
 اْلَباُب الرَّاِبعُ 

 ااِلْخِتَتامُ 

 النََّتاِئجُ  .أ

دُ  مح ُلِلُ ُفَاْلَح ُأَعحَطىُالحَباِحَثُم َساَعَدًةَُعِظيحَمًة،َُحَّتَّ َُقدح ِهََُححًداَُعِظيحًماُالَِّذيح

رَاِءَُوُالحم َقابَ َلِةَُوُ ِتقح ُِفحُم َشارََكِةَُسْيحََُِتحِليحِلُالحبَ َيانَاِت،ُِإمَّاُِمَنُااِلسح يَ َتَحمََّسُالحَباِحث 

َُكَماَُشرََحُالُح َياِن. ِتب ح ُِفُالحَوثَاِئِقَُوُاالسح َمل َُعلى:َباِحث  َُيشح ُالسَّاِبِقُالَِّذيح

َهِجيَّةُ  .أ َُمن ح َُو ُالنَّظَرِيُّ ُاإِلطَار َُو ِث ُالحَبحح َُخلحِفيَِّة َُعلى َمل  َُيشح ُاأَلوَّل  الحَباب 

ِث.  الحَبحح

ِث. .ب َمل َُعلىُالصَُّوِرُالحَعامَِّةُِلَمَكاِنُالحَبحح ُالثَّاِنحَُيشح  الحَباب 

َُيشُح .ت ُالثَّاِلث  ِث.الحَباب   َمل َُعلىُنَ َتاِئِجُالحَبحح

َُعلىََُتحِليحصُِ :ُفَ َتمَُّالحَباِحث  ُالحنََّتاِئِجُِمَّاُيَليح

ِديَِّة لِْلَبِنْيِن بَانتْول َتْطِبْيُق َطرِيْ َقِة اْلُمَحاَدثَِة اْلَعَربِيَِّة  .1 َفاِء ُمَحمَّ ِفْي َمْعَهِد الشِّ

 يُ وْْكَياَكْرتَا

ُالتَّطحِبيحَقُِفحُطَرِي ُح .أ ُِإنَّ َُقدح ِ َقِةُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّةُِفحَُمعحَهِدُالشَِّفاِءُُم َمَِّديَِّةُلِلحَبِنْيح

ُطَرِي حَقِةُ ُبَِتطحِبيحِق ُم طَاِبَقٌة َُو ُالصَِّحيحَحِة، ُاللَُّغوِيَِّة ُالت َّرحبِيَِّة ُِبَقَواِعِد طَب ََّقتح

ُك وحنتور.الحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّةُِفحَُمعحَهِدَُداِرُالسََّلُ   م



ُبَ عحَدُي ُ  .ب ُت  عحَقد  ُأَلهنَا ُالحَوقحِت، ََُتَا َم ُالحَمعحَهِد ُِفح ُالحَعرَبِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة بحَدأ ُبَ رحنَاِمج 

ِجدُِ ُالحَمسح ُِفَناِء ُِفح ُالحَمَكان  َُو ُالصُّبحِح، ُِفح ُالحق رَآِن ُي َسهِّل ُِقرَاَءِة َُوذِلَك .

َفاِدُ ِتي ح َبُِفحُاسح  الحَوقحِتُلِتَ َعلُِّمُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّة.الطُّلَّ

ُتَارًَةُي ُ  .ت ُفَِإن َّه مح ِب، ُلِلطُّلَّ ُِإْيحَابِيًّا ُأَثَ رًا ُالحَعَربِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة ُِفح ُالتَّطحِبيحق  َؤث ِّر 

ُأَُيَ َتَحاَدث ُ  َُمَع ُوحَن ُالحف صححَُصحَحاِِبِمح َُو ُالصَِّحيحَحِة ُالحَعَربِيَِّة ُالحَعاِمَيةُبِاللَُّغِة ُاَل ِة

ُتَ زحِديحِدُ ُِفح ُت َساِعد ه مح ُالحم َحاَدثََة ُأنَّ ُِبَسَبِب ُذِلَك َُو ٍد. َُقصح َُغْيحِ ِمنح

ب  وحِع. ُك ل ُاأل سح ِديحَدِة َرَداِتُالحَعَربِيَِّةُاْلَح  الحم فح

ُالطُّ .ث ُم َساَعَدة  ُِهَي، ُالحم َحاَدثَِة ُلَِتطحِبيحِق ُالحَمزَايَا ُالحَباِحث  تَ نحِتج  َُعلىَُيسح ِب لَّ

َاِرس ُ َُت  َُو ُالصَِّحيحَحِة، ُالحَعَربِيَِّة ُبِاللَُّغِة ُالحيَ وحِميَِّة ُُم َاَدثَِتِهمح ُِفح ُالث َِّقِة زِيَاَدِة

َرَداِتُ ُالحم فح ُتَ زحِديحِد ُِفح ُت َساِعد َهمح َُو ُالحَعَرِبِّ، ُالحَكَل م ُِِسَاِع َُعلى َب الطُّلَّ

َُت َُ َُو ِديحَدِة، ُاْلَح ُاللَُّغوِيَِّةُالحَعَربِيَِّة ُالحَقَواِعِد َدا م ِتدح ُِاسح َُعلى َب ُالطُّلَّ مِّس 

ُالحيَ وحِميَِّة.الصَِّحيحَحِةُ  ِفحُُم َاَدثَِتِهمح

ُِهَي،ُ .ج ُالحم َحاَدثَِة ُالن ََّقاِئَصُلَِتطحِبيحِق ُأَيحًضا تَ نحِتج  َرِةُث،َُيسح ُفَ قح ُِمنح ُالحَعكحس  َو

َُواحُِ َُمرًَّة ُغايََةُتَاحِديَة ُالحَمَحاَدثَِة ُأنَّ َُكما ُِجدًّا، ُلََناِقَصٌة ب  وحِع ُاأل سح ُك لِّ ُِفح َدًة

ُ ُِهَي َاَرَسِةُالحَمعحَهِد ُِم  َُعلى َب ُالطُّلَّ َُت َمَِّس ُأنح َتِطيحع  َُتسح ُالحَعرَبِيَّة  الحم َحاَدثَة 

ُلِلحَمعحَهِدُأنُح ُالحيَ وحِميَِّةُبِاللَُّغِةُالحَعَربِيَِّة،َُفَلُب دَّ ثَ َرُُُم َاَدثَِتِهمح ي  عحِقَدُالحم َحاَدثََةُأكح



ُم طَاِبًقاُلَِعَمِليَِّةُ َيك نح ُالحم َحاَدثَِةَُلَُح َ ب  وحِع.َُوُأيحًضا،ُِإنَََُّتحِكْيح َُمرٍَّةُِفحُاأل سح ِمنح

ِلَِّةُ ُِم  ُِإََل ُفَ ت َسبِّب  ِجِد، ُالحَمسح ُِفَناِء ُِفح ُاآلَن َُمَكاَن ُأنَّ َُحيحث  ُاللَُّغِة، تَ عحِليحِم

َيَِّدُتَارًَةُالطُّلَُّ ُالت َّعحِبَْيُاْلح ُي  َعب َِّرُجيًَّدا،ُأِلَنَّ َنُأنح ِبُِفحُالحم َحاَدثَِة،َُفلُيَ قحِدر وح

 ِبَصوحٍةُم رحَتِفٍعَُوُتَارًَةُِِبَِفيحٍف.

ِديَِّة  .2 َفاِء ُمَحمَّ  لِْلَبِنْينِ اْلَمادَّة اْلُمْسَتْخَدَمُة لِْلُمَحاَدثَِة اْلَعَربِيَِّة ِفْي َمْعَهِد الشِّ

ُ ُالحَباِحث  َُدا َم ُِفحَُما ُالحَعَربِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة ُلَِعَمِليَِّة َدَمَة َتدح ُالحم سح رِأ ُالحَمادََّة تَ قح َيسح

ُبَ عحَضُ ُالحَباِحث  ُفَ َيِجد  ُأَيَّا م، َر َُقدح َياَكرحتَا ُي  وحكح ُبَانتوحل ِ ُلِلحَبِنْيح ُُم َمَِّديَِّة ُالشَِّفاء َمعحَهِد

َااَلتُال ُتَّالَِيِة:اْلح

ُالحم َحاَدثَِةُ .أ ُِكَتاِب ُِمنح ُت  ؤحَخذ  ُالحم َحاَدثَِة ُِلطَرِي حَقِة َدَمَة َتدح ُالحم سح ُالحَمادَّة ِإنَّ

(ُ ُف  وحن ورك وح ُك وحنتوحر ُالسََّل م َُداِر  Pondok Modern Darussalamِلَمعحَهِد

Gontorُِّك لَُّيَ وح م"،ُالحم َعل اللَُّغِةُُمشرفق :ُ(.َُوَُموحض وحع ُالحِكَتاِبُ"َحِديحث 

ُ ُك ونتور ُالسََّل م َُداِر ُالسََّل م4102ُِلَمعحَهِد َُداِر ُم طَبِّع  ُالحم طَبِّع : َُو ،

ُ، ُالحيَ وحِميِّ ُاْلح د وحِث َُعَلى ُالحِكَتاب  َمل  َُيشح ُاَيحًضا َُو ُالنَّشر. َُو الطَِّباَعة

لُِ ُاإِلْنِح ُاللَُّغِة ُإََل ُم تَ رحََجًا َُموحض وحًعا َُو َُوهِذِهَُموحض وحًعا نِيحِسَيا. ُاإِلنحد وح َُو يحزِيَّة

َلٌةُ ُيَ وح م"َُلَسهح ُكلَّ ُِكَتاِبُ"َحِديحث  ُِفح َد َم َتدح ُالحم سح ُاللَُّغَة َُجيَِّدًة،ُأَلنَّ َتك وحن 



ِمُ ُفَ هح َُعلى َب ُالطُّلَّ ُفَ ت َسهِّل  ُالَعَرِبِّ، ُِعنحَد تَ عحَمٌل ُم سح َُو ُف صحَحٌة َُو ا ِجدًّ

 الحم َحاَدثَِة.

ُ .ب ُالُحأوحَجَب َُفلز ٌِمُُمشرفالحَمعحَهد  ُتَامًّا. َعابًا ِتي ح ُِاسح ُالحَعَربِيَِّة ُاللَُّغِة َعاِب ِتي ح بِاسح

ُالُح ُك لِّ َتطَاَع،ُاَلُِسيََّماُُمشرفَعَلى ِبُبِاللَُّغِةُالحَعَربِيَِّةُِبَاسح التََّكلَُّمَُمَعُالطُّلَّ

ُبِاللَُّغِةُالحَعَربِيَِّة.ُذِلَكُإِلِعحطَاِءُِعنحَدُتَ عحِليحِمُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّة،ُفَالت َّعُح ِليحم ُاَلُب دَّ

َاَرَسِةُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّة. ِبَُعلىُِم  مَّاَسِةُلِلطُّلَّ  اْلَح

ُ .ت ُالحم َحاَدثَِة،ُُمشرفَيك وحن  ُلِتَ عحِليحِم ُاأَلوَِّل ؤ وحَل َُمسح ُاث حَناِن( ُ)نَ َفرَاِن اللَُّغِة

ُ)أَرحبَ َعة ُأَن حَفاٍر( ُالحَمرَِكزِيِّ ُاللَُّغِة ِم ُرَِجاِلُِقسح ُِمنح لِيٌَّةُُ.ِب َساَعَدِة ؤ وح َُمسح فَ َلَديحِهمح

ِبُ)الَعَربِيَّة ُ ِليحزِيَّة (.َعِظيحَمٌةَُعلىُِارحتَِقاِءُل َغِةُالطُّلَّ  َوُاإلْنِح

ُ .ث ُبَ عحَضُاْلَااَلِتُالتَّالَِيِة:ُِعنحَدَماَُتِسي حر  ُالحَباِحث  د ُ(ُْي0َُِهِذِهُالحَعَمِليَّة ُفَ َيِجد 

َرَداتُِ ُالحم فح ب  ُِقلَِّةُُالطُّلَّ ُِبَسَبِب ُذِلَك َُو ُالحم َحاَدثَِة، َُموحض وحِع ُِمنح الصُّعحَبَة

ِبَُعلىََُححلُِ َُعلىُالسَُّؤاِلُِإَلََُُحَّاَسِةُالطُّلَّ َيائِِهمح ِتحح ِسُالحَعَربِيَِّةَُوُِاسح الحَقام وح

ُالصُّعحَبِة.ُمشرفالُح َرَداِت ُالحم فح ُأَث حَناِء4َُُعِن ُِفح ُيَ ن حَعس وحَن ِب ُالطُّلَّ ُبَ عحض  )

ُِبَسَببُِالحَعَربِيَّةُُِالحم َحاَدثَةُِ ُذِلَك َُو ُالُحُ، ُِإبحَداَعاِت ُتَ عحِليحمُُِمشرفِقلَِّة ُِفح

اُ َُوِإَّنَّ ُالحم تَ نَ وَِّعِة، ُاإِليحَضاِح َُوَساِئِل ُِبَل َب ُالطُّلَّ ُي  َعلِّم وحَن ُفَ ه مح الحم َحاَدثَِة،

ُالحم َحاَدثَِةَُفَحسحب.ُ ُِكَتاب  َلٍةَُواِحَدٍةَُوُِهَي ُِبَوِسي ح ُبَ عحِضُ(3ُي  َعلِّم وحنَ ه مح ِمنح



َدَمةَُ َتدح ُالحم سح ُالحَمادََّة ُأنَّ َن ُيَ َروح ِب َُوالُُالطُّلَّ ،ٍ ُِحْيح ُِفح ُص عحَبٌة لِلحم َحاَدثَِة

َرِِتِمح. ُِبق دح  ت طَاِبق 

َقاِئُص ِفْي َتْطِبْيِق َطرِيْ َقِة اْلُمَحاَدثَِة اْلَعَربِ  .3 َفاِء اْلَمَزايَا َو الن َّ يَِّة ِفْي َمْعَهِد الشِّ

ِديَِّة لِْلَبِنْيِن بَانتْوْل يُ وْْكَياكْرتَا.  ُمَحمَّ

ُ َتنِتج  ُطَرَُِيسح َُتطحِبيحِق ُِمنح ُالحَمزَايَا َُمعحَهِدُالحَباِحث  ُِفح ُالحَعَربِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة ي حَقِة

َُكَماُيَِلي: َمل   الشَِّفاِءَُيشح

ُنَاِحَيِةُتَ وحِقيحِتَُعَمِليَِّةُالحم َحاَدثَةُِ .أ  ِمنح

َدَمِةُلِلحم َحاَدثَةُِ .ب َتدح ُنَاِحَيِةُتَ بحِليحِغُالحَمادَِّةُالحم سح  ِمنح

َرَداتُُِِمنُح .ت ِظُالحم فح ِبَُعلىُِحفح َُكَفاَءِةُالطُّلَّ  نَاِحَيِة

ُنَاِحَيِةُاألَنحِشطَِةُالحم َداِفَعِةُلَِعَمِليَِّةُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَّةُِ .ث  ِمنح

: َمل ُِمنح َُيشح ُأمَّاُالن ََّقاِئص 

ِبُِفحُم َشارََكِةُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَّةُِ .أ  ََحَّاَسةُالطُّلَّ

 الحِبيحَئة ُاللَُّغوِيَّة . .ب

َيانِ  .4  ِإْسِتْنَباُط نَِتْيَجِة ااِلْسِتب ْ

َُمعحَهِدُ .أ ُِفح ُالحَعَربِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة ُطَرِي حَقِة َُتطحِبيحِق ُِفح ُالحَمزَايَا َُعنح َياِن َتب ح ُااِلسح ِمَن

َياَكرتَا: ُبَانتوحلُيوحكح ِ  الشَِّفاِءُُم َمَِّديَِّةُلِلحَبِنْيح



َُعلىُأ ِئَلِةُ"َتد لُّ ُأسح ُاأَلعحلىُِمنح ُالنَِّتيحَجَة َكانِتُالحم َحاَدثَة ُالحَعَربِيَّة ُنَاِفَعًةُُنَّ

ِئَلة ََُتحص َلَُعلىُالنَِّتيحَجِةُ ِديحَدِة".ُهذِهُاأَلسح َرَداِتُالحَعَربِيَِّةُاْلَح ُ%01ِلحُِفحُتَ زحِديحِدُالحم فح

ُا ُأنَّ َُعلى ُفَ َتد لُّ ٍة(، ُِبِشدَّ َرَداِتُ)ي  َواِفق وحَن ُالحم فح ُتَ زحِديِد ُِفح ُنَاِجَحٌة ُالحَعَربِيََّة لحم َحاَدثََة

ُطَاِلِبُ َُمَع ُالحَباِحِث ُم َقابَ َلِة ُبَِنِتيحَجِة ُم طَاِبَقٌة َُوهِذِه ِب. ُلِلطُّلَّ ِديحَدِة ُاْلَح الحَعَربِيَِّة

َتِطيُح ُأنَُّالحم َحاَدثََةُالحَعَربِيََّةَُتسح َبُِفحُتَ رحِقَيِةُاللَُّغِةُالحَمعحَهِد،َُفأَنَّه ُيَ َريح ُت َساِعَدُالطُّلَّ ع َُأنح

ُك ل ُالحم َحاَدثَة. ِديحَدَة َرَداِتُاْلَح َنُالحم فح َبُْيَِد وح  الحَعَربِيَِّة،ُأَلنَُّالطُّلَّ

ُِفحُ ُأَنحِشط  ُ"أَنَا ِئَلِة َُأسح ُِمنح ُاأَلدحََن ُالنَِّتيحَجَة َُعلىُأنَّ َُتد لُّ َرى، ُأ خح ُِجَهٍة ِمنح

ِسُم َشا ُالحَقام وح َدا م ِتدح ُاسح ُِفح َارِس ِِنح َُت  ُالحَعَربِيَّة  ُ"الحم َحاَدثَة  َُو ُالحَعَربِيَِّة" ُالحم َحاَدثَِة رََكِة

َُعَمِليََّةُالحم َحاَدثَِةُُ%76الحَعَرِبِّ".ُهَتاِنََُتحص َلِنَُعلىُ َُعلىُأنَّ )ي  َواِفق وحَن(.ُفَ َتد لُّ

ُتَامًُّ ُالحَعَربِيَِّةَُلَحَُتك نح ِبَُمنح ُالطُّلَّ ُبَ عحض  ِبُأَث حَناءُالحم َحاَدثَِة.ُر َِبَا ِغيحِلُالطُّلَّ َُتشح اُِفح

ُالحَعَربِيَّة ُ ُالحم َحاَدثَة  َُتك نح َُلَح ُأَيحًضا، َُو ََُيحَتِلم . َُحَّتَّ ُيَ َنا م  ُأوح ُالحم َحاَدثَِة ُِفح ِسل  َيكح

ِبَُعلىََُححِلُالحقَُ َاَرَسِةُالطُّلَّ ُِم  ُنَاِجًحاُِفح ِبَُمنح ُالطُّلَّ ِسُالحَعَربِيَِّة.ُه َناَكُبَ عحض  ام وح

ِسُالحَعَربِيَِّة. ه َُعلىََُححِلَُوُفَ تحِحُالحَقام وح َارِسح َت  َُعلىُأنََُّعَمِليََّةُالحم َحَدثَِةُالحَعَربِيَِّةَُلَُح ُيَ َريح

ُالحم َحا .ب َُتطحِبيحِقُطَرِي حَقِة ُالن ََّقاِئِصُِفح َُعِن َياِن ِتب ح ُاالسح َُمعحَهِدُِمَن ُِفح ُالحَعَربِيَِّة َدثَِة

َياَكرتَا. ُي  وحكح ُبَانتوحلح ِ  الشَِّفاِءُُم َمَِّديَِّةُلِلحَبِنْيح



"ُ ِئَلِة َُأسح ُاأَلعحَلىُِمنح ُالحَنِتيحَجَة َُعلىَُأنَّ َدَمة ُلِلحم َحاَدثَِةَُُتد لُّ َتدح الحَمادَّة ُالحم سح

ِب".ُهذُِ ُالطُّلَّ َرِة ُِبق دح ُم طَاِبَقٍة َُعلىَُغي حر  ِئَلة ََُتحص ل  ُاأَلسح َُعَلىُأنَُّ%01َه ،ُفَ َتد لُّ

َُأنَُّ ُبِالحَمعحََن َُو ُم َواِفٍق(. َُغْيحِ َُو ُي  َواِفِق َ ُ)بَ ْيح ِئَلِة ُاأَلسح ُِإَجابَِة ُِفح ُيَ تَ َردَّد وحَن َب الطُّلَّ

ُالحَعرِبِيَِّةُتَارَُ َُعَمِليَِّةُالحم َحاَدثَِة َدَمَةُِفح َتدح ِبَُوُتَارًَةُالحَمادََّةُالحم سح َرِةُالطُّلَّ ُِبق دح ًةُت طَاِبق 

ُِِبَا. َرىُاَلُت طَاِبق  ُأ خح

"ُ ِئَلِة َُأسح ُِمنح َُت حَصل  ُاأَلدحََن ُِفحُُأَمَّا ُت َساِعد ِنح ُاَل ُالحَعَربِيَّة  ُالحم َحاَدثَة  َكانِت

ُ ُهِذِه ََُتحص َل ِديحَدِة". ُاْلَح ُالحَعَربِيَِّة َرَداِت ُالحم فح ُتَ زحِديحِد َُعلىُنَ ِيحَجِة )اَلُُ%42اأَلسِئَلة ُ

ُالحم َحاَدثَِةُ َُتطحِبيحِق ُِفح ُلِلحَمزَايَا َياِن ِتب ح ُاالسح ُبِنِتيحَجِة ُم طَاِبَقٌة ُالنَِّتيحَجة  َُهِذِه ي  َواِفق وحَن(.

ٍة(،َُوُبِالحَمَعِنُأُ%01الحَعَربِيَِّة.ُألَن ََّهاََُتحص ل َُعلىُنَِتيحَجِةُ نََُّحص وحَلُ)ي  َواِفق وحَنُِبِشدَّ

"ُ ِئَلِة ُالحَعَربِيَِّةُُاأَلسح َرَداِت ُالحم فح ُتَ زحِديحِد ُِفح ُت َساِعد ِنح ُاَل ُالحَعَربِيَّة  ُالحم َحاَدثَة  َكانِت

"ُ ِئَلِة ِديحَدِة"ُم َعاِكٌسُِِب ص وحِلُاأَلسح ُتَ زحِديحِدُُاْلَح ُِفح َكانِتُالحم َحاَدثَة ُالحَعَربِيَّة ُنَاِفَعًةُِلح

رَُ ُالحم َحاَدثََةُاَلُالحم فح َبُاَلُي  َواِفق وحَنُبَِأنَّ ُالطُّلَّ َُعَلىُأنَّ ِديحَدِة".ُفَ َتد لُّ َداِتُالحَعَربِيَِّةُاْلَح

ِديحَدِة. َرَداتُالحَعَربِيَِّةُاْلَح  ت َساِعد َهمحُِفحُتَ زحِديحِدُالحم فح

 ااِلْقِتَراَحات َو اْلمدخََلت .ب

 ِلُمِدْيِر اْلَمْعَهدِ  .1



َُرَجاِءُ َتمَُّاِمنح ُيَ هح َُكَفاَءِةُالُحالحَباِحِث،َُأنح َداِر ُِمقح َُعنح ُاللَُّغِة،ُُمشرفلحم ِدير  ِفح

لحيحزِيَِّة.ُاَلِسيََّماُتِلحَكُاللَُّغَتاِنَُتك وحنَاِنُتَاَجُالحَمعحَهِد، ُاللَُّغِةُالحَعَربِيَِّةَُوُاإِلْنِح َوَُُخاصٌَّةُِفح

ُالحبَ رحنَاِمِجُ َياَكرحتَا.ُاللَُّغة َُداِخَلٌةُِفح ُبَانتوحلُي  وحكح ِ تَ َفوِِّقُِلَمعحَهِدُالشَِّفاِءُُم َمَِّديَِّةُلِلحَبِنْيح الحم 

ُي زِيحَدُ َُوُأَيحًضا،ُأنح ُالحم ِدي حر  ُالحَباِحِثَُعلىُاللَُّغةُُِمشرفَعَدَد رَاِء ِتقح ُِاسح ،َُوُذِلَكُِمنح

ُ َُعَدَد ُالُحُمشرفأنَّ َُعلىُن  قحَصاِن َُفَدلَّ َُواِحٌد، ُنَ َفٌر ُاآلَن َُأنَُّمشرفاللَُّغِة ،َُحيحث 

ُ َُفلُيَ قحِدر  ِب. ُالطُّلَّ ُل َغَة ُي  َرقَِّي َُأنح ُي رِيحد  ُِنظَا مُُمشرفالحَمعحَهَد َُعلىُتَ نحِظيحِم َواِحٌد

ُاللَُّغِة.

 اللَُّغةِ  مشرفلِ  .2

ُ َتمَّ ُيَ هح ُالحَعَمِليَّةَُُمشرفالُحَأنح َُتك وحَنُُهِذِه َُكيح َُكافًَّة، َُو ُم رَاِعًيا ِتَماًما ِإهح

ُالحَعَربِيَِّة.َُفلُب دَُّ ُالحم َحاَدثَِة َُعِن َاَرَسِتِهمح ُِم  ُِفح ُم َساَعَدًة ِبَُو ُلِلطُّلَّ الحم َحاَدثَة ُنَاِفَعًة

ف وحظَاتَُأِوُااِلقحِتََحاتُاللَُّغوُُِمشرفلِلُح ُي َكث َِّرُِفحُِإعحطَاِءُالحَمحح يَِّةُِمثحل :ُ"اللَُّغة ُتَاج َُأنح

ُا َت ُتَ َعلَّمح ُِإَذا "ُ ُأَوح َفظحه " ُفَاحح ُذِلَكُالحَمعحَهِد َُو ُإخل. َُخِسرحَت" َُو َُنِدمحَت َُما للَُّغَة،

َاصََّةُ ُاْلح َوائَِز ُاْلَح ُي  عحِطَي َُأنح ُأَيحًضا َُو ُل َغتَ ه مح. ُي  َرق ُّوحا ُبَِأنح ِب ُلِلطُّلَّ مَّاَسِة ُاْلَح اِلِعحطَاِء

ُاللَُّغِة.لِلطُّ ِ َبَُعَلىََُتحِسْيح ُالطُّلَّ ُاللَُّغِة،ُلَِيح ثَّ ُِفح َ ِبُالحم تَ َفوِِّقْيح َوَُرَجاء ُاأَلِخْيحُُِلَّ

ُمشرفلِلُح ُأنح َسِن َتحح ُالحم سح َُعلى ُاأَلَحِد، ُيَ وح م ُِفح ُالحَعَربِيَِّة ُالحم َحاَدثَِة ُِبَدايَِة ُقَ بحَل ،

َرَداِتُ ِهيحِلُالطُّلَُّي  عحِطَيُالحم فح ُالحيَ وح م،ُلَِتسح ُِبَوحض وحِعُالحم َحاَدثَِة َُعمَّاُتَ تَ َعلَّق  ِديحَدَة ِبُاْلَح



ُالُح ِهيحِل ُلَِتسح َُو ُالحَموحض وحِع، ِم ُفَ هح ُأَلنَُُّمشرفَعلى ُالحَعَربِيَِّة، ُالحم َحاَدثَِة ُتَ عحِليحِم َعلى

َُفِهم وحاُالحَموحض وحَعُِإمَّاُقَِليُح َبَُقدح ًُل.الطُّلَّ

 ِلِقْسِم اللَُّغِة اْلَمرَكِزيِّ  .3

ُ َُخاصٌّ ُالُحفَ َرَجاٌء ُي َساِعَد َُأنح ُاللَُّغِة، ِم ُلِِقسح ُالحَباِحِث ُتَ نحِظيحِمُُمشرفِمَن ِفح

ُ ُأَيَّا م،ُيَ َريح َر ُالحَباِحِثَُقدح رَاِء ِتقح ُتَامًَّة.ُِمَنُاأَلَسِف،ُبَ عحَدُاسح ِب،ُم َساَعَدًة ُالطُّلَّ ل َغِة

ُِقسَمُاللُّ ِتيحِشُُم َاَدثَِةُُُمشرفَغِةَُلحُي َساِعِدُالُحأنَّ َمُاللَُّغِةُُم حَتاًجاُلِتَ فح ُِقسح َكافًَّة،َُمَعُأنَّ

َاِرَسُ ُُي  ُأنح ُاللَُّغِة ِم ُِقسح ُرَِجاِل َُعلى ُاَلز ٌِم َُو ُالحَميحَداِن. ُِفح ُم َباَشرًَة ُالحيَ وحِميَِّة ِب الطُّلَّ

ُ ُالتََّكلُِّمُبِاللَُّغِة ُِفح بُِنَ فحَسه مح ُي َساِعَدُالُحُ.الحَعَربِيَِّة،ََُتحِثيحًلُلِلطُّلَّ ،ُأنح ُمشرفَواأَلِخي حر 

ُ ُتَ نحِظيحِم ُِفح ُأنَّ ُالحَباِحث  َُوَجَد َُكَما ُالحَعَربِيَِّة، ُالحم َحاَدثَِة َُعَمِليَِّة ُِفحُُمشرفَسْيحِ اللَُّغِة

َُواِحٌد. ُنَ َفر  ِ ُلِلحَبِنْيح ُُم َمَِّديَِّة ُالشَِّفاِء ُفَ َعَمِليَّة َُُمعحَهِد ُتَامًَّة ُالحم َساَعَدة  َُتك ِن َُلَح ِإذح

ُنَاِجَحًة. َتك نح ُالحم َحاَدثَِةَُلَُح

ِديَِّة لِْلَبِنْينِ  .4 َفاِء ُمَحمَّ ِب َمْعَهِد الشِّ  ِلُطَلَّ

ُالحم َحاَدثَِةُ ُم َشارََكِة ُِفح ُيَ َتَحمَّس وحا َُأنح ُالحَمعحَهِد ِب ُط لَّ ُِمنح ُالحَباِحث  يَ رحج وح

م َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّةَُوُي  َقلِّل وحاُالحِمزَاَحُِفحُأَث حَناِءُالحم َحاَدثَِةُالحَعَربِيَِّة،َُوُذِلَكُلِتَ نحِظيحِمَُعَمِليَِّةُالُح

َُكافَّ َاِلُالحم َحاَدثَِة.ُالحَعَربِيَِّة ِبَُعلىُِاْهح َذاِرُالطُّلَّ َُوُِاحح بًُِة َتح وحاُِفحَُُوُلِلطُّلَّ َُيسح َأالَّ

ُالحم َحاَدثَة ُ ُت ِفيحَد َُكيح ُيَ عحرِف  وحاَها، َُلَح ُِبَا َتاِذ ُاأل سح ُِإََل ُ ِديحَدِة ُاْلَح َرَداِت ُالحم فح ِئَلِة َأسح



َرَداتُِ ُتَ زحِديحِدُالحم فح ِبُِفح ِديحَدةُُِلِلطُّلَّ ُفَاِئَدًةُتَامَّةًُُاْلَح ِب،ُأنح ُلِلطُّلَّ .َُوُالرََّجاء ُاأَلِخي حر 

ُبِالحَقَواِعِدُ ُالحَعَربِيَِّة ُاأَلَسالِيحِب َدا م ِتدح َُواسح ُالحم عحَجِم ِف َُكشح َاَرَسِة ُِم  َُعلى ي ك ث ِّر وحا

ُاللُُّالصَِّحيحَحِة. َُكاَنِت ُ"ِإَذا َب، ُالطُّلَّ ُأَي َُّها ُِفحَُواعحَلم وحا ن حَيا ُفَالدُّ ُألحِسَنِتَنا، ُِفح َغة 

ُقَ بحَضِتَنا".

 لِْلَباِحِثْيَن اآلَخرِْينَ  .5

ِتيحَشَُوُاإِلصحَلَحُ ُالت َّفح َُعَليحِهمح َ ُِمَنُالحَباِحِث،ُْلَِِميحِعُالحَباِحِثْيح فَالرََّجاء ُاأَلِخي حر 

ِطيحَئاتُِمَنُالت َّرحتُِ ِثُِإَذاَُوَجد وحاُاْلَح ُالحَبحح ُهَذا يحِبَُأِوُالتَّنِظيحِمَُأِوُاللَُّغِة.َُوُأَيحًضاَُعنح

َُكِثي حرٌَةُ ُفَ َواِئد َُذا َُحيًِّدا َُِبحثًا ُالحَبححث  َُيك وحَن َُكيح َُكافًَّة، ُِإرحتَِقاًء ُاللَُّغِة ُِإرحتَِقاَء َعَليحِهمح

. َ ُلِلحَقارِئْيح

 َكِلَمُة ااِلْخِتَتامِ  .ج

ُظَُُطََلَعتُِ َُو َُمطحَلِعَها ُِمنح ُالشَّمحش  َلةُ لَّتح ُاللَّي ح َُغَسِت َُو َُمغحرِِِبَا ت ظحِلم ُُِفح

ُ ُالسََّماَء َداهِنَا ُاللِف قح ُنَ وََّرِت ُاَو َُلَكأَُنُّج وح م  ُلَِتبحِديحِلَها، َُعلىُأَلرحَض ُبَاِكَيًة ُاأَلرحَض نَّ

َصاِن.ُ َريُاْلِح َُكَمجح ُالحَماءَُتِسيحل  ُِإالَّ ٍ ُِحْيح د ُفَُِغَياِِبَا،ُاَلُِصَياَحَُوُالُس رَاَخُِفح مح اْلَح

ُبِِنَعِمِهُتَِتمُُّالصَّاِْلَاتَُوُالصََّلة َُوُالسََّل م ُِإََلَُحِبيحِبُالحَعزِيحِزُُم َمَّدَُصلَّىُ لِل ِهُالَِّذيح

ُالحَباِحَثََُحَّاَسًةُالل هَُعَليحِهَُوَُسلََّمَُوُبِِهُتَِتمُُّالشََّفاَعة .ُ ُأعحَطيح َُقدح ُلِل ِهُالَِّذيح ر  فَالشُّكح

ُتَ عحِليحِمَُوُق  وَّ ُلِلحو ص وحِلُِإَلَُدَرَجِةُاأَلعحلىُِفح ُالحِعلحِميُّ ُي  َتمُُّهَذاُالحَبححث  رًَةَُحَّتَّ ًةَُوُق دح



ُأَلحَفُاللَُّغِةُالحَعَربِيَِّة.ُ تَ عحَفيُالحَباِحث  ،َُوُاسح َ َُوُالنَّاِقِصْيح َ طَّاِئْيح ُاْلَح ُِإالَّ فَ َليحَسُاإِلنحَسان 

ِطيحَئا ٍوُِمَنُاْلَح ،ُِإمَّاُِمَنُالحِكَتابَِةَُوُالت َّرحتِيحِبَُعفح ِثُالحِعلحِميِّ َُهَذاُالحَبحح ِتُالحَموحج وحَدِةُِفح

ُي  عحِطَيُالحَقارِء ُااِلقحِتَاَحاتَُوُالحم َدخََّلتُلَِتَحسُِّنُ َوُالت َّنحِظيحِم.َُوَُرَجاء ُالحَباِحِث،ُأنح

َبِل. تَ قح ُالحم سح ُُالحَباِحِثُِفح ُانحِتَهاِء ُتَ ن حفُ ِفح ُي  وحِصَيُ"الحَكَل م  ُأنح ُالحَباِحث  ُأَرَاَد ذ ُالحف رحَصِة

، َناُِمَنُاآلَذى".َُماُاَلُيَ ن حف ذ ه ُاإِلبَ ر  ُألحِسَنِتَناَُفَسِلمح َفِظُاللَُّغَةُِمنح ُفَاحح
 


