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جٜدم اطتراجُجُاث الدُم  الاحخماعي، خلىال ِٗالت  لخرلُل الِدًد مً 

 مً مبادب ألاؿل الاحخماعي لل٘سد، اهوالٛا االث،الـِاب و الِٜباث في حمُّ اإلاج

و مً ٠ىهه اإلادىز الىحىدي؛ ٗهى اإلاال٣ اإلاظحر اإلاظخِمل لجمُّ اإلاِالم الاحخماُُت 

خُث حؼ٢ل اللٔت  اإلاىحىدة، و ًخ٘اُل هرا ألازحر  بالدزحت ألاولى بالخىاؿل اللٔىي،

ت  التي ح١ِع مدي جوىز ا  إلاجخمّ.أهم الٌىاهس الاحخماُُت اإلاُِاٍز

وحِد اللٔت الِسبُت مً أُٚس لٔاث الِالم و أٓىاها مً خُث السؿُد 

اإلاعجمي و الداللي و أٟثرها اطخِماال،ولها الِدًد مً الخـاةف التي ج٘سق كسوزة 

و جصداد كسوزة حِلمها ُلى اإلاخِلم الِسبي  حِلمها ٗهي وطُلت جىمُت ُٜلُت و ئبداُُت،

ادة  ًبدَ بها،ألجها لٔخه ألام التي ٌظخوُّ أن  لرل٣ ًجب أن جخ٢ازٙ الجهىد لٍص

ٗاُلُت مىاهج حِلُم اللٔت الِسبُت زاؿت في مساخل ألاهىاز الخِلُمُت ألاولى  

اث ٛابلُت الخِلم في هره  لالطخ٘ادة مً زـىؿُاتها البرآماجُت والزج٘اَ مظخٍى

 حخماعي الِسبي،اإلاسخلت و لالطخِداداث التي ًمخل١ها اإلاخِلم الِسبي الهخماةه لليظٝ الا 

واإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت مً أهم الظبل لرل٣ و في هرا اإلاٜا٤ طيخوٚس ئلى ُُٟ٘اث 

 اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُت في بِئاث اإلاإطظت الخِلُمُت.

ت ؛اللٔت الِسبُت ؛اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت الكلمات املفحاحُة:  ؛اإلاىاهج التربٍى
 ُمُت ُىاؿس الِملُت الخِل
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Social support strategies provide effective solutions to overcome 

many difficulties and obstacles in all areas, based on the principles of the 

social origin of the individual, and from being the existential axis, he is the 

walking owner used for all existing social features, and the latter interacts 

primarily with linguistic communication, where language is the most 

important social phenomena that reflect the development of society. 

The Arabic language is one of the oldest languages in the world 

and richer in terms of the lexical and semantic balance and the most 

widely used, and has many characteristics that dictate the need to learn it 

is a means of mental and creative development, and the need to learn it is 

increasing ly the Arabic learner because it is his mother tongue that he can 

create, so efforts must intensify to increase the effectiveness of the Arabic 

language curriculum, especially in the first stages of education to take 

advantage of its pragmatic peculiarities and the high levels of learning in 

this stage and preparations that the Learner has. Because hebelongs to the 

Arab social pattern, and sociological accompaniment is one of the most 

important ways of doing so, and in this article we will discuss the 

sociological accompaniment of the Arabic language curriculum in the 

environments of the educational institution. 

Keywords: Sociological accompaniment ; Arabic ; educational 

curriculum ; elements of the educational process 
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 مقذمة:

ُُ٘ت بالٔت في اإلاجخمّ ت و الخِلُمُت أهمُت ًو ٠ىجها حِمل ؛ للمإطظاث التربٍى

ت ومثٜ٘ت ٛادزة ُلى جدُٜٝ طحروزة بؼ٢ل كبوي ُٟ٘ل باهخاج أٗ ساد ذوي ذواث ُاٗز

ت و الخِلُمُت الِامت، ت  الخوىز جٜخليها ألاهداٖ التربٍى خُث حظعى اإلاإطظاث التربٍى

وذل٣ باجباَ  ئلى ج١َسع حمُّ حهىدها للمان ٗاُلُت الِملُاث الخِلُمُت،

ُت الصمىُت للمجخمّ وجددد  اطتراجُجُاث  مسهت ومدزوطت بؼ٢ل دُٛٝ جخىاٗٝ مّ الٌٗس

ت . ىبت مً اإلاإطظاث التربٍى  هبُِت اإلاسسحاث اإلآس

ت  وجسخلٙ هره الاطتراجُجُاث بازخالٖ ألاهداٖ اإلاسحىة مً الِملُت التربٍى

بؼ٢ل ُام و الِملُت الخِلُمُت بؼ٢ل حصتي،ٜٗد ج٢ىن في بِم ألاخُان ػاملت لجمُّ 

ت و ٛد ج٢ىن في أخُان أزسي حصة ُت جخِلٝ بِىـس واخد ُلى ٓساز  ُىاؿس الِملُت التربٍى

ادة ٗاُلُت اإلاىاهج الدزاطُت التي جخولب الخسوُى الدُٛٝ والِمل  اطتراجُجُاث ٍش

اإلاخ٢ازٙ  اإلابني ُلى جلاٗس  حهىد ٠ل الرواث اإلاظاُدة ُلى ذل٣،طىاء ٠اهذ في الىواٚ 

 الدازلي  لبِئت اإلاإطظت الخِلُمُت أو الىواٚ الخازجي لها .

ت ٢ٟل ،لرل٣ هجد  ٗاإلاىاهج الترب ت بؼ٢ل ُام مً أهم مداوز اإلاىٌىمت التربٍى ٍى

ت ٛاةمت ُلى جدظُنها ومداولت ج١ُُ٘ها  ٍس حمُّ ؤلاؿالخاث الخِلُمُت و الخوى الخوٍى

 مّ ما ًىاٗٝ الخوىزاث والحاحاث  اإلاجخمُِت ٗهي الىطُلت ألاطاطُت للخِلُم والتربُت،

د الدزاطُت التي ًسخلٙ الخِامل مِها وجلم هره ألازحرة بـىزة حصةُت مىاهج اإلاىا

ت مثال هبُِت  ٗللمىاهج خظب ازخالٖ مجاالتها الِلمُت و ملامُنها ألاطاطُت، اللٍٔى

وجٜخض ي  زاؿت جمحزها ًُ باقي  مىاهج اإلاىاد  ألازسي مً خُث الاٟدظاب والخلٜحن،

ا٤ ئلى هره الوبُِت  اطتراجُجُاث حِلُم ممدـت جم١ً  مً مجمل مظاُيها  مً الاهخٜ

اإلا٘هىم الحدًث  للمىاهج الدزاطُت و الري ال ًٜخـس ُلى اإلاٜسزاث الدزاطُت و اإلاِاٖز 

خِداها لُلم حمُّ ألاوؼوت و الخبراث التي ًخلٜاها اإلاخِلم زسج اإلادزطت  الـُ٘ت ٍو

باػساٖ مباػس أو ٓحر مباػس منها،وذل٣ في ئهاز اليظُٜت اإلا٘خىخت الٜاةمت ُلى الخباد٤ 

ُ٘ي بح ن اإلادزطت و باقي اإلاإطظاث الاحخماُُت التي حظاُد ُلى جدُٜٝ ألاهداٖ الًى

ت بؼ٢ل ُام و الخِلم اللٔىي بؼ٢ل زاؾ،ٗالوبُِت الاحخماُُت للٔت ج٘سق  التربٍى

ت كسوزة   خبازاث بسآماجُت  جخىاٗٝ مّ الوبُِت الاحخماُُت للِملُت التربٍى ٜا اُل ٗو
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ٝ الثىاةُت البُئ ـسهت اإلاىاهج جُِ٘ل مبادب الخِلُم ٗو ُت في هواٚ اليظُٜت اإلا٘خىخت  ُو

 .الخِلُمُت

ٗاللٔت ج١دظب بالخ٘اُالث الاحخماُُت التي لً جدخىي خدوثها اإلاٜسزاث 

الدزاطُت اإلالٜىت في الحجساث الـُ٘ت ،ألطباب  منها ُدم ال١٘اًت الصمىُت و حِدد اإلاىاد 

خبازاث الظ٢ُىلىحُت التي جخِلٝ بٜدزاث الا  اإلاِسفي للخلمُر ،مما   بطدُِاالدزاطُت و الُا

ت  ت البدث ًُ بداةل حظمذ بخدُٜٝ اطخمساٍز ًخولب مً الٜاةمحن ُلى الِملُت التربٍى

 الخِلُم اللٔىي.

وبالحدًث ًُ هره الىٜوت اإلاهمت في مىكَى الخِلُم اللٔىي ،ججدز ؤلاػازة ئلى 

أٟثر اللٔاث التي  حصةُت مهمت ُٗه وهي حصةُت حِلم اللٔاث ألام للمجخمّ ،ٗهي مً بحن

ًخِصش حِلُمها وحِلمها بثىاةُت البِئت الخِلمُت  التي حظخدعي كسوزة اهتهاج الدُم 

الاحخماعي لخِلمها،وذل٣ مً أحل حظهُل ُملُت الخِلم مً حهت و الاطخ٘ادة الٜـىي 

منها مً حهت أزسي،ٗالخم١ً مً اللٔت ألام مهم لخدُٜٝ الخوىز الاحخماعي ٠ىجها اللٔت 

 ١٘س بها ال٘سد وال ٌظخوُّ ؤلابداَ  و الابخ٢از ئال بها.التي ً

م١ً ئطٜان ذل٣ ُلى حِلم اللٔت الِسبُت في اإلاجخمِاث الِسبُت ،التي حِد  ٍو

اللٔت الِسبُت هي اللٔت ألام ٗيها،ُٗم١ً جُِ٘ل أهٌمت الدُم الاحخماعي لخِلم اللٔت 

ت التي ًيبغي ُلى الخلمُر  الِسبُت بؼ٢ل الهٜواعي  ٌٔوي الحاحاث الخِلُمُت ألاطاطُ

حِلمها للخم١ً مً اللٔت الِسبُت ،زاؿت لُٜام أوؼوت ُلى الخ٘اُالث اللٌُ٘ت و 

ادة ٗاُلُت اللٔت  ال١خابُت ذاث اإلاىولٝ الاحخماعي،و ًىدزج هرا ألامس كمً  مظاعي ٍش

الِسبُت خُث ًجب أن جدُم ُملُاث حِلمها بأطالُب و هٚس حظمذ بمىاؿلت حِلمها 

،و ل٢ىن اللٔاث ج١دظب وجسسخ باالطخِما٤ والخِامالث ٠ان البد مً اطخٔال٤ زازحُا

ٝ اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت  هرا ألامس ل١ً بـىزة مدزوطت و مسوى لها، ًُ هٍس

ت في البئُت الدازلُت  اإلامىهجت ،التي جٜخض ي جىشَّ ألادواز  ُلى ُىاؿس الِملُت التربٍى

ـ٘ت  زطمُت أو ٓحرزطمُت في هواٚ  الخـبُٕ للمدزطت  والبئُت الخازحُت لها طىاء ب

 الاحخماعي  لجمُّ الخ٘اُالث التي حظمذ  بخِلم اللٔت في البُئُتن و حظاُد ُليها،

ٗاإلاإطظاث الخازحُت مظاهمت ال جٜل في حِلُم وحِلم اللٔت الِسبُت ًُ مظاهمت 

خىا الحالي ؛ الري أؿبدذ  ُٗه الخ١ىىلىحُا و اإلاإطظ المُت  اإلادزطت زاؿت في ٛو اث ؤلُا

ت إلاظخسدميها  وطُلت مً وطاةل الخوبُّ و الخددًد الظلى٠ي ال طُما في اإلاعجمُت  اللٍٔى
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ت ئػ٢ا٤ مسجبوت ومىدـسة  في البدث ًُ أطالُب جوبُٝ  ،ومىه ًم١ىىا جددًد شاٍو

اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت  في  مىاهج اللٔت الِسبُت،و ل٢ىهىا في الدو٤ الىاهٜت بالِسبُت 

ُتها ال١بحرة لل٘سد الِسبي و زـاةـها الِدًدة،  ومً ئطخىحاب  ج١ثُٙ ومً أهم

ُُ٘ت  اإلاإطظاجُت ال١بري  ت  في ئهاز البىاةُت الًى ادة ٗاُلُت اإلاإطظاث التربٍى الجهىد لٍص

 لها ولباقي مإطظاث الدولت  ًم١ىىا جلخُف ؤلاػ٢ا٤ في  ماًلي:

 الظإا٤ الِام:

ُت لخدُٜٝ ٗاُلُت مىاهج اللٔت الِسبُت؟ُٟٙ ًم١ً جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىح  

ُت:  وجخَ٘س مىه هره الدظاؤالث الُ٘س

/ ُٟٙ ًم١ً جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت لخدُٜٝ ٗاُلُت مىاهج اللٔت الِسبُت 1ض

ت ؟  في البِئت الدازلُت للمإطظت التربٍى

/  ُٟٙ ًم١ً جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت  لخدُٜٝ ٗاُلُت مىاهج اللٔت 2ض 

ت؟ا  لِسبُت  في البِئت الخازحُت  للمإطظت التربٍى

 و لإلحابت ُلى هره الدظاؤالث ه٘ترغ ما ًلي:

 الفشضُة الشئِسُة:

ًخم جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت  إلاىاهج اللٔت الِسبُت بخدُُم حِلم اللٔت الِسبُت 

ُٙ الخ٘اُالث الاحخماُُت والدُم الاحخماعي  لألٗساد في البُئخ ٝ جًى حن ًُ هٍس

ت  الدازلُت و الخازحُت للمإطظت التربٍى

 الفشضُات الفشعُة:

:ًخم جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُت في البِئت 01الفشضُة 

ُٙ الخ٘اُالث الاحخماُُت الداُمت لخِلم اللٔت  ت بخًى الدازلُت للمإطظت التربٍى

ٝ الِسبُت مً ٛبل  ألاٗساد الرًً ًمثلىن الشخـُت الترب ت للمإطظت وذل٣ ًُ هٍس ٍى

حز ُلى الخـبُٕ الاحخماعي ألوؼوت الٜساءة  داد الجُد لدًداٟخ٣ُ اإلاادة و التٟر ؤلُا

ت الحدًثت. ٝ اإلاىاهج التربٍى  واإلاوالِت  والخِبحر ال١خابي  لخدُٜٝ الخ٘اُل ٗو



یطشوبشط د/ هىس الهذي   
 

296 

 

:ًخم جُِ٘ل اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُت في البِئت 02الفشضُة 

ُٙ الخ٘اُالث الاحخماُُت الداُمت لخِلم اللٔت الخاز  ت بخًى حُت للمإطظت التربٍى

المُت  ت وؤلُا الِسبُت مً ٛبل  أٗساد البِئت الخازحُت للخلمُر ابخدءا مً اإلاإطظاث ألاطٍس

ت ذاث الوابّ الثٜافيوؿىال ئلى   اإلاإطظاث ؤلاداٍز

 بُة:.املشافقة السىسُىلىحُة كئستراثُجُة لحعلم اللغة العش أوال:

ت أٗساد  اإلادزطت مإطظت احخماُُت بالدزحت ألاولى جخ٢ىن مً مجمُى

ت و الخِلُمت و الخِلمُت ًىٜظمىن ئلى هاٛمحن أولهما الواٛم  ًمخل٢ىهالشخـُت التربٍى

حن و مظدؼازي   حن التربٍى ً و اإلاؼٗس التربىي ؤلادازي و الري ًخ٢ىن مً اإلادزاء و اإلاظحًر

 ِملُت الخِلُمُت مً مِلمحن ومخِلمحنؤلازػاد و الخىحُه  زم هاٛم ال

وحِٖس اإلادزطت بأجها مإطظت أوؼأها اإلاجخمّ بـىزة ٛـدًت لخخىلى جيؼئت ألاحُا٤ 

الجدًدة بما ًجِلهم أُلاء ؿالححن في اإلاجخمّ الري حِدهم له ،ٟما حِمل ُلى جىمُت 

م شخـُت ألاٗساد جىمُت مخ٢املت لُـبدىا أُلاء ئًجابُحن في اإلاجخمّ ) ئبساهُ

 (3.17..2هاؿس.

أي أن الـبٔت الاحخماُُت هي الظمت ألاطاطُت للمدزطت ٗهي ميؼئت مً ٛبل 

أٗساد ٌؼ٢لىن بخجمِهم وظٝ احخماعي جسبىي، و جىدـس أهداٗها  و جخلخف في الهدُٗت 

ت بمىؿ٘اث احخماُُت ئًجابُت   حظمذ  الاحخماُُت التي جٜخض ي ئُداد مسسحاث جسبٍى

 بخوىز اإلاجخمّ

ت مً خُث   ومً مىولٝ أن اإلادزطت لِظذ طىي وظُج احخماعي بـبٔت جسبٍى

ت  ت طىاء ٠اهذ حظحًر أن حمُّ اليؼاهاث التي جمازض ٗيها مً ٛبل هىاٛمها البؼٍس

ىن أو حِلُمُت ٌؼٖس ُليها اإلاِلمحن أو حِلمُت  ًخلٜاها اإلاخِلمحن ،ًـبذ  ًخىلها ؤلاداٍز

ادة ِٗالُت اليؼاهاث باإلم٢ان و مً اإلاظخدظً الاطخِاهت بالدُم الظىط ُىلىجي لٍص

ت بـ٘ت  ِالُت اإلاىاهج الخِلُمُت بـ٘ت زاؿت و اإلاىاهج اللٍٔى ت بـ٘ت ُامت  ٗو التربٍى

أزف، ألجها جٜىم ُلى الخ٘اُالث الاحخماُُت، التي هي في ألاطاض مً أطع وؼاهاث 

ت وزاز  ص هره الخ٘اُالث دازل اإلاإطظت التربٍى ت،لرل٣ ًجب حٍِص حها اإلاإطظاث التربٍى
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،و ٢ًىن ذل٣ باإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُت في البِئت الدازلُت 

ت ،١ُٗٙ ٢ًىن ذل٣ ؟   والخازحُت للمإطظت التربٍى

ٛبل الخ٘ـُل في ُُٟ٘ت اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت  إلاىاهج اللٔت الِسبُت في 

ٝ جبُان ُُٟ٘اث ت ًُ هٍس جوبُٜها في أهم   البِئت الدازلُت والخازحُت  للمإطظت التربٍى

ت  ٠ل ُلى خدي  ،ًجب حٍِسٙ اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت ٟاطتراجُجُت  الِىاؿس التربٍى

لخِلم اللٔت الِسبُت، بدءا بالخوٚس ئلى  اللٔت الِسبُت مً خُث ئبساش أهمُتها و هبُِتها 

س ازخُازها ٟمىكَى للبدث  الاحخماُُتفي ئهاز جبًر

 ُة للغة العشبُة  :الحىظُف التربىي للطبُعة الاححماع.1

ٜت اإلاثلى لخِلم أي لٔت “ هرا ما جٜىله هخاةج الِدًد  ‟ئن الاٟدظاب هى الوٍس

ٜٗد ًدزض اإلاخِلم ٛىاُد جل٣  مً الخجازب  الشخـُت  الىاجحت  في حِلم اللٔاث،

اللٔت بؼ٢ل هٌامي و ًخلٜى أهم ال٢لماث اإلاظخِملت ٗيها  ول١ىه ًبٜى ُاحصا ًُ 

ل١ً ًددر ال١ِع ئذا ازخاز اإلاخِلم مىهجُت  حِلم اللٔت   اهيها،اطخِمالها  و ٗهم مِ

ت اإلاىحىدة في الدماْ  ٝ الاٟدظاب مً اإلامازطت ٗ٘ي ذل٣ جد٘حز  للمل٢اث اللٍٔى ًُ هٍس

د طماها  تو اإلاظإولُ ت اإلاخ٘اوجت ٛو ًُ حِلم اللٔتوالتي همى مّ اإلاساخل الِمٍس

  language acquisition Deviceحؼىمظ٢ي ب 

ت ،ًجب وفي  ئهاز  الخِلُم اللٔىي  اإلاإهس مً ٛبل اإلاإطظاث الخِلُمُت والتربٍى

ألازر بالخاؿُت الاٟدظابُت للٔاث وذل٣ بدمجها مّ الخاؿُت الخِلمُت،لخـبذ 

ئطتراجُجُاث الخِلُم اللٔىي مبيُت ُلى الخِلم باالٟدظاب،و حِد اإلاساٜٗت الاحخماُُت 

هبُِت اليؼاهاث التي جٜىم بها الِىاؿس  هدُجت اشدواحُت مً أهجح الىطاةل لرل٣،

ت ،أي أن ٠ل وؼان جسبىي هى احخماعي، ت و الخِلُمُت ٗهي احخماُُت وجسبٍى و  التربٍى

ادة الاهخمام بالجاهب  الىاحب في ئهاز  جُِ٘ل اإلاساٜٗت الاحخماُُت لخِلُم اللٔت هى ٍش

ت  التي  ًٜىم بها أٗساد   اإلاإطظتالاحخماعي الخ٘اُلي  لليؼاهاث التربٍى

وطيخىطّ في اإلا٘هىم الاحخماعي للٔت الِسبُت لىبحن أهمُت اإلاساٜٗت الاحخماُُت 

 لخِلُم اللٔت الِسبُت ٛبل أن هرٟس ُٟٙ ٢ًىن ذل٣ في البُئخحن
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 املفهىم الاححماعي للغة:1.1

ت اللٔاث  اللٔت الِسبُت  ذ  باطم  مجمُى هي ئخدي اللٔاث الٜدًمت التي ُٗس

خه في ٓسب  لى طام بً هىح ُلُه الظالم،الظامُت ،وذل٣ وظبت ئ الري اطخٜس هى وذٍز

سة الِسبُت، ال١ىِاهُت و الىبوُت  ومً هره اللٔاث الظامُت، آطُا و حىىبها خُث الجٍص

في خحن  الحبؼُت و اللٔت الِسبُت هي اللٔت الىخُدة التي اطخواُذ أن جبٜى، والبابلُت،

 (2.19. 39دىجت ُلى الصخىز )زوىن. لم ًبٜى مً جل٣ اللٔاث ئال بِم ألازاز اإلاى

الخِاٍزٙ  الٜاةلت ب٢ىن اللٔت  ًاهسة احخماُُت مً خُث هىاٞ الِدًد مً 

مُداجها الخوبُٜي ٗهي وطُلت للخىاؿل، و ما ُملُت الاجـا٤ ئال ُملُت ئوظاهُت و 

و مً بُنهم اإلادٛٝ والباخث اللٔىي دوان مىس ى الصبُدي  الري أُوى  احخماُُت،

ت للٔت ومً بُنها حٍِسٙ ابً حني الري ًسي أن اللٔت أؿىاث م٘اهُم وا طِت ومخىُى

ذ في مٜاله  أجها ًاهسة احخماُُت حظخسدم  رل٣ ُٗس ٌِبر  بها الىاض ًُ أٓساكهم ٟو

 (2.لخدُٜٝ الخ٘اهم بحن الىاض )مىس ى الصبُدي  .

و في ذاث الظُاٚ ٛدم ألاطخاذ جس٠ي زابذ ُمامسة في مٜا٤ له ًخددر ُٗه ًُ  

ها بأجها ٟ ٘ا احخماُُا لها خُث ُٗس ًاهسة  »ُُ٘ت جدى٤ اللٔت الِسبُت ئلى لٔت ُاإلاُت حٍِس

ِت واهدوان  احخماُُت جى١ِع ُليها و مً زاللها ٠ل الٌىاهس التي حظىد اإلاجخمّ مً ٗز

وجٜدم وجأزس ،ٗاللٔت  جنهم بنهىق اإلاجخمّ وجوىزه و حظٜى بظٜىن اإلاجخمّ و 

 (  2.16. .16)زابذ ُمامسة. «جأزسه

و أػاز في ػسخه ل١٘سجه أهه مً اإلاظخدُل أن هجد لٔت مخوىزة في بلد مخسلٙ  

ا  وزٜاُٗا  وال١ِع، وزبى الحلازة باللٔت ُلى أطاض أجها اإلادخىي و اإلالمىن،  خلاٍز

٘ه هى أن اللٔت مسآة اإلاجخمّ جخأزس به و ل١ىه  و الص يء الري ًم١ً أن وظدؼ٘ه مً حٍِس

ذ جأزس ُٗه ٗهي  الٜاُدة الحاملت للمِاٖز و الِلىم التي جبني خلازة و  ،في ه٘ع الٛى

و ُلى طبُل اإلاثا٤ ولإلًلاح ٠اهذ الؼِىب الِسبُت هي الظباٛت في  زٜاٗت اإلاجخمّ،

م اإلاُالدي و  في الٜسن  الِدًد مً الِلىم مثل الهىدطت وذل٣ في الٜسون ألاولى  للخٍٜى

لمُت ٛاةمت ُلى الترحمت جم في زاللها الحادي ُؼس والثاوي ُؼس  ٠اهذ هىاٞ جهلاث ُ

هٜل أهم اإلاِاٖز والح١م والاطخ١ؼاٗاث الِسبُت لباقي بالدن الِالم ٟٜىاُد ُلم الجبر 
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خماد  ُٝ بحن ألاحصاء اإلاخباًىت  مثال،ولخـىؿُت اللٔت الِسبُت جم الُا الري ًسخف بالخٗى

لِسبُت والتي لِع لها ُلى ٛىاُد زاؿت حظمذ باطخِما٤ الحسوٖ التي جى٘سد بها اللٔت ا

  The مثُل ومٜابل في باقي اللٔاث  ومً بُنها خٖس الؼحن الري ال ًىوٜه ؤلاطبان 

Spanish  ِٗىدما  أزروا ئخدي الح١م اإلاخِلٜت باالػخٜاٚ والبراهحن التي جدخىي ُلى

حن هما  م٘سدة ش يء لرل٣ جمذ ؿُآت ٛاُدة  جٜض ي باطدبدا٤ خٖس الؼحن ب خٗس

  xاللرًً ًمثالن خٖس ٠اي باللٔت الُىهاهُت ال١الط١ُُت وخٖس ا٤   ckالظحن وال٢اٖ 

اكُاث   xألاوزبُت ألهه جسحم لها أًلا  لِؼ٢ل خٖس ا٤  تباللٔت الالجُيُ أطع ٟخاب الٍس

طىت ،وفي ذل٣ بسهان لِمٝ اللٔت الِسبُت وأهمُتها ٗلم حظخوّ الدو٤  ..6إلادة ج٘ٚى 

 خدي الٜىاهحن التي ٠ان البد أن جترحم ١6سزث في ئألاوزبُت  الخِبحر ًُ م٘سدة واخدة ج

وهىا ًم١ىىا أن هٜى٤ أن لٔت اللاد هي لٔت الؼحن أًلا أي لٔت الِلم 

ها  بىحمِت  ذ اللٔت الِسبُت ُلى أجها لٔت الِلم ٜٗد ُٗس ت وفي هرا الظُاٚ ُٗس واإلاِٗس

لٔت الظمىاث  .(  أجها لِظذ لٔت الؼِس و الخوابت و 131هٜال ًُ هادي جهس ) بىحمِت .

و هي لٔت  وازتراُاجه، هو لٔت اإلاسخبر في اٟدؼاٗاج هٗدظب و ئهما لٔت الِلم في اهخـازاج

خُت مخوىزة ،لها في ماكيها  ز٠اةص إلاظخٜبلها ،لٔت خملذ أماهت الحلازة ؤلاوظاهُت هىا٤ 

ذ بـمتها مّ لٔاث ٟثحرة و مىدتها ٟثحر مً اإلاـولحاث الِلمُت  الٜسون  الىطوى وجٟس

اكُاث وال٘لظ٘ت واإلاىطُٜى  ٗهي لٔت خُت  و  الخٜىُت في الوب والهىدطت وال٘ل٣ والٍس

اث الُٜاض  ُلى حمُّ مظخٍى

وبِد الري ُٛل في ُلمُت و احخماُُت اللٔت الِسبُت  ًم١ىىا ئطٜان أهمُتها الاحخماُُت 

 والِلمُت ُلى ال٘سد  اإلاخِلم:

اث الخم١ً اللٔىي ازجِ٘ذ خٌ  -  ىي  هجاح ال٘سد اإلاخِلم٠لما ازجِ٘ذ مظخٍى

ت زاؿت اإلاهازاث ؤلابداُُت-  جٜل خٌىي هجاح ال٘سد اإلاخِلم ٠لما ٛلذ مهازاجه اللٍٔى

اث - د مً مظخٍى جأزس اللٔت الِسبُت في طلى٠اث ال٘سد وفي ٛدزاجه الِٜلُت خُث جٍص

 ؤلادزاٞ و ال٘هم

 .ًخأزس  اٟدظاب ال٘سد اإلاخِلم اللٔت  بم٢اهت اللٔت -
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ة:خصائص الل 1.2  غة العشبُة السىسُىثشبٍى

( طماث اللٔت الِسبُت هٜال ًُ وؿٙ 2.16. 318ُدد )مدمد ابساهُم .

ىٕ باْ  و ولُم وز٤ ومً أهم هره  دي  و ٍٗس حن لها  مً أمثا٤ حٍى الباخثحن اإلاظدؼٛس

ت،  الاػخٜاٚ و  ، ؤلاهخاحُتالخـاةف   الدٛت و الداللت وؤلاًجاش و الٔنى ٗال٢لماث حرٍز

ت واخدةٔحر اإلاِنح  ى بدٟس

ت و طىطُىلىحُت :  و طىداو٤ أن هٜدم  بِم هره الخـاةف باطٜواث جسبٍى

: هص٤ الٜسءان بلٔت أهل السطى٤ ؿلى هللا ُلُه طلم   اللغة العشبُة لغة العقُذة -

ً واإلا١ربحن بأن  لُعجص حهابرة اللٔت الِسبُت في ؤلاجُان بمثله ختى أن هللا جددي ال٢اٍٗس

ٜٗد حاء بدٌِا مجزها مً ٠ل ُُب    له و أٛل آًاث الظىز زالزت ٜٗى،بظىزة مً مث اًأجى 

و معجصة الٜسءان ٛبل  لدزحت أجهم اتهمىا السطى٤ ب٢ىهه ػاُس و طاخس و آٗاٞ أزُم،

البُان  والرٟس الح١ُم و الخبؼحر و الخىرًس هي اللٔت ٜٗد ٠اهذ اللٔت الِسبُت هي لظان 

ن بها   و ٠ان الؼِس مىدؼسا خُنها لرل٣ ٠ان للٔت ذل٣ اإلاجخمّ  ٗهي لٔتهم  التي ًخددزى 

الِسبُت م٢اهت بالٔت ُىدهم،٢ٗاهىا ًخٜىىجها بظلُٜتهم،لُخدى٤ الٜسءان بِد جمام 

ت  لل٢لماث الِسبُت الٜدت و ذاث  ٘ت واإلاىجُت ئلى أهم اإلاِاحم اللٍٔى السطالت الؼٍس

دز زباوي ،و الخـاةف الدالالث الِمُٜت و أهم اإلاـادز  للٔت الِسبُت ،ألهه ذو مـ

ت لهره الخاؿُت هي :  الاحخماُُت والتربٍى

اللٔت الِسبُت لٔت مجخمُِت و ُلمُت: ُمٜذ  اللٔت الِسبُت ُملُاث الاجـا٤ --

م أهم اإلاـادز  الجامِت واإلااوِت  التي  الاحخماُُت بِمٝ مِىاها ،و ٌِد الٜسءان ال١ٍس

 لِسبُتاللٔت ا بًم١ً أن ًخِلم منها الخلمُر أو الوال

اللٔت الِسبُت حصء مً اللٔاث الِامُت:  حؼ٢ل  اللٔت الِسبُت حصء بظُوا مً اللٔاث  -

جهل ال١ثحر مً أٗساد اإلاجخمّ ذل٣، و ًم١ً  الِامُت زاؿت في الدو٤ الِسبُت ٍو

ا بلبى معجمي لجمُّ ال٢لماث الِسبُت اإلادزحت  ٟسوىة أولى  الاطخ٘ادة مً ذل٣ جسبٍى

ادة اطخِما٤ اللٔت الِسبُت وفي اإلاٜابل ًجب الظعي هدى ؤلادزاج الجصتي لبِم  إُل

 ال٢لماث الِسبُت في الاطخِماالث الُىمُت
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الوابّ الدًني للخددر باللٔت الِسبُت : ًصداد اطخِما٤ اللٔت الِسبُت الُىم في  -

ٜل ذل٣ في اإلادادزاث الِلمُت زاؿت في الِلىم  اإلادادزاث و اإلاىاكُّ  الدًيُت ،ٍو

اةُالوبُُِت  و ًسحّ ذل٣ ئلى هبُِت أؿل اإلاىاهج الخِلُمُت والتي ٓالبا ما ج٢ىن  توال٘حًز

لرل٣ هجد أن اللٔت  أحىبُت،و في ١ٗسة طابٜت أػسها ئلى أن الِلىم هي التي جحي اللٔاث،

ت ٜٗى،ٗدتى  ذ الحالي في الِلىم الدًيُت و الِلىم اللٍٔى الِسبُت باجذ خُت في الٛى

اث جىحه اإلاخِلم ئل ى ٛساءة الٜسءان ٟمـدز دًني كُِ٘ت للٔاًت وج١ثر في مظخٍى

 اإلاىاطباث الدًيُت ٜٗى

ومما طلٙ ًم١ىىا الاطخ٘ادة مً زاؿُت ٠ىن اللٔت الِسبُت هي لٔت ُُٜدة 

ٝ ٛساءة الظىداث الدًيُت اإلا١خىبت باللٔت  اإلاخِلم الِسبي في حِلم هره اللٔت ًُ هٍس

ٍ الٜسءان واحب ٗان ٛساءجه كسوزة دًيُت الِسبُت ومً أهمها الٜسءان ٗاذا لم ١ًً خ٘

 و ئطتراجُجُت ُلمُت

خسوٖ ال جىحد في ٓحرها اللٔت الِسبُتأبجدًت  هىاٞ في اهفشاد حشوف اللغة العشبُة:-

٠اللاد  ) ق( و الِحن ) َ ( والٔحن  ) ْ ( والحاء) ح ( والثاء ) ر ( و هره الخاؿُت 

بجمُّ اللٔاث الِاإلاُت ١ُع اإلاجخمِاث  جمحز اإلاجخمِاث الِسبُت بٜدزتهم ُلى الخ٢لم

د ذٟسها أهه ُىدما اخخاج الٔسب الطخِما٤ ٠لماث ُسبُت اكوسوا تألاحىبُت والالجُيُ ،ٛو

ئلى اطخددار ٛىاُد للترحمت اإلاِادلت  لبِم الحسوٖ ٟدٖس الؼحن مثال،لرل٣ 

مؼا٠ل ٗاإلاخِلم الِسبي مدٌىي بهره الخاؿُت خُث ًم١ىه ج٢لم حمُّ اللٔاث و دوهما 

 هوُٜت

: في هره الخاؿُت  ًم١ً الاطخدال٤  بخأزس  اللٔت الِسبُت بالِىإلات ٜٗد املشوهة الحكُف-

خدد هال٤ وطام أخمد ب١سي  جأزس اللٔت الِسبُت بالِىإلاتٗأؿبدذ الِسبُت حظخِمل 

٠لماث ُاإلاُت مثل  بترو٤ للى٘ى و ال١مبُىجس للحاطىب  و الاهترهذ للؼب١ت الِاإلاُت 

دؽ و أ٠ادًمُت جل٘ىن للهاجٙ ) الب١سي .لالجـا٤    ( .5ٗلال ًُ بسحس وطاهدٍو

ت  وذل٣ بخ١ثُٙ  ٝ اللٔت الِسبُت وحِلها طلِت ججاٍز م١ً في ئهاز الِىإلات حظٍى ٍو

ت  دم الاٛخـاز ُلى الاطخسداماث الدًيُت وحشجُّ ألابدار الِلمُت اللٍٔى اطخِمالها ُو

 و جىحيهها لخ٢ىن دُاًت لهره اللٔت 
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ٔحرها مً ٗاللٔت  الِسبُت مسهت ًم١ً حِلمها لرل٣ حِلها هللا لٔت السطالت الجامِت، ٟو

 اللٔاث ًم١ً أن حظخمد ٠لماث مً لٔاث أزسي  وجٜدم لها ٠لماث.

 : واقع اسحعمال اللغة العشبُة في الجزائش:3.1

جسجبى اللٔت الِسبُت بال١ُان الاحخماعي للدو٤  الِسبُت و ؤلاطالمُت ،ٗهىاٞ 

خبازاُالٛت وزُ خبازاث ثٜت بُنها وبحن اللٔت الِسبُت و ذل٣ للِدًد مً الُا ، أهمها الُا

 السوخُت ٠ىن اللٔت الِسبُت لٔت ال١خاب اإلاٜدض وبها أهص٤ هللا ٟالمه اإلاعجص والح١ُم،

ت لسطى٤  ٟرل٣ ٗان أمهاث ال١خب الٜ٘هُت والحاملت للخ٘ظحراث الٜسآن و للظحرة الىبٍى

بُت،و هىاٞ اُخبازاث أزسي ًم١ً ازتزالها في ٠ىجها اُخبازاث ألامت الِسبُت ٟخبذ بالِس 

 زٜاُٗت واحخماُُت

( ئلى واّٛ اطخِما٤  6.2.18ولٜد جوٚس مدمد الهاػمي ) مدمد هاػمي .

اللٔت الِسبُت في الجصاةس  خُث زأي أجها حِِؽ واِٛا مِٜدا ًدمل ال١ثحر مً اإلاساٖو  

ت مسخل٘ت وهي ا للٔت الِسبُت و ال٘سوظُت والِامُاث ٗهىاٞ ؿساَ بحن أهساٖ لٍٔى

م١ً بىكىح ألي شخف ًمًِ الىٌس في اطخِماالث اللٔت الِسبُت  الدازحت الِدًدة،ٍو

في اإلاجخمّ الجصاةسي أن ًالخٍ أجها مهملت  ٗدتى اإلاإطظاث التي ًجب أن ج٢ىن أٟثر 

المُ ت والخِلُمُت  و اإلاإطظاث ؤلُا ت والثٜاُٗت  اطخِماال لها ُلى ٓساز اإلاإطظاث التربٍى

 هجد أن اللٔت الِامُت و ال٘سوظُت  هي التي جدخل م٢اجها 

ىهُت في الٜىىاث  و  إلًلاح  ذل٣ ًم١ً جدلُل مدخىي بِم البرامج الخلٍُ٘ص

ت ألازكُت اإلامىلت مً ٛبل  الدولت زاؿت التي جدمل الوابّ الثٜافي طىجدها  الجصاةٍس

ت جخددر باللٔت ال٘سوظُت في ٓالب ألاخُان وباأل  ُٔت أخُاها ،ٟما أن الدولت الجصاةٍس ماَش

المُت ئكاٗت ئلى خدازت وؼاهاث الٜىىاث  ال جمخل٣ ال١م ال٢افي مً اإلاإطظاث ؤلُا

ىهُت، ٗلِع هىاٞ دُم  ولهرا الظبب ئن  اٟدظاب اللٔت الِسبُت ؿِب، الخلٍُ٘ص

٘ظس هرا ألامس  أًلا ُدم ٗهم الدو٤ الِسبُت للهجت الجصاةٍس احخماعي لرل٣،  ت،ٍو

ت واللبىاهُت و الظىزٍت و  ُت مثل اللهجت اإلاـٍس ١ُع ٗهم حمُّ الدو٤ للهجاث الؼٛس

ٗاٟدظاب اللٔت مسهىن باطخِمالها ٗالري ال ًخ٢لم ال ًخِلم  مإزسا اللهجت الخلُجُت،
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ما ًٜا٤ ولحـس أطباب الى٘ىذ اللٔىي ألاحىبي  ‟اللٔت ج١دظب والـسار ًخِلم  ”ٟو

 ما ًلي: وزاؿت ال٘سوس ي ًم١ىىا حِداد

 طىت 132في الجصاةس والري دام  يهى٤ مدة الاطخِماز ال٘سوس ي  الاطدُواو-

ُٔت ومنها : - ت  الِسبُت  و ألاماَش  طُاطاث همع الهٍى

سق الخِامل  فشوسة:ال و هي حِل اللٔت ال٘سوظُت هي اللٔت السةِظُت في الدولت ٗو

ُمدوا   ختى لِىىهت  الؼىاَز  ؤلادازي بها باُخباز أن الجصاةس ٛوِت مً ٗسوظا ٗخجد أجهم

 بال٘سوظُت

د ججىدث  هره الظُاطت بخسوُى مد١م اطتهدٖ اللٔت الِسبُت بىكّ مسوواث و  ٛو

 اطتراجُجُاث ُلى الىدى الخالي:

لاة  وم٘خُحن ومدزطحن - الٜلاء ُلى الهُئت الدًيُت باإلا٘هىم الىاطّ مً أةمت ٛو

 (2.15.  27) طُِد بىزاغ.

ِلمحن اإلاداِٗحن ًُ اللٔت الِسبُت و الساٗلحن للظُاطت ال٘سوظت مثل جهجحر الِلماء واإلا-

حرهم ص الحداد و ٛدوز بً زوٍلت ٓو بد الٍِص  اإلا٘تي ابً الِىابي ُو

الاهخمام باللهجاث ُلى خظاب اللٔت ٗأخدر زحا٤ ؤلادازة ال٘سوظُت ئحاشاث باللهجاث -

 اإلأسبُت  وػهاداث باللظان الِامي الدازج

 بأن اللٔت الِسبُت ؿِبت ئحهام الىاض -

مىّ السخاالث ئلى الحج والاخخ٢اٞ بدو٤ اإلاؼٚس إلدزاٞ الظلواث ال٘سوظُت أن لهرا -

ً دوز بازش في الاجـا٤ بالِسب اإلاظلمحن  الٟس

ىن ال ًٜبلىن الحجهُل : دامذ  هره الظُاطت طبّ طىحن و ٠اهىا و٠ان ًدُىن أن الجصاةٍس

ا مً الخىـحر ،والظب ب هى زٖى اإلاظخِمس مً اطدُٜاي الىعي ُلى اإلادازض زٗى

ح  زـىؿا مّ اطخمساز اإلاٜاومت ـلرل٣ ٛامذ ب: نللجصاةٍس

ٓلٝ اإلادازض ومىّ اإلاِلمحن مً الخِلُم بالِسبي و اٗتراق ػسون منها اٛخـاز الخِلُم  -

دم جدٍُ٘ الظىز التي جخ٢لم ًُ الجهاد  ُلى جدٍُ٘ الٜسءان دون ج٘ظحر ُو
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 ث جىـس اللٔت ال٘سوظُتالاهخمام بخأطِع حمُِا -

ت   د حاء مؼسوَ ُبد الحمُد ابً بادٌع  وهى أخد أُمدة و أُالم  الثىزة الجصاةٍس ٛو

ُالم وم١٘س وئمام  و٠اجب طُاس ي وصح٘ي  أٗنى ُمسه في هـسة الدًً واللٔت الِسبُت 

اجه بمىاطبت وهىُت في  ل اطمها ًىم الِلم    16بؼ٢ل زاؾ لرل٣ زلدث ذٟسي ٗو أٍٗس

ى الظُاطاث ال٘سوظُت بالؼِاز  الري خملخه حمُِت الِلماء اإلاظلمحن  الري هى لحرد ُل

مثل الؼ٢ل الخالي  «الجصاةس وهىىا و ؤلاطالم دًيىا و الِسبُت لٔخىا  »مإطظها  وهى  ٍو

 ذل٣ :

 
 و من أقىال العالم ابن بادٌس الخالذة في اللغة العشبُة: 

بىائها و أحاهد في طبُل دًنها و ئهني لظذ لى٘س ي و ئهما أها لألمت ،أُلم أ»

لٔتها،ئهني أُاهدٟم ُلى أهني أٛض ي بُاض ي ُلى الِسبُت و ؤلاطالم ٟما ٛلِذ طىادي 

ُليهما ،و ئوي طأٛـس خُاحي ُلى ؤلاطالم و الٜسآن ،هرا ُهدي ل١م،و أهلب مى١م ػِئا 

 «واخدا وهى أن جمىجىا ُلى ؤلاطالم و الٜسآن و لٔت ؤلاطالم  والٜسآن 

زحر ججدز ؤلاػازة ئلى أن هىاٞ  أطباب اطخِما٤ أزسي للٔت ال٘سوظُت في وفي ألا 

خُادًت ولُذ مدـىزة في الجصاةس وفي اللٔت  سُت والُا الجصاةس جخِدي ألاطباب الخاٍز

ال٘سوظُت  ٜٗى بل في حمُّ الدو٤ الِسبُت وفي حمُّ اللٔاث ،خُث أن الطخِما٤ 

ت وال٘سو خُادي ئلى اللٔاث ألاحىبُت وزاؿت ؤلاهجلحًز ظُت دالالث جخِدي الاطخِما٤ الُا

 الاطخِما٤ الٜـدي  ٗاللٔت ألاحىبُت :

لٔت الخٜدم والخوىز لرل٣ ٌظعى ال١ثحرون إلاىاٟبت هرا الخوىز باطخِما٤ اللٔاث  -

 ألاحىبُت 
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ت والخ١ىىلىحُا،التي جخ١٘ل باهخاحها  وؿىاُتها مإطظاث  - هدً الُىم في مجخمّ اإلاِٗس

س  ي ٗلٔت اطخسدامها ألاؿلُت هي  لٔت أحىبُت،أحىبُت و بالخال م جٗى و جبٜى الِسبُت ٓز

حمُّ ألاحهصة الخ١ىىلىحُا ُليها ألاٛل اطخِماال في ألاحهصة لٜـىزها الجصتي في الخِبحر 

داداث الخ١ىىلىحُت زاؿت أن مٌِم الخوبُٜا ال جدُم اللٔت  ثالخام ًُ بِم ؤلُا

 الِسبُت 

ت التي حظمى بالالجُيُت  هدً الُىم في شمً اللٔت الخ- و   Lingua  Francaىاؿلُت اإلاؼتٟر

ت  هي لٔت جىاؿل ألاشخاؾ الرًً ال ججمِهم لٔت واخدة و في هرا الِـس اللٔت ؤلاهجلحًز

د ٠اهذ الِسبُت  في الٜسون الىطوى هي اللُىجىا ٗساه٢ا   هي اللُىجىا ٗساه٢ا الِاإلاُت، ٛو

 لؼِىب الخالٗت الِباطُت 

 فقة السىسُىلىحُة ملىاهج اللغة العشبُة:.مفهىم املشا2

ا   alفي معجم اإلاِاوي  ؤلال١ترووي هي اإلاـاخبت و مؼخٜت مً ِٗل زاٗٝ ) اإلاساٜٗت : لغٍى

maany. Com ) 

له و الِ٘ل أما الظىطُ ىلىحُا  ٗهي ُىد ماٟع ُٗبر ٗهم الِ٘ل الاحخماعي و جأٍو

رل٣ ٗهى ٌِٖس الظىطُىلىحُا في الاحخماعي هى  حمُّ طلى٠اث  ال٘سد دازل اإلاجخمّ   ل

 ٟخاب الاٛخـاد و اإلاجخمّ ُلى أجها :

له ،وج٘ظحر خدزه و هدُجخه طببُا »  «الِلم الري ٌِنى ب٘هم اليؼان الاحخماعي و جأٍو

 (2.15. 12)خمداوي .

هي الدُم الاحخماعي اإلاخمثل  اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُتاصطالحاأما 

ت في طلى٠اث ألاٗ ت لخدُٜٝ ُٛمت مؼتٟر ٝ اججاه أهداٖ اإلانهاج اللٍٔى ساد التي حظحر ٗو

بُنهما ،واإلاساٜٗت ال جٜىم ُلى أطع هدُٗت مولٜت بل جٜىم ُلى أطع ئُاهُت و ئزػادًت 

 ،ٗاللمساٜٗت أدواز لِظذ باألطاطُت ول١ً هي مهمت التي ال ٌظخدظً ُٓابها،

ف إلاحشائي و  هى :الري ًدىاطب مّ ئػ٢الُدىا الحعٍش



یطشوبشط د/ هىس الهذي   
 

306 

 

حِني دُم ألاٗساد اإلاىحىدًً في البِئت  اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت إلاىاهج اللٔت الِسبُت

ٝ الجهىد الاحخماُُت ألهداٖ مىاهج  ت ًُ هٍس الدازلُت والخازحُت للمإطظت التربٍى

ادة ٗاُلُت الِملُت الخِلُمُت  للٔت الِسبُت   اللٔت الِسبُت  التي جدٜٝ ٍش

 ملىاهج اللغة العشبُة: املشافقة السىسُىلىحُة. أهمُة 3

ت اإلاظوسة في  منهاج   للمساٜٗت الظىطُىلىحُت أهمُت  ٟبحرة في ئهجاح ألاهداٖ التربٍى

ت  اللٔت الِسبُتـ خُث أن لألٗساد اإلا٢ىهحن للبِئت الدازلُت والخازحُت للمإطظت التربٍى

لِسبُت و جٌهس هره ألاهمُت ،دوز ٟبحر في ذل٣ زاؿت مّ الخـىؿُت الخِلُمُت للٔت ا

 في :

ٝ اإلابدأ الخلدووي الٜاةل باألؿل - ت ٗو الوبُِت الاحخماُُت لِىاؿس الِملُت التربٍى

 الاحخماعي لإلوظان

الازجبان الىزُٝ للمدزطت باإلاجخمّ  و باألطسة بـ٘ت زاؿت ٗاإلادزطت مإطظت  -

سة التي حِمل مِها ئحخماُُت جبلي ٓاًاث احخماُُت و حِد زاوي أهم مإطظت بِد ألاط

ُ٘ي  ج٢املي مخباد٤ ٝ هٌام ًو  ٗو

ت ٗاإلاخِلمحن في اإلاساخل ألاولى  - ت إلادزالث اإلاإطظاث التربٍى الخـىؿُت الِمٍس

ت للخِلم و جصداد ٛابلُت الخِلم  في هره اإلاسخلت    اللسوٍز

ت بـ٘ت زاؿت- ت بـ٘ت ُامت واليؼاهاث اللٍٔى  الـبٔت الاحخماُُت لليؼاهاث التربٍى

ان الحُاة، والاجـا٤ ًدخاج ئلى ا - ت الِملُاث الاجـالُت باُخباز الاجـا٤ ػٍس طخمساٍز

ت مخىاؿلت بخىاؿل ُملُت الاجـا٤  اللٔت ،أي أن الِملُت اللٍٔى

م اللظان للخسلف مً الخبُِت الثٜاُٗت الىاججت ًُ حِسق الدو٤ الِسبُت  - كسوزة جٍٜى

 لالطخِماز

 بالخ٘اُل الاحخماعي زاؿُت الاٟدظاب اللٔىي التي جِ٘ل -

م٢اهت اللٔت الِسبُت باليظبت لل٘سد الِسبي و للمجخمِاث الِسبُت مً مىولٜاث الاهخماء -

ت ُُٜدًت   الِسبي و ؤلاطالمي ٗاللٔت الِسبُت لٔت طماٍو
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 طهىلت حِلم اللٔت الِسبُت لل٘سد في اإلاجخمِاث الِسبُت زاؿت ل٢ىجها لٔتهم ألام -

مدزطت ُلى حِلم اللٔت الِسبُت  طىاء ٠ان ٛـدي مىٌم  أو ٓحر جأزحر البِئت الدازلُت لل-

ٜت ٟالمه و ٠لماجه   ٛـدي م١دظب و مخِلم ٗاإلاخِلم ًدا٠ي هباتّ اإلاِلم ومنها هٍس

الم التي  تجأزحر البِئ- الخازحُت للمدزطت ُلى حِلم اللٔت الِسبُت وزاؿت مإطظاث ؤلُا

لظلى٠ي ألاو٤ لظلى٠اث اإلاخِلمحن،ٗاألم جلٜى ئٛبا٤ ٟبحرا و ألاطسة باُخبازها اإلاددد ا

مِلمت وألار مِلم  ٗاإلادُى الدازلي والخازجي لألطسة ه٘ظها ًإزس ُلى مهازاث و ٛدزاث  

 الخِلمُت هاإلاخِلم و مُىال ج

ئم٢اهُت اطخٔال٤ اليؼاهاث الخازحُت للمخِلم في حِلم اللٔت الِسبُت ،زاؿت في زلم  -

 لى طلى٠اث ال٘سدهُمىت مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ُ

ٝ اللىابى الصمىُت و الخىَى اإلاِسفي  - ُدم ٛدزة اإلاإطظت الخِلُمت ُلى حِلُم اللٔت ٗو

 للمىاد اإلاٜسزة 

 وبـ٘ت ُامت ٗان ٤:

ٝ جأزحر البُئخح-  نحظهُل الدُم الاحخماعي اإلاخىاؿل لخِلم اللٔت الِسبُت  ًُ هٍس

ت  الري ًمخل١ها  ال٘سد الدازلُت والخازحُت  للمإطظت الخِلُمُت و الخبراث ا للٍٔى

دة للٔت  الهدظابه لليظٝ الِسبي اإلادلي في دولخه والؼامل في أمخه،و الخـاةف الٍ٘س

 الِسبُت  ًجب جُِ٘ل اطتراجُجُاث اإلاساٜٗت الاحخماُُت لخِلم اللٔت الِسبُت 

املشافقة السىسُىلىحُة للمىاهج العشبُة في البِئة الذاخلُة للمؤسسة :ثاهُا 

 :ةالتربٍى

و ًخم ذل٣ بـ٘ت  حِد البِئت الدازلُت للمدزطت ألازكُت ألاولى لخِلم اللٔت الِسبُت،

ٛـدًت مىٌمت  مخمثلت في الاطتراجُجُاث الدًداٟخ١ُُت والبُدآىحُت اإلاد١مت  ٟما أهه 

ًم١ً الاطخِاهت بجهىد  ألاٗساد ال٘اُلحن في اإلاإطظت  و  ذل٣ بخ٢ازٙ حهىد حمُّ 

ىن  ت، الِىاؿس  التربٍى خحن ألاولى   اإلاإزسون في الِملُت التربٍى لُخمدىز ألازس  في ٗئخحن جسبٍى

ت  و الثاهُت هي  ال٘ئت الخِلُمت والخِلمُت وج٢ىن اإلاساٜٗت  هي ال٘ئت ؤلاداٍز

 الظىطُىلىحُت ل١ال ال٘ئخحن ُلى الىدى الخالي:
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 شبُة :.املشافقة السىسُىلىحُة للفئة  الحعلُمُة و الحعلمُة لحعلم اللغة الع1

ت اإلادىزٍت اإلاباػسة  وهي اإلاِلم م واإلاخِلم  حؼ٢ل هره ال٘ئت ُىاؿس الِملُت التربٍى

خُث ًجب ُلى اإلاِلم أن  ًأزر الوابّ الاحخماعي  واإلاىاهج الدزاطُت  للٔت الِسبُت،

اث  ّ مظخٍى داداث الدًداٟخ١ُُت  لالطخ٘ادة منها في ٗز خباز في ؤلُا الخ٘اُلي بِحن الُا

س الخِلُ م  الزجبان الدًداٟخ٣ُ بالجاهب الخوبُٜي  ٗهى ٌظاهم في كبى ؤلاحساءاث جوٍى

والخدابحر اإلاىاطبت لِملُت الخدَزع  ألهه بمثابت ال٘لظ٘ت الِامت وألاطاطُت  للمنهاج  

ت  ٝ اإلاىاهج التربٍى ت ٗو حز ُلى اإلاخِلم في ئهاز أهه مدىز الِملُت التربٍى د التٟر ٗبمىحبه ًٍص

 الحدًثت 

حز  ت الحدًثت ًم١ىىا هسح آلاحي: و بالتٟر  ُلى اإلاىاهج التربٍى

والتي حِني ملماز  ٠courseلمت منهاج ذاث أؿل الجُني  مظخمدة مً ٠لمت 

لى هرا اإلاِنى ًبنى اإلا٘هىم الخٜلُدي  للمنهاج  ٗمنهاج اإلادزطت مً  طباٚ الخُل  ُو

 لى زوت النهاًت،طباٚ  للىؿى٤ ئاإلاىٌىز الخٜلُدي ػبُه باإلالماز ٗهى ٌعج بالوالب في 

اث الدزاطُت م بىحىاح.ًدىاٗع ُٗه الوالب ُلى ئجٜان اإلاىاد و اإلاىكُى  .(238.2.15)مٍس

 
 

وفي ئهاز الخوىز وجماػُا مّ الصخٙ الخ١ىىلىجي والِىإلات  ًجب الخجدًد في 

٢ىن ذل٣ بالخجدًد في جوبُٝ  ٝ الاطتراجُجُاث ال٘اُلت ٍو ت ٗو اإلاىاهج الدزاطُت اللٍٔى

جب اجباَ اإلاىاهج و  في ملمىن اإلاىاهج ُلى طبُل اإلاثا٤ في الظىداث الخِلُمُت ٍو

الىمىذج اإلاظخددر في اإلاىاهج الخِلُمُت ذاث الوابّ الاحخماعي الخ٘اُلي و التي ججِل 

مً اإلاخِلم هى مدىز الِملُت  الخِلُمُت،لُـبذ دًداٟخ٣ُ  اللٔت الِسبُت مسها ٛاةما 

ادة الخ٘اُل الـ٘ي  الٜاةم ُلى الحىاز   ُلى ئك٘اء الـبٔت الاحخماُُت اإلاب يُت ُلى  ٍش
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ٍمثل اإلاسوى الخالي ال٘ٚس بحن اإلاىاهج و و اإلاىاٛؼت و جُِ٘ل اطتراجُجُاث الخِلُم الىاٛد 

 الخٜلُدًت واإلاىاهج الحدًثت :

 املنهاج الجذًذ املنهاج القذًم املجال

اإلاٜسز الدزاس ي مسادٖ للمىهج - هبُِت اإلانهاج  

ص ُلى ا- ل١مًٟس  

ص ُلى الجاهب اإلاِسفي في  - ًٟس

 ئهاز كُٝ

 

 اإلاٜسز الدزاس ي حصء مً اإلاىهج

ص ُلى ال١ُٙ- ًٟس  

ٜت الخ١٘حر و - ص ُلى هٍس ًٟس

 اإلاهازاث التي جىاٟب الخوىز 

ٌِده اإلاسخـحن في اإلاادة - جسوُى اإلانهاج

 الدزاطُت

مدىز اإلاىاهج اإلادزطُت -  

ػاٞز في ئُداده حمُّ  -

خأزسة بهألاهساٖ اإلاإزسة واإلا  

مدىزه اإلاخِلم -  

ٓاًت في ذاتها- اإلاادة الدزاطُت  

ال ًجىش ئدزا٤ أي حِدًل ُليها-  

مى٘ـلتاإلاىاد الدزاطُت  -  

ُلى همى  حظاُدوطُلت  -

 الخالمُر همىا مخ٢امال

حِد٤ خظب ًسوٖ الخالمُر  -

 وخاحاتهم

مترابوتاإلاىاد مخ٢املت و -  

ٜت الترجِب حظحر ُلى همى واخد- هٍس  

اطخِما٤ الىطاةل حٔ٘ل -

 الخِلُمُت

لها أهمان مخِددة -  

حظخسدم وطاةل حِلُمُت -

 مخِددة

الًساعي ال٘سوٚ ال٘سدًت بحن - اإلاِلم

 الخالمُر

حظلوُت مّ الخالمُر تُالٛ-  

ت الىخُد- مـدز اإلاِٗس  

ًساعي ال٘سوٚ ال٘سدًت بُنهم-  

ُالٛت جٜىم ُلى الاه٘خاح و -

 الثٜت والاخترام

مىحه ومسػد-  

ماإلاخِل حر مؼاٞز   طلبي ٓو

ًد١م ُلُه بمدي هجاخه في 

 امخداهاث اإلاىاد الدزاطُت

 ئًجابي مؼاٞز

ًد١م ُلُه بمدي جٜدمه هدى 

 ال١٘اءاث اإلايؼىدة

ال ًىلي اهخماما بِالٛت اإلادزطت - ألاطسة والبِئت

 باألطسة و البِئت

ًىلي اهخماما ٟبحرا بِالٛت 

 اإلادزطت باألطسة واإلاجخمّ
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ادة ٗاُلوباإلكاٗت ئ      ت ًجب ٍش ت لى اطخددار اإلاىاهج التربٍى ُت ألاوؼوت اللٍٔى

ُه و الٜاةمت ُلى  الخ٘اُل الاحخماعي ومً أهمها اإلاوالِت والتي جسجبى بالخِبحر بىُى

 الٜساءة وجلمً مهازة الخددر 

مً أوؼوت اللٔت الِسبُت التي جساٗٝ اإلاخِلم مً الابخداتي للثاهىي خُث ٗاإلاوالِت وؼان 

ُه مً الظىت الثالزت ابخداتي، و اػخما٤ مىاهج اللٔت الِسبُت ُلى  هرا اليؼان ًبدأ ٗ

ت والِلمُت والثٜاُٗت ٗهى ال ًٜل ُلى الىـىؾ  الخىاؿلُت  دلُل ُلى أهمُخه التربٍى

وألادبُت و أوؼوت الخِبحر الؼ٘ىي وال١خابي و ال الىدى و الـٖس ألهه ٌِالج في هُاجه 

ت وألا   دبُت و ما ًخـل بمدُى الوالب حمُّ اإلاؼ١الث اللٍٔى

وهي مً مىٌىز اإلاٜازباث ال١٘اةُت وطُلت لتزوٍد  اإلاخِلم باأل٢ٗاز الىحرة و الخجازب 

ُِت و جىطُّ اإلاسُا٤ و ئزساء الٜامىض وبرل٣   الخـبت اإلاُ٘دة و الُٜم ؤلاوظاهُت الٗس

ت وألادبُت و الثٜاُٗت )ُٗلل م٢ي  ( 163. وبالخالي ئزطاء ٟ٘اءة اإلاخِلم اللٍٔى

أما باليظبت للموالِت اإلاىحهت ٗهي الٜساءة الـامخت التي جولٝ ُلى موالِت الىـىؾ  

ب  اًتها  جدٍز ذاث الـ٘داث الِدًدة أو موالِت مإلٙ ب٢امله أي أجها هَى مً الٜساءة ٓو

دهم ُلى ٛساءة مسخلٙ الىـىؾ الٟدظاب مهازاث ٟثحرة ال جدُدها  الخالمُر وحٍِى

 اإلادزطت 

ذ اإلاوالِت ُلى وجسجبى اإلا والِت بالٜساءة خُث أهه هىاٞ الِدًد مً اإلاِاحم التي ُٗس

 أجها الٜساءة لرل٣ وحب ُلُىا الخوٚس للٜساءة  والتي هي :

الٜساءة في لظان الِسب : ٛسأث الص يء ٛسآها أي حمِخه وكممخه بِلا ئلى بِم،ومِنى 

سأ ُلُه الظالم أ ا أي ألُٜخه،ٛو  ي أبلٔهٛسأث الٜسان لٌ٘ذ به مجمُى

 في اإلاعجم الىطُى :ٛسأ بمِنى جدبّ ٠لماث ال١خاب،طىاء هوٝ بها أو لم ًىوٝ

أما في معجم ُلىم التربُت ٗالٜساءة ُملُت جدبّ إلاا هى م١خىب ٛد هىوٝ به أو ال هىوٝ به 

د ٌِبر بها ًُ اإلاىوٚى ٟالٜاء الظالم مثال  ،ٛو

ٓىجي  للداللت ُلى الٜساءة وفي مىاهج اللٔت و آلاداب الِسبُت الٜساءة مـولح بُدا

ت لخدظحن ألاداء و ؤلالٜاء و ازخُاز الـىث  الخِلُمُت  الجهٍس
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 ومؼ٢لت اإلاوالِت  ج١مً في :

ُدم الاهخمام بها ٟيؼان ُلمي مما زلٝ ه٘ىز منها ختى مً اإلاِلمحن وبالخالي 

١دظبها بِد أن حِل مها ٜٗد اإلاخِلم وؼان حِلُمي ًمازض ُٗه اللٔت الِسبُت ال٘ـحى ٍو

ت  و البالُٓت التي الهدٖ  جٜىُا مً وؼاهاث  الخِلمُت اإلاخِلٜت باألدب  ٠الٜىاُد الىدٍى

ت   منها ئٟظاب اإلاخِلم مهازاث في الخواب و مىاٛٙ لٍٔى

ُلي الجُمالهي مً ٟخاب ألاؿى٤ الحدًثت لخدَزع   129از ؿابسي ئبىب١س هٜال ًُ و أػ

ة لِسأ اللٔت الِسبُت مقصىدا لزاثه و إهما هى لالهحفاع بهزه  ن جعلم القىاعذ الىحٍى

القاعذة في الحطبُق و اسحخذام اللغة اسحخذاما صحُحا و لزلك كان العشب قبل 

أن ثفسذ سلُقتهم في غير حاحة إلى جعلم القىاعذ ولم ثظهش حاحتهم إلُه إال بعذ 

 فساد السلُقة

ُٙ الٜىاومىه ًم١ىىا اُخباز اإلاوالِت    ُُ٘ت  وؼان حِلُمي بدًل  لخًى ُد ل٢ىجها ًو

ُت مسجبوت باإلبداَ  ٗه  ت والـٗس جم١ً مً وجم١ً مً حُِد الحُاة لألمثلت الىدٍى

ل في حمُّ مىاحي اللٔت   الخٓى

ٗاللٔت الِسبُت حاهبان، هما الدزض والىف و ال ًم١ً جٜظُمهما ئلى ٗسوَ ئال ُىد 

 ئُداد الخوت 

ح حن بالىف مخىاشي وال نٗاللٔت الِسبُت وخدة واخدة لرل٣ اهخم اللٍٔى  تربٍى

ادة ِٗالُت مىاهج اللٔت  ومىه ٗاإلاوالِت أداة احخماُُت ج٘اُلُت بها ًخم١ً اإلاِلم مً ٍش

 الِسبُت 

 و باليظبت ألهداٖ اإلاوالِت  في اإلاساخل الخِلُمُت الثالثت ٗهي ُلى الىدى الخالي:

س املطالعة في املشحلة الابحذائُة:  أهذاف ثذَس

ُب اإلاخدزج في م-1 لتالتٓر  والِت الىـىؾ الوٍى

ب ُلى جٜدًم ٛـت-2  الخدٍز

 ٗخذ اإلاجا٤ للمخِلم في ئبداء السأي  في بِم اإلاىاٛٙ وألاخدار-3
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 الخم١حن اإلاخدزج مً بىاء ٛـت ٟأن ًخـىز زاجمت أزسي أو ًدى٤ حصءا منها ئلى خىاز-4

 .الخد٘حز ُلى البدث ًُ اإلاِاوي وألال٘اي5

 ت باطخمساز.جسبُت الخلمُر ُلى طلٞى اإلاوال6ِ

 .جىمُت خب الاطخواَل و اٟدؼاٖ الجدًد7

س املطالعة في املشحلة ألاهذاف العا  :املحىسطةمة من ثذَس

 .ًوالّ اإلاخِلم هـىؿا ٓحر ال١خب اإلادزطُت صحٙ مجالث1

 .ًددد مىكَى اإلاوالِت و ٌِحن أ٢ٗازه و اإلاِوُاث الىازدة ُٗه2

 .ٌظخِمل ئطتراجُجُت الٜساءة الاهخٜاةُت3

ظعى ئلى الاه٘خاح ئلى ُىالم أزسي .ًبن4  ي شخـِخه َو

ة :  أما ألاهذاف العامة من ثذَسس املطالعة في املشحلة الثاهٍى

 في هره اإلاسخلت ٢ًىن  الخالمُر في مسخلت مخٜدمت مً الىعي الى٘س ي و الحس٠ي والِٜلي

 مما ًإهلهم لخٜبل أ٢ٗاز زاُٛت 

 ا واطِا جىمُت ٛدزة الخالمُر ُلى ٗهم اإلاٜسوء ٗهما صحُد -1

ت وألاطاطُت -2  لٜدزة ُلى الخمُحز بحن ألا٢ٗاز الثاهٍى

ً ألاخ٢ام الىٜدًت والاهخ٘اَ باألزس اإلاٜسوء -3  ج٢ٍى

د الخالمُر ُلى البدث والاطخ١ؼاٖ  و ئهاء اإلاىكَى حظاُد ُلى ال٘هم وؤلاٗهام -4  حٍِى

 .ال٘هم بِمٝ -5

د الخالمُر ُلى الخمُحز في اإلاِنى بحن ال٢لماث اإلادؼابهت زطم -6 ا واإلاسخل٘ت في حٍِى

 الحس٠اث

خماد ُلى الى٘ع  في مِالجت الىـىؾ -7  ئذ٠اء زوح الُا

للً٘ ألادبي الري  هجىمُت زوح الوالب ُلى اإلاواُت الراجُت بما ٌِمٝ اطدُِاب -8

 .ًوالِه



ة  الحعلُمُة  الخاصة باللغة العشبُة  املشافقة السىسُىلىحُة للمىاهج  التربٍى
 

313 

 

ٝ مىهجُت ُلمُت -9 س ٗو ) ُٗـل م٢ي  جم١حن الولبت مً ئُداد البدىر والخٜاٍز

164.2.14) 

ب اللٔىي و  مما  طلٙ  اللٔت الِسبُت احخماُُت  مً أهمُت اإلاوالِت في الاٟدظاو 

بت  ولِظذ ٗسدًت وهي جبنى ُلى  جباد٤ ألا٢ٗاز  بحن اإلاخددر  واإلاظخمّ  وهٌسا لٓس

ؤلاوظان الخىاؿلُت ٠ان لصاما ُلى اإلادزطت  الحدًثت حشجُّ الىمى اللٔىي مً زال٤ 

ل الخِبحر  الؼ٘هي  جٜدًم زبراث حظخدعي  حِبحرا هادٗا وحِد اإلادادزت  و التي جمث

وال١خابت التي جمثل الخِبحر ال١خابي أهىاَ اليؼان اللٔىي ، لرل٣ ًجب ُلى اإلادازض 

حشجُّ الخالمُر ُلى الخِبحر مً زال٤ زبوهم بمىاٛٙ احخماُُت و ئُواهم ال٘سؿت  

ت ألازسي و  للخِبحر في حمُّ ألاوؼوت اإلادزطُت مِخبرة في ذل٣ زبى الخِبحر بال٘سوَ اللٍٔى

اإلاىاد الدزاطُت ُٗجب السبى بحن ٗىىن اللٔت ألجها جسدم بِلها البِم ومً أحل ب

 الخم١ً مً الخِبحر 

اُٗت وبً مال٣ .   اُٗت  و بً مال٣)  بُى د زأث مىا٤ بُى ( أن ًجب 2.19. 155ٛو

 امخالٞ مهازة الٜساءة و الاطخماَ و أوضحا الِالٛت بُنهما ُلى الىدى الخالي:

 تاإلادا٠اة والخٜلُد ا  .لىاججت ًُ لٔت الاطخِما٤ اإلاظمُى

  الاٟدظاب زاؿت في الحجساث الـُ٘ت باطخسدام اإلاِلم ٠لماث مخِددة في

ت  .طُاٛاث مخىُى

  الـىث ُامل زةِس ي في همى الاطخِما٤ اللٔىي. 

 َالدٛت في الخددر ج١دظب مً الدٛت في الاطخما. 

 ت بحن همى الدٛت أزبدذ أن الِالٛت ال ثو للخِبحر ُالٛت بالٜساءة ألن الدزاطا ٍٜى

ت الؼُ٘ت والاطخِداد ئلى الٜساءة  .اللٍٔى

  ادة السؿُد اللٔىي  .ٗالٜساءة حظهم في ٍش

 الٜساءة مـدز لخجدًد اإلاِاوي. 

  جىَى الىـىؾ اإلاٜسوءة و حِددها ًد٤ ُلى الٜدزة ُلى الخِبحر. 

 :وجخلخف أهمُت الخِبحر ُٗما ًلي 
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 خِلُمُت الخِلمُت ٗاإلاؼاٗهت أطاض ألاداة الِ٘الت وألاطاطُت في في الِملُت ال

 .اإلاىاٛؼت

 ئُواء اإلاخِلم الٜدزة ُلى جىٌُم ألا٢ٗاز و ُسكها ُسكا مىوُٜا مدظلظال. 

  ئن العجص في الخِبحر مً أطباب ئز٘اٚ الخالمُر  و ٜٗداجهم الثٜت بالى٘ع

 .وبالخالي جأزس همىهم الاحخماعي

 ىاؿلُت بدُث  ًـبذ له بالخِبحر ٌظخوُّ اإلاخِلم الخٔلب ُلى الـِىباث الخ

ئزباث ُٟاهه الاحخماعي و جدُٜٝ ال٢اُٗت ُلى ُٛادة وجىحُه خىازه و  الٜدزة

اُٗت وبً مال٣  .(154.  . 2.19الاطخٜال٤ الاحخماعي )  بُى

ة املشافقة السىسُىلىحُة للفئة  .2  لحعلم اللغة العشبُة : إلاداٍس

ح ت  نجمثل ٗئت ؤلاداٍز ىن في اإلاإطظت التربٍى ادة ٗاُلُت التربٍى ُامال مهما في ٍش

حِلم اللٔت الِسبُت،ألجهم مسخـىن و مخم١ىىن في هرا اإلاجا٤ ُلى ٓساز مظدؼازي 

ت  ت بالخبرة التربٍى ٛى ت مٗس حن و الري ًمل٢ىن زبرة ئداٍز الخىحُه و اإلادزاء واإلا٘دؼحن اللٍٔى

ُت لرل٣ ًجب ُلى هاجه ال٘ئت أن حظاُد في ُمل التي حِبر ًُ مإهالتهم الِلمُت

ادة اليؼاهاث اإلاظاُدة ُلى ذل٣   اٟدظاب اللٔت و ذل٣ بٍص

 ومً بحن هره اإلاهام:

  ادة ألاوؼوت ألادبُت مً مظسح و  مظابٜاث  .ٍش

 الخدظِع الداةم للمخِلمحن بأهمُت اللٔت الِسبُت. 

 ادة دزوض الدُم في اللٔت الِسبُت  .ٍش

 حر البِئت اإلاالةمت لخدَزع اللٔت الِسبُت  .جٗى

 ُدة إلادزس ي اللٔت الِسبُتجٜدًم اإلاظا. 

 ٜت طحر الدزوض  .اإلاساٛبت الدوزٍت لوٍس

  مبادب اطتراجُجُاث الخِلُم الحدًث مثل ٝ جد٘حز اإلاِلمحن ُلى الِمل ٗو

 .الخ١٘حر الىاٛد

  ثالاهخمام بمداولت اللبى اللٔىي ألل٘اي اإلاخِلمحن مما ًخىاٗٝ مّ بسوجى٠ىال 

 اإلادزطت الىاهٜت بالِسبُت.
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 إلاِىُت بمدة مىاطبت الظىداث الىـُت و جٜدًم الاٛتراخاث في ئباْل الجهاث ا

 هره الىٜوت.

 . جد٘حز اإلاخِلمحن ُلى حِلم اللٔت الِسبُت و باقي اللٔاث 

 ثالثا:املشافقة السىسُىلىحُة ملىاهج اللغة العشبُة في البِئة الخاسحُة للمؤسسة الحعلُمُة:

اإلاإطظت الدزاطُت وذل٣ للخأزحر ال١بحر  ًخِصش الدُم الاحخماعي لخِلم اللٔت الِسبُت زازج

للمإطظاث الاحخماُُت ألازسي ُلى السؿُد اإلاعجمي للخلمُر اإلاخِلم و مً بحن أهم 

 اإلاإطظاث هرٟس :

ت / - ت ذاث الوابّ الثٜافي. -اإلاإطظت ألاطٍس المُت / اإلاإطظاث ؤلاداٍز  اإلاإطظاث ؤلُا

ة :1  .املؤسسات ألاسٍش

ُب الظىطُىلىجي والثٜافي و الظ٢ُىلىجحِخبر ألاطسة الخلُت ألاطاط  يُت للتٟر

اث الخدـُل  واللٔىي لل٘سد،خُث ًخأزس بها أًما جأزحر، و جإزس هره ألازحرة في مظخٍى

اجه الثٜاُٗت، ت مً ألاطسة  الدزاس ي لدي السد وفي مظخٍى و ٓالبا ما جخ٢ىن  ألازؿدة اللٍٔى

ث أحىبُت ًخٜىىن هم أًلا هاجه ٗىجد في الٔالب أن ألاه٘ا٤ الرًً ًخٜىىن أبائهم لٔا

 اللٔاث وال١ِع.

اث آلاباء الخِلُمُت والِلمُت و أطىتهم،  وحِخبر ألاطسة بٔم الىٌس ًُ مظخٍى

اجه زاؿت  البِئت ألاطاطُت اإلامهدة لخِلم اللٔاث ٗ٘يها ًٜض ي الو٘ل أو ال٘سد مٌِم أٛو

ذل٣ باإلاوالِت  لرل٣ ًجب ُلى آلاباء جد٘حز ألاوالد ُلى حِلم اللٔاث و  في الِول،

لرل٣ ًجب ُلى ألاطسة جدُُم اليؼاهاث  ٗالٜساءة أطاض الىمى اللٔىي، اإلاجزلُت،

 ال١ُ٘لت ب الخِلم اللٔىي.

ت في  و ٛد ٛامذ الباخثت بهُت بواوي باحساء دزاطت مُداهُت لدوز البِئت ألاطٍس

والِت حشجُّ الو٘ل ُلى اإلاوالِت  مىولٜت مً البدث في الِالٛاث ؤلازجباهُت بحن م

ألاب و ألام وؤلازىة و بحن موالِت الخالمُر ٠ل منهم ُلى خدي  وبدثذ في وحىد اإلا١خباث 

مخىطوت في  15خُث أحسث الدزاطت ُلى جالمُر الظىت الثاهُت مخىطى ٤  اإلاجزلُت،

 مدًىت البلُدة، وجىؿلذ في النهاًت ئلى:
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ت، ٟرل٣ جإزس اليؼاهاث أن السؿُد الثٜافي لألطسة ًإزس ُلى اهخماماث الو٘ل باإلاوالِ

صث ُلى الاهخمام بمِازق  د ٟز اإلاسجبوت باإلاوالِت ُلى اهخماماث الو٘ل باإلاوالِت ٛو

 (.2.17ال١خاب ) بواوي .

 . املؤسسات إلاعالمُة:2

حؼ٢ل هره اإلاإطظاث ٛاُدة ٟبحرة و مهمت في حِلم ٠ل اللٔاث  زاؿت  مّ 

لها في ُملها وبدًلت ُنها في ٟثحر  هُمىت وطاةل الخىاؿل الاحخماعي التي باجذ مظاُدة

المي هـِب ٟبحر في الىٜل الثٜافي ُلى مس  مً ألاخُان، لرل٣ هجد أن للدوز ؤلُا

ٝ الخِلم  الظىىاث، و آلان وفي ُـس الخىؿـت ؿاز باإلم٢ان حِلم اللٔت ًُ هٍس

سة  الخ١ىىلىجي،  ٗهىاٞ ٛىىاث زاؿت جٜدم بسامج لخِلم اللٔاث و مً بحن اللٔاث اإلاخٗى

المُت ٌظاُد ُلى حِلم  اث ؤلُا اللٔت الِسبُت، ٟرل٣ اهس٘اق وظبت اخخ٢از اإلادخٍى

المُت اإلاثلى  لرل٣، ٜت  ؤلُا  اللٔت، ٗما ُلى السآب في حِلم اللٔت طىلى البدث ًُ الوٍس

د  طىاء ٠اهذ باجباَ أطاجرة اٗتراكُحن أو بمؼاهدة ألاٗالم الىزاةُٜت باللٔت الِسبُت، ٛو

المُت طىاء ٠اهذ مسةُت أو أؿبدذ وطاةل ؤلا  اث ؤلُا ُالم جدُذ ٗسؾ الخ٘اُل مّ اإلادخٍى

ّ الُىجىب  اث التي جيؼسها مىاّٛ الخىاؿل الاحخماعي ،زاؿت مٛى طمُِت أو اإلادخٍى

ُُ٘ت بسواج اإلاادة اإلايؼىزة  الري ٌِد اليؼس ُٗه ًو

ة رات الطابع الثقافي:.3  املؤسسات إلاداٍس

ت جابِت ل ص الثٜاٗت الىهىُت ودُم ل٢ل دولت مإطظاث ئداٍز ىشازة الثٜاٗت حِمل ُلى حٍِص

الَ٘س ؤلابداعي ألادبي، لرل٣ ًجب ُلى الدولت  اإلاجا٤ ال٘ني والري مً بحن أهم ٗسوُه،

النهىق بالٜواُاث الثٜاُٗت ٟما حِد هره الٜواُاث وطُلت  مهمت في دُم ؤلاهخاج 

 اللٔىي والخِلمي و ٢ًىن ذل٣ بـ:

  بداَ ألادبيزلٝ بِئت جد٘ص ُلى ؤلا. 

 المُت اث ؤلُا  .اإلاساٛبت الجادة للمدخٍى

 ٗخذ اإلاظابٜاث ألادبُت. 

 ت في اليؼاهاث ألادبُت  .جدُٜٝ الخِاون مّ اإلاإطظاث التربٍى

 دُم اإلابدُحن و اإلاىهىبحن في مجا٤ ال١خابت ألادبُت. 
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  ت الاهخٜاةُت ُٗه و الاهخمام المي و ئك٘اء اإلاُِاٍز مداولت النهىق باإلاجا٤ ؤلُا

 لظالمت الىوُٜتبا

  الترزُف إلادازض حِلُم اللٔاث ومداولت حُٔحر  ال١٘سة الىموُت بِدم أهمُت

  .اللٔت الِسبُت والاٟخ٘اء بالحد ألادوى مً حِلمها

 خاثمة: 

لٜد خاولىا في هرا اإلاٜا٤ جٜدًم إلادت بظُوت ًُ أهمُت الدُم الاحخماعي في 

ها مىولٜاث زاؿت بىُِ٘ت  اللٔت مً الِدًد مً اإلاىولٜاث من حِلم اللٔت الِسبُت،

الِسبُت  اإلاخمثلت في ٠ىجها حصء مً ُٟان اإلاجخمِاث الِسبُت ؤلاطالمُت، و ب٢ىجها اللٔت 

ٜدم الجدًد ، و  ألام التي ًمخل٣ ٗيها ال٘سد زبراث ًجب أن جىمى لِظخوُّ أن ًبدَ ٍو

ت ،ٗاليؼاهاث ا ت ما مً مىولٜاث الوبُِت الاحخماُُت لجمُّ اليؼاهاث البؼٍس لتربٍى

هي ئال وؼاهاث احخماُُت باُخباز أن ال٘سد هى ٠اةً احخماعي ٌؼ٢ل مدىز حمُّ مىاحي 

الحُاة ٗهى اإلاال٣ الِاٛل لجمُّ اإلاإطظاث الاحخماُُت واإلاىحىداث اإلاادًت ،خُث ًٜىم 

،وحِد اللٔت الىطُلت ألاطاطُت لالجـا٤ الري به  ابدظُحرها و الاطخ٘ادة منها باطخِماله

خ٘اُالث الاحخماُُت ،و م٢اهت اللٔت الِسبُت مهمت لل٘سد الىاهٝ بها ،لرل٣ ًجب جخم ال

 أن ًخِلمها 

و مً ازجباهُت الٜواَ الخِلُمي التربىي باإلاجخمّ ل٢ىهه حصء مىه ٗاإلادازض 

ت، ًجب ئخدار جىلُ٘ت  ميؼئاث احخماُُت جدٜٝ أهداٖ احخماُُت بـبٔت جسبٍى

إلاإطظاث الاحخماُُت ُلى ػا٠لت اإلادزطت وألاطسة اطتراًجُت لالطخ٘ادة مً ُالةُٜت  ا

التي حظخدعي اإلاساٜٗت الظىطُىلىحُت في وؼاهاتها ٗيؼان الخِلم والخِلُم وؼان 

 ئوظاوي واحخماعي .

ت لخُِ٘ل الدُم الاحخماعي في وؼاهها  ل٢ىن ُملُت  و  جدخاج اإلاإطظاث التربٍى

ألطباب مسجبوت باإلاددودًت الصمىُت  الخِلُم  ال ًم١ً أن ج١خمل في البِئت الدازلُت ٜٗى

ل اليؼان التربىي و  ًجب أن ج٢ىن هىاٞ وؼاهاث داُمت لها في البِئت  التي حِٛس

ادة ِٗالُت  الخازحُت، ٟما أن اطتراججُاث الخِلُم الاحخماُُت اطتراجُجُاث ِٗالت لٍص

 مىاهج اللٔت الِسبُت .
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ت .مجلد   2.19. 2.الِدد  4التربٍى

ش سُاسة الفشوسة  و محاسبة اللغى العشبُة في من مظاه طُِد بىزاغ. .9

م الجزائش إبان الاححالل الفشوس ي.مجلة اللغة العشبُة و أدآبها الجزائش و  2. ٛز

1 2.15 

ة  ثىظُف للغة و ؿابسي بىب١س الـدًٝ. ..1 وشاط املطالعة في املذسسة الجزائٍش

 .2.14. آلُة الكخسابها

ي املسحقبل الحعلُمي للغة العىملة  و أثشها ف هال٤ وطام أخمد الب١سي. .11

تها. ت .اإلاجلد  العشبُة وهٍى  .2.15.   4. الِدد 1حظىز اإلاِٗس

واقع وشاط املطالعة املىحهة في مىاهج اللغة العشبُة في املشحلة  ٗلُل م٢ي. .12

ة هقذ وثقُُم  2.14. .3الِدد  5مجلد  مجلت.آٗاٚ. .الثاهٍى

مجلت  .ًات و املعاصشةاللغة العشبُة الححذمدمد كُاء الدًً زلُل ابساهُم. .13

 2.17 .9الِدد  الراٟسة.



ة  الحعلُمُة  الخاصة باللغة العشبُة  املشافقة السىسُىلىحُة للمىاهج  التربٍى
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  اسحعمال اللغة العشبُة في الجزائش واقع و آفق مجلة صىثُات .مدمد هاػمي .14

  2.18. 3.الِدد  .2اإلاجلد 

م بىحىاح.  .15 ةمٍس ة الجزائٍش مجلت  .السىذات الحعلُمى للغة العشبُة في املذٍس

 2.14.   5.الِدد 3الِسبُت.اإلاجلد 

..مجلت الِلىم ششوع إلاصاليي عىذ عبذ الحمُذ بن بادٌساملهسهىن هـحرة. .16

 2.18 ..5ؤلاوظاهُت و الاحخماُُت الجصاةس.الِدد 

 


