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حِخبر مساخل همى الو٘ل مً اإلاساخل الهامت لبىاء شخـِخه ومً بحن هره 

اإلاساخل بلى حاهب الىمى الى٘س ي والاحخماعي والاهِ٘الي هىاٞ مسخلخحن مهمخحن حدا في 

خبر مً اإلا٘اجُذ الهامت خُاة الو٘ل هي الىمى الِٜلي والىمى اللٔىي خُث حِلم اللٔت ٌِ

م مً ؤهمُتها باليظبت  ت، ٗهي ج٘خذ ؤمام الو٘ل آٗاٚ واطِت وػاملت، وبالٓس للمِٗس

للو٘ل بال ؤن هىاٞ ُىامل جازس ُلى هره اإلاسخلت ؤي حِلم اللٔت واٟدظابها والتي حِىد 

بلى م٢ىهاث الاطخِداد اللٔىي للو٘ل ومً بحن بُنها الر٠اء الري ٌِخبر ُامل مهم في 

ت لِالٛخه الىهُدة بها.  جىمُت اإلال١ت اللٍٔى

ملُت اٟدظاب  وهدٗذ هره الدزاطت بلى ال١ؼٙ ًُ الِالٛت اإلاىحىدة بحن الر٠اء ُو

ت باطخسدام ألاداجحن وهما: مُٜاض اللٔت  اللٔت ُىد الو٘ل في اإلاسخلت الخدلحًر

ت.  وازخباز الر٠اء ُلى زمع خاالث في اإلاسخلت الخدلحًر

ت.  ؛اٟدظاب اللٔت ؛الر٠اء :اليلماث املفخاحيت      الو٘ل في اإلاسخلت الخدلحًر
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  :ملذمت 

صي ٗهى في ٓاًت الخُِٜد  ؤلاوظاويمشل الدماْ ً الجصء ألاطاس ي في الجهاش الِـبي اإلاٟس

ِمل في ٓاًت الدٛت وال١٘اءة ،وجُ٘د ؤبدار الدماْ ؤن جوىز  مً خُث التراُٟب َو

يها  Windows oppownityالدماْ ٌؼهد "ٗتراث خسحت " ؤو ما ٌظمى هىاٗر ٗسؾ  ٗو

مهازة اللٔت التي حِخبر ؤطاض ١ًُٙ الدماْ ه٘ظه لُوىز مهازاث زاؿت مً بُنها 

ٜها جيخٜل  ً هٍس ت وجمشل الىطُلت السثِظُت التي جخىاؿل بها ألاحُا٤ ُو الخلازة البؼٍس

ت إلاسخلٙ ؿىزها .  الخبراث واإلاىجصاث الخلاٍز

مً اإلاظلم به ؤن اللٔت حِخبر ؤهم وطُلت الجـا٤ وج١ُٙ ال٘سد والبِئت التي ٌِِؽ ٗيها 

ا ؤو ٠لُا مً هره الىطُلت ًترجب ُلُه هخاثج وزُمت ُلى وان ٠ل خسمان طىاء ٠ان حصثُ

ت هىاٞ مهازة ؤزسي حِخبر مً  ،خُاة ال٘سد واهدماحه في اإلاجخمّ  بلى حاهب اإلاهازة اللٍٔى

الِملُاث البالٔت ألاهمُت التي ًخمخّ بها الدماْ وجدزل في مجمل الٜدزاث الرهىُت 

اثٙ جل٣ ال ٜدزاث الر٠اء والري ٌِخبر حاهب هام الِالُت للدماْ والجاهب الهام مً ًو

مً الجىاهب الصخـُت ؤلاوظاهُت و مسجبوت بسوابى ذهىُت مُِىت وهى ٌؼ٢ل حاهب مً 

اثٙ الدماْ الِلُا .  ًو

The stages of a child’s development are  important  in building his 

personality. The psychological, social and emotional developmental aspects  

are  very important  in a child’s life. In addition, The mental and language 

developments where learning the language is one of the important keys to 

knowledge,  despite  its importance for the child,  there are factors that 

affect this stage, that is, learning the language and its acquisition, which are 

due to the components of the child's linguistic readiness, as the intelligence, 

which is an important factor in the development of the linguistic ability. 

This study aimed to identify the relationship between intelligence and the 

language acquisition process among a child in the preparatory stage using 

two tools: the language acquisition questionnaire and the intelligence test on 

five cases in the preparatory stages. 
Key words: Intelligence; Language Acquisition; Child in the preparatory 

stage 
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هىا ًلِب الر٠اء دوزا ٟبحرا وهام في ُملُت اٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل، خُث ًخمى٣ 

ت مً الخِبحر وؤلاٗـا ح ًُ الىاّٛ و مً البلْى الو٘ل مً اٟدظاب بم٢اهِخه اللٍٔى

بـ٘ت مخدزحت بلى لٔت الساػد ومً حهت ؤزسي جلِب اللٔت دوزا هاما في جىمُت الر٠اء 

 وجشبُتها. بدزا٠اجهُىد الو٘ل ، خُث ؤنها حظاُد الو٘ل ُلى جـيُٙ 

هٌسا للِالٛت الىهُدة بحن الر٠اء واللٔت ، ٗان الر٠اء ًتٞر خظب دزحخه هخاثج 

ت ، ٗالو٘ل اللُِٙ في الٜدزاث الِٜلُت ) الر٠اء ( ال مدظىطت ُلى جوىز اللٔ

رل٣ ال ٌظخوُّ جـيُٙ  ِت ٟو رل٣ ال  بدزا٠اجهٌظخوُّ الخىؿل بلى الخلى٤ الظَس ٟو

 ٌظخوُّ الخـٖس بالخـٖس الصخُذ واإلاىاطب في اإلاىاٛٙ التي جىاحهه .

ر٠اء وهٌسا ألهمُت اإلاىكَى جخمشل ؤهمُت الدزاطت في الخِٖس ُلى الِالٛت بحن ال

واٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل، وجىاولذ الدزاطت بِم اإلاخٔحراث الهامت ذاث الـلت 

خُث بن اللٔت باليظبت للمجخمّ بمشابت الٜلب مً الجظم  ،بالو٘ل وهي اللٔت والر٠اء

ا بدون  ت، ٗال وظخوُّ جـىز ُاإلاا بؼٍس البؼسي لها ؤهمُت ٟبحرة في اإلاجخمِاث البؼٍس

هم الِىاؿس التي ًخ٢ىن منها دطخىز مجخمّ مِحن ، وهي ؤزقى وحىد اللٔت.  ٗاللٔت هي ؤ

وطاثل الاجـا٤ بحن البؼس وؤداة ال ٓنى للخ٘اهم والخىاؿل، وهي التي جخدوم في طلٞى 

حر اللٔىي بلى خد بُِد ،وهي باليظبت لل٘سد حصء ال ًخجصؤ مً ُٟاهه ،  ؤٗساده اللٔىي ٓو

دمها ٟما ٌظخسدم الهىاء الري ًدى٘ظه. اٟدظبها مىر الو٘ىلت اإلاب١سة حدا وؤؿبذ ٌظخس

ِد الر٠اء وِمت مً وِم هللا ال١شحرة التي ؤوِمها ُلى ؤلاوظان، ٗاإلوظان بدون الر٠اء  َو

داد والِالٛاث وال ٌظخوُّ الابخ٢از  ال ٌظخوُّ ؤن ًدٞز ما بحن ألاػُاء وألال٘اي، وألُا

ُىاٛب ؤُماله، وال  وخظً الخـٖس لبلْى ؤهداٗه ، ٟرل٣ ٢ًىن ؤكِٙ ُلى الخبـس في

٢ًىن ُىده ؿ٘ت الخ١ُٙ الِٜلي للمؼا٠ل ومىاٛٙ الخُاة الجدًدة ، ال ٌظخوُّ 

ألن الر٠اء ًلِب دوزا هاما في ٛدزة ال٘سد ُلى  ؛الاطخ٘ادة مً الخبراث الظابٜت ...الخ

رل٣ حِلم  داد والِالٛاث ٟو ٟما جٌهس هره  ،اللٔتبدزاٞ ما بحن ألاػُاء و ألال٘اي و ألُا

مُت ُٗما طىٜدمه للمِلمحن وآلاباء زاؿت مً مِلىماث في ُُٟ٘ت جىمُت ذ٠اء ألاه

ت في مسخلت مً مساخل طنهم. وذل٣ مً ؤحل حِلُم  ألاه٘ا٤ وجىمُت الٜدزاث اللٍٔى

ساعي ػسوهه اإلاخمشلت في ٠ىن ال٘هم  اث الىمى ُىده ٍو صخُذ للٔت، بدُث ًىاٟب مظخٍى

الٛت ذل٣ بالىمى الِٜلي زم الدُٛٝ للىمى ُىد الو٘ل في مسخلت مً مسا خل ُمسه ُو

الاطدُِاب اإلاخِمٝ للخ٘اُل الخاؿل بحن ذاث الو٘ل الىاُُت ووطوه اللٔىي ودوزه في 
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ت ما بذا ٠اهذ هىاٞ  س وؿٜل بىِخه الِٜلُت.  وجخمشل ؤهداٖ الدزاطت في  مِٗس جوٍى

ُٙ ًخدزل الر٠اء في جىمُته ت ُالٛت بحن الر٠اء واٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل ٟو ا، ومِٗس

ت ما بذا ٠ان هىاٞ ُالٛت  ما بذا ٠ان للر٠اء دوز في اٟدظابها ؤو ال١ِع، ٟرل٣ مِٗس

وازخباز الر٠اء  (Rondal J.A)هسدًت بُنهما. ومً زال٤ اطخسدام ألاداجحن مُٜاض اللٔت 

)بحال٤ مدمد طسي( جىؿل الباخشان بلى الىخاثج الخالُت: وذل٣ بِد الخدلُل ومٜازهت 

بازخباز الر٠اء ؤزبدذ الىخاثج ؤن هىاٞ ُالٛت بحن الر٠اء واٟدظاب اللٔت مُٜاض اللٔت 

وبـىزة زاؿت الر٠اء اللٌ٘ي. خُث ؤهه ٠لما ٠ان الر٠اء مسجّ٘ ؤو مىس٘م بال و٠ان 

اإلاظخىي اإلاعجمي له داللت. مّ وحىد خالت زاؿت لم جشبذ الِالٛت بحن اللٔت والر٠اء 

لُه ٜٗد زبذ صخت ال٘سكُت ا لِامت التي جىف ُلى ؤن هىاٞ ُالٛت هسدًت اللٌ٘ي. ُو

ؤما باليظبت لل٘سكُاث الجصثُت ٜٗد ؤزبدذ الدازطت اإلاُداهُت ؤن ، بحن اللٔت والر٠اء

ما ؤوضخذ ؤن للر٠اء اللٔىي ُالٛت في  الر٠اء له دوز في اٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل ٟو

 اٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل.

 إشياليت الذراضت: 

خوىز  ُبر مساخل مخدازلت وم١ملت لبِلها البِم، خُث ًىلد  ًىمى ؤلاوظان ٍو

ٜىي  ً في ٠ل ش يء وهى ه٘ل ؿٔحر، زم ٌؼخد ُىده ٍو كُِ٘ا مِخمدا ُلى آلازٍس

ِخمد ُلى ذاجه وهى زاػد، خُث حِخبر الو٘ىلت بمساخلها مً اإلادواث اإلاهمت  ظخٜل َو َو

ت ألاولى التي ًولٝ حدا التي ًمس بها هرا الساػد، ومً بحن هره اإلاساخل مسخلت الو٘ىل

ظخمس  ُليها ؤًلا الو٘ىلت اإلاب١سة ختى جمخد مً نهاًت السكاُت بلى الدزى٤ اإلادزس ي َو

خه، ل١ً لِع بالدزحت التي ٠ان ُليها في اإلاسخلت الظابٜت. بُد ؤن الىمى  الىمى ٗيها في طُس

ت ٗاثٜت خُث حِبر اللٔت اإلال١ت ؤلاوظاهُت اإلاخمشلت في هٌام مً  اللٔىي ًصداد بظُس

الِالماث اإلاظخِملت مً هٖس حماُت بوظاهُت ما وهي ُبازة ًُ بهخاج وؼان ُـبي 

ب الري ٌظمذ مً زالله بدالت ُاهُ٘ت ؤو ه٘ظُت مُِىت بالخِبحر وذل٣ مً زال٤  مٟس

. خُث ًمشل الىمى اللٔىي لو٘ل (15، ص 2007)حىلت، ؤؿىاث، زمىش ٟخابُت ؤو بػازاث 

هما وحؼ١ال في خد هره اإلاسخلت ؤطَس خاالث الىمى ا إلاسخل٘ت وؤٟثرها جدـُال وحِبحرا ٗو

ذاجه للو٘ل في جم١ىه مً الخِبحر ًُ ذاجه والخىاٗٝ الصخص ي والاحخماعي والىمى 

ادة ٟبحرة للم٘سداث  الى٘س ي والِٜلي. خُث ًخمحز الىمى اللٔىي لهره اإلاسخلت ب٢ل مً ٍش

ىاُد اللٔت ٠الجمّ واإلا٘سد وألامشلت ال١شحرة  دباد٤ الخدًث والـ٘اث ٛو التي ١ًدظبها ٍو
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بها مّ ال١باز، ووؿٙ الـىز وؿ٘ا بظُوا وؤلاحابت ُلى ألاطئلت التي جخولب بدزاٞ 

. وهىاٞ الِدًد مً الِىامل التي جازس في اٟدظاب اللٔت (253/254، 2004)ملحم،  ُالٛت

ؤن ؤهمُت الخِلم في  "دوالزد وميهلس"لو٘ل هره اإلاسخلت وخظب الدزاطاث ل٢ل مً 

ت الخِلم بـ٘ت ُامت مشل ا ٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل جٜىم ُلى اإلا٘اهُم ألاطاطُت لىٌٍس

ص، الخِمُم،واإلامازطت والداُِٗت.ٟما حؼحر دزاطاث ؤزسي  الازجبان، ؤلازابت، الخٍِص

ِبر حِلم  (.254، 2004)ملحم، التي جىؿل ٗيها ُلى ؤن ؤه٘ا٤ اإلاالجئ  "بُاجي"ٟدزاطت  َو

م مً ؤهمُتها للو٘ل بذ اللٔت مً م٘اجُذ اإلاِس  ٗت ٗهي ج٘خذ آٗاٚ واطِت وػاملت وبالٓس

جازس في حِلمها واٟدظابها ُىامل جخِىد بلى م٢ىهاث الاطخِداد اللٔىي للو٘ل ومً بُنها 

را لِالٛخه الىهُدة بها خُث  ت ٟو الر٠اء والري ٌِخبر ُامل مهم في جىمُت اإلال٣ اللٍٔى

ُ٘ت الر٠اء هي ط ت ال٘هم" ًٜى٤ ابً الجىشي "ؤن ًو وؤما  (،104، ص 2003)عشىي، ُس

سي طبحرمان (312، ص 2008)عبذ الخالم، " ٠الً٘ ٗحري ؤنها " الٜدزة ُلى الخِلم ، ٍو

ت ُامت جازس في حمُّ ؤهىاَ اليؼان الِٜلي مهما ازخلٙ  حؼازلص ؤن "الر٠اء ٛدزة ٗوٍس

م ؤنها  . ولٜد جخوٚس بِم الدزاطاث( 213، ص 2007)الىافي، هرا اليؼان وػ٢له  ٓز

ً ومً بُنها دزاطت ُبد الظالم شهسان وآزسون وهي دزاطاث  ٛلُلت بلى هرًً اإلاخٔحًر

ؼحر  جٜىُت ًُ همى اللٔت ُىد الو٘ل خُث ؤزبدذ ؤن الىمى اللٔىي ًسجبى بالر٠اء، َو

تي بلى ؤن الِالٛت بحن ُدد اإلا٘سداث والِمس الِٜلي بًجابُت وزابخت وؤن مِامل  ماٟز

محز ٠لماث ؤٟثر مً الو٘ل مخىطى 6996الازجبان ٌظاوي ) (والو٘ل الر٠ي ٌظخِمل ٍو

واهوالٛا مً هرا وطُِا مىا إلاداولت إلاا إلاخٔحر الر٠اء مً  (201، ص2007)سهزان، الر٠اء 

ؤزس في اٟدظاب اللٔت لدي الو٘ل ازجإًىا هسح الدظائ٤ الخالي الري ٌِبر ًُ بػ٢الُت 

ت.البدث: ُالٛت الر٠اء باٟدظاب اللٔت ُىد ؤ  ه٘ا٤ اإلاسخلت الخدلحًر

 وذل٣ مً زال٤ ؤلاحابت ُلى الدظائالث الخالُت : 

 هل جىحد ُالٛت هسدًت بحن الر٠اء واٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل ؟  -

 هل الر٠اء هى الري ٌظاُد في اٟدظاب اللٔت ُىد ُُىت الدزاطت؟  -

 هل الر٠اء اللٔىي هى الري ٌظاُد الو٘ل في اٟدظاب اللٔت؟  -
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 : الفزطياث 

 جىحد ُالٛت هسدًت بحن الر٠اء واٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل.    -

 الر٠اء هى الري ٌظاُد في اٟدظاب اللٔت ُىد ُُىت الدزاطت.  -

 الر٠اء اللٔىي هى الري ٌظاُد الو٘ل في اٟدظاب اللٔت.     -

 أوال : الذهـــاء: 

ف الذواء : -1  حعٍز

ر٠اء ال ًصا٤ مىكّ زالٖ بحن الِلماء، بلى ؤن حٍِسٙ ال ًرهب بىا الخدًث في بادت ألامس 

 ٓحر ؤنهم ًخٜ٘ىن حمُِا ُلى الـ٘اث التي جمحز الصخف الر٠ي ًُ ٓحر الر٠ي .

 :  ( 207، ص 2007)الىافي ، ٗالر٠ي خظب اُخٜادهم ًخمحز بإهه 

 ؤػد ًٌٜت وؤطَس في ال٘هم ًُ ٓحره . -

ٌِتركه مً ؤٛدز ُلى الخِلم وؤطَس ُٗه وؤٛدز ُلى جوبُٝ ما حِلمه لخل ما  -

 مؼ١الث .

داد مً  -   ُالٛاث.ؤٛدز ُلى بدزاٞ ما بحن ألاػُاء وألال٘اي وألُا

 ؤٛدز ُلى الابخ٢از وخظً الخـٖس لبلْى ؤهداٗه . -

 ؤٛدز ُلى الخبـس في ُىاٛب ؤُماله . -

ًٜى٤ ابً الجىشي في ٟخابه ' ألاذُٟاء ' في بُان مِنى الرهً وال٘هم والر٠اء : " ختى 

هُإة اإلاظخِدة الٟدظاب آلازاء، وخد ال٘هم حىدة التهُا لهره الٜىة، الرهً ٛىة الى٘ع اإلا

وخد الر٠اء حىدة خدض مً هره الٜىة جّٜ في شمان ٛـحر ٓحر مٜبل ُِٗلم الر٠ي مِنى 

 (104، ص 2003)عشىي ، الٜى٤ ُىد طماُه " 

ُٗما ًلي وِسق بِم حِاٍزٙ الر٠اء وذل٣ خظب بِم الباخشحن مً هاخُت الٔاًت 

ُ  ٘ت .والًى

ع :" الر٠اء هى الٜدزة  ُلى الخ١٘حر اإلاجسد ، ؤي ُلى الخ١٘حر بالسمىش  - ه جسمان لَى ٌِٗس

ام ، مجسدة مً مدلىالتها الخظُت .  مً ؤل٘اي وؤٛز

ًلي؛  ُٜٗى٤ : ؤهه الٜدزة ُلى الُٜام بإوحه مً اليؼان ًخمحز بما "طخىدازد"ؤما  -

د، الخدسز الاٛخـادي،  هىز الـِىبت، الخِٜد، الخجٍس الاهدٗاَ والُٜمت الاحخماُُت، ًو
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حز الجهد ومٜاومت الِىامل  الابخ٢ازاث، والاخخ٘اي بهره الجىاهب جدذ ًسوٖ جخولب جٟس

 (  212، ص  2002.) الهىذاوي وآخزون ، الاهخٜالُت 

ه ٠ل مً :    ؤما مً خُث البىاء ُِٗٗس

خ٢از ، الىٜد ، والٜدزة ُلى بيُه ؤل٘سد: " الر٠اء ًخإلٙ مً ٛدزاث ؤزبّ هي : ال٘هم ، الاب -

 جىحُه ال١٘س في اججاه مِحن . "

ت ُامت جازس في حمُّ ؤهىاَ اليؼان  ؤما طبحرمان حؼازلص ُٜٗى٤ ؤن : " الر٠اء ٛدزة ٗوٍس

 ( 213، ص  2007)الىافي ، الِٜلي مهما ازخلٙ هرا اليؼان وػ٢له " 

 ولٜد ٛظم ؤًلا الِلماء حٍِسٙ الر٠اء بلى الِام والخاؾ 

خمشل في حٍِسٙ جحن ، في ٟخابه ًُ الر٠اء خُث ٛا٤ : بن ٠لمت الر٠اء حِني ا - لِام : ٍو

ت مها ٠ان ؤؿلها ، مً  ؤو الخداعي ؤو الراٟسة  ؤلادزاٞؤو  ؤلاخظاض٠ل هَى مً ؤهىاَ اإلاِٗس

ٜـد مً هرا الخٍِسٙ ؤن الر٠اء هى ال٘هم الِام .  ؤو الخسُل ...الخ ٍو

د ٛظم الخٍِسٙ الخ -  اؾ بلى ٛظمحن : الخاؾ:  ٛو

الخٍِسٙ الِملي ؤو اإلاباػس للر٠اء :وهى الٜدزة ُلى الخالئم لخل اإلاؼا٠ل الجدًدة  -

والٌسوٖ الوازثت بخ١ُٙ الخس٠اث وألاِٗا٤ مّ الخىادر الىاُِٛت وؿىز ألاػُاء 

 الخازحُت وهى ًمشل في اإلاهازة والبراُت....الخ

الِالٛاث اإلاسخل٘ت  وبدزا١ُٞٙ وال٘هم الخٍِسٙ الىٌسي للر٠اء : وهى الٜدزة ُلى الخ -

حر ذل٣ مً الِالٛاث ، بخ١ُٙ اإلاِاوي اإلاجسدة اإلاىحىدة في الرهً  مً حؼابه وازخالٖ ٓو

 (  229/ 228، ص 2005رحى ، مّ اإلاىاٛٙ الساهىت )

، 2000)عبذ هللا ، الر٠اء ٌؼمل ٠ل الجىاهب الخالُت  ؤنوؤزحرا مً الخٍِسٙ الظابٜت هجد 

 ( : 141ص 

 بحن الِملُاث الِٜلُت حمُِا بدزحاث مخ٘اوجت.  ألاٟبر الٜاطم اإلاؼتٞر  -

 الجاهب اإلاِسفي مً الصخـُت ؤي ٛدزة الصخف ُلى الخِٖس ُلى مِالم البِئت.  -

الٛتها ببِلها . -  اٟدؼاٖ الـ٘اث اإلاالثمت لألػُاء وألا٢ٗاز اإلاىحىدة ُو

للصخف مؼ٢لت جدخاج بلى  الٜدزة ُلى اطخيبان ؤ٢ٗاز ؤزسي مىاطبت بذا ما ٠ان -

 ؤُما٤ الرهً .

ً ٗسض ي ولِظذ وخداث ؤو ؤػُاء ملمىطت ومً زم هجد ان الخِٖس ُلُه ال ًإحي  - ج٢ٍى

ٝ هخاثجه .  بؼ٢ل مباػس ًُ هٍس
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 عىامل الذواء : -2

هىاٞ ؤطئلت ٟشحرة هسخذ في هرا الؼإن ومها : هل الر٠اء هاجج ًُ الىزازت وخظب ؤم 

دُوت وخظب ، ؤم ؤهه خـُلت للخ٘اُل بُنهما ؟. ولٜد جوىزث ؤهه ُاثد الى الٌسوٖ اإلا

ٖى ُلى اي الِاملحن ؤػد جإزحرا ُلى الر٠اء مً آلازس ، خُث ٠اهذ الىٜلت  ألابدار للٛى

 ألازحرة في البدث ُمادها الدظائ٤ ًُ ُٟٙ ًخم الخ٘اُل بحن الىزازت والبِئت. 

ؤزس الىزازت في الر٠اء بمٜازهت ٛىة لٜد اججهذ حهىد الباخث لبُان عامل الىراثت :  -2-1

مِامالث الازجبان لِالماث الر٠اء التي ًدـل ُليها ؤٗساد مخ٘اوجىن في دزحت حؼابهم في 

نهم الجُني والبِئاث التي جيؼإ ٗيها ، ولٜد اهتهذ هره الدزاطاث الى ان الِىامل  ج٢ٍى

ىاثم اإلاخمازلت الرًً الىزازُت جسجبى بٜىة بِالماث الر٠اء ، ختى ان ُالماث الر٠اء للخ

ا ال ًٜل ًُ ) ( 66اه٘ـلىا في جسبُتهم مىر الىالدة ازجبوذ ُٗما بُنهما ازجباها اًجابُا ٍٛى

%( 86 -%76( الى ما وظبخه )1969ولٜد زلف حيظً مً دزاطت واطِت ٛام بها ُام )

 ؤهٌس الؼ٢ل –مً الر٠اء ُاثد الى الىزازت وان هىاٞ ٗسوٛا في الر٠اء إلاـلخت البُم 

 (  مِامالث الازجبان 61)

 
 (531، ص 2003)الىكفي ، 

 : اثز الىراثت في الذواء(01شيل )

ال ًىٌس ؤصخاب هرا الاججاه ان الر٠اء مىزور ل١ً ذل٣ لِع بال  عامل البيئت : 2-2

م اهه ٌِخمد لخد ٟبحر ُلى مظخىي  مجد بداًت ، خُث ٟما هسر البيُت الجظدًت ٓز

اث ُٜلُت مُِىت ، بال ؤن جوىز هره الٜدزاث همىها ٌِخمد الٔراء ، ًٜا٤ ؤهىا هسر ٛدز 
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ُلى ما هساه في البِئت خىلىا مىر الىالدة ، خُث ًسي البِم ؤن جإزحر البِئت ًبدؤ ٛبل 

 الىالدة ، وحؼحر ُدة دزاطاث بلى ؤن ٓراء ألام ًازس ُلى الر٠اء .  

ّ دزاطت مً هٖس بحن الىزازت والبِئت : لٜد وكِذ دزاطت حيظً الظابٜت مىك 2-3

وشمالئه واهتهذ هره الدزاطاث مً زال٤ مساحِتهم للدزاطاث الظابٜت بان  "حى١ظً"

م الري ٛدمه )حيظً( )  %( ألزس الىزازت في الر٠اء مبالٕ ُٗه ، وان ؤزس  86%،  76الٛس

% خُث ؤهلٜذ ُلى دزاطاجه اطم " حيظً وهـٙ الخُٜٜت 45الىزازت ًّٜ في هواٚ 

ؤهـاز البِئت ؤهـاز الىزازت وذل٣ مً الدظائ٤ ُل ُلل وحىد  الخوس " ولٜد جـدي

)الىكفي ،  ؤلازىةمِامالث الازجبان بحن الخىاثم الٔحر اإلاخمازلت ؤُلى مً جل٣ التي جٜىم بحن 

  (:62ؤهٌس الؼ٢ل ) (531/533، ص 2003

 
 (531/533، ص 2003)الىكفي ، 

 : ًمثل اثز الىراثت والبيئت في الذواء(2شيل : )

ت جىلد مّ و  ول١ً هره الواٛت  لً  اإلاسءمً هرا وظخسلف الٜى٤ ؤن الر٠اء هاٛت ٗوٍس

لى الوٖس اإلاٜابل ، ٗان التربُت  بم٢اهُاتهاجدُٜٝ ٠ل  بلىجـل  ب ، ُو بال بالتربُت والخدٍز

وُّ ؤن جـل بالر٠ي بلى ؤٛص ى خظولِع باطخواُتها ؤن ججِل الٔبي ذُٟا ، ل١نها 

ت اإلاىحىدة لدًه  ليهابٌظخوُّ الىؿى٤  بم٢اهُاث ٜا لواٛت الر٠اء ال٘وٍس ، 2005)رحى ، ٗو

ُلى الظاالحن اإلاهمحن وهما :  ؤلاحابتواُخمادا ُلى الدزاطاث الظابٜت ، ًم١ً  ( 247ص 

ؤي خد ًخإزس الر٠اء ب٢ل منهما ؟ وما هى ألازس اليظبي ل٢ل منهما ؟ وهي ؤٛل ٛلُال مما  بلى

  ( 335، ص  2002الخالم ، )عبذ %(. 86خدده ؤهـاز الىزازت ) 
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ومّ هرا الخإُٟد ُلى ؤهمُت اإلادُى في الر٠اء جبرش ؤهمُت الخإُٟد  العامل التربىي : 2-4

م( ؤن ازج٘اَ اإلاظخىي 1938مىر )"هُىمان  "ُلى مظخىي التربىي لل٘سد، ٜٗد الخٍ

ؤوطّ في  التربىي ألخد الخىؤمحن اإلاخمازلحن مً الرًً زبىا في بِئاث مسخل٘ت ٌظخيخج ٗسوٛا

( ؤشواج 5مظخىي الر٠اء، ٗمً بحن حظِت ُؼس شوحا مً الخىاثم دزض ذ٠ائهم ازخلٙ)

منهم في مظخىاهم التربىي بىاّٛ ؤزبّ  طىىاث دزاطُت ؤو ؤٟثر و٠ان مخىطى ال٘سوٚ في 

 ( 534، ص 2003)الىكفي، ذ٠ائهم طذ ُؼس دزحت 

ت دوزا هاما في م العامل ألاضزي : 2-5 ظخىي الر٠اء ٜٗد ًهس مً جلِب البِئت ألاطٍس

دزاطت جدبُِت أله٘ا٤ مً حصز هاواي اطخمسث ُؼس طىىاث ؤن الخاٗص التربىي ًخلٜاه 

الو٘ل في ألاطسة ًسجبى ؤٟثر مً ٓحره ببيُت الر٠اء بل لِله مً ؤهم الِىامل ُلى الِامل 

التربىي  ( الري ًبحن ؤن ج٘ٚى الخ٘ص 63الىزاسي اإلاخمشل في ذ٠اء ألاب ؤو ألام ؤهٌس الؼ٢ل )

الىاجج ًُ الدصجُّ ألاطسي بؼ٢ل زاؾ ومً البِئت بؼ٢ل ُام ُلى مِد٤ ذ٠اء ألاب 

 6.56وألام وزٜاٗت ٠ل منهما ولٜد وؿل مِامل الازجبان بحن ذ٠اء ألابىاء والخ٘ص التربىي 

با مّ ذ٠اء ألاب وال ػ٣ مجمل  6.27في خحن ؤهه لم ًخجاوش  مّ ذ٠اء ألام ومشله جٍٜس

تؤهم الِىامل البُئُت  بلىالدزاطاث حؼحر   ( 535، ص 2003)الىكفي ، في همى الر٠اء  ألاطٍس

 
 : اثز املطخىي الاجخماعي والاكخصادي بذاللت املهىت على الذواء.(3شيل : )

 (535، ص 2003)الىكفي ، 

٢ا ٛد  ؤنًهس  العىامل الاجخماعيت الاكخصادًت : 2-6 حماُاث الوبٜاث الِلُا في ؤمٍس

اث في وظب الر٠اء ؤُلى بظبّ ُؼس هٜوت مً حماُاث الوبٜاث خـلذ ُلى ُالم

هسث هره ال٘سوٚ ؤًلا في ؤٛواز ؤزسي ولٜد  ُت ًو اث الِٛس الدهُا في ه٘ع اإلاجمُى

صهما ًخٜسزان بممحزاث  -ٗظسث هره الٌاهسة بشالر ُىامل :  اثٙ الىالدًً و مٟس ًو
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ّ ؤنالر٠اء ًخٜسز حصثُا بىطاثل ًم١ً   -جخـل بر٠ائهما  وظبت ذ٠اء الو٘ل ؤو  جٗس

ؤن الِىامل الداُِٗت ًم١ً ؤن جلِب دوزا في هرا اإلاجا٤ ، ٗدزل ألاطسة  –جس٘لها 

مً الوبٜاث الِلُا ؤو الىطوى ًىم ًُ داُِٗت ؤٟبر  للىجاح والخ٘ٚى في اإلاجاالث 

د ٌِصي الظبب  جىمي في ؤه٘الها داِٗا ؤٛىي للىجاح في  ألاطس هره  ؤن بلىألا٠ادًمُت . ٛو

 (.536/ 535، ص  2003)الىكفي ، ازاث الر٠اء ازخب

ُ٘ت لإلم٢اهاث الجىُيُت مخ٘اُلت مّ ػساثى      هيخهي في ألازحر ؤن الٜدزاث الِٜلُت ًو

اإلادُى ٛبل الىالدة وفي ؤزىائها وبِدها  ؤي الىزازت والبِئت خُث ًدزل في ذل٣ ُىامل 

نى اإلاىبهاث واإلاىار الاهِ٘الي وهمى  الخٔرًت الساحِت التي ًخلٜها ٠الخٔرًت والصخت ٓو

لى هرا ٗلِع مً اإلاىوٝ ؤن هٜى٤ بإن  % 76% مً الر٠اء مىزور و36ال٘سد . ُو

م١دظب ول١ً الصخُذ وألاٟثر دٛت ؤن ًٜا٤ ؤن خىالي هـٙ الخباًً في وظب الر٠اء 

ت مً الىاض ًم١ً ؟ؤن ٌِصي بلى جإزحراث الىزازت وان خىالي الىـٙ ًم١ً ؤن  إلاجمُى

  (537،  ص  2003)الىكفي ، خإزحراث البُئُت ال بلىٌِصي 

 أهىاع الذواء :  -3

لٜد حِددث ؤهىاَ الر٠اء مً باخث ألزس ٗهىاٞ مً ًسي ؤن الر٠اء زالر ؤهىاَ وآزسون 

ُما ًلي هدزج ؤهىاَ الر٠اء ُىد بِم الباخشحن :  ؤٟثر وازخل٘ىا ؤًلا في حظمُتهم . ٗو

مان 3-1  لباخث ؤن الر٠اء زالر ؤهىاَ وهي : : ًسي هرا ا أهىاع الذواء عىذ جٍز

 الر٠اء الاحخماعي. -3             الر٠اء الى٘س ي ؤو الظلى٠ي  -2          الر٠اء الِلىي  -1  

مان ان الر٠اء الى٘س ي او الظلى٠ي هى مىكّ اهخمام ُلماء الى٘ع ٟما ًٜى٤  ؼحر جٍس َو

لُه ا ذا ؤم١ً مالخٌخه ؤًلا ؤن هرا الر٠اء هى الري ٌؼ٢ل الظلٞى البؼسي ، ُو

 . ُاض الظلٞى  (144، ص 2000)عبذ هللا ، ٛو

 محز بحن زالر هي : أهىاع الذواء عىذ ثىرهذاًً :  3-2

اكُت والٜدزة ُلى الخِامل  -1 الر٠اء اإلادسد : وهى الٜدزة ُلى ٗهم السمىش اللٌُ٘ت والٍس

 مِها.

، الر٠اء اإلادظىض: هى الٜدزة ُلى ٗهم ألاػُاء والخِامل مِها مش -2 ل اإلاهازاث ٠الخٖس

 ومشل الخوبُٜاث الِملُت ٠اإلا٢ُاه٣ُ والخجازة .

خمشل في الٜدزة ُلى ٗهم ألاشخاؾ و الٜدز ُلى الخِامل مِهم  -3 الر٠اء الاحخماعي : ٍو

 بإخظً الظبُل .
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ان ما ًجمّ ًُ هره ألاهىاَ الشالر ُىد هرا الباخث هى الٜدزة ُلى ال٘هم ، الٜدزة 

،  2663اإلاىاٛٙ واإلاؼ١الث التي جىاحه الصخف )ُؼىي ،  ُلى الخِامل مّ مسخلٙ

 (.168ؾ 

ؿى٘ها بلى حظِت اهىاَ وهي ٠الخالي )الهىداوي وآزسون،  أهىاع الذواء عىذ جاردهز : 3-3

 ( :223، ؾ 2662

الر٠اء اللٔىي : ًخمشل في خظاطُت ألاٗساد ألؿىاث واإلاٜاهّ واإلا٘سداث واإلاِاوي  -1

ىحد هرا الر٠ ت، ٍو  اء ُىد ألادباء، الؼِساء ...اللٍٔى

اض ي ، ومِالجت الِالٛاث  -2 اض ي : الٜدزة ُلى الاطخدال٤ الٍس الر٠اء اإلاىوٜي الٍس

اكُت اإلاىوُٜت .  الٍس

 الر٠اء اإلاىطُٜي : الٜدزة ُلى اهخاج وابخ٢از الاًٜاُاث والىٔماث اإلاىطُُٜت . -3

الىاّٛ والؼ٢ل وال٘ساْ وؤداء الر٠اء اإلا٢اوي وال٘ساغي : الٜدزة ُلى ادزاٞ اإلا٢ان ،  -4

ت اإلاخِلٜت باإلا٢ان وال٘ساْ )اإلاهىدطحن و ال٘ىاهحن ( . الث للمدز٠اث البـٍس  الخدٍى

الر٠اء الخس٠ي والجظمي : الٜدزة ُلى الظُوسة ُلى الخس٠اث الجظمُت اإلاسخل٘ت،  -5

اكحن(  ُت الدُٜٛت )الٍس  واجٜان اإلاهازاث الخٟس

ً والاطخجابت بؼ٢ل الثٝ ولبٝ مّ ألاٗساد الر٠اء الاحخماعي : الٜدزة ُ -6 لى ٗهم ألازٍس

مً ذوي ألامصحت والدواّٗ اإلاسخل٘ت . ومشل هرا الىَى مً الر٠اء ًىحد ُىد اإلاِالجحن 

 الى٘ظحن ، زحا٤ اإلابُِاث ، زحا٤ الدًً ...

خمشل في الٜدزة ُلى الخِٖس ُلى مؼاُس الراجُت وجددًد  -7 الر٠اء الصخص ي : ٍو

ىحد ُىد حمُّ ألاٗساد .  ام٢اهُاث الر  اث وهٜان اللِٙ والٜىة ٗيها ٍو

الر٠اء الوبُعي : الٜدزة ُلى الاخظاض بالٌىاهس الوبُُِت ٠الصالش٤ مشل اإلاسخـحن  -8

 بالجُىلىحُا .

خِلٝ هرا الجاهب بالٜلاًا الدًيُت ومِنى الىحىد ، الهدٖ مىه هى  -9 الر٠اء الدًني : ٍو

 الِالٛت بحن الِبد والخالٝ

 اللغت والذواء: -4

لماء الى٘ع ان الىمى الِٜلي لإلوظان مىىن بىمىه اللٔىي خُث ان  ًسي ُلماء التربُت ُو

ىي ج١٘حره . خُث ًسي  ٠لما جوىزث واحظِذ لٔخه ازجٜذ ٛدزاجه الِٜلُت ، ٗىما ذ٠اثه ٛو

 ٠ل مً :
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مً  ان اإلاِاٖز واإلا٘اهُم والخبراث حظخمد( : Etienne Condillacأجين هىهذًان )-1

زال٤ الخجازب الخظُت ، ول١ً الىاطوت ألاولى الٟدظاب هره اإلاِاٖز واإلا٘اهُم 

ً ألا٢ٗاز ال٢لُت،  والخبراث هي اللٔت وبالخالي جـبذ اللٔت وألاخاطِع ؤطاض لخ٢ٍى

س الٜدزاث الِٜلُت وؤطاطا للر٠اء ، والري ًلحي  واوؼاء الِملُاث الى٘ظُت وجوٍى

ٙ للمادة الخام التي جىٜلها ألاخاطِع ومً هرا اإلاىولٝ بمجزلت اإلاٜوس ؤو اإلاهرب واإلاـى

 ؤٟد هرا الباخث ُلى كسوزة اٟدظاب اللٔت ٟإطاض الزجٜاء الر٠اء .

اللٔت التي حظاُد في اٟدظاب ألا٢ٗاز واإلا٘اهُم وهمىها وهمى  ن: ًسي ؤ بياجيه -2

ي جـيُٙ اإلاسوواث الِٜلُت اإلاخوىزة ُنها في الظُاٚ الاحخماعي . وحظاُد الو٘ل ف

لى الخ١٘حر اإلاظخمس في الِالٛاث الدُٜٛت بُنها . ٟما جدّٗ  بدزا٠اجه لى جشبُتها في ذهىه ُو ُو

ٝ  ؤ٢ٗازهُىدما ٌِبر ًُ  ؤلاوظان ؤنالابخ٢از خُث  بلىالو٘ل  ه ٌِبر ُنها ًُ هٍس ومِاٗز

 اللٔت.ًىمى الر٠اء دون همى  ؤناللٔت ومىه مً الـِب 

ت وظبت الر٠اء خُث ًٜى٤ جحرمان : مما طبٝ حِخبر اإلا -3 ت مُٜاطا مهما إلاِٗس هازة اللٍٔى

الازخباز  ؤنهرا الباخث مِلٜا ُلى ازخبازاث الر٠اء للباخث الؼهحر طخاه٘ىزد بيُه " 

ازخباز آزس للر٠اء ". ومً هره اإلاٜىلت هىاٞ ُدة جىحهاث  ؤياللٔىي له ُٛمت ؤٌُم مً 

 منها : 

ال٘سد مً ال٢لماث ووظبت ذ٠اثه .ٗاألٗساد  هىاٞ ُالٛت اًجابُت هسدًت بحن ذزحرة -1

ا ملوسون في الٔالب للبدث الجبري ًُ اإلاِلىماث  الرًً ١ً٘سون ج١٘حرا ُمُٜا ومىُى

حصء مً  ؤن، وال ػ٣  ألا٢ٗاز واإلاِاٖز ، وهدُجت لرل٣ ججخمّ لديهم خـُلت واُٗت مً 

ت مً اإلا٘اهُم واإلاِاوي الخظُت واإلاجس  ألا٢ٗاز هره   بلىدة التي ج٘د ٌؼخمل ُلى مجمُى

ت الدالت ُليها واإلاشحرة  ذل٣  بلى بكاٗت، ؤليهاؤذهانهم مٜترهت باإلا٘سداث ؤو السمىش اللٍٔى

ت ًم١ً  بلىالتي ج٘د  ألا٢ٗاز ٗان مجمَى  ألاذهان ٌظخدعي البدث ًُ ؤل٘اي وؿُٕ لٍٔى

ً ومً الخِبحر ُنها ُلى هدى ًخىاٗٝ مّ الِٖس اللٔىي الِام ،  بلىمً هٜلها  ومىه آلازٍس

ُت التي ٌِمل  بلىٗان الر٠اء ٌظٚى الى الخ١٘حر ، والخ١٘حر ٌظٚى  اٟدظاب اإلاادة اإلاِٗس

ُت جٜىد  ق بها ز البذ ًُ اللٔت التي جىٜلها وحِبر ُنها وحِا بلىٗيها ال١٘س ، واإلاادة اإلاِٗس

س ل٢ُىن دلُل ُلى الر٠اء ؤو  هم ، وبهرا ًخ٢ىن السؿُد اللٔىي الٍٔص ً ومِاٗز ؤ٢ٗاز آلازٍس

 . بلُهٌؼحر 
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مً اإلاِسوٖ اهه ٠لما شادث وظبت الر٠اء الِٜلي لل٘سد شادث ٛدزجه ُلى ٗهم ما ًٜسئه  -2

ت  ؤو ٌظمِه مً الجمل والِبازاث ومً زم اجطخذ له الِالٛت بحن اإلا٘سداث اللٍٔى

ت. و٠لما ٛلذ وظبت الر٠اء كِٙ ال٘هم ُىد  ومدلىالتها وبالخالي شادث خـُلخه اللٍٔى

لت خـُلخه مً  بدزاٟهئه ؤو ٌظمِه ، ومً زم كِٙ ال٘سد إلاا ًٜس  ت ٛو للِالٛاث اللٍٔى

ج٢ىن ذزحرة ال٘سد الىاُٗت مً م٘سداث اللٔت  ؤناإلا٘سداث واإلاِاوي وبىاء ُلى ذل٣ ًم١ً 

ت ُامت دلُل ُلى طِت ج١٘حره وهمىه وذ٠اثه.   ومهازاجه اللٍٔى

ت ومد ؤنومما ال ػ٣ ُٗه  -3 ي اإلاسوهت في البدث ُنها في ُملُت ازتزان اإلا٘سداث اللٍٔى

وظخدلسها ٖ الرهً ، زم  ؤو الراٟسة والاطخجابت للمشحراث ؤو اإلاىبهاث التي وظخدُيها 

جد٤ ُلى وظبت  ؤمىز م٘اهُم ٠لها  ؤو  ؤ٢ٗازمدي الٜدزة ُلى زبوها مما ًىاطب مِها مً 

خه ، وبالخالي ٗان الثراء اللٔىي ال ًد٤ ُلى الثراء الشٜاف  وبهماي ٗدظب همى الخ١٘حر وطُس

 ( . 33/35، ص 1990)املعخىق ، ًد٤ ُلى زـىبت في الخ١٘حر  

  اهدطاب اللغت: -ثاهيا

ف اللغت:  -1  حعٍز

٘اث اللٔت بخِدد  الباخشحن والدازطحن وحِدد الِلىم التي اهخمذ  اهخمامجخِدد حٍِس

حرها. ِٗا لم الى٘ع ٓو لم باللٔت ِٟلىم اللٔت والدًً وال٘لظ٘ت والاحخماَ والتربُت ُو

حز ُلى  ّ مىه التٟر حز ُلى ٛىاُد اللٔت ، بِىما ُالم الاحخماَ ًخٛى ّ مىه التٟر اللٔت ًخٛى

صون ُلى  لماء الى٘ع والتربُت ًٟس ُ٘ت ج٘اُلُت، ُو الجاهب الاحخماعي في اللٔت ٠ًى

 اٟدظاب اللٔت وجوىزها بؼ٢ل زاؾ.

ها دًىي  مً ال٢لماث  ُلى ؤنها ؤداة اجـا٤ وحِبحر جدخىي ُلى ُدد (Dewy)ولٜد ُٗس

ها بساون  ُبُت حظاُد ُلى هٜل الشٜاٗت والخلازة ُبر ألاحُا٤. بِىما ُٗس بُنها ُالٛاث جٟس

(Brown)  هم زطاثل ُلى ؤنها هٌام مً السمىش ًم١ً ؤلاوظان مً بؿداز السطاثل ٗو

ها هُىللس  ً. ٟرل٣ ٌِٗس ُلى ؤنها زمىش ؿىجُت مٜوُِت حِبر ًُ ال١٘س.  (Muller)آلازٍس

ها ؤل ٗس ت  (Allis & Hunt,1993)ِع وهىذ ُو ت مً الىخداث اللٍٔى ُلى ؤنها مجمُى

اث مخِددة. ؤما طخحر هبْر  لى مظخٍى ٝ ٛىاُد مدددة ُو التي حِمل ٗو

(Sternberg,2003)  ُٜٝها ُلى ؤنها اطخسدام مىٌم لل٢لماث مً ؤحل جد ٜٗد ُٗس

اإلاخمشلت في  ؤلاوظاهُت ومىه ٗاللٔت هي "اإلال١ت (.290، ص2012)العخىم،الاجـا٤ بحن الىاض. 

وؼان  بهخاجهٌام مً الِالماث اإلاظخِملت مً هٖس حماُت لظاهُت ما وهي ُبازة ًُ 
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ب الري ٌظمذ مً زالله لخالت ُاهُ٘ت ؤو ه٘ظُت مُِىت بالخِبحر وذل٣ مً  ُـبي مٟس

 .( 15، ص 2007) حىلت ،" بػازاثزال٤ ؤؿىاث ، زمىش ٟخابُت ؤو 

 ت :أهىاع اللغت ومىىهاث اللغ -2

ت وهي ال١الم ، أهىاع اللغت :  -2-1 ً وهما :  اللٔت اإلاىوٛى جيخج اللٔت ػ٢لحن مخماًٍص

ً ؤخدهما  اللٔت اإلا١خىبت، ومِنى هرا ؤهه ًخدٜٝ الاجـا٤ اللٌ٘ي في ػ٢لحن مخماًٍص

ت ؤو اللٔت الخدًث، وآلازس هى الـىزة اإلا١خىبت ؤو لٔت ال١خابت التي  الـىزة اإلاىوٛى

ؤنها جـبذ الِالمت اإلامحزة للمخِلم مً ألامي وؤنها هي التي جدٍ٘ الِلم ج١مً ؤهمُتها في 

وألادب ووحىد الخلازة ألازسي مً ال٘ىاء وهلِها بحن ؤًدي الدازطحن مً هالب 

 وباخشحن.

 م٢ىهاث مترابوت وهي :  5جخإلٙ اللٔت مً  مىىهاث اللغت : -2-2

ي اللٔت وؤؿٔس وخدة حظمى ٗىهُم، ال١المُت ف ألاؿىاثألاؿىاث : واإلاٜـىد بها ؤهٌمت  -

ِخبر ال٘ىهُم هى الىخدة الـىجُت الـٔسي ٓحر ٛابلت للخُُٜم، زم ًلُه اإلاٜوّ زم  َو

ُب الىدىي زم الجملت  الٌىاهس ٗٚى اإلاٜوُِت، واإلاىزُٗم وال٢لمت والِبازة والتٟر

 . (42، ص 2007)خليل ، ٗالخواب 

- ُ٘ ت ٟو لم اإلا٘سداث اللٍٔى ل جل٣ اإلا٘سداث بلى ؿُٕ مسخل٘ت الىٌام الـسفي: ٍو ُت جدٍى

 ٠األٗساد والجمّ والخإهِث والخرٟحر.

لم ُُٟ٘ت جسجِب ال٢لماث واخدة بِد ألازسي  - ، 2004)الحمذاوي، اإلا٢ىن الىدىي: ٍو

 (14ص

ٝ هٌام زاؾ مشل ؿُٕ الجمل  - التراُٟب واإلاِاوي وهي بىاء الؼ٢ل ال٢لماث ٗو

رل٣ الجىاهب وألاِٗا٤ وجخمشل في ؤن اللٔت جخ٢ىن  مً مِاوي اإلا٘سداث والجمل. ٟو

 2004)العخىم، الاحخماُُت للٔت: وهي اطخسدام اللٔت زال٤ ُملُاث الخ٘اُل الاحخماعي 

 (520ص 

 وظائف اللغت :  – 3

اثٙ اللٔت بخِدد خاحاث ؤلاوظان ٗهي وطُلت للخ١٘حر، ٟما هي وطُلت للخِبحر  جخِدد ًو

طُلت للخِلُم وخٍ٘ الترار الشٜافي، وان ٠ان بِم الاهِ٘الي بؼتى ؤػ٢اله، وهي ٟرل٣ و 

اثٙ اللٔت ب٢ىنها وطُلت للخ١٘حر ووطُلت بحن ؤٗساد اإلاجخمّ ،  الِلماء ١ًخٙ بدـس ًو

اثٙ. ُ٘ت مً جل٣ الًى ٘ت مىحصة مّ ٠ل ًو ُما ًلي ٛو  ٗو
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 جسجبى اللٔت بالخ١٘حر ازجباها مباػسا، ٗاللٔت هي التي حظاُد اللغت وضيلت للخفىير: -3-1

بازاث واضخت ودُٜٛت  ت الٔاملت وؿُآتها في ٠لماث ُو ُلى جسحمت الـىز ال١ٍ٘س

 وم٘ـلت.

حِخبر اللٔت الىطُلت لالجـا٤ بحن ال٘سد اللغت وضيلت للخعبير والاجصاٌ:  - 3-2

.ً ٝ اللٔت ًخم١ً ال٘سد مً ؤن ًىٜل ؤ٢ٗازه ومؼاُسه بلى آلازٍس  واإلاجخمّ، ًِٗ هٍس

ٗبىاطوت اللٔت وظخوُّ ؤن هدلل ؤي وكّ ؤو   والترهيب: اللغت وضيلت للخحليل - 3 -3

 ّ ّ ؟ مً هى الري ٛو ؤًت ١ٗسة بلى ؤحصائها به، ٗل٢ي ؤحُب ُلى ألاطئلت الخالُت: ماذا ٛو

له الخادر ؟ ومتى ؟ وؤًً ؟ وما هي الٌسوٖ اإلاساٜٗت للخادر ومالبظاجه وهخاثجه؟ 

واء ؿىزة ؿادٛت ُما ػاهدجه بخد لُل الىكّ اإلاؼاهد بلى ؤحصاثه. واللٔت زحر ؤداة إُل

م١ً بلخاٚ  ُبها، ٍو ٟما ؤن زحر وطُلت لخإلُٙ ه٘ع هره الـىزة في ذهً اإلاظخمّ وجٟس

ُب مً وطاثل ال١٘س وؤدواجه ٟما  ت ألن الخدلُل والتٟر ُ٘ت ال١ٍ٘س ُ٘ت بالًى هره الًى

ُ٘ت الاجـا٤ بذ ؤن ٛـد اإلاخ٢لم هى هٜل الـ ىزة واهه مً حهت ؤزسي ًم١ً بلخاٛها بًى

  (.69/ 68، ص 2003) بن عيس ى، التي في ذهىه بلى ذهً اإلاظخمّ .

اث اللغت :   -4  مطخٍى

اث وهي ٠الخالي :   جخمحز اللٔت بشالر مظخٍى

ت بلى شمسجحن :  املطخىي الصىحي : – 1 – 4  ًىٜظم ألاؿىاث اللٍٔى

ألاؿىاث ؿاثخت : وجخمحز الـىاثذ مً طىاها بسلى اإلاجسي مً ؤي ُازق ُلىي  -

وهىاٞ خالخان ؤطاطِخان في جـيُٙ الـىاثذ وهي وكّ اللظان دازل ال٘م وػ٢ل 

ت  ال٘م، وألاؿىاث الـامخت وجخمحز ب١ُُ٘ت الىوٝ بها بذ ج٘ترق الهىاء خىاحص ُلٍى

 . (101/ 97، ص2000)حطاوي، ؤزىاء مسوزه ُبر اإلامس الـىحي 

إلاعجماث ) داللخه وهى الري يهخم بداللت ال٢لمت دازل ا املطخىي املعجمي: -2 –4

 اإلاعجمُت ( ؤي اطخٜاللها ًُ الظُاٚ اللٔىي ؤو الاحخماعي .

ًخلمً هرا اإلاظخىي الِالٛت بحن الىخداث اللظاهُت  املطخىي الذاللي الترهيبي: -3 – 5

التي حؼ٢ل لىا ما ٌظمى بالتراُٟب بدُث جددر بوبُِت الخا٤ اهوالٛا مً مِاهيها 

ت ت بدُث حؼحر  الجاهب الداللي وجد١مها مجمُى مً الٜىاهحن حظمى الٜىاُد الىدٍى

حن مً  ٝ هُى ُبُت بلى ؤن الِىاؿس اللظاهُت )الىخداث( جخجمّ ٗو الدزاطاث التٟر

ُبت هاجه ألازحرة التي هي ُملُت ذهىُت  الِالٛاث، الِالٛاث الاطدبدادًت، الِالٛاث التٟر
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، ص 2007حىلت، )حؼ٢ل حصء مً السؿُد الدازلي الري ٢ًىن اللظان ُىد ٞ مخ٢لم 

19) 

اث املفطزة للغت :   – 5  الىظٍز

ت  لٜد حِددث آلازاء ووحهاث الىٌس في ج٘ظحر اٟدظاب اللٔت ٗمنهم مً ًسي ؤنها ٗوٍس

ومنهم مً ًسي ؤنها م١دظبت وفي زؤي آزس ؤنها ج٘اُل بحن ُىاؿس زالر بُىلىحُت 

 واحخماُُت وه٘ظُت وجخمشل هره الىحهاث ُٗما ًلي : 

ت )الىظ – 1 -5 ت الفطٍز  (:   CHOMOSKYٍز

ت ؤن ألاه٘ا٤ ًىلدون وهم مصودون   ًسي ؤصخاب هره الىٌٍس

 langue acquisition DEVICE     L A D   بجهاش اٟدظاب اللٔت   

: "ؤن الٜدزة ُلى اٟدظاب 1966وهى مىحىد في الدماْ خُث ًٜى٤ ػىمظ٢ي طىت  

مىحىد في الدماْ ُىد حمُّ البؼس، وجم١ً الو٘ل مً حِلم اللٔت بظهىلت   LADاللٔت 

٘هم. "  ١دؼٙ الٜىاُد ٍو بالخِسق لها، ٟما جم١ىه مً مِالجت اللٔت التي ٌظمِها ٍو

ت اٟدظاب اللٔت ٗوسي .   وبىاء ُلى هره الىٌٍس

 : LADوخظب ػىمظ٢ي ٗان هىاٞ ؤزبِت اخخماالث ٤ 

 ز ألاؿىاث  وال٢لماث مً ألاؿىاث ألازسي في البِئت.الٜابلُت والٜدزة ُلى جمح – 1

ت. – 2 ت في ٗئاث مخىُى  الٜدزة ُلى جىٌُم ألاخدار اللٍٔى

ا مدددا مً الىٌام اللٔىي مدخمل  – 3 ت بإنها هُى  مم١ىت.ؤزسي ٓحر  وؤهىاَاإلاِٗس

ت الىامُت . – 4 م مظخمس ألهٌمت اللٍٔى  الٜدزة ُلى الانهماٞ في جٍٜى

ىن ؤن ٟما ٌِخٜد ا     ٜت ج٢املُت . ألاه٘ا٤ل٘وٍس  ًخِلمىن اللٔت بوٍس

 

اث الطلىهيت : ضىينر  – 2 –5  ثىرهذاًً  –بافلىف  –الىظٍز

ُىن ؤن الو٘ل ًإحي   الِالم وهى مصود بسجل ٗاْز ، بلىًسي الظلٟى

ِخٜدون ؤًلا ؤن  زازحُت،وهم ًخِلمىن اللٔت بؼ٢ل ٠امل اُخمادا ُلى ُىامل   َو

ص وزاؿت ، مً زال٤ ج٘اُله مّ البِئتالو٘ل ١ًدظب اللٔت  سي ط١ُجر ؤن الخٍِص ٍو

ٜت مؼابهت في ؤي ُملُت حِلم خُث الخٍ ؤن ٛلت  اللٌ٘ي ًازس في اٟدظاب اللٔت بوٍس

ِصش هرا الظلٞى ٗاهه ًصداد ٛىة  الاطخجاباث جلِٙ الظلٞى ل١ً ُىدما ٢ًاٗإ َو

ُىن ؤًلا ان الىمرحت مهمت حدا للو٘ل و  سي الظلٟى ظخمس.  ٍو حر للو٘ل َو ذل٣ بخٗى

ود الطفل ًىلذ مش 

 بجهاس اهدطاب  اللغت

ش والىمذجت  بالخعٍش

 ًىدطب الطفل لغخه 
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ؤمشلت ٌِمل ُلى جٜلُدها . بذ ًٜى٤ ط١ُجر : " ؤهه بذا ٠ان ٌظهل جٜلُد الظلٞى ٗةن 

الخِلم ًددر بظهىلت ." وبالخالي ؤن الىمرحت اإلامصوحت بالخىكُذ اللٌ٘ي حظَس ُملُت 

س:  ؤمشلت صخُدت للخٜلُد،  حِلم اللٔت، وختى ًددر هرا ًجب ُلى البِئت ؤن جٗى

ص. والدصجُّ وال ماوي وآخزون، خٍِص  (. 413/414، ص  2008)الٍز

اث املعزفيت، بياجيه، ضييلير، إنهلذر  -3 –5  الىظٍز

 ٌِخٜدون ؤن الو٘ل ١ًدظب اللٔت مً زال٤ ج٘اُل 

 الِىاؿس الشالزت البُىلىحُت والاحخماُُت والى٘ظُت ، 

امىىن بالىمى اإلاظخمس للٔت هىا٤ الِمس .  ٍو

ُىن مّ ال٘ -1 خ٘ٝ اإلاِٗس ت الٟدظاب اللٔت . ٍو ىن بىحىد ٛابلُت ٗوٍس  وٍس

ُىن في جإُٟدهم ُلى كسوزة الخ٘اُل بحن الِىاؿس ألاطاطُت  -2 خٜ٘ىن مّ الظلٟى ٍو

 للبِئت اإلادُوت بالو٘ل.

خباز مّ  - ؼحر بُاحُه بلى ؤن مساخل الىمى الِٜلي للو٘ل ًجب ؤن جإزر بِحن الُا َو

حن ُلى ؤ ىاٗٝ اإلاِٗس ت جددد وزازُا ل١ً ُملُت الِىامل الاحخماُُت، ٍو ن الٜدزاث اللٍٔى

اٟدظاب اللٔت حِخمد ُلى الِىامل ؤزسي مً ؤهمها ُملُت الخ١٘حر ٗهره ألازحرة جىم١ً 

ماوي، الو٘ل مً حِلم ؤًت لٔت ًخِسق لها   (.415، ص 2008)الٍز

 املزاحل ألاضاضيت في اهدطاب اللغت عىذ الطفل: – 6

ُىد الو٘ل الخِٖس ؤوال ُلى مساخل اٟدظاب ٌظخدعي الخ٢لم ًُ اكوساباث اللٔت  

 هره ألازحرة والِىامل الى٘ظُت الاحخماُُت التي جلِب دوزا في ذل٣ .

ت  مسخلت  -ًم١ً جـيُٙ مساخل اٟدظاب اللٔت في مسخلخحن ؤطاطِخحن : مسخلت ٛبل لٍٔى

ت.  لٍٔى

ت –1 – 6 في  : جمخاش هره اإلاسخلت ؤطاطا بٌىاهس ؿىجُت جخجظداملزحلت كبل اللغٍى

الـسار الري هى زد ِٗل الو٘ل اججاه مشحرها ، وفي اإلاىآاة التي جٌهس زال٤ الشالزت ؤو 

ٙ ال٘مُت وألاهُ٘ت مىاشاة مّ  ألازبِت ؤػهس ألاولى وهي هاججت ًُ ُمل الخىجسة والخجاٍو

ب مصدوج بحن الجهاش  ُمل الجهاش الظمعي بدُث ًخلرذ الو٘ل بظماُها ٗهي ُمل مٟس

لجهاش الظمعي. بن الو٘ل ألاؿم الري ال ٌظمّ ؿىجه وال ؿىث الىوٜي الـىحي وا

ً ًـدز ألاؿىاث الخاؿت باإلاىآاة مشل الو٘ل الِادي ُلى  ألاٛل ل٘ترة ول١ً  آلازٍس

ٌعخلذون أن الطفل ًىدطب اللغت 

من خالٌ جفاعل العىاصز  

 البيىلىجيت، الاجخماعيت والىفطيت
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ذ ما  وهدُجت لِدم طماَ ؿىجه ًٜ٘د اهخمامه  باألؿىاث وجٜل اإلاىآاة  بِد مط ي ٛو

 (118، ص 2000)كاضم، 

ت: –2 –6 ُمىما نهاًت الظىت ألاولى ؤي في خىالي الظىت الشاهُت، جٌهس   املزحلت اللغٍى

جخمحز ؤوال بىوٝ الو٘ل ل٢لماث مخ٢ىهت مً مٜاهّ ج٢ىن ُادة ُبازة ًُ اجداد ألاؿىاث 

جُا للىوٝ ببِم  ت مشا٤: بابا ماما، لُخجه الو٘ل جدٍز الظاٟىت مّ ؤزسي مخدٟس

١سز بِم ال٢لماث البظُوت )باب، خلُب(، ألاطماء ؤو ؤػُاء ؤو ؤشخاؾ  مً خىله ، ٍو

ال٢لماث التي ٌظمِها مً خىله، ألاشخاؾ ٓاثبحن ُىه، ولىكُِاث ٓحر خاكسة وبهرا 

ًخجاوش اإلاجا٤ الخس ي اإلالمىض ُٗخمشل الٔاثب في الخاكس. في وطى الظىت الشاهُت مً 

ت ؤو الظمُاثُت، ُٗـبذ الو٘ل بمٜدوزه الجمّ بحن الدا٤  ُ٘ت السمٍص الِمس جٌهس الًى

زم جٌهس مسخلت الىدى والتراُٟب ُٗـبذ الو٘ل ًمحز بحن ألاها والاهذ وبحن  واإلادلى٤ 

٢ىن خمال مً ُدة ٠لماث مظخِمال ؤدواث السبى وه١را ابخداء مً  اإلااض ي والخاكس ٍو

، ص  2007)حىلت،  الظىت السابِت ج٢ىن اللٔت الؼ٘هُت م١دظبت بـ٘ت في ػ٢لها الِام 

22 /23  ) 

 لىمى اللغىي: العىامل املؤثزة في ا – 7

 ًىحد ُاملحن زثِظحن ًازسان في الىمى اللٔىي للو٘ل: 

الخسلٙ الاٛخـادي والخسلٙ اللٔىي،  ُالٛت بحنهىاٞ عامل البيئت أو الىضط:  -7-1

اًت  بذ ؤن ال١شحر مً ؤبىاء ألاطس الٜ٘حرة مألهم ؤلاهما٤ ٗال ًجدون في الىطى الِاثلي الُس

ي لألطسة ًد٘ص ؤو ًٜلل مً ُملُت الاٟدظاب. والدصجُّ، خُث ؤن اإلاظخىي الخِلُم

ٟرل٣ ألاه٘ا٤ الرًً ًسالوىن ال١باز مىر ؤن ٠اهىا ؿٔاز ؤطَس في اٟدظاب اللٔت مً 

ٌهس  ذويهم، ؤًلا الو٘ل الىخُد ًخِلم اللٔت ؤطَس مما ٌظخِملها مً له بزىة. ٍو

 . الخسلٙ حلُا في الِاثالث ال١بحرة وفي ألاطس التي ال جخُٜد بلٔت واخدة

للر٠اء ُالٛت  الخأثير الىراثي على الىمى اللغىي ، الىضج البيىلىجي للطفل :-7-2

ت وجٌهس البىاث ؤٟثر اطخِداد لخِلم اللٔت مً الـبُان، وهجد  وهُدة باإلال١ت اللٍٔى

سحّ ذل٣ زبما بلى الـلت  ىن ؤطَس في الىمى اللٔىي، بذا لٜى الِىاًت الالشمت ٍو اإلا١٘ٗى

 بالِالم الخازجي. الىخُدة التي جسبوهم
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ت  :ثالثا : الطفل في املزحلت الخحظيًر

ف الطفل: -1  للمادة ألاولى مً مؼسوَ اج٘اُٛت ألامم اإلاخددة   حعٍز
ً
ٜا ٌِٖس الو٘ل ٗو

ُلى ؤهه:  ٠ل بوظان لم ًخجاوش الشامىت ُؼسة ما لم ًبلٕ طً السػد ٛبل ذل٣ بمىحب 

ها مسخلت ال ًخدمل ٗيها ؤلاوظان الٜاهىن اإلاىوبٝ ُلُه، وؤما الو٘ىلت ٗخِٖس ُلى ؤن

لى  ت ُو ً وذوي الٜسبى في بػباَ خاحخه الِلٍى مظئىلُاث الخُاة مخِمدا ُلى ألابٍى

 مً اإلاُالد وختى ٛسب نهاًت الِٜد الشاوي مً الِمس 
ً
اًت للخُاة وجمخد شمىُا اإلادزطت في الُس

ً وهمى الصخـُت وهي مسخلت لللبى والظُوسة والخىحُه  وهي اإلاسخلت ألاولى لخ٢ٍى

 هي ال٘ترة التي ٢ًىن زاللها الىالدان هما ألاطاض في وحىد 
ً
التربىي. والو٘ىلت ؤًلا

.
ً
 وصخُا

ً
 وحظمُا

ً
ىه ُٜلُا وحِخبر مسخلت الو٘ىلت في ؤلاوظان مً ؤهى٤  الو٘ل وفي ج٢ٍى

مساخل الو٘ىلت بحن ال٢اثىاث الخُت خُث بنها جمخد مً لخٌت اإلاُالد وختى طً الشاهُت 

ٖ حظدىد هره الدزاطت بلى الخٜظُم الخالي إلاسخلت الو٘ىلت لإلوظان خُث بهه ُؼس. وطى 

ت  ًددد بدٛه اإلاجا٤ البؼسي الري طٖى جوبٝ ُلُه الدزاطت الخالُت وهى ال٘ئت الِمٍس

طىت( وهى ما ٌظمى بمسخلت الو٘ىلت اإلاخإزسة وجىٜظم مسخلت  12طىىاث بلى  6مً )

 لهرا الخ٘ظحر بلى ٗترجح
ً
ٜا -2ن مخمحزجحن هما: مسخلت الو٘ىلت اإلاب١سة مً )الو٘ىلت ٗو

. Late childhood طىت(12-6ومسخلت الو٘ىلت اإلاخإزسة ) Early childhood طىىاث(5

ت والتي  ًولٝ ُليها اطم وبما ؤهىا بـدد دزاطت مسخلت الو٘ىلت في اإلاسخلت الخدلحًر

زحرة للسكاُت في الىـٙ الو٘ىلت ألاولي وؤًلا الو٘ىلت اإلاب١سة، وهي جبدؤ مً اإلاساخل ألا 

الشاوي للظىت الشاهُت مً الِمس وجيخهي بِمس زمع طىىاث، وفي زؤي آزس جيخهي في الظىت 

الظادطت مً الِمس، خُث ًم١ً للو٘ل ؤن ًدزل الخلاهت، مدازض اللِب واإلادزطت. 

ولٝ ُلى هره اإلاسخلت اطم  طىىاث الخلاهت اإلادزطُت" ؤو"ما ٛبل مسخلت اإلادزطت" »ٍو

ولٝ   ُلى الؼهىز الٜلُلت ألاولى للو٘ىلت ؤًلا اطم" ٗترة الصخٙ"ألطباب واضخت. ٍو

ؤن مسخلت ما ٛبل اإلادزطت  (Stanly Bijoi ,1975)هره الظىىاث خاطمت خُث ً٘ترق 

ب،  ٛد ج٢ىن ألاهم في خُاة ال٘سد، ألنها جاطع ُٗما بِد البىاء الظلى٠ي اإلاٟس

ؼحر لو٘ل زال٤ هره الظىىاث ًىمي ٛدزجه بلى ؤن ا (Piaget & Inhelefder ,1969)َو

ه وفي  ُت في جىحُه طلٟى ـبذ اٛل اُخمادا ُلى ألاِٗا٤ الخظُت والخٟس ُلى الخ١٘حر ٍو

ظخسدم البىاء ال١٘سي واللٔىي  هره ال٘ترة ًخدى٤ الو٘ل بلى ٠اثً ٌِخمد ُلى الِ٘ل َو

 .(319، ص2004)واططىن،
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 خصائص مزاحل الىمى في هذه املزحلت: -2

ن هره اإلاسخلت مهمت حدا في خُاة الو٘ل وهي بمشابت البىاء للمساخل الالخٜت باُخباز ؤ

 ٗان لها مٌاهس وزـاثف هامت وِسكها بازخـاز:

ىلىجي والخس ي الخس٠ي التي حِخبر مساخل حد مهمت  بلى حاهب الىمى الجظمي والىمى ال٘حًز

خٜت بؼ٢ل طلُم ومً للمساخل الالخٜت، والتي حِخبر اللبىت ألاطاطُت في همى اإلاساخل الال 

 بحن هره الخـاثف:

ت ٟثرة  - دم الخٟس ت الاطخٜساز: ُو  آزس، بلى م٢ان مً والخىٜل للو٘ل ال١شحرة ٗالخٟس

دم الداثم واللِب حر  والجزو٤ والـِىد الاطخٜساز، ُو د ذل٣ ٓو  الو٘ل ذ٠اء مً ًٍص

ادة ؿٔسه يف الـبي ُساٛت» وطلم: ُلُه هللا ؿلى هللا زطى٤  ٛا٤ ١ًبر. ؤن بِد وزبرجه  ٍش

 الترمري. زواه ٟبره" في ُٜله في

 ًـلي ٗاألب والٜبُذ، الخظً في الىالدًً زاؿت ال١بحر  ًٜلد ٗالو٘ل الخٜلُد: ػدة  -

د جٜلُده، الو٘ل ُٗداو٤   ؤٛسبائها ُلى حظلم وألام جٜلُده، ُٗداو٤  مدزىا ٢ًىن  ٛو

 جٜلُدها. ُٗداو٤ 

ه، مّ ذل٣ مدبخِ وهتهمه الو٘ل ُىاد مً وعجب ٗال  الِىاد: -  وهد٘صه وصجِه بل ؤبٍى

 ٟدؼبُه الِىاد، مً جى٘س  التي والخ٢اًاث الٜـف مً له وهرٟس  الىُٜم ِٗل ُلى

 الىاز. وؤدزله ُلُه هلل ٗٔلب ؤوامسه ًوّ ولم هللا ُاهد الري بالؼُوان اإلاِاهد

ه ٟبًرذ ُىد ٌؼِل ٜٗد والخوإ: الـىاب بحن الخمُحز  ُدم  - د الىاز، ٗخدٛس  ًلّ ٛو

 اإلادٞز ٠ال١بحر  باللسب الو٘ل ًداطب ٗال  كسزه، ٌِٖس ال  وهى  الظازً اإلااء في هًد

 ًلسه. ُما هبِده ؤن والـىاب بِد، ًىطج لم ُٜله ألن

 

http://1.bp.blogspot.com/-KntynWKCYMI/T_kSsix_L0I/AAAAAAAAAAw/ajshIlCI3Bg/s1600/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-KntynWKCYMI/T_kSsix_L0I/AAAAAAAAAAw/ajshIlCI3Bg/s1600/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84.jpg
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ذ ؤي وفي ش يء ؤي ًُ ٌظإ٤ ٗهى  ألاطئلت: ٟثرة  -  ؤطئلخه ج٢ىن  ٛد ُُٟ٘ت، وبإي ٛو

 ؤو  ُٜله ًدخمله ال  بما ؤلاحابت ؤو  الو٘ل، ُلى ال١رب مىه هدرز  ما ل١ً ؤخُاها، مدسحت

 الظاا٤. ًُ هـده ؤن

 بُلاء، هُٜت شالذ ما ذاٟسجه ألن ٗهم، وبال  ٟشحرا الو٘ل ًدٍ٘ آلُت: خادة ذاٟسة   -

م الٜسآن خٍ٘ في ٗدظخٔل ت وألاخادًث ال١ٍس  ؤن مساُاة مّ وألاهاػُد وألاذ٠از  الىبٍى

 ػُٜا. الخدٍُ٘ ؤطلىب ٢ًىن 

ُه ٟشحرا الدصجُّ ًدب الو٘ل الدصجُّ: خب  -  هره ٗيظخٔل واإلاِىىي، اإلاادي بىُى

ُاث بِم حِدًل في الخاؿُت ثرة ٠الِىاد اإلاصعجت الظلٟى ت ٟو حرها. الخٟس  ٓو

 الخبراث وججمُّ اإلاهازاث الٟدظاب وطُلخه ٗهى  ُُبا لِع وهرا واإلاسح: اللِب خب  -

 للخِلم. وطُلت وؤٗلل الر٠اء وجىمُت

ٚ  في مهما ُامال  ج٢ىن  وجسػُدها الخاؿُت هره وبخىحُه والخىاخس: الخىاٗع خب -  الخ٘ى

 والابخ٢از.

 ٌٔلب الخُا٤ ألن ما، ش يء في ١ً٘س  حالظا لو٘لا ججد ُىدما ججزعج ال  الخُالي: الخ١٘حر   -

 بِد. ًىطج لم ُٜله وألن الٌُٜت، ؤخالم ٌظمى بما ج١٘حره، ُلى

 مً مهازاث بِم اٟدظاب ًداو٤  طىىاث طذ ٛبل ٗالو٘ل اإلاهازاث: الٟدظاب اإلاُل  -

 الخُاهت. ؤو  الوبازت ؤمه ؤو  الالُب ؤو  الىجاز  ٟإبُه خىله

ّ: اللٔىي  الىمى  - ازس  باطخمساز، ًصداد اللٔىي  الو٘ل مىضٜٗا الظَس  صخخه ذل٣ في ٍو

رل٣ الظلُمت، الخٔرًت زاؿت الِامت ت الِالٛاث ٟو  الاحخماعي واإلادخىي  ألاطٍس

 وألام. لألب اللٔىي  واإلاظخىي  والاٛخـادي

ُب: لل٣٘ اإلاُل - ا البِم ٌِخبره والتٟر  هره في هبُعي ؤمس  ول١ىه الخسٍسب مً هُى

رل٣ واإلا١ِباث الباش٤  الٜواز، مشل ذل٣ في مخســت بإلِاب له ًاحى لرا اإلاسخلت،  ٟو

حرها. والىزٚ الـلـا٤  ٓو

ىِ٘ل الو٘ل ًشىز  الاهِ٘االث: خدة  -  هره ومً والخاٗهت الهامت لألمىز  واخدة بدزحت ٍو

 اوالٔحرة. والٔلب الخٖى الاهِ٘االث

  : املزحلت هذه في الطفل عىذ الىمى  مزاحل -3

 : ًمس الخِبحر اللٔىي في الو٘ىلت بمسخلخحن: اللغىي  مزاحل الىمى  -3-1
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م ؤنها ال 4( بلي )3مسخلت الجمل الٜـحرة : خُث ج٢ىن مً ) ( ٠لماث، وحِبر ًُ مِني، ٓز

ُب اللٔىي، ؤما اإلاسخلت الشاهُت ٗهي مسخلت الجمل  ج٢ىن صخُدت مً هاخُت التٟر

بإنها ُحَمل مُ٘دة جامت ؤٟثر ( ٠لماث، وجخمحز 6( بلي )4ال٢املت :خُث جخ٢ىن الجمل مً )

 .حًُِٜدا في الخِبحر

م مً جم١ً الو٘ل مً اللٔت في هره اإلاسخلت، ٗةهه ًٌل  - الٜدزة ُلي الخىاؿل: ُلي الٓس

ً  .ٌِاوي ٛـىًزا مً خُث الٜدزة ُلي الخىاؿل مّ آلازٍس

 مزاحل لىمى العللي : -3-2

ىد الو٘ل، مشل: الصمان واإلا٢ان اإلا٘اهُم: في هره اإلاسخلت جخ٢ىن اإلا٘اهُم اإلاسخل٘ت ُ -

خِٖس ؤًًلا ُلي ألاػ٢ا٤ الهىدطُت. ومٌِم اإلا٘اهُم التي ٌظخوُّ  والاحظاَ والِدد، ٍو

دة ٗال ٌظخوُّ بدزاٟها بال ُٗما بِد جسَّ
ُ
 .الو٘ل بدزاٟها ج٢ىن خظُت، ؤما اإلا٘اهُم اإلا

ظخوُّ الو٘ل الخِمُم، ول١ً في خدود ك - سي الر٠اء: ًصداد همى الر٠اء، َو ُٜت، ٍو

خـل  ا حظخسدم ُٗه اللٔت بىكىح، ٍو ًٍ "بُاحُه" ؤن الر٠اء في هره اإلاسخلت ٢ًىن جـىز

 .باإلا٘اهُم واإلادز٠اث ال٢لُت

-  ٝ ً هٍس ٝ الخبرة واإلاداولت والخوإ، ُو الخِلم: جصداد ٛدزة الو٘ل ُلي الخِلم ًُ هٍس

 .اإلامازطت والاطخ٘ادة مً زبراث اإلااض ي

حز والاهدباه، ل١ً جصداد بِد ذل٣ الاهدباه: ال ٌظخوُّ ال - و٘ل في بداًت هره اإلاسخلت التٟر

 .ٛدزة الاهدباه

وػي زُا٤  - الخُا٤: جخمحز هره اإلاسخلت بـ٘ت ُامت باللِب ؤلايهامي ؤو الخُالي، ٍو

الو٘ل ُلي الخُٜٜت، لرل٣ ٗةن ؤه٘ا٤ هره اإلاسخلت ًدبىن اللِب بالِساجع وجٜلُد 

 .الاحخماُُت وجٜمف ألادواز ال١باز، والُٜام ببِم ألادواز 

سه للِبازاث الٔاملت،  -
ُّ
س: ًخرٟس الو٘ل الِبازاث الظهلت اإلا٘هىمت ؤٟثر مً جرٟ

ُّ
الخرٟ

 .ٟرل٣ ًخرٟس ألاطماء وألاشخاؾ وألاماًٟ وألاػُاء

ظمي هىز الخ١٘حر في هره اإلاسخلت باطم "هىز ما ٛبل الِملُاث"، وهى  - الخ١٘حر: َو

 ًىٜظم بلي ٛظمحن

ٌهس في هره اإلاسخلت زاؿُت )ؤ( ٗتر  ة ما ٛبل اإلا٘اهُم : وهي مً طيخحن بلي ؤزبّ طىىاث. ٍو

ص خى٤ الراث، بمِني ؤهه ال ٌظخوُّ ؤن ًخسر وحهت هٌس آلازس في ؤخ٢امه ؤو في  الخمٟس

 .بدزاٟه لألػُاء
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يها ًخدسز الو٘ل مً بِم ُُىب 7 – 4)ب( ٗترة الخ١٘حر الخدس ي : مً ) ( طىىاث ٗو

ٜت، ُِٗخمد ُلي الخدض الِام الٔحر واضح الخ٘اؿُل، ٗالو٘ل في هره اإلاسخلت الظاب

 .اإلاسخلت ٌِخمد في ج١٘حره بؼ٢ل ؤٟبر ُلي خىاطه وجسُله ؤٟثر مً ؤي ش يء آزس
 الجاهــب امليذاهــي

 مىهج الذراضت : -1

ت مً الٜىاُد التي ًخم وكِها بٜـد حعٍزف املىهج :  -1-1 هى ُبازة ًُ مجمُى

ٜت التي ًدبِها الباخث في دزاطت للمؼ٢لت الىؿى٤ بلى الخٜ ُٜت الِلمُت ؤي اهه الوٍس

 ( 96، ؾ 2663الٟدؼاٖ الخُٜٜت )ػىر، 

وهبٜا للمؼ٢لت التي هسخىاها ٜٗد اطخسدمىا اإلاىهج الىؿ٘ي اإلاٜازن وهى ؤطلىب مً 

ص ُلى مِلىماث ٠اُٗت ودُٜٛت ًُ ًاهسة ؤو مىكَى مددد، ؤو  ؤطالُب الخدلُل اإلاٟس

ت ؤو ٗتراث شمىُت مِلىمت، وذل٣ مً ؤحل الخـى٤ ُلى هخاثج ُلمُت، زم ٗترة شمىُ

ُت، مما ًيسجم مّ اإلاِوُاث الِ٘لُت للٌاهسة. وفي حٍِسٙ آزس  ٜت مىكُى ج٘ظحرها بوٍس

مُت،  ُت ؤو ٟمُت ٛز ؤهه وؿٙ دُٛٝ وج٘ـُلي لٌاهسة ؤو مىكَى مددد ُلى ؿىزة هُى

ىضح زـاثـها ؤ ما الخِبحر ال١مي ُِٗوُىا وؿ٘ا ٗالخِبحر ال١ُ٘ي ًـٙ الٌاهسة ٍو

مُا ًىضح مٜداز هره الٌاهسة ؤو حجمها ودزحت ازجباهها مّ الٌاهساث اإلاسخل٘ت  ٛز

سا ٌؼمل  د ًٜخـس هرا اإلاىهج ُلى وكّ ٛاثم في ٗترة شمىُت مدددة ؤو جوٍى ألازسي، ٛو

دزي،   (3، ؾ 2662ُدة ٗتراث شمىُت )دٍو

 حذود الذراضت : -2

ت الخالُت :جم جددًد بحساء الدزاط  ت في الخدود الجٔساُٗت والصماهُت والبؼٍس

 الحذود الجغزافيت أو املياهيت :  2-1

ٜا٤  -  -جم بحساء الدزاطت ُلى مظخىي اإلادزطت الابخداثُت "اٌؽ ُلي" والتي جّٜ في بُى

 –باجىت  –بكاٗت للمدزطت الابخداثُت " ابً هاؿس ؿالح " والتي جّٜ باإلاِرز  -باجىت 

تها الدزاطت ٠اهذ  الشماهيت : الحذود 2-2 ؤًام في اإلادزطت  3اإلادة الصماهُت التي اطخٔٛس

ازة اطخوالُُت وازخُاز  الابخداثُت " ؤٌؽ ُلي" ، خُث ٠ان الُىم ألاو٤ ُبازة ًُ ٍش

د جمذ الدزاطت في مدة )  ( ًىم.15الُِىت ٛو
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تها مّ الُِىت الشاهُت ٢ٗاهذ ًىمحن ٜٗ  ى ألنهما مً ألاطسة ؤما اإلادة الصمىُت التي اطخٔٛس

خُث طمدذ لي الٌسوٖ بالبٜاء ؤٟثر مِهم خُث هبًٜ في الُىم ألاو٤ مّ ال٘خاة 

رل٣ ازخباز الر٠اء، وفي الُىم الشاوي مّ الو٘ل في مٜس ط١ني.  مُٜاض اللٔت ٟو

 ُُىت الدزاطت : -3

( 3( ؤه٘ا٤ )5للخدٜٝ مً ٗسوق الدزاطت ازترها الُِىت الخالُت والتي جخ٢ىن مً ) 

 ه٘ا٤ مً اإلادزطت الابخداثُت ؤٌؽ ُلى واإلاخمشلت في :ؤ

 بباجىت . 25/16/2611ٞ.ز اإلاىلىد في  -1

 بباجىت . 63/65/2611ٚ.غ اإلاىلىد في  -2

 بباجىت . 18/67/2611ض.ض اإلاىلىد في  -3

 طىىاث . 5ؤي ان الِمس لأله٘ا٤ الشالر ًبلٕ 

اللٔت وذل٣ بمظاُدة  ٠ان ازخُاز لهره الُِىت مٜـىد خُث ٠ان ُلى ؤطاض ُامل

اإلاِلمت زاؿت ؤه٘ا٤ اإلادزطت الابخداثُت ؤًبؽ ُلي ؤي الُِىت ألاولى والتي جخ٢ىن مً 

 زالر ؤه٘ا٤ مخ٘اوجحن في زاؿُت اللٔت مً الثري الى اللُِٙ .

ذ مً الِاثلت وهما ٠الخالي:   ه٘لحن مً اإلادزطت ابً هاؿس ؿالح وفي ه٘ع الٛى

 طىىاث . 6ؤي ؤن الِمس    24/1/2616ي. ب اإلاىلىدة في  -1

 طىىاث . 5ؤي ؤن الِمس    18/6/2611ي. ؤ اإلاىلىد في  -2

تي الصخـُت لها اإلاخ٢ىهت مً ه٘لحن  ؤما الُِىت الشاهُت ٢ٗاهذ مً ازخُازي بد١م مِٗس

 مخ٘اوجحن في زاؿُت اللٔت ؤًلا.

 ألادواث املطخعملت في الذراضت : -4

زة ًُ مٜابالث ومالخٌاث وازخبازاث الر٠اء ألادواث اإلاظخِملت في هره الدزاطت ُبا

 اللٌُ٘ت واإلاـىزة ومُٜاض اللٔت.

ف املالحظت :  4-1 حِخبر مً ؤٛدم الوٚس بجمّ اإلاِلىماث والبُاهاث الخاؿت حعٍز

ان، مالخٌت  بٌاهسة ما، بنها الخوىة ألاولى في البدث الِلمي ، وؤهم زوىاجه وهي هُى

 بظُوت، ومالخٌت ُلمُت .

هي الاهدباه الِ٘ىي بلى خادزت ؤو ًاهسة ؤو ؤمس ما ؤو الخىادر ؤو ألامىز بُٔت البظُوت : و 

ىاهُنها. الِلمُت : وهي وطُلت ٌظخسدمها ؤلاوظان الِلمي في ؤما  اٟدؼاٖ ؤطبابها ٛو
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اٟدظابه لخبراجه، ومِلىماجه ُلى ؤن ًدبّ الباخث في ذل٣ مىهجا مُِىا ًجِل الباخث 

ت ؤو ٗ  (.285، ص  2005)العخىم، هم دُٛٝ لٌاهسة مُِىت مً مالخٌخه ؤطاطا إلاِٗس

ف امللابلت :  4-2 ا، ٗهي مدادزت بحن الباخث والصخف ؤو حعٍز وحِخبر اطخبُاها ػٍ٘ى

ٙ مِحن ٌظعى الباخث للخِٖس ُلُه مً ؤحل  ً يهدٖ الىؿى٤ بلى مٛى ؤشخاؾ آزٍس

ُىب. ٟ ما ؤنها جدُٜٝ ؤهداٖ الدزاطت، وهي جٜىم ُلى ؤطاض، ولها ؤهىاَ ومصاًا ُو

ان منها اإلاُٜدة واإلا٘خىخت. ٗاإلاُٜدة منها جخولب جىحُه ؤطئلت مٔلٜت ، بـىزة  هُى

م١ً ٗيها حِدًل ألاطئلت وجبدًلها وشٍادتها ؤو  مبظوت ؤما الخسة ٗهي مسهت ال ُٛىد ُليها ٍو

ت  هٜـانها بدظب الٌسوٖ وؤوكاَ اإلاظئىلحن وحصجِهم ُلى الخِبحر ُلى ذواتهم بدٍس

  ( 322، ص  2004)العخىم ، 

خ٢ىن مً )اخخبار الذواء )اللفظي واملصىر(:  4-3 ىٜظم بلى ٛظمحن زثِظحن ٍو ( 96ٍو

 وخدة وهى ٠الخالي :

بُت ) ؤ، ب، ج( 45الجصء اإلاـىز: والري ًخ٢ىن مً ) -1 (  وخدة ٌظبٜها زالر ؤمشلت جدٍز

ولب مً الو٘ل بن ٌ ؼحر بليها والىخدة ُبازة بواٛت بها ُدة ؿىز منها واخدة مسخل٘ت ٍو

اث مً ) ؼمل هرا ألازحر ُلى زالر مظخٍى ( 7 – 5( طىىاث ومً) 5) –( طىىاث 3، َو

( بواٛت ٗيها زالر ؤػ٢ا٤ منها 15( طىىاث خُث ًدخىي الجصء ألاو٤ مً )9 – 7ومً) 

ولب مً الو٘ل ؤلاػازة بلى الؼ٢ل اإلاسخل  ػ٢لحن مخمازلحن والؼ٢ل الشالث مسخلٙ ٍو

( ؤػ٢ا٤ )ؤٟثر ؿِىبت( 4( بواٛت ل١ً ب٢ل منها )15ؤًلا ُلى )ؤما الجصء الشاوي ُٗدىي 

( بواٛت 15منها زالر مخٜ٘ت  والسابِت مسخل٘ت ُنها ؤما الجصء ألازحر ٗهى ُبازة ؤًلا ًُ )

 ( ؤػ٢ا٤ ، ٠ل ػ٢لحن منها مدؼابهحن والخامع مسخلٙ .5جدىي ُلى )

خ٢ىن مً ) -2 ت مً الظهل ( وخدة مٜظمت بلى زالر مظخ45الجصء اللٌ٘ي : ٍو اث ُمٍس ٍى

ٜت الجصء اإلاـىز ل١ً هىا اإلاولىب  اث بى٘ع هٍس بلى الـِب خُث جٜظم هره اإلاظخٍى

 هى ج١ملت ال٢لمت الىاٛـت .

ظخسدم الازخباز ٟإداة لُٜاض ذ٠اء ألاه٘ا٤ في مسخلت الخلاهت وفي الـٖ٘ى الشالزت  َو

اًت الو٘ىلت ومساٟص ألاولى مً اإلاسخلت الابخداثُت ، وفي الُِاداث الى٘ظُت ومساٟص  ُز

م١ً ؤن ٌظخسدم الازخباز ٟرل٣ ٟإداة لُٜاض ذ٠اء ألاه٘ا٤ في  ؤلازػاد الى٘س ي، ٍو

 (. 4/5البدىر الِلمُت )طسي، ب ض، ؾ 
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: والري ًخمشل في خظاب وجُُٜم الجاهب الؼ١لي للٔت (Rondal J.A)ملياص اللغت  4-4

اث، الخُُٜم الـىحي واإلاظخىي اإلاعج ( IDLمي )جىَى اإلا٘سداث مً خُث زالر مظخٍى

ُبي   )اللٔت اللٌُ٘ت(. LMPVوؤزحرا اإلاظخىي الـٖس جٟس

 عزض الىخائج : -5

جىؿلىا مً زال٤ دزاطدىا وجوبُٝ مُٜاض اللٔت وازخباز الر٠اء ُلى الُِىت اإلاسخازة    

 الى الىخاثج الخالُت : 

 هخائج امللياص الخاص باللغت : 5-1

 هخائج ملياص اللغت -(1جذٌو )

 هخائج الاخخبار الخاص بالذواء: -5-2

 –هخائج اخخبار الذواء  –( 2جذٌو )

 ؤمجد بؼسي  ٛسفي طهام زامي الاطم

ػ13طىىاث+5 الِمس الصمني

 ػهس63هس=

 16طىىاث+5

 ػهس67ػهس=

ػهس=7طىىاث+5

 ػهس 67

طىىاث+ػهس=6

 ػهس 73

ػ18طىىاث+5

 ػهس 68هس=

 ػهس74 ػهس168 ػهس66 ػهس165 ػهس 75 الِمس الِٜلي 

 وظبت الر٠اء
 

    

 جحليل وجفطير مىاكشت الىخائج: -6

ً للخاالث بالترجِب ٠الخال جحليل وجفطير الىخائج : 6-1  ي : جدلُل الىخاثج في ٟال الازخباٍز

 ( زامي 1الخالت ) ظخىي اإلا

 ٟشحر ال١الم

 ما( طه2الخالت )

 كُِ٘ت حدا

 (  ٛسفي 3الخالت )

 مخىطى

 ( بؼسي 4الخالت )

 ٟشحرة ال١الم

 ( ؤمجد5الخالت )

 ٗٚى اإلاخىطى

 اإلاظخىي الـىحي 

 حُد
        خظً حُد مخىطى

 كُِٙ

 

 اإلاظخىي اإلاعجمي 

 
  =حُد 6.92

 =مخىطى6.75
 

 حُد   =6.91
 

 مخىطى =6.59

  

 
 مخىطى =6.68

 

الـٖس  اإلاظخىي 

ُبي   جٟس
 

 كُِٙ   1.42=
 

 ك1.56ُِٙ=
 

 =ك1.58ُِٙ

 
  مخىطى =2.33

 حُد5.78=
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حن 5ٞ.ز الِمس الصمني ) الحالت ألاولى : ( طىىاث. مُٜاض اللٔت: ٠ان حُد ُلى مظخٍى

( ؤما ُلى اإلاظخىي 6.92( و )6.663الـىحي واإلاعجمي خُث ٠ان الىخاثج ُلى الخىالي )

ُبي ٢ٗان كُِٙ خُث ٛدزث الىدُجت ) ( ؤي ؤن له هٜف في حاهب 1.42الـسفي التٟر

 السبى .

إلا٢ىن مً الجصثُحن اإلاـىز واللٌ٘ي ٗ٘ي اإلاـىز ٠ان حُد و٠اهذ وا اخخبار الذواء :

دزث وظبت  بحابخه دُٜٛت ومّ الؼسح والخدلُل ؤما الجاهب اللٌ٘ي ٢ٗان مخىطى . ٛو

( دزحت وخظب وظب الر٠اء التي خددث مً هٖس الِلماء ٗهى ًـىٙ 119ذ٠اثه ب )

[ وبالخالي 126 – 116]  كمً ال٘ئت ذاث الر٠اء ما ٗٚى اإلاخىطى اإلادـىزة بحن اإلاجا٤

 ( ؤػهس .3( طىىاث و )6الِمس الِٜلي له ٛدز ب )

طىىاث وخظب. مُٜاض اللٔت: ٠اهذ ٗٚى  5ض.ض الِمس الصمني  الحالت الثاهيت :

( وكُِ٘ت في اإلاظخىي 6.16اإلاخىطى ُلى مظخىي الـىث والتي ٛدزث هدُجت ب )

دزث هدُجتهما ب ) وحُدة في اإلاظخىي اإلاعجمي  (1.56اللٌ٘ي ؤي كُِ٘ت  في السبى  ٛو

 (.6.75خُث ٛدزث الىدُجت ب )

ٜت  اخخبار الذواء: - ٢ٗاهذ حُدة حدا في ٟال الجصثُحن خُث ؤحابذ ُلى الجصثُحن بوٍس

ٜت بالؼسح والبرهىت والخدلُل خُث ٛدزث  بحاباتهاذُٟت حدا وزاؿت اإلاـىز و٠اهذ  مٗس

حن ؤو ( وخظب وظب الر٠اء ٗهي مـى166.66٘وظبت ذ٠ائهما ب ) ت كمً ٗئت اإلاخ٘ٛى

 ؤػهس.( 16) طىىاث و( 8( وبالخالي الِمس الِٜلي لها )131ألاذُٟاء واإلاىدـسة ما ٗٚى )

طىىاث وهخاثجه ٠الخالي مّ الخدلُل. مُٜاض  5ٚ.غ الِمس الصمني  الحالت الثالثت : 

حن الـىحي واإلاعجمي و٠اهذ الىخاثج ُلى الخىالي ) و  (6.63اللٔت ٠ان حُد في اإلاظخٍى

 ( 1.58( ل١ىه كُِٙ في اإلاظخىي اللٌ٘ي خُث ٛدزث الىدُجت ب )6.91)

ازخباز الر٠اء : في هرا الازخباز ٠اهذ الخالت كُِ٘ت في ٟال الجصثُحن طىاء اللٌ٘ي ؤو  -

 ذاخظب وظب الر٠اء ؿىٙ كمً ٗئت  ( و89.55اإلاـىز خُث ٛدزث وظبت ذ٠اثه ب )

دز الِمس الِٜلي له ب ) 89 -86] الر٠اء ألاٛل مً اإلاخىطى وهي بحن اإلاجا٤  ( 5[ ٛو

 طىىاث. 

حُدة في اإلاظخىي  اللٔت:( طىىاث مُٜاض 6ي. ب الِمس الصمني )الحالت الزابعت : 

مخىطى في اإلاظخىي اإلاعجمي وؤٛل مً اإلاخىطى في اإلاظخىي اللٌ٘ي خُث  الـىحي،

 (2.23 -6.56 -٠6.67اهذ الىخاثج ُلى الخىالي )
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حُدة في الجصء اإلاـىز ل١ً ٗٚى اإلاخىطى في الجصء اللٌ٘ي خُث  ٠اهذ الر٠اء:ازخباز  -

ؤنها لم جخم١ً مً ؤلاحابت ُلى بِم ألاطئلت اللٌُ٘ت خُث ٛدزث وظبت الر٠اء ب 

ت التي ج٘ٚى )147.94) دز ُمسها 139( وخظب اليظب جـىٙ كمً ال٘ئت اإلاخ٘ٛى ( ٛو

 ( طىىاث .9الصمني لها ب )

ً مٜاض اللٔت : ٠ان 5صمني )ي.ؤ  الِمس ال الخامطت:الحالت   ( طىىاث خظب الازخباٍز

( خسوٖ لم ًخم١ً مً ؤزر 5( ، ٗله )6.21كُِٙ في اإلاظخىي اللٌ٘ي خُث ٛدز ب )

ُبي ٗهى مسجّ٘ 6.68مىه . واإلاظخىي اإلاعجمي ٛدز ب ) ؤٟثر  (، ؤما اإلاظخىي الـسفي جٟس

دز ب )  (5.78خُث ًجُد السبى ٛو

الجصثُحن كُِ٘ت وزاؿت في الجصء اللٌ٘ي و هرا في في ٟال  بحابخه الر٠اء:ازخباز  -

دزث وظبت ذ٠اثه ب ) اث الشالر ٛو ( وؿىٙ كمً ٗئت الر٠اء 168.82اإلاجمُى

ئت ذ٠اثه مدـىز ة بحن 6ومىه ٛدز الِمس الِٜلي له ب ) اإلاخىطى، ً ٗو ( طىىاث وػهٍس

 [ .  169 -96اإلاجالحن ] 

 مىاكشت الىخائج:

لٔت بازخباز الر٠اء ؤزبدذ الىخاثج ؤن هىاٞ ُالٛت بحن بِد الخدلُل ومٜازهت مُٜاض ال 

 اللٌ٘ي.الر٠اء واٟدظاب اللٔت وبـىزة زاؿت الر٠اء 

خُث ؤهه ٠لما ٠ان الر٠اء مسجّ٘ ؤو مىس٘م بال و٠ان اإلاظخىي اإلاعجمي له داللت. مّ 

 اللٌ٘ي.وحىد خالت زاؿت لم جشبذ الِالٛت بحن اللٔت والر٠اء 

لُه ٜٗد زبذ صخت ال٘س   كُت الِامت التي جىف ُلى ؤن هىاٞ ُالٛت هسدًت بحن ُو

اللٔت والر٠اء.  ؤما باليظبت لل٘سكُاث الجصثُت ٜٗد ؤزبدذ الدازطت اإلاُداهُت ؤن الر٠اء 

ما ؤوضخذ ؤن للر٠اء اللٔىي ُالٛت في اٟدظاب  له دوز في اٟدظاب اللٔت ُىد الو٘ل ٟو

 اللٔت ُىد الو٘ل .

 خاجمـت :

ًخطح لىا ؤهمُت دزاطت ُالٛت الر٠اء في اٟدظاب اللٔت ُىد  مً زال٤ الدزاطت   

حزة ألاطاطُت للو٘ل لخ٘اُله واجـاله مّ اإلادُى  الو٘ل، باُخباز ؤن اللٔت هي الٟس

ت ما بذا ٠ان الو٘ل ٌِاوي مً اكوساب ه٘س ي ؤم ال.  الخازجي ٗهي التي حظاُدها في مِٗس
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خٔحراث ؤزسي والتي ج٢ىن بالخىاشي ول١ً ختى اٟدظاب الو٘ل للٔت ال ٢ًىن بمىإي ًُ م 

خه في دزاطدىا ؤًً جىؿلىا  ختى حظاُدهمّ اللٔت   بلىُلى اٟدظابها وهرا ما خاولىا مِٗس

 اٟدظاب اللٔت.ُالٛت الر٠اء في 

لى الِمىم ٗان ػٍسدت ألاه٘ا٤ جبٜى داثما مً ؤٟثر اإلاساخل التي ال بد ُلُىا    نهخم  نؤُو

ددة ومسخل٘ت جسـها وهرا ٜٗى إلاا هره اإلاسخلت مً بها ؤٟثر وان هٜىم بدزاطاث مخِ

ت في اإلاظخٜبل. ً شخـُت طٍى  ؤهمُت في ج٢ٍى

 كائمت املزاجع : 

(، مبادت ؤطاطُت في ُلم الى٘ع، داز خىحن، 2662الهىداوي ُلي ٗاجذ وآزسون، ) -1

 د.ن، ُمان، ألازدن.

ليؼس والخىشَّ، (، مدزل بلى ُلم الى٘ع، داز هىمت ل2667الىافي ُبد السخمان، ) -2

 ، الجصاثس.2ن

ت والخوبُٝ، داز اإلاظحرة، 2664الِخىم ُدهان ًىطٙ، ) -3 (، ُلم الى٘ع اإلاِسفي الىٌٍس

 ، ُمان، ألازدن.1ن

(، ُلم الى٘ع اإلاِسفي، داز اإلاظحرة ليؼس والخىشَّ، 2612الِخىم ُدهان ًىطٙ، ) -4

 ، ُمان، ألازدن.3ن

ت ؤه -5 ، )د.ض(، الخـُلت اللٍٔى ذ. -مـادزها  -مُتهااإلاِخٚى  وطاثل جىمُتها، د.ن، ال٢ٍى

٘ي زاض ي، ) -6  ، ألازدن.3(، مٜدمت في ُلم الى٘ع، داز الؼٚى لليؼس، ن2663الٛى

7- ( ،ٝ (، ُلم الى٘ع اللٔت مً مىٌىز مِسفي، داز اإلاظحرة لليؼس، 2664الخمداوي مٗى

 ، ُمان، ألازدن.1ن

، 3داز اإلاظحرة لليؼس، ن ى٘ع الىمى،ُلم ال (،2668السماوي مدمد ُىدة وآزسون، ) -8

 ألازدن.

، 1(، ؤطاطُاث في ُلم الى٘ع، الداز الِسبُت للِلىم، ن2665السخى حىان طُِد، ) -9

 بحروث.  

اث 2663بً ُِس ى خى٘ي، ) -16 (، مداكساث في ُلم الى٘ع اللٔىي، دًىان اإلاوبُى

 ، الجصاثس.1الجامُِت، ن

خٜل حِلُمُت اللٔاث،  -للظاهُاث الخوبُُٜت (، دزاطاث في ا2666خظاوي ؤخمد، ) -11

اث، د.ن، الجصاثس.  دًىان اإلاوبُى
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ىهُا ُلم اكوساباث اللٔت وال١الم والـىث، داز 2667خىلت مدمد، ) -12 (، ألازهٗى

 هىمت لليؼس، د.ن، الجصاثس.

(، في اللظاهُاث وهدى الىف، داز اإلاظحرة لليؼس والخىشَّ، 2667زلُل ببساهُم، ) -13

 ألازدن.ُمان، 

دازي زحاء وخُد، ) -14 ت وممازطخه 2662دٍو (، البدث الِلمي ؤطاطُاث الىٌٍس

 ، بحروث.1الِلمُت، داز ال١٘س، ن

ت ُىد ألاه٘ا٤ ؤطظها2667شهسان خامد ُبد الظالم وآزسون، ) -15  -(، اإلا٘اهُم اللٍٔى

ظها  –مـادزها  مها، داز اإلاظحرة، ن –جدَز  ، ألازدن.1وجٍٜى

دمد، )د.ض(، ازخباز ذ٠اء ألاه٘ا٤، ُالم ال١خب لليؼس والخىشَّ. طسي بحال٤ م -16

 د.ن، الٜاهسة.

 (، مىهجت البدث الِلمي للجامُِحن، داز الِلىم، د.ن، ُىابت.2663ػُىر ؿالح الدًً، ) -17

اث الجامُِت، ن2663ُؼىي مـو٘ى، ) -18  ، الجصاثس.2(، مدزل بلى ُلم الى٘ع، دًىان اإلاوبُى

ت الجامُِت، ن2662خمد مدمد، )ُبد الخالٝ ؤ -19  ، مـس.3(، ؤطع ُلم الى٘ع، داز اإلاِٗس

دزاطت الظلٞى  -(، ُلم الى٘ع الِام2666ُبد هللا مجدي ؤخمد مدمد، ) -26

ت الجامُِت، د.ن، ألاشزابوت.  ؤلاوظاوي وحىاهبه، داز اإلاِٗس

ص ؤلاط١ى2666ٛاطم ؤوع مدمد ؤخمد، ) -21 ت (، مٜدمت في ط٢ُىلىحُت اللٔت، مٟس دٍز

 لل١خاب، د.ن، ألاشزابوت.

دوزة خُاة ؤلاوظان، داز ال١٘س  –(، ُلم ه٘ع الىمى 2664ملخم طامي مدمد، ) -22

 ، ُمان، ألازدن.1لليؼس والخىشَّ، ن

(، جسحمت دالُا ُصث مامً، ط٢ُىلىحُت الو٘ل واإلاساهٝ، 2664واهظىن زوبسث، ) -23

 ، الٜاهسة.1م١خبت مدبىلي لليؼس، ن
         

 


