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ُالَاْحثُِّ  م َلّخص 

سَرىاهذلاللبحثامناخاللالملنهجاللوصفّيالملةدليّناإىلامربف امصدرالحلبفاللربّّب،اوأطولرهالليتامبَّهبث،افضاًلاعنالملرّوقثتالليتا
اللنثطقنيايةريهث.اوسؤللاللبحثاللبئةساهو:مث الملثةلىالدىامترةّلمياللربيّة  ايثلصُّورة لملرّوقثتالليتاحتولادوناترةّلمااتررتضاترةّلمه

الملطةلوبالدىاللنثطقنيايةريلحلبفا اللوجه اعةلى االلربّّب امن امكون  الرِّةن  اللبثحثالستبةثنًث اقّدم اللطالباا41للربيةَّ ؟ امن طثلبًث
مقثيالٍتامعاعشبةامدرِّسنيايثملبكزانفسه.اوقدااا-أيضثًا-لملبتدئنيامببكزاللةلُّةثتايفالجلثمر الإلسالمّة اللرثملّة ايفامثلةزيث،اوأجَبىا

اللرببايةريهمامنالألمماللسثيق ايفاإرسثءالألجبدي اللربية ،ااوامبورالألجبدي اخبمس اتوصلاللبثحثاإ ىلانتثئجامناأمهّهثا:اتأثّب
اللتشثيهايفاللشكلالهلندسّيالبرضالحلبوف،اونظثمالإلعجثماالايسببثنامشكةل الدىاأفبلدا أطولراآخبهثاللطورالهلجثئي،الّتضحاأنَّ

اأكربامرّوقاأوامشكةل اتكمناللرةن امناللطالب،اوخثلفهمالملدرّا سونايفاذلك،التَّفقاأفبلداللرةن امناللطالب،اولملدِّرسوناعةلىاأنَّ
 أواتةلكالليتاُتكتباوالاتُنطق.اوُختِّماللبحثايتوصةٍ اومقرتٍح.ااايفالحلبوفالليتاتنطقاوالاتكتب،
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ُ

Obstacles in learning Arabic alphabets for non Arabic speakers: An 
overview on reasons 

This research sought through the descriptive approach method to identify the 
source of the Arabic alphabets, and the phases it went through, as well as the 
obstacles that hinder its learning in an optimal manner by non Arabic speakers. 
The research main question is what are the obstacles that hinder the learning of 
Arabic alphabet in the required manner among the non-Arabic speakers? The 
research sample consisted of 40 beginners student from the Institute of Languages 
of the International Islamic University Malaysia, in addition to interviews 
conducted with ten lecturers of the aforementioned institute. The research arrived 
at some important results, among it are: The Arabs were influenced by previous 
nations (Ummahs) in establishing the Arabic alphabets. Furthermore, the alphabets 
have went through five phases; with the last one being the orthographic phase, 
and it was evident that the similarity in the geometric shape of some characters and 
the dotting system does not cause a problem to the sample of students, however 
the lecturers opposed them in this regard. Nevertheless, both students and 
lecturers agreed that one of the biggest obstacle or problem they face is the 
existence of pronounced letters that are not written, and written letters that are 
not pronounced. The research was then concluded with a proposal and a 
recommendation.  

Key words: Obstacles, Alphabets, shape, geometric, connected, disconnected, 
right, *left 
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ُ

ُم قِّدَمة

احممدايناعبداهللا،اويرد؛اأمحدَكارّباوأصةلياوأسةلماعةلىاحبةبَكاوصفةكَا

الملهّم اللبئةس الةلة اهياللقدرةا منالملسةلَّمثتالليتايؤمناهبثاللةلةويوناحديثًثايأّنالةساهنثلكالة اأفضلامنالة ؛األنَّ
ثالة اجديبةايثالحرتلم.اوهذلاللقولاللسثيقااالتواصلعةلىا يولسطتهث،افإذلاقثمتاهبذهالملهّم اعةلىاللوجهالملطةلوب،افإَّنَّ

الةثتاللرثملامبثافةهثالة اللقبآناللكبميا اللربية الكتسبتامةزةامةزهتثاعةلىااا-للةلة اللربيّة ا-ينسحباعةلىاكلِّّ إالاأنَّ
ا اللةلةثت، امن الرتباوهيغريهث ايثإلسالم اأنَّالرتبثطهث اوجدول ايفاديناهللااأفولجثً، الألعجثم اأنادخل افبرد اوثةقثً، ثطًث

ايفاا اأهةلهث ايّزول ايل افةهث، افنبةول اللربية ، اترةّلم اعةلى افأكّبول الةته. امبربف  اإال ايكتمل الن الجلديد ايفالجملتمع لنصهثرهم
سالمايفاريو الألهل.اوأولامثاكتثيتهث،اوتقرةداقولعدهث.اومنهماَمْنارجعاإىلاأهةله،احيدوهالألملايفانشباللربية اولإل

يدأولايهالألجبدي الليتالحتفظولايه،اوملاختذهلمايفاكتثي الةثهتم،اإذاوجدولايفاحبوفهثاأوارموزهثامبون اومطثوع امكنتهما
ايفالةثهتماالاوجوَدا مناللتربرياعّمثايبيدونه،اوذهبولاإىلاأيردامناذلكاإذاأضثفولاإلةهثارموزلًاجديدة،التررباعناأصولتِّ

الملرّوقثتالليتاتررتضاسبةلانشبالحلبفاللربّباهل اإىلامربف  اللبحثاللبلمّة  اجثءتافكبةاهذل ايفاللربية .اومناهنث ث
اوترةّلمهامعاتقدمياإرشثدلتاإلزلل اتةلكالملرّوقثت.ا

ارحلةُاحلرفُالعريب

الخرتل الحلبوفالألجبديّ اأوالهلجثئّة امناأعظمامثاتفتقاعنهاللرقلاللبشبّي. حيدثنثاأهلاللتثريخاأّنامبحةل امثاقبلاايُ َردُّ
ولكنَّهاا،للكتثي اسةطبتاعةلةهثاللبسومثتاوللصورالليتالستطثعتاأناتررباعنايرضالألغبلضالليتايبمياإلةهثالإلنسثن

إىلالخرتل ارموزادقةق اتررباعمَّثاالإلنسثنة وظّلالألمباكذلكاإىلاأنالهتدتااويفاحثج اإىلاجهداشديد.،اتربرياحمدود
اجّمبدا.ساأواهواحمسوا

لستطث اللربباكةريهمامنالألمماإنتثجاحبوفاأجبديّ اخثص اهبم.اقةلاإَّّنثالخرتعتايولسط اللكنرثنةنياللذينانزحولاا
اجزيبة اللفةنقللربباامن اللكنرثنةنياإىل امن النتقةلتاتةلكالألجبّدي  امث ايفافةلسطني. النتهتاإىلاةولستقبول نياإىلاأن

كتثيتهثاااليهالحلضثرةالملصبي اللقدمي .اإذالختزلواالوممّثاتأثبواا،مناتأثبايثحلضثرلتاللسثيق لآلرلمةني.اوهذلالالخرتل االاخيةلوا
اللنقوش ومقثطعاللكةلمثتايُصوراوإشثرلت.امثاجثءا،اللكتثي اتشرياإىلالملرثيناوكثنتاتةلك،الهلريوغةلوفة الليتاأثبتتهث

اللةلفظاارأسافمثالًاا،وللصوراللربباوتةلخصاجهدهمايفالالكتفثءايثحلبوفالألوىلامناأمسثءاللبسومثت للثوراجتثهةلول
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اللقدمي  ايثملصبي  اعةلةه اللدلّل اهيالأللف، اللرالم  افصثرتاهذه ايةلفظامنالةتهمالخلثّص  اإلةه افبمزول اإىلاأنا، وهكذل
.اوهنثلكاآرلءاأخبىامنايثباللظّناوللتخمنياإذاالاتبتكزاعةلىادلةلا1تكونتالديهماأجبديّ امنالثننياوعشبيناحبفثًا

ا اللرقليقبةله اللربّبا، الخلّط اأولامناوضع اذهباإىلاأنَّ اإذ اريه اعبد الين اللفبيد اصثحباللرقد اأورده امث ومناهذل
مثاطبخهافةلمثالنقضىامثاكثنا،ايفاللطنيايثةلثمثئ اسن ،اكتبهُاعةلةهاللسالماقبلاموتهااآدموسثئباللكتباهوا،اوللسبيثين

ا.2إىلاأناإمسثعةلاَوَجَداكتثباللربباوأشثر،افكتبول،افوجداكّلاقوماكتثهبم،اأصثبالألرضامناللةبق

اأولاَمنْاوهوا،اويفاموضو اآخباُيشرياإىلاأناأولامناوضعاللكتثي اللربية اهواإمسثعةلايناإيبلهةماعةلةهمثاللسالما
حطي،اا،اهوز،اللظنّة اأّناأولامناوضعالخلطاللربّبا)أجبدانقوالتهومنا،افوضرتاعةلىالفظهاومنطقه،انطقايثلربية 

اكةلمن اقباسرفص، او، الآلخبةاشت( امنالجلبةل  اهماقوم اللكتباعةلىاأمسثئهم، ايفاوقداوضرول احبوفًث اوجدول افةلّمث ،
اا3غ.،اظ،اض،اذ،اخا،وهيا:ا ،االروادفومسوهثا،اأحلقوهثاهبثالأللفثظالةستايفاأمسثئهم

هاأياليناعبداريهاقداسّطباآرلءاالاتصمداطوياًلاأمثماللنقد.اوهوايبأيهالألولاميثلاللطثئف الليتاللقولاإنّااوغيناعن
ومثلولا،اوقدالنتهولاإىلارفضاتوقةفة اللةلة ،ا.اوهذلالملوضو اتنثولهاعةلمثءاللةلة امنذاللقدمتوقيفيةتذهباإىلاأّناللةلة ا

لإلنسثنالليتامُيةزاهبثاعنالحلةولن.اوهياكمثاذكبالينااولصّاإىلاأَّنثاظثهبةالجتمثعّة اأمةلتهثاظبوفامرّةن .اوهيامناخ
اقبراليناخةلدوناأناأكثباللبدواالايكتبوناواليقبءونا،خةلدونامنامجةل اللصنثئعاللتثير الةلرمبلن ومناقبأا،اومناهنث

يأَّّنثاجتمعاوصفهثالحملققا،ا.اوأوردامجةل امنالآلرلءاعناأصلالخلّطاللربّب4وخطّهاقثصبا،منهماتكوناقبلءتهاغريانثفذة
للنبطي،امثاظهبا،اأقدمارسمالةلربية اهواللبسماللةميناللقدمياوليفاأنَّا.اويبىالحملققاعةلىاعبداللولحداأ اولخلطينياللصحّا

ودخلافةهانظثمالإلعجثمالةلتمةةزا،ا امناللبسماللنبطي.امثاكثنتامبحةل اللتأثبايثلبسماللسبيثينمبحةل اثثلث امشتقّااوتةلته
اه اإىلاأصولتالملدّاينيالحلبوفالملتشثهب  اللبمز انظثم امبحةل  الملبحةل  اتةلىاهذه اللطويةل اندسةثً. اثالث ا، افةه ولستخدمول

وصثرا،اوللولو،اوللةثء،اوهي:الهلمزة،اولألصولتاللسثكن ا،إىلاثالث اأصولتاوسطاينياأصولتالملدّااواهياتبمزاأحبف
اتقومايوظةف اصوتالملّدا)كثتبوأحا،وعد(،ايكتب،اهلثاوظةفتثناللبمزاإىلامثاوضرتاإلةهايفالألصلا)أكتب ا،ةثنًث

أواملايكناللصحثي امّمنارمسولالملصثحفاا،.اويبىاوليفاأنَّالملبحةل الألخريةاملاتنتشباإيثناكتثي الملصثحف5مةلوك(ا،دلةل

                                                           

ا.082-081م،صا0191ومبلحلاتطورهث،ايةدلد،اوزلرةالإلعالماحضارةُالعر ُسوسو،اأمحد،ا ا1 
ا.211وا218،صا4م،اجا2119،احتقةق؛احممداعبداللقثدراشثهني،ايريوت،الملكتب اللرصبي العقدُالفريدأمحدايناحممد،اليناعبداريه،ا2 
الملبجعاللسثيقانفسه.3 
ا.160،اص3م،اط0191،احتقةق:اعةلياعبداللولحداوليف،اللقثهبة،ادلراَّنض امصب،امقدمةُابنُخلدونعبداللبمحنايناحممد،اا،ليناخةلدون4 
اومثايردهثاترةلةقالحملقق.ا164مقدم اليناخةلدون،اصلنظباهثمشا5 
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اللنثراعةلىامناوصفهما)يبرضالملةفةلني( اليناخةلدونافثحتًث اأّنااعةلىاعةلماهبث.اوللبأيالألخريالنطةلقامنه للذيناظّنول
اخيثلفارأيهماهذلايفارسماا،كثنولاحمكمنيالصنثع الخلطّاااللربب امث ارأول اليفامثلازيثدةالأللفايفاالااملصحففةلمَّث

َنالْلةثئِّبِّنَيا) ))أذاحّنهايفاقولهاترثىلا: َاالاأََرىالهْلُْدُهَداأَْماكثَنامِّ َباَفقثَلامثاِلِّ (اأَلَُعذِّيَ نَُّهاَعذليًثاَشدِّيًدلاَأْوا51َوتَ َفقََّداللطَّة ْ
ايُِّسةْلطثٍناُمبِّنٍيا)لأَلَا طفقولايُرةلةلونالذلكاحنواأنَّازيثدةالأللفايفا)الاأذاحنه(ااا.51-51للنملاا.(((51ْذاَحَنَُّهاأَْوالََةْأتِّةَ ينِّّ

اللذيحاملايقع.اوعّقباليناخةلدوناعةلىاهذلاللبأيايأنّهاغرياصحةحاذلكبًلايأّنالخلّطامنامجةل اللصنثئعا تنبةهاعةلىاأنَّ
اعةلىاهذهاللقثعدةاملاجيداليناخةلدوناا،وللكمثلايفاللصنثئعاإضثيفا، لملدنة الملرثشة ولةسايكمثلامطةلق.اولعتمثدًل

ا.6يثلنقداالعثماينحبجثًايفاللتربضالةلبسما

اللةلة اتوقةفة اللقولايّتضحاممثاسبقاأناليناخةلدونايتزعمالملدرس اللدلعة اإىلارفضا ويبىاأَّنثامنامجةل اا،للقثئلايأنَّ
اللكتثي اللربية اذلتاجذوراضثرا ملاتُولداا-دوناريبا-وهيا،يفايطناللتثريخاي للصنثئع.اكمثاينّياللربضاللسثيقاأنَّ

ا:7أطولراخبمسةوقداذكبايرضاللبثحثنيامبورهثاا،يلامّبتايأطولراخمتةلف اشأَّنثاشأناكّلاللظولهباللةلةَّوي ا،مكتمةل 

افمثاًلالةلتربرياعنا)للةد(اتبسماصورةاللةد.ا،عتمثداعةلىارسماللشيءللّطوراللصوري:ايتّمايثال-1

اللطوراللبمزّي:ايتّمايوضعاصورةاتبمزالةلمرىناحنواصورةالألسدالةلشجثع .-5

الالنتقثلامناللبسماإىلاللةلة -3 اللطور ايفاهذل امتَّ الملقطري: احنواا،للطور ايثملقطعا)يد( فصثرتاللكةلمثتالليتاتبدأ
اوللدلّلاالاعةلىاللةد.ا،ّلا)يد(افةهثاعةلىاللةثءيدفع...(اإذاتدا،)يدرس

افصورةا)كةلب(اتبمزاإىلالحلبفا)ك(.ا،للطوراللّصويّت:اوفةهاصثرتاللصورةارمزلًالةلهجثءالألولامنالسماللصورة-4

اولعتربوهثاحبوفثً.ا،ولألفقة ا،ولملثئةل ا،للطورالهلجثئّي:اوفةهامتَّاليتدل اعالمثتاتشبهالملسثمرياللبأسّة -2

وكثناا،كمثاسبقاللقولاجثءتايرداأنادخلاللنثسايفاديناهللااأفولجثًااااإلعجامةل الليتاأشثراإلةهثاوليفامببحةل اولملبح
ا،لستدعىاخةلقاآلة اتفبقاينيالحلبوفالملتشثهب اهندسةثًاامرظمهمامنالألعثجماللذيناالاعهداهلمايثحلبفاللربّباممّث

وخثلفثاينياأمثكنهثافمضىاللنثساا،وثىنا،وحيىيايناعثمبافوضرثاللنقطافبلدىا،عثصماينا انصبفثضطةلعاهبذهالملهمّا

                                                           

اومثايردهث،النظبالهلولمشاأيضثً.ا166لملبجعاللسثيق،اص6 
ا.242-240م،اص2113،الألردن،ادلرالملسرية،اأبساليبُتدريسُاللغةُالعربيةُبنيُالنظريةُوالتطايقعثشور،ارلتباقثسم،اوحممدافؤلد،ا7 
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ذروةاللنضوجاااللربّبّايةلغالحلبيفا،.ايرداأنالتضحتاشخصة اكّلاحبفاعبّّبايفضلالإلعجثم8اليكتبوناإالامنقوطثًا
ماجبّةاعةلوي الةلدالل اوقدالستخد9.وهيامناصنعالخلةلةلايناأمحداللفبلهةديا،عناطبيقاللشكلايثحلبكثتالملربوف اللةوم

أمَّثاللسكوناا،واولوًلاصةريةاتوضعافوقالحلبفالةلدالل اعةلىاللضّم اللكسبة،وجبّةاسفةلة الةلدالل اعةلىاا،عةلىاللفتح 
رةلهثاأجبدي امثثلة اظهبتاجلاففياشكلادلئبةاصةرية.اوعةلىاللبغمامنالالجتهثدلتالليتاسرتاإلحكثمالألجبدي اللربية 

اعةلىاللتجبي امعامترةلِّّاايرضالملشكالتالليتاالحظهث أوانثطقنيايةرياللربية .اا،منيانثطقنيايثلربية للبثحثونالعتمثدًل
اوهذلاموضعالحملورالآليت.

ُمشكالتُاحلرفُالعريبُّ

ورالحلبفايبيكاللطثلباالاسةمثاوتردداصُااللرني،وَّنثي امثلاحبفاا،ووسطثًاا،تردداأشكثلالحلبفاللولحدايدءلًا-1
وهذلامثاأشثراا،فضلاهللااأناترددالحلبفاللولحدايسببامشّق اعةلىامستوىاللقبلءةاوللكتثي للنثطقايةرياللربية .اوذكبا

ا((.10صورالحلبوفالملزدوج افةهثاتشابه))إّنايفاللكتثي اللربية اآف اعظةم اهياايقوله:إلةهاللبريوينا

ا.وتثبللتقثربايفارسمايرضالحلبوفاحنو:اثثبا-5

ا،أواثالثة ا،أوامثنثةا،وللنقطاكمثاسبقاللقولاقداتكونامفبدةا،جهامترةلماللربية تُ َرّداللنُّقطامناللصرويثتالليتاتول-3
ا.11وللبنتنيا،حنو:اللبننيا،لإلمالئياأوللوقو ايفالخلطا،وداإىلاللةلبساولخلةلطقوأغةلباللظّناأَّّنثاستا،وهلثامولضعاخمتةلف 

احنواللالمايفاللشَّمس.ا،والاتنطقا،وجوداحبوفاتبسم-4

اولكن.ا،حنو:اهذلا،والاتكتبوجوداحبوفاتنطقا-2

ا.وللطويلا،عدماللقدرةاعةلىاللتمةةزاينياللصوتاللقصري-6

فطُبحتاا،وقداأحّساعةلمثءاللربيّة االسةمثايفاللرصبالحلديثايضبورةاللتحبكالتاليفاأوجهاللقصورايفالألجبدي اللربية ا
اَرَمْتاإىلالستبدللالحلبواا،عّدةالقرتلحثت اللصنةعاافاللربية ايأخبى.ولكناكثناللفشلانصةبهث؛األَّّنث وفَثهَتماأناهذل

                                                           

،ااحثامثجستريامطبو ،امرهدالخلبطوماللدوِّل،اأيبيلاالرتاثُالعريّبُوتوظيفهاُيفُتعليمُاللغةُالعربيةُلغريُالناطقنيُهباُالرتبويَّةُيفااملقوالتإيبلهةم،اعةلى،ا8 
ا.18م،اص0183

ا.244عثشور،امبجعاسثيق،اص9 
ا.03،اص0م،اط0111،ايريوت،اعثملاللكتب،صعوباتُالكتابةُاإلمالئيةفضلاهللا،احممدارجب،ا10 
الملبجعاللسثيقانفسه.11 



Journal   of Arabic Language Specialized Research Vol. 1, No. 1, January 2015, 76-92 

           

 
 82 Copyright 2014 The Scientific Institute of Advanced Training and Studies 

ا،تبلثهث.اولملتأملايفاأجبديثتاللةلةثتاللرثملة اجيداأَّنثاترثينامناصرويثتاومشكالتامجّ الألّم اعنسةقوداإىلاقطعا
امناصرويثتا اإلةه اأشبنث افمث اتطثيقاكثملاينيالملنطوقاولملكتوب. احيد افةهث امثثلة  اأجبدي  فمناللصرباأناجند

فقداالحظاااللثمثر.وعدمالستبثقالخلُطىالقطفاا،لتةةلباعةلةهثاعناطبيقاللّدري ايتمهللةمثاسبقاميكناومشكالتافأ
ةنةنياعنداللتحثقهمايثجلثمر الإلسالمّة اللرثملّة ايفامثلةزيثاجيدوناعنتًثاومشّق ايفاللكتثي امنااللبثحثاأنّا للطالباللصِّّ

فةكتبونااا،مثاسبعثنامثايتأقةلموناعةلىالألمبا،لفصلاللدرلسيّاوذلكايفالألسبو الألولافقطامنالا،للةمنياإىلاللشمثل
اكةلمثٍتاومُجاًلامقبوءةاخبّطاولضح.

ُبسابقة:درابساتُ

اومناهؤالء:ا،وسُنشريافةمثايأيتامناصفحثتاإىلاجهودايرضهما،تنثولالحلبفاللربّّباجمموع امناللبثحثني

الةلمبتدئنيا،حممداعبداللقثدر-1 ا12،طبقاترةلةماللربيّة  اعةلىااَعمِّلفقداا اينثًء اعةلىاتصنةفالحلبوفاللربية  جثهدًل
الهلندسيايفاجمموعثت الةلمترةّلما،شكةلهث اصروي  الةلحبوفاموضع الملختةلف  الألشكثل اأنَّ امنه اخبجايسبعاا،ظنًّث وقد

اوهي:،اجمموعثت

وللقسماا(،وهوانفسهاللقسمالألّولامناللالما)لا،ر.افثلشكلالألولاهواحبفالأللفا،حا،ضا،ذ،اناب،،اها،ل-1
ا)ظ(.ا،وللظثءا)ط(ا،وللقسمالملتوسطامناللطثءا،لألخريامنالملةما)م(

ام(.ا،ق،اوا،وجنداأنَّاهنثلكاأرير احبوٍفارؤوسهثامستديبةا)فا،للشكلاللثثيناوهواحبفالهلثء-5
وهواحبفااي ،اا،تا،وهياعةلىاللرتتةبا)با،وهبثاحنصلاعةلىاأرير اأحبفا،للشكلاللثثلثاعناطبيقاللنقثط-3

ا)ف(اأيايزيثدةارأسامستديبة.اللفثء
ال(.ا،قا،شا،سا،ضا،للشكلاللبليعا)ن(افثلقسمالألخريامنهالهاست احبوفا)ص-4
ا.ظ(ا،طا،ضا،وهواللقسماللبئةسامناأرير اأحبفا)صا،للشكلالخلثمس-2
ا.خ(ا،حا،غاجا،ولهامخس اأحبفا) ا،للشكلاللسثدس-6
ا.و(،ز،ولهاثالث اأحبفا)را،للشكلاللسثيع-7

حلبيفااالألسثسللقسما)س(اوشكلا،ااذ(،)داتجن)د(اللذيايُااحبفانظبيتهاجثمر امثنر اأضثفاشكلَاولكياتكونا
دراللقثوقداحثولالألستثذاعبدااوا)ال(الليتاالايظهباكّلامنهثاإالايفاحبفاولحد.ا،)ل(اا،اک،))ك(اا،شاوا)ى(ا،س

                                                           

ا.19-16،اصا0م،اط0182،اللقثهبة،اللنهض الملصبي ،اطرقُتعليمُالعربيةُللماتدئنيعبداللقثدر،احممد،ا12 
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والاا،رةلمهث.اولكنالتضحاأَّنثامرّقدةتسهةلاتا،عةلىاشكةلهثاينثءمناخاللالجملموعثتالليتاليتدعهثالةلحبوفاللربية ا
اتتنثسبامعالملبتدئني؛التفبعهثاوتشثيكهثامعايرضهثايرضثً.

فقداحصبالألشكثلالهلندسّة الةلحبفاللربّّبايفاثالث اأشكثلاقثصدًلامنهثا13أيويكباد.يوسفالخلةلةف أمَّثاأستثذنثا-5
وذكباأنَّااللربّّب.اكمثايقبرهثاأخصثئةوالحلبفدوناللتفثتاإىلاللتفثصةلايثملقثيةساولألحجثمااالةلحبف،للشكلاللرثما

اعناتطويعاعضالتاللةدايفالجتثهثتالحلبوفا افضاًل اللتدريباعةلىالألشكثل، اهو لهلدفامنالألشكثلالهلندسة 
اهي:للربية اوأشكثلها

امناللطثء،اللظثء،اوللكثف،اوللالم،اولملةمايفايرضاحثالهتث،الللشكلاللبأسيا) -1 (اويكوناحبفالأللف،اوجزءًل
هوايفاللبثء،ااوللنهثي اكمثصورةامصةبةامنالخلّطاللبأسياجندهثاتكوناجزءًلامنايرضالحلبوفايفاللبدء،اوللوسط،اوا

 ،اوللزلي.وللبلءوللتثء،اوللثثء،اوللنون،اوللةثءايفايرضاحثالهتث،ا
ا)ا -5 الألفقي الخلّط اللثثين الحلبوفا-للشكل امن الردد اجزءًل ايكون اوهو اوللفثء،ا،وللنوناوللثثء،اوللتثء،ا)للبثء،(

وللقثف(ايفايرضاحثالهتث،اوكذلايكونالخلّطالألفقياجزءًلامنالجلةم،اولحلثء،اولخلثءايفايرضاحثالهتث،اويكوناجزءلًا
اوللشني،اوللسني،،الملةم،اولهلثءمناللطثء،اوللظثء،اوهواأيضًثاجزءامناللكثفاوللالم،اويوجداكذلكايفايرضاحثالتا

 وللصثدايفايرضاحثالهتث.ا
اللكثمةل الليتاجندهثايفاللتثءا -3 امناشكلاالملبيوط ،للشكلاللثثلثاويتمثلايفاللدلئبة اوللقثق،اللفثء،وتكوناجزءًل

يرضاحثالهتث.اوجنداجزءلًامناللدلئبةالملفتوحامناجه اللةمنيامكبرلً،اأوامنفبدلًايكوناشكلااوللةنيايفوللرني،ااوللولو،
للسني،اامثل:فتوحامناأعةلىافةكّونايأحجثماخمتةلف اأجزلًءايرضالحلبوفاجزءاللدلئبةالملاحثالهتث.اأمَّثللرنيايفايرضا

 وللشني،اوجزءلًامناللصثداوللضثد،اوجزءلًامناللقثفاوللنونايفايرضاحثالهتث.
وحمثول اد.ايوسفاجلمعالألشكثلالهلندسّة الةلحبفاللربّبايفاثالث اأشكثلاحمثول اطةب ،اوتنماعناجهدامقدر،اولكنا

لتصفتايقةل اأشكثهلث،اوقداحثولاللبثحثاتطبةقافكبةالألشكثلااللشيء،اوإنق امرّقدةايرضاهياكبصةفتهثاللسثي
ايفا اللرثملة  الإلسالمة  اللطالبالملبتدئنيايفالجلثمر  اعةلى افوجدهثلهلندسة  امعاامثلةزيث، اطةباالاسةمث ذلتامبدود

االملرةّلم.مناقِّبلاللطالباللذيناالاعهداهلمايثحلبفاللربّّب،اولكنهثايفاحثج اإىلاوقت،اومتثير ا

                                                           

،اللردداللثثين،ا0،امرهدالخلبطوماللدوِل،الجملةل اللربية الةلدرلسثتاللةلةوي ،امالتدريبُعلىُالكتابةُيفُمرحلةُماُقالُالكتابةُ،يوسفالخلةلةف أيويكب،ا13 
ا.ا038-021م،اص0183فربليب،ا
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ايوسفااحثا -4 اايرنولن:ولدكتور الةلنثطقنيايةريهث اوللقبلءة اللكتثي  اترةلةم ايف امنا14جتبي  اللتجبي  اهذه اوتنطةلق .
اأنّا اوهو الةتهاا  لفرتلض، ايكتثي  اأواًل اترةّلمه ايدأ اإذل اللربيّة  ايةري اللنثطق اأسب الةلمترةّلم ايكون اوللكتثي  اللقبلءة ترةّلم

فثملترةّلماهبذهاللتجبي ايكونايرةدلًاعناللتوتباامبدأانفسيأّناللتجبي اتقوماعةلىامبثدئاثالث ااوأشثراإىلاللربية ،يثحلبوفا
اللثثينافهوااللصويت.ومدلولهااللبمز،ملربف اكتثي ااجهده؛فةنصّباالةته،ألنهايترثملامعامفبدةامنااللنفسي؛ الملبدأ أمث

اللقومة ،فتطبةقاهذهاللتجبي ايضمنالالنطالقامنااللرثملة .يتمثلايفاللتدريجامنالحملةلة اإىلاللقومة ،امثااتربويُّمبدأا
ا اولملبدأولإلقةلةمة  اافثلرثملة  اوقدامليدانّيةاوالتجربةاالواقعللثثلثاولألخرياهو ايفاجنوباا، اللسودلن،طبقتاللتجبي 

كمثاهوالحلثلاااوالقتاجنثحثًا.اوممّثايؤخذاعةلىاهذهاللتجبي الستحثل اتطبةقهثاعةلىافصولاذلتاخةلفةثتالةويّ امتبثين 
 يفالجلثمر الإلسالمّة اللرثملّة ايفامثلةزيث.

الإلفبيقة ،اوهويلاظةّلتامولكب الةلتقنة الحلديث افقداتبىّناجتبي احوسب اللةلةثتااتتوقف،وجهودايوسفالخلةلةف املا -2
 .15يفاإفبيقةثاالقرآينااحلرفأيضثًامناللقثئمنياعةلىامشبو ا

لحلبفاللربّبايفايبونثيادلراللسالم،اوقدالستربضافةهاجولنباللقوةاااحثًثايرنولن:أّمثاأيثنغاحزمنيافقداكتباا -6
وأيثناأّناللشربالملاليوياقداأجبىاترديالتاعةلىاعددامناايثإلسالم،وقّوةالرىتبثطاللربية االلربّب،للكثمن ايفالحلبفا

لحلبفاللبئةساممّثايدّلاعةلىالحلبوفاللربية التةلىبالألصولتالليتاالاوجوداهلثايفاللربية ،اومّتاذلكادوناتةةريايفاشكلا
وأشثراأيثنغاإىلالخنفثضالستخدلمالحلبفاللربّبايفايبونثي،اورّداذلكالةلتفوقاللتقيناولحلضثريالدىااللربيّة .مبون ا

اهذلا ايف الملوقف اسةد اهو األنّه الحلثسوب؛ ايف اللربّب ايثحلبف اللكتثي  ايبنثمج اتطويب ايضبورة اونثدى اللةبب، أهل
ا.16للرصب

يترةلةمالحلبفاللربّبالةلمبتدئنيافقداأشثراللنثق اوزمةةلهايونساإىلاأهدلفامهثرةاللكتثي اويهمنثامنهثااأّمثافةمثاخيتصّا-7
احبروفوللقدرةاعةلىاكتثي اللكةلمثتاللربية اا،وصوتهلحلبفااشكلمثايأيت:اكتثي الحلبوفاللربية اوإدلكاللرالق اينيا

                                                           

،الخلبطوما،مرهداللة اللربية اجبثمر اإفبيقةثاللرثملة ااجتربةُيفُتعليمُالكتابةُوالقراءةُللناطقنيُبغريهاُ،ُالعربيةُللناطقنيُبغريهاأيوايكبا،ايوسفاالخلةلةف ا،ا14 
ا.210-231ما،صا2111،اينثيبا2للردداا،

كولالملبورالغاتُالشعو ُاإلبسالميةُيفُآبسياُواحلرفُالقرآينُ)درابساتُحتليليةُ(ُملزيدامنالالطال ارلجعاإيبلهةما،احسناأمحدا،اوعبداللبمحناشةكا،ا15
ايفامؤمتباعنالحلبفاللقبآينا.وامثايردهثا.اوللكتثباعبثرةاعنااحو اقدمتا239،ا0ما،اط2100،الجلثمر الإلسالمة اللرثملة ا،ا

ا.294-216لملبجعاللسثيقا،اصاا16 
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اوااومتصلة،امنفصلة اووسطهث، امنامعامتةةزالحلبوفايفاأولاللكةلم ، اوأنايتقناللطثلباللكتثي  إىلاااليمنيَّنثيتهث،
ا.17وللكتثي اوللركسااالنطقوأنايدركامثايفاللربية امنايرضالالختالفاينيااالشمال،

ويبىاأناالحلبكثت.خضباللزنداإشثرلتاصثئب اإىلاكةفة اتقدمياللبموزايثلرتكةزاعةلةهثاأواًل،اوتأجةلاتقدميااوأشثر-8
اويأشكثلها اللثال ، ايثحلبكثت احمبّكًث الحلبف ايَبِّد اأن اللزند اخضب اولستحسن امبكبة، امبحةل  ايف الحلبوف اجتبيد يبدأ
لملختةلف ،اوضبورةالالهتمثمايثملقثطعامعالستخدلمهث؛التكويناكةلمثٍتاجديدة.اويبىاضبورةاجتبيداللولواوللةثءاللةلذينا

ا.18للولوايفا)وردا(ا،اوللةثءايفا)يد(يقبالنالحلبك اوللسكوناكالًاعةلىاحدةامثلا

ُتعليقُعلىُالدرابساتُالسابقة

اتذلةلاللصرويثتالليتاتكتنفالحلبفاللربّب،اوقدانثلاللشكلا اتنثولنثهامنادرلسثتارّكزاعةلىاكةفة  ُيالحظاأنامث
اعظةمًثامناذلك،اوالاشكاأّنامربف اللشكلالهلندسي،اوللسةطبةاعةلةهاتُردا ذلتاقةم االهلندسيالةلحبفاللربّباحظًّث

امفبدلتا اخالل الحلبفاللربّبامن اترةلةم ايف اللبلئدة اللتجبي  اكذلكاإىل اوأشبنث اأهةلهث، اغري امن اللربيّة  املترةّلم كبرية
وهياجتبي انثجح ؛القةثمهثاعةلىامبثدئاتبيوي ،اوهيامفةدةالةلمترةّلمنياذويالخلةلفة االةلمترةّلم،مأخوذةامناللةلة الألما

وضحتاللدرلسثتاللسثيق امبون الحلبفاللربّب،اوقثيةلبتهاالستةرثباأصولتاللةلةثتاللةلةوي اللولحدةاأوالملشرتك .اوقداأ
إىلاطبيق اترةلةماللبموزاللربية .املايقفاللبثحثايفاا-أيضثًا–لإلسالمة ايضبوهبثالملختةلف ،اوأشثرتاللدرلسثتاللسثيق ا

لجلثمر الإلسالمة االلةلةثتايفيفامبكزاحدوداطثقتهاعةلىااحثايتنثولامروقثتاترةّلمالحلبفاللربّبالةلنثطقنيايةرياللربية ا
اللرثملة ايفامثلةزيثا،اوهذلامثاينوياللبثحثاتنفةذه.

ا

ا

ا

ُالقسمُالتَّطايقيُّ
                                                           

،اليسةسكوا،امنشورلتاالرتبيةُاإلبسالميةُواللغةُالعربيةُُ-املنهجُالتوجيهيُلتعليمُأبناءُاجلالياتُاإلبسالميةللنثق ا،احممودا،اوفتحياعةلىايونسا،اا17
ا.1-8ما،اصا0111لملنظم الإلسالمة الةلرتية اوللرةلوماوللثقثف ا،ا

ما،اصاا0189،امبلجر :اايديعاحممودا،اللبيثطا،الملنظم اللربية الةلرتية اوللثقثفهاوللرةلوما،ااأبسسُومواصفاتُإعدادُتعليمُالكاارخضباللزندا،اولةدا،اا18
ا.21وا24
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ُمشكلةُالاحثُوأبسئلته

الحظاللبثحثاأنَّالحلبفاللربّّباموضعاصروي البرضاللنثطقنيايةرياللربية االاسةمثاللذيناتكتبالةثهتمايةريالحلبوفا
اللبثحثاتنثولاهذهالملشكةل امناخاللالألسئةل الآلتة :للربية .اوسةحثولا

 ومثالألطولرالليتامَّباهبث؟اللربّب؟مثامصدرالحلبفا -1
 مثالملروِّقثتالليتاحتولادوناترةّلمالحلبفاللربّّباعةلىاللوجهالملطةلوبالدىاللنثطقنيايةرياللربية ؟ -5
 هلايسبباللتشثيهايفارسمايرضالحلبوفامشكةل املترةلِّّمةهث؟ -أ

يفاللكتثي امناللةمنياإىلاللشمثلا؟اوهلاجيداصروي ايفاإلصثقااأهةلهثاصروي رةّلماللةلة اللربية الةرياهلاُيالقيامت -ب
 لحلبوفاللربيّة امعايرضهثايرضثً؟

ُأهدافُالاحثُ
 تتبعارحةل الحلبفاللربّّبامنذاللنشأةاإىلامبحةل اللنضوج. -1
الهلا -5 الألشكثل امناحةثاتشثيه الحلبفاللربّّب البرضاللتربفاعةلىامروِّقثتاترةّلم امناالحلبوف،ندسة  وللكتثي 

 للةمنياإىلاللشمثل،افضاًلاعناإلصثقالحلبوفاللربيّة امعايرضهثايرضثً.
ُمنهجّيةُالاحثُوأداته

ايولسط ا اللرةن  اأفبلد انظب اوجه  الستقبلء امتَّ افقد احتةلةةلّة ، امسحة  الستقبلئّة  امنهجّة  اأهدلفه التحقةق اللبحث؛ لعتمد
اللتأّكدامناللصدقاللظثهبيالهايربضهاعةلىاعشبةامدّرسنيامنالملتخصصنيايفالستبةثنامناإعدلداللبثحث،اوقدامتَّا

عةلىااوحيتويالالستبةثنوأجبيتايرضاللترديالتالليتاأشثرولاإلةهثاعةلىالالستبةثن،اايةريهث،جمثلاترةلةماللربية الةلنثطقنيا
لألوىل.اأمثاللثثينافةحتوياعةلىافقبة،اوقداقّسماإىلاقسمني:اللقسمالألولامرةلومثتاعناللنو ،اوللرمب،اوللةلة اا15

الالستبةثن.فقبلتا
اطةلبامنالملفحوصاأنايكتباإجثيتهاينثًءاعةلىاللرالمثتالآلتة :

 مولفقايشدة(.ا-2مولفق،اااا-4حمثيد،ااا-ا3الاأولفقايشدة،اا-5أولفق،ااالا -1)
الةلرةلوما الإلحصثئة  ايثحلزم  ايربف امث اوهو الالجتمثعّة ، الةلدرلسثت الإلحصثئي اللتحةلةل ايبنثمج اللبثحث لستخدم
الةلحكماعةلىاأكثبا الملئوي ،اولملتوسطالحلسثّب،اويبكزاللبحثاعةلىالملتوسطالحلسثّب؛ لالجتمثعّة ؛االستخبلجاللنسب 
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.اوقدالستخدماللبثحثا19ثرالملوضحايفالجلدولاأدنثهادلةاًلالهلملرّوقثتالليتاتررتضاترةّلمالحلبفاللربّبامتخذلًامنالملرة
وهياإجبلءامقثيالتامعالملرةلمنيالةلوقوفاعةلىاوجه انظبهم،اوتتكوناللرةن امناعشبةامرةّلمنيامنامرةّلميااأخبىاأداة

ايثحملتوىاللولردايفالستبةثناللطالب.امبكزاللةّلةثتايفالجلثمر الإلسالمة اللرثملة ايفامثلةزيثا.اومضمونالملقثيالتاشبة 
ا(امرةثرالستخدلماترةّلمالحلبفاللربّب1يوضحاجدولارقما)

امستوىالالستخدلماللوزناللنسيب

امبتفعاجدلًا 5- 4.5

امبتفعا3.5-4.4

امرتدلا2.5-3.4

امنخفضا1.5-2.4

امنخفضاجدلًاا1.0-1.4

ُ

ُأمهّيةُالاحثُ
للةلةثتايفالجلثمر الإلسالمة اللرثملّة ايةلتفتاإىلامرّوقثتاترةّلمالحلبفاللربّب،اتظهباأمهةتهايفاأنهاأولااحثايفامبكزا

ويُ ّردالحلبفاللربّبالألسثساملهثرةاللكتثي ،اومناغرياللسةطبةاعةلىالحلبوفاأوالألجبدي اللربية االاميكناملترةّلمهثاأنا
اخيطواخطولتارشةدةايفاترةّلمهث.

ُحدودُالاحث
للبحثاعةلىالحلبوفاللربية ،اولنايتجثوزهثاإىلاغريهثامناحبوفاللةّلةثتالألخبى.اومناحةثالإلطثرااسةقتصباهذل

م،اأّمثامكثنهافهوامبكزاللةّلةثتايفالجلثمر ا5114-5113للزميناتتمثلاحدودهايفاللفصلاللثثلثامناللرثمالجلثمريا
امثلةزيث.اللرثملّة ايفلإلسالمة ا

ُجمتمعُالاحثُوعينته
ال ايتكوناجمتمع ايفايولةو ا ايثجلثمر  اللتحقول اللذين اللطالبالملستجدين امن ا5114لبحثا اتصنةفهم اومَتَّ يردا–م،

طثلبثً،امتَّالختبثراعةن اقصدي امناا71يفالملستوىالألول،اويبةلغاعددهماحولِلا–جةلوسهماالمتحثناحتديدالملستوىا
ا الجملتمعاقدرهث اللربية امناا41هذل اللةلة  اجيمعايةنهماعدمادرلس  قبل،اوالاعهداهلمايثلكتثي امناللةمنياإىلاطثلبثً،

                                                           
امنااالكاارالدىاثانيةاةلغابوصفهااالعربّيةااللغةاتعلماابسرتاتيجيات،ارلجعاللتنقثرياصثحلاحمجوباحممدا،اواملعيارُمنُتصميمُربيكاُأكسفوردا19

ا.33-01ما،ص2116،اديسمرباا21،الجملةل اللربية الةلدرلسثتاللةلةوي ا،الخلبطوماللردداااملاليزينياالداربسني
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اللرةن ا الالستبةثناعةلىاأفبلد ايثحلبفاللقبآين،اوزّ  امنهماهلمامربف اضرةف  للشمثل،اعةلىاللبغمامناوجودافئ اضةئةل 
 .%111لحلصولاعةلىامجةعالالستبةثنثتالليتاوّزعتاأياينسب ااا–يروناهللاا–لألريرني،اولستطث اللبثحثا

ا
ا(اعبضثًاخلصثئصاأفبلداللرةن 5يقدمالجلدولارقما)

اللردد
اللكةلي

اذكورا%
ا

اإنث %
ا

اللرمب%
ا18-51

اوي %يلة اأوىلامال
  

اأوىلاالة اأوىلاآسةوي % لة 
اأوريّة %

ا18ا52ا23ا111ا44ا26ا41
ا

ا،ااولفبلد%44،ااوإنث اينسب ا%26مفحوصثاذكوراينسب اا41(اأناعدداأفبلداللرةن ااا5يالحظامنالجلدولا)
أمثامنالةتهما)الإلجنةلةزي اا%52والةثتاآسةوي ا)اآردو،اوالة ااصةنة (اا%23للرةن اممنالةتهمالألوىلالملاليوي ا

ا.%18وللفبنسة (افنسبتهما

ا(اللنسب الملئوي اولملتوسطالحلسثّّبالكّلافقبةامنافقبلتالالستبةثن3يوضحالجلدولارقما)

الملستوىالملتوسطالحلسثّباللنسب ا%اللفقبلتاامتسةلسةل ا
اموشامواماالشاال

امتةةزا -1 ايف اسهول  أجد
اتا اب ا: ال الهلندسي للشكل

اي اا

امبتفعا4.3ا57ا30ا5ا2.5 5

امتةةزاا-5 ايف اسهول  أجد
اللشكلالهلندسيالا:اداذ

امبتفع 4.5ا57ا30ا10ا____ا2.5

امتةةزاا-3 ايف اسهول  أجد
اللشكلالهلندسيالا:اراز

امبتفعا4.4ا57ا30ا10ا_____ا2.5

ا-4 اا امتةةزاأجد ايف سهول 
اللشكلالهلندسيال:اساش

امبتفعا4.4ا60ا20ا10ا2.5ا5

امتةةزاا-2 ايف اسهول  أجد
اللشكلالهلندسيال:اصاض

امبتفعا2ا60ا20ا10ا2.5ا5

امتةةزاا-6 ايف اسهول  أجد
اللشكلالهلندسيالا:اطاظاا

امبتفعا4.3ا62.5ا20ا7.5ا5ا5

ا-7 امتةةزاا ايف اسهول  أجد
اللشكلالهلندسيالا:ا اغ

امبتفعا4.5ا70ا25ا2.5ا2.5ا____

امتةةزاا-8 ايف اسهول  امبتفعا4.6ا72ا23ا2.5ا2.5ا____أجد
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اللشكلالهلندسيال:اقاف
امتةةزاا-2 ايف اسهول  أجد

الاک: للشكلالهلندسيال
امبتفعا4.6ا75ا17.5ا7.5ا____ا____

اللكتثي اا-11 ايف اسهول  أجد
امناللةمنياإىلاللشمثل

امبتفعا4ا75ا17.5ا7.5ا___ا__

سهول اايفاإلصثقااأجدا-11
ايرضهثا امع اللربية  لحلبوف

ايرضثً.

امنخفضا2.4ا32.5ا1.5ا25ا10ا7.5

افهماا-15 ايف اسهول  أجد
الليتا الألحبف ايني لالختالف
تنظقاوالاتكتباأواتكتباوالا

اتنطق.

امنخفضا2ا12.5ا10.5ا22.5ا5ا27.5

ا،مولفقايشّدة(*)االا،غريامولفقا،الشا،اغريامولفقايشدةا،ما،حمثيدا،مو،امولفقا،موشاا

ُ(3ملحوظاتُعلىُاجلدولُرقمُ)

يالحظاأنَّاعشبافقبلتامناجممو افقبلتالالستبةثنانثلتامستوىامبتفرثً،ايةنمثانثلتافقبتثنامستوىامنخفضثً،اومهثا
اأفبلدا اعةلىاأنَّ ايدّل التكويناكةلم (.اوهذل ايرضًث للفقبةالحلثدي اعشبةا:)اأجداسهول ايفاإلصثقالحلبوفامعايرضهث

اوتُبداهذهاللصروي اللرةن اجي سةطبهتما عدمامتكنهماأواإىل-غثلبثًا–دوناصروي ايفاإلصثقالحلبوفامعايرضهثايرضثً 
فضاًلاعناعدماترودهما وآخبهث.عةلىاأشكثلالحلبوفالملختةلف ،اومثايررتيهثامناتةريلتايفايدءاللكةلم ،اووسطهث،ا

امناللةمنياإىلا اإىلاتدريبثتا للشمثل.عةلىاللكتثي  اخمتةلف ،افهمايفاحثج  اعةلىالحلبوفالليتاتتخذاأشكثاًل مكثق 
فضاًلاعناتدريبثتاعةلىاللكتثي امناللةمنياإىلاللشمثلاعةلىامستوىالملفبدلتالملربوف الديهم،اوكذلكاعةلىالملستوىا

ا اأحبزتامستوىامنخفضًث الليت اللثثنة  اللفقبة اأمَّث اللبسةط . اللفقبهلجلمل اعشبة:افهي ا للثثنة  ايف اسهوله فهما)أجد
اللفقبةامنوالاينطق،امثلا)لكن،اهذل،اضبيول،اعمبو(.اوهذهاايكتبومثالحلثصلاينيامثاينطقاوالايكتب،اافلالختال

حقةقة اترثينامنهثاللةلة اللربية ،اوهياوجوداكةلمثتاحتتوياعةلىاحبوفاتنطقاولكنهثاالااإىلامشكةل لالستبةثناتشريا
ثتاللرثملّة ،اولكايفالإلجنةلةزي اأمجلامنوذجاإذاوهذهالملشكةل امتفشة ايفامجةعاأجبديثتاللةلة للركس.تكتباوكذلكا
ا )يقول(ااTalk(االاينطق.اW)جترد(افحبفا)اwrinkleتكتباوالاتنطقاحنوا:ا (silent) جندافةهثاحبوفًث

تنطقاأحةثنثًاا (C)أنالحلبفاللولحدالهاأكثبامنانطقاا-أيضثًا–(االاينطقااوغريمهثا.اوجندايفالإلجنةلةزي اLفحبف)
(S:حنوا)Faceوجا((ا،وتنطقا)هK:اأحةثنثًاحنوا)Cap ا)قبر (.ا
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الإلجنةلةزي امناعةوبا ايفالألجبديّ  اللرةباالاوجودالهايفاللربية ،اوعةلىاللبغماممّث ،اوسةطبتاعةلىافقدالنتشبتوهذل
،ايلاألّناأهةلهثاسهبولاخلدمتهث.افنحنالملسةلمونامبقدورنثاأنانفرلاذلَكاإذلالحّتدنث،اجمثلاللتقنة االالتفبدافةهثاأومجثل

ا افةلدينث ا–وخةلصتاللنوليث اللتكنولوجةث،االملدخالت-هللولحلمد امولكب  اعةلى اقثدرة اللربية  افثألجبدي  اولملثدي ، للبشبي ،
اوللتطوراوللبقياللذياجثءامصثحبثًالةلرومل .

مرّوقثتاترةلةمالحلبفاللربّبايفامبكزاللةلةثت،اوقداحثولنثااملربف -أيضثًا–ويهدفاالالبأولمكمأمَّثالجلزءاللثثينافهوا
امناخاللا اللرثملة ايفامثلةزيث،اامقابالتللوقوفاعةلةهث اللةلةثتايثجلثمر الإلسالمة  شخصة امعايرضامدرِّسيامبكز

اوعدداأفبلداللرةن اعشبةامدرِّسني،اوحصةةل اهذهالملقثيالتاعةلىاللنَّحوالآليت:

اللتشثيهايفاأشكثلالحلبوفاللربيّة اُيسبباصرويثٍتالدىامترةلمياللربية امناغريا%21نصفاأفبلداللرةن اينسب اا-1 ،ايَبوناأنَّ
اأهةلهث.

يفاالملترةّلمني،اوجيرةلهمفهوايبيكاا،سالملشكالتايفالألجبدي اللربية أُاااإلعجاميبوناأّناا%71سبر امناأفبلداللرةن اينسب اا-5
اأماأكثبا،وهلاهيافوقة اأماحتتة ؟اولحدة،هلاهذلالحلبفانقطتهاا،حريةامناأمبهم

الملا%51لثنثنامناأفبلداللرةن اينسب اا-3 ولكنهماغرياقثدريناعةلىامربف اا،،اضترةلمنياقثدروناعةلىاللتفبيقاينياصيبيثناأنَّ
الألشكثلالملختةلف احلبيفاللرنياوللةنيا،وكذلاحبفالملةم.

الملترةّلمنياجيدوناصروي ايفاإلصثقالحلبوفامعايرضهثايرضثً،اوتكثباأخطثؤهمايفاا%111لتفقاأفبلداللرةن اينسب اا-4 عةلىاأنَّ
الليتاهبثاحبوفاتكتباوالاتنطق.اوتةلكاللكةلمثتالليتاهبثاحبوفاتنطقاوالاتكتب،ا

ا

ا انتثئج اامقابالتومبقثرن  اعن انتج امث امع اتشثيهاااالبستايانلملرةلمني ايف اصروي  اجيدون اال الملترةّلمني اأن النث يّتضح
اجنداأنَّا ايةنمث الحلثالت. اوهماقثدروناعةلىاللتفبيقاينياحبيفاللرنياوللةنياولملةمايفاكّل اواليفالإلعجثم، لألشكثل،

اتكتب،اأواهنثلكالتفثقًثاينيالملرةّلمنياولملترةّلمنيافةمثايترةلقايثلصرويثتالملبتبط ايثلكةلمثتالليتاهبثاحبوفاتنطقاوال
اتنطق.تةلكالليتاتكتباوالا

ينثًءاعةلىاخربهتمايفاترةلةماللربية الةرياأهةلهث،افمّبتاعةلةهماالملرةّلمنياأجثيولوميكناأنانرزوالالختالفاينياللرةنتنياأنا
ا41مناالملترةّلمنيالملكّون عةلىالألكثبي اأّمثاعّةن اامبنة -غثلبثًا–طولئفاخمتةلف امنالملترةّلمنيافثإلجثي اا–دوناشكا–

مترةّلمثً،افإجثيثهتمامتثلاحثلتهم،افبمبثاهماعةلىادرج امناللوعيامكنتهمامناللتةةلباعةلىامثايبدواأنّهامشكةل ايفانظثما
الألجبديّ اللربيّة .

ا
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ُاخلامتة

امناأمههث:انتائجوتشتملاعةلىاللنتثئجاوللتوصةثتاولملقرتحثتاتوصلاللبحثاإىلا

اللربباتأثبولايفاأجبديتهمايثلكنرثنةنياوغريهماللتثير الةلرمبلناالصنائعهيامنامجةل اا،ايلبتوقيفيةأّنالألجبديّ اللربيّة امثاهيا -1 .اوأنَّ
 منالألمماوللشروب.

 ،اورمزّي،اومقطرّي،اوصويّت،اوهجثئّي.أطور:اصويتاخبمسةمّبالحلبفاللربّّباا -5
 يُ َردُّاإلصثقالحلبوفامنالملرّوقثتالليتايُرثينامنهثاأفبلداعةن اللبحث. -3
اا -4 اللرةن امنااالتشابهالايُ َرّد الدىاأفبلد امشكةل  البرضالحلبوفاللربية  وقداخثلفهمالملرةّلمونايفاالملترةلِّّمني،يفاللشكلالهلندسّي

 ركزتثاعةلىاللشكلالهلندسيالةلحبوفاللربية .الخلةلةف اللةلتثناودرلس ايوسفوموقفالملرةلمنياتؤيدهادرلس اعبداللقثدر،ااذلك.
ا -2 ايفانظثم اصروي  اأو الملترةلمنياغبلي  امن اللرةن  افريوناأناااإلعجامالايبىاأفبلد الملرةّلمون اأّمث للسثئدايفايرضالحلبوفاللربية ،

ا امصدر اموضعااصروي .لإلعجثم اأَّّنث ايبجح اممّث اهبث اللربية  اوتفبد الإلعجثم، اإىلاظثهبة اأشثرول الحلبوفاللربية  اعن اكتبول امن ومرظم
 صروي .

وناولملترةّلموناعةلىاأّنالحلبوفالليتاتنطقاوالاتكتب،اوتةلكالليتاتكتباوالاتنطق،اهياموضعاصروي الدىامترةلميالتفقالملرةّلما -6
حثلامترةّلمياللربية اإمالئةثًاعةلىامستوىاللنثطقنيايثلربية اأواعةلىامستوىاللنثطقنياايؤيدهاولقعاأوللربيّة امناغرياأهةلهث،اوهذلالالتفثقا

 يةريهث.
ا
ا

ُالتوصيات
صحةحثًاىامثاسبقامنانتثئجايوصياللبثحثايضبورةالالهتمثمامناقبلالملرةلمنيايبسمالحلبوفامنذامبحةل امثاقبلاللكتثي ارمسًثاينثًءاعةل
اللطالباحُيسنوناإلصثقالحلبوفامعايرضهثايرضثً.اوهذلالناينثلاإالايثلتدريباوكثبةاللتكبلر،اوأنايولولاعنثي اخثّص ااوللتثكدّا مناأنَّ

اأواتكتباوالاتنطق.اتكتب،فاتنطقاوالالةلكةلمثتالليتاهبثاحبوا
ُاملقرتحات

اتشخةصهثاوعالجهث.ا-إجبلءادرلسثتاعنالألخطثءايفارسمالحلبوفاللربية ا
ا
ا
ا

 مراجع البحث   
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احثامثجستريامطبو ،امرهداا،هبااالناطقنيالغرياالعربيةااللغةاتعليمايفاوتوظيفهااالعريبُّاالرتاثايفاالرتبويَّةااملقوالتا،عةلىا،إيبلهةم
ام.1283لخلبطوماللدوِّل،اأيبيلا

ا.3م،اط1272،احتقةق:اعةلياعبداللولحداوليف،اللقثهبة،ادلراَّنض امصب،اخلدوناابنامقدمةليناخةلدون،اعبداللبمحنايناحممد،ا

ا.4م،اجا5117للرصبي حممداعبداللقثدراشثهني،ايريوت،الملكتب ا؛حتقةقاا،الفريداالعقدليناعبداريه،اأمحدايناحممد،

،ا1،امرهدالخلبطوماللدوِل،الجملةل اللربية الةلدرلسثتاللةلةوي ،امالكتابةاقالاماامرحلةايفاالكتابةاعلىاالتدريبأيويكب،ايوسفالخلةلةف ،ا
ام.1283للردداللثثين،افربليب،ا

لةلنثطقنيايةريهثا،الخلبطوما،مرهداللة اللربية ا،اللربية اابغريهااللناطقنياوالقراءةاالكتابةاتعليمايفاجتربةأيوايكبا،ايوسفاالخلةلةف ا،
ام.5112،اينثيبا5ثاللرثملة ا،اللردداةجبثمر اإفبيق

،الجملةل اللربية اااملاليزينياالداربسنيامنااالكاارالدىاثانيةالغةابوصفهااالعربّيةااللغةاتعلماابسرتاتيجياتللتنقثرياصثحلاحمجوباحممدا،
ام5116،اديسمرباا52لةلدرلسثتاللةلةوي ا،الخلبطوماللرددا

ا ايونسا، اعةلى اوفتحي ا، احممود ا، ،ااالعربيةاواللغةااإلبسالميةاالرتبيةا-اإلبسالميةااجلالياتاأبناءالتعليماالتوجيهيااملنهجللنثق 
ام.1222ليسةسكوا،امنشورلتالملنظم الإلسالمة الةلرتية اوللرةلوماوللثقثف ا،ا

اا1 اللزندا،اولةدا، اللربية الةلرتية اوللثقثفهااالكااراتعليماإعداداومواصفاتاأبسسخضب الملنظم  اللبيثطا، اايديعاحممودا، ،امبلجر :
اما.ا1287وللرةلوما،ا

ام.5113،الألردن،ادلرالملسرية،اوالتطايقاالنظريةابنياالعربيةااللغةاتدريساأبساليبعثشور،ارلتباقثسم،اوحممدافؤلد،ا

ام.1272،ايةدلد،اوزلرةالإلعالمتطورهااومراحلاالعر احضارةأمحد،سوسو،ا

 .1، طم1285،اللقثهبة،اللنهض الملصبي ،اللماتدئنياالعربيةاتعليماطرقعبداللقثدر،احممد،ا

 .1طم،ا1222،ايريوت،اعثملاللكتب،اإلمالئيةاالكتابةاصعوباتفضلاهللا،احممدارجب،ا


