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لغتنا العربية بين الواقع والمأمول:دراسة كتاب  

 لمجدي ابراهيم محمد ابراهيم



 

 

  

  

  

  طریقنا أنارالحمد � الذي وفقنا على انجاز ھذا العمل المتواضع و         

  .بالعلم

  نتقدم بخالص االمتنان و العرفان إلى األستاذ المشرف بن ناصر حنیفي

  .ما بذلھ من جھد الذي لم یبخل علینا یوما بنصائحھ القیمة،و

  سواء من قریب أعانناكل من  إلىكما نتوجھ بالشكر الجزیل 

  .بعید أومن

  .أساتذة قسم اللغة العربیة و آدابھا إلى

 

 

 

 

 

  

  

  

 وتقديرشكر 



  إھداء    
  

  هللا في عمرھما أطالالوالدین الكریمین  إلىاھدي ثمرة عملي 

  والى أختي الوحیدة الغالیة المثالیة و زوجتي إلى

 كل عمال متوسطة موالي بن شریف بسیدي علي وخاصة طاقم  إلى

  االستشارة العامل معي

  المشرف  على ھذه المذكرة األستاذ إلى

 إلى كل من اعرفھم من قریب أو من بعید

  

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  المـقـدمــة
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 :المقدمة

اللغ������ة العربی������ة م������رآة عص������رنا ،ف������الواقع الجتم������اعي و الثق������افي و االقتص������ادي 

هللا  أك������رمم������ا  أجم������للغتن������ا م������ن  إنو السیاس������ي لإلنس������ان ی������نعكس فیھ������ا ،و ال ش������ك 

 ،س����ائر لغ����ات الع����المع����ن ،و ھ����ذه حقیق����ة تف����ردت بھ����ا  س����بحانھ و تع����الى بش����ره بھ����ا

الك������ریم و لغ������ة س������نة  الق������ران و تع������الى لتك������ون لغ������ة كتاب������ھس������بحانھ فق������د اختارھ������ا 

  .رسولھ محمد صلى هللا علیھ وسلم

    ،یعب������ر بھ������ا ع������ن المس������میات  ألف������اظ،كونھ������ا  إل������ىو لغتن������ا الجمیل������ة باإلض������افة 

 أنھ������ا إال،  األندلس�����يعل�����ى ح������د تعبی�����ر اب�����ن ح�����زم  إفھامھ�����او ع�����ن المع�����اني الم�����راد 

       كونھ������ا وع������اء یخت������زن ت������راث األم������م م������ن ت������اریخ و حض������ارة  إل������ىتتع������دى ذل������ك 

ب������ین الماض������ي و الحاض������ر و المس������تقبل و ھ������ي وع������اء   أنھ������ا ت������ربط و غیرھما،كم������ا

  .للفكر فبضبط اللغة یضبط الفكر 

                اللغ�����������ة العربی�����������ة الواق�����������ع "إن عن�����������وان الكت�����������اب ال�����������ذي ب�����������ین أی�����������دینا 

وواق������ع حالھ������ا  ،جعلن������ا نتس������اءل ح������ول الوض������عیة الراھن������ة للغ������ة العربی������ة"و الم������أمول

  .لغاتھ تحوالت و تطورات على جمیع المیادین  تشھد مفي عال ،و مستقبلھا

العالم�������ة الش�������یخ البش�������یر  ألقاھ�������اكلم�������ة  ،إن ھ�������ذا الوض�������ع جعلن�������ي اس�������تذكر

اللغ������ة العربی������ة كال������دین  إن" 1962م������ارس  12ف������ي مجم������ع اللغ������ة ی������وم  اإلبراھیم������ي،

و زی������غ المبطل������ین  نالغ������الیییحملھ������ا م������ن ك������ل خل������ق عدول������ھ ،لینف������وا عنھ������ا تحری������ف 

یرمونھ��������ا ب��������العقم و الجم��������ود و ع��������دم  افأص��������بحو،ال��������ذین یتنك��������رون لھ��������ذه اللغ��������ة 

و یتم�������ردون عل�������ى البی�������ان العرب�������ي و عل�������ى من�������احي  ،المس�������ایرة لرك�������ب الحض�������ارة

  ".بالسوء في ذلك كلھ ألسنتھمالشعر العربي و یلوون 

من�����ذ  ت�����زداد أھمی�����ة ،إن مكان�����ة اللغ�����ة العربی�����ة و منزلتھ�����ا العظیم�����ة ب�����ین اللغ�����ات

        لغ������ة مكن������ت لنفس������ھا مك������ان ف������ي القل������وب  أنھ������ا ،یومن������ا ھ������ذا إل������ىفج������ر اإلس������الم 

و م������ا ی������زال یث������ار ،و العق������ول و جب������رت العلم������اء و المھتم������ین بھ������ا ق������دیما و ح������دیثا 
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 أرج������اء المعم������ورة العدی������د م������ن القض������ایا و الدراس������ات ف������ي ك������ل ،ح������ول ھ������ذه اللغ������ة

  .ن و مكان ،ألنھا لغة تواصل و استمراریة التي تصلع لكل زما

إجاب������ة ل������بعض األس������ئلة  ،و أم������ام ھ������ذا الوض������ع كان������ت دراس������تنا لھ������ذا الكت������اب

و بناطقیھ������ا مم�����ا یس�����اعد عل������ى ،تص�����ب ف�����ي خدم�����ة اللغ������ة العربی�����ة و االرتق�����اء بھ�����ا 

كإح�����دى اللغ�����ات الحی�����ة ف�����ي الع�����الم و م�����ن ھ�����ذه األس�����ئلة م�����ا ،بق�����اء اللغ�����ة العربی�����ة 

أص�����یبت ب�����العقم؟  مث�����ل م�����ا  ھ�����ل م�����ا مس�����تقبلھا و ق�����ع العربی�����ة ب�����ین لغ�����ات الع�����الم ومو

  .یعتقد البعض و ما العراقیل التي تواجھھا في العصر الراھن؟

تتجل�����ى أساس�����ا  ،تن�����اول ھ�����ذه الدراس�����ة إل�����ىأم�����ا ع�����ن ال�����دوافع الت�����ي ح�����دت بن�����ا 

موض������وعي ،فال������ذاتي م������رتبط بمیولن������ا من������ذ  األخ������رح������دھما ذات������ي و أف������ي ع������املین 

العام����ل الث�����اني  ،أم����ابھ����ا  و ك����ل م����ا یتعل�����ق ،االھتم����ام بلغ�����ة الض����اد إل����ىحداث����ة س����ننا 

  . ىاألخرق و نجاح بین سائر اللغات وفیتصل أساسا بما حققتھ اللغة من تف

      فھو م�������نھج وص�������في ،أم�������ا فیم�������ا یخ�������ص الم�������نھج المتب�������ع ف�������ي ھ�������ذه الدراس�������ة

لطری�������ق منی�������را و اتخ�������ذناه نبراس�������ا أعینن�������ا  بض�������عناه نص�������وو تحلیل�������ي و مق�������ارن  

  :الكتاب على الشكل التاليبحثنا و ارتأینا أن تكون دراستنا لھذا 

مقدم�������ة ف�������ي الموض�������وع ،الفص�������ل األول الدراس�������ة الظاھری�������ة ،الفص�������ل الث�������اني 

  .الدراسة الباطنیة ، ثم الخاتمة

ووض�������عھا الح�������الي  ،فف�������ي المقدم�������ة عرض�������نا نب�������ذة وص�������فیة للغتن�������ا العربی�������ة

ف������ذكرنا فیھ������ا "الدراس������ة الظاھری������ة "الفص������ل األول  أم������اوالمش������اكل الت������ي تح������یط بھا،

ع��������دد ص��������فحات الكت��������اب وحجم��������ھ ووعن��������وان الكت��������اب  الكام��������ل للمؤل��������ف،االس��������م 

 أم������االمص������ادر الت������ي اعتم������د علیھ������ا المؤلف، إل������ىإض������افة  ،والوص������ف الخ������ارجي ل������ھ

نق������د أفك������ار وأس������لوب  إل������ىفق������د تطرقن������ا فیھ������ا "الدراس������ة الباطنی������ة"الفص������ل الث������اني 

ة الخاتم������ أمامختلف������ة ح������ول الكت������اب وأھمیت������ھ، ،أراءالكات������ب ونب������ذة تعریفی������ة للمؤل������ف 

  .خصصتھا إلى النتائج المتوصل إلیھا من خالل دراستناف
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بش������يء م������ن الفائ������دة وان  أوتی������تأخی������را نرج������و أن تك������ون ھ������ذه الدراس������ة ق������د 

تك������ون مج������رد محاول������ة متواض������عة  أنتلق������ى تجاوب������ا م������ن الجمی������ع وھ������ي ال تع������دوا 

  .نالت بعض الجھود المعتبرة

 



  الدراسة الظاھریة: الفصل األول 

  

  
 .االسم الكامل للمؤلف-1

  .عنوان الكتاب - 2

  .عدد الصفحات -3

  .حجم الكتاب  -4

  .دار النشر والمكان والطبعة -5

  .الوصف الخارجي للكتاب-6

  )عدد الفصول،والعناصر الجزئیة في كل فصل(محتوى الكتاب -7
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  ممجدي إبراھیم محمد إلبراھی:        االسم الكامل للمؤلف

  لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول:              عنوان الكتاب 

  صفحة  252:             عدد الصفحات 

  سم 24متوسط الحجم :                حجم الكتاب 

  دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر                  :دار النشر 

  مصر اإلسكندریة:                  بلد النشر 

  2014األولى سنة :                     الطبعة 

  :الوصف الخارجي للكتاب 

الكت�������اب مغل�������ف تغلیف�������ا عادی�������ا و بس�������یط ون�������وع )الواجھ�������ة األمامی�������ة و الخلفی�������ة ( 

 24غیرة مزخرف������ة بآی������ة قرآنی������ة یبل������غ طول������ھ غالف�����ھ كرت������وني تتوس������طھ ص������ورة ص������

 .سم 1,5سم وسمكھ  18سم وعرضھ 

  .طغى على الواجھة األمامیة و الخلفیة اللون األخضر و األبیض

  .جاء عنوان الكتاب في أعلى الواجھة األمامیة مكتوب بخط بارز

أم�����ا الواجھ�����ة الخلفی�����ة فق�����د احت�����وت عل�����ى ص�����ورة مص�����غرة للكت�����اب ف�����ي أس�����فلھا نج�����د 

 ر وعنوانھا دار النش

 

 

 

  

اھریةالدراسة الظ  
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  :المصادر و المراجع التي اعتمد علیھا المؤلف كثیرا

 القران الكریم

  .1995إبراھیم أنیس، األصوات اللغویة،مكتبة ألنجلو مصریة الطبعة /1

  .1999الھیئة الحصریة الطبعة : ابن جني، الخصائص/2

الق�������اھرة  اب�������ن قتیب�������ة،تأویل مش�������كل الق�������رآن ، تحقی�������ق احم�������د ص�������فر ، دار النش�������ر /3

  .3الطبعة 

أب������و حی������ان محم������د ب������ن یوس������ف ب������ن عل������ي ب������ن یوسف،س������ر ص������ناعة اإلع������راب /4

،وزارة المع�������ارف العمومی�������ة، دار إحی�������اء الت�������راث  1،تحقی�������ق مص�������طفى الس�������قا ،ط 

  .القدیم للنشر

أب��������و نصر،ش��������رح عی��������ون كت��������اب س��������یبویھ،تحقیق ال��������دكتور عب��������د رب��������ھ  عب��������د / 5

  .1984اللطیف الطبعة 

ب��������د هللا ،ف��������ي اللھج��������ات  العربی��������ة ،مكتب��������ة األنجل��������و البطلیوس��������ي أب��������و محم��������د ع/6

  م1995، 9المصریة،ط 

الس�����ھیلي، أب�����و القاس�����م عب�����د ال�����رحمن ، نت�����ائج الفك�����ر ف�����ي النح�����و، تحقی�����ق محم�����د /7

  .إبراھیم البنا 

الط��������اھر حم��������ودة، أس��������س األع��������راف و مش��������كالتھ،الدار الجماعی��������ة للطباع��������ة و / 8

  .النشر،اإلسكندریة

أدب الكات�������ب ، الھیئ�������ة المص�������ریة العام�������ة  تم�������ام حس�������ن ،االقتض�������اب ف�������ي ش�������رح/9

  1982للنشر  ، الجزء الثاني ط 

،طبع��������ة دار العل��������م للمالی��������ین  ةص��������بحي الص��������الح ،دراس��������ات ف��������ي فق��������ھ اللغ��������/10

  .م1986، 1،بیروت ،ط
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  . 1عبد الرحمن أیوب ،أصوات اللغة،مطبعة دار التألیف ط /11

ب�������ي للنش�������ر ط عب�������د الغف�������ار حام�������د ھ�������الل ،عبق�������ري  اللغ�������ویین دار الفك�������ر العر/12

2006.  

عب������د الق������ادر الجرج������اني ، دالئ������ل اإلعج������از، تحقی������ق محم������د ش������اكر، دار النش������ر /13

  1984القاھرة الطبعة 

القس������م الث������اني األص������وات ،دار المعارف،مص������ر   مكم������ال بش������ر عل������م اللغ������ة الع������ا/14

  .م1979، 1ط

كم�����ال بش�����ر، اللغ�����ة ب�����ین التط�����ور فك�����رة الص�����واب و الخط�����أ مق�����ال ف�����ي مجم������ع /15

  .یةاللغة العرب

  . 1979دار المعارف مصر الطبعة , علوم اللغة العام, كمال بشر/16

م��������اریو ب��������اي أس��������س عل��������م اللغ��������ة، ترجم��������ة دكت��������ور أحم��������د مخت��������ار عم��������ر /17

 .1987،القاھرة، 3،ط

الكت������اب لس�������یبویھ، دار  يمحم������د ی������اقوت التراكی�������ب غی������ر الص������حیحة نحوی�������ا ف������/18

 .1985المعرفة اإلسكندریة الطبعة 
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  :محتوى الكتاب

قس������م المؤل������ف كتاب������ھ إل������ى مقدم������ة و فص������لین، تن������درج تح������ت ك������ل فص������ل عناص������ر 

  .جزئیة

 :الفصل األول 

  .نشأة اللغة العربیة وتاریخھا -

  .تصنیفھا وانحدارھا -

  .خصائص اللغة العربیة -

  .األخطار التي تعاني منھا اللغة العربیة -

  .فشل األعداء في طمس اللغة العربیة -

  .عن اللغة العربیة والنھوض بھانصائح وإرشادات للدفاع  -

  :الفصل الثاني

تص���������ویب األخط���������اء اللغوی���������ة عن���������د اإلذاعی���������ین و الكت���������اب و مع���������دي الب���������رامج  -

  .اإلخباریة

النحو،البالغ������ة ،النص������وص : ط������رق ت������دریس ف������روع اللغ������ة بش������يء م������ن التفص������یل -

  .االدبیة ، القراءة، اإلنشاء والتعبیر، القواعد اإلمالئیة

 

  

  

 



  الدراسة الباطنیة:الفصل الثاني 

  

  .فنبذة تعریفیة عن المؤل -1

  .ملخص عام حول محتوى الكتاب -2

  .ملخص الفصل األول -أ

  .ملخص الفصل الثاني -ب

  نقد أفكار وأسلوب الكاتب -3

  عنوان الكاتب-أ

  أفكاره وأسلوبھ-ب

  أھمیة الكتاب وأراء مختلفة عنھ -4
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  :نبذة تعریفیة عن المؤلف/ 1

مج�����دي إب�����راھیم محم�����د إب�����راھیم ھ�����و كات�����ب وأدی�����ب مص�����ري وأس�����تاذ بجامع�����ة 

الس�����ویس المص�����ریة ،ش�����ارك ف�����ي ع�����دة م�����ؤتمرات خاص�����ة بواق�����ع اللغ�����ة العربی�����ة ف�����ي 

  :الوطن العربي ومن مؤلفاتھ

  .لغتنا العربیة بین الواقع والمأمول -

 .أسس البحث اللغوي ومسائلھ -

 .دراسة وصفیة تحلیلیة في الممنوع من الصرفاللھجات العربیة  -

 .بحوث ودراسات لغویة صوتیة صرفیة نحویة داللیة معجمیة -

 ).دراسات تطبیقیة( في أصوات العربیة -

 .الظواھر اللغویة في أدب الكاتب البن قتیبة -

 ).القدماء والمحدثین دراسة لغویة(الممنوع من الصرف عند الزجاج بین  -

 .والتطبیق علم الصرف بین النظریة -

 ).الرأي والرأي األخر( المناظرات  -

 .بحوث في علم الداللة بین القدماء والمحدثین -

 ).الصرف ، المعاجم ،الداللة( بحوث ودراسات في علم الداللة  -

 .اإلسالم وتنمیة المجتمع -

 .جودة األداء -

 .إدارة الوقت والذات -

 .المدرسة الجاذبة لطالب وكیفیة القضاء على ظاھرة الغیاب -
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  :ملخص عام حول محتوى الكتاب/2

  :ملخص الفصل األول: أوال

تن������اول المؤل������ف ف������ي ھ������ذا الفص������ل عناص������ر، م������ن بینھ������ا نش������أة اللغ������ة العربی������ة 

وتاریخھ�������ا  وتص�������نیفھا وانح�������دارھا و خصائص�������ھا و األخط�������ار الت�������ي تت�������ربص بھ�������ا، 

   و فش������ل األع������داء ف������ي طم������س اللغ������ة العربی������ة و ونص������ائح إرش������ادات لل������دفاع عنھ������ا 

  .النھوض بھاو 

اس������تھل الكات������ب حدیث������ھ ع������ن قیم������ة اللغ������ة العربی������ة، و المی������زات الت������ي تتمی������ز 

بھ�����ا، فلق�����د انف�����ردت ھ�����ذه اللغ�����ة م�����ثال، ع�����ن ب�����اقي اللغ�����ات بخاص�����یة الت�����رادف التض�����اد 

و المش������تركات اللفظی������ة و م������ا تحوی������ھ م������ن محس������نات بدیعی������ة و ص������ور بیانی������ة تزی������د 

  .دة عبر الزمان كلھمن قوة المعنى ،كل ھذا جعلھا رائدة وواقفة وخال

إن اللغ�������ة تتح�������دث ع�������ن نفس�������ھا فتق�������ول لمتح�������دثیھا لم�������اذا ال تق�������درني؟ لم�������اذا 

أن������ا أرق������ى لغ������ات , أن������ا أص������ل الحض������ارة. تتح������دث األوروبی������ة لتك������ون متحض������را؟

إن اللغ�����ة العربی�����ة :" ق�����ال الكات�����ب األمریك�����ي ف�����ان دب�����ك ف�����ي ھ�����ذا المج�����ال....الع�����الم

  .1"أكثر لغات األرض امتیازا

د أن تك�������ون مث�������ل اللغ�������ات األخ�������رى، ی�������دافع عنھ�������ا الل�������ذین إن العربی�������ة تری�������

یتح�����دثون عنھ�����ا حی�����ث ق�����ال الكات�����ب إن االنجلی�����ز م�����ثال یفعل�����ون العج�����ب ف�����ي تعم�����یم 

لغ��������تھم، ویبتك��������رون الحی��������ل الطریف��������ة لتحبیبھ��������ا إل��������ى النف��������وس حت��������ى أص��������بحت 

اإلنجلیزی�����ة لغ������ة الع������الم، أم�����ا األلم������ان فق������د وض�����عوا ق������وانین رادع������ة لك�����ل م������ن ل������م 

  .ة من مواطنیھایتحدث األلمانی

نس������تنج م������ن خ������الل م������ا س������بق ،إن الكات������ب یتمن������ى أن تك������ون للغربی������ة ھیمن������ة 

  .واسعة و راسخة و مستمرة

                                                           
1
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أم�����ا ع�����ن أھمی�����ة اللغ�����ة العربی�����ة، فق�����د أك�����د الكات�����ب عل�����ى أنھ�����ا أق�����دم اللغ�����ات -

ارتباطھ�������ا : عل�������ى وج�������ھ األرض، و إن أھمیتھ�������ا تنب�������ع م�������ن ن�������واح متع�������ددة أھمھ�������ا

  .ران الكریمالوثیق بالدین اإلسالمي و الق

  .1"إنا نزلناه قرانا عربیا لعلكم تعقلون:" قال هللا  تعالى

  .أنھا المفتاح إلى الثقافة اإلسالمیة و العربیة-

  .العربیة من أھم الروابط و الصالت بین المسلمین-

  .أنھا من أھم مقومات الوحدة بین المجتمعات-

  .العربیة لم تعد لغة خاصة بالعرب بل أضحت لغة عالمیة-

  : نشأة اللغة العربیة و تاریخھا/ 1

تعتب�����ر اللغ�����ة العربی�����ة م�����ن أق�����دم اللغ�����ات المعروف�����ة ،و لك�����ن ھن�����اك أراء عدی�����دة 

   ف�����ي أص�����لھا ،فی�����ذھب ال�����بعض إل�����ى إن یع�����رب ك�����ان أول م�����ن أع�����رب ف�����ي لس�����انھ ،

  .و تكلم بھذا اللسان العربي ،فسمیت اللغة باسمھ

ف������ي الح������دیث أن نب������ي هللا إس������ماعیل ب������ن إب������راھیم أول م������ن فت������ق لس������انھ  وورد

  .بالعربیة

أم������ا ال������بعض األخ������ر فی������ذھب إل������ى الق������ول ب������ان العربی������ة كان������ت لغ������ة ادم ف������ي -

  حادیث نبویة تثبت ھذه االدعاءات الجنة إال أنھ ال وجود لبراھین علمیة أو أ

لت�������اریخ،أن لق�������د أثبت�������ت البح�������وث و الدراس�������ات اللس�������انیة و عل�������وم اآلث�������ار و ا

اللغ�����ة العربی�����ة بجمی�����ع لھجاتھ�����ا انبثق�����ت م�����ن مجموع�����ة م�����ن اللھج�����ات الت�����ي تس�����مى 

بلھج�����ات ش�����مال الجزی�����رة العربی�����ة القدیم�����ة ،أم�����ا لغ�����ات جن�����وب الجزی�����رة العربی�����ة،أو 

م������ا یس������مى اآلن ب������الیمن و عم������ان ،فتختل������ف ع������ن اللغ������ة العربی������ة لش������مال الجزی������رة 

ال اح������د یع������رف ش������یئا ع������ن  العربی������ة،و یج������زم الب������احثون ف������ي ت������اریخ العربی������ة ب������ان

تاریخھ�����ا ،لك�����ن أق�����دم ش�����يء یلم�����ح إل�����ى نش�����أتھا،یعود إل�����ى الق�����رن الخ�����امس الم�����یالدي 

                                                           
1
     02القرآن الكریم سورة یوسف اآلیة  
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و ی�����رون .الن المؤلف�����ات األدبی�����ة ف�����ي تل�����ك الفت�����رة تمث�����ل العربی�����ة ف�����ي أوج اكتمالھ�����ا 1

    إن ت������اریخ اللغ������ة العربی������ة ینقس������م إل������ى قس������مین لھج������ات بائ������دة و تتمث������ل بالثمودی������ة 

و القس�������م األخ�������ر ھ�������و لھج�������ة ق�������ریش ،وط�������ئ و ھ�������ذیل و  و الص�������فویة و اللحانی�������ة

 .تعتبر لھجة قریش أفصح اللھجات على اإلطالق

 :تصنیفھا و انحدارھا / 2

تنتم�����ي العربی�����ة إل�����ى أس�����رة اللغ�����ات الس�����امیة المتفرع�����ة ،م�����ن مجموع�����ة اللغ�����ات 

اإلفریقی�������ة األس�������یویة و اللغ�������ات الس�������امیة ھ�������ي العربی�������ة و األمھری�������ة و التیغرینی�������ة و 

اآلرامی��������ة و الس��������ریانیة و الكنعانی��������ة، و تص��������نف اللغ��������ة العربی��������ة ف��������ي العبری��������ة و 

ش�����كلھا الكالس�����یكي و الح�����دیث ض�����من اللغ�����ات الس�����امیة الرئیس�����یة، و ھ�����ذا م�����ا یظھ�����ر 

جلی����ا م����ن خ����الل ع����دد المتح����دثین بھ����ا حالیا،ویعتق����د ال����بعض أنھ����ا األق����رب إل����ى اللغ����ة 

ھن�������اك م�������ن الس�������امیة األم، الت�������ي انبثق�������ت منھ�������ا اللغ�������ات الس�������امیة األخ�������رى ،لك�������ن 

یخ�����الف ھ�����دا ال�����رأي ب�����ین العلم�����اء اللس�����انین، حی�����ث یعتب�����رون تغی�����ر اللغ�����ة ھ�����و عملی�����ة 

  .مستمرة عبر الزمن 

ألنھ����ا احتفظ����ت  و كم����ا ذك����رت س����ابقا أنھ����ا تنح����در م����ن اللغ����ات الس����امیة، ذل����ك

بعناص������ر قدیم������ة ،تع������ود إل������ى اللغ������ة األم و فیھ������ا أص������وات و إع������راب و العدی������د م������ن 

للغوی�����ة ،ك�����ل ھ�����ذا غی�����ر موج�����ود ف�����ي اللغ�����ات ص�����یغ جم�����وع التكس�����یر و الظ�����واھر ا

  .السامیة األخرى 

  ك�������ذلك فالعربی�������ة احتفظ�������ت بأص�������وات فق�������دتھا بع�������ض اللغ�������ات األخ�������رى مث�������ل 

،كم��������ا إض��������افة إل��������ى م��������ا س��������بق ،فق��������د احتفظ��������ت بمعظ��������م )ع ، ح، ص، ظ ،ث ،ذ (

اس������م الفاع������ل ،اس������م المفع������ول ،و تص������ریف :الص������یغ االش������تقاقیة للس������امیة األم مث������ال

    ء و األفع��������ال و الض�������مائر الموص�������ولة و أس�������ماء اإلش��������ارة،الض�������مائر م�������ع األس�������ما

     و الثاب������ت حس������ب م������ا ج������اء ف������ي الكت������اب ،إن اللغ������ة العربی������ة، نش������أت م������ع ع������دنان 

                                                           
1
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و قحط������ان، و ھم������ا م������ن ج������دود الع������رب المس������تعربة ف������ي ش������بھ الجزی������رة العربی������ة،  

  .ھذه ھي الجذور األولى للغة العربیة ،قبل أن ینزل بھا القران الكریم

  :اللغة العربیة خصائص/3

تتمی������ز اللغ������ة العربی������ة بمجموع������ة م������ن الخص������ائص، قب������ل مثیلھ������ا ف������ي اللغ������ات 

  :األخرى، مما جعلھا أرقى اللغات و أغناھا، ومن بین ھذه الخصائص

  :األصوات/3-1

إن اللغ�������ة العربی��������ة تمل��������ك أوس��������ع م��������درج ص��������وتي عرفت��������ھ اللغ��������ات، حی��������ث 

راع������ي الم������تلفظ تت������وزع مخ������ارج الح������روف ب������ین الش������فتین إل������ى أقص������ى الحل������ق، و ی

  1"بھا اجتماع الحروف ،في اللفظة الواحدة للحفاظ على االنسجام الصوتي

تجتم�����ع ال�����زاي م�����ع الھ�����اء و الس�����ین و الص�����اد و وال�����دال  ال :وم����ن أمثل�����ة ذل�����ك

  و ال الحاء مع

الض������اد وال الن������ون قب������ل ال������راء ، وتتمی������ز اللغ������ة العربی������ة بخاص������یة الجاذبی������ة 

الخلفی�����ة م�����ن جھ�����از النط�����ق أكث�����ر م�����ن ف�����ي نظ�����ام النط�����ق، فھ�����ي تس�����تخدم األعض�����اء 

غیرھ�����ا م�����ن اللغ�����ات، فھ�����ي تعتم�����د بش�����كل أساس�����ي عل�����ى ج�����ذر اللس�����ان و الحنج�����رة 

  .والحلق وھذا ال تجده في اللغات السامیة األخرى

  :المفردات/ 3-2

المف�����ردات ف�����ي اللغ�����ة العربی�����ة، ال ت�����أتي منف�����ردة ومنعزل�����ة، ب�����ل ت�����أتي مجتمع�����ة 

  .تھا في مادتھا و معناھامشتركة،ولكل  مفردة نسب تلتقي مع مثیال

ھ������ذه الكلم������ات تش������ترك ف������ي " كت������ب كات������ب، مكت������وب، كتاب������ة، كت������اب:" مث������ل

بع������ض الح������روف ،وج������زء م������ن األص������وات، و یع������د معج������م العربی������ة أغن������ى مع������اجم 

اللغ�����ات، الحتوائ�����ھ عل�����ى ك�����م واس�����ع م�����ن المف�����ردات و مرادفاتھ�����ا، إذ تض�����م المع�����اجم 

ك جلی�����ا م�����ن خ�����الل تمعنن�����ا العربی�����ة الكبی�����رة أكث�����ر م�����ن ملی�����ون مف�����ردة، و یظھ�����ر ذل�����

                                                           
1
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ف�����ي مع�����اجم و ق�����وامیس اللغ�����ات، فل�����ن نج�����د معجم�����ا متس�����عا ك�����المعجم العرب�����ي، ف�����ال 

  .یمكن ألحد أن یحصي إحصاء عددیا لمفردات ھذه اللغة الممیزة

ویرج������ع ھ������ذا الك������م الھائ������ل م������ن المف������ردات إل������ى أن المف������ردات األص������لیة ف������ي 

ی������د م������ن الكلم������ات، العربی������ة، و الت������ي ھ������ي عب������ارة ع������ن ج������ذور ثالثی������ة، تن������تج العد

إض�����افة إل�����ى المف�����ردات المول�����دة و المعرب�����ة و الداخلی�����ة،  الت�����ي نش�����أت ع�����ن طری�����ق 

  .تطور اللغة العربیة

  :التلفظ والتھجي/3-3

     , تض�������م اللغ�������ة العربی�������ة ثمانی�������ة و عش�������رین حرف�������ا، فض�������ال ع�������ن أل�������ف الم�������د

م������ع اس������تبعاد أح������رف و  و تكت������ب لغ������ات كثی������رة ف������ي الع������الم ب������الحروف  العربی������ة

الفارس�����یة و األردی�����ة و اللغ�����ة التركی�����ة : إض�����افة أخ�����رى، و م�����ن ھ�����ذه اللغ�����ات ن�����ذكر

  و قد یعتمد معنى الكلمة في اللغة

العربی��������ة عل��������ى ض��������بط الح��������روف، و طریق��������ة لفظھ��������ا، فق��������د نج��������د كلم��������ات 

  .متشابھة بالكتابة إال طریقة لفظھا تغیر المعنى

ھ�������ذه الكلم�������ات كلھ�������ا مختلف�������ة ف�������ي . ......َعلَ�������م, َعلّ�������م, ُعل�������م , َعل�������م: مث�������ال

التھج�����ي ومختلف�����ة ف�����ي ال�����تلفظ ،أي أن العربی�����ة تعتم�����د عل�����ى ض�����بط الكلم�����ة بالش�����كل 

الكام������ل ،لت������ؤدي معن������ى مح������دد،     و تعتب������ر ھ������ذه التھج������ي س������مة عام������ة و ممی������زة 

  .في اللغة العربیة تمتاز بھا عن بعض اللغات األوروبیة

  :الصرف/ 3-4

یق�����وم الص�����رف ف�����ي اللغ�����ة  العربی�����ة عل�����ى نظ�����ام الج�����ذر ، ویك�����ون ثالثی�����ا غالب�����ا 

ورباعی�������ا  أحیان�������ا، ویح�������دد الج�������ذر المعن�������ى ال�������دقیق للكلم�������ة و وظیفتھ�������ا، بإض�������افة 

الحرك��������ات أو مق��������اطع م��������ن أح��������رف معین��������ة ف��������ي ص��������در الكلم��������ة أو وس��������طھا أو 

 أخرھا،وتقس������م العربی������ة االس������م إل������ى جام������د و مش������تق، و یقس������م الجام������د إل������ى أس������ماء

ال�������ذوات  مث�������ل ش�������جرة و أس�������ماء المع�������اني مث�������ل ق�������راءة و توج�������د ف�������ي العربی�������ة 

المركب�������ة " و ج�������اء الح�������ق"حض�������ر م�������وت "الكلم�������ات المركب�������ة لك�������ن ن�������ادرة مث�������ل 

  .تركیبا إسنادیا
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وتتمی�������ز العربی�������ة ك�������ذلك بوج�������ود ص�������یغة المثنى،كم�������ا یس�������تعمل فیھ�������ا جم�������ع 

  .التكسیر إلى جانب الجمع السالم

  :النحو/ 3-5

جلی�����ا ف�����ي اإلع�����راب ،ال�����ذي یعتب�����ر أح�����د أھ�����م خص�����ائص تظھ�����ر خاص�����یة النح�����و 

  اللغة العربیة،

و اإلع������راب ھ������و تغیی������ر أح������وال أواخ������ر الك������الم ،الخ������تالف العوام������ل الداخل������ة 

  1"على الكلمة لفظا و تقدیرا

رف�������ع و نص�������ب  وج�������ر وج�������زم، وم�������ن خالل�������ھ : وأن�������واع اإلع�������راب أربع�������ة

النط�����ق،  أو  یع�����رف الك�����الم و یفھ�����م ومن�����ھ نح�����افظ عل�����ى الكلم�����ة م�����ن االنح�����راف  ف�����ي

 .الخطأ في اللفظ

إن اإلع�������راب أعظ�������م م�������ا یمی�������ز لغتن�������ا العربی�������ة، م�������ن غیرھ�������ا م�������ن اللغ�������ات 

األخ������رى، ب������ھ یق������رأ كت������اب هللا ال������ذي ن������زل بلس������ان عرب������ي مب������ین و ال������ذي یص������عب 

وحت�����ى نح�����ن , علین�����ا قراءت�����ھ و فھ�����م معانی�����ھ ف�����ي غی�����اب قواع�����د النح�����و والص�����رف

و ن������ذكر ف������ي المج������ال بع������ض نس������تفید م������ن القواع������د النحوی������ة م������ن الق������ران الك������ریم، 

اآلی����ات الكریم����ة الت����ي یت����وھم كثی����را م����ن الن����اس أنھ����ا خارج����ة ع����ن القواع����د النحوی����ة 

حی������ث وق������ع ل������بس ح������ول كلم������ة , " ف������الو إن ھ������ذان لس������احران: "مث������ل قول������ھ تع������الى

  ھل ھي منصوبة أو مرفوعة؟" ھذان"

ونس�������تنج مم�������ا س�������بق، ان�������ھ م�������ن خ�������الل اإلع�������راب یت�������ذوق األدب ویفح�������ص  

  .بیة جمالھا و تأثیرھا في النفسالشعر وتبلغ العر

  :البالغة/3-6

  :من الخصائص العربیة البالغیة نذكر

  :المجاز -أ

و یقص�����د ب�����ھ اس�����تعمال كلم�����ة ف�����ي غی�����ر معناھ�����ا الحقیق�����ي ال�����ذي وض�����عت ل�����ھ، 

  .وینقسم المجاز تبعا للعالقة إلى قسمین استعارة و مجاز مرسل

                                                           
1
  .بتصرف  26المرجع السابق ص   
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العالق�������ة ھ�������ي اس�������تعمال الكلم�������ة ف�������ي غی�������ر م�������ا وض�������عت ل�������ھ : االس�������تعارة-

  .بكت السماء: مثال, المشابھة

  ھي استعمال الكلمة لغیر عالقة المشابھة: المجاز المرسل-

  ".وینزل لكم من السماء رزقا:" قال تعالى: مثال 

  :اإلیجاز -ب

م�����ن خص������ائص العربی�����ة میلھ������ا إل������ى اإلیج�����از المعب������ر ع�����ن المع������اني المختلف������ة 

  .،و مناسبتھا للمقام

رة ف������ي ألف������اظ اق������ل منھ������ا و تك������ون وافی������ة و اإلیج������از ھ������و وض������ع مع������اني كثی������

  .بالغرض المقصود

خ�������ذ العف�������و وأم�������ر ب�������المعروف "ق�������ال تع�������الى ف�������ي س�������ورة األع�������راف : مث�������ال

  .ھذه اآلیة القصیرة جمعت مكارم األخالق العامة" واعرض عن الجاھلین

  :الخط العربي/3-7

للخ������ط العرب�������ي مكان�������ة فری�������دة ب�������ین خط������وط اللغ�������ات األخ�������رى، م�������ن حی�������ث 

تن�����وع أش�����كالھ، و ھ�����و مج�����ال خص�����ب إلب�����داع الخط�����اطین، و یظھ�����ر جمال�����ھ الفن�����ي و 

      ذل��������ك ف��������ي كتاب��������ة المص��������احف و اللوح��������ات الفنی��������ة، و نق��������ش ج��������دران المس��������اجد، 

و ھن�������اك أن�������واع كثی�������رة م�������ن الخط�������وط العربی�������ة ن�������ذكر منھ�������ا النس�������خ، الرقع�������ة، 

  .الكوفي، الفارسي، الدیواني

 :األخطار التي تعاني منھا اللغة العربیة/ 4

ثی������ر م������ن الظ������واھر الس������لبیة، س������اھمت بش������كل كبی������ر ف������ي ت������دھور ھن������اك الك

اللغ������ة العربی������ة و فق������دان مكانتھ������ا ب������ین اللغ������ات األخ������رى، فھ������ذه القض������ایا أص������بحت 

: تھ������دد لغتن������ا و وجودن������ا وحض������ارتنا و منب������ع فكرنا،وحس������ب  م������ا ج������اء ف������ي الكت������اب

ی������رى ال������دكتور العالم�������ة یوس������ف القرض������اوي أن ھن�������اك أخط������ارا ثالث������ة ت�������نقص و 

  :العربیةتھدد اللغة 

ھ�������و خط�������ر اللغ�������ات األجنبی�������ة عل�������ى العربی�������ة ف�������ي عق�������ر : الخط�������ر األول -أ

  .دارھا،و ارتفاع نسبة المتحدثین بھذه اللغات
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   خط�������ر العامی������ة و المحلی�������ة الت�������ي ی������روج لھ�������ا الكثی�������رون : الخط������ر الث�������اني-ب

و الت�������ي أص�������بحت تنتش�������ر اآلن حت�������ى ف�������ي س�������ائل اإلع�������الم ،و مواق�������ع التواص�������ل 

لب������احثین إن اللغ������ة العامی������ة الت������ي یتح������دث بھ������ا العام������ة االجتم������اعي، فی������رى بع������ض ا

ب������الوطن العرب������ي، تض������عف اللغ������ة العربی������ة و األدھ������ى م������ن ذل������ك أص������بح ال������بعض 

  .یطالبون بأن تكون لغة تعلیمیة

یتمث�������ل ف�������ي اللح�������ن و األغ�������الط اللغوی�������ة ف�������ي اللغ�������ة :  الخط�������ر الثال�������ث -ج

  .الفصحى، التي یؤدیھا الخطباء و الكتاب و المذیعون و غیرھم

أمث������ال ال������دكتور : ھن������اك ع������دة ت������دخالت لعلم������اء و ب������احثین ف������ي ھ������ذا المج������الو

عل������ي فھم������ي خش������یم رئ������یس مجم������ع اللغ������ة العربی������ة ف������ي لیبی������ا، و مفت������ي ال������دیار 

المص�������ریة ال�������دكتور عل�������ي جمع�������ة و ال�������دكتور عب�������دا لوھ�������اب  ألمس�������یري، و كلھ�������م 

  .نبھوا إلى األخطار التي تحیط باللغة العربیة

التح�������دیات الت�������ي تواج�������ھ العربی�������ة، تكم�������ن ف�������ي و حس�������ب المؤل�������ف، إن اب�������رز 

، 1ازدواجی������ة اللغ������ة م������ن خ������الل ھج������وم العامی������ة الب������ارز، و إدخ������ال كلم������ات غریب������ة

واعتب�������ر إن ھ�������ذا الوض�������ع یش�������كل خط�������را حقیقی�������ا مؤك�������دا عل�������ى أن مجم�������ع اللغ�������ة 

العربی������ة یج������ب أن یك������ون ص������احب الس������لطة الوحی������دة ف������ي و ق������ف اللغ������ة العامی������ة 

خاص�����ة ف�����ي اإلع�����الم و اإلع�����الن للح�����د م�����ن انتش�����ارھا عل�����ى األق�����ل، وی�����رى جان�����ب 

اكب����ة أخ����ر م����ن الب����احثین، إن الل����وم یق����ع عل����ى العربی����ة ألنھ����ا ل����م تع����د ق����ادرة عل����ى مو

العص������ر، و أص������بحت معرض������ة لتح������دیات قوی������ة م������ن ك������ل الجوان������ب، لك������ن ال������دكتور 

م�����روان المجاش�����ي نائ�����ب رئ�����یس مجم�����ع اللغ�����ة العربی�����ة حس�����ب م�����ا ج�����اء ف�����ي الكت�����اب 

یج�����زم ب�����أن قی�����ام بع�����ض وس�����ائل اإلع�����الم ت�����داول العامی�����ة،  و ال�����تكلم ف�����ي الش�����ارع 

أجنبی������ة بلغ�����ة دارج������ة اق������رب إل�����ى الفص������حى، و إدراج العدی������د م�����ن الش������باب كلم������ات 

 .في كالمھم، كلھا محاوالت أرادت النیل من اللغة العربیة

 

  

                                                           
1
  .51ص،  2014 1ط مجدي إبراھیم محمد إبراھیم،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط،دار الوفاء للطباعة و النشر ،  
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  فشل األعداء في طمس اللغة العربیة/ 5

ل��������م یس��������تطیعوا أع��������داء العربی��������ة تحط��������یم لغ��������ة الض��������اد، رغ��������م مح��������اوالتھم 

العدی�����دة، فل�����م تن�����دثر العربی�����ة ف�����ي ال�����دول العربی�����ة،و ل�����م تتح�����ول الح�����روف العربی�����ة 

لغ������ات مث������ل الفرنس������یة و االندونیس������یة و ل������م إل������ى الالتینی������ة، كم������ا ح������دث ل������بعض ال

ی�����نجح الیھ�����ود ف�����ي تحوی�����ل اللس�����ان العرب�����ي إل�����ى عب�����ري، ول�����م یفل�����ح اإلیرانی�����ون ف�����ي 

  .تغییر اللسان العربي إلى فارسي

  :نصائح وإرشادات للدفاع عن العربیة والنھوض بھا/ 6

  .تزكیتھا وتحبیبھا  إلى نفوس الناس -

  .االعتزاز بھا ال بغیرھا -

          اللھج��������ات العامی��������ة داخ��������ل ال��������وطن العرب��������ي خاص��������ة ف��������ي كتاباتن��������ا محارب��������ة  -

  .و مقابالتنا

  .التجدید في استعمال المفردات العربیة و مرادفاتھا الجمیلة -

  .منع البرامج التي تقدم الحصص بالعامیة -

      دراس�������ة الش�������عر الج�������اھلي  لم�������ا فی�������ھ م�������ن خص�������ائص اللغ�������ة العربی�������ة األص�������یلة  -

  .یزةو ثروة لفظیة مم

  .تجنبا األلفاظ الدخیلة وتحصیال لفائدة منھا -

  .إبراز األخطاء اللغویة الشائعة و مناقشتھا و تصحیحھا -

 .عدم الوالء للغات األجنبیة على حساب العربیة -
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  :ملخص الفصل الثاني: ثانیا

تص�������ویب األخط�������اء اللغوی�������ة :قس�������م المؤل�������ف ھ�������ذا الفص�������ل إل�������ى عنص�������رین  

عن������د اإلذاعی������ین، و الكت������اب  ومع������دي الب������رامج اإلخباری������ة و ط������رق ت������دریس بع������ض 

         النح���������و، البالغ���������ة، النص���������وص األدبی���������ة ، الق���������راءة : أال وھ���������ي .ف���������روع اللغ���������ة

  .و اإلنشاء، و التعبیر و القواعد اإلمالئیة

رامج تص�������ویب األخط�������اء اللغوی�������ة عن�������د اإلذاعی�������ین والكت�������اب ومع�������دي الب�������/ 1

  :اإلخباریة

  .تناول فیھ جھل اإلذاعیین و الكتاب  بالعربیة الفصحى -

  .الفتح و الضم و الكسر: عدم نطق الكلمة وفقا لحركات الثالث -

الخط�������أ ف�������ي اإلب�������دال ف�������ي أح�������رف الكلم�������ة عن�������د الن�������اطقین م�������ن اإلذاعی�������ین دون -

 معرف�����ة الق�����وانین الص�����وتیة الت�����ي تحك�����م ھ�����ذه الظ�����اھرة، ولق�����د ق�����دم الكات�����ب بع�����ض

  .النماذج في ھذا المجال

فھن������اك م������ن " الغم������ر"ف������ي كلم������ة :مث������الالخط������أ ف������ي ض������بط حرك������ة الغ������ین،  -

و ھن������اك م������ن ینطقھ������ا بكس������ر الغ������ین و ھن������اك م������ن ینطقھ������ا بض������م . ینطقھ������ا الغ������ین

, فھ�����ذا االخ�����تالف ف�����ي ض�����بط حرك�����ة ھ�����ذه الكلم�����ة أدى إل�����ى اخ�����تالف المعن�����ى, الغ�����ین

        س�������ر الغ�������ین تعن�������ي الحق�������د بك" الغم�������ر"بف�������تح الغ�������ین  تعن�������ي الم�������اء و " الٌَغم�������ر"

  .بضم العین تعني الذي لم یتعلم من التجارب و األمور" الُغمر"و 

فھن������اك م������ن ینطقھ������ا بف������تح الص������اد " ص������حافة " یخطئ������ون ف������ي نط������ق كلم������ة  -

  .والصواب بكسر الصاد

فھن������اك م������ن ل������م یف������رق ف������ي النط������ق ب������ین الس������ین والص������اد أي ف������ي مخ������ارج  -

كلمت������ا القس������ر : ط������رف اللس������ان، مث������الفھ������ذان الح������رفین یخرج������ان م������ن . الح������روف

  .والقصر، القسر بمعنى القھر ، والقصر بمعنى الحبس

و نج�����د أن الكات�����ب رك�����ز ف�����ي البح�����ث عل�����ى موض�����وع اإلب�����دال،  لم�����ا فی�����ھ م�����ن 

اختالف������ات ف������ي نط������ق الح������روف ب������ین الن������اطقین، و حت������ى  ی������ذھب الغم������وض ف������ي 
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وف الموض�����وع فق�����د أت�����ى الكات�����ب ب�����بعض النم�����اذج تخ�����ص اإلب�����دال ف�����ي بع�����ض الح�����ر

 .مثل إبدال السین صادا أو إبدال الصاد سینا

  :إبدال السین صادً  –أ 

وق������د ذك������ر ص������احب الكت������اب بع������ض الكلم������ات تب������دلت فیھ������ا الس������ین ص������ادا أي 

ال " ش������موس"وھ������م ینطقونھ������ا بالص������اد مث������ل " م������ا ج������اء بالس������ین"أت������ت تح������ت ب������اب 

و یمكنن�����ا تغیی�����ر إب�����دال الس�����ین " قص�����را"و ال یق�����ال " قس�����را"یق�����ال ش�����موص،  یق�����ال 

ص�����ادا ف�����ي ھ�����ذه األمثل�����ة عل�����ى أس�����اس ان�����ھ ال ف�����رق ب�����ین الس�����ین و الص�����اد إال ف�����ي 

  .اإلطباق فھما اشتركا في المخرج 

و م�����ن ناحی�����ة أخ�����رى یمكنن�����ا تعلی�����ل إب�����دال الس�����ین ص�����ادا إل�����ى الخط�����أ النطق�����ي 

  .أو السمعي، فكثیرا ما تسمع السین و تبین إنھا صادا دون أن نشعر بذلك

  :إبدال الصاد سینا -ب

لق�������د أورد اب�������ن قتیب�������ة بع�������ض الكلم�������ات تب�������دلت فیھ�������ا , المؤل�������فنق�������ال ع�������ن 

     أدرج������ت تح������ت ب������اء الص������اد، لك������ن العام������ة ینطقونھ������ا بالس������ین , "س������ینا" "الص������اد"

وھ�����و الحب�����ل ال�����ذي ترس�����ل من�����ھ الخی�����ل، و ال یق�����ال " المق�����بص"و ھ�����ذه الكلم�����ات ھ�����ي 

ال�������ذي ھ�������و ص�������فح " ق�������س"الش�������اة و ال یق�������ال " ق�������ص"لتغی�������ر المعن�������ى، " المق�������بس"

  .ألن البخس ھو النقصان, یقال بخصت عینھ و ال یقال بخستو , الجبل

ویمكنن�����ا تعلی�����ل قل�����ب الص�����اد س�����ینا ف�����ي ھ�����ذا المث�����ال، الش�����تراكھا ف�����ي المخ�����رج 

والرخ�����اوة والص�����فیر، إض�����افة إل�����ى أن ص�����وت الخ�����اء المھم�����وس الت�����ي  أث�����رت ف�����ي 

  .صوت السین فانقلبت الصاد سینا

ونس������تنج مم������ا س������بق أن الس������ین مرف������ق الص������اد والص������اد ھ������ي مقح������م الس������ین ، 

وحس������ب المؤل������ف أن العام������ة ف������ي زم������ن اب������ن قتیب������ة ،كان������ت تمی������ل إل������ى ترقی������ق 

األص�������وات ف�������ي مقاب�������ل تفخیمھ�������ا ،بمعن�������ى الص�������وت المقح�������م یح�������ول إل�������ى نظی�������ره 

 .المرقق من اجل السھولة والتیسیر
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  و الزاي اإلبدال بین السین والصاد-ج

ذه الح�������روف ف�������ي المخ�������رج و الرخ�������اوة و الص�������فیر ،و انف�������ردت اش�������تركتا ھ�������

و اش������تركت م������ع الس������ین ف������ي االنفت������اح ،لك������ن ال ف������رق ب������ین ھ������ذه , ال������زاي ب������الجھر

الح��������روف، إال أن الص��������اد تنف��������رد باإلطب��������اق و نظ��������را لتج��������انس ھ��������ذه الح��������روف 

و ق����د دع����م الكات����ب ھ����ذا . ال����ثالث ف����ي المخ����رج و الص����فات، فق����د وق����ع اإلب����دال بی����نھم

     " نش������زت الم������رأة ع������ن زوجھ������ا " ب������دال بنم������وذج ع������ن اب������ن قتیب������ة الن������وع م������ن اإل

و نش�����زت أي خرج�����ت ع�����ن طاعت�����ھ،و یمكنن�����ا تفس�����یر قب�����ل الص�����اد ف�����ي ھ�����ذا المث�����ال 

عل������ى أس������اس إن الص������اد ص������وت مھم������وس رخ������م مفخ������م ت������أثر بالث������اء فحولھ������ا إل������ى 

  ".الزاي"الحرف المحصور

ھ������و ویفھ������م مم������ا س������بق ،إن ص������وت الص������اد المقح������م ت������أثر بنظی������ره المرق������ق و 

فانقلب����ت الص����اد زای����ا،و ھن����اك مث����ال أخ����ر ع����ن ھ����ذا اإلب����دال ف����ي قول����ھ اب����ن , "ال����زاي"

، أم�����ا ع�����ن قل�����ب الس�����ین ص�����ادا "بس�����ق"و ال یق�����ال " ب�����زق"الرج�����ل و " بص�����ق"قتیب�����ة

فیرج�������ع ذل�������ك إل�������ى أن الق�������اف المجھ�������ورة ت�������أثرت بالس�������ین " بس�������ق"ف�������ي كلم�������ة 

  , عالءالن الص������اد تش������ترك م������ع الق������اف ف������ي االس������ت, المھموس������ة قلب������ت الس������ین ص������ادا

  .و یحدث ھذا عند النطق بھما

ل������یس التقلی������ل م������ن الجھ������د الكبی������ر ال������ذي یبذل������ھ , إن ال������دافع م������ن ھ������ذا البح������ث

    أص��������حاب القل��������م و اللس��������ان و خاص��������ة  الم��������ذیعون و مع��������دي الب��������رامج اإلخباری��������ة 

و رج�������ال لص�������حافة و إنم�������ا ھ�������و األخ�������ذ بأی�������دي ھ�������ؤالء و الع�������ودة إل�������ى حض�������یرة 

  .الفصحى

  .اللغةطرق تدریس فروع /  2

لق��������د اختلف��������ت ط��������رق الت��������دریس و تع��������ددت ب��������ین المعلم��������ین، و لع��������ل أنج��������ع 

الط�����رق ھ�����ي الت�����ي تحق�����ق األھ�����داف المرج�����وة و الكف�����اءة المنش�����ودة م�����ع األخ�����ذ ف�����ي 

الحس������بان طبیع������ة التلمی������ذ و نح������وه اللغ������وي، فیج������ب عل������ى المعل������م أن یھ������تم بطبیع������ة 
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می�����ذ عل�����ى تقب�����ل النم�����و و إتب�����اع اإلج�����راءات الس�����لیمة أثن�����اء ال�����درس،  و مس�����اعدة التل

  .المادة التعلیمیة و التحصیل العلمي

یعتب������ر النح������و م������ن الف������روع المھم������ة ف������ي اللغ������ة العربیة،ألن������ھ یمث������ل : النح������و-1

 .األساس الذي یبنى علیھ الرصید اللغوي للمتعلم في كل مراحل التعلیم

  :أھداف تدریس النحو/1-1

  .تالمیذتعمیق الدراسة اللغویة عن طریق إنماء الدراسة النحویة لل-

تعمی������ق ث������روتھم اللغوی������ة م������ن خ������الل تحلی������ل النص������وص نحوی������ا ،و ق������درتھم عل������ى  -

  .الكتابة و القراءة السلیمة

  .إدراك التراكیب اللغویة الصحیحة للجمل-

ق������درتھم عل������ى تنظ������یم معلوم������اتھم،و نق������د األس������الیب الت������ي تحت������وي عل������ى الخط������اء -

  .نحویة

أن تعلمن�����ا للنح�����و ل�����یس  وحت�����ى تتحق�����ق ھ�����ذه األھ�����داف یج�����ب أن نض�����ع ف�����ي االعتب�����ار-

غای�����ة ف�����ي ذات�����ھ، و إنم�����ا ھ�����و إح�����دى و س�����ائل تق�����ویم اللس�����ان و العل�����م، و نص�����ل ذل�����ك 

م�������ن خ�������الل ع�������رض النم�������اذج اللغوی�������ة الس�������لیمة و اس�������تخدامھا بش�������كل یتف�������ق م�������ع 

فطرت�������ھ اللغوی�������ة، إل�������ى جان�������ب محاك�������اة الم�������تعلم لھ�������ذه النم�������اذج، وحس�������ب الكات�������ب 

ك�����ن ض�����روري إلص�����الحھ و تقبل�����ھ فھ�����و ل�����یس الك�����الم نفس�����ھ ل" ف�����النحو مل�����ح للطع�����ام"

أي أن المل�����ح ل�����یس ھ�����و الطع�����ام نفس�����ھ، لك�����ن یج�����ب إض�����افتھ الس�����تكمال طھ�����ي الجم�����ل 

 .لتصبح سلیمة سھلة  التذوق
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  :طرق تدریس النحو/ 1-2

  .قیاسیة واستنباطیة:لتدریس النحو طریقتان

ھ������ي طریق������ة للتفكی������ر یس������تخدمھا العق������ل ف������ي الوص������ول : الطریق������ة القیاس������یة -أ

    إل������ى المجھ������ول ،م������ن خ������الل األمثل������ة، ولك������ل ظ������اھرة نحوی������ة لھ������ا  م������ن المعل������وم

، "افعل������ھ و افع�����ل ب������ھ"مث�����ل أس������لوب التعج�����ب قیاس������ھ إن ل�����ھ ص������یغتین ھم�����ا 1قی�����اس 

الفع�������ل المض�������ارع المنص�������وب قی�������اس یس�������بق ب�������أداة نص�������ب، و یك�������ون منص�������وبا ، 

  .بالفتحة الظاھرة أو المقدرة أو حذف النون

  :و تكون على الشكل األتي" :االستنتاجیة" الطریقة االستنباطیة -ب

، ف������المتعلم )القاع������دة(الب������دء باألمثل������ة ، وفحص������ھا جزئی������ا للوص������ول إل������ى الك������ل 

  .ھنا یسلك طریقا طبیعیا للفھم ، یفكر ویعمل و یستنتج 

ویق������ول المؤل������ف ف������ي ھ������ذا المبح������ث أن ھن������اك مس������ائل نحوی������ة ش������ائكة تحت������اج 

  :نعرضھا على الوجھ التالي, إلى توضیح

  :للجنس اسم ال النافیة/1

ق�����د یس�����ال " ال طال�����ب عل�����م مھم�����ل:" 1مث�����ال اس�����م ال النافی�����ة للج�����نس المض�����اف،

و م������ن ثم������ة یبط������ل " عل������م"إن اس������مھا ج������اء مع������رف باإلض������افة إل������ى كلم������ة : فیق������ول

ج������اءت نك������رة و " طال������ب"الن كلم������ة , عملھ������ا و تلغ������ى، لك������ن ھ������ذا غی������ر ص������حیح

" معل�����"بع�����دھا و ھ�����ي كلم�����ة , النك�����رة ھن�����ا أف�����ادت التخص�����ص،  و ق�����د نك�����رت بنك�����رة

  .فتكون نكرة مثلھا

فطال���������ب نك���������رة عرف���������ت , و ال التلمی���������ذ, ال طال���������ب العل���������م مھم���������ل: 2مث���������ال

  .باإلضافة فھي ھنا أفادت التعریف و من ثم بطل عملھا

  :أسلوب االستثناء/ 2

    ھ������و اس������م ینك������ر بع������د إال أو إح������دى أخواتھ������ا، مخالف������ا ف������ي الحك������م لم������ا قبلھ������ا،

  .ة االستثناءو تكون جملتھ من مستثنى و مستثنى منھ و أدا

                                                           
1
  .بتصرف  68 ص،  2014 1ط م محمد إبراھیم،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط،دار الوفاء للطباعة و النشر ،مجدي إبراھی  
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فس�������جد المالئك�������ة كلھ�������م أجمع�������ون إال إبل�������یس أب�������ى أن " ق�������ال تع�������الى: 1مث�������ال

و یع�����رب , ، نج�����د أن االس�����تثناء ھن�����ا منقط�����ع)س�����ورة الحج�����ر"(یك�����ون م�����ع الس�����اجدین

ألن�����ھ ل�����یس م�����ن ج�����نس المس�����تثنى من�����ھ , إبل�����یس مس�����تثنى منص�����وب منقطع�����ا م�����ن فاع�����ل

المس�������تثنى من�������ھ ، وی�������أتي المس�������تثنى متص�������ال ، أي یك�������ون م�������ن ج�������نس ) المالئك�������ة( 

  .لكل داء دواء إال الموت فالموت من جنس األدواء فھو متصل: مثل

, خ�������ال, س�������وى, غی�������ر, إال: م�������ن األدوات المش�������ھورة ف�������ي أس�������لوب االس�������تثناء 

  .حاشا, عدا

  :یكون المستثنى بعد إال منصوبا

  .حضر التالمیذ إال عمرا: إذا كان ما قبل إال تاما مثبتا مثل-1

منفی�����ا و تام�����ا مث�����ل م�����ا رأی�����ت أح�����دا م�����ن الط�����الب إال إذا ك�����ان م�����ا قب�����ل إال -2

  .واحدا، و یجوز في ھذا النصب أو اإلتباع على البدلیة

       و یع��������رب المس��������تثنى حس��������ب موقع��������ھ ف��������ي الجمل��������ة إذا ك��������ان الك��������الم منفی��������ا 

م�����ا رأی�����ت إال واح�����دا،و یع�����رب واح�����دا مفع�����وال ب�����ھ، أم�����ا االس�����تثناء : و ناقص�����ا مث�����ل

ف��������ي المس��������تثنى إذا اعتبرناھ��������ا أفع��������اال  ب خ��������ال، ع��������دا، حاش��������ا فیج��������وز النص��������ب

  .ماضیة، و یكون فاعلھا ضمیرا مستترا وجوبا و ما بعدھا مفعوال بھ

  .حضر الطالب خال واحدا: مثل

فی�����أتي م�����ا بع�����دھا مج�����رورا، , أم�����ا إذا اعتبرن�����ا خ�����ال، ع�����دا، حاش�����ا ح�����روف ج�����ر

و إذا ج������اءت خ������ال و ع������دا مس������بوقتین بم������ا المص������دریة فیعتب������ران فعل������ین، و وج������ب 

  .ما بعدھم النصب

  :أسلوب التعجب -3

  .ما افعلھ،افعل بھ: یكون التعجب بصیغتین

و ق�����د رك�����ز الكات�����ب عل�����ى إع�����راب المتعج�����ب من�����ھ ف�����ي ص�����یغة افع�����ل ب�����ھ ف�����ي 

  .أجمل بالطبیعة و جاء إعرابھا على ھذا النحو: قولھ

  .حرف جر زائد مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب : الباء
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مج�������رور لفظ�������ا، أو ف�������اعال مج�������رور لفظ�������ا فاع�������ل مرف�������وع مح�������ال : الطبیع�������ة

مرف�������وع مح�������ال، أو فاع�������ل مرف�������وع و عالم�������ة رفع�������ھ الض�������مة المق�������درة من�������ع م�������ن 

  .ظھورھا الشغال المحل بحركة حرف الجر الزائد

  .أكرم بالوالدین: أما قولنا

و ال یص���������ح اإلع���������راب , فاع���������ل مج���������رور لفظ���������ا مرف���������وع مح���������ال:الوال���������دین

  .المقدر

  .من سورة الكھف 26اآلیة  "أبصر بھ و اسمع: "أما قولھ تعالى

ح������رف ج������ر متزای������د ف������ي الفاع������ل و الھ������اء : الی������اء: ف������إعراب ب������ھ تك������ون ھك������ذا

  .ضمیر مبني على الكسر في محل رفع فاعل

  

  :اسم التفضیل -4

ح������اول الكات������ب أن یوض������ح إع������راب الكلم������ة النك������رة بع������د اس������م التفض������یل ف������ي 

  :ھذین المثالین

  .مصر أعظم حضارة: 1مثال

ى أن التمیی�����ز م�����ن مح�����ول ع�����ن المبت�����دأ بحی�����ث إذا تع�����رب تمی�����زا عل�����: حض�����ارة

حض�����ارة مص�����ر أعظ�����م ال یخت�����ل المعن�����ى و یمك�����ن معرف�����ة ذل�����ك أیض�����ا : ق�����دمنا و قلن�����ا

  .من خالل تحویل اسم التفضیل إلى فعل أي تحول مصر عظمت حضارتھا

  .حضارة مصر أعظم حضارة: 2مثال

. الن ق�������دمناھا ال یص�������ح المعن�������ى: فكلم�������ة حض�������ارة ھن�������ا تع�������رب مض�������افا إلی�������ھ

  .كما إن الجملة فیھا مفضل و مفضل علیھ

  :المصدر المیمي -5

عن�������د ص�������یاغة المص�������در المیم�������ي م�������ن غی�������ر الثالث�������ي الب�������د أن تك�������ون الم�������یم 

  .الزائدة لغیر المفاعلة

  .فالمیم في ملتقى زائدة لغیر المفاعلة. ملتقى← التقى : مثال
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مص�����در  و إنم�����ا, فمقاتل�����ة ھن�����ا لیس�����ت مص�����در میم�����ي/ مقاتل�����ة← أم�����ا إذا قلن�����ا قات�����ل 

  .رباعي و فعلھ قاتل و المیم ضامن أصل بنیة الكلمة و لیست زائدة

  :المصدر الصناعي -6

  .اإلنسانیة←اإلنسان : مثال

  .العلمیة←العلم 

أم������ا الكلم������ات المحتوی������ة عل������ى ی������اء و ت������اء م������ن أص������ل الكلم������ة ال تعتب������ر مص������درا 

  .صناعیا

عي م������ن كلم������ة التنمی������ة لیس������ت مص������درا ص������ناعیا و إنم������ا ھ������ي مص������در رب������ا: فم������ثال

 .الن الیاء و التاء فیھا من أصل بنیة الكلمة" نمى"فعل 

  :الشروط الواجب توفرھا في سؤال النحو/ 1-3

  .یجب أن یكون سؤال النحو عبارة عن فقرة أدبیة واضحة األسلوب-

  .یجب أن تتخلى بالمھارة في التحلیل لفھم المواضیع الصحیحة للكلمات-

  .وسة في المراحل السابقةاالعتماد على تطبیق القواعد لمدر-

  .مھارة استخدام األسالیب المختلفة في التحلیل االستنباط-

  القدرة على االشتقاق و الصیاغة المختلفة للكلمات-

  .مھارة التمییز بین الخطأ و الصواب-

  .معرفة أصول الكلمات و كیفیة الكشف عنھا في المعاجم -

  :البالغة/ 2

رك����ز الكات����ب ف�����ي ھ����ذا الف�����رع اللغ����وي عل����ى معرف�����ة الف����رق،  ب�����ین س����ر جم�����ال 

االس������تعارة  وب������ین قیمتھ������ا الفنی������ة،  كم������ا تح������دث أیض������ا ع������ن التش������بیھ و أث������ره ف������ي 

  .المعنى

  :االستعارة-1

  .أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكا: جاء في قول الشاعر أبي تمام

ع بإنس��������ان حی��������ث ش�������بھ الش�������اعر الربی�������, اس�������تعارة مكنی�������ة, یخت�������ال ض�������احكا

و س�������ر جمالھ�������ا ) یض�������حك, یخت�������ال(فح�������ذف المش�������بھ ب�������ھ  وأبق�������ى عل�������ى القرین�������ة 
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      " التش������خیص، أم������ا قیمتھ������ا الفنی������ة فھ������ي البھج������ة و الجم������ال أم������ا ف������ي قول������ھ تع������الى

ف������ي ھ������ذه اآلی������ة اس������تعارة تص������ریحیھ، " و اعتص������موا بحب������ل هللا جمیع������ا و ال تفرق������وا

ب�����ھ، حی�����ث ح������ذف  حی�����ث ش�����بھ ال�����دین بحب�����ل ق�����وي و مت������ین، ال�����ذي یج�����ب التمس�����ك

  .المشبھ و صرح بالمشبھ بھ

و أراد الكات�������ب أن یوض�������ح لن�������ا ف�������ي س�������ر جم�������ال االس�������تعارة و الف�������رق ب�������ین 

أرى " التجس�������یم و التجس�������ید فالتجس�������یم ش�������يء معن�������وي تح�������ول حس�������ي مرئ�������ي مث�������ل

فھن������ا ص������ور الح������ب و ھ������و ش������يء معن������وي بش������يء م������ادي و ھ������و "الح������ب یمش������ي

أخ����ر كم����ا ج����اء ف����ي ق����ول  ش����يء م����ادي یش����بھ بش����يء م����ادي: اإلنس����ان، أم����ا التجس����ید

  .الشاعر إبراھیم ناجي

  ."نرى الشمس ذائبة في الغیاب"

  .فالشمس شيء مادي شبھھا  الشاعر بشيء مادي یذاب في البحر

  :التشبیھ-2

و أك����د فی�����ھ عل�����ى معرف�����ة ن����وع التش�����بیھ و أث�����ره ف�����ي المعن����ى و ق�����دم ف�����ي ذل�����ك بع�����ض 

  :األمثلة

وأث����ره ی����دل عل����ى تع����دد , ھ بلی����غن����وع تش����بی, قران����ا علی����ك كت����اب الحی����اة: ق����ال الش����اعر-

  .مظاھر المتعة في الحیاة و اإلعجاب بھا 

  :أما في قول ابن الرومي

تس����اقط در م����ن نظ����ام ب����ال عق����د نوع����ھ تمثیل����ي : فی����ا ل����ك م����ن نف����س تس����اقط أنفس����ا

و أث����ره ف����ي المعن����ى ی����وحي بم����دى معان����اة االب����ن و انعك����اس ذل����ك عل����ى الش����اعر لفق����د 

یفی�����ة التع�����رف عل�����ى التش�����بیھ ب�����األداة ك�����أن، و ل�����ده، و نج�����د أن الكات�����ب تس�����اءل ح�����ول ك

محم�����د كأن�����ھ : للتش�����بیھ إذا ك�����ان خبرھ�����ا اس�����ما جام�����دا مث�����ل" ك�����أن"تك�����ون : حی�����ث ق�����ال

, أس�����د، أم�����ا إذا ك�����ان خب�����ر ك�����ان مش�����تق أو جمل�����ة اس�����میة أو فعلی�����ة ف�����ال تك�����ون للتش�����بیھ

ھن������ا . ك������أن الج������واد محب������ب إل������ى الن������اس: مث������ل. و أنم������ا تك������ون للتقری������ب أو التعلی������ل

  .كان الدنیا لم تكن، ھنا كأن كانت للتقریب: لكان للظن ،مث
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  :النصوص األدبیة-3

  .نثریة وقرانیھ, شعریة: تنقسم النصوص األدبیة إلى ثالثة أنواع 

  :طریقة تدریس النصوص الشعریة/ 3-1

  .البناء الفكري:لمرحلة األولىا -أ 

  .إعداد النص في فكره إعدادا ذھنیا قبل بدء الحصة التعلیمیة-

  .بتھیئة الطالب باالعتماد على المكتسباتالقیام -

  .التمھید للنص بأسئلة مناسبة-

ق������راءة القص������یدة الش������عریة جھری������ا  بإتب������اع قواع������د الق������راءة الس������لیمة ف������ي ق������راءة -

  .الشعر

  .القراءة الجھریة للمتعلمین

  .استخدام الحوار و النقاش عند الشرح مع استخراج  المفردات اللغویة -

  .یات بعد الفكرة العامة وضع أفكار لھذه األب-

  :مرحلة البناء الفني: المرحلة الثانیة -ب

أو م�������ا تس�������مى بمرحل�������ة الت�������ذوق البالغ�������ي و م�������ن ص�������ور بیانی�������ة و محس�������نات 

   بدیعی������ة وأس������الیب و یك������ون ذل������ك باس������تخراج ھ������ذه الص������ور ع������ن طری������ق المناقش������ة  

أم�����ا األس�����الیب فیج�����ب و بی�����ان س�����ر جمالھ�����ا و قیمتھ�����ا الفنی�����ة و إثرھ�����ا ف�����ي المعن�����ى ،

أم������ا بالنس������بة للنص������وص القرآنی������ة ،فیتل������و المعل������م .تبی������ان نوعھ������ا و غرض������ھا األدب������ي

اآلی������ات القرآنی������ة ق������راءة جھری������ة س������لیمة فیھ������ا خش������وع و خش������یة ،ث������م یتلوھ������ا بع������ده 

  .بعض الطالب ،ثم تنفذ باقي المراحل المشار ألیھا سابقا 

  .األدبیة و حسب الكاتب إن ھناك طریقتان لتدریس النصوص 

یب��������ذل فیھ��������ا المعل��������م جھ��������دا كبی��������را و بالمقاب��������ل یك��������ون : طریق��������ة إلقائی��������ة*

  .التحصیل ضئیال

و یب�����ذل فیھ�����ا المعل�����م جھ�����دا قل�����یال ج�����دا و رغ�����م :طریق�����ة المناقش�����ة و الح�����وار*

  .ذلك نسبة التحصیل تكون عالیة 
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  :القراءة  -4

تط�����رق الكات�����ب ف�����ي ھ�����ذا الف�����رع إل�����ى أھ�����داف تعل�����یم الق�����راءة و تدریس�����ھا ف�����ي 

مختل������ف مراح������ل التعل������یم ،و مراح������ل الق������راءة و أنواعھ������ا و مھاراتھ������ا ،إض������افة إل������ى 

  .طرق تعلیم القراءة و الكتابة للكبار

  :ھداف تعلیم القراءة أ/4-1

  :األھداف المعرفیة-أ 

  .أن یتعرف الطالب على المعاني العامة و التفاصیل في المادة المقروءة-

  .بھا  أن یستنتج المعاني الضمنیة غیر المصرح-

  .أن یحدد معاني الكلمات غیر المألوفة  -

  .أن یمیز بین الحقائق و اآلراء الشخصیة للكاتب-

  .أن یستخلص النتائج من الموضوع -

  :األھداف المھاریة -ب

  .أن یقرا الموضوع قراءة نثریة صامتة أو جھریة -

  .أن یتعرف على الفصل و الوصل في العبارات -

  .اعھا لتحدید معاني الكلمات غیر المألوفةأن یستخدم المعاجم بأنو-

أن یق��������را وح��������دات فكری��������ة بص��������وت واض��������ح معتم��������دا عل��������ى طریق��������ة مخ��������ارج -

  .الحروف

  .أن یستخدم فھارس المكتبات لتحدید مصادر المعلومات -

  .أن یلخص المادة المقروءة في ضوء األفكار الرئیسیة -

  :األھداف الوجدانیة- ج

  .لمعرفة فكرة الكاتب أن یقبل على القراءة في اشتیاق-

  .أن یقدر أراء الغیر -

  .أن یعتز بوطنھ و األوطان العربیة األخرى-
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  :أھداف تدریس القراءة في مختلف مراحل التعلیم/ 4-2

  : المرحلة االبتدائیة-أ

    تك������ون الع������ادات األساس������یة ف������ي الق������راءة مث������ل التع������رف البص������ري عل������ى الكلم������ات 

  .و شكلھا

  .الكلمة و الجملة و النصوص البسیطة فھم-

  .بناء رصیدا مناسبا من المفردات -

  .تنمیة الرغبة و الشوق إلى القراءة و االطالع والبحث -

  .التدریب على عالمات الترقیم-

  :المرحلة اإلعدادیة  والثانویة-ب

توس�����یع خب������رات التالمی�����ذ واغتناؤھ������ا ع������ن طری�����ق الق������راءة الواس�����عة ف������ي المج������االت 

  .ةالمتعدد

  .ترقیة أذواق التالمیذ حتى یستطیعون اختیار األسالیب الجمالیة-

  .تكوین عادات القراءة لالستمتاع أو للدراسة والبحث أو لحل المشكالت-

  .أقدار التالمیذ على تحلیل وتفسیر المادة المقروءة و نقدھا وتقویمھا-

احت�������رام ت�������دریب التالمی�������ذ عل�������ى اس�������تخدام المراج�������ع والول�������وج إل�������ى المكتب�������ات و -

  .وجھات نظر اآلخرین

  .تدریب التالمیذ على مھارات الكشف عن المفردات في المعاجم اللغویة-

  :مراحل القراءة/ 4-3

  ھ�������ذه المرحل�������ة تس�������بق االلتح�������اق باالبت�������دائي، :مرحل�������ة االس�������تعداد للق�������راءة-أ

و وفیھ�����ا یكتس�����ب األطف�����ال الخب�����رات الت�����ي تثی�����ر ش�����غفھم إل�����ى تعل�����م الق�����راءة، و یك�����ون 

االس�����تعداد أیض�����ا بالت�����دریب عل�����ى تل�����وین الص�����ور و اإلش�����كال الموج�����ودة ف�����ي الكت�����ب 

  و التعبی������ر عنھ�������ا ومحاكاتھا،تعوی�������د األطف�������ال عل������ى كیفی�������ة الحص�������ول عل�������ى الكت�������ب 

  .و مطالعة ما فیھا من صور و حروف

تب������دأ ھ������ذه المرحل������ة ف������ي الس������نة األول������ى ابت������دائي : راءةمرحل������ة تعل������یم الق������-ب

،وخ�����الل ھ�����ذه المرحل�����ة ی�����تم تك�����وین الع�����ادات القرائی�����ة األساس�����یة ،وتعل�����یم الح�����روف 
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واألص������وات،و التمیی������ز الص������وتي، و رب������ط الص������ور بالكلم������ات المناس������بة و حرك������ات 

  .الحروف

و ھ�����ي مرحل�����ة التق�����دم الس�����ریع ف�����ي اكتس�����اب :مرحل�����ة التوس�����ع ف�����ي الق�����راءة-ج

ات األساس�����یة ف�����ي الق�����راءة و تمت�����از ھ�����ذه المرحل�����ة بنم�����و المی�����ل إل�����ى الق�����راءة الع�����اد

  .مع الدقة و التفسیر و القراءة الصامتة والجھوریة

و تب�������دأ ف�������ي الس�������نوات األول�������ى للمرحل�������ة :مرحل�������ة النض�������ج ف�������ي الق�������راءة -د

اإلعدادی��������ة، و تس��������تمر حت��������ى نھای��������ة المرحل��������ة الثانوی��������ة ،و ھن��������ا تزی��������د خب��������رات 

و النق�����د و التحلی�����ل و تتحس�����ن مھ�����اراتھم ف�����ي الق�����راءة الجھری�����ة المتعلم�����ین ف�����ي الفھ�����م 

  .و یرتفع مستوى التذوق لدیھم

  :أنواع القراءة/ 4-4

ھ��������ي اس��������تقبال الرم��������وز المطبوع��������ة، و إدراك معانیھ��������ا :الق��������راءة الص��������امتة-1

ف������ي ح������دود خب������رات الق������ارئ ،و تس������تند ھ������ذه الق������راءة عل������ى طائف������ة م������ن األس������س 

یولوجیة ،فالس�����������یكولوجیة تھ�����������تم ب�����������أجھزة الس�����������یكولوجیة و االجتماعی�����������ة و الفس�����������

الك�����الم ،و أعض�����اء النط�����ق ، أم�����ا االجتماعی�����ة فتعن�����ي احت�����رام ش�����عور اآلخ�����رین بع�����د 

     إزع�������اج إس�������ماعھم باألص�������وات العالی�������ة ،ویك�������ون ذل�������ك ف�������ي قاع�������ات المطالع�������ة ، 

و یج������ب من������ا االحتف������اظ بالس������ریة ف������ي الق������راءة و ع������دم اإلش������اعة، أم������ا الفس������یولوجیة 

ح�������ة أعض�������اء النط�������ق و ع�������دم تع�������ریض الص�������وت إلجھ�������اد فھ�������ي الحاج�������ة إل�������ى را

محتم�����ل ف�����ي الق�����راءة، و ق�����د أش�����ار الكات�����ب ھن�����ا إل�����ى بع�����ض مزای�����ا الق�����راءة الص�����امتة 

 مث������ل زی������ادة س������رعة ال������تعلم و إدراك المع������اني و زی������ادة حص������یلة الق������ارئ اللغوی������ة ،

     و الفكری�������ة ألنھ�������ا تت�������یح تأم�������ل العب�������ارات و التراكی�������ب و عق�������د المقارن�������ات بینھ�������ا 

  .فكیر فیھا و الت

ھ������ي التق������اط الرم������وز المكتوب������ة بواس������طة الع������ین وترجم������ة :الق������راء الجھری������ة-2

  .العقل لھا ثم الجھر بھا باستخدام أعضاء النطق استخداما سلیما
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  :أھداف تدریس القراءة الجھریة/2-1

و ض��������بط الكلم��������ات و إخ��������راج , الكش��������ف ع��������ن أخط��������اء التالمی��������ذ إثن��������اء النط��������ق-

  .الحروف بطریقة صحیحة

تعتب������ر مقی������اس للطالق������ة والدق������ة ف������ي اإللق������اء، فالطالق������ة ض������روریة لمھ������ن كثی������رة -

  .والخطابة كالمحاماة التدریس

  .مساعدة التالمیذ في فھم األلفاظ المسموعة-

تھیئ������ة التالمی������ذ ذھنی������ا و نفس������یا بإث������ارة مش������كلة، یمك������ن حلھ������ا بق������راءة الموض������وع -

  .المختار

  .قراءة المعلم الموضوع قراءة سلیمة و جھریة-

تقس������یم الموض������وع إل������ى فق������رات وف������ق المحت������وى، ویطل������ب م������ن ك������ل تلمی������ذ ق������راءة -

  .فقرة واحدة

  .تصحیح أخطاء التالمیذ أثناء القراءة-

  .مناقشة المعلم المتعلمین الستخراج الكرة العامة-

  :المواقف التي تستخدم فیھا القراءة الجھریة/2-2

  .التواجد في المجتمع ومشاركة اآلخرین حواراتھم-

  .قراءة التعلیمات و اإلرشادات أمام الجمھور بطالقة-

  .القراءة في اإلذاعة المدرسیة-

  .قراءة نشرات اإلخبار-

  .قراءة محاضر الجلسات -

  :مھارات القراءة/4-5

  .أن یتعرف المتعلم على الكلمة مع ضرورة إدراك المعني فھما دقیقا   

ب�����ین الجم�����ل المكون�����ة للفق�����رة  أن یفھ�����م جمی�����ع الكلم�����ات المكون�����ة للجمل�����ة و أن ی�����ربط-

  .و بالتالي استیعاب المضمون

  .تزوید التلمیذ بكلمات جدیدة-
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م������نح التلمی������ذ الحری������ة ف������ي التفاع������ل م������ع الم������ادة المق������روءة م������ن خ������الل الق������راءة -

  .الصامتة و الجھریة

  تعلیم المتعلم القراءة الصامتة السریعة مع فھم معنى الكلمات-

  .اقدة و تقویم ما یقرا و استخالص النتائجمحاولة تعلیمھ على القراءة الن-

  التمییز بین الكلمات أثناء القراءة خاصة المتشابھة منھا-

  تعلیم المتعلم وضع عالمات الرقیم أثناء القراءة-

  .الفھم و االستیعاب و ضبط الكلمات في أو أخرھا-

  :طرق تعلیم القراءة و الكتابة للكبار/4-6

لطریق�������ة الجزئی�������ة، ألنھ�������ا تب�������دأ بتعل�������یم األج�������زاء و تس�������مى ا:الطریق�������ة التركیبی�������ة-1

الت�����ي تت�����آلف منھ�����ا الكلم�����ات، أم�����ا تس�����میتھا بالتركیب�����ة ف�����ألن العملی�����ة العقلی�����ة، الت�����ي 

یق�������وم بھ�������ا الم�������تعلم ف�������ي تعری�������ف الكلم�������ة ھ�������ي تركی�������ب أص�������واتھا م�������ن أص�������وات 

  :الحروف و تنقسم ھذه الطریقة إلى

  :الطریقة األبجدیة-أ

تس������اعد ھ������ذه الطریق������ة عل������ى تع������رف الح������روف األبجدی������ة متسلس������لة،  ث������م طریق������ة 

 .نطقھا بالفتح والضم و الكسر والسكون ثم بالمد و التنوین و التشدید

  :الطریقة الصوتیة-ب

تعن�����ي تعل�����یم األص������وات الت�����ي تترك�����ب منھ������ا الكلم�����ة ع�����ن طری������ق تع�����رف أص������وات 

  .الحروف وأشكالھا

  :مزایا الطریقة التركیبیة-ج

خاص������ة إن ع������دد الح������روف مح������دود و رس������مھا , ر وس������یلة س������ھلة ف������ي ال������تعلمتعتب������-

  .بسیط  وصوتھا ثابت

  .تندرج بالمتعلم  من السھل إلى األصعب-

  .إتقان الحروف و مساعدة القارئ في التعرف على كلمة تقابلھ-
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  :الطریقة التحلیلیة-2

     تب�������دأ بق�������راءة الكلم�������ات المنطوق�������ة أو المكتوب�������ة ث�������م تحلیلھ�������ا إل�������ى أجزائھ�������ا 

      و یس��������میھا ال��������بعض طریق��������ة الجم��������ل ألنھ��������ا تبت��������دئ بتعل��������یم الجم��������ل , و مقاطعھ��������ا

  .و العبارات التامة

  :الطریقة التولیفیة-3

وق������د , تجم������ع ب������ین محاس������ن الط������ریقتین الس������ابقتین للوص������ول بالق������ارئ إل������ى الج������ودة

الطریق�������ة التوفیقی�������ة، االنتقالی�������ة و تم��������ر : تس�������میات مختلف�������ة منھ�������اأطلق�������ت علیھ�������ا 

  :الطریقة التولیفیة بأربع مراحل أال وھي

  .مرحلة التھیئة و اإلعداد-

  .مرحلة التعرف على الكلمات و الجمل-

  .مرحلة التحلیل و التجرید-

  .مرحلة التركیب و تكوین الكلمات من الجزئیات-

  :مزایا الطریقة التولیفیة

  .القضاء على التغیرات في الطبقتین التركیبیة و التحلیلیة-

  .تدریب المتعلم على استخدام الحروف-

  .زیادة الثروة اللفظیة و صحة النطق و حسن األداء-

  :اإلنشاء و التعبیر -5

ھ�����و إیج�����اد المع�����اني و تنس�����یقھا بص�����ورة تعب�����ر عم�����ا یج�����ول  :تعری�����ف اإلنش�����اء-5-1

  .بالخواطر

  :نشاء و التعبیرأھداف تدریس اإل-5-2

  :األھداف المعرفیة-أ

أن یع�����رف الطال�����ب أن التعبی�����ر یعن�����ى باألفك�����ار والمعن�����ي قب�����ل األلف�����اظ الت�����ي تخ�����دم -

  .الفكرة

  .أن یستوعب مكونات الموضوع من مقدمة و عرض و خاتمة-

  .أن یعرف دالالت عالمات الترقیم-
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  .أن یعرف نظام الفقرات في الكتابة-

  .اللغویةأن ینمي خبرتھ و ثروتھ -

     أن یس���������توعب القواع���������د اللغوی���������ة الخاص���������ة بالتركی���������ب و الص���������یاغة و اإلم���������الء -

  .و الخط

  أن یتعود على السرعة في التفكیر و التغییر -

  .أن یتعود النظام و النظافة أثناء الكتابة -

  :األھداف المھاریة-ب

  .أن یتعلم انتقاء األلفاظ الممیزة للداللة على مختلف المعاني-

  .صوغ الكالم في عبارات صحیحة تدل على االلتزام بقواعد اللغةأن ی-

أن یعب�����ر تعبی�����را ص�����حیحا عل�����ى أس�����اس و مش�����اعره و أفك�����اره ف�����ي أس�����لوب واض������ح 

  .و مؤثر

  .أن یستخدم أدوات الربط بدقة-

أن ی��������تعلم كی��������ف ین��������وع ب��������ین األس��������الیب الخبری��������ة و اإلنش��������ائیة لإلث��������ارة و جل��������ب 

  .االنتباه

  التعبیر الشفوي/ 5-3

  ة التعبیر الشفويأھمی

  .القدرة على التحكم في اللغة واستخدامھا-

   التعبی������ر الش������فوي یح������ل عق������دة لس������ان الم������تعلم ،و یع������وده عل������ى الطالق������ة اللغوی������ة ،-

  .و القدرة على الخطابة أمام الجمھور

  .لھ أھمیة كبیرة في المناقشة،و إبداء الرأي و اإلقناع-

  .التحدث و المناقشة علىیعتبر وسیلة لتشجیع األطفال خاصة -
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  :أسالیب تدریس التعبیر الشفوي في المرحلة االبتدائیة-2

التعبی�������ر : للتعبی�������ر الش�������فوي ف�������ي االبت�������دائي أن�������واع و أس�������الیب مختلف�������ة منھ�������ا

التعبی�����ر ع�����ن الص�����ور و التعبی�����ر , حكای�����ة القص�����ص بع�����د س�����ردھا, الح�����ر و المحادث�����ة

  .الشفوي بعد القراءة

  :التعبیر الحر و المحادثة-أ

   التعبی�������ر الح�������ر أو المحادث�������ة م�������ن أھ�������م أل�������وان النش�������اط اللغ�������وي للص�������غار، إن

و الكب������ار فینبغ������ي أن نت������رك للطف������ل الحری������ة ف������ي التعیی������ر، و التح������دث عم������ا یش������اھده 

   ع�������اب الریاض�������یة و الحف�������الت المدرس�������یةو یس�������تدعى اھتمام�������ھ ك�������التعبیر عل�������ى األل

  .و الحوادث الیومیة

  :حكایة قصص و التعبیر عنھا بعد سردھا-ب

م������ن أھ������م أل������وان الت������دریس عل������ى التعیی������ر الش������فوي ل������دى المتعلم������ین ف������ي ھ������ذه 

المرحل�������ة أن تحك�������ي قص�������ة أو ت�������روي ن�������ادرة لطیف�������ة، و تت�������رك الحری�������ة للم�������تعلم 

للتعبی������ر الش������فوي عنھ������ا، وحت������ى یك������ون ھ������ذا الن������وع م������ن التعیی������ر الش������فوي ناجح������ا 

  :یجب مراعاة ما یلي

الن ذل�������ك یس�������اعدھم عل�������ى أن یخت�������ار التالمی�������ذ بأنفس�������ھم القص�������ة الت�������ي یحكونھ�������ا ،-

  .حكایتھا، و القدرة على سردھا

األخ������ذ بمب������دأ حكای������ة الخب������رات الشخص������یة، ألن������ھ یس������اعد عل������ى إكس������اب األطف������ال -

  .القدرة اإلبداعیة في التعبیر

  .المناقشة في القصة بعد إتمام حكایتھا و سردھا-
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  :التعبیر الشفوي عن الصور-ج

الن������وع یمی������ل إلی������ھ األطف������ال كثی������را و یس������تھدف الت������دریب عل������ى انتق������ال  و ھ������ذا

ال�����ذھن م�����ن الص�����ور المرئی�����ة إل�����ى األلف�����اظ و العب�����ارات الرمزی�����ة، الت�����ي ت�����دل علیھ�����ا 

  :و توضح معناھا، وتكون ھذه الطریقة على النحو التالي

أن یع������رض عل������ى األطف������ال ص������ورا ألش������یاء محسوس������ة ث������م یطال������ب ب������التعبیر عنھ������ا -

لق����ط و ھ����و ج����الس عل����ى منض����دة أو ص����ور لق����ط و ھ����و یمس����ك مث����ل ع����رض ص����ورة 

  .فار

إن یع�������رض عل�������یھم ص�������ور ناقص�������ة،و یطل�������ب م�������نھم التعبی�������ر عم�������ا یكم�������ل ھ�������ذه -

  .الصور

     إن یع������رض عل������ى األطف������ال مجموع������ة م������ن الص������ور ،تك������ون ج������زء م������ن قص������ة ،-

  .و علیھم أن یكملوا ما ینقص القصة من صور بالحدیث

  :التعبیر الشفوي بعد القراءة-د

یج������ب أن ن������درب الم������تعلم عل������ى التعبی������ر ش������فویا عم������ا ق������رأ , ق������راءة ن������ص م������ا بع������د

  .واألفكار األساسیة, باستخراج الفكرة العامة

  :التعبیر التحریري/ 5-4

یقص������د من������ھ إق������رار التالمی������ذ عل������ى الكتاب������ة المعب������رة ع������ن فك������ر الموض������وع ، 

بعب�����ارات ص�����حیحة س�����لیمة خالی�����ة م�����ن األخط�����اء بدرج�����ة تناس�����ب مس�����تواھم اللغ�����وي 

       ون ذل���������ك باختی���������ار األلف���������اظ المالئم���������ة و تنس���������یق العب���������ارات و ترتیبھ���������ا ،،و یك���������

و یتن������اول ھ������ذا التعبی������ر موض������وعات مث������ل كتاب������ة الرس������ائل والم������ذكرات ، وإع������داد 

  .التقاریر 

  

  :طریقة السیر في دروس التعبیر التحریري -1-
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تختل�������ف ھ�������ذه الطریق�������ة ب�������اختالف الموض�������وع نفس�������ھ ،ف�������إذا ك�������ان الموض�������وع 

  :للتالمیذ أن ناقشوه ، یجب على المعلم إتباع ما یأتيحرا سبق 

  .یعد المدرس أذھان تالمیذه بكتابة عنوان الموضوع على السبورة -

یخت�����ار بع�����ض التالمی�����ذ م�����ن لھ�����م الق�����درة عل�����ى إع�����داد مواض�����یعھم لیكون�����وا نم�����اذج  -

لغی�����رھم ویت�����یح الفرص�����ة للك�����ل لمناقش�����ة األخط�����اء اللغوی�����ة و طریق�����ة رب�����ط األفك�����ار 

  .عاة استخدام عالمات الترقیم و قواعد اإلمالء، و مرا

  .یبدأ التالمیذ الكتابة في الموضوع، مع توجیھھم و مساعدتھم من المعلم -

  .جمع الدفاتر لتصحیحھا -

  :كیفیة كتابة موضوع التعبیر/2

یج������ب ق������راءة موض������وع التعبی������ر ق������راءة متأنی������ة، وتحدی������د األفك������ار الرئیس������ة الم������راد -

  .مناقشتھا

ك������ار م������ن المقدم������ة إل������ى الخاتم������ة،و أن ال تخ������رج ھ������ذه األفك������ار ع������ن ت������رابط األف-

  .النص الرئیسي للموضوع

  .مراعاة القواعد اللغویة أثناء الكتابة -

االستش�������ھاد باآلی�������ات القرآنی�������ة و الح�������دیث الش�������ریف و الش�������عر واألمث�������ال و الحك�������م -

  .المناسبة

  .احترام عالمات الترقیم أثناء الكتابة-

بأس�������لوب ق�������وي یحت�������وي عل�������ى عب�������ارات جمالی�������ة  أن یكت�������ب موض�������وع التعبی�������ر-

  مشوقة
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  :بعض األنشطة الوظیفیة في التعبیر الكتابي/3

  :للتعبیر الكتابي مجاالت كثیرة منھا   

  :كتابة التقاریر/أ

التقری������ر ھ������و ن������وع م������ن الكتاب������ة یتض������من جم������ع حق������ائق ،و معلوم������ات ح������ول 

م�����نظم موض�����وع مع�����ین  وھ�����و ك�����ذلك عب�����ارة ع�����ن وص�����ف عم�����ل أو ح�����دث بأس�����لوب 

و موض��������وعي، بعی��������د ع��������ن الخی��������ال ویتن��������اول الزم��������ان و المك��������ان و األش��������خاص، 

  .وتدور التقاریر حول الرحالت  واالجتماعات و المشاریع و غیرھا

  :كتابة الملخصات/ ب

التلخ������یص ھ������و التركی������ز عل������ى العناص������ر األساس������یة ف������ي الموض������وع ،و إع������ادة -

وبنیت�������ھ عرض�������ھا بإیج�������از وال یج�������ب أن یخ�������رج الملخ�������ص ،عل�������ى معن�������ى ال�������نص 

  .األساسیة

  :كتابة البرقیات/ ج

         البرقی���������ة عم���������ل كت���������ابي یس���������تخدم ف���������ي التعبی���������ر  واإلخب���������ار ع���������ن اآلراء، 

و المعلوم�������ات واألحاس�������یس والمش�������اعر تج�������اه عم�������ل أو موق�������ف أو مطل�������ب حی�������وي، 

  .ومن مھارات كتابة البرقیة الدقة و اإلیجاز و تنظیم المعلومات

  :التعلیمات و اإلرشادات/د

ھ�����ي مجموع�����ة م�����ن التوجیھ�����ات الت�����ي نق�����دمھا لآلخ�����رین تق�����دم بأس�����لوب واض�����ح 

  .و أفكار مرتبة مع استخدام التفصیل والتعلیل

  :كتابة محاضر إدارة االجتماعات/ه

تلتق�������ي لف�������رض مع�������ین ی�������دور , االجتماع�������ات ھ�������ي مجموع�������ات م�������ن الن�������اس

االجتم������اع ل������ھ رئ������یس و أعض������اء و ج������دول  و,ح������دیث بی������نھم ح������ول موض������وع م������ا

    أعم��������ال، وم��������ن مھ��������ارات إدارة االجتم��������اع، تحدی��������د الھ��������دف و الزم��������ان و المك��������ان 

  .و عرض الرأي و المناقشة
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  :قواعد اإلمالء/6

    تط������رق الكات������ب ف������ي ھ������ذا المج������ال إل������ى عالم������ات الت������رقیم و كتاب������ة الھم������زة 

  و مواضعھا

  :عالمات الترقیم/6-1

ف������ي نھای������ة الك������الم، أو الفق������رة، وف������ي نھای������ة الجمل������ة التام������ة  توض������ع(.) : النقط������ة -

و اإلنس�����ان الم�����ؤمن ھ�����و اإلنس�����ان ال�����وفي . التوك�����ل م�����ن ل�����وازم ال�����دین: للمعن�����ى مث�����ال

  .بحقوق هللا علیھ و أدائھ واجباتھ

  .و تستعمالن في سیاق التوضیح و التبیین(:) النقطتان -

  "و من یتق هللا یجعل لھ مخرجا:"قال تعالى: 1مثال

  .اسم وفعل وحرف:الكالم: 2ثالم

 أوو توض������ع بع������د نھای������ة الجم������ل االس������تفھامیة بع������د ح������رف ): ؟(عالم������ة االس������تفھام -

  .اسم یدل على االستفھام

  ماذا فعلت؟: مثال

و توض������ع بع������د الجم������ل الت������ي تعب������ر ع������ن االنفع������االت النفس������یة ): Ị(عالم������ة التعج������ب-

  .الحزن و الدعاء و الدھشة, الفرح, التعجب(

  Ịل الطبیعة ما أجم: مثال

  .و یكون بعد التعجب إنكار: التعجب و االستفھام-

  Ị؟"و من یغفر الذنوب إال هللا:" قال تعالى: مثال

یوض������ع بینھ������ا الك������الم المنق������ول بنص������ھ م������ن مص������در (......) : عالم������ة التنص������یص -

  .اخر بكل ما فیھ من عالمات الترقیم

  .كالمزو توضع بعد العدد الدال على الترتیب في ): -(الشرطة-

  .توضع بعد العدد الدال على الترتیب في كالم-

  .توضع قبل الجملة االعتراضیة و بعدھا-

  .في مدرسة النبوة -رضي هللا عنھ–تربى عمر بن الخطاب : مثال
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وتوض�������عان ف�������ي وس�������ط الك�������الم و یكت�������ب بینھم�������ا الك�������الم (): القوس�������ان المعكوف�������ان-

  .الزائد غیر األساسي

  .إن العلم نور) هللا وفقك(اعلم : مثال

  .و توضعان كذلك عندما نرید تصویب خطا أو غموض في النص 

  .أن یصرف اإلنسان أموره على قانون العوج فیھ , العدل القرآني : مثال

  :كتابة الھمزة و مواضعھا/6-2

  :رسم الھمزة على اإللف-1

  .یأكل: تكتب الھمزة على األلف إذا كانت ساكنة و قبلھا مفتوح مثل

  .فتوحة و قبلھا ساكن مثل المرأةم-

  .دأب: مفتوحة و ما قبلھا مفتوح مثل-

  :رسم الھمزة على الواو-2

  :تكتب الھمزة على الواو في المواضع اآلتیة

  .یؤمن:إذا كانت ساكنة و قبلھا حرف مضموم مثل-

  .وفؤر: مضمومة و قبلھا حرف مفتوح مثل-

  .التفاؤل: مضمومة و قبلھا إلف ساكنة مثل-

  .رؤوس: ومة و قبلھا ضم مثلمضم-

  :رسم الھمزة على النبرة -3

  :تكتب الھمزة على النبرة في المواضع التالیة

  ذئب:إذا كانت ساكنة و قبلھا مكسور مثل-

  البیئة: إذا كانت مفتوحة و قبلھا ساكنة مثل-

  إذا كانت مضمومة بعد كسرة مثل یخبئھ-

  .إذا كانت مكسورة و قبلھا حرف مفتوح مثل لئیم-

  .إذا كانت مكسورة و قبلھا ألف ساكنة مثل صائم-

  .إذا كانت مكسورة بعد ضمة مثل سئلت-
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  .إذا كانت مكسورة بعد كسرة مثل تنشئین-

  :رسم الھمزة المتطرفة -4

وھ������ي أم������ا أن یك������ون م������ا , حك������م الح������رف الس������اكن , حك������م الھم������زة المتطرف������ة

مفتوح�����ا مث�����ل ق�����رأ،  قبلھ�����ا س�����اكنا أو متحرك�����ا وترس�����م عل�����ى األل�����ف إذا ك�����ان م�����ا قبلھ�����ا

وترس�����م عل�����ى ال�����واو إذا ك�����ان م�����ا قبلھ�����ا مض�����موما مث�����ل لؤلؤ،وترس�����م عل�����ى الی�����اء إذا 

ك����ان م����ا قبلھ�����ا مكس����ور مث�����ل ش����اطئ وترس�����م عل����ى الس�����طر إذا ك����ان قبلھ�����ا أل����ف م�����د 

  .مثل صحراء وإذا كان ما قبلھا ساكنا مثل عبئ  شيء
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 :نقد أفكار و أسلوب الكاتب/3

  :الكتابعنوان -1

بلغتن��������ا العربی��������ة ب��������ین الواق��������ع و الم��������أمول ،فھ��������ذا "عن��������ون المؤل��������ف كتاب��������ھ 

العن�������وان یحم�������ل ف�������ي طیات�������ھ الكثی�������ر م�������ن المع�������اني و القض�������ایا المتعلق�������ة بلغتن�������ا 

إن الكات���������ب أراد أن " الواق���������ع و الم���������أمول"األم،والمالح���������ظ م���������ن خ���������الل كلمت���������ي 

أمل������ھ منھ������ا وواق������ع حالھ������ا ف������ي الوض������ع ال������راھن،و  ، یش������عر واق������ع اللغ������ة العربی������ة

فحقیق������ة عن������وان كتابن������ا یجعن������ا نتس������اءل ح������ول الوض������عیة الراھن������ة للغ������ة , مس������تقبال

الض������اد و مس������تقبلھا،  وق������د تس������اءل ف������ي ذل������ك العدی������د م������ن الم������ؤلفین و األدباء،أمث������ال 

كم�����ال بش�����ر ف�����ي كتاب�����ھ العربی�����ة ب�����ین ال�����وھم  وس�����وء الفھ�����م ،و ص�����الح بالعی�����د ف�����ي 

عید أحم������د البی������ومي ف������ي كتاب������ھ أم كتابی������ھ اللغ������ة الجامع������ة،ومقاربات منھجی������ة ، و س������

     اللغ�������ات ،و المؤل�������ف آنس�������تان م�������اري الك�������اري ف�������ي كت�������اب  نش�������وء اللغ�������ة العربی�������ة 

  .و نموھا واكتمالھا

بع�������ض المؤش�������رات و ال�������دالالت، ,ویب�������رز لن�������ا م�������ن خ�������الل عن�������وان الكات�������ب ،

الت������ي تنبھن������ا ال������ى مص������یر العربی������ة، و انتش������ار لغ������ات أخ������رى كان������ت ف������ي ع������داد 

ض�����اد تواج�����ھ تح�����دیات كبی�����رة تمنعھ�����ا م�����ن تب�����وء المكان�����ة الت�����ي الم�����وتى،و ب�����أن لغ�����ة ال

تس�����تحقھا،و نج�����د أن الكات�����ب رب�����ط واق�����ع لغتن�����ا بواق�����ع ھویتن�����ا فاللغ�����ة العربی�����ة حس�����بھ 

         و حس�������ب العدی�������د م�������ن الكت�������اب ھ�������ي ھوی�������ة الش�������عوب المعب�������رة ع�������ن ثقافتھ�������ا  ،

واآلن "و الجامع��������ة ألفكارھ��������ا، و ھ��������ي المعب��������ر ع��������ن تق��������دم األم��������م و انحطاطھ��������ا ،

أي أن اللغ�����ة أص�����بحت  1"نع�����یش زم�����ن ض�����یاع الھوی�����ات، ھویتن�����ا اللغوی�����ة ف�����ي خط�����ر

العنص�������ر األساس�������ي لك�������ل ق�������وم،فھي ذاك�������رة األم�������ة وأرش�������یفھا ومعیارھ�������ا، فعلین�������ا 

ترقی�����ة ھ�����ذه اللغ�����ة لتك�����ون علمی�����ّة، وإذا علمن�����ا بھ�����ذه األم�����ور س�����وف ت�����تقلص الفج�����وة 

  .غات العالمیة ثانیاالرقمیة،و تنال العربیة مقامھا في أوطانھا أوال،ثم بین الل

                                                           
-

1
  155ص , جامعة دار ھومة  للنشر اللغة ال: بلعید صالح.د
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و نتطل�����ع ك�����ذلك م�����ن خ�����الل اس�����م الكت�����اب إل�����ى أھمی�����ة اللغ�����ة العربی�����ة و عالقتھ�����ا 

بشخص��������یة الف��������رد و إنھ��������ا م��������ن المقوم��������ات األساس��������یة الت��������ي تبن��������ى علیھ��������ا ھ��������ذه 

م�����ا اإلنس�����ان ل�����وال اللس�����ان إال ص�����ورة ممثل�����ة : "الشخص�����یة، یق�����ول خال�����د ب�����ن ص�����فوان

ھ�����ي ارق�����ي نظ�����ام إتص�����ال عرف�����ھ  أي أن اللغ�����ة1"أو بھیم�����ة مرس�����لة أو ض�����الة مھمل�����ة

 .المجتمع اإلنساني، وبھا یقوم سلوكھ

      وتتخ�������ذ ك�������ل جماع�������ة لغتھ�������ا الت�������ي یتع�������ارف بھ�������ا أفرادھ�������ا ف�������ي التخاط�������ب ،

  و التف������اھم فیم������ا بینھم،وتمثی������ل  الوع������اء ال������ذي تتش������كل فی������ھ ثق������افتھم و حض������ارتھم ،

تمس����ك و تعب����ر ع����ن تطلع����اتھم و یق����اس تق����دم أم����ة م����ن األم����م بم����دى حرص����ھا عل����ى ال

  .بلغتھا 

  :أفكار الكاتب و أسلوبھ-2

س��������لط الكات��������ب الض��������وء ف��������ي دراس��������تھ عل��������ى قض��������ایا ھام��������ة ،لھ��������ا عالق��������ة 

بالموض����������وع،حیث ن����������اقش بع����������ض األفك����������ار المحوری����������ة، وردت دراس����������اتھا ف����������ي 

       مؤلف��������ات ع��������دة مث��������ل نش��������أة وانح��������دار اللغ��������ة العربی��������ة،و أھمیتھ��������ا و خصائص��������ھا 

بع�������ض األخط������اء الش������ائعة ب�������ین و األخط������ار الت������ي تعی������ق تطورھ�������ا، إض������افة إل������ى 

ناطقیھ�����ا و ط������رق ت�����دریس بع������ض فروعھ�����ا، ف������ي ب�����ادئ األم������ر ذھ�����ب بن������ا المؤل������ف 

إل������ى اآلراء المختلف������ة ح������ول النش������أة األول������ى للغ������ة العربی������ة و انح������دارھا حی������ث ذك������ر 

ب������أن "18ب������أن العدی������د م������ن اآلراء و االختالف������ات ف������ي ذل������ك ،و ج������اء ف������ي كتاب������ھ ص

رب ف�������ي لس�������انھ،وتكلم بھ�������ذا ال�������بعض ی�������ذھب إل�������ى أن یع�������رب ك�������ان أول م�������ن أع�������

اللس�������ان العربي،فس�������میت باس�������مھ، وھن�������اك م�������ن یق�������ول أن نب�������ي هللا إس�������ماعیل ب�������ن 

إب�����راھیم أول م�����ن فت�����ق لس�����انھ بالعربی�����ة،أما ال�����بعض فی�����ذھب إل�����ى أن العربی�����ة كان�����ت 

  .أي أن ھناك اختالفات حول أصل اللغة العربیة2"لغة ادم في الجنة

ا االخ������تالف فھن������اك وق������د ب������رزت رؤى أخ������رى ف������ي ع������دة مؤلف������ات ح������ول ھ������ذ

وھ�����و الجزی�����رة العربی�����ة ف�����ي " م�����ن ی�����زعم أنھ�����ا نش�����أت ف�����ي أق�����دم م�����وطن للس�����امین

                                                           
1

  .  10دار الكتب المصریة ،ص ,  1ط , أم اللغات , سعید أحمد البیومي .د -
2

  .18ص،  2014 1ط ،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط،دار الوفاء للطباعة و النشر ،مجدي إبراھیم محمد إبراھیم-
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أرج�������ح اآلراء وترج�������ع أص�������ولھا إل�������ى الع�������دنانیین ال�������ذین ك�������انوا یقطن�������ون ش�������مالي 

الجزی�������رة العربی�������ة، وھ�������ي تختل�������ف ع�������ن عربی�������ة الجن�������وب و ال�������ذي یتح�������دث بھ�������ا 

ب��������رزت ھ��������ذه  و یب��������دوا أن الكات��������ب ك��������ان محق��������ا ف��������ي كالمھ،فق��������د1"القحط��������انیون

  .االختالفات في عدة مؤلفات

و ج������اء ف������ي كت������اب أحم������د حس������ن الزی������ات المعن������ون بت������اریخ األدب العرب������ي ،أن 

اللغ�����ة العربی�����ة ترج�����ع إل�����ى لغت�����ین أص�����لیتین لغ�����ة الش�����مال و لغ�����ة الجن�����وب ،و لك�����ن ال 

اخ�����تالف بینھم�����ا و ل�����م تك�����ن إلح�����داھما بمع�����زل ع�����ن األخ�����رى حی�����ث ق�����ال أب�����و عم�����ر 

ف����رغم ذل����ك ل����م یك����ن ھن����اك 2"بلس����اننا و ال لغ����تھم بلغتن����ا م����ا لس����ان حمی����ر" ب����ن الع����الء

  .تباعد بین لغتي الشمال والجنوب

و أم������ام ھ�������ذه االختالف������ات ح�������ول نش�������أة العربی������ة ،الت�������ي ش������غلت الكثی�������ر م�������ن 

العلم������اء ق������دیما و ح������دیثا، فق������د نج������دھم یتفق������وا، أو ب������األحرى خرج������وا ب������آراء مختلف������ة 

إللھ������ام الرب������اني ،و م������ن ب������ین نظری������ة التوفی������ق، نظری������ة ا: ،ال تتج������اوز ھ������ذه النق������اط

العلم������اء ال������ذین أی������دوا ھ������ذا ال������رأي، اب������ن ح������زم األندلس������ي وأب������و عل������ي الفارس������ي، 

وعل������م آدم األَْس������ماُء ُكلھ������ا ث������م عَرض������ھْم علَ������ى المالِئك������ة " واس������تبدلوا بقول������ھ تع������الى

  ).سورة البقرة 31اآلیة " فقال  أنبئوني بأسماء ھؤالِء إِن كنتْم َصادقین 

هللا عل��������م ادم جمی��������ع أس��������ماء المخلوق��������ات بجمی��������ع إن "و ی��������ذكر اب��������ن جن��������ي 

وك���������ان ادم و , والس���������ریانیة والعبرانی���������ة وغیرھ���������ا. اللغ���������ات العربی���������ة و الفارس���������یة

فحس�����ب اب�����ن جن�����ي اعتب�����ر ادم علی�����ھ الس�����الم أب�����و البش�����ر ل�����ذلك 3"أوالده یتكلم�����ون بھ�����ا

اللغ�����ة العربی�����ة أم جمی�����ع اللغ�����ات،وھي الت�����ي اش�����تقت منھ�����ا س�����ائر اللغ�����ات من�����ذ خل�����ق 

  .الخلیقة

و ق�����د ذك�����ر الكات�����ب إن العربی�����ة ،تنتم�����ي إل�����ى أس�����رة اللغ�����ات الس�����امیة المتفرع�����ة 

و تض�������م مجموع�������ة اللغ�������ات الس�������امیة "م�������ن مجموع�������ة اللغ�������ات اإلفریقی�������ة األس�������یویة

                                                           
1

 .18صدار الكتب المصریة،،1،أم اللغات ،ط يد سعید احمد بیوم-
2

  .14دار المعرفة بیروت ص, 24تاریخ األدب العربیط, احمد حسن الزیات-
3

  . 19ص 2المملكة السعودیة ط, مركز البحث العلمي ولتراث‘ منزلة اللغة بین اللغات المعاصرة, عبد المجید الطیب عمر-
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   لغ��������ات حض��������ارات الھ��������الل الخص��������یب القدیمة،كاألكادی��������ة و الكنعانی��������ة  اآلرامی��������ة، 

مھری������ة، وعل������ى و اللغ������ات العربی������ة الجنوبی������ة، وبع������ض لغ������ات الق������رن اإلفریق������ي كاأل

وج������ھ التحدی������د یض������ع واللغوی������ون اللغ������ة العربی������ة ف������ي المجموع������ة الس������امیة العربی������ة 

  . 1"أي العبریة و الكنعانیة و اآلرامیة ھي اقرب اللغات السامیة إلى العربیة

ق������د أش������ار المؤل������ف ف������ي ھ������ذا الط������رح ،إل������ى أم������ر مھ������م و ھ������و عائل������ة اللغ������ة 

البی������ومي ص������احب كت������اب أم العربی������ة ، و ق������د أی������ده ف������ي ذل������ك المؤل������ف س������عید أحم������د 

تنتم�����ي اللغ�����ة العربی�����ة طبق�����ا لتص�����نیف علم�����اء اللغ�����ة المح�����دثین إل�����ى عائل�����ة " اللغ�����ات ،

    "و ق������د أطل������ق علیھ������ا ھ������ذا الوص������ف الع������الم األلم������اني ش������لوتزر " الس������امیة"اللغ������ات

     و قص�������د ب�������ھ أن یك�������ون تس�������میة مش�������تركة للغ�������ات الش�������عوب اآلرامی�������ة، والفینیقی�������ة 

فب��������رر قول��������ھ بص��������لة  2"لیمنی��������ة و البابلی��������ة و المش��������ویةو العبری��������ة و العربی��������ة و ا

  .القرابة أوجھ التشابھ في أصواتھا وصرفھا ومعجمھا

و ف�������ي المج�������ال نفس�������ھ، یب�������رز اب�������ن ح�������زم األندلس�������ي انح�������دار العربی�������ة م�������ن 

إن ال������ذي و قفن������ا علی������ھ  وعلمن������اه یقین������ا، إن الس������ریانیة و العبرانی������ة "اللغ������ات الس������امیة

لغ������ة حمی������ر واح������دة تب������دلت بتب������دل مس������اكن  و العربی������ة، الت������ي ھ������ي لغ������ة مص������ر،ال

أھلھ������ا، فح�������دث فیھ�������ا ج������رش، كال�������ذي یح�������دث م������ن األندلس�������ي إذا رام نغم�������ة أھ�������ل 

          القی����������روان و م����������ن القیروان����������ي إذا رام لغ����������ة األن����������دلس، فم����������ن یت����������دبر العربی����������ة 

و العبرانی�����ة و الس�����ریانیة ،أیق������ن إن اختالفھ�����ا إنم�����ا ھ������و م�����ن نح�����و م������ا ذكرن�����ا، م������ن 

أي أن�����ھ  3"و اخ�����تالف البل�����دان، وإنھ�����ا لغ�����ة واح�����دة ف�����ي األص�����ل تب�����دیل ألف�����اظ الن�����اس

  ,رغم اختالف البلدان واأللفاظ،إال ھناك لغة واحدة تجمعھم

الج������دیر بال������ذكر ف������ي ھ������ذا المق������ام أن العربی������ة ھ������ي اللغ������ة الس������امیة الوحی������دة 

،الت�����ي ق�����در لھ�����ا إن تح�����افظ عل�����ى كیانھ�����ا، وان تص�����بح عالمی�����ة و س�����اعدھا ف�����ي ذل�����ك 

ى جان�����ب احتفاظھ�����ا بس�����مات  اللغ�����ة الس�����امیة األم ،م�����ن أص�����وات الق�����ران الك�����ریم، إل�����

                                                           
1

  .18، ص ،دار الوفاء للطباعة و النشر 2014 1مجدي إبراھیم محمد إبراھیم،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط-
2

  .16،الدار المصریة للنشر، ص1أم اللغات ط ‘  سعید احمد البیومي -
3

  . 17المرجع نفسھ ص  -
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إن اللغ�������ة العربی�������ة تف�������رق ع�������ن " و نح�������و و ص�������رف و ت�������رادف و تش�������ابھ   كلم�������ات

غیرھ������ا م������ن اللغ������ات الس������امیة ف������ي احتفاظھ������ا الكام������ل باألص������وات األص������لیة، عل������ى 

  1"األخص بأصوات الحلق و أصوات الصفیر

ار الكات�����ب إل�����ى ذل�����ك ف�����ي و ف�����ي حدیث�����ھ ع�����ن أھمی�����ة اللغ�����ة العربی�����ة، فق�����د أش�����

، و ق������د ذك������ر إن اللغ������ة العربی������ة اكتس������ب ھ������ذه األھمی������ة م������ن 16،ص15كتاب������ھ ص

أن����ا أنزلن����اه قرآًن����ا عربی����ا "الق����ران الك����ریم ال����ذي ن����زل بھ����ا و ب����رر ذل����ك بقول����ھ تع����الى 

و م�����ن ھ�����ذا المنط�����ق یؤك�����د الكات�����ب عم�����ق ). س�����ورة یوس�����ف 2اآلی�����ة "(لعلك�����م تعقل�����ون

إن اللغ�����ة م�����ن "م قول�����ھ بم�����ا قال�����ھ اب�����ن تیمی�����ة الص�����لة ب�����ین العربی�����ة واإلس�����الم، و دع�����

و تتجل�����ى أھمیتھ�����ا ف�����ي أنھ�����ا المفت�����اح إل�����ى الثقاف�����ة .2"ال�����دین و معرفتھ�����ا ف�����رض واج�����ب

اإلس�������المیة و العربی�������ة وتت�������یح لمعلمیھ�������ا االط�������الع عل�������ى مختل�������ف العل�������وم تظھ�������ر 

  .أھمیتھا كذلك في أنھا من مقومات الوحدة بین الشعوب المسلمة

ویفھ������م م������ن ذل������ك ب������أن العربی������ة ل������م تع������د لغ������ة خاص������ة   3"أو ف������ي  خ������دمتھا

ب����العرب  و ح����دھم، ب����ل أض����حت لغ����ة عالمی����ة یطلبھ����ا    لق����د ك����ان الكات����ب محق����ا ف����ي 

حدیث����ھ ع����ن أھمی����ة اللغ����ة العربی����ة و ق����د دعم����ھ ف����ي ذل����ك العدی����د م����ن الم����ؤلفین ال����ذین 

بأنھ������ا لغ������ة األغلبی������ة الت������ي  یفھمھ������ا الجمی������ع، و ال "تح������دثوا ع������ن أھمیتھ������ا الكبی������رة و

ق������ع الخ������الف ف������ي أولویتھ������ا مالی������ین المس������لمین ف������ي العالم،كم������ا أنن������ا نش������ھد رغب������ة ی

  .غیر مسلمین في تعلم اللغة للتواصل،و ھذا في ما لمح إلیھ المؤلف

دراس�����ات نقدی�����ة ( و ج�����اء ق�����ول عب�����د الس�����الم ھ�����ارون م�����ن كت�����اب قط�����وف أدبی�����ة

أن اللغ�������ة " م�������دعما ل�������رأي مؤلفن�������ا ح�������ول أھمی�������ة اللغ�������ة ) ح�������ول الت�������راث العرب�������ي

ربی�����ة م�����ن األس�����باب الجوھری�����ة النتش�����ار اإلس�����الم ب�����ین م�����ن یتكلم�����ون العربی�����ة أو الع

                                                           
1
  .17،ص 1سعید أحمد البیومي،أم اللغات ،دار المصریة للنشر ،ط- 
2

  . 16، صمجدي إبراھیم محمد إبراھیم،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط،دار الوفاء للطباعة و النشر  -
3

  . 09اللغویة في الجزائر ،ص تمخبر الممارسا ,اللغة الجامعة, دصالح بالعی -
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أي أن العربی������ة أص������بحت لغ������ة ش������عائریة رئیس������یة ل������دى الكن������ائس  1"م������ن یتعلمونھ������ا

  .في الوطن العربي والعام كلھ ولیس في مسائل المسلمین فقط

للمؤل�����ف محم�����د ب�����ن عب�����د ) لغ�����ة ك�����ل أم�����ة روح ثقافتھ�����ا(و م�����ا ج�����اء ف�����ي كت�����اب 

ال ی�����تم الوص�����ول إل�����ى فھ�����م " یعتب�����ر س�����ندا قوی�����ا ألفك�����ار الكات�����ب حی�����ث ق�����ال  الك�����ریم،

اإلس������الم و مقتض������یاتھ ،إال بع������د فھ������م محت������وى الق������رآن و الح������دیث النب������وي فمعرف������ة 

     ھ�������ذه اللغ�������ة ش�������رط أساس�������ي للثقاف�������ة  اإلس�������المیة ،الت�������ي معتم�������دھا و ح�������ي الس�������ماء 

ا ھام�����ا ف�����ي وذل�����ك أن ھ�����ذه اللغ�����ة تلع�����ب دور 2"و ح�����دیث م�����ن ال ینط�����ق ع�����ن الھ�����وى

  .التعرف على القضایا المتعلقة بدیننا الحنیف 

و ج�����اء أیض�����ا ف�����ي نف�����س الكت�����اب أن اللغ�����ة العربی�����ة  مھم�����ة ،ف�����ي ازدھ�����ار ثقاف�����ة 

م�����ن :" الش�����عوب و اتحادھ�����ا حی�����ث ق�����ال كم�����ال محم�����د بش�����یر ف�����ي كتاب�����ھ قض�����ایا لغوی�����ة

،أو تظھ������ر ,الص������عب ج������دا، إن ل������م یك������ن م������ن المس������تحیل أن تتح������د أم������ة م������ن األم������م

  . 3"القومیات ،و تقوى بدون ارتكاز إلى لغة موحدة قومیة من

و ف������ي حدیث������ھ ع������ن خص������ائص اللغ������ة العربی������ة، فق������د اس������تعرض الكات������ب ذل������ك 

حی�������ث ذكرھ�������ا معتم�������دا عل�������ى م�������ا ج�������اء ف�������ي  45إل�������ى  21ف�������ي الص�������فحات م�������ن 

الموس���������وعة العربی���������ة العالمی���������ة ، األص���������وات، المف���������ردات، الص���������رف ،اإلع���������راب، 

الكات������ب بع������ض الخص������ائص، مث������ل التض������اد البالغ������ة، الخ������ط العرب������ي، و لق������د أھم������ل 

ف�����ي المف�����ردات و التك�����رار و التفص�����یل و التقس�����یم و القل�����ب، ونج�����ده ف�����ي المقاب�����ل ق�����د 

أس������ھب ف������ي ش������رح خاص������یة النح������و، و رك������ز ف������ي  عل������ى اإلع������راب، ویؤخ������ذ عل������ى 

الكات�����ب ع�����دم اعتم�����اده عل�����ى المع�����اجم و المص�����ادر  ف�����ي ھ�����ذا المج�����ال، كم�����ا أن�����ھ ل�����م 

  .عربي بالقدر الكافي من الشرحیوف خاصیتا البالغة و الخط ال

وحت�����ى نس�����تطیع أن نب�����د رأین�����ا عل�����ى م�����ا تط�����رق إلی�����ھ الكاتب،ارتأین�����ا أن نرك�����ز 

  عل������ى بع������ض الخص������ائص، مث������ل األص������وات و المف������ردات لقوتھم������ا ف������ي ھ������ذه اللغ������ة، 

                                                           
1

  161.ص   1981 1مكتبة السنة ط). دراسة نقدیة حول التراث العربي( قطوف أدبیة , ھارون معبد السال -
2

  . 11ص  1989دار الشھاب للطباعة و النشر ‘ لغة كل امة روح ثقافتھا, محمد بن عبد الكریم -
3

  12المرجع السابق ص  -
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و ف�����ي نف�����س الوق�����ت ن�����ذكر م�����ن س�����انده و م�����ن عارض�����ھ م�����ن الم�����ؤلفین  والكت�����ب الت�����ي 

  .أخذ منھا أفكاره

  :األصوات-1

إن اللغ��������ة " حس��������ب ال��������دكتور فرح��������ان الس��������لیم  21ي الكت��������اب صج��������اء ف��������

العربی������ة تمتل������ك أوس������ع م������درج ص������وتي عرفت������ھ اللغ������ات، حی������ث تت������وزع مخ������ارج 

الح�����روف ب�����ین الش�����فتین إل�����ى أقص�����ى الحل�����ق،و تت�����وزع ھ�����ذه المخ�����ارج توزع�����ا ع�����ادال 

ی�����ؤدي إل�����ى الت�����وازن و االنس�����جام ب�����ین األص�����وات ،و یراع�����ي العرب�����ي ف�����ي اجتم�����اع 

الواح��������دة، وتوزعھ��������ا و ترتبھ��������ا ف��������ي ح��������دوث االنس��������جام  الح��������روف ف��������ي الكلم��������ة

،وك�����ان الكات�����ب محق�����ا ف�����ي ذل�����ك و ق�����د دعم�����ھ  م�����ا  1"الص�����وتي و الت�����آلف الموس�����یقي

ج�����اء ف�����ي كتاب�����ھ أم اللغ�����ات، دراس�����ة ف�����ي خص�����ائص اللغ�����ة العربی�����ة  والنھ�����وض بھ�����ا 

یتس�����ع النظ�����ام الص�����وتي ف�����ي اللغ�����ة العربی�����ة ،لجمی�����ع مخ�����ارج جھ�����از النط�����ق " 39ص

ھ�����ذا م�����ا ی�����دل عل�����ى انف�����راد العربی�����ة  2"ى الحل�����ق إل�����ى الش�����فتیناإلنس�����اني م�����ن أقص�����

  .بخاصیة األصوات

ال نج������د ف������ي كلم������ة عربی������ة " وم������ن ممی������زات مخ������ارج الح������روف ف������ي العربی������ة

ص�����وتین م�����ن مخ�����رج واح�����د، یتتالی�����ان مجتمع�����ین ف�����ي ب�����دایتھا أو نھایتھ�����ا ف�����ال تجتم�����ع 

الق�������ول و ھ�������ذا  3"م�������ثال ال�������زاي و الض�������اء، أو الس�������ین و الص�������اد أو ال�������ذال و الط�������اء

فم������ثال ال تجتم������ع ال������زاي م������ع الض������اد أو " 22یط������ابق، م������ا ج������اء ف������ي الكت������اب ص

  .4"السین و الصاد و ال تجتمع الجیم مع القاف و ال الھاء قبل العین

وبن������اءا عل������ى م������ا س������بق نس������تخلص أن اللغ������ة العربی������ة، متمی������زة م������ن الناحی������ة 

لك الص������وتیة و األص������وات، فیھ������ا وظیف������ة بیانی������ة و قیم������ة تعبیری������ة، كم������ا نج������د ك������ذ

اللغ�������ة احت�������وت عل�������ى جمی�������ع األص�������وات الموج�������ودة ف�������ي اللغ�������ات الس�������امیة، ب�������ل  

                                                           
 -

1
  .22الدنیا للنشر ص  ،دار الوفاء 1،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول طإبراھیم محمد إبراھیممجدي 

2
  . 39ص  1دار الكتب المصریة للنشر ط ائص اللغة العربیة و النھوض بھا،دراسة في خص ،العربیة ام اللغات،سعید احمد بیومي -

3
  .39المرجع نفسھ ص -

4
  . 22ص 2014، 1غتنا العربیة بین الواقع و المأمول دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، ط ، لمجدي إبراھیم محمد إبراھیم -
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وزادت عل������یھم بأص������وات مث������ل الث������اء و ال������ذال و الض������اد والغ������ین ، وتتمی������ز بثب������ات 

  .أصوات الحروف فیھا لدقة مخارجھا

و ق������د ورد ف������ي كت������اب خص������ائص اللغ������ة العربی������ة لحبی������ب غ������زا ال������دبك ، ص 

لعربی�����ة ح�����روف ال مقاب�����ل لھ�����ا نطق�����ا ف�����ي ف�����ي األبجدی�����ة ا"م�����ا یؤك�����د ھ�����ذا الك�����الم  19

أكث��������ر اللغ��������ات و ھ��������ي الث��������اء و ال��������ذال و الص��������اد و الض��������اد و الع��������ین، والغ��������ین  

فاألبجدی��������ة العربی��������ة ق��������د اس��������تغرقت معظ��������م مخ��������ارج الصوت،تیس��������ر  1"والق��������اف

  .للعربي أن ینطق بكل لغة كأھلھا

 :المفردات-2

تض�����اھیھا تعتب�����ر ھ�����ذه الخاص�����یة م�����ن ب�����ین خص�����ائص اللغ�����ة العربی�����ة، الت�����ي ال 

یع����م معج����م " 23فیھ����ا لغ����ة أخ����رى م����ن لغ����ات الع����الم ، ج����اء ف����ي كت����اب المؤل����ف ص 

إذ تظ�����م )العربی�����ة أغن�����ى مع�����اجم اللغ�����ات ف�����ي المف�����ردات و مرادفاتھ�����ا الث�����روة اللفظی�����ة

و یرج����ع ھ����ذا الك����م الھائ����ل م����ن األلف����اظ  2"المع����اجم العربی����ة أكث����ر م����ن ملی����ون مف����ردة

غ م����ن بع����ض و الرج����وع  بھ����ا إل����ى ق����درتھا العجیب����ة، عل����ى تولی����د بع����ض الص����ی"إل����ى 

ج�����ذر، یح�����دد مادتھ�����ا و یعب�����ر ع�����ن معناھ�����ا األساس�����ي و ھ�����و م�����ا یس�����مى (أص�����ل واح�����د

االش�����تقاق و الج�����ذر ھ�����و مرك�����ز الكلم�����ة و یك�����ون ثالثی�����ا إذا ت�����ألف م�����ن ثالث�����ة أح�����رف 

أص������لیة  وھ������و الغال������ب ، ورباعی������ا إذا ن������ألف م������ن أربع������ة وھ������و قلی������ل ،و خماس������یا إذا 

ء ھ����ذا الق����ول م����دعما لق����ول مؤلفن����ا و نفھ����م م����ن ج����ا 3"ت����ألف م����ن خمس����ة و ھ����و ن����ادر

ونج�������د ك�������ذلك إن .خاللھم�������ا ب�������ان االش�������تقاق خاص�������یة ممی�������زة ف�������ي اللغ�������ة العربی�������ة

  .المؤلفین ذكروا بان المادة اللغویة في المعجم العربي تعتمد على الجذر

وتح�����دث الكات�����ب ف�����ي ھ�����ذه الخاص�����یة ع�����ن الت�����رادف ف�����ي المف�����ردات لكن�����ھ ل�����م 

لغ����ة العربی����ة، أم����ا بقی����ة الخص����ائص مث����ل الص����رف یش����ر إل����ى خاص����یة التض����اد ف����ي ال

و اإلع������راب والبالغ������ة و الخ������ط العرب������ي، فھن������اك الكثی������ر م������ن الم������ؤلفین كان������ت لھ������م 

                                                           
1

 .19حبیب غزا الدبك، خصائص اللغة  العربیة، المكتبة المصریة للنشر،القاھرة مصر ص -
2

  . 23ص 2014، 1لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،دار الوفاء لدنیا النشر ،ط, مجدي إبراھیم محمد إبراھیم -
3

  .47أم اللغات ، دار المصریة للنشر،ص, سعید احمد بیومي -
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دراس�����ة مستفیض�����ة ف�����ي الموض�����وع ن�����ذكر م�����ن بی�����نھم الكات�����ب مص�����طفى الج�����ویني ف�����ي 

و المؤل��������ف الش��������یخ مص��������طفى . كتاب��������ھ البالغ��������ة العربی��������ة ف��������ي تأص��������یل و تجدی��������د

المترادف�����ات و المؤل�����ف أب�����ي س�����عید عب�����د المل�����ك ب�����ن  الس�����فطي ف�����ي كتاب�����ھ رس�����الة ع�����ن

  .قریب األصمعي في كتابھ اشتقاق األسماء

و یعی�������ب ع�������ن المؤل�������ف مج�������دي محم�������د إب�������راھیم خ�������الل عرض�������ھ لمی�������زات 

العربی������ة ،ان������ھ ل������م یعتم������د عل������ى المراج������ع  والمع������اجم العربی������ة الكثی������رة مث������ل لس������ان 

احم��������د  الع��������رب،البن منظ��������ور، وت��������اج الع��������روض للزبی��������دي والع��������ین للخلی��������ل ب��������ن

ع������ن رأی������ي الشخص������ي و م������ن خ������الل مقارن������ة ش������رح ھ������ذه الخص������ائص .الفراھی������دي

م�����ن ط�����رف المؤل�����ف و م�����ع بع�����ض المؤلف�����ات األخ�����رى ف�����ي نف�����س األفك�����ار  یظھ�����ر 

  .لنا أن الكاتب لم  یتعمق في شرحھ

و أم������ا بالنس������بة لإلخط������ار الت������ي تح������دق باللغ������ة العربی������ة، فق������د ت������م ذكرھ������ا ف������ي 

و ق�������د استش�������ھد الكات�������ب بق�������ول العالم�������ة یوس�������ف القرض�������اوي ف�������ي  51الكت�������اب ص

إن ھن�������اك أخط�������ارا ثالث�������ة عل�������ى اللغ�������ة العربی�������ة،الخطر األول ھ�������و خط�������ر "ذل�������ك 

اللغ�����ات األجنبی�����ة الت�����ي تزاحمھ�����ا و تھ�����ددھا ف�����ي عق�����ر دارھ�����ا، أم�����ا الخط�����ر الث�����اني 

ھ�����و خط�����ر العامی�����ة المحلی�����ة الت�����ي ی������روج لھ�����ا الكثی�����رون و الت�����ي أص�����بحت تنتش������ر 

أالن حت������ى أجھ������زة اإلع������الم، والت������ي یطال������ب ال������بعض أن تك������ون لغ������ة تعلیمی������ة، أم������ا 

الخط�����ر الثال�����ث ھ�����و خط�����ر اللح�����ن و األغ�����الط اللغوی�����ة حت�����ى ف�����ي اللغ�����ة الفص������حى 

الكات������ب  ، لق������د نق������ل1"الت������ي یؤدیھ������ا الخطب������اء  والكت������اب و الم������ذیعون و غی������ر ذل������ك

حق����ائق مؤك����دة تعی����ق اللغ����ة العربی����ة و ق����د س����انده ف����ي ذل����ك المؤل����ف كم����ال بش����ر ف����ي 

أن لغتن������ا : "حی������ث ق������ال 08كتاب������ھ اللغ������ة العربی������ة ب������ین ال������وھم و س������وء الفھ������م ص 

القومی��������ة مض��������طربة اض��������طرابا فكری��������ا و علمی��������ا  وثقافی��������ا و اجتماعی��������ا، فص��������حى 

      لھج��������ات محش��������ورة ف��������ي رك��������ن ض��������یق م��������ن الس��������احة اللغوی��������ة،  و عامی��������ات ذات 

و ق�������د أك������د المؤلف�������ان عل�������ى أن العامی�������ة   2"و رھان������ات تس�������طیر عل�������ى الج������و الع�������ام

                                                           
1

  . 51ص 1،2014لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط, مجدي إبراھیم محمد إبراھیم -
2

  . 08،ص1999دار غریب للنشر القاھرة ،ط  اللغة العربیة بین الوھم وسوء الفھم ،, كمال بشر -
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،س������یطرت عل������ى العربی������ة الفص������حى ، و ھ������ي الس������بب الرئیس������ي ف������ي ت������دمیرھا و ق������د 

أی�����دھما ف�����ي ذل�����ك مجموع�����ة م�����ن الم�����ؤلفین احم�����د مب�����روك أب�����و زی�����د محم�����د طلع�����ت 

ألم�����ل المنش�����ود ھ�����الل و مص�����طفى حم�����دي مس�����عود ف�����ي كت�����ابھم اللغ�����ة العربی�����ة ب�����ین ا

إن اللغ�������ة العربی�������ة، عام�������ل أساس�������ي م�������ن عوام�������ل "  43و الواق�������ع المرص�������ود ص 

الحف�����اظ عل�����ى كیانن�����ا ل�����ذا وج�����ب علین�����ا  الحف�����اظ علیھ�����ا و االھتم�����ام بھ�����ا، فھ�����ي لغ�����ة 

  .وحقا كان الكاتب صادقا في قولھ 1"القرآن الكریم

    وم��������ن  األخط��������ار المعیق��������ة للعربی��������ة،ھو مزاحم��������ة اللغ��������ات األجنبی��������ة لھ��������ا ،  

"  45و ق������د ك������ان محق������ا ف������ي ذل������ك        وم������ا ورد ف������ي نف������س الكت������اب الس������ابق ص

مزاحم�����ة اللغ�����ات األجنبی�����ة  -ك�����ذلك -م�����ن المش�����كالت الت�����ي تواجھھ�����ا لغتن�����ا الفص�����حى

, دلی������ل عل������ى ذل������ك لھ������ا ف������ي ع������دة می������ادین، مث������ل الح������وار الی������ومي ب������ین المثقف������ین

لمن�������اھج اإلعالن�������ات التجاری�������ة، الت�������دریس ف�������ي كلی�������ات الط�������ب ، والص�������یدلة و ف�������ي ا

حی�������ث نج�������د اھتمام�������ا ملحوض�������ا ف�������ي الع�������الم العرب�������ي بتعل�������یم اللغ�������ات  2الدراس�������یة

  .األجنبیة وتعلمھا خصوصا اإلنجلیزیة

أم������ا ف������ي م������ا یخ������ص تص������ویب األخط������اء اللغوی������ة عن������د اإلذاعی������ین و الكت������اب، 

بع�������ض الكت�������اب  واإلذاعی�������ین و مع�������دي الب�������رامج اإلخباری�������ة، " فق�������د ق�������ال المؤل�������ف 

اظ و م�����دلوالتھا مم�����ا ك�����ان س�����یئا ف�����ي وق�����وعھم ف�����ي كثی�����ر یجھل�����ون التفری�����ق ب�����ین األلف�����

فق������د ك������ان   3"م�����ن األخط������اء اللغوی������ة، و نط������ق بع������ض األلف������اظ نطق������ا غی������ر ص������حیح

الكات�����ب محق�����ا ف�����ي فكرت�����ھ، وق�����دم نم�����اذج م�����ن األخط�����اء تؤك�����د كالم�����ھ ، مث�����ل كلم�����ة 

  فھن������اك م������ن ینطقونھ������ا بف������تح الص������اد و الص������واب  ص������حافة بكس������ر الص������اد ص������حافة 

  نط�����ق ب�����ین الس�����ین و الص�����اد ف�����ي بع�����ض الكلم�����ات مث�����ل القس�����ر و ال یفرق�����ون ف�����ي ال

  .و القصر

                                                           
1

  .43ص 2018 1اللغة بین الواقع و المرصود و األمل المنشود ط , احمد مبروك أبو زید -
2

  46المرجع نفسھ ص  -
3

  .18، ص ،دار الوفاء للطباعة و النشر 2014 1مجدي إبراھیم محمد إبراھیم،لغتنا العربیة بین الواقع و المأمول،ط -
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ویوج�����د العدی�����د م�����ن الم�����ؤلفین دعم�����وا ق�����ول الكات�����ب،  و تح�����دثوا ع�����ن األخط�����اء 

اللغوی������ة عن������د الكت������اب و المثقف������ین ،  أمث������ال المؤل������ف محم������ود عب������د ال������رزاق جمع������ة 

ف�����ي كتاب�����ھ األخط�����اء اللغوی�����ة ف�����ي األوس�����اط الثقافی�����ة حی�����ث ق�����ال ھن�����اك م�����ن یخط�����ئ 

وینطقونھ�����ا بف�����تح الھم�����زة أم�����ا الص�����واب یك�����ون بكس�����رھا " اس�����منت"م�����ثال ف�����ي كلم�����ة 

االس�������منت مس�������حوق یتك�������ون م�������ن مح�������روق " حی�������ث ج�������اء ف�������ي المعج�������م الوس�������یط 

  .1"الحجر الجیري 

یش������یع خط������أ اس������تخدام ص������فة ص������لب بف������تح   ص������لب  وص������لبوك������ذلك كلمت������ا 

الص�����اد لإلش�����ارة إل�����ى ص�����فة الص�����البة وص�����وابھا بض�����م الص�����اد وق�����د ج�����اء ھ�����ذا ف�����ي 

می������ع مص������ادر اللغ������ة ق������دیما وح������دیثا حی������ث ج������اء ف������ي المعج������م الوس������یط الص������لب ج

الش����دید الق����وي أم����ا ص����لب بف����تح الص����اد فھ����و المص����در م����ن الفع����ل ص����لب وھ����و ش����د 

  .2األطراف كما جاء في نفس المعجم

و ن������ذكر أیض������ا م������ا ج������اء ف������ي نف������س الموض������وع  ف������ي كت������اب أخط������اء اللغ������ة 

ألحم��������د عم�������ر المخت��������ار , 21العربی�������ة المعاص��������رة عن�������د اللغ��������ویین اإلذاعی�������ین ص 

ال����ذي  كت����ب ف����ي الموض����وع و ق����دم أمثل����ة كثی����رة عل����ى ذل����ك ن����ذكر منھ����ا ق����ول اح����دھم 

 .3"أصعب الحلقات بسكون الالم و إنما الصواب بفتحھا: 

الت������ي  ، وف������ي ع������رض أفك������اره ح������ول ط������رق ت������دریس ف������روع اللغ������ة العربی������ة

والت�����ي ج�����اءت عل�����ى النح�����و  229إل�����ى   81ج�����اءت ف�����ي كتاب�����ھ ف�����ي الص�����فحات م�����ن 

  : التالي

النح���������و ، البالغ���������ة ، النص���������وص األدبی���������ة ، الق���������راءة ،اإلنش���������اء و التعبی���������ر ، 

  .قواعد اإلمالء 

                                                           
1

  . 46ص 4منشورات بتانة باتنة، ط. الثقافیة طاألخطاء اللغویة الشائعة في األوسا, د الرزاق جمعةمحمود عب -
2

  21ص  1993 2ط  1991 1عالم الكتب للنشر ط, أخطاء اللغة العربیة المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعیین, احمد مختار عمر -
3

  21المرجع نفسھ ص  -
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یب������دو لن������ا أن الكات������ب ق������دم موض������وعھ بأفك������ار منظم������ة ،و ط������رح جی������د و ھ������ذا 

ا ج����اء ب����ھ وھ����ذا م����ا نح����اول أن ب����النظر إل����ى م����ا وج����د ف����ي ع����دة مؤلف����ات ، دعم����ت م����

  :نظھره في مایلي 

  :النحو-1

تح�������دث فی�������ھ المؤل�������ف عل�������ى أھ�������داف ت�������دریس النح�������و  ،و مراح�������ل تعلیم�������ھ 

وط�����رق تدریس�����ھ ، وق�����د ورد ذل�����ك أیض�����ا ف�����ي كت�����اب ط�����رق ت�����دریس اللغ�����ة العربی�����ة 

  لعبد الرحمن كامل حمود.

أن النح�������و یس�������اعد ف�������ي " وال�������ذي ذك�������ر فی�������ھ أھ�������داف ت�������دریس النح�������و وق�������ال

   عل�������ى الض�������بط اللغ�������وي   والتعوی�������د عل�������ى االس�������تعمال اللغ�������وي الس�������لیم ،  الت�������دریب

و تنمی��������ة الث��������روة اللغوی��������ة  ، وإدراك بع��������ض العالق��������ات التركیبی��������ة ب��������ین الكلم��������ات 

: أم�����ا بالنس�����بة لط�����رق ت�����دریس النح�����و فق�����د ذك�����ر المؤل�����ف طریقت�����ان  1"  وب�����ین الجم�����ل

لثالث��������ة وھ��������ي الطریق��������ة القیاس��������یة و الطریق��������ة الس��������تنباطیة ،  و أھم��������ل الطریق��������ة ا

  .التكاملیة التي ورد ذكرھا في نفس الكتاب السابق

ونش�������أت ھ�������ذه الطریق�������ة نتیج�������ة تع�������دیل ف�������ي الطریق�������ة الس�������ابقة ول�������ذلك فق�������د "

تس�����مى بالطریق�����ة المعدل�����ة  و تق�����وم ھ�����ذه الطریق�����ة عل�����ى ت�����دریس القواع�����د النحوی������ة، 

وی�������درس النح�������و وف�������ق 2"م�������ن خ�������الل األس�������الیب المتص�������لة،ال األس�������الیب المتقطع�������ة 

ع�������رض األمثل�������ة النحوی�������ة الموازن�������ة و : ق�������ة التكاملی�������ة عل�������ى الش�������كل الت�������الي الطری

  .الربط للتحلیل و التركیب ، إنتاج القاعدة ، تطبیق ، االستمراریة 

وق�����د أش�����ار الكات�����ب ك�����ذلك ف�����ي ھ�����ذا المج�����ال إل�����ى اإلع�����راب ، وج�����اء ف�����ي قول�����ھ 

بمعن�������ى أن�������ھ إذا عرف�������ت , اإلع�������راب ف�������رع المعن�������ى و المعن�������ى ف�������رع اإلع�������راب" 

  وأن اإلعراب ھو ما یعرف اآلن بالنحو3" ى سھل علیك اإلعراب المعن

                                                           
  251دار النشر القاھرة  ص  2005,  2004طرق تدریس اللغة العربیة ط , د عبد الرحمان كامل عبد الرحمان حمو -1

. 261المرجع نفسھ ،ص  -
2
  

3
  . 261المرجع نفسھ ،ص  -
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وق�����د س�����بقھ إل�����ى ذل�����ك وس�����انده المؤل�����ف مص�����طفى الغالیین�����ي ف�����ي كتاب�����ھ ج�����امع 

عل��������م , اإلع��������راب ھ��������و م��������ا یع��������رف الی��������وم ب��������النحو "  16ال��������دروس العربی��������ة ص

بأص�����ول تع�����رف بھ�����ا أح�����وال الكلم�����ات العربی�����ة م�����ن حی�����ث اإلع�����راب و البن�����اء فی�����ھ 

ی������ھ أن یك������ون آخ������ر الكلم������ة م������ن رف������ع أو نص������ب أو ج������ر أو نع������رف م������ا یج������ب عل

وك�����ذلك دع�����م ق�����ول الكات�����ب م�����ا ج�����اء ف�����ي كت�����اب أھمی�����ة اللغ�����ة العربی�����ة ،أن  1"ج�����زم

اإلع�����راب أم�����ر ض�����روري ألن�����ھ م�����ن خص�����ائص اللغ�����ة العربی�����ة،ال یمك�����ن االس�����تغناء 

عن�������ھ، ودل عل�������ى ذك بالح�������دیث النب�������وي الش�������ریف ،حی�������ث روى أن أب�������ي ال�������درداء 

نب������ي ص������لى هللا علی������ھ وس������لم رج������ال یق������رأ فلح������ن فق������ال رض������ي هللا عن������ھ س������مع ال

فھ�����ذا الح�����دیث دالل�����ة واض�����حة  2"أرش�����دوا أخ�����وكم "الرس�����ول ص�����لى هللا علی�����ھ وس�����لم 

،عل�����ى أن�����ھ الب�����د م�����ن الح�����رص عل�����ى تجن�����ب الخط�����أ ف�����ي الك�����الم ،وال یك�����ون ذل�����ك إال 

  .بتعلم قواعد النحو

  :القراءة

ج�����اءت أفك������ار الكات������ب ف������ي ھ������ذا الف������رع م�����ن ف������روع اللغ������ة قیم������ة ت������دور ف������ي 

الص��������امتة ( ص��������لب الموض��������وع حی��������ث أش��������ار إل��������ى مفھ��������وم الق��������راءة وأنواعھ��������ا

ومزای�����ا ك�����ل منھم�����ا كم�����ا تط�����رق أیض�����ا إل�����ى أھ�����داف ت�����دریس الق�����راءة ) والجھری�����ة 

ومھاراتھ������ا وط������رق تدریس������ھا وق������د ك������ان الكات������ب موفق������ا ف������ي م������ا أت������ى ب������ھ م������ن 

عل�������ى ذل�������ك ھن�������اك العدی�������د م�������ن المؤلف�������ات كتب�������ت ف�������ي نف�������س معلوم�������ات وال�������دلیل 

الموض������وع ن������ذكر م������نھم المؤل������ف عب������د ال������رحمن كام������ل عب������د ال������رحمن حم������ود ف������ي 

ك����ان مفھ����وم "كتاب����ھ ط����رق ت����دریس اللغ����ة العربی����ة ،ال����ذي أش����ار إل����ى مفھ����وم الق����راءة 

الق������راءة ف������ي العق������د األول م������ن العش������رین تع������رف الكلم������ات والنط������ق بھ������ا،ثم تط������ور 

ملی�������ة تس�������تلزم الفھ�������م وال�������ربط واالس�������تنتاج ،وامت�������د مفھ�������وم مفھومھ�������ا فأص�������بحت ع

الق�����راءة ف�����ي اتج�����اه الفھ�����م حت�����ى ش�����ملت النق�����د والموازن�����ة ،ث�����م تط�����ور مفھومھ�����ا إل�����ى 

                                                           
1
  .  16،دار الكتاب العربي للنشر بیروت لبنان ص   2009الشیخ مصطفى الغالییني ،جامع الدروس العربیة ، تحقیق أحمد براھیم زھوة ،ط - 

2
ر السعودیة ، أحمد بن عبد هللا الباتلي ، أھمیة اللغة العربیة ومناقشة صعوبة دعوى النحو ،تقدیم الشیخ عائض بن عبد هللا القرني ، دار الوطن للنش - 

  . 18ص 
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 1"أن أص�����بحت الق�����راءة أس�����لوبا م�����ن أس�����الیب النش�����اط الفك�����ري ف�����ي ح�����ل المش�����كالت 

ونفھ�������م م�������ن قول�������ھ أن مفھ�������وم الق�������راءة تط�������ور وفق�������ا الحتیاج�������ات اإلنس�������ان ،ألك�������ن 

مختل������ف التط������ورات والتغی������رات تبق������ى الق������راءة نش������اطا أساس������یا تترك������ز  ب������رغم م������ن

  .علیھ النشاطات األخرى لإلنسان 

" وحس�����ب م������ا ج������اء ف������ي كت������اب الك�����افي ف������ي ت������دریس أس������الیب اللغ������ة العربی������ة 

ف�������القراءة ھ�������ي عملی�������ة ترجم�������ة الرم�������وز إل�������ى ألف�������اظ ،وفھ�������م معانیھ�������ا وأفكارھ�������ا 

أص��������بحت عملی��������ة عقلی��������ة  أي أن الق��������راءة 2"والتفاع��������ل معھ��������ا وتق��������ویم المق��������روء

.     وعض�������ویة انفعالی�������ة ت�������تم فیھ�������ا نس�������تفید منھ�������ا ف�������ي مواجھ�������ة متطلب�������ات الحی�������اة 

م�����ن كتاب�����ھ م�����دعما لكتابن�����ا  246وذك�����ر نف�����س المؤل�����ف أن�����واع الق�����راءة وأھ�����دافھا ص 

  .المراد دراستھ

  :أھمیة الكتاب و أراء مختلفة عنھ-4

مج������االت  الكت������ب كثی������رة و مختلف������ة م������ن حولن������ا، ومواض������یعھا ش������املة لجمی������ع

   حیاتن�������ا تقریب�������ا، س�������واء كان�������ت دینی�������ة أو ثقافی�������ة أو دینی�������ة أو علمی�������ة أو اجتماعی�������ة،

و مھم�����ا ك�����ان موض�����وع الكتاب،وم�����ا یحم�����ل ب�����ین ص�����فحاتھ مع�����ان كثی�����رة و قیم�����ة، ال 

یمكنن�������ا الحص�������ول علیھ�������ا و االس�������تمتاع بقراءتھ�������ا إال ف�������ي الكت�������اب، و ب�������الرغم م�������ن 

التكنولوجی������ة الت������ي نش������ھدھا،إال أن  انش������غال الن������اس ف������ي اآلون������ة األخی������رة ب������التطورات

  .الكتاب مازال ذا أھمیة كبیرة لنا

    بلغتن�������ا العربی�������ة ب�������ین الواق�������ع "و إن الكت�������اب ال�������ذي ب�������ین أی�������دینا و المعن�������ون 

, یفھ�����م م�����ن تس�����میتھ ان�����ھ ذات أھمی�����ة بالغ�����ة ف�����ي حی�����اة الف�����رد و المجتم�����ع" و الم�����أمول

أال وھ�����ي لغتن�����ا وم�����ن خ�����الل تعرفن�����ا ع�����ن أم�����ور تخ�����ص أق�����دم و أرق�����ى لغ�����ة س�����امیة، 

و ق������د اكتس������ب . العربی������ة، و م������ن خالل������ھ ك������ذلك تعرفن������ا ع������ن مس������تقبل ھ������ذه اللغ������ة

الكت�����اب ھ�����ذه األھمی�����ة م�����ن الق�����ران الك�����ریم ال�����ذي ن�����زل بلس�����ان عرب�����ي مب�����ین، ق�����ال 

                                                           
1
  .278، القاھرة،ص 2005-  2004عبد الرحمن كامل حمود عبد الرحمن ،طرق تدریس اللغة العربیة ،ط، - 

2
  .245الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ط دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان األردن ص  محسن علي عطیة ،- 
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وك�����ذلك أوحین�����ا : " و ق�����ال أیض�����ا 1"أن�����ا أنزلن�����اه قران�����ا عربی�����ا لعلك�����م تعقل�����ون" تع�����الى 

و ان������ھ لتنزی������ل رب الع������المین،نزل " وج������اء ف������ي قول������ھ ك������ذلك   2"إلی������ك قران������ا عربی������ا

إن ھ����ذه  3"ب����ھ ال����روح األم����ین عل����ى قلب����ك لتك����ون م����ن المن����ذرین بلس����ان عرب����ي مب����ین

اآلی�����ات ل�����دلیل ق�����اطع، عل�����ى أن لغتن�����ا العربی�����ة لغ�����ة عالمی�����ة، و أن الم�����راد بالخط�����اب 

ھن�������ا ل�������یس العرب�������ي فق�������ط، ب�������ل الع�������الم أجمع�������ین،وان العربی�������ة تص�������لح ال تخاط�������ب 

  .ة على أدق المعاني بأبسط األلفاظ و أجملھاالعالم، ألنھا لغة مبنی

إن ھ������ذا الكت������اب الق������یم، جعلن������ا نعت������ز بمكان������ة لغتن������ا و عظمتھ������ا و ق������دمھا، ب������ین 

   اللغ������ات الس������امیة األخ������رى، و ف������ي الح������ق أن اللغ������ة العربی������ة م������ن أرق لغ������ات الع������الم

و أق������دمھا، ف������ال تعادلھ������ا اللغ������ة اآلرامی������ة فھ������ي تمت������از ع������ن اللغ������ات اآلری������ة بكث������رة 

ا و س������عة اش������تقاقھا، ف������إذا ق������یس م������ا اش������تق م������ن كلم������ة عربی������ة م������ن ص������یغ مرونتھ������

   متع�����ددة، لك�����ل ص�����یغة دالل�����ة عل�����ى معن�����ى یخ�����ص بم�����ا یقابلھ�����ا م�����ن كلم�����ة إفرنجی�����ة 

و م������ا یش������تق منھ������ا، كان������ت اللغ������ة العربی������ة وس������تكون دائم������ا أوف������ر و أغن������ي ف������ي 

      ج�����������ذورھا و مص�����������ادرھا و كلماتھ�����������ا و مص�����������طلحاتھا و تنوعھ�����������ا و اش�����������تقاقاتھا 

    س��������تیعابھا لك��������ل العل��������وم، و المع��������رف و المعلوم��������ات اإلنس��������انیة ق��������دیما و ح��������دیثا و ا

    فھ�������ذه اللغ�������ة تمتل�������ك المخ�������زون األوف�������ر م�������ن الج�������ذور و المف�������ردات  4"و مس�������تقبال

و التراكی������ب و التغیی������رات، و لھ������ذا ینظ������ر إلیھ������ا العلم������اء اللغ������ویین ح������ول المعم������ورة 

  .االكتمال باندھاش متسائلین عن تشكلھا ،بمثل ھذا البھاء و

و م������ن األم������ور البین������ة المستخلص������ة م������ن دراس������ة الكت������اب، إن للغتن������ا العربی������ة 

أث������را ف������ي تك������وین عقلیتن������ا و ت������دبیر أفكارن������ا و تص������ریف أفعالن������ا و ھدای������ة ،و ھ������ي 

ح������دتنا القومی������ة و أداة للتع������ارف ف������ي الع������الم كلھ،وق������د ك������ان ص������ادقا الع������الم األلم������اني 

ل����ى أعم�����اق كیان�����ھ،أو تنف�����ذ إن اللغ�����ة ت�����الزم الف����رد ف�����ي حیات�����ھ، و تمت�����د إ: "حینم����ا ق�����ال

                                                           
1
  . 1القران الكریم ،سورة یوسف، اآلیة  - 

2
  . 6القران الكریم ،سورة الشورى، اآلیة  - 

3
  . 195إلى اآلیة  192القران الكریم ،سورة الشعراء، اآلیة  - 

4
  . 227،دار الغسق للنشر، سوریا ،ص 2،2020لغة العربیة أصل اللغات العالمیة، طناصر محي الدین ملوحي، ال - 
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إل�����ى أخف�����ى رغبات�����ھ و خطرات�����ھ، أنھ�����ا تجع�����ل م�����ن األم�����ة الناطق�����ة بھ�����ا ك�����ال متراص�����ا 

  1"خاضعا لقوانین ،أنھا الرابطة الحقیقیة بین عالم األجسام و عالم األذھان 

و لس�����ت اع�����رف لغ�����ة م�����ن لغ�����ات الع�����الم یص�����دق علیھ�����ا ق�����ول األلم�����اني أكث�����ر 

  .مما یصدق على لغتنا العربیة الجمیلة

و تكم�������ن ك�������ذلك أھمی�������ة الكت�������اب، ف�������ي إنارتن�������ا بوظ�������ائف  لغتن�������ا كالوظیف�������ة 

الص������وتیة و الص������رفیة و المعجمی������ة و الداللی������ة و البالغی������ة ،و ھ������ي بمجملھ������ا تتعل������ق 

ب��������أمور النط��������ق و األس��������لوب و قواع��������د النح��������و و الص��������رف و الكتاب��������ة و الق��������راءة 

 ،إض�����افة إل�����ى ذل�����ك تظھ�����ر األھمی�����ة ف�����ي ع�����رض ط�����رق ت�����دریس بع�����ض ف�����روع اللغ�����ة

ب�����ان وظ�����ائف اللغ�����ة تت�����وزع ف�����ي مج�����االت و أب�����واب مختلف�����ة ،فھ�����ي "و إجم�����اال یكم�����ن 

  2"تساھم بشكل نشیط في عملیات التفاھم و اإلبالغ و التواصل بین البشر 

وم������ن ھ������ذه الوظ������ائف یس������تطیع اإلنس������ان أن یفھ������م اآلخ������رین و أن یفھ������م ع������ن 

  .اآلخرین و أنھا العنصر األساسي في االتصال بإفراد المجتمع

یؤك����د أھمی����ة ھ����ذه الدراس����ة ك����ذلك أنھ����ا نبھتن����ا إل����ى المخ����اطر الت����ي تح����یط  و م����ا

  :لغتنا و التي ھي السبب في تدھورھا و من بینھا

        انتش��������ار اللغ��������ات األجنبی��������ة ف��������ي دی��������ار المس��������لمین ،عب��������ر القن��������وات الفض��������ائیة -1

و تدریس�������ھا ف�������ي الكثی�������ر م�������ن العل�������وم كالط�������ب و الص�������یدلة و الھندس�������ة و إغ�������راق 

  .بألفاظ أعجمیة دخیلة العربیة 

التح��������دث باللھج��������ات العامی��������ة الت��������ي ھیمن��������ت عل��������ى األداء اللغ��������وي ف��������ي كاف��������ة -2

  .المجاالت، و المؤدي إلى تفتیت العربیة الفصحى

  .خطر اللحن و األغالط اللغویة و العبث اإلعرابي-3

                                                           
1
  . 229المرجع السابق،ص  - 

2
  . 15،ص 2018، 1مصطفى حمدي مسعود،اللغة العربیة بین الواقع واألمل المنشود،ط أحمد مبروك أبو زید محمد طلعت ھالل، - 
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            ف��������ي كتاب��������ھ فق��������ھ اللغ��������ة"و م��������ن ھ��������ذه المخ��������اطر ق��������ال محم��������د المب��������ارك 

و م�������ن مخ�������اطر ھ�������ذه النزاع�������ات المنحرف�������ة ال�������دعوة إل�������ى "ی�������ة و خص�������ائص العرب

إغ�����راق العربی�����ة، ف�����ي س�����یل م�����ن األلف�����اظ األعجمی�����ة دون قی�����د أو ش�����رط ،س�����واء كن�����ا 

نس��������تطیع أن نج��������د لھ��������ا لف��������ظ یقابلھ��������ا، أو ل��������م نس��������تطیع و دون أن نراع��������ي أوزان 

العربی����������ة، و حروفھ����������ا و أص����������واتھا ،و إن الواق����������ع وراء ذل����������ك القض����������اء عل����������ى 

وخالص�������ة الق�������ول ال اعتق�������د أن  1"غوی�������ة و ت�������راثھم اللغ�������ويخص�������ائص الع�������رب الل

ثم����ة لغ����ة ف����ي الع����الم تواج����ھ و تالق����ي م����ن اإلخط����ار م����ا تالق����ي العربی����ة م����ن ھجم����ات 

  .في بنیتھا وشكلھا 

 

                                                           
1
  25وح ثقافتنا، دار الشھاب للنشر باتنة الجزائر،صمحمد بن عبد الكریم الجزائري ،لغة كل أمة ر - 
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 :خاتمة 

ب�����ین  ،توص�����لت م�����ن خ�����الل ھ�����ذه الدراس�����ة الت�����ي تناول�����ت موض�����وع لغتن�����ا العربی�����ة

  .الواقع و المأمول إلى جملة من النتائج 

  .إن اللغة العربیة امتن تركیبا و أوضح بیانا و اكسب مذاقا -

و باإلض������افة  ،اللغ������ة العربی������ة س������ھلة ال������تعلم ذات س������عة ف������ي اش������تقاقھا و مرونتھ������ا -

  .الدقة في تعییرھا و صالبتھا ، تظھر في االشتقاق و النحت و التولید إلى

بفھ�������م اللغ�������ة العربی�������ة ،فإھم�������ال اللغ�������ة  إالإن فھ�������م الكت�������اب و الس�������نة ال ی�������تم  -

  .و تحریف الكالم عن موضعھ ،الفھم الغامض للكتاب  إلىالعربیة یؤدي 

  .إحیاء التراث العربي اإلسالمي من خالل العربیة  -

و ذل������ك ل������یس م�����ن اج������ل معرف������ة القواع������د ،یم قواع������د اللغ�����ة العربی������ة یج�����ب تعل������ -

  .جل خدمة اللسان العربي أفحسب بل من 

  .اللغة العربیة لغة الحضارة و أساس تطورھا و ازدھارھا -

  و عب�����ر الق�����رون،وجودھ�����ا عل�����ى م�����ر الزم�����ان  أثبت�����تإن لغ�����ة الض�����اد ھ�����ي لغ�����ة  -

و ھ�����ي ش�����عاع  ،غ�����اتو الحض�����ارات المختلف�����ة ،و ھ�����ي مص�����در الھ�����ام لع�����دد م�����ن لل

  .تفردا و تمیزا أكثرالملھمة لذویھا لبناء المستقبل بشكل  األشعةمن 

اللغ������ة العربی������ة ھ������ي اللغ������ة المعب������رة ع������ن الھوی������ة العربی������ة ، و الت������ي ل������م تت������أثر  -

و اللھج�������ات المحلی�������ة  ،عل�������ى ال�������رغم م�������ن اس�������تخدام اللغ�������ات األجنبی�������ة األخ�������رى

  .المتعددة

 أنھ������او مف������ردات كم������ا  ،اللغ������ات بالغ������ة رأكث������اللغ������ة العربی������ة ھ������ي أم اللغ������ات و  -

  .بحر ال قاع لھ  من الكلمات و العبارات
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  :قائمة المصادر والمراجع
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  1العربیة بین الواقع واألمل المنشود،ط

أخط�������اء اللغ�������ة العربی�������ة المعاص�������رة عن�������د الكت�������اب و , أحم�������د مخت�������ار عم�������ر/ 4

  1993 2ط  1991 1عالم الكتب للنشر ط, اإلذاعیین

خص������ائص اللغ������ة  العربی������ة ،المكتب������ة المص������ریة ،للنش������ر , حبی������ب غ������زا ال������دبك/ 5
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  .،دار الكتاب العربي للنشر بیروت لبنان  2009براھیم زھوة ،ط 

  .اللغویة في الجزائر  تمخبر الممارسا, اللغة الجامعة, دصالح بالعی/ 7

عب������د ال������رحمن كام������ل حم������ود عب������د ال������رحمن ،ط������رق ت������دریس اللغ������ة العربی������ة / 8

  .، القاھرة 2005- 2004ط،،

دراس��������ة نقدی��������ة ح��������ول الت��������راث ( قط��������وف أدبی��������ة , ھ��������ارون معب��������د الس��������ال/ 9

  1981 1مكتبة السنة ط). العربي

مرك������ز ‘ منزل������ة اللغ������ة ب������ین اللغ������ات المعاص������رة, عب������د المجی������د الطی������ب عم������ر/ 10
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  :ملخص المذكرة

اللغ�����ة العربی�����ة ھ�����ي لغ�����ة قرأنن�����ا الك�����ریم وھ�����ي اللغ�����ة العظیم�����ة الت�����ي نفخ�����ر      

ھ�����ا العدی�����د م�����ن لغ�����ات الع�����الم تناول وألھمیتھ�����ا الكبی�����رة ب�����ین ، أن ینط�����ق لس�����اننا بھ�����ا

  .األدباء في دراساتھم 

وال������ذي تناولن������ا فی������ھ  وم������ن منطل������ق ذل������ك اختیارن������ا لدراس������ة ھ������ذا الكت������اب ،     

، وأھمیتھ������ا خصائص������ھا واألخط������ار الت������ي تعی������ق  لغتن������ا العربی������ة ونش������أتھاالتعری������ف 

ت والحل�����ول المقترح�����ة للنھ�����وض بھ�����ا وجع�����ل لھ�����ا مكان�����ة س�����امیة ب�����ین اللغ�����ا تطورھ�����ا

لغوی������ة بع�����ض األخط�����اء ال ا إل�����ى تص�����ویب األخ�����رى إض�����افة إل�����ى ذل�����ك فق�����د تطرقن�����

  .وطرق تدریس بعض فروع لغتنا األم الشائعة بین ناطقي اللغة العربیة ،

  :الكلمات المفتاحیة

 .البالغة ، اإلعراب،  ، مستقبل العربیة اللغة العربیة السامیة، خطر العامیة

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Résumé de la note : 

     La langue arabe est la langue de notre Noble Coran, et c'est la grande 
langue que nous sommes fiers de prononcer par notre langue. En raison 
de sa grande importance parmi les langues du monde, elle a été abordée 
par de nombreux écrivains dans leurs études. 

     Sur cette base, nous avons choisi d'étudier ce livre, dans lequel nous 
avons traité de la définition de notre langue arabe et de sa genèse, 
l'importance de ses caractéristiques, les dangers qui entravent son 
développement et les solutions proposées pour la faire progresser et en 
faire une noble position parmi d'autres langues Enseigner certaines 
branches de notre langue maternelle. 

les mots clés: 

L'arabe sémitique, le danger du langage familier, l'avenir de l'arabe, la 
syntaxe, la rhétorique. 

Note summary: 

     The Arabic language is the language of our Noble Qur’an, and it is 
the great language that we are proud to utter by our tongue. Because of 
its great importance among the languages of the world, it has been 
addressed by many writers in their studies. 

     Based on that, we chose to study this book, in which we dealt with 
the definition of our Arabic language and its genesis, the importance of 
its characteristics, the dangers that impede its development and the 
proposed solutions to advance it and make it a lofty position among 
other languages. Teaching some branches of our mother tongue. 

key words: 

Semitic Arabic, the danger of colloquialism, the future of Arabic, 
syntax, rhetoric. 


