّشبيررررت لغيررررر 

ررم أن يلررىم ال ىرراولين برررها ـررّب، وهررل رلررً يدخرراج إلررى وكررذ وىيررل، وهررل باظررخىاِت وررلس مّلس
برررره، هررررل مررررً خاحررررت إلررررى الاظررررخّاهت بالخلابررررل اللغررررىن ، وجدليررررل ألاخىرررراء فرررري هررررزا اإلايررررذانن مررررا 
ال ، أهررذا   أهرذا  حّلريم اللغررت الّشبيرت لغيرر الىرراولين بررهان أن ألاهرذا  ، ييبىرري أن جشادرى أوس

مررين، هررل دمررج اإلاهرراساث والّىاـررش أهفررر فائررذة مررً ففلرررها والرر ي اإلاىررا يم ، أم أهررذا  اإلاخّلس
م اإلاهاساث والّىاـش فري هرزا الىرُى مرً الخريليفن مرا دوس الثلافرت  ًِ  ّمها  ّمًا، هيف جلذس
فرررري بىرررراء اإلاررررىاد الخّليميررررتن مررررا ألاظررررغ ال رررري ييبىرررري أن جشادررررى ِىررررذ جرررريليف هخرررراب لخّلرررريم اللغررررت 

ولين بررها، مرا هري مشاخرل إِرذاد مرىاد حّلريم اللغرت لغيرر الىراولين بررها، هيرف الّشبيت لغير الىا
م مىاد حّليم اللغت لغير الىاولين برها.  جدلل وجلىس

أهرررررمس مرررررىاد حّلررررريم اللغرررررت الّشبيرررررت لغيرررررر الىررررراولين بررررررها هرررررى هخررررراب الىالرررررب ، ومرررررا اإلارررررىاد 
يمىررً إِررذاد هخرراب اإلافرراخبت لرره إال معرراِذاث زاهىيررت، جررذوس خررٌى هخرراب الىالررب ؛ فىيررف 

لخّليم اللغت الّشبيت لغير الىاولين برها.هىان مً الىخب والعالظرل فري حّلريم اللغرت الّشبيرتن 
 منها:

 حامّت أم اللشي. - الكخاب ألاساس ي –حعليم العزبيت لغير الناطقين بـها  -

دواس حّلرريم الىخابرراث الّشبيررت لغيررر الىرراولين بهررا، ِررادٌ ظررليمان د، مىخبررت غضايررل حررذة  -
 الجامّت.

 حّليم اللغت الّشبيت لغير الّشب ، ِلي د الفلي ، مىت . -

                                                           
8 Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan, I’daad Mawaad Ta’liim al-Lughah al-Arabiyah Li Ghair an-

Naathiqiin Biha, n.d. 
9 Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan 
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 حّليم اللغت الّشبيت لغير الّشب وفلًا ألخذر الىشق ، أخمذ ؼلبي  ، اللاهشة . -

 حضءا ( حامّت ؤلامام د بً ظّىد ؤلاظالميت . 45ظلعلت حّليم اللغت الّشبيت  )  -

للمّلرررم وم جرررم ( د. ِبرررذ الرررشخمً برررً إبرررشاهيم  3و أحرررضاء للىالرررب  3الّشبيرررت برررين يرررذيً  )  -
ومخخرررررراس الىرررررراهش خعررررررين، ود ِبررررررذ الخررررررالم د فمررررررل ، الّشبيررررررت للجميررررررْ ، الفررررررىصان، 

 موظعت الىكف ؤلاظالمي.

 

الىخرررب ال ررري حعرررخّمل فررري حامّرررت إمرررام بىجرررٌى ؤلاظرررالميت الحيىميرررت برررادهج هرررى الىخررراب 
حامّرررت أم اللرررشي، وأمرررا خلفيرررت الىلبرررت فررري هرررزه ألاظاسررر ي حّلررريم الّشبيرررت لغيرررر الىررراولين بررررها 

رررررت،  ّمرررررهم مخخشحرررررىن مرررررً اإلاذسظرررررت الّاليرررررت ؤلاظرررررالميت وعّمرررررهم  الجامّرررررت خاـرررررت مخىِى
مخخشحرررىن مرررً اإلاذسظرررت الّاليرررت الّامرررت. هرررزا مرررً خلفيرررت البدرررث  ّبررري جدليرررل هرررزا الىخررراب 

ىاـشها، و اظخّمالها بجامّت إمام  بىجٌى ؤلاظالميت ألاظاس ي مً هاخيت اإلاهاساث اللغىيت ِو
 الحيىميت بادهج.

اإلاعرريلت ألاظاظرريت هرري هيررف فّاليررت اظررخخذام الىخرراب ألاظاسرر ي بجامّررت إمررام بىجررٌى 
 ؤلاظالميت الحيىميت بادهج. والذساظت لإلحابت ًِ العوالين الخالين :

 ما هى مدخىي الىخاب ألاظاس ي مً خيث ِىاـش اللغىيت واإلاهاساث اللغىيت والثلافت؟ .1

خّليم اللغت الّشبيت اإلاىثفت في حامّت فّاليت اظخخذام الىخاب ألاظاس ي لالى أن مذي  .2
 إمام بىجٌى ؤلاظالميت الحيىميت بادهج؟

ين:  اظدىذ البدث ِلى هِى

 جلىيم الىخاب ألاظاس ي مً خيث ِىاـش اللغت .1

 جلىيم الىخاب ألاظاس ي مً خيث اإلاهاسة اللغىيت .2

 

 مناهج البحث
، وهى يجمْ بين اإلاىهم الىيفي ( mixed metodeالامتواجي )اظخخذم هزا البدث اإلاىهم 

واإلاىهم الىمي ألهه ظيّشك ويدلل لىا فّاليت اظخخذام هخاب حّليم الّشبيت لغير الىاولين 
بها في حامّت إمام بىجٌى ؤلاظالمت الحيىميت بادهج.و جمم اإلافادس ِلى أظاظيت و زاهىيت، 

لىاولين بها اإلاعخخذم في فاإلافذس ألاظاس ي هى الىخاب ألاظاس ي لخّليم اللغت الّشبيت لغير ا
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حامّت إمام بىجٌى ؤلاظالميت الحيىميت بادهج. واإلافادس الثاهىيت حؽمل ِلى مّلم  اللغت 
 بجامّت إمام بىجٌى ؤلاظالميت الحيىميت بادهج.  (C)الّشبيت املجمُى 

 
 النخائج واإلاناقشت

ت م الكخاب ألاساس ي الجزء ألاول من هاحيت العناصز اللغٍى  جقٍى
 إلافزداثمعالجت ا .1

في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو هجذ اإلافشداث الجذيذة في الذسط الىاخذ جىاظب 
بمعخىي الىالب، هىان اإلافشداث مً الاظم و الفّل والحش  باظخخذام الفىاس. و يخم 
الخذسيب ِلى اإلافشداث الجذيذة وجث يذ مّىاها بفىسة حيذة و يخم ِشك اإلافشداث 

باإلافشداث الجذيذة بىظائل جدلم الهذ  و جخخاس اإلافشداث بخذسج ملبٌى و يخم الخّشيف 
. يخم ِشك اإلافشداث الجذيذة بتراهيب مّشوفت.  في اإلاىلُى الىاخذ بىاء ِلى الؽيُى

اسط الّشبيت حّليم هخب في الّشبيت اإلافشداث جلذيم إنف   يلل أهميت ال ألاحىبي للذس

غت مهاساث مً مهاسة أن ًِ جلذيم ل    بهزا الفهم ، اللس غىيت اإلافشداث مىكْ ؽيس  أهميت اللس

بْ الخدليل( )مىلْ إنس الىخاب اإلاالخَ ومً. الاظاس ي الىخاب في  في مخّذده أظاليب اجس

 أهمها: مً ، الجذيذة اإلافشداث جلذيم
 في املحخىي مً خيث الّذد:

دليل ِمليت هؽفذ للذ ٌ  بها بذأ ال ي الجذيذة اإلافشداث ِذد أن الخس  الىخاب ألاو

سط في مفشداث  عذ بذأ خيث ، بمعخىي الىالبجىاظب  ٌ  الذس  إلى ازبي اسجفْ زم ، ألاو

سط ِؽش  الثاوي. في الذس
ها، وخعيتها،  إن جذسج الىخاب اإلاذسس ي في جلذيم اإلافشداث الجذيذة مً خيث ؼيِى
ذدها: إفشادا، وجثييت، وحمّا، مً ألامىس  ها جزهيرا وجيهيثا، ِو وظالظتها، وأـالتها، وهِى

ّىغ حىدة الىخاب أو ِذمها. بديث يبذأ الىخاب بخلذيم اإلافشداث العلعلت كبل ال ي ح
ليت كبل اإلاؽخلت ، واإلازهش كبل اإلاوهث، واإلافشد كبل اإلاثب  والجمْ،  اإلاّلذة، وألـا
ا، واملحعىظت كبل املجشدة . ففي اإلاعخىي اإلابخذنء يدخاج  والؽائّت كبل ألاكل ؼيِى

ال ي يخط  مّىاها مً خالٌ ِشلها، أو ِشك  الذاسظىن إلى اليلماث املحعىظت
 ـىسها، أما في اإلاعخىي اإلاخىظي كيمىً إلافت اللليل مً اليلماث املجشدة.
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فمً ألاظاليب ال ي ظلىها الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو في جلذيم اإلافشداث 
 اللغت اظخخذام الجذيذة اظخخذام الفىس والشظىم وباظخخذام اللغت الهذ . إنف 

 ال ي مً ألاظاليب أظلىب الجذيذ اإلافشداث مّاوي ًِ الىؽف في مباؼشة الهذ 

 ألاحى يت. اللغاث مخّلمى منها  عخفيذ
 

 معالجت ألاصىاث .2

ىاث، و  حعاِذ مّالجتها ِلى هىلها في الىخاب ألاظاس ي وحذ هىان حّليم ألـا
مّالجتها ِلى حعاِذ ال حؽيْ اإلافشداث غير اإلافهىمت في الخذسيباث الفىجيت، و  وأدائها. 

 جمييوها والخّش  ِلخها.
ىاث في حّلم أن لغت حّلمًا فّااًل والسجباه  ال يىحذ خال  ِلى أهميت حّلم ألـا
ىاث ِادًة بدشو  اللغت هجذ أن الاججاه الصحيذ لخّليمها  ؽمل ـىث الحش   ألـا
ادًة ما جىمً مؽاول هزا  وؼيله، زم الحشو  وأـىاتها مخفلت في ظياكها اللغىن. ِو
ىاث الزن ييبىي أن يلذم، وم   ييبىي أن يلذم، وأن الىشق  الجاهب في جدذيذ ِذد ألـا

ىاث  ؽيل فّاٌ  .ال ي يمىً أن جلذم ألـا
ًا وكبىاًل  وهىان اججاهاث ومذاخل هثيرة لخلذيم أـىاث اللغت إال أن أهفرها ؼيِى

ييخز هزا الجضء هى اظخلاللها بجضء مً اإلاادة كبل الذخٌى في جشاهيب اللغت، وأخياهًا 
اإلاعخلل ؼيل الررهامج الفىحي اليامل. وبفش  الىٍش ًِ اإلاذخل الزن ييبىي أن  ّالم 

أن يخفق للجاهب الفىحي  : به الجاهب الفىحي ييبىي أن هوهذ ِلى ِذة أمىس وهي 
حضء خاؿ في اإلاادة الخّليميت،أن ييخز هزا الجضء ؼيل الررهامج اإلاىٍم لخّليم 

ىاث، أن يخيام ل هزا الررهامج الفىحي مْ بليت ِىاـش مادة حّليم اللغت، أن حّالم ألـا
ىاث في هزا الررهامج  ؽيل واض  ودكيم.  ألـا

 
 معالجت التراكب النحىٍت .3

سأي الباخث مً هاخيت التراهب الىدىيت هىان يخم جلذيم التراهيب بىاء ِلى مبذأ 
و الخذسيب ِلى التراهيب الؽيُى و ِذد التراهيب الجذيذة في الذسط الىاخذ اإلاىاظب 

يفيًا في أوائل الذسوط و وهىان يلذس  م الىدى بفىسة وافيت و يخم الخذسيب ِلى التراهيب ٌو
 هٍشيًا بمشخلت مىاظبت.
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ت مً المىابي التربىيت ِلى الجاهب اللغىن يمىً أن  بالشغم مً وحىد مجمِى
حعخخذم ِىذ إِذاد وجيليف اإلاىاد ألاظاظيت لخّليم اللغت إال أجها ِادًة ال حعخخذم 
 ؽيل دكيم. مً بين هزه المىابي لشوسة الاظخفادة مً هخائج الذساظاث والبدىر 

ت لخّليم اللغاث وحهمىا هىا أن هلفذ الىٍش إلى أن اللغىيت الحذيثت في ولْ اإلاىاد الخّليمي
اإلالفىد باللغىياث هىا فلي التراهيب اللغىيت ال ي ييبىي أن حعخخذم في اإلاادة خيث 

 : يجب أن هوهذ فخها ِلى الجىاهب الخاليت وهي 
أن حعخمذ هزه التراهيب مً التراهيب الؽائّت، وأن جخجه في اإلاادة مً ال عيي إلى 

ن يدىاظب اإلاّلذ منها مْ كذساث الذاسظين، وأن حعخخذم ألاهماه اللغىيت اإلاّلذ، وأ
 ؽيلها الىبي ي بديث ال جبذو اللغت في إحمالها مفىىّت، هما ييبىي أن حّالم هزه 

 .التراهيب  ؽيل يررصها في اإلاادة ويلفذ هٍش الذاسط إلخها
 

ت م الكخاب ألاساس ي الجزء ألاول من هاحيت العناصز اللغٍى  جقٍى
و هي مهاسة  يخيىن جلىيم الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو مً خيث اإلاهاساث اللغىيت ألاسعْ

 الاظخماُ ومهاسة الىالم ومهاسة اللشاءة ومهاسة الىخابت.

 مّالجت الاظخماُ .1
حهخم الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو بمهاسة الاظخماُ. جخم مّالجت الاظخماُ بفىسة 

 ِلى الحشواث الىىيلت والحشواث اللفيرة والخمييو بيىرها.مخذسحت. يخم في الىخاب الخّش  
ىاث باللغت  في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو هجذ فيه مهاسة الاظخماُ في جىشاس ألـا
الجذيذة و مً زم يمىً هىلها هىلا ظليما، هىان مهاسة الاظخماُ باالهذا  أن يخّش  

ىاث الّشبيت و أن يميو بين الحشاواث الىىيلت و ىاث  ألـا اللفيرة،  أن يميو بين ألـا
ىاث و سمىصها اإلاىخىبت سبىا صحيدا و  أن يميو  اإلاخاحاوسة في الىىم و  أن يشبي بين الـا
ىاث اإلامّفت واإلاؽذدة،  أن يخّش  الخىىيً،  أن يميو بين اليلماث بالىٍش إلى  ألـا

ئعيت ال   يبذو لبىها أو حؽىيلها،  أن يخّش  أهىاُ الخىغيم،  أن  عخخشج ألافياس الش 
 أجها حّرر ًِ أفياس الياجب.

ت، والبذ أن   ليي ييىن الىالب كادسا ِلى إدسان اليلماث والجمل والّباساث اإلاىبِى
فاالظخماُ  عاِذ ِلى جىظيْ  ييىن كذ اظخمْ إلخها مىىىكت بىشيلت صحيدت مً كبل.
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ليلماث والجمل زشوة الىالب اللفٍييت. فمً خالٌ الاظخماُ يخّلم الىالب هثيرا مً ا
 والخّبيراث ال   ظى  يشاها مىخىبت.

اظدىادا ِلى ما ظبم أن مهاسة الاظخماُ هي اللذسة ِلى ظمْ اليلماث و الجمل 
والّباساث ظليما ونّررها بمهاسة الىالم. و أهذا  أظاظيت هزه اإلاهاسة في حّليم اللغت 

ىاث اللغت  الّشبيت أيً الحشواث الّشبيت  عخىيْ الخالميز أن  ّشفىا ويميووا ألـا
 اللفيرة والىىيلت والخىغيم.

 

 مّالجت الىالم .2

مهاسة الىالم في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو مىحه الى الحىاس ال عيي، هما وّلم 
أن مهاسة الىالم هي مهاسة مهمت حذا ألن الىالم أظاط اللغت أن خليلت اللغت هي الىالم. 

ىاث واليلماث و جخم مّالجت الىالم بفىسة مخذسحت .يخم  الخذسيب ِلى صحت هىم ألـا
اث حذيذة.  الخذسيب ِلى الخّبير ًِ مىلِى

ىاث  ىاث الّشبيت هىلا صحيدا و أن يميو ألـا مهاسة الىالم  أن يىىم الىالب ألـا
اإلادؽابهت هىلا و أن يميو الحشواث الىىيلت و اللفيرة و أن  عخخذم التراهيب الّشبيت 

ّرر ًِ أفياسه بىشيلت صحيدت، أن يذبش خىاسا مْ أخذ الصحيدت ِىذ الخدذر و أن  
الىاولين بالّشبيت، أن يذبش خىاسا خٌى مّين، أن يذبش خىاسا في أن أؼياٌ و مىالْ. مً 
أهذا  حّليم مهاسة الىالم لذي الىالب هي اللذسة ِلى الخدذر باللغت الّشبيت صحيدا 

 وففيدا أن يخيلمىا اللغت الّشبيت جيلما صحيدا.
 

 الجت اللشاءةمّ .3

أما مهاسة اللشاءة في فّل بفشن ـىحي أو ـامذ  عخخذمه ؤلاوعان ليي يفهم ما 
يلشأ ونّرر. اللشاءة في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو جلذيمها بلشاءة  عيىت بفىسة 
مىاظبت. و ِذد الىفىؿ اإلالشوءة في ول وخذة مىاظب وهزلً الخماسيً اإلافاخبت ليل 

و جمىً الىالب مً الخّش  إلى مّاوي اليلماث مً خالٌ هق ملشوء وا  ومىاظب 
العياكاث. وأما الخذسيب ِلى اللشاءة  ؽخمل ِلى مفشداث حذيذة و الخذسيب ِلى اللشاءة 

 .مل ِلى جشاهيب حذيذة ؽخ
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 اللشاءة جدخاج إلى خشواث ألايذن وحّابيرالىحه والخىىنْ في الفىث، والؽذس ِلى

سة اللشاءة هىا أن يلشأ هفا ِشبيا  عهىلت. أن  عخخشج مخاسج الحشو . وأما أهذا  مها
يت الىق اإلالشوء.  الفىشة الّامت للىق اإلالشوء، أن  عخخشج ألافياس الفِش

لزلً مً أهذا  حّليم مهاسة اللشاءة  في الىخاب ألاظاس ي هي كذسة الىالب ِلى 
حيذة صحيدت كشاءة الىفىؿ اللغت الّشبيت و الىخب اإلاىخىبت باللغت الّشبيت كشاءة 

 ففيدت.
 

 معالجت الكخابت .4

حهخم الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو بمهاسة الىخابت. يذسب الىخاب ِلى ما كبل 
الىخابت، بالخذسيب ِلى هخابت الحشو  الّشبيت وإدسان الّالكرت بين ؼيل الحشو  
ىجه، يخم الخذسيب ِلى هخابت الحشو  الّشبيت مخفلت في مىاكّها املخخلفت، ِذد  ـو

 الخماسيً ِلى مهاسة الىخابت وا .
 أن مهاسة الىخابت تهذ  إلى كذسة الىالب ِلى هلل ما يىخب أمامه، وهخابت ما يملى

اإلاهاسة  ّذ  ِلى هخابت ما يجٌى في خاوشه ونّرر ِما في هفعه، وجيحي هزه ِليه، واللذسة
الىخابيت مً الشمىص  أواًل سظم حّلم الىالب الحشو  ًِ وشيم أـىاتها ، فهى يخّلم

أِذاد وخشو . مهاسة الىخابت هىا  أن يىخب بخي يمىىه كشاءجه، أن  ّش  اإلابادئ ال ي 
جودي إلى ولىح الخي  أن  عخىيْ الىخابت مً اليمين إلى الؽماٌ، أن يخّش  مبادئ 
ؤلامالء والّالكت بين الشمض والفىث، أن  عخخذم اللىاِذ اظخخذاما صحيدا،  أن 

 لحشو .ييىن اليلماث مً ا
 ليغ هىان هلاػ أن الىخابت مً أهم اإلاهاساث اللغىيت و مً أهميت هي :

أوال: الىخابت هي راهشة ألافشاد و الؽّىب، خيث جدفٍها بخالـت فىش ألامت و 
ن أخذازه و خلائله  ب الخاسيخ ، و جذوس جشاثها و جفىهه مً المياُ ، فأي ال ي حعخِى

 و أمت بال جاسيخ لائّت ليغ لها مياهت.
 زاهيا: الىخابت وظيلت مً وظائل خفَ خلىق.

زالثا: الىخابت أداة الابذاُ و وظيلخه، فأي ال ي بىاظىتها يىلل إليىا ألادباء والؽّشاء 
 ما جفين به كشائدهم مً ِزب اللٌى وحميل اللفذ .
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ا في ِفشها الحالش خيث  الم ولذِىة خفـى سا ّا: الىخابت أداة مً أدواث الِا
ا  ث والجشائذ و املجالث و الىخب.اهدؽشث اإلاىبِى

 
م الكخاب ألاساس ي من حيث الثقافت  جقٍى

الثلافت الّشبيت  ّذ هضوٌ اللشآن الىشيم بلغت الّشب ـاسث إظالميت، وأـبدذ اللغت 
الّشبيت لغت حّبذيت يفشلها الذيً ؤلاظالمي أيىما خل، ويدملرها مّه خيثما اهدؽش، والّشبيت 

، إنس بين الؽّىب ؤلاظالميت وخذة وسوابي كىيت ما دام هي لغت الثلافت ؤلاظالميت ب ال مىاُص
في الّشبيت كشآن ال يخخلف في هىم خش  واخذ مىه ازىان. وإنس هخاب حّليم اللغت ال بذس له أن 
م أهرر كذس مً خاحاث الذاسظين الزيً  عخخذمىن هزه الىخب ِلى اهدعاب اإلاهاساث  يدلس

لى مّشفت الج لى فهم الثلافت اللغىيت اإلايؽىدة، ِو ىاهب اللغىيت ال ي يشيذون ؤلاإلاام برها، ِو
  .ال ي يخّلمىن لغخرها

في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو هىان مىلُى ًِ الثلافت الّشبيت وؤلاظالميت بفىسة 
مىاظبت، كذم الىخاب الثلافت الّشبيت وؤلاظالميت بفىسة مباؼشة و بفىسة غير مباؼشة، 

وحّبيراث إظالميت ؼائّت بذسحت ملبىلت، حهخم الىخاب  ّشك  يدخىن الىخاب ِلى ألفاً
همارج خليليت مً الحماسة ؤلاظالميت، حهخم الىخاب  ّشك همارج خليليت مً الثلافت 

 ؤلاظالميت.
 أن في فاللغت ، لغخت ِلى الثلافت هزه وجىّىغ ، غيره ًِ بها يخميو زلافخه ؼّب ليل

 الثلافت هزه ِىاـش ًِ للخّبير  عخخذمها ل يا الىظيلت وهي ، زلافخه مشآة هي مجخمْ

 اللغت بين جيامل ويىحذ . وكىاهين ، وآداب ، وجلاليذ ، ومفاهيم ، ِاداث : مً املخخلفت

 ، ألاهميت مً آبيرة دسحت ِلى الخيامل وهزا ،  احخماِيت بفىسة يىدعب آالهما ، والثلافت
 وحّليم ، خاـت ألاحى يت واللغاث ، ِامت اللغاث حّليم مجاٌ في بىلىح ألاهميت جلً وجررص

 الخفىؿ.  وحه ِلى الّشبيت اللغت
جدخل الثلافت باِخباسها وشائم خرياة الؽّىب وأهٍمخرها العياظيت والاكخفاديت 
م اللغاث ألاحى يت ، وحّخرر ميىهًا أظاظيًا  والاحخماِيت والتربىيت مياهت هامرت في حّليم وحّلس
ومىمراًل مهمًا ملحرخىي اإلارىاد الخّليميت في هزا اإلايرذان، لزلً ال برذس أن جىذمرج الّىاـرش 

م ووظائرله الث لافيت للغت اإلاعتهذفرت اهذماحًا وامراًل في اإلارادة الخّليميت وفي حميْ أوحه الخّلس
رت الىخاب. هزلً في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو هشي حّليم اللغت الّشبيت باإلاىلُى  ـس خا
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اءة لغت اللشآن و هجذ أيما العيل مً آلاياث اللشآهيت وآلاخاديث الىبىيت في اخير مادة اللش 
 همثل: وكل اِمل فيعشي هللا ِملىم وسظىله واإلاومىىن.)آلايت(

 
 الخالصت
هخاب حّليم اللغت الّشبيت لغير الىاولين بها الىخاب ألاظاس ي الزن أـذسجه وصاسة إن 

حّليم الّالي حامّت أم اللشي اإلاملىت الّشبيت العّىديت. والزن ألفخه ِبذ اللت ظليمان 
مدمىد وامل الىاكت و ِبذ هللا ِبذ الىشيم الّبادن و ِلي د  الجشبُى و جمام خعان ِمش و

الفلي و سؼذن أخمذ وّيمت. ومً حىاهب الخيامل يشادي هزا الىخاب اإلاهاساث اللغىيت 
املخخلفت مً الاظخماُ والىالم واللشاءة والىخابت. ومً باب الخيامل أيما  ّالم الىخاب ول 

ىاث، اإلافش  يىحذ في الىخاب ألاظاس ي الجضء  داث، والتراهيب.الّىاـش اللغىيت وهي ألـا
ألاٌو ِذد اإلافشداث الجذيذة في الذسط الىاخذ جىاظب بمعخىي الىالب، هىان اإلافشداث 
مً الاظم و الفّل والحش  باظخخذام الفىاس.و يخم الخذسيب ِلى اإلافشداث الجذيذة 

ىاث، و  حعاِذ مّالجتها ِلى هىلها وجث يذ مّىاها بفىسة حيذة. ووحذ هىان حّليم ألـا
مً الىاخيت التراهب الىدىيت هىان يخم جلذيم التراهيب بىاء ِلى مبذأ الؽيُى و وأدائها.و 

 ِذد التراهيب الجذيذة في الذسط الىاخذ مىاظب و الخذسيب ِلى التراهيب بفىسة وافيت.
لخّش  ِلى في الىخاب ألاظاس ي يىحذ هىان حّليم بمهاسة الاظخماُ و يخم في الىخاب او

الحشواث الىىيلت والحشواث اللفيرة. هجذ مهاسة الىالم في الجضء ألاٌو مً هزا الىخاب 
ىاث الّشبيت هىلا صحيدا،  هىان مىحه الحىاس ال عيي، مهاسة الىالم  فيه أن يىىم ألـا
ىاث اإلادؽابهت هىلا. وأما مهاسة اللشاءة في الىخاب ألاظاس ي الجضء ألاٌو في  أن يميو ألـا

يمه بلشاءة  عيىت و يخم مّالجت اللشاءة بفىسة جىاظب بمعخىي الىالب. بهخم بمهاسة جلذ
هزا الىخاب أِذ إلاعخىي لغىن واخذ وهى  الىخابت في جدليم اللذسة ِلى هلل ما يىخب. 

اإلاعخىي اإلابخذئ ويدلم أهذافه لهزا اإلاعخىن هما هى أِذ له. وكذ أخشج  ؽيل فبي حيذ 
يفيت.  ودِم بالفىس  وكذ أِذ الىخاب يخّامل مْ الثلافت بالخىاصن، يشد فيه الثلافت الٌى

املحليت البيديت واإلاذسظيت واإلاىاكف ؤلاحخماِيت، والثلافت ؤلاظالميت مثل اإلاىلُى ، 
 الخىالي، ـالة، الّشبيت لغت اللشآن.

أن هخائج العملياث الحسابيت من البياهاث حشير إلى أن الكخاب ألاساس ي الجزء 
ت أكبر للخعليم، وهى أكثر من ألاول من ه %   و أما  66احيت اإلافزداث والكالم لها أولٍى
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الجاهب آلاخز من عناصز ألاصىاث والاسخماع والقزاءة والكخابت جحصل على ًجزي ما بين 
% . هذا ٌشير إلى أن اسخخدام الكخاب ألاساس ي الجزء ألاول فعال اسخخدامه  56-66

للغت العزبيت التي جزي بها اإلازكز اللغىي بجامعت إمام ، في حعليم اCلطلبت في  مجمىعت 
 بنجىل ؤلاسالميت الحكىميت بادهج.
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