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  ا الكتاب...هذ

 األدب، فكتاب يبحث هذا الكتاب 8ي موضوعات ش0/، فبدأ 
ً
باأللسنية والتعليم وأخ@?ا

س مناهج كتب ال\?اث العربي القديم، وأثر القدامى النحوي@ن 8ي الدر تطرق إLى  ةاأللسني

حوية الصرفية، وتشعب الدراسات النحوية،  وإسهام النحوي املعاصر،  والدراسات الن

الفقھ اإلسالمي 8ي الداللة،  و8ي دراسة السياق والداللة تنوعت البحوث 8ي الدراسة علماء 

القرآن الكريم، وتأويلية  التحليلية 8ي موضوعات إنسانية متنوعة، مثال 8ي الوسطية 8ي

/xداللة واملقاصد الشرعية، واثر السياق القرآني 8ي فهم الخطاب الوسطي؛ أما 8ي وال ،املع

فقد تناول الكتاب النصية وتطبيقا��ا 8ي تحليل الرسائل النصية، وتطبيق موضوع الحداثة 

والفكر  آلية النصية والتداولية 8ي تحليل الخطاب الدي�x، و8ي دراسة الفكر العربي اإلسالمي 

 التبادLي التدريس استخداماليوناني. 8ي املحور الثاني التعليم تنوعت املوضوعات من حيث: 

 الّتكس@?  جمع لتعليم مق\?ح منهج، و للناطق@ن القراءة 8ي املعرفة وراء ما مهارات تنمية ��دف

 اللغات تعليم 8ي التعليم تكنولوجيا استخدام معوقاتو ، الّناطق@ن العربّية لدار���

 ذوي  للتالميذ العربية اللغة تعليم منهجو  ،اللغة تعليم 8ي الحديثة التقنيات، و األجنبية

 غ@?  من املتقدم@ن العربية اللغة ملتعلم� الجاه�ي الشعر  تعليمو  ،القراءة تعلم صعوبات

 األدب تدريس 8ي املعاصرة األساليبو ، .."اإللك\?وني الشعر  ديوان" تطبيق باستخدام العرب

 التعليمية للتطبيقات تقويم معاي@?  بناء، و الثقافية العناصر ، و العربية بغ@?   للناطق@ن العربي

 معجم تصميم، و  اللغة تعلم 8ي املعزز  الواقع تقنية توظيفة، و الذكي الهواتف ع�?  العربية

 اللغة تعليم إLى العربي غ@?  املجتمع حاجةو  ،للناطق@ن العربية اللغة تعليم مصطلحات

 ع�ى الن¨?ي  األدبي العربي ال\?اث تاريخ 8ي الكتاب يبحثف أما 8ي مجال األدب  . العربية

 الثقافية العناصر  ويتضمن. وتحدياتھ األدبية الدراسات 8ي وإسهاماتھ األدب، تاريخ امتداد

 األدب واستيعاب فهم 8ي الحديثة التقنيات واستخدام وتحديا��ا، األدبّية الدراسات 8ي

 اتخذوا الذين العرب الباحث@ن آراء إLى ويش@?  .وتحديا��ا وتنوعها العصور  امتداد ع�ى العربي

 
ً
  موقفا

ً
 ال\?اث مدحوا الذي والبالغي@ن والنّقاد، األدباء ومن القديم، األدبي ال\?اث من سلبيا

 ويبحث الكتاب 8ي. والبالغة والنقد األدب قضايا 8ي الثاقبة ونظراتھ وعطائھ بإنتاجھ األدبي

وت�?ز الدراسات . العربي ال\?اث ومدارس اتجاهات تس�دف ال�0 الخاصة النقدية الكتابات
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 الكل ب@ن العالقة بفكرة األدبي بالنقد واالهتمام األدبي، النقد 8ي التفس@?  من املوقف األدبية

 وعالقتھ األدبي، النص 8ي والنقد البالغة نظريات وتفس@?  األدبي، النص فهم 8ي واألجزاء

 .باألسلوب
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 مقدمة الكتاب

الحمد هلل وكفى والصالة والسالم عDى رسولھ املصطفى وآلھ وصحبھ  الغر امليام-ن أجمع-ن. 

 وبعد؛

دراسة نقدية للعلوم تدل عDى املبادئ والفرضيات والنتائج العلمية؛ إذ بحث اللغويون فثمة 

، وعlt تاريخ األفكار بإبراز كيف األلسنيةlmاث العربي القديم gي املعاصرون gي  املوقف من ال

gي العالم العربي نجد أ|}ا واجهت إشكالية  األلسنيةتنشر املعرفة. عند النظر gي تاريخ 

؛ إما معطيات موصوفة أو األلسنيةأن الlmاث gي مجال  الباحث-ن ، وقد رأى بعضالتجديد

مفاهيم وصفية أو أصول وتأمالت، ورأوا أن الخطأ األول gي تصور الlmاث هو اعتقاد خاطئ، 

تؤكد عDى أن الlmاث العربي القديم يتوافر فيھ مبادئ لغوية لها وgي املقابل هناك دراسات 

ثون ال التعليم بحث الباحوgي مج . األلسنيةد الغربي-ن املعاصرين gي تفاعل مباشر مع جهو 

، وما يتعلق بھ من تقنية التعليم  والltامج الجديدة gي التعليم gي مجال التعليم وقضاياه

وتعليم العربية واألدب عlt تقنية الltامج  ناهج والتقويموامل دارس-نومشكالت التعليم لل

 تاريخ امتداد عDى الن�lي  األدبي العربي الlmاثالتعليمية، وgي األدب أشارت الدراسات إ�ى 

 الدراسات gي الثقافية العناصر  ويتضمن. وتحدياتھ األدبية، الدراسات gي وإسهاماتھ األدب،

 امتداد عDى العربي األدب واستيعاب فهم gي الحديثة التقنيات واستخدام وتحديا�}ا، األدبّية

  اتخذوا الذين العرب الباحث-ن آراء إ�ى ويش-l  .وتحديا�}ا وتنوعها العصور 
ً
  موقفا

ً
 من سلبيا

 بإنتاجھ األدبي الlmاث مدحوا الذي والبالغي-ن والنّقاد، األدباء ومن القديم، األدبي الlmاث

 األدبيات gي املقاربات ومفهوم. والبالغة والنقد األدب قضايا gي الثاقبة ونظراتھ وعطائھ

 الكتابات تتناول  ال¢¡) للعلوم النقدية الدراسة( األدبية الدراسات إبستمولوجيا  }ا قصد

  والنقدية والبالغّية األدبّية
ً
 النقدية والكتابات واتجاها�}ا؛ نماذجها ب-ن تمي-£  دون  عموما

 تنحو  األدبيات gي املقاربة مجال وgي. العربي الlmاث ومدارس اتجاهات تس¥}دف ال¢¡ الخاصة
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 بفكرة األدبي بالنقد واالهتمام األدبي، النقد gي التفس-l  من املوقف بإبراز  األلسنية؛ من§ى

 النص gي والنقد البالغة نظريات وتفس-l  األدبي، النص فهم gي واألجزاء الكل ب-ن العالقة

 .باألسلوب وعالقتھ األدبي،

gي أطر  واألدب والتعليم األلسنيةتنطلق فكرة كتاب املؤتمر من محاوره ال¢¡ تبحث gي 

 اللغوية ال�lوة استخدام عDى القدرة يع»¡ للتواصل، اللغة استخداممختلفة؛ إذ إن 

 أساسي شيًئا تعّد  بالثقافة واملعرفة. املعلومات لتبادل ومواردها،
ً
 عDى املقدرة لتكوين ا

 أنعltها  يستطيع املتحدث إن حيث ؛للتفاهم موحدة أرضية وتأسيس الناجح، التواصل

 تداعيات إن. مختلفة زوايا من العالم ورؤية املتبادلة، واملفاهيم املشlmكة، املعاني يطرح

 متباينة، نظر  ووجهات منطلقات تعكس العربية، وغ-l  العربية، البلدان gي العربية اللغة نشر 

 تعزز  اللغة إجادة إن. ودينية وحضارية معرفية وبعضها ولغوية وثقافية تواصلية فمµ}ا

 .اآلخرين مع العالقات وتوطيد التواصل، gي الدارس-ن ةيكفا

gي  اإلنسانية، والعلوم الو¹ي معارف بكلية وآدا }ا العربية اللغة قسم فإن ذلك، ضوء وgي

 وتحديا�}ا العربّية اللغة" gي بحثلل ؤتمر امل أقام هذا قد بمال-£يا، العاملّية اإلسالمّية الجامعة

 العلماء أبحاث خالل من ويرصدها التحديات، هذه يتتبع  كي " والعشرين الحادي القرن  gي

 الدرس لتطوير  ،مءهآرا يطرحواو  املؤتمر، هذا gي ليشاركوا مختلفة، بالد من أتوا الذين

 التطورات حدثأل  مواكبةو  متمّ-£ة، علمّية منهجّية وفق ،واألدبي والتعليم¡ واللساني اللغوي 

 تحديات عن للكشف جاءت العلمّية، الحصيلة هذه وكل. العاملّية الحديثة واملستجدات

 .والعشرين الحادي القرن  gي العربية اللغة

 الكشف إ�ى بحاجة ونحن كث-lة، والعشرين الحادي القرن  gي وآدا }ا العربية اللغة وتحديات

 وتحليل ها،لوعوام وطبيع¥}ا أشكالها، عDى للتعّرف ؛متأنية وقفةأمامها   والوقوف عµ}ا،

 .اللغوية املتعددة عناصرها gي العربية اللغة وضع وللتحقق من واملستقبلية، الحالية آثارها

 :املؤتمر هذا أهداف ومن

 وكذلك. املتاحة واألطر  الحديثة املناهج خالل من العربية واألدبية اللغوية الدراسات تطوير  

 العربية اللغة تناول و  الحديثة، أم مµ}ا القديمة سواء املتنوعة االتجاهات ب-ن املواءمة

. املتبادل الثقاgي التفاهم جسور  بناء أجل من واألدبية اللغوية اإلسهامات إثراء، و وآدا }ا
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 العربية اللغة دراسة gي الحديثة التقنيات من ؛الواسعة اإليجابية اإلمكانات عDى والتعّرف

 .وآدا }ا

 :ف¾¡ كما يأتي املؤتمر  محاور  أما

 .وتحديا�}ا والصرفية والنحوية اللغوية الدراسات مع التعامل gي الlmاثية املناهج -

 .وتحديا�}ا والصرفية والنحوية اللغوية الدراسات مع التعامل gي الحديثة املناهج -

 الدراسات gي وإسهاماتھ األدب، تاريخ امتداد عDى الشعري  األدبي العربي الlmاث  -

 .وتحدياتھ األدبية،

 الدراسات gي وإسهاماتھ األدب، تاريخ امتداد عDى الن�lي  األدبي العربي الlmاث -

 .وتحدياتھ األدبية،

 .وتحديا�}ا العربية اللغة تعليم gي الثقافية العناصر  تضم-ن -

 .وتحديا�}ا واألدبية اللغوية الدراسات gي الثقافية العناصر  تضم-ن -

 .وتحديا�}ا وتنوعها عصورها امتداد عDى العربية اللغة تعليم gي الحديثة التقنيات  -

 .وتحديا�}ا تنوعهاو  واألدبية اللغوية الدراسات gي الحديثة التقنيات  -

 ال¢¡ املحاور  هذه عن معltة - هللا بحمد - العلمّية واألوراق ، املؤتمر  أبحاث جاءت وقد

 أبحاث فÁ}ا وجاءت ،واألدب والتعليم األلسنيةو  اللغة علم تشمل وال¢¡ املؤتمر، اقlmحها

 .بالنشر جديرة

 بالجامعة اإلنسانية، والعلوم الو¹ي معارف كلية gي وآدا }ا العربية اللغة قسم يسÂى

 أهداف بتحقيق وذلك العلم¡، والتمّ-£  الجودة، اعتماد إ�ى بمال-£يا العاملّية اإلسالمّية

  الطلبة بتأهيل والكلّية، الجامعة،
ً
، علمّيا

ً
 بعد وذلك اإلسالمّية، األمة وخدمة وأخالقّيا

 والتقنية العصرية، التطبيقات عlt  تخصصا�}م gي الباهر  النجاح وتحقيق تخرجهم،

 من كل إ�ى والعرفان الشكر  آيات وآدا }ا العربية اللغة  قسم يرفع وإذ. الحديثة الحاسوبية

 القرن  gي وتحديا�}ا العربّية اللغة" بــــــ املوسوم للقسم السادس املؤتمر  مشروع إنجاز  gي أسهم

 الذين العليا الدراسات وطلبة ،ي الجامعةg التدريس هيئة أعضاءوإ�ى  ،"والعشرين الحادي

 الذين الجامعة خارج من واألفراد واملؤسسات، املؤتمر، لجنة بمساعدة مشكورين قاموا

 للمشاركة السفر  مشاق تكّبدوا الذين وللباحث-ن مباشر، غ-l  أو  مباشر  بشكل دور  لهم كان

 ألسهامهم للمؤتمر، العلمّية اللجنة أعضاء إ�ى خاص بشكل موصول  والشكر  املؤتمر، gي

 .والعلم¡ الالئق بشكلها املؤتمر  أوراق إخراج gي الفعDي
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طانا يسدد أن تعا�ى هللا سائل-ن
ُ
 نتشرف ال¢¡ الضاد لغة ؛الكريم القرآن لغة خدمة نحو  خ

 .أجمع العالم gي بل املسلم-ن، أبناء ب-ن ونشرها خدم¥}ا، gي نكون  أن
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 شعبان إبرا�يم صفر، بن عارفoن أحمد الدكتور  فا، بن طيب مت الدكتور 

  ١٢١.........................اإلسالمي والفكر  اليونا(ي الفكر  بoن مقارنة دراسة: الوسطية فلسفة

  aعقوب حاج الباقر  محمد. د املشارك األستاذ إبرا�يم، الونjس عبد أحمد أمنية

صف�ا الوسطية   ١٣٠...........................................................اC3ياة GH اس�nاتيجيا مبدأ بو

  aعقوب الباقر  محمد. . د املشارك األستاذ ،(TINGTING HAN) ،الصjنية آسيا

   ١٤٥.........................تحليلية دراسة: الوسطية معz} عن الكشف GH وأثره القرآ(ي السياق

صرة سيدة  aعقوب، حاج الباقر  محمد. د املشارك األستاذ  إسماعيل ب&ت نا

 
ٌ
  نظرة

ٌ
  لغو	ة

ٌ
  ١٥٦.........................................................................برنابا إنجيل GH تار	خية

  aعقوب صاC3ة. د املشاركة األستاذة

صرفية نحو	ة نموذجية   ١٧٠..........................................................صيغ املبالغة: دراسة 

صفر، إبرا�يم شعبانا   لدكتور مت طيب بن فا، والدكتور أحمد عارفoن بن 

uzعند ابن فالح اليم Gb١٧٨..........................................................التفاعل النحوي الدال  

  الدكتور مجا�د منصور مص�� املطري 

   ١٨٨..............................................تأثno اللغة الفر(سية GH اللغة العر�ية اليومية با�3زائر

  الدكتورة زاليtا ب&ت آدم،  الدكتورة رضوى أبو بكر

اإلسالمي ملصط�Cات مالية و�نكية املصط�Cات املستخدمة GH القاموس اإللك�nو(ي 

  ١٩٨...................................................بثالث لغات من منظور التطور الدالGb واقتصادية

صر يوسف  األستاذ املشارك د. حنفي دولھ، األستاذ خليل حسuz، الدكتور نا

٢١٣ واآلمال...................كتابة الدراسات السابقة GH البحوث العر�ية: الواقع والتحديات   

 الدكتور ميtائيل إبرا�يم
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  القسم الثا(ي: التعليم
 ¿غno  للناطقoن القراءة GH املعرفة وراء ما م�ارات تنمية ¾½دف التبادGb التدر«س استخدام

 ٢٤٥......................................................................................................العر�ية اللغة

  الدكتورة غالب، محمد ف�ام محمد. د املشارك األستاذ محمد، الصديق أحمد صديق

 أبو�كر رضوى 

ÀÁح منnجمع لتعليم مق�  noكس
ّ
اطقoن العر�ّية لدارuÂÃ الت

ّ
 الن

 ٢٥٤..................................................................................................................¿غ�noا

  الديرشوي  عطوف محمد أحمد. إسماعيل ياسر  الدكتور 

 :املعلمoن نظر  وج�ة من األجنÄية اللغات ~عليم GH التعليم تكنولوجيا استخدام معوقات

  اC3اسوب استخدام
ً
  ٢٦٥................................................................................ أنموذجا

        .الداGb حسن التجا(ي مأمون  الدكتور  

 ٢٨٢........................................وتحدياÆ½ا تنوع�ا العر�ية اللغة ~عليم GH اC3ديثة التقنيات

 ر�يع محمد أروى الدكتورة

 وتنوع�ا، عصور�ا، امتداد ع45 العر�ية اللغة ~عليم GH اC3ديثة التقنيات

 ٢٩١.............................................................................................................وتحدياÆ½ا

     البطاينة فارس جودي  الدكتورة األستاذة

صرة األساليب  ٢٩٨......................................¿غ�noا للناطقoن العرsي األدب تدر«س GH املعا

 عثمان اC3اج أحمد ب&ت رحمة  الدكتورة األستاذة

 تطبيق باستخدام العرب غno  من املتقدمoن العر�ية اللغة ملتعلuv ا�3ا�G5 الشعر  ~عليم

 ٣١٢...................................................................................."اإللك�nو(ي الشعر  ديوان"

 nÈالدكتورة األستاذة غالب، محمد ف�ام محمد. د املشارك األستاذ ، الدين تاج عبدال   

 عثمان حاج أحمد بن رحمة

صعو�ات ~علم القراءة.................................منÀÁ ~عليم اللغة العر�ية    ٣٢١للتالميذ ذوي 

صوGH بن مان، نور عيuz ب&ت �اشم   األستاذ املشارك د. 

 الناطقoن من العر�ية ولدارuÂÃ للناشئoن العر�ية اللغة قواعد من ت�2يصھ يمكن ما

 ٣٣٦..................................................................................................................¿غ�noا

 إسماعيل بن ياسر  الدكتور  



 د
 

صر   دراسة: عمان ¿سلطنة ا23امس للصف ا�3ميلة لغuÉ كتاب GH العمانية الثقافية العنا

 ٣٤٦...............................................................................................................تحليلية

صر  بن ز�ران بن األز�ر   الnÈاشدي نا

  ٣٦٠.........................لذكيةا ال�واتف عnÈ  العر�ية التعليمية للتطبيقات تقو	م معايno  بناء

 الدكتورة  غالب، محمد ف�ام محمد. د املشارك األستاذ جوسھ، بن الدين صالح محمد

 أبو�كر رضوى 

  ٣٧٤....................................................العر�ية اللغة ~علم GH املعزز  الواقع تقنية توظيف

 املشارك األستاذ غالب، محمد ف�ام محمد. د  املشارك األستاذ نوردين، العoن نور  فطري 

 شكري  أحمد أفندي نور  رمG5، روسلينا الدكتورة ش�ر	ر، بن صnÈي  محمد. د

  ٣٩٠..............................¿غ�noا للناطقoن العر�ية اللغة ~عليم مصط�Cات م�Ëم تصميم

 إبرا�يم حاج مجدي الدكتور  األستاذ هللا، عبد ب&ت نوال

م بoن بjئÍ½ا غGH  no العر�ية اللغة
ُّ
عل

ّ
م الت

ُّ
  ٤٠٢ .........................................................والتtل

  أحمد حسانoن إسماعيل. د املشارك األستاذ 

GH ضوء  تقو	م أسئلة االمتحانات ملادة النحو والصرف GH الش�ادة الدي&ية العالية املالÏoية

صفية تحليلية   ٤١٣......................................................مستو	ات بلوم املعرفية: دراسة و

صnÈي بن  الدكتور توفيق بن إسماعيل، عبد الغفور بن رسالن، األستاذ املشارك د. محمد 

  ش�ر	ر، الدكتورة رضوى ب&ت أبو بكر

 غno  الطلبة من املتقدم للمستوى  القواعد ف�م م�ارة تنمية GH الكالسيكية النصوص أثر 

 ٤٢٨..............................................................................................بالعر�ية الناطقoن

 عبدالرحمن الدكتور  املشارك األستاذ زكر	ا، بن الو�اب عبد الدكتور  املشارك األستاذ

  عG5 بن حسoن شيك،

 ٤٤١..¿غ�noا للناطقoن العر�ية اللغة لتدر«س البناÒي التقو	م GH اC3ديثة التقنيات توظيف

 الروس أبو  منno  عادل الدكتور 

  

  

  

 



 ه
 

األدبالقسم الثالث:   

 
قد األدsّي اC3ديث تحدي املنÀÁ اإلسالمّي 

ّ
  ٤٤٣ .........................................................أزمة الن

 األستاذ الدكتور وليد إبرا�يم القّصاب

 النبوي الشر	ف GH تذوق الفنCديث إس�ام ا3

GÓ٤٥٨ ...............................................................................................................البال 

  األستاذ الدكتور نصرالدين إبرا�يم أحمد حسoن

"uzن: "شر�ل ¿عي	ادي والعشرC3القرن ا GH ر�Áأدباء امل 

 ٤٧٦............................................................................................................أنموذًجا.

  الدكتورة �يــام املعـمــرّي 

(شأة املقال وازد�اره GH األدب 

  ٤٩٥........................................................................................العرsي.........................

  األستاذ املشارك الدكتور عدa Gbعقوب، األستاذ جمال عبد الغفار إبرا�يم بدوي 

التناص وال�nاث النقدي 

.......................................GÓ٥١٥.......................................................................والبال 

ط أحمد مراشدة   األستاذ الدكتور عبد الباس

صفية  الشاعر أبو بكر بن عبد هللا األدماوي حياتھ وشعره: دراسة و

 ٥٣٤................................................................................................................تحليلية

 نصرالدين إبرا�يم أحمد حسoنعG5 فر	ا عمر، األستاذ الدكتور 

صرة GH الشتات:  رسالة –رواية األستاذ (عمان  البعد األيديولوGÕ للرواية الفلسطي&ية املعا

 ٥٤٧.....................................................................................نموذجا................. حياة

 اC3رتا(يالدكتورة ×½لة عبد الكر	م 

 
ٌ
االسÙبدال وأثره GH ديوان اإلمام الشافGØ: دراسة

.............
ٌ
  ٥٦١.................................................................................................تحليلية

  عصام الدين أحمد الدكتور أياد عبد هللا، الدكتور مسعود قمرالدين،  الدكتور 

 GH األدب اإلسالمّي: لغة األدب ومعتقد األديبقراءة 

...........................................................................................................................٥٧٢  



 و
 

صا�3، كمارا محّمد موÂÃ}، الدكتور محّمد أنور بن أحمد    الدكتور عبد اC3ليم 

 األحمر  الثائر  رواية: السردية الرؤ	ة بناء GH لھ واملروي الراوي  دور 

  ٥٨٣..............................................................................................................أنموذجا

  سامي اC3ليم عبد ، صا�3 بن اC3ليم عبد الدكتور 

 " طھ سورة" والقصص وا�3مل والtلمات األحرف GH اإليجاز  بالغة
ً
 مقارنة دراسة :أنموذجا

  ٥٩١.................................................................................واإلنجلÏoية العر�ية اللغة بoن

 فتاح توفيق بكر  أبو 

  


