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حنو منهج قصصي مهاري لتعليم العربية للناطقني بغريها يف مركز اللغات باجلامعة 

 -املشتوى املتقدم منوذجًا -اإلسالمية العاملية مباليزيا 
Toward a skilled narrative approach to teaching Arabic to non-native 

speakers at the Language Center at the International 
 

 

خ إلارضال خ القبىل  16/04/2020: ثاٍر  15/05/2020: ثاٍر

 

  امللخص:

 إلعذاد مىهج مهارّي قصص ّي لتعلُم العزبُة للىاظقين بغيرها لعالب املطتىي 
ً
 مقترخا

ً
ًتىاول هذا البدث إظارا

َحى املهارّي 
ْ
ى
َ
ض البدث عن عذة هتائج، منها: أن امل

َّ
التكاملّي  املتقذم، وقذ اضتخذم الباخث املىهج الىصفّي، وقذ ثمخ

ى الحىاحش املصعىعة بين فزوع اللغة. 
َّ
م اللغة بصىرة ظبُعُة ثتخع قّذِّ من شأهه أن ٌعشس عملُتي التعلُم والتعلم، ٍو

 من التعبيرات الاصعالخُة )
ً
 مىاضبا

ً
ن هذا التصىر املقترح قْذرا (، بما ًتىاغم مع أخذاث الىصىص idiomsكما ًتضمَّ

 ًير دقُقة ثم اضتجالؤها في ثالفُف هذا البدث.القصصُة املختارة بىاًء على معا

1الكلمات املفتاخُة:
ة، مذخل ثكاملّي، معاًير اختُار الىص.   .مىهج قصص ّي، املهارات اللغٍى

Abstract: 
This study consist framework that was suggested for preparing a narrative syllabus 

based on the language skills: listening, speaking, reading, writing. This syllabus aims at  

teaching those learning Arabic as a second language in advanced  level. The researcher 

used descriptive method. The results show many findings, e.g. integrative skills oriented 

enhance teaching and learning skills, it also provides language naturally that exceeds 

artificial barriers between branches of language. In addition, this proposed concept will 

help learners to use appropriate idioms that will be suitable for selected story texts based 

on certain criteria adopted in this research. 

Keywords: narrative syllabus, language skills, integrated approach, criteria of text 

selection. 
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 : مقذمة

 بين الؽّىب ِلى اخخالٗ زٝا٘اتها وجباًً مؽاسبها، ٠ما     
ً
الٝفت مً أ٠ثر ألاحىاط ألادبُت اهدؽاسا

ذة .   بالىٙغ ؤلاوعاهُت؛ إلاا جخميز به مً خفاةق ٍ٘ش
ً
 أجها أؼذ ِلىٜا

   
ً
 م٢ثٙا

ً
شا  جفٍى

ً
 ئوعاهُا

ً
 أو ؼّىسا

ً
له أزش  ومً ها٘لت الٝى٥ ئن الٝفت: "هق أدبي هثري ًفىس مىٜٙا

 في الخّلُم، وبخاـت في مجا٥ حّلُم 1أو مٕضي"
ً
 باسصا

ً
ىن ِلى أن للٝفت دوسا ذ جىالْ التربٍى . ٜو

 :أن| الٝفت  الّشبُت؛ ألظباب منها

 .2حّذ  ِامل جدٙيز وجيؽُي -1

ذ اإلاُل هدى اإلاادة الخّلُمُت. -2  جٍض

 إلاؽ٢الث ٜذ ًىاحهها الذاسظىن  -3
ً
 .3جىشح خلىال

لحَ أن       ًُ ا،  ذ ئن الىاٌش في مدخىي ُِىت ِؽىاةُت جخّلٞ ب٢خب حّلُم الّشبُت للىاوٝين بٕيَر ُْ ب

 في ٠ثير مً ال٢خب؛ ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥، هجذ ٠خاب  -مً خُث ال٢م  –الٝفت 
ً
 مىاظبا

ً
ال حؽٕل خيزا

 مً أي هق ٜفص ي، أما ٠خاب الجضء الثالث، ٘ٝذ جممً 4اإلاعخىي الخامغ
ً
ٜفت  ًخلى جماما

 وسدث أسبْ ِؽشة وخذة في ٠خاب اإلاعخىي العادط،  .5واخذة ِىىاجها "الىالي ظُّذ بً ِامش"
ً
وأخيرا

 .6ومً بُنها وخذة ِىىاجها "هىادس ووشاةٚ"

اث اإلاخّلٝت بال٢ُٚ، ٘خأحي ِلى َزا الىدى:     وأما اإلالحٌى

الم؛ ٘الٙٝشة ألاول ي بين ٠خابت الٝفت والترحمت الخاـت باأِل
ْ
ى مً ٜفت "الىالي ظُّذ بً َىاٟ خل

ِامش" جلخق ظيرة َزا الصحابّي الجلُل، ٠ما أن ِىىان الٝفت ال ٢ٌّغ بذٜت مممىن الٝفت 

ذ ظُّذ بً ِامش سض ي هللا ِىه  .7التي جذوس خى٥ َص

ظاٛ مإلٚ الىخذة الخاظّت اإلاّىىهت بـ "هىادس ووشاةٚ" ظبْ وشاةٚ مخٙاوجت الحجم، خُث جتراوح 

 ً وزماهُت أظىش، والشأي أن َزٍ الىخذة واسدة في ٠خاب اإلاعخىي العادط ظىىسَا بين ظىٍش

لُه، ٘األ٘مل جٝذًم ٜفت واخذة مىاظبت، أما الىشاةٚ الٝفيرة ٘هي جالةم داسس ي اإلاعخىي  ِو

 .8الثالث ِلى ظبُل اإلاثا٥

باث حؽمل أظئلت ٘هم باث التي جدىأم مْ وبُّت الًٙ الٝفص ي، ٘الخذٍس ذ ال٢خب مً الخذٍس
َ
ل
َ
 خ

ير رل٤.  الخلخُق ٔو
ً
 اإلاٝشوء والاظخّما٥ اللٕىي، وأخُاها

باث. ، وما جم جىاوله مخٙاوث مً خُث ِذد الخذٍس
ً
ت مجخمّت  لم حّالج اإلاهاساث اللٍٕى

 إلاىهج ٜاةم ِلى الٝفق وألاخباس    
ً
َىْذ للباخث ٢٘شة ئِذاد دسط همىرجّي ٣ًىن هىاة َِ مً َىا، 

ٕاًش اإلاىهج اإلاخبْ في جألُٚ اإلاىاد الخّلُمُت للىاوٝين بٕير الّشبُت التي ٜذ  ٌُ والىىادس ٘ٝي، بما 

 ِلى أٜل جٝذًش، ٘ال 
ً
 واخذا

ً
 ًِ ئًشاد هفىؿ ٜففُت، أو جىسد هفا

ً
دا

ْٙ ـَ عخٙاد مً  جمشب  ٌُ

 الىاٜاث ال٣امىت في الىفىؿ الٝففُت اإلاىاظبت التي حعخأزش باَخمام الذاسظين.
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ا في    ٠ما اظخىلْ الباخث آساء واةٙت مً الخبراء الّاملين في مجا٥ حّلُم الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

ذ أحمّىا  ا، ورل٤ مً خال٥ اإلاٝابلت الصخفُت، ٜو ِلى أَمُت الجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بماليًز

جٝذًم الىفىؿ الٝففُت للذاسظين، وسخبىا بّضم الباخث ِلى جألُٚ مىهج ٜفص ي للمعخىي 

 9اإلاخٝذم بّذ اوالِهم ِلى ججشبت ظابٝت ؼاٟس ٘يها.

 ومذاس َزا البدث ِلى اإلادىسًٍ آلاجُين:   

 ؤلاواس التربىي للمىهج الٝفص ي اإلاٝترح.

 ذم.همىرج للمىهج الٝفص ي اإلاٝترح للمعخىي اإلاخٝ

 أَمُت الذساظت:

ى أَمُت الذساظت في الىٝاه آلاجُت:   
َّ
 جخجل

ا. برص أَمُت الٝفت في حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝين بٕيَر
ُ
 ج

ذُّ  َّ ُ
 لها ِىذ جٝذًم  -خعب ِلم الباخث  –ح

ً
الذساظت ألاولى التي جخخز مً الٝفت الؽاةٝت مدىسا

 لذاسس ي اإلاعخىي اإلاخٝذم.اإلاهاساث ألاسبْ باظخخذام اإلاىهج الخ٣املي 

م   ًخممً ِىاـش حذًذة إلاا ًم٢ً أن ٣ًىن ِلُه اإلاىهج الٝفص ي اإلاٝذَّ
ً
 مٝترخا

ً
جىشح جفىسا

 لذاسس ي اإلاعخىي اإلاخٝذم.

 أَذاٗ البدث: 

 ًشوم البدث جدُٝٞ الهذ٘ين آلاجُين:   

 اضتجالء عىاصز إلاظار التربىي لذروص املىهج املقترح، وهي: -3

 ن.خفاةق الذساظي -

غ. -  ظاِاث الخذَس

اث الذسط. -  مدخٍى

ت. -  اإلاهاساث اللٍٕى

عهما. - ٝت جذَس  ِْشك الىدى والفٗش ووٍش

 الىظاةل الخّلُمُت. -

 الىفىؿ اإلاّخمذة. -

 اخخباس ٜفير.-

ه. -2 ُٙ  للمىهج الٝفص ي اإلاضَمْ جألُ
ً
 ئِذاد دسط همىرجي ٌّذ هىاة

 مؽ٣لت البدث:

ى مؽ٣لت البدث مً خال٥ ؤلا    
َّ
 حابت ًِ العإالين الشةِعين آلاجُين:جخجل

 ما ؤلاواس التربىي للمىهج الٝفص ي اإلاٝترح؟

ت ألاسبْ بما   لخذَسغ اإلاهاساث اللٍٕى
ً
ٝذم همىرج لذسط ًخخز مً الٝفت الؽاةٝت مذاسا ًُ  ُٚ٠

 ًخىا٘ٞ مْ وبُّت الىق الٝفص ي؟
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 مىهج البدث:

ذ ما ٌؽىب ُِىت ِؽىاةُت مً ٜفىس ُ٘ما ًخّلٞ     ٥ الباخث ِلى اإلاىهج الىـّٙي؛ ورل٤ بـش ِىَّ

ا، والشحُى ئلى مٍاّن البدث  ُٚ الىق الٝفص ي في ٠خب  حّلُم الّشبُت للىاوٝين بٕيَر بخٌى

ش مىاهج حّلُم  للىـى٥ ئلى هخاةج ِلمُت دُٜٝت وجىـُاث ومٝترخاث مً ؼأجها أن حعهم في جىٍى

ا.الّش   بُت للىاوٝين بٕيَر

 اإلادىس ألاو٥: خفاةق الذساظين

ذاد الجامعي الزًً اهتهىا مً دساظت اإلاعخىي اإلاخىظي     ِذ َزا اإلاىهج للذاسظين في مشخلت ؤلِا
ُ
أ

ت لذي  ر ًِ مشخلت جثبُذ اإلاهاساث ألاظاظُت للٕت، وجىظُْ هىاٜها، وصٍادة الثروة اللٍٕى الزي ٌّّبِ

 .10خٝذم ُّ٘بر ًِ مشخلت الاهىالٛ في الاظخخذام اللٕىي الىالب، أما اإلاعخىي اإلا

ظ: -3  ضاعات التذَر

َذسَّط َزا اإلاىهج في مئت وازىتي ِؽشة ظاِت ِلى مذاس ٘فل دساس ي ًخألٚ مً أسبّت ِؽش      ًُ

. ، بىاْٜ زماوي ظاِاث ١ل أظبُى
ً
ا  أظبِى

ات الذرص املقترح: -2  مدتٍى

اث ١ل دسط مً دسوط اإلاىهج اإلاٝترح  جأحي       –مدخٍى
ً
 ِلى َزٍ الؽا١لت: -ئحماال

 جمهُذ. -

 الىق الٝفص ي. -

 مهاسة الاظخماُ. -

 مهاسة الٝشاءة. -

 مهاسة ال٢خابت. -

 مهاسة ال٢الم. -

 اخخباس ٜفير. -

ة: -3  املهارات اللغٍى

ت ألاسبْ اظخئى   ُت ًجمْ اإلاىهج الٝفص ي اإلاهاسي بين اإلاهاساث اللٍٕى ت اإلاّ٘ش  بمّىُاث الىٍٍش
ً
اظا

ذ واخذ  .11التي جىادي بخّلُم َزٍ اإلاهاساث في ٜو

خخاس اإلادخىي ٠Skills Centered Approachما ًيبني َزا اإلاىهج اإلاٝترح ِلى اإلاذخل اإلاهاسي    ًُ ؛ خُث 

ّين ِلى ألاداء اللٕىي  ٌُ ت ألاسبْ ِلى هدى  ً الذاسط مً ئجٝان اإلاهاساث اللٍٕى ِ
ّ
 .12الجُذبما ًم٢

خميز اإلاذخل اإلاهاسي بما ًلي:     ٍو

ت للذاسظين ورل٤ بمشاِاة خاحاتهم. -  الىاُّٜت: خُث ًىىلٞ مً اإلاماسظت اللٍٕى

اًخه. - ٗى ِلى مىىلٞ الخّلم ٔو ً الذاسظين مً الٜى ِ
ّ
 العهىلت: ئن ولىح الهذٗ واإلاىهج ًم٢

ـش اللٕت الشةِعت لمً ئواس الؽمى٥ والخىاصن: خُث ٌٕىي َزا اإلاىهج الٝفص ي اإلاهاسي ِىا -

 مخ٣امل مخىاصن ٜذس اإلاعخىاُ.
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ِلى خاحاث الذساظين؛ ومً زم ًخخاس اإلاّلم مً بين ِىاـش ١ل دسط ما  -َىا  –اإلاشوهت: ٘التر٠يز  -

لبي خاحاتهم.  ًىاظب الذاسظين ٍو

 .13مىاظبت حمُْ الخخففاث -

ذ    ا ٢ًدعب ٘اِلُت ئرا جىاو٥ مهاساث  ٜو رَب الٝشوي ئلى أن مىهج حّلُم الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

 الٝشوي 
َّ

لى سأظها ًأحي الاجفا٥. مً َىا، خث اللٕت ِلى أجها وظاةل لخدُٝٞ ٔاًاث أسخب وأَم، ِو

ه هدى جمهير حّلُم اللٕت الّشبُت والىٍش ئلى الل ٕت ِلى أجها مهاساث ِلى ألاخز باالججاٍ الخ٣املي والخىحُّ

ت  ت في لىء اإلاهاساث اللٍٕى باث وألاوؽىت اللٍٕى أ٠ثر منها مدخىًي، زم ًأحي دوس جفمُم الخذٍس

ُت  .14الىِى

ِلى َزا الىدى: مهاسة الاظخماُ،  -في َزا اإلاىهج اإلاٝترح  –وبىاًء ِلى رل٤، ًأحي جٝذًم اإلاهاساث   

ت ومهاسة الٝشاءة، ومهاسة ال٢خابت، ومهاسة ال٢الم ذ الىالب بالثروة اللٍٕى
ْ
ٍ ٘س . وجأخير مهاسة ال٢الم مشدُّ

باث  ُىه ِلى الخجاوب مْ جذٍس ِّ خ أخذار الٝفت في رَىه بما ٌ وآلُاث الٝشاءة وال٢خابت التي جشّسِ

ذ جأخشث َزٍ اإلاهاسة   –مهاسة ال٢الم ِلى هدى ّ٘ا٥. ٜو
ً
 ِلى مالخٍت الباخث، وما  -أًما

ً
اِخمادا

ْذ ظإا٥ الذاسظين ًِ جشجِب أبذاٍ الذاسظىن مً آس  اء في َزا ألامش مً خال٥ اإلاٝابلت التي جىخَّ

 اإلاهاساث خعب دسحت الفّىبت.

 مهارة الاضتماع: - أ

 45حؽير الذساظاث ئلى أن ؤلاوعان ًٝط ي    
ً
خه في الاظخماُ. مً َىا، ٌّذ الاظخماُ ؼشوا % مً ٜو

ذ مً ٜذس  ٍض ْ مذاٟس الٙشد، ٍو  للىمى اللٕىي خُث ًىّظِ
ً
جه ِلى الٙهم مً خال٥ الخّلم مً مهما

ً  .15آلاخٍش

م مهاسة الاظخماُ     بين، َما: -في اإلاىهج اإلاٝترح  –وجٝذَّ  مً خال٥ جذٍس

شة جخىلب ئحاباث ٜفيرة. -1 ى جىحُه أظئلت مِعَّ
َّ
ب ًخىد  جذٍس

ىت رَىُت خال٥ الاظخماُ ئلى  -2  ب ٢ًخب ُ٘ه الذاسط أَم أخذار الٝفت ِلى َُئت خٍش جذٍس

ت في الّٝل لها ِالٜت الىق لل مشة الثاهُت، ورل٤ باظخخذام ألاٜالم اإلالىهت؛ ٘هىاٟ هٝىت ُمُّىَّ

ش اإلاّلىماث اإلاىلىبت.
ُّ
ش الذاسط اللىن، أجاح له رل٤ جز٠

َّ
 باأللىان، ٘ارا جز٠

ن ِلى اإلاّلم أن ًىضح مّالم َزٍ الاظتراجُجُت اإلاجملت في الىٝاه آلاجُت:     وبىاًء ِلى رل٤، ًخّيَّ

ىت الزَىُت ِلى الىسٜت بالّشك. -  أْن ًشظم الذاسط الخٍش

 الذواةش أو أًت  -
ً
ب ُ٘ه معخخذما أْن ًبذأ الذاسط ال٢ٙشة ألاولى في وظي الفٙدت باللىن الزي ًٔش

 أؼ٣ا٥ َىذظُت أخشي.

 جخٙشَُّ مً الذاةشة خىىه مىدىُت جدعم بٝذٍس ما ِمً ؤلابذاُ. -

 ًِ اللىن  -
ً
 مخخلٙا

ً
 آلاخش. ًأخز ١ل خي لىها

ر ًِ ال٢ٙشة. -  ٢ًخٙي الىالب ب٢خابت ١لمت حّّبِ

 أ٣٘اٍس الخاـت بالذسط -
ً
ال  مسّجِ

ً
 .16ًيخٝل الىالب ئلى سظم خىىه أٜل ُظْم٣ا
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 مهارة القزاءة: -ب

ُت الخاـت بالذاسط خُث ًخم جذَسغ اللٕت مً     مً ها٘لت الٝى٥ ئن الٝشاءة بإسة الّملُاث اإلاّ٘ش

 17خال٥ هق ٜشاتي
ُ
اث، جأحي ِلى َزا الىدى:. لزا، ٜ مذ مهاسة الٝشاءة ِْبر زالزت معخٍى  ّذِ

ي مخضون الذاسط مً اإلاٙشداث والاظخّما٥ اللٕىي. -  الٝشاءة الخمهُذًت التي جىّمِ

ب ِلى الخ٢ٙير  - ين الذاسَط ِلى الخٙعير والخدلُل وجأخز بُذٍ هدى الخذٍس ِّ الٝشاءة الخدلُلُت التي ح

 الىاٜذ.

م في ١ل دسط، الٝشاءة اإلاىظَّ  - ّت، ورل٤ باالواُل ِلى مفادس وزُٝت الفلت بالىق الٝفص ي اإلاٝذَّ

ي مذاٟس الذاسط وجفٝل مهاساجه، بؽشه أن "ح٢ّغ َزٍ الىفىؿ  زا المشب مً الٝشاءة ًىّمِ َو

   18الٝىاِذ الُٝاظُت اإلاعخخذمت في اللٕت اإلا٢خىبت، دون أن ح٢ّغ الحاالث الؽارة أو اإلاّٝذة".

 تابة:مهارة الك -ج

جاِهب     ًُ ب في أن الٝشاءة مٙخشة الّٝل ؤلاوعاوي، ٠ما أجها أٍِم ما أهخجه َزا الّٝل، ولم  الٍس

خ الحُٝٝي لإلوعان بذأ باختراُ ال٢خابت  .19ِلماُء ألاهثروبىلىجي الفىاَب خين رَبىا ئلى أن الخاٍس

ذ خٍُذ مهاسة ال٢خابت باَخمام الباخث ِىذ ئِذاد الخفىس اإلاٝتَرح للم ىهج الٝفص ّي اإلاهاسّي؛ ٜو

باث لها ِالٜت وزُٝت بالًٙ الٝفص ي مثل: اخخُاس شخفُت أعجبذ الذاسط  ورل٤ باًشاد ظخت جذٍس

ٝذتها وجهاًتها ....ئلخ.  مْ ر٠ش العبب، و٠خابت زالر حمل جمثل بذاًت الٝفت ِو

ُت لل٢خابت ٜذ جم ِشُلها جدذ ٜعم ُمّىىن      بـ "في سخاب  وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن اإلاهاساث الِٙش

 الّشبُت".

ىالخُت      في دسوط َزا اإلاىهج اإلاضَمْ  (idioms)٠ما ساٛ للباخث جٝذًم واةٙت مً الخّبيراث الـا

جألُٙه. ومً ها٘لت الٝى٥ ئن خعام الذًً ِشَّٗ َزا اإلافىلح بٝىله ئهه: "همي حّبير خاؿ بلٕت 

خ٣ىن مً ١لمت أو أ٠ثر، جدىلذ ًِ مّىاَا الحشفّي ئلى مّنى ُمٕاًش اـىلحذ  ما، ًخميز بالثباث، ٍو

ت ذ حاء جٝذًم َزٍ الخّبيراث 20ِلُه الجماِت اللٍٕى ىالخُت مً خال٥ ئًشاد واةٙت منها، . ٜو الـا

ور٠ش مّاهيها، زم ج٣لُٚ الذاسظين بأن ٌعخخذمىا َزٍ الخّبيراث في حمل مً ِىذَم بىاًء ِلى 

 أخذار الٝفت.

م ما ٜذ ٢ًخىٙها مً      ت ٔس شي الباخث أهه ال مىذوخت ًِ جٝذًم أوشاٗ مً الٍىاَش اللٍٕى ٍو

ب ًز ذان الذاُّ٘ت هدى ـّىبت، ئال أن ُخعً الّشك والخذٍس ٍض الن الفّاب أمام الذاسظين، ٍو ِ
ّ
ل

ىا ًىلب اإلاّلم مً الذاسظين  ت ٠ثيرة مؽتر٠ت بين لٕاث الّالم. َو  ٌىاَش لٍٕى
َ
ت حّلم الّشبُت؛ ٘ثمَّ

ت البذحهت لذي  ىالخُت الىاسدة في لٕاتهم إللٙاء حى مً اإلاخّت وظْبر ظِش أن ًز٠شوا الخّبيراث الـا

 الذاسظين.

 الكالم: مهارة -د

ا ِلى جٝذًم الخّبير الؽٙهّي ِلى      دسحذ اإلافادس الخاـت بىشاةٞ جذَسغ الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

زا الشأي ال ٔباس ِلُه لذي الباخثْين، بُذ أن جأخير مهاسة ال٢الم في َزا اإلاىهج  .21هٍيٍر ال٢خابّي  َو
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داء وخاحض هٙس ي  اإلاٝترح هابْ مً اإلاالخٍت ٠ما أؼير ئلى رل٤ في مىلْ ظابٞ؛ ٘هزٍ
ْ
اإلاهاسة ِٝبت ٠أ

بذ الجلُل أظباب لّٚ َإالء الذاسظين في مماسظت  ذ ِضا معّىد ِو أمام أٔلب الذاسظين، ٜو

 َزٍ اإلاهاسة لألظباب آلاجُت:

 مهاسة ال٢الم ًخم حّلمها في بِئت ٔير ِشبُت. -

ت. -  لّٚ الزخيرة اللٍٕى

 الخٗى والخجل. -

ي وٛش جذَسغ جٝلُذًت. -  جبّنِ

 .22ّٚ ٜذسة الذاسظين ِلى جىبُٞ ما حّلمٍى في دسوط الىدى والفٗشل -

طهما: -4 قة ثذَر  عزض وشاظي الىدى والصزف وظٍز

ت  -حّذ ٜىاِذ الىدى والفٗش        مً مٍاَش ُسقي اللٕت  -بما جمثله مً ٜىاهين ولىابي لٍٕى
ً
مٍهشا

ت مً ظم اث لٕت الٝشآن، ٠ما أن الّشبُت. ومً زم، ٘ان جل٤ الٝىاِذ دلُل أـالت وظمت خماٍس

جل٤ الٝىاِذ جد٢م اللٕت وجىحهىا هدى الاظخخذام الصحُذ لها، باإللا٘ت ئلى اسجباوهما بصحت 

اث  .23الٙهم وجىحُه اإلاّنى ت ِىذ جٝذًم مىلِى َُّ ٝت الىف ْ اخخُاس الباخثين ِلى الىٍش ذ ٜو ٜو

 الىدى.

ٝت ِلى هق ُمخخاس مخفل اإلاّنى، مخ٣امل      اث وحّخمذ َزٍ الىٍش ، ًإخز مً مىلِى اإلاىلُى

ٝت ئلى ج٣امل ٘شوُ اللٕت الّشبُت؛  الٝشاءة أو الىفىؿ ألادبُت أو ال٢خب الٝذًمت. وتهذٗ َزٍ الىٍش

ُُٙت، ٠ما أجها راث مّنى واضح ٌعهل ِلى اإلاخّلم ئدسا٠ه، ٘ال  ٘األمثلت الىاسدة في الىق أ٠ثر ٌو

 .24ٌؽّش بأهه مفىىْ

ىلٞ      ٝت ج -٠زل٤  –وٍُ ٝت ِلى وٍش ٝت الّشلُت بخالٗ الىٍش ٝذًم ٜىاِذ الىدى َزٍ الىٍش

ٝت الٝاـذة،  ٝت الّشلُت مىاظبت للمبخذةين. أما الىٍش ين أن الىٍش شي بّن التربٍى ذة. ٍو ـِ الٝا

ي خاحاث داسس ي اإلاشاخل اإلاخٝذمت ٘اجها جلّبِ
25.  

زا     خباس ِىذ حّلُم الّشبُت للىاوٝين بها، و٠زل٤ ِىذ حّلُم الّشبُت  َو الشأي ًإخز بّين الِا

ا ممً ًخم ئِذادَم لاللخداٛ ببرامج الذساظاث الّشبُت وؤلاظالمُت. أما الىالب  للىاوٝين بٕيَر

ٝت الّشلُت-في هٍش الباخثين   –الزًً ظٗى ًلخدٝىن ببرامج أخشي، ٘األ٘مل  عخّان بالىٍش ٌُ ؛ أن 

 ألظباب هز٠ش منها:

ل؛ ٘األمثلت معخٝاة مً الىق. -  لِعذ بداحت ئلى ئِذاد وجدذًذ وج٢ٙير وٍى

 مّنى ألامثلت واضح ٌعهل ِلى اإلاّلم ئدسا٠ه. -

 ألامثلت ٔير ُمفىىّت. -

ذة مً اهىالٛ الذاسط في الحذًث  - ـِ ٝت الٝا الا٠خٙاء باإلاّنى والاظخخذام اللٕىي بِىما جدّذ الىٍش

 اللحً، ُ٘فبذ بمْىأي ًِ التر٠يز ِلى اإلاّنى في أٔلب اللخٙاجه 
َ
ئلى المبي العلُم لأللٙاً؛ خؽُت

 .26ألاخىا٥
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م جدذ ِىىان حامْ مىظىم بـ "في        ٝذَّ
ُ
ومً الجذًش بالز٠ش أن ٜىاِذ الىدى والفٗش ظٗى ج

ج ِلى معاةل داللُت وبال  ير سخاب الّشبُت" خُث جىاٜؾ َزٍ الٝىاِذ باإللا٘ت ئلى الخٍّش ُٔت ٔو

لمه.  م لعاهه ٜو ّٝىِ  رل٤ مما ًفٝل ٜذساث الذاسط ٍو

خماد ِلى الحىاس ِىذ جىلُذ َزٍ        ىصح اإلاّلم ب٢خابت ألامثلت اإلاز١ىسة في الؽشح، والِا وٍُ

جي مً العهل ئلى الفّب، زم بلىسة الٝاِذة بأظلىب واضح وظهل و٠خابتها  ألامثلت، والاهخٝا٥ الخذٍس

هتهاء مً الؽشح ًىصُ اإلاّلم ألاظئلت بين الذاسظين الزًً ٌّملىن في ِلى العبىسة. وبّذ الا 

ت باإلحابت ًِ َزٍ ألاظئلت مً خال٥ الّمل الجماعّي. اث، زم جٝىم ١ل مجمِى  مجمِى

 الىضائل التعلُمُة: -1

 في العبىسة الز٠ُت وما      
ً
م َزا اإلاىهج اإلاٝترح باظخّما٥ ئم٣اهاث اإلاخخبر اللٕىي ممثلت ٝذَّ جخىلبه ًُ

مً حهاص ِشك وخاظىب؛ ٣٘ل َزٍ ألاحهضة جخما٘ش ِلى حّمُٞ الٙهم وجى٘ير بِئت حّلُمُت حُذة، 

ٞ وؤلازاسة، وججزب الذاسظين إلاىلُى الذسط، وحعاِذ ِلى ئؼشاٟ أ٠ثر مً  ى الدؽٍى ٠ما أجها جخىدَّ

٢زا ٌعاَم اإلاخخبر اللٕىي في ال .27خاظت في الخّلم، وجٝلل مً اللٍُٙت الضاةذة خّلُم اليؽي َو

 بالفىسة والحش٠ت، ومؽاَذة بّن الخىبُٝاث الّملُت، وئحشاء الحىاس
ً
 .28بخٝذًم الفىث مصحىبا

 الىصىص املعتمذة:  -6

 هىع الىصىص:  -6-3

ذ أؼاسث الهباش ي ئلى (Authenticًخألٚ اإلاىهج اإلاٝترح مً هفىؿ أـُلت       ( وأخشي حّلُمُت. ٜو

ُلت جدعم  ر ًِ الىاْٜ، ٠ما حعاَم في جىمُت أن اظخخذام الىفىؿ ألـا ٞ وحّّبِ باإلزاسة والدؽٍى

به في الٝشاءة ذ دِا ابً خلذون ئلى اظخخذام َزٍ الىفىؿ  .29الٙمى٥ الّلمي لذي اإلاخّلم وجٔش ٜو

 وسدث في ٠خب  .30في الخّلُم؛ ألجها جىمي اإلال٢ت اللعاهُت
ً
لُه، ٘مً اإلاضمْ أن ًخممً اإلاىهج ٜففا ِو

ت في ٠خب الترار الترار والصحٚ واإلاجال   أو و٘ش
ً
ذ ًجذ الباخث خبرا ث ومىاْٜ ؼب٢ت اإلاّلىماث. ٜو

 ُ٘دّى٥ِ َزا الىق ئلى هق حّلُمي.

 شزوط الىص القصص ي:  -6-2

ا في هفىؿ اإلاىهج اإلاٝترح، وجأحي َزٍ الؽشوه ِلى َزا الىدى:     َش
ُّ
 زمت ؼشوه ًجب جى٘

 مشاِاة خفاةق الذاسظين -أ

شاعي مُىلهم،  أن - ُ الٝفق والىىادس وألاخباس بما ًىاظب ألارواٛ اإلاخخلٙت للذاسظين، ٍو جدىىَّ

اث ئدسا٠هم.  ومعخٍى

ت ختى ال جىٝبن هٙىط الذاسظين بما ًإزش في الّملُت الخّلُمُت. -  الىأي ًِ الٝفق اإلاأظاٍو

 .31جٝذًم ٜفق جدىاو٥ مؽ٢الث ٌّاهيها الذاسظىن  -

 ٜفق السحش والّؽٞ وظ٤ٙ الذماء، و١ل ما ًذٔذٓ ٔشاةض الذاسظين. ججىب -

 اللغة -ب
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َ والخىابت - ب لٕت الِى  .32ججىُّ

ت اإلابالٖ ٘يها؛ ألجها جدخاج ئلى حهذ ٠بير في الٙهم -  .33البّذ ًِ ألاظالُب اإلاجاٍص

 .34اظخخذام الجمل الٝفيرة، والّباساث الشؼُٝت -

 إلاعخىي الذاسظين.ال٢خابت بأظلىب لٕىّي مىاظب  -

 لبي ِذد ال٣لماث الجذًذة في ١ل هق ٜذس اإلاعخىاُ. -

ىضح اإلاّنى. - ّين ِلى الٝشاءة الصحُدت ٍو ٌُ اث بما   لبي الىق في حمُْ اإلاعخٍى

 ألافكار -ج

ٗى   35أال ج٣ىن ال٢ٙشة ظارحت - ت الذاسط، أو ِمُٝت ال ٌعخىُْ الذاسط الٜى ِلى هدى ًثير سخٍش

 ِلى مٕضاَا.

 .36ن بّىاءة وجذِى ئلى الُٝمأن ج٣ى  -

 .37أن جمذ الذاسط باإلاّاٗس واإلاّلىماث -

 .38أن جخممً الٝفت ٢٘شة حذًذة -

 ألاخذاث -د

 .39أن جدعم ألاخذار بالىلىح والحش٠ت الحُت والخٙاِل -

 .40ِذم اإلابالٕت ورل٤ بالخشوج ًِ اإلاألٗى -

- .ٞ  الدؽٍى

مُْ مىه خي الحذر الشةِس ي ِذم ؤلا٠ثاس مً ألاخذار؛ ختى ال ًْٝ الذاسط في  - خيرة، ٍو

 .41للٝفت

 الشخصُات -هـ

 .42أن ج٣ىن الصخفُاث مألى٘ت للذاسظين ومىاظبت لثٝا٘تهم -

 .43أن ج٣ىن مؽبّت بالُٝم ؤلاوعاهُت الّلُا -

 أن ج٣ىن واُّٜت. -

؛ مما ًإدي ئلى حؽخِذ رًَ الذاسط -
ً
 .44أال ٣ًىن ِذد الصخفُاث ٠بيرا

 .45الخلى مً الخىاٜن -

 الٝذسة ِلى ؤلاٜىاُ. -

 العقذة -و

 .46ًجب أال جأحي النهاًت )خل الّٝذة( مباؼشة بّذ ٌهىس الّٝذة -

 .47أن ج٣ىن الّٝذة ُمد٢مت وبعُىت وواضحت -

 .48أن جٝىم الّٝذة ِلى خىادر ومىاٜٚ مترابىت -

داٟ الّٝذة ِلى ًذ شخفُاث ٔير مٙخّلت -
ُ
 .49أن ج

 الثاوي: دسط همىرجي للمىهج الٝفص ي اإلاٝترح: اإلادىس 
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شَِج  َٙ خاُح ال ْٙ ْبُر ِم  الفَّ

: ثمهُذ
ً
 أوال

 أحب ًِ ألاظئلت آلاجُت: -أ

 َل واحهذ مؽ٣لت مالُت مً ٜبل؟ -1

 ئلى مً جلجأ ئرا واحهذ َزٍ اإلاؽ٣لت؟ وإلاارا؟ 2-

 اخخجذ ُ٘ه ئلى اإلاا٥، ووضح مارا ّ٘لذ لحل اإلاؽ٣لت. - 3
ً
 ار٠ش مىٜٙا

، وأهذ بداحت ئلى َزا اإلاا٥، ٘مارا جّٙل. لى 
ً
ض ماال  ولَب مى٤ ـذًٞ ٍِض

ْن ١لمت ل٣ل مّنى: -ب  ١ّىِ

 ................ : أسك جدُي بها اإلاُاٍ مً حمُْ الجهاث.                 -1  
 ي ة ج ٥

 ن س ب ص

ذ مّين. ................ : ما٥ - 2  ًأخزٍ ؤلاوعان مً شخق أو اإلافٗش ِلى أن ًشدٍ في ٜو
 ن ٟ ن

 ب د ة

 

ا.-3  يَر ما مً ٘شاػ و٠شاس ي وسجاحُذ ٔو  ................. : مخاُ البِذ واإلا٢خب وهدَى
 أ و ا

 ر ط ر

 ................. : سحل ٌٕىي وحهه وال ًٍهش مىه ئال ُِىاٍ. -4
 ٥ ٛ ؿ ن

 ُ س ي م

 .................. : مؽ٣لت ٠بيرة ٜذ ًىاحهها ؤلاوعان. -5 
 م و ث

 ٓ ن ح

َب ِمً شخق ما أن ًتٟر الّمل. -6
َ
ل
َ
 ................... : و

 ُ ؤ م

 ه ص ٥

 

: مهارة الاضتماع
ً
 ثاهُا

 اظخمْ ئلى الىق، زم أحب ًِ ألاظئلت آلاجُت: -أ

 ما ِىىان الٝفت؟ -1

ا في الٝفت. ار٠ش اظم -2  شخفُت وسد ر٠َش

ّذ أخذار الٝفت؟ -3  متى ٜو
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 أًً داسث أخذار الٝفت؟ -4

ىت رَىُت ألَم أخذار الٝفت.  اظخمْ ئلى الٝفت مشة أخشي، زم اسظم خٍش

 

   
ً
 بدشا

ُ
مت ْذ ١اَن خٍض ِت. ٜو شِة ببالِد الؽاِم في ِهِذ الخالِ٘ت ألامٍى ٍش في مىىِٝت الجٍض

ْ
ًُ ِبؽ  ب

ُ
مت ٍض

ُ
ِاَػ خ

في الّىاِء؛ لْم ًٝفْذ بَِخه مدخاٌج ئال وأحض٥َ له الّىاَء، مً دون أن ًيخٍش مىه ١لمت ؼ٢ش. وبمشوِس 

 ١لَّ ماِلِه ِلى الٙٝشاِء ختى ال
ُ
مت َٞ خٍض ِْ أزاِر بِِخِه، ٘لْم ًدضْن ألنَّ ما ِىَذ هللِا الىِٜذ اهٙ  ئلى بُ

ىشَّ

. ٍٛ  با

مت ئلى    ان ما حعشبذ أهباء خٍض مت، ل٢ىه لم ًمذ ًذٍ ألخذ. وظِش جشا٠مذ الذًىن ِلى ِلى خٍض

مت التي جٙخذ ألا٠باد،  شة ٢ِشمت بً الُٙاك؛ ٘دضن إلاا اهتهذ ئلُه أخىا٥ خٍض خا٠م مىىٝت الجٍض

 
ً
شس أن ٌعاِذٍ ظشا  . ٜو

 مً بِذ اإلاا٥. ورل٤ بّذ أن أوص ى صوحخه بأن    
ً
 مّه ماال

ً
مت خامال  خٍض

ً
 ٜاـذا

ً
اهىلٞ ٢ِشمت لُال

مت  ذ خاو٥ خٍض مت اإلاا٥، ٜو ل ٢ِشمت وٛش الباب، وأِىى خٍض ىذما ـو  بُنهما. ِو
ً
ًبٝى َزا ألامش ظشا

مت مٝى م الزي ظاِذٍ ول٢ىه لم ٌعخىْ؛ ٘ٝذ ١ان خٍض .أن ٌّٗش شخفُت الشحل ال٢ٍش
ً
 ّا

ابل الخلُٙت ظلُمان بً ِبذ اإلال٤ الزي ٘شح بشؤٍخه،     مت ئلى دمؽٞ، ٜو وبّذ صمً، ظا٘ش خٍض

: إلاارا لم ٌعاِذٟ 
ً
لت، ٘دذزه ًِ اإلاؽ٣له التي واحهها؛ ٘ٝا٥ له ٔالبا وظأله ًِ ظش ُٔبخه الىٍى

ىا، أـذس الخ ُخه. َو شة ٢ِشمت بً الُٙاك؟ ئن أؼٝى الىالة مً ؼُٝذ به ِس  والي الجٍض
ً
لُٙت أمشا

مت لُدل مدله.  بّض٥ ٢ِشمت، واخخاس خٍض

 في بِذ اإلاا٥، وس٘ن ٢ِشمت أن ًىضح له    
ً
مت لُدعلم الىالًت مً ٢ِشمت، ٘ىحذ هٝفا رَب خٍض

مت سظالت ئلى الخلُٙت، وؼشح ٘يها ما خذر؛ ٕ٘مب الخلُٙت وأمش  ُ٘ما أهٙٞ َزا اإلاا٥؛ ٘أسظل خٍض

 بسجً ٢ِشمت؛ لخبذًذ ما٥ اإلاعلمين.

مت بالعش؛ ّ٘ٗش أن ٢ِشمت َى     شسث أن جخبر خٍض خضهذ صوحت ٢ِشمت إلاا خذر لضوحها ألامين، ٜو

مت لحٍت في ئخباس الخلُٙت بدُٝٝت ألامش؛ ٘ٝشس  الشحل الزي ظاِذٍ في مدىخه. ٘لم ًتردد خٍض

 ألماهخه وئخالـه. ٘اظخٝبل الىالُان الخ
ً
 ِلى زالر والًاث هٍشا

ً
بر العاسَّ الخلُٙت حُّين ٢ِشمت والُا

 لم جخىْٜ 
ً
، ٘ان هللا ظيرص٤ٜ ؼِئا  أْن جخعٍش

ً
 لم جخىْٜ ًىما

ً
ولعان خالهما ًٝى٥: ئرا خعشث ؼِئا

 أن جمل٢ه.
ً
 ًىما
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 ُمعجمي                                              
ْ  –جشا٠م  –حعشب  -دًىن  –جشا٠مذ  –أزار  –أحض٥  ال٣لماث ىَّ

َ
 -أؼٝى  – مدىت –جبذًذ  –ِْض٥  –ُمٝ

ْ -حُّين  –ًتردد   جخٜى

لىش ئلى  الّباساث
ُ
 لعان الحا٥ –ًدل مدل  -أوص ى بـ  –ًٙخذ ألا٠باد  –َادب البا٥  –أ

 

: مهارة القزاءة 
ً
 ثالثا

 اٜشأ الىق ٜشاءة جمهُذًت، زم أحب ًِ ألاظئلت آلاجُت: -1

 َاِث مّاوي ال٣لماث التي جدتها خي: -أ

1- .
ً
 ٠بيرا

ً
 جشا٠مذ دًىن ئبشاَُم ِىذما بنى بِخا

ذ.-2  حعشب اإلااء ئلى العُٙىت ِىذما اؼخذث الٍش

 ِض٥ الشةِغ الىصٍش اإلاهمل. -3

 الحا٠م الّاد٥ ال ًبذد زشواث الىوً. -4

 واحه الشظى٥ مدىت ِام الحضن.  -5

، ٘أحض٥ له الّىاء وأِىاٍ مئت دًىاس. -6
ً
 ولب الٙٝير مً الٕني دًىاسا

ه أخٌذ.    -7 ؛ ختى ال ٌّ٘ش
ً
 دخل العاٛس البِذ مٝىّا

٢عها:  -ب  ـل بين ال٣لمت ِو

 ) أ (                                    ) ب (                          

 الّىاء                                          ظّادة                  

 ِالهُت                              َادب                               

ادة                                                                ٍص
ً
 ظشا

 ِض٥                                             ألاخز                 

ِلٞ                 
َ
 هٝق                                             ٜ

َن                   يَّ َِ  مدىت                                              

 َاِث حمْ ال٣لماث التي جدتها خي في الجمل آلاجُت: -ج

 ٌِّؾ مدمذ في مىىٝت َادةت. -1    

شة ٌّخمذون في وّامهم ِلى ألاظماٟ. -2      ظ٣ان الجٍض

َب الىبي -3     ِ
ّٝ  ادٛ ألامين.بالف -ـلى هللا ِلُه وظلم -لُ

 الضلضا٥ اإلاذمش مدىت ٠بيرة. -4    

 بهزا العش. -5    
ً
 ًا أخمذ، ال جخبر أخذا

 معخّمال الّباساث آلاجُت: -د
ً
 ١ىن حمال

لىش ئلى : -1
ُ
 ا

 ًىىلٞ ئلى : -2
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 ًدل مدل :  -3

 أمش بـ : -4

 جشا٠م ِلى : -5

 ماث اإلاىاظبت في الجمل آلاجُت:َاث ١لماث مىاظبت مً ١ل حزس لٕىي، زم امأل الٙشأاث بال٣ل -َـ 

 
 الجملت الجزس اللٕىي 

 

َـ  د   ُ 

 

 ًذسط أدي في ....... جدَُٙ الٝشآن. -1

 ُبني اإلاسجذ ألامىي في ........الخلُٙت الىلُذ بً ِبذ اإلال٤. -2

 ...........الجىىُد الٝاةذ ِلى الىفش أو الؽهادة. -3

ْ الشةِعان ..........مهمت. -4
َّ
 ٜو

 خالذ، التزْم بـ ...........ًا  -5

 

 ح ٟ م

 رَب الٝاض ي ئلى...............لُإدي ِمله. -1

ض ........ِاد٥. -2  ِمش بً ِبذ الٍّض

ْ الٕمب، و.......في أِفاب٤.-3  ًا ئبشاَُم، ال ج٢ً ظَش

 َزا العاٛس .........ِلُه بالسجً خمغ ظىىاث.-4

اسة -5  مٙاحئت إلافىْ ئهخاج العُاساث. ٜام سةِغ ..........بٍض

 

 

 ٛ د م

 

 الّب ال٢شة بـ ............ -1

 ..............الابً الباس َذًت ٔالُت ألمت. -2

 في حمُْ اإلاجاالث. -3
ً
 حؽهذ بالدها ..........٠بيرا

 ِمً أًً أهذ .........-4

 أختي والبت في اإلاعخىي............. -5

 زم أحب ًِ ألاظئلت آلاجُت: اٜشأ الىق ٜشاءة جدلُلُت، -2

المت )    ( أمام الّباسة الخىأ، زم صحح الخىأ: -أ  لْ ِالمت )    ( أمام الّباسة الصحُدت، ِو

مت بً بؽ -1  ٗش خٍض  )    (          ش بال٢شم.                   ُِ

 )    (         مت.                          ال ٌّٗش الخلُٙت خٍض -2

مت مً ماله الخاؿ.       ٢ِشمتظاِذ  -3  )    (             خٍض

 في بٕذاد.     -4
َ
مت  خٍض

ُ
 )    (                        الخٝى الخلُٙت

 ِلى الؽام.                               )    ( -5
ً
 ١ان ٢ِشمت والُا

 اختر ؤلاحابت الصحُدت: -ب

ل ٔمب الخلُٙت مً ٢ِشمت ألهه لم ) ًضس  -1 ذ وٍى مت  -الخلُٙت مىز ٜو ًىلب  -ٌعاِذ خٍض

 اإلاعاِذة(.

مت ألهه ) ًىٙٞ ِلى أظشجه ال٢بيرة   -2 (. –ظذّي   –جشا٠مذ الذًىن ِلى خٍض
ً
 ٠بيرا

ً
 بنى ٜفشا

 ِلى )والًت واخذة  -3
ً
 والُا

َ
 ٢ِشمت

ُ
ن الخلُٙت  والًخين(. -زالر والًاث  -ِيَّ
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 في اإلاا٥ َى ) ا -4
ً
مت  –لخلُٙت الصخق الزي ا٠دؽٚ هٝفا  ٢ِشمت (. –خٍض

 لـ ) ج٢ؽٚ العش  -5
َ
مت  (.   –حؽ٢ٍش ِلى اإلاعاِذة  –صاسث صوحت ٢ِشمت خٍض

ً
 جىلب ماال

 أحب ًِ ألاظئلت آلاجُت: –ج     

مت ِىذما هٙذ ماله؟ -1  بم ؼّش خٍض

مت؟ -2  إلاارا أخٙى ٢ِشمت شخفِخه ِىذما ظاِذ خٍض

 َل ولْ ٢ِشمت هٙعه في مؽ٣لت؟ وضح.-3

 اِذث الضوحت ٢ِشمت في الخشوج مً السجً؟٠ُٚ ظ-4

ن. -5 مت؟ بّيِ  َل ١ان مً الىاحب ِلى ٢ِشمت أن ًخبر الخلُٙت بأمش خٍض

مت؟ وضح.-6 ل الخلُٙت ِىذما ِض٥ خٍض  َل حعجَّ

مت وظّذ بلٝاةه؟-7  في سأ٤ً، إلاارا أخبَّ الخلُٙت خٍض

 مارا جّٙل لى ٠ىذ في م٣ان ٢ِشمت؟ -8

 آخش للٝفت.-9
ً
 َاِث ِىىاها

 لْ ِالمت )    ( في اإلا٣ان اإلاىاظب: -د
 ؤلاًثاس ؤلاخالؿ العجلت الّذ٥ الىجذة السخاء ألاماهت الصخفُت

        الخلُٙت

مت         خٍض

        ٢ِشمت

        الضوحت

 القزاءة املىضعة:  -1

 ال  ابدث  
ً
شا في ؼب٢ت اإلاّلىماث ًِ شخفُت الخلُٙت ألامىي ظلُمان بً ِبذ اإلال٤، زم ا٠خب جٍٝش

ذ ًِ   ١لمت، واِشله ِلى صمالة٤.        200ًٍض

: في سخاب الّشبُت  
ً
 سابّا

مت لُدعلم الىالًت مً ٢ِشمت ( ٘لمارا اظخخذم اإلاإلٚ ١لمت )  -أ وسد في الٝفت ِباسة ) رَب خٍض

 ذم ) ٌعخلم( ؟ًدعلم( ولم ٌعخخ

 أو سظالت ....ئلخ، أما ١لمت ) ٌعخلم ( 
ً
عخخذم ١لمت ) ًدعلم ( ِىذ ؤلاؼاسة ئلى جلٝي َذًت أو ماال

ُ
ح

٘اجها حعخخذم في ظُاٛ واخذ ٘ٝي، ورل٤ ِىذما ًىٗى الحاج أو اإلاّخمش خى٥ ال٢ّبت ُ٘ٝبل 

 الحجش ألاظىد أو ًلمعه أو ٌؽير ئلُه ِىذما ًخّزس الىـى٥ ئلُه.

ب:  اختر ؤلاحابت الصحُدت جذٍس

ٚ ساجبه. -) حعلم   اظخلم ( اإلاٌى

 حعلم( الحجش ألاظىد. -واٗ أبي خى٥ ال٢ّبت و) اظخلم 

 حعلم ( حاةضجه. -الالِب الٙاةض ) اظخلم -3

 وسد في الٝفت ِباسة ) مً دون أن ًيخٍش مىه ١لمت ؼ٢ش( ٘ما الٙٛش بين الؽ٢ش والحمذ؟ -ب
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ؽ٢ش، ٘هى باللعان والٝلب والجىاسح.أما الحمذن ٘اهه ٣ًىن في الحمذ ًخخق باللعان، بخالٗ ال -

٣ىن ٠زل٤ بذون َزٍ الىّمت، بخالٗ الؽ٢ش الزي ًأحي هدُجت جٝذًم خذمت.  مٝابل وّمت، ٍو

ب: اختر ؤلاحابت الصحُدت مً الٝاةمت   جذٍس

               
ً
دمذ  –الحمذ   -) ؼ٢شا  ٌؽ٢ش(     -ًُ

: ......هلل.ظألذ حاسي اإلاٍشن ًِ صحخه  -1
ً
 ٘أحاب ٜاةال

 .........الّبذ سبه ِلى وّمت اإلاا٥.-2

دمذ ِلى م٢شوٍ ظىاٍ. -3 ًُ  .......هلل الزي ال 

4- .
ً
 ًا أخمذ، .......؛٘ٝذ ظاِذجني ٠ثيرا

ُبت؟ -ج ِٔ ُبت و
َ
لت ( ٘ما الٙٛش بين ٔ ُبخه الىٍى

َ
 وسدث في الىق ِباسة ) وظأله ًِ ظش ٔ

َبت( مفذس الّٙل ٔاب ٌ - ُْ َذ، وحمّها ُٔباث، ومً رل٤ ٜىلىا: والذ ُٔبت ) َٔ ُّ ُٕب أي َب

َُبت( ٘هي مً الّٙل ٔاب بمّنى أن ًز٠ش ٘الٌن أخاٍ مً وساةه بما ُ٘ه مً  ِٔ اإلاعا٘ش.أما ١لمت ) 

ا. عىءٍ ر٠َش ا َو  ُِىب ٌعتَر

ب : امأل الٙشأاث بال٣لمت اإلاىاظبت مً الٝاةمت   جذٍس

ُبت (                    ِٔ ُبت / 
َ
ٔ ( 

 جٟش ِباط اإلاجلغ ِىذما اهفٗش الىاط ئلى الـ.......... -1

 لـ ......ولذَا. -2
ً
 ب٢ذ ألام ب٣اًء خاّسا

 .........مّفُت هلل.

 ًا ُبني، ال جيؽٕل بالـ...........والىمُمت. 

 وسدث ١لمت ) َسْجً( في الىق، ٘ما الٙٛش بُنها وبين ١لمت ) ِسْجً(؟ -د

ْدَبغ ١لمت ) َسجً ( مفذس للّٙل:  - ًُ ْسُجً أي َخَبَغ، أما ١لمت ) ِسْجً ( ٘هي اظم م٣ان  ٌَ  ًَ َسَج

 ُ٘ه اإلاسجىن.

ب : امأل الٙشأاث بال٣لمت اإلاىاظبت مً الٝاةمت  جذٍس

 ) َسْجً / ِسْجً  (                   

 العاٛس في .............-1

 َزا الـ.......... مملىء باإلاجشمين. -2

ت بّذ .......اظخمشَّ ظىت. -3  ئلى الحٍش
ً
 ًخىلْ اإلادبىط ٌلما

 خ٢م الٝاض ي بـ .......... اإلاتهم ظيخين.

 وسدث الجمل آلاجُت في الىق: -َـ 

1- .
ً
مت ظشا  ٘ٝشس أن ٌعاِذ خٍض

2- .
ً
 مّه ماال

ً
 اهىلٞ ٢ِشمت...خامال

3- .
ً
ا٥ له ٔالبا  ٜو
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ً
 ؟ وما دالالتها؟ وما ئِشابها؟٘لمارا حاءث َزٍ ال٣لماث التي ٘ٛى الخي مىفىبت

ُى الّٙل، ٠ما أجها  -َىا  -لى جأملذ ال٣لماث اإلاؽاس ئليها، لىحذَث أجها جبين - َُئت الٙاِل ِىذ ٜو

(. ئرن حٍّشٚ 
ً
ّشب َزٍ ال٣لماث ) خاال

ُ
ئحابت ًِ ظإا٥ ًبذأ باظم الاظخٙهام ) ٠ُٚ (. مً َىا ح

ُى  ٚ ًبين َُئت ـاخب الحا٥ ِىذ ٜو  الّٙلً أو ًبين ٠ُُٙت خذور الّٙل.الحا٥ َى: ـو

ٚ ( اإلاز١ىسة في الخٍّشٚ العابٞ، والجىاب َى  –َىا  –ولّل٤ حعأ٥      ما اإلاٝفىد ب٣لمت ) ـو

 ٠أن ًأحي في ـىسة ) اظم الٙاِل ( ٠ما في اإلاثالين الثاوي  –في الٕالب  -أنَّ الحا٥
ً
٣ًىن مؽخٝا

ير رل٤ في حم ذ ٣ًىن ) اظم مّٙى٥( ٔو . والثالث. ٜو
ً
 ل أخشي مثل: جش٠ُذ الباَب مٙخىخا

ٚ (؟ وؤلاحابت هي أنَّ َزٍ ال٣لمت )        ( اإلاز١ىسة في اإلاثا٥ ألاو٥ ) ـو
ً
َوُسبَّ ظاةل: َل ١لمت ) ظشا

 .
ً
، ِاد أبي ٘جأة

ً
، ١لمخه مؽا٘هت

ً
ما

ْ
: حاء ِبذ هللا س٠

ً
٤َ أن جٝى٥ مثال

َ
ل
َ
زا حاةض، ٘  مفذس ( َو

ذ ٌعأ٥ أخذ٠م: َل ًم٢ً أن    جخممً الجملت أ٠ثر مً خا٥؟ والجىاب: وّم، ١ان ًٝا٥: اهىلٞ  ٜو

  ) 
ً
 ( خا٥ أولى، و١لمت ) خامال

ً
ا .٣٘لمت ) معِش

ً
 مّه ماال

ً
 خامال

ً
ا  ٢ِشمت معِش

 خا٥ زاهُت.

، والىاو خٗش ِىٚ، 
ً
 ( خاال

ً
ا  ؟ َىا، حّشب ١لمت) معِش

ً
 خامال

ً
ا وآلان، مارا لى ٜلىا: ٢ِشمت معِش

 ( اظم م
ً
المت هفبه الٙخدت.و١لمت) خامال  ّىٗى مىفىب ِو

ب: امأل الٙشأاث بدا٥ مىاظبت   جذٍس

ل مدمٌذ .........ظُاسجه الجذًذة. -1  ـو

2- . ٍش  هام الىٙل........في ظٍش

 خشج الجىىد....... أظلحتهم. -3

4-    .........  اظخٝبلذ المُٗى

 و_ اظخخذام الٙاـلت اإلاىٝىوت) ؛(:  

عخخذم الٙاـلت اإلاىٝىوت في مىالْ، هز٠ش منها ما حاء في الىق، ِلى الىدى آلاحي:     
ُ
 ح

 أن ٣ًىن ما بّذَا هدُجت إلاا ٜبلها:

شة ٢ِشمت بً الُٙاك؛ ٘دضن إلاا اهتهذ ئلُه   مت ئلى خا٠م مىىٝت الجٍض ان ما حعشبذ أهباء خٍض وظِش

مت   أخىا٥ خٍض

  أن ٣ًىن ما بّذَا ظببا إلاا ٜبلها: -2  

مت   م الزي ظاِذٍ، ول٢ىه لم ٌعخىْ؛ ٘ٝذ ١ان خٍض مت أن ٌّٗش شخفُت الشحل ال٢ٍش خاو٥ خٍض

.
ً
 مٝىّا

ب: بين ظبب اظخخذام الٙاـلت اإلاىٝىوت ُ٘ما ًلي   جذٍس

1- .
ً
با َّ  هام مدعً بّذ مىخفٚ اللُل؛ ٘اظدَُٝ ُمْخ

ُن؛ لّذم اظخماِه لخّلُماث الىبِب. -2  اإلاٍش
َ

ٚ
ْ

ؽ ٌُ  لم 

 اإلادالشة؛ ألهه مٍشن.ٔاب ظُّذ ًِ  -3
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 لم ًأِث صباةً لؽشاء البماتْ؛ ٘أٔلٞ أخمذ اإلادل. -4

: مهاسة ال٢خابت
ً
 خامعا

 ا٠خب خاجمت أخشي للٝفت. -أ

 العبب: -ب
ً
 ا٠خب شخفُت أعجبخ٤ مً الٝفت مبِىا

 الصخفُت:.................................      

 ..العبب:.................................      

 ا٠خب زالر حمل جمثل آلاحي: -ج

 البذاًت:.....................................    

 الّٝذة:.....................................   

 الحل:.......................................   

ىالخُت آلاجُت في حمل جفىس أخذار الٝفت: -د  اظخخذم الخّبيراث الـا
ىال  الجملت اإلاّنى حيالخّبير الـا

َذ في الجىِد  باسي الٍش ًُ  
ً
م حذا / ٠ٍش   َظِذيٌّ

  لم ٌعخىْ الىىم ٠دل العهاد ُِنّي) ٘الن(

  أٜبل اللُُل  أسدى اللُل ظذوله

ه
َ
نُّ أهاِمل ُّ   ًىذم ٌَ

شَِح  أزلج ـذس) ٘الن (
َ
٘  

 أِذ ـُأت الٝفت. -َـ 

: مهاسة ال٢الم
ً
 ظادظا

 ًِ الذسوط اإلاعخٙادة مً الٝفت.-1  
ْ

 جدذر

 ظلىب٤.أاسِو الٝفت ب -2  

ل الٝفت بالخّاون مْ صمالة٤. – 3 ِ
ّ
 مث

 ما الّباساث التي جٝىلها في اإلاىاٜٚ آلاجُت: -4

 الىُٜى في مؽ٣لت.

 ٠بيرة.
ً
 سؤٍت ئوعان ٌّاوي مؽ٣لت

ل. ض ِل٤ُ، لم جٍش مىز صمً وٍى  سؤٍت شخق ٍِض

 . مجيء الِعش بّذ الّعش

 اخخباس ٜفير

ْح ِالٜت الؽىاَذ آلاجُت بأخذار الٝفت:-  وّضِ

ِىه هللُا، ومً  -أ
ْ
ٕ ٌُ ه هللا، ومً ٌعخًٕ  ُّٙ

ِّ
ٌُ  

ْ
ٚ ِٙ

ّْ ًْ ٌْعَخ ى هللا ِلُه وظلم: " وَم
َّ
ٜا٥ سظى٥ هللا ـل

ٍُ هللا". ْر َفّبِ
ًُ ر   ًخفبَّ

 ًٝى٥ الؽاِش: -ب
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َخلْ  بْين    
َ
                         و٠ال َزًً ئْن صاَد ٜ

ٌ
َبت

ْ
 جبزًٍش وبخٍل ُسج

 ًٝى٥ الؽاِش:  -ج

              والعشُّ ِىَذ ٠شاِم الىاِط م٢خىمُ     
ٌ
ًْ له ؼٗش ِخُم العشَّ ئال َم

ْ
٢ ًَ  ال 

 ًٝى٥ الؽاِش: -د

ْع      ُِ ْشَبٍت            ٘ال 
ُ
ّلِ ٠

ُ
٤ْ بدبِل الفبِر في ١ َمعَّ

َ
ْعُش ج ٌُ ُبُه  ُٝ ّْ ٌَ  

َ
 ٌش ئال ظٗى

ٝت الّىاء أ٘مل مما وّىي. " -َـ   جٝى٥ الح٢مت: " وٍش

ٖ العّادة."  -و
ُ
، ومً ٢ًثر مً خمذ هللا ًبل ِثر مً خمذ هللا ًٝخله الهمُّ

ْ
٢ ًُ  ًْ  ُٜل: " َم

 هخاةج البدث:

ل الباخث للىخاةج آلاجُت: َـّ  جى

ذة جٙط ي ئلى جدُٝٞ ألاَذاٗ الخّلُمُت  جمخل٤ الٝفت اإلاخخاسة بّىاًت مٝىماث وخفاةق ٍ٘ش

 اإلايؽىدة.

ٗش وبالٔت ...ئلخ  اإلاىخى الخ٣املي الزي ًىىلٞ مً الىق إلاّالجت ٘شوُ اللٕت الّشبُت مً هدى ـو

م اللٕت بفىسة وبُُّت جخخىى الحىاحض اإلافىىّت بين َزٍ  ّٝذِ ٌّضص ِملُتي الخّلُم والخّلم، ٍو

 الٙشوُ.

 جٝذًم اإلاهاساث ألا 
ً
ٝا  ٌّمٞ حّلُم الّشبُت وحّلمها، ٠ما ًجب أن ًأحي جشجِب َزٍ اإلاهاساث ٘و

ً
سبْ مّا

 لحاحاث الذاسظين، وباظخىاُل آسائهم والاظخئىاط بما ًشاٍ اإلاّلمىن.

زمت مّاًير جد٢م ِملُت اخخُاس الىفىؿ الٝففُت، وحؽمل َزٍ الىفىؿ مشاِاة خفاةق 

ٝذتها.الذاسظين، والىٍش في لٕت الٝفت وأ٣٘اَس  ا وأخذاثها وشخفُاتها ِو

ت راث أزش ئًجابي في حّلُم اللٕت الّشبُت وحّلمها، ومً زم ًجب أال جخلى منها اإلاىاهج  ألالّاب اللٍٕى

 اإلاّذة لهزا الٕشك.

ىالخُت  التي  (idioms)ًخىلب اإلاعخىي اإلاخٝذم جضوٍذ الذاسظين بٝذس مىاظب مً الخّبيراث الـا

 ص ي.جدىأم مْ أخذار الىق الٝف

مً ألاَمُت بم٣ان جٝذًم دسوط َزا اإلاىهج الٝفص ي اإلاهاسي في مخخبر اللٕت لالظخٙادة مً ئم٣اهاجه 

 وصٍادة داُّ٘ت الذاسظين هدى حّلم الّشبُت.

ير رل٤، مْ مشاِاة  باث ٔو ت في جالُ٘ٚ الىفىؿ والخذٍس جٝذًم ألامثا٥ والح٢م والؽىاَذ الؽٍّش

 ولىح اإلاّاوي.

 ثىصُات البدث:

ذ مّذي اإلاىاهج بمىاد  ُٜام اإلاإظعاث الخّلُمُت بجمْ الٝفق الؽاةٝت اإلاىاظبت للذاسظين لت٘ر

عخٙاد منها، وال ًخفذي لهزا الّمل ظىي الخبراء اإلابذِين. ٌُ  زشة 

 ِذم الا٠خٙاء بالٝفق الترازُت، وجٝذًم الٝفق التي جفىس الحُاة اإلاّاـشة.
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للٝفق اإلاؽهىسة التي جالةم الثٝا٘ت الّشبُت الاهٙخاح ِلى آلاداب الّاإلاُت وجٝذًم ملخفاث 

 وؤلاظالمُت.

ب الذاسظين ِلى ٠خابت الٝفت الٝفيرة، زم ئحشاء معابٝاث في َزا الفذد.  ئٜامت وسػ ِمل لخذٍس

 ئِذاد ظلعلت لخّلُم الّشبُت جٝىم ِلى اإلاىهج الٝفص ي.

تراٗ بعجضها اللهم ِلمىا ما ًىّٙىا، واهّٙىا بما ِلمخىا، وألهمىا ؼ٢ٟش ِلى ما أو  لُدىا، والِا

ٛى ١ل ري ِلم ِلُم( ًىظٚ   .76وجٝفيرها، ٘أهذ الٝاةل: )٘و

 إلاخاالت: 
 

ت اللبىاهُت، ه ٘إاد 1  .24م( ؿ2010، 2ٜىذًل، ً٘ ٠خابت الٝفت )الٝاَشة: الذاس اإلافٍش
ًىٍش: د. أخمذ مدمذ هىبي )وآخشان(، أزش جىُى أبّاد الفىسة في الٝفت ؤلال٢تروهُت ِلى جىمُت الز١اء اإلا٣اوي لخلمُزاث الفٚ   2

اك،  اسة: (https://elexedutech.wordpress.com) م، ؼب٢ت اإلاّلىماث2013ألاو٥ ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ، الٍش خ الٍض ، جاٍس

 م.30/1/2017
ًىٍش: مىيرة مدُل اإلافبدُين، أزش اظخخذام الٝفت اإلاشججلت في جىمُت مهاسحي اإلاشوهت والىالٜت ؤلابذاُِت لذي ُِىت مً والباث  3

ت اإلاخخففت، اإلاجلذ التربُت الخاـت في ١لُت الذساظاث الخىبُُٝت وخذمت اإلاجخمْ، حامّت اإلال٤ ظّى  ، 2د، اإلاجلت الذولُت التربٍى

  .1086م، ؿ 2013، 11الّذد 
ا  4 اإلاعخىي الخامغ )١ىالا إلابىس: مش٠ض اللٕاث –د. ِبذ الىاـش ِثمان ـبير، اإلاادة الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

ا، د.ه، د.ث(.   بالجامّت ؤلاظالمُت الّاإلاُت بماليًز
ا - 5 ال٢خاب ألاظاس ي، الجضء الثالث )١ىالا إلابىس: مش٠ض اللٕاث بالجامّت –د. ِاـم شحادة ِلي، حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

ا، ه  .21م( ؿ2011، 4ؤلاظالمُت الّاإلاُت بماليًز
ا )١ىالا إلابىس: -6 مش٠ض اللٕاث بالجامّت ؤلاظالمُت مدمذ ظُذ أخمذ ِثمان، اإلاادة الخّلُمُت لخّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

ا، د.ه، د.ث( ؿ  .82الّاإلاُت بماليًز
 .21ًىٍش: د. ِاـم شحادة ِلي، مشحْ ظابٞ، ؿ- 7
 .82ًىٍش: مدمذ ظُذ أخمذ ِثمان، مشحْ ظابٞ، ؿ- 8

ا) ١ىالا 9 إلابىس: مإظعت د. مدمذ ِبذ الشخمً ئبشاَُم، د. ِمشان مفلح العشواوي، مىهج ٜفص ي لخّلُم الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

 م(.  2019، 2البُان، ه
د.مدمىد ١امل الىاٜت، د.سؼذي أخمذ وُّمت، وشاةٞ جذَسغ اللٕت الّشبُت لٕير الىاوٝين بها) الشباه: ميؽىساث اإلاىٍمت  10

 . 61م( ؿ2003ئٌعِع٣ى، د.ه، -ؤلاظالمُت للتربُت والّلىم والثٝا٘ت 
ذي، 11 ت والخىبُٞ )الٝاَشة: دسا ال٢ٙش الّشبي، ًىٍش: د. ِلي أخمذ مذ١ىس، د. ئًمان أخمذ ٍَش حّلُم الّشبُت لٕير الىاوٝين بها: الىٍٍش

 .46-45م( ؿ2006، 1ه
شاك 12 شاك خاـت: مٙاَُمه وأظعه ومىهجُاجه، لمً: هذوة حّلُم الّشبُت أٔل ًىٍش: د. سؼذي أخمذ وُّمت، حّلُم الّشبُت أٔل

ًىاًش  6-4ٌ، 1423رو الّٝذة  4-2ّهذ الخشوىم الذولي لخّلُم اللٕت الّشبُت، خاـت، اإلاىٍمت الّشبُت للتربُت والثٝا٘ت والّلىم، م

 .41-40م، ؿ2003
ت: الاظخماُ، الخدذر، الٝشاءة، ال٢خابت )الخبر: داس ال٢ٙاح لليؽش  13 ًىٍش: د. ِبذ الشخمً بً ئبشاَُم اإلاهىط، ٘ىىن الاجفا٥ اللٍٕى

 .69-68م( ؿ2013، 2والخىصَْ، ه
ا، لمً: اإلالخٝي الّلمي الّالمي الخاظْ للٕت الّشبُت ًىٍش: د. ِبذ هللا14  بً هاـش الٝشوي، أظغ حّلُم اللٕت الّشبُت للىاوٝين بٕيَر

 .166م، ؿ2015أٔعىغ  29-27واإلاإجمش الخامغ الجداد مذسس ي اللٕت الّشبُت باهذوهِعُا، 
 .54م( ؿ2007، 1الّشبُت )دبي: داس الٝلم، ه ًىٍش: د. مفىٙى سظالن ؼلبي، د. مدمذ مدمىد مىس ى، مهاساث الاجفا٥ باللٕت15
ىاةذَا، ؼب٢ت اإلاّلىماث )16 اسة:  (https://masdali.wordpress.comمً دون مإلٚ، الخاسوت الزَىُت في الخّلُم ٘و خ الٍض جاٍس

  م.27/6/2018
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داس الشلىان لليؽش والخىصَْ، ًىٍش: د. ٘الح ـالح خعين الجبىسي، وشاةٞ جذَسغ اللٕت الّشبُت في لىء مّاًير الجىدة )ِمان: 17

  .353م( ؿ2015، 1ه
بي في جذَسغ مهاساث اللٕت الّشبُت  18 ت والخىبُٞ، لمً: الذلُل الخذٍس د. أخمذ ِبذ الجباس ـىىبش، جذَسغ مهاسة الٝشاءة: الىٍٍش

ض الذولي  اك: مش٠ض اإلال٤ ِبذ هللا بً ِبذ الٍّض ت والخىبُٞ)الٍش ا: الىٍٍش ا للىاوٝين بٕيَر ىاـَش لخذمت اللٕت الّشبُت، ِو

 .252َـ( ؿ 2017،1ه
م( 1981ًىٍش: د. ٘خخي ًىوغ )وآخشون(، أظاظُاث حّلُم اللٕت الّشبُت والتربُت الذًيُت )الٝاَشة: داس الثٝا٘ت للىباِت واليؽش، 19

  .233ؿ
ت، ه20 الحي )الٝاَشة: م٢خبت ألاهجلى اإلافٍش م ص١ي خعام الذًً، الخّبير الـا  .4م( ؿ1985، 1د. ٠ٍش

 .305ًىٍش ِلى ظبُل اإلاثا٥: د. ٘الح ـالح خعين الجبىسي، مفذس ظابٞ، ؿ 21
ت لخىمُت الخداوس اللٕىي في 22 ى٘ت ِبذ الجلُل، مهاسة ال٢الم: مشاِاة ألاظغ الىٙعُت واللٍٕى ًىٍش: د. مهذي بً معّىد، د. مـش

الخاظْ للٕت الّشبُت واإلاإجمش الخامغ الجداد مذسس ي  مهاسة ال٢الم لذي اإلابخذةين في اللٕت الّشبُت، لمً: اإلالخٝى الّلمي الّالمي

 .66-65م، ؿ2015أٔعىغ  29-27اللٕت الّشبُت باهذوهِعُا، 
ً )ِمان: داس ألاِفاس الّلمي لليؽش والخىصَْ، ه23 م( 2015، 1ًىٍش: د. ٘هذ خلُل صاًذ، د. مدمذ ـالح سمان، اللٕت الّشبُت مهاسة ٘و

  .139ؿ
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