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 امحاة امثاين

 الإظاز اميظصي  

 املصاءت ظؼوتةامفعل الأول: وظف 

ف ظؼوتة املصاءت .1  ثؼًص

الأص َاء اميت جسخة مضالك بأو  يه ظؼوتة ولاموش الإهسوهُيس امكدري، املكمةنوفلًا 

امعؼوتة يه حاةل ثظِص دعائط  (.711: 1991بأص َاء ل ميكن حوِا )كسم امرتتَة وامثلافة، 

الاضعصاة )هُين  امؼوائق يف الأوضعة مخحلِق امِسف، حىت ًوزم تشل هجس بأفضل نوخغوة ػىل

ن امعؼوتة يه حاةل حِر ًوخس جحاة بأو حاحز يف  (.57: 2112سوتُين والأظسكاء،  ذلا فاإ

 .حتلِق ثغَري يف صلك املواكف واملؼصفة واملِازاث

. يف  dyslexia ظؼوتة املصاءت بأو يف امَوانهَة ابمس ُو هوع ب دص من اضعصاابث امخؼّلم

مت اس خزسام يف ػامل امعة، ومكن ال ن ًمت اس خزسامَ يف ػامل  dyslexia الأظل, مععوح

امخؼومي يف حتسًس امخالمِش الأرهَاء امؼاذًني اذلٍن جيسون ظؼوتة يف امخيافس مع الأظسكاء يف 

 .(215-214: 2112سوتُين والأظسكاء، )هُين املسزسة 

ف ظؼوتة ثؼّلم املصا ءت ػىل بأهنا بأحس بأغصاض وفلًا ملومَوهو غحس امصمحن، غامًحا ما ًمت ثؼًص

امخالمِش اذلٍن  (.214: 2119ظؼوتة ثؼّلم مكوانث املكٌلث وادلل )مومَوهو غحس امصمحن، 

جيسون ظؼوتة يف ثؼّلم املصاءت ًواهجون ظؼوتة بأو بأنرث يف معوَة املؼووماث، مثل املسزت ػىل 

مخالمِش اذلٍن حبَر ًحسو بأن ا (.139: 2113هلل املؼووماث وثولهيا )مازثُين حوماٌزس، 
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لصؤون تخوحص وضغط غري  جيسون ظؼوتة يف املصاءت غيسما ًلصؤون فِلصؤون لكمة جلكمة  ًو

 .حصَح

ص املسزاث املؼصفِة   . ميكن ثعٍو اجلاهة املؼصيف ُو خاهة رمم همنو امعفل ومنٍو

س امخالمِش يف تؼغ  ظفال من ذالل سوسةل من بأوضعة امخؼّل. ومع ركل، غامًحا ما جيج ملأ

لث ظؼوابث يف امخؼّل. غامًحا ما ًمت اندضاف ركل غيسما جيوس امعفل ػىل ملؼس املسزسة احلا

ش. ومن املؼصوف بأًًضا بأن  ذما جيؼل من امعؼة ػىل امخالمِش فِم املواذ ثؼومية اميت ًلسرما املسزم

تؼغ امخالمِش مُس دلهيم ظؼوابث ثؼّل ػاذًة حفسة، ومكن دلهيم ظؼوابث ثؼّل حمسذت 

سعريمَخا، )ثَفاين   . (27: 2119اإ

غامًحا ما ثواخس امخالمِش اذلٍن جيسون ظؼوتة يف ثؼّلم املصاءت كسزت ػس بأو زايضَة  

ػامَة. ثثخت مثل ُشٍ احلالث بأن امخالمِش اذلٍن ًؼاهون من ظؼوابث يف امخؼّل دلهيم كسزاث 

مؼصفِة ظحَؼَة، مكن ُشٍ املسزاث ل ثؼمل ػىل اميحو الأمثل حبَر امخزوف الأاكذميي 

(academic reterdation) ُشا الأمص ،حللِم  بأي امفجوت تني ما جية بأن ًفؼوِم امخالمِش مبا 

 (. 211: 2116موحوذ يف حواهة املسزاث املؼصفِة نوخالمِش )سوجتهيايت سوماهرتي، 

ػىل امصمغ من بأن املسزت ػىل املصاءت نوخالمِش ثؼخرب حامسة نويجاخ يف بأوضعة امخؼّل  

خمخوف جمالث ادلزاسة اميت ًمت ثسٌزسِا يف املسزسة ثخعوة يف املسزسة، لأن مجَع املواذ يف 

فًِما نومفاُمي واميظصايث اميت جية فِمِا من ذالل بأوضعة املصاءت. مع املسزت ػىل املصاءت 

جحسذ امصئُيس نويجاخ يف خمخوف  ثضلك حصَح وموزوق س َكون زبأش املال الأسايس وامل

ثلان ا ملسزت ػىل ثؼّل املصاءت س َكون غلدة بأو حىت املواضَع ؛ وامؼكس ابمؼكس، امفضل يف اإ

 .(96: 2118)فوسي، س َكون بأحس معاذز امفضل يف ذزاساث امعالة يف املسزسة 
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ف املشهوزت  بأنم ظؼوتة املصاءت يه حاةل ل ٍمتكن فهيا  خمتت كن بأن متمن تؼغ امخؼاًز

 امخالمِش من كصاءت نخاتة حبَر ثؤثص ػوهيم مَكوهون من امعؼة احلعول ػىل املؼووماث.

 بأُساف املصاءت .2

لة املصاءت تخوف ظحلا نوغصض مهنا. فلس حكون  ًلصبأ امياش لأغصاض خمخوفة و ظًص

املصاءت نومخؼة ومكن يف بأوكاث بأدصى حكون املصاءت مخحعَل املؼووماث. و غيسما حكون امغاًة 

كون امرتنزي موهجا حنو  stanceمن املصاءت يه املخؼة ًفرتض بأن ًخزش املصاء  موكف موحس ٍو

ا.  ذربت احلَات يف املصاءت. بأهنم ٍصنزون ػىل الأفاكز والأدِل, واملضاغص وما ٍصثحط هبا وما ميزُي

حوون زذون بأفؼال  نشاكل فان املصاء ٌس خجَحون مِشٍ الأفاكز وامعوز واملضاغص وازثحاظاهتا ًو

 .(61: 2113، زاثة كامس ػاصوز و دمحم حفصي ملساذي)جتاُِا 

ىل فِم بأنرث  وجية بأن ٍكون امِسف نولصاءت، لأن امضرط اذلي ًلصبأ مع ُسف ميَل اإ

 :من الأصزاص اذلٍن مُس دلهيم ُسفا. بأما بأُسافِا

 املخؼة  (بأ  

ة  (ة   امتام املصاءت اجلًِص

 اس خؼٌلل امسرتاثَجَة مؼَية (ح 

 ثؤثص املؼصفة غن موضوع  (ذ 

 ثوظس املؼووماث اجلسًست ابملؼووماث املؼصوفة (ه 

ة بأو املكذوتةجس خ  (و   فِس املؼووماث نوخلٍصص امضفًو

س زحمي،  (س   (. 7: 2117ثؤنس بأو ثؼصض امخًدؤت )فًص
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 :بأُساف املصاءت وفلًا مِرني حوهخوز اتزجيان ما ًًل

 (reading for datails offact)املصاءت مدس خفِس ػىل امخفعالث بأو امحَاانث  (بأ  

 (reading for main of idea)  املصاءت مدس خفِس ػىل الأفاكز امصئُس َة (ة 

 reading for sequence or) امدسوسل بأو حصهَة املعة وثيظميِا  خؼصفاملصاءت م  (ح 

organization) 

 (reading for interference) املصاءت لإدذعاز و املصاءت نوخساذل  (ذ 

 (reading to classify) املصاءت نوخكِل وامخعيَف  (ه 

 (reading to evaluate)املصاءت نوخلسٍص وامخلومي   (و 

)ُرني حوهخوز اتزجيان، ( reading to compare or contrast)املصاءت نوملازهة بأو امخحاٍن  (س 

1991 :9-11.)  

بأنم امِسف من املصاءت ُو مخححر و جس خفِس  خمتت كن بأن متمن تؼغ امخخِان بأػالٍ، 

يت احملخوى وفِمت مؼىن املصاءت   .املؼووماث اميت ثضمم

 ظؼوتة يف ثؼّلم املصاءتدعائط امخالمِش اذلٍن ًواهجون  .3

 عائط ظؼوتة يف املصاءت ػىل اميحو امخايل:د 11ك وفلًا مِازحوف وتوثُت ُيا

 ًؼاين من هلط يف متَزي امصؤًة (بأ  

ىل حصوف  (ة   غري كاذٍزن ػىل حتوَل املكٌلث اإ

 دلهيم غَوة يف اذلاهصت امحرصًة   (ح 

 دلهيم غَوة يف مصاحؼة احلساابث اهمتَزي (ذ 
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 معوث غري كاذٍزن ػىل فِم معسز ا (ه 

 بأكل كسزت ػىل ذمج امصؤًة وامسمع  (و 

ة( (س   ظؼوتة يف ذزاسة مجؼَة امصموس غري امليخظمة )ذاظة نووغة الإجنوزًي

 ظؼوتة يف فصس املكٌلث واحلصوف (خ 

 كصاءت لكمة جلكمة  (ط 

ىل املسزت ػىل امخفكري املفاُميي )مومَوهو غحس امصمحن،  (ي   (.216: 2119ثفذلص اإ

 

 امفعل امثاين: وظف رمازت املصاءت 

ف رمازت املصاءت  .1  ثؼًص

ىل خاهة رمازت احملاذزة ورمازت امكذاتة ورمازت  املصاءت يه واحست من رمازاث انوغة امؼصتَة اإ

كوا يف ذزش املصاءت ًخفوكون  .الاس امتع املصاءت يه املاذت بأمه تني املوضوػاث. امخالمِش اذلٍن ثفوم

ق يف بأي يف املواذ الأدصى يف مجَع مس خوايث امخؼومي. ونشكل، من ٍمت كن امخالمِش من امخفوم

ماذت من مواذ ما مل ٍكوهوا دلهيم رمازت كصاءت حِست. ذلا فاإن املصاءت يه اموس َةل امصئُس َة مخحلِق 

بأُساف ثؼومي انوغة، وذاظة ثؼومي انوغة امؼصتَة غري امؼصتَة وامؼُش ذازح ادلول امؼصتَة مثل 

هسوهُس َا )ترصي مععفى والأظسكاء،      (.46-45: 2118املخؼومني يف اإ

يعلِا رمازت املصاءت يه املسزت ػىل امخؼصف وحمخوايث يشء مكذوة )امصموس املكذوتة( ت 

بأو ُضمِا يف املوة. املصاءت يف الأساش يه تاجص تني املازئ واماكثة من ذالل اميط اذلي 

ع، املصاءت ل نخحَ مث ُياك ػالكة مؼصفِة مدارشت تني انوغة امليعوكة وانوغة املكذوتة. مبؼىن بأوس
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زنمزث ػىل وضاط هعق وفِم مؼىن املصاءت ثضلك حِس فلط، واذلي ًخضمن فلط امؼيارص 

املؼصفِة واحلصهَة، ومكن بأنرث من ركل بأهَ ًيعوي ػىل امضؼوز مبحخوايث املصاءاث. ُكشا 

امخواظل ثضلك وزَق مع املصاءاث، وميكن بأن حكون  لازئ اجلَس ُو املازئ املاذز ػىلام

ىل ركل وفلًا ملوخة حمخوايث املصاءت  ية  وما اإ احملخوايث سؼَست وغاضحة ومسُضة  موحضة وحًز

  .(143: 2111، )بأسُة ُريماوان

ة، نوخؼصف ػىل امصموس  بأوًل، يف رمازت املصاءت، ُياك خاهحان ميثالن اميلعة املصنًز

ف املكذوتة. واثهَا،  مفِم حمخوايث امكذاتة )ملال(. وامللعوذ ابمخؼصف ػىل امصموس املكذوتة ُو ثجؼصم

ىل الأجبسًة امؼصتَة بأوًل، لأن هظام نخاجهتا خمخوف غن الأجبسًة امالثًَِة. يف حني بأن  امخالمِش اإ

ف امخالمِش ػىل املكٌلث اجلسًست من املصاءاث غن ظًصق  امللعوذ تفِم حمخوايث امكذاتة ُو ًؼصم

ية  ذ امخالمِش خبًز ىل ركل، ٍجزوَّ شا خمعط نوخالمِش املحخسئني(. ابلإضافة اإ غعاء صلكم )ُو اإ

اكفِة، ذاظة ثكل اميت ثخضمن املفصذاث الإهسوهُس َة، مثل امكصايس واملسعصت  )مفصذاث(

ا   (.191: 2114، )رو احليانوامكذة وغرُي

ثؼومي املصاءت بأمسكت تسوز  هخجت من ثؼومي املصاءت هفسِا. بأي بأن رمازت املصاءت بأساسا

ة ذاظة رمازت املصاءت را اكن ثومَش بأنرث وضاًظا  .رمم ومِا ثبأزري هحري يف جضكِل املِازاث انوغًو اإ

ة حِست )بأهوز غحس  وخسًة يف مضازنة ثؼومي املصاءت فزاذث فصظخَ يف اندساة رمازاث مغًو

  (.159: 2118امصمحن، 

ف املشهوزت، ميكن بأن يج  ة ًجمخكلم من تؼغ امخؼاًز خمتم بأنم رمازت املصاءت يه كسزت مغًو

 .خشط ما يف زؤًة املؼىن وفِم املؼىن امضمين يف زساةل/مؼووماث مكذوتة
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 غوامل ظؼوتة كصاءت انوغة امؼصتَة .2

  :تؼغ امعؼوابث يف املصاءت، مبا يف ركل           

ضافِة سائست (بأ    حصوف اإ

مف ل ثجلصبأ مثليف تؼغ احلالث ثوخس حصوف غصتَة مكذوتة، مكهنا   رُحوا يف الأ

ثعحح املضلكة الإصاكمَة يف تؼغ الأحِان غلدة محؼغ  .معصويف  واو  ،ساُسا يف بأمَف بأو

 .امخالمِش

 حصوف ملووة (ة 

لة هفسِا اميت متت  ُياك امؼسًس من احلصوف امؼصتَة اميت مُست كصاءاهتا ابمعًص

وفلًا نولواػس املؼمول هبا. مثال نخاجهتا هبا، ومكن ًمت غكسِا بأو اسددسامِا تبأظواث بأدصى 

ساةل  لم ، حِر احلصفامضمس َة اذلي ًلع كدل حصف لم ػىل ركل ُو حصف ثمت اإ

ملس كصبأ امخالمِش املحخسئني ُشٍ  .امضمس واسددساهل تعوث حصف ب دص ًلع تؼسٍ نٌل يف لكمة

مثل ُشا ل ٍزال مصئَا. ابمعحع املصاءت  لرما ظوث". al-syamsu"املكمة نٌل يه، ويه 

 ثًهتم املواػس.

 ظؼوابث امعوث بأو اميعق (ح 

جيس امؼسًس من امخالمِش ظؼوتة يف هعق تؼغ احلصوف امؼصتَة وذاظة الأظواث 

ظ/ط/ط.  املفرمة مثل والأظواث ق/خ/ع والأظواث انوِات مثل ك/د/غ مثل احلولِة

 .مصئَةثظِص ُشٍ امعؼوابث يف املصاءت امعاددة، تُامن يف املصاءت امعامذة غري 
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 امفصق تني امكذاتة امؼصتَة (ذ 

ىل اهميني، تُامن ثحسبأ امكذاتة امؼصتَة من  ثحسبأ مؼظم امكذاتة وهَفِة كصاءهتا من امُساز اإ

را اكهت انوغة الأم نوخالمِش يف امفئة الأوىل، فس َجسون ظؼوتة يف  ىل اهميني. اإ امُساز اإ

ٍ امعؼوتة مُست صسًست وميكن امخؼوذ ػىل املصاءت من اهميني. ومع ركل، ػاذت ما حكون ُش

 .امخغوة ػوهيا ثسِوةل من ذالل املٌلزسة وامخكِف املخكصز

 كصاءت تعَئة (ه 

جيس تؼغ امخالمِش ظؼوتة يف كصاءت امرسػة. ًلصبأ امحؼغ تحطء صسًس، نٌل مو اكن 

ًلصبأ حصفًا حصفًا بأو ملعًؼا بأو لكمة لكمة. ػىل امصمغ من بأهَ اكن جية بأن ًلصبأ وحست مجةل 

 .اكمةل. ومع ركل، فاإن املصاءت امرسًؼة ذون امفِم مُست امللعوذ من املصاءت امرسًؼةواحست 

 املصاءت اجلًِصة (و 

امخالمِش اذلٍن مُسوا مؼخاذٍن ػىل املصاءت تعمت غيس حلكَفِم ابملصاءت تعمت، 

هَ ل ٍزال ًلصبأ يف مهساث بأو معحوتة حبصاكث امضفاٍ. يف امواكع، ل ٍزال ًحسو مصثفًؼا.  فاإ

ُشا ل ًًمتي مفئة املصاءت ميفيس. ػاذت ما ٍكون الأصزاص اذلٍن ل ٌس خعَؼون املصاءت لك 

 .تعمت كاذزون ػىل املصاءت تحطء ومس خوى فِمِم غري موحوذ

 حكصاز املصاءت (س 

امخالمِش اذلٍن ٍكصزون يف نثري من الأحِان اجتاٍ وهجاث هظصمه حول املكٌلث بأو 

را اكن اخلعوط اميت متت كصاءهتا، من انحِة ٍ سون بأحِااًن من مس خوى امفِم. ومع ركل، اإ ًز

ىل تطء املصاءت  .امخكصاز مذكصًزا خًسا بأو ًخجاوس احلسوذ املؼلوةل ، فس َؤذي ركل اإ
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 زهوذ وهجاث اميظص (خ 

ظالخ وهجاث هظٍص يف اجتاٍ واحس يف لك مصت ًدسخة  ػاذت املازئ اذلي ًمت اإ

تعاء املصاءت ضاػة امكثري من اموكت واإ  .بأًًضا يف اإ

 ضَق امصؤًة (ط 

ُياك كصاء حكون كسزهتم ػىل امؼصض ضَلة. اجتاٍ امؼصض ُو ػسذ املكٌلث اميت 

ميكن زؤٍهتا ابمؼني يف غصض واحس. لكٌل اكن اجتاٍ امصؤًة بأوسع لكٌل اكهت املسزت ػىل املصاءت 

 بأرسع.

 املفصذاث (ي 

ظؼوتة بأدصى وخسث يف املصاء يه مضلكة املفصذاث. ميكن بأن ثؤذي ظؼوابث 

ش  ىل مس خوايث مٌرفضة من امفِم. نوخغوة ػىل ُشٍ املضلكة، جية ػىل املسزم املفصذاث اإ

 ،)دمحم ػًل اخلويلثؼومي املفصذاث اميت ثؼخرب ظؼحة يف ادلزش اجلسًس كدل مصحةل املصاءت 

2111 :123-125).  

 نوغة امؼصتَةمضالك ثؼومي ا .3

ىل كسمني ٌُل: املضالك  هسوهُس َا اإ ثيلسم مضالك ثؼومي انوغة امؼصتَة نوخالمِش يف اإ

ة بأي اميت ثيعوي  ة مثل امعوث واملفصذاث وحصهَة ادلل وامكذاتة. واملضالك غري انوغًو انوغًو

  (.79: 1976ػىل حواهة احامتغَة زلافِة بأو احامتغَة زلافة  وهفس َة )بأهصوم مامَحازي، 
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ة (بأ    امؼوامل انوغًو

املضالك اخملخوفة اميت ًؼاين مهنا امخالمِش الاهسوهُس َون يه الادذالفاث اميت 

 :جسخة ظؼوابث يف ثؼّل انوغة امؼصتَة. جضمل الادذالفاث

 (phonologyػّل الأظواث ) (1

س املصب ن بأي تسزاسة خمصح احلصوف  .ػّل بأظواث انوغة امؼصتَة ٌسمى ػّل جتًو

 )اميحو وامرصف(   املواػس (2

را نيت  املواػس يف انوغة امؼصتَة جسمى ػّل  اميحو وػّل امرصف، وذوزٌُل رمم خًسا اإ

س فِم امكذاتة امؼصتَة ة الإغصاة )امخغَرياث  ظؼوابث كواػس انوغة امؼصتَة يف اميحو .ًٍص ًؼين هظًص

كن بأن ثؤثص ػىل يف احلصاكث واحلصوف يف هناًة املكمة( اميت جسخهبا ػامل )املكٌلث اميت مي

ياك  ة ثؼسًل لكٌلث الإغصاة مع املكمة امساتلة( ُو ة امخوايب )هظًص املكٌلث تؼس ركل(، هظًص

امؼسًس من املواػس الأدصى اميت جتؼل من امعؼة ػىل املحخسئني حِر ل ثوخس يف الإهسوهُس َة 

ضافة حصوف ظؼوابث كواػس انوغة امؼصتَة يف امرصف ًؼين بأوًل؛ اإ بأما  .(2111)ووزذ جٌصس، 

ًَا؛ وحوذ الإتسال وامثامر؛ ُياك تؼغ الإػالل و   يف ػست موفاث حتخوي ػىل مؼاين خمخوفة اثه

خل لأن مغواي امرصف بأو امخرصًف  الأوسان يف الامس مثل امس الآةل ، امس املفؼول، امس امفاػل اإ

رو مؼيو امخغَري، ذلكل س َجس امخالمِش امخغَري ابلإضافة وثغَري احلصوف يف لك من امفؼل و 

 .(2117)تلؼة تووق، الامس، بأي ذما ٍصتم امخالمِش 
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 املفصذاث  (3

جياذ حل ث(، وانذزا ما ًوخس )مض خلا احلعول ػىل املفصذاث ابنوغة امؼصتَة من ذالل اإ

 .يف انوغاث الأم/اموظيَة

 )بأظووة( حصهَة املكٌلث (4

 .يخوف حصثُة املكٌلث تني امؼصتَة والإهسوهُس َة يف موضع املوضوع واملس يس والأيشء

 )الإمالء( امكذاتة (5

شا يه ما ميزي انوغة امؼصتَة غن انوغاث الأدصى  ىل امُساز ُو امكذاتة من اهميني اإ

ىل  ة ذحالن، ابلإضافة اإ اًز ىل حل )حوم ة اميت حتخاح اإ  (.46-44: 1992املضالك انوغًو

ة   (ة   امؼوامل غري انوغًو

. ساذثوهو اسدضِس هبا انئل مٌريت يف زسامخَ من تني بأموز  وفلا نوفصوفُسوز اإ

ش واملاذت واموكت وامدسَِالث والاحامتغَة  .بأدصى؛ غوامل امخالمِش واملسزم

 غوامل امخالمِش (1

امؼوامل اميت ثًضبأ من امخالمِش جضمل: اخلوفِة امرتتَة نوخالمِش وادلافع  واملثاجصت  

وامؼواظف امؼاظفِة. وفلًا دلمسَخا يف نخاة ػّل اميفس يف حمنَة امخالمِش كامت يف امؼموَة ثؼومية  

ن امخالمِش مه بأحس املكوانث امخرشًة اميت حتخل موكًؼا مصنزاًي. ًعحح امخالمِش املضلك ة اإ
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امصئُس َة وحصنزي الاهدداٍ يف مجَع معوَاث امخحول اميت جسمى امرتتَة. وهواحس من امؼيارص املِمة 

ىل امعالة ػىل بأهنم )ذٌسمَخا، ( raw materialمواذ بأومَة )" يف اميظام امرتتَة, غامًحا ما ٌجضاز اإ

2119 :39.) 

ش (2  غوامل املسزم

فَ تخساظة بأن امللعوذ من امرتتَة يه بأي خشط ًؤثص معسا ػىل ال دٍصن  ميكن ثؼًص

ههيا )ماهغون توذايهخو،  جضمل  (.61: 2111)امخالمِش( مخحلِق الأُساف امرتتَة اميت ًعمحون اإ

ش يف انوغة امؼصتَة هفسَ اذلي ل ًيفعل غن ذوفِة حصتُذَ واملسزت ػىل  ُشٍ امؼوامل كسزت املسزم

ذازت املواذ كد حصاء بأوضعة امخؼّلم وامخؼومياس خزسام انوغة امؼصتَة ونشكل املسزت ػىل اإ  .ل اإ

لة (3  غوامل امعًص

لة مخؼومي مغة  لة يه امؼامل الأنرث بأمهَة ػىل امصمغ من ػسم وحوذ بأفضل ظًص امعًص

لة مِا هلاط املوت وامضؼف اخلاظة هبا   .بأحٌحَة. لك ظًص

 غوامل املاذت  (4

 .املاذت جتة بأن حكون مذوافلة مع ثعوز وكسزت امخالمِش

 ػامل اموكت  (5

 .ُو غيسما حاسٌل يف ثؼومي انوغة. لكٌل ساذث وثريت امخؼّل ، اكهت اميخاجئ بأفضلاموكت 
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 غوامل املصافق (6

ما ثؼيهيا املصافق ُيا املصافق اميت ثسمع معوَة ثؼّل وثؼومي انوغة امؼصتَة مثل امكذة 

 .واملكذحة واملؼامل امؼصتَة

 غوامل الاحامتغَة (7

س انوغاث  ما ثؼيهيا غوامل الاحامتغَة ُيا يه احلالث وامظصوف اميت ًمت فهيا ثسٌز

  (.2111الأحٌحَة )انمَل مٌريت، 

 امفعل امثامر: وظف ثؼومي انوغة امؼصتَة 

ف ثؼومي انوغة امؼصتَة .1  ثؼًص

ميكن ثفسري امخؼومي امخس َط بأهَ حماوةل نوخبأزري ػىل ػاظفة وفكصي وزوحاين خشط حىت 

زاذثَ )بأتو ادلٍن انات،  س بأن ًخؼّلم ابإ (. وفلًا مـؼمص ٌُلكل، امخؼومي ُو دعوت يف 85: 1995ًٍص

حصاء ثؤثص ػىل تؼضِا امحؼغ مخحلِق  وساهَة ومصافق ومؼساث واإ ٍلوػة ثخكون من غيارص اإ

َمون، امخؼومي ُو  وضاط نوخيظمي بأو ثسٍص  (.36: 1995بأُساف امخؼومي )معص ٌُلكل،  وفلًا مـياسوث

َمون، امحُئة الأفضل وحصتخعِا ابمخالمِش حبَر حتسج مع  يف ُشٍ  (.4: 1995وَة امخؼّلم )انسوث

 Belajar"الأزياء، وفلًا ملا رهٍص ذجيَيج، اذلي هلل غيَ دمحم فذح امصمحن وب دصون يف امكذاة 

dan Pembelajaran"هَفِة ثؼّلم " ، فاإن امخؼومي ُو هجس مخؼّلم امخالمِش. ٍصنز امخؼومي ػىل

ين،   (.7: 2112امخالمِش )دمحم فذح امصمحن وسومُسدِو ًز
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ن امخؼومي ُو حماوةل مخوحَِ امخالمِش وظيع امحُئة اميت حمتكن " تُامن كال بأتو ادلٍن انات اإ

 (.87: 1995من حسوج امخؼّلم نوخؼّلم )بأتو ادلٍن انات، 

ماذت امخؼومي يه بأوضعة ثؼوميَة ًلوم تَ املسزش ابلأكىص، حىت امخالمِش اذلي ػّل ماذت 

حِست. ذلكل ميكن بأن وس خًذج بأن امخؼومي ُو هجس ًجلام املسزش مؼَية ًلومون تبأوضعة ثؼوممَة 

 مخؼومي امخالمِش بأهَ يف اههناًة ُياك حيسزون بأن ًغريوا امسووك. 

حسى مغاث امؼامل اميت صِسث امخعوز الاحامتغي  يف غضون، انوغة امؼصتَة يه  اإ

ة ا ة نومجمتع امؼومي. جضمل انوغة امؼصتَة يف ذزاسة امخازخي بأرست انوغًو مسامِة ًؼين  الأرست انوغًو

اميت جس خزسرما الادم اميت ثؼُش حول هنص ذخةل وامفصاث وسِول سوزاي واجلٍزصت امؼصتَة 

از بأزصس،  ُياك امؼسًس من ب زاء اخلرباء حول فِم انوغة  (.2: 2113)امرشق الأوسط( )بأُس

 حزء من حصوف امؼصتَة، من تُهنا بأمحس امِاص مي، انوغة امؼصتَة الأظواث اميت حتخوي ػىل

. وفلًا نوض َخ مععفى اجلالًُين، انوغة امؼصتَة يه مجةل (7: 2117 بأمحس امِاص مي،)ُجائَة 

. ثفرس (28: 1994 ،)مععفى اجلوَيناذلٍن اس خؼمووا امؼصة يف امخؼحري غن ملاظس  وبأُسافِم 

ف الأدص بأن انوغة امؼصتَة يه مغة املصب ن واحلسًر، والكٌُل بأساش ادلٍن الإساليم ومغة  امخؼاًز

ىل ركل  )تعريي امثلافة الإسالمِة مثل امفوسفة وػووم امالكم وػووم احلسًر وامخفسري وما اإ

ض اخلرباء بأػالٍ، حمخوايهتا وحمصزهيا ػىل ا .(1: 1994 ،جمَسي مصمغ من امخؼاًزف اميت ثجؼصم

ادذالفِم، مكن امحاحثة زبأْث بأن امللاظس  والأُساف مامتزوخان، بأي كأذات ثخكون من حصوف 

ًَا  .امِجائَة اميت اس خؼمل امؼصة يف امخواظل وامخفاػل الإحامتغي صفًَِا ودع

ىل بأغصاض اس خزسارما يف اجملمتع، فلس حكون مغة  را هظصان اإ هسوهُس َا، اإ انوغة امؼصتَة يف اإ

نوحُئة واجملمتع مؼظمِا انوغة امؼصتَة يه مغة بأحٌحَة، لأهنا  .حكون بأًًضا مغة اثهَة بأحٌحَة، وكس
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مُست مغة احامتغَة ًومِة. ُشا ميكٌيا بأن ىصى يف املسازش الإسالمِة معوما ثرتاوخ تني زايض 

مع انوغة امؼصتَة لكغة بأحٌحَة، مبا يف ركل سسهتا يف املهنج ادلزاس َة ىل اجلامؼاث. ذج . الأظفال اإ

ؼل مؤرش نوغصاتة يف املسازش ُو بأن انوغة امؼصتَة ل جس خزسم لكغة ثوظئة  يشء ب دص ميكن جيج

 .(57-56: 2111 ،)ص َسز اموظَةل ثسٌزس، تل مكوضوع 

ف، ميكن اس خًذاح بأن ثؼومي انوغة امؼصتَة ُو بأوضعة ثؼوميَة اذلي ًجفؼل  من تؼغ امخؼاًز

 .ن بأخل احلعول ػىل الأُساف املصاذ حتلِلِااملسزش مخؼومي انوغة امؼصتَة اىل امخالمِش م

 بأُساف ثؼومي انوغة امؼصتَة .2

وسان يف املِام تبأوضعة اظالكا مِا ُسف، ونشكل يف ثؼّل انوغة امؼصتَة. الأُساف  لك اإ

س. الأُساف يه  يه املكوانث امصئُس َة اميت جية بأن ًفِمِا لك املسزسني حلًا نلوت ثسٌز

ىل امخيفِش وثلِميَ، لأن يف الأساش بأو هلعة الاهعالق دلَع  بأوضعة امخؼومي، من امخرعَط اإ

امخؼومي ٍكون الأُساف مبثاتة مؤرش ميجاخ امخؼّل. تسون ظَاغة بأُساف واحضة من املس خحَل 

جفش املسزش   .كِاش مسى جناخ امخؼومي اذلي ه

ن الأُساف من ثؼّلم  Metode Khusus Bahasa Arab ًلول َلوذ ًووس يف نخاتَ اإ

ؼصتَة يه ميك فِم وفلَ ما ًلصبأ يف امعالت، وفلَ كصاءت املصب ن حىت اس خعاع ان ًبأذش انوغة ام

امِسى وامؼربت مٌَ، مث ٍكون كاذًزا ػىل ثؼّلم امؼووم ادلًًِة الإسالمِة من املعسز الأظًل ابنوغة 

انوغة  امؼصتَة، وميكٌَ امخحسج ابنوغة امؼصتَة نوخواظل وامخزاجص  مدارشت مع املسومني يف اخلازح.

ٍص ثؼومي  (.77: 1981 ،)َلوذ ًووسامؼصتَة يه انوغة اميت بأظححت امَوم مغًة ػومَة  يف حُو

ةل املسى )الأُساف امؼامة( والأُساف  انوغة امؼصتَة غصضة مخحلِق الأُساف بأي الأُساف ظًو

 .كعريت املسى )الأُساف اخلاظة(
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 الأُساف امؼامة (بأ  

يه بأُساف املوضوع هفسَ واذلي ًخؼوق "بأوحض بأتو جكص دمحم بأن الأُساف امؼامة 

                       :ابملوضوع. الأُساف امؼامة مخؼومي انوغة امؼصتَة يه

 .حىت ٍمتكن امخالمِش من فِم املصب ن واحلسًر مكعاذز نورشًؼة الإسالمِة وثؼاهميِم (1

 ميكن فِم وفلَ امكذة ادلًًِة وامثلافِة الإسالمِة املكذوتة ابنوغة امؼصتَة (2

 حىت حكون حِست يف امخحسج وامخبأمَف ابنوغة امؼصتَة (3

 ،)بأمحس رمخاذي اهعاز (suplementary) لس خؼٌلمِا  كأذات مساػست نومِازاث الأدصى (4

2119 :7) 

 الأُساف اخلاظة             (ة 

يؼت الأُساف اخلاظة ميك جسَِل حتلِق الأُساف امؼامة. بأوحض بأتو جكص دمحم  ظج

الأُساف اميت جتة حتلِلِا من املوضوع يف ركل اموكت )بأتو يه "بأن الأُساف اخلاظة 

ة هشهص بأن 5: 1981جكص دمحم،  (. يف الإزصاذاث اخلاظة انوغة امؼصتَة نومسزسة امثاهًو

ثلان املفصذاث ابمًضعة وامفعَحة  الأُساف من ثؼومي انوغة امؼصتَة يه: ٍمتكن امخالمِش اإ

يف بأصاكل خمخوفة املكٌلث وبأمناط ادلةل لكمة وثؼحرياث  711نولكٌلث امؼصتَة ػسذ من 

املربجمة حتَط  مبوضوع الأوضعة امَومِة، سواء امؼلِست وامؼحاذت والأذالق )كسم ادلًًِة 

 (.21: 1994دلِوزًة اهسوهُس َا، 
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 امفعل امصاتع: امححوج املياس حة

 :امححر يه يق ُشاامححوج املياس حة 

ٍمكن امدضاتَ يف ُشا امححر يف هوع امححر امححر اذلي كامت تَ الأدت هوز الأواتم.  .1

اذلي ًمت ابس خزسام امححر اميوغي اموظفي. امفصق ُو بأن امححر اذلي بأحصثَ الأدت 

ن امححر بأوسع لأهَ ًخضمن بأزتع رمازاث  هوزول بأواتيم ًفرس اخلعبأ ابنوغة امؼصتَة، ذلا فاإ

ة )هوز الأواتم،    (.2115مغًو

وم سازي زاُاًو. ٍمكن امدضاتَ يف ُشا امححر يف امححر اذلي كامت تَ الأدت هًَني بأز  .2

هوع امححر اذلي ًمت ابس خزسام امححر اميوغي اموظفي. امفصق ُو بأن امححر اذلي بأحصثَ 

الأدت هًَني بأزوم سازي زاًو بأوحض اخلعبأ امعويت يف كصاءت اميعوص امؼصتَة )هًَمي بأزوم 

 (.2116سازي زاُاًو، 

فاظمة. ٍمكن امدضاتَ يف ُشا امححر يف هوع  امححر اذلي كامت تَ الأدت فيت هوز .3

امححر اذلي ًمت ابس خزسام امححر اميوغي اموظفي. امفصق ُو بأن امححر اذلي بأحصثَ 

  (.2118الأدت فِيت هوز فاظمة بأوحض ظؼوتة ثؼّلم انوغةامؼصتَة. )فِيت هوز فاظمة، 

ن الادذالف مع امامساتلةتياًء ػىل امرشخ  ُو بأن  ةاملؤمفجمع خ اميت س  صساةل، فاإ

 كصاءت انوغة امؼصتَة هبسف امححر غن اذلٍن جيسون ظؼوتة يف ثؼّلم  ًشالخؤنس ػىل ام ً ححرام 

 ابمعؼوتة يف ثؼّلم  مِشالخحىت ل ٌضؼص ام  اخمصخ ثححرمؼووماث حول امؼوامل اميت جسخهبا و 

 .كصاءت انوغة امؼصتَة


