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١٣- ١٥من فبراير / شباط - عام ٢٠١٧م
[د. تاج الدين المناني، رئيس قسم اللغة العربية، جامعة كيراال، الهند]

3عليم اللغة العربية للناطق%) 'غ%$ها: توقعات وتحديات

اللغة العربية مع رشفها الديني الذي يجعلها عزيزة عىل املسلم� للحضارة العربية واإلسالمية تركت بص�تها 
واضحة عىل مسâة الحضارة اإلنسانية. إن العالقات الوثيقة التي كانت تربط الهند بالبالد العربية وطنا وشعبا 
ال تزال تقوى يوما فيوما يف شتى املجاالت السياسية واإلقتصادية والصناعية. ويف هذه الظروف إن لدراسة 

اللغة العربية دورا هاما يف ôك� وتحص� هذه العالقات.

الواليات  من  الوحيدة  هي  بأنها  عل�  املض�ر  هذا  يف  كبâا  شوطا  قطعت  كâاال  والية  أن  بالذكر  وجدير 
الهندية األخرى، األك' اهت�ما بالعربية دراسة وتدريسا وبحثا، إذ تدرس هناك منذ املرحلة االبتدائية ك�دة 
رئيسية حتى املراحل الجامعية وعىل حساب الحكومة يبلغ عدد أساتذة اللغة العربية الذين يتقاضون الراتب 

الحكومي أك' من اثني عرش ألفا.

فإن م� الشك فيه أن املنهج املدريس وسيلة رضورية لتحقيق األغراض واألهداف الرتبوية التي يسعى اليها 
املجتمع بتشكيل أبنائه، فالعناية باملناهج واالهت�م به أمر ال بد منه ملن يريد مستقبال زاهرا الجياله وبلده. 
وقد قرر قسم اللغة العربية التابع لجامعة كâاال عقد هذا املؤôر الدويل مع مجموعة واسعة من األهداف. 

وسيكون هذا املؤôر رصيدا كبâا للمعلم� والباحثي ن والطالب لللغة العربية.

أهداف املؤ�ر: 

معالجة النقص الواضح يف توفâ األنشطة الفكرية التي تتعامل تحديدا مع تعليم اللغة العربية للناطق�   •
.Dها يف جميع أنحاء العاâبغ

تقديم أحدث النظريات يف تعليم اللغة العربية لألطراف املهتمة بهذا املجال، وتبادل األفكار والخربات   •
املتعلقة بهذا املجال.  

تعزيز جميع املبادرات الجادة يف هذا املجال وتبنيها.  •

املساهمة بنشاط يف أساليب تعليم اللغة العربية للناطق� بغâها وتطوير املناهج الدراسية واملنهجيات   •
التعليمية لتدريس مثلها.

تقرير املؤôر الدويل التاسع
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تعليم املهارات العربية لغ� املواطن� ب� النظرية والتطبيق  •

تعليم اللغة العربية لألغراض املعينة  •

الكتب والربامج الخاصة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية  •

التحديات التي تحيط بتعليم اللغة العربية للناطق� بغ�ها  •

تعليم اللغة العربية كلغة الرتاث  •

تدريس لهجات اللغة العربية للناطق� بغ�ها  •

معاي� كفاءة اللغة ومعاي� التقييم  •

اختبار التقييم العرç – الوضع الحايل وطرق التوحيد القيايس  •

التجارب والبحوث يف تقييم مهارات اللغة العربية للناطق� بغ�ها  •

تطوير املناهج الدراسية واملنهجيات لتعليم اللغة العربية للناطق� بغ�ها  •

االسرتاتيجيات الحديثة يف تدريس اللغات األجنبية  •

الدراسة عن بعد وعرب اإلنرتنت واللغة العربية   •

برامج إدارة املحتويات ومدى مالءمتها لللغة العربية  •

دمج التكنولوجبا يف امل$رسات التعليمية  •

العربية  الجامعات  معظم  إىل  باملراسلة  التحض�ية  اللجنة  قامت  العمل  هذا  يف  املشاركة  لتوسع  وسعيا 
البالد املختلفة  الجرائد يف  الربيد اإللكرتو, وعرب  الصلة عرب  العلمية ذات  واإلسالمية وعدد من املؤسسات 
وقد  املقرتحة،  املؤ2ر  محاور  الكتابة يف  يف  للمشاركة  االختصاص  أصحاب  السادة  دعوة  أجل  من  العربية، 
استجاب مشكوراً عدد منهم، ووصل إلينا ٤٨٢ ملخصا متعلقا بهذا املوضوع. واختار منها الهيئة االستشارية 
اللغة  تعليم  مجال  يف  والباحثون  والدكاترة  واألساتذة  العل$ء  فيه  وشارك  املؤ2ر.  يف  للتقديم  ملخصا   ٨٤
العربية من الجامعات واملعاهد اإلسالمية والكليات العربية من داخل الهند وخارجها من ١٤ بلد ٢٨ مشاركا. 

ومنهم ٢٧ قدموا مقاالتهم البحثية والعلمية.

التصدي  عند  العربية  للغة  الهندى  الدارس  يواجهها  التى  والتحديات  املشكالت  لبعض  املؤ2ر  واستعرض 
لدراسة هذه اللغة. كيف نعالج تلك املشاكل. هل نجح تلك العوامل التي أخذها املنهج الجديد؟ إىل كم 
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علينا أن نس� يف تطبيقها؟.

املشاكل التي يواجهها الدارس الهندي

اختالف اللغة العربية يف مخارج معظم أحرفها وأصواتها عن نظائرها يف غ� هذه اللغة.  (١

القواعد املختصة باللغة ال عربية التي هي غ� مألوفة لغ� الناطق@ بها.  (٢

اختصاصها بأشكال وحركات خاصة بحروفها التي ال توجد يف اللغات الهندية.  (٣

اإلعراب الذي ليس له وجود يف سائر اللغات.  (٤

ميزتها الخاصة بها من حيث طريقة أدائها وكتابتها من اليم@ إىل اليسار خالفا ملعظم اللغات الهندية.  (٥

اآلالت السمعية والبرصية مثل التلفزيون والحاسوب وما إىل ذلك: هذه كلها ال بد ان تكون يف قسم   (٦
اللغة العربية.

ويف قول آخر نحتاج إىل :  

املناهج الدراسية أو املقررات الدراسية.  (١

االهتmم بتدريس اللغة العربية كلغة حية وظيفية.  (٢

توافر الكتب الحديثة القيمة يف األدب العرo الحديث والجرائد اليومية واملجالت يف املكتبات العربية.  (٣

املباالة من جانب الدول العربية والسفارات العربية.  (٤

تدريب املعلم@ يف الدول العربية.  (٥

كtة االرتباط ب@ األقسام العربية يف الجامعات والكليات الهندية.  (٦

نستطيع أن نحل هذه املشكالت:

محاولة إقامة روابط وتكثيفها مع الناطق@ باللغة العربية، ومهm تندرت الفرص، فإن الساعي إىل ذلك   (١
سوف يحقق شيئا منها.

اإلنرتنيت ومن خاللها مشاطرة  العربية بصفة منتظمة عرب  اللغة  التواصل والرتابط ب@ أساتذة  إقامة   (٢
إقامة ندوات ومؤ�رات  املشاكل بصورة جmعية وأيضا من خالل  املعلومات والتجارب ومحاولة حل 

يدعى الجميع فيها للحضور وذلك تحت مظلة اتحاد أساتذة اللغة العربية أو بدونها.

إيجاد فرص لألساتذة للتدرب يف الجامعات العربية لفرتات قص�ة وتحديث معلوماتهم بصفة منتظمة.  (٣

تقرير املؤ�ر الدويل التاسع
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محاولة ج�عية الست�اد أهم الكتب واإلصدار باللغة العربية ومشاطرتها معا.  (٤

للحصول عىل  ستؤهلهم  التي  الدرايس  املقرر  يف  أخرى  مواد  وإدخال  الكمبيوتر  عىل  الطلبة  تدريب   (٥
العمل.  أن الَوْضع سوف يتحسن إنشاء الله.

والذى عقد ىف  الهند،  بجامعة ك�اال بجنوب  العربية  اللغة  لقسم  التاسع  الدوىل  املؤþر  فعاليات  اختتمت 
الفرتة ما ب$ ١٣- ١٥ فرباير الجارى، تحت عنوان «تعليم اللغة العربية للناطق$ بغ�ها. توقعات وتحديات» 
وسط مشاركة دولية واسعة ألك4 من ٨٠ متخصصا ىف اللغة العربية وآدابها، من مختلف دول العا,، برعاية 
وزير الرتبية والتعليم د. ىس رويندرناد، وإرشاف د. رادها كريشنان- شيخ الجامعة- ونائبه د. ف�امانيكاندان.

وتىل التوصيات د. مح مد الحراحشة- عميد كلية الرتبية بجامعة آل البيت باألردن- وþثلت في� يىل: تشكيل 
فريق بحثى من املتخصص$ إلجراء دراسة ميدا ية تُشخِّص مشكالت الدارس$ بقسم اللغة العربية بك�اال، 
والعمل عىل حلِّها وتذليل الصعاب والتحديات التى تواجههم، العمل عىل إنشاء صفحة إلكرتونية للدراسات 
املختصة باللغة العربية للناطق$ بغ�ها، إبرام اتفاقات رشاكة وتعاون ب$ جامعة ك�اال والجامعات واملعاهد 
كالصينية  اآلخرين،  لتجارب  Kوذج  بعرض  والتوصية  املجال،  نفس  ىف  العاملة  واإلسالمية  العربية  واملراكز 

واليابانية وغ�ه�، ىف تعلم اللغات، ضمن املؤþر القادم.

الناطق$  لغ�  التعليمية  بالعملية   $Pالقا واملُدرِّس$  املُعلِّم$  وتأهيل  بإعداد  باالهت�م  الخرباء  وطالب 
بالعربية، ومواكبتهم Vستحدثات العرص وما يستجد من تعليم وتعلّم العربية ومهاراتها، والعمل عىل تصميم 
موّحد ملهارات تعليم العربية لغ� الناطق$ بها، وتزويد الحضور لقسم اللغة العربية بجامعة ك�اال Vا لديهم 

من معلومات حول مراكز تعليم العربية ىف العا, أجمع.

د د. إسالم إصالحى- عميد كلية اللغات بجامعة جواهر الل نهرو- عىل رضورة إبالغ الحكومات العربية  وشدَّ
عليهم  يفرض  العربية، م�  وتعلّمهم  دراساتهم  كث�ة خالل  يواجهون مشكالت  العرب  غ�  بأن  واإلسالمية 
العمل عىل تذليلها واملساعدة ىف توف� ما يلزم من إمكانات لنرش العربية ب$ غ� الناطق$ بغ�ها، عالوة عىل 

التأكيد برضورة تحدث العرب أنفسهم وقبل غ�هم باللغة العربية حتى يكونوا قدوة وُمعلِّم$ لهم.

أوىص املؤ�رون اآل�:

تشكيل فريق بحثي من املختص$ يف اللغة العربية والعلوم الرتبوية إلجراء دراسة ميدانية لتشخيص   -١
املعوقات التي تواجه الطلبة الدارس$ يف قسم اللغة العربية يف جامعة ك�اال، وتقديم الحلول املقرتحة 

لتلك الصعوبات.

العمل عىل انشاء منصة الكرتونية للبحوث والدراسات املختصة يف تعليم اللغة العربية للناطق$ بغ�ها.  -٢

اللغة  تعليم  ملراكز  الحاضنة  العربية  والجامعات  ك�اال  ب$ جامعة  اتفاقيات رشاكة  إبرام  العمل عىل   -٣
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العربية للناطق� بغ�ها.

العمل عىل تصميم منهاج موحد من حيث الوصف واملحتوى يستند إىل النتائج املنبثقة عن هذا املؤ�ر   -٤
واملؤ�رات السابقة ملراعاة املعاي� الدولية لتعليم اللغة العربية للناطق� بغ�ها.

األهتòم بإعداد وتدريب االساتذة وتأهيلهم أكادäيا ومسلكيا ملواكبة ما يستجد يف الحقل� املذكوري�   -٥
أعاله.

العربية  اللغة  بتعليم  عالقة  لها  التي  املحاور  يف  التوسع  مع  دوري  بشكل  املؤ�ر  عقد  يف  االستمرار   -٦
للناطق� بغ�ها وعرض ال تجارب عاملية ضمن هذا املؤ�ر.

لجنة التوصيات

أ. د. محمد عبود موىس الحراحشة - األردن   : الرئيس   

سليòن بن سيف بن سامل� الغتامي - عòن  : نائب الرئيس  

أ. د. نجاة عبدالرحمن عيل اليازجي - السعودية  : األعضاء   

أ. د. محمد أسلم اإلصالحي - الهند     

د. عبد الله عبد الرحمن أحمد - قطر     

د. الفارس محمد عثòن عيل – اإلمارات     

عبد القادر بقادر - الجزائر     

تقرير املؤ�ر الدويل التاسع
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املؤتمر!الدو-,!التاسع!!'&!ا%$رائد!العر�ية

. املؤ�ر الدوىل الثامن لتعليم اللغة العربية 

لغ� الناطق� بها.. منتصف فرباير

العربية  اللغة  لقسم  التاسع  الدوىل  املؤ�ر  ينطلق 
تحت  فرباير،   ١٣-١٥ من  الفرتة  يف  كÓال،  بجامعة 
بغÓها..  للناطق×  العربية  اللغة  «تعليم  عنوان 
توقعات وتحديات» حيث يشهد قسم اللغة العربية 
وتعميق  لرتسيخ  ملحوظا  ثقافيا  نشاطا  بالجامعة 
أهدافه يف نرش وتعليم لغة القرآن املباركة بأصولها 
الصحيحة، ألنه يحتضن يف عام واحد فقط مؤ�رين 
عيل  الحسن  أ"  اإلمام  كتاب  عن  والثا%  دولي×، 

الندوي «ماذا خرس العا* بانحطاط املسلم×؟».

أوضح د. تاج الدين املنا2- أم× عام املؤ�ر الدويل، 
أك6  تلّقوا  أنهم  وآدابها-  العربية  اللغة  قسم  رئيس 
منها  واختاروا  املختلفة،  الدول  من  بحث   ٣٠٠ من 
٨٠، وتكوَّنت اللجنة املُحکِّمة للبحوث من: د. أحمد 
جعفري- عميد كلية اآلداب واللغات، جامعة أدرار، 
املجمع  عضو  ساعدي-  محمد  أرشف  د.  الجزائر- 
العيد  د.  مرص-  والسنة،  القرآن  لبحوث  العلمي 
اللغة  الحديث واملعارص، قسم  النقد  أستاذ  جلويل- 
واألدب العر"، كلية اآلداب واللغات، جامعة ورقلة، 
البيت،  آل  جامعة  عودة-  يوسف  أم×  د.  الجزائر- 
امللية  جامعة  خان،  الله  حبيب  د.  األردن-  املِْفرِق، 

اإلسالمية، نيو دلهي- د. حليمة أحمد عRيرة- قسم 
اللِّسانيات العربية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن- 
د. خديجة زبار عنيزان- كلية الرتبية للبنات، جامعة 
بغداد- د. رضوان الرحمن جامعة جواهر الل نهرو، 
اإلنجليزية  جامعة   -Óجهانغ سيد  د.  دلهي-  نيو 
عبدالرزاق  د.  الهند-  أباد،  األجنبية، حيدر  واللغات 
السعدي- جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، األردن- 
بالقاهرة،  العلوم  دار  كليتى  حامد-  عبدالسالم  د. 
عنيزان-  زبار  فاطمة  د.  بقطر-  والعلوم،  واآلداب 
بغداد-  جامعة  العر"،  العلمي  الرتاث  إحياء  مركز 
الجامعة  اآلداب،  كلية  خالدي-  األم×  محمد  د. 
اإلفريقية، أحمد دراية، الجزائر- د. محمد ثناء الله 
د.  الهند-  براديش،  أوتار  عليكراه،  جامعة  الندوي- 
الرشيعة،  كلية  عميد  مساعد  العمري-   Óخ محمد 
البيت، األردن- د. محمد عثRن طاهر-  جامعة آل 
مصطفى  د.  ليبيا-  مرصاتة،  جامعة  اآلداب،  كلية 
ابن  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  طو"- 
اآلداب  كلية  تباب-  ناجي  د.  املغرب-  أغادير  زهر، 
تونس-  القÓوان،  جامعة  برقادة،  اإلنسانية  والعلوم 
د.  الهند-  سلشار،  آسام،  جامعة  أحمد-  أشفاق  د. 
نيو  اإلسالمية،  امللية  األعظمي- جامعة  أورنك زيب 
 Óدلهي- د. تها2 بنت محمد الصفدي- جامعة األم
موالنا  جامعة  فيصل-  _امة  د.  الرياض-  سلطان، 
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د. ج�ل  الهند-  لكهنو،  لكناو)،  (فرع  القومية  آزاد 
بلبكاي- املدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي، 
سكيكدة، الجزائر- د. ذاكر حسÌ- جامعة مدراس، 
الطيَّار-  مهدي   Úاألم عبد  رزاق  د.  الهند-  تشناي، 
معاون عميد كلية الرتبية األساسية، جامعة الكوفة- 
جامعة  للبنات،  الرتبية  كلية   -äالسلطا زينب  د. 
قسم  رئيس   -äالشهرا محمد  بن  سعيد  د.  بغداد- 
القرآن وعلومه، جامعة امللك خالد بأبها، السعودية- 
القرى،  أم  جامعة  بخيت-  عبدالله  بنت  صفية  د. 
مكة املكرمة- د. عامر الزنا" الجابري- قسم اللغات 
جامعة  والرتجمة،  اللغات  كلية  والرتجمة  الحديثة 
امللك سعود- د. عبدالصمد عبدالله- جامعة ملبورن، 
أسرتاليا- د. ع�د عبداللطيف- قسم اللغة العربية، 
لؤي  د.  قـــطر-  جـــامعة  والعلوم،  اآلداب  كلية 
عبدالعزيز  بن  محمد  د.  قطر-  جامعة  خليل-  عيل 

الجمعان- جامعة طيبة باملدينة املنورة.

نرش «العربية»

من جانبه يشÚ د. رادها كريشنان- شيخ الجامعة- 
إىل أن إنشاء قسم اللغة العربية بجامعة كÚاال كان 
 Úم للطالب يف مرحلة املاجست يف ٢٠٠١/٠١/٢٩م وقدَّ
الحديثة  باملناهج  املتعلقة  املقررات  من  مجموعة 
برامج  تقديم  بدأ يف  ثم  الجديدة،  التدريس  وطرق 
املناهج  Bسارات  ٢٠٠٤م  يف  الفلسفة  يف   Úاملاجست
تدريس  وطرق  ومناهج  العامة،  التدريس  وطرق 
برامج  اعت�د  تم  ك�  واللغوية،  األدبية  العلوم 

دكتوراه الفلسفة يف اللغة العربية وآدابها.

وكان الرئيس األول له، د. عبيد، خريج جامعة عليكره، 
ويف ٢٠٠٥م ُعÌّ د. نزار الدين كأستاذ مشارك، وهو 
األكادIية يف  واألع�ل  الجديدة  املناهج  أبدع  الذي 

القسم، وصار رئيسا له، وذاع صيت القسم يف أنحاء 
 Ìرين دوليJالقيّمة، فقد عقد مؤ العاB Kجهوداته 
فضال عن مؤJرات عديدة محلية، وعقد ندوة دولية 
 ٢٩ يف  الكريم  القرآن  وعلوم   Úوالتفس اللغة  حول 
أخرى  دولية  وندوة  ٢٠١٠م،  عام  مايو   ١ أبريل- 
٢٠١٢م.  فرباير،   ١٨  -  ١٤ يف  النبوي  الحديث  حول 
مة فيه نواة أولية ملنظومة  ومثلت املواد األدبية املقدَّ
عقد  ثم  بعد،  في�  األدب  قسم  عليها  قام  متكاملة 
األوقات  بعض  ويف  الله،  بفضل  سنويا  دوليا  مؤJرا 
الواحدة، وناقش يف  السنة  القسم مؤJرين يف  عقد 
متعلقة  مختلفة  عديدة  موضوعات  املؤJرات  هذه 
 Tباللغة العربية، وتحققت له الريادة يف الدرس األد
منذ بداياته؛ حيث توفر له نخبة من أساتذة األدب 
ومعلمي اللغة العربية واملرتجمÌ، وكثÚ من خريجي 
 Kالعا وسائر  السعودية  يف  يعملون  القسم  هذا 
العرT، و مازال Iارس دوره الريادي الذي تشهد له 
مخرجاته املتميزة يف القطاع األكادIي، ويف مختلف 

املؤسسات الثقافية ذات العالقة.

بـ  العربية  اللغة  قسم  بأن  القول  نستطيع  أضاف: 
‘جامعة كÚاال’ بجنوب الهند قام بنرش وازدهار اللغة 
املعارف  ويعزز  بها،   Ìالناطق  Úغ للطالب  العربية 
العميقة يف املواضيع اإلسالمية والثقافية عن طريق 
تطوير مهاراتهم اللغوية كتابة وخطابة، وعىل مدى 
عىل  القيمة  الجليلة  خدماته  قدم  سنوات،  عرش 
مستوى عال وغÚ مسبوق، وبالتايل أ_ر جيال جديدا 

.Ìمن العل�ء املاهرين الخّريج

وبجهود  املتواضعة  وبإمكانياته  القسم  س  أسَّ وقد 
 Úاستثنائية مكتبة خاصة به عام (٢٠٠١م)، تضم الكث
من الكتب واملراجع والدوريات والرسائل الجامعية 
والعمل جاري حاليا ألرشفتها وتوثيقها إلكرتونيا عىل 

المؤتمر الدولى التاسع  في الجرائد العربية
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الحاسوب،

وهو من األقسام الهامة يف الكلية، ويهدف إىل تعزيز 
الطالب،  لدى  األكاد°ي  والسلوك  التواصل  مهارات 
بتدريس  ويقوم  التفك×،  عىل  تحفيزهم  خالل  من 
املهارات  عىل  الرتكيز  خالل  من  املقررات  جميع 
األكاد°ية للغة العربية التي تقيس حاجات الطالب 
مهارات  الرتكيز عىل  فيكون  الجامعي  املستوى  عىل 
باإلضافة  واملحادثة،  واالستôع  والكتابة  القراءة 
والتعب×  القواعدية  اللغة  تراكيب  عىل  الرتكيز  إىل 

األكاد°ي.

ونكتفى هنا باإلشارة إىل خاصية محددة ÿيزت بها 
الدراسة، وهى قيامها عىل نظام «الشهادات» بحيث 
تختص كل سنة من السنوات األربع بدراسة مجموعة 
متكاملة من مواد التخصص واملواد املساعدة، والقصد 
الواضح هو أن تتكون لدى الطالب الذهنية التاريخية 
عن حقبة زمنية بعينها، فيلتحق الطالب بهذا القسم 
بعد دراسة البكالوريا ثم ينتقل إىل دراسة املاجست× 

يف الفلسفة ثم ينتهى بدراسة الدكتوراه.

وقد بدأ القسم نرش مجلة ك×اال يف ٢٠١٠م، وبفضل 
الله وكرمه ÿت مواصلة إصدارها محكمة أكاد°ية 
نصف سنوية، وتقوم بنرش البحوث األكاد°ية املحضة 

يف شهرى يناير ويوليو باللغة العربية واإلنجليزية.

نشاط ُمكثَّف

وقال د. ف×امانيكاندان- نائب شيخ الجامعة-: عقد 
القسم ندوات دولية متتالية يف موضوعات مختلفة 
 ٣٠  ،٢٩ يف  وعلومه»  وتفاس×ه  القرآن  «لغة  مثل: 
أبريل و١ مايو ٢٠١٠م، وندوة دولية حول العالقات 
٢٠١١م،  يف  املتحدة  العربية  واإلمارات  الهند   Cب

الوزير  السف× اإلماراD مع  ناقش  الندوة  (ويف هذه 
بدء   (Oommen chandy) ك×اال  بوالية  األعظم 
كونسليت يف ترفاندرام، عاصمة ك×اال، واآلن يجري 
تأسيسه) وندوة دولية علمية خاصة بالسنة النبوية 
بعنوان «لغة الحديث وفلسفته ودراساته» يف ١٤ - 
 L١٨ فرباير ٢٠١٢م، وندوة دولية حول الربيع العر
يف   Cدوليت  Cندوت القسم  وعقد  ٢٠١٣م،  سنة  يف 
٢٠١٥م. األوىل خاصة باللغة العربية وآدابها «اللغة 
العربية وآدابها بعد ١٩٧٠م: نظرة معارصة» يف ٥ - ٧ 
فرباير، والثانية خاصة TعاS القرآن الكريم «ترجمة 
أبريل.   ٢٥ - الكريم وتفس×ه» يف ٢٣  القرآن   Sمعا
«نشأة  بعنوان  علميا  دوليا  مؤÿرا  القسم  عقد   ôك
وتطور أدب األطفال يف اللغة العربية» يف (٢٧ - ٢٩ 
املخلصة  الجهود  وتحفيز  للتدارس  ٢٠١٦م)  يناير 
ونشاطات  دراسات  من  الساحة  تشهده  ما  لتقييم 
متخصصة حول هذا املوضوع، ثم ندوة دولية حول 
«التعليم واألخالق يف رسائل النور لسعيد النوريس» 
يف ٨ - ٩ فرباير ٢٠١٦م، وبفضل الله استطعنا طبع 
كتب وأبحاث املؤÿرات ل] يستفيد منها الباحثون 

والدارسون يف اللغة العربية.

بجامعة  العربية  اللغة  مؤ+ر  انطالق   .٢

ك7اال الهندية

التاسع  الدوىل  املؤÿر  فعاليات   ،Cاالثن اليوم  بدأت 
الهند،  بجنوب  ك×اال،  بجامعة  العربية  اللغة  لقسم 
دولية  مشاركة  وسط  أيام،   ٣ ملدة  يستمر  والذى 
العربية  اللغة  ىف  متخصصا   ٨٠ من  ألك^  واسعة 
الوزير  برعاية  العا_،  دول  مختلف  من  وآدابها، 
ووزير   (Oommen chandy) ك×اال  بوالية  األعظم 
اليوم  فعاليات  استبدال  تم  حيث  والتعليم،  الرتبية 
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التى  االفتتاح  وجلسة  األول  اليوم  من  بدال  الثا� 
تأجلت لغد الثالثاء، حرصا وزير الرتبية والتعليم عىل 
الحضور، حيث يتواكب مع االفتتاح انعقاد مهرجان 

الثقافة املليبارية املسلمة. 

وقال د. رادها كريشنان- شيخ الجامعة-: إن الجامعة 
إلقامة  العربية  اللغة  قسم  دعم  ىف  جهدا  تّدخر  ال 
مطلوبة  لغة  «العربية»  وأن  خاصة  أنشطته،  كافة 
ىف  وإýا  وحدها  الهند  ىف  ليس  واقتصاديا  اجت!عيا 
الع!لة  إقبال  عامة، بسبب  آسيا  دول جنوب رشق 

من تلك الدول عىل العا) العر'. 

إىل  الجامعة-  شيخ  نائب  ف/امانيكاندان-  د.  واشار 
ق وتوطِّد العالقات مع  أن مثل هذه املؤ5رات تُعمِّ
ىف  خاصة  التعليمية،  العملية  يخدم  >ا  ص=  املتخصِّ

ظل اإلقبال املتزايد عىل تعلّم «العربية» عامليا. 

قواعد متينة 

وأكد د. تاج الدين املنا�، رئيس قسم اللغة العربية، 
س  أم= عام املؤ5ر، أن قسم اللغة العربية وضع وأسَّ
القارة  ىف  العربية  اللغة  لتعميق  املتينة  القواعد 

الهندية. 

وأوضح د. نوشاد- منسق عام املؤ5ر- أن املناقشات 
للناطق=  العربية  اللغة  تعليم  واقع  حول:  دارت 
ع!ن:  سلطنة  يف  يواجهها  التي  واملعيقات  بغ/ها، 
الغتامى،  سيف  سلي!ن  للدكتور  ميدانية،  دراسة 
 » أوتاوا  «جامعة  «كندا»  يف  العربية  اللغة  تطور 
املهارية  اليازجى، األسس  ýوذًجا، نجاة عبدالرحمن 
يف  دراسة   - التقييم  ومعاي/  اللغة  كفاءة  ملعاي/ 
من  الحرضوى  الر'  والتواصلية،  املهارية  األنساق 
العربية  اللغة  معلم  لدى  التحدث  مهارة  املغرب، 

التعليمية،  العملية  يف  وأثرها  بغ/ها  للناطق= 
مصطفى عدنان، جامعة السلطان قابوس، اسرتاتيجية 
الجزائر،  يف  بها  الناطق=  لغ/  العربية  اللغة  تعليم 
املعكوسة  الّصّفوف  اسرتاتيجيّة  أثر  ثوريا،  تدجا� 
الناطق=  لدى  واملحادثة  االست!ع   Qمهار تعليم  يف 
واملتوسط  (األد�  املبتدئ  املستوى  يف  العربية  بغ/ 
الجنادبة، جامعة زايد  واألعىل) أحمد سالمة مبارك 
اإلماراتية، صعوبات تعلم وتعليم اللغة العربية لغ/ 
رمضان  خطوط  عالجها،  ومقرتحات  بها  الناطق= 
بجامعة بوضياف الجزائرية، صعوبات تعلم وتعليم 
الناطق= بها ومقرتحات عالجها،  العربية لغ/  اللغة 
دجالب مصباح من الجزائر، تعليم العربية للناطق= 
بغ/ها يف املدارس العاملية، اإلمارات أýوذًجا: الواقع 
واملأمول، خالد طلب دلX، تعليم اللغة العربية لغ/ 
الناطق= بها أساليب وتحديات، نرسين يحياوى من 
الجزائر، إشكالية اللغة العربية يف الربامج السياسية 
فضيلة،  محمد  الجزائر،  يف  الرتبوية  واالسرتاتيجيات 
العامة  اللغوية  الخصائص  اإلسطانبوىل،  ومصطفى 
للناطق=  تعليمها  تيس/  يف  وأثرها  العربية  للغة 
باللغة األمازيغية يف الجزائر، طهروى بواليم، ضعف 
اللغة  ملادة  األتراك  الطالب  وتحصيل  استيعاب 
العربية.. املظاهر، األسباب، العالج، جامعة أديامان 
للصعوبات  تحليلية  دراسة  الخرضى،  ýوذجا، صالح 
العربية  اللغة  مادة  يف  الكرد  الطلبة  يواجهها  التي 
يف قسم اللغة العربية، جامعة صالح الدين، أربيل، 
الكفاءة  ملعاي/  املرجعي  اإلطار  شالل،  راكان  أنور 
الناطق=  العربية  اللغة  ملدارس  الشفوية  االتصالية 
محمود  الخطاب،  تحليل  مدخل  ضوء  يف  بغ/ها 
العربية  اللغة  تعلم  مرص،  دمياط،  جامعة  جالل 
الحديثة،  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  بواسطة 
نفيسة األهراش من الجزائر، تعليم العربيّة للناطق= 
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بغ�ها: الواقع والتحديّات، حياة خيارى من تونس، 
ر�ا  التعليمية،  العملية  تطوير  يف  ملحة  رضورات 
تعليم  يف  واملقرتحات  الصعوبات  سوريا،  من   Õالخا
من  البيطار  نجالء  بها،   Üالناطق لغ�  العربية  اللغة 
ـ  وثقافتها  اللغة  تبني  إىل  الشفاهي.. مدخل  مرص، 
ناجية  ومن  بفرنسا،  نانت  بجامعة  العربية  تدريس 
الثالثاء،  غد  صباح  جلساته  املؤýر  يواصل  أخرى، 
وصول  واستك"ل  والتعليم،  الرتبية  وزير  بحضور 

املشاركÜ، وسنوافيكم بوقائعه أوال بأول.

٣. وزير تعليم ك�اال بالهند:»اللغة» أفضل 
الشعوب..ونرش  ب�  الثقاىف  للتعارف  أداة 

السالم

التعليم ىف والية ك�اال  أكد د. ىس رويندرناد- وزير 
الوالية،  ىف  وخاصة  الهندية،  الحكومة  أن  الهندية- 
إجراء  خالل  من  بالغا،  اهت"ما  العربية  اللغة  توىل 
كافة  تشمل  التى  الدراسية  الدورات  وتنظيم 
املراحل التعليمية، 3ا فيها البكالوريوس واملاجست� 
لغة-  أى  اللغة-  اهمية  إىل  مش�ا  والدكتوراه، 
 Üالثقاىف ب والتعارف  للتفاهم  أداة  أفضل  باعتبارها 
الشعوب املختلفة 3ا يؤدى إىل تحقيق السالم واألمن 

االجت"عى.

أوضح انه عن طريق اللغة تتعمق العالقات والروابط 
ثقافة وطبيعة  تحمل مع حروفها،  ألنها  الناس،   Üب
السالم  إفشاء  ىف  سبب  فهى  وبالتاىل  أهلها،  وبيئة 
البنية  هى  كونها  عن  فضال  بينهم،  والوئام  واملحبة 
األساسية ملعرفة الشخصية والهوية اإلنسانية، وهذا 
وإدراك  ملعرفة  الجاد  السعى  الجميع  عىل  يفرض 
لغات اآلخرين، إذا كنا نريد معرفة أى شعب أو أمة، 
مع مالحظة أن كل أمة ýتلك إمكانيات عديدة ىف 

لغتها.

الجلسة  خالل  ك�اال،  ىف  التعليم  وزير  وطالب 
االفتتاحية للمؤýر الدوىل التاسع، الذى يعقده قسم 
غد  حتى  ويستمر  ك�اال،  بجامعة  العربية  اللغة 
 ،Õاملنا الدين  تاج  د.  العام  أمينه  برئاسة  األربعاء، 
اللغة  مجال  ىف  والدراسات  البحوث  تعزيز  برضورة 
خاصة  الواقع،  أرض  عىل  عمليا  وتطبيقها  العربية 
األبحاث  من  الكث�  لدينا  الراهن  العرص  ىف  وأننا 
الهند، عىل أن يتم تطبيقها وتفعيلها ىف  العلمية ىف 
داعيا  عمليا،  وتطبيقها  املختلفة  اللغوية  امليادين 
مسئوىل مثل هذه املؤýرات لتناول القضايا اللغوية 
والدراسات  البحوث  مجال  ىف  وأهميتها  العربية 

لتعميق املفاهيم.

العربية  اللغة  لقسم  الخالصة  تهانيه  عن  وعربَّ 
بالجامعة لنجاحه ىف عقد هذا اللقاء الدوىل بشكل 

سنوى مستمر.

طريق الفهم

سورة  من  آيات  بتالوة  افتتح  قد  املؤýر  كان 
الدين»،  «أجمل  للطالب  جميل  بصوت  «الشمس» 
بالحضور،  املؤýر-  منسق  نوشاد-  السيد  د.  ورّحب 
 Üجميع املتخصص Üمقرتحا توقيع اتفاقات علمية ب
لغ�  العربية  تعليم  ومعاهد  مراكز  عن   Üواملسئول
 Üواإلسالمى، وب Qالعر Rبها، خاصة ىف العا Üالناطق
والتفوق،  النجاح  من  مزيد  لتحقيق  ك�اال،  جامعة 

والفهم الصحيح لإلسالم الحنيف.

شيخ  نائب  ف�امانيكاندان-  د.  اشار  جانبه،  من 
الجامعة- إىل أن العاR اليوم يشهد إقباال متزايدا عىل 
تعلّم «العربية»، وىف واليتنا تحديدا، كون وجود عدد 
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كب� من املسلم�، ثم إن العالقات مع الدول العربية 
العربية، ولذا  قوية ومهمة، مÀ يفرض علينا تعليم 
نجدها ىف اكØ من جامعة هندية، مؤكدا أن مثل هذه 
ص� Üا  ق وتوطِّد العالقات مع املتخصِّ املؤæرات تُعمِّ
الشعوب  ب�  والعالقات  التعليمية،  العملية  يخدم 

العربية.

مركز  مدير  أحمد-  عبدالرحمن  عبدالله  د.  وألقى 
قطر-  بدولة  بها،  الناطق�  لغ�  العربية  تعليم 
األساليب  واتباع  العربية  تعليم  أهمية  حول  كلمة 
املستهدفة  الفئة  هذه  لجذب  الحديثة  العلمية 
بالرتغيب وتيس� توصيل املعلومة العربية بعيدا عن 

رهم من تعلَّم العربية. التعقيدات التى تنفِّ

مناقشات حيوية

حيث  الثا(  يومه  ىف  املؤæر،  جلسات  واستُكملت 
العربية،  اللغة  تعلم  شهد مناقشة قضايا: صعوبات 
تعلم  باإلمارات،  زايد  جامعة  فرحان،  خديجة  د. 
مركز  بارة،  آيت  عبدالرحيم  باللعب،  العربية  اللغة 
الحسينية بليدة الجزائر، دور تقنيات العرص الرقمي 
باللغة  الناطق�  لغ�  اللغوية  املهارات  تعليم  يف 
العربية (الشبكة العنكبوتية أ?وذًجا) زويد الزايدى 
املجلِِس  َمَعاي�ِ  بَْعِض  تَوِظيُف  السعودية،  من 
أَكْتِفل   ِّHاألمري واملجلِس  اللّغاِت  لتَعليِم   ِّ ِّJاألُورو
(ِدَراَسٌة  بغ�َِها  للنَّاطِقَ�  العربيَِّة  اللّغِة  تَعليِم  يف 
اب، صعوبات تعليم اللغة  نَظَريٌّة تَطِْبيِقيٌَّة) زكريا كسَّ
العربية لغ� الناطق� بها، هيفاء رشيدة تكارى من 
الجزائر، تدريس ُمكوِّن املفردات باستخدام املهارات 
الرابع  الدرس  والكتابة،  املحادثة واالستÀع  اللغوية: 
 Pلكريس العربية»  تعلم  يف  «الكتاب  كتاب  من 

?وذجا،  التونيس  وعباس  البطل  ومحمود  بروستاد 
فاعلية  املغربية،  األخوين  بجامعة  حامد  لهيا( 
تدريس النص األدJ للرفع من الكفاءة اللغوية لدى 
اللغة العربية للناطق� بغ�ها، محمد أحمد  طالب 
عبد الاله، جامعة قطر، تعليمية مهارة القراءة لدى 
متعلمي العربية غ� املواطن� ب� النظرية والتطبيق، 
مسعود غريب من الجزائر، العامية وأثرها يف نجاح 
الجانب الوظيفي للّغة لدى متعلمي العربية من غ� 
فلسط�،  من  ريدى  أبو  جميل  أُسيد  بها،  الناطق� 
لتعليم  منهجية  ودورها يف وضع  املعرفية  التداولية 
وفريد  بلخ�  بها، عمر  الناطق�  لغ�  العربية  اللغة 
املهنية  املعاي�  تطبيق  درجة  الجزائر،  من  بوطابة 
العربية من وجهة نظر  اللغة  للتعليم لدى معلمي 
الهاشمية،  األردنية  اململكة  العربية يف  اللغة  مرشيف 
محمد عبود موىس الحراحشة، واقع تدريس املحكية 
عىل  بفلسط�،  ب�زيت  جامعة  يف  الفلسطينية 
العملية  يف  ودمجها  التكنولوجيا  استخدام  خواجه، 
تدريس  أثر  األردن،  من  الخرابشة  عمر  التعليمية، 
إبراهيم  العربية،  اللغة  تعليم  يف  الرشعية  العلوم 
عند  وتحليلها  اللغوية  املشكالت  تركيا،  من  الديبو 
بجامعة  الرتبية  كلية  يف  العربية  اللغة  قسم  طلبة 
اللغة  تعليم  الطويل،  عبدالله  (الرتكية)  أديامان 
طرق  عيل  (دراسة  بالفارسية  للناطق�  العربية 
التعليم) أكرم روشان فكر من إيران، تعليم البالغة 
النجار،  منال  بها،  الناطق�  لغ�  براجÀتيا  مقاميا 
الرتاث  يف  التفك�  لغة  بالسعودية،  تبوك  جامعة 
العرJ، أحمد زغمى من الجزائر، أثر النحو يف تعلم 
من  صادق  زهور  بها،  الناطق�  لغ�  العربية  اللغة 
النحوي وتأث�ه يف تدريس  املصطلح  إيران، تعريف 
القواعد النحوية لغ� الناطق� باللغة العربية، قاصد 

مرباح بلخ� من الجزائر.
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لغ�  «العربية»  وتعلُّم  لتعليم  د  ُمَوحَّ تصميم   .٤
الناطق¾ بها بختام مؤ�ر جامعة ك�اال الهندية

اختتمت فعاليات املؤ�ر الدوىل التاسع لقسم اللغة 
العربية بجامعة ك�اال بجنوب الهند، والذى عقد ىف 
عنوان  تحت  الجارى،  فرباير   ١٥  -١٣ ب¾  ما  الفرتة 
توقعات  بغ�ها..  للناطق¾  العربية  اللغة  «تعليم 
وتحديات» وسط مشاركة دولية واسعة ألك÷ من ٨٠ 
متخصصا ىف اللغة العربية وآدابها، من مختلف دول 
 Oommen) العا&، برعاية الوزير األعظم لوالية ك�اال
chandy) ووزير الرتبية والتعليم د. ىس رويندرناد، 
ونائبه  الجامعة-  رادها كريشنان- شيخ  د.  وإرشاف 

د. ف�امانيكاندان.

كلية  عميد  الحراحشة-  محمد  د.  التوصيات  وتىل 
الرتبية بجامعة آل البيت باألردن- و�ثلت في8 يىل: 
دراسة  إلجراء  املتخصص¾  من  بحثى  فريق  تشكيل 
اللغة  بقسم  الدارس¾  مشكالت  تُشخِّص  ميدانية 
الصعاب  العربية بك�اال، والعمل عىل حلِّها وتذليل 
إنشاء  عىل  العمل  تواجههم،  التى  والتحديات 
صفحة إلكرتونية للدراسات املختصة باللغة العربية 
ب¾  وتعاون  رشاكة  اتفاقات  إبرام  بغ�ها،  للناطق¾ 
العربية  جامعة ك�اال والجامعات واملعاهد واملراكز 
واإلسالمية العاملة ىف نفس املجال، والتوصية بعرض 
Jوذج لتجارب اآلخرين، كالصينية واليابانية وغ�ه8، 

ىف تعلم اللغات، ضمن املؤ�ر القادم.

املُعلِّم¾  وتأهيل  بإعداد  باالهت8م  الخرباء  وطالب 
واملُدرِّس¾ القاP¾ بالعملية التعليمية لغ� الناطق¾ 
بالعربية، ومواكبتهم Sستحدثات العرص وما يستجد 
عىل  والعمل  ومهاراتها،  العربية  وتعلّم  تعليم  من 

تصميم موّحد ملهارات تعليم العربية لغ� الناطق¾ 
بجامعة  العربية  اللغة  لقسم  الحضور  وتزويد  بها، 
تعليم  مراكز  حول  معلومات  من  لديهم  Sا  ك�اال 

العربية ىف العا& أجمع.

د د. إسالم إصالحى- عميد كلية اللغات بجامعة  وشدَّ
الحكومات  إبالغ  رضورة  عىل  نهرو-  الل  جواهر 
العربية واإلسالمية بأن غ� العرب يواجهون مشكالت 
كث�ة خالل دراساتهم وتعلّمهم العربية، م8 يفرض 
عليهم العمل عىل تذليلها واملساعدة ىف توف� ما يلزم 
من إمكانات لنرش العربية ب¾ غ� الناطق¾ بغ�ها، 
أنفسهم  العرب  تحدث  برضورة  التأكيد  عىل  عالوة 
قدوة  يكونوا  حتى  العربية  باللغة  غ�هم  وقبل 

وُمعلِّم¾ لهم.

لغة عزيزة

وأشار د. تاج الدين املنا\، رئيس قسم اللغة العربية، 
برشف  تحظى  العربية  ان  إىل  املؤ�ر،  عام  ام¾ 
الدينى الذى يجعلها عزيزة عىل املسلم¾،  ارتباطها 
تركت  أثر  من  واإلسالمية  العربية  للحضارة  وما 
بص8ته واضحة عىل مس�ة الحضارة اإلنسانية، وقد 
العربية-  والبالد  الهند  ب¾  الوثيقة  العالقات  ربطت 
شعوبا وحكومات- وال تزال تقوى يوما بعد يوم، ىف 
شتى املجاالت السياسية واالقتصادية والصناعية، م8 
يجعل لدراسة العربية دورا مه8 ىف �ك¾ وتحص¾ 

وتعميق هذه العالقات والروابط.

أضاف د. املنا\: وقد قطعت والية ك�اال شوطا كب�ا ىف 
هذا املض8ر، عل8 بأنها هى الوالية الهندية الوحيدة 
األك÷ اهت8ما باللغة العربية دراسة وتدريسا وبحثا، 



۱۷

أساسية  ك�دة  االبتدائية  املرحلة  منذ  تُدرس  إذ 
الحكومة،  حساب  وعىل  الجامعية،  املراحل  حتى 
ويبلغ عدد أساتذة العربية الذين يتقاضون مرتبات 

حكومية أكÞ من ١٢ ألفا.

والتحديات  املشكالت  لبعض   äاملنا د.  واستعرض 
العربية وتتمثل  للغة  الهندى  الدارس  يواجهها  التى 
ىف: اختالف اللغة العربية ىف مخارج معظم حروفها 
القواعد  اللغة،  هذه  غ!  ىف  نظائرها  عن  وأصواتها 
املختصة بالعربية التى هى غ! مألوفة لغ! الناطق% 
بغ!ها، اختصاصها بأشكال وحركات خاصة بحروفها 
الذى ليس له  الهندية، اإلعراب  اللغات  ال توجد ىف 
وجود ىف سائر اللغات، ميزتها الخاصة بها من حيث 
طريقة أدائها وكتابتها من اليم% لليسار خالفا ملعظم 

اللغات الهندية.

يكمن  املشكالت  هذه  كل  حل  أن   ،äاملنا د.  وأكد 
روابط  إلقامة  السعى  ىف:  تتمثل  محددة  نقاط  ىف 
ندرت  مه�  بالعربية،  الناطق%  مع  وقوية  كثيفة 
الفرص، إقامة التواصل والرتابط ب% أساتذة العربية 
الج�عية  واللقاءات  اإلنرتنت  عرب  منتظمة  بصفة 
من خالل الندوات واملؤ>رات، إيجاد فرص لألساتذة 
قص!ة  لفرتات  العربية  الجامعات  ىف  للتدريب 
محاوالت  منتظمة،  بصفة  معلوماتهم  وتحديث 
بالعربية  واإلصدارات  الكتب  أهم  الست!اد  ج�عية 
الكمبيوتر  عىل  الطلبة  وتدريب  معا،  ومشاطرتها 
يؤهلهم  @ا  الدراىس  املقرر  ىف  أخرى  مواد  وإدخال 
العربية  تبنى  رضورة  مع  العمل،  عىل  للحصول 
كموضوع نُحبّه ونعشقه وكمجال حيوي وقادر عىل 
مجاراة تطورات العرص، ولذا يجب أن يُظهر أصحابها 
التفاؤلية بدال  الرباعة واألناقة والديناميكية والرؤية 
ألنه  النقص،  @ُرَكَّب  والشعور  والذبول  الخمول  من 

Lكننا  الحبيبة  العربية  لغتنا  تجاه  بواجبنا  بإدراكنا 
ن حال التعليم العرO العاىل ىف الهند،  جميعا أن نُحسِّ
مع ثقتى الكاملة بأن الفرص ما زالت متاحة للمهرة 
واملتقن%، ومتفائل بأن الوضع سيتحسن إن شاء الله.

التجربة الصينية

@ناقشة:  بدأ  قد  للمؤ>ر  واألخ!  الثالث  اليوم  كان 
معهد  العربية-  اللغة  تعليم  يف  الصينية  التجربة 
نص!ا  عواىل  Vوذجا،  بنينغشيا  العاملية  اللغات 
الكورت  برنامج  تفعيل  الجزائر،  من   äاL ومختار 
سندس  العربية،  اللغة  تعلم  يف  اإلبداعي  للتفك! 
املهارات  تدريس  العراق،  من  محسن،  إس�عيل 
اسرتاتيجيات  التواصلية:  النظرية  ضوء  يف  اللغوية 
املغرب،  من  علوى  محمد  موالى  حديثة،  وتقنيات 
يف  البرصية  السمعية  اإلعالم  وسائل  استخدامات 
يف   Z نيل القنوات:  ب%  مقارنة   - العا]  لغات  نرش 
اليوم ويس يس Z يف ص%، مليكة  التعليمية، روسيا 
اللغة  تعلم  لصعوبات  رصد  الجزائر،  من  بخارى 
التجربة  أوروبا:  يف  املغرتبة  الجالية  ألبناء  العربية 
العربيّة  تعلّم  ماها،   äأجاجوا Vوذجا،  الجزائرية 
واللّهجات،  العاّميات  وشعاب  الفصحى  مسلك  ب% 
الجديدة  االسرتاتيجيات  تونس،  من  نّجى  طباب 
محمد  بغ!ها،  للناطق%  العربية  اللغة  لتدريس 
الحسن بالل من جامعة أم درمان السودانية، عوائق 
تعليم وتعلّم اللغة العربية للناطق% بغ!ها، دارين 
همهوم من ع�ن، مشكلة املناهج الدراسية الخاصة 
بتعليم اللغة العربية لناطق% بغ!ها «مدراس األ`ة 
محمد  نقدية،  دراسة  أVوذًجا»  تركيا  يف  والخطباء 
تعليم  وسياسة  اللغوي  األمن  تركيا،  من  النمر،  نور 
اللغة العربية يف أفريقيا يف مواجهة تحديات العوملة، 
التدريس  أثر  الليبية،  حنان املربوك، جامعة مرصاتة 
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املعززة  املفاهيم  خرائط  اسرتاتيجية  باستخدام 
بالكمبيوتر يف اكتساب طالب كلية الرشيعة الناطق� 
بغÛ العربية ملفاهيم أصول الفقه يف جامعة القصيم، 
وضعها  التي  الحديثة  االسرتاتيجيات  محمد،  حسن 
عيل محسن الربواí يف تعليم اللغة العربية للناطق� 
باللغة السواحيلية يف رشق أفريقيا، صالح محروس، 
التواصل  االستفادة من وسائل  بنى سويف،  جامعة 
االجت!عي يف تعليم اللغة العربية للناطق� بغÛها، 
دراسة مفرداتية  السعودية،  السيد سا#، من  أرشف 
 íللنصوص القرائية يف الكتب املدرسية املستوى الثا
مفهوم  العربية،  اللغة  يوسف،  إس!عيىل  باملغرب، 
املقطع ودوره يف تعليم القراءة والكتابة، عبداللطيف 
عزمران، من الجزائر، تعليم العربية للناطق� بغÛها 
عرب استث!ر اآلية القرآنية، الفارس عىل، جامعة زايد 
للناطق�  العربية  اللغة  تدريس  واقع  اإلماراتية، 
بغÛها ب� إكراهات الواقع وأجرأة حلول املستقبل، 
الخامس  محمد  امللك  جامعة  الرسى،  س!عيل 
املغربية، تعليم الحروف العربية للناطق� بغÛها - 
دراسة مقارنة ب� كتا8 «ألف باء» و»أهال وسهال» 
سلي!9 موالى عىل، من املغرب، تعليم اللغة العربية 
من  محمد  سيهان  والصعوبات،  املهارات  الفصحى- 
تركيا، تصور مقرتح لتضم� القراءة املوسعة يف برامج 
عبدالنارص  ثانية،  لغة  بوصفها  العربية  اللغة  تعليم 
عث!ن، جامعة أم القرى بالسعودية، بعض التحديات 
بغÛها،  للناطق�  العربية  اللغة  تعليم  تجابه  التى 
العمق  األزهر،  جامعة  سلي!ن،  الرسول  رب  عبد 
يف  بغÛها  للناطق�  العربية  لتعليم  االسرتاتيجي 
عمر  حس�   ،Bالحدا اللغوي  التحليل  مناهج  ضوء 
دراوشه من غزة، تعليم مهارة التعبÛ لغÛ الناطق� 
الجزائر،  من  عبدالقادر  بقادر  العربية،  باللغة 
تحديات تعليم اللغة العربية للناطق� بغÛها.. ب� 

إرهاصات الواقع وأفاق املستقبل- دراسة يف خصائص 
املغرب،  من  عيوط  محمد  العربية،  اللغة  وأسس 
مهارات  إلكساب  املعرفية  واآلليات  االسرتاتيجيات 
من  زهرا،  فاطي!  بها،  الناطق�   Ûلغ العربية  اللغة 
نائب  ياس�-  مصطفى  الزميل  واستعرض  الجزائر، 
رئيس تحرير عقيدJ- «العربية» لغÛ الناطق� بها.. 

ب� التقديس والتحديث.. تجارب صحفيّة».

بها:  الناطق�  لغ�  العربية  تعليم  ٥. خرباء 

القرآن الكريم.. خ� وسيلة إلتقان اللغة

يَّات ”العربية“.. مع أهلها و“العجم“: العرب ال  «تحدِّ
يفهمون لغتهم.. وغÛهم يتحّدث الُفْصَحى ِبطَالقَة!! 
د.  بإتقان  اللغة  لتعلُّم  وسيلة   Ûالقرآن.. خ الخرباء: 
وجذور  دينية..  قداسة  لها  ”العربية“  املنا9:  تاج 

حضارية»

طالب خرباء ومسئولو تعليم «العربية» لغÛ الناطق� 
املتخصص�  من  بحثى  فريق  تشكيل  برضورة  بها، 
الدارس�  مشكالت  تُشخِّص  ميدانية  دراسة  إلجراء 
الصعاب  وتذليل  حلِّها  عىل  والعمل  العربية،  للغة 
إنشاء  عىل  والعمل  تواجههم،  التى  والتحديات 
صفحة إلكرتونية للدراسات املختصة باللغة العربية 
رشاكة  اتفاقات  إبرام  وأهمية  بغÛها،  للناطق� 
العربية  واملراكز  واملعاهد  الجامعات  ب�  وتعاون 

واإلسالمية واألجنبية العاملة ىف هذا املجال. 

وتأهيل  بإعداد  االهت!م  رضورة  عىل  دوا  وشدَّ
 Ûاملُعلِّم� واملُدرِّس� القا`� بالعملية التعليمية لغ
العرص  bستحدثات  ومواكبتهم  بالعربية،  الناطق� 
ومهاراتها،  العربية  وتعلّم  تعليم  من  يستجد  وما 
العربية  تعليم  ملهارات  موّحد  تصميم  والعمل عىل 

لغÛ الناطق� بها. 
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عقده  الذى  التاسع  الدوىل  املؤ�ر  جلسات  كانت 
قسم اللغة العربية بجامعة ك°اال، بجنوب الهند، قد 
شهدت مناقشات ساخنة وُمحزنة حول تعليم العربية 
لغ° الناطقß بها، واملشكالت التى تواجههم، خاصة 

وأن العرب يتحدثون بالعامية ويجهلون الُفصحى! 

أى  املاجست°-:  مرحلة  عىل-  يوسف  تساءل  حيث 
أم  الُفصحى  العربية  هل  بها،  التعلَّم  علينا  طريقة 
الدارجة؟ خاصة وأن كث°ا من  العاميّة  أم  الفصيحة 
العرب ال يتكلمون العربية الفصحى يف الوقت الذى 
يُطالبوننا بها! فنحن يف ك°اال لدينا لغة عامية ومع 
ذلك نفهم الفصحى، وعىل العكس مّنا �اما فالعرب 

ال يفهمون الفصحى؟! 

املشكالت النحوية 

يف:  معاناتهم  دا  ُمحدِّ رفيق،  محمد  معه  يتفق 
وحديثا،  تعلّ/  والتشكيلية،  النحوية  املشكالت 
وطلب النصيحة للخروج من هذه املشكلة التى ُ�ثِّل 
عقبة أمام كل الدارسß واملتعلِّمß للعربية وهم غ° 

ناطقß بها؟ 

التعليمية  الحصة  تكّدس  من  عىل،  محمد  ويشكو 
وامل/رسات  املهارات  من  بالعديد  العربية  للغة 
املختلفة مثل: الرصف، النحو، األدب، البالغة، يف آن 
بالعربية،   ßالناطق ثقيل عىل غ°  واحد، وهذا شئ 
يجب مراعاته، األك; من هذا أننا عقب الحصول عىل 
الشهادة «العربية» ال نستطيع التحّدث بها، ف/ هو 

الحل؟ 

اللغة  بقسم  املحارض  الشافعى-  محمد  د.  يُؤيّده 
التساؤالت  هذه  كل  قائال:  ك°اال-  بجامعة  العربية 
يفرض  الذى  السؤال  عن  اإلجابة  لرضورة  تدفعنا 

نفسه وهو: ما الهدف الرئيس لتعلَّم العربية؟ ومن 
أين نبدأ مع الناطقß بغ°ها؟ 

مسئولية العرب 

د د. أسلم إصالحى- عميد كلية اللغات بجامعة  وشدَّ
الحكومات  إبالغ  رضورة  عىل  نهرو-  الل  جواهر 
العربية واإلسالمية بأن غ° العرب يواجهون مشكالت 
كث°ة خالل دراساتهم وتعلّمهم العربية، م/ يفرض 
عليهم العمل عىل تذليلها واملساعدة ىف توف° ما يلزم 
من إمكانات لنرش العربية بß غ° الناطقß بغ°ها، 
أنفسهم  العرب  تحدث  برضورة  التأكيد  عىل  عالوة 
قدوة  يكونوا  حتى  العربية  باللغة  غ°هم  وقبل 

وُمعلِّمß لهم. 

ورضب د. إصالحى مثال Jا حدث معه خالل دراسته 
كث°ا ىف   Kعا عامß ىف مرص، حيث  ملدة  للدكتوراه 
غريبا  باعتباره  له  يُنظر  وكان  العامية،  اللغة  فهم 

ملجرد أنه يتحدث العربية الفصحى! 

لغة عزيزة 

قسم  رئيس   ،Kاملنا الدين  تاج  د.  أشار  جانبه،  من 
«العربية»  ان  إىل  ك°اال-  بجامعة  العربية،  اللغة 
يجعلها عزيزة  الذى  الدينى  ارتباطها  تحظى برشف 
واإلسالمية  العربية  للحضارة  وما   ،ßاملسلم عىل 
من أثر تركت بص/ته واضحة عىل مس°ة الحضارة 
الهند   ßب الوثيقة  العالقات  ربطت  وقد  اإلنسانية، 
تقوى  تزال  وال  وحكومات-  شعوبا  العربية-  والبالد 
يوما بعد يوم، ىف شتى املجاالت السياسية واالقتصادية 
والصناعية، م/ يجعل لدراسة العربية دورا مه/ ىف 

�كß وتحصß وتعميق هذه العالقات والروابط. 

أضاف د. املناK: وقد قطعت والية ك°اال شوطا كب°ا ىف 
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هذا املض�ر، عل� بأنها هى الوالية الهندية الوحيدة 
األكÉ اهت�ما باللغة العربية دراسة وتدريسا وبحثا، 
أساسية  ك�دة  االبتدائية  املرحلة  منذ  تُدرس  إذ 
الحكومة،  حساب  وعىل  الجامعية،  املراحل  حتى 
ويبلغ عدد أساتذة العربية الذين يتقاضون مرتبات 

حكومية أكÉ من ١٢ ألفا. 

مشكالت الدارس� 

والتحديات  املشكالت  لبعض  املنا$  د.  واستعرض 
العربية وتتمثل  للغة  الهندى  الدارس  يواجهها  التى 
ىف: اختالف اللغة العربية ىف مخارج معظم حروفها 
القواعد  اللغة،  هذه  غ3  ىف  نظائرها  عن  وأصواتها 
املختصة بالعربية التى هى غ3 مألوفة لغ3 الناطق6 
بغ3ها، اختصاصها بأشكال وحركات خاصة بحروفها 
الذى ليس له  الهندية، اإلعراب  اللغات  ال توجد ىف 
وجود ىف سائر اللغات، ميزتها الخاصة بها من حيث 
طريقة أدائها وكتابتها من اليم6 لليسار خالفا ملعظم 

اللغات الهندية. 

يكمن  املشكالت  هذه  كل  حل  أن  املنا$،  د.  وأكد 
روابط  إلقامة  السعى  ىف:  تتمثل  محددة  نقاط  ىف 
ندرت  مه�  بالعربية،  الناطق6  مع  وقوية  كثيفة 
الفرص، إقامة التواصل والرتابط ب6 أساتذة العربية 
الج�عية  واللقاءات  اإلنرتنت  عرب  منتظمة  بصفة 
من خالل الندوات واملؤKرات، إيجاد فرص لألساتذة 
قص3ة  لفرتات  العربية  الجامعات  ىف  للتدريب 
محاوالت  منتظمة،  بصفة  معلوماتهم  وتحديث 
بالعربية  واإلصدارات  الكتب  أهم  الست3اد  ج�عية 
الكمبيوتر  عىل  الطلبة  وتدريب  معا،  ومشاطرتها 
يؤهلهم  Oا  الدراىس  املقرر  ىف  أخرى  مواد  وإدخال 
العربية  تبنى  رضورة  مع  العمل،  عىل  للحصول 

كموضوع نُحبّه ونعشقه وكمجال حيوي وقادر عىل 
مجاراة تطورات العرص، ولذا يجب أن يُظهر أصحابها 
التفاؤلية بدال  الرباعة واألناقة والديناميكية والرؤية 
ألنه  النقص،  Oُرَكَّب  والشعور  والذبول  الخمول  من 
Zكننا  الحبيبة  العربية  لغتنا  تجاه  بواجبنا  بإدراكنا 
ن حال التعليم العر[ العاىل ىف الهند،  جميعا أن نُحسِّ
مع ثقتى الكاملة بأن الفرص ما زالت متاحة للَمَهرَة 
واملتقن6، ومتفائل بأن الوضع سيتحسن إن شاء الله. 

التعلّم بالقرآن 

ودعا د. فارس عىل- األستاذ بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة، وجامعة زايد باإلمارات- إىل تعليم العربية 
عن طريق االستشهاد باآليات القرآنية، لتسهيل الفهم 
معرىف  مخزون  لديه  كان  إذا  الطالب  ألن  والتعلّم، 
خ لديه  وثقاىف، خاصة الدينى، فهذا يساعده بل يُرسِّ
الُنطق السليم واإلدراك الجيد ألصول وقواعد اللغة 

العربية. 

اتفقت معه د. فاطمة الزهراء- من الجزائر- مش3ة 
إىل أن اآليات القرآنية كفيلة بتعليم العربية الفصحى، 
املُتعلِّم  القواعد واملبادئ، حتى وإن h يكن  سليمة 

مسل�. 

د د. أحمد الجنادبة- أرد$، بجامعة زايد  ىف ح6 شدَّ
ما  لكل  الجيد  «االست�ع»  أهمية  عىل  باإلمارات- 
يُنطق أو يُتحّدث به عربيا، فمن خالل تكرار وتعّود 
األذن عىل الكل�ت العربية، يستطيع املُتعلِّم النطق 

الصحيح. 

قواعد التقويم 

للرتكيز  يرون رضورة  ال  املتخصص6  بعض  كان  وإن 
عىل االلتزام بالقواعد النحوية- مثل د. دارين همهوم، 
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ىف  األقل  عىل  قابوس-  السلطان  بجامعة  تونسية، 
بالعربية،  الناطق�  للدارس� من غ�  األوىل  املراحل 
د عىل رضورة االلتزام بتلك  إال أن البعض اآلخر يُشدِّ
منذ  واجب  الصحيح  التأسيس  أن  باعتبار  القواعد، 
املغربية-:  عبدالقادر-  بنت  آسيا  د.  فتقول  البداية، 
وتشكيالتها  بقواعدها  العربية  الطالب  تعلَّم  إذا 
مرّة  لسانه  لتقويم  وأسهل  أفضل  فهذا  الصحيحة 

واحدة، خصوصا إذا ما تعلّمها باآليات القرآنية. 

أيام ىف.. ”خ� الله“! 

مصطفى ياس�

”خ�  العمر، ىف ضيافة  أيام  أجمل  من  أياما  عشت 
الواقعة  ك�اال“  بـ“والية  حاليا  تُعرف  ما  أو  الله“ 
العرب واملسلمون  جنوب  الهند، والتى أطلق عليها 
األقدمون، الذين نزلوا عىل شواطئها ىف بحر العرب، 
هذا  االسم، نظرا ملا تتمتع به من خ�ات كث�ة وطبيعة 

بة تُبِهر كل ساكن فيها، ف; بالنا بزائريها؟!  خالَّ

وكان البدء بالنسبة ىل ”بُرشى خ�“ فبمجرد وصوىل 
االستقبال  حفاوة  كانت  بك�اال،  ”ترافاندرام“  مطار 
 والكرم ”الحاBى“ من ِقبَِل طلبة وأساتذة قسم اللغة 
العربية، الذى يطَّلع سنويا بعقد مؤBره الدوىل للعام 
العربية  اللغة  ”تعليم  بعنوان  التواىل،  عىل   التاسع 
كانوا  حيث  يِّات“  وتحدِّ توقّعات  بغ�ها..  للناطق� 
 ينتظروننى ىف ”زمزم“ فوقع ىف نفىس املكان املُطهَّر 
مطعم  يكن سوى   H ولكنه  جميعا،  لدينا  س  واملُقدَّ

 لتناول العشاء. 

والدافئ  ”الحميمى“  بالشعور  البُرشيات  وتوالت 
يشعر  أن  للزائر  Jكن  فال  جميعا،  ك�اال  أهل  مع 
بالُغْربَة  وسطهم، خصوصا إذا كان من أبناء الصعيد، 

وكأننى  شعرت  مجاملة،  وبدون  أسوان،  وتحديدا 
كب�  فالَشبَه  بأهىل،  وألتقى  أسوان  ىف  شوارع  أس� 
جدا ىف كل شئ، ليس لون البَْرشَة فقط، وإNا ىف روح 
املحبة  واالبتسامة واملرح والهدوء، حتى االرتفاعات 
واالنخفاضات واملُنحنيات ىف الطرق، وأشجار النخيل 
 الباسقة، غ� أنها تحمل ”الجوز“ بدال من ”التمر“، 
بحر  عىل  الساحىل  بشاطئهم  يزيدون  وهم  والنهر، 
 العرب، وكRة بح�اتهم التى تس� فيها باملركب وسط 
غابة من األشجار الجميلة واألصوات البديعة ألنواع 
 مختلفة من الطيور، وسبحان الخالق الذى أبدع ىف 
العام  أوقات  معظم  غزيرة  بأمطار  هم  وأمدَّ خلقه، 

تقريبا. 

الطيبة  الصحبة  وكان من أكR أسباب سعادS، تلك 
الذين  ك�اال،  جامعة  وطلبة  وأساتذة  أبناء  من 
Tستوى  لالرتقاء  ووقتهم  يتطّوعون  بجهودهم 
والقرآن  الحنيف  الدين  للغة  وخدمة  جامعتهم، 
الله،  سبيل  ىف  ذلك  ِحْسبَة  يعتربون  فهم  الكريم، 
خاصة وأن حكومة الوالية ال تدعمهم بأى نوع، م; 

يفرض عليهم االعت;د عىل أنفسهم  ىف كل شئ. 

واملسئول�  الحكومات  أُطالب  يجعلنى  وهذا 
وأصحاب القرار والقادرين، بتقديم يد العون لهؤالء 
ملا  وتدعي;  مثابرتهم،  عىل  لهم  وأمثالهم،  تشجيعا 
متطلبات  وتوف�  وعقبات،  تحديات  من  يواجهونه 

واحتياجات  حاجاتهم املعارصة. 

”عر( ماالليام“.. لغة مسلمى ك�اال! 

فرغم   ،Hالعا سكان  ُخمس  يُقارب  ُسكَّانها  الذى 
ضخامة هذا العدد إال أنه Jُ Hثِّل أية مشكلة بالنسبة 
الشئ  نفس  أنفسهم،  الُسكَّان  أو  حتى  للمسئول� 
ليست  الطبيعية، فهى  للRوات واإلمكانات  بالنسبة 
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بال�اء أو الوفرة  الكث�ة، بل نجد الفوارق الشاسعة 
بÉ بعض الواليات أو املحافظات أو املدن واملناطق، 
بل ىف املنطقة  الواحدة، وىف الشارع السكنى الواحد، 
والبيئية  والثقافية  االجتÛعية  الفوارق  تلك  نلحظ 
كذلك، ومع هذا، فقد  جعل ”الهنود“ من تلك الفوارق 
الذى يصنع ”موزاييك“ من  والتنّوع  ال�اء  نوعا من 
لصناعة  الجميع  فيه  يختلط  وþتزج  خاص،  نوع 

مجتمع ُمتميِّز ىف كل شئ. 

وأهم ما يتميّز به، ذلك التنّوع الدينى الفريد، فتجد 
األك�  الديانة  ألتباع  الهندوىس،  أو  البوذى  املعبد 
واألوسع  انتشارا، بجوار املسجد ألتباع الدين اإلسالمى، 
حتى  املسيحى،  الدين  ألتباع  الكنيسة   Ûوبجواره
وسط  البح�ات واألنهار واألدغال، تجد هذا التجاور 
الجميل، الذى يُبÉِّ التÛسك والرتابط املجتمعى حول 

فكرة  الدين، أو اتّباع إله، عىل اختالف تلك اآللهة. 

أو  املعتقدات  أو  الديانات  أتباع  عن  فضال  هذا 
أو  يعتقد   Ûُحّر في األخرى، فكل شخص  الفلسفات 
عقيدة  نحو  اآلخر  توجيه  ىف  وال  دخل ألحد  يؤمن، 
وقانون  لدستور  يخضع  والجميع  بعينه،  معتقد  أو 
:ييز عىل  أو  تفرقة  بال  بÉ  الجميع،  يُساوى  واحد، 

أساس دينى أو ِعرْقى. 

عامة،  الهند  ىف  املتواجدين   Éباملسلم يتعلَّق   Ûوفي
املؤ:ر  ىف  ُمشاركا  زرتها  والتى  خاصة،  ك�اال  ووالية 
 التاسع لقسم اللغة العربية بجامعة ك�اال، فتجدهم 
كا واعتزازا بدينهم، ِمن كث�ٍ ِمن املسلمÉ ىف  أك� :سُّ
يَّات  والتحدِّ الصعوبات  فرغم  ذاتها!  اإلسالمية   البالد 
قانونية،  وال  سياسية  ليست  وهى  يواجهونها،  التى 
فإنهم  والوعَّاظ،  الُدعاة  وِقلَّة  غياب  أو  بل  لُغويّة 
يتشبَّثون بكل ما هو إسالمى أو عرH، وأك� تحديدا 

كل ما هو  مرصى أزهرى، ملزيد من الفهم الصحيح 
للدين الحنيف والتقرّب إىل الله تعاىل. 

فهم يحرصون عىل التمّسك باألسÛء ذات اإليحاءات 
األك�  وهو  الدين،  تاج  مثل:  الدينية،  والدالالت 
الوالية  بجنوب  وهى  مليبار  Nلك  نا  تيمُّ  انتشارا، 
امللك  ى  ويُسمَّ الوائل،   Éاملسلم استقبلت  وأول من 
  “تسارþان ب�ملال“ وقد أسلم ىف عهد النبى صىل الله 
ه ”تاج الدين“ وأسÛء أخرى مثل:  َّÛعليه وسلم وس
تنزيل، سبحان،  أفضل الدين، تاج الدين، وغ�ها من 

األسÛء الجميلة. 

كÛ يتفنَّنون ىف إيجاد وإحياء املناسبات واملهرجانات 
الجميع،  نفوس  ىف  العقيدة  خ  تُرسِّ التى  الدينية 
 وخصوصا النشء الصغ�، لربطهم بدينهم، وتنشئتهم 
من  املُستمد  الصالح،  السلف  منهج  اتِّباع  عىل 
القرآن  الكريم والسنة النبوية املُطَهَّرة، فهم ُمِحبّون 
تُربز  التى  والتواشيح  األناشيد  برتديد  وُمْغرَمون 
يزيدها  وما  ديّة،  املُحمَّ األخالقية  الفضائل  والِخصال 
”ماالليام“  املحليّة  بلغتهم  ترديدها  وتألّقا،  جÛال 
فنسمعها وكأنها  أنغام موسيقية ُمبِْهرَة، وقد زادوها 
 ،“Yماالليا  Hعر” لغة  استحدثوا  بأن  وتعريبا،  تديُّنا 
لكنها  العربية  األبجدية  تُكتب  بالحروف  لغة  وهى 

تُنطق بلغة ”ماالليام“. 

ك�اال  ىف  إخوانه  يُِجلَّ  أن  إال  املسلم  يستطيع  وال 
ملا  شديدين،  وتوق�  باحرتام  لهم  ويقف  الهندية، 
الحنيف،  الدين  بفضائل  :ّسك  به  من  يقومون 
الكرþة،  الطُرق  بشتى  إسالمهم  إظهار  وِحرْص عىل 
دون جرح أو مساس  Nشاعر أحد من ج�انهم أتباع 
األديان األخرى، فهذا هو املسلم الحق الذى وصفه 
سيّدنا رسول الله صىل الله عليه وسلم بأنه   “َمْن َسلِم 



۲۳

الناس من لسانه ويده“

يحرص عليه مسلمو ك�اال الهندية:  مهرجان الثقافة 
املليبارية.. للحفاظ عىل الُهويّة اإلسالمية

عىل  الهند،  بجنوب  ك�اال،  والية  مسلمو  يحرص 
حياتهم  مناحى  كل  ىف  املسلمة  بُهويّتهم  التمّسك 
املعيشية،  من امللبس واملأكل وحتى عادات وتقاليد 
وقيم اإلسالم الحنيف ىف االحتفاالت والزواج واملواليد 

وكذا  الوفاة. 

يُقيمون  الصغ�ة،  الناشئة  ىف  القيم  هذه  ولغرس 
االحتفاالت ىف كل املناسبات الدينية املختلفة ليتعلَّم 
األبناء  ما ورثه اآلباء من األجداد، وأبرز ما يُنظِّمونه 
”مهرجان  بـ  املعروف  السنوى  املهرجان  هو  لذلك 
فيه  يستعرضون  والذى  املسلمة“  الثقافة  املليبارية 
والقيم  والتقاليد  العادات  ومناحى  أشكال  كافة 

اإلسالمية التى  تتوارثها األجيال. 

فريدا-  ومذاقا  طع1  العام  هذا  املهرجان  واتخذ 
اللغة  قسم  رئيس  املنا4،  الدين  تاج  د.  يصفه  ك1 
العربية  بجامعة ك�اال- نظرا لحضور وفد املشارك5 
ىف املؤ8ر التاسع للغة العربية والذى يعقده القسم 
سنويا،  حيث اندمجوا ىف فعاليات املهرجان، وشاركوا 

مسلمى ك�اال احتفاالتهم. 

للطالب  الحكيم  الذكر  من  بآيات  املهرجان  افتُتح 
”الطريق  بعنوان  قصيدة  أنشد  ثم  الدين“،  ”أجمل 
الغتَّامى-  سيف  بن  سلي1ن  د.  وأعقبه  إىل  الجنة“، 
قابوس-  السلطان  جامعة  الرتبية،  مناهج  أستاذ 
بأنشودة ”طلع  البدر علينا“، وشارك بعض الضيوف 
البيطار  نجالء  مثل:  متنوعة،  بفقرات  الفعاليات  ىف 
عبدالقادر  آسيا  التونسية،  دارين  همهوم  السورية، 

املغربية، محمد نور النمر، من تركيا، هشام اللبنا4، 
وغ�هم. 

از“ اآلية القرآنية ”ربنا ظلمنا أنفسنا  وتال الطالب ”فوَّ
الخارسين“  من  لنكونن  وترحمنا  لنا  تغفر   L وإن 
تعربِّ  أغنية  الطفل ”أفضل“  األناشيد، وألقى   بصوت 
عن فضل الرسول ومدحه والعقبات والتحديات التى 
الطالب  واستكمل  اإلسالم،  نرش  سبيل  ىف   واجهته 
الطالبة  املديح،  وقاسمته1  النبوى،  املديح  ”تنزيل“ 
أُنشودة  بإلقاء  األطفال  من  فريق  وقام    “سبحان“، 
إىل  واإلسالم  العرب  دخول  تاريخ   Rوتح ”ُعربانا“ 
والية   “ك�اال“ التى أطلق عليها املسلمون بالد ”خ� 
الله“ لكTة خ�ات الله ونعمه عىل أهلها، ولُنالحظ 
معان  عن  وتعب�  تجسيد  فكلها  أس1ء  املسلم5، 

دينية جميلة. 

اختالط الثقافات

ويش� د. نوشاد- املحارض بقسم اللغة العربية- إىل 
أن هذه الثقافة تنترش ىف جنوب ك�اال التى تضم ٤ 
غالبية مسلمة، وقد  أقاليم، ويسكنها  أو   محافظات 
فاتخذوها  ار  التُجَّ األوائل  واملسلمون  العرب  جاءها 
معربا،  وتم تحريف الكلمة من ”معرب“ حتى أصبحت 
”مليبار“، وتختلط فيها الثقافة املسلمة مع الثقافات 
املحلية  األخرى، وإن كانت هناك عادات ”هندوكية“ 
خالصة لكن ىف معظمها اختلطت باملسلمة وتأثَّرت 

بها. 

االستقبال بال%جيل! 

الشافعى  الثقافة- ك1 يقول د. محمد  وتعود هذه 
واىف، املحارض بقسم اللغة العربية بجامعة ك�اال- إىل 
عرص  ملك مليبار ”تسارZان ب�ملال“ الذى أسلم ىف 
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ه النبى ”تاج  عهد النبى صىل الله عليه وسلم وس�َّ
وصل  قد  دينار،  بن  الصحا�  مالك  وكان  الدين“، 
جنوب كÜاال للتجارة وأخذ يُعلِّم أهلها اإلسالم، وقد 
تأثروا بكرم الضيافة العر�  حتى أنهم كانوا يستقبلون 
ار املسلمü بثمرة ”الôجيل“ وهى حلوة املذاق  التجَّ
تُؤخذ كمرشوب ُمستخلص  من الُعشب إلزالة التعب 

وإراحة الجسم، وهذا تعبÜ عن الرتحاب بالضيف. 

تواصل حضارى

يلتقط خيط الحديث السيد علوى- باحث دكتوراه- 
مع  نتواصل  الفعاليات  هذه  طريق  وعن  قائال: 
ىف  وأثَّرنا  تأثَّرنا  أن  بعد  اإلسالمية،  الحضارة  العربية 
ندرس  وبدأنا  واإلسالمية،  العربية  والقيم  العادات 
اللغة العربية  منذ الطفولة ونتعلَّم الحروف األبجدية 
وأصبحت لدينا لغة خاصة بنا ”عر� مااليا9“ تُكتب 
ألننا  مااليا9،  بلغة  تُنطَق  لكنها  بالحروف  العربية 
تعلّمنا  ذلك  خالل  ومن  العربية،  ىف  صعوبة  نواجه 
األحكام واملبادئ  اإلسالمية، بل كان هذا ما مهَّد دربا 
أيضا  العربية ىف بالدنا، وساعد ىف ذلك  تعليم  لنرش 

إلقاء األناشيد  واألغاA بهذه اللغة. 

تعايش ومحبَّة

 ،Üماجست طالبا   “�  Üو“سم يم“   Üسم” ويتدخل 
السلمى  التعايش  عن   Üتعب بأنه  املهرجان   üواصف
خصوصا  كÜاال،  أهل  وباقى   üاملسلم  üب  واملحبَّة 
 üالعربية انترشت ب الهندوسية، لدرجة أن  األغلبية 
 أهل كÜاال وتأثر بها الجميع بل ويدرسونها ليتعرّفوا 
فإننا  هذا  من   Gوأك اإلسالم،  وحضارة  ثقافتنا  عىل 
 نتشارك ىف املناسبات ونتزاور في� بيننا، وىف مدارسنا 
االبتدائية ننشد ”هيَّا هيَّا نحو املسجد.. ادخل ادخل 

 صىلِّ واعبُد“. 

«عر6 ماالليام» لغة مسلمى ك,اال!

تلك  الهند،  إىل  رحلتى  عن  موصوال  حديثى  مازال 
عدد  وضخامة  رقعتها  التساع  القارة»  «ِشبْه  الدولة 
فرغم  العا9،  سكان  ُخمس  يُقارب  الذى  ُسكَّانها 
ضخامة هذا العدد إال أنه Pُ 9ثِّل أية مشكلة بالنسبة 
الشئ  نفس  أنفسهم،  الُسكَّان  حتى  أو   üللمسئول
ليست  الطبيعية، فهى  للGوات واإلمكانات  بالنسبة 
بالGاء أو الوفرة الكثÜة، بل نجد الفوارق الشاسعة 
بü بعض الواليات أو املحافظات أو املدن واملناطق، 
السكنى  الشارع  وىف  الواحدة،  املنطقة  ىف  بل 
والثقافية  االجت�عية  الفوارق  تلك  نلحظ  الواحد، 
من  «الهنود»  فقد جعل  كذلك، ومع هذا،  والبيئية 
يصنع  الذى  والتنّوع  الGاء  من  نوعا  الفوارق  تلك 
فيه  وPتزج  يختلط  خاص،  نوع  من  «موزاييك» 

الجميع لصناعة مجتمع ُمتميِّز ىف كل شئ.

وأهم ما يتميّز به، ذلك التنّوع الدينى الفريد، فتجد 
 Gاألك الديانة  ألتباع  الهندوىس،  أو  البوذى  املعبد 
واألوسع انتشارا، بجوار املسجد ألتباع الدين اإلسالمى، 
حتى  املسيحى،  الدين  ألتباع  الكنيسة  وبجواره� 
وسط البحÜات واألنهار واألدغال، تجد هذا التجاور 
الجميل، الذى يُبüِّ الت�سك والرتابط املجتمعى حول 

فكرة الدين، أو اتّباع إله، عىل اختالف تلك اآللهة.

أو  املعتقدات  أو  الديانات  أتباع  عن  فضال  هذا 
أو  يعتقد  ُحّر في�  األخرى، فكل شخص  الفلسفات 
عقيدة  نحو  اآلخر  توجيه  ىف  دخل ألحد  وال  يؤمن، 
وقانون  لدستور  يخضع  والجميع  بعينه،  معتقد  أو 
Yييز عىل  أو  تفرقة  بال  الجميع،   üب يُساوى  واحد، 

أساس دينى أو ِعرْقى.

عامة،  الهند  ىف  املتواجدين   üباملسلم يتعلَّق  وفي� 
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املؤ�ر  ىف  ُمشاركا  زرتها  والتى  خاصة،  ك�اال  ووالية 
التاسع لقسم اللغة العربية بجامعة ك�اال، فتجدهم 
كا واعتزازا بدينهم، ِمن كث�ٍ ِمن املسلمÑ ىف  أكÜ �سُّ
يَّات  والتحدِّ الصعوبات  فرغم  ذاتها!  اإلسالمية  البالد 
قانونية،  وال  سياسية  ليست  وهى  يواجهونها،  التى 
فإنهم  والوعَّاظ،  الُدعاة  وِقلَّة  غياب  أو  لُغويّة  بل 
يتشبَّثون بكل ما هو إسالمى أو عر"، وأكÜ تحديدا 
كل ما هو مرصى أزهرى، ملزيد من الفهم الصحيح 

للدين الحنيف والتقرّب إىل الله تعاىل.

فهم يحرصون عىل التمّسك باألس-ء ذات اإليحاءات 
 Üاألك وهو  الدين،  تاج  مثل:  الدينية،  والدالالت 
الوالية  بجنوب  وهى  مليبار  3لك  نا  تيمُّ انتشارا، 
امللك  ى  ويُسمَّ الوائل،   Ñاملسلم استقبلت  وأول من 
«تسار6ان ب�ملال» وقد أسلم ىف عهد النبى صىل الله 
ه «تاج الدين» وأس-ء أخرى مثل:  عليه وسلم وس-َّ
تنزيل، سبحان، أفضل الدين، تاج الدين، وغ�ها من 

األس-ء الجميلة.

ك- يتفنَّنون ىف إيجاد وإحياء املناسبات واملهرجانات 
الجميع،  نفوس  ىف  العقيدة  خ  تُرسِّ التى  الدينية 
وخصوصا النشء الصغ�، لربطهم بدينهم، وتنشئتهم 
من  املُستمد  الصالح،  السلف  منهج  اتِّباع  عىل 
القرآن الكريم والسنة النبوية املُطَهَّرة، فهم ُمِحبّون 
تُربز  التى  والتواشيح  األناشيد  برتديد  وُمْغرَمون 
يزيدها  وما  ديّة،  املُحمَّ األخالقية  والِخصال  الفضائل 
«ماالليام»  املحليّة  بلغتهم  ترديدها  وتألّقا،  ج-ال 
فنسمعها وكأنها أنغام موسيقية ُمبِْهرَة، وقد زادوها 
 ،«Kماالليا «عر"  لغة  استحدثوا  بأن  وتعريبا،  تديُّنا 
لكنها  العربية  األبجدية  بالحروف  تُكتب  لغة  وهى 

تُنطق بلغة «ماالليام».

ك�اال  ىف  إخوانه  يُِجلَّ  أن  إال  املسلم  يستطيع  وال 
ملا  شديدين،  وتوق�  باحرتام  لهم  ويقف  الهندية، 
الحنيف،  الدين  بفضائل  �ّسك  من  به  يقومون 
الكر6ة،  الطُرق  بشتى  إسالمهم  إظهار  وِحرْص عىل 
دون جرح أو مساس 3شاعر أحد من ج�انهم أتباع 
األديان األخرى، فهذا هو املسلم الحق الذى وصفه 
«َمْن  بأنه  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  سيّدنا 

َسلِم الناس من لسانه ويده».

رحلتى.. إىل الهند

تلقيت دعوة كر6ة من د. تاج الدين املناW- رئيس 
قسم اللغة العربية، بجامعة ك�ال الهندية- للمشاركة 
والتغطية الصحفية ملؤ�رهم السنوى الدوىل الثامن، 
اللغة  «تعليم  عنوان  تحت  العام  هذا  يُعقد  الذى 
ىف  يِّات»  وتحدِّ توقّعات  بغ�ها..   Ñللناطق العربية 
إليهم  وأرسلت  الجارى،  فرباير   ١٣-١٥ من  الفرتة 
 Ñبها.. ب Ñورقة بحثية بعنوان «العربية لغ� الناطق

التقديس والتحديث.. تجارب صحفية».

ُمتأكِّد  غ�  وأنا  الكر6ة،  الدعوة  هذه  تلقيت  ومنذ 
هذه  إىل  باألساس  وسفرى  مشاركتى  إمكانية  من 
الدولة، بل القارة، التى كث�ا ما قرأت عنها وما تحويه 
من عجائب وغرائب، وسعدُت غاية السعادة بُقرب 
تحّقق أٌمنيتى، ورؤيتى ملا قرأته وشاهدته سين-ئيا، 
د حقيقة ملموسة أمامى، وأحَسْسُت أن  واقعا يتجسَّ
الله تعاىل يُيَرسِّ ىل السفر، فكلَّ- ظهرت عقبة أمام 
تحقيقها، أجد التيس� ىف أعقابها، بداية من املشاركة 
ذاتها والتى قام د. املناW بتذليل الكث� من أمورها، 
حتى اللحظات األخ�ة، فقد كان ُمِرصَّا عىل مشاركتى 
يَّات، ومعه قسم اللغة العربية  رغم العقبات والتحدِّ
وجامعة ك�ال ذاتها، مرورا بالكاتب الكب� جالء جاب 

المؤتمر الدولى التاسع  في الجرائد العربية
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الذى  التحرير-  ورئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  الله- 
يرسَّ ىل الكث° من اإلجراءات، خصوصا املالية، وكان 
الهندى  السف°  سعادة  ىل  مه  قدَّ Ùا  ِمْسَكا،  الختام 
للحصول  تيس°  من  بتاتشاريا»  «سانجاى  بالقاهرة 
أخى  وتشجيع  وتوجيهات  ومساعدة  التأش°ة،  عىل 

وصديقى العزيز أحمد إبراهيم بالسفارة الهندية.

العمل  ُمِهّمة  تتجاوز  لكونها  الرحلة  بهذه  وسعاد$ 
جديد،  عا%  استكشاف  إىل  العلمية  أو  الصحفية 
والتعرّف عىل شعب، بل شعوب رغم اختالفها فهى 
ُمتَّحدة متّفقة ىف ذات الوقت، يتجاوز عددهم املليار 
د معتقداتهم ولغاتهم بل ومستوياتهم  نسمة، وتتعدَّ
مون  االقتصادية واالجت4عية والثقافية، ومع ذلك يُقدِّ
كيفية  ىف  واملثل  القدوة  واألمم  الشعوب  من  لكث° 
التعايش السلمى ب8 جميع األفراد، ىف صورة 7وذجيّة 
ب8  فرق  فال  تكون،  أن  يجب  ك4  ة  الحقَّ للمواطنة 
أحد بسبب دين أو ِعرْق أو لون، ثم هناك دستور 
بال  الجميع  عىل  وحسم،  حزم  بكل  يُطبَّق  وقانون 
تفرقة أو استثناء أو مجاملة، وهذا ما دفع باملجتمع 

الهندى قفزات لألمام.

ونحن، سواء ىف مرص أو بالدنا العربية عامة، أحوج ما 
نكون القتباس «التجربة الهندية» ىف التعايش الدينى 
يُفرِّق  ال  وقانون  لدستور  واالحتكام  واالجت4عى 
ب8 أبناء الوطن الواحد، وإن كانت مرص والهند ىف 
وتعاونا  تقاربا  شهدتا  قد  املُْنَرصِم  القرن  ستينيات 
والعالقات  الطيارات،  صناعة  منها  مجاالت  عّدة  ىف 
عدم  دول  تكتّل  أنتجت  التى  الخارجية  السياسية 

االنحياز، بتعاون الزعيم8 ج4ل عبدالنارص وجواهر 
الل نهرو، وثالثه4 تيتو.

وإن كانت مرص قد تعGّت ألسباب وظروف داخلية 
عىل  وتغلّبت  مس°تها  الهند  واستكملت  وخارجية، 
سانحة  مازالت  الفرصة  فإن  وتحّدياتها،  ظروفها 
بالركب، رشيطة  أمامنا الستعاضة ما فات، واللحاق 
إخالص النوايا وتصميم اإلرادة، وأعتقد أن ما شهدته 
استعداد ورغبة  لديها  ثورت8 عظيمت8،  مرص عقب 
نحو  بالفعل  بل هى تسعى  اإلطار،  صادقة ىف هذا 

هذا الهدف.

هذه  من  القصوى  االستفادة  أحاول  الله،  شاء  وإن 
الرحلة، وأسعى لنقلها إليك عزيزى القارئ، من خالل 
وأُسّجله  فأكتبه   ، وجلَّ عزَّ  املوىل  به  عىلَّ  يفيض  ما 
عن  وواقعية  حيَّة  صورة  ألعرض  والصورة،  بالكلمة 
التوّجه  والتحّديّات  الظروف  علينا  تفرض  آخر،  عا% 
الغرب،  نحو  توّجها  أو  «تغريبا»  فكفانا  نحوه، 
العريقة،  الحضارات  حيث  التوّجه «رشقا»  ولُنجرِّب 
بGائها  حضاراتنا،  مع  كث°ا  تتشابه  حضارات  فهى 
وإنسانيّتها وقيمها وتقاليدها، وهذا ما عرفه أسالفُنا 

قدTا، فربط بينهم «طريق الحرير».

ف4 أحوجنا ىف عا% اليوم إلعادة إحياء هذه العالقات 
جميعا  األقىص  الرشق  دول  وأن  خاصة  والروابط، 
تتحقق  فهل  التوّجه،  هذا  ملثل  تتشّوق  بل  تُرحِّب، 
جديدة،  وحياة  مستقبل  لبناء  قريبا  األُمنيّات  هذه 

ونحن ىف مرحلة «مرص الجديدة»؟!
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شخصيا   باسمي  جميعا  بكم  ارحب  أن  بداية  أود 
ونيابة عن املؤµرين  يف رحاب جامعة ك�اال منوها 
بحضوركم الكريم ومشاركتكم الفاعلة يف هذا املؤµر 
الدويل التاسع الذي ينظمه قسم اللغة العربية بهذه 
 åللناطق العربية  اللغة  تعليم   » حول  الجامعة  
سياق  يتنزل يف  والذي  وتحديات»  توقعات  بغ�ها: 
العاملي  الصعيد  عىل  مفارقة  يشهد  دقيق  تاريخي 
واإلقليمي حيث أن الطلب العاملي عىل تعلم اللغة 
انحسار؛  يف  العربية  اللغة  ومراكز  تزايد  يف  العربية 
ذلك أن معظم البلدان العربية (املصدر األول لهذه 
عاتية  أمنية  باضطرابات  µر  وتعلي$)  تعل$  اللغة 
إغالق  إىل  أدت  متغ�ة  سياسية  جيو  أوضاع  أملتها 
العربية  تدريس  يف  املتخصصة  املراكز  من  العديد 
لألجانب، وهو ما أسس ويؤسس لوضع مربك عىل 
مستوى  إن عىل  اللغة  اإلقبال عىل هذه  مستويات 
بالتدريس   åاملشتغل مستوى  عىل  وإن   åاملتعلم

والبحث يف هذا التخصص.

لقد عا4 حقل تدريس اللغة العربية للناطقå بغ�ها 
من شح بالغ يف البحوث التنظ�ية والتطبيقية التي 
والربامج  للمؤلفات  املنهجية  األسس  ;قاربة  تعنى 

املندرجة تحت هذا الحقل وكذلك أساليب التدريس 
التي  التعلم  واسرتاتيجيات  املعلم  يتبعها  التي 
يستعå بها لبناء كفايته املعجمية والتواصلية، وهو 
ما أنتج حالة من حاالت الفراغ البحثي التي سمحت 
 ، األكادCية  بالخربة  الشخصية  الخربة  باستبدال 
املستحدث،  باملستجد  املألوف  الشائع  واستبدال 
يف  واضح  خلط  عن  امللتبس  الوضع  هذا  اIر  وقد 
الرؤى الفلسفية واإلجرائية املؤسسة لعملية تدريس 
اللغة العربية واملصاحبة لها، فظلت مناهج تدريس 
الرؤى  بأغالل  مقيدة  بغ�ها   åللناطق العربية 
بالفروق  وعيها  وعدم  السطحية  بنظرتها  التقليدية 
الجوهرية بå تقديم محتوى تعليمي للدارسå من 
أبناء اللغة العربية وآخرين M  يسمعوا أصوات هذه 
املورفولوجية  بنيتها  يعتادوا عىل   Mاللغة من قبل و
والرتكيبية وM يعايشوا بيئتها االجت$عية وM يحتكوا 
بثقافتها حتى صار من املألوف أن نرى الكتاب نفسه 
ويف  بها،   åالناطق ولغ�  بالعربية   åللناطق يدرس 
 åللناطق املوجه  الكتاب  يكون  قد  الحاالت  احسن 
ضم�  تريح  التي  الرتج$ت  ببعض  مشفوعا  بغ�ها 
املصنف وترفع عنه شبهة عدم التفريق R طبيعتي 
عرقلة  يف  املزمن  املأزق  هذا  تسبب  وقد   ،åالدارس

+لمة�الدكتور�عبدهللا�عبدالرحمن�
مدير مر78 اللغة العربية  للناطق.1 0غ.-ها بمناسبة افتتاح المؤتمر الدو!� التاسع
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نرش العربية خارج حدودها العربية وأوصد كث�ا من 
األبواب يف وجه املتعطش  لتعلم لغة الضاد بوصفها 

أوال وقبل كل يشء لغة حياة.

الفكري  الجمود  هو  اإلشكالية  هذه  جوهر  ولعل 
الذي ولده تصور متوهم ينزل تدريس العربية لغ� 
العرب منزلة أدó من منزلة تدريسها ألبنائها  ومن ثم 
يغدو املنهج واملعلم وطرق التدريس واسرتاتيجياته 
للفريق  بالرضورة  الثا" صالحة  للفريق  تصلح  التي 
األول ، وهو منطق أثبتت النتائج هشاشة مرتكزاته 
املستهدفة من  الفئة  أن تغ�  إذ  للصواب  ومجانبته 
عىل  م0ثال  تغ�ا  بالرضورة  يستلزم  التعلم  عملية 
توفره  ما  ظل  يف  خاصة  املنهجية  الرؤى  مستوى 
أسس  من  الحديثة  اللسانية  البحوث  مستخلصات 
إليها عند وضع مناهج متخصصة يف  االستناد  :كن 

مجال تدريس العربية للناطق  بغ�ها.

والنقاش  والنظر  بالدراسة  أخرى حقيقة  عوائق  <ة 
اللغة  املؤ?ر يعا" منها تدريس  من قبلكم يف هذا 
العربية للناطق  بغ�ها لعل أبرزها طبيعة املؤلف 
أو الكتاب املعتمد يف التدريس، ذلكم الكتاب الذي 
ما  وهو   ، واإلثارة  التشويق  لعنارص  يفتقر  ما  غالبا 
انعكس سلبا عىل العديد من التجارب التي امتازت 
املعريف  محتواها  وجودة  املرجعي  إطارها  بوضوح 
ولكنها F تلق النجاح الجديرة به نتيجة عدم العناية 
بالتفاصيل كاإلخراج الفني وتنوع األنشطة املصاحبة 
للفئة  والسلوكية  النفسية  التطورات  إىل  واالستجابة 
وتفرضه  العوملة  فرضته  ما  مع  والتناغم  املستهدفة 
واملكان  الزمان  اختزال  أبرزها  قوان   من  يوميا 
ترتيب  أعادت   ، واتصالية  معلوماتية  ثورات  عرب 
أولويات عملية التعلم وأدواتها فأصبحت التطبيقات 
 Lالتكنولوجية يف متناول الطالب الذي غدا هاتفه الذ

بكاملها   استيعاب مكتبات ورقية ضخمة  قادرا عىل 
ومتمكنا من الحصول عىل املعلومة يف ثوان معدودة، 
املتسارعة  الوت�ة  هذه  مواكبة  يستدعي  ما  وهو 
Mنهاج يجمع ب  ثراء املحتوى وتشويقه ويوازن ب  
أهداف التعلم واهت0مات الطالب، ويجرس املسافة 

ب  الحصيلة املعرفية ومتعة اكتشافها وم0رستها. 

  

منهاج  تأسيس  نحو  جهودنا  لتكثيف  مدعوون  إننا 
م0  يفيد  بغ�ها  للناطق   العربية  اللغة  لتدريس 
اللغوية يف حقولها املتعددة ويضع  البحوث  أنتجته 
يحدد  وهو  التواصلية  اللغة  طبيعة  عينيه  نصب 
ويؤسس  بدقة  محتواه  ويصوغ  بوضوح  أهدافه 
التقليدية  األRاط  عن  بعيدا  املصاحبة  ألنشطته 
عن  اإلغفال  دون  املنفر،  ومظهرها  الرتيبة  بوت�تها 
بالشمول  يتسم  أن  ينبغي  الذي  التقويم  عنرص 
املتوازي مع شمولية طرائق التدريس واسرتاتيجياته 
بالطالب من  االنتقال  أعىل يف  إىل هدف  املشدودة 
وضعية املستقبل السلبي إىل وضعية املشارك املنتج.

مرحلة  إىل  التشخيص  مرحلة  االنتقال من  يف سبيل 
العالج يأV هذا املؤ?ر ليسهم يف سد الفراغ يف هذا 
الحقل املعريف املهم وأنا عىل يق  أن األبحاث القيمة 
النقاش  سيWيها   شك  ال  والتي  قبلكم  من  املقدمة 
اإلشكاليات  من  العديد  تجاوز  والتداول ستسهم يف 
بتدريس  املرتبطة  القضايا  من  بالعديد  يتعلق  في0 
مناهج  واقع  يف  كالبحث  بغ�ها  للناطق   العربية 
اللغة  تدريس  وتحديات  لألجانب  املعارصة  العربية 
العربية لوار] اللغة ودور التقنيات التكنولوجية يف 
اللغوية  الكفاءة  ومعاي�  الدارس   Mستوى  االرتقاء 
املندرجة  املوضوعات  من  وغ�ها  تقو:ها  وسبل 
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ضمن محاور املؤ�ر ال�ية. 

ختاما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لرئاسة جامعة 
د.  رأسها  وعىل  املؤ�ر  لهذا  املنظمة  وللجنة  كÕاال 
تاج الدين املناÜ عىل  التنظيم الجيد وكرم الوفادة 
املؤ�رين والشكر موصول كذلك من قبل  للضيوف 

ومساهمتهم  حضورهم  عىل   îللباحث بعد  ومن 
الجادة التي ستجعل من هذا املؤ�ر بإذن الله مؤ�را 
ناجحا ومتميزا مع �نياý لهم بطيب املقام يف هذا 

البلد املضياف هذه الجامعة الجميلة

كلمة الدكتور عبدالله عبدالرحمن 
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املقدمة 

       الحمد لله رب العامل� والصالة والسالم عىل 
آله  وعىل  محمد  نبينا   ، واملرسل�  األنبياء  خاتم 
أن  املالحظ  من  أصبح   : وبعد   , أجمع�  وصحبه 
االهتÞم بتعليم اللغة العربية لغÚ الناطق� بها يلقى 
االهتÞم الذي æ يكن يف الحسبان، سيÞ واألحداث  
املثÚة التي أصبحت تدهش العاæ كل وقت وح�، 
فرضت عىل اآلخر الجاهل أو املتجاهل للغة العربية 
أصبح  ملا  إليه،  واإلنصات  اقتحامه  يجب  لغز  مجرد 
كانت  أ%  األحداث،  مجريات   Úتغي يف  دور  من  له 
الغالبية من العرب  وكيفÞ كانت، ومن املالحظ ان 
كيبيك،  أو  أونتاريو  إما يف مقاطعة  الكندي� تعيش 
يف إحصاء ٢٠٠١ تعترب مقاطعة أونتاريو موطن ٤٣٪ 
يوجد ٣٩٪ يف  كندا، يف ح�  العرب يف  السكان  من 
كيبيك و ٤٪ يف كولومبيا الربيطانية و ٣٪ يقيمون يف 

نوفا سكوشا. 

العرب  عدد  بلغ   ٢٠٠٦ لعام  السكان  لتعداد  وفقاً 
من  منحدرين  أغلبهم  مواطن،   ٤٧٠٥٨٠ الكندي� 
العراق،  سوريا، مرص،  لبنان،  التالية:  العربية  الدول 

تونس.

      وقد أصبحت اللغة العربية مؤخرا ثالثة اللغات 
املتحدثة بعد اإلنكليزية والفرنسية، حيث بلغ عدد 
املتحدث� بالعربية يف أوتوا وغاتينو ٤٧,٤٢٥(١) أي ما 
يفوق ٣٪ من عدد السكان البالغ ١,٢١٥,٧٣٥، حسب 
إحصاء عام ٢٠١١،ارتفع هذا العدد بشكل كبÚ خالل 
السنوات األخÚة حيث كان قد بلغ ٣٠,٨٩٠ حسب 

إحصاء عام ٢٠٠٦.(٢) 

 ومن مالمح  تطوير اللغة العربية يف جامعة أوتاوا 
Hعاهدات  الحارض،  الوقت  يف  ترتبط  نجدها    ،
تعدادها  يجاوز  عربية  جامعات  مع  واتفاقات 
من  جامعات  مع  وتبادل  تعاون  اتفاقية  األربع� 
اململكة العربية السعودية ، الكويت، سلطنة ُعÞن، 
العراق، لبنان، األردن، تونس، املغرب، موريتانيا. وال 
تقترص االتفاقات مع البلدان العربية، املذكورة، عىل 
جامعة واحدة، بل تضّم مجموعة من الجامعات يف 

البلد الواحد.

ذلك , واP آلمل أن يكون يف العناية بهذا املوضوع 
الذي æ أجد أحداً سبقني إليه ما يRي املكتبة العربية 

تطور�اللغة�العر2ية�للناطق'ن�(غ'&%ا��بحث� ��:»�تطور��
اللغة�العر2ية� ��«كندا»��«�جامعة�أوتاوا�«�نموذًجا.

أ. د. نجاة عبد الرحمن ع�4 الياز.-
أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية كلية اآلداب - جامعة الطائف

المملكة العربية السعودية 
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بالنافع ، وقد رأيت أن تكون خطته عىل النحو اآل� 

 سبب اختيار الباحث لهذا املوضوع: 

الرغبة يف خدمة اللغة العربية.  -١

٢-  الرغبة يف اإلحاطة واإلملام /كانة اللغة العربية 
لدى غ9 الناطق7 بها .

إعطاء لغتنا االم الحبيبة جزء من اهت>منا عرفانًا   -٣
. Eكانتها ، والرفع من شأنها ب7 لغات العا/

قلة األبحاث يف هذا املوضوع .  -٤

تحديد مشكلة البحث:

        بتقديم نبذه عن أهمية اللغة العربية بدولة 
كندا سوف أبدأ يف بحثي هذا، من خالل التعرف عىل  
تأريخ دخول اإلسالم واللغة العربية يف كندا ، مراحل 
تعلم  االقبال عىل  ، مدى  فيها  العربية  اللغة  تعليم 
من  العربية  اللغة  تدريس  وتحول   ، العربية  اللغة 
التعليم املدريس إىل التعليم الجامعي ، وانتقال هدفه 
من الوفاء /تطلبات املسلم7 إىل تحقيق العائدات 

االقتصادية .

أهداف البحث:

اإلسالم  دخول  عن  تاريخيه  نبذه  تقديم   -٥
والناطق7 بالعربية لدولة كندا.

يف  العربية  اللغة  تعليم  تدرج  مراحل  توضيح   -٦
املدارس والجامعات الكندية.

 " العربية بكندا  الدراسات  لتطور  ملحة موجزة   -٧
جامعة أوتاوا " nوذًجا  .

بها  الناطق7  لغ9  العربية  اللغة  أهمية  بيان   -٨

مسلم7 وغ9 مسلم7.  

أهمية البحث:

      إن أهمية هذا البحث تكمن يف بيان أهمية تعلم 
تطور  مدى  ،وبيان  العرب  غ9  لدى  العربية  اللغة 
الدرس اللغوي يف العرص الحديث يف جامعات دولة 
الجهود املبذولة من قبل املؤسسات  كندا, وتوضيح 
العربية  اململكة  يف  والبحثية  والجامعية  العلمية 
الدول  العربية يف  الدراسات  لدعم ونرش  السعودية 

الغ9 ناطقه بها.

منهج البحث:

     سأتبع إنشاء الله يف هذا البحث املنهج التاريخي 
والوصفي التحلييل؛ (nوذًجا). أما منهجي يف البحث 
فيكمن تلخيصه يف اآل�: قسمت البحث إىل قسم7 :

ملحة تاريخية موجزة عن دولة كندا .  -١

ملحة تاريخية موجزة عن دخول اإلسالم لدولة   -٢
كندا.

تدرج  مراحل  توضيح  موجزة  تاريخية  ملحة   -٣
تعليم اللغة العربية بكندا.

مراحل تطور الدراسات العربية بكندا "جامعة   -٤
أوتاوا " nوذًجا" .

الخا�ة وتشتمل عيل نتائج البحث والتوصيات.  -٥

ملحة تاريخية موجزة عن دولة كندا (٣):

: دولة يف  ( Canada) هي  باإلنجليزية        كندا 
وثالثة  مقاطعات   ١٠ من  تتألف  الش>لية  أمريكا 
و�تد   , القارة  من  الش>يل  القسم  يف  تقع   , أقاليم 

تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.
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الهادئ  املحيط  إىل  الرشق  يف  األطليس  املحيط  من 
يف الغرب , و�تد ش�الً يف املحيط املتجمد الش�يل.

     كندا هي البلد الثاÒ عاملياً من حيث املساحة 
الواليات  مع  املشرتكة  كندا  حدود  أن  ك�   , الكلية 
املتحدة من الجنوب والش�ل الغرä هي األطول يف 

.æالعا

قبل  السنî من  منذ آالف  مأهولة  كندا  أرايض      
مجموعات مختلفة من السكان األصليî  , مع حلول 
أواخر القرن الخامس عرش بدأت الحمالت الربيطانية 
والفرنسية استكشاف املنطقة , ومن ثم استوطنتها 

عىل طول ساحل املحيط األطليس .

جميع  من  يقرب  ما  عن  فرنسا  تنازلت       
مستعمراتها يف أمريكا الش�لية يف عام ١٧٦٣م بعد 
اتحاد  مع   ، ١٨٦٧م  عام  يف  السبع.  السنوات  حرب 
الش�لية عرب  أمريكا  بريطانية يف  ثالثة مستعمرات 
ذا  فدراليًا  كيانًا  باعتبارها  كندا  كونفدرالية تشكلت 

سيادة يضم أربع مقاطعات.

    بدأ ذلك عملية اتسعت فيها مساحة كندا وتوسع 
هذه  تجلت    , املتحدة  اململكة  عن  الذا=  حكمها 
االستقاللية من خالل ترشيع وستمنسرت عام ١٩٣١م 
عام ١٩٨٢م  كندا  قانون  ذروتها يف صورة  وبلغت   ,
الربملان  عىل  لكندا   Òالقانو االعت�د  قطع  والذي   ,

.Òالربيطا

    ك� أن كندا دولة فيدرالية يحكمها نظام دAقراطي 
�ثييل وملكية دستورية حيث امللكة إليزابيث الثانية 
قائدة للدولة. األمة الكندية أمة ثنائية اللغة حيث 
املستوى  رسميتان عىل  لغتان  والفرنسية  اإلنكليزية 

االتحادي.

تطوراً،   æالعا دول   Hأك من  واحدة  كندا  وتعد      
مواردها  عىل  وتعتمد  متنوعاً  اقتصاداً  �تلك  حيث 
الطبيعية الوفJة، وعىل التجارة وبخاصة مع الواليات 

املتحدة اللتان تربطه� عالقة طويلة ومعقدة.

    وكندا عضو يف مجموعة الدول الصناعية السبع 
ومجموعة الث�Ò ومجموعة العرشين وحلف ش�ل 
االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  األطليس 
الكومنولث  ودول  العاملية  التجارة  ومنظمة 
واألبيك  األمريكية  الدول  ومنظمة  والفرنكوفونية 
أعىل  من  واحداً  كندا  و�تلك   , املتحدة  واألمم 
التنمية  مؤرش  حيث   æالعا يف  املعيشة  مستويات 

البرشية يضعها يف املرتبة الثامنة عاملياً.

اللغة :     

اإلنجليزية  ه�  رسميتان  لغتان  كندا  يف        
امليثاق  الرسمية مذكورة يف  اللغة  ثنائية  والفرنسية, 
الكندي للحقوق والحريات وقانون اللغات الرسمية 
ولوائح اللغة الرسمية؛ يطبق من قبل مفوض اللغات 

الرسمية.

    تعامل اإلنجليزية والفرنسية عىل قدم املساواة 
املؤسسات  وجميع  والربملان  الفدرالية  املحاكم  يف 
االتحادية. للمواطنî الحق عند توفر الطلب الكايف 
أو  باإلنجليزية  االتحادية  الحكومة  خدمات  بتلقي 
استخدامها  األقليات  للغات  يضمن  بين�  الفرنسية، 

يف مدارسهم الخاصة يف جميع املقاطعات واألقاليم.

كيف وصل اإلسالم إىل كندا : 

   وصل اإلسالم إىل كندا عن طريق الهجرة ، حيث 
بدأت يف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي ، فسجل 
١٨٧١م   – هـ   ١٣٨٨ سنة  كندا  يف  السكان  إحصاء 
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والية  إىل  إسالمية  هجرات  ووصلت   ، مسل�   (١٣)
مدنة  يف  املسلمون  وعاش   ، مانيتوبا  ووالية   ، الربتا 
، ويف سنة ١٣١٩هـ – ١٩٠١م  ادمتون والك البيش 
وصل عدد املسلمØ يف كندا بØ (٣٠٠-٤٠٠) نسمة 
 Øوالسوري األتراك  املهاجرون من  املسلمون  وكان   ،
وصل  ١٩١١م   – هـ   ١٣٢٩ سنة  ويف   ،  Øواللبناني
من  أغلبهم  وكان   ، نسمة   (١٥٠٠) إىل  املسلمون 
أعادت  األوىل  العاملية  الحرب  أثناء  ويف  األتراك 
الحكومة الكندية معظم األتراك إىل بالدهم بسبب 
الحرب بØ بريطانيا وتركيا ، وشهدت الفرتة الواقعة 
بØ سنتي ١٣٢٩هـ- ١٣٧١هـ / ١٩١١ – ١٩٥١م !وا 
بطيئا يف الهجرة اإلسالمية إىل كندا ، وسجل إحصاء 
سنة ١٣٥٠هـ – ١٩٣١م (٦٤٥) مسل� معظمهم من 
السوريØ واللبنانيØ ، غ+ أن أهم الهجرات اإلسالمية 
خصوصا  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  أتت  كندا  إىل 
 Øاملسلم عدد  فوصل  -١٩٥١م  ١٣٧١هـ  سنة  بعد 
بكندا يف سنة ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م حوايل (٨٣) ألف 
التحقوا    ، الشباب  من  املهاجرين  ومعظم   ، نسمة 
بأع�ل يدوية ، كع�ل غ+ مدربØ ، وقدرت بعض 
املصادر اإلسالمية عددهم يف أواخر التسعينات من 
لكن   ، نسمة  ألف   (١٠٠) بـ  املايض  الهجري  القرن 
الجمعيات  اتحاد  رئيس  شلبي  يوسف  الشيخ  قدر 
اإلسالمية بكندا بـ (٢٠٠) ألف نسمة يف سنة ١٤٠٠هـ 
رابطة  ، وقدرهم يف سنة ١٩٨٨م مكتب  – ١٩٨٠م 
العا? اإلسالم يف تورنتو بكندا بحوايل ½ مليون مسلم 
، ومعظم املسلمØ سنيØ ، وعندما اشتد طلب كندا 
عىل األيدي العاملة ، زادت الهجرات اإلسالمية إليها 
العنارص  أفضل  من  املهاجرة  املسلمة  والعنارص   ،
املثقفة واملدربة مهنيا فحوايل (٥٠٪) من املهاجرين 
 ، الفنية  الثانية من ذوي املهن  العاملية  بعد الحرب 
لذلك يعمل قطاع كب+ من هؤالء يف الصناعة ، وينال 

املسلمون تقدير واحرتام املجتمع الكندي ، وLارس 
فرائض  ويؤدون  اإلسالم  شعائر  بكندا  املسلمون 

العقيدة يف ظل حرية األديان .

مناطق املسلم� بكندا: 

كندا  املسلمون يف ٣٦ مدينة من مدن  يعيش       
 ، الكندية  الواليات  معظم  يف  املسلمون  وينترش 
، ثم يف والية كوبيك  أونتاريو  فأكرب تجمع يف والية 
ووالية الربتا ، وكلومبيا الربيطانية ، ووالية مانيتويا ، 
ووالية سكاسكانشوان، ونوفاسكوشيا ، ونيوفوندالند 
 ، املسلمة  األقلية  معظم  الواليات  هذه  وتضم   ،
عدد  نصف  وحدها  أونتاريو  والية  يف  يعيش  حيث 
املسلمØ يف كندا ، يعيش أغلبهم يف تورنتو ويعيش 
أبناء األقلية املسلمة يف والية كوبيك ، معظمهم يف 
معظمهم  يعيش  الربتا  والية  ويف   ، مونرتيال  مدينة 
، وتنترش  ، وكالجاري والك البيش   Sأدمن يف مدينة 
أعداد أخرى يف ساسكتشوان ، ويف الواليات البحرية 
واملقاطعات الش�لية من كندا ، ويتكون املسلمون 
 ، Uبكندا من عدد العنارص املهاجرة من العا? العر
 Øوفلسط ، ، ومرص  ، واألردن  ، وسوريا  لبنان  ومن 
ومن الصومال ، ومن باكستان ، وبنجالديش ، وتركيا ، 
وإيران ، ومن عنارص من رشقي أفريقيا ، ومن أوروبا 
الرشقية ، وهناك عنارص مسلمة من البحر الكاريبي 
، والهجرات اإلسالمية الحديثة إىل كندا معظمها من 
املثقفØ والحرفيØ ، فهناك نخبة ممتازة من األطباء 
اإلسالمية  فالهجرة   ،  Øالجامعات واملهندس وأساتذة 
املثقف،  املسلم  الشباب  من  بكث+  أتت  الحديثة 
وحصل معظمهم عىل الجنسية الكندية ، ذلك أن كندا 
تشجع هجرة العقول واملهن ، أما الهجرة اإلسالمية 
القدLة بكندا فهي يف طريق الضياع والتاليش بسبب 
نتيجة هذا  ، وخروج أجيال ضائعة  املختلط  الزواج 
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الزواج ، ونتيجة ضعف هذه األجيال أمام التحديات، 
وقد عوض هذا دخول أعدادا من الكندي� يف اإلسالم.

أحوال املسلم� بكندا: 

      معظم املسلم� بكندا سنيون ، وهناك بضعة آالف 
من الشيعة اإلس0عيلية ويعمل املسلمون بكندا يف 
التحويلية  الصناعات  ، مثل قطاع  قطاعات متعددة 
وقطاع الخدمات ، والحرف األولية ، وهناك عدد من 
وأساتذة  كأطباء  املتقدمة  املهن  يف  يعمل  املسلم� 
الجدد  املهاجرون  ويحافظ   ، الكندية  بالجامعات 
اإلسالمية  وعاداتهم  تقاليدهم  عىل  املسلم�  من 
عقبة  أية  هناك  وليست   ، اإلسالم  شعائر  وإقامة   ،
تحول دون ذلك ، فحرية العقيدة مكفولة للجميع ، 
وPارس املسلمون بث الدعوة اإلسالمية عرب اإلذاعة 
والتلفزيون والصحف واملجالت فال توجد قيود عىل 

األنشطة الدينية . 

املؤسسات والهيئات اإلسالمية(٤): 

أوال: املساجد: 

أنشئ أول مسجد يف كندا يف سنة ١٣٥٧هـ – ١٩٣٨م 
يف مدينة ادمنتون عاصمة والية ألربتا ، حيث كانت 
أرسة  عرشين  من  لبنانية  مسلمة  جالية  تعيش 
بناء  واكتمل   ، العرب  املسلم�  جمعية  وتكونت 
املسجد يف نوفمرب ١٩٣٨م ، وبزيادة عدد املسلم� 
املهاجرين إىل كندا زاد عدد املساجد وأماكن الصالة .

مساجد والية انتاريو : 

املساجد  من  العديد  يوجد  تورنتو  مدينة  يف      
اشرتت  اإلسالمية حيث  تورنتو  مسجد جمعية  منها 
كنسية قدPة وحولتها إىل مسجد ، ونشب خالف ب� 

واملهاجرين  املسلمة  األقلية  من  القدماء  املهاجرين 
عبد  بن  فيصل  امللك  له  املغفور  وتدخل   ، الجدد 
دوالر   (١٢٥٫٠٠٠) مبلغ  فدفع  سعود  آل  العزيز 
لرشاء املسجد من أعضاء الجمعية القدماء وشكلت 
جمعية حديثة إلدارة املسجد الجامع بتورنتو ، وتقام 
الدروس  به  وتلقى   ، الج0عة  صلوات  املسجد  يف 
جمعية  أقامته  آخر  مسجد  تورنتو  ويف   ، الدينية 
الجامع  من  أصغر  ومسجدها   ، اإلسالمي  املركز 
السابق ذكره ، وتربز أهميته يف وجوده بحي آخر ، 
وهناك تعاون ب� املرشف� عىل املسجدين بتورنتو ، 
 nويوجد مسجد املؤسسة اإلسالمية ، واملسجد الكروا
، ومسجد النور ، ومسجد املدينة باإلضافة إىل عدة 
 ، مصليات ويف مدينة اوتاوا ، مركز متواضع للصالة 
أقامته جمعية أوتاوا اإلسالمية ورشعت الجمعية يف 
وألحقت   ، االنتهاء  وشك  عىل  حديث  مسجد  بناء 
وساهم  املسلم�  أبناء  لتعليم  مدرسة  بتصميمه 
املغفور له امللك فيصل rبلغ (٥٤٫٠٠٠) دوالر دفعت 

يف سنة ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤م . 

، اشرتت جمعية هاملتون      ويف مدينة هاملتون 
لبناء  املدينة  خارج  هكتارات  خمسة  اإلسالمية 
مسجد ومركز إسالمي ومدرسة ومقربة ، ويف مدينة 
سنة  يف  مسجد  لندن  مسجد  جمعية  بنت  لندن 
 ، مسجد  وندرس  مدينة  ويف   . ١٩٦٥م   – ١٣٨٥هـ 
منذ  تشييده  يف  اإلسالمية  وندرس  جمعية  ورشعت 
سنة ١٣٨٠هـ- ١٩٦٠م ، وهناك عدة مواضع للصالة 

. uيف مدن كنجزتون ، هسبلر وثندر

مساجد والية كوبيك :

    الوالية الثانية من حيث عدد األقلية املسلمة بكندا 
، ففي سنة ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م استأجرت جمعية املركز 
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مونرتيال  مدينة  وسط  يف  شقة  بكوبيك  اإلسالمي 
واستخدمتها كمصىل ، ثم رشعت يف بناء مسجد يف 
مونرتيال ، وتم البناء سنة ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م ، وأقيم 
املسجد بالجهود الذاتية ، وألحقت باملسجد مدرسة 
عدد  زاد  ولقد   ،  æللمسلم وناد  إسالمي  ومركز 
وبدأ  إتحاد  لرعايتها  وتشكل  مونرتيال  يف  املساجد 

دوره مع االتحاد اإلسالمي . 

مساجد والية ألربتا : 

يف هذه الوالية أقدم جمعية إسالمية بكندا يف مدينة 
أدمنت وهي جمعة املركز اإلسالمي الكندي ، وبنت 
 . ١٩٣٨م  ١٣٥٧هـ-  سنة  يف  كندا  يف  مسجد  أقدم 
وأطلق عليه مسجد الرشيد ، وبدأت الجالية يف إنشاء 
مسجد جديد منذ بضعة سنوات ، والجالية املسلمة 
يف أدمنت يف حالة سيئة من الناحية العقائدية ، لذا 
فهي يف حاجة ماسة إىل إمام نشيط يحارب ظاهرة 
 ، الكندي  املجتمع  يف  واالندماج  املختلط  الزواج 
، وألحق باملسجد واملركز  ويف أدمنت مركز إسالمي 

مدرستان .

      ويف مدينة كالجاري جمعية كالجاري اإلسالمية 
، تأسست يف السبعينات من القرن الهجري املايض ، 
بكندا  الجاليات  أنشط  من  هناك  املسلمة  والجالية 
اىل مسجد  كنيسة وحولتها  الجمعية  اشرتت  ولقد   ،
جديدا  مسجدا  وبنت   ، -١٩٦٠م  ١٣٨٠هـ  سنة  يف 
عىل مساحة (٨٠٠٠) مرت مربع ، وألحقت به مدرسة 
ومكتبة وصالة لالجت?عات ، ويف مدينة الك البيش 
تشكل األقلية املسلمة نسبة عالية بæ سكان البلدة .

البيش  الك  جمعية  املسلمة  الجالية  وأسست       
اإلسالمية العربية يف سنة ١٣٧٧هـ – ١٩٥٧م وبنت 
الجمعية مسجدها يف العام التايل ، وألحقت مدرسة 

باملسجد يف سنة ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م . 

مساجد والية كولومبيا الربيطانية: 

       عدد األقلية املسلمة بهذه الوالية يقارب عددهم 
يف والية ألربتا ، ونصف أفراد الجالية املسلمة يف مدينة 
فنكوفر ، وتأسست بها جمعية كوملبيا اإلسالمية منذ 
فيجي  جزر  مسلمو  عليها  ويرشف   ، سنة   æأربع
املهاجرون إىل كندا ، وأنشأت الجمعية منذ تأسيسها 
مركزا مؤقتا للصالة ، وهي بصدد بناء مسجد ومركز 
إسالمي حديث Hدينة فنكوفر، ويف مدينة فكتوريا 
جمعية إسالمية أنشأت مركز مؤقتا للصالة ، كذلك 

يوجد مركز للصالة يف مدينة كاملوبس .

مساجد الواليات األطلسية :

     تأسست بهذه الوالية جمعية الواليات البحرية 
نوفاسكسشيا ومركزها  ، يف والية  اإلسالمية  الكندية 
يف مدينة دارKون ، واستأجرت شقة كمركز تقام فيه 
هي  إسالمية  مدرسة  املركز  بهذا  وألحقت   ، الصالة 
جمعية مسلمي األرض الجديدة ، ومركزها يف عاصمة 
الوالية مدينة جونز وبها مركز للصالة ، وهناك مركز 

ومسجد إسالميا يف مدينة هاليفكس .

مساجد مانيتوبا :

منذ  وينبج  مدينة  يف  إسالمية  جمعية  تكونت      
يف  مسجد  بناء  يف  ورشعت   ، عاما   æثالث من   Oأك
وينبج ملحق به مركز إسالمي ، وهناك مركز إسالمي 

ومصىل Hدينة براندون .

مساجد والية سسكتشوان :

يف  الوالية  بهذه  املسلمة  االقلية  نصف  تعيش      
مدينة رجنيا ، وتكونت بالوالية جمعية سسكتشوان 
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يف  وآخر   ، رجنيا  مدينة  يف  فرع  ولها   ، اإلسالمية 
 ، رجينيا  يف  منزال  الجمعية  واشرتت   ، سسكتون 
سسكتون  ويف   ، ومسجد  إسالمي  كمركز  واستخدم 

مركز ومقر للصالة .

ثانيا : املراكز والهيئات اإلسالمية بكندا :

يف  والجمعيات  والهيئات  املؤسسات  عدد  يبلغ      
وجاءت  كندية،   مدينة   ٣٦ يف  تنترش    ،٩٦ كندا 
الحرب  لتأسيس مراكز إسالمية بعد  املحاوالت  أوىل 
العاملية الثانية، وتطورت أعدادها حتى  وصلت اآلن 

إىل ٣٥ مركزا إسالميا.

اللغة العربية يف كندا (٥):

كندا.  يف  متزايداً  انتشاراً  العربية  اللغة  تشهد       
ويعود الفضل يف ذلك بالدرجة األوىل إىل ارتفاع عدد 
الهجرة  بفعل   Iسي ال   ، عربية  أصول  من  السكان 
 Lالسكا اإلحصاء  ويفيد  كندا.  إىل   Mالعر  Nالعا من 
إن  قالوا  كندياً   ٤٧٠٩٦٥ أن  ٢٠١١م  لعام  الكندي 
العربية هي اللغة أو إحدى اللغات التي يتحدثون 

بها يف املنزل.

     والعربية هي لغة اإلسالم الذي يدين به نحو من 
مليار ونصف املليار إنسان حول العاN، من بينهم نحو 
من مليون يف كندا. ويزيد هذا من أهمية لغة الضاد 
، كI أن العربية أصبحت يف كانون األول (ديسمرب) 
 ، املتحدة  األمم  منظمة  يف  رسمية  لغة  ١٩٧٣م 
تأسيسها  عند  اعتمدت  قد  األممية  املنظمة  وكانت 
يف عام ١٩٤٥م ، خمس لغات رسمية هي اإلنكليزية 
والفرنسية والروسية والصينية املندرينية واإلسبانية، 
وهذا التطور منح العربية أهمية N تكن تعهدها من 
 Iقبل يف املحافل الدولية واألوساط الدبلوماسية ، ك

أن األحداث والتطورات يف العاملb العرM واإلسالمي، 
إضافة إىل األحداث املتصلة باإلسالم، حول العاN أو 
به  بأس  ال  عدد  تساهم جميعها يف حمل  كندا،  يف 
من األكادgيb والباحثb الكنديb عىل دراسة اللغة 
لغة  عديدة دروس  كندية  وتوفر جامعات  العربية. 
عربية ودروساً عن الحضارة العربية, هذا إضافة إىل 
العربية  باللغة  أن صحفاً ومطبوعات عديدة تصدر 

يف كندا.

بـ"كندا"  اإلسالمية  املدارس  تقدم  بالذكر  وجدير     
نجاًحا ملحوظًا عىل املستوى التعليمي؛ حيث تجمع 
اللغة  إىل  إضافة  الحكومية،  الدراسية  املقررات   bب
يجعلها   Iم اإلسالمية؛  والدراسات  والقرآن  العربية 
, من  بتمييز، وخاصة ثالث مدارس إسالمية  تحظى 
لتقييم  طبًقا   - التي  أبرار"  "مدرسة  املدارس  تلك 
بـ"أنتاريو"  الـ٢١٧٤  املدارس  لتقييم  فرازر"  "معهد 
عىل  االبتدائية  "أوتاوا"  مدارس  قمة  يف  جاءت   -
 ،٪٩٤ بنسبة  والرياضيات  والقراءة  الكتابة  مستوى 
يف حb حصلت "مدرسة املؤسسة اإلسالمية" ملدرسة 
املرتبة  يف   tلتأ  ٪١٠٠ عىل  اإلسالمية  "سكاربور" 
والتي  الفرقان"،  "مدرسة  إىل  باإلضافة  وهذا  األوىل، 
يتعلمون  طالبًا   ٢٨٠ تضم  والتي  أبرار  مدرسة  تَتبع 

القرآن والدراسات اإلسالمية .

اللغة العربية يف اتاوا:

العاصمة  Ottawa) هي   : (باإلنجليزية  أوتاوا       
االتحادية أو الفيدرالية لكندا، ورابع أكرب مدنها , تقع 
يف وادي أوتاوا (باإلنجليزية: Ottawa Valley) رشق 
لنهر  الجنوبية  الضفة  أونتاريو ممتدة عىل  مقاطعة 
كيبك  مقاطعة  مع  طبيعياً  حداً  يشكل  الذي  أوتوا 
مدينة  عن  أوتاوا  ويفصل   ،(Quebec (بالفرنسية: 
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 Hull هول  (أو   (Gatineau (بالفرنسية:  غاتينو 
مقاطعة  تقع ضمن  التي  القد�ة)  التسمية  حسب 
كيبك ، ومن املمكن اعتبار املدينت� (أوتاوا وغاتينو) 
ورغم  مقاطعت�  يف   Õانفصاله رغم  واحدة  منطقة 
اختالف اللغة بينهÕ، إذ يتحدث أغلب أهل غاتينو 
الفرنسية والتي هي لغة اإلقليم إىل جانب اإلنكليزية 
كلغة رسمية ثانية، بينÕ يتحدث أغلب أهل أوتاوا 
كلغة  أحياناً  الفرنسية  يتحدث  وبعضهم  اإلنكليزية 

رسمية ثانية.

اللغات  ثالثة  مؤخرا  العربية  اللغة  أصبحت      
املتحدثة بعد اإلنكليزية والفرنسية، حيث بلغ عدد 
أي   (٦)٤٧,٤٢٥ وغاتينو  أوتوا  يف  بالعربية  املتحدث� 
 ،١,٢١٥,٧٣٥ البالغ  السكان  عدد  من   ٪٣ يفوق  ما 
العدد بشكل  ارتفع هذا  حسب إحصاء عام ٢٠١١. 
كب8 خالل السنوات األخ8ة حيث كان قد بلغ ٣,٨٩٠ 

حسب إحصاء عام ٢٠٠٦م .(٧)

الدراسات العربية يف أوتاوا – كندا (٨):

أهم مميزات جامعة أتاوا :

تتمتع جامعة أتاوا ;ميزات منها: 

للحكومة  الرسمية  العاصمة  يف  تقع  أنها   -١
االتحادية أو الفيدرالية لكندا.

جامعة ثنائية اللغة " حيث أنها تعطي الدروس   -٢
باللغت� :االنجليزية ، والفرنسية ؛ بحسب رغبة 

الدارس.

فهي   ،  Dالعا جامعات  عىل  منفتحة  جامعة   -٣
وامللحقيات  للسفارات،  مركز  هي  مدينة  يف 

الثقافية ، العربية وغ8 العربية .

الخدمات  جميع  بتوف8  تتميز  اتاوا  جامعة   -٤
للطالب الدارس� بها ؛ ملوقعها املتميز يف سنرت 

املدينة .

         ووجدت ظاهرة جديدة تتمثل يف نجاح تجربة 
نرش اللغة العربية وآدابها وثقافتها يف جامعة أوتاوا، 
يف كندا، وكذلك يف بعض جامعات الواليات املتحدة 
،  فَمن هو وراء هذه التجربة الناجحة ، يف نرش لغة 
املتحدة  والواليات  كندا  يف  وتعزيزها  وآدابها  الضاد 

األم8كية؟.

     األستاذ الدكتور عبد الله جرجس الحاج عبيد، 
املؤّسس- الرئيس لكريس الدراسات العربية يف جامعة 
األدمغة  أحد  هو  فيها،  العربية  اللغة  وأستاذ  أوتاوا 
العربية املهاجرة من لبنان، ولد يف العام ١٩٣٩م يف 
مدينة أميون، عاصمة قضاء الكورة (محافظة لبنان 

الشÕيل) 

     قد هاجر وعقيلته قرساً، إىل كندا صيف العام 
 – (١٩٧٥م  لبنان  يف  األهلية  الحرب  إبان  ١٩٧٦م، 

١٩٩٠م) 

حيث غادر لشهر العسل يف عام ١٩٧٦م كÕ يح\ 
لنا : "  كنت وزوجتي يف البحر الكاريبي لقضاء شهر 
يشء  كل  دمرت  الحرب  أن  بلغت  عندما   ، العسل 
يف لبنان ، وقيل يل ابقى حيث أنت ، فتقدمت إىل 
كندا بطلب العمل والحقيقة أنني D أكن أحمل أي 
ثبوتية لشهاداc آن ذاك فقد كنت يف رحلة  أوراق 
شهر عسل وعىل نيت العودة إىل لبنان لبيتي وعميل 
هناك ، وعليه تقدمة بطلب إىل كندا بالعمل وطلب 
مني شهادات مÕرسة ملهنة التدريس ، فذكرت لهم 

تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.
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أنني ال أملك من ذلك يشء ، وهل هناك كندا ثانية 
لÖ أعمل وأÔ بخربة لهم ؟ وعليه تم قبويل للتدريس 
بجامعة  والتحقت   ، والثانوي  املتوسطة  املدارس  يف 
 åمن جديد أل ìاحصل عىل شهادة املاجست Öاتاوا ل
فقدت ما يثبت حصويل عليها ، وتخرجت وطلبوا أن 
، فعملت  لتمكني من مجال تخصيص  أعمل معهم 
العربية  للدراسات  مركز  أنشاء  يف  وفكرت   ، معهم 
وأيضا  لغتي  هي  والتي   , العربية  اللغة  لتدريس 
العربية  مجال اختصايص ، ولرغبتي يف نرش ثقافتي 
كلية   " تسمى  والتي  اآلداب  كلية  لعميد  فكتبت   ،
كربيات  من  تعترب  والتي   - أوتاوا  بجامعة   " الفنون 
اللغة  لتعليم   ، كندا  يف  العايل  التعليم  مؤسسات 
العربية وآدابها فيها- بذلك وكانت رسالة صغìة جدا 
وهي : أنني أرغب يف انشاء مركز للدراسات العربية 
، وانتم ال 6لكون ذلك ، وكانت رسالة قصìة جدا ال 
وطلب  بالفكرة  فرحب   , الواحدة  الصفحة  تتعدى 
مقابلتي و; أكن أعرفه مسبقا ، وخالل نصف ساعة 
6ت موافقة عميد كليّة اآلداب عىل الطلب ، ومنحه 
تم  وعليه   , نوعه  من  الرائد  تنفيذ مرشوعه  سلطة 
عرض املوضوع عىل مجلس الكلية , ومجلس الجامعة 
 , ١٩٨٢م  عام  يف  املركز  وفتح  عام  مدة  ذلك  وأخذ 

وبدأت بـ٢٥ طالبًا " .

     نتيجة نجاح مبادرة الربوفسور عبد الله، يف نرش 
العربية،  الجاليات  أبناء   Lب بخاصة  العربية،  اللغة 
منحته كندا جائزة الحاكم العام للبالد ، والتي 6نح 
عادًة باسم ملكة اململكة املتحدة، حيث ال تزال كندا 
امللكة  من  تقديراً  هذا  وجاء   ،åالربيطا التاج  تتبع 
والرتبية  العلم  يف  وإسهاماته  إلنجازاته  الربيطانية 
والتعليم، باإلضافة إىل نرش اللغة العربية، خالل فرتة 

6تد ألكW من ٣٠ سنة يف كندا.

    هكذا بادر عبد الله بتجربته الرائدة ما إن استقر 
غياب  الله  عبد  الربفسور  اكتشف  حتى  أوتاوا،  يف 
فيها  Xا  العربية،  الجاليات  أوساط  العربية يف  تعلّم 
، من  ، والحظ نشوء أجيال كندية  اللبنانية  الجالية 
أصول عربية ، ترتبط بشكل واٍه مع الوطن األم ، أي: 
؛ لذلك  البيت  لها يف  ال يتعدى ذلك ما نقله األهل 
سعى منذ البدء إىل نقل خربته الشخصية يف مجال 
استمع  عندما  وتشّجع   ، لبنان  يف  والتعليم  الرتبية 
دبانة  بيار  الكندي   –  åاللبنا (الشيخ)  السناتور  إىل 
كان  الذي   ، صيدا  مدينة  إىل  جذوره  تعود  الذي   ،
وزيراً يف حكومة كندا الفيدرالية ، يومذاك ، يتحدث 
يف  االنخراط  عن  العربية  الجاليات  من  جمع  أمام 
كندا ورضورة إسهام أبناء الجالية اللبنانية بخرباتهم 
كندا  مجتمع  يف  والعلمية  األكادdية  وكفاياتهم 

املتعدد األعراق والجنسيات.

أعداد غفìة  فيها  تدفقت  تزامن ذلك مع فرتة      
الحرب يف  كند؛ بسبب  إىل  املهاجرين   Lاللبناني من 
خالل  ألفاً   ٧٥ إىل  تعدادهم  وصل  بحيث  بالدهم، 

األعوام ١٩٧٦م – ١٩٨٩م.

الليسانس يف  الذي يحمل شهادة   ،    كان عبدالله 
قد   ، اللبنانية  الجامعة  من  وآدابها  العربية  اللغة 
ألبناء  العربية  بتعليم  تُعنى  مدارس  غياب  الحظ 

املهاجرين الجدد.

        بدأ د. عبد الله برنامجه يف تعليم اللغة العربية 
يف العام ١٩٨٢م، انطالقاً من ٢٥ طالباً وطالبة , ثّم 
توّسع هذا الربنامج الرائد، بسبب النجاح الذي حققه 
، إىل تقديم مقررات عن الحضارة العربية الكالسيكية 
والحديثة (أضيفت يف العام ١٩٨٤م) واآلداب العربية 
، وتضّم املقررات : الشعر واألدب والقّصة واملرسح 
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، باإلضافة إىل أك� من عرشين مادة يف أصول اللغة 
والقواعد واملخاطبة للمستويات الثالثة كافة : املبتدأ 
، املتوسط ، املتقّدم , ثم ما لبث أن توّسع الربنامج 
يف السنوات الالحقة ليصل العدد يف العام ٢٠١٦م إىل 

أك� من ألف طالب.

يقول د . عبدالله يف ذلك (٩) : " لقد حملت عشقي 
تعدد  عىل  يقوم  الذي  كندا"   " املضياف  البلد  إىل 
االصيل  ابراز  عىل  يشجع  بل  ال  ويسمح  الثقافات 
دراسات  إلنشاء  فرصة  ذلك  يف  فرأيت   ، للمغرتب0 

عربية ، وتحقق يل ما حلمت به.

     ففي العام ١٩٨١م اعلنت عن رغبتي واستعدادي 
 " آنذاك  اآلداب  كلية  لعميد  إلنشاء دراسات عربية 

مارسيل هاملن " فوافق بح<س .

 , التعليم  وطرائق  الربنامج  بإعداد  فقمت      
وBان0  اثن0  العام  يف  العربية  اللغة  تدريس  وبدأ 
ملجموعة من الطالب الكندي0 بلغ عددهم خمسة 
للطالب  االول   : صف0  عىل  توزعوا  طالبًا  وعرشين 

االنكلوسكسون0، واآلخر للطالب الفرنكوفوني0 .

   وقد بلغ عدد الطالب املنتسب0 إىل كريس الدراسات 
النجاح  وهذا   ، طالبًا  BاLائة  ٢٠١٦م  حاليا  العربية 
متخط0  دؤوب  وعمل  متواصل  جهد  بعد  حصل 

الصعوبات ومناورات املرتبص0 بلغتنا ًرشا " .

للدراسات  كرسياً  ليصبح  الربنامج  تطّور 

العربية(١٠):

     بسبب عوامل توّسع برنامج تعليم اللغة العربية، 
تطويره  من  بّد  ال  كان  الطلبة،  وعدد  مواده،  وك�ة 

ليصبح كرسياً (أستاذية) للدراسات العربية يف العام 
١٩٨٨م، وذلك Tيزانية وصلت إىل مليوR دوالر.

   والجدير بالذكر، إن الكريس القت تشجيعاً بالدعم 
املعنوي من مختلف سفراء الدول العربية ، ولقد تّم 
اعت<د مبلغ وقدره ٦٠٠ ألف دوالر ملساعدة الطلبة 
ثقافتها  وبالتايل   ، وآدابها  الضاد  لغة  بتعلّم  الراغب0 

وحضارتها.

      تطّورت املناهج الدراسية ، يف كريس الدراسات 
٢٠٠٣م  العام  ففي   ، الالحقة  األعوام  يف   ، العربية 
يف  صغرى  ليسانس  شهادة  أوتاوا  جامعة  أقرّت   ،
الدراسات العربية ، ويف العام ٢٠٠٦م ، أُضيفت مادة 
السين< العربية، إال أن الخطوة الكربى كانت يف إقرار 
شهادة ليسانس كاملة يف الدراسات العربية يف العام 

٢٠٠٩م .

   ك< أضيفت مادة الثقافة العربية الشعبية يف العام 
ذاته ، وبهذا التوسع يف الدراسات ، أصبحت جامعة 
أوتاوا فريدة من نوعها يف منطقة أمZكا الش<لية ، 
ويعود ذلك إىل أنها ]يزت عن الشهادات يف جامعات 
بالدراسات  ، أو  أخرى يف تخّصصها بالرشق األوسط 
اإلسالمية ؛ ونتيجة ذلك أصبحت الجامعة تستقطب 
املتحدة  والواليات  كندا  أرجاء  مختلف  من  الطلبة 

وحتى املكسيك.

كليات  يف  العربية  الدراسات  إن  بالذكر  جدير      
مواد  إقرار  تّم  كذلك، حيث  توّسعت  أوتاوا  جامعة 
الفلسفة  ، وعن  التاريخ  العرa يف فرع  التاريخ  عن 
العربية يف فرع الفلسفة ، ك< قّدمت كليّة الرتجمة 
شهادة علوم الرتجمة من اللغات العربية والفرنسية 

واإلنكليزية وإليها ، لعدد من الطلبة العرب.

تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.
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    يتوزع دارسو اللغة عىل أربعة مستويات: مبتدئ، 
عىل  الحضارة  ودارسو  ومتطور،  ومتقدم،  متوسط، 

ثالثة صفوف :

 Ìالسومري عهد  منذ  يبدأ   ، ووسيط  قديم  األول:  
وحتى نهاية القرن الثامن عرش .

الثاí: حديث ومعارص يبدأ منذ العام ١٧٩٨م وحتى 
يومنا هذا.

الثالث : يتناول الثقافات الشعبية .

 òثابة مدخل إىل األدب العرý يضاف إليها صف     
اإلسالم  بصدر  ومرورا   ، الجاهيل  العرص  من  بدءا   ،
االنحطاط  وعرص   ، والعبايس  األموي   Ìوالعرصي  ،
للعرص  أيضا  يعرض  ك+   ، النهضة  عرص  وحتى   ،

األندليس .

يتناول  آخر  ، وصف  العربية  للسين+   : آخر  وصف 
. Ìمساه+ت العرب الكندي

في+  والفرنسية،  باإلنجليزية  تعطى  املواد  كل هذه 
تعطى دروس العربية بكلتيه+ وبالعربية.

 (٨٠٠) إىل  طالًبا   (٣٠) من  الدراسات  كريس 
طالًبا(١١):

: " ضم  الله  العربية د. عبد  اللغة      يقول أستاذ 
الكريس ٣٠ طالباً كندياً من أصل عرò (أغلبهم من 
لبنان) يف عام تأسيسه ١٩٨٢م ، جاء ذلك مع الهجرة 
البالد  يف  الداخلية  الحرب  أثناء   ، اللبنانية  القرسية 
واآلخر  فرنيس  أحده+   ،  Ìصف إىل  الطلبة  وتوزع 
إنكليزي اللغة ، أما اليوم ٢٠١٦م ، فتضّم  " الكريس"  
املذكورة أكM من ٨٠٠ طالب وطالبة ، يتوزعون عىل 
، باإلضافة  ، وتشمل حالياً  ١٣ صفاً "حصة دراسية" 

إىل تدريس اللغة ودراسة الحضارة العربية ، بشّقيها 
من  بدءاً   ، العربية  اآلداب  دراسة  والجديد،  القديم 
الجاهلية وحتى العرص الحديث وهي تُعطى  عرص 
العربية   Ìباللغت واآلداب  الحضارة  صفوف  يف 
بالعربية  Sاذج  إعطاء  مع  ذلك   Tويأ  ، واإلنكليزية 
ملن يحسنوها ، من الطلبة ، وهي بالطبع مرتجمة إىل 

اإلنكليزية والفرنسية للطلبة كافة ".

الربامج الحالية(١٢):

     Vكن لطالب الدراسات العربية أن يحصلوا عىل 
 ، (credit ) ، ٣٠ رصيدا " minor " شهادة صغرى

. (credit) ٤٢ رصيدا (major) وشهادة كربى

والشهادة الكربى (major) قررت حديثا وبدأت عام 
٢٠١٢م ، وهي األوىل من نوعها يف كندا .

   ك+ أننا ساهمنا يف إدخال تدريس الفلسفة العربية 
 òالعر العا]  تاريخ  وتدريس  الفلسفة،  دائرة  يف 

القديم والحديث يف دائرة التاريخ.

بفضل  الحلم  وتحقق   ، حل+  كانت  فالبداية       
من الله ثم تضافر الجهود والسعي الحثيث وتشجيع 
السفارات العربية يف أتاوا وملحقياتها الثقافية ، وابناء 
الجاليات العربية وبصورة خاصة إداري جامعة أتاوا، 
الذين لقيت منهم كل تعاون لض+ن نجاح الدراسات 

واستمراريتها .

انفتاح جامعة أوتاوا عىل العرب (١٣):

الله أن جامعة أوتاوا ترتبط يف  ونعرف من د. عبد 
جامعات  مع  واتفاقات  ýعاهدات  الحارض،  الوقت 
تعاون  اتفاقية   Ìاألربع تعدادها  يجاوز  عربية 
وتبادل مع جامعات من اململكة العربية السعودية ، 
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الكويت، سلطنة ُع�ن، العراق، لبنان، األردن، تونس، 
املغرب ، موريتانيا.

ويقول يف ذلك :" ومن أقدم هذي العالقات ، العالقة 
العربية  اململكة  بجده  عبدالعزيز  امللك  مع جامعة 
إىل  يتدفقون  العرب  الطالب  جعل  م�  السعودية، 
الحديثة  العلوم  لنهل  ملحوظ  بشكل  أتاوا  جامعة 
إلغنائها  "األم"   ، بلدانهم  إىل  والعودة  منابعها  من 
األطباء  مئات   " تطويرها  واملساهمة يف  اكتسبوا  !ا 

السعودي$ تخرجوا من جامعة أتاوا". 

عىل  من  العربية  الدراسات  كريس  قدم  ك�        
بحضارتنا  عرّفت  التي  املحارضات  مئات  منربه 
العربية ، قد1ها وحديثها , والرتاث والقضايا الرتبوية 
العر2  عاملنا  تهم  التي  والسياسية  واالجت�عية 
العربية  سفارتنا  نشاطات  مركز  بذلك  فغــدت  ؛ 

وضيوفهم الوافدين إىل العاصمة الكندية .

وعىل سبيل املثال أذكر أن االحتفال !ئوية السعودية 
تم يف جامعتنا.

   هذا باإلضافة إىل ادخال الكتاب العر2 إىل مكتبات 
جامعة أتاوا معتمدين طريقة فهرسة الكتب املتبعة 
باللغة  فالكتب   ، االمريكية  الكونغرس  مكتبة  يف 
العربية أصبحت منترشة بأعداد كب=ة يف كل كليات 
الجامعة ، وخصوصا املكتبة املركزية ؛ خدمة للطالب 
 , خاصة  بصورة  عر2  أصل  من  واملنحدرين  العرب 
والجاليات العربية التي تزداد يوما بعد يوم بصورة 

عامة ". 

 وال تقترص االتفاقات مع البلدان العربية، املذكورة 
عىل جامعة واحدة، بل تضّم مجموعة من الجامعات 

يف البلد الواحد.

الخا�ة وأهم التوصيات :

أهمية اللغة العربية لغ= الناطق$ بها .

الناطق$  اللغة العربية عند غ=  من أهداف دراسة 
بها:

عرص  يف  خاصة  العربية  الحضارة  عىل  التعرف   -١
العوملة .

للعمل يف الدول العربية والتمكن من الحصول   -٢
عىل الفرص الوظيفية فيها.

والذين  الدبلوماسي$،  من  السن  صغار  تهيئة   -٣
البلدان  يف  الدبلومايس  للعمل  توجيههم  يتم 

العربية.

باللغة  لإلملام  الكندي  الجيش  أفراد  تهيئة   -٤
والثقافات العربية.

تهيئة فئات من الرشكات الكندية والتي ترتبط   -٥
بعقود عمل لدى البلدان العربية.

تعليم أبناء املهاجرين الذين ال ينطقون العربية؛   -٦
لتعليمهم أصول الدين واللغة األم. 

      وتختلف النسب يف امللتحق$ للدراسة يف الفصل 
من  واالقتصادية  السياسية  األحوال  بحسب  الواحد 

وقت آلخر .  

أهم التوصيات :

زيادة الجهد وامليض قدًما يف استك�ل أهدافنا   - ١
الرامية لخلق دراسات عليا يف الدراسات العربية 

تكون األوىل من نوعها يف أمريكا الش�لية.

دراسة  عىل  لتشجعيهم  للطالب  منح  تقديم   -٢

تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.
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لغتنا وثقافتنا وتاريخنا.

تقديم جوائز مالية للطالب املتفوق� " األجانب   -٣
للرتاث  وتقديرًا  احرتاًما  يظهرون  الذين  طبًعا" 
والتقاليد العربية، ولدور العرب يف بناء الحضارة 

اإلنسانية قدâًا وحديثًا.

تكريم األكادâي� الذين دافعوا ويدافعون عن   -٤
الحقوق العربية، وشجعوا ويشجعون الدراسات 

العربية، واحرتام القيم والخصائص العربية.

تزويد املكتبة الجامعية ÿجموعات من الكتب   -٥
املعارصة،  العربية  باللغة  املكتوبة  العربية 
قواعد  قصص،  شعر،  (أدب،  الفهم  السهلة 
باإلنجليزية  مرتجمة  وأخرى  تاريخ..)  نحوية، 

والفرنسية، لدراسات عربية حضارية...

مكتبة البحث:

أوالً: كتب عنت باللغة العربية عند غ* الناطق� بها:

 NHS Pro0le, Ottawa .إحصاءات كندا، ٢٠١٣  -١
Gatineau, CMA, Ontario -, ٢٠١١ املسح 

السكا8 الوطني لعام ٢٠١١.

لتعليم  الخاصة  املراكز  تواجه  التي  التحديات   -٢
للناطق� بغ*ها يف مرص، إعداد إسالم  العربية 

يرسي عيل – ٢٢ يناير, ٢٠١٣-

قراءة  بها  الناطق�  لغ*  العربية  اللغة  تعليم   -٣
منهجية وميدانية، للباحث: عبد  السالم فزازي 
والعلوم  اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  شعبة   :

االنسانية أكادير املغرب .

يف  بها  الناطق�  لغ*  العربية  (تعليم  ندوت   -٤
املجتمع املعارص: اتجاهات جديدة، وتطبيقات 

الزمة) ، د. رشدي أحمد طعيمة .

طرق تدريس اللغة العربية للناطق� بغ*ها . د.   -١
نرصالدين إدريس جوهر.

صحيفة أوتوا سيتيزن. موقع كندا دوت كوم.  -٢

 Origin of the Name, Canada"".  -٣
Canadian Heritage. ٢٠٠٨. ٢٠١١م.

 Nuevas" .(٢٠٠٩) Maura، Juan Francisco  -٤
 aportaciones al estudio de la.toponimia
 ibérica en la América Septentrional en

 el siglo XVI". Bulletin of Spanish

 Naming Canada: .(٢٠٠١) Rayburn، Alan  -٥
Stories of Canadian Place Names(الطبعة 
 .٢nd). University of Toronto Press

.٠٨٠٢٠٨٢٩٣٩ ISBN .صفحات ١–٢٢

 Hvithamar,  .(٢٠٠٩)  O'Toole، Roger  -٦
 Annika; Warburg, Margit; Jacobsen,
 Holy nations and النارش.   ,Brian Arly
 global identities : civil religion,
 .nationalism, and globalisation. Brill

.٩٧٨٩٠٠٤١٧٨٢٨١ ISBN .صفحة ١٣٧

 Canada  .(٢٠٠٨) النارش   ,Buckner, Philip  -٧
 and the British Empire. Oxford
University Press. صفحات ٣٧–٤٠, ٥٦–٥٩, 

.١١٤, ١٢٤–١٢٥

 .(٢٠٠٥-٠١-٢٧)  Statistics Canada  -٨
 Population by mother tongue, by"
 province and territory". Statistics
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.Canada

 .(٢٠٠٥-٠١-٢٧)  Statistics Canada  -٩
 Population by knowledge of o�cial"
 language, by province and territory".

.Statistics Canada

 Historical  .(١٩٨٣)  (.Leacy, F. H. (ed  -١٠
 statistics of Canada. Ottawa: Statistics

.Canada

ثانيا: املؤسس للدراسات العربية يف جامعة "أتاوا" .

يف  ومجهوداتها  املسلمة  العربية  الجاليات  ثالثا: 
الحفاظ عىل تعليم اللغة العربية.

سيتم  والتي  العربية  اللغة  يف  املؤلفة  الكتب  رابعا: 
االطالع عليها من خالل مكتبة جامعة أوتاوا.

املصادر واملراجع

 NHS Pro!le, Ottawa - كندا،  إحصاءات     .١
Gatineau, CMA, Ontario,  ٢٠١٣- ٢٠١١ املسح 

السكا0 الوطني .

٢.    صحيفة أوتوا سيتيزن. موقع كندا دوت كوم.

٣.  ويكيبيديا املوسوعة الحرة , صحيفة أوتوا سيتيزن  ,٢٢ 
نيسان ٢٠١١م ,شبكة األلوكة

كوم.  دوت  كندا  موقع  سيتيزن.  أوتوا  صحيفة    .٤
 Population» .(٢٠٠٥-٠١-٢٧) Statistics Canada
 by mother tongue, by province and territory».
-٢٠٠٥)  Statistics Canada. Statistics Canada

 Population by knowledge of»  .(٠١-٢٧
 o�cial language, by province and territory».
 .(١٩٨٣)  (.Statistics Canada. Leacy, F. H. (ed
 Historical statistics of Canada. Ottawa:

Statistics Canada

ويكيبيديا املوسوعة الحرة , صحيفة أوتوا سيتيزن  ,٢٢   .٥
نيسان ٢٠١١م ,شبكة األلوكة.

 NHS Pro!le, ٢٠١٣م,   ٢٠١١م  كندا،  إحصاءات   .٦
املسح  Ottawa - Gatineau, CMA, Ontarioم 

السكا0 الوطني لعام ٢٠١١م , ١١ أيار ٢٠١٣م .

صحيفة أوتوا سيتيزن. ٢٢ نيسان ٢٠١١م .  .٧

«أتاوا».  جامعة  يف  العربية  للدراسات  املؤسس     .٨
اللغة  يف  املؤلفة  الكتب  ومقابلته,  شخصيًا  الوقوف 
مكتبة  خالل  من  عليها  االطالع  سيتم  والتي  العربية 

جامعة أوتاوا.

٩.   املؤسس للدراسات العربية يف جامعة «أتاوا». الوقوف 
شخصيًا ومقابلته.

١٠.   املؤسس للدراسات العربية يف جامعة «أتاوا». الوقوف 
شخصيًا ومقابلته. 

املؤسس للدراسات العربية يف جامعة «أتاوا». الوقوف   .١١
شخصيًا ومقابلته .

١٢.  السابق

١٣.   املؤسس للدراسات العربية يف جامعة «أتاوا». الوقوف 
شخصيًا ومقابلته .

تطور اللغة العربية للناطقين بغيرها  بحث في :» تطور  اللغة العربية في «كندا»  « جامعة أوتاوا « نموذًجا.
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أوال ً املشكالت اللغوية:  

طبيعة  يف  مايتعلق  املشكالت  هذه  تحت  ويندرج 
اللغة من نظام صوÉ ورصيف ونحوي و داليل وكتا� 
. إن من أهم املشكالت التي تواجه الدارس الناطق 
بغæ العربية عند تعلمه للغة العربية أنه يتأثر بلغته 
األم وينقل بعض الجوانب اللغوية إىل اللغة العربية 
يحاول  أو  األم  لغته  أصوات  ينقل  أن  يحاول  فمثالً 
اِستخدام تراكيبه املعروفة يف لغته كأن يجمع بعض 

الكل&ت عىل أوزان لغته أو غæ ذلك .

١-املشكالت الصوتية: 

عىل  التجويد  وعل&ء  األوائل  العرب  عل&ء  اِعتمد 
دراسة  يف  الشخصية  والتجربة  الذاتية  املالحظة 
األصوات، والتزال هذه الوسيلة من الوسائل املهمة 
يف الدرس الصوÉ الحديث . وعىل الرغم من التقدم 
والوسائل   ، الصوت  عل&ء  حققه  الذي  العلمي 
لكن  الحديثة،  األجهزة  عىل  املعتمدة  الجديدة 
حيث   Éالصو التدريس  يف  صعوبات  هناك  مازالت 
أّن أصوات اللغة العربية متنوعة لهذا يواجه املتعلم 
غæ الناطق بالعربية صعوبة يف تعلم أصوات العربية 

التي تنقسم إىل:

والطبقية  والحنجرية  الحلقية  األصوات 

واملطبقة. 

اللغات،  فبعض هذه األصوات التوجد يف  كثæ من 
يواجهون  العربية  اللغة  متعلمي  معظم  ولذلك 

صعوبة يف تعلم هذه الحروف.

مجموع األصوات الصائتة وهي:ـ

١-الحركات القصæة: الضمة، الفتحة، الكرسة

٢-الحركات الطويلة: الواو، األلف، الياء. 

٣-من املالحظ أن هذه الصعوبات التي تشكل عائقاً 
تتفاوت  قد  العربية  اللغة  أصوات   تعلم  يف 
من شخص آلخر وذلك تبعاً لعدد من العوامل 

اللغوية والشخصية والتعليمية..

وبناء عىل ذلك فإن هذه األخطاء تختلف من شخص 
آلخر تبعاً لطبيعة اللغة األم التي يتحدث بها املتعلم، 
فإذا كانت هناك أصوات  يف اللغة األم تشابه أصوات  
صعوبات  أية  يواجه  لن  املتعلم  الثانية.فإن  اللغة 
يواجه  لن  باإلنجليزية  املتحدث  فمثالً  نطقها،  يف 
صعوبات يف تعلم األصوات التالية " الباء والتاء والثاء 
والزاي   Mوالش  Mوالراءوالس والذال  والدال  والجيم 
والكاف وامليم والنون والالم. لكن من الصعب جداً 
 " الحلقية  األصوات  األصوات  مثل  يتعلم بعض  أن 

املش2الت��والتحديات�ال*(�تواجه��الدارس ن�للغة�

العر>ية�لغ :�الناطق ن�56ا
أ. نجآلإلء البيطار

معهد الدراسات و البحوث العربية، مصر
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الع�، الحاء، "ألن هذه األصوات تخرج من مخارج 
الصاد   " املطبقة  كاألصوات  األم  لغته  التستعمل يف 

والضاد والطاء والظاء "

الناطقون  يواجهها  قد  التي  املشكالت  بعض  هناك 
 " الطويلة  الحركات  نطقهم  أثناء  باإلنجليزية وذلك 
الواو واأللف والياء " بخاصة إذا ماوردت يف كلôت 
مثل "مطار " فإنه سينطقها " مطر"، وهذه املشكالت 
بل  اإلنجليزية  باللغة  الناطق�  عىل  فقط  التقترص 
 ôيقع فيها الناطقون باللغات األوروبية بوجه عام، ك

يقع فيها الناطقون بلغات أخرى يف آسيا وأفريقيا. 

األملانية  ففي  األصوات  التشابه يف  ملدى  تبعاً  وذلك 
صوت " الخاء " والفارسية صوت "القاف" 

وتزداد املشكالت تعقيداً عندما يقوم املتعلم بإبدال 
بعض األصوات ، وذلك تبعاً إلختالف لغاتهم األصلية 

وعاداتهم النطقية.

فمثالً الناطق باإلنجليزية يبدل صوت الضاد إىل "دال 
" فيقول بدالً من  "رضب " "درب" ، والناطق بالرتكية 
يبدل صوت الضاد إىل "زاي" فيقول بدالً من "رمضان 

" "رمزان".

ـ فاإلنسان عندما يتعلم منذ الصغر مخارج األصوات 
يواجه  لن  املجتمع  مع  تواصله  خالل  من  و7ارسها 
أية مشكالت يف نطق األصوات  ولكن متعلم اللغة 
نطق  يف  صعوبة  مايجد  غالباً  الكبار  من  الثانية 
، ويأ: ذلك بسبب  الهدف  اللغة  أصوات معينة يف 
األم، وقد تكون  لغته  عدم وجود هذه األصوات يف 
موجودة فيها لكنها تنطق نطقاً مختلفاً عôّ هو عليه 

يف اللغة الثانية.

٢-املشكالت النحوية:

النحو هو العلم الذي يهتم بالعالقة ب� عنارص الجملة 
، أي أنه ينظم العالقة ب� أجزاء الرتكيب ومكوناته، 
عن   ôأحده واليستغنى  الرصف  شقيق  إذاً  فالنحو 
وبناء   اآلخر.  دون   ôأحده فهم  ال7كن  اآلخر.بل 
عىل ذلك فإن املشكالت النحوية التختلف كثCاً عن 
اللغة  متعلمو  منها   Dيعا التي  الرصفية  املشكالت 

العربية للناطق� بغCها

اللغة  معلم  يواجهها  التي  النحوية  املشكالت  أبرز 
العربية للناطق� بغCها:ـ

الجملة  بنية  عن  العربية  الجملة  بنية  اِختالف   -١
خلو  صوراإلختالف  ومن   ، اللغات  من   Cكث يف 
الجملة العربية  من األفعال املساعدة أو أفعال 

الكينونة.

أي   ، العربية  الجملة  عنارص  يف  الرتبة  حرية   -٢
التقديم والتأخC مثل تقديم الخرب عىل املبتدأ ، 

و املفعول عىل الفاعل وأحياناً الفعل.

يف  هي   ôع العربية  يف  واملواقع  الرتبة  اِختالف   -٣
لغات املتعلم�.

٤-  اإلعراب أو العالمة اإلعرابية، فاإلعراب سمة من 
من  لغة  أي  يف  التعرف  العربية  اللغة  سôت 

.Mلغات العا

٥-  نظام العدد يعد من أكN األنظمة تشعباً يف اللغة 
العربية.

٦-  أQاط املطابقة، فاملطابقة سمة من سôت العربية 
وهي واجبة ب� كثC من عنارص الرتاكيب.

٧-  التذكC والتأنيث وهي مشكلة عامة يف كل لغات 
المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها
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العا�.

٨- التعريف والتنك� وهي من أصعب املشكالت يف 
تعليم اللغات األجنبية.

٣-املشكالت الرصفية: 

الرصف هو دراسة بنية الكلمة وهو حلقة وسطى ب! 
للكلمة  الرصفية  الصيغ  تكون  التي  األصوات  دراسة 

ودراسة الرتاكيب التي  تنظم فيها هذه الصيغ.

رصفياً  نظاماً  <تلك  بأنها  العربية  اللغة  تتميز   
ميزة  وهذه  اِشتقاقية،  مترصفه  لغة  بأنها  وتوصف 
التتوفر يف كث� من اللغات، مK يؤدى إىل صعوبات 

يف تعلم  اللغة منها:

 ، موضوعاته  وتعدد   ، الرصف  أبواب   كSة  أ-  
رصيف  باب  فلكل   ، ومسائله  قضاياه  وتشعب 
تفريعات،  قاعدة  ولكل  القواعد  من  مجموعة 

ولكل تفريع عدد من الضوابط واألحكام.

أمر  ذلك  والنحو  الرصف  أبواب  ب!  التداخل   - ب 
طبيعي نتيجة العالقة املتشابهة ب! العلم!.

اي عدم  الرصفية،  القضايا  افراد يف بعض  - عدم  ج 
اِطراد القواعد الرصفية التي وضعها الرصفيون. 
 Kم  Sأك يكون  قد  القاعدة  من  شذَّ  ما  إن  بل 

وافقها.

أبواب  بعض  يف  والقياس  السKع  ب!  الخلط   - د 
الرصف.

يف  متعملوها  يعهدها   � رصفية  قضايا  هناك   - ه 
لغاتهم األم وبخاصة " اإلشتقاق، امليزان الرصيف، 
املصادر   ب!  والتفريق  الجمع،  التثنية،  اإلفراد، 

واألفعال ".

ع - تأث� الصعوبات الصوتية التي يعاo منها بعض 
الطلبة يف فهم بعض املسائل الرصفية وذلك ألن 

األصوات هي مادة رصفية.

متعلمي  من  فكث�  واملبنى،  املعنى  ب!  -العالقة  غ 
يعتمدون عىل  بغ�ها،  للناطق!  العربية  اللغة 
رصفية  مفاهيم  من  لهم  يقدم   Kفي الشكل 
 Sأك يكون  الذي  املعنوي  الجانب  ويهملون 

أهمية من الشكل.

م - معظم املواد واملوضوعات الرصفية يف كتب تعليم 
اللغة العربية للناطق! بغ�ها تقدم للمتعلم! 
من خالل طرائق التدريس التقليدية املتبعة يف 

تدريس الناطق! بها.

٤-املشكالت الداللية:

اللغة العربية تحتوى عىل ثروة عظيمة من الكلKت 
هذه   oومعا العصور  أقدم  منذ  فيها  تراكمت  التي 
الكلKت تعددت وتوسعت مع مرور الزمن وتعدد 

األغراض.

هذا الكم الهائل من الكلKت وتعدد املعاo وصعوبة 
البحث عن معانيها يف املعاجم يعد من الصعوبات 
التي يواجهها متعلمواللغة العربية من غ� الناطق! 
التي  والداللية  املعجمية  املشكالت  أهم  ومن  بها. 
الناطق!  العربية من غ�  اللغة  يعاo منها متعلموا 

بها ماييل:ـ

١- كSة كلKت اللغة العربية مKيجعل من العس� 
عىل متعلميها السيطرة عىل كلKتها مهK أمىض 
إىل  وصل  أو  تعلمها  يف  الوقت  من  الدارس 

مستوى املعرفة بها.
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دالاللتها  وتنوع  العربية  الكل�ت  معا�  تعدد   -٢
واِنتقال الكلمة من املعنى الحقيقي إىل املعنى 

املجازي .

٥- صعوبة البحث يف املعاجم:

فهم  يف  صعوبة  يسبب  الكل�ت  معا�  تعدد   -١
املعنى املقصود من النص املقروء ، وتظهر هذه 
اللغوية وتقد4ها   املواد  اِختيار  تم  إذا  املشكلة 
حيث  من  علمية  غ=  أسس  عىل  للمتعلم 
املعاي=  من  وغ=ها  والتدرج  واألهمية  الشيوع 
إعداد  يف  اإلعتبار   Fبع تؤخذ  أن  يجب  التي 

املناهج.

وخضوعها  بالترصيف  العربية  الكل�ت  اِرتباط  ٢ـ 
أوالبنية  الشكل  حيث  من  الترصيفية  للقواعد 
عىل  صعوبة  يشكل  والتوزيع  الرصيف  وامليزان 
لــــم  الذين   Fاملتعلم من  فالكث=  املتعلم، 
يتعودوا عىل هذا النوع يف لغاتهم يعتقدون أن 
الهدف اليتعدى حفظها  اللغة  الكلمة يف  تعلم 
وفهم معناها ولهذا يلجأون إىل وضع الكل�ت 

يف قوائم وحفظ معانيها معزولة عن سياقها.

اللغة العربية مشكالت يف فهم  يواجه متعلمو   -٣.
يف  ويخطؤون  واِستع�التها،  الكل�ت  بعض 
يف  تعلموها  التي  القاعدة  تعميم  نتيجة  ذلك 
بسبب  الخطأ  ويكون   ، ودالالتها  الكلمة  بنية 
عندما  املنهج  تنظيم  سوء  أو  التدريس  طريقة 
الكل�ت يف قوائم مفصولة عن سياقاتها  تقدم 
التراعى  جافة  قواعد  بشكل  أو   ، الطبيعية  
بسبب  ،أو  الوظيفية  اإلتصالية  الجوانب  فيها 
تأث= اللغة األم يف التعلم لدى الناطقF بلغات 
 Fتكتب بالحروف الالتينية أيضاً عدم التفريق ب

الكل�ت األعجمية وأس�ء األعالم . فقد يبحث 
طويالً عن معنى كلمة تدل عىل شخص ، ففي 
بحرف  األعالم  lيز  كاإلنجليزية  اللغات  بعض 

كب=.

٤- تصور متعلمى اللغة األجنبية أن  جميع املعا� يف 
اللغات واحدة وأن اإلختالف يف الكل�ت الدالة 
الهدف  اللغة  يف  للكلمة  أن   ويعتقدون  عليها 
مايقابلها يف لغته األم وهذا غ= صحيح يف كث= 
من الحاالت مثال "عم وخال " كلمتان تقابله� 

“Uncle” يف اإلنجليزية كلمة واحدة هي

ذهنه  يف  تدور  التي  املعا�  أن  املتعلم  تصور    -٥
يستعملها  كان  التي  بالطريقة  اِستع�لها  4كن 
يف لغته األم مع اِختالف اللفظ فقط ، والسبب 
يف هذه املشكلة اإلعت�د عىل الرتجمة من تأث= 
العربية  املعا�  عن  التعب=  وصعوبة  األم  لغته 

بالكل�ت واألساليب العربية.

تقرتح  واملعجمية  الداللية  املشكلة  لعالج  و   

الدراسة اآل1:

تقدم  أن  و  دقيقاً  علمياً  اِختياراً  اللك�ت  اِختيار  *ـ 
للمتعلمF تقد4اً جيداً،  يراعى فيها األساليب العملية 
اإلستع�ل  شائعة  الكل�ت  تكون  أن  فالبد  الرتبوية 

وتقدم بشكل تدريجي من السهل إىل الصعب.

تقدم الكل�ت بنسب متفاوتة من خالل أyاط  أـ  
شائعة اإلستع�ل ومتدرجة من حيث الصعوبة 
 Fاملتعلم مستوى  مع  يتناسب  zا  والتعقيد 
قليالً   Fاملتعلم مستوى  فوق  تكون  بحيث 

فالتكون سهلة جداً والصعبة جداً.

ب ـ  يكون اِختيار الكل�ت وترتيبها وتقد4ها مبنياً 

المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها
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عىل الدراسات اللغوية النفسية يف اللغة العربية 
التي تب  التدرج الطبيعي  الكتساب مورفي�ت 
ووظائفها  الرصفية  وصيغها  العربية  اللغة 

النحوية.

تـ  تقدم الكل�ت الجديدة ذات املعا× غÕ املألوفة 
لدى املتعلم  من خالل أâاط مألوفة وتراكيب 
من  الطالب  ليتمكن  سهلة  وأساليب  قصÕة 
حاجة   Õغ من  الجديدة  الكلمة  معنى  معرفة 

للبحث عنها يف املعجم.

كل�ت  إىل  املتعلم   حاجة  تراعى  أن  -ينبغي  ث 
حتى  التعلم  مراحل  من  رحلة  كل  يف  معينة 
خاصة   " معقدة  الكل�ت  هذه  كانت  لو 
املتعلمون يف مجال  التي يحتاجها  املصطلحات 

قراءة النصوص الرشعية أو األدبية.

ج- يجب أن يكن محتوى النصوص معروفاً ومفهوماً 
صعوبة  ب   النص  يجمع  فال  املتعلم ،  لدى 

الكل�ت وغرابة املعنى.

ح- يجب أن تصاحب املقررات بعض املواد القرائية 
املتقدمون  منها  يستفيد  وقصص  كتب  من 

باللغة لتزداد ثروتهم اللغوية.

خ-  تزويد الكتاب بالصورة التوضيحية الآلزمة برشط 
أن تكون واضحة ورضورية وأن توضع يف مكانها 

املناسب.

د-  تشجيع الطالب عىل فهم الكلمة يف سياقها الذي 
وردت فيه وعدم حفظها يف قوائم معزولة عن 
اللغوية وتزودهم  سياقها ألنها ت@ي حصيلتهم 

باألمثلة واإلستع�الت الحقيقية للكلمة. 

ثانياً: املشكالت غ� اللغوية :

ويندرج تحت هذه املشكالت التي ليست لها عالقة 
فعال  و  مبارش   Õتأث تؤثر  أنها  إال   ، اللغة  بطبيعة 
: مشكالت  املشكالت  ، و من هذه  اللغة  تعليم  يف 
اجت�عية و ثقافية و نفسية و معرفية و اقتصادية 
و تاريخية و يدخل من ضمنها املشكالت الرتبوية و 

طرائق التدريس .

١- املشكالت االجت"عية : 

إذا  األجنبي  الطالب  أن  املشكالت  أمثلة هذه  ومن 
أراد أن يتعلم اللغة العربية فإنه سيتوجه إىل البالد 
هنا  و   ، و أرسع  أفضل  تعلم  منه يف  رغبة  العربية 

سيواجه مشكالت متعددة . منها :

١- مشكلة التأقلم : حيث أنه سوف يواجه صعوبة 
الدول  يف  التقاليد  و  العادات  مع  التأقلم  يف 

العربية . 

 :  Qالعر املجتمع  حضارة  عىل  التعرف  ٢-مشكلة 
لذلك البد أن يتعرف املتعلم عىل معاS الحضارة 
العربية حتى ينسجم مع طبيعة اللغة الهدف .

٣-مشكلة الدمج مع أبناء اللغة الثانية و الخوف من 
ردة الفعل و السخرية عندما يخطىء املتعلم يف 

لفظ كلمة معينة .

الثقافات  تعدد  و  املتعلم   اتجاهات  ٤-اختالف 
داخل الحجرة الدراسية .

٢- املشكالت الثقافية : 

Yا أن الثقافة هي املعرفة املكتسبة اجت�عياً ،و كون 
و   ، األمور  كَِثÕ من  بينها يف  في�  تختلف  الشعوب 
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بالتايل فإن الثقافات البد أن تختلف من مجتمع آلخر 
، فكلÀ كان االختالف بينها كب�اً كان االختالف الثقايف 
ملنطلقات  تبعاً  االختالف  درجة  تقل  و   . أيضاً  كب�اً 
تعلم  من  أساسياً  جزءاً  الثقافة  من  تجعل  أساسية 
اللغة الثانية ، و أهم هذه املنطلقات أن التعامل مع 
مهارات  إتقان  فقط عىل  يعتمد  ال  باللغة   ïالناطق
اللغة األربعة و هي االستÀع و املحادثة و القراءة و 
الكتابة ، بل يعتمد ذلك عىل فهم ثقافة أهل اللغة و 
عاداتهم و تقاليدهم و تطلعاتهم، و ليس من اليس� 
تعلم لغة ما دون التعرض بألسلوب حياة أصحابها و 
قيمهم و اتجاهاتهم و أ*اط معيشتهم. وبالتايل فإن 
تدريس الثقافة ينبغي أن يرتاوح مع تدريس اللغة ، 

فاللغة و الثقافة وجهان لعملة واحدة .

 ٣- املشكالت النفسية : 

حيث أن هناك عامل نفيس يؤثر يف العملية التعليمية 
و هو الدافع أو الحافز ، حيث يشكل أهمية كب�ة 
يف نجاح املتعلم أو فشله يف تعلم اللغة الثانية ، و 
من هذه الدوافع التواصل و استعÀل اللغة لقضاء 
تختلف من شخص  الحاجة  أن هذه  .غ�  متطلباته 

آلخر حسب طبيعة الشخص و بيئته و ثقافته .

هذا و يوجد من وراء تعلم اللغة العربية العديد من 
الدوافع تختلف بï املسلم و غ� املسلم ... حيث أن 
املسلم دافعه األول و األخ� من تعلم اللغة العربية 

هو إ=ام معرفته بكل نواحي الدين اإلسالمي . 

تعلم  يف  شغفه  و  حبه  إما  املسلم  لغ�  الدافع  أما 
اللغة العربية أو لعمله كدبلومايس يف الدول العربية 

.

 ثالثاً املشكالت العامة 

١- ازدحام الفصول بالطالب.

ثقافية  و  لغوية  خلفيات  إىل  الطالب  انتÀء   -٢
متعددة.

الصف  يف  اللغوي  الطالب  مستوى  اختالف    -٣
الواحد.

عملية  Hتابعة  املختصة  الجهات  اهتÀم  عدم    -٤
التعليم بكافة مراحلها .

كKة الفروق الفردية بï الطالب .  -٥ 

ضعف تجاوب الطالب مع املدرس .  -٦

بعض الطالب ال يشارك يف األنشطة التعليمية.   -٧

بعض  من  اللغة  نحو  سلبية  اتجاهات  وجود   -٨ 
الطالب.

عدم وجود كتب و مواد تعليمية مناسبة.  -٩

ضعف دافعية الطالب نحو تعلم اللغة العربية  -١٠

 ١١- ضعف املدرس يف بعض مهارات اللغة العربية و 
عنارصها .

يستحرض  ال  للمدرس  أسئلة  الطالب  توجيه   -١٢
إجابتها.

عدم توفر أساليب التعليم الحديثة .  -١٣

جميع  يف  تنترش  تعليمية  معاهد  وجود  عدم   -١٤
العربية تتبع لجهة  اللغة  لتعليم   ،  Xالعا أنحاء 
ًباملعاهد الربيطانية  معينة و متخصصة ، أسوة 

. Xو األمريكية املنترشة عرب العا

المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها
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دور املعلم يف يف تعليم العربية لغ� الناطق� 
بها : 

للمعلم دور كب� يف التعليم؛ فاملعلم الجيد يستطيع 
املتعلم  ليتمكن  جيدة  وطرقًا  مناسبًا  ا  جو¾ يوفر  أن 
من التعلم، وال أظن أنه Öكن أن نستغني عن دوره 
الشبكة  دور  أهمية  بلغت   àمه التعلم  عملية  يف 

العنكبوتية يف عملية التعليم .

ثالثة  عىل  تشتمل  الرتبوية  العملية  كانت  فإذا 
عنارص هي: (املعلم، واملتعلم، واملنهاج) ، فإن دور 
املعلم يعد من العنارص األساسية؛ وذلك ألن املعلم 
üهاراته املهنية الرتبوية والتواصلية والتقنية يستطيع 
التأث� عىل العنرصين اآلخرين، وذلك يتم من خالل 
التخطيط للدرس، واإلملام بطرائق التدريس، وإدارة 
الصف، والتعامل مع الطالب، وإدارة الحوار، وطرح 
األسئلة، وبناء االختبارات، وغ� ذلك حتى يستطيع 

أن ينجح يف مهمته.

السابقة  الخربات  بتلك  Öر  من  هو  الناجح  املعلم 
بوعي وإتقان، فينطلق من مبادئ صحيحة وأهداف 
وحاذقًا  تخطيطه  يف  دقيًقا  ويكون  سليمة،  شاملة 
لطرائق التدريس الناجحة، ومهارات املعلم الفعالة، 
موضوعات  إنهاء  الحقيقية  املعلم  مهمة  فليست 
املقرر، ولكن مهمته يف جعلها اكتشافًا ممتًعا ومحببًا 
باملعارف  التعليم واإلملام  إىل غاية  للوصول  للطالب 

واملهارات والسلوكيات البناءة النافعة .

ويوصف املعلم بأنه املحرك األساس يف عملية التطوير 
الدراسات  ضوء  يف  واملوجه  املرشد  فهو  الرتبوي، 
عناية  الرتبوية  املؤسسات  ُعنيت  لذلك  الحديثة، 
الرتبوية يف  خاصة باملعلم من حيث إعداد الخطط 
وهذا  بغ�ها،   Jللناطق العربية  اللغة  تعليم  مجال 

وأوراق  والتقارير،  الدراسات،  لنتائج  استجابة  جاء 
العمل، واملناقشات التي تضمنتها املؤMرات العاملية، 
والتي أكدت أن Oة تدني¾ا يف أداء العاملJ يف حقل 
مرده  وهذا  بغ�ها   Jللناطق العربية  اللغة  تدريس 
النقص يف اإلعداد املهني والتقني والتواصيل، وعدم 

تلقيهم التدريب الكايف أثناء تدريسهم لهذا املجال.

حد  عىل  واحد"  يف  "أمة  Öثل  املعلم  كان  إذا  و 
التعب� الرتبوي البليغ ، فلن يختلف اثنان يف وجوب 
ألن  تؤهله  وكفايات  مهارات  املعلم  هذا  Öتلك  أن 
السمة،  تلك  عليه  وتتنزل  الوصف  بهذا  يتصف 
املعلم  يد  إالعىل  تتحقق  ال  التعليمية  فاألهداف 
مشكالت  يذلل  حتى  ومسؤولياته  وإدراكه  وبوعيه 
فيها  الزاوية  إذ هو حجر  العربية وصعوبتها،  اللغة 
االعتàد عىل  يف  الحديث  االتجاه  يخالف  ال  (وهذا 
الطالب وجعله محور العملية التعليمية أو استخدام 
إسرتاتيجية الصف املقلوب ، فإن املعلم üثابة ناظر 
القطار الذي يتحكم يف س� القطار مع وجود سائقه). 
 Jو بالتايل فإن املعلم هو  سف�اً لغوياً لغ� الناطق

بالعربية .

فئات معلمي اللغة العربية:

يف  ودوره  العربية  اللغة  معلم  لواقع  اإلشارة  تجدر 
يف  فاملتأمل  بغ�ها؛   Jللناطق العربية  اللغة  تعليم 
حاالت معلمي اللغة العربية يستطيع تصنيفهم إىل 

فئات من أهمها:

أ . من حيث الجنسية: 

بها.  ناطق  غ�  وآخر  بالعربية،  ناطق  معلم  هناك 
 Jاملعلم  Jب فالشائع  مزاياه وسلبياته.   àمنه ولكل 
الناطقJ بالعربية أنهم يستخدمون عاميات بالدهم 
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يف تدريس اللغة العربية بك�ة فتنتقل إىل الطالب ( 
الناطق� وغ° الناطق� بالعربية ) العادات اللغوية 
السائدة يف بلد هذا املعلم، وأما املعلم غ° الناطق 
بالعربية فقد تكون له إيجابيات منها أنه متخصص 
علوم  من  عىل حظ  يكون  وقد  وآدابها،  العربية  يف 
الرتبية، كل هذا قد يتيح له تعليم اللغة العربية لغ° 
أبنائها. إال أنه يفتقر إىل الحس العرô، الذي òكنه 
العربية، ويلمس  اللغة  األمور يف  من معرفة دقائق 
املتعلم منه ذلك إما بطريقة نطقه لألصوات العربية 
برشح  وإما  كأهلها،  ينطقها  أن  عليه  يصعب  التي 
دالالت بعض األلفاظ التي تتغ° معانيها من سياق 
العبارات  لبعض  الثقايف  البعد  إدراك  يف  أو  آلخر. 
واألمثال العربية وغ°ها، فضالً ع6 يحدث يف أدائه 
ب�  لغوي  تداخل  من  منه،  إرادة  غ°  عن  اللغوي، 

اللغة العربية ولغته األم.

ب. من حيث التخصص :

 ) وآدابها  العربية  اللغة  يف  متخصص  معلم  هناك   
وهو قليل ) ،  ومعلم غ° متخصص ( وهو الغالب ).

يقومون  الذين  املعلم�  معظم  أن  واملالحظ   
بغ°ها هم من غ°  للناطق�  العربية  اللغة  بتعليم 
العمل  وòارسون  العربية،  اللغة  يف  املتخصص� 
إذ  مرات؛  وتخطئ  مرة  تصيب  باجتهادات شخصية 
يستند غ° املتخصص� يف اللغة العربية يف تعليمهم 
أشد  وخاطئة  سائدة  مقولة  عىل  بغ°ها  للناطق� 
الخطأ يف الوقت نفسه، وهي ( أن كل ناطق باللغة 
من  النوع  هذا  نرى  ،ولذلك  تعليمها)  عىل  قادر 

املعلم� يك� يف البالد العربية.

ج. من حيث اإلعداد اللغوي:

 ) هناك معلم حصل عىل مؤهل علمي تربوي عام 
تربوي يف  مؤهل  ومعلم حصل عىل   ،  ( قليل  وهو 
تخصص تعليم اللغة العربية ( وهو نادر ) ، ومعلم 
بالطبع  وهذه   ،  ( الغالب  وهو   ) تربوي  إعداد  بال 
عىل  كث°اً  يشيع  النوع  وهذا  بسيطة؛  غ°  مشكلة 

الرغم من أن معظمهم مؤهل باللغة العربية.

ليس  بغ°ها  للناطق�  خصوصاً  اللغات  تعليم  إن 
مجرد اجتهادات يصلح معها منطق املحاولة والخطأ، 
مهنة  ال  من  مهنة  القديم  املثل  يف  قيل  ك6  وليس 
من  فيه  العلم  منطق  ويتضح  وفن.  علم  إنه  له! 
األخذ بالنظريات والتجارب والدراسات التي أجريت 
وتجري دوًما حول التعليم والتعلم، والطابع الشخيص 
الذي يرتكه كل معلم يف أدائه، والبصمة التي يخلفها 

يف الدرس الذي يلقيه.

لذا، ال بد من أن تتوافر عند معلم العربية للناطق� 
التعلم بشكل  بغ°ها من االتجاهات اإليجابية نحو 
عام ونحو بعض طرائق التدريس بشكل خاص، وأن 
املعلم  التعلم، وعىل  له حق  كإنسان  املتعلم  يحرتم 
للخلفيات  املعلم  فهم  ورضورة  تعليمه،  واجب 
الثقافية للمتعلم� يف الصف الواحد، واملهم يف ذلك 
يف  أنه  املتعلم�  إشعار  عىل  املعلم  يحرص  أن  كله 
تقديره؛  من  ينطلق  املحلية  ثقافاتهم  مع  تعامله 
فاملعلم Q ينجح يف أداء دوره عليه أن يتقبل تكليف 
التزامه  عن  يعرب  القرار،  اتخاذ  Tسؤوليات  املتعلم 
بتحقيق األهداف، ويساعد املتعلم عىل التخلص من 
الشعور بالنقص أو عدم القدرة عىل التعلم، فيتحمل 
مستوى  رفع  يف  يسهم  وبالتايل  املسؤولية  أمامه 

دافعية املتعلم للتعلم.

المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها
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إعداد ُمعلم اللغة العربية لغ� الناطق� بها:

جوانب  عىل  الحديثة  الرتبوية  االتجاهات  تؤكد 
أساسية ينبغي أن يتضمنها أي برنامج إلعداد املعلم 

أيÝا كان تخصصه، وتتمثل بالجوانب اآلتية:

١- الجانب األكاد$ي ( اللغوي ) : 

ويقصد به الدراسات العلمية املتخصصة التي تقدم 
يف  خاصة  وبصفة   ، العربية  اللغة  علوم  يف  للدارس 

مجال تعليم العربية لغ+ الناطق( بها.

فمن املعروف أن الكفاءة اللغوية /ثل أحد املقومات 
العربية  اللغة  ومعلم   ، اإلعداد  عملية  يف  الرئيسية 
ال يستطيع أن يحقق مهمته إال إذا كان مل;Ý إملاًما 
كافيًا باملهارات األساسية للغة العربية ،  والتمكن من 

توظيفها لخدمة الغرض من تدريسها.

العلمية  الخربات  اللغوي  الجانب  ويتضمن 
التالية :

اللغة  بعلم  تتعلق  التي  النظرية  الدراسات  أ-   
العربية:

عىل  املعلم  تساعد  التي  الدراسات  بها  ويقصد 
اللغة  برتاث  واإلملام  األربعة،  املهارات  من  التمكن 
اللغة  ، فاإلنسان يف حياته يستخدم  األدF وعلومها 
 ، بواسطتها  يقرأ  و  بها  فيستمع  للفهم  وسيلة  إما 
وإما أن تكون وسيلة لإلفهام فيتحدث بها أو يكتب، 
وبذلك تكون املهارات األساسية لالتصال اللغوي هي: 

االست;ع والكالم والقراءة والكتابة.

هذا وتؤكد النظريات الرتبوية يف علم اللغة التطبيقي 

أوالً   ، العربية  للغة  األربعة  املهارات  تعلم  رضورة 
بصورة منفصلة وحسب أولوياتها، ثم يتم الرتكيز مع 
التنسيق والتكامل بينها حتى تحقق يف النهاية وحدة 
اللغة العربية وتكاملها باملستوى الذي يعد املتعلم 
تتطلب  التي  والثقافية  االجت;عية  الحياة  ملواجهة 

االستخدام الوظيفي للغة بإتقان.

لغ+  العربية  اللغة  معلم  إعداد  برنامج  فإن  كذلك 
الناطق( بها ينبغي أن يتضمن اللغة العربية الفصحى 
اإلسالمي،   والرتاث  العربية  الكتابة  بها  تصدر  التي 
املعارصة،  الفصحى  الحديثة عىل  االتجاهات  وتؤكد 
 Fة التي كتب بها الرتاث العرSفهناك الفصحى القد
القديم، والفصحى املعارصة التي تصدر بها الكتابات 
نعيش  الذي  العرص  روح  مع  تتفق  والتي  املعارصة 
فيه ، هذا باإلضافة إىل أنها لغة الحديث والتخاطب 
يف أجهزة اإلعالم واملكاتبات الرسمية ب( الدول ولغة 

الصحف واملجالت العربية .

ب - الدراسات النظرية والتطبيقية التي تتعلق بعلم 
اللغة الحديث :

ويقصد بها الدراسات العلمية املتخصصة لعلم اللغة 
الحديث والتي تدرس مختلف الظواهر اللغوية عند 
اإلنسان، ويتفق اللغويون عىل تقسيم علم اللغة إىل 

قسم( رئيسي( ه;: 

العام : ويتضمن األصوات  اللغة النظري أو  *- علم 
ودراسة النظام الصو_ وبنية الكلمة وتنظيم الجملة 

وعلم الداللة وعلم اللغة التاريخي.

**- علم اللغة التطبيقي : ويتضمن علم اللغة النفيس 
األخطاء  وتحليل  التقابيل  والتحليل  واالجت;عي 
وأسس تعليم اللغات واملعاجم وتصميم االختبارات.
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ويؤكد عل�ء اللغة عىل عدم املبالغة بكم أكرب من 
عليه  يرتتب  الذي  األمر  اللغوية  النظرية  الدراسات 
الكفاءة  مستوى  وانخفاض  التخصص  يف  السطحية 
دورها  النظرية  للمعرفة  تبقى  ذلك  ومع  اللغوي، 
الهام يف تنمية املهارات األساسية للغة فالتمكن من 
اللغة والقدرة عىل استخدامها يتوقف عىل االرتباط 
الفعلية  وامل�رسة  النظرية  الدراسة   öب الوثيق 

ملهارات اللغة.

٢-الجانب املهني :

تقدم  التي  والنفسية  الرتبوية  الدراسات  به  ويقصد 
للدارس، والتي تزوده "عرفة دقيقة لطبيعة العملية 
وقدراته  النفسية  املتعلم  وبخصائص  التعليمية، 
واستعداداته وبطرائق التعلم املناسبة، والتي تهدف 
عىل  التدريس  بعملية  القيام  من  املعلم  (كن  إىل 
خ0 وجه، وجدير بالذكر أن املعرفة باليشء ال تعني 
القدرة عىل نقلها لآلخرين ، فقد يكون هناك عا3 بارز 
يف مجال ما ولكن ال يصلح ملهنة التعليم؛ الفتقاره إىل 
القدرة عىل نقل تلك املعارف إىل الدارسö، ومن ثم 
 öكانت أهمية الدراسات الرتبوية يف تأهيل الدارس

للقيام "هنة التدريس عىل خ0 وجه.

وكفاءة املعلم تعتمد عىل مهاراته يف القيام بالعملية 
التعليمية، وهي يف ذلك تستمد من فهمه للفلسفة 
الرتبوية السليمة وألصول الرتبية وملبادئ علم النفس 
ومن تطبيقه ملناهج تربوية واضحة األهداف دقيقة 
املحتوى، ومن استخدام لطرائق وأساليب التدريس 

والتقويم املناسبة.

٣-الجانب الثقايف : 

ويقصد به الدراسات الثقافية التي تقدم للدارس من 

وعنارص  التفك0  وأساليب  واتجاهات  وقيم  معارف 
املعلم  مساعدة  إىل  تهدف  والتي  الخاصة،  الثقافة 

عىل أداء مهمته الرتبوية والثقافية واالجت�عية.

وتؤكد االتجاهات الرتبوية الحديثة عىل أنه من أهم 
يتم  أن  األجنبية  اللغات  تعليم  األساسية يف  املبادئ 
ويحس  معنى،  له  الدارس  يدرك  سياق  يف  تعليمها 
من خالله أنه قد أشبع حاجة االتصال اللغوي عنده، 
وقد بلغ من أهمية هذا املبدأ أن أضحى اس�ً التجاه 
 ) وهو  األجنبية  اللغة  تعليم  اتجاهات  من  حديث 

السياقية ) .

ويش0 اللغويون إىل أن الهدف من تدريس التعاون يف 
تعليم اللغات األجنبية هو تزويد الدارسö باإلدراك 
اهت�مهم  وإثارة  الثقافية،  الحياة  لجوانب  الواعي 
توظيف  عىل  قدراتهم  وتنمية  اللغات  لدراسة 
األهداف الثقافية ملحتوى اللغة املتعلمة، وإدراكهم 
للمظاهر الثقافية اللغوية، والتقاليد الخاصة باللغة 
الهدف. و بالتايل فإنَّ تدريس اللغة لن يتم إال من 
والثقافة  العربية  اللغة  فإن  وعليه  ثقافتها،  خالل 
العربية  اللغة  فمعلم  متكاملة،  وحدة  اإلسالمية 
لغ0 الناطقö بها فضًال عن أنه يقوم "همة تدريس 
اللغة فإنه يقوم أيًضا "همة حضارية، وهي مواجهة 
التي تشكل خطرًا عىل  والفكرية  الثقافية  التأث0ات 
الحضارة اإلسالمية، ولهذا ينبغي أن يتضمن برنامج 
التي  الثقافية  املقومات  العربية  اللغة  معلم  إعداد 

تحافظ عىل الرتاث العرT اإلسالمي .

وتؤكد االتجاهات الرتبوية الحديثة عىل اآل%:

من  الثقايف  املحتوى  عرض  يف  التوازن  مراعاة    •
حيث الكم والكيف ، بحيث ال يطغى الجانب 

الثقايف عىل الجانب اللغوي.
المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها
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األهداف  تحقيق  إىل  الثقايف  املحتوى  �يل  أن    •
كأن   ، التعلم  عملية  من  املنشودة  السلوكية 
واالتجاهات  القيم  لبعض  تأكيًدا  يتضمن 

والعادات التي تتفق مع الحضارة اإلسالمية.

أن �ثل املحتوى الثقايف مجاالت لتعلم املهارات    •
اللغوية األساسية ، من خالل االستعçل اللغوي 
والدينية  الثقافية  املوضوعات  مختلف  يف 
الذي  بالشكل  والتاريخية  واألدبية  واالجتçعية 

يساعد الدارس عىل إتقان اللغة.

٤-الجانب الشخيص واالجت�عي:

املعلم  إعداد  برامج  آخر يف  بعداً  الرتبويون  يضيف 
الدارس  يتمثل يف خربة  الذي  الشخيص،  البعد  وهو 
واستعداداته الذاتية للقيام (هنة التدريس، ويقصد 
الالزمة  الشخصية واالجتçعية  السçت  البعد:  بهذا 
النمو  كان  فإذا  املهني،  وتوافقه  املعلم  لنجاح 
الشخيص واالجتçعي رضوري1ا لكل فرد ينتمي ملهنة 
بالنسبة  رضورة  أك3  أهميته  أن  شك  فال  معينة، 
سلوك  أن  النفسية  الدراسات  أثبتت  فقد  للمعلم. 
املعلم �تص عادة من جانب التالميذ، حيث يالحظ 
التطابق بA سلوك املعلم وأدائه  يف معظم األحيان 
التالميذ  سلوك   Aوب وأفكاره،  واتجاهاته  وقيمه 
لتالميذه  قدوة  املعلم  أن  واتجاهاتهم؛أي  وقيمهم 
من  عليهم،  شعوري1ا  وال  شعوري1ا  شخصيته  تنعكس 

هنا وجب انتقاء من يعد ملهنة التعليم.

و�كن أن نحدد أهم السçت الشخصية واالجتçعية 
التي �كن ملعلم اللغة العربية أن يحقق يف إطارها 

:Iالنجاح املهني يف اآل

املهنية  لذاته  املعلم  إدراك  بالنفس: وهي  الثقة   -١
للعمل  وحبه  وحçسه  التدريس  (هنة  وإ�انه 

فيها.

بالذكاء  يتميز  املعلم  أن  أي  الشخصية:  قوة   -٢  
والحرية يف اتخاذ القرارات ،مع مراعاة املصلحة 

والحزم يف املعاملة وتحمل املسؤولية.

إتقان املادة الدراسية: أي اإلملام باملادة التعليمية    -٣
والدراسات النظرية التي تحقق له مستوى أعىل 

.Aمن مستوى الدارس

بالثبات  امللعم  يتميز  أي  الطبع:  اجتçعي   -٤
والتكيف العاطفي يف ألقواله وأفعاله.

بالسلوك  املعلم  يتميز  أي  االنفعايل:  االتزان   -٥
طيبة  عالقات  ويكوِّن  تالميذه  مع  االجتçعي 

معهم.

عىل  والقدرة  اإليجابية  أي  الشخصية:  الفعالية   -٦
التفاعل بA العنارصاألخرى للعملية التعليمية.

املبادرة  روح  �تلك  أنه  أي  والتجديد:  النمو   -٧
والنزعة إىل التجديد والتجريب.

التميز  بعدم  يتسم  أي  والتواضع:  املوضوعية   -٨
يكون  وأن   ،Aالدارس معاملة  يف  والتعصب 
دون  والتواضع  الدروس،  معالجة  يف  موضوعيًا 

إهدار لكرامته.

للناطق!  العربية  اللغة  معلمي  خصائص 

سبيل  العاملية:(عىل  املعاي9  ضوء  يف  بغ9ها 

املثال ال الحرص )
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• معاي� املجلس الوطني األمري� : 

املعيار األول: اللغة واللغويات ( اللسانيات ) والتقابل 
والرصفية  الصوتية  اللغة  بأنظمة  املعرفة  اللغوي، 
ب�  واالختالف  التشابه  وأوجه  والداللية،  والنحوية 

اللغة املتعلمة واللغات اآلخرى.

املعيار الثاÜ: املعرفة الثقافية واألدبية، بهدف دمج 
العصور  عرب  األدبية  العلوم  األخرى، وخاصة  العلوم 

الثقافية ملفهومها الواسع يف العملية التدريسية.

وتعلمها  اللغة  اكتساب  نظريات  الثالث:  املعيار 
مستوى  مستوي�،  عىل  وذلك  الرتبوية،  وتطبيقاتها 
الداعمة  التعليمية  البيئة  إنشاء  أجل  من  الفهم 

ومستوى التطبيق عرب تطوير املÿرسات التعليمية.

واملنهج  األهداف  يف  املعاي#  دمج  الرابع:  املعيار 
مستويات،  ثالثة  املعيار  هذا  ويضم  والتدريس، 
يف  وتطبيقها  املعاي#،  وفق  التخطيط  مستوى 

التدريس، وتعميم املواد التدريسية يف ضوئها.

املعيار الخامس: التقويم اللغوي والثقايف والتعليمي، 
التأميل  التقييم  وتطبيق  التقييم،  أنواع  معرفة  عرب 
بأنواعه الثالثة: التأمل القبيل والتأمل يف أثناء العملية 
التدريسية، والتأمل البعدي، وأخ#اً رفع التقارير عن 

أداءات الدارس�.

اإل4ان  عرب  وذلك  املهنية:  التنمية  السادس:  املعيار 
بقيمة التطور الذا9 واملهني املستمر، وإدارك قيمة 

تعليم اللغات األجنبية . 

العربية  اللغة  معلمي  تواجه  التي  املشكالت 
للناطق/ بغ�ها:

اللغة  معلمي  بإعداد  تتعلق  مشكالت  عدة  هناك 
والثقافية  واملهنية،  العلمية،  النواحي  من  العربية 

4كن إيجازها يف اآل9 : 

١- إّن ميدان تعليم اللغة العربية للناطق� بغ#ها، 
وبخاصة  التطبيقي  اللغة  بعلم  مرتبطًا  يزال  ال 
ميدان تعليم اللغات األجنبية يف الغرب، وهذا 
ولكن  بذاته،  مشكلة  يعد  وال  طبيعي،  أمر 
يقدمه  ما  عىل  كلياً  اعتÿدها  هي  املشكلة 
دول  يف  األجنبية  اللغات  تعليم  يف  املختصون 
تطبيقه عىل  بعضها 4كن  نظريات  الغرب من 
4كن  ال  وبعضها  العربية،  اللغة  تعليم  ميدان 

تطبيقة أو يتطلب بعض التعديالت.

معلمي  تأهيل  بربامج  امللتحق�  غالبية  إّن   -٢
غالبيتهم  أن  أي  اللغة،  أحادي  العربية،  اللغة 
أو  اإلنجليزية  باللغة  التحدث  يستطيعون  ال 
عىل  يعتمدون  وإKا  الثانية،  باللغة  التواصل 

اللغة العربية فقط.

اللغة  معلمي  إعداد  بربامج  امللتحقون  يتفاوت   -٣
وتخصصاتهم  الثقافية  خلفياتهم  يف  العربية 

وأهدافهم.

٤- Mة فجوة كب#ة ب� النظرية والتطبيق يف كث# من 
برامج إعداد معلمي اللغة العربية يف خلفياتهم 

الثقافية وتخصصاتهم وأهدافهم.

كث#  يف  والتطبيق  النظرية  ب�  كب#ة  فجوة  Mة   -٥
من برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطق� 
يف  يقدم   ÿم االستفادة  من  يقلل   ÿم بغ#ها، 

هذه الربامج من مواد وآراء.

المشكالت  والتحديات التي تواجه  الدارسين للغة العربية لغير الناطقين بها



 13٥٦- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

إتاحة  عدم  مثل  وظيفية  مهنية  مشكالت  �ة   -٦
وتطبيق  مهنتهم  مل�رسة  للمتخصص�  الفرصة 

ما تعلموه.

لهؤالء  املقدمة  املواد  بعض  ب�  الرتابط  عدم   -٧

ترتبط  ال  التي  املواد  تلك  وبخاصة  املتعلم� 
اإلمالئية  القواعد  مثل:  مبارشاً  ارتباطاً  ببعضها 
 íح� تكتب بأشكال مختلفة وفق املوقع اإلعرا

يف الجملة .
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امللخص: 

اللغوية  السمعية  الطريقة  البحث  هذا  يتناول 
التي  بها،  الناطق�  لغ�  العربية  األصوات  لتدريس 
والكالم  االستÒع  األربعة:  اللغوية  باملهارات  تهتم 
والقراءة والكتابة؛ وذلك ألن اللغة وحدة متÒسكة 
ال انفصام لها، والتي تبدو أنها مناسبة أكä من غ�ها 
للمستوى املبتدئ من الكبار، الذين يريدون مواصلة 
تعليمهم العايل يف الجامعة. كÒ سيوضح هذا البحث 
يف  التعليم  يف  الطريقة  هذه  وتقديم  عرض  كيفية 
أثناء استخدامها يف الصف، وكيفية إجراء التدريبات 
الصعوبات،  وأسباب  املعلم  ودور  واالختبارات، 
وكيفية التغلب عليها، ودور املسجل، ودور واهتÒم 
الوسائل  الطالب، وكيفية تعليم املهارات واستخدام 

التعليمية، والتدريبات اإلضافية.

خطوات الطريقة السمعية – اللغوية:

 إن الطريقة التي اعتمدتها يف تعليم األصوات لغ� 
الناطق� بالعربية، هي الطريقة السمعية اللغوية(١). 
التي تهتم باملهارات اللغوية األربعة: االستÒع والكالم 
والقراءة والكتابة؛ وذلك ألن اللغة وحدة متÒسكة 

ال انفصام لها، مع استخدام الوسائل التعليمية. وأما 
خطواتها فهي كالتايل:

أوالً: مرحلة االست0ع:

 أ-   االستÒع إىل الدرس من املسجل بالرسعة العادية 
ثالث مرات. ب- االستÒع إىل الدرس من املعلم ثالث 
يستمعون  املرحلة  هذه  يف  والطالب  أيضاً.  مرات 

فقط.

ثانياً: مرحلة الرتديد: 

أ- الرتديد الجÒعي للدرس مرتان. ب- الرتديد الفئوي 
 äللدرس مرتان. جـ- الرتديد الفردي للدرس مرة أو أك

بحسب الحاجة إليه، وتتوقف عىل نطق املتعلم.

ثالثاً:  مرحلة الفهم والرشح والتمثيل: 

وتقسم إىل قسم�: أ-  قراءة الدرس من قبل املعلم 
معنى  الطالب جÒعة. ب- رشح  قبل  من  ثم  أوالً، 
الدرس وفهمه من خالل الوسائل التعليمية املعينة، 
ثم بعد رشح الدرس وفهمه يقوم املعلم بتمثيله مع 
بعض الطالب، ثم بعد ذلك الطالب يقومون بتمثيله 

7عليم�األصوات�العر/ية�وتقو(م'ا�لغ�%�الناطق�ن���ا

اآلالستاذ الد$تور جاسم ع�� جاسم
معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها/ الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها
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مع بعضهم البعض، ولقد كان الدرس املقدم لهم عىل 
واحد  فكل  متعددة،  شخصيات  وفيه  حوار،  شكل 

منهم Òثل شخصية معينة.

رابعاً:  مرحلة التدريبات الكتابية:  

أ-   رسم الصورة التي يوجد فيها رمز الصوت. انظر 
مثالً، الفقرة أدناه: اختبار وتقويم مهارة الكتابة. ب- 
بداية  يف  ملوقعه  تنبيههم  مع  مجرداً،  الصوت  كتابة 
الكلمة ووسطها ونهايتها. جـ- كتابة الصوت يف كلمة 

بحيث يرد تارة يف البداية والوسط والنهاية.

خامساً: مرحلة االختبارات:

 وكان االختبار يف نهاية كل صوت، وبعد نهاية كل 
األصوات أجريت لهم اختباراً عاماً. وهذه االختبارات 

تقيس كل املهارات. وهي كالتايل:

السؤال  كان  لقد  االستJع:  اختبار وتقويم مهارة  أ- 
يوجه من قبيل (األستاذ) شفوياً، وبالرسعة العادية، 

بعد نهاية كل درس

(٢). وفي. ييل ,وذج لنوعيات األسئلة:

صحيحاً،  تنفيذاً  يسمعونها  التي  األوامر  تنفيذ    -١
الرسم  يتعرفوا عىل  أن  أطلب منهم  مثالً كنت 
والتي  مسبقاً  رشحها  تم  التي  للصور  الصحيح 
الذي  الصوت  فيها  املوجود  الكلJت  عن  تعرب 

تم التدريب عليه.

 ٢-  أيهJ صورة البوق من بZ الصور الثالثة مثالً؟

 ٣-  ارسم ذيل الكلب.

 ٤-  ارفع صورة الحصان. ٥-  ضع القلم يف الحقيبة.

 ٦-  ضع دائرة حول الرمز الكتاa للصوت.

 ٧-  استخدام الثنائيات الصغرى للتمييز بZ األصوات 
املتقاربة يف املخرج. وكنت أقول لهم دقوا عىل 
إذا  تدقوا  الصاد، وال  إذا سمعتم صوت  املقعد 

سمعتم صوت السZ مثالً.

ب- اختبار وتقويم مهارة الكالم:

صوراً،  درس  كل  نهاية  يف  عليهم  أعرض  كنت   -١  
وأطالبهم بنطق اسم الصورة، أو اليشء ملعرفة 

نطقهم لألصوات(٣)

حسب  قبلهم  من   nأك أو  مرة  النطق  تكرار   -٢
.oالحاجة، وكنت أتدخل للتصحيح الصو

٣- قراءة سور من القرآن الكريم: الفاتحة، أو الفلق، 
الصمد  أو  الكافرون،  أو  الرشح،  أو  العرص،  أو 

إلخ.

النطق املكتوب: وهو كتابة ثالث جمل   ٤- اختبار 
أكn، ويف كل جملة كلمة تحتوي عىل أحد  أو 
الكلمة  تلك  وكانت  اختبارها،  املراد  األصوات 
الثالثة  الكلJت  هذه  أحد  ويف  مغاير،  بخط 
وضع  واملطلوب  سابقيه،  عن  يختلف  صوت 
األصوات  يشبه  ال  الذي  الصوت  حول  دائرة 

السابقة. مثال ذلك:

 أنا من القدس.    متى قدمت إىل ماليزيا؟    نأكل 
التمر واإلجاص.

الصاد،  صوت  هو  هنا  املختلف  فالصوت   
واملطلوب وضع دائرة عليه ملعرفة هل Òيزون رمزه 

أم ال؟
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ت-  اختبار وتقويم مهارة القراءة(٤):

١- معرفة أس�ء األشياء: بعد نهاية كل درس كنت 
أضع عىل الطاولة مجموعة من األشياء والصور، 
عىل  وأوزع  مسطرة،  بقرة،  سوق،  بوق،  مثالً: 
من  اسم  منها  كل  تحمل  بطاقات   ßالدارس
األس�ء لتلك األشياء أو الصور، وعىل كل طالب 
أن يتعرف عىل اليشء الذي ترمز إليه بطاقته، 
ثم þسك بالبطاقة يف يد واليشء يف يده األخرى، 
الذي  الدارسß ترديد اليشء  باقي  ويطلب من 
تش& إليه، وذلك حتى تكتمل أس�ء كل األشياء 
أسأل  ذلك  بعد  ثم  املنضدة،  عىل  املوضوعة 

الدارسß ألتأكد من معرفتهم للكلمة وقراءتها.

عليهم  أعرض  كنت  الكلمة:  عىل  التعرف  ٢- رسعة 
املفردات  إحدى  منها  كل  يحتوي  بطاقات 
اللغوية، وأطلب منهم ترديد كل كلمة بعد أن 
 ßأرشح معناها، وبعد أن أتأكد من فهم الدارس
بعد  بطاقة  عليهم  أعرض  ومعناها  للكل�ت 
أخرى، يف ترتيب يخالف ما سبق، وأطلب منهم 
التعرف عىل الكلمة يف وقت قص& جداً، وكنت 
البطاقات التي ; يسهل عليهم  أضع جانباً كل 
التعرف عليها، وأعيد رشحها، ثم أعرضها عليهم 

برسعة بعد ذلك.

عىل  أكتب  كنت  الغريبة:  الكلمة  عىل  التعرف   -٣
مرت  قد  كل�ت،  أربع  من  مجموعة  السبورة 
بنا يف أثناء رشح الدرس، وأطلب منهم قراءتها 
والتعرف عىل الكلمة التي ال يوجد فيها الصوت 
حصان،  مثالً:   الدرس،  هذا  يف  لهم  املقدم 

صاروخ، صياد ، مدفع.

وما إن يتعرفوا عليها أطلب منهم أن يختاروا   

كلمة أخرى تناسب باقي الكل�ت يف املجموعة من 
الصور التي مرت معنا يف أثناء الرشح.

ث- اختبار وتقويم مهارة الكتابة: تنبيههم عىل 

الكتابة من اليم5 إىل الش1ل يف العربية(٥).

١- رسم الصورة التي يوجد فيها رمز الصوت، مثالً: 
صورة ذيل الكلب أو الربتقالة إلخ.

 ٢- تجريد الصوت من خالل الكلمة بحيث يرد تارة 
يف بداية الكلمة ووسطها ونهايتها.

 ٣- كتابة رمز الصوت الناقص للكل�ت املعطاة لهم.

 ٤- التدريب عىل كتابة األصوات املتشابهة للتمييز 
بينها.

أربع  لهم  أكتب  كنت  األخطاء،  عىل  التعرف   -٥  
جمل، إحدى هذه الجمل ; Iر معنا يف الدرس، 
 ; التي  الجملة  حول  إشارة  وضع  فاملطلوب 

يسمعوها يف الدرس؛ مثالً:

  هل القمر أكرب من األرض يا ضياء؟  كال األرض أكرب 
من القمر.  وما هو شكل األرض يا مرتىض؟   وهل 
توجد الحيوانات البحرية؟ فالجملة التي ; Iر معنا 
من  كلمة  تكوين   -٦ األخ&ة.   هي  الدرس  هذا  يف 

الحروف التالية، مثالً: ق ط ع ، الخ.

الكتابة يف نهاية كل  التدريبات عىل  كانت    
املادة  وكانت  البيت.  يف  إضايف  تدريب  مع  درس 
نفسها  هي  االست�ع  مهارة  يف  املطبقة  اللغوية 
املستخدمة يف باقي املهارات الكالم والقراءة والكتابة. 
لP يكون التدريب متكامالً، وأن ما سمعه ينطق به، 
ويقرأه، ويكتبه. وبحيث يرد الصوت يف بداية الكلمة 
الكل�ت  تكون  أن  مراعاة  مع  ونهايتها،  ووسطها 

تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها
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سهلة شائعة مستخدمة يف الحياة اليومية ما أمكن.

الطريقة اإلجرائية املتبعة يف تدريس األصوات 
(صوت الع� �وذجاً)

لصوت  وتدرييس  عريض  كيفية  هنا  سأتناول  2هيد: 
بتدريسها  قمت  التي  األصوات  من  كنموذج  الع= 
والحاء  (الع=  وهي  بالعربية  الناطق=   Bغ للطالب 
والخاء والغ= والقاف والضاد والصاد والطاء والظاء)، 
التقليد  عىل  تقوم  التي  الطريقة  اعتمدت  وقد 
التمثيل  خالل  من  لألصوات،  الطبيعية  واملحاكاة 
بأصوات الحيوانات وغBها(٦). وطريقة الكتابة التي 
اتبعتها تساعد عىل الذكاء واالبتكار، وال تعلم النسخ 

أو التقليد.

الصوت كنت آخذ  الدرس وعند مراجعة  بداية  ويف 
لهم صورة أو أي يشء آخر ألختربهم aعرفة اسمه، 
ففي  لحيوان،  أو  لفاكهة،   ًgاس اليشء  هذا  ويكون 
صوت القاف مثالً، أخذت لهم برتقالة، وقلت لهم: 
ما هذه؟ فقالوا: هذه برتقالة. فهم نطقوا بالصوت، 
من دون أن أقول لهم درسنا اليوم صوت القاف أو 
الع=،  أو بعB، ففيه صوت  القاف،  مراجعة لصوت 
العلgء يُعلم األصوات لغB العرب  بينg كان بعض 

عن طريق الرتجمة(٧).

صوت الع�

* إجراءات إعداد الدرس وتقد"ه

عليها:  التدريب  املراد  اللغوية  املهارات 
االست8ع ، الكالم ، القراءة ، الكتابة.

أهداف الدرس:

 ١- االستgع لصوت الع=

. ٢- نطقه نطقاً صحيحاً.

ووسطها  الكلمة  أول  يف  رمزه  عىل  التعرف   -٣  
ونهايتها.

الثنائيات الصغرى: الع=  النطق ب=  التمييز يف   -٤ 
والهمزة.

 ٥- كتابة وتجريد رمز صوت الع= يف بداية الكلمة 
ووسطها ونهايتها.

تقديم الدرس:

التسخ= والتهيئة: لقد أحرضت معي صورة كلب،   
وقلت لهم: ما هذه الصورة؟ قال أحدهم: هذا كلب. 
ينبح  عندما  الكلب  يقول  ماذا  حسناً!  لهم:  فقلت 
يقول:  لهم:  يقول. فقلت  ماذا  يعرفوا  فلم  الطراق؟ 
عو عو عو، فمثَّله أحدهم، وقال: أو أو أو فقلت له: 
ليس أو أو، ولكن يقول: عو عو عو. فمنهم من مثل 

ذلك فيg بعد. وقد فرحوا عند 2ثييل لذلك.

ثم بعد ذلك رسمت لهم صورة القمر عىل   
السبورة، وقلت لهم: هذا قمر. ثم سأل أحد منهم: 
إىل  انظروا  لهم:  فقلت  والبدر،  القمر  ب=  الفرق  ما 
والهالل،  القمر،  لهم  فرسمت  أيضاً،  التايل  الرسم 
وقلت لهم: هذا هو الهالل عندما يكون يف بدايته، 
لهم:  قلت  ثم  كامالً.  يكون  عندما  البدر  هو  وهذا 
التي غنتها  البدر علينا)  هل تعرفون أنشودة (طلع 
صىل  الرسول  قدوم  عند  املنورة  املدينة  يف  النساء 
الله عليه وسلم؟، فقال بعضهم: بىل نعرفها، فقلت 
معهم  أتكلم  كنت  وقد  فأنشدوها.  أنشدوها،  لهم: 
باللغة العربية، ونادراً جداً باإلنجليزية يف كيفية حل 
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التدريب عندما ال يستطيعون فهم السؤال.

الحوار: أنشودة (طلع البدر علينا)

يا أصدقا0 من منكم يحفظ أنشودة (طلع  عيل: 
البدر علينا)

أنا أحفظ البيت األول منها. نعيم: 

وأنا أحفظ البيت األخ;. وديع: 

وأنا أحفظ البيت الثا=. نع?ن: 

وأما أنا فأحفظ البيت الثالث. عيل: 

هيا ننشد هذه األنشودة يف ذكرى هجرة  عيل: 
الرسول صىل الله عليه وسلم من مكة إىل 

املدينة.

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نعيم: 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نع?ن: 

أيها املبعوث فينا جئت باألمر املطاع. عيل: 

جئت رشفت املدينة مرحباً يا خ; داع. وديع:  

األنشودة  بهذه  استمتعنا  فقد  حسناً   وديع: 
الجميلة.

املوقــــــع: 

ووسطها  الكلمة  بداية  يف  الع[  صوت  ورد  لقد 
ونهايتها، من خالل الحوار املقدم لهم، مع االعت?د 
الفاتحة،  الكريم مثل:  القرآن  السور من  عىل بعض 
طلع  (أنشودة  واألغا=:  الفلق...،  الكافرون،  العرص، 
رسول  قدم  عندما  تغنيها  النساء  كانت  علينا  البدر 
املدينة)،  إىل  مكة  من  وسلم  عليه  الله  صىل  الله 

دعا،  فرع،  معبد،  جامع،  علم،  مثل:  والكل?ت، 
املطاع، علينا..، والثنائيات الصغرى: مثالً: طلع=تلع، 

عرض  طريقة  كانت  ولقد  داع=داء.  علينا=ألينا،  
لصوت  كان  لقد  األصوات.  كل  يف  واحدة  الصوت 
الع[  صوت  أن  هنا:  بالفرع  (وأقصد  فرعان  الع[ 
ه?  واأللف  فالهمزة  وألفاً،  همزة  ينطقونه:  كانوا 
الهمزة،  النطق عندهم، ه?:  الع[) يف  فرعا صوت 
بداية  يف   -١ كالتايل:  ينطقونه  كانوا  وقد  واأللف. 
الكلمة: له فرع واحد يف النطق عندهم، فقد نطقوه 
ألينا. ٢- يف وسط الكلمة: له  همزة، مثالً:  علينا = 
همزة،  نطقوه  لقد  عندهم،  النطق  يف  واحد  فرع 
له  الكلمة:  نهاية  يف   -٣ املبؤوث.   = املبعوث  مثالً: 
فرع واحد يف النطق، فلقد نطقوه ألفاً، مثالً: طلع = 

طال.

أنهم  أي  املطا،  نطقوها  فقد  املطاع،  كلمة  يف  أما 
كانوا  وكذلك  xاماً،  الكلمة  نهاية  يف  الع[  حذفوا 
يقلبون الصوت تبعاً للحركة املجاورة له سواء كانت 
الضمة أو الفتحة، أو الكرسة فمثالً كلمة: (املبعوث) 
نطقوها: املبؤوث، فقلبوا الع[ همزة مضمومة هنا...

بإجراء  قمت  لقد  الع[:  صوت  عىل  التدريبات 
الطالب  لتدريب  الع[  التدريبات عىل صوت  بعض 
يأ{  الع[  صوت  تدريبات  كانت  ولقد  وتقو~هم، 
ونهايتها.  ووسطها  الكلمة  بداية  يف  الصوت  فيها 
عىل  درس  كل  نهاية  يف  واحدة  التدريبات  وكانت 

الصوت املعطى لهم.

 وفي/ ييل -وذجاً لتلك التدريبات:

 ١- مفردات من الحوار: طلع، علينا، املبعوث.

املبؤوث،  املبعوث  تلع،  طلع  صغرى:  ثنائيات   -٢  

تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها
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علينا ألينا.

يوجد  كلمة  منها  كل  تحتوي  بطاقات  عرض   -٣  
التدريب عليه: علم، معبد،  فيها الصوت املراد 

جامع...

 ٤- عرض صور تحتوي كل صورة منها عىل صوت من 
األصوات املراد تعليمها: العلم، املعبد، الجامع...

املب..وث،  طل..،  ناقصة:  حروف  فيها  كلßت   -٥  
..لينا.

هذه  يف  ويرد  مغاير،  بلون  كلßت  فيها  جمل   -٦  
الكلßت املغايرة الصوت املراد تعليمه، ويف أحد 
واملطلوب  مشرتك،   ôغ صوت  الكلßت  هذه 

وضع إشارة حوله:

 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

 وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

 قدمت إىل ماليزيا يف هذه السنة.

التي  الكريم،  القرآن  من  السور  بعض  قراءة   -٧
يوجد فيها الصوت، مثالً: يف صوت الع,، سورة 
األسبوع،  وأيام  الكافرون..  العرص،  الفاتحة، 
األصوات،  وعدد  عرشة،  إىل  واحد  من  والعدد 
أتدخل  وكنت  الخ..  الع,،  صوت  فيها  وكلمة 
للتصحيح الصو9 عند كل كلمة ينطقونها خطأً.

٨- تجريد الصوت من خالل الكلمة، مع التنبيه إىل 
موقعه يف بداية الكلمة ووسطها ونهايتها.

طريقة  كانت  لقد  التدريبات:  إجراء  طريقة 
إجراء التدريبات واحدة يف كل األصوات.

ترديدها  ثم  املعلم،  من  أوالً  الكلßت  سßع    -١
جßعياً وفئوياً وفردياً

 ٢-  بعدها أعطيتهم الكلßت ويقرأونها فرداً فرداً.

 ٣-  ثم أعطيهم قاCة تحتوي عىل زوج, من الكلßت 
تختلفان يف صوت واحد للقراءة. مثل: عيل: أيل. 

ملعرفة هل Kيزون ذلك يف النطق أم ال؟

 ٤-  كتابة رمز الصوت الناقص يف الفراغ.

الصوت  فيها  التي  الكلمة  حول  إشارة  وضع    -٥  
املغاير.

التقويــــم:

 لقد استخدمت بعضاً من أنواع التقويم (انظر الفقرة 
كل  تقيس  التي  التدريبات)  إجراء  طريقة  أعاله: 
املهارات اللغوية، من سßع وكالم وقراءة وكتابة يف 
نهاية كل صوت، وقد اتبعت هذا األسلوب االختباري 
مدى  وقياس  الطالب،  لتقويم  صوت  كل  نهاية  يف 
االختبارات  استخدمت  ولقد  وفهمهم.  تحصيلهم 

أيضاً يف نهاية الفرتة التطبيقية لهم.

كتابة صوت الع,: ويف كتابة رمز صوت الع,، رسمت 
لهم الكلب عىل السبورة، وكان ذيله مرفوعاً، فقلت 
مسحت  ثم  مرفوع،  الكلب  ذيل  إن  انظروا  لهم: 
الصورة وأبقيت ذيله، فوضعت فوق الذيل رقم إثن, 
ولكنهم  الع,،  صوت  رمز  فصار  العربية،  اللغة  يف 
إىل مواضعه يف  نبهتهم  ثم  الع,.  قالوا: هذا صوت 

بداية الكلمة ووسطها ونهايتها.

معتمداً  األصوات  بقية  تعليم  يف  صنعت  وهكذا 
الطريقة ذاتها.
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دور املعلــــــــم:

الطالب،  كل  عند  واحدة  تكن   � الصعوبات  إن   
كان  النطق، وبعضهم  أفضل من بعض يف  فبعضهم 
يصحح نطقه بعد تصحيحي له مبارشة، ومنهم من 
كنت أدربه عىل النطق الصحيح أكÙ من مرة حتى 
الجÞعي،  الرتديد  استخدمت  ولقد  نطقه.  يستقيم 
أنواع  أنجع  فهو  الفردي،  والرتديد  الفئوي،  والرتديد 

الرتديد، ألنه يشخص العلة ðاماً. 

وكيف  الصوتية  الصعوبات  وطبيعة  أسباب 
تغلبت عليها

التطبيقية  الوحدات  تعليم  خالل  ومن   
الصعوبات  بعض  ُوجدت  أعاله،  املذكورة  لألصوات 
األجانب،  املتعلم+  هؤالء  اعرتضت  التي  النطقية 
وهذه الصعوبات 4كن تلخيصها يف أربعة اتجاهات؛ 
وطرق  أساليب  اتجاه   -٢ اللغوي.  االتجاه   -١ هي: 

التعليم. ٣- االتجاه النفيس. ٤- االتجاه العضوي.

اللغوي: ومن أسبابه ما ييل: ١-  عدم  أوالً: االتجاه 
التمييز  وصعوبة   -٢ عندهم،  األصوات  هذه  وجود 
ومن  التعليم،  وطرق  أساليب  إتجاه  ثانياً:  بينها. 
أسبابه: ١-  عدم املÞرسة عىل النقط داCاً. ٢-  عدم 
القراءة بصوت عال. ٣- عدم تشكيل األصوات. ثالثاً: 
اإلتجاه النفيس: ومن أسبابه: ١-  الخجل من قراءة 
اللغة العربية بصوت عال. ٢-  عدم الثقة يف النفس، 
االتجاه  رابعاً:  العربية.  اللغة  بأصوات  النطق  عند 
أسبابه يف  فتمثلت  العضوي،  االتجاه  وأما  العضوي، 
تاًء  الضاد  ينطق  كان  فمثالً  لثغة،  لديه  بعضهم  أن 

وباًء.

وقد كنت أتغلب عىل هذه الصعوبات بأن   

أنطق لهم الصوت بطريقة واضحة مبينة، وذلك من 
خالل الرتديد الجÞعي والفئوي والفردي. 

دور املسجل:

 إن دور املسجل: هو تنبيه وإيقاظ الطالب لالستÞع 
جيداً للÞدة املسجلة، وجعلهم حذرين ملا يدور يف 

املادة من حوارات ب+ األشخاص.

الطالب حيوياً  الطالب: لقد كان دور  دور واهتÞم 
ونشيطاً يف هذه الطريقة، ويشارك يف كل التدريبات، 
و� يكن سلبياً أبداً، ففي مرحلة االستÞع كان يصغي 
للدرس من املسجل واملعلم، ويف مرحلة الكالم كان 
مهارة  ويف  والجمل،  العبارات  بعض  وينطق  يتكلم 
الصغرى، ويف  والثنائيات  الكلÞت  يقرأ  كان  القراءة 
مرحلة الكتابة كان مبدعاً يتذكر شكل الصوت ويقوم 

برسمه.

بتعليم  قمت  لقد  املهارات؟  علمت  كيف   
عىل  التطبيقية  الوحدات  خالل  من  اللغة  مهارات 

األصوات، وذلك عىل الشكل التايل:

االستÞع،  مهارة  علمت  لقد  االستÞع:  مهارة   -١
بأن كنت أسمعهم الدرس أوالً من املسجل، ثم 
ثانية، وهم يف حالة  للمعلم  للدرس  يستمعون 

إنصات للمسجل والنص املكتوب.

وأما مهارة الكالم، فكانوا  مهارة الكالم:    -٢
 ًÞمقس وفردياً،  وفئوياً  الدرس جÞعياً  يرددون 
قسمتها  الطويلة  فالجمل  وجمل،  عبارات  إىل 
إىل قسم+، W يعوا ما يقولونه، من دون إخالل 

باملعنى عند تقسيم الجملة.

قرأت  فقد  القراءة،  مهارة  وأما  القراءة:  مهارة   -٣

تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها



 13٦٤- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

عليهم قا�ة ببعض الكل�ت والثنائيات الصغرى 
قرأتها  التي  القا�ة  تلك  أعطيتهم  ثم  وغ¾ها، 
االست�ع   Òمهار يف  معنا  مرت  والتي  عليهم 

والكالم، وقاموا بقراءتها.

مهارة الكتابة: وأما بالنسبة ملهارة الكتابة، فقد   -٤
الرسعة  تعلمهم  مبتكرة  طريقة  معهم  اتبعت 
ممثالً  الصوت  كتابة  وهي  الكتابة،  يف  والذكاء 
ومالحظتها،  مراقبتها  òكن  التي  باملحسوسات 

.(ôانظر الفقرة أعاله: كتابة صوت الع

كيف استخدمت الوسائل؟ إن أنجع الوسائل يف مهارة 
االست�ع هي صوت املعلم الواضح املبô املسموع. 
ويف الكالم الرتديد الفردي. ويف القراءة رشح الدرس 
بالصور واملعينات، ألنها تخترص كث¾اً من الوقت يف 
الرسم  الكتابة  يف  وأنجعها  للمتعلم.  املعنى  إيصال 
باملحسوسات  7ثيله  خالل  من  للصوت  الطبيعي 

الطبيعية.

البطاقات  استعملت  لقد  الومضية:  البطاقات 
للبطاقة  األول  الوجه  عىل  ألصقت  بأن  الومضية(٩) 
أريهم  وكنت  اسمها.  الثا@  الوجه  وعىل  الصورة، 
الصورة أوالً، ثم أقول لهم اسمها بعد ذلك. وكانت 

هذه البطاقات وسيلة جيدة وممتعة.

البطاقات  استخدمت  لقد  اللغوية:  األلعاب 
أوالً،  الصورة  اسم  ملعرفة   :ôلغرض الومضية(١٠) 
ولتمرينهم عىل النطق. ك� تم استخدام غ¾ها من 

الوسائل(١١)  وذلك من خالل عرضها عىل الطالب.

التدريب اإلضايف والواجب املنزيل:

 كنت أطلب منهم أن يعملوا أشكال الصوت مجرداً 
عىل قصاصات من الورق، وكتابته يف كلمة ومجرداً يف 
كافة مواقعه. ك� كنت أطلب منهم تكملة الحرف 
وتكوين  الجمل،  الواردة ضمن  الكل�ت  يف  الناقص 
أكمل   -١ مثالً:  املنفصلة.  األصوات  من  كل�ت 

الحروف الناقصة يف الكل�ت التالية:

- متى  ..دمت إىل ماليزيا؟ (ق) /  - أنا من ال..را..  
(ع) (ق)/  - وأين توجد ال..يوانات  الب..رية؟  (ح) 

(ح) إلخ.

٢- كون كلمة من الحروف املنفصلة التالية:

-خ ض ع   - ض غ ط  - ق ط ع 
-ح ظ   الخ... - غ ص 

للكتاب  املعلم  دليل  ١٩٨٣م.  عيل،  فتحي  يونس،   -  (١)
بها.   ôالناطق لغ¾  العربية  اللغة  تعليم  يف  األسايس 
مراجعة السعيد محمد بدوي. تونس: املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم. ص٢٣-٢٦.

- جاسم، جاسم عيل. ٢٠٠١م. يف طرق تعليم اللغة العربية 
لألجانب. الطبعة الثانية: كواال ملبور، إيه إيس نوردين. 

انظر الفصل الخامس.

(٢) - العر[، صالح عبد املجيد. ١٩٨١م. تعلم اللغات الحية 
مكتبة  لبنان:  ط١.  والتطبيق.  النظرية   ôب وتعليمها 

لبنان. ص٨٨-٩٨. 

حاالت  اللغة  تعليم  ١٩٨٨م.  عيل.  محمد  الخويل،   -

املصادر واملراجع
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الفرزدق  مطابع  الرياض:  السعودية،  وتعليقات. ط١. 
التجارية. ص٦٥-٧٨. 

طبعة،  ال  لغوية.  دراسات  ١٩٨٢م.  عيل.  محمد  الخويل،   -
الرياض: دار العلوم للطباعة والنرش. ص٥١.  

 Ýالناطق Þطعيمة، رشدي أحمد. ١٩٨٩م. تعليم العربية لغ -
بها مناهجه وأساليبه. الرباط: املنظمة اإلسالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة إيسيسكو. ص١٤٥-٢٢٥.

- طعيمة، رشدي أحمد. ١٩٨٥م. دليل عمل يف إعداد املواد 
التعليمية لربامج تعليم العربية. مكة املكرمة: جامعة 

أم القرى، معهد اللغة العربية. ص١٨٠-١٨١.

اللغة  تعليم  يف  املرجع  ب/ت.  أحمد.  رشدي  طعيمة،   -
العربية للناطقÝ بلغات أخرى. مكة املكرمة: جامعة أم 
القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج، 

سلسلة دراسات يف تعليم العربية. ص١٨٠-١٨١. 

- سمساعة، أحمد الحسن. ١٩٨٥م. مناهج التعليم يف معهد 
بحث  األول.  القسم  العربية.  للغة  الدويل  الخرطوم 
العربية  اللغة  تعليم  يف   Þاملاجست درجة  لنيل  مقدم 
لغÞ الناطقÝ بها. 0 ينرش. معهد الخرطوم الدويل للغة 

العربية بالسودان. ص٧٠-٧٣.  

تعليم  ١٩٨٤م.  وآخرون.   سلي4ن  الله  عبد  الجربوع،   -
العربية لغÞ الناطقÝ بها الكتاب األسايس. السعودية: 
جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية للناطقÝ بغÞها، 

وحدة البحوث واملناهج.  

- محمود، طه محمد. ١٩٨٤م. التعبÞ املوجه للمبتدئÝ من 
غÞ الناطقÝ بالعربية. ط١. إرشاف محمود إس4عيل 
امللك  املكتبات جامعة  الرياض: ع4دة شؤون  صيني. 

سعود.

- عبد الله، عبد الحميد وغÞه. ١٩٩١م. أسس إعداد الكتب 
اإلعتصام.  دار  بالعربية.   Ýالناطق  Þلغ التعليمية 

ص٥١-٥٤. 

- إس4عيل، زكريا. ١٩٩١م. طرق تدريس اللغة العربية. ال 
طبعة، إسكندرية: دار املعرفة الجامعية. ص٩١. 

(٣)- العرF: املصدر السابق. ص١٦٦-١٧٦.

- طعيمة: املصادر السابقة: ١٩٨٩م. ص١٤٥-٢٢٥./ ١٩٨٥م. 
ص١٨٠-١٨١. / طعيمة: ص٧١٩ وما بعدها. ص٤٤٩. 

(٤) - العرF : املصدر السابق. ص١٣٣-١٣٤. 

- يونس: املصدر السابق. ص٢٩. 

(٥) - العرF: املصدر السابق. ص٢٠٥-٢١٠. 

العربية  ١٩٨٣م.  وآخرون.  إس4عيل،  محمود  صيني،   -
وزارة  السعودية:  ط١.  التلميذ.  كتاب   ،Ýللناشئ

املعارف. إدارة الكتب املدرسية. ج١. ص٣٦-٣٨.

(٦) - وللمزيد انظر:

 Jassem, Jassem Ali. Jassem, Zaid Ali, and  -
 Drills  (١٩٩٥)  .Dr. Jassem, Zaidan Ali
 And Exercises in Arabic Writing And
 Pronunciation For Learners For Arabic as a
 Foreign/Second Language. Malaysia: Kuala

.Lumpur: Golden Books Centre SDN. BHD

 On Malaysian  .(١٩٩٣)  .Dr. Jassem, Zaidan Ali
 English: Its Implication For je Teaching of
 English As A Second or Foreign Language
 (TESL/TEFL). Malaysia: Kuala Lumpur:

.٩١-٩٤ Pustaka Antara .pp

 An Introduction  .(١٩٩٣)  .Steingerg, Danny D  -
 to Psycholoinguistics. First Published. UK.

 .Longman. P٧٤

العربية  ١٩٨٢م.  إبراهيم.  أحمد  محمد  فراخ،  أبو   -  (٧)
الجامعة. ط١. الرياض: عا0 الكتب. ج١. ص ٥١-٥٢.

- اليعقوF، باسمة. ١٩٨٧م. الطريقة الحديثة لتعليم اللغة 

تعليم األصوات العربية وتقويمها لغير الناطقين بها
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العربية. ب�وت: دار الكتاب اللبنا�. ص٨.

العرب.  لغ�  العربية  اللغة  تعليم  - شلبي، أحمد. ١٩٨٣م. 
ط٣. القاهرة: مكتبة النهضة املرصية. ص٢٨. 

 Arabic For Beginners. Malaysia: .١٩٩٠ .Ali, Syed -
 Kuala Lumpur: Golden Books Centre SDN.

.BHD. P١

العربية  األصوات  ١٩٧٨م.  إلهي.  فضل  الحاج  ملك،   -  (٨)
بحث  فيها.  األردية  ناطق  تقابل  التي  والصعوبات 
تكمييل. ò ينرش. معهد الخرطوم الدويل للغة العربية 

بالسودان. ص٢٩.

إىل  املعلم  دليل  ١٩٩١م.   إسýعيل.  محمود  صيني،   -(٩)
استخدام الصور والبطاقات يف تعليم العربية. الرياض:  

مكتب الرتبية العر' لدول الخليج. ص٢٥.

(١٠)- صيني: ١٩٩١. املصدر السابق. ص٢٢٩. وللمزيد انظر

 .١٩٨٨  .Celce-Murcia, Marianne/Hilles, Sharon  -
 Techniques and Resources in Teaching
-١٣٢ Grammar. Oxford University press. Pp

.١٣٩

(١١)- صيني، محمود إسýعيل. ١٤٠٧هـ. التقنيات الرتبوية 
أمية  دار  ط١.  األجنبية.  اللغات  تعليم  يف  الحديثة 

للنرش والتوزيع.. 

- الخويل، محمد عيل. ١٩٨٦م. أساليب تدريس اللغة العربية. 
ط٢. الرياض: مطابع الفرزدق التجارية. ص١٧١-١٧٦.

الرتبية  يف  الطالب  دليل  ١٩٧٩م.  عيل.  محمد  الخويل،   -
العملية. الرياض: مكتبة الخريجي. ص٨٧-٩٣.
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امللخص

األهمية  بالغ  أثر  له  االجت�عي  التجانس  درجة  إن 
يف تحقيق الوحدة الداخلية للدولة، ومن ثم سهولة 
و  االسرتاتيجية  األهداف  حول  االجت�ع  تحقيق 
الحديث عن الثقافات وردها إىل التفاعل التاريخي 
التسليم  عدم  يعني  ال  والشعوب،  األمم   ïب
أو  الشعب  لهذا  املكونة  الحضارية  بالخصوصيات 
ذاك، و التي تعمل عىل صيانة وجوده وإرثه الثقايف 
وإبداعاته  وإسهاماته  تفرده  تربز  التي  والتاريخي 
الهوية  اعتبار  و  الوطنية  الوحدة  عامل  الخاصة، يف 
التي  و  االستقرار،  عدم  حاالت  يف  الرهانات  أهم 
تنطوي عىل معان رمزية و روحية و هو ما يتجّسد 
اىل  االنت�ء  و  باملواطنة  اإلحساس  من خالل سيادة 

هوية وطنية موحدة بï أبناء الوطن الواحد .

األسايس  املرجع  العربية  اللغة  تكون  أن  2كن  ك� 
تعميق  و  الدولّة،  بناء  حاجيات  عليه  تبنى  الذي 
االنت�ءات الشمولية الوطنية، و القومية، و الدينية، 
ولهذا 2كن أن تظل إشكالية اللغة العربية مستمرة 
بï التناقض بï عنارص الشخصية الوطنية وتقلبات 

إىل  باإلضافة  االجت�عية،  و  التاريخية  الظروف 
املتغ>ات االجت�عية األخرى وما يتصل بها من قيم 
ثقافية، وتجارب تاريخية وتقاليد اجت�عية تؤثر يف 

الرأي العام واإلطار االجت�عي.

إن موضوع العالقة بï الحارض واملايض يشكل مدخال 
 ïثقافة عربية أصيلة ، وب ïملناقشة الجدل القائم ب
ثقافة أوروبية غازية وهذه العالقة يتولد عنها مشكل 
االزدواجية بï املجالï و التي تكاد تكون مفروضة 
علينا بسبب تدخل العامل الخارجي ،وبهذا ال نرمي 
تاريخية  حتمية  بوصفها  تقد2ها  إىل  ذلك  وراء  من 
ال مناص منها ، بل نريد طرح  مسألة اللغة العربية 
التي تقوم أساسا عىل البنية الثقافية للمجتمع ، فهي 
تعرب من جهة أخرى عىل خلل ما يف عالقتنا باآلخر 
املحرك  كانت  الغرب  مع  العالقة  فجدلية   ، املتقدم 
األسايس لهذه املسألة ،إذ ما ارتبطت بحداثة الغرب. 

تشكل  فهي  عاملية  مسالة  العربية  اللغة  وتعترب 
 Hرهانات كربى ،فأي حدث تشهده نقطة ما من العا

. Hستكون لها انعكاسات عيل بقية مناطق العا

االشكالية:

إش-الية�اللغة�العر)ية�'&�ال%$امج�السياسية�

و�االس7$اتيجيات�ال7$بو4ة�'&�ا23زائر

د. فضيلة حاج محمد
أستاذة مساعدة، جامعة مصطفي اسطمبولي – معسكر، الجزائر

إشكالية اللغة العربية في البرامج السياسية  و االستراتيجيات التربوية في الجزائر
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ترسيخ  يف  املتغ�ات  و  العوامل  تؤثر  مدى  أي  إىل   
االسرتاتيجيات  السياسية و  الربامج  العربية يف  اللغة 

الرتبوية يف الجزائر ؟

منهجية الدراسة:

أسلوب  خالل  من  التحلييل  :الوصفي  املتبع  املنهج 
االستنباط الذي يقوم عيل استنتاج أفكار معينة من 
ظاهرة عامة ،<زج التحليل الواقعي ب> التشخيص و 
املعالجة ،و Fّت االستعانة بالعديد من الدراسات و 
البحوث و التقارير و املراجع املختلفة التي ساعدتنا 
يف تحليل األفكار و ربطها مع بعضها البعض بصورة 
و  إيل خالصات  أوصلتنا  التي  ،و  علمية  و  منطقية  
نتائج علمية يف مجال ترسيخ اللغة العربية و دورها 
يف الربامج السياسية التعليمية يف املجتمع الجزائري.

مقاربة املوقف: وهو يتعلق بالفرد، ويف كل مجتمع 
نجد "أدوارا" و "مراكزا" ولكن أساس تكوينها وصيغها 
تختلفان من ثقافة إىل أخرى، ويف كل مركز اجتWعي 
و  العادي،  السلوك  قيام  إىل  تؤدى  عالمات  هناك 
لكنه يف  املوقف ليس مجرد فعل و  أن  معنى ذلك 
واقع األمر توقعات للفعل، ذلك ألنه عندما نشرتك 
مقدما  نتوقع  فإننا  طبيعي  اجتWعي  موقف  أي  يف 
فإن  لذلك  و  اآلخرين   عن  يصدر  الذي  للسلوك 
دور  معالجة  يف  السياسة  نحو  املفهوم  هذا  توجيه 
الدولة كوحدة ب> مجموعة من الدول " وحدات " 
تعطي داللة مشرتكة انطالقا من منهج سلوd ، عىل 
اعتبار أن الدولة  تعرب عن إراداتها عرب سلوك سيايس 

خارجي.

 functional role) الوظيفية  الدور  •نظرية 

 :(theory

املعيارية  التوقعات  تفهم  األدوار  أّن  عىل  وتقوم 
عىل  ويجب  السلوكيات،  تلك  تصف  التي  املشرتكة 
النظام االجتWعي أن يتعلموا تلك  التي يف  الفواعل 
املميزة  والسلوكيات  معها  سلوكهم  ويطابق  املعاي� 
ضمن  اجتWعية  مكانة  يحتلون  الذين  لألشخاص 

نظام اجتWعي مستقر.  

•نظرية الدور التفاعلية الرمزية: 

التوقعات  من  االهتWم  يتحول  النظرية  هذه  ويف 
الفواعل  أداء  الرتكيز عىل  إىل  ما  ثقافة  يف  املعيارية 
الفردية، وتطور األدوار، ومختلف املفاهيم املعرفية 
التي oكن من خاللها أن يفهم الفاعلون االجتWعيون 
التفاعل  عرب  يتم  وهذا   ويؤولونها  سلوكياتهم  

االجتWعي.

•نظرية الدور البنيوية:

من  تحرره  و  الفرد  لسلوك  كب�  اهتWم  تعطي  ال 
القيود التي تفرضها منظومة القيم واملعاي� الثقافية 
الفردية، بل تهتم بعملية  وال تهتم  بتحليل األدوار 
أدوار  بتحليل  يهتم  البنيوي  املقرتب  أي  التحليل 
مختلف املجموعات االجتWعية، فهو يفرتض أن كل 
مجموعة اجتWعية تتشكل من أدوار يجب أن تؤدي 

دورها لتتمكن من البقاء والتطور.

•نظرية الدور التنظيمية(الت1يز): 

يركز   ، التفك�  من  جديد  sط  تطوير  يف  ساهمت 
محددة  هنا  فاألدوار  االجتWعية،  النظم  عىل 
تعدد  ومع  ولكن  (املكانة).  االجتWعية  بالوضعيات 
مصادر املعاي�، يكون األفراد يف حالة داxة من رصاع 
الفرد  ليكون  الرصاع  هذا  يحّل  أن  ويجب  األدوار، 
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مستقرا ومتزنا، وحتى يتطور التنظيم أي التكيف مع 
التغµات يف املكانة االجت�عية.

 • نظرية الدور املعرفية:

يف  تؤثر  التي  االجت�عية  للظروف  االهت�م  تويل 
االجت�عي،  السلوك  عىل  وأثرها  التوقعات  تحديد 

وأثر تلك اإلدراكات عىل سلوك الشخص.

مقدمة:

تتبؤأ اللغة العربية مكانة عالية ب9 اللغات العاملية 
،  ألنها لغة القرآن الكريم ، والسنة الرشيفة ، فهي 
واحد  لغوي  وعاء  العربية يف  األمة  أبناء  ب9  تجمع 
فيهم  Gن  اللغوي9  جميع  برأي-   – تعد  كذلك   ،
األجانب أنها Lتلك كل مقومات اللغة القادرة عىل 
استيعاب العلوم والفنون واآلداب كافة ، أي أنها لغة 
لغوية  آلية  وضع  من  البد  لهذا  ؛  العاملية  الحضارة 
عربية شاملة تقوم عىل االهت�م باستخدام العربية 
الفصحى املبسطة التي تستعمل يف مجاالت الحياة 
العلمية والعملية يف العاU، وااللتزام بسياسة لغوية 
واحدة ؛ خشية من عزوف أبناء اللغة العربية عنها 
إىل محاكاة لغة اللهجات العامية ، واللغات األجنبية  

، وذلك حفاظاً عىل هويتنا القومية .

وهكذا نجد أن اللغة العربية اليوم تشهد تحديات 
عربية وعاملية يف العرص الحايل من خصومها ، بسبب 
إطالق  منها   ، بها   تحيط  التي  الراهنة  الظروف 
الدعوات إىل تهميشها ،أو تغيµ س�تها ، أو االنتقاص 
إعادة  علينا  تفرض  الظروف  هذه   ، وظيفتها  من 
حيوية اللغة العربية من جديد بأسلوب جذاب عن 
 ، واملعرفة  العلم  ميادين  يف  تعليمها وظيفياً  طريق 
لإلقبال  ؛  الصغار  املتعلم9  لدى  فنية  ذائقة  وخلق 

عىل تعلم اللغة العربية من خالل اإلحساس بقيمتها، 
وكنوزها الثمينة ، بحيث يتمكنون من استع�لها يف 

املواقف اللغوية كافة .

١/التعريفات االجرائية:

يف  انتشارا  اللغات   nأك إحدى  هي  العربية:  اللغة 
العاU، يتحدثها أكn من ٣٠٠ ١ مليون نسمة، ويتوزع 
 ،tالعر  Uالعا باسم  املعروفة  املنطقة  متحدثوها يف 
املجاورة  األخرى  املناطق  من  العديد  إىل  باإلضافة 

كإيران وتركيا وتشاد ومايل والسنغال.

اللغات  فروع  من  فرع  أكرب  هي  العربية  اللغة   
البنية  ناحية  من   ،µكب حد  إىل  وتشبه  السامية 
كاآلرامية  أخرى  سامية  لغات  وغµها،  واملفردات 
والعربية واألمهرية. للغة العربية أهمية قصوى لدى 
الترشيع  لغة مصدري  فهي  اإلسالمية،  الديانة  أتباع 
النبوية  واألحاديث  القرآن،  اإلسالم:  يف  األساسي9 
الله  صىل  الله  عبد  بن  محمد  الرسول  عن  املروية 
(وعبادات  اإلسالم  يف  الصالة  تتم  وال  سلم،  و  عليه 
أخرى) إال بإتقان بعض من كل�ت هذه اللغة. إثر 
انتشار اإلسالم، وتأسيسه دوال، ارتفعت مكانة اللغة 
واألدب،  والعلم  السياسة  لغة  أصبحت  إذ  العربية، 
 µمبارش عىل كث µا مبارشا أو غµوأثرت العربية، تأث
كالرتكية  اإلسالمي،   Uالعا يف  األخرى  اللغات  من 

والفارسية واألردية مثال.١  

العربية لغة رسمية يف كل دول العاU العرt إضافة 
إىل: إرسائيل، السنغال، مايل، تشاد، اريتµيا، سينيغال. 
األمم  منظمة  لغات  كإحدى  العربية  اعتمدت  وقد 
املتحدة الرسمية الست. تحتوي العربية عىل ٢٨ حرفا 
 µمكتوبا وتكتب من اليم9 إىل اليسار -بعكس الكث

من لغات العاU- ومن أعىل الصفحة إىل أسفلها .٢ 

إشكالية اللغة العربية في البرامج السياسية  و االستراتيجيات التربوية في الجزائر
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التعليم:هو ترتيب و تنظيم املعلومات إلنتاج التعلم 
و يطلب ذلك انتقال املعرفة من مصدر إىل مستقبل 

و تسمى هذه العملية باالنتقال ٣.

األجيال  Ûارسه  الذي   Ýالتأث خايم"  "دير  يعرفه  و 
الناجحة عىل تلك األجيال التي ì  تجهز بعد ملäرسة 
و  بعث  هو  األسايس  غرضه  و  االجتäعية  الحياة 
تنمية عدد معÿ من األوضاع الجسäنية و الفكرية 
التي يتطلبها منه املجتمع و  واملعنوية يف الطفل و 
أن  له  املقدر  الخاص  مناخه  و  ما حواه من سياسة 

يعيش فيه . ٤

والفرق بÿ (التعليم و التعلم) هو أن التعليم يختلف 
شخص  به  يقوم  نشاط  التعليم  أن  يف  التعلم  يف 
مؤهل لتسهيل اكتساب املتعلم للمعارف و املهارات 
املطلوبة، أما التعلم فهو الجهود الذاتية التي يقوم 
من  تحصيلها  إىل  تسعى  ما  الكتساب  املتعلم  بها 

معارف و مهارات ٥ .

٢/متغ� الثقافة السياسية كإشكالية يف ترسيخ 

اللغة العربية يف الربامج السياسية:

للثقافة  باعتبارها وعاء  اليوم  العربية  اللغة  وتواجه 
العربية وللحضارة اإلسالمية ، أخطاراً تَتََفاقَُم باطراد 
 ìالعا صياغة  يرفض  الذي  النظام  هيمنة  من   Hتأ
اللغة  الجديد متعّدد األقطاب والذي يسعى لفرض 
العلمي  والثقل  السيايس  الفعل  قوة  بحكم  األقوى 
اإلنسانية  املجÛعات  عىل  واالقتصادي   Lوالتقا
والسياسية  الثقافية   الدفاعية  وسائلها  تقرص  التي 

واالقتصادية . ٦

مجتمع  السياسية ألي  الثقافة  وقياس  تحديد  Qكن 
من املجتمعات من خالل معرفة مدى إدراك وشعور 

الحياة  من  أساسية  جوانب  ألربعة  األفراد  وتقييم 
 ، املوقع   ، (الحجم  ككل  النظام   : وهى  السياسية 
الشكل الدستوري…الخ ) وجانب املدخالت (األفراد 
والجäعات ، والبنى والعمليات السياسية التى يتم 
السلطات  إىل  املختلفة  املطالب  تقديم  خاللها  من 
وجانب   ،  ( ملزمة  قرارات  إىل  لتحويلها  السياسية 
العامة  السياسات  وتنفيذ  وضع  كيفية   ) املخرجات 
العملية  بهذه  تقوم  التي  البنى  وماهي  املجتمع  يف 
)، وأخÝا دور الفرد ذاته ( ما هو الدور الذى يلعبه 
السياسية ؟ ومدى معرفته لحقوقه  الحياة  الفرد يف 
يف  املشاركة  وكيفية  السياسية  وقدراته  وواجباته 
الحياة السياسية ، وأي املعايÝ يستخدم لتكوين آرائه 
املختلفة  لجوانبها  وتقييمه  السياسية  الربامج  حول 
والشعور  (اإلدراك  الثالثة  األبعاد  توزيع  وكيفية   (
من  Yاذج  أو  أYاط  بثالثة  والخروج   ( والتقييم 
الثقافات السياسية وهى الثقافة السياسية املشاركة 
والثقافة  (الرعوية)  التابعة  السياسية  والثقافة 

السياسية املحلية الضيقة  ٧ .

عليه  تسيطر  املجتمعات  من  مجتمع  يوجد  ال  اذن 
أYاط  توجد  ولكن   ، بالكامل  الثقافات  إحدى هذه 
البرشية  املجتمعات  كل  يف  الثالث  الثقافات  من 
ولكن Qكن تحديد الثقافة السياسية ألي مجتمع من 
األYاط يف  توزيع هذه  املجتمعات من خالل قياس 
هذا املجتمع وأيهä املسيطر أو الغالب مع االعرتاف 
املجتمع  نفس  داخل  جäعات  أو  أفراد  بوجود 
ثقافات  وجود  أي  اآلخرين   ÿالنمط أحد  يحملون 
سياسية فرعية إىل جانب الثقافة السياسية السائدة 

. ٨

انطالقا من تحديدنا ألنواع وأYاط الثقافات السياسية 
عىل   نقيسها  ان   Qكن  التى  السياسية  الثقافة  فإن 
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الرعوية  السياسية  الثقافة  هي  الجزائري  املجتمع 
(ثقافة الراعي والرعية ) ، حيث أن خصائص الثقافة 
يف  بوضوح  تتجىل  التسلطية  الرعوية  السياسية 
جميع جوانب الحياة االجتÕعية ، وأن هذه الثقافة 
 ، والتسلط  الرضوخ  قيم  من  تتضمنه  çا  الرعوية 
بشكل مستمر  تعمل  أóاط سلوك  تعكسه من  وما 
إن  إذ   . هوية  و  شخصية  بناء  عرقلة  عىل  ودائم 
القيم والتوجهات وأóاط السلوك التى يتعلمها الفرد 
واالتكالية  العجز  روح  ترسيخ  نشأته  منذ  الجزائري 
إطار  يف  مبنية  ،فهي  منه  أقوى  هم  ملن  واإلذعان 
سلسلة مرتابطة من عالقات التسلط والرضوخ ، ب- 
 ، والصغ1  الكب1   ، األخوة واألخوات   ، واألبناء  األب 
الرئيس واملرؤوس .. وهكذا إىل أن تصل إىل العالقة 

ب- الحاكم واملحكوم-  ٩.

الحياة  يف  املنترشة  والرضوخ  التسلط  عالقات  إن 
يف  تنعكس  واالتكالية  اإلذعان  وروح  االجتÕعية 
فيصبح  ذاتها  السياسية  الحياة  عىل  املطاف  نهاية 
تسلطي  نظام  أي  يتقبل  أن  لإلنسان  الطبيعي  من 
القدرة عىل  وعدم  بالعجز  إحساس  عنده  ويصبح   .
املشاركة يف اتخاذ القرارات ، حيث أنه قد تعود عىل 
وجود من يتخذ له القرارات يف جميع جوانب حياته 
األخرى ولذا فإنه يتقبل وجود من يتخذ له القرارات 

بالنيابة عنه يف املجال السيايس .  ١٠  

االعرتاف  عدم  أي   " هوية  الال   " تقابلها  الهوية  أن 
الجÕعات  من  لجÕعة  الثقافية  بالخصوصيات 
الثقايف  االحتواء  محاوالت  و  التسلط  نزعة  تقابلها 
التي تنهجها البلدان املتقدمة ، و ذلك Õçنعة ثقافية 
األول  فاملستوى   ، املحلية  املجتمعات  مستوى  عىل 
من  شاملة  هوية  يف  الهويات  فيه  تذوب  مستوى 
القيم و االتجاهات أي " ال هوية " بتعب1نا األول ألن 

الحديث عن الهوية كتمييز للذات عن اآلخر ال يصبح 
له معنى يف هذا املقام فكل الهويات تص1 يف إطار 
من  كب1ا  قدرا  يضم  املستوى  هذا  و  يضمها،  واحد 
الهيمنة و ولع املغلوب بقيم و ثقافة الغالب بتعب1 
ابن خلدون إذ أن خطاب الال هوية هذا نلمسه لدى 
لدى  أيضا  نلمسه   Õك السائدة  املجتمعات  مثقفي 

مثقفي املجتمعات املتطلعة إىل النمو و التقدم ١١ .

و   ، ثقافته  حÕية  إىل  الجزائري  املجتمع  وينرصف 
توف1  و  اآلخر،  عن  بتميزه  اإلحساس  عىل  اإلبقاء 
راقيا،   Õتعلي له  تكفل  التي  اإلمكانيات  و  الظروف 
و فرصا لتشكيل معرفة صحيحة بعيدة عن مطالب 
التغريب و مطامع التغلغل الثقايف التي تشوه مصادر 
الحضارة  من  كجزء  الجزائرية  الشخصية  تكوين 

اإلسالمية العربية . ١٢

لغ�  البالغة  وإشكالية   التعريب  ٣/قضية 

الناطق� باللغة العربية:

العربية  الثقافة  يف  التعريب  مصطلح  يستخدم 
املعارصة يف أربع معان مختلفة، وتسبب أحيانا إىل 

الخلط:

قد يقصد بالتعريب إعادة صياغة األعÕل والنصوص 
ومبناها  معناها  يف  الترصّف  من  يشء  إىل  األجنبية 
ما  نوعا  وتصبح  العربية  الثقافة  مع  تتوافق  بحيث 

عربية السمة.

الصلة  قريب  الرتجمة، وهذا  أحيانا  به  يقصد  وقد   
خطأ  هذا  أن  اللغوي-  يرى  لكن  السابق.  باملعنى 
أنها  حيث  تعريبا  ليست  فالرتجمة  الدقة؛  وتنقصه 
ال تتعدى نقل النصوص من لغة والتعب1 عنها بلغة 

أخرى.

إشكالية اللغة العربية في البرامج السياسية  و االستراتيجيات التربوية في الجزائر
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املعنى الثالث وهو األشهر يف االستع�ل، ويقصد به 
نقل اللفظة األجنبية ك� هي مع يشء من التعديل 
والقواعد  العام  البناء  يف صورتها بحيث تت�ىش مع 
ابريق،  لفظة  مثل  العربية.  للغة  والرصفية  الصوتية 

وتلفاز وغâها من األلفاظ غâ عربية األصل.

 çواملهتم çالدارس çالرابع وهو ما يشيع ب املعنى 
باللغة العربية، وبقصد به تحويل الدراسة يف الكليات 

واملعاهد واملدارس إىل اللغة 

التأليف والتدريس مثلها  العربية بحيث تصبح لغة 
املعنى  هذا  مع  ويت�ىش   .þالعا يف  لغة  أي  مثل 
تعريب الحاسوب وما يتعلّق به من برمجيات بحيث 

تصبح لغة التعامل معه هي العربية . ١٣

عن  لتعرب  عربية  كل�ت  ابتداع  هو  التعريب 
مصطلحات موجودة بلغات أخرى وليس لها تسمية 
الذي  العشوا1  بالشكل  إما  التعريب  ويتم  عربية، 
جديد  ملصطلح  نحته  أو  املجتمع  ابتداع  إىل  يؤدي 
ممنهجة  بطريقة  يتم  أو  مثال،  التلفزيون  ككلمة   ،
طريق  عن  صحيحة)  أو  علمية  بالرضورة  (وليس 
مجامع اللغة العربية مثال، ويوجد يف الوطن العر; 
تعريبها  يف  تختلف  العربية  للغة  مجامع  عدة 
أوساط  يف  كبâة  بلبلة  يخلق  م�  للمصطلحات 
املستخدمç لهذه املصطلحات. فهي قد تكون معّربة 
بشكل حريف لدرجة أنها تفقد معناها التقني او قد 
تكون مبنية عىل فهم خاطئ للمصطلح األجنبي، ك� 
جديدا  لباسا  قدCة  عربية  كلمة  إلباس  تحاول  قد 

بصيغة غريبة لجذر ذو معنى ذا عالقة . ١٤

التعريب هو أحد االهداف الكربى لسياسة التعليم 
يف  التعليم  كان  ولقد  الجزائر  يف  املراحل  جميع  يف 
عملية  لكن  و  الفرنسية  بالغة  االستقالل  بداية 

شملت  حتى  تدريجي  بشكل  تقدمت  التعريب 
التعليم االبتدا1 و املتوسط و الثانوي و امتدت اىل 

الجامعة .

باللغة  العايل  التعليم  كهدف هو جعل  التعريب  و 
مجال  يف  االخرى  اللغات  عىل  التفتح  مع  العربية 

البحث .

معارك  من  معركة  الجزائر  يف  التعريب  أن  ك� 
أجل  من  متواصلة  زالت  التي  و  الثقايف  االستقالل 
الحضارية  و  العلمية  مكانتها  العربية  اللغة  إعطاء 

بç سائر اللغات . ١٥

أ;  بن  معاوية  إليه  أشار  ما  البالغة  معنى  يف  جاء 
له:  فقال  عياش،  بن  صحار  سأل  عندما  سفيان، 
ماهذه البالغة التي فيكم؟ قال صحار: يشء تجيش 
به صدورنا، فتقذفه عىل ألسنتنا. وقال له معاوية: ما 
تعدون البالغة فيكم ؟ قال: اإليجاز؛ قال له معاوية: 
فال  وتقول  تبطئ،  فال  تجيب  أن  قال:  اإليجاز؟  وما 
املعنى  يخل  أال  العرب  عند  االيجاز  ورشط  تخطئ 
املقصود، وال يؤدي إىل ضياع فائدته، وإال كان قبيحاً 
مستهجًنا، فينأون عنه؛ ألنه ليس من البالغة يف يشء. 

وهذه من اإلشارات األوىل ملفهوم لبالغة العربية. ١٦

فليست  بالغتها؛  دون  العربية  دراسة  تكتمل  وال 
العربية مجرد لغة للتواصل والتفاهم كباقي اللغات 
لذا  العظيم،  القرآن  يفهم  بها  دينية،  لغة  هي  بل 
 çجاءت الحاجة ملحة لفهم البالغة العربية للمسلم
لفهم  أيضا   çاملسلم  âوغ بالعربية،   çالناطق  âغ
العرب، ولذلك ال يكتمل تعلم  األدب والفن وتراث 
بغâها،   çوللناطق ألبنائها  بالغتها  دون  العربية 
فحاجة املتعلم إليها ال تقل قيمة عن حاجته للنحو 
والرصف ...الخ. فدراسة البالغة، تعني جوهر اللغة، 
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ومن اتّقنها فقد أتقن اللغة العربيّة . ١٧

وتُكتب اللغة العربية باألبجدية العربية التي يكتب 
بها الكثÀ من اللغات األخرى وللغة العربية ٢٨ حرفا 

(البعض يوصلها ل٢٩ حرفا بإضافة "ال".

وكتبت العربية بحروف التينية يف ٣ حاالت:

عربية املدخر Mudejar: وابتدعها العرب يف األندلس 
(يف القرون الرابع عرش حتى السابع عرش)

العربية املالطية: وهي عربية فرسان القديس يوحنا 
الصليبية  املستعمرات  يف  يستخدمونها  كانوا  التي 

حتى انسحبوا إىل جزيرة مالطة.

عربية الدردشة: وهي طريقة كتابة العربية بحروف 
الهواتف  عىل   (SMS) القصÀة  الرسائل  يف  التينية 

املحمولة . ١٨

األدب  لغة  عىل  مقصورة  ليست  العربية  والبالغة 
فقط،كO يظن كثÀ من الناس؛ بل هي فطرية تجري 
عىل ألسنة العامة يف الحياة اليومية، كO تزخر كتب 
الرتاث العرW العريق والحديث، لذلك تحتل أهمية 
أهداف  وتنصب  بغÀها،   Zوللناطق ألبنائها  بالغة 
]جموعة  بغÀها   Zللناطق العربية  البالغة  تدريس 

من

األسباب واألهداف تتوزع عىل املحاور اآلتية:

- الهدف الديني: حيث يتم إعداد الطالب عىل وجه 
القرآن  اإلعجاز يف  الوقوف عىل أرسار  نهم من  fّك 
 ،gالكريم. وكذلك تراث العربية الخالد من شعر ون
باإلضافة إىل تكوين ملكة فهم وiثيل للمقروء من 

القرآن الكريم .

 Àالطالب غ  Zكi إىل التعليمي: ويهدف  الهدف   -
 Oل اللغة العربية، فهOبالعربية من استع Zالناطق
إىل  أضف  بالغتها.  ]عرفة  إال  ذلك  يتم  وال  وإتقانا، 
األmاط   nتحا عبارات  إلنشاء  ملكة  تكوين  ذلك 

البالغية التي تعلمها.

من  الحسن  الكالم  iييز  وهو  النقدي:  الهدف   -
الرديء، واملوازنة بZ النصوص األدبية، والبالغة هي 

التي تيضء الطريق للفهم والحكم . 

الخاiة:

وضع  يتطلب  العربية  باللغة  النهوض  أن   -
شامل  لغوي  لتخطيط  وقومية  وطنية  اسرتاتيجية 
املتعددة،  مراحله  يف  واألكادfي  التعليمي  لنظامنا 
تشارك فيه وزارات التعليم العايل والرتبية والتعليم 
والثقافة والجامعات العربية ومجامع اللغة العربية 
اإلعالمية  البرشية واملؤسسات  املوارد  تنمية  ومراكز 

ومؤسسات املجتمع املد} الثقافية والعلمية.

الحفاظ  يف  مؤثرًا  فاعالً  دوًرا   العربية  للغة  أن   -
الجزائر خاصة ووحدة  و  عامة  العربية  الهوية  عىل 
األمة ماضياً وحارضاً ومستقبالً، وأنها وسيلة التواصل 
واالتصال بZ أبنائها باعتبارها أساس القومية العربية، 
وعنوان الشخصية العربية، وذاتيتها الثقافية، وسبيل 
األمة للتوجه نحو مجتمع املعرفة والتطور االقتصادي 
الرسمية  املؤسسات  جميع  عىل  يحتم   Oم والثقايف 
عىل  العمل  الجزائر  يف  املد}  املجتمع  ومؤسسات 
حياة  مجاالت  جميع  يف  بها  الالئق  مكانها  إحاللها 

أمتنا العربية العلمية والعملية.

- تعد اللغة العربية مكونًا أساسيًا من مكونات األمة 
وثقافتها  فكرها  حاضنة  وهي  ووحدتها،  العربية 
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وحضارتها وإبداعها. 

تواجه  العوملة إىل رصاع لغوي محتدم  - أدى عرص 
اللغة العربية فيه تحديات داخلية وخارجية، تتجىل 
تعلمها  ووسائل  تدريسها  وطرائق  مناهجها  يف 
معلميها.  كفاية  ورفع  تقوàها،  وأساليب  وتعليمها، 
والخاصة  الرسمية  التعليم  مؤسسات  جميع  وإىل 
الجامعي  التعليم  ومرحلة  العام  التعليم  مرحلة  يف 
للتنسيق  الجاد،  للعمل   îالعر والوطن   الجزائر  يف 
الرتبوية  املنظومة  النظر يف عنارص  والتعاون إلعادة 
والتعليمية، واإلفادة من النظريات الرتبوية الحديثة، 
طرائق  تحديث  يف  الرتبوي  النفس  علم  ونظريات 
الحديثة يف  التكنولوجيا  وتوظيف وسائل  التدريس، 

تعليم اللغة العربية وتعلمها.

من  تصنيفه  àكن  ،و  عادية  وظيفة  ليس  -التعليم 
املهن الشاقة  وهذا يتطلب من وزارة الرتبية الوطنية 
(الجزائر) وضع معاي+ تربوية وعلمية ذات مستوى 
وإخضاعهم  التعي1  عند  املعلم1  الختيار  عال 
العلمية  الكفايات  لتوف+  اللغوية  الكفاية  المتحان 
بيئة  التعليمي، وخلق  امليدان  القيادية يف  والرتبوية 
توف+  يف  واالستمرار  ومستدامة،  متوازنة  تعليمية 
تغدو  حتى  للمعلم1،  واملعنوية  املادية  الحوافز 
مهنة التعليم مطمحاً يقبل عليها املعلمون الجادون 

القادرون عىل العطاء املميز واإلبداع الخالق.

- ان التعريب رضورة وطنية وقومية وحتمية علمية 
تقتيض تعدد مصادر املعرفة وتنوعها، وفيه= إغناء 
الحضاري  دورها  أداء  من  àكنها  ?ا  العربية  للغة 
العربية،  أمتنا  حياة  مجاالت  جميع  يف  والتنموي 
والجمعيات  الجزائرية   الجامعات  إىل  ويتوجهون 
العلمية واملدنية ذات العالقة ومجامع اللغة العربية 

للعمل عىل وضع اسرتاتيجية وطنية وقومية متكاملة 
الرتجمة  مجال  وتوسيع  الجامعي،  التعليم  لتعريب 
ك=ً  الفورية  الرتجمة  تدريس  وتطوير  الحاسوبية 
وكيفاً ?ا يستجيب للحاجات الحالية واملستقبلية ملا 
يف ذلك كله من فوائد جمة ملعرفة ما أنتجه اآلخرون، 
وإغناء املكتبة العربية باملصادر واملراجع، وتوظيف 

التكنولوجيا الحديثة يف مجال التعريب والرتجمة.

قا�ة املراجع :  

األهداف  منهج  و  ثبور،التعليم  الشيخ   G١/التجا
الخرطوم  جامعة  ،السودان:  السلوكية. 

للنرش،١٩٨٣ .

 ٢/ نوال Pور،"كفاءة أعضاء هيئة التدريس و أثرها 
عىل جودة التعليم العايل".مذكرة لنيل  شهادة 
املاجست+،جامعة منتوري قسنطينة،كلية العلوم 
االقتصادية و علوم التسي+،قسم علوم التسي+،-

الجزائر-٢٠١١-٢٠١٢.

 ٣/ هيفاء بنت سلي=ن، اسرتاتيجيات التعلم و التعليم 
التأهل  و  الجودة  مؤسسة  .األردن:  التقويم  و 

لالعت=د املؤسيس و الربامجي للنرش،١٤٣٤.

العربية  التويجري،اللغة  بن عث=ن  العزيز   ٤/ عبد 
للرتبية  املنظمة اإلسالمية  العوملة، منشورات  و 

والعلوم والثقافة - إيسيسكو  ،٢٠٠٨.

دار  ب+وت:  للثقافة،  نظرية  نحو  أم1،  سم+   /٥  
.٢٠٠٣،îالفرا

الجزائرية  األزمة  آخرون،  و  الريايش  سلي=ن   /٦  
:الخلفيات السياسية و االجت=عية و االقتصادية 
الوحدة  دراسات  مركز  ب+وت:  الثقافية  و 
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والعلوم والثقافة - إيسيسكو  ،٢٠٠٨ ،ص٠٤.

دار  للثقافة، ب�وت:  أم�، نحو نظرية  ٧.   سم� 
الفراÌ،٢٠٠٣،ص- ص ٤٧-٤٨.

الجزائرية  األزمة  آخرون،  و  الريايش  سليÛن     .٨
:الخلفيات السياسية و االجتÛعية و االقتصادية 
الوحدة  دراسات  مركز  ب�وت:  الثقافية  و 

العربية، ط ١،١٩٩٩.ص١٢٨.

٩.  املرجع نفسه ،ص ١٣١.

يف  مقاربة   – الهرمايس  صالح  محمد     .١٠
إشكالية الهوية – دمشق : دار الفكر ، ط ١ ، 

٢٠٠١،ص١٩٢

 ، حسن  فريال  ترجمة  الرين،  جورج     .١١
و  الحداثة   : الثقافية  الهوية  و  اإليديولوجية 
مدبويل،  مكتبة   : القاهرة  الثالث  العا,  حضور 

٢٠٠٢،ص٨٧(بترصف الباحث).

١٢.   املرجع نفسه،(بترصف الباحث).

العربية، ط ١،١٩٩٩.

إشكالية  يف  مقاربة   – الهرمايس  صالح  محمد    /٧
الهوية – دمشق : دار الفكر ، ط ١ ، ٢٠٠١.

 ٨/ جورج الرين، ترجمة فريال حسن ، اإليديولوجية 
العا,  حضور  و  الحداثة   : الثقافية  الهوية  و 

الثالث القاهرة : مكتبة مدبويل، ٢٠٠٢.

٩/  أبو مدين طاشمة ،دور البحث العلمي يف تحقيق 
يف  محارضة    ، املستدامة  و  الشاملة  التنمية 

االسبوع العلمي الوطني الرابع للجامعات ،من 
– بلقايد  بكر  أبو  ٢٠٠٥،جامعة  أفريل   ١٦-٢١

تلمسان-الجزائر.

 ١٠/ تيس� محمد الزيادات، صعوبات تعليم البالغة 
العربية للناطق� بغ�ها- "جامعة رشناق/تركيا 
أFوذجا- مجلة القسم العرÌ، العدد ٢٣، السنة 

.٢٠١٦

www.maref.org/index/php/title ١١ /

  /www.maref.org/index/php/title ١  .١

 . Ibidem  .٢

٣.  نوال Fور،»كفاءة أعضاء هيئة التدريس و أثرها 
عىل جودة التعليم العايل».مذكرة لنيل  شهادة 
املاجست�،جامعة منتوري قسنطينة،كلية العلوم 
االقتصادية و علوم التسي�،قسم علوم التسي�،-

الجزائر-٢٠١١-٢٠١٢،ص.١٠

األهداف  ثبور،التعليم و منهج  الشيخ   Qالتجا   .٤
الخرطوم  جامعة  ،السودان:  السلوكية. 

للنرش،١٩٨٣ ط١،ص.١٣

و  التعلم  اسرتاتيجيات  سليÛن،  بنت  هيفاء    .٥
الجودة  مؤسسة  .األردن:  التقويم  و  التعليم 
الربامجي  و  املؤسيس  لالعتÛد  التأهل  و 

للنرش،١٤٣٤ ،ص١٢.

٦.   عبد العزيز بن عثÛن التويجري،اللغة العربية 
للرتبية  املنظمة اإلسالمية  العوملة، منشورات  و 

املصادر واملراجع

إشكالية اللغة العربية في البرامج السياسية  و االستراتيجيات التربوية في الجزائر
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www.maref.org/index/php/title   .١٣

 .Ibidem   .١٤

يف  العلمي  البحث  ،دور  طاشمة  مدين  أبو   .١٥
تحقيق التنمية الشاملة و املستدامة ،  محارضة 
للجامعات  الرابع  الوطني  العلمي  االسبوع  يف 
،من ١٦-٢١ أفريل ٢٠٠٥،جامعة أبو بكر بلقايد 

–تلمسان-الجزائر،ص١٥.

١٦.   تيسí محمد الزيادات، صعوبات تعليم البالغة 
العربية للناطقö بغíها- «جامعة رشناق/تركيا 
أýوذجا- مجلة القسم العر÷، العدد ٢٣، السنة 

٢٠١٦،ص٢٠١.

املرجع نفسه ،ص ٢١١.  .١٧

www.maref.org/index/php/title   .١٨
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امللخَّص

       تصبو هذه الّدراسة إىل �ثّل اسرتاتيجيّة الّصّف 
للّناطق�  العربيّة  اللّغة  تعليم  برامج  يف  املعكوس 
استثÖر مميّزاته وبعض  بغÞها، من خالل توظيف 
األدوات املتاحة للتّعامل معه واإلفادة منه، إذ تُعّد 
يف  الّصيحات  أقوى  من  واحدة  االسرتاتيجيّة  هذه 
اللّغة  ومهاراتها  التّعليميّة، سيÖّ يف تعليم  العمليّة 
األساسية كلغة ثانية، انطالقاً من فلسفتها الّتي تنادي 
باالستخدام األمثل لجميع وسائل التّقنية الحديثة يف 
العربيّة  اللغة  مهارات  وتعليم  التّعليميّة،  العمليّة 
للّناطق� بغÞها ليس *عزل عن توظيف مثل هذه 
التّقنيات الحديثة؛ لتيسÞ تعلّمها والتّواصل بها ب� 
 Þغ الّدارس�  من  أبنائها   Þوغ بها  الناطق�  أبنائها 

الناطق� بها.

عن  إجابة رصيحة  تجيب  أن  الّدراسة  هذه  وتأمل 
اإلجابة  يف  رئيس  بشكل  معتمدة  محوريّ�  سؤال� 

:Öعىل الجانب التّطبيقّي وه Öعنه

إىل أّي مدى 9كن �ثّل اسرتاتيجيّة الّصّفوف   -
املعكوسة للّناطق� بغÞ العربيّة �ثّالُ تطبيقياً؟

تقديم  يف  االسرتاتيجيّة  هذه  أثر  مدى  ما   -
الّدارس�  مهار? االستÖع واملحادثة من وجهة نظر 

غÞ النَّاطق� بالعربيّة يف املستوى املبتدئ؟

 Be in!uence of !ipped classrooms

 strategy in teaching listening and

conversation skills among non-

 Arabic speakers at the low-, mid-

and high-novice levels

 Dr. Ahmed Aljanadbah

 Zayed University

Abstract

 Bis study aspires to represent the 
 inverted row strategy in teaching Arabic
 language programs for non-native
 speakers, by hiring investment features
 and some of the tools available to deal

وف�املعكوسة��12(عليم�م+ار(ي�االستماع�وا �ادثة�
ّ
أثر�اس<=اتيجّية�الّصف

لدى�الناطقHن�IغH=�اللغة�العرFية��12املستوى�املبتدئ�
(OPى�واملتوسط�واألعUاألد�)

د. أحمد الجنادبة
جامعة زايد

أثر استراتيجّية الّصّفوف المعكوسة في تعليم مهارتي االستماع والمحادثة لدى الناطقين.....
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 with it and bene�t from it. �is strategy
 is one of the strongest trends in the �eld
 of education, particularly in the teaching
 of language and the teaching of the
 fundamentals skills of a second language.
 �e starting point of this study is the
 philosophy of this strategy, which calls
 for the optimal use of all the modern
 technology in the educational process, the
 teaching of linguistics skills to non-native
 speakers of Arabic in conjunction with
 modern technologies and the interaction
 between non-native learners native
 .speakers of the target language

 �is study hopes to answer two pivotal
 questions, particularly from an applied
:perspective

 To what extent can the inverted row .١
strategy represent be applied  for non-
?,native speakers of Arabic

 To what extent can this strategy a�ect .٢
 the development of listening, and speaking
 among non-Arab-speaking students at the
?beginner level

اإلطار النظري للدراسة:

املقدمة

ُسبل  يف  هائلة  وسائل  اليوم،  أجمع  العا9  يشهد 
وتتزامن  معها،  والتفاعل  املعلومة  عىل  الحصول 

هذه الوسائل املستحدثة و مواكبة ثورة تكنولوجية 
تفوق  تكاد  رسيعاً،  معلوماتياً  وانفجاراً  رقمية، 
كبرش  تصوراتنا  األحيان-  بعض  يف  التطورات-  هذه 
واستيعابنا العقيل، ملا تنتجه لنا ب� الفينة واألخرى 
من وسائل إليصال الرسائل اإلنسانية ب� بني البرش 
أّدى  وقد  بينهم،  والخربات...الخ  املعلومات  وتبادل 
هذا االنفتاح إىل وضع العا9 تحت تحٍد تكنولوجي 
ومعلوما� كب�، لخلق وبناء مجتمع املعرفة املنشود  

لدى الكث� من دول العا9 الطامحة يف ذلك.

وم¤ ال شّك فيه أن يثمر هذا التطّور املعريف يف النظام 
التعليمي، واالستفادة من التقنيات الحديثة املتاحة 
إىل  التقليد  بوتقة  تخرج من  تعليمية  بيئة  يف خلق 
ولعل  والخاص،  العام  التعليم  يف  والتشارك  التفاعل 
يعتمد عىل  الذي   ،ªاإللكرتو التعليم  بروز مصطلح 
تقديم املحتوى التعليمي للمتعلم عرب الحاسوب وما 
انبثق عنه من وسائل تقنية حديثة، خ� دليل عىل 
مواكبة التعليم لهذا التطّور يف مجال املعرفة والتقنية 

الحديثة.

املستحدثات  أبرز  من  أّن  املعروف  من  بات 
التكنولوجية التي أثّرت يف مجال التعليم األكاد°ي، 
اكتسابها:  ثانية، وطرق  كلغات  اللغات  تعليم  سيّ¤ 
والفيديو  بعد،  عن  والتعلّم  االفرتاضية،  الفصول 
التفاعيل، والحقائب التعليمية، وآخر هذه الصيحات 
  ) املقلوبة  أو  املعكوسة  الصفوف  اسرتاتيجية  هي 
محور  هي  األخ�ة  وهذه   (Flipped classrooms
ستحاول  خاللها  من  والتي  الرئيس،  الدراسة  هذه 
يف  استث¤رها  جدوى  عىل  الوقوف  الدراسة  هذه 
الّدارس�  لدى  واملحادثة  االست¤ع  مهار�  تقديم 
املبتدئ  املستوى  العربية من هم يف  بغ�  الناطق� 

.(ACTFL )وفق معاي� أكتفل األمريكية
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أو  ثانية-  كلغة  العربية  اللغة  تعليم  مجال  ففي 
عىل  واملعلم  املتعلم  تركيز  ينصبُّ  أخرى-  لغة  أي 
االستÉع،  األربعة:  اللغة  مهارات  من  املتعلم  Ùك× 
واملحادثة، والقراءة، والكتابة، وعىل الرغم من هذه 
النظرة الشمولية يف تدريس اللغة، إذ ال بّد أن يدرك 
واعيّا  إداركاً  الثانية  اللغات  تعليم  يف  املشتغلون 
ترتيب  يف  األوىل  املرتبة  يف   ÿتأ االستÉع  مهارة  أن 
مهارات اللغة إذا ما أردنا أن نرتبها من حيث دورها 
لدى  الزمني  وجودها  و  املتعلّم،  كفاءة  تنمية  يف 
الوالدة  بعد  فالطفل  اللغوي،  النمو  إطار  يف  الطفل 
يبدأ يف التّعرّف إىل األصوات التي يسمعها، ويف نهاية 
فإن  هذا  وعىل  الكلÉت،  نطق  يف  يبدأ  األول  عامه 
وتطوير  اكتساب  يف  األساس  هي  االستÉع  مهارة 
املهارات األخرى(١)، ويتوافق هذا الطرح مع ما قاله 
اللسانية"  امللكات  أبو  السمع   " أن  يف  خلدون  ابن 
وتدّربه  املهارة،  هذه  من  املتعلّم  Ùّكن  عىل  فبناء 
 : من  األخرى  اللغوية  املهارات  تطور  يتوقف  عليها 
تحّدث، وقراءة، وكتابة، فالطفل الذي يُولد أصÉًّ ال 

يتكلّم ، وال يقرأ، وال يكتب( ٢).

راسة: مشكلة الدِّ

       لقد ثبت للباحث من خالل التجربة العملية 
يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطق× بغ@ها، مدى 
اهتÉم الدارس× يف إتقان مهارة التحّدث- الذي يقرتن 
هذا  معهم  ويبدأ  العربية،  باللغة  املسموع-  بفهم 
الهاجس منذ اللحظات األوىل يف املواجهة الحقيقية 
مع اللغة، وانربى أكC من مرة للباحث أنّه البّد من 
عىل  عنه-  يُرىض  ما  تحقيق  يف  الدارس×  بيد  األخذ 
والتحّدث  االستÉع   ÿهارF كفايتهم  رفع  يف  األقل- 
منذ البدء، ال سيÉّ أن األساليب التقليدية يف تعليم 
 Éتلق الرىض الكايف لديهم، م G العربية لهذه الفئة

دفع بالباحث إىل تطبيق فلسفة الصفوف املعكوسة، 
التي  االسرتاتيجيات  عنه  قّرصت  Fا   ÿتأ أن  آمال 
لغ@  واملحادثة  االستÉع   ÿملهار تعليمنا  يف  ألفناها 

الناطق× بالعربية.

راسة:  أهداف الدِّ

راسة إىل تحقيق ما ييل: تصبو هذه الدِّ

الصفوف  اسرتاتيجية  فاعلية  مدى  معرفة   •
املعكوسة يف رفع كفاية الدارس× الناطق× بغ@ 
 ÿالعربية من هم يف املستوى املبتدئ يف مهار

االستÉع والتحّدث.

 ÿالناتجة عن تدريس مهار رصد أهّم الفوارق   •
االستÉع والتحّدث بالطريقة التقليدية وطريقة 

الصفوف املعكوسة، بغية التطوير.

اسرتاتيجية  فلسفة  ونجاعة  فاعلية  مدى   •
معدي  لدى  واستثÉرها  املقلوبة،  الصفوف 

منهاج اللغة العربية املوّجه للناطق× بغ@ها. 

لدى  التواصلية  والكفاية  النفيس  الرىض  تحقق   •
 ÿمهار يف  املبتدئ  املستوى  يف  العربية  داريس 

االستÉع والتحّدث وفق أُطر هذا املستوى.

راسة:  أهمّية الدِّ

راسة، من خالل ما تنجزه        تتمثّل قيمة هذه الدِّ
ارس،  الدَّ  ) التَّعلّميَّة:  التَّعليميَّة  العمليَّة  ألقطاب 
التكنولوجية  الوسائط  واملدرّس، واملنهاج) يف تجربة 
ودارسها،  العربية  اللغة  لخدمة  وتوظيفها  الحديثة 
حيث أن هذه الّدراسة خرجت من حيّز التنظ@ لهذه 
والحصول  العميل،  التطبيق  حيز  إىل  االسرتاتيجية 
عىل النتائج اإلحصائية التي تثبت مدى نجاعة هذه 

أثر استراتيجّية الّصّفوف المعكوسة في تعليم مهارتي االستماع والمحادثة لدى الناطقين.....
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االسرتاتيجية من دونها، وبالتايل �كن البدء من نتائج 
لتفعيل  والتأط�  البحث،  توسعت  الدراسة يف  هذه 
املهارات  كل  عىل  املعكوسة  الصفوف  اسرتاتيجية 

اللغوية ويف جميع املستويات أيضا.

راسة: أسئلة الدِّ

راسة أن تجيب ع�َّ ييل: تحاول هذه الدِّ

ما قيمة مهار& االست%ع والتحّدث يف املستوى   -١
الناطق(  من  العربية  داريس  لدى  املبتدئ 

بغ�ها؟

املتوقعة من تعليم مهار& االست%ع  النتائج  ما   -٢
التقليدي  التعليم  فلسفة  وفق  والتحّدث 

وفلسفة الصفوف املعكوسة؟

محورّي  سؤال  عن  تجيب  أن  راسة  الدِّ تحاول   -٣
تعليم  يف  كمشتغل(   – لنا  �كن  هل  وهو: 
واملعلم  املنهج  نبني  أن  أبنائها-  لغ�  العربية 
الصفوف  اسرتاتيجية  فلسفة  وفق  واملتعلّم 
اللغة  ملهارات  تعليمنا  يف  ونتبناها  املعكوسة 

العربية ؟

راسة: أسباب اختيار الدِّ

تعود األسباب الَّتي دفعت بنا لهذه الدراسة:

صة الَّتي  راسات املتخصِّ ندرة – بل انعدام – الدِّ  -١
تناولت توظيف اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة 
عند داريس اللُّغة العربيَّة للناطق( بغ�ها عاّمة، 
معالجة  ضمن  خاصة،  املبتدئ  املستوى  يف  و 

لغويَّة إحصائيَّة تطبيقيَّة.

العربيَّة  تعليم  ميدان  يف  كمشتغل(  حاجتنا-   -٢
من  النَّوع  هذا  مثل  إىل  بغ�ها-  للناطق( 
وعميل  علمّي  تصّور  عىل  املبنّي  الّدراسات 
تجريبية  بنتائج  إلينا  يخرج  منضبط،  تطبيقي 
تخدم حاجات الدارس( من هذه الفئة، ويكون 
االجتهادات  عن  بعيداً  العلمّي  الكشف  هذا 
الَّتي  عمليَّاً،  املثبتة  غ�  واملالحظات  الفرديَّة 
يعرتيها النَّقص وغياب الّدقة والخشية من جزم 

القول يف املسألة يف الكث� من األحيان. 

راسة: حدود الدِّ

نجاعة  مدى  عىل  الوقوف  يف  راسة  الدِّ د  تتحدَّ     
استخدام اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة يف تدريس 
مهار& االست%ع والتحّدث لدى املستوى املبتدئ، من 
خالل تصميم اختبار يقيس فهم املسموع، واعت%د 
مهارة  *لقياس   (ACTFL  ) الدولية   أكتفل  معاي� 
عىل  دارس  لكل  شفوية  مقابلة  خالل  من  التحّدث 

حدة.

راسة: مصطلحات الدِّ

يف  املستخدم  األسلوب  أو  الطريقة   / االسرتاتيجية 
التعليم.

الَّتي  اللُّغة  هي  الهدف:  الثَّانية/  األجنبيَّة/  اللُّغة 
يتعلّمها الّدارس .

التقنية: الوسائط التكنولوجية الحديثة.

الَّتي  اللُّغويّة  املعرفة  تلك  هي  اللُّغويّة:  الكفاية 
hّكن الّدارس من استخدام اللُّغة بدقَّة وطالقة وقت 

الحاجة اآلنيَّة الستخدامها .



۸۱

راسة وأداتها: عيِّنة الدِّ

ودارسة يف  دارساً  ٦٠) ست�   ) راسة  الدِّ عيِّنة  بلغت 
أبوظبي  بفرعيها  زايد  بجامعة  العربيَّة  اللُّغة  قسم 
راّيس ٢٠١٥/ ٢٠١٦م، وهم الَّذين  ودÜ، يف العام الدِّ
ä يدرسوا العربية من قبل، وينحدرون من جنسيات 
مختلفة ب�: أمريكية وآسيوية وأوروبية وأفريقية...

(أ)  الدارس� يف مجموعت� مجموعة  الباحث  قّسم 
 ٣٠ وفيها  (ب)  ومجموعة  وطالبة  طالبا   ٣٠ وفيها 
للمجموعة  املسموعة  املادة  قّدم  ثم  وطالبة،  طالبا 
(أ) وفق اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة، وقّدم نفس 
املادة للمجموعة (ب) وفق ااالسرتاتيجية التقليدية، 
ملرة  للنص  أوال  الطالب  يستمع  أن  عىل  تنص  التي 
واحدة أو اثنت� ثم يجيب عن أسئلة النص املسموع 
العيِّنات  جمعت  ذلك  وبعد  مبارشة،  االست4ع  بعد 
مقنن  موحد  اختبار  خالل  من  الدارس�  نتائج  من 
يخص  وفي4  املسموع،  مهارة  لقياس  صمم  للفئت� 
دارس عىل حدة  أداء كل  تقييم  تم  املحادثة  مهارة 
أن  من  التحقق  تّم  إذ  الدولية،  اكتفل  معاي@  وفق 
جميع الدارس� كانوا يف املستوى املبتدئ األدA عند 
تم  الدرايس  الربنامج  نهاية  ويف  بالربنامج،  التحاقهم 
تقييمهم مرة أخرى ملعرفة مدى التطّور الذي وصلوا 
النشاطات  جميع  (أ)  للمجموعة  قُدمت  وقد  إليه، 
املوّجهة لرفع مستوى املحادثة وفق فلسفة الصفوف 
املعكوسة، فقد ُسّجل للدارس� يف أكK من مرة رشيط 
وطُلب  دقائق  ثالث   – دقيقة  ب�  ما  فيديو)   )Mمر
منهم أن يحاكوا ماجاء يف هذه املادة، أما املجموعة 
(ب) فقد كانت Oارس مهارة املحادثة وفق الطريقة 

التقليدية داخل الفصل الدرايس فقط. 

إىل  لجأ  الدارس�،  نتائج  برصد  الباحث  قام  أن  بعد 
ومن  النهائية،  بصورتها  النتائج  تلك  لرصد  الجداول 

ثّم تم أدخال هذه النتائج إىل الحاسب اآليل لتحليلها 
االسرتاتيجيت�  ب�  العامة  الفوارق  وبيان  إحصائيا، 

من خالل النسب املئوية لكل واحدة منها.

راسة: منهج الدِّ

إحصائيَّة  تحليليَّة  دراسة  أيدينا  ب�  الَّتي  راسة  الدِّ
ها : تقوم عىل عدة مناهج من أهمِّ

املنهج الوصفي: وOثّل يف هذه الدراسة يف تأط@ عام 
ملهارX االست4ع واملحادثة، وتوصيف شامل لفلسفة 

الصفوف املعكوسة.

اللُّغويّة  الظَّواهر  بإحصاء  يختص   :Mّاإلحصا املنهج 
صة.  كلّها، ورصدها يف جداول متخصِّ

بتقديم  راسة  الدِّ هذه  يف  ويتمثّل  التَّطبيقّي:  املنهج 
درس تطبيقي ملهارة االست4ع واملحادثة. 

مهارة االست'ع ماهيتها وأهميتها:

االست4ع هو العملية اإلنسانية املقصودة التي تهدف 
إىل االكتساب، والفهم، والتحليل، والتفس@، واالشتقاق 
 (Widdowson)البناء الذهني(٣) و^يز ويدسون ثم 
: األول هو  يف عملية االست4ع هذه ب� مصطلح� 
 ،Listening االست4ع والثا` هو   Hearing الس4ع
(٤)ويقصد باألول استقبال الفرد لرموز صوتية يركبها 

يف ذهنه بعد ذلك ليجعل منها شيئاً ذا معنى، وهو 
الكل4ت  دالالت  عىل  يتعرف  ملعناها  فهمه  عند 
يجعله  النشاط  هذا  تركيبها،  وطريقة  والجمل 
ويدسون ترجمة ملفهوم الدقة يف االستخدام اللغوي 
هذا  الفرد  به  يتعدى  آخر  نشاط  وهناك   ،Usage
التي  املختلفة  الوظائف  عىل  التعرّف  وهو  العمل 
تؤديها الكل4ت والجمل. ماذا يريد املتحدث توصيله 

أثر استراتيجّية الّصّفوف المعكوسة في تعليم مهارتي االستماع والمحادثة لدى الناطقين.....
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للسامع؟ ويف هذه العملية الثانية يربط املستمع ب� 
ما يقال اآلن، وما قيل سابقاً، إنه يضع هذه الجمل يف 
إطار أو سياق مع� يجعل لها معنى، إنه Ôعنى آخر 
يستعمل اللغة Use(٥). وبالنظر إىل هذا التمييز Üكن 
القول بأن دارس اللغة الثانية لديه مستويان يف ح� 
تلقيه للðدة املسوعة هð: السðع واالستðع الذي 

Üكن تعريفهð عىل النحو التايل:

ليس  إرادية،  ال  فسيولوجية  عملية  هو  السðع: 
لإلنسان دخل فيها، وتتوقف عىل مدى سالمة عضو 
االستقبال فقط،إذ  تنحرص وظيفتها يف  األذن، حيث 
يتلقى السامع األصوات دون قصد، أو من غ0 إرادة 
وحتى  واملوسيقا  األغا5  سðع  مثل  وتحليل،  فهم 

الضوضاء أثناء العمل أو االنشغال بأمر ما. ( ٦)

إنسانية  عملية  السðع  خالف  عىل  االستðع:وهو 
فيه  وتتجاوز  والفهم،  االستيعاب  بغرض  مقصودة 
واالستيعاب،  التحليل  إىل  االستقبال  وظيفة  األذن 
التواصل  حاالت  بعض  األذن  فيه  تستقبل  حيث 
معانيها  وتشتق  األصوات،  فيها  وتحلل  املقصودة، 
من خالل املوقف الذي يجري فيه الحديث، وسياق 
الحديث نفسه، والخربات واملعارف السابقة للفرد، ( 
٧) ثم تكون أبنية املعرفة يف الذهن من خالل االستðع 

التشتت، والرتكيز عىل  االنصات وعدم  املعتمد عىل 
برنامج  أو  األخبار  نرشة  إىل  االستðع  املسموع،مثل 

مفّصل.

ومع أن االستðع هو املهارة األساسية يف تعلّم اللغة 
العربية كلغة ثانية، إال أنها من أكM املهارات اللغوية 
املبتدئ فيها صعوبة كب0ة، وال  الّدارس  التي يواجه 
سيðّ أن Pثّل هذه الصعوبة يبدأ عند سðع الدارس 
املبتدئ،  املستوى  يف  الحروف)  العربية(  ألصوات 

حيث  من  العربية  أصوات  يف  العام  التشابه  ورÔا 
الصفات واملخارج التي تتميز العربية بها دون غ0ها 
من اللغات إىل حدٍّ ملحوظ، هو ما يصّعب األمر عىل 
الدارس أكM، ناهيك أن مهارة االستðع يف األصل هي 
مهارة مركبة تقتيض فهم املتكلم، ومتابعته يف رسعته 
عدم  عند  املمكن  من  التي  القراءة  مهارة  بخالف 
الفهم قراءة النص مرة أوىل وثانية وثالثة حتى يصل 

إىل فهم املقروء.

عىل الرغم من هذه الصعوبة املبدئية التي تصاحب 
الدارس يف مراحل تعلّمه األوىل للغة العربية، إال أن 
أن  يستطيعون  ال  العربية  بغ0  الناطق�  املتعلم� 
يتكلموا، و يكتبوا، و يقرؤوا، إال بواسطة هذه املهارة، 
ألن تعلّم املهارات اللغوية دون إتقان مهارة االستðع 
سيؤثّر بشكل كب0عىل تعلّم وإتقان املهارات األخرى، 
ومن املؤكد  سيواجه املتعلّم صعوبة بالغة يف تعلّم 

اللغة العربية آنذاك.

مهارت�  والفهم  االستðع  يُعدا  أخرى  جهة  ومن 
منذ   ðعليه الدارسون  يتدرّب  أن  ينبغي  متكاملت� 
فهم  يف   ðألهميته العربية  اللغة  تعلمهم  بداية 
مهارة  أهداف  اتّضحت  ٨).وقد  ونظامها،(  اللغة  تلك 
لدى  الرتبوي�  الباحث�  من  الكث0  عند  االستðع 

الدارس� يف املستوى املبتدئ فيðييل:

من  بينها  ما  وPييز  العربية  األصوات  تعرّف  أ - 
اختالفات ذات داللة.

فهم ما يسمع من حديث باللغة العربية وبإيقاع  ب - 
طبيعي يف حدود املفردات التي تم تعلمها.

القص0ة  والحركات  الطويلة  الحركات  تعرّف  ج- 
.ðوالتمييز بينه



۸۳

د- تعرّف التشديد والتنوين و�ييزه� صوتيًا.

األصوات  ب�  والفروق  التشابه  أوجه  إدراك  هـ- 
العربية وأصوات لغة الدارس األويل.

و- التكيّف مع إيقاع املتحدث: التقاط أفكار املرسع� 
يف الحديث برسعة والتمّهل مع املبطئ� فيه.

 انطالقاً من أهمية االست�ع يف تعليم اللغة العربية 
لغý الناطق� بها، وأن األصل يف التواصل باللغة هو 
تكمن  االست�ع  مهارة  بأن  القول  يجدر  املشافهة 
األخرى،  املهارات  مع  وتكاملها  تفاعلها،  يف  فعاليتها 
االست�ع عىل  مهارة  تفّضل  أن  الطبيعي  من  فليس 
التى  الوحيدة  هي  كانت  وإن  املهارات،  من  غýها 
تسود موقف بعينه، ألن ذلك ال ينفى وجود املهارات 
األخرى فعندما يوجه الكتاب املدريس للغة العربية 
مثالً املتعلم أن يستمع إىل نرشة األخبار فإن ذلك ال 
ينفي وجود مهارة التحدث، وىف تعليم القراءة وجد 
أن القدرة عىل االست�ع ترتبط ارتباطا وثيقا بالنجاح 
 �يف القراءة، ألن االست�ع والقراءة متشابهان وكاله
يشمل استقبال األفكار من اآلخرين، ك� أن ترتيب 
يدل  الزمني  وجودها  حيث  من  اللغوية  املهارات 
داللة قاطعة عىل تكاملها مع االست�ع( ٩)، ال نحتاج 
الطبيعي  املدخل  هو  االست�ع  أن  عىل  دليل  إىل 
لتعلّم اللّغة والطريق الصحيح الكتسابها فه�ً ومن 
امللكات  أبو  ه  ابن خلدون عدَّ كان  وإذا  إنتاًجا،  ثَمَّ 
أكّد   �ك اللغوية،  املهارات  أّم  Lثل  فإنه  اللسانية 
االختالف  يف  الرئيس  السبب  أنَّ  الباحث�  من  َجمع 
ب� متعلمي اللغة األكN نجاًحا ومن هم دونهم هو 
الكتساب  كوسيلة  االست�ع  استخدام  عىل  قدرتهم 
أن  أخرى  دراسة  أثبتته  ما   هذا  ويؤيّد   .(١٠ اللغة( 
اإلنسان يرصف من ٥٠٪ إىل ٨٠٪ من ساعات يقظته 

يف االتصال، حيث Lيض ٤٥٪ منه يف االست�ع و٣٠٪ 
يف  منه  و٩٪  القراءة  يف  منه  و١٦٪  الكالم  يف  منه 

الكتابة. 

غنى  ال  االست�ع  أن  سبق   �م الباحث  يستخلص 
اللغوية والتواصلية يف   الدارس  البتة لرفع كفاء  عنه 
الكالم والقراءة والكتابة، والسي� ىف املستويات األوىل 
لتعليم اللغة العربية خاصة لغý الناطق� بها ؛ لذا 
املستوى  يف  العربية  اللغة  منهاج  يهتم  أن  ينبغي 
املهارات  بتقديم هذه  الخصوص  املبتدئ عىل وجه 
بالرضورة  يعني  ال  وهذا  ومتوازن،  متكامل  بشكل 
اقصاؤها تدريجياً يف املستويات الالحقة، بل ينبغي 
الربنامج  طبيعة  وفق  وتعزيزها  تفعيلها  عىل  البقاء 

وأهداف الدارس ومستواه اللغوي آنذاك.

مهارة املحادثة ماهيتها وأهميتها:

كل متعلم ألي لغة ثانية، يهدف أوال و قبل كل يشء 
مع  ليتواصل  بها  التحّدث  و  شفهيا  استع�لها  إىل 
اآلخرين و يعرب عن أفكاره و مقاصده، من هنا تظهر 
الجانب  �ثّل  فهي  اللغات،  تعلّم  يف  الكالم  أهمية 
العمّيل التطبيقّي من وراء تعلّم اللّغة، فالّدارس الذي 
التي يتعلّمها  باللّغة  ال يستطيع أن يعّرب عن مراده 
تعبýاً دقيقاً، لن تُجدي دراسته ألصوات هذه اللّغة 
أن  يُعقل  ال  أنّه   �ك له،  نفعاً  وتراكيبها  ورموزها 
والكتابة  والقراءة  االست�ع  مهارات  الّدارس  يتعلّم 
دون املحادثة، فقد نّوه طعيمة والناقة إىل رضوروة 
الرتكيز  مع  اللغة  تعلّم  أثناء  املهارات  ب�  التكامل 
عىل إعطاء مهارة املحادثة مكانتها وقيمتها للمتعلّم 
بقوله�:( ينبغي أْن ندرك أّن تعليم مهارة من مهارات 
اللغة يؤثّر يف تعليم املهارة األخرى، فاملهارات األربع 
نسيج واحد ال Lكن فصله عن بعضه، فنمو القدرة 
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القراءة  عىل  القدرة  زيادة  إىل  يؤدي  الكالم  عىل 
كتابة بعض  الواسعة ومحاولة  القراءة  بطالقة، ومع 
األفكار تزداد حصيلة الّدارس اللغويّة وتصبح جاهزة 
لالستخدام الشفوّي؛ ورغم اتّصال املهارات وتداخلها 
يجب تقديم اللغة املتَكلَّمة عىل اللغة املكتوبة، ومن 
هنا فالكالم يأü بعد فرتة قصöة من دراسة األصوات 
أُهملت  ما  إذا  و  إليها(١١)  واالست&ع  للغة  الجديدة 
رت لفرتة زمنية معينة، سيؤدي بال  هذه املهارة أو أُخِّ
شك إىل عقبة كبöة يف تعليم اللغة كلها، ألن املتعلم 
اللغة و هو يهدف  تعلّم  يُقبل عىل  – ك& ذكرنا – 
أساساً إىل استع&لها شفوياً، و عندما 4ر األيام دون 
اإلحباط،  من  نوع  له  يحدث  ذلك،  من  يتمكن  أن 
و ينتابه شعور بأن التحدث بهذه اللغة أمر صعب 

املنال.

املتعلم  من  تتطلب  إنتاجية،  مهارة  -إذن-  فالكالم 
القدرة عىل استع&ل أصوات اللغة بصورة صحيحة 
من  التمكُّن  و   ،( االست&ع  مرحلة  يَُحّقق يف  (وهذا 
 öالصيغ الرصفية، و نظام تركيب الكل&ت، و يف األخ
القدرة عىل حسن صياغة اللغة يف إطارها االجت&عي. 

لتحقيق  املعنى  نقل  هو  الكالم  من  الغرض  إن 
اللغة يف  التواصل، و لن يتم ذلك إال بحذق قواعد 
ال  و  معنى،  بدون  تواصل  فال  االجت&عي،  سياقها 
معنى خارج اإلطار االجت&عي( ١٢). وال يخفى أن كثöاً 
اليوم  يعانون  بغöها   Jالناطق العربية  داريس  من 
وعدم  املحادثة،  مهارة  إجادة  يف   öكب ضعف  من 
املهارة،  هذه  يف  النفيس  الرىض  ملستوى  وصولهم 
اللغات  تعلّم  يف  األغلب  األساس  الهدف  أن  سيّ& 
منه طالب   Sيعا ما  فإن  اآلخرين،  التواصل مع  هو 
العربية من مشاكل يف الكالم يفرض علينا االهت&م 
الجاّد يف تقديم هذه املهارة V نحقق الرىض النفيس 

املطلوبة،  التواصلية  والكفاية  العربية  دارس  لدى 
وقد ثبت للباحث من خالل التجربة العملية يف هذا 
املجال أن هدف التواصل باللغة العربية مع أبنائها 
األهداف  أقوى  من  بغöها   Jالناطق  Jالدارس عند 
وأهمها، ملا يف ذلك من فوائد عظيمة ملصالح هؤالء 
الدارسJ وحاجاتهم، فمن أهم الوسائل التي يتم بها 
اللغة وباالهت&م  الناس هي   Jالتواصل والتعارف ب

عىل مهارة التّحدث يتحقق هذا املطلب.

إن الحوار الذي ينشأ بJ طرفJ ما إليصال رسالة ما، 
هو الكالم الذي يُعرف Yهارة املحادثة يف اللغة، فمن 
خالل هذه املهارة تنتقل األفكار واآلراء واملعتقدات 
بJ أقطاب العملية التواصلية اإلنسانية، فالكالم هو 
املظهر الرئييس للغة؛ وإذا كان وراء كل عمل يسعى 
ما  أهم  فإن  وغايات؛  أهداف  إنجازه  إىل  اإلنسان 
 öلغ املحادثة  مهارة  تعليم  عليه يف  نركّز  أن  ينبغي 
ما  املبتدئ  املستوى  يف  خاصة  بالعربية   Jالناطق

ييل:(١٣)

نطقاً  العربية،  اللغة  أصوات  املتعلم  ينطق  أن  أ - 
مقبوالً ال لُبس فيه.

ب_ أن يتدرّب ويجيد املتعلّم نطق األصوات العربية 
املتشابهة يف الرسم واملتجاورة يف املخرج.

والطويلة  القصöة  الحركات  استخدام  يتقن  أن  ج- 
والفوارق النطقية بينها.

الصحيح  النظام  مستخدماً  أفكاره  عن  يعرب  أن  د_ 
لنظام الكلمة يف العربية.

لعمره  لفظية كالمية مناسبة  ثروة  أن يكتسب  هـ- 
وحاجته وأدواره، مستخدماً هذه الbوة يف إ4ام 

عملية التواصل الشفهي.
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يف  ومفهوماً  واضحاً  تعب�اً  نفسه  عن  يعرب  أن  و_ 
مواقف الحديث البسيطة.

بشكل  بها  ويتحّدث  العربية  باللغة  يفكر  أن  ز_ 
متصل ومرتابط لفرتات زمنية محدودة.

عند  إغفالها  ينبغي  ال  التي  الجوانب  ومن 
تعليم مهارة املحادثة يف املستوى املبتدئ:

الخطوات  أهم  الرتبويون من  يعده  إذ  النطق،   •
إتقاناً  البداية  منذ  إتقانها  يجب  التي  األوىل 
صحيحاً، فالنطق من أك3 عنارص اللغة صعوبة 
بشكل  تعلّمه  بعد  تغي�ه  أو  تصحيحيه  يف 

خاطئ.

لبناء  الرئيس  املغّذي  تُعّد  فهي  املفردات،   •
الحصيلة اللفظية، وهدف من أهداف تعلّم أي 
لغة أجنبية، ذلك أن املفردات هي أدوات نقل 
املعنى كF أنها يف الوقت ذاته وسائل للتفك�، 
ثمَّ  يفكر ومن  أن  املتكلم  فباملفردات يستطيع 
 Fينقل أفكاره إىل تعب�ات ملفوظة مسموعة ع

يجول يف نفسه.

الذي كث�اً  الهاّم  اللغوي  العنرص  القواعد، ذلك   •
ما يُغفل أهميته واضع املنهاج، ومدرّس اللغة، 
كF أن السواد األعظم من الدارسT يرتاءى لهم 
بأن القواعد ليست رضورية يف استخدام اللغة، 
لغة-  أي   – فاللغة  مرفوض  هذا  أن  والواقع 
تحكمها مجموعة من القواعد التي ينبغي عىل 
التعلّم  عملية  Zت  سواء  يتعلمها  أن  الدارس 
بغ�  أو  بوعي  متأخر،  أو  مبكر  وقت  يف  للغة 
العربية  اللغة هي  كانت هذه  إذا   Fّوعي، سي
املنظوم  والكالم  بإمتياز  معربة  لغة  تُعد  التي 

فيها الخارج عن حدود القاعدة اللغوية ال يتمم 
املعنى املراد.

الصف املقلوب ماهيته وأهدافه التعليمية:

الحديثة  الهائل والرسيع لالسرتاتيجيات  االنتشار  إن 
هذا  يشهدها  التي  املتنوعة  التعليمية  والوسائل 
األثر  لها  كان  التعليمية،  للعملية  خدمة  القرن 
 Tب يجمع  جديدا،  تربويا  مفهوما  ظهور  يف  األبرز 
دفتيه: بT التقنية الحديثة وتبادل املعرفة البرشية، 
أو  املعكوس  الصف  بــ  املفهوم  هذا  يعرف   حيث 
واحدا  يعّد  إذ    (Flipped Classroom) املقلوب 
من أهم وسائل التعليم املدمج القائم عىل توظيف 
عىل  للحصول  أشكالها-  -بكل  الحديثة  التكنولوجيا 
الدارسT يف  متطلبات وحاجات  مع  يتناسب  تعليم 
هذا العرص-ونحن- يف هدفنا اإلنساu من وراء تعليم 
لدارسيها  اكتسابها  وتيس�  بغ�ها   Tللناطق العربية 
يف العاx العرw وخارجه، ال بّد لنا من استثFر مثل 
ومتعلّمها ومعلّها  للعربية  االسرتاتيجية خدمة  هذه 

عىل حد سواء.

مفهموم الصف املقلوب.

قلب  أن  املفهوم  لهذا  واملنظرون  الرتبويون  يُجمع 
وتبادل  التعليمية،  املّهمة  قلب  به  يقصد  الصف 
األدوار بT املعلّم واملتعلّم، وما كان ينجز يف الصف 
بات يُنجز يف البيت، ولتحقيق ذلك كله ينبغي للمعلّم 
استغالل التقنيات الحديثة يف إعداده للمحتوى الذي 
يريد تعليمه للمتعلّم، ويتم ذلك عن طريق تجهيز 
التقنية  وسائط  من  غ�ه  أو  فيديو)  مر}(  رشيط 
أي  أو  البيت  يف  املحتوى  املتعلّم  فيشاهد  املتاحة، 
مكان {كنه مشاهدته، وفقا لظروف الدارس و وقته 
باستعFل حواسيبهم أو هواتفهم الذكية أو أجهزتهم 
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اللوحية... ويؤدي املتعلّم األنشطة املصاحبة للرشيط 
التعلّم  يف  الحال  ك�  البيت  يف  وليس  الصف  يف 

التقليدي املعروف لدينا.

مقصودة  تعليمية  اسرتاتيجية  املعكوس  فالصف 
يف  التكنولوجيا  توظيف  إىل  واضح  بشكل  تهدف 
الدخول  قبل  للمتعلّم  الدرايس  املحتوى  توصيل 
يف  املتعلم  استعداد  عىل  اعت�دا  الّصف،  لقاعة 
البيت وتعرّضه للمحتوى قبل مناقشته، ك� أن هذا 
املفهوم يجمع ب" بيئة التعلّم غþ املتزامنة يف البيت، 
واملتزامنة &شاركة املعلّم يف الصف الدرايس،  فبعد 
أن كان الطالب يستمع إىل الدرس يف الصف ويجيب 
عىل األسئلة يف البيت سيستمع إىل الدرس يف البيت 
فيه  ويرشح  املعلم  ”يسجله  مر*  فيديو  خالل  من 
التقنية  وسائل  بكل  فيه  ويستع"  املقرر  الدرس 
للطالب  الدرس  لتوضيح  املتاحة  السمعية والبرصية 
وجذبهم إليه. أما يف الصف الدرايس فيقوم الطالب 
معلمه  أمام  عمليا  البيت  يف  تعلمه  ما  كل  بتطبيق 
من خالل عدد من األنشطة والفعاليات املختلفة(١٤) 
بذلك  فتحول  الغرض،  لهذا  املدرّس  يعّدها  التي 
دور املعلم يف الصف من ملقن إىل موجه ومساعد 

ويقدم  األنشطة   þس عىل  يرشف  للطالب  ومحفز 
قضاء  من  املعلم  و“يتمكن  إليه،  يحتاج  ملن  الدعم 
مزيد من الوقت يف التفاعل مع طالبه داخل الصف 
فأصبح  الطالب  أما  املحارضات(١٥)،  إلقاء  من  بدالً 
باحث  إىل  وتحول  التعلم  عملية  الرئييس يف  املحور 
و مستخدم للتقنية بفاعلية من خالل التعلم خارج 
 Gالناقد والتعلم الذا þالفصول الدراسية معززًا التفك
وب"  بينه  والتعاون  التواصل  ومهارات  الخربة  وبناء 

بقية الطالب.

إن الوصف  الدقيق الذي Jكن أن نعرّف به الصف 
أداء عمل  بأنه:   (Flipped Classroom) املعكوس
وهذه  املدرسة(  يف  املنزل  وعمل  املنزل  يف  املدرسة 
التعليم  فلسفة  مع  تفرتق  الحال  بطبيعة  الفلسفة 
التقليدي)، بتوظيف املعلّم للتقنيات الحديثة لتحقيق 
هذه املهّمة، حيث تنجز األنشطة التدريسية خارج 
العملية  ونقل   ... العمل  وأوراق  كالواجبات  الصف 
التعليمية من فضاء تعلّم  الفرد وحده إىل تعلّمه يف 
فضاء املجموعة ب" أقرانه، م� يخلق بيئة تعليمية 
الشكل(١)  ولعل  الدرس،  قاعة  يف  دينامية  تقاعلية 

:Qيسهم يف إيضاح هذا االختالف أك

الشكل(١) التعلّم التقليدي والتعلّم املقلوب
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من  غ�ها  عن  املقلوب  الصف  اسرتاتيجية  تتميز 
مهارات  تعليم  يف  املستخدمة  والطرق  االسرتاتيجية 

اللغة العربية للناطقÖ بغ�ها بأنها( ١٦):

تشّجع كال من املعلم والطالب عىل االستخدام   -
األفضل للتقنية الحديثة يف مجال التعليم عامًة 
تعليم  ذلك  ومن  خاصًة  اللغات  تعليم   ويف 

العربية لغ� الناطقÖ بها.

تساعد عىل االستغالل األمثل لوقت الدرس من   •
قبل املعلم يف تصويب أخطاء الطالب واإلجابة 
عمليا  تعلموه  ما  وتطبيق  استفساراتهم  عن  

بدال من إلقاء املحارضات يف الصف.

معلمي  من  للطالب  استفادة  أكرب  تحقيق   •
درًسا  يسجل  أن  معلم  لكل  2كن  إذ  العربية 
بأسلوبه وطريقته ليتمكن الطالب من االست4ع 
املوضوع  نفس  يف  املتنوعة  الدروس  هذه  إىل 

بفائدة أكرب.

تساعد املعلم عىل تقييم مستوى الطالب رسيًعا   •
ومبارشًة بتقييمه ألدائهم  اللغوي أثناء األنشطة 
الصفية   بتوظيف األسئلة التفاعلية التي 2كن 

تصميمها باستخدام تطبيقات اإلنرتنت.

موجه  إىل  ملقًنا  كونه  من  املعلم  دور  تطوير   •
إلقاء  يف  املعلم  دور  ثبات  من  فبدًال  ومرشد 
املحارضات النظرية  وتلقÖ الطالب تحول دوره 

إىل موّجه ومرشد.

املعلم  اضطرار  من  فبدًال  املعلم  وقت  توف�   •
إىل تكرار نفس املحارضة لعدة صفوف، أصبح 
لعدة  استخدامها  و  املحارضة  تسجيل  بإمكانه 
سنوات ما دامت تحقق األهداف املطلوبة منها 

بدقة.

التعليمية  لل4دة  وتشويقهم  الطالب  جذب   •
املختلفة  واأللوان  األشكال  توظيف  خالل  من 
والصور الثابتة  واملتحركة يف تسجيل الدرس Iا 
يف  املعلم  يساعد  وهذا  املتعلمة  املادة  يخدم 
توضيح معاJ الكل4ت والجمل بربطها بالصور 
ذهن  يف  لتثبت  عنها  املعربة  الفيديو  ولقطات 

الطالب.

توظيف البيئة املحببة إىل الطالب من األجهزة   •
التقنية ووسائل التواصل االجت4عي يف العملية 
صاروا  الطالب  أن  آنفا  أرشنا  فك4  التعليمية، 
املحمولة  الهواتف  بدون  الحياة  يتخيلون  ال 
ووسائل  النقالة  والحواسيب  اللوحية  واألجهزة 
والفيس  اليوتيوب  مثل  االجت4عي  التواصل 
بوك، فهذه االسرتاتيجية Mكننا من توظيف كل 

ذلك يف العملية التعليمية.

استغالل التكنولوجيا يف إزالة الفجوة املوجودة   •
للعلوم  والتطبيقي  النظري  الجانب   Öب
الدرس  وقت  تخصيص  خالل   من  املختلفة، 
ما  فكث�ًا  املعلم.  بإرشاف  التطبيقي  للجانب 
التطبيقية  للبيئة  فقدانهم  من  الطالب   Qيشت
ملا يتعلمونه من مسائل نظرية داخل الصفوف. 
أما اآلن فيمكن للطالب تعلم القواعد النحوية 

والرصفية يف البيت عرب تسجيالت املعلم.

املقررة يف  الدروس  الطالب إىل  سهولة  وصول   •
رفعها عىل  أي مكان من خالل  أي وقت ومن 
اليوتيوب  مثال  االجت4عي  التواصل  مواقع  أحد 

أو الفيسبوك.

أثر استراتيجّية الّصّفوف المعكوسة في تعليم مهارتي االستماع والمحادثة لدى الناطقين.....
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يتيح للطالب إعادة الدرس أك� من مرة لتأكيد   •
الفهم أو تدوين املالحظات فالطالب أصبح حر�ا 
يف االست×ع  إىل الدرس املسجل حيث يستطيع 
إذا  أي جزء  يتوقف يف  أو  يشاء  يكرره ك×  أن 
شعر باإلرهاق ويكمل يف وقت آخر بعد أن كان 
مقيًدا بوقت الدرس املحدد ويتحرج من طلب 
األسباب  من  لسبب  الدرس  من  جزئية  تكرار 
كانشغاله بتدوين جزئية سابقة أو رشود ذهنه 

يف لحظة من اللحظات.

الطالب  ب+  الفردية  الفروق  مراعاة  يف  يساعد   •
غ,  أو  التعلم  طريقة  أو  التعلم  رسعة  سواء 
العديد من  بينهم  الواحد  ذلك، فطالب الصف 
التعلم  رسيع  املتيقظ  فمنهم  الفردية،  الفروق 
وآخر  األستاذ،  كالم  ليفهم  واحدة  مرة  تكفيه 
يحتاج إىل التكرار حتى يستوعب الدرس، وثالث 
ليفهم  والتمثيل  الصور  يحتاج  التعلم  برصي 
املراد، ورابع سمعي  وهكذا.. و9كن للمعلم أن 
تقديم  املختلفة يف  املؤثرات  استخدام  ينوع يف 

درسه ليناسب طباع الطالب املختلفة .

يساعد عىل تقوية العالقات ب+ الطالب واملعلم   •
داخل الصف من خالل مشاركة املعلم للطالب 

يف األنشطة  اللغوية املختلفة وإرشافه املبارش.

خالل  من  التعاو@،  التعلم  زيادة  عىل  تساعد   •
مجموعات  إىل  الصف  يف  الطالب  تقسيم 
تشجع  تنافسية  وتطبيقات  بأنشطة  وتكليفهم 

الطالب وتدربهم عىل العمل الج×عي.

يتحول الطالب إىل باحث عن مصادر معلوماته   •
فيمكنه البحث والرجوع إىل معلومات سبق أن 
درسها يف  حصص سابقة ومراجعتها إذا نسيها 

وكأنه يسمعها مبارشة من املعلم.

وبناء   Dالذا التعلم  و  الناقد  التفك,  يعزز   •
الخربات ومهارات التواصل والتعاون ب+ الطالب 

باألنشطة  الج×عية داخل الفصل.

نتائج الدراسة

9ثل الجدول+ التالي+(١) و(٢) النتائج التي وصلت 
إليها عينة الدراسة، يف مهارD: االست×ع والتي 9ثلها 
جدول  يف  املتمثلة  املحادثة  ومهارة  رقم(١)  جدول 
البالغ  الدراسة  عينة  عىل  الدراسة  طبقت  رقم(٢) 
حيث  الجنس+،  كال  من  ودارسة  عددها(٦٠)دارسا 
دراسا،   (٣٠) وعددها  (أ)  عينة  إىل  العينة  مت  قُسِّ
تدّربت  دارسا،   (٣٠) وعددها  ب)   ) ومجموعة 
والتحّدث  االست×ع   Dمهار عىل  (أ)  مجموعة  عينة 
وفق اسرتاتيجية التعليم املعكوس بواقع (٨٠) ساعة 
دراسية حسب نظام الفصل الدرايس يف جامعة زايد 
عىل  طُبق  نفسه  والحال  العربية-  اإلمارات  -دولة 
االست×ع   Dمهار عىل  تدّربت  التي  (ب)  املجموعة 
والتحّدث وفق االسرتاتيجيات التقليدية التي تتبناها 
كث, من املؤسسات التعليمية املعنية يف تعليم اللغة 
من  سلسلة  إىل  باإلضافة  بغ,ها،  للناطق+  العربية 
املناهج املنترشة املستخدمة يف امليدان نفسه والتي 

تعزز تبني هذه االسرتاتيجيات.

جدول (١)املتوسط الحساZ ملهارة االست×ع

ممتاز        متوسط     ضعيف
۲۰-۱۷ ۱۱-۱٦ ۰-۱۰

 التّعلّم املعكوس

Flipped learning(أ)

 التّعلّم التقليدي
 Traditional
learning(أ)

۱۸ ۳۹

۲ ۱۳۱٥



۸۹

  

  

كل  حققته  الذي  التطور  نسبة   (١) الجدول  يب� 
حيث  من  االست�ع،  مهارة  يف  حدة  عىل  مجموعة 
الدراس  وهو  ضعيف،  وفق:  العينة  نتائج  توصيف 
املجموع  من   ٠-١٠ ب�  ما  درجة  عىل  الذي حصل 
البالغة ٢٠ درجة ،واملتوسط درجته  األعىل لالختبار 

ب� ١١-١٦، واألخò املمتاز ودرجته ب� ١٧-٢٠. 

اللغوي  املستوى  يف  التطور  الجدول(٢)  يُظهر  ك� 
دارس،  كل  إليه  وصل  الذي  املحادثة،  مهارة  يف 
املهارة  لقياس  األمري"  املجلس   òمعاي وفق 
الدارس�  مستوى  كان  حيث   ،(ACTFL)الشفوية
ومن  املبتدئ،  املستوى  الربنامج:  يف  التحاقهم  وفت 
ثم تم قياس تطورهم يف هذه املهارة ، من املبتدئ 

األد3 إىل آخر مستوى وصلوا إليه.

الدارس�  أن  السابقة،  النتائج  جليا من خالل  يظهر 
وفق  واملحادثة  االست�ع  مهار5  عىل  تدّربوا  الذين 
اسرتاتيجة الصفوف املعكوسة، حققوا نتائج متقدمة، 
وتطورا ملحوظا يف رفع كفايتهم يف هات� املهارت� عىل 
حد سواء، ففي مهارة االست�ع وصل عدد الدارس� 
يف املستوى املمتاز وفق اسرتاتيجية الصف املعكوس 
إىل ١٨ من أصل ٣٠ دارسا، بين� وصل عدد الدارس� 
إىل املستوى ذاته وفق اسرتاتيجية التعليم التقليدي 
إىل (٢) دارس� من أصل (٣٠) دارسا،ك� وصل إىل 
املستوى املبتدئ األعىل يف مهارة املحادثة ٢١ دارسا 

اسرتاتيجية  وفق  املحادثة  مهارة  عىل  تدربوا  ممن 
ذاته  املستوى  إىل  وصل  بين�  املعكوسة،  الصفوف 
هذه  عىل  تدّربهم  تلقوا  ممن  فقط  دارس�   (١٠)

املهارة وفق االسرتاتيجيات التقليدية املتّبعة حاليا.

 ويف املستوى املتوسط يف مهارة االست�ع، واملبتدئ 
داريس  عدد  ارتفع  املحادثة،  مهارة  يف  األوسط 
داريس  عن  التقليدي)  التعليم  (ب  املجموعة 
الفارق  هذا  ولعل  املعكوس)  التعليم  املجموعة(أ 
أمر طبيعي لدى العينت� إذ يعّد هذا الفارق تأكيدا 
عىل مدى Mيز العينة (أ) عىل العينة(ب) من خالل 
مهارة  يف  املمتاز  املستوى  يف  أعىل  نتائج  تحقيق 
االست�ع وأقل بكثò يف املستوى الضعيف، مقارنة مع 
نتائج العينة(ب) التي وصلت يف املستوى الضعيف 
هذا  يف  بقي  بين�  دارسا،   (٣٠) أصل  من   (١٣) إىل 

املستوى من املجموعة (أ) فقط(٣) دارس�.

عدد  ارتفع  فقد  املحادثة،  مهارة  يف  ذاتها  والحال   
الدارس� الذين وصلوا إىل املستوى املبتدئ األوسط 
يف  وصل  بين�  دارسا   (١٧) إىل  املجموعة(ب)  من 
فقط،  دارس�   (٩) ذاته  املستوى  إىل  (ا)  املجموعة 
األد3  املبتدئ  املستوى  يف  دارس�   (٣) بقاء  ولعل 
نجاح  مدى  عىل   òكب دليل  هو  (ب)  املجموعة  يف 
اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة يف رفع كفاية الدارس� 
من  املستوى  هذا  يف  دارس  أي  يبق   R إذ  تواصليا، 
املجموعة (أ)، ولعل الرسم البياU التايل يظهر بشكل 
جيل الفارق الواضح ب� املجموعت� يف النتائج التي 
التي  لالسرتاتيجية  وفقا،  مجموعة  كل  إليها  وصلت 
واملحادثة  االست�ع  مهار5  عىل  التدرّب  يف  نهجتها 

ضمن (٨٠) ساعة تعليمية.

 التّعلّم املعكوس

Flipped learning(أ)

 التّعلّم التقليدي
 Traditional
learning(أ)

۲۱ ۰۹

۱۰ ۳ ۱۷

مبتدئ 
أعىل

مبتدئ 
أوسط

مبتدئ 
أد3

جدول (٢) املتوسط الحساY ملهارة التحّدث
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معيقات تطبيق اسرتاتيجية الصف املعكوس يف 
تعليم مهارات اللغة العربية للناطق� بغ�ها.

الالزمة  والربمجيات  األجهزة  توافر  عدم   -
لتسجيل وإعداد الدرس عند املعلم:

هذه  تطبيق  عىل   Ôاملعلم بعض  يعرتض  قد 
والربمجيات  األجهزة  توافر  عدم  بحجة  االسرتاتيجية 
الالزمة لتسجيل الدرس وإعداده، إال أن األمر أيرس 
مï يُتصور إذ إن كل ما يحتاج إليه املعلم هو جهاز 
من  هاتف  أو حتى  لوحي  أو جهاز  واحد  حاسوب 
برامج  من  برنامج  عليه  يثبت  و  الذكية  الهواتف 
تسجيل الشاشة وكث" منها توجد له إصدارات مجانية 
باإلضافة إىل كام"ا، وأغلب األجهزة التي أرشنا إليها 

تحتوي عىل كام"ات.

التقنية  توظيف  عن   Ôاملعلم بعض  عجز   -
5هارة لتطوير طرق التدريس والتحفيز والتواصل مع 

الطلبة:

و9كن تجنب ذلك بإقامة عدد من الدورات التدريبية 
تطبيق  طرق  عىل   Ôاملعلم لتدريب  العمل  وورش 
العربية  اللغة  العكوس يف تعليم  الصف  اسرتاتيجية 
لغ" الناطقÔ بها وعرض مهارات إدارة الصف يف ظل 

هذه االسرتاتيجية.

التقليدية  بالطريقة   Ôاملعلم بعض  <سك   -
وعدم رغبتهم يف التخيل عنها:

وهؤالء 9كن إقناعهم بذلك من خالل عرض التجارب 
االسرتاتيجية  هذه   Ôب الفرق  وبيان  أمامهم  الحية 
التجريبية   البحوث  وإجراء  التقليدية  والطريقة 
عىل  وحثهم  إقناعهم  بغية  عليهم  النتائج  وعرض 

التجربة و التطبيق.

عدم توافر اإلنرتنت عند جميع الطالب:  -

 

(Ôحاالت التطّور يف املهارت)ع والتحّدثïاالست Kلنتائج مهار Lالرسم البيا
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�كن  إذ  الطالب،  كل  عند  اإلنرتنت  توافر  يلزم  ال 
الحصول عىل الدروس املسجلة مبارشًة من حاسوب 
 Wireless /)Ùالسل  Úاملعلم أو شبكات االتصال غ
Bluetooth) املتاحة يف الجامعة أو املدرسة، أو من 

أي جهاز آخر.

جميع  عند  الالزمة  األجهزة  توافر  عدم   -
الطالب:

فكÿ أرشنا من قبل، فطالب هذا العرص أصبح لديهم 
هواتف  من  الحديثة  االتصال  وسائل  باقتناء  هوس 
لديه  طالب  كل  يكون  فيكاد  لوحية،  وأجهزة  ذكية 
ب0  التنافس  ذلك  عىل  وساعد  األجهزة  هذه  أحد 
الرشكات املصنعة لتلك األجهزة مÿ ساهم يف رخص 
أسعارها. وإن عجز بعض الطالب الفقراء عن امتالكها 
فيمكن إيجاد طريقة لتوفÚها لهم كمساعدتهم من 
املهتمة  الخÚية  املؤسسات  أو  الجامعة  إدارة  طرف 

بالتعليم.

االستÿع  انشغالهم عن  أو  الطالب  تكاسل   -
للدرس خارج الصف:

االستÿع  عن  الطالب  بعض  يتكاسل  أن  يحدث  قد 
للدرس املقرر لهم خارج الصف، مÿ يسبب مشكلة 
داخل الفصل، إذ أن الطالب لن يتمكن من املشاركة 
يف األنشطة والتطبيقات، وعالج هذا األمر قد يكون 
لنشاط  الدرجات  بعض  تخصيص  �كننا  إذ  سهال، 
مدى  يعكس  النشاط  فهذا  الصف،  داخل  الطالب 

اجتهاد الطالب يف الدراسة ومدى تقدمه.

الخا�ة

من  تفيد  أن  جاهدة،  الدراسة  هذه  حاولت      
التي  الحديثة  واالسرتاتيجات  الرتبوية  النظريات 

الهادف  التوظيف  وهو  رئيس:  أساس  عىل  بُنيت 
أسفر   ÿالتعليم، م واستخدامها يف  الحديثة  للتقنية 
عن Jّخض اسرتاتيجية الصفوف املعكوسة يف القرن 
فلسفة هذه  نتمثّل  أن  والعرشين، وحاولنا  الحادي 
االسرتاتيجية يف خدمة تعليم اللغة العربية للناطق0 
بغÚها Mثالً يخرج من حيز التنظÚ إىل التطبيق عىل 
العربية يف  داريس  لدى  واملحادثة  االستÿع،   :Pمهار
خالل  من  الباحث  حاول  حيث  املبتدئ،  املستوى 
دراسة إحصائية تحليلية مقارنة ب0 نتائج الدارس0، 
اللغة  مهارات  تدريس  نجاعة  مدى  عن  يجيب  أن 
الصفوف  اسرتاتيجية  وفق  بغÚها  للناطق0  العربية 

املعكوسة( قلب املهام الصفية). 

الدراسة،  نتائج  للباحث من خالل  تب0ّ  إذ           
والتعامل امليداT املبارش مع الدارس0، أن استخدام 
هذه االسرتاتيجية يأخذ بيد الدارس0 بشكل ملموس 
من  املنشود  والهدف  عندهم  املرجوه  الكفاية  نحو 
الرىض  لديهم  وتحقق  العربية،  للغة  تعلّمهم  وراء 
العربية  تعلّم  مواصلة  يف  واالستمرارية  النفيس 
واإلقبال عليها، وال شك أن جدوى هذه الدراسة تعود 
بشكل كبÚ إىل املدرّس، وذلك من خالل فهمه للدور 
وللدارس  الصفية،  الحجرة  داخل  به  املنوط  الجديد 
التي  منه  القريبة  باألدوات  اللغة  تعلّمه  خالل  من 
ثم  متميزة،  نتائج  يحقق  وبالتايل  حياته،  يف  يألفها 
مناهج  ومخططي  معدي  إىل  إيضا  جدوها  يعود 
أن  ينبغي  حيث  بغÚها،  للناطق0  العربية  تعليم 
يكيّف املعد املحتوى التعليمي، وفقا لفلسفة هذه 
االسرتاتيجية وإمكانية تطبيق املحتوى دون عناء أو 
تعقيد، وبالتايل: يُخلق جّو التآلف واإلنسجام املرجو، 
وع0  وفق  الثالث  التعليمية  العملية  أقطاب  ب0 

وهدف محددين.

أثر استراتيجّية الّصّفوف المعكوسة في تعليم مهارتي االستماع والمحادثة لدى الناطقين.....



 13۹۲- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

الشفوية  املهارة  قياس  يف  إجازة  عىل  حاصل  الباحث   •
 ACTFL  Oral Pro�ciency  ) العربية  اللغة  يف 

(Interview- OPI

التفاعيل  الفيديو  استخدام  أثر   ،Òاملال  Óسا سلÕن   -١
اللغة  Øادة  السمعي  االستيعاب  مهارة  تنمية  يف 
 ،٣ املتوسط،ص  األول  الصف  طالب  لدى  اإلنجليزية 

رسالة ماجستþ، جامعة الباحة، ٢٠١٣.

املنعكس يف  التعلم  اسرتاتيجية  أثر  آية خليل قشطة،   -٢
تنمية املفاهيم ومهارات التفكþ التأميل Øبحث العلوم 
 ، ص٢  العارشاألسايس،  الصف  طالبات  لدى  الحياتية 
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تقديم

الثقافة، وليس من اليس� تعلم  إّن اللغة هي وعاء 
وقيمهم  أصحابها،  لثقافة  التعرّض  دون  ما  لغة 
وقد  وعقائدهم،  معيشتهم  وأÓاط  واتجاهاتهم 
صارت الثقافة العربية بعد نزول القرآن الكريم بلغة 
العربية لغة  اللغة  العرب ثقافة إسالمية، وأصبحت 
تعبدية يفرضها الدين اإلسالمي أينç حل، ويحملها 
يجب  بل  القوَل،  نستطيع  لذلك  انترش؛   çمعه حيث
بال  اإلسالمية  الثقافة  لغة  هي  العربية  بأن  القوُل، 

منازع.

&خزون  تتميز  اإلسالمية  الشعوب  فإن  ثم  ومن 
القرآن،  قراءة  خالل  من  تكّوَن  كب�،  عر+  لغوي 
ومçرسة الصلوات واألدعية والفرائض الدينية كافة 
مب1،  عر+  بلسان  اآلذان  كسçع  العربية،  باللغة 
من  ذلك  يتخلل  وما  غالبا،  الجمعة  خطب  وكذلك 
عىل  مسامعهم  عىل  ترتدد  وأدعية  وأحاديث  آيات 
مدار اليوم والليلة. هو مخزون لغوي كب� وال شك، 
شطرا  حقق  ر&ا  راكد،  خامل  جامد  مخزون  لكنه 
بالرضورة - مفرغ من  لكنه –  الثقافية،  من كفايته 

كفايتيه اللغوية واالتصالية.

اللغوي  املخزون  استغالل هذا  التفك� يف  كان  لهذا 
إىل  الجمود  حالة  من  وإخراجه  وتوظيفه،  الجاهز، 
الحركة، ومن الخمول إىل النشاط، ومن الالوعي إىل 
الحفظ  املعنى، ومن  إىل  الصوت  الوعي، ومن  بؤرة 
األعمى للقوالب اللغوية القرآنية إىل املحاكاة املبرصة 

لها، ومن ثم البناء عليها، وتوليد أشباهها ونظائرها.

غ�  من  املسلم1  أبناء  الورقة  هذه  تستهدف  إذن 
يحفظون  أو  الكريم،  القرآن  يحفظون  ممن  العرب 
الكريم،  القرآن  لغة  من  انطالقا  وذلك  منه،  مقداًرا 
العربية  بتعليمهم  البدء  يف  الكرLة  آياته  واستثçر 
عن طريق لفت انتباههم إىل هذه الذخ�ة اللغوية 
التي Lتلكونها وال يستطيعون اإلفادة منها، ومن ثم 
إعداد مادة لغوية تعليمية من هذه اآليات أوالً، ثم 
إعداد مادة لغوية أخرى من نصوص اللغة العربية 
املوافقة لخصائص الرتاكيب القرآنية واملتمثلة نسق 
النظم القرآR،  لنضمن أموًرا أساسية يف هذا املقام، 

منها:

 Rالقرآ النص  روح  بالدارس1 عن  االبتعاد  عدم   .١
الذي يحفظونه، والذي انطلقنا منه، وبدأنا به.

األصيلة  اللغوية  الخصائص  عن  االبتعاد  عدم   .٢

7عليم�العر3ية�للناطق(ن�+غ(%)ا�ع&%�اس#ثمار�اآلية�

القرآنية

د. الفارس ع-�
جامعة القاهرة وجامعة زايد
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النسق  �ثلها  التي  الخصائص  تلك  للعربية، 
القرآ� خ� �ثيل.

ضÖن رسعة التعلم والحصول عىل نتائج جيدة   .٣
ومثمرة يف هذا املجال؛ ففي قاعات املحارضات 
يُلَْحظ أنّه ما إْن يبدأ املدرِّسون بتالوة يشء من 
اآليات حتى يقوم الطلبة بإكÖلها؛ فقد قرأوها 
يف وقت ما يف كتابهم العزيز، أو سمعوها تُرَتّل 
يف بيوتهم، أو يف صالة، أو يف خطبة ُجمعة أو 
عيد، أو يف مأتم، أو عرب أجهزة اإلعالم، وها هم 

يستعيدونها اآلن!

أنَّ تقديم شواهد من القرآن الكريم، هو األَْوىل   .٤
الناحية  -من  واألقرب  واأليرس  باالحتجاج، 
الّنحويّة  القواعد  ترسيخ  إىل  البحتة-  التطبيقيّة 
يف أذهان الّدارس@. هنا تغدو اللغة نابعة من 
"الثقافة  ومن  الكتب"،  "بطون  من  ال  "الحياة" 
الحية" ال من "الرتاث املهجور"، ومن "املألوف" 
ال من "الغريب"، ومن "الكالم" ال من "اللغة".  

منطلقات الورقة

عليها،  تعتمد  أمور،  عدة  من  الورقة  هذه  تنطلق 
ويرتجح توقع نجاحه يف ضوئها، ويرتجح الحصول عىل 
Jرة مفيدة هي إتقان العربية يف مهاراتها املختلفة، 

من هذه املنطلقات:

ما �ثله القرآن الكريم يف قلوب املسلم@ جميًعا،   -١
وهذا يحقق الدافع الوجدا� لإلقدام عىل تعلم 
لغته، وإتقانها؛ ألنه واجب ديني يتصل بأغىل ما 

�تلكه املسلم ويحرص عليه.

Rا  إال  األمة  هذه  حال  يصلح  لن  بأنه  اإل�ان   -٢
صلح به أولها، وذلك بالعودة عىل القرآن الكريم 

واالنطالق منه، ويصدق هذا اإل�ان يف كل يشء 
حتى يف مجال اللغة، وتعليمها، وتعلمها.

إمكانات تعليمية  القرآنية من  اللغة  ما �تلكه   -٣
األخرى،  العربية  النصوص  �تلكها   Öقل ناجحة 
سواء كانت هذه اإلمكانات عامة تشمل جميع 
والرصفية  الصوتية  ومستوياتها  اللغة  عنارص 
والنحوية، كالتكرار والثنائيات الصغرى، والحوار، 
وتركيز السور املعينة عىل ظاهرة لغوية بعينها، 
خاصة  التعليمية  اإلمكانات  هذه  كانت  أو 
 Zستوى من مستويات اللغة، كاملستوى الصوR

مثال.

واملسلم@  العرب  لدى  كلها  السابقة  التجارب   -٤
يعلمون  الكريم،  القرآن  لغة  إىل  لجأوا  الذين 
عن  اللغة  هذه  خالل  من  العربية  أبناءهم 
واعتÖدها  منها  واالنطالق  بها،  البدء  طريق 
طريق  عن  ضوئها  ويف  ومبدأ،  وقاعدة  أساًسا 
العربية  النصوص  من  التعليمية  املواد  إعداد 
األخرى عىل نظامها ونسقها، وإعداد التطبيقات 
واألمثلة  ظواهرها  وفق  التقويم  واختبارات 

املختلفة لهذه الظواهر.

لخصائص  ممثالً  الكريم  القرآ�  النص  كون   -٥
عىل  تتفوق  بصورة  عليها  ومحافظًا  العربية 
التي  الخصائص  تلك  العربية،  نصوص  جميع 
نفتقد كث�ًا منها يف النصوص املصنوعة للتعليم، 

وسوف نزيد هذه املسألة رشًحا وتوضيًحا.

آراء كث� من العلÖء حول الطرق املثىل لتعليم   -٦
العربية، وعىل رأس هؤالء العلÖء ابن خلدون. 
واكتسابها  العربيّة  تعلّم  أن  يرى  كان  حيث 
تتحقق بحفظ كالم العرب القديم، وَجَعَل القرآن 
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ينبغي  ما  أّول  من  الّرشيف  والحديث  الكريم 
لََكة، ثم يأ� بعد ذلك  أن يحفظ ابتغاء هذه املـَ
 Ôالّسلف عاّمة، ثم كالم فحول العرب، ك كالم 
يرى ابن خلدون أّن حفظ كالم العرب الفصيح 
العربيّة،  اللّغة  َملََكة  اكتساب  فّعالة يف  طريقة 
كََمْن  الفصيح  العرب  كالم  حفظ  َمْن  أّن  ذلك 
تنشأ  الّتي  لََكة  واملـَ منهم،  فسمع  بينهم،  عاش 
عن حفظ الكالم الفصيح هي نفسها الّتي تنشأ 
ابن  يقول  هذا  ويف  الفصيح.  الكالم  سÔع  عن 
خلدون: "وامللكات ال تحصل إال بتكرار األفعال، 
ألن الفعل يقع أوالً وتعود منه للذات صفة، ثم 
تتكرر فتكون حاالً، ومعنى الحال أنها صفة غ) 
راسخة، ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة 
راسخة."  كذلك أشار إىل رضورة خلق بيئة من 
الّسÔع  وسيلة  كانت  فإذا  االصطناعّي،  الّسÔع 
بعد  اللّغوي  الوسط  يف  متاحة  غ)  الطّبيعية 
فساد اللّسان العرّ> بالُعْجَمة، فإّن ابن خلدون 
االصطناعّي.  الّسÔع  من  بيئة  خلق  يحّث عىل 
تعليم  يف  قاعدتُه  بسن  خلدون  ابن  يكتِف   @
فيها  اللّسانيّة  لََكة  املـَ وتحقيق  العربيّة  اللّغة 
فقط، وإBّا وضع لها عالمة ومحك يف تحقيقها، 
لََكة اللّسانيّة بقوله:  عىل أثره تتحقق جودة املـَ
تكون  االستعÔل  وكDة  املحفوظ  قدر  "وعىل 
فبارتقاء   ... ونDاً   ًÔنظ املصنوع  املقول  جودة 
لََكة  املـَ ترتقي  الكالم،  من  طبقة  يف  املحفوِظ 
جعل  قد  خلدون  ابن  أن  أي   .  " الحاصلة 
للمحفوظ مستويات تتحقق وتتكون عىل أثرها 
لََكة اللّسانيّة لدى الحافظ تتمثل هذه  جودة املـَ
املستويات يف جودة املحفوظ وطبقته يف جنسِه 
جودة  قدر  وعىل   " بقوله:  قلّتِه.  من  وكDته 
قلّته،  من  وكDته  جنسه  من  وطبقته  املحفوظ 

للحافظ."   عنه  الحاصلة  لََكة  املـَ جودة  تكون 
ولعل األمثلة والشواهد والتجارب الواقعية التي 
يالحظها الناس حتى اآلن هي خ) دليل عىل ما 
دعا إليه ابن خلدون، وتتمثل يف ارتقاء مستوى 
يحفظون  الذين  عند  للعربية  اللغوي  األداء 
ملكتهم  ألن  غ)هم؛  من   Dأك الكريم  القرآن 
 ،Lالقرآ النسق  اللسانية طبعت وفق خصائص 

وOثلت لغته.

عنارص املادة التعليمية املقدمة

العنارص  عىل  التعليمية  املادة  تشتمل  أن  وينبغي 
العربية  األصوات  تشمل  التي  األساسية  اللغوية 
ورصفها ونحوها ومعجمها وداللتها وما يكمن خلف 
ذلك كله من الثقافة Qعناها الواسع، ونقصد الثقافة 
العام  السياقي  اإلطار  Oثل  ألنها  اإلسالمية؛  العربية 
تحدد  وألنها  العربية؛  باللغة  والتواصل  للتخاطب 

أساليب الخطاب، وما يقبل منه، وما يرفض.

إتقان  لهم  تؤسس  لغوية  مادة  للمتعلم  فيقدم 
نطًقا وكتابة ويف  إفرادها  العربية يف حالة  األصوات 
حال تركيبها كذلك مع الرتكيز عىل املخارج أو مواضع 
النطق، والصفات الصوتية من شدة ورخاوة (انفجار 
واحتكاك)، وهمس وجهر، وتفش وتكرار واستطالة، 
وتفخيم (استعالء وإطباق) وترقيق (استفال وانفتاح) 

... إلخ 

كذلك يقدم له مادة تعليمية تؤسس لهم إتقان بناء 
وفهم  واالشتقاق،  الصوغ  قواعد  ومعرفة  الكلÔت، 
صيًغا  كانت  سواء  واألبنية،  للصيغ  الرصفية   Lاملعا
الصغرى  الرصفية  الثنائيات  وفهم  اسمية،  أو  فعلية 
واإلفراد  والتنك)،  والتعريف  والتأنيث،  كالتذك) 

والتثنية، والجمع والتكلم والخطاب والغيبة... إلخ.



۹۷

التكس�  فجمع  لذلك؛  مثاال  نرضب  أن  �كننا  وهنا 
�كن عرضه بصور وأ¾اط تركيبية مختلفة

اختالف   + اللغوية  املادة  (وْحَدة  األول  النمط   .١
(ìإعرا

 îََّكُل أَبَْصارَُهْم  يَْخطَُف  الَْربُْق  يََكاُد  تعاىل:  قال   o
أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفيِه َوإَِذا أَظْلََم َعلَيِْهْم قَاُموا َولَْو 
اللََّه  إِنَّ  َوأَبَْصارِِهْم  ِبَسْمِعِهْم  لََذَهَب  اللَُّه  َشاَء 

ٍء قَِديٌر (٢٠/البقرة َعَىل كُلِّ َيشْ

نحوي  سياق  يف  لفظي  (اتفاق  الثا=  النمط    .٢
واحد)  

وقال:  كل آمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله، ال   .a
نفرق بC أحد من رسله) ٢٨٥/البقرة 

يف  جاعل  إ=  للمالئكة  ربك  قال  وإذ  وقال:    .b
األرض خليفة .... ثم عرضهم عىل املالئكة (٣١)

( البقرة  

النمط الثالث (اختالف الكلمتC (إفرادا وجمعا)   .٣
يف سياق نحوي واحد)   

لتكونوا  وسطا  جعلناكم  وكذلك  تعاىل:     قال   .a
شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 

(  ١٤٣/البقرة

النمط الرابع (الكلمة الواحدة يف سياق نحوي   .٤
مختلف) 

قال تعاىل: (قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع   .a
لونها ترس الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبC لنا ما 

هي إن البقر تشابه علينا) (٧٠/ البقرة)

�كن  التي  الخمسة،  األسîء  باب  يف  األمر  كذلك 

عرضها من خالل حشد عدد ال بأس به من اآليات 
القرآنية، وهي تكاد تأS عىل معظم أحوالها الرتكيبية، 
والرصفية، وكذلك اإلمالئية، عىل نحو ما نرى يف كلمة 
"أب"، ففي حالة النصب �كن استثîر هذا الحشد 

من اآليات:
 ٦Cٍَونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضالٍل ُمِب  .١

قالُوا يَا أَبَانَا َما لََك ال تَأَْمنَّا َعَىل يُوُسَف٧  .٢

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا َذَهبَْنا نَْستَِبُق َوتَرَكَْنا يُوُسَف٨   .٣

قَالُوا يَا أَبَانَا ُمِنَع ِمنَّا الَْكيُْل فَأَرِْسْل َمَعَنا أََخانَا٩   .٤

قَالُوا يَا أَبَانَا َما نَبِْغي َهِذِه ِبَضاَعتَُنا رُدَّْت إِلَيَْنا١٠    .٥

ِ[َا  إِال  َشِهْدنَا  َوَما  ابَْنَك َرسََق  إِنَّ  أَبَانَا  يَا  فُقولُوا   .٦
َعلِْمَنا ١١ 

١٢ Cَقَالُوا يَا أَبَانَا اْستَْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئ  .٧

ويف حالة الرفع:

َشيٌْخ  َوأَبُونَا  الرَِّعاُء  يُْصِدَر  َحتَّى  نَْسِقي  ال  قَالَتَا   .١
كَِبٌ� ١٣

كَاَن  َما  أَبُوُهْم  أََمرَُهْم  َحيُْث  ِمْن  َدَخلُوا   َّîََول  .٢
يُْغِني َعْنُهْم ١٤

ِريَح  ألَِجُد  إِ=ِّ  أَبُوُهْم  قَاَل  الِْعُ�  فََصلَِت   َّîََول  .٣
يُوُسَف ١٥

٤.  وَكَاَن تَْحتَُه كَْنـٌز لَُهîَ وَكَاَن أَبُوُهîَ َصالًِحا ١٦

ويف حالة الجر:

َوْجُه  لَُكْم  يَْخُل  أَرًْضا  أَِو اطْرَُحوُه  يُوُسَف  اقْتُلُوا   .١
أَِبيُكْم ١٧
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َولَ�َّ َجهَّزَُهْم ِبَجَهازِِهْم قَاَل ائْتُوِ� ِبأٍَخ لَُكْم ِمْن   .٢
أَِبيُكْم ١٨

ارِْجُعوا إَِىل أَِبيُكْم فَُقولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابَْنَك َرسََق ١٩  .٣

ِمْن   Ûَالُْمْسلِِم كُُم  َس�َّ ُهَو  إِبْرَاِهيَم  أَِبيُكْم  ِملََّة   .٤
قَبُْل ٢٠

إْذ قَالُوا لَيُوُسُف َوأَُخوُه أََحبُّ إَِىل أَِبيَنا ِمنَّا ٢١  .٥

َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهيُم ألَِبيِه آَزَر أَتَتَِّخُذ أَْصَناًما آلَِهًة ٢٢    .٦
َوَما كَاَن اْسِتْغَفاُر إِبْرَاِهيَم ألَِبيِه إِال َعْن َمْوِعَدٍة ٢٣  .٧

إِْذ قَاَل يُوُسُف ألَِبيِه يَا أَبَِت إِ�ِّ رَأَيُْت ٢٤  .٨

َوال  يَْسَمُع  ال  َما  تَْعبُُد  لَِم  أَبَِت  يَا  ألَِبيِه  قَاَل  إْذ   .٩
يُبِْرصُ ٢٥

إْذ قَاَل ألَِبيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّ�ثِيُل ٢٦  .١٠

التكس3  جمع  باب  يف  ذلك  عىل  القياس  و8كن 
من  ذلك  يستتبع  وما  مختلفة،  إىل ض�ئر  وإسناده 
الجداول  خالل  من  املتوسطة  الهمزة  حركة  رسم 

التالية:

"آباء" يف حالة نصب مسندة إىل ضم�   (١

املخاطب�

فَاذْكُُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم آبَاءَكُْم أَْو أََشدَّ ِذكْرًا٢٧     .١

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا آبَاءَكُْم َوإِْخَوانَُكْم   .٢
أَْولِيَاَء ٢٨

أََولَْو ِجئْتُُكْم ِبأَْهَدى ِم�َّ َوَجْدتُْم َعلَيِْه آبَاءَكُْم ٢٩  .٣

"آباء" يف حالة نصب مسندة إىل ضم�   (٢

املتكلم�

قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما أَلَْفيَْنا َعلَيِْه آبَاَءنَا ٣٠  .١
قَالُوا َحْسبَُنا َما َوَجْدنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا ٣١  .٢

َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْدنَا َعلَيَْها آبَاَءنَا ٣٢  .٣

َّاُء  َّاُء َوالرسَّ َحتَّى َعَفْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آبَاَءنَا الرضَّ  .٤
 ٣٣

قَالُوا أَِجئْتََنا لِتَلِْفتََنا َع�َّ َوَجْدنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا ٣٤  .٥
قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعاِبِديَن ٣٥  .٦

بَْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا كََذلَِك يَْفَعلُوَن ٣٦  .٧
قَالُوا بَْل نَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعلَيِْه آبَاَءنَا ٣٧  .٨

آثَارِِهْم  َعَىل  َوإِنَّا  ٍة  أُمَّ َعَىل  آبَاَءنَا  َوَجْدنَا  إِنَّا   .٩
ُمْهتَُدوَن ٣٨

آثَارِِهْم  َعَىل  َوإِنَّا  ٍة  أُمَّ َعَىل  آبَاَءنَا  َوَجْدنَا  إِنَّا   .١٠
ُمْقتَُدوَن ٣٩

"آباء" يف حالة نصب مسندة إىل ضم�   (٣

الغائب�

َعلَيِْهُم  طَاَل  َحتَّى  َوآبَاَءُهْم  َهؤُالِء  َمتَّْعَنا  بَْل   .١
الُْعُمُر ٤٠

٤١ Ûَِأَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آبَاَءُهُم األَوَّل  .٢
كَْر ٤٢ َولَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآبَاَءُهْم َحتَّى نَُسوا الذِّ  .٣

يِن ٤٣ فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِيف الدِّ  .٤
٤٤ Ûَِّإِنَُّهْم أَلَْفْوا آبَاَءُهْم َضال  .٥

بَْل َمتَّْعُت َهؤُالِء َوآبَاَءُهْم َحتَّى َجاَءُهُم الَْحقُّ ٤٥   .٦



۹۹

يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َورَُسولَُه َولَْو كَانُوا آبَاَءُهْم   .٧
 ٤٦

"آباء" يف حالة الرفع مسندة إىل ضم�   (٤

املخاطب�

لَُكْم أَقْرَُب  أَيُُّهْم  تَْدُروَن  ال  َوأَبَْناُؤكُْم  آبَاُؤكُْم   .١
 نَْفًعا ٤٧

َوال تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِال َما قَْد   .٢
َسلََف  ٤٨

َوُعلِّْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا أَنْتُْم َوال آبَاُؤكُْم  ٤٩  .٣

يْتُُموَها أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم ٥٠  أَتَُجاِدلُونَِني ِيف أَْسCٍَء َسمَّ  .٤
قُْل إِْن كَاَن آبَاُؤكُْم َوأَبَْناُؤكُْم َوإِْخَوانُُكْم  ٥١  .٥

يْتُُموَها أَنْتُْم  َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إِال أَْسCًَء َسمَّ  .٦
َوآبَاُؤكُْم  ٥٢

٥٣ Jٍقَاَل لََقْد كُْنتُْم أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم ِيف َضالٍل ُمِب  .٧
أَنْتُْم َوآبَاُؤكُُم األَقَْدُموَن ٥٤  .٨

كُْم َعCَّ كَاَن يَْعبُُد آبَاُؤكُْم ٥٥  رَُجٌل يُِريُد أَْن يَُصدَّ  .٩
يْتُُموَها أَنْتُْم َوآبَاُؤكُْم ٥٦ إِْن ِهَي إِال أَْسCٌَء َسمَّ  .١٠

"آباء" يف حالة الرفع مسندة إىل ضم�  (٥
 املتكلم�   

َسيَُقوُل الَِّذيَن أَْرشَكُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْرشَكَْنا َوال   .١
آبَاُؤنَا ٥٧

يَْعبُُد  كَاَن  َما  َونََذَر  َوْحَدُه  اللََّه  لَِنْعبَُد  أَِجئْتََنا   .٢
آبَاُؤنَا ٥٨

يًَّة ِمْن  َا أَْرشََك آبَاُؤنَا ِمْن قَبُْل وَكُنَّا ُذرِّ أَْو تَُقولُوا إِ]َّ  .٣

بَْعِدِهْم ٥٩ 
أَتَْنَهانَا أَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا ٦٠  .٤

أََصالتَُك تَأُْمرَُك أَْن نَْرتَُك َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا ٦١  .٥
ونَا َعCَّ كَاَن يَْعبُُد آبَاُؤنَا ٦٢ تُِريُدوَن أَْن تَُصدُّ  .٦

ٍء نَْحُن َوال  َما َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َيشْ  .٧
آبَاُؤنَا ٦٣

لََقْد ُوِعْدنَا نَْحُن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قَبُْل ٦٤  .٨
أَئَِذا كُنَّا تُرَابًا َوآبَاُؤنَا أَئِنَّا لَُمْخرَُجوَن ٦٥  .٩

لََقْد ُوِعْدنَا َهَذا نَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمْن قَبُْل ٦٦  .١٠

"آباء" يف حالة الرفع مسندة إىل ضم�   (٦

الغائب�

أََولَْو كَاَن آبَاُؤُهْم ال يَْعِقلُوَن َشيْئًا َوال يَْهتَُدوَن ٦٧  .١
أََولَْو كَاَن آبَاُؤُهْم ال يَْعلَُموَن َشيْئًا َوال يَْهتَُدوَن  ٦٨  .٢

َما يَْعبُُدوَن إِال كCََ يَْعبُُد آبَاُؤُهْم ِمْن قَبُْل ٦٩  .٣
لِتُْنِذَر قَْوًما َما أُنِْذَر آبَاُؤُهْم فَُهْم َغاِفلُوَن ٧٠  .٤

"آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم�   (٧

املخاطب

إِبْرَاِهيَم آبَائَِك  َوإِلََه  إِلََهَك  نَْعبُُد  قَالُوا   .١
 َوإِْسCَِعيَل ٧١

"آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم�   (٨

املخاطب�

َوال َعَىل أَنُْفِسُكْم أَْن تَأْكُلُوا ِمْن بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت   .١
آبَائُِكْم ٧٢
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قَاَل َربُُّكْم َورَبُّ آبَائُِكُم األَوَّلَِ� ٧٣  .٢
اللََّه َربَُّكْم َورَبَّ آبَائُِكُم األَوَّلَِ� ٧٤  .٣

َربُُّكْم َورَبُّ آبَائُِكُم  َوُ�ِيُت  إِال ُهَو يُْحِيي  إِلََه  ال   .٤
األَوَّلَِ� ٧٥

"آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم�   (٩
املتكلم�

ِيف  ِبَهَذا  َسِمْعَنا  َما  َمالئَِكًة  ألَنْـزََل  اللَُّه  َشاَء  َولَْو   .١
آبَائَِنا األَوَّلَِ� ٧٦

َما َهَذا إِال ِسْحٌر ُمْفَرتًى َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِيف آبَائَِنا   .٢
األَوَّلَِ� ٧٧

فَأْتُوا ِبآبَائَِنا إِْن كُْنتُْم َصاِدِقَ� ٧٨  .٣

تَُهْم إِال أَْن قَالُوا ائْتُوا ِبآبَائَِنا إِْن كُْنتُْم  َما كَاَن ُحجَّ  .٤
َصاِدِقَ� ٧٩

١٠)  "آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم� 
الغائب�

يَّاتِِهْم َوإِْخَوانِِهْم َواْجتَبَيَْناُهْم ٨٠ َوِمْن آبَائِِهْم َوُذرِّ  .١
َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم ٨١  .٢

َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعلٍْم َوال آلبَائِِهْم كَُربَْت كَلَِمًة تَْخُرُج   .٣
ِمْن أَفَْواِهِهْم ٨٢

اْدُعوُهْم آلبَائِِهْم ُهَو أَقَْسُط ِعْنَد اللَِّه ٨٣  .٤

َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح   .٥
ِمْن آبَائِِهْم ٨٤

١١)  "آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم� 
الغائبات

َوال يُبِْديَن ِزيَنتَُهنَّ إِال لِبُُعولَِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ ٨٥  .١
ال ُجَناَح َعلَيِْهنَّ ِيف آبَائِِهنَّ َوال أَبَْنائِِهنَّ ٨٦  .٢

١٢)  "آباء" يف حالة الجر مسندة إىل ضم� 
املتكلم

َواتَّبَْعُت ِملََّة آبَاِ[ إِبْرَاِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب ٨٧   .١

مادة  تقديم  كذلك  �كننا  الن`ذج  هذه  عرب  إننا 
لغوية تؤسس لهم إتقان بناء الجمل (بسيطة (نَْعبُُد 
إِلََهَك)، ومركبة (َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْدنَا َعلَيَْها 
آبَاَءنَا)، وأشباه الجمل ومعرفة دالالتها النحوية، سواء 
أو   ،( آبَاِ[  ِملََّة  (اتَّبَْعُت  فعلية  الجمل  هذه  كانت 
اسمية بسيطة (أَنْتُْم َوآبَاُؤكُُم األَقَْدُمون)، أو ممتدة 
(َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن 
آبَائِِهْم)، أو مركبة (فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم 
يِن)، وسواء كان أشباه الجمل تراكيب ظرفية  ِيف الدِّ
أو إضافية ... إلخ. ويف هذا الجانب يجب الرتكيز عىل 

ظاهرة اإلعراب وظاهرة املطابقة تركيزًا الفتًا.

ورصفا  صوتا  السابقة  اللغوية  املادة  خالل  ومن 
ونحوا، ينبغي تقديم املادة املعجمية يف حقول داللية 
مناسبة، فكلمة "أب" السابقة مثال تنتمي إىل حقل 
األرسة، وجوارها �كننا أن نلمح كل`ت مثل: أم، ابن، 
وبصورة  إلخ،   ... خال  عم،  أخت،  أخ،  حفيد،  بنت، 
إىل  وسعيها  وترابطها  التعليمية  املادة  تكامل  تربز 

إتقان املهارات اللغوية املختلفة. 

كذلك حين` نقدم الثنائيات الصوتية الصغرى نحاول 
(خدمة) األصوات و(خدمة) املعجم، ويكون ذلك يف 
املادة املستقاة من نصوص العربية غ~ القرآنية؛ ألننا 
ـ يف هذه الحالةـ  نكون أك£ حرية وانطالقًا يف العثور 

عىل املفردات الدالة عىل ما نريد.
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واملادة  الرصفية  املادة  نقدم  حين�  ذلك  ونفعل 
تقديم  يف  التدرج  عىل  الحرص  مع  كذلك  النحوية 
نسارع  حتى  االستع�ل  كث×ة  الشائعة  املفردات 

بإتقان مهارة التواصل.

الكفايات اللغوية املتحققة

يف ضوء استث�ر هذا املخزون اللغوي القرآ% $كن أن 
والكفاية  اللغوية،  الكفاية  التالية:  الكفايات  تتحقق 

االتصالية، والكفاية الثقافية. وتفصيل ذلك:

اللغة  مع  تتعامل  أن  ويجب  اللغوية،  الكفاية   -١
وفقا ملستوياتها املعروفة، وهي:

األصوات (والظواهر الصوتية املختلفة)؛ فتعليم   .١
الطالب النطق األمثل لحروف العربية بأصواتها 
التجويد،  التي Aثلها عل�ء  بالكيفية  الصحيحة 
النطقية،  للعادات  األمثل  األداء  وتعويده 
بها  اختصت  التي  األصوات  بعض  ومخارج 
العربية، كالتفخيم والرتقيق، وكذلك التجمعات 
والتنغيم واإليقاع، فال شك  النرب  الصوتية، نحو 
أن تدريب الطالب عىل النطق السليم للحروف 
األمثل  النطق  تعليمهم  عىل  يساعد  القرآنية، 
وهذا  آليًا،  نطقاً  يصبح  العربية، حتى  ألصوات 
 Qأمر يجب العناية به يف تعليم العربية للناطق

بغ×ها.

السياقية  والتعاب×  اللغوية  واملفردات  املعجم   .٢
واالصطالحية.

بطرائق  ونحوا  ورصفا  إمالء  اللغوية  الرتاكيب   .٣
يف  إغراق  أو  إثقال  ودون  مبتكرة  سلسة 
 Qالتفاصيل (تعويد متعلمي العربية من الناطق

بغ×ها كيفية التعامل مع الرتاكيب القرآنية)

الداللة بسياقاتها املختلفة (لغوية – اجت�عية   .٤
– اصطالحية – تاريخية)

أو  العنارص  الكفاية، فتشمل  أما عنارص هذه 
املهارات اللغوية األربعة، وهي:

االست�ع (فهم املسموع)  .١

القراءة (فهم املقروء)  .٢

ويف هذين املهارتQ ينبغي أن يكون كل من االست�ع 
والقراءة مصاحبQ بالفهم، ه� أوىل درجات الحفظ، 
ويف هذا السياق يقول ابن خلدون: "إن وجه التعليم 
ملن يبتغي هذه امللكة أن يأخذ نفسه بحفظ كالمهم 
القديم الجاري عىل أساليبهم من القرآن والحديث، 
وكالم السلف، ومخاطبات فحول العرب يف أسجاعهم 
لكالمهم...  حفظه  لكbة  يتنزل  حتى  وأشعارهم... 

منزلة من نشأ بينهم." ٨٨

وهذه هي البيئة اللغوية االصطناعية التي كان يدعو 
العربية  يتكلم  eن  يلتحق  حتى  خلدون  ابن  غليها 
طبعا أداء. بل إن واحدا مثل ابن جني (ت ٣٩٢ ه ) 
g يعرف النحو إال أنه تقليد ومحاكاة ملا كان عليه 
العرِب يف  كالِم  َسمِت  انتحاُء  "هَو  وبعبارته   ،kالعر
ترصِفِه من إعراٍب وغ×ه: كالتثنيِة، والجمعِ، والتحق×ِ 
ذلَك،  وغ×ِ  والرتكيِب،  والنََّسِب،  واإلضافِة  والتكس×ِ 
يف  بأهلِها  العربيِة  اللغِة  أهِل  ِمْن  ليَس  َمْن  ليلحَق 
شذَّ  وإْن  منهم،  يكْن   g وإْن  بها  فينِطَق  الفصاحِة 

بعُضهم عْنها رُدَّ بِه إليها. ٨٩ 

كذلك يرى ابن خلدون أن حفظ كالم العرب الفصيح 
العربية،  اللغة  الفّعالة الكتساب ملكة  الطريقة  هو 
كََمْن عاش  الفصيح  العرب  َمْن حفظ كالم  أن  ذلك 
حفظ  عن  تنشأ  التي  وامللكة  منهم،  فسمع  بينهم، 

تعليم العربية للناطقين بغيرها عبر استثمار اآلية القرآنية
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الكالم الفصيح هي نفسها التي تنشأ عن س�ع الكالم 
غ�  الطبيعية  الس�ع  وسيلة  كانت  فإذا  الفصيح، 
 Ìالعر اللسان  فساد  بعد  اللغوي  الوسط  متاحة يف 
س�ع  خلق  عىل  يحّث  خلدون  ابن  فإّن  بالُعْجَمة، 
امتالك  أثر يف  اصطناعي. ولنوعية املحفوظ وكميته 
اللغة، إذ كل� كان املحفوظ جيداً كث�اً كانت امللكة 
االستع�ل  وك$ة  املحفوظ  قدر  "وعىل  قال:  أجود، 
تكون جودة املقول املصنوع نظ�ً ون$اً.٩٠  والدعوة 
جاء  ما  ذلك  ودليل  قد0ة،  العرب  كالم  حفظ  إىل 
قال  واللغوي4»، حيث  النحوي4  «طبقات  كتاب  يف 
والراشدين...  الصحابة  األ8ة من  تزل  "و>  الزبيدي: 
والرعاية  وحفظها  العربية  تعلم  عىل  يحضون 

ملعانيها.٩١ 

 ً�وينبّه ابن خلدون مرة أخرى عىل قدر املحفوظ ك
وكيفاً تأB امللكة، ويب4ّ الفرق ب4 ملكة من يحفظ 
يحفظ  املتقدم4 وب4 من  اإلسالمي4  العرب  أشعار 
أشعار املتأخرين منهم، إذ يقول: "وعىل قدر جودة 
املحفوظ وطبقته من جنسه وك$ته من قلته، تكون 

جودة امللكة الحاصلة عنه للحافظ.٩٢

إّن الحفظ يف الرتاث الرتبوي العرÌ مسألة رضورية، 
لَِ� لها من فوائد يف تعلم اللسان العرÌ، ويف تعلم 
الشيخ  يقول  ذلك  ويف  العربية،  والشيم  األخالق 
املتعلم)  (أي  لسانه  تهيأ  "فإذا  سينا:  ابن  الرئيس 
للتلق4 أخذ يف تعلم القرآن الكريم، وصور له حروف 
الهجاء، ولقن معا> الدين، وينبغي أن يرّوى الرجز ثم 
القصيدة ... ويبدأ من الشعر ما قيل يف فضل األدب، 
ومدح العلم، وذم الجهل، وما حث عىل بر الوالدين، 
واصطالح املعروف، وقرى الضيف. فإذا فرغ الصبي 
من حفظ القرآن، وأ> بأصول اللغة، انظر عند ذلك 

يف توجيهه إىل ما يالئم طبيعته واستعداده." ٩٣

اللغة  الحفظ وحده كاف الكتساب ملكة  لكن هل 
تصاحب  أن  ينبغي  الفهم  عملية  إن  العربية؟! 
املسموع واملقروء واملحفوظ؛ فالحفظ وحده ال يكفي 
مهم، هو  أمر  من  بد  ال  بل  العربية،  اللغة  المتالك 
الفهم، إذ الفهم هو الذي 0كِّن الحافَظ من استث�ر 
محفوظه؛ إذ ال 0كن أن يترصف املتكلم يف محفوظه 
بعد  يترصّف  "ثم  خلدون:  ابن  يقول  يفهمه،   < إذا 
ذلك يف التعب� عّ� يف ضم�ه عىل حسب عباراتهم، 
أساليبهم  من  وحفظه  وعاه  وما  كل�تهم،  وتأليف 
بالحفظ  امللكة  هذه  له  فتحصل  ألفاظهم؛  وترتيب 
واالستع�ل.٩٤ إّن الفهم أساس بالنسبة البن خلدون 
يف حصول امللكة اللغوية، وقد تحّدث عن أهميته يف 

موطن آخر. ٩٥

 عىل أن االقتصار عىل التعامل مع اآليات القرآنية أو 

املخزون اللغوي الكامن يف نفوس حفاظه ال يضمن 
الوصل  اللغة، بل هو أشه ما يكون بهمزة  dكنا يف 
الحياة  بجوانب  املسيسة  اللغة  إىل  منه  لالنتقال 
املتعددة، فقد الحظ ابن خلدون أن eة قصورا لغويا 
عند أهل املغرب وإفريقيا، واستنتج أن ذلك رfا كان 
ناشئا عن اقتصارهم عىل حفظ القرآن الكريم دون 
سواه من كالم العرب الفصيح. ٩٦  وأراد أن يعزز هذه 
يخلطون  الذين  إفريقيا  أهل  حال  بوصف  الفكرة 
قوانينها»،  يف  العلوم  «عبارات  بحفظ  القرآن  حفظ 
أّن  بيد  الكالم،  يف  الترصف  عىل  أقدر  هم  فلذلك 
ملكتهم ك� قال ابن خلدون قارصة؛ ألن محفوظهم 

من القوان4 العلمية النازلة عن البالغة.  ٩٧

التحدث  .٣

الكتابة (النمطية واإلبداعية)  .٤
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ابن  عليه�  أطلق  التي  هي  األخ�تان  واملهارتان 
مصطلح  يرادف  الذي  الترصف  مصطلح  خلدون 
حفظ  ما  املتعلم  يستخدم  أن  ومعناه  االستع�ل، 
الحال ليس املقصود  وفهم يف أساليبه، ومن طبيعة 
عىل  كالماً  ينسج  أن  بل  ما حفظ،  يستظهر  أن  هنا 
عن  خلدون  ابن  وعرب  فهم،  وما  حفظ  ما  منوال 
قال:  حيث  «ترصّف»،  فعل  باستع�ل  املعنى  هذا 
"ثم يترصف بعد ذلك يف التعب� ع� يف ضم�ه عىل 
حسب عباراتهم، وتأليف كل�تهم، وما وعاه وحفظه 
هذه  له  فتحصل  ألفاظهم،  وترتيب  أساليبهم  من 
امللكة بهذا الحفظ واالستع�ل. ٩٨ إن الحفظ والفهم 
غ� كافي, لحصول امللكة اللغوية، فاملتعلم الذي ال 
يستعمل ما حفظ وفهم ال /لك ملكة اللغة العربية 
الفصحى، وعىل هذا، فملكة اللغة العربية ال تحصل 
االستع�ل  ويبقى  مجتمعة،  الثالثة  األمور  بهذه  إال 

أهم هذه األمور. 

ابن خلدون إىل أهمية االستع�ل فجعله  تنبّه  وقد 
حداً فاصالً ب, مصطلح,، ه� صناعة اللغة العربية 
أن  العربية  صناعة  فمعنى  العربية،  اللغة  وملكة 
وأن  ونحوه،  إعراب  اللغة من  قوان,  املتعلم  /تلك 
يحفظ كالم العرب، لكن دون تطبيق ذلك يف كالمه 
هو، فهذه ال تسمى عنده ملكة، بل صناعة، وح, 
عندئذ  فهو  واملفهوم،  املحفوظ  املتعلم  يستعمل 
/لك امللكة اللغوية، وقد أجاد ابن خلدون يف رشح 
الفرق ب, الصناعة وامللكة بالتمثيل =ثال حيس، إذ 
اعترب من ال يستعمل اللغة وهو يعرف قوانينها كمن 
يعرف قوان, الخياطة والنجارة معرفة نظرية فيصف 
ما ينبغي القيام به يف الصناعت,، لكن إذا طُولَِب بأن 

يطبق معرفته النظرية عجز. ٩٩

وF يتحرج ابن خلدون يف اتهام بعض جهابذة النحاة 

بقصورهم يف التعب�، فقد جعلهم مثاالً مقابالً ملثال 
الخياط أو النجار الذي /لك الصناعة وال /لك امللكة، 
قال: "وكذلك تجد كث�اً من جهابذة النحاة... إذا سئل 
 Iيف كتابة سطرين إىل أخيه... أخطأ فيها الصواب وأك

من اللحن." ١٠٠

الكفاية االتصالية:

االتصال  عىل  القدرة  الدارس  إكساب  إىل  وتهدف 
املقبول،  االجت�عي  السياق  خالل  من  اللغة،  بأهل 
بحيث يتمكن الدارس من التفاعل مع أصحاب اللغة 
يف  مناسبة  بصورة  التعب�  ومن  وكتابة،  مشافهة، 

املواقف اللغوية املختلفة.

الكفاية الثقافية:

الثقافية  الكفاية  استث�ر  إىل  الربنامج  ويرمي 
اإلسالمية للدارس يف دعم الكفايت, السابقت,، إضافة 
العربية  الثقافة  من  متنوعة  بجوانب  تزويده  إىل 
العربية  املجتمعات  داخل  املختلفة  بخصوصياتها 
بيان  إىل  الربنامج  يسعى  ذلك  ثنايا  ويف  املتعددة. 
أثر التقنيات، وبخاصة املرئية والسمعية، يف التفس� 
القرآR، ودور ذلك يف تعليم العربية للناطق, بغ�ها؛ 
القرآR غ� مطروق يف  التفس�  إذ نالحظ أن مجال 

هذا املجال.

املادة اللغوية 

اللغة القرآنية هي املصدر الرئيس الذي ينبغي لل�دة 
أصواتها  باستث�ر  العربية،  ملتعلم  املقدمة  اللغوية 
حية  لغوية  منظومة  بناء  يف  وتراكيبها  ومفرداتها 
تتقاطع، أو تتواصل، مع السياقات اللغوية املختلفة 
اليومية.  حياته  اللغة يف  مستخدم  لها  يتعرض  التي 
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وينبغي أال يَُعتَدَّ هنا بغ� العربية الفصيحة املؤسسة 
عىل مفردات الثقافة اإلسالمية �عناها الواسع التي 
تشمل كل األنشطة الحياتية التي Ùارسها املسلم يف 
تستوعب  التي  املفردات  إليها  مضافا  وليله،  يومه 
خصوصية البيئة العربية. وحينئذ لن يكون الربنامج 
يحظر  ال  لكنه  وسيطة،  بلغة  االستعانة  إىل  بحاجة 
استخدامها، إذا مست الحاجة إليها يف بعض املواقف 

التدريسية.

الخا�ة

ويف الختام، نعيد الرتكيز عىل أهم املالمح التي ينبغي 
فمن  الصدد.  هذا  املقرتح يف  التصور  بها  يتحىل  أن 
الناحية الداللية يجب أن يعتمد هذا التصور منهجية 
الحقول الداللية الكربى يف توزيع مادته، فثمة وحدة 
تتناول كل ما يتعلق باألرسة مثال، ووحدة العبادات، 
العلم  ووحدة  الصحة،  ووحدة  املجتمع،  ووحدة 
الحوارات  من  �جموعة  وحدة  كل  وتبدأ  إلخ.   ...
يتناول من خاللها عدد من  يف مواقف لغوية حية، 
والعرفية  والتقاليدية  والحضارية  الثقافية  املفاهيم 

اإلسالمية.

واملفردات  األصوات  عىل  اللغوي  الجانب  ويركز 
والتعب�ات والرتاكيب النحوية:

أما األصوات، فسيكون االعت7د األسايس يف   -
الصوتية  املعطيات  عىل  بها  النطق  وضبط  تعليمها 
سوف  املقرئ=  لكبار  الصو?  فاألداء  القرآنية،  لآلية 
الناحية  من  الدارس=  أداء  لتقويم  معيارنا  يكون 
عرب  الصوتية  املعالجة  تجري  أن  وينبغي  الصوتية. 
عرض أحد األصوات العربية عىل حدة أو من خالل 
تالوة  خالل  من  أخرى  صوتية  بنظائر  مقابالت 
مجموعة من اآليات الكرÙة، ومحاكاة الدراس= له؛ 

ومن ثم تتخذ التدريبات الصوتية ثالث صور:

االست7ع  -

التمييز  -

اإلنتاج والنطق  -

أما عن اختيار مادته املعجمية، فينبغي أن يكون   -
ليص�  القرآJ؛  املعجم  عىل  األسايس  االعت7د 
املكون األول للMوة اللغوية املقرتحة (املفرتضة) 
التي يجب أن يحوزها الدارس يف مراحله الثالثة، 
وذلك بحسب نسب شيوعها يف البيئة الثقافية 
والوسط الحضاري ويف أع7ل اليوم والليلة لدى 
املفردات  تصنيف  وسيتم  املتعلمة،  الفئات 
وأفعال،  أس7ء،  إىل  الوضعية  أقسامها  بحسب 
ذلك، وكذلك  نحو  وأدوات، وظروف، وصفات، 
عىل  أولويتها  بحسب  تصنيفها  ينبغي  كذلك 

النحو التايل:

 Jمفردات أصلية تعتمد غالبا عىل املعجم القرآ  -
املعنية،  الداللية)  (الوحدة  الداليل  الحقل  يف 
للمواقف  الفقري  العمود  �ثابة  وستكون 

اللغوية بحواراتها مجتمعة.

تفاصيل  لبناء  وهي رضورية  فرعية،  ومفردات   -
للنصوص  النيص  للت7سك  وكذلك  الحوار، 
املطروحة، رغم أنها ال تنتمي مبارشة إىل الحقل 
الدارس  لكنها توسع من رصيد  املعالج،  الداليل 

من املفردات.

مالزمة  شائعة  مفردات  وهي  داعمة،  مفردات   -
التدريبات  أو  املعالج  الداليل  الحقل  ملوضوع 
لذكرها  املجال  يتسع  ال  ر�ا  لكن  به،  املتعلقة 
لعمل  املدرس  بها  فيستع=  املوضوع،  ثنايا  يف 
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�ة  كان  إذا  إضافية  صفية  وأنشطة  تكليفات 
متسع من الوقت.

إضافة إىل ما سبق ينبغي أن ينهض املنهج بعمل   -
بحسب  القرآنية  والتعبÝات  للمفردات  قوائم 
äستوياته  الربنامج  موضوعات  يف  ورودها 

الثالثة، ووفقا للتصور التايل:

قوائم املفردات األكü شيوًعا يف القرآن الكريم.  -

يف  واحدة  مرة  وردت  التي  املفردات  قوائم   -
القرآن الكريم.

قوائم املفردات التي تعرب عن القيم األخالقية يف   -
القرآن الكريم.

قوائم املصطلحات الدينيـة يف القرآن الكريم.  -

قوائم التعابÝ االصطالحية يف القرآن الكريم.  -

قوائم املتالزمات اللفظية يف القرآن الكريم.  -

قوائم أمثال القرآن الكريم.  -

قوائم العبارات املجازية يف القرآن الكريم.  -

البيان أن  الرتكيبي، فغني عن  أما املستوى   -
اللغة العربية تتميز بأن لها بنيتها الرتكيبية الخاصة 
بأ1اطها  الجملة  بناء  يف  الخاصة  طريقتها  (أي  بها 
إىل  الجملة مثال). ويضاف  الرتاتبية ب9 عنارص  مثل 
ذلك ما تتفرد به اللغة العربية يف نظامها اإلعرا; عن 
اللغات األخرى التي ال تعرف هذا النظام من األساس 
بفلسفة  لكن  تعرفه  التي  تلك  أو  (اإلنجليزية مثال) 
اللغة  واليونانية). ومتعلم  (األملانية  وأ1اط مختلفة 
العربية من غÝ العرب يواجه معضلة كربى يف الجمع 
ويلزم  واحد،  آن  يف  واإلعرا;  الرتكيبي  النظام9  ب9 

أثبتت  وقد  بعمق.  إليه  يقدم  ما  كل  بإتقان  عادة 
بأمور  الدارس  تشغل  الطريقة  هذه  أن  التجربة 
نظرية معقدة تثقل كاهل الدارس وتشغله عن أدائه 
اللغوي التطبيقي، وتبطئ خطوه، وتحرمه من Gثل 
اللغة كمهارة عملية وكوعاء لحضارة تعرب عنه. ولعل 
أفئدة  عليه  تنطوي  الذي   Jالقرآ اللغوي  املخزون 
له  يكون  سوف  العرب   Ýغ من  املسلم9  الوافدين 
دور كبÝ يف حل هذه املعضلة. إن الدارس يف هذه 
الحالة سوف يتعامل مع تراكيب معهودة يف ال وعيه، 
إىل  الربنامج  وسيسعى  بالقوة،  لديه  موجودة  فهي 
بالفعل لغة حية تسعى يف  تفعيلها لتصÝ موجودة 

مناحي اليوم والليلة.

التي  امليزة  هذه  تراعي  اسرتاتيجية  اعتLد  وينبغي 
Mتاز بها الدارس املستهدف هنا، ومن ثم األخذ بيد 
الرتاكيب  مادة  توزيع  يف  متدرجة  بطريقة  الدارس 

اللغوية للربنامج يف مراحله الثالث، كL ييل:

مرحلة البنية اللغوية البسيطة  -

توعية  مع  البسيطة  اللغوية  البنية  مرحلة   -
الدارس بالجانب اإلعرا; äفهومه الوظيفي

مرحلة البنية اللغوية املركبة مع تزويد الدارس   -
باملعاJ اإلعرابية املصاحبة لها.

من  كل وحدة  تعرض  أن  ينبغي  ما سبق  ويف ضوء 
وحدات املنهج عددا محدودا من البنى اللغوية 
بصورها اآلنفة الذكر، مدعومة بآيات من القرآن 
الدارس.  املعهودة قراءة واستLعا لدى  الكريم 
وستخصص لهذه البنى تدريبات نحوية حديثة 
ذات طابع اتصايل تقوم عىل املشاركة والتفاعل.

أما مهارة االستLع، فينبغي استثLر املادة التي   -
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عىل  تدريباتها  وستكون  الحوارات،  يف  جاءت 
مستوى الكلمة، وعىل مستوى الجملة والعبارة، 
الفقرة،  مستوى  وعىل  الحوار،  مستوى  وعىل 
وكذلك عىل مستوى اآلية، وعىل مستوى السور 

القصÌة.

املادة  توظيف  فسيتم  التحدث،  مهارة  أما   -
الحوارية يف صورة تدريبات عىل النحو التايل:

تدريبات السؤال والجواب.  -

تدريبات تبادل الحوارات.  -

تدريبات تكملة الناقص يف حوارات.  -

تدريبات وصف الصورة.  -

تدريبات االتصال.  -

فهم  عىل  املتعلم  تدريب  فيجب  القراءة،  أما   -
ومرورا  الجملة  من  بدءا  املقروء  واستيعاب 
بالفقرة وانتهاء باملقاالت العامة ثم املتخصصة.

أما الكتابة، فينبغي التدرج من مرحلة الكتابات   -
األوىل،  مراحله  يف  املوجهة  الكتابات  إىل  اآللية 
وÿر þرحلة الكتابات التفاعلية، وينتهي þرحلة 

الكتابات األكادÿية واإلبداعية.

املراجع

ابن جني، أبو الفتح عث&ن، (٢٠١١)، الخصائص،   -١
ت. محمد النجار، دار الكتب املرصية، القاهرة.

املقدمة،   ،(٢٠٠٢) الرحمن،  عبد  خلدون،  ابن   -٢
العرصية،  املكتبة  الجويدي،  درويش  تحقيق: 

صيدا – بÌوت.

السياسة،  كتاب   ،(٢٠٠٧) عيل،  أبو  سينا،  ابن   -٣
إسرب،  محمد  عيل  وتعليق  وتحقيق  تقديم 

بدايات، سوريا

اإلبرايش، محمد عطية، (بدون تاريخ)، الرتبية يف   -٤
اإلسالم، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية

الزبيدي، أبو بكر بن محمد بن الحسن الزبيدي   -٥
أبو  ت.  الواضح،  تاريخ)،  (بدون  األندليس، 
املعارف þرص،  إبراهيم، دار  الفضل محمد بن 

ط ٢.

ه،   ١٤٣١ نعيم  وعموري،  خليل،  برويني،   -٦
التناص القرآL يف رواية حكايات حارتنا لنجيب 
أكادÿية  اإلسالمية،  الحضارة  آفاق  محفوظ، 
السنة  الثقافية،  والدراسات  اإلنسانية  العلوم 

الثالثة عرشة، العدد الثاL، صص ١٤٥ – ١٦٢

نايف، معلوف، ١٩٩٨، خصائص العربية وطرائق   -٧
النفائس  دار  الخامسة،  الطبعة  تدريسها، 

للطباعة والنرش والتوزيع، بيـروت

يف  النحو  تدريس   ،٢٠١٦  ،Lها الله،  نرص   -٨
جديدة،  ومداخل  رؤى  العربية،  الجامعات 
بحث منشور يف أع&ل مؤYر ”أساليب تطوير 
التعليم  مؤسسات  يف  العربية  اللغة  تدريس 

العايل“، جامعة زايد.
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١)   من أبرز هذه الكتابات أع�ل مصطفى صادق 
الرافعي، وطه حسÓ، وكذلك نجيب محفوظ، الذي بدا تأثره 
بالقوالب اللغوية القرآنية كبâا جدا، انظر يف ذلك: برويني، 
رواية  يف   ïالقرآ التناص  ه،   ١٤٣١ نعيم  وعموري،  خليل، 
اإلسالمية،  الحضارة  آفاق  لنجيب محفوظ،  حارتنا  حكايات 
أكاد&ية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية، السنة الثالثة 

عرشة، العدد الثاï، صص ١٤٥ - ١٦٢

النحو  تدريس   ،٢٠١٦  ،ïها الله،  نرص  انظر:      (٢
يف الجامعات العربية، رؤى ومداخل جديدة، بحث منشور 
العربية يف  اللغة  تدريس  تطوير  ”أساليب  أع�ل مؤ5ر  يف 

مؤسسات التعليم العايل“، جامعة زايد.

٣)  ابن خلدون، ٥٥٤.

٤)   انظر ابن خلدون، ٥٩٧-٥٩٦.

٥)  ابن خلدون، ٥٩٦.

٦)   يوسف ٨

٧)   يوسف ١١

٨)  يوسف ١٧

٩)   يوسف ٦٣

١٠)   يوسف ٦٥

١١)   يوسف ٨١

١٢)   يوسف ٩٧

١٣)   القصص ٢٣

١٤)   يوسف ٦٨

١٥)   يوسف ٩٤

١٦)  الكهف ٨٢

١٧)  يوسف ٩

١٨)  يوسف ٥٩

١٩)  يوسف ٨١

٢٠)   الحج ٧٨

٢١)   يوسف ٨

٢٢)  األنعام ٧٤

٢٣)   التوبة ١١٤

٢٤)   يوسف ٤

٢٥)   مريم ٤٢

٢٦)   األنبياء ٥٢

٢٧)    البقرة ٢٠٠

٢٨)   التوبة ٢٣

٢٩)   الزخرف ٢٤

٣٠)   البقرة ١٧٠

٣١)   املائدة ١٠٤

٣٢)   األعراف ٢٨

٣٣)  األعراف ٩٥

٣٤)   يونس ٧٨

تعليم العربية للناطقين بغيرها عبر استثمار اآلية القرآنية

الهوامش
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٣٥)  األنبياء ٥٣

٣٦)   الشعراء ٧٤

٣٧)  لق�ن ٢١

٣٨)   الزخرف ٢٢

٣٩)   الزخرف ٢٣

٤٠)  األنبياء ٤٤

٤١)  املؤمنون ٦٨

٤٢)  الفرقان ١٨

٤٣)  األحزاب ٥

٤٤)   الصافات ٦٩

٤٥)  الزخرف ٢٩

٤٦)   املجادلة ٢٢

٤٧)  النساء ١١

٤٨)   النساء ٢٢

األنعام ٩١   (٤٩

األعراف ٧١  (٥٠

التوبة ٢٤  (٥١

٥٢)   يوسف ٤٠ 

٥٣)   األنبياء ٥٤

٥٤)   الشعراء ٧٦

٥٥)  سبأ ٤٣

٥٦)   النجم ٢٣

٥٧)  األنعام ١٤٨

٥٨)   األعراف ٧٠

٥٩)  األعراف ١٧٣

٦٠)  هود ٦٢

٦١)   هود ٨٧

٦٢)   إبراهيم ١٠

٦٣)  النحل ٣٥

٦٤)   املؤمنون ٨٣

٦٥)  النمل ٦٧

٦٦)  النمل ٦٨

٦٧)   البقرة ١٧٠

٦٨)   املائدة ١٠٤

٦٩)   هود ١٠٩

٧٠)  يس ٦

٧١)   البقرة ١٣٣

٧٢)  النور ٦١

٧٣)   الشعراء ٦٢

٧٤)   الصافات ١٢٦

٧٥)  الدخان ٨

٧٦)   املؤمنون ٢٤

٧٧)   القصص ٣٦

٧٨)  الدخان ٣٦

٧٩)  الجاثية ٢٥

٨٠)   األنعام ٨٧
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٨١)  الرعد ٢٣

٨٢)   الكهف ٥

٨٣)  األحزاب ٥

٨٤)  غافر ٨

٨٥)   النور ٣١

٨٦)   األحزاب ٥٥

٨٧)   يوسف ٣٨

٨٨)  ابن خلدون، ٥٥٩

٨٩)   الخصائص ١:٣٤

٩٠)   ابن خلدون، ٥٥٩

الزبيدي، ١٢  (٩١

ابن خلدون، ٥٧٧-٥٧٨.  (٩٢

ابن سينا، أبو عيل، ٨٤.  (٩٣

ابن خلدون، ٥٥٩.  (٩٤

السابق، ٥٥٣.  (٩٥

السابق، ٥٣٧.  (٩٦

السابق، نفسه.  (٩٧

السابق، ٥٥٩  (٩٨

انظر السابق: ٥٥٩ – ٥٦٠  (٩٩

السابق، ٥٦١  (١٠٠

تعليم العربية للناطقين بغيرها عبر استثمار اآلية القرآنية
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 امللخص

إن تحس� استع�ل اللُّغة العربيّة وتطويرها يف كافّة 
املجاالت الحيويّة، وعىل رأسها املؤّسسات التّعليميّة، 
يكون  أن  Õكن  ال  قوميّة،  أبعاد  ذو  وطنّي  مرشوع 
الشمول  يقتيض  فهو عمل  آنياً.  وال  فرديّاً  وال  جزئيّاً 
والتّكامل يف التّصّور والتّخطيط والتّنفيذ ويحتاج إىل 
سياسة تعليميّة راشدة، تنطلق من اسرتاتيجيّة شاملة 
وترسم  التّصّورات،  تضع  وتنفيذاً،  وتخطيطاً  تصوراً 
بالتّنفيذ، وتستمّر  الوسائل، وتقوم  الغايات، وتقرتح 
االجت�عيّة،  الحاجات  ذلك  يف  مراعية  التّقويم،  يف 
التّاريخيّة  وظروفنا  والقوميّة،  الوطنيّة  وأوضاعنا 
والتّحّوالت املعرفيّة والعلميّة, ومّ� الشك فيه أن أهّم 
وأخطر مرحلة لتعلّم اللُّغة, والّتي تحتاج إىل العناية 
الجامعّي,  قبل  ما  التّعليم  مرحلة  هي  واالهتّ�م 
باعتبارها القاعدة واألساس الّذي يُبنى عليها التّعليم 
العايل, فالطّالب يف وقتنا الحاّيل يحتاج ل6 يكتسب 
والتّدريس  «التّعليم  إىل  الفصيحة  العربيّة  اللُّغة 
املتعلّم  عنارصها  متّصلة  سلسلة  وهي  والتّعلّم, 
واملعلّم واملاّدة الّدرسيّة, فالتّفاعل املتوازي للعنارص 
الثّالثة و<ستوى عقّيل راق هو التّدريس, والتّفاعل 

الّذي يطلب فيه نشاط املعلّم ويصبح مسيطراً هو 
املتعلّم  نشاط  فيه  يطغى  الّذي  والتّفاعل  التّعليم, 
والتّدريس  التّدريس,  يسبق  فالتّعليم  التّعلّم.  هو 
 Dبالكث يتزّود  أن  إىل  املتعلّم  فيحتاج  التّعلّم  يسبق 
أن  إىل  ويحتاج  التّعليم,  طريق  عن  األساسيّات  من 
بالحوار  املعلّم  عن طريق  تعلّمه  قد  كان  ما  يخترب 
يشق طريقه  أن  إىل  أيضاً  يحتاج  ولكّنه  املعلّم,  مع 
تعلّمه  ملا  مضاعفة  أضعافا  بنفسه  ويتعلّم  بنفسه, 
عن طريق غDه» [١] حتّى يتزّود <ا يحتاج إليه من 
املجتمع.  يف  اللُّغة  واقع  مع  ليتالءم  اللُّغة[٢]  عنارص 
يُعترب البحث خطوة نحو بيان دور التعليم يف توصيل 
الطفولة,  مرحلة  يف  خاصة  الفصحى  العربية  اللغة 
التي  الصعوبات  وأبرز  تعلمها  مهارات  أهم  وبيان 

تقف يف وجه متعلمها.

الفصحى،  العربية,  اللغة  املفتاحية:  الكل2ت 

العامية, التعليم, التعلم.

مقدمة:      -١

   اللغة العربيّة الفصحى وسيلة رئيسيّة لربط مايض 
األّمة بحارضها، عن طريقها تتمّكن األجيال املتعاقبة 

(عليم�اللغة�العر#ية�الفص���

امل/ارات�والصعو#ات

سيهان عثمان محمد
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من فهم تراث أسالفها دون أي انقطاع، وبها تستطيع 
أن تتواصل مع إنتاجهم وإنجازاتهم الحضاريّة، ماّديّاً 
الّنبيلة  اإلنسانيّة  الفكريّة  القيم  وتستوحي  وفكريّاً، 
كان  وإذا  اإلسالميّة.  الحضارة  عليها رصح  بنوا  الّتي 
âا  استعåالتها  وضبطوا  لغتهم،  صانوا  قد  السلف 
يكفل لها االستمرار والّسالمة, ولعل ازدهار الّرتجمة 
فمن  دليل،   ôخ واملغرب  املرشق  يف  العصور  عرب 
مختلف  عىل  ينفتح  وهو  الخلف،  عىل  الواجب 
عىل  محافظاً  يظّل  أن  والتّيّارات،  واألفكار  اللُّغات 
لغته،  حåية  عىل  بالحرص  متشبّثاً  األمانة،  هذه 

والتصدي لكّل حملة مغرضة تتوخى النيل منها.

أهمية البحث وأهدافه:  -٢

   إن اللُّغة العربيّة يف وضع يكاد يكون ُمشِكالً من جهة 
ننقذ  ونحن 6  الفصحى,  وتراجع  العامية  استخدام 
اللُّغة العربيّة من كبوتها البد لنا من «ثورة يف طرق 
تدريس اللُّغة العربيّة ودراستها؛ ثورة تخرج عىل كّل 
القيم واألساليب املتبعة يف تعليمها وتعلّمها. وذلك 
بتجريب طرق جديدة يف تعليم اللُّغة تكشف كثôاً 
من صور االنحرافات اللُّغويّة، وصعوبات التّعلّم»[٣]. 
إال أن كّل الجهود الّتي ?كن أن يقوم بها اللُّغويّون أو 
العاملون يف مجال تعليم اللُّغة تذهب سدًى إذا @ 
نعرّض الطّفل âا فيه الكفاية للُّغة املستهدفة, وهذا 
تعليمنا  عند  إليه  الحاجة  بأشّد  ونحن  نفتقده  ما 
ويف  يوميّاً  نتعرّض  فنحن  الفصحى,  العربيّة  لغتنا 
تبتعد عن  قد  املحلّيّة، وهي  لهجاتنا  إىل  لحظٍة  كّل 
الّذي  املكان  منها حسب  تقرتب  أو  الفصحى  اللُّغة 
املدرسة  يف  Hضيها  الّتي  فجهودنا  لذلك  فيه  نعيش 
لتعلّم اللُّغة املكتوبة أي الفصحى عىل مدار سنوات 
الّدراسة ال تشفع للّدارس بأن يتكلّم عدداً محدوداً 
من الجمل بلغته الفصحى، لقصور معجمه الّسمعّي، 

نظراً لسيطرة اللّهجة املحلّيّة وحيازتها القسط األكرب 
من معجمه. إن موقفنا تجاه اللُّغة واملحافظة عليها 
والسعي إىل الّنهوض بها ليس مرتبطاً بكونها وسيلة 
تواصل وناقلة للمعرفة، إHّا هي مكّون من مكّونات 
العربيّة Lثّل هويّة األّمة وقيمها وعاداتها وتقاليدها 
رساالت  آخر  بحمل  َرشُفَت  أنّها  نتذكّر  أن  ويكفي 
الّسåء إىل األرض بلسان عرRّ مبQ, وستظّل كذلك 
مستقبالً، خالفاً ألّي لغة أخرى، âا فيها اللُّغات الحيّة 
الّتي توصف بأنّها عامليّة، فقد تطّورت هذه اللُّغات 
بQ مايض  تفصل  بطريقة  ولكن  جّداً،  تطّوراً رسيعاً 
هذه اللُّغات وحارضها، ليس عىل املدى البعيد فقط، 
بل عىل بعد قرنQ أو أقّل، بحيث يصعب، إن @ يكن 
القرن  لغة  يفهم  أن  اليوم  الطّالب  عىل  مستحيالً، 
الثّامن عرش يف فرنسا أو إنجلرتا أو  الّسابع عرش أو 
غôهå إال بوسائل مساعدة كثôة.فالعربيّة الفصحى 
ظلّت  فقد  وأعطت،  وأخذت  وارتقت  تطّورت  وإن 
واالغتناء  التّطّور  وأسّس  قواعدها وضوابطها  بفضل 
مفهومة  مستعملة  مستمرّة،  حية  بها  الخاّصة 
بذلوا  أهلها  أن  ولو  للمستجّدات،  ومواكبة  متداولة 
أرقى  اليوم  لكانت  خدمتها  يف  الجهود  من  املزيد 
مåّ عليه بكثô، ولعم استعåلها يف جميع املحافل، 
واألمل كبô, خاصة أن العربيّة الفصحى لغة عامليّة 
ما يجعل  وهذا  عامليّاً  ديناً  يعد  الّذي  لإلسالم[٤]  تبعاً 
استعåلها يتجاوز حدود البالد العربيّة ليعّم جميع 

أنحاء العا@[٥].

والّصعوبات[٦]:  املهارات  البحث:  تقديم   -٣
اللُّغة مجموعة من املهارات، وهذه املهارات تنقسم 

 :Q[٧]:  -  باعتبار وظائفها إىل قسم

املهارات اللُّغويّة: هي األنشطة الّتي ال غنى  أ - 
عنها لألفراد يف حياتهم اليوميّة، منها قراءة كتاب أو 

تعليم اللغة العربية الفصحى  المهارات والصعوبات



 13۱۱۲- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

رسالة أو جريدة أو تقرير، وهي عىل هذه مهارات 
عاّمة ال تخّص فئة دون أخرى.

ما  صورها  من  الّتي  التّخّصصيّة:  املهارات  ب - 
أشبه،  وما  كالباحث×  معيّنة  مهنة  أصحاب  يكتبه 

وهي بهذا مهارات أشخاص معيّن×.

باعتبار أشكالها إىل أربعة أقسام:  -

مهارات القراءة: مفهوُم القراءِة يتمثّل يف قدرة   أ- 
اتِّصاٍل  إىل  املكتوبِة  املاّدة  تحويِل  عىل  الفرد 
شفويٍّ يف ضوِء مجموعٍة مَن القواعِد الواضحِة، 
وتقويُم  عليه،  والحكُم  املكتوِب  محتوى  وفهُم 
قيمته الج=ليَّة, وليست القراءة مهارة واحدة، 
يف  تتمثَُّل  املهارات،  من  مجموعة  هي  وإّ<ا 

جانب× أساسيَّ×:

أّولُه= فسيولوجّي: ويشتمُل عىل تعرُِّف الحروِف   •
يف  عِة  والرسُّ صحيحًة،  بها  والنُّطِق  والكل=ِت 
القراءِة وحركِة العِ× يف أثنائِها، ووضعيَِّة القارئ.

: ويتمثَُّل يف ثروِة املفرداِت، وفهِم  ثانيه= عقيلُّ  •
واستخالِص  البعيدِة   Lواملعا القريبِة،   Lاملعا

املغزى، وأخOاً التَّفاعِل مَع املقروِء ونقِده. 

ومنها قراءة الكل=ت قراءة صحيحة من الّناحية   o
الّنحويّة  الّناحية  ومن  الكلمة)،  (بنية  الّرصفيّة 
بحسب  وذلك  الكلمة)،  آخر  اإلعراب  (حركة 

موقعها من الجملة.

كاالستفهام  املعنى  بحسب  الّصوت  نربة   Oتغي  o
والتّعّجب، واإلخبار والطّلب.

ب×  وسطاً  تكون  أن  يجب  و  القرائيّة،  الّرسعة   o
البطء املعيب واإلرساع املخل، وال يأ\ هذا إال 

الكل=ت  مشاهدة  عىل  األطفال  تدريب  بكcة 
كشفت  فقد  وتراكيب،  جمل  يف  وتقليبها 
أن  وبعد  املستمّر  التّدريب  بعد  أنه  األبحاث 
يقرأ  أن  يستطيع  الكل=ت  القارئ  ع×  تألف 
هو  ومّ=  الّدقيقة.  يف  كلمة  ِمئَة  عن  يزيد  ما 
جدير بالّذكر أن الّرسعة تكون مقننة إذا كانت 
الّصحيح  الّنطق  الفهم، أو  الّرسعة عىل حساب 
لألصوات والكل=ت، أو إعراب أواخر الكل=ت، 
وعىل هذا hكن تلخيص مفهوم الّرسعة القرائيّة 
عىل أنه الوقت الّذي يستغرقه الطّفل الطّبيعّي 
الكل=ت يف ذهنه  بناء  إعادة  املدرّب يف  الّنمّو 
ثّم االنتقال إىل الكلمة الّتي تليها دون أن يرتك 
فرتة زمنيّة ملموسة بينه=، عىل أن يأخذ بع× 

االعتبار املهارات القرائيّة واالستيعابيّة األخرى.

وظائف القراءة: و.كُن تلخيُصها في$ يأ!:

يف  الوسائِل  أهمِّ  من  فهي  املعرفيّة:-  الوظيفُة   (١
تعرُِّف pاِر الحضارِة اإلنسانيِّة يف فروِع املعرفِة 
الخربِة  وبَ×  بيَننا  املسافَة  تختزُل  وهي  شتَّى، 

اإلنسانيّة.

ِم يف التَّحصيِل الّدراّيس. تساعُد الفرَد عىل التَّقدُّ  -

تجيُب عْن كثOٍ مْن تساؤالتِنا العلميّة, كونها من   -
وسائل البحِث العلمّي.

تسهم يف النُّمّو العقيلِّ للفرِد.  -

الوظيفة الّنفسيّة: وتتمثَّل في= يأ\:  (٢

باآلخرين  لالتِّصال  حاجتَه  بها  الفرد  يُشِبُع   -
ومشاركِتِهْم يف أفكارهم ومشاعرِهم، ك= wكُِّنه 
املعرفة  تحصيل  يف  نفسه  عىل  االعت=ِد  مَن 
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واالستقالل عن غ�ه.

الّنفّيس  التَّكيُّف  عىل  اإلنسان  القراءة  تساعد   -
القصور  أو  اإلعاقة  وحاالت  اِع  الرصِّ مواجهِة  يف 
ملجأً  فيها  الفرُد  ويجد  األهداف،  تحقيق  عن 
الّتي  الّنفسيّة  غوِط  الضُّ بعِض  عن  للتّنفيِس 

يعانيها.

واهتþماته  الفرد  ميول  تنمية  عىل  تساعُد   -
واالستفادِة من أوقاِت الفراِغ.

الوظيفُة االجت�عّيُة:  (٣

الفرِد  إعداِد  يف  أساسيّاً  دوراً  تؤدِّي  القراءة  إنَّ   -
للحياِة االجتþعيِّة، منها يكتسُب األفراُد فكرَُهْم 
عىل  الفرَد  تساعُد   þك وقيَمُهْم،  واتّجاهاتِِهْم 
تفهُِّم سلوِك غ�ِِه ومشاعرِِه وعىل تفهُِّم النَّظاِم 

االجتþعّي من حولِه.  

الجيِل  ألبناِء  املجتمعِ  تراِث  لنقِل  وسيلٌة  هي   -
وإحيائِِه وتنميِتِه وتطويرِه.

لها دور يف تقارِب الفكِر يف داخِل الجþعِة.  -

والتَّباُدِل  الفكرّي  االتّصاِل  وسيلُة  القراءَة  إنَّ   -
عوِب املختلفة. الثَّقايفِّ بَ> الشُّ

أنواُع القراءِة:

القراءُة من حيُث األداُء:-  القراءُة الجهريَُّة.  •

امتُة. القراءُة الصَّ  -

يف  الجهريَِّة  القراءِة  نسبَة  أنَّ  املربِّ>  بعُض  ويرى 
امتِة تكوُن  املرحلِة الثّانويّة ٢٥٪، يف حِ> أنَّ نسبَة الصَّ

٧٥٪ يف هذِه املرحلة.

العامُّ  الغرُض  حيُث  من  القراءُة   •
للقارئ:

١)  قراءُة التَّحصيِل: ترمي إىل استظهاِر املعلوماِت 
وحفِظها.

(القراءة  العلميّة  املاّدة  لجمعِ  قراءٌة    (٢
تناولُُه  النَّوِع  بهذا  املقصوُد  االستكشافيّة): 
والكتِب، والتَّقليُب فيها،  املراجعِ  ملجموعٍة مَن 
إليها  يحتاُج  الّتي  العلميّة  املاّدة  واستخراُج 

خُص يف بحٍث يقوُم به. الشَّ

مهارِة  استخداِم  إىل  تهدُف  فيهيَُّة:  الرتَّ القراءُة    (٣
عمليٌَّة  وهي  النَّفس,  عِن  ويِح  الرتَّ يف  القراءِة 
تتوافُر فيها املتعُة العقليَُّة أو الّنفسيُّة، كQ þكُن 

أْن تتحوََّل إىل قراءٍة بهدِف جمعِ املعلومات.

٤)  القراءُة النَّاقدُة: وهذا اللَّوُن من أرقى أَهداِف 
عىل  والقدرُة  الوعي  فيه  يتمثَُّل  إْذ  القراءِة، 
املاّدة  عىل  الحكِم  وإصداِر  واملوازنِة  التَّعليِل 

املقروءة. 

النَّوُع  وهذا  يعِ:  الرسَّ ِح  التَّصفُّ بقصِد  القراءُة    (٥
فيها  كXََُْت  الّتي  املعارصِة  حياتِنا  يف  جّداً  مهمٌّ 
أهمِّ  من  كاَن  ولهذا  والكتُب؛  املطبوعاُت 
ِح  تصفُّ عىل  طالِبها  تدريُب  املدرسِة  واجباِت 
حاً رسيعاً، ثمَّ يقوُم بنظراٍت رسيعٍة  الكتِب تصفُّ
وبكXِة  بعِضها،  أو  كلِّها  الكتاِب  فقراِت  إىل 
وجيزٍة  فرتٍة  يف  ذلك  بعَد  يستطيُع  التَّدريِب 
يلتقَط  وأْن  جهٍة  من  الكتاِب  cوضوِع  يلمَّ  أْن 

ها فصوُل الكتاب. األفكاَر األساسيّة الّتي تضمُّ

املاّدة  طبيعُة  حيُث  من  القراءُة   •
املقروءِة:
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القراءُة من حيُث طبيعُة املاّدة املقروءِة تتوزَُّع عىل 
ِع موضوعاِت تلك املاّدة  أنواٍع ال حَرص لها بحسِب تنوُّ
القراءُة  ِت  ُعدَّ تاريخاً،  يُقرأُ  ما  كاَن  فإذا  املقروءِة، 
ِت القراءُة أدبيَّة. تاريخيًَّة، وإذا كاَن املقروُء أدباً، ُعدَّ

مهارات الكتابة: يجد األطفال صعوبة يف إتقان   ب- 
املهارات الكتابيّة, ألسباب منها:

-  طبيعة الجانب الكتاöّ من اللُّغة، إذ إن الكتابة 
يف اللُّغات بشكل عاّم ال ÿثّل الجانب املنطوق 

ÿثيالً تاّماً.

حاجاتهم  تلبّي  الكتابة  أن  األطفال  يشعر  ال   -
الخاّصة, وال تتفاعل معها، وتزداد هذه املشكلة 
عىل  تشّجع  ال  بيئة  يف  يعيش  الطّفل  كان  إذ 

القراءة والكتابة.

أن اللُّغة املكتوبة تحتاج إىل أدوات يستعان بها   -
كالقلم والكتاب والّدفرت، ويفتقر إىل اإلنارة.

للكتابة عادات ومهارات مرافقة لها, منها:  -

صحيحة  جلسة  الكتابة  عند  الطّالب  جلوس   •
بحيث يكون ما ب8 عينيه والّدفرت الّذي يكتب 

فيه ما ال يقل عن ثالث8 سنتمرتاً.        

إمساك القلم بطريقة صحيحة سليمة.  •

أفقّي  خط  عىل  الكتابة  الطّالب  يتعّود  أن   •
مستقيم.

أن يكتب الطّالب برسعة مقبولة.  •

للكتابة مهارات تعّد جزءاً رئيساً منها:  -

الكتابة الجميلة.  •

الّصحيحة  بصورتها  الكلBت  نقل  عىل  القدرة   •
دون تحريف مع ربطها بالّنطق الّسليم وهو ما 
يطلق عليه «اإلمالء املنقول» وFيّز عن الّنسخ 
تحت  يكون  وال  بالّنطق،  يقرن  ال   Hالثّا أن  يف 
اإلمالء  ومنه  املبارشين،  وتوجيهه  املعلّم  إرشاد 
يتّم بطريقة  املنظور، وهو إمالء وسطّي حيث 
إظهار الجملة أو الكلمة وإخفائها، وهو خطوة 
االختباري  اإلمالء  ومنه  سابقتها،  من  Mّواً   Nأك
عىل  املستمّر  التّدريب  محّصلة  يعد  الّذي 
الكتابة، وهي مرحلة تكتمل مع نهاية املرحلة 

األساسيّة األّوىل.

كتابة  املختلفة  نطقاً  املتشابهة  الحروف  كتابة   •
والّدال  والّصاد،  والّس8  والظّاء،  الّذال  نحو: 
الحروف  كتابة هذه  تعليم  يتّم  والّضاد، حيث 
بالّنطق  مقروناً   öّالكتا الجانب  عىل  بالّرتكيز 
دون التّعليل أو التّفسQ, ومن هذا القبيل كتابة 
نحو:  كتابة  املتشابهة  نطقاً  املختلفة  الحروف 
الرّاء والزّاي والباء والتّاء والثّاء، والّس8 والّش8، 

الّصاد والّضاد، والظّاء والطّاء، الع8 والغ8 ...

وكتابة  املبسوطة  والتّاء  املربوطة  التّاء  كتابة   •
اللّينة  واأللف  املربوطة،  والتّاء  املتطرفة  الهاء 
وامللساء، ومنها التّفريق ب8 كتابة واو الجBعة 
والواو الّتي هي ع8 الفعل مثل: يدعو، يرجو، 

يدنو، ... 

كتابة كّل حرف من الحروف العربيّة مبتدئاً من   •
يكتفي  وال  الحروف،  كتابة  من  البداية  نقطة 
كتابة  يتعّود  وأن  سليم،  بشكل  الحرف  بكتابة 
الحرف من بدايته إىل نهايته، وال يصح أن يكتبه 

من النهايّة أو الوّسط إىل البداية.
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كتابة همزة القطع يف مواطنها الّصحيحة وعدم   •
ربطها بهمزة الوصل.

الّرتقيم  عالمات  كتابة  عىل  الطّالّب  تعويد   •
ووضعها يف موضعها الّسليم.

مهارات املحادثة: هذه املهارة يجب أن تسبق   ج- 
äارسها  الّتي  الّنشاطات  ألن  القراءة،  مهارة 
تصحيح  عىل  ستعمل  املحادثة  يف  األطفال 
القراءة  قبل  تصحيحها  يستلزم  نطقية  عيوب 
من أجل صّحتها. والبد ملعلّم اللُّغة العربيّة أن 
يحرص عىل تدريب طالبه عىل مهارات وعادات 

مصاحبة للمحادثة، äكن إج"لها في" ييل:

الجرأة يف مخاطبة الّناس، ومواجهتهم، والحديث   -
إليهم دون ترّدد أو خجل.

نطق األصوات واضحة جليّة عن طريق الّرتكيز   -
عليها. وهذه املهارة عادة، تبدأ يف بداية املرحلة 
األوىل عن طريق اعت"د صورة كلّيّة ,ثّل قّصة 
أو  الّصورة  هذه  تكون  حيث  فكرته،  أو  درس، 
الطّالّب،  انتباه  يجلب  تعليميّاً  مث1اً  اللّوحة 
,ثّله  الّذي  الّدرس  حكاية  برسد  املعلّم  ويقوم 
األسئلة،  من  جملة  عليهم  يطرح  ثّم  الّصورة، 
إجاباتها  تكون  أن  األسئلة  هذه  يف  ويتوخى 
مؤدية إىل ما سيقرأه يف حّصة القراءة الّالحقة, 
وهكذا تتطّور هذه املهارة حتّى يصبح األطفال 
يف نهاية املرحلة قادرين عىل التّعب1 عن بعض 
سليمة  بلغة  االجت"عيّة  أو  الّصّفيّة  املواقف 
لغويّة  أ=اط  من  إليه  تعرفوا  ما  مستخدم< 
درّب  إذا  املهارة  ولهذه  عليها.  تدّربوا  وجمل 
عليها الطّالّب تدريباً إيجابيّاً فوائد ونتائج فّعالة، 
كتعويدهم املشاركة، وتنمية الجانب االجت"عّي 

لديهم، واحرتام اآلخرين، وانتزاع عنرص الخجل 
من نفوسهم، وإزالة االنطواء منهم واكتسابهم 

اللُّغة اكتساباً سلي"ً.

وجعلها  لإللقاء،  املصاحبة  الحركات  استخدام   -
مالHة ملعاG الكل"ت والجمل.

تجّنب العيوب الّنطقيّة من تأتأة وفأفأة وغ1ها.  -

ك" أن هناك مهارات جزئيّة ال بد من مراعاتها   -
الفصيحة,  اللُّغة  استع"ل  عىل  التّأكيد  منها: 

.Gتغي1 الّصوت ونربته وفق املعا

مهارات االست"ع- اإلصغاء: يتمّكن املستمع   د- 
فيستطيع  الحروف،  أصوات  بَ<  التَّمييِز  مَن  الجيّد 
كتابتها وكتابة كل"تها كتابًة صحيحًة، ك" أنَّ االست"ع 
كلُُّه عىل  ذلك  فينعكس  اللَّفظيََّة  وة  َّVال يزيد  الجيِّد 
َث  املتحدِّ أن  نغفل  وال  بعد.  في"   ِّYالكتا التَّعب1ِ 
يف  يسمعها  الّتي  االست"ع  لغة  حديثه  يف  يعكُس 
البيت والبيئة واملجتمع، وهو األقدُر عىل فهِم الُجَمِل 

ن يتحّدث بها. دة ممَّ الطَّويلة واملعقَّ

ويهدف  وانتباه،  باهت"م  االست"ع  هو  فاإلصغاء 
تدريب األطفال عىل اإلصغاء لتحقيق مجموعة من 

العادات واالتّجاهات نحو:

محاولة املناسبة ب< ما يسمعه الطّفل من   -
اللُّغة املنطوقة بلهجته, وما يسمعه من لغة فصيحة 
عن طريق تدريب األطفال عىل االست"ع إىل أرشطة 
يكون  أن  عىل  دقائق،  ثالث  عن  تزيد  ال  مسّجلة 
أو نشيداً فصيحاً مّ" يدرسون،  املسموع نّصاً قرآنيّاً 
أو قّصة بطوليّة من الّرتاث اإلسالمّي أو قّصة خياليّة.

هذه  من  كث1ة  تطبيقات  اإلصغاء  ملهارات   -
بنفسه،  الطّالب  يلقيه  ما  وأفضلها  التّطبيقات 
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كأن يروي قّصة أمام زمالئه واملعلّم وحثّه عىل 
اللُّغة الّسليمة.

يعود الطّفل االستÔع إىل الّناس واإلصغاء إليهم   -
ليفهم ما يُقال.

تعويد األطفال احرتام أراء اآلخرين.  -

 ïشعور الطّفل القارئ باحرتام اآلخرين املستمع  -
وذلك بإصغائهم ملا يقول.

تكوين البدايات األوىل لعمليّة الّنقد يف املستقبل   -
.

إدراُك الهدِف من الّنّص املسموع.  -

إدراُك معا& الكلÔِت، كÔ وردت يف سياقها يف   -
الّنّص املسموع.

بيَنها،   Ôفي العالقاِت  وإدراُك  الفكِر،  فهُم   -
وتنظيُمها وتبويبُها.

يف  بها  واالحتفاظ  ة،  املهمَّ املعلوماِت  اصطفاُء   -
الذاكرة.

الّنّص  من  املبارش  وغ1  املبارش  القصد  بيان   -
املسموع.

تلخيُص الفكِر املطروحة فيÔ سمع.  -

تذوُّق املسموع.  -

وإبداء  عليه،  الحكم  وإصدار  املسموع  نقد   -
الّرأي فيه.

أنواع االست�ع:

االستÔُع بقصِد الحصوِل عىل معلومات.  -

االستÔُع بقصِد النَّقِد والتّحليل.  -

هذه  وتتحّقق  االستمتاع.  بقصِد  االستÔُع   -
األنواع بأن:

يقرأَ املدرُّس الّنصَّ املعّد، وعىل الطُّالَّب متابعُة   •
املدرِّس يف قراءتِِه مركّزيَن انتباَهُهْم عىل الكلÔِت 
املنطوقِة وما تحملُُه من معاٍن وفكٍر. ثمُّ يسأُل 
 ، النَّصِّ مَن  العاّمة  الفكرِة  عَن  طلبتََه  املدرُّس 
الّتي Cكُن استخراُجها  القيِم واالتّجاهاِت  وعن 

مَن الّنصِّ املقروء.

لَْت  Cكُن للمدرِِّس أْن يصطحَب معه أرشطًة ُسجِّ  •
الطّلبة،  لقدراِت  املالIِة  الّنصوص  بعُض  عليها 
املناقشة وفق خطّة مدروسة بدءاً من  تتمُّ  ثمَّ 
عىل  والّرتكيز  التفاصيل  فهم  إىل  العاّم  الفهم 

جوانب يف الّنّص من تعليق وتحليل.

 ًÔفيل طالِّبِه  مع  يشاهَد  أْن  للمدرِّس  Cكُن   •
اجتÔعيًَّة  مشكلًة  يعالُج  سينÔئيّاً  أو  تلفزيونيّاً 
تداُر  ثمَّ  مغزى،  ذاَت  تاريخيًَّة  ًة  قصَّ أو  هادفًة 
مناقشٌة بعَد ذلك االستÔِع تهدُف إىل تقويِم ما 

استمَع إليه.

العربيّة  اللُّغة  تعلّم  تواجه  كث1ة  صعوبات  أن  إال 
الّتي  املتداولة  اللّهجات   ïب املتزايد  للتّفاوت  نظراً 
-اللُّغة  التّعليم  يستخدمها األطفال خاّصة وبï لغة 
األّوىل  الثّالثة  للّصّفوف  وخاّصة  الفصحى-  العربيّة 

للمرحلة االبتدائيّة من أبرز هذه الّصعوبات:

صعوبات القراءة:  أ- 

أو  املتÔثلة  الحروف  نطق  عىل  القدرة  ضعف   -
املتقاربة املتتالية.
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ضعف القدرة عىل نطق الحرف املشدد. وبطء   -
القراءة. وضعف القدرة عىل الّنطق بالحركات.

تجاهل بعض النقط عند القراءة.  -

عدم التّمييز بÒ الّالم الّشمسيّة والّالم القمريّة.   -

مناسبة  زمنيّة  فواصل  ترك  عىل  القدرة  ضعف   -
بÒ الكلÝت والجمل.

ضعف القدرة عىل الّنطق الّصحيح لحروف املّد   -
أو التّنوين. 

يف  الواو   : مثل  تنطق  ال  الّتي  الحروف  نطق   -
(عمرو)، واأللف يف (كتبوا).

القفز بÒ السطور عند القراءة.  -

صعوبات الكتابة:  ب- 

ضعف القدرة عىل كتابة الكلمة بأجزاء متÝثلة   -
وإسقاط بعض الحروف.

الخروج عن الّسطر إىل أعىل أو إىل أسفل. وكتابة   -
الحروف بشكل معكوس.

كتابة الحروف الّتي تنطق وال تكتب مثل: لكن   -
تكتب  الّتي  الحروف  وإسقاط  الكن).  (يكتبها 

وال تنطق مثل الواو يف (عمرو).

مواضعها  يف  النقط  وضع  عىل  القدرة  ضعف   -
الّصحيحة فيكتب الباء نون والعكس.

املفتوحة  التّاء   Òب التّمييز  عىل  القدرة  ضعف   -
والتّاء املربوطة والهاء.

ضعف القدرة عىل التّمييز بÒ ألف املّد واأللف   -
اللّينة.

الكلمة  حروف  وّصل  عىل  القدرة  ضعف   -
الواحدة.

 Òب مناسبة  مسافات  ترك  عىل  القدرة  ضعف   -
الكلÝت.

وّصل الحروف الّتي ال توّصل 5ا بعدها وهي(أ   -
، إ، ؤ ، د ، ذ ، ر ، ز ، و).

ضعف القدرة عىل معرفة شكل الحرف يف أّول   -
الكلمة وأوسطها وآخرها . 

صعوبات املحادثة:  ج- 

ضعف القدرة عىل إخراج الحروف من مخارجها   -
الّصحيحة.

 ، املتشابهة (س  الحروف   Òالّنطق ب الخلط يف   -
ث). وقلب، وإبدال الحروف.

املفردات  وضعف  والعدد,  الّنوع   Òب الخلط   -
اللُّغويّة. 

عدم القدرة عىل ترتيب الكلÝت يف جمل ورسد   -
قّصة مرتّبة. 

صعوبات االستÝع أو اإلصغاء:  د- 

مثل:  املتقاربة عند  الحروف   Òب التّلميذ  خلط   -
الّسÒ، الثّاء, التّاء، والطّاء.

(قلب،  مثل:  وآخر  حرف   Òب  Fّاملكا اإلبدال   -
قبل).

(سبحان،  مثل:  املتشابهة  الحروف  بعض  قلب   -
صبحان).

عدم التّمييز بÒ النغمة يف االستÝع بÒ الجملة   -
تعليم اللغة العربية الفصحى  المهارات والصعوبات
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ة. الخربيّة والجملة االستفهاميّ

عدم التّمييز ب� الكل�ت ذات املقاطع الّصوتيّة   -
املتشابهة مثل: (صيام، قيام).

الّصوتيّة  املقاطع  ب�  التّمييز  القدرة عىل  عدم   -
والتّنغيم يف الكل�ت.

االستنتاجات واملناقشة:  -٤

املسلم�  واجب  ومن  مأزق  يف  العربية  اللغة       
باللُّغة  الّنهوض  خاص  بشكل  والعرب  عام  بشكل 
إىل عالج ضعف  اإلرساع  وخدمتها ورضورة  العربيّة 
أقطارهم فحسب،  فيها، وهذا ال يقترص عىل  أهلها 
ب�  الّرشيفة  اللُّغة  هذه  بنرش  ُمطالَبون  هم  بل 
وتعليمها  تبليغها  أمانة  ومكلّفون  كافّة،  املسلم� 
إىل كّل مسلم يف العاQ، ألّن الله حباهم أّوالً باختيار 
لغتهم لساناً لكتابه العزيز، وحباهم ثانياً بأْن جعل 
رسول اإلسالم (صّىل الله عليه وسلّم) منهم، وحباهم 
ثالثاً بأن جعل أرضهم منطلقاً لإلسالم ونوره. وهذه 
امليّزة الّتي اختّص الله بها أّمة العرب، تُثقل كاهلها 
]سؤوليّة الّدعوة إىل دين الله الحّق، ومسؤوليّة نرش 
لها  ترشيف  فهو  املسلم�،  ب�  الكريم  القرآن  لغة 
تَِبعة،  عليه  ترتتّب  به  تعتـّز  وفخٌر  تكليف،  يصحبه 
ب�  الكريم  القرآن  لغة  العرُب  ينرش  كيف  ولكن 

إىل نرش  الّدنيا وهم محتاجون   أقطار  املسلم� يف 
هذه اللُّغة بينهم؟ وكيف يخدمون إخوانهم املسلم� 
غb العرب وهم عاجزون عن خدمة أنفسهم؟ ففاقد 

الّيشء ال يُعطيه.

ثورة  أسلفنا  ك�  العربيّة:  إحياء  يف  الوسائل   bوخ
باإلضافة  ودراستها,  العربيّة  اللُّغة  تدريس  طرق  يف 
موجة  خاللها  ومن  اإلعالميّة،  للثّورة  استث�ر  إىل 
العربيّة  الوحدة  تعزيز  يف   iّالعر  jّالفضا البّث 
للّنسيج  االنسجام  إعادة  عىل  والعمل  اإلسالميّة 
هّوة  توسيع  إىل  الرّاميّة  الدعوات  وتجّنب  اللُّغوّي، 
اللُّغوّي إىل  الّنسيج  الخالف العرiّ من خالل oزيق 
 qمجموعة من اللّهجات املتنافرة الّتي تبّث الفرقة أك
املجامع  أداء  يتطّور  وأن   ,iّالعر الّشمل  تجمع  مّ� 
يف  األوروبيّة،  املجامع  sط  عىل  لتكون  العربيّة، 
ليكون  العربيّة  تعليم  وإصالح  تأثbها,  ويف  عملها، 
والبالغة.  واللُّغة  واألدب  الفّن  ب�  جامع  نهج  عىل 
وتعليم العلوم كلّها بالعربيّة، وتعريب ما ليس فيها 
القيمة. وأن  العربيّة  الكتب  من ذلك ونرشه، ونرش 
تعنى وسائل اإلعالم بلغتها؛ ألن فساد البيئة اللُّغويّة 
كفساد الهواء يُشيع الوباء. وأن يكون حفظ القرآن 
واجباً، مع تعليم األداء القرآzّ عىل  أو معظمه أمراً 
وجه اإلتقان؛ فالقرآن يف الّرتبية اللُّغويّة أساٌس مت�، 

بغbه يتداعى البناء كلّه.

القال, د. فخر الّدين و نارص, د. يونس, أصول التّدريس,   -١
مطبعة جامعة دمشق، ١٤١٠ه/١٩٩٠م، ج١, ص١٢.

(ِدارَسة  العربيّة  اللُّغة وخصائص  فقه  املبارك، محّمد,   -٢
ملنهج  وعرض  العربيّة  للَكلمة  مقارنة  ُمقارنة  تحليلية 
العربيّة األصيل يف التّجديد والتّوليد)، دار الفكر للطباعة 

١٣٨٣هـ/١٩٦٤م،  ط٢،  بbوت،  والتوزيع،  والنرش 
ص٢٠-٢٣.

املعارصة  العربيّة  اللُّغة  أزمة  مختار,  أحمد  عمر,   -٣
والحاجة إىل حلول غb تقليديّة, سلسة قضايا فكريّة, 
عنوان الكتاب (لغتنا العربيّة يف معركة الحياة), يصدر 

املراجع
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الّسابع  الكتاب  القاهرة,  للّنرش,  فكريّة  قضايا  عن 
والثّامن عرش, ١٩٩٧م، ص٦٥-٧٧.

واللّهجات  اللّغة  يف  (دراسات  العربية  يوهان،  فك،   -٤
واألساليب)، ص١٣.

«الفصل الثاà والعرشون يف لغات أهل األمصار» ابن   -٥
خلدون، عبد الرحمن، املقدمة، ج٢، ص٢٤٠-٢٤١.

التّوفيق,  املعلّم واإلدارة  كربيت, سم÷ محّمد, منهاج   -٦
ط١،  ب÷وت,  والّنرش,  للطّباعة  العربيّة  الّنهضة  دار 

١٩٩٨م، ص٤٧-٤٨

العربيّة  اللُّغة  تدريس  أساليب  خليل,  فهد  د.  زايد,   -٧
للّنرش  العلميّة  اليازوري  دار  والّصعوبة)،  املهارة  (ب* 
 .٣٢  ,٢٧, ص٢٥  بال،      األردّن،  ع/ن-  والتّوزيع، 
اللّغة  فنون  تدريس  أحمد،  عيل  مدكور،  و  بترصّف. 

العربيّة، ص٤١ ,٧٣-٧٧.

وتعليم  التطبيقّي  اللّغة  علم  عبده،  د.  الراجحي،   -٨

العربيّة، ص٩٨.

الثقافيّة  األ6اط  عزة،  العظيم,  عبد  و  اقليني, سوزان   -٩
والدراميّة  التنشيطيّة  (الربامج  والسلوكيّة  والّرتبويّة 
الّدول  إذاعات  اتّحاد  ع٠١  العربيّة،  اإلذاعات  مثاالً)، 

العربيّة، تونس، ٢٠٠٢م، ص١١١.

الجيل,  دار  واألطفال,  التِّلفزيون  جربان،  جان  كرم,   -١٠
ب÷وت، ط١، ١٩٨٨م، ص٥٩.

وتكنولوجيا  اإلسالمي  اإلعالم  العزيز،  عبد  رشف,   -١١
االتّصال، دار قباء، القاهرة ، ١٩٩٨م، ص١٠٧-١٠٨.

يف  العاملي  املجلس  دور  السالم،  عبد  عّيل  د.  سالمة،   -١٢
خدمة الفصحى، ص٤٧.

محّمد  رضا   -Iالحش يوسف  عطية-  محّمد  عطية   -١٣
النبايل: طرق  اللطيف  أبو مغيل- د. عبد  أنور  أحمد- 
للّنرش  الفكر  دار  والكتابة،  القراءة  األطفال  تعليم 

والتّوزيع، ط٢, ١٩٩٦م، ص١٣٦.

تعليم اللغة العربية الفصحى  المهارات والصعوبات
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�هيد

العربية  اللغة  مدرس  دور  البحث  هذا  يناقش 
حيث  من  التعليمية  العملية  يف  بغ�ها  للناطق� 
أهم  عىل  الضوء  ويسلط  والتدريب،  اإلعداد 
االسرتاتيجيات املتبعة يف تعليمه للغة العربية، ويب� 
بغ�ها  للناطق�  العربية  اللغة  مدريس  خصائص 
الوطني  املجلس  (معيار  العاملية  املعاي�  ضوء  يف 
األمريï لتعليم اللغات األجنبية   ACTFL) واملعاي� 
املهنية. ويف النهاية عرٌض ألهم املشكالت التي تواجه 
بغ�ها  للناطق�  العربية  اللغة  تدريس  يف  املعلم� 
والتي يجب أخذها بع� االعتبار عند إعداد برامج 

التدريب املتخصصة. 

تعلمها  عىل  العربية  اللغة  بغ�  الناطق�  إقبال  إن 
ال بد أن يويل كل اهت%م الباحث� و أن تواكب هذا 
اإلهت%م عملية تحديد االحتياجات التدريبية ملدريس 
التدريبي  الربنامج  محتوى  وتصميم  العربية،  اللغة 

ونشاطاته، ثم تقييم الربنامج التدريبي. 

ثالثة  عىل  تشتمل  الرتبوية  العملية  كانت  فإذا 
مكونات هي: املدرس، والطالب، واملنهاج، فإن دور 

ألنه  وذلك  األساسية؛  املكونات  من  يعد  املدرس 
9هاراته املهنية الرتبوية والتواصلية والتقنية يستطيع 
التأث� عىل العنرصين اآلخرين، وذلك يتم من خالل 
التخطيط للدرس، واإلملام بطرائق التدريس، وإدارة 
الصف، والتعامل مع الطالب، وإدارة الحوار، وطرح 
األسئلة، وبناء االختبارات، وغ� ذلك حتى يستطيع 

أن ينجح يف مهمته.

وتنطلق ورقة العمل هاته من أن تحديد االحتياجات 
التدريبية هو األساس لكل عنارص العملية التدريبية، 
االحتياجات  تحديد  عملية  أهمها:  من  والتي 
التدريبي  الربنامج  محتوى  وتصميم  التدريبية، 
فتحديد  التدريبي.  الربنامج  وتقييم  ونشاطاته، 
التدريب  يوجه  مؤرشاً  يعد  التدريبية  االحتياجات 
ويضمن  الفرعية  العمليات  تلك  يف  توجيها صحيحا 
املهنية  التنمية  برامج  جودة  التدريبية  االحتياجات 
املقدمة ملدريس اللغة العربية للناطق� بغ�ها، حيث 
تعترب عملية مهمة وحاسمة لنجاح الربامج التدريبية.

للناطق!  العربية  اللغة  مدريس  خصائص 

بغ6ها:

خصائص�مدر.-,�اللغة�العر%ية�و%رامج�التدار�ب�

ذ. ب46ى ساحيمدة
مركز تواصل الثقافات
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يف  التدريس  فلسفات  اختالف  من  الرغم  عىل 
السنوات األخÉة وانتقالها من التعليم املتمركز حول 
يبقى   ، الطالب  املتمحور حول  التعليم  إىل  املدرس 
مدرس اللغة العربية للناطقà بغÉها حجر األساس 
يف تسيÉ العملية التعليمية والتعلمية، فهو املايسرتو 
وقد  وانسجام،  وتناغم  بانتظام  الفرقة  يقود  الذي 
أو  خصائصه  وضع  تحاول  التي  البحوث  تعددت 
معايÉه ضمن مرجعيات مختلفة، منها ما تستند إىل 
التجربة وامل&رسة امليدانية، وأخرى اشتقت معايÉها 
من لغات أجنبية وفلسفات وضعية مختلفة، وقليلة 
بل نادرة تلك التي استلهمت آراء الدارسà أنفسهم، 
ونريده  عنه  نبحث  الذي  املعلم  خصائص  وضع  يف 

إلنجاح تجربة تعليم العربية للناطقà بغÉها. 

يف بحثي هذا، اخرتت أن أتعرض إىل خصائص مدريس 
عاملية   Éمعاي وفق  بغÉها   àللناطق العربية  اللغة 
(أكتفل: 6ودجا) واملعايÉ املعتمدة من طرف مركز 
تواصل الثقافات  (املؤسسة التي أنتمي إليها وأشتغل 
بها منذ ١٥ سنة) وهي تلتقي مع معايÉ معتمدة يف 

مجموعة من املؤسسات الوطنية والدولية. 

 àللناطق العربية  اللغة  مدريس  خصائص   -١
املجلس  (معيار  العاملية   Éاملعاي ضوء  يف  بغÉها 
:(ACTFL الوطني األمري< لتعليم اللغات األجنبية

 املعيار األول: اللغة واللغويات ( اللسانيات ) والتقابل 
والرصفية  الصوتية  اللغة  بأنظمة  املعرفة  اللغوي، 
 àب واالختالف  التشابه  وأوجه  والداللية،  والنحوية 

اللغة املستهدفة املدرسة واللغات األخرى.

املعيار الثاG: املعرفة الثقافية واألدبية، بهدف دمج 

العصور  عرب  األدبية  العلوم  األخرى، وخاصة  العلوم 
الثقافية ملفهومها الواسع يف العملية التدريسية.

وتعلمها  اللغة  اكتساب  نظريات  الثالث:  املعيار 
وامل&رسات التعليمية، وذلك عىل مستويà، مستوى 
الداعمة  التعليمية  البيئة  إنشاء  أجل  من  الفهم 

ومستوى التطبيق عرب تطوير امل&رسات التعليمية.

املعيار الرابع:

ويشمل:

فهم ودمج املعايÉ يف التخطيط، ويركز عىل فهم   •
املعلم لألهداف واملعايÉ يف ضوء معايÉ تعلم 

اللغات األجنبية ودمجها يف املنهج.

دمج املعايÉ يف تدريس اللغة.  •

اختيار وتصميم املواد التعليمية.  •

املعيار الخامس: 

استخداما  واستخدامها  التقويم  6اذج  معرفة   •
بالتقويم  املدرس  معرفة  عىل  ويركز  مناسبا، 
باستمرارية  واعتقاده  والختامي  التكويني 
التقويم، واستخدام أدوات قياس تناسب األع&ر 
واملستويات املختلفة وتقيس األداءات املتنوعة.

نتائج  يف  يفكر  بحيث  التقويم  يف  التأمل   •
الطالب ويحللها ويستخدمها يف تطوير العملية 

التعليمية.

يفرس  بحيث  النتيجة،  عن  تقارير  كتابة   •
ويكتب تقارير عن نتائج أداء الطالب وتعرض 
الفرصة  ويعطيهم   àواملتابع  àاملسؤول عىل 

ملناقشتها.

خصائص مدرسي اللغة العربية وبرامج التداريب 
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وذلك  املهنية  التنمية  ويشمل  السادس:   املعيار 
املستمر،  واملهني  الذا�  التكوين  بقيمة  اإل�ان  عرب 

وإدارك قيمة تعليم اللغات األجنبية.

 Øللناطق العربية  اللغة  مدريس  خصائص   -٢
التي يعتمدها مركز تواصل   ìاملعاي بغìها يف ضوء 

الثقافات (املغرب):

ستة  إىل  الخصائص  هذه  تصنيف  تم  لقد 
أصناف:

املهنية:  -١

األساسية  اللغوية  التعليمية  املواد  يستخدم  أن   -
Øوالعالجية املناسبة للدارس

 Øالدارس أع'ل  يف  الشائعة  األخطاء  يعالج  أن   -
بشكل لطيف منظم فعال و أن يهتم بتخطيط 
وهو  الدرس  إىل  ويأ�  خطته،  ويتبع  عمله، 
الدرس يف موعده،  إىل  أن يحرض  و  له  مستعد 

ويستثمر أوقاته استث'را كامال فاعال 

 Øأن يوظف الساعات املكتبية ملساعدة الدارس  -
عىل التغلب عىل مشاكلهم يف اكتساب املهارات، 

واقتناء معارف جديدة

استغالال جيدا وعادال  الصف  يستغل فضاء  أن   -
 Øلتجنب الرتابة وتحقيق االهت'م بكل املتعلم

منشغل   ìفهم طالبه غ يكون حريصا عىل  أن   -
عنهم

أن يراعي التنويع يف عنارص التدريس من تنويع   -
والتعلم  التعليم  عمليات   وتنويع  املحتوى  يف 
طرق  وتنويع  التعلم  وبيئة  املنتج  وتنويع 

وأدوات التقييم واستخدام التكنولوجيا.

٢-  النفسية: 

Øأن يكون سهل الجانب محتكا بالدارس  -

بالدرس  باالهت'م  لعمله  الح'س  يظهر  أن   -
والنشاط الصفي وغì الصفي

أن يتوفر عىل كاريزما  -

أن يتميز بالذكاء والتحيل باملوضوعية  -

أن يتصف بالحيوية  -

 ìضعف، حازما يف غ ìأن يكون مسامحاً يف غ  -
عنف

أن يكون دائم التشجيع والتحفيز للطالب  -

املعرفية:   -٣

أن تكون له معرفة بالنظم الصوتية، والرتكيبية،   -
األدبية  بالفنون  ومعرفة  العربية،  والداللية 

العربية وQاذج منها 

أن يكون مل' بنظريات التدريس عىل اختالفها   -
املهارات  من  مهارة  لكل  املختلفة  وباألهداف 

اللغوية

الخلقية:  -٤

أن يحب اللغة العربية ويعتز بها، ويتأثر بحبه   -
أدائه، ويعترب عمله رسالة حضارية وأن  لها يف 

يكون مخلصا يف عمله 

أن يكون ديناميا ودائم اإلبتسامة  -
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اللغوية:   -٥

كل  يف  متقنا  لغويا  إعدادا  مَعّدا  يكون  أن   -
املهارات اللغوية االتصالية األساسية واملتقدمة، 
يحرص  أن  و  لدعمها  متصلة  جهودا  ويبذل 
الفصول  يف  الفصيحة  العربية  استخدام  عىل 
األصوات  ينطق  أن  و  واألنشطة  واللقاءات 
صحيحا  نطقا  العربية  والرتاكيب  واملفردات 

واضحا ويقرأ ويفهم املواد العربية بسهولة

أن يكون متمكنا من القواعد وكيفية تدريسها   -
التدرج  ويراعي  اللغوية  املستويات  حسب 
يف  الكالسيكية  الطريقة  يعتمد  ال  وأن  ذلك  يف 

تدريسها 

الثقافية:   -٦

-  أن يكون واسع الثقافة مطلعا عىل املعلومات 
الثقافية الرضورية لتدريس فروع اللغة العربية 

ومهاراتها

بيئة  يف  املتعلم  (تواجد  السياق  يستغل  أن   -
ومحيط عر.) من أجل تحقيق االنغ+س الثقايف

استغالل لغة الجسد استغالال جيد يخدم الصف   -
للغة  الثقافية  الحمولة  االعتبرت  بع2  أخذا 
ينتمي  التي  تلك  وب2  بينها  واالختالف  الجسد 

إليها الطالب عىل اختالف جنسياتهم.

اللغة  مدريس  لفائدة  التداريب  برامج  ثانيا: 

العربية:

خصائص  عىل  األضواء  تلقى  أن  الرضورة  من  إنه 
معلمي اللغة العربية للناطق2 بغ=ها و مواصفاتهم 
الخصائص  تحديد  يف  بها  يهتدى  منارات  لتكون   ،

العامة واملواصفات الخاصة، لكل من Aارس أو ينوي 
أن يبارش مهنة تعليم اللغة العربية للناطق2 بغ=ها 
باملهمة  للقيام  تؤهلهم  التداريب  برامج  إعداد  ويف 
برنامج  يهدف  أن  يجب  ك+  بنجاح.  التعليمية 
تعليم  يف  متخصص2  أساتذة  تكوين  إىل  التدريب 
اللغة العربية للناطق2 بغ=ها وفق أحدث املناهج 
مجال  يف  الحديثة  التقنيات  وباستع+ل  العاملية 

تكنولوجيا تعليم اللغات.

ومن الرضوري أيضا أن تشمل برامج التدريب محاور 
والتطبيقي  النظري  الشق2  ب2  تجمع  متكاملة 
لخلق  التخصص  وأصحاب  أكادAي2  أطر  بإرشاف 
ما  فغالبا  املختلفة،  اإلعداد  جوانب  ب2  التوازن 
الجانب  عىل  واملهني  اللغوي  الجانب2  طغيان  نجد 
املتخصصة  اللغوية  الدراسات  غزارة  وكذا  الثقايف 
الرتكيز  وعدم  الربامج،  معظم  يف  النظرية  واملواد 
يف  األصيل  الهدف  هي  التي  العملية  الجوانب  عىل 
تدريب املعلم عىل تعليم اللغة العربية وهنا يجب 
عدم إغفال االستعانة بتجارب مدريس اللغة العربية 
للناطق2 بغ=ها ليدلوا بدلوهم يف مثل هذه الربامج  
وامليدانية  املهنية  املعارف  تطوير  مجال  يف  خاصة 

لتحديثها.

وحدات التدريب:

والتعلم  التعليم  نظريات  األوىل:  الوحدة   .١
والتواصل؛

اللغة  تدريس  خصوصيات  الثانية:  الوحدة   .٢
العربية للناطق2 بغ=ها؛

يف  اللغوية  املهارات  تدريس  الثالثة:  الوحدة   .٣
التدريس؛
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 13۱۲٤- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

الوحدة الرابعة: التقو�ات واالمتحانات؛  .٤

والتواصل؛  والتعلم  التعليم  نظريات  األوىل:  الوحدة 
تدريس اللغة العربية للناطقÀ بها كنموذج:

هناك ثالثة أنواع أساسية من الربامج: 

برنامج التكوين األسايس؛  .١

برنامج التكوين املستمر واملتابعة الرتبوية؛   .٢

برنامج التكوين اإلشهادي؛    .٣

برنامج التكوين األسايس  -١

4جال  معمقة  علمية  معرفة  تقديم  إىل  يهدف 
 Àاللسانيات التطبيقية وتدريس اللغة العربية للناطق
التدريس  باسرتاتيجيات  متميزة  خربة  مع  بغBها، 
تسهل  التي  املعارصة  الرتبوية  والتقنيات  الحديثة 

بشكل فعال عملية التدريس للطالب األجانب.

األساتذة  انتقاء  عىل  التدريب  هذا  يرتكز  أ  ويجب 
إدارية  آليات  وفق  للتدريس  املؤهلة  واألطر 
ومواصفات علمية وتروبوية دقيقة؛ و تقديم دورات 
تكوينية مكثفة متقاربة األمد لتهييء هؤالء األساتذة 
(دروس  الفعيل  للتدريس  إخضاعهم  ثم  للتدريس؛ 
 Àتطبيقية) 4ؤسسات تعنى بتدريس العربية للناطق

بغBها يف البالد. 

برنامج التكوين األسايس

محاوره:   •

وتعليمها:  اللغات  وتعلم  التطبيقية  اللسانيات   •
مدخل عام؛

والدينية  والسياسية  الثقافية  املعطيات   •
 Àللناطق العربية  تعليم  يف  واثرها  والحضارية 

بغBها؛

الدروس  إعداد  واستث^ره يف  التعليمي  الكتاب   •
واملواد التعليمية اإلضافية؛

تدبB الفصل الدرايس واألنشطة الرتبوية املوازية   •
جدادات  إعداد  كيفية  من  ذلك  يف  ومايندرج 
العملية  يف  املتعلم  إرشاك  وكيفية  الدرس 
مستواه  تطور  عن  مسؤول  وجعله  التعليمية 
وكيفية تدبB دينامية املجموعات داخل الصف 
من   Àمتعلم تضم  التي  تلك  خاصة  الواحد 
جنسيات وخلفيات دينية وثقافية مختلفة؛ ك^ 
يجب عدم إغفال تدبB اختالف املستويات يف 
Àالكفائة اللغوية وأساليب التعلم لدى املتعلم

من  الحديثة  والتقينات  الرتبوية  االسرتاتيجيات   •
أجل تدريس فعال؛

والوسائط  التكنولوجية  الوسائل  استث^ر   •
املعلوماتية يف عملية التدريس والتقويم؛

برنامج التكوين املستمر  -٢

يهدف إىل متابعة قضايا ومستجدات تعليم العربية 
يف  العلمية  النظريات  تطور  ومسايرة  أجنبية؛  لغة 
والرتبوية  األكاد�ية  املعرفة  وتجديد  املجال؛  هذا 

لألساتذة بشكل مستمر؛ 

تطوير التقنيات املعتمدة يف التدريس ثم إيجاد   •
حلول للمشاكل املستجدة.

ويرتكز هذا التدريب عىل:
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•  دورات تكوينية مكثفة عىل مراحل؛ 

املاسرت  أو  املهنية  اإلجازة  إطار  يف  تكوينات    •
املتخصص، أو الدكتوراه؛

•  تكوينات لفائدة املؤسسات التي تدرس اللغة 
العربية للناطقÜ بها؛

برنامج التكوين اإلشهادي

يهدف هذا التدريب إىل نرش املعرفة بطرق وتقنيات 
 Üها عىل املهتمöبغ Üتدريس اللغة العربية للناطق
والباحثÜ، أو بفتح تكوينات يعلن عنها وطنيا ودوليا 
و منح شهادات أو دبلومات معرتف بها تسهل عىل 

أصحابها ولوج العمل بهذا املجال.

ويجب أن يستهدف هذا التدريب الطلبة الباحثون 
يف سل' املاسرت والدكتوراه من أجل تأهيلهم لسوق 
بلهم األم وخارجه وبالتايل فتح آفاق  الشغل داخل 
جديدة للشغل، ك1 0كن أن يشمل كافة األساتذة 
الباحثÜ املهتمÜ بتدريس العربية للناطقÜ بغöها. 

يرتكز هذا التدريب عىل:

أو  السنة)،  تكوينية دورية، (مرتÜ يف  •  دورات 
حسب الحاجة إليها؛

والصورة  بالصوت  مسجلة  دروس  اعت1د    •
ملواقف تدريس حقيقية ومناقشتها؛

لتقديم  ودوليون  وطنيون  خرباء  استدعاء    •
محارضات وورشات تدربيبية خاصة؛  

عىل   Üاملرشف التدريب  برامج  تستثني  أن  يجب  ال 
يف  >همتهم  للقيام  وتأهيلهم  اللغة   برامج  تنسيق 

اللغة خاصة في1 يتعلق  تناغم وتكامل مع مدريس 
حسب  وتوزيعهم  الطالب  مستوى  تحديد  >سألة 

املستويات.

إعداد  يف  املبدولة  للجهود  جيد  استث1ر  أجل  ومن 
 ”Üاملتدرب  Dملدر“ تدريب  ادراج  0كن  التداريب 
التداريب  نفس  من  استفادوا  الذين  األساتذة  يضم 
وبالتايل تأهيلهم لإلرشاف عىل تداريب أساتذة جدد 
عىل أساس أن يتوفروا عىل شواهد معرتف بها تخول 

لهم القيام >ثل تلك التداريب.

اللغة  تدريس  خصوصيات  الثانية:  الوحدة 

العربية للناطق� بغ�ها:

بغöها   Üللناطق العربية  اللغة  تعلم  بأن  القول  إن 
ليست «أكI صعوبة» من تعلم اللغة اإلسبانية ر>ا 
يكون دعاية كاذبة.  ولتحقيق الكفاءة املتقدمة وفق 
يف  العربية  تقع  الالزمة،  االتصال  ساعات  من  عدد 
الفئة ٤ (جنبا إىل جنب مع اللغة الكورية والصينية 
واليابانية والهندية)، هذا يعني أن املتعلم يستغرق 
وقتا أطول للحصول عىل نفس املستوى من املهارات 
أو  اإلسبانية  اللغة  مع  مقارنة  العربية  اللغة  يف 

الفرنسية مثال.

بغöها   Üللناطق بالنسبة  العربية  اللغة  تعلم  إن 
كتابة  طريقة  تعلم  يتطلب  ألنه  نسبيا  صعب 
الحروف بشكل مختلف، و أصوات وحركات جديدة، 
وتراكيب مختلفة، وكذلك املفردات فهي واسعة مع 

عدد قليل من الكل1ت املشرتكة.

وعىل الرغم من هذه الصعوبات، فإن اللغة العربية 
ليست مجاال حرصيا لطالب «النخبة» أو

لغة  هي  االطالق  عىل  العربية  لغويا.   Üاملوهوب
خصائص مدرسي اللغة العربية وبرامج التداريب 
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تحديا  تكون  أن  و�كن  والدراسة،  للتنفيذ»  «قابلة 
ممتعا ألي طالب. لدى يجب أن ال يخاف الراغب� يف 
تعلمها من سمعتها فيكفي أن تكون لديهم الثقة يف 
قدراتهم عىل تعلم اللغة العربية كÞ هو الشأن مع 
تعلم لغات أخرى فالدراسات أثبتت أن  العديد من 

الطالب األمóكي� قد وصلوا إىل مستوى متفوق يف

الكفاءة اللغوية.

وهذه بعض القضايا الرئيسية يف تعلم اللغة العربية 
كلغة أجنبية:

١-  أصل اللغة:

الهندو/ اللغات  عائلة  إىل  العربية  اللغة  تنتمي   ال 
أوروبية فهي  تنتمي اىل عائلة سامية، والتي تشمل 
أيضا العربية واألمهرية واآلرامية وبالتايل لديها عدد 
قليل من الكلÞت املشرتكة مع اللغة اإلنجليزية أو 
أكرب  من  واحد  هو  املفردات  وتعلم  مثال،  الفرنسية 
التحديات التي تواجه الطالب يف تعلم اللغة العربية. 
باإلضافة إىل ذلك، هناك فوارق هيكلية ومفاهيمية 
الصفات  يف  املؤنت  واملثنى   óتكس جمع  (مثل 
للمتحدث�  وقتا  يتطلب  وهذا  والضÞئر  واألفعال 
بغó اللغة العربية (إنجليزية أو فرنسية) الستيعابها.

٢- طريقة الخط: 

الخط العر= يقرأ من اليم� إىل اليسار وهو مكتوب 
بطريقة متصلة. و عىل الرغم من أن عملية الكتابة 
إتقان  تحقيق  فإن  معقدة  تبدو  العربية  بالحروف 
اللغة،  لطالب  تحفيز  عامل  هو  العربية  الكتابة 
واليستغرق سوى حوايل ١٥-١٨ ساعة دراسية (هذا 
الحروف  تدريس  يف  به  نعمل  الذي  املعدل  هو 
للمبتدئ� Fركز تواصل الثقافات) وبعد ذلك نطلب 

الطالب الكتابة فقط باللغة العربية وعدم االعتÞد 
العربية  اللغة  تخدم  ال  ألنها  الالتينية  الحروف  عىل 
النطق والغó متواجدة  الصعبة  الحروف  خاصة مع 
أيضا  الع�. هناك  و  الحاء  اللغات كحرف  بعض  يف 
جانبا من الحرف العر= وهو الحركات الطويلة التي 

تحدث فرقا عند املحادثة والقراءة بصوت عال.

املستوى   ) اللغوي  التحليل  مستويات   -٣
الصوA، والرصيف، و الرتكيبي ...):

الناطقون  عليها  يتوفر  ال  الفونيÞت  بعض  للعربية 
الساكنة  الحروف  يشمل   وهذا  األوروبية.  باللغات 
 Þك والصوائت).  الصوامت  يف  االختالف  وكذلك 
مثال  اإلنجليزية  اللغة  مع  مقارنة  العربية  للغة  أن 
أنظمة شكلية مختلفة عىل املستوى الداليل والنحوي 

(الرتكيبي) واملستوى الرصيف. 

٤- ازدواجية اللغة:

تشó ازدواجية اللغة إىل حقيقة أن العرب يستعملون 
التواصل  يف  ولكن  القراءة  يف  اللغة  يف  واحدا  شكال 
باستعÞل  البعض  بعضهم  مع  يتواصلون  نجدهم 
العاميات أو املحكيات التي تختلف من منطقة إىل 
أخرى يف البلد الواحد ومن بلد آلخر يف العاN العر=. 
لدى يجب أن تأخذ بع� االعتبار ازدواجية اللسان/ 
لربامج تدريب  اإلعداد  اللهجات عند  تنوع  اللغة و 
معلمي اللغة العربية لغó الناطق� بها وذلك للسهر 

عىل ضÞن الكفاءة التواصلية الكامل لدى طالبهم.

الوحدة الثالثة: التدريب عىل تدريس املهارات 
اللغوية:

إن الوضع األمثل يف تقديم املهارات اللغوية أال نقدم 
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للطالب مهارت� مختلفت� يف وقت واحد, كأن ندربه 
عىل تركيب جمل جديدة من كل�ت � يكن للطالب 
إحداه�  صعوبت�:  عليه  فتضيف  بها  عهد  سابق 
رضورة فهم الكل�ت الجديدة واألخرى ترتيب جمل 
جديدة. هذا الوضع يجعل الطالب يف بعض األحيان 
عاجزين عن حل هذه التدريبات ومن ثم ال تتحقق 
املهارات  تدريس  عملية  إنجاح  فإن  لدى،  أهدافها. 
كيفية  عىل  املدرس�  تدريب  فيه  نراعي  أن  يجب 
الجيد  الكتاب  اللغوية وأن يهدف  املهارات  تدريس 

إىل إكساب الطالب أكرب عدد من هذه املهارات. 

ملجموعة  تصور  تقديم  هنا  املفيد  من  يكون  ولقد 
تنضوي تحت  التي  التفصيلية  اللغوية  املهارات  من 
املهارات الرئيسية األربع ( االست�ع، الكالم، القراءة، 

الكتابة). 

مهارة االست�ع أو فهم املسموع:

أن  إال  مهم،  بدور  األفراد  حياة  يف  االست�ع  يحظى 
نصيبه يف برامج تعليم اللغة العربية قليل. وللوصول 
من  التمكن  من  تنشده  الذي  القدر  إىل  بالطالب 

جوانب هذه املهارة نقرتح أن :

لهم  وتوضح  االست�ع،  لدرس  الطالب  تهييئ   -١
طبيعة ما سيستمعون إليه والهدف منه .

٢- تعرض املادة بأسلوب يتالءم مع الهدف املطلوب؛ 
كان  إذا  املسموعة،  املادة  قراءة  يف  كالبطء 

الهدف تنمية مهارات معقدة.

٣- مناقشة الطالب في� استمعوا إليه بطرح أسئلة 
وتقّوم  املوضوع.  بالهدف  ترتبط  محددة، 

أداءهم للوقوف عىل مدى تقدمهم.

يف املستويات األوىل- وخاصة يف األسابيع األوىل من 
وال  القراءة  الطالب  يستطيع  ال  االست�ع-  دروس 
يسIة  مواد  لهم  نوفر  أن  ينبغي  ثم  ومن  الكتابة. 

يستطيعون من خاللها التدرب عىل االست�ع. 

هناك أنواع من االست�ع:

االست�ع املكثف: ويكون الهدف منه تدريب الطالب 
يهدف  ك�  اللغة،  عنارص  بعض  إىل  االست�ع  عىل 
استيعاب  عىل  القدرة  تنمية  إىل  املكثف  االست�ع 

محتوى النص املسموع بصورة مبارشة. 

إىل  االست�ع  إعادة  إىل  ويهدف  املوسع:  االست�ع 
مواد سبق أن عرضت عىل الطالب، ولكن تعرض اآلن 
يتناول  أنه  ك�  جديد.  موقف  أو  جديدة  يف صورة 
عىل  قادر   Iغ الطالب  يزال  ال  تراكيب  أو  مفردات 
الكفء يف  املعلم  يضع  بعد.  يألفها   � أو  استيعابها 
حسبانه أن Pك� طالبه من التفكI باللغة العربية 

(دون اللجوء إىل الرتجمة إىل اللغة األم أوالً). 

مجاالت مهارات االست�ع :

من  بينها  ما  وPييز  العربية  األصوات  تعرف   -١
اختالفات ذات داللة.

القصIة  والحركات  الطويلة  الحركات  تعرف   -٢
والتمييز بينها.

النطق  يف  املجاورة  األصوات  ب�  التمييز   -٣
واملتشابهة يف الصوت.

٤-  إدراك العالقات ب� الرموز الصوتية واملكتوبة 
والتمييز بينها.

األصوات  ب�  والفروق  التشابه  أوجه  إدراك   -٥
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من  األوىل  الطالب  لغة  يف  يوجد  وما  العربية 
أصوات.

٦-  التقاط األفكار الرئيسية.

فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية وبإيقاع   -٧
طبيعي يف حدود املفردات املدروسة.

٨-  انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه. 

التمييز بå األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية.  -٩

تعرف التشديد والتنوين وïييزهí صوتيا.  -١٠

سياق  خالل  من  واآلراء  الحقائق   åب التمييز   -١١
املحادثة العادية.

من  جوانبه   åب ما  وإدراك  الحديث  متابعة   -١٢
عالقات.

معرفة تقاليد االستíع وآدابه.  -١٣

أن  دون  وفهمها  العربية  اللغة  إىل  االستíع   -١٤
يعوق ذلك قواعد تنظيم املعنى.

برسعة  فيلتقط  املتحدث،  إيقاع  مع  التكيف   -١٥
 åيف الحديث ويتمهل مع املبطئ åأفكار املرسع

فيه.

التقاط أوجه التشابه واالختالف بå اآلراء.  -١٦

تخيل األحداث التي يتناولها املتكلم يف حديثه.  -١٧

التمييز بå نغمة التأكد والتعب;ات ذات الصبغة   -١٨
االنفعالية .

إدراك ما يريد املتحدث التعب; عنه من خالل   -١٩
النرب والتنغيم العادي.

تعود الطالب عىل االستíع ألصوات غ; صوت   -٢٠
مدرسهم.

مهارة الكالم أو املحادثة

الطالب  يسعى  التي  األساسية،  املهارات  من  الكالم 
إىل إتقانها يف اللغات األجنبية.ولقد اشتدت الحاجة 
إىل هذه املهارة يف الفرتة األخ;ة، عندما زادت أهمية 
االتصال الشفهي بå الناس. ومن الرضورة للمدرس 
الذي  بالجانب الشفهي، وهذا هو االتجاه  االهتíم 
يسلكه  أن  ونرجو  الثقافات  تواصل  مركز  يتبناه 
هو  األول  همه  يجعل  وأن  العربية،  اللغة  مدرس 
العربية  ألن  بالعربية،  الحديث  من  الطالب   åكï
ة  لغة اتصال، يفهمها ماليå الناس يف العاN، وال حجَّ
 ،Oملن يهمل الجانب الشفهي، ويهتم بالجانب الكتا
لها، وال  الفصيحة ال وجود  العربية  اللغة  أن  مدعياً 

أحد يتواصل بها.

دور الحوار يف تعليم اللغة .

للحوار أهمية كب;ة يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة 
يف الوقت نفسه: غاية ألنه الصورة املركزة ملحتويات 
من  بألوان  الطالب  Sد  الذي  واألساس  الدرس، 
التي يحتاج  الجمل والتعب;ات واأللفاظ واألصوات، 
مهارة  عىل  التدريب  عند  وبخاصة  الطالب،  إليها 
النحوية  الرتاكيب  الكالم. والحوار وسيلة، ألنه يضم 
واملفردات يف مواقف وسياقات مختلفة، تعتمد عليها 
التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب نحو استعíل 

اللغة ومíرستها يف التعب; واالتصال. 

مهارة الكالم يف املستوى األول :

تدريبات  تدور  اللغة،  تعليم  من  األول  املستوى  يف 
مهارة الكالم، حول األسئلة التي يطرحها الكتاب، أو 
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املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب باإلجابة 
بالتدريبات  الطالب  قيام  أيضاً  ذلك  ومن  عنها. 
ثم  طالب)   ٤/٣) فرق  ويف  وثنائياً،  فردياً،  الشفهية، 
هناك حفظ الحوارات وâثيلها. وننصح املدرس بأن 
ال يكلف الطالب بالكالم عن يشء ليس لديهم علم 
ون بها  به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية التي يعربِّ

عن األفكار التي تطرح عليهم.

مجاالت مهارات النطق والكالم :

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.  •

املتشابهة  األصوات  ب%  النطق،  عند  التمييز   •
âييزا واضحا مثل : ذ , ز , ظ , الخ)

التمييز عند النطق ب% الحركة القص3ة والطويلة   •
.

والتنغيم بطريقة مقبولة من  النرب  أنواع  تأدية   •
متحد6 العربية .

نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا ( مثل :   •
ب, م, و, ..الخ .)

استخداما  والتحية  املجاملة  عبارات  استخدام   •
سلي; يف ضوء فهمه للثقافة العربية .

الكلمة  لرتاكيب  الصحيح  النظام  استخدام   •
العربية عند الكالم .

ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع .  •

التعب3 عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة ,   •
فال هو بالطويل اململ, وال هو بالقص3 املخل.

التحدث بشكل متصل , ومرتابط لفرتات زمنية   •
بالنفس وقدرة عىل  ثقة  ينبئ عن  مقبولة م; 

مواجهة اآلخرين .

غ3  والحركة  واإلGاءات   اإلشارات  استخدام   •
اللفظية استخداما معربا ع; يريد توصيله  من 

أفكار.

الرتكيز عند الكالم عىل املعنى وليس عىل الشكل   •
اللغوي الذي يصوغ فيه هذا املعنى.

يتطلب  ما  عند  بكفاءة  الحديث  مجرى  تغي3   •
املوقف ذلك.

جذابة  بطريقة  الشخصية  الخربات  حكاية   •
ومناسبة.

إلقاء خطبة قص3ة مكتملة العنارص .  •

إدارة مناقشة يف موضوع مع% – وتحديد أدوار   •
من  النتائج  واستخالص  فيها  املشرتك%  األعضاء 

ب% اآلراء التي يطرحها األعضاء.

مهارة القراءة

العربية  اللغة  لتعلم  األسايس  املصدر  القراءة  تعد 
إىل  تحتاج  مهارة  وهي  الصف،  خارج  للطالب 
تدريبات خاصة ومتنوعة . وينبغي أن تقّدم القراءة 
اللغة  تعلم  له  يسبق   W -الذي  املبتدئ  للطالب 
العربية من قبل- بالتدرج، انطالقاً من عىل مستوى 
ثم  املركبة  الجملة  ثم  البسيطة  فالجملة  الكلمة، 

قراءة الفقرة ، ثم قراءة النصوص الطويلة .

يف املرحلة األوىل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن 
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نضع يف حسباننا بعض الصعوبات املتوقعة، التي قد 
يواجهها الطالب. ويف هذه املرحلة ترتبط صعوبات 
الجهرية.  القراءة  يف  خاصة  األصوات  بتعلم  القراءة 
ومن بÛ الصعوبات املتوقعة يف هذا املجال : التمييز 
الحروف  وكذلك  والقصäة،  الطويلة  الحركات   Ûب

التي ترد أحياناً صوائت وأخرى صوامت (و+ي).

بكل  العناية  ينبغي  بالقراءة،  خاصة  مهارات  هناك 
واحدة منها يف وقتها املناسب، وإذا أهملت معالجتها 
يف حينها، تؤدي إىل ضعف يف تعلم القراءة في! ييل 

من مراحل .

والفهم.  التعرف،  ه!:  أساسيتان  مهارتان  وللقراءة 
واملهارات األساسية للتعرف هي:

ربط املعنى املناسب بالرمز (الحرف) الكتا, .  •

القدرة  خالل  من  الكل!ت  أجزاء  عىل  التعرف   •
عىل التحليل البرصي.

التمييز بÛ أس!ء الحروف وأصواتها.  •

ربط الصوت بالرمز املكتوب.  •

التعرف إىل معا2 الكل!ت من خالل السياقات   •
.

وأهم املهارات األساسية للفهم هي :

القدرة عىل القراءة يف وحدات فكرية .  •

فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب.  •

فهم االتجاهات.  •

تحديد األفكار الرئيسة وفهمها.  •

القدرة عىل االستنتاج.  •

هناك نوعان من القراءة، ه�:

الطالب  قدرات  تنمي  وهي  املكثفة:  القراءة   –  ١
قدرته  وتنمية  يقرؤه،  ملا  التفصييل  الفهم  عىل 
األصوات  نطق  وإجادة  الجهرية،  القراءة  عىل 
والكل!ت، وكذلك الرسعة، وفهم معا2 الكل!ت 

والتعبäات.

نصوص  قراءة  عىل  فتعتمد  املوسعة:  القراءة   –  ٢
طويلة، ويدرسها الطالب خارج الصف بتوجيه 
من املدرس، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، 
املوسعة  القراءة  تأخذ  وبذالك  الفهم؛  لتعميق 
ما  اختيار  يف  نفسه  عىل  ليعتمد  الطالب،  بيد 
يريد من كتب عربية، تقع داخل دائرة اهت!مه.

هناك أيضا:

القراءة الصامتة: يوجه املعلم الطالب إىل أن يقرؤوا 
معا2  إىل  للوصول  يناقشهم  ثم  فقط،  بأعينهم 
املفردات، والفهم العام (والفهم الضمني يف املرحلة 

املتقدمة).

يكون  أن  بعد  الطالب  فيها  فيبدأ  الجهرية،  القراءة 
القراءة  إىل  يدفعهم  الذي  الهدف  لديهم  وضح  قد 

الجهرية، كاإلجابة عن سؤال، أو حل مشكلة.

مجاالت مهارات القراءة :

سهل  بشكل  اليسار  إىل   Ûاليم من  نص  قراءة   •
ومريح.
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ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة.  •

معرفة كل�ت جديدة ملعنى واحد (مرادفات ).  •

واحدة(املشرتك  لكلمة  جديدة  معان  معرفة   •
اللغوي).

تحليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة   •
بß بعضها بعضاً.

استنتاج املعنى العام من النص املقروء.  •

التمييز بß األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية يف   •
النص املقروء.

تعرف معاó املفردات الجديدة من السياق.  •

 ßب التي  أو  املتضمنة   óاملعا إىل  الوصول   •
السطور.

حسب  القراءة,  يف  الرسعة  معدل  تكييف   •
األغراض التي يقرأ من اجلها .

العناية باملعنى يف أثناء القراءة الرسيعة وعدم   •
التضحية به.

استخدام املعاجم  ودوائر املعارف العربية .  •

القراءة   عند  املناسبة  والرسعة  املعنى  -ثيل   •
الجهريّة.

صحيحا,  إخراجا  الحروف  وإخراج  النطق  دقة   •
ومراعاة حركات اإلعراب عند القراءة الجهريّة.

مهارة الكتابة:

بقية   ßترتيبها ب الكتابة متأخرة بحسب  تأ5 مهارة 

. ونش7 هنا  القراءة  مهارة  بعد  تأ5  املهارات؛ فهي 
آيل،  أحده�  شقß؛  ذات  عملية  الكتابة  أن  إىل 
املهارات  عىل  يحتوي  اآليل  والشق  عقيل.  واآلخر 
اآللية (الحركية) الخاصة برسم حروف اللغة العربية، 
الجانب  أما  العربية.  يف  والرتقيم  التهجئة،  ومعرفة 
العقيل، فيتطلب املعرفة الجيدة بالنحو، واملفردات، 

واستخدام اللغة.

ظواهر  أهم  ومن  كتابتها.  -يز  ظواهر  لغة  لكل 
ويوليها  املدرس  عليها  يركز  التي  العربية،  اللغة 
من  اآليل  الجانب  عىل  الطالب  تدريبه  عند  أهمية 
الكتابة ما ييل: الضبط بالشكل ( أي وضع الحركات 
القص7ة عىل الحروف وذالك فقط من أجل التعرف 
التحرر من هذه  أساس  اإلعرابية عىل  الحاالت  عىل 
العملية تتطلب فقط مسألة  الحركات تدريجيا ألن 
والتنوين،  الحرف، واملد،  التذكر وامل�رسة) وتجريد 
والتاء  القمرية،  و(ال)  الشمسية،  و(ال)  والشدة، 
املفتوحة واملربوطة، والحروف التي تكتب وال تنطق، 

والحروف التي تنطق وال تكتب، والهمزات. 

مجاالت مهارات الكتابة والخط :

أو  السبورة،  التي يشاهدها عىل  الكل�ت  نقل   •
يف كراسات الخط نقالً صحيحا .

يف  الهجائية  الحروف  كتابة  طريقة  تعرف   •
أشكالها املختلفة, ومواضع تواجدها يف الكلمة 

(األول, الوسط, اآلخر )

تعود الكتابة من اليمß إىل اليسار بسهولة .  •

منفصلة  بحروف  العربية  الكل�ت  كتابة   •
وحروف متصلة, مع -ييز أشكال الحروف.
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وضوح الخط، ورسم الحرف رس� ال يث� اللبس.  •

التي  الحروف  ذات  الكل�ت  كتابة  يف  الدقة   •
التي  وتلك   (  .. هذا  مثل   ) تكتب  وال  تنطق 

تكتب وال تنطق ( مثل قالوا .. )

مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .  •

 ) الكتابة  العربية عند  الكتابة  مراعاة خصائص   •
املد , التنوين, التاء املربوطة واملفتوحة ...) 

مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة .   •

صحيحاً  كتابياً  تلخيصاً  يقرؤه  موضوع  تلخيص   •
ومستويف .

وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد مع÷   •
وصفاً دقيقا, وكتابته بخط يقرأ .

كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما .  •

كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة .   •

االست�رات  بعض  يف  املطلوبة  البيانات  ملء   •
الحكومية .

رسالة  كتابة  تقتيض  التي  للمواقف  الحساسية   •
مراعياً يف ذلك األ3اط الثقافية العربية .

الوحدة الرابعة: التقو�ات واالمتحانات:

١.    مفهوم التقويم:

يتم  التي  اإلجراءات  «مجموع  بالتقويم  يقصد 
أو  8رشوع  أو  بفرد  خاصة  بيانات  جمع  بواسطتها 

بظاهرة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد 
أجل  من  سلفا  محدودة  أهداف  تحقيق  مدى  من 

اتخاذ قرارات معينة».

٢.    معاي# التقويم:

معينة.  معاي�  له  السابق  املفهوم  ضوء  يف  التقويم 
وفي� ييل بعض معاي� التقويم يف مجال تعليم اللغة 

العربية للناطق÷ بغ�ها:

أن  ينبغي  املنهج:  بأهداف  التقويم  ارتباط  أ .   
ملنهج  موضوعي  تحليل  عىل  التقويم  يعتمد 
اللغة العربية، سواء من حيث األهداف العامة 
الرئيسة  املوضوعات  حيث  من  أو  الخاصة  أو 

والفرعية.

ب . شمولية عملية التقويم: تعليم اللغة العربية ال 
يستهدف تزويد الطالب 8جموعة من الحقائق 
فوق  يستهدف  وإ3ا  فقط،  األدبية  أو  اللغوية 
للطالب  املتكامل  الشامل  النمو  تحقيق  ذلك 

عقليا ووجدانيا ومهاراتيا.

تسبق  عملية  التقويم  التقويم:  استمرارية  ت .  
العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها.

ث .  إنسانية التقويم: التقويم الجيد يقوم عىل أساس 
إذ كل منه�  املدرس والطالب  احرتام شخصية 

رشيك يف العملية التعليمية.

الذى  الجيد هو  التقويم  إن  التقويم:  علمية  ج .    
يلتزم أسلوبه وأدواته بخطوات األسلوب العلمي 

واألسس العلمية.

ح .    اقتصادية التقويم: إن التقويم الجيد أيضا هو 
الذى يساعد عىل اقتصاد الجهد والوقت واملال 
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يف إعداده وتطبيقه.

٣.    االختبارات اللغوية

تقويم  أدوات  أهم  من  اللغوية  االختبارات  تعد 
5كن  إذ  العربية  اللغة  تعليم  مجال  يف  الطالب 
بواسطتها تحديد مستوى الطالب يف املهارات اللغوية 

وتقدمهم فيها.  

أ. مواصفات االختبارات الجيدة:

التي تتصف Hا  اللغوية الجيدة هي  إن االختبارات 
ييل:

١.  الصدق: ويقصد به أن االختبار يقيس ما وضع 
بكلSت  5تىلء  الذى  النحو  فاختبار  لقياسه. 
صعبة تتطلب فهم الطالب لها ال يعترب اختباًرا 
جانب  إىل  املفردات  تعرف  يقيس  ألنه  صادقًا، 

القواعد النحوية.

نفس  يعطي  االختبار  أن  به  ويقصد  الثبات:    .٢
النتائج لنفس املجموعة من األفراد  إذا ما طبق 

يف نفس الظروف، وبعد مسافة قصiة.

شخصية   iتأث عدم  بها  ويقصد  املوضوعية:    .٣
الطالب  عالمات  تقدير  أو  وضع  عىل  املصحح 

يف االختبار.

٤.  العملية: ويقصد بها أن االختبار ال يتطلب من 
تطبيقه  أو  كبiا سواء يف وضعه  املدرس جهدا 

أو تصحيحه.

أن  به  ويقصد   :(Discrimination) التمييز    .٥
االختبار يستطيع أن يربز الفروق ب� الطالب.

٢.  أنواع االختبارات اللغوية:

أ. اختبارات مهارة االستSع: 

١.    اختبار �ييز األصوات

(ب)  َجَمل  (أ)  الكلSت:  إىل  التلميذ  يستمع  مثال: 
ُجمل (ج) َجَمل، ثم يطلب منه أن يحدد ما إذا 
كانت الكلSت الثالث متشابهة أم هناك كلمة 

تختلف عن الكلمت� األخري�.

٢.  اختبار الحركة الجسمية 

يده  رفع  التالميذ  أحد  من  املدرس  يطلب  مثال: 
اليمنى، فإذا قام التلميذ بتنفيذ األمر فقد فهم 

السؤال.

٣.  اختبارات الرسم 

كان  إذا  دائرة زرقاء  التلميذ رسم  مثال: يطلب من 
اسمه مبدوءا بحرف متحرك، ورسم دائرة حمراء 

إذا كان اسمه مبدوءا بحرف ساكن.

٤.  اختبار الصور 

بعدها  ويسمع  صورة   التلميذ  عىل  تعرض  مثال: 
عبارة، ويطلب منه تحديد ما إذا كانت العبارة 

تنطبق عىل الصورة أم ال.

٥.  اختبار املحادثة 

٦.  فهم القطع

ب. اختبارات مهارة الكالم:

١. اختبار النطق:

    ويهدف هذا االختبار إىل قياس قدرة الطالب عىل 
ذلك من  ويتم   .Sنطقا سلي العربية  األصوات  نطق 
خالل عدة أساليب منها: أن يرشح املدرس موقفا ثم 
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من  يطلب من الطالب إعادة الرشح، أو أن يطلب 
الطالب قراءة نص أو حوار تعلمه بصوت مسموع.

٢. املنبهات املرئية:

الطالب ساعة كب$ة ويطلب منهم  كأن تعرض عىل 
تكتب  أو  الساعة.  إليه  تش$  الذى  الوقت  تحديد 
بصوت  قراءتها  التالميذ  من  ويطلب  األرقام  بعض 

عال.

٣. املقابلة الشخصية:

الطالب ويسأله  أحد  املقابلة مع  املعلم  يجرى  كأن 
من  املواضيع  يف  بالتدررج  عليها  يرد  أسئلة  عن 
املألوف إىل املجرد حسب املستوى اللغوي، أو يعطيه 

معلومات يعلق عليها.

ت.  اختبارات مهارة القراءة:

١. التعرف عىل املفردات:

٢.  تخمN املعنى:

٣. التعرف عىل العنارص املفتاحية:

٤. التعرف عىل الضTئر واألسTء التي تعود عليها:

:(Skimming) ٥. القشط أو القراءة الرسيعة

٦. فهم القطعة:

ث. اختبارات مهارة الكتابة

١. اختبار النسخ:

أو  املكتوب  النص  من  قطعة  الطالب  عىل  فيعرض 
أو  القطعة  نسخ  منه  يطلب  ثم  منه  معينة  فقرة 

الفقرة بخط يده.

٢.      اختبارات الهجاء:

يف هذا االختبار يقرأ املدرس الكلTت أو العبارات ثم 
يطلب من الطالب أن يكتبوها.

٣.    اختبار بناء الجملة:

ويف هذا االختبار يطلب من الطالب بناء جملة من 
عدة أجزاء مثل الفعل، والفاعل، والضم$، والصفة، 

والظرف.

٤.    اختبار ربط الجمل:

ثم   oأك أو   Nالطالب جملت االختبار يعطى  يف هذا 
حروف  مستخدما  الجمل  هذه  ربط  منه  يطلب 

العطف واألسTء املوصولة.

٥.      التعبيD التحريري املقيد:

يف هذا االختبار يطلب من الطالب أن يكتب حواًرا 
أو فقرات كاملة وفقا إلرشادات أو تعليTت محددة، 

مثل: استخدام مفردات معينة، أو تراكيب معينة.

٦.    التعبيD التحريري املوجه:

النصوص  الطالب كتابة  يف هذا االختبار يطلب من 
وفقا لألشكال املحددة مثل: الحوار، أو املذكرات، أو 

الخطابات الشخصية، أو خطابات الطلب.

 Free) الحر  التحريري   Dالتعب       .٧

:(composition

أي  كتابة حول  التلميذ  من  يطلب  االختبار  يف هذا 
من  النوع  هذا  يف  واملدرس  اهتTمه.  يث$  موضوع 
االختيار  أثناء  للطالب  التوجيه  يقدم  االختبارات 

للتعب$ عن نفسه وليس نحو ما سوف يكتبه.
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تواجه  التي  واالجت�عية  النفسية  املعوقات   -
اللغة  تعليم  برامج  يف  يدرسون  الذين  الطالب 
العربية لغ× الناطقÔ بها يف بيئة لغوية جديدة: 

اللغة  تعليم  برامج  اإلرشاف عىل  تجربتي يف  بحكم 
تواصل  مركز  يف  املغربية  والدارجة  العربية 
بعض  يواجهون  الطالب  أن  نالحظ  الثقافات 

املشاكل النفسية واإلجت�عية: 

العرó من حيث  املجتمع  التعامل مع  مشكلة   -
اللغة والتعدد اللغوي، فلغة التواصل يف الحياة 
العامية  هي  العربية  البدان  كل  يف  اليومية 
بين� لغة الكتاب واألدب واألكاد!ية هي اللغة 
العربية الفصحى فيجد الطالب نفسه يف تحدي 

تعلم اللغتÔ معا.

حيث  من   óالعر املجتمع  مع  التأقلم  مشكلة   -
املتعلم  عىل  يجب  لذى   ، والتقاليد،  العادات 
أن يدرس ويتعرف عىل معا( الحضارة العربية 
اللغة  طبيعة  مع  يت�ىش  حتى  البلد  داخل 
املتعلمة، وذلك يساعد عىل فهم الفكر السائد 

يف اللغة ألنها نقطة اإلتصال والتواصل بينه�. 

اختالف املحاورين يف الجنس والعمر، ومشكلة   -
الخوف من ردود الفعل الساخرة أحيانا عندما 
يخطئ املتعلم يف كلمة معينة أو يستخدها يف 
غ× الساق فيسخرون منه، وهذا يؤدي بهم إىل 

اإلحباط.

الدراسية،  الفصول  داخل  الثقافية  التعددية   -
ومشكلة التواصل مع املجتمع.  

شعور  من  ذلك  ومايرافق  بالغربة  الشعور   -
بالعزلة والوحدة.

مشكلة الرصاع الثقايف والتنوع اللغوي.  -

الطبيعة النفسية للمتعلم والفروق الفردية،   -
وهي تختلف من شخص إىل آخر. وهنا يجب الوقوف 
عىل دوافع التعلم عند املتعلمÔ حيث أن لها أهمية 
كب×ة يف نجاح املتعلم أو فشله يف العملية التعليمية 
من  املحفزات  أو  الدوافع  فهذه  ثانية،  لغة  ودراسة 
شأنها أن تقود املتعلم للتواصل واإلتصال واستخدام 
اإلندماج  يحقق  وبالتايل  متطلباته  لقضاء  اللغة 
الناجح يف بيئة جديد وبالتايل يكتسبون اللغة بشكل 

أكL سالسة.

يف  تساهم  التي  والحلول  واملقرتحات  التوصيات 
الطالب  لها  يتعرض  التي  واملشاكل  الصعوبات  حل 
 Ôيف برامج تعليم اللغة العربية لغ× الناطق Ôاملسجل

بها: 

جميع  ودعم  العربية،  اللغة  نرش  يف  التوسع   -
العا(  أو   óالعر العا(  يف  املبذولة  الجهود 

اإلسالمي،

تعزيز الثقة باللغة العربية  -

مراجعة وتطوير املناهج الدراسية تعليم اللغة   -
 Ôبع تأخذ  التي  بها   Ôالناطق لغ×  العربية 
األعتبار العادات االجت�عية التي تساعد املتعلم 
عىل التغلب عىل الحاجز النفيس اتجاه املجتمع 
بشكل  توظيفا  كيفية  عىل  األساتذة  وتدريب 

صحيح يف التدريس، 

تحفيز املتعلمÔ للتحدث بشكل عفوي، وعدم   -
اللغوية  األخطاء  كل  عىل  املستمر  الوقوف 

لتفادي اإلحباط

وأهدافهم  الطالب  احتياجات  عل  الوقوف   -
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تلك  مع  الدروس  ملال�ة  اللغة  دراسة  من 
العربية،  اللغة  تدريس  االحتياجات إلن عملية 
وخاصة تدريسها لألجانب، تقتيض، أوال، تحديد 
األهداف واملرامي واألغراض (دينية، اجتØعية، 
باإلضافة  هذا  طبية...).  ثقافية،  اقتصادية، 
تعلم  أهداف  يرجعون   ðالباحث معظم  أن  إىل 
اللغة العربية إىل كون املتعلم يف حاجة إىل أن 
العربية  اللغة  استعØل  عىل  القدرة  يكتسب 
طريق  عن  بغ$ه  االتصال  يف  ناجحا  استعØال 
أن  ثم  والكتابة،  والقراءة  واملحادثة  االستØع 
,تلك معجØ لغويا يستطيع التعب$ من خالله 
كذلك  يقرأ  وأن  املتنوعة،  القضايا  مختلف  عن 
واملعجمي  الثقايف  رصيدها  يرتبط  نصوصا 
والرتكيبي واألسلو2 بالحاجات اللغوية والثقافية 
وباملواقف التواصلية األك4 تداوال، هذا باإلضافة 
الرتاكيب  من  جديدة  مجموعة  اكتساب  إىل 
واألساليب اللغوية والقواعد النحوية والرصفية.

يصلح  ما  الطالب،   ðب الفردية  الفروق  مراعاة   -

للبعض قد ال يكون مناسبا آلخرين.

فهناك من  التعلم  أساليب  اإلعتبار   ðبع األخذ   -
يتعلم عن طريق األسلوب املر@ وبالتايل يحتاج 
وهناك  التعلم،  عند  مرئية  إيضاح  وسائل  إىل 
من يتعلم بشكل سمعي وهؤالء يحتاجون إىل 
السمعي  مجال  يف  الحديثة  للوسائل  التعرض 
البرصي، وهناك من يتعلم بشكل حرF وبالتايل 
فيها بشكل  ليشارك  أنشطة متنوعة  إىل  يحتاج 

 .Hبد

 All Students Are Created Equally and
DiMerently

العربية  اللغة  تدريس  أساليب  تطوير  رضورة   -  
تطوير  Oافيها  الحديثة  التقنيات  وتوظيف 

الوسائل السمعية والبرصية. 

- إعداد ونرش برامج تعليم العربية عن بعد ورصد 
املوارد املادية والتداريب الالزمة لألساتذة 

التطبيقية  اللسانيات   ،(٢٠١٣ حسن:(  مالك،   -
عشمة،خالد  ٣)أبو  اللغات  وتعلم  تعليم  وقضايا 
حسð:(٢٠١٥)،تعليم العربية للناطقð بغ$ها يف ضوء 

اللسانيات التطبيقية،

تعليم  لربامج  التعليمية  املواد  إعداد  يف  عمل  دليل   -
اللغة 

لغ$  العربية  اللغة  تعليم  طعيمة،  أحمد  رشدي   -
املنظمة  منشورات  وأساليبه،  مناهجه  بها:   ðالناطق
الرباط،  اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة-إيسيسكو، 

١٩٨٩م

العربية  اللغة   ،(٢٠١٤ أحمد:(  إبراهيم  صومان،   -
وطرائق تدريسها

كلغة  العربية  ملدريس  مهنية  معاي$  العش،  مهدي   -
لغ$  العربية  لتعليم  األول  الدويل  املؤgر  أجنبية، 
الناطقð بها، مركز تعليم اللغة العربية، معهد تعليم 
اللغات، جامعة دمشق، ٢٧-٢٩ مايو ٢٠٠٤، ص١١-٢٣.

 ðمدرس تكوين  منهاج  –املغرب.  بنلحسن  محمد   -
بغ$ها   ðللناطق العربية  اللغة  تعليم  يف   ðمتخصص

الهوامش:
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�ؤ�ر ٢٠١٤

النحو  (أستاذ  املغرب.   - علوي  إس�عييل  محمد   -
واللسانيات، شعبة اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب، 
جامعة السلطان موالي سلي�ن، بني مالل – اململكة 

املغربية)

 social and  ,(٢٠١١)  Sugar, Shadi Magali  -
 psychological problems in teaching Arabic
 to non-native speakers to other Arab voice

network, http://www.voiceofarabic.net

 American Council on the Teaching of  -

Foreign Languages - ACTFL: https://www.
/actß.org

https://teach.com/what/teachers-teach/  -
/learning-styles

 Online handbook developed under the  -
 auspices of the National Middle East

(Language, Resource Center (NMELRC

 L’éducation dans un monde multilingue.  -
Document cadre de l’UNESCO

خصائص مدرسي اللغة العربية وبرامج التداريب 
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مش6لة�املنا�23الدراسية�ا.-اصة�بتعليم�اللغة�العر#ية�! �تركيا
تحليل�محتوى�كتاب�(;يا�نتعلم�العر#ية)

�للصف�التاسع�! �مدارس�األئمة�وا.-طباء�دراسة�تقوCمية

مر ّ
محمد نور الن

مدرس، جامعة اديامان الحكومية، تركيا

املقدمة:

مثل  أجنبية  لغة  تركيا  يف  الضاد  لغة  تكن   �     
ليست  معها  األتراك  فعالقة  والفرنسية،  اإلنكليزية 
عالقة لغة فحسب، ألن العربية لغة الدين اإلسالمي، 
والعرب واألتراك عاشوا موحدين تحت راية اإلسالم، 
منذ بدايات التاريخ اإلسالمي حتى اليوم، تحت اسم 
الدولة العثíنية بوصفها شكال من أشكال الحضارة 
اللغة  هذه  والعباسية.  األموية  كالحضارة  اإلسالمية 
كانت  بأن  العتيدة  الدولة  هذه  ثقافة  يف  ترسخت 
وجه  عىل  العربية  األبجدية  من  لغتها  حروف 

الخصوص.

    ولذلك ال يتعلق اهتíم الحكومة الرتكية املتميز يف 
تعليم اللغة العربية ألبنائها بالحاجة الدينية األساسية 
كقراءة القرآن أو نطقه يف املíرسات الدينية األخرى، 
للثقافة  األخرى  امليادين  يف  اللغة  تعلم  حتى  أو 
اإلسالمية مثل الفقه والتفس- والتصوف فحسب، بل 
تعداها - رغم أهميتها باعتبارها ركيزة أساسية- نحو 
الحديثة،  لرتكيا  الريادي  الحضاري  بالدور  اإلحساس 
واقتصادية  سياسية  اعتبارات  من  به  يتعلق  وما 
واجتíعية، فرضتها ظروف تحسن العالقات املختلفة 

ب6 تركيا والعا� العر5.

املميزة  املكانة  هذه  الرتكية  الدولة  جسدت      
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للغة العربية من خالل زيادة حضورها يف املنظومة 
من  الدراسية،  مراحلها  اختالف  وعىل  التعليمية، 
باملرحلة  مروًرا  الثانوية  إىل  االبتدائية  املرحلة 
الجامعية، وخصوصاً  املرحلة  إىل  املتوسطة، ووصوًال 
كليات اإللهيات التي تحرض فيها اللغة العربية بقوة 

يف مناهجها الدراسية.

     فاملناهج الدراسية  - عموًما - من أهم املشكالت 
أي   - فهي  ناجحة،  تعليمية  عملية  أي  تواجه  التي 
املناهج الدراسية - من العنارص األربعة الرئيسة يف 
الطالب،  (املعلم،  جانب  إىل   – التعليمية  املنظومة 
اللغة  تعليم  ميدان  يف  أهميتها  وتزداد  املدرسة)، 
األجنبية لتكون ÿثابة العمود الفقري يف هذا امليدان، 
فحسب،  ِاألساسية  التواصل  أداَة  فقط  ليست  فهي 
إ,ا أيًضا الناقل الفعيل للثقافة، ومصدر رئيس لتعلم 

الدارس اللغة الثانية بعد لغته األم. 

     من هنا يُعد وضع املناهج الدراسية، يف ميدان 
من  واحًدا  بها،  الناطق4  لغ6  العربية  اللغة  تعليم 
املوضوع  بهذا  املهتم4  تواجه  التي  التحديات  أهم 
سواء أكانوا معلم4 أم متعلم4، وخصوًصا يف الدول 
اللغة  فيها  تحرض  والتي       تركيا،  مثل  اإلسالمية 
وقراءة  الصالة  مثل:  اليومية،  العبادات  يف  العربية 
الفقه  من  األخرى  اإلسالمية  الثقافة  وألوان  القرآن 
األساسية  مصادرها  أن  اعتبار  عىل   ... والتصوف 

مكتوبة باللغة العربية.

أوًال - التعريف �وضوع البحث

١-  - مشكلة البحث: 

    عىل الرغم من وجود اللغة العربية يف تركيا يف كل 
املراحل التعليمية، فإن حضورها الفعيل ال يبدأ إال يف 

املرحلة املتوسطة (األAة والخطباء)، حيث تعّد مادة 
األمر  وهذا  الدراسية،  مناهجها  يف  وأساسية  ملزمة 
ذاته ينطبق عىل املرحلة الثانوية (األAة والخطباء) 
التي تُدرس فيها مادة أساسية، فضًال عن عدد كب6 من 
مدارس األوقاف الخاصة املنترشة يف كل مدن تركيا، 
وعدد من املسابقات التي تقيمها هذه املدارس ب4 
طالبها، وبخاصة مدارس األAة والخطباء يف كل عام، 
ومسابقات محلية كربى لتشجيع تعلم اللغة العربية.

ما  هل  هو:  املهم  السؤال  فإن  عليه،  وبناء      
مناهجها  يف  الرتكية  والخطباء  األAة  مدارس  تقدمه 
تخّول  وهل  العربية؟  اللغة  لتعلم  كاف  الدراسية 
والخطباء  األAة  الدراسية يف مدارس  املقررات  هذه 
يف املرحلة الثانوية دارسيها القدرة عىل إتقان اللغة 

العربية، واالطالع عىل ثقافتها؟ 

٢ -  أهمية البحث:

أهمية  من  أهميته  البحث  هذا  يستمد        •
يف  العميل  ودورها  عموًما،  الدراسية  املناهج 
ما  وخصوصاً  التعليمية،  األتراك  الطلبة  حياة 
والخطباء  األAة  العربية يف مدارس  اللغة  Lثله 
التي تنترش عىل نحو واسع، ويف ازدياد مطرد يف 

تركيا اليوم.

•      تبدو أهمية البحث الكربى يف أنه يتعرف 
إىل آخر طريقة لوزارة الرتبية الرتكية يف تقديم 
اللغة العربية لطالب مدارس األAة والخطباء يف 
املرحلة الثانوية، بوصفها لغة أجنبية لها مكانتها 
املميزة يف تركيا، خصوًصا أن الكتاب املستهدف 
طالب  عىل  قُرر  جديد  كتاب  هو  التحليل،  يف 

الصف التاسع ٢٠١٦ -٢٠١٧.

مشكلة المناهج الدراسية الخاصة بتعليم اللغة العربية في تركيا
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عن  الكشف  هو  البحث  أهمية  من  يزيد  ما    •
تجاوز  التي  تركيا،  يف  العربية  اللغة  مكانة 
الدور  إىل  الدينية  الحاجة  اليوم  حضورها 
اجتÕعية  قضايا  من  به  يرتبط  وما  الحضاري 

وسياسية واقتصادية. 

خالل  من  يحاول  أنه  أيًضا  البحث  أهمية  من   •
نقده للكتاب، وما ورد يف توصياته أيًضا، تقديم 
رؤية مقرتحة لبعض التصورات البحثية لتعديل 
أو انجاز كتاب يحقق الهدف املنشود يف تعليم 
اللغة العربية لطالب مدارس األÿة والخطباء يف 
املرحلة الثانوية يف تركيا، أو غ#ها من املراحل 

الدراسية. 

اللغة  نتعلم  (هيا  كتاب  البحث:  حقل   -  ٣

العربية) – كتاب الطالب والتدريبات – الصف 

التاسع وزارة الرتبية الرتكية، ٢٠١٦.

٤ -  أهداف البحث:  

(هيا  كتاب  محتوى  تناسب  مدى  إىل  التعرف   •
نتعلم اللغة العربية) مع مستوى طالب مدارس 

األÿة والخطباء يف املرحلة الثانوية يف تركيا.

(هيا  كتاب  محتوى  ب,  تطابق  مدى  معرفة   •
مدارس  يف  أهدافه  مع  العربية)  اللغة  نتعلم 

األÿة والخطباء الرتكية.

٥  - أسئلة البحث:  

مع  الكتاب  محتوى  يتناسب  مدى  أي  إىل    •
مستوى طالب املرحلة الثانوية؟

إىل أي مدى يحقق محتوى الكتاب أهدافه؟    •

٦- منهج البحث وأدواته: 

    يعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل، الذي 
فرضته طبيعة البحث من جمع البيانات وتحليليها، 
بالتحديد، ألن  التحلييل  الوصفي  املنهج  اعتمد  وقد 
استخدامه يف مجال تحليل كتب تعليم اللغة العربية 
:كن من دراسة أثرها املتوقع عىل الدارس,، وذلك 
واستنتاج  فيها،  الشائعة  واالتجاهات  القيم  بتحليل 
الدارس,  قيم  عىل  أثر  من  تحدثه  أن  :كن  ما 
الكافية  املعرفة  بالطبع يف ضوء  وذلك  واتجاهاتهم، 

بخصائص الدارس, الذين ألفت لهم الكتب .١

    نعتقد أن املنهج الوصفي التحلييل هو األقرب إىل 
 Õدراسة محتوى الظاهرة أو البيانات، وخصوًصا في
يتعلق بالكتب املدرسية، بحيث تكمن أهميته أوًال 
تقدم  التي  البيانات  التعب# عنها كميًا من خالل  يف 
كيفيًا،  تعب#ًا  عنها  تعرب  وثانيًا  دقيًقا،  علميًا  وصًفا 
ثم  ومن  بعمق،  الظاهرة  فهم  خالله  من  نستطيع 
إىل  والوصول  تفس#ها  تقديم  عىل  القدرة  امتالك 

نتائج علمية دقيقة. 

ولضÕن الوصول إىل الدقة العلمية، وتنفيذ خطوات 
فيه  يحدد  بتصميم معيار  الباحث  قام  املنهج،  هذا 

:Fأدوات البحث الالزمة عىل النحو اآل

بصورة  البحث  اهتّم  وتحليله:  الكتاب  وصف   -١
والتدريبات  الطالب  كتاب  بوصف  أساسية 
يف  الثانوي  األول  الصف  أو  التاسع  للصف 
حيث  من  تركيا،  يف  والخطباء  األÿة  مدارس 
واملحتوى  اللغوي  واملحتوى  الكتاب  إعداد 

الثقايف وطريقة عرض املادة وما يتعلق بها.

التي  والبيانات  املعلومات  بعد  النتائج:  تفس#   -  ٢
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من  للبحث  بد  ال  كان  البحث،  إليها  توصل 
نتائج  إىل  للوصول  علمية،  بطريقة  تفس¾ها 

دقيقة لتقييم محتوى الكتاب املذكور.

٧- املفاهيم اإلجرائية:

الكتاب املدريس: إنه كتاب تعليمي مخطط   -١
وهادف ومحدد، ال يحتوي عىل املعلومات والبيانات 
فقط، وإ/ا يحتوي هذه املعلومات مرتبة من السهل 
إىل الصعب، ومن البسيط إىل املركب، ومن املحسو 
إىل املجرد، ومضافًا إليها األنشطة الصفية والالصفية 
والتدريبات الرضورية التي تعد تقييً: فوريًا ومرحليًا 

ال بد منه يف العملية التعليمية .٢

الرسمي  الكتاب  فهو  له  اإلجرا@  تعريفنا  أما      
كل  الدولة عىل  تفرضه  والذي  املدارس،  املقرر عىل 
طالبها، وهو األداة التي تستخدمه املؤسسة الرسمية 
وعي  يف  ومفاهيمها  أفكارها،  تكريس  يف  الحكومية 

الطلبة الدراسJ يف مدراسها. 

مدراس األ.ة والخطباء: حتى نهاية العهد   -٢
العث:M كانت املدراس الدينية تحمل اسم «مدراس 
الواعظJ»، أما اسم مدارس األQة والخطباء فقد ظهر 
الرتكية  يف عام ١٩١٣، واستمر بعد قيام الجمهورية 
أربع  فيها ملدة  الدراسة  نفسه، وكانت  االسم  تحت 
سنوات، ثم أغلقت هذه املدراس عام ١٩٣٠، بسبب 
يف  جديد  من  تشكلت  ثم  آنذاك،  السياسية  الحالة 
إطار دورات لرتبية األQة والخطباء، و^ تفتح بشكل 
رسمي إال يف عام ١٩٥١، ونالت اهت:ًما يف السنوات 
ٍيف  انترشت بشكل واسع  وبناء عليه  األخ¾ة،  العرش 

كل املدن الرتكية . ٣

دينية،  مدارس  أنها  فهو  اإلجرا@:  تعريفنا  أما      

ترشف عليها مديرية الشؤون الدينية يف وزارة الرتبية 
الرشعية  تعليم   Jب املدارس  هذه  وتجمع  الرتكية، 
فهي  األخرى،  العلمية  اإلنسانية  والعلوم  اإلسالمية 
تدريس  جانب  إىل  والكالم  والتفس¾  الفقه  تدرّس 
الفيزياء والرياضيات وغ¾ها، وال يقترص خريجوها يف 
دخولهم الجامعات عىل كليات اإللهيات فحسب، إ/ا 
مثل  األخرى  الجامعية  الفروع  كل  بإمكانهم دخول 

الطب والهندسة وغ¾ها من الفروع.

ثانياً- اإلطار النظري للبحث:

تحديات تعليم اللغة العربية يف تركيا:

تركيا  العربية يف  اللغة  لتعليم  املراقب  يالحظ       
الحكومة  تخطوها  متسارعة  خطوات  هناك  أّن 
الرتكية يف تعليم أبنائها اللغة العربية ٤، منها إدخال 
اختيارية  االبتدائية ك:دة  املرحلة  العربية يف  اللغة 
الفرنسية  مثل  األخرى،  األوربية  اللغات  جانب  إىل 
االهت:م   هذا  يف  ساهم  وقد  واألملانية،  اإلنكليزية 
استجابة  جاءت  أنها  أهمها  عديدة  عوامل  املتميز 
الحكومة   تنتهجها  التي  االنفتاح  لسياسة  طبيعية 
املستويات  مختلف  عىل   oالعر العا^  عىل  الرتكية 
السياسية واالجت:عية واالقتصادية واإلعالمية، والحًقا 
مليون    ٣ تركيا (حوايل  إىل   Jالسوري  Jالالجئ تدفق 
لعدد  الحكومة  افتتاح  عن  فضًال   (٢٠١١ عام  بعد 
كب¾ من كليات العلوم اإلسالمية  (االلهيات)  يف كل 
الجامعات  الرتكية تقريبًا، حتى إن بعض  الجامعات 
كلية  مثل  العربية  باللغة  كاملة  أقساًما   افتتحت 
االلهيات يف جامعات مدن ماردين ويلوا  أو  اآلداب 

واسربطة. 

    وتتأكد مؤرشات هذا االهت:م من خالل زيادة 
عدد املتعلمJ الراغبJ بتعلم اللغة العربية، وتنظيم 

مشكلة المناهج الدراسية الخاصة بتعليم اللغة العربية في تركيا
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املؤ�رات واملسابقات السنوية بخصوص تعليم اللعة 
العربية، أو حتى االمتحانات التي تفرضها الجامعات 
كرشط إلكØل الدراسات العليا، وهو ما فرض البحث 
عن أفضل السبل يف الوصول إىل تعلم اللغة وإتقانها، 
إال أن هذا األمر يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق 

هذا الهدف املنشود. 

    أول هذه التحديات هو طبيعة املناهج التعليمية 
أك! من  القواعد  باألساس عىل  تركز  التي  التقليدية 
الحياة  القواعد يف ميادين  تلك  بتطبيقات  اهتØمها 
ما  وهو  الخ،  واملطعم...  والسوق  كاألرسة  اليومية 
منها  يبدأ  التي  اليومية  بالحوارات  فق*ة  جعلها 
متعلمو اللغات، باإلضافة إىل أن املرفقات االلكرتونية 
وظيفة  أي  تؤدي  ال  شكلية   - اإللكرتو2  القرص   –

حقيقية فيها.

طرائق  عىل  يعتمدون  الذين  املدرسون  وثانيها: 
لقواعد  السلبي  التلق5  عىل  تقوم  قد7ة  تدريس 
النحو العر; بطريقة جافة، دون االهتØم بتطبيقاتها 
الحياتية، باإلضافة لعدم خضوعهم لدورات تعليمية 

خاصة بتعليم اللغة العربية لألجانب.

وب5  الرت?  يتعلمه  ما  ب5  الكب*  الفارق  وثالثها:   
ونعطي  العربية،  للغة  تعلمه  من  الرئيسة  حاجته 

عىل ذلك مثال5:

انتشاًرا  األك!  الدينية: وهم  الحاجة  أصحاب  األول: 
ب5 متعلمي اللغة العربية يف تركيا، ألن تعلمها رشط 
أسايس لفهم اإلسالم سواء تعلق األمر بالقرآن والسنة 
التي  النصوص  الكب* جًدا من  بالكم  أو تعلق األمر 
وتصوف  وتفس*  فقه  من  اإلسالمي  الدين  تتناول 
باللغة  كتبت  التي  الدينية  الكتابات  من  وغ*ها 
العربية، بينØ يتعلم األتراك اللغة العربية املعارصة 

التي تختلف عن اللغة العربية الكالسيكية  -كالفرق 
التي  التي كتب بها اإلمام الغزايل، واللغة  اللغة  ب5 
ما  فيها  يجدون  ال  والتي   - القرضاوي  اإلمام  كتب 

يلبي نهمهم يف معرفة الدين اإلسالمي.

الثا2: أصحاب الحاجة السياحية: بكل أنواعها الدينية 
الُسيّاح  نسبة  أن  خاصة  الرتفيهية،  أو  الطبيعية  أو 
العرب ، وباألخص من دول الخليج تتزايد باستمرار، 
وهو ما ولد حاجة ماسة للغة العربية، ألن السياحة 
تسهم بنسبة كب*ة يف الدخل القومي الرت?، وتكمن 
املشكلة يف أن هؤالء السياح يتكلمون اللغة العربية 
الفصحى،  عن  كث*ًا  تختلف  التي  العامية  باللهجة 
العرب، وكØ هو معروف  الكث* من  يتقنها  التي ال 
نفسها  العربية  الدول  العربية يف  اللغة  أساتذة  فإن 
األحيان،  غالب  يف  العامية  باللهجة  دروسهم  يلقون 
فكيف يكون حال األتراك إذن؟ ألن لكل بلد لهجته 

أو رUا لكل قرية لها لهجتها الخاصة بها. 

      والنتيجة املهمة هي أن تعلمهم للغة العربية 
مع  أكان  سواء  املنشود  التواصل  لهم  يحقق  ال 
الحاجة الدينية أم الحاجة السياحية، وما يزيد األمر 
تعقيًدا هو أن اللهجة العامية منترشة أك! بكث* من 
العربية الفصحى التي تلقى بها الخطابات الرسمية 
وخطبة الجمعة، وتستعملها قلة قليلة من القنوات 
التلفزيونية، قياًسا إىل الكم الكب* من القنوات التي 
العرب  يفهمها بعض  التي ال  العامية  اللهجة  تتكلم 
أنفسهم كالقنوات التونسية أو املغربية أو اللبنانية٥ .  

     تبذل وزارة الرتبية الرتكية جهًدا كب*ا يف زيادة 
وصل  والتي  والخطباء  األZة  ثانوية  مدارس  عدد 
 Øعددها عام  ٢٠١٤، إىل ٢٠٧٤ مدرسة يف تركيا، ك
الدرايس   العام  يف   ٩١٦٢٠ من  الطالب  عدد   ارتفع 
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، يف ٢٠١٤، و�  ٢٠٠٠- ٢٠٠١، إىل ٤٥٠٩٦٩ طالبًا٦  
يقترص حضور اللغة العربية يف املناهج عىل الحصص 
الدراسية وهي خمس عرشة حصة، أربع لكل صف 
 äالصف األخ أما  التاسع والعارش والحادي عرش،   –
اتجهت  إóا  حصص٧،  ثالث  كان  فقد  الثانوية  من 
الحكومة إىل تطوير مناهج تعلم اللغة العربية من 
خالل التغيä املستمر لها، وإقامة املسابقات السنوية 
يف هذه املدراس عىل مستوى تركيا، والتي تستهدف 
تعلم اللغة العربية من جوانب عديدة مثل الشعر 

والنحو واألناشيد واألدب والحكاية وغäها.

بحاجة  تركيا  يف  العربية  اللغة  أمر  أن  نعتقد       
إىل اسرتاتيجية جديدة قادرة عىل تلبية أكرب قدر من 
حاجات املتعلم: وإشباع رغباتهم نحو تعلم اللغة 
العربية، ويكون من أولويات هذه االسرتاتيجية وضع 
الكتاب  ألن  الطموح،  هذا  يحقق  تعليمي  كتاب 
اكتساب  عىل  الدارس:  يساعد  الذي  هو  الجيد 
الجوانب  معرفة  وعىل  املنشودة،  اللغوية  املهارات 
الثقافة  التي يريدون اإلملام بها، وعىل فهم  اللغوية 

التي يتعلمون لغتها . ٨

ثالثًا - وصف الكتاب وتحليله  ٩

١- البيانات العامة:

عنوان الكتاب: هيا نتعلم اللغة العربية – كتاب   -١
الطالب والتدريبات

عرفان  دامäجي،  الدين  صالح  املؤلف::  أسGء   -٢
رضوان،  بنت  حمäاء  ألتون،  سليGن  اشك، 

محمد كورت، حمäاء نازيل تان.

املرشف: د.م اردينج دوغرو.  -٣

تدقيق لغوي: د.م حسن اكرّش.  -٤

بارش جان، رسدار دامä جان،  التصميم:  خرباء   -٥
سامي شاليك.

٦-  خبä تطوير الربمجة: حسن توبال.

äاإلرشاد: إرساء دام äخب  -٧

خبä االختبارات: محمد عاكف كراكوش.  -٨

رقم الطبعة: األوىل بلد النرش: تركيا  -٩

باشق  دار  الرتكية،  الرتبية  وزارة  النرش:  دار   -١٠
للنرش.

تاريخ النرش: ٢٠١٦.  -١١

أجزاء الكتاب: احتوى الكتاب عىل ست وحدات،   -١٢
دروس،  ثالثة  عىل  احتوت  منها  وحدة  وكل 
واحتوى كل درس عىل عنارص لغوية متعددة، 
وهي االستGع إىل العبارات، ثم إكGل الفراغات 
والتمرينات لبعض القواعد النحوية ثم الحوار، 
كل درس،  واألنشطة خلف  التدريبات  وجاءت 
الكتب  وليس يف كتاب منفصل كG كان حالها 

الدراسية القدSة.

٢– اإلخراج: للوصول إىل تحليل محتوى دقيق 

يف  الكتاب  إخراج  معالجة  من  البد  علمي، 

:Bعنارص متعددة وهي عىل النحو اآل

عدد الصفحات: ٣٤٥ صفحة.  -١

طباعة الكتاب:   -٢

تقريباً)  سم   ١٩+٢٧) متوسط  الكتاب:  حجم   •
الثانوية،  للمرحلة  مناسبًا  الكتاب  حجم  ويعد 
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وكتاب  الطالب  كتا�  ب�  جمع  أنه  خصوًصا 
التدريبات يف كتاب واحد حجم الكتاب. 

بألوان  ملونة  مادة  من  يتكون  الغالف:  شكل   •
وهي  واألبيض)،  والرمادي  (األحمر  مختلفة 
األمامي،  الغالف  يف  متناسبة  متناسقة  ألوان 
راحة  وتعطي  لالنتباه،  ملفتة  فاتحة  وألوان 
الغالف  أما  انتباهه،  وتجذب  للطالب  نفسية 
والرمادي، وهي  واألسود  األزرق  فكان  الخلفي 
ألوان غامقة ال تثü االنتباه جيًدا، كö استخدم 
األمامي  وجهيه  يف  تقليدية  بصورة  الغالف 
مناسبة   üغ وهي  كرتونية،  رسوما  والخلفي 
جيدة  إشارة  كانت  وقد  الثانوية،  للمرحلة 
اإلرهاب  من  التحذير  يف  الخلفي  الغالف  يف 
كفية  إىل  يرشدهم   öك املتعددة،  وأساليبه 

االستعانة بالرشطة وقت الحاجة إىل ذلك. 

وهو  الكرتون،  من  التجليد  صنع  التجليد:   •
مناسب لطالب املرحلة الثانوية.

نوع الورق: أبيض وكان مناسبًا مع ألوان الكتابة   •
املتعددة، وهو ما جعل الكتابة واضحة والقراءة 

ممكنة. 

معظم  بالشكل  ضبطت  الحروف:  تشكيل   -٣
الكلöت، والنصوص والرتاكيب الواردة يف كتاب 
الطالب والتدريبات املرفقة به، وذلك رغم عدم 
كثüة  أحاي�  يف  بالشكل  الضبط  إىل  الحاجة 

نتيجة تكرار الكلöت أو بساطتها.

اللغوية:  الرتاكيب  خطأ  أو  املطبعية  األخطاء   -٤
كانت األخطاء قليلة بخصوص هذا املجال، فعىل 
«أهال  كان  األوىل  الوحدة  عنوان  املثال  سبيل 

أو  بالثانوية»  «أهًال  هو  والصحيح  للثانوية»، 
استخدام كلمة «دوالب» بدًال من كلمة خزانة، 
السيارة،  عجالت  تعني  «دوالب»  كلمة  ألن 
واألمر ذاته ينطبق عىل كلمة «طبلية» بدًال من 

كلمة طاولة صغüة ص١٥١.

املقدمة: ال توجد مقدمة للكتاب.  -٥

فهرس املحتويات:   -٦

     احتوى الكتاب عىل فهرس للمحتويات عىل شكل 
التي  والدروس  الوحدة،  عنوان  فيها  يب�  قاFة 
درس،  بكل  الخاصة  الصفحات  ورقم  تحتويها، 
الدروس  أو  املعلومات  عن  البحث  يسهل   öم
فيه  يوضع   H الفهرس  هذا  أن  إال  املطلوبة، 
ورودها  من  الرغم  عىل  للتدريبات  إشارة  أي 
الطالب  (كتاب  األصيل  الكتاب  عنوان  يف 

والتدريبات).

العناوين الداخلية: يشتمل الكتاب عىل محاور   -٧
األول  الدرايس  اليوم  محور  وهي  متعددة، 
مروًرا  النشيطة  والحياة  األرسة  إىل  املدرسة  يف 
باملجتمع الفاضل وصوًال إىل العطلة والهوايات، 
إال أن هذه العناوين H توضح بالشكل املطلوب، 
عناوين  بدون  النصوص  هذه  وضعت  بحيث 
 ،٨٤  ،٧٨  ،٥٩  ،٣٩  ،٢١ الصفحات  توضحها، 
وغüها من نصوص الكتاب، فضًال أنه H توضع 
كالعناوين  فمثًال  نشاط  بكل  الخاصة  العناوين 
التي تدل عىل القراءة ، أو االختبار ، القواعد، أو 
االستöع أو باقي األنشطة التعليمية، إRا اكتُفي 
أو  أكمل،  الكلمة،  اخرت  املبارش  بالسؤال  فقط 

استمع، تحدث ...الخ.
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عدد الدروس: احتوى الكتاب عىل ١٨ �ا� عَرش   -٨
درًسا يف ست وحدات، انتظمت كل ثالثة دروس 
هذه  احتوت  وقد  مستقلة،  وحدة  يف  منها 
الدروس عىل نصوص للقراءة واالستÚع الحوار، 
مع تزيî الدروس باألمثال والحكم، والرتاكيب 
اللغوية العربية مع إشارات نحوية قليلة، فضًال 
أن  بيد  دا"اً،  بالدروس  املرتبطة  األنشطة  عن 
التي يستغرقها  التأليف * تذكر الحصص  لجنة 
تعليم الدرس الواحد، أو الخطة الدرسيّة للكتاب 

الجديد.

وسائل  والصور  الرسوم  تعد  والرسوم:  الصور   -٩
يف  عنها  االستغناء  5كن  ال  أساسية،  إيضاح 
الكتاب  صور  وجاءت  التعليمية،  العملية 
 – جًدا  القليلة  الصور  بعض  عدا  ما   - كلها 
النصوص  كرتونية، معربة عن  تخطيطية  رسوما 
اللغوية  الرتاكيب  أو  الكلÚت  أو  والحوارات 

املستهدفة يف الدروس.    

نتعلم  (هيا  مقرر  استخدم  اللغوي:  ٣-املحتوى   
ماعدا   – الفصحى  العربية  اللغة  العربية)  اللغة 
عنوان الكتاب وقا"ة املفردات والتعبBات الجديدة 
باللغة  كتبت  فقد  الدرايس،  املقرر  بها  ختم  التي 
كل  ويف   ،�Úالث وحداته  يف  والرتكية-  العربية 
امللحقة  والتدريبات  الدروس،  وحوارات  النصوص، 
بتلك الدروس، واألهم أنه * يستخدم أي لهجة من 
أنه * يستخدم أي  العربية، فضًال  العامية  اللهجات 
األم  اللغة  الرتكية  اللغة  أو حتى  لغة وسيطة أخرى 

للطالب الدراسî لهذا الكتاب.

    فُّض عنوان الوحدة األوىل (مرحبًا للثانوية) عىل 
ثالثة دروس مرتابطة يف موضوعها، جاء الدرس األول 

«نتعرف  والثا�:  املدرسة»،  يف  األول  «اليوم  بعنوان 
عىل مدرستنا» والثالث «وقت الدرس»، وقد لوحظ 
تركيز هذه الوحدة بشكل كبB عىل مهارة االستÚع 
دون غBها من املهارات اللغوية املعروفة (االستÚع 
تم  االسرتاتيجية  هذه  والكتابة).  والقراءة  والكالم 
الدرس  الكتاب، فمثًال يف  االعتÚد عليها يف وحدات 
األول من أصل سبع عرشة خطوة متسلسلة للدرس 
كان فيها االستÚع تسع مرات، وقد تنوعت أشكاله 
العبارات  إىل  استمع   :Nاآل الشكل  عىل  وأهدافه 
الفراغات،  أكمل  ثم  الكلÚت  إىل  استمع  وأعدها، 
العبارات  إىل  استمع  اكتبها،  ثم  األسئلة  إىل  استمع 
وتأمل  الكر5ة  اآلية  إىل  استمع  التمرين،  وأجر 
استمع  التمرين،  وأجر  الجمل  إىل  استمع  معانيها، 
النص وأجر  التي بî قوسî، استمع إىل  الجمل  إىل 

التمرين، استمع إىل الحوار ثم أعده. 

وقد  ومقالية،  حوارية  القراءة  نصوص  جاءت      
االستÚع،  مع  الحوار  منها:  متعددة  بطرق  عرضت 
الحوار مع الصور، أو مقالية مع الصور، وقد احتوت 
(ص١٤٣  نص  من   Sأك عىل  أحيانا  الدروس  بعض 
أو يف  الشقة» ص١٤٧)،  لإليجار» و»مشهد  «الشقة 
الرياضة،  أمارس  الثالث:  الدرس  يف  الرابعة  الوحدة 
أيًضا أكS من نص ص ٢٢٨ و ص٢٣١، وهناك نصوص 
حوارية طويلة جًدا كÚ يف الوحدة الخامسة الدرس 

الثالث، ص ٢٧٢- ٢٧٣.

املفردات،  للكتاب  املؤلفة  اللجنة  جمعت  وقد      
ست  إىل  عددها  وصل  التي  الصور-  مع  ومعانيها 
عرشة كلمة – كان بعضها بعيًدا عن موضوع الدرس، 
ووضعت يف مقدمة الدرس، وحتى يستفيد الطالب 
منها يف التعبB عن أفكاره، واهتÚماته باللغة العربية 
نحوية  بقواعد  الكتاب  زودت   Úك الكتاب،  هذا  يف 
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ضمني،  بشكل  املوضوع  تخدم  ومناسبة،  قليلة 
كالضÌئر، وأسÌء اإلشارة، واملثنى، والعدد وغ�ها.

الطالب،  بكتاب  ألحقت  فقد  التدريبات،  أما       
وî تفصل يف كتاب خاص كÌ كان حالها يف الكتب 
من  متعددة  أشكال  فيها  واستخدمت  القدòة، 
أو  الفراغ  ملء  من  املتنوعة  والتطبيقات  األسئلة، 
إكÌله أو التوصيل بü الكلÌت والصور وغ�ها من 
األسئلة املرتبطة بعنوان الدرس، إضافة إىل التطبيقات 
التي طُبقت عىل النصوص الجديدة، إال أنها مرتبطة 

باملوضوع األسايس للدروس.

     كÌ أدخلت يف الكتاب آيات من القرآن الكريم 
ولكنها  ص٢٤٩،  النبوية  األحاديث  أو   ،١٥ ص٢٤٨، 
أنها  أو  النص،  من  كجزء  حوار  صيغة  عىل  جاءت 

استÌع يقصد منه تأمل معانيها.

الست  الوحدات  من  وحدة  كل  زودت   Ìك      
بقا>ة من الكلÌت الجديدة التي جاءت يف إحدى 
أّن  الرغم من  تدريباته. وعىل  أو يف  النص  خطوات 
هذه كلÌت يف القوائم هي تكرار ملا جاء يف الدروس، 
فإنها جاءت طويلة وكث�ة جًدا، مثًال الوحدة الثالثة 
 üمن مئة وسبع Cت الجديدة أكÌكانت قا>ة الكل
الكتاب يف كل وحدة  كلمة ص١٩٨ -١٩٩، كÌ زود 
نفسك»  «اخترب  سمي  باختبار  الست  وحداته  من 
التي  املختلفة  اللغوية  املهارات  تعزيز  منه  يقصد 

اكتسبها يف الدرس.

بقا>ة (عرش صفحات) سميت  الكتاب       وختم 
كل  يف  الواردة  الجديدة»  والتعب�ات  «املفردات 
الرتكية، ورتبت هذه  اللغة  الكتاب مع ترجمتها إىل 

القا>ة ترتيبًا أبجديًا. 

باملهارات  للكتاب  املؤلفة  اللجنة  اهتمت       وقد 
والكالم  والقراءة  االستÌع  الشه�ة:  األربع  اللغوية 
جاءت  بحيث  متوازن،  غ�  بشكل  ولكن  والكتابة، 

مهارة االستÌع أكC من غ�ها من املهارات األخرى.

نصوص  عىل  الكتاب  احتوى  الثقايف:  املحتوى   -٣
موضوعات  عىل  تركز  وكلÌت،  وحوارات 
ووطنية  واقتصادية  واجتÌعية  دينية  متعددة 
وسياحية،  وروحية  واخالقية  وتربوية  وعلمية 
يومية  حوارات  النصوص  هذه  تضمنت  وقد 
األصدقاء  والبيت  والسوق  واألرسة  املدرسة  يف 
 Ìك الحياتية،  الحياة  واألنشطة  والهوايات 
تتعلق  أخالقية  قيم  عىل  النصوص  احتوت 
واملجتمع  الخلق  حسن  مثل  واملجتمع  بالفرد، 
الحوارات  هذه  مثل  أن  شك  وال  الفاضل، 
رضورية ومفيدة للطالب يف حياته املستقبلية، 
وتشكل عامل جذب يف دراسته للكتاب، فمثًال 
للثانوية»،  «مرحبًا  األوىل  الوحدة  عنوان  جاء 
األول  «اليوم   : منها  األول  الدرس  عنوان  وكان 
مناسبة  املوضوعات  هذه  فمثل  املدرسة،   يف 
الجديدة  املرحلة  يف  الطالب  حال  مع  ومتفقة 
(الثانوية) بعد املرحلة املتوسطة، ومع مدرسته 

الجديدة.  

البحث  خرج  الكتاب  عىل  الباحث  اطالع  وبعد 
Uالحظات عديدة منها: 

املحتوى الثقايف لنصوص الحوار التي استخدمت   -١
حياتية  موضوعات  ذو  القراءة  مهارة  أجل  من 
األوىل  الوحدة  عنوان  مثل  ويومية  اجتÌعية 
(مرحبا للثانوية)، كÌ أن عنوان الوحدة الثانية 
يف  أو  والسوق،  بيتي  دروسها:  وموضوعات 
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يومية  موضوعات  هي  االلكرتو�،  السوق 
معارصة يستفيد منها الطالب يف مس�ة حياته 

املستقبلية.

املجتمعات  يف  للثقافة  وصًفا  يقدم  ال  الكتاب   -٢
العربية، رغم أهميته ملن يدرس اللغة العربية 
والنصوص  الصور  ألن  بها،   íالناطق غ�  من 
العربية،  للحياة  وصًفا  قدمت  لو  والحوارات 
وثقافته  الطالب  معرفة  تزيد  بالرضورة  فهي 
وتكّون موقفا إيجابيًا من الناطقí بها، ومن ثم 
تساعد عىل تعلم اللغة العربية بطريقة أسهل 

وأقوى.  

إ"ا  جديد،  ثقايف  $حتوى  التدريبات  تأت   &  -٣
الهدف  وكان  الدرس،  يف  جاء  ملا  تكراًرا  كانت 
الواردة  املعلومات والقيم  األسايس منها ترسيخ 

يف الدرس.

يف  والحوارات  النصوص  يف  الواردة  األس1ء   -٤
االجت1عي  الوسط  مألوفة وشائعة يف  معظمها 
سمراء،  ليىل،  يوسف،  مصطفى،  مثل:  للطالب 
األس1ء  هذه  وتلعب  أحمد،  محمد،  رجب، 
الناحية  من  إيجابيًا  دوًرا  واملألوفة  القريبة 

النفسية يف تعلمهم للغة العربية. 

ست  من  الكتاب  يتكون  املادة:  عرض  طريقة   –٥
وحدات، وتحتوي كل وحدة عىل ثالثة دروس، 
عىل  به،  خاصة  متنوعة  تدريبات   Aتأ ثم 
ومختلفة  ومرقمة  متسلسلة  خطوات  شكل 
الطالب  يستطيع  حتى  ومضمونها،  هدفها  يف 
أو  الدرس،  يف  اكتسبها  التي  املعلومات  ترسيخ 
اللغة  يف  أفكاره  عن  التعب�  يف  استخدمها  ر$ا 

العربية.

    تنوعت طرق عرض مادة الكتاب بí الحوار والنص 
املقايل، فضًال عن بعض الرتاكيب اللغوية واملفردات 
مهارات  يف  والتدريب  التمرين  يف  استخدمت  التي 
االست1ع والكالم والكتابة، وقد تضمن الكتاب بصورة 
للمرحلة  املناسبة  النحوية  القواعد  بعض  ضمنية 

الدراسية الثانوية.

ترسيخ  يف  مهمة  وظيفة  للتدريبات  كان  ك1        
عن  فضًال  ومراجعتها،  الدرس  يف  الواردة  املعلومات 
املعلومات،  لتلك  الطالب  استخدام  آلية  مراقبة 
اتصاله مع  مواقف حياتية مشابهة يف  والخربات يف 
أن  والالفت  العربية،  اللغة  يتقن  ممن  أو  العرب 
صيغة التدريبات أو األسئلة املوجودة داخل الدرس 
أجر Oرينا،  أو  الفراغ،  امأل  األمر، من  بصيغة  كانت 

:Aاستمع إىل، وقد جاءت عىل الشكل اآل

ملء الفراغات من القاTة يف أعىل النص.  -١

املوضوعة  املناسبة  بالكل1ت  الفراغات  إك1ل   -٢
أعىل النص.

توصيل الكل1ت مع الصور املناسبة لها.  -٣

كتابة الكل1ت أو الجمل.  -٤

أجر التمرين لبعض الرتاكيب اللغوية.  -٥

إك1ل الحوار بالكل1ت الناقصة.  -٦

ترتيب الكل1ت لتكوين جمًال مفيدة.  -٧

نفسك»)  «اخترب  (عنوانها  الست  االختبارات  لعبت 
لكل وحدة  التي جاءت خلف كل وحدة درسية – 
الطالب  مراجعة  يف  كب�ًا  دوًرا   – واحد  اختبار 
التي حصل من الدرس، ولعل األهم فيها  ملعلوماته 
هو اختبار الطالب لنفسه، حتى يتأكد الطالب من 
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وصوله إىل املعلومة وتنفيذها بشكل صحيح.

رابعاً: تحليل النتائج ونقدها

البيانات العامة واإلخراج:  -١

بعد القيام بوصف الكتاب وتحليله سعى البحث إىل 
استنتاج النتائج وتفس8ها عىل الشكل اآل4:

اللغة  نتعلم  «هيا  الدرايس  املقرر  مواصفات   -١
الصف  أو  الثانوي  األول  للصف  العربية» 
الصفحات,  عدد  حيث  من  مناسبة  التاسع، 
وطباعة الكتاب, وحجم الخط، وشكل التغليف، 
حجم  أن  عن  فضًال  الورق،  ونوع  والتجليد، 
صفحات  عدد  إن  إذ  مناسب،  غ8  الكتاب 
الوحدة األوىل ستون صفحة وعىل ثالثة دروس، 
والشك أن رس هذا الحجم الكب8 من الصفحات 
إىل  األحيان  غالب  يف  يؤدي  الذي  التكرار  هو 
اللغة  ومن  منه،  الطلبة  نفور  ثم  ومن  اململ، 
رgا  املدرّس  أن  واألهم  التعلم،  من  املستهدفة 
بالكامل يف  تدريسه  من  ينتهي  أن  يستطيع  ال 
الوقت املحدد يف الخطة الدراسية للكتاب، ألن 
وحدات  كل  عىل  ينطبق  صفحة   oالست عدد 
الكتاب ودروسه، كp أنه غ8 مناسب يف تصميم 
األلوان،  مسألة  يف  خصوصاً  الخارجي  شكله 
الطالب  تجذب  زاهية  ألوانًا  يستخدم  ال  ألنه 

لدراسته.

ال يحتوي الكتاب عىل مقدمة تبo فيه اللجنة   -٢
أو  املدريس،  الكتاب  هذا  فكرة  نشوء  املؤلفة 
التي  واألهداف  واملنطلقات  األسس  لنا  توضح 
ألف بها هذا الكتاب، ومن ثم افتقر الكتاب إىل 
والنتيجة  تدرسيه،  كيفية  توضح  طريق  خارطة 

الكتاب  املثىل يف استخدام  الطريقة  أننا خرسنا 
يف  املؤلفة  اللجنة  إرشادات  حتى  أو  وتدرسيه 
تعاملنا مع الكتاب، وذلك عىل الرغم من وضع 
مخطط يف الصفحة األوىل منه، يبo فيه العنارص 
الوحدة  متخًذا  وحدة،  كل  منها  تتألف  التي 
نعده  أن  نستطيع  ال  ولكننا  أ|وذًجا،  األوىل 
مخططًا للكتاب، ألنه يهتم بأمور شكلية واضحة 
الجديدة،  الكلpت  الصفحة،  رقم  مثل:  أصًال، 

االختبار، وغ8ها.

وسهل  واضح  بشكل  املحتويات  فهرس  ُوِضع   -٣
يف الكتاب، بحيث يستطيع الطالب أو املدرس 
من  أسهل  بشكل  درس  أو  وحدة  إىل  العودة 

االطالع عليه يف فهرس املحتويات.

جيد،  بشكل  الداخلية  العناوين  رُتبت   -٤
واستطاعت الدروس أن تحقق هدف الوحدات 
املستهدفة وتعكسها بشكل صحيح، رغم تقص8 
والحوارات  للنصوص  عناوين  وضع  يف  الكتاب 

الواردة يف الدرس أو التدريبات. 

مناسبة  غ8  أنها  إال  مناسب،  الدروس  عدد   -٥
عليها  يغلب  كث8ة  تدريبات  من  تحتويه   pفي
أطول،  وقتًا  يستغرق  والذي  املفيد  التكرار غ8 
عىل  الحصول  حساب  عىل  بالرضورة  وسيكون 
عدد  أن  خصوًصا  الكتاب،  من  العامة  املنفعة 
الحصص الدراسية ال يتناسب مع حجم الكتاب 

ومعلوماته.

٦-   الصور والرسوم عربت عن النصوص والحوارات 
بشكل  استخدامها  وتم  اللغوية،  والرتاكيب 
مكثف، إال أن هذه الصور كانت صوًرا تخطيطية 
وليست صورا فتوغرافية حية، رغم توفر األخ8ة 
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الشبكة  مواقع  يف  أو  املعارصة  حياتنا  يف  بك�ة 
الدولية، ونعتقد أن هذا االستخدام للصور صار 
املرحلة  طالب  حتى  يناسب  يعد   Øو قدÚًا، 
الصور  استخدام  من  بد  ال  فكان  االبتدائية، 
الفوتوغرافية الحية التي ترتك أكرب األثر يف نفوس 
الغاية املنشودة من تدريسها،  الطالب وتحقق 
كÿ أكدت أغلب نظريات التعلم املعارصة، بل 
يف  ذلك  من  أبعد  تذهب  النظريات  بعض  إن 
املتحركة  الصور  استخدام  تأكيدها عىل رضورة 
أو الفيديو ملا لها من عامل جذب وأثر قوي يف 
الدراسية  املراحل  كل  ويف  طالب  وعي  تكوين 

من االبتدائية إىل الثانوية.

٢ - املحتوى اللغوي:

الثانوية،  املرحلة  للطالب  مناسب  املحتوى غ-  كان 
يف نصوصه وحوارته، ألن الطالب الذين ينتسبون إىل 
ثانويات األ3ة والخطباء يف تركيا Ø يدرسوا بالرضورة 
ومن  املتوسطة،  املرحلة  يف  والخطباء  األ3ة  مدارس 
إال  العربية  اللغة  يأ4 طالب ك� ال يعرفون من  ثم 
األحرف أو بعض الكلÿت، والنتيجة اصطدم الطالب 

بكتاب ذي مستوى عال، فينفرون منه. 

يف  األربع  اللغوية  املهارات  حضور  من  بالرغم      
فإن  األجنبية،  تعلم  كتب  يف  أسايس  وهذا  الكتاب، 
الكتاب طغى عليه مهارة االستÿع بشكل كب-، من 
ثم غطت عىل املهارات األخرى مثل الكالم والقراءة 
من خالل  االستÿع  أن  أيًضا  املعلوم  ومن  والكتابة، 
يف  املطلوب  بالشكل  تستخدم  ال  املرفقة  الصوتيات 
املدراس الحكومية الرتكية، ألسباب كث-ة منها ضيق 
املدرس? يف  أو عدم جدية  الصف  أو ضبط  الوقت 

التعامل معها وعدم إدراك أهميتها. 

     رغم استخدام الكتاب للحوارات، وهي طريقة 
محمودة يف الكتب املدرسية يف تعلم اللغة العربية 
لغ- الناطق? بها، فإنها سارت بطريقة متدرجة من 
الكث-، مÿ جعلها طويلة نسبيًا ص٣٢٣،  القليل إىل 
أو طويلة جداً ص ٢٧٢ - ٢٧٣، لنص واحد، يف دروس 
الوحدات األخ-ة، فضالً عن استخدام أك� من نص 
وحتى  وص١٤٧،   ١٤٣ ص  يف   ÿك الواحد،  للدرس 
ما  وهو  الدروس  تدريبات  يف  النصوص  هذه  تكرار 

يجعلها مملة، عالوة عىل أنها صعبة وطويلة.

الكتاب،  التكرار اململ عىل محتوى       كÿ سيطر 
إذ يتألف كل درس من خمس عرشة خطوة مرقمة، 
مع تنوع أشكال تناول هذه الخطوات ب? املهارات 
اللغوية، وهذا ما يفرس لنا حجم الكتاب الكب- الذي 

ال يناسب الحصص الدرسيّة املخصصة له.

للثقافة  مناسبًا  كان  الثقايف:  املحتوى   -  ٣
الثانوية،  املرحلة  لطالب  العمرية  واملرحلة  املحلية 
بتقديم ما هو معارص ويومي حيا4  اهتم  باعتباره 
من مثل: بيتي والسوق، السوق االلكرتوR، أو سعي 
التواصل  التعاون  أو  التسامح  ثقافة  لخلق  الكتاب 
والصدق مع األخرين بطريقة حضارية، مثًال: درس 
حسن الخلق، أو درس الشخصيات املثالية، أو دعوته 
إىل النشاطات الثقافية يف الدرس األخ- من الكتاب.

الثقايف معلومات عن  الكتاب يف مضمونه  قدم      
الرتكية  املدن  أسÿء  فذكر  العربية،  باللغة  تركيا 
الثقافة  تقديم  أيًضا  الكتاب  ينقص  ولذلك  وغ-ها، 
العربية، ملا لها من دور يف معرفة الخلفية الثقافية 

للغة املتعلمة. 

منظم  بشكل  املادة وضعت  طريقة عرض   -٧
ومتسلسل، مستخدمة بذلك اسرتاتيجية واحدة من 
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�هيد  وهي  السادسة،  الوحدة  إىل  األوىل  الوحدة 
مع  الحوار  أو  والنص  واالست�ع  بالكل�ت  للدرس 
الت�رين ثم التدريبات املرتبطة بأهداف كل درس، 
 Ûوختمت كل وحدة من وحدات الكتاب باختبار ذا
يقوم به الطالب «اخترب نفسك» وهو مفيد ورضوري، 
حتى يتأكد الطالب من حصوله عىل التعلم الصحيح 

للغة العربية. 

- آراء معلمي اللغة العربية يف كتاب  خامساً 
الصف التاسع يف مدراس األ�ة والخطباء: 

مدريس  استجابات  من  عينة  ييل  في�  نرصد       
مدينة  والخطباء يف  األ(ة  مدراس  العربية يف  اللغة 
اديامان١٠  الرتكية وبعض مناطقها، كعينة الستجابات 
يوجد يف هذه  تركيا، حيث  الكتاب يف  مدريس هذا 
املدينة ست مدارس لأل(ة والخطباء، فجاءت العينة 

:Ûكاآل

وال  جداً،  صعب  الكتاب  هذا   : بال١١  عيل  املدرس 
هذه  طالب  كل  ليس  إذ  التاسع،  الصف  يناسب 
املتوسطة  املدارس  خريجو  هم  الثانوية  املرحلة 
لأل(ة والخطباء، وهذا يعني أن بعضهم ال يعرفون 
العربية، فكيف ستكون  اللغة  الحروف من  إال  ر<ا 
استجابتهم لكتاب يبدأ يف الوحدة األوىل من قواعد 

املثنى؟

أحمد شليك ١٢: الكتاب مكثف وال يناسب مستوى 
طالب املرحلة الثانوية (الصف التاسع)، وال يستخدم 
جمًال بسيطة، فمثًال يستخدم يف الدرس األول تراكيب 
عن).  و(بعيد  من)  (قريب  مثل  من  صعبة  لغوية 

أعتقد أنه يحتاج إىل تعديل يف العام القادم. 

فائق دوران١٣  : مشكلة هذا الكتاب أنه ال ينتقل من 

البسيط إىل املعقد بخطوات متسلسلة، فضًال عن أن 
املرفقات الصوتية غH متوفرة حتى اآلن.

بالحسبان  الجديد  الكتاب  يأخذ  : ال  بيالن١٤  محمد 
مستوى الطالب يف الصف التاسع، خصوًصا أن نسبة 
كبHة منهم ال يتخرجون يف املدرسة املتوسطة لأل(ة 
والخطباء، والنتيجة قد يأÛ طالب إىل الصف التاسع 
ال يعرفون حتى األحرف األبجدية، فضالً أن الكتاب 
يحتوي عىل أخطاء من مثل صفحة ٢٤، ولكني أعتقد 
ان الكتاب كان موفقاً يف فقرة استخدام الفراغات أو 

تدريبات الدروس. 

مناسب   Hالتاسع غ الصف  كتاب   : يلدرم١٥  مهتاب 
إىل  بحاجة  ألنه  الطالب،  يفهمه  وال  التاسع،  للصف 
�هيد للطالب يف بداية السنة حتى يستطيعوا التكيف 
معه، فضًال عن خطوات الدروس غH مناسبة، ألن هذا 
الكتاب باألساس ُجهز لطالب يعرفون اللغة العربية 
جيداً، أما نصوص الكتاب فصعبة وأعىل من مستوى 
طالب الصف التاسع، ألن بعض الطالب الذين جاؤوا 
مدارس  من طالب  يكونوا   P املتوسطة  املرحلة  من 
األ(ة والخطباء، وال يعرفون األبجدية العربية، لذلك 
املرحلة  طالب  يناسب  وال  منظم   Hغ الكتاب  جاء 

الثانوية (الصف التاسع). 

صعبة،  الكتاب  هذه  طريقة  باكر:  العابدين  زين 
وموضوعاته ال تناسب مستوى طالب املرحلة الثانوية 
(الصف التاسع)، ألن الكتاب بُني عىل أساس أن كل 
(األ(ة  الثانوية  باملرحلة  يلتحقون  الذين  الطالب 
(األ(ة  املتوسطة  املدارس  يف  يتخرجون  والخطباء)، 
من  بد  ال  جديد  كتاب  أي  أن  والصحيح  الخطباء)، 
أن يأخذ <ستوى الطالب ومعرفتهم باللغة العربية. 

مستوى  يناسب  وال  صعب  الكتاب   : إنان١٦  سعيد 
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الصف  والخطباء-  (األ�ة  الثانوية  املرحلة  طالب 
التاسع)، وµ يتقبله طالب الصف نظراً لهذه الصعوبة، 
ألنه يوجد كثÔ من الطالب µ يدرسوا يف املتوسطة 
أ�ة وخطباء، وأعتقد أنه أعىل من مستوى الطالب 
بحسبانه  يأخذ  تعديل  إىل  بحاجة  وهو  الثانوية، 

مستوى طالب هذه املرحلة.

سف� دشبواك ١٧: هذا الكتاب ال يتوافق مع مستوى 
ليس  ألنه  والخطباء)،  (األ�ة  التاسع  الصف  طالب 
بالرضورة أن يكون طالب هذه املرحلة من خريجي 
املتوسطة (األ�ة والخطباء)، و,كنني القول: إن هذا 
الذين  الطالب  مستوى  مع  حتى  يتوافق  ال  الكتاب 
ألنه  والخطباء)،  (األ�ة  املتوسطة  املرحلة  درسوا يف 

كتاب صعب، يجب تعديله واألفضل تغيÔه.

مروة أرماغان١٨ : أنا مدرَسة جديدة يف مهنة التعليم، 
إال أنني صدمت بصعوبة هذا الكتاب، وأعتقد أن ما 
باملجمل،  الكتاب وصعوبته صحيح  عن  زمال;  قاله 
الثانوية  املرحلة  هذه  مستوى  مع  يتوافق  ال  وأنه 
تغيÔه  أو  تعديله  مع  أنني  ك<  والخطباء)،  (األ�ة 

بشكل كامل، وهو األفضل طبًعا. 

سادساً - مقرتحات وتوصيات البحث: 

اللغة  «نتعلم  هيا  املدريس  الكتاب  تعديل    -١
تأخذ  جديدة  اسرتاتيجية  ضمن  العربية»، 
بالحسبان عدد الحصص الدراسية التي تناسب 
املدرس  الكتاب ومحتواه، حتى يستطيع  حجم 
تقديم كل املعلومات الواردة يف الكتاب املدريس.

تكون  مستقلة  Gقدمة  الجديد  الكتاب  تزويد   -٢
الكتاب،  فكرة  نشوء  ظروف  توضح  واضحة، 
فضًال عن أنها توضح بنية الكتاب، وآلية تقد,ه 

الثانوية،  املرحلة  يف  والخطباء  األ�ة  لطالب 
للتعامل  األفضل  الطريقة  لنا  ترسم  أن  واألهم 

مع الكتاب الجديد.

التوازن يف تقديم الكتاب املدريس بM املهارات   -٣
والقراءة  والكالم  االست<ع  األربع:  اللغوية 

والكتابة، دون طغيان مهارة لغوية عىل أخرى.

إضافة صور فوتوغرافية حية إىل املقرر الدرايس،   -٤
تتناسب واملرحلة العمرية، وتضمM هذه الصور 
الصور  لهذه  ملا  واإلسالمية،  العربية  بالثقافة 
الكتاب  تجاه  للطالب  قوي  جذب  عامل  من 
بالثقافة  الكتاب   Mتضم أن  فضًال  الدرايس، 
من  إيجابيًا  موقًفا  سيكون  واإلسالمية  العربية 
الناطقM بها، ك< يُعد موقًفا تربويًا تسعى إليه 

الكتب املدرسية. 

فضًال  فيديو،  Gقاطع  الدرايس  الكتاب  تزويد     -٥
أو  املتحركة  للصور  ملا  الفتوغرافية،  الصور  عن 
اللغة  تعليم  النظÔ يف  أثر منقطع  الفيديو من 
املناهج  إليها  تسعى  أصبحت  التي  األجنبية، 
وال  متقدمة،  بتكنولوجيا  املتقدمة  املعارصة 
عىل  بل  تركيا،  يف  صعبة  املهمة  هذه  تبدو 
طالب  كل  زودت  الرتكية  فالحكومة  العكس 
الصف  وخصوًصا  تركيا،  يف  الثانوية  املرحلة 
التاسع، بحواسيب جديدة ومتطورة، فضًال عن 
والخطباء مزودة  األ�ة  أن كل صفوف مدارس 

بسبورات وحواسيب ذكية.

سواء  الكتاب  بنية  كل  يف  السؤال  تغيÔ صيغة   -٦
داخل خطوات الدرس أو يف التدريبات امللحقة 
ألن  املضارعة،  صيغة  إىل  األمر  صيغة  من  به، 
صيغة األمر تعد من الطرق الكالسيكية التقليدية 
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التي تكرس التفك� السلطوي يف الالشعور عند 
الطالب الدارس� لها.  

يدرسون  الذين  للمعلم�  دورات خاصة  إقامة   -٧
يف  الطرق  أفضل  يعرفوا  حتى  الجديد،  الكتاب 
الجديد، وتسجيل  الدرايس  املنهاج  التعامل مع 
عىل  الكتاب  وتطوير  له،  استجاباتهم  ودراسة 
الوحيدون  املؤìنون  ألنهم  مالحظاتهم،  أساس 

الذين يناط بهم توصيل هذا الكتاب للطالب.

إزالة التكرار اململ من خالل التقليل من عدد   -٨
األنشطة يف الدروس، مع التوصية بتعميقها يف 
يجعله  ما  وهو  الدرس،  يف  امللحقة  التدريبات 
املخصصة  الدرسية  الحصص  مع  بعدها  مناسباً 

له.

املصادر واملراجع املستخدمة يف البحث: 

وزارة الرتبية يف تركيا، كتاب الطالب والتدريبات،   -١
الصف التاسع، هيا نتعلم اللغة العربية، األ*ة 

والخطباء، انقرة، ٢٠١٦.  

٢-  فرح سلي4ن املطلق، املوسوعة العربية - الكتاب 
املدريس، املجلد السادس عرش، التصنيف: تربية 

وعلم نفس، ، ص٧٦. 

العلوم  يف  املحتوى  تحليل  طعمية،  رشيد   -٣
اإلنسانية، مفهومه - أسسه - واستخدماته، دار 

الفكر العر@، القاهرة، ٢٠٠٤، ص٤٦١.

محمد نور النمر، مشاهدات من معاناة األتراك   -٤
http://www.turkpress. .للغة العربية، ٢٠١٥

٥١٠٨/co/node

تحليل   ،  Wiaam Mohammad Syairozi  -٥
محتوى كتاب «اللغة العربية» للصف الخامس 
 Jurnal Pendidikan Bahasa ماليزيا،  يف 
.٢ (٢), ٢٠١٥ ,Arab dan Kebahasaaraban

اللغة  بحث يف سلسلة  بن حميد،   Nتر محمد   -٦
امللك سعود، معهد  يديك، جامعة  العربية ب� 

للغة العربية، بدون تاريخ، ص٣.

 -٧

 Mustafa Öcal, Medresetü›l Eimme
 ve›l –Huteba›dan İMAM HATİP
 LİSELERİNE Bizim Okullarımız,

 Önsöz

https://tr.wikipedia.org/  -  -٨
B٠mam_hatip_lisesi٪wiki/٪C٤

https://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_do  -٩
_٢٠١٦_٢٥١٠٤٦٠٢/٠١_٠٦٠٦١١٤٥/syalar

   dogmdersprogramirenkli.pdf

٪A٣٪https://ar.wikipedia.org/wiki/٪D٨  -١٠
A٪D٨٥٪٨٪D٩٪A٨٪٧A٪D٨٪AF٪D٩٪D٨

٨٦٪D٧٪٩
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اإلنسانية،  العلوم  يف  املحتوى  تحليل  طعمية،  رشيد    .١
العر�،  الفكر  دار  واستخداماته،   - أسسه   - مفهومه 

القاهرة، ٢٠٠٤، ص٤٦١.

٢.   املوسوعة العربية -  الكتاب املدريس،  املجلد السادس 
سليÞن  فرح  نفس،  وعلم  تربية  التصنيف:  عرش، 
http://www.arab ency.com/ar/٪ املطلق، ص٧٦. 
D٨٨٪٨٪AD٪D٩٪D٨٪A٨٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٨
٪AA٪D٨٪D٨٣٪٨٪D٨٤٪٩٪D٩٪A٧٪AB/٪D٨٪
AF٪D٨٥٪٨٪D٨٤٪٩٪D٩٪A٧٪D٨٪ A٨٪D٨٪A٧

.٨A٪D٩٪B٣٪D٨٪B١٪٪D٨

Mustafa Öcal, Medresetü›l Eimme ve›l –    .٣
 Huteba›dan İMAM HATİP LİSELERİNE

Bizim Okullarımız, Önsöz

٤.    من املفيد اإلشارة إىل أن النظام التعليمي يف تركيا، 
يعتمد عىل املنظومة الرباعية يف مراحله الدراسية قبل 
سنوات  وأربع  لالبتدائية،  سنوات  أربع  أي  الجامعية، 
املتوسطة  املرحلة  ففي  للثانوية،  ومثلها  للمتوسطة، 
ينقسم الطالب ب7 التعليم العام وب7 التعليم الديني 
الثانوية  املرحلة  يف  أما  والخطباء،  األ9ة  >ثله  الذي 
عىل  تركز  علمية  ثانوية  مثًال  فهناك  أشكالها،  فتتنوع 
وغIها،  ورياضيات  وكيمياء  فيزياء  العلمية:  املواد 
التي تركز عىل املواد  العلوم اإلنسانية،  وهناك ثانوية 
األدبية، كÞ توجد ثانويات مهنية متعددة مثل الثانوية 
تختص   Þك والتقنية،  والزراعية  والصناعية  الصحية 
ثانويات االناضول بالطالب املتفوق7 يف هذه املرحلة.

األتراك  معاناة  من  مشاهدات  النمر،  نور  محمد   -   .٥
http://www.turkpress.co/  .٢٠١٥ العربية،  للغة 

٥١٠٨/node

B٠mam_٪https://tr.wikipedia.org/wiki/٪C٦.   - ٤
hatip_lisesi

https ://dogm.meb.gov.tr/meb_iys_do  .٧
_٠٦٠٦١١٤٥ _٢٥١٠٤٦٠٢ /٠١ _٢٠١٦ /syalar

  *   dogmdersprogramirenkli.pdf

٨.  - محمد ت̂ر بن حميد، بحث يف سلسلة اللغة العربية 
العربية،  للغة  معهد  سعود،  امللك  جامعة  يديك،  ب7 

بدون تاريخ، ص٣.

تحليل   ،  Wiaam Mohammad Syairozi  -   .٩
يف  الخامس  للصف  العربية»  «اللغة  كتاب  محتوى 
 Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan ماليزيا، 
Kebahasaaraban, ٢ (٢), ٢٠١٥. تم االستفادة من 

هذا البحث يف تنظيم الهيكل املنهجي للبحث.

١٠.   - مدينة زراعية تركية، تقع يف الجنوب الرشقي من 
النمرود  جبل  مثل  شهIة  تاريخية  مواقع  فيها  تركيا، 
من  املهمة  الدينية  األمكنة  عن  فضالً  جندرا،  وجرس 
مثل قرب الصحا� الجليل صفوان بن املعطل، كÞ £ر 
فيها أكرب انهار تركيا، وتشتهر بزراعة الرز والتبغ، ويبلغ 
https://ar.wikipedia. .عدد سكانها ٢٠٠ ألف نسمة
٪A٨٪٧A٪D٨٪AF٪D٩٪D٨٪A٣٪org/wiki/٪D٨

.٨٦٪D٩٪A٧٪D٨٥٪٨٪D٩

١١.  - عيل بال – مدرس الصف التاسع يف مدرسة بورصة 
مدينة  اإلناث)–  بـ(  والخطباء خاصة  لال9ة   (TOP )

اديامان . 

مدرسة  يف  التاسع  الصف  مدرس   – شليك  أحمد   -   .١٢
مدينة  بـ(الذكور)–  خاصة  والخطباء  لأل9ة  صفوان 

اديامان.

الهوامش
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مدرسة  يف  التاسع  الصف  مدرس   - دوران  فائق   –   .١٣
(اإلناث)–  بـ  والخطباء  لأل�ة  آرصوي  عاكف  محمد 

مدينة اديامان.

مدرسة  يف  التاسع  الصف  مدرس   - بيالن  محمد    -   .١٤
بـ  خاصة  والخطباء  لأل�ة  آرصوي  عاكف  محمد 

(اإلناث)–  – مدينة اديامان.

١٥.   -  مهتاب يلدرم – مدرسة الصف التاسع يف مدرسة 
مدينة  بـ(الذكور)–  خاصة  والخطباء  لأل�ة  اديامان 

اديامان.

مدرسة  يف  التاسع  الصف  مدرس   – إنان  سعيد   -    .١٦
الشهيد نجاä ساين لأل�ة والخطباء خاصة بـ (الذكور) 

– مدينة اديامان.

١٧.  - سفí دشبواك – مدرسة الصف التاسع يف مدرسة 
مدينة  بـ(اإلناث)  خاصة  والخطباء  لأل�ة  أتاتورك 

اديامان.

أتاتورك لأل�ة  التاسع يف مدرسة  الصف  - – مدرسة    .١٨
والخطباء خاصة بـ(اإلناث) مدينة اديامان.
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     لن نركز يف بحثنا هذا عىل منهج العرب القدماء 
قد�ا  العربية  دخلت  التي  األلفاظ  مع  التعامل  يف 
اللفظ األجنبي  بل عىل طريقة املحدثÔ يف معاملة 
املقتبس حديثا عىل مستويي األصوات واألبنية (وشيئا 
العرì، فدخول عنرص من  النظام  الرتاكيب) من  ما 
لغة أجنبية إىل نظام اللغة املستقبلة يستلسزم  ــــ 
بصفة عامة ــــ إدماجه فيها بعملية تسمى اإلدماج 
النظام املستقبل،  الدمج أي تكييفه مع وحدات  أو 
فاإلدماج ينطوي عىل «التأسيس لشبكة من العالقات 
للنظام  األخرى  والوحدات  املقتبسة  الوحدة   Ôب
األجنبية  العالمات  معالجة  يفرتض  وهذا  املستقبل 

(تكييفها) وفقا لخصائص النظام املستقبل»(١).

     إن قضية االقتباس جوهرية تث6 من اإلشكاليات 
الكث6، وتسرتعي النظر يف طبيعة هذا املقتبس، وأوىل 
الحروف  التعريب هي مقابلة  الخطوات عىل درب 

األجنبية =ا يناسبها من حروف عربية. 

 ١/ التعريب عىل املستوى الصو�:

 Ôومجمعي  Ôدارس ــــ   Ôاملعرب واجهت  لقد       
سعيهم  يف  عدة  إشكاالت  ــــ  للغة   Ôومستخدم

إلدماج املقتبسات يف النظام اللغوي للعربية حتمت 
عليهم تناول بعض األصوات األجنبية بالتغي6، ذلك 
 ìالعر  Bالصو النظام  منها غ6 موجود يف  أن عددا 

أصال.

أصوات  تغي6  القدامى  العرب  عادة  من  كان       
الكلمة األعجمية التي ال يجدون لها مثيال يف لغتهم 
قبل إدراجها فيها، بل وأحيانا يبدلون الصوت مع أنه 
موجود يف العربية مراعاة للذوق العرì وتناسبا مع 

البنية الصوتية للكلمة العربية. 

لئال   » الزما  اإلبدال  ذلك  اللغويون  اعترب  وقد       
يدخلوا يف كالمهم ما ليس من حروفهم»(٢)، من ذلك 
يف  باء  أو  فاء  والفاء  الباء   Ôب الذي  الحرف  إبدال 
اللفظ الفاريس املقتبس مثل: فالوذ، وفرند وبرند، أو 
يبدل واوا أحيانا، لكن اإلبدال ال يكون داKا لألصوات 
غ6 املوجودة يف نظامهم كL قلنا، ومن ذلك إبدال 
بالفارسية  للصحراء وهي  الشÔ سينا مثل «دست» 
املتشابهة يف  يتم غالبا يف األصوات  «دشت»، وذلك 

صفاتها. 

     ال نطيل الحديث يف منهج القدماء (من الناحية 

إش1اليات�دمج�األلفاظ�املقت#سة�(املق��ضة)�
حديثا�@?�النظام�اللغوي�العر5ي

أ. مريم قادري
جامعة البليدة٢ (الجزائر)
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الصوتية) لك�ة الدراسات التي تناولت ذلك وأكدت 
وحديثا  قد�ا  الصوتية  املادة  تعريب  أهمية  عىل 

وتطويعها.

اللغة  دخل  ما  بإزاء  املحدثون  فعل  كذلك       
اجتهدوا  فقد  أجنبية،  ألفاظ  من  حديثا  العربية 
 ìإلبدال األصوات األجنبية الغريبة عن النظام الصو
العرþ ÿا يقرتب منها مخرجا وصفة، وما يختلف فيه 
مذهب بعضهم ع$ ذهب إليه القدماء أنهم اقرتحوا 
إضافة أصوات لكل$ت أجنبية نطقا وكتابة أو نطقا 
ينالها  فال  األصلية  لغتها  يف  تلفظ  ك$  لتُنقل  فقط، 

تحريف أو تغي- كب-. 

     إذا، فقد حاول الباحثون (من معجمي0 وغ-هم) 
رسم مناهج عدة يف سبيل تيس- نقل الكلمة األجنبية 
إىل العربية، وكان عليهم مواجهة املشكلة الحقيقية 
ع$  األجنبية  األصوات  بعض  اختالف  خلقها  التي 
تشتمل عليه العربية من أصوات، إذ اعرتضتهم الباء 
املهموسة (P) والجيم القاهرية (G) والفاء املجهورة 
أن  بعضهم  فاقرتح  حولها،  آراؤهم  واختلفت   ،(V)
تبدل بأقرب األصوات العربية منها مخرجا وصفات، 
بأحد  الثانية  مقابلة  و�كن  (باء)،  إىل  األوىل  فتنقل 
الصامت0 وه$ (الغ0) و(الجيم)، أما الثالثة فتقابل 

بـ (الفاء).

          وخالفا لهذا الرأي، دعا آخرون إىل إدخال بعض 
الصوامت أو الرموز الصوتية غ- املوجودة يف النظام 
الصوì العرÿ إىل العربية، من ذلك نقل الصوامت: 
P, G ,V إىل (پ) و(چ) و(ڤ) بوضع ثالث نقاط عىل 
كل حرف عرÿ عىل الرتتيب، وقد لقي هذا االقرتاح 
معارضة بعض الدارس0، فك$ يقول الباحث محمد 
املغنم:»وهذا من شأنه أن يدخل عىل العربية حروفا 

إليها  أننا يف حاجة  أظن  جديدة وأصواتا جديدة ال 
العربية»(  الحروف  مقابلها  نستعمل  أن  ما رضنا  إذ 
العربية عند  التزام األصوات  ٣)، وهناك من دعا إىل 

 (V) مثل  أجنبية  أصوات  إدخال  معتربا  االقتباس 
وغ-ها تهجينا للكلمة العربية واللسان العرþ ÿا ال 

.( ٤)ìينسجم ومدرجه الصو

العربية يف ذلك فUى  اللغة  رأي مجامع       وعن 
أن  إال  األحرف،  هذه  إدخال  أقرت  «قد  بعضها  أن 
بعضها اآلخر عارضها بشدة، ك$ تراجع عنها أك�ية 
اللغات  إذا كان نقل الحرف (G) من  اللغوي0»( ٥). 
األوربية إىل العربية قد عرف ازدواجية يف النطق به 
اللغة العربية  يف العربية، إذ جاء يف قرارات مجمع 
بالقاهرة «يرسم حرف G يف الكل$ت املعربة (جي$) 
أحد  اختيار  ويكون   ،(٦ إنجلرتا»(  غرام،   ، (غينا)  أو 
الصامت0 وفق البنية الصوتية للكلمة األجنبية املراد 
إدخال  املجمع  قبل  ذلك  مقابل  يف  فإنه  اقتباسها 
األجنبية،   (P) ليقابل  نقاط  بثالثة  الباء  (پ)  حرف 
(V) نقاط مقابل بثالثة  فاء  أي  الحرف «ڤ»  وكذا 

(٧ ). هذه االقرتاحات التي عمل بها يف بعض األحيان 

من  القريبة  األجنبية  األصوات  كتابة  لتميز  جاءت 
أخرى عربية بداعي الرضورة التي سوغت استع$لها 
ك$ هي نطقا فارتأى املجمع إحداث تغي- يف صورة 

الحرف العرÿ ليدل عليها أو يرمز إليها.

     يف رأينا أن استحداث حروف جديدة أو إدخال 
أصوات أجنبية يف النظام العرÿ ال يخدم العربية وال 
أضف   ،ÿالعر الذوق  مع  وال  طبيعتها  مع  ينسجم 
إىل ذلك أن العربية غنية بأصوات تعددت مخارجها 
وتنوعت صفاتها، وجد القدامى يف هذه السعة خ- 
ُمع0 لهم عىل إدماج ما اقتبسوا من ألفاظ ونسجه 
عىل منوال اللفظ العرÿ الفصيح، فلِم يصعب علينا 
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املشكلة  أن  ولو  نحذو حذوهم؟  أن  العرص  يف هذا 
الذي يفوق بكث� ما  املقتبسات  اليوم يف كÌة عدد 

احتاج القدماء إىل إدخاله يف مÖ اللغة العربية.

     كذلك واجه املعربون صعوبة أخرى ــــ ولعلها 
طريقة  واالضطراب يف  الصوائت  نقل  عند  ــــ  أكرب 
تأخذ  (الصوائت)  املتحركة  فالحروف  بعضها،  كتابة 
واإلنجليزية)  (الفرنسية  األجنبية  اللغات  أنظمة  يف 
أشكاال متعددة ال يوجد يف العربية ما يقابلها أحيانا 
لكون العربية ,لك عددا أقل من الصوائت (تتمثل 
وال  طويلة)،  أخرى  وثالث  قص�ة  حركات  ثالث  يف 
الطرق يف  أو  الطريقة  تلك  لتتبع  هنا  املجال  يتسع 

نقل الصوائت األجنبية.

     بعد هذا التقديم ملسألة نقل األصوات األجنبية 
بالبنية  املتعلقة  الجوانب  أهم  نعرض  العربية،  إىل 
عالجها  قضايا  تث�  والتي  املقتبس  للفظ  الصوتية 

اللغويون، ونركز عىل ثالث مسائل  وهي:

أ ـ االبتداء بالساكن يف اللفظ املقتبس:

     إن البدء >تحرك والوقوف عىل ساكن من أهم 
الخصائص الصوتية للنظام اللغوي العر=، يقول ابن 
جني:» وأما أول الكلمة إذا A يخلط >ا قبله فمتحرك 
هذه  إىل  بدوره  السيوطي  ويش�   .(٨ محالة»(  ال 
الخاصية وغ�ها يف معرض حديثه عن سنن العرب 
األمثلة  فيقول:»وكذلك  به  اختصوا  ما  أو  كالمها  يف 
وأهمل  اللفظ،  طيب  فيه  ما  منها  اخت�  واملوازين 
مكرها،  أوال  به  النطق  عن  اللسان  يجفو  ما  منها 
كالحرف الذي يُبتدأ به ال يكون إال متحركا، واليشء 
(اللفظ) الذي تتواىل فيه أربع حركات أو نحو ذلك 

يسكن بعضها»( ٩).

     إلدماج اللفظ املقتبس يف نظام العربية يسعى 
ابتدائه  مشكلة  عىل  التغلب  إىل  حديثا  اللغويون 
األعجمية  األلفاظ  من  كث�  يف  تعرتضهم  إذ  بساكن 
التي دعت الرضورة العلمية إىل اقتباسها، وذلك إما 
يف  همزة  بإضافة  أو  مناسبة  بحركة  أوله  بتحريك 
أوله للتوصل إىل النطق بالساكن الذي يليها يف هذه 
الحال، كذلك احتاج العرب منذ القديم إىل تحريك 
أول الكلمة األعجمية الساكن أو االبتداء بهمزة وصل 
يف بدايتها، وهذا حتى ال يخرجوا عن خصائص البنية 

الصوتية العربية.

     عالج مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه املسألة 
وتوصل ضمن قراراته إىل ما نصه:»يتوصل إىل النطق 
بحركة  تُشكل  وصل  بألف  الَعلَم  أول  يف  بالساكن 
تناسب ما بعدها أو بتحريك الحرف الساكن األول 
فيه، مثل: اسرتاد فورد، وكوامي نيكروم، ويرتك ذلك 
للحس العر=»( ١٠)، والعبارة األخ�ة يف قرار املجمع 
تدل عىل أن اتباع منهج مضبوط وقواعد صارمة عند 
 Xللمعرب Yإدخال اللفظ األجنبي إىل العربية ال يتأ
املقتبسات، فينبغي مراعاة  دا]ا، وال يصلح مع كل 
املقتبس  بنية  به  تسمح  وما  ذلك  يف  العر=  الذوق 
الصوتية ك\ هو يف أصله ومن ثم تعريبه >ا يوافقه.

يف  املتوالي!  الساكن!  ب!  الجمع  ـ  ب 
املقتبسات: 

     من املسائل الالفتة لالنتباه عند نقل املقتبسات 
 Xب الجمع  مسألة  الصو[  املستوى  يف  الحديثة 
ــــ  الجمع هذه  ظاهرة  إن  بل   ،Xاملتوالي  Xالساكن
وإن كانت تسمح بها أنظمة كث� من اللغات ـــــ قد 
فرضت نفسها عىل املعربX يف بعض األحيان ــــ أو 
هم تساهلوا إزاءها ــــ لصعوبة تحاشيها، وهو أمر 

إشكاليات دمج األلفاظ المقتبسة (المقترضة)  حديثا في النظام اللغوي العربي



 13۱٥۸- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

مخالف لنسج الكلمة يف العربية الفصحى وإيقاعها 
للعربية  النطقية  الخصائص  من  نجد  إذ   ،Àالصو
عدم السÙح بالتقاء ساكنÓ يف اللفظ الواحد، إال يف 
إليها   Ûونش الخصائص  كتاب  يف  ذكرها  ورد  حاالت 

باقتضاب(١١):

إذا ورد حرئف العلة كحرف ساكن أول ثم تاله   .١
(دابّة)،  و  (شابّة)  يف   Ùك مدغم  صحيح  حرف 

.Óألن اإلدغام أنبى اللسان عن املثل

إذا اجتمع الساكنان يف آخر الكلمة، وذلك ألن   .٢
آخر الكلمة أحمل لهذا النحو من حشوها نحو 

بَْكر وُجْحر...

     ورغم املحاوالت التي سعى أصحابها إىل التغلب 
أو   Ùأحده بتحريك   Óالساكن التقاء  مشكلة  عىل 
يتيرس  األمر ال  فإن  املقتبس،  اللفظ  املد من  حذف 
دا<ا «ألنك إن فعلت ستجد نفسك أمام كلمة تبدو 
هذه  تشيع  ما  وأك?   ،( عليه»(١٢  كانت   Ùم أغرب 

الظاهرة يف مصطلحات العلوم والفنون.

ج ـ االختالف يف صياغة اللفظ املقتبس:

     يك? يف االستعÙل وجود مقتبسات بصيغ متعددة، 
الحروف  اختيار  يف   Óاملعرب اختالف  هذا  ومرد 
التي ال يوجد يف  العربية األوفق يف مقابل األجنبية 
 Ûالجيم غ نقل  ذلك  يطابقها، من  ما  العربية  نظام 
املعطشة إىل (G) (التي تتميز بها عدة لغات) بأك? 
من مقابل عرH يف صورتها الكتابية وحتى النطقية، 
إنها  بل  معطشة،  بجيم  وأخرى   Óبغ تارة  فتعوض 
تكتب بحرف جديد L تعرفه العربية قبل عرصنا هذا 

وهو حرف (ڨ أوگ).

     و بالنسبة للباء املثلثة (P) التي تشبه الباء وال 

تختلف عنها إال يف كونها مهموسة والباء مجهورة فإنها 
قد تنقل باء أو ترسم باء (نطقا وكتابة أو كتابة فقط)  
بناء عىل  الصوÀ (پ)  الرمز  بثالث نقاط من خالل 
بعض االقرتاحات التي كنا قد أرشنا إليها فيÙ سبق. 
وكذلك الحال مع الفاء املجهورة (V) فإنها قد تنقل 
 Ùفاء (نطقا وكتابة أو كتابة فقط) أو حتى واوا مثل
فعل القدماء يف بعض األحيان، أو ترسم يف صورة فاء 
بثالث نقاط (ڤ) كÙ اقرتح بعض الباحثÓ. لعل هذا 
االضطراب يف كتابة األصوات األجنبية ونطقها وتعدد 
إىل  يرجع  الحديثة  املقتبسات  من   Ûكث يف  صورها 
كله،  اللفظ  التناسب يف أصوات  املعربÓ عن  بحث 
أوفق  غÛه  دون  االقرتاحات  أحد  اختيار  يكون  أي 

حسب كل مقتبس.

أو صورها  املقتبسات  االختالف يف صيغ  وأمر       
الكتابية ال يخص األصوات التي ال مثيل لها يف اللغة 
العربية وحدها، بل \كن أن \س األصوات املوجودة 
يف النظام العرH، إذ تعوض بغÛها أحيانا طلبا لخفة 
 ،Hالعر  Àالصو لإليقاع  وموافقته  املقتبس  اللفظ 
وقد  تاء  تنقل  قد  األجنبية  الكلمة  يف   (T) فالتاء 
مع  األمر  وكذلك  مجهورة،  فتنطق  طاء  إىل  تتحول 

السÓ (S) الذي قد ينقل سينا وقد يحول إىل صاد.

     إذا كان اإلبدال مستحسنا بل مطلوبا ورضوريا 
يف كثÛ من األحيان، فإن ك?ة االختالفات حول نطق 
اللفظ املقتبس وتعدد صوره الكتابية هي ما يحدث 
اضطرابا وتشويشا يف االستعÙل، وعدم توحيد صيغة 
اللفظ املقتبس وبنيته الصوتية ال يساعد عىل استقرار 

اللفظ املقتبس واندماجه.

٢/ التعريب عىل املستوى الرصيف:

األلفاظ  معاملة  كيفية  عىل  التعرف  سنحاول       
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الناحية  من  العربية  يف  إدخالها  عند  املقتبسة 
الرصفية، أي عىل منهج املعرب� (املحدث� خصوصا) 

يف هذا املستوى.

يلحق  قد  ما  إىل  إضافة  فإنه  سابقا  رأينا   Üوك      
أصوات اللفظ املقتبس من تغيä أو إبدال، قد ينزع 
املعربون عند نقله إىل العربية إىل إحداث تحوير يف 
وزن  يف  يقولب  ما  املقتبسات  فمن  الرصفية،  بنيته 
أن  ÷كن   Üك به،  إلحاق  دون   äيغ ما  ومنها   ،ýعر

يرتك عىل حاله وافق الوزن العرý أم þ يوافقه.

     ذكر الجواليقي يف معربه نقال عن سيبويه بعدما 
ب� مذهب العرب يف استعÜل األعجمي من الناحية 
الرصفية  الناحية  من  نقله  يف  طريقتهم  الصوتية 
إىل  الفاريس  الكالم  من  البناء  غäوا  ور1ا  فقال:»... 
(درهم)  بأبنيتهم:  ألحقوه   Üوم العرب(...)  أبنية 
ألحقوه بـ (هجرع) (...) ومÜ تركوه عىل حاله فلم 

يغäوه (خراسان) و(خرّم)...»( ١٣).

     وسنعرض إىل عدد من املسائل الهامة التي تتعلق 
باملقتبس يف املستوى الرصيف فيÜ ييل من صفحات، 
مركزين فيها أك< عىل منهج املحدث� يف إدماجه يف 
القدماء  قاله  1ا  العرý، ومستأنس�  اللغوي  النظام 

يف هذا اإلطار.

     قبل التطرق إىل تلك املسائل، نعرض لعلم الرصف، 
يقول ابن الحاجب معرفا الترصيف:»الترصيف علم 
ليست  التي  الكلم  أبنية  أحوال  بها  تُعرف  بأصول 
ال  وهيئتها  الكلÜت  ببناء  يتعلق  فهو   ،(١٤ بإعراب»( 
بأحوالها الرتكيبية، وصياغة كلÜت جديدة يف العربية 
يسمى  ملا  نسجها  ويخضع  متينة،  ألسس  وفقا  تتم 
بـ»امليزان الرصيف»، فهو عىل جانب كبä من األهمية.

     ما من شك يف أن اتساع اللغة العربية للجديد 
واستعدادها الذاQ للنمو والتطور، مرتبط بارتكازها 
وقائم  والفعالية،  بالحيوية  يتميز  رصيف  نظام  عىل 
عىل آليات االشتقاق الذي ÷ثل الرافد األك< تدفقا، 
لحاجات  االستجابة  يف  مطواعة  العربية  كانت   Üف
«إال ألنها وضعت  املجاالت  أهلها قد÷ا يف مختلف 
منذ البدء عىل أساس راسخ ضمن لها الثبات والبقاء، 
األساس  وهذا   ،äوالتغ التغلب  مرونة  فيها  وأنشأ 
الكثäة  العربية  فالصيغ واألوزان   ،( االشتقاق»(١٥  هو 
 Üم الجذور  فيها  تنصهر  محددة،  بدالالت  معروفة 
يسمح بتنمية ال<وة اللغوية واملصطلحية وهي أك< 

الوسائل اعتÜدا يف ذلك.

     سنتناول بعد هذا التمهيد مسائل ثالث، فنبدأ 
باالقتباس ومخالفة األوزان العربية أو التعريب عىل 
غä أوزان العرب، ثم االشتقاق من اللفظ املقتبس، 
وطرق  واللواحق)  (السوابق  اللواصق  قضية  وأخäا 
معالجتها عند نقلها من اللغات األجنبية إىل العربية.

أو  العربية،  األوزان  ومخالفة  االقتباس  ـ  أ 

التعريب عىل غ� أوزان العرب:

     يعترب علÜء اللغة أن من عالمات عجمة اللفظ 
مخالفته لألوزان العربية، ومن الثابت أيضا أن العرب 
استعملوا يف كالمهم ومنذ الجاهلية مقتبسات بأوزان 

غريبة عÜ يف لغتهم.

     وجدنا أن بعض لغويي العرص الحديث يدعون 
 ýإىل تقويم اللفظ املقتبس وفقا ألقيسة الكالم العر
الرأي  يخالفهم  من  وجد   Üك املضبوطة،  وأوزانه 
باالستناد إىل أسباب عديدة، وهو ما دعانا إىل البحث 
ونبدأ  واملحدث�،  القدماء  لدى  املسألة  هذه  يف 
بالتساؤل عن رأي القدامى يف اشرتاط موافقة اللفظ 

إشكاليات دمج األلفاظ المقتبسة (المقترضة)  حديثا في النظام اللغوي العربي



 13۱٦۰- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

املقتبس للوزن العر�، وهل كانوا يجيزون التعريب 
عىل غµ األوزان التي استعملها العر� الفصيح؟

ما  «باب  عنوانه  بابا  كتابه  سيبويه يف       خصص 
أعرب من األعجمية» يرجع إليه كل مهتم Úوضوع 
التعريب بîّ فيه مذاهب العرب عند إدخالهم للفظ 
األعجمي يف لغتهم، وذكر فيه مثلò رأينا سابقا كيف 
األلفاظ  معاملة  يف  واحدة  طريقة  يتبعوا   ÿ أنهم 
بأبنية  وألحقوه  غµوه  ما  منها  إن  بل  األعجمية، 
ما  بـ (هجرع)، ومنها  ألحق  (درهم)  مثل:  كالمهم، 
(فرند  مثل:  كالمهم،  بأبنية  يلحقوه   ÿ ولكن  غµوه 
أكان  سواء  يغµوه   ÿ ما  ومنها  وإبريسم)،  وآجر 
ملحقا بأبنيتهم كـ (خرّم) امللحق بـ (ُسلّم)، أم ÿ يكن 
كذلك، مثل (ُخراسان). وما فهمه بعضهم من عبارة 
«ألحقوه ببناء كالمهم» أن له نظµا يف الكالم العر�  
١٦)، ومن كل ما سبق يتبî لنا أن سيبويه الذي كان 

وصفيا يف منهجه ÿ يزعم أنه ال بد لألعجمي أن يرد 
إىل نظائره من الكلòت العربية، وقد سار عىل نهجه 

كثµ من اللغويî بعده.

     يوضح لنا محمد حسن عبد العزيز السبب يف قبول 
 îفيقول:»تب العربية  لألوزان  املخالفة  املقتبسات 
لألوزان  األعجمية  األسòء  إخضاع  أن   îللمعرب
تبعدها  بنيتها  يف  تغيµات  إحداث  يتطلب  العربية 
عن أصلها، وملا ÿ تكن لهم حاجة كبµة إىل االشتقاق 
منها فقد آثروا االحتفاظ بصورتها املنقولة عىل النحو 
أنهم  بيد  العربية،  الحروف  تصوره  أن  Gكن  الذي 
مع ذلك راعوا أمرين مراعاة تامة: أحدهò: أال تبدأ 
 ،(١٧ ساكنان»(  فيها  يتواىل  أال   :Iوالثا بساكن  الكلمة 
لدى  املقتبسة  للكلمة  العر�  الوزن  اشرتاط  فعدم 
ـــ تقريبها  ـــ يف الغالبـ  العرب ال ينفي أنهم تحرواـ 
من صورة الكلمة العربية من حيث بنيتها الصوتية.

     يف مقابل الرأي السابق وجدنا من يشµ إىل أن 
العرب ويف الغالب كانوا ينقلون اللفظ األعجمي إىل 
وزن عر�، ويقل أو يندر أن يبقى عىل وزن خارج 

عن أوزان العربية( ١٨).

     يقول أبو عىل الفاريس:»إن األعجمي إذا أعرب 
ال يوجب تعريبه أن يكون موافقا ألبنية العر�»( ١٩)، 
وعليه فأTة اللغة والنحو القدامى ÿ يشرتطوا إخضاع 
اللفظ األجنبي للوزن العر� يف الغالب ملا ثبت لهم 
من فعل فصحاء العرب الذين وردت عنهم معربات 

تخالف أوزان الكلòت العربية.

     من القدماء الذين يشرتطون أن يخضع اللفظ 
الوزن  يف  عربية  نظائر  من  يستعمل  ملا  املعرب 
والصيغة الحريري صاحب «درة الغواص»، الذي جاء 
بعده من خطأه يف كثµ مò ذهب إليه متبعا مسلك 
النحويî الذين يخالفونه يف هذا الشأن وعىل رأسهم 

سيبويه(٢٠ ). 

الحديث يف  العرص  للغة يف  الدارسون  اختلف       
أمر اشرتاط الوزن العر� للكلمة التي يتم اقتباسها 
وأصبح  االقتباس،  إىل  الحاجة  اشتدت  بعدما  حديثا 

أمرا مفروضا يف كثµ من ألفاظ العلوم والحضارة.

بالرجوع إىل   îالحديث عن آراء املحدث      ونبدأ 
وافق  الذي  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  موقف 
عىل استعòل بعض األلفاظ األعجمية عند الرضورة 

عىل طريقة العرب يف تعريبهم.

     وما دام املجمع الذي أجاز التعريب استنادا إىل 
أوزان  التزام  أعضائه عىل  العرب، ومع حرص  منهج 
رضورة  ال  فإنه   ،( التعريب(٢١  يف  وأقيستها  العربية 
أدخلوا  الخلص  العرب  أن  Úا  العر�  الوزن  الشرتاط 
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أوزان  صيغها  يف  تخالف  كث�ة  مقتبسات  لغتهم  يف 
وهذه  التعريب،  يف  طريقتهم  عىل  تشهد  العربية 
 ،Òت العجمة وأن اللفظ ليس بعرÙاملخالفة من س
وهو ما حدا باملجمعيå إىل تعديل موقفهم فيÙ بعد 

من هذا االشرتاط.

     بينÙ يرى بعضهم ومن بينهم صبحي الصالح، 
رضورة إدخال اللفظة املقتبسة يف صيغة عربية(٢٢)، 
ويرى غ�هم أنه من األفضل أن تحفظ بصيغة أقرب 
عىل  تغي�  بإحداث  ألنه  اإلمكان،  قدر  األصل  إىل 
صورتها قد نكون أمام لفظة «باتت غريبة السÙت، 
يتجىل  أجنبية  وال   ،Òعر أصل  إىل  ترتد  فصيحة  ال 
وجهها يف صورتها األصيلة»(٢٣)، فالكلمة العربية ترتد 
الكلمة  أما  والزوائد،  األصول  معه   åتتب أصل  إىل 
االشتقاقية  الطبيعة  بنائها  يف  فتخالف  األجنبية 

للكلÙت العربية.

     إن املتطلبات العلمية والحضارية يف الغالب هي 
التي أحوجتنا إىل اقتباس كث� من األلفاظ األجنبية 
«وال سيÙ ما كان منها منسوبا إىل أعالم  سواء أكانت 
العبث  منها ال >كن  أم ال، وكث�  أوزان عربية  عىل 
 ،( العربية»(٢٤  األوزان  عىل  تستقيم  جعلها  بغية  بها 
بل إن هناك من يرى أن قضية التمييز بå الكلÙت 
الرتكيبي  النموذج  حسب  هضمت  التي  األجنبية 
 A ،(الدخيل) تُهضم A (املعرب) وتلك التي  Òالعر
ـــ حسب هذا الرأي  تعد فاعلة يف الحارض، فهي تعدـ 
ــــ من املعرب يف الحالتå(٢٥)، ولعل من أسباب ذلك 
املتداولة  الحديثة  املقتبسات  كGة  ــــ  صح  إن  ــــ 

عىل غ� أوزان العربية لصعوبة إخضاعها لها.

ألفاظ  من  اقتباسه  يراد  ما  أغلب  أن  بديهي       
أجنبية يخالف يف أبنيته صيغ الكلÙت العربية، وما 

وافق منه وزنا عربيا عرضا فهو قليل جدا، وما يحتاج 
إىل تحوير صوL بسيط قليل أيضا، أضف إليه كGة 
املقتبسات التي تقوم عىل مقاطع طويلة أو عدد من 
األحرف يفوق ما تسمح به العربية يف بناء كلÙتها، 
إذ «من نظم اللغة العربية الخاصة عدم زيادة عدد 
حروف الكلمة عن سبعة أحرف إن كانت اسÙ، وعن 
ستة إن كانت فعال»(٢٦ )، هناك سبب آخر يجعلنا 
ال Rيل إىل اشرتاط الوزن العرÒ يف اقتباس األلفاظ 
والفنون  العلوم  مصطلحات  يف  خاصة  األجنبية 
من  عدد  من  ترتكب  ما  كث�ا  التي  وغ�ه)  (كالطب 
من  عددا  العربية  اللغة  مجمع  أقر  فقد  اللواصق، 
مثل:  السبعة  حروفها  عدد  يفوق  التي  األلفاظ 
«الوسيط»،  معجمه  يف  وردت  التي   åهيموجلوب
ففي مثل هذه الحاالت >يل املعربون إىل التساهل 

مع طول الكلمة املقتبسة.

     قد يكون تطويع الكلÙت األجنبية لتتوافق مع 
ــــ  رضورة  بعضهم  يراها  التي  ــــ  العربية  أبنية 
إخالال برتكيب هذه الكلÙت الذي يقوم عىل زيادة 
سوابق ولواحق، فال يؤمن أن يضيع لذلك جزء من 
املعنى، فضال عىل ما يف ذلك من تنك� وتشويه لها(٢٧ 
املسألة  املشكل يف هذه  أصل  أن  هذا  من  نفهم   ،(

من  مختلفة  لغة  إىل  لغة  من  النقل  صعوبة  هو 
حيث طبيعة نظامها الرصيف، إذ مÙ يعقد من مهمة 
املرتجمå واملعربå أنه ال يتوفر لهم داYا الصيغ التي 
األجنبية،  الكلÙت  يف  اللواصق   Zمعا أغلب  تؤدي 
ونستشهد يف هذا املقام بقول إبراهيم عبد الله رفيدة  
العربية  للصيغ  املقتبسات  كل  إخضاع  يبå صعوبة 
أن  املعقول  فيقول:»وهل من  القدماء  واجهها  التي 
ألفاظها وهي  تبني العرب كل املعربات ^نهج بناء 
تنقلها من لغات أخرى تختلف عن لغتهم قليال أو 
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كث�ا يف بناء كل�تها وحروف هجائها»(٢٨ )، أما اليوم 
فالفرق أوسع ب¾ نظام اللغة العربية وأنظمة غ�ها 

من اللغات األجنبية التي تأخذ عنها.

     يعّن لنا بعد كل ما ذكرنا أن نتساءل: أليس من 
من  (حديثا)  لغتنا  يدخل  ما   íأك قبول  أن  الواضح 
كل�ت أجنبية ك� هي واإلبقاء عىل صورتها األصلية 
يف  ورصفيا  صوتيا  اندماجها  لعرس  مدعاة  سيكون 
الكالم العر%؟ زيادة عىل ما "كن أن يقال عن درجة 
فصاحتها وما "كن أن تجنيه كíتها من أخطار عىل 
سالمة اللغة العربية خاصة يف ألفاظ اللغة العامية؟

     "كننا أن ننتهي إىل القول بأن طريقة معالجة 
والزيادة  الحذف  من  اقتباسه  عند  األجنبي  اللفظ 
نفسها  األجنبية  الكلمة  من  تستقى  والتحوير... 
العربية  الصوتية  البنية  من  قربها  مدى  ومناطها 
األفضل  كان  وإن  العر%،  للذوق  موافقتها  ومدى 
مطابقتها لوزن موجود يف العربية، فذلك يتيح فرصة 
أكرب الندماجها ب¾ الكل�ت العربية وييرس االشتقاق 
منها كل� دعت إليه الحاجة، ففي رأينا مثال: كلمة 
تلفاز أفضل من تلفزيون، فاألوىل أخف يف النطق من 
واملصدر  الفعل  اشتقاق  إمكانية  إىل  إضافة  الثانية، 
والصفة منها فنقول: تلفز، تلفزة، متلفز...، وهنا فقط 
التي تجري عىل  األحكام  عليها كل  تجري  أن  "كن 
اللفظ العر% األصيل. و"كن القبول أكB íقتبسات 

ذات أوزان غريبة يف املجاالت العلمية والفنية.

ب ـ االشتقاق من اللفظ املقتبس: 

عىل  اعت�دا  اللغات   íأك من  العربية  لكون       
عملية  فإن  مفرداتها،  بناء  يف  والترصيف  االشتقاق 
االشتقاق عند العرب يف القديم E تتوقف عند حد 
االستفادة من الجذور العربية األصيلة وحدها لتوليد 

معروفة  وصيغ  موجودة  مادة  من  جديدة  ألفاظ 
الحياة  مظاهر  عن  التعب�  أشكال  استيعاب  بغية 
املتجددة، بل تعدتها إىل األلفاظ األجنبية (املعربة)، 
قلتها  ورغم  منها،  االشتقاق  إىل  الحاجة  عرفوا  فقد 
االشتقاق  يتم   E التي  املقتبسات  عدد  إىل  بالقياس 
منها، فإن ذلك يب¾ عن موقف العر% ـــ قد"ا ـــ يف 
اللفظ املقتبس الذي يكون قد سبق له  تعامله مع 
وأن دخل نظام العربية واتسق مع نسيجها بتداوله 
عىل األلسنة، عندئذ يص� بالنسبة إليه (العر%) مثله 
أو  الصيغ  وفق  منه  يشتق  أصال  العر%  اللفظ  مثل 

القوالب العربية املعروفة.

     E يكن غريبا أن يستعمل العر% مشتقات من لفظ 
أعجمي دخل لغته فك� يقول أحد الدارس¾:»عىل أن 
اللفظة الغريبة التي يدخلها العرب يف لغتهم قد تلد 
االشتقاق  يف  العرب  طريقة  جنسها عىل  من  ألفاظا 
ومن ذلك تدوين الدواوين و...»(٢٩ )، فال بد له من 

أن يجري وفقا لسنن العرب يف كالمها.

     أشار ابن جني إىل ذلك عندما نقل عن شيخه أ% 
عيل الفاريس قوله:»أن العرب اشتقت من األعجمي 
ويعطي   ( كالمها»(٣٠  أصول  من  تشتق  ك�  النكرة، 
ابن  أبو عيل عن  لنا   Tأمثلة فيقول:»وح عىل ذلك 
األعرا% أظنه قال: يقال َدرْهمت الَخبَّازى، أي صارت 
أعجمي.  اسم  وهو  الدرهم  من  فاشتُق  كالدراهم، 
منه:  يقولوا   Eو قال  ُمَدرَْهم.  رجل  زيد:  أبو   Tوح
نفسه  فالفعل  املفعول  اسم  جاء  إذا  أنه  إال  ُدرْهم، 
للعرب  كان  إذا  أشباه»(٣١)،  ولهذا  الكف  يف  حاصل 
ميل إىل تطبيق أقيسة لغتهم الرصفية وغ�ها عىل ما 
اقتبسوه عند الحاجة خاصة ما كان منه كث� التداول، 
ففي مثل هذه األمثلة التي أوردها أ]ة اللغة دليل 
عربية  أوزان  يف  أجنبية  أصول  إدخال  إمكانية  عىل 
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ــــ  لتص�  األصول  هذه  فيها  تصهر  قوالب  تشكل 
العربية  املشتقات  من  كغ�ها  ـــــ  باالستع°ل 

األصيلة.

     من النصوص التي تش� إىل ترصف القدماء يف 
مقتبساتهم واشتقاقهم منها قياسا عىل العرÜ ما ورد 
يف املزهر، حيث أكد السيوطي عىل أن من األلفاظ 
الجارية  األحكام  من  كث�  عليه  جرت  ما  األعجمية 
بلفظ «لجام» وهو  العرÜ، ورضب لذلك مثاال  عىل 
لُُجم،  جمعه:  يف  يقول:»قالوا  إذ  «لغام»  معرب 
فهذا كقولك: كتاب وكُتب. وقالوا: لُجيّم يف تصغ�ه 
عىل  فهذا  لَُجيْ°ً  مرّخ°  ويصغرونه  كُتيّب،  كقولك: 
وغ�ه  أمرا  الفعل  منه  ويشتق   (...) زائده  حذف 
فتقول: أَلْجمه وقد ألجمه، ويؤ4 للفعل منه 3صدر 
وهو اإللجام، والفرس ُملْجم (اسم مفعول)، والرجل 
األمثلة:  من  ذلك  غ�  إىل  فاعل)...»(٣٢)  (اسم  ملجم 
الفارسية): دّون يدون،  (املعرب عن  كـ لفظ ديوان 
وفيلسوف (املعرب عن اليونانية): فلسف، تفلسف، 
أغلب  أن  ونالحظ  مبهرج...،  وكالم  تبهرج  وبهرج: 
هذه األس°ء األعجمية املشتق منها ترتد إىل أصول 
بعد  (لجم)  كـ  منها  الثالثية  نعدم   ? وإن  رباعية 
حذف ألفه، لكن العرب صاغوا مشتقات أُخذت من 
أصول تزيد عىل أربعة أحرف من مثل: قرنفل فقيل: 
ُمقرفل، ويانسون فقيل: ُمينسن، وغ�ها من األمثلة، 
فنالحظ فيها حذف حرف أو أك@ خاصة حرف املد.

     إذا، فقد كان العرب يشتقون من املعربات تلبية 
عىل  منها  الحضارية  املتجددة  االستع°ل  لحاجات 
وجه الخصوص، جاء يف املعرب للجواليقي:»املهندس: 
فأما املهندس الذي يقدر مجاري القني حيث تحفر 
الزاي  الهنداز وهي فارسية فص�ت  فهو مشتق من 
سينا ألنه ليس من كالم العرب زاي بعد دال واالسم 

الهندسة»(٣٣).

     وك° كانت للعربية قدHا قدرة وفعالية كب�ة يف 
هضم كث� من األلفاظ األجنبية وإدخالها يف قوالبها 
بعملية االشتقاق، فاألمر ? يختلف كث�ا بالنسبة لها 
يف العرص الحديث، بل مست الحاجة أك@ لالستفادة 
التي  الحاالت  من  كث�  يف  املقتبسات  مشتقات  من 
وتطور  والتقنيات  العلوم  بانتشار  نفسها  فرضت 
الحياة املعارصة يف جوانبها املختلفة حM ال Hكن أو 
يصعب إيجاد ما يؤدي معناها بدقة يف العربية بعد 

اجتهاد أبنائها يف ذلك.

الجامد  االسم  االشتقاق من  أثارت قضية  ولنئ       
 Mالدارس بله املعرب منه مواقف متباينة، فإن أك@ 
أحد  يقول  ك°  بإزائه  يتحفظون  ال  ــــ  اليوم  ــــ 
الباحثM:» إذا كان الفكر اللغوي التقليدي ينبذ هذا 
قد  الحديث  االستع°ل  فإن  االشتقاق،  من  الرضب 
العربية  اللغة  مجمع  آزره  وقد  ذلك،  لنفسه  أباح 
بالقاهرة يف ذلك، حM أصدر جملة من القرارات التي 
تجيز هذا الصنيع، متدرجا من تقييد اإلجازة بحاالت 
إىل  القواعد،  من  بجملة  وتقنينها  العلمية،  الرضورة 

التوسع يف اإلجازة دون تقييدها برضورة...»(٣٤).

هذا  يف  طرفا  اللغوي  املجمع  دخل  فقد  إذا،       
املوضوع، فأصدر موافقته عىل االشتقاق من اللفظ 
ووضع  ذلك،  تستدعي  التي  الحاالت  يف  األجنبي 

جملة من القرارات نذكر منها(٣٥):

ـــ يشتق الفعل Zن االسم الجامد املعرب الثالY عىل 
ل». وزن «فعَّ

 Yـــ يشتق الفعل من االسم الجامد املعرب غ� الثال
عىل وزن «فْعلََل».
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و�ثل هذه القرارات يكون املجمع قد سار عىل نهج 
العرب القدامى الذين É يتحرجوا من االشتقاق من 
وفعلل  (دّون)  مثل:  فّعل  وزن  عىل  أفعاال  املعرب 
مثل: (َدرْهم)...وغäها من صيغ األفعال كـ (تفعلل: 

تفلسف...) واألسîء.

املجمع  اختطه  ما  توافق  القرارات  هذه  مثل       
اللغة  سالمة  عىل  املحافظة  أساسها  أهداف  من 
إذ  اليوم،  والحضارة  العلوم  لتطور  مواكبة  وجعلها 
عمل املجمع عىل توسيع ما ضيقه النحاة واللغويون 
األوائل من أجل تطوير اللغة العربية لتفي �طالب 
لنا هنا  الحضارة(٣٦)، وال بد  العلوم والفنون وشؤون 
باألفعال  الخاصة  األوزان  أهم  أن  إىل  اإلشارة  من 
وهناك  العلمية،  باملصطلحات  أخص  بشكل  ترتبط 
وتاء  مشددة  ياء  (بزيادة  الصناعي  املصدر  اشتقاق 
تأنيث مربوطة عىل االسم) الذي دعت إليه حاجات 
االستعîل املعارص مع أنه «É يرد من هذه الصيغة 
مثل:  قليلة  ألفاظ  سوى  باللغة  االحتجاج  عرص  يف 
املنسوب  واالسم  ورجولية»(٣٧)  ولصوصية،  جاهلية، 
ـــ  غالبا  ـــ  العلمية  فالرضورة  باملشتقات،  امللحق 
املقتبس  من  االشتقاق  عملية  وراء  تقف  التي  هي 
 äغ ومن  إليه،  ألجأت  التي  هي  العلم  ومتطلبات 
املستحب التوسع يف االشتقاق منه يف اللغة دون داع 

أو رضورة.

     إذا نظرنا إىل مسألة االشتقاق من االسم املقتبس 
هذه  سنجد  البحتة،  الرصفية  اللغوية  الناحية  من 
املعالجة عالمة لإلدماج الكامل والواضح للمقتبسات 
لزوال  مهمة  وخطوة   ،Qالعر اللغوي  النظام  يف 
ـــ  الحالة  هذه  يف  ـــ  املقتبس  ألن  وثقلها،  غرابتها 
األجنبية  السîت  كل  لغوية  وحدة  باعتباره  يفقد  
آللياته  وفقا   Qالعر الرصيف  النظام  يف  ويندمج  فيه، 

الخاصة، التي يشكل فيها الجذر والوزن أو الصيغة 
قلنا   îك Tكن  وبذلك   ،Vاألساسي  Vالركن الرصفية 
سابقا إطالق الكثä من األحكام الجارية عىل اللفظ 

العرQ األصيل.

     ونشä هنا إىل أن سهولة االشتقاق من املقتبس 
ما  فإذا  األصيلة،  والرصفية  الصوتية  بنيته  إىل  ترجع 
وافقت هذه البنية إحدى الصيغ العربية، فاملعرب ال 
يضطر إىل بذل أي جهد يف عملية إدماجه يف النظام 
اللغوي العرQ، لكن الغالب أن تحتاج املقتبسات إىل 

تحوير وتغيä لتتيرس بذلك عملية إدماجه.

ج ـ السوابق واللواحق وطرق معالجتها: 

اشتقاقية،  لغة  العربية  اللغة  أن  سابقا  بيّنا       
يسمح  أصيلة  جذور  من  كلîت  تتولد  فباالشتقاق 
ورودها يف بنى رصفية مختلفة بتقديم معان إضافية 
«واللغة العربية ال تجمع بV معاZ املشتقات، فلكل 
بتغيä هذه  مرتبط  فاملعنى  الخاصة،  داللته  مشتق 
الترصيف  عملية  كانت  وإن  الرصفية»(٣٨)  الصيغة 

هذه تحافظ عىل سîت القرابة بV املشتقات.

     هذا النظام اللغوي املبني عىل االشتقاق يخالف 
عىل  ترتكز  التي  األوربية  اللغات  أغلب  أنظمة 
اللفظي  التوليد  يقوم  إذ   ،(A]xation) اإللصاق 
اللواصق  تسمى  لغوية  وحدات  إضافة  عىل  فيها 
(A]xes) لجذر الكلمة أو اللفظ األصيل، إما يف أوله 
وهي السابقة (Prébxe)، أو يف وسطه وهي الحشو 
(Inbxe)  أو يف آخره وهي الالحقة (Su]xe)، فينتج 
لفظ جديد عن الجمع بV اللفظ األصيل والالصقة، 

يكون معناه متكونا بهذه اإلضافة.

     بهذه الطريقة تنمي لغات أوربية عديدة ثروتها 
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الكلمة  جذر  يف  الزيادات  هذه  «إن  فـ  اللفظية، 
غايتها تنويع املعنى»(٣٩)، لقد وجدت تلك اللغات يف 
ذلك «طريقة طيعة وسهلة لبناء جهاز متكامل من 
يستمد  متعددة»(٤٠)  بدالالت  الجديدة  املصطلحات 
(ميتة)،  قدíة  لغات  من  اللواصق  هذه  الغربيون 
هي اليونانية والالتينية، إذ لجؤوا إليها لتنمية اللغة 
للتعب÷  املصطلحات  وضع  مشكالت  وحّل  العلمية 
عن املفاهيم الجديدة وتسمية ما يستحدث يف كل 

يوم.

     تعد اللواصق وصالت تدخل الوصلة عىل األخرى٤١، 
أخرى،  بعبارة  أو  مقيدة(٤٢)،  رصفية  وحدات  وهي 
وحدات معنوية غ÷ مستقلة(٤٣) ألنها ال تستخدم ــــ 
عادة ــــ منفرة بل مضافة إىل أصل أو كلمة لتكون 

كلمة أو مصطلح جديد.

إشكاالت  و(املتخصصون)  اللغويون  يواجه       
وصعوبات جمة عىل درب الرتجمة ونقل املصطلحات 
النظام  ب9  االختالف  بسبب  العربية  إىل  األجنبية 
األجنبية،  اللغات  أنظمة  من  وغ÷ه  العر>  الرصيف 
االختصاص  وأهل  املحدثون  اللغويون  فكيف سعى 
واملصطلحات  الكلAت  ترجمة  صعوبات  لتذليل 

املشتملة عىل سوابق أو لواحق؟

       لقد اختلفت طرقهم ومناهجهم، فمنهم من دعا 
الالحقة  أو  للسابقة  التزام صيغة رصفية مقابلة  إىل 
األوزان  استثAر  إىل  منهم  كث÷  مال  إذ  األجنبية، 
بحيث  الجديدة،  األلفاظ  لصياغة  املختلفة  العربية 
يقوم فيها الوزن الرصيف بالدور الذي تؤديه الالصقة 
الكلمة  أو  للجذر  معنى  من  تضيفه   Aفي األجنبية 
األصلية، فيرتجم الجذر األجنبي إىل العربية ثم يوضع 
للفظ  مناسب  مقابل  عىل  للحصول  قالب رصيف  يف 

األجنبي، من ذلك أوزان اسم اآللة...

حذر  إذ  داKا،  تصلح  ال  الطريقة  هذه  لكن       
بعضهم من االلتزام Lقابلة كل لفظ أجنبي مشتمل 
عىل جذر والصقة بوزن أو صيغة واحدة يف اختيار 
املقابل العر>(٤٤)، ومن ذلك أيضا رأي لجنة الطب يف 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة، التي قالت يف تقرير 
لها:»إن استعAل الصيغ يف املعاO املقرتح تأديتها بها 
املقصود  العلمي  الغرض  داKا  تؤدي  ال  عامة  بصفة 
اللبس  íنع  تحديدا  للمعنى  محددا  صحيحا  أداء 
بل  بها  التقيد  ينبغي  فال  وعليه  واالضطراب»(٤٥)، 
وأدلها عىل  والصيغ  األلفاظ  أوفق  حالة  لكل  يختار 
ألهل  األمر  يرتك  الحالة  هذه  مثل  ففي  املعنى(٤٦)، 

االختصاص لقبول هذه الصيغة أو رفضها.

وجه  عىل  (اللواحق  اللواصق  من  كث÷ا  نرى       
به  تتصل  الذي  الجذر  تقتبس بيرس مع  الخصوص) 
وكأنها تكّون جزءا أساسيا من اللفظ األجنبي املقتبس 
ال يقوم إال بها، وعملية النقل (التعريب) هنا سهلة، 
وكذلك الحال مع بعض املقتبسات التي íكن إيجاد 
مقابل عر> لالصقة املتصلة بها وإن í Yكن ترجمة 
الجذر األجنبي نفسه مثل الالحقة (isme) التي تنقل 
يف اللغة العربية املعارصة غالبا بياء املصدر الصناعي 
 impérialisme (ماركسية)،   Marxisme مثل: 
(إمربيالية)...، لكن املشكل الذي يطرح بحدة يخص 
الحالة التي íكن معها ترجمة الجذر األجنبي بلفظ 
عر> أصيل، مع عدم إيجاد مقابل لالصقة األجنبية 

املتصلة به، خاصة ذات املدلول العلمي الدقيق.

ـــ إىل  ـــ يف مثل هذه الحالةـ       لقي االقرتاح الذي دعاـ 
تعريب اللواصق (اللواحق منها خصوصا) وإضافتها 
خاصة  الدارس9  بعض  معارضة  عربية،  كلAت  إىل 
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وغلييس  يوسف  الباحث  ومنهم  املجاالت،  بعض  يف 
الذي قدم أمثلة من مجال النقد العر� الحديث، إذ 
نجد من يقول: امليتالغة (métalangue) وامليتانص 
 (grammatologie) والنحولوجيا   (métatexte)
سابقة  فإلصاق   ،(٤٧)(narratologie) والرسدولوجيا 
بكلمة  املعربة)  أو  الدخيلة  صورتها  (يف  الحقة  أو 
عربية يخالف طرائق بناء اللفظ يف العربية، والتوسع 

فيه يشكل خطرا يتهدد نظامها الرصيف.

الطريقة  اللجوء إىل هذه  الواضح أن       لكن من 
الدارس-  أحد  يقول  وك/  العلمية،  الرضورة  سببه 
الذي قدم عددا من األمثلة عىل مصطلحات (هجينة) 
ينتمي أغلبها إىل حقل الكيمياء مثل: كلوررصاصات 
(chlorplombate) وحديديك (Ferrique) وخلون 
(Acetone)... حيث يقول:»إن الرضورة العلمية قد 
فرضت هذه اللواحق ألنها تعرب عن وظيفة 8ييزية 
الكيمياوية»(٤٨)،  العنارص  مختلف  ب-  للتفريق 
فرتجمة اللواصق ــــ ك/ يرى مصطفى الشها� ــــ 
العلوم والتعريب يجب يف بعضها ال  واجبة يف حل 

سي/ الكيمياء(٤٩). 

العزيز يف حديثه عن       يقول محمد حسن عبد 
معايJ مجمع اللغة العربية بالقاهرة يف القياس ويف 
قبول االستع/الت املحدثة يف املجاالت العلمية:»... 
ألجله  (املجمع)  أباح  فقد  باملصطلح  يتصل  وفي/ 
أوسع  حرية  للعل/ء  وأعطى  غJه،  يف  يتاح  ال  ما 
التي  ــــ  الحرية  هذه  لعل  املصطلح»(٥٠)،  يف صوغ 
وما  ــــ  عامة  وقواعد  بضوابط  املجمع  قيدها 
 Jالتعب العلمية من دقة وسهولة يف  اللغة  تستلزمه 
جعل  ما  هو  املفاهيم،  عن  املولدة  باملصطلحات 
بعضهم ال يرى حرجا يف إلصاق الالصقة األجنبية ك/ 
تنطق وتستعمل يف اللغات األجنبية بالكلمة العربية 

الرضورة  كانت  وإذا  منسجم،   Jغ تركيب هج-  يف 
فرضت فعال مثل هذا الصنيع يف مجال علمي دقيق 
كالكيمياء، نرى أنه ال ينبغي أن ال يتعدى ذلك إىل 
مختلف  يف  العت/ده  مدعاة   Jويص العامة  اللغة 

املجاالت األخرى.

     من ب- ما وقفنا عليه من اقرتاحات بخصوص 
اللغات  من  نقلها  عند  واللواحق  السوابق  معالجة 
املغنم  محمد  الباحث  اقرتاح  العربية،  إىل  األوربية 
الذي نرش دراسة للموضوع يف مجلة اللسان العر� 
تقوم عىل منهجية مضبوطة إىل حد  مقدما طريقة 
اللواصق  تصنيف  أساسها  كبJ وخطة عمل واضحة 
األجنبية إىل ثالثة أصناف تختلف من حيث استع/لها 
من  والتثبت  اللغوي  باالستع/ل  وعالقته  العلمي 
هذا  من  السابقة  تلك  أو  الالحقة  هذه  كون  صحة 

الصنف أو ذاك. هذه األصناف ثالثة هي: 

ــــ الصنف (أ): ما كان منها ذا صبغة لغوية معينة 
يف اللغة األصيلة املأخوذ منها واستعمل يف مصطلح 
 anti, im, مثل:  نفسه،  املعنى  عىل  للداللة  علمي 
 isométrie ,bioxide.       :يف املصطلحات bi, iso

  ,impossible ,anti-symétrie

لغوية  صبغة  ذا  منها  كان  ما  (ب):  الصنف  ــــ 
معينة يف اللغة األصيلة لكنه ] يستعمل يف املصطلح 
العلمي بهذا املعنى اللغوي، بل استعمل بال معنى 
أصال واستعمل للتمييز ب- مدلول- أو عدة مدلوالت 
 ferrique, يف   ique, eux مثل:   متقاربة،  علمية 

.ferreux

ــــ الصنف (ج): ما ] يكن له صبغة لغوية معينة 
يف اللغة األصيلة، بل هو دخيل عليها من لغة أخرى 
واستعمل  أصال  معنى  له  ليس  ر^ا  أو  كاليونانية 
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يف  متقاربة  مدلوالت  عدة  أو  مدلول�  ب�  للتمييز 
.sulphate, suphide يف ate, ide :املعنى، مثل

وعليه تتبع القاعدة اآلتية يف معالجة اللواصق: 

أ ــــ إذا كانت الالصقة من الصنف (أ) يختار لفظ 
عرâ واحد لألصل مع السابقة أو الالحقة إذا أمكن 
إيجاده مثل: impossible، وإذا تعذر ترتجم السابقة 
أو الالحقة ترجمة لغوية حسب سياق املعنى، (مثال: 
الكالم)،  بـ «ال» وبـ «غö» حسب مقام   «a» ترتجم
العربية  اللغة  يف  أجنبية  لغة  يف  الحقة  يقابل  وقد 
مثل: eur يف آخر الكلمة تقابلها «م» يف أول الكلمة 
العربية: générateur ـ ُمولّد . تكون ترجمة الالصقة 
عربيا  اللفظ  كان  سواء  صحيحة  الحالة  هذه  يف 
ضد   /symétrie تناظر  مثل:  معربا  أو  مرتج0  أو 
تناظر anti symétrie ـ أكسيد oxide/ ثا1 أكسيد 

.bioxide

ب ــــ إذا كانت الالصقة من الصنف (ب): 

لفظا  األصلية  الكلمة  كانت  إذا  الالصقة  ترتجم  ــــ 
عربيا أو مرتج0 محافظة عىل انسجام الرتكيب، مثل: 

.ferreux حديدي /fer حديد

لفظا  األصلية  الكلمة  إذا كانت  الالصقة  ـــــ تعرب 
مثل:  أيضا  الرتكيب  انسجام  عىل  محافظة  معربا 

.Acitylene أسيتيالن

ج ـ إذا كانت الالصقة من الصنف (ج): تعرب مه0 
كان أصل الكلمة مثل: كربيتيد Sulphide/ منغنات 

   .(٥١)Manganate

     هذه الطريقة التي قدمها محمد املغنم عملية 
بصورة  للواصق  مقابل  بإيجاد  التعجيل  يف  تساعد 
التي  اللواصق  من   öكث عىل  تطبييقها  Cكن  آلية 

تحرص بالرجوع إىل معناها يف اللغة التي نرتجم عنها، 
فتدبر مفهوم أو معنى أي سابقة أو الحقة مهم جدا 
عند نقلها إىل العربية، لكن ما Cكن أن يؤخذ عىل 
العربية  باألوزان  اهت0مه  عدم  هو  هذه،  طريقته 
نقل  عند  الوزن  يضيفه  ما  استث0ر  إمكانية  ومدى 
مصطلحات أجنبية تشتمل عىل لواصق إىل العربية. 

٣/ التعريب عىل املستوى الرتكيبي:

املقتبسة يف  األلفاظ  إدماج  كيفية  رأينا  بعدما       
النظام اللغوي العرâ يف املستوي� الصوN والرصيف، 
نعرض اآلن ملعالجتها تركيبيا ولكيفية تطبيق القواعد 
الرصفية  الجوانب  بعض  مع  عليها  العربية  النحوية 

املتصلة بها.

     بحثنا يف قياس املعرب عىل العرâ عند القدماء 
واملحدث� من حيث إدخال العالمات النحوية العربية 
.âعليه، فتب� لنا أنهم يعاملونه معاملة اللفظ العر

بابا س0ه  ابن جني يف خصائصه  أفرد  اإلعراب:  ــــ 
كالم  من  فهو  العرب  كالم  عىل  قيس  ما  أن  «يف 
العرب» ذكر فيه قول شيخه أâ عيل الفاريس يف هذه 
اليابس،  (الخبز  الُخْشُكنان  طاب  قلت:  املسألة:»إذا 
بإعرابك  ألنك  العرب،  كالم  من  فهذا  البسكويت) 
ذلك  إىل  ويضيف  العرب»(٥٢)،  كالَم  أدخلته  قد  إياه 
أجناس  من  أُعرب  ما  أن  عندك  هذا  بقوله:»ويؤكد 
كالمها،  أصول  مجرى  العرب  أجرته  قد  األعجمية 
وإبَْريَْسم  آجّر،  نحو  العلم  يف  يرصفون  تراهم  أال 
وفöوزج  وماؤه)،  السيف  (جوهر  وفرند  (الحرير)، 
(حجر كريم)، وجميع ما تدخله الم التعريف. وذلك 
أنه ملا دخلته الالم يف نحو الديباج (نوع من الثياب)، 
والفرند، والسهرير (رضب أحمر من التمر)، واآلجّر، 
يف  فجرى  النكرات  أعني  العرب،  كالم  أصول  أشبه 
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الرصف ومْنعه مجراها»(٥٣).

     وعىل مثل ما سبق سار املحدثون عند استع�لهم 
ملا شاع من مقتبسات يف كالمهم وكتاباتهم، واملقتبس 
كل�تها  من  صورته  بتقريب  العربية  يف  ßكن  إذا 

يعامل معاملة العرä عندهم.

ــــ التنكî والتعريف: يف كالم ابن جني السابق إشارة 
إىل أنه من عالمات إدماج اللفظ األجنبي يف النظام 
الكل�ت   îوبتنك عليه،  التعريف  الم  إدخال   äالعر

األجنبية تكون كالعربية األصيلة يف الرصف ومنعه.

     فاألس�ء األعجمية (غî األعالم) تأ# نكرة وتأ# 
معرفة، وتدخل عليها أداة التعريف «ال»، وك� يقول 
سيبويه:»اعلم أن كل اسم أعجمي أُعرب وßكن يف 
إذا  فإنك  نكرة  وصار  والالم  األلف  فدخلته  الكالم 
سميت به رجال رصفته، إال أن 0نعه من الرصف ما 
 ،(٥٤)«(...) والديباج  اللجام  نحو  وذلك   ،äالعر 0نع 
أمثلة  الحديث، من  االستع�ل  عليه  ما جرى  وهذا 
أعراض  له  تيْفويس:   (...) وبا;  ذلك:»تيْفوس: مرض 

التيفوس»(٥٥).

التعريف عىل األعالم الجغرافية       ال تدخل أداة 
األجنبية، إال ما اشتهر بذلك(٥٦) ك� أقره مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، قد يكون ذلك من أجل املحافظة 
عىل صورتها األصلية وكيفية نطق أهلها بها باعتبارها 

أعالما.

ــــ التذكî والتأنيث: يعترب تذكî اللفظ املقتبس أو 
العربية،  يف  إلدماجه  الرتكيبية  العالمات  من  تأنيثه 

خاصة بإضافة عالمة التأنيث العربية له.

     فالتاء املربوطة هي العالمة األهم لتأنيث االسم 
اللفظ  آخر  إىل  تضاف  أن   Iويك العربية،  اللغة  يف 

التطابق  ليظهر  األصلية)  اللغة  (املؤنث يف  املقتبس 
يف الجنس للكلمة يف لغتها األصيلة ويف العربية، ومن 
ذلك: بورصة، سيجارة، فاتورة...، وقد تستعمل األلف 

املمدودة عالمة لتأنيث اللفظ مثل: كينا...

ألفاظ مذكرة يف لغتها  اقتباس       ومن ذلك أيضا 
أوبرا  مثل:  العربية،  إىل  نقلها  عند  وتأنيثها  األصيلة 
املقتبس  اللفظ  التغيî يف جنس  فهذا  الفرنسية،  يف 
من عالمات إدماجه، و0كن أن يحدث العكس، أي 

اقتباس مفردات مؤنثة وتذكîها...

املفرد (مذكرا  املعرب: 0كن لالسم  االسم  ــــ جمع 
كان أو مؤنثا) يف العربية أن يتحول من داللته عىل 
الواحد إىل الداللة عىل الجمع وفق أحد أنواع الجمع 
املؤنث  وجمع   ،Oالسا املذكر  جمع  وهي:  الثالثة 

.îوجمع التكس ،Oالسا

     بالنسبة للفظ املقتبس الذي ßكن يف االستع�ل 
العرä فهو غالبا ما يجمع جمع تكسî (وهو الجمع 
الذي يتعلق بإحداث تغيî يف البنية الصوتية لالسم 
بأوزان  ورودا)،  الجمع  أشكال   Iأك وهو  املفرد، 
جاء  قيايس. وم�  وزن  منه  للمفرد  كان  إذا  قياسية 
لدى القدماء يف جمع االسم املعرب:»الدوالب: دوالب 
الجوهري»(٥٧)،  عن  دواليب  جمعه  معرب  فاريس 
وغîه من األمثلة كثî، ومثل� جاء يف كتاب سيبويه 
 îالرباعي جمع تكس املعرب  (باب لجمع االسم  يف 
عىل مثال مفاعل):» (هذا باب ما كان من األعجمية 
مثال  عىل  ْتَه  فكرسَّ أُعرب  وقد  أحرف  أربعة  عىل 
مفاعل). زعم الخليل أنهم يُلحقون جمَعه الهاء إال 
قليال، وكذلك وجدوا أكIه في� زعم الخليل. وذلك كـ 
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َمْوزَج وَموازجة، وَصْولَج وَصوالجة، وكُْربُج وكرابجة، 
قالوا:  وقد  وَجواربة.  وَجْورَب  وطَيَالسة  وطَيْلسان 
والكواكب،  كالّصوامع  جعلوها  و(كَيالج)  (جوارب) 
يف  ونظÉه  كيالجة،  فقالوا:  أيضا  الهاء  أدخلوا  وقد 
كانت  فالعرب  وَصيالَقة،(...)»(٥٨)،  َصيَْقل  العربية 
القيايس  الجمع  العرâ يف  تحمل املعرب عىل نظÉه 

خاصة مع األسîء األعجمية الرباعية. 

املدمج يف  املقتبس  االسم  يطرد جمع       وحديثا 
 Éبوزن موجود يف العربية جمع تكس âالنظام العر
األسîء  من  الطائفة  تلك   Éتكس جمع  «تجمع  إذ 
الداخلة ضمن الوزن العرâ»(٥٩)، ومن أمثلته: جمع 
فلم عىل أفالم وبنك عىل بنوك ومليون عىل مالي, 

ومرت عىل أمتار...

     إضافة إىل جمع التكسÉ فإنه قد يجمع اللفظ 
بإضافة  وذلك  سا4،  مؤنث  جمع  حديثا  املقتبس 
عالمة الجمع «ات» يف آخره، وهذا سواء أكان مؤنثا 
يف  الغالب  أن  يرى  من  الدارس,  ومن  مذكرا،  أم 
بإضافة (ات) إىل  جمع األسîء األعجمية أن تجمع 
املقتبسة وحدها،  آخرها(٦٠)، وهذا ال يخص األسîء 
والتاء  باأللف  املصدر  «جمع  فـ  كذلك  العربية  بل 
شائع يف الفصحى املعارصة»(٦١)، بل إنه «من الطبيعي 
العربية  تدخل  التي  املستعارة  للكلîت  بالنسبة 
بصيغة املصدر الصناعي أن تجمع بإضافة (ات) يف 
آخرها، ومثل هذا النوع من املصدر (اإليديولوجيات 
(نشوء  و  الغاشمة)  (الدكتاتوريات  و  االستعîرية) 
الجمع  هذا  ولسهولة  العربية)»(٦٢)،  الربجوازيات 
جمع  يف  يستخدم  نجده  السا4)  املؤنث  (جمع 
األسîء املقتبسة التي تنتهي بواو ممدودة، إذ «تخلو 
طويلة  بضمة  املنتهية  األسîء  من  العربية  اللغة 
أوربية  ألفاظا  املعارصون  العرب  نقل  وملا  (لثقلها)، 

(هات).  الالحقة  بإضافة  جمعوها  بالواو،  تنتهي 
وهذه الظاهرة 4 تتعرض لها العربية القدOة. ومن 
ذلك فيديو وفيديوهات، استديو واستديوهات، (...)، 
سيناريو وسيناريوهات، (...)»(٦٣)، ومن أمثلة الجمع 
وOكن  مارشاالت...  جRاالت،  والتاء:  األلف  بإضافة 
بأنه يف األصل أي كلمة بإمكانها  لنا أن نضيف هنا 
الجمع،  عن   Éللتعب املؤنث  الجمع  بعالمة  االرتباط 
 Éت التي لها جمع تكسîما عدا ـــ بالطبع ـــ الكل
متداول جدا. ونختم حديثنا عن جمع املؤنث السا4 
املعارصة  اللغة  يف  تستخدم  عالمته  أن  إىل  باإلشارة 
النباتات  فصائل  عن   Éكالتعب علمية  مجاالت  يف 

والحيوانات كالسنوريات، وغÉ ذلك.

جمع  هو  الثالثة  الجموع  من  شيوعا  واألقل       
املذكر  االسم  يف  ينحرص  فاستعîله  السا4،  املذكر 
للعاقل وأوصافه، وهو يتحقق بإضافة واو ونون (أو 
واللفظ  العربية)،  الجملة  تركيب  حسب  ونون  ياء 
املقتبس غالبا ما يجمع جمع مذكر سا4 يف الحاالت 
التي ينتهي فيها بياء النسب (ّي) مثل: تكنوقراطّي، 
إمربيايل،...»ومثل هذه الجموع تتحمل معنى االسم 

(...) وكذلك معنى الصفة»(٦٤).

     ال تنقسم األسîء يف العربية الفصحى من حيث 
داللتها عىل العدد إىل املفرد والجمع فقط، بل نجد 
منها صيغة املثنى للداللة عىل االثن,، وذلك بإضافة 
ألف ونون (أو ياء ونون)، لكن استعîل التثنية قليل 

جدا باملقارنة مع املفرد والجمع.

بالطريقة  املثنى من االسم املقتبس  بناء       Oكن 
إليه،  الحاجة  عند   âالعر بها  يبنى  التي  نفسها 
يف  املقتبس  اللفظ  دمج  عىل  عالمة  أيضا  والتثنية 
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اللغة العربية.

من  التأكيد عىل أن إجراء ما سبق       وننتهي إىل 
املقتبسات  عىل  عربية  نحوية  أو  رصفية  عالمات 

 ،Ôيعترب مؤرشا عىل اندماجها يف النظام اللغوي العر
بل Üكن لذلك أن «يدل عىل أن املقتبس صار قدÜا، 

مستعمال (متداوال) جدا يف اللغة املقتبسة»(٦٥).  

 Louis Deroy, L’emprunt linguistique,( ــــ(   .١
 Bibliothèque de la faculté de philosophie
 et université de Liège, Société d’édition les

.p١٩٥٦, ١٤٣ ,Belles letters, Paris

٢.   ـ أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخرض 
األعجمي  الكالم  من  املعرب  ٥٤٠ه)،  (ت  الجواليقي 
عليه  وعلق  حواشيه  وضع  ج١،  املعجم،  حروف  عىل 
خليل عمران املنصور، منشورات محمد عيل بيضون، 
ــ  ١٤١٩ه  لبنان،  ــ  ب9وت  العلمية،ط١،  الكتب  دار 

١٩٩٨م، ص ٧ ـــ ٨.

(  ـ مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتها، محمد   .٣
املغنم، «مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتها»، 
مجلة اللسان العرÔ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
فجر  مطبعة  التعريب،  تنسيق  مكتب  والعلوم، 
١٩٨٥م  ــ  ١٤٠٥ه  الرباط،  البيضاء،  الدار  السعادة، 

ع٢٤، ص٩٧.

و  اللفظي  «التعريب  خسارة،  محمد  ممدوح  ـــ    .٤
القرآنية  «املعربات   Ôالعر  Nالصو النظام  جOليات 
العربية،  للغة  األعىل  املجلس  مجلة  أRوذجا»، 

سوريا،٢٠٠٨، العدد١٩، ص٥٧.

٥.   املرجع نفسه، ص٥٨.

ابن  دار  الداللة واملصطلح،  قنيبي، مباحث يف علم     .٦
الجوزي، ط١، األردن، ١٤٢٥ه ـــ ٢٠٠٥م، ص٢٢٤.

لعلم  اللغوية  األسس  حجازي،  فهمي  محمود  ـ    .٧
املصطلح، دار غريب، مرص، د. ت، ص٦٨. (بترصف).

٨.   أبو الفتح عثOن بن جني، الخصائص، تحقيق محمد 
ــ  ب9وت  والنرش،  للطباعة  الهدى  دار  النجار،  عيل 

لبنان، د. ت، ج٢.، ص٣٣١.

٩.   جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، 
ج١، تعليق ورشح محمد أحمد جاد املوىل ومحمد أبو 
البجاوي، ط١، دار إحياء  إبراهيم عيل محمد  الفضل 

الكتب العربية، مرص، د.ت، ص

١٠.   مجموعة القرارات العلمية، ص ٢٠٩، نقال عن: عيل 
املعاجم  يف  املحدثة  األلفاظ  الرصاف،  حجي  محمود 
.٢٠٠٩ القاهرة،  ط١،  الكتب،   jعا املعارصة،  العربية 

ص٣٢٩،٣٣٠.

١١.   انظر: الخصائص، ابن جني، ج٢، ص٤٩٦.

الخطاب  يف  املصطلح  إشكالية  وغلييس،  يوسف     .١٢
النقدي العرÔ الجديد، الدار العربية للعلوم نارشون، 
ب9وت ــ منشورات االختالف، ط١، الجزائر العاصمة، 

الجزائر، ١٤٢٩ه ــ ٢٠٠٨م.، ص٤٧٥.

ـ الهجرع: األحمق والطويل املمشوق واملجنون (انظر   x
القاموس املحيط، مادة هجرع، ١٠١/٣).

١٣.   أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخرض 
األعجمي  الكالم  من  املعرب  ٥٤٠ه)،  (ت  الجواليقي 
عىل حروف املعجم، وضع حواشيه وعلق عليه خليل 
دار  بيضون،  عيل  محمد  منشورات  املنصور،  عمران 
ــ  ١٤١٩ه  لبنان،  ــ  ب9وت  ط١،  العلمية،  الكتب 

١٩٩٨م، ص٧،٨.

للريض  الحاجب  ابن  شافية  نوراكسن، رشح  محمد     .١٤

الهوامش
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االسرتاباذي، دار الكتب العلمية، لبنان، ١٩٨١، ص١.

١٥.   حكمت كشيل، تطور املعجم العر  من مطلع القرن 
ــ  تحليل  ــ  (دراسة  ١٩٥٠م  عام  حتى  عرش  التاسع 
لبنان، ١٩٥٠،  ــ  اللبناå،ط٢، بàوت  نقد)، دار املنهل 

ص٣٥٢.

القديم  يف  التعريب  العزيز،  عبد  حسن  محمد     .١٦
الفكر  دار  املعربة،  لأللفاظ  معاجم  مع  والحديث 

العر ، القاهرة، ١٩٩٠م ، ص٧١.

١٧.   املرجع السابق، ص١٥٥،١٥٦.

١٨.   ، محمد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية (دراسة 
تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض ملنهج العربية 
لبنان،  الفكر،ط١،  دار   ، والتوليد)  التجديد  األصيل يف 

١٤٠١ه ــ ١٩٨١م ، ص٢٤٨ (بترصف).

١٩.  ابن سيده، املخصص، ج١٣، ص ١٠١. نقال عن: محمد 
والحديث،  القديم  يف  التعريب  العزيز،  عبد  حسن 

ص٧٤.

القديم  يف  التعريب  العزيز،  عبد  حسن  محمد     .٢٠
والحديث، ص ٧٢،٧٣.

٢١.   محمد شوقي أم?، «جواز التعريب عىل غà أوزان 
الهيئة  القاهرة،  العربية،  اللغة  العرب»، مجلة مجمع 

العامة لشؤون املطابع األمàية،ج١١، ١٩٥٩، ص٢٠٦.

العلم  دار  اللغة،  فقه  يف  دراسات  الصالح،  صبحي     .٢٢
للمالي?، ط٥، بàوت، ١٩٧٣م، ص٣٢٢.

ـ  محمد شوقي أم?، «جواز التعريب عىل غà أوزان  ٢٣.  ـ 
الهيئة  القاهرة،  العربية،  اللغة  العرب»، مجلة مجمع 

العامة لشؤون املطابع األمàية،ج١١، ١٩٥٩، ص٢٠٦.

ـ نذكّر هنا بأن من الدارس? من دعا إىل النطق باألعالم   L
العلمية  الحقول  يف  تستخدم  ما  كثàا  والتي  األجنبية 
رسم  يف  كذلك  ويراعى  لغاتها،  يف  تنطق   Pك والفنية 
نفسه،  (املرجع  أصولها.  إىل  أقرب  تكون  أن  حروفها 

ص٣٧٠). 

٢٤.  حكمت كشيل، تطور املعجم العر  من مطلع القرن 
ــ  تحليل  ــ  (دراسة  ١٩٥٠م  عام  حتى  عرش  التاسع 
لبنان، ١٩٥٠،  ــ  اللبناå،ط٢، بàوت  نقد)، دار املنهل 

ص٣٧١.

ـ املقصود هنا الرصيف.  L

العربية  اللغة  تهضم  «كيف  املورد:  مجلة  انظر:  ـ    .٢٥
الكلPت املستعارة من اللغات األوربية»، مج١٤، ع٢، 

العراق، ١٩٨٥م، ص٧٨.

٢٦.   سيبويه، الكتاب، ج٤، ص٢٣٠.

 à٢٧.   انظر: ـ محمد شوقي أم?، «جواز التعريب عىل غ
القاهرة،  العربية،  اللغة  مجمع  مجلة  العرب»،  أوزان 
 ،١٩٥٩ األمàية،ج١١،  املطابع  لشؤون  العامة  الهيئة 

ص٢٠١ (بترصف).

٢٨.   إبراهيم عبد الله رفيدة، «معنى التعريب يف فكرنا 
منه»، مجلة مجمع  القديم وضوابطه، وصور  اللغوي 
اللغة العربية، ع٨٤، القاهرة ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م، ص٣٣.

٢٩.   محمد املبارك، فقه اللغة، ص٨٣.

٣٠.   ابن جني، الخصائص، حققه محمد عيل النّجار، ط٢، 
ج١، بàوت ــ لبنان، ١٩٥٢، ص٣٥٨.

٣١.   املرجع نفسه، الصفحة نفسها.

٣٢.   السيوطي، املزهر، ص٢٨٨.

٣٣.   الجواليقي، املعرب، ص١٥٤.

٣٤.   يوسف وغلييس، إشكالية املصطلح، ص٤٨٨.

يف  املحدثة  األلفاظ  الرصاف،  حجي  محمود  عيل     .٣٥
املعاجم العربية املعارصة، عا] الكتب، ط١، القاهرة، 

٢٠٠٩، ص٣٣٠، ٣٣١.

مجمع  «جهود  العزيز،  عبد  حسن  محمد  انظر:     .٣٦
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اللغة العربية بالقاهرة يف تعريب املصطلح العلمي»، 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ع٨٦، ١٤٢٠ه ــ 

١٩٩٩م، ص٢٤٦.

٣٧.   عباس السوسوة، العربية الفصحى املعارصة وأصولها 
الرتاثية، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص٩٧.

ـ  املجلس األعىل للغة العربية، «إشكالية اللغة العربية   .٣٨
التحويل»،  اللغوية وكيميائية  البنية  والعوملة يف ضوء 
مجلة اللغة العربية، ع١٦، الجزائر، (٢٠٠٦م)، ص٣٠٠.

بالسوابق  مقارنة  جدا  االستع%ل  قليلة  األحشاء  ـ   ,
واللواحق.

العربية  اللغة  تقابلية ب-  ـ سعيدة كحيل، «دراسة   )  .٣٩
لدرس  وعميل  نظري  تأسيس  «نحو  الفرنسية  واللغة 
للغة  األعىل  املجلس  العربية،  اللغة  مجلة  الرتجمة»، 

العربية، ع١٨، الجزائر، ٢٠٠٧، ص١٤٤.

القديم  يف  التعريب  العزيز،  عبد  حسن  محمد     .٤٠
والحديث، ص٢٥٥.

٤١.   إميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية وخصائصها، 
 ،١٩٨٢ لبنان،  ــ  ب=وت  ط١،  للمالي-،  العلم  دار 

ص٢٢٤.

القديم  يف  التعريب  العزيز،  عبد  حسن  محمد       .٤٢
والحديث، ص٢٥٥.

(يف  العربية  املعجمية  ميد@،  األخرض  حوييل  ابن      .٤٣
الرتبوية  والنظريات  اللسا@  البحث  مناهج  ضوء 

الحديثة)، دار هومة، الجزائر، ص٣٥.

٤٤.  ـ انظر: يوسف وغلييس، إشكالية املصطلح، ص٤٩٥.

٤٥.   ـ املرجع السابق، ص٢٥٨.

٤٦.   املرجع نفسه، الصفحة نفسها (بترصف).

٤٧.   انظر: يوسف وغلييس، إشكالية املصطلح، ص٤٩٤.

ـ  محمد رشاد الحمزاوي، العربية والحداثة أو الفصاحة   .٤٨
فصاحات، ص١٦٦.

٤٩.   املرجع نفسه، ص١٧٣ ـ ١٧٤.

اللغة  مجمع  «جهود  العزيز،  عبد  حسن  محمد     .٥٠
العربية بالقاهرة يف تعريب املصطلح العلمي»، مجلة 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص٢٤٥.

ـ معنى الوزن العرJ هنا هو الذي قابل معنى الالحقة   ,
األجنبية.

وطرق  واللواحق  السوابق  املغنم،»مسألة  محمد     .٥١
معالجتها»، مجلة اللسان العرJ، ع٢٥، الرباط، ١٩٨٥، 

ص٩٧ ـ ١٠٠ (بترصف).

٥٢.  ـ ابن جني، الخصائص، ج١، ص٣٥٨.

٥٣.   املرجع السابق، الصفحة نفسها.

( ـ سيبويه، الكتاب، ج١٩/٢، نقال عن نصوص يف فقه   .٥٤
اللغة العربية، السيد يعقوب بكر، هامش ص٥٠.

العربية  اللغة  يف  املنجد  وآخرون،  عجيل  لويس  ـ     .٥٥
التوزيع: املكتبة الرشقية،  املعارصة، ط٢، دار املرشق، 

ب=وت ــ لبنان، ٢٠٠١م، ص١٥٨.

العربية  اللغة  مجمع  أقرها  التي  العامة  القواعد  ـ     .٥٦
حجازي،  عن:  نقال  املصطلحات،  مجال  يف  بالقاهرة 

األسس اللغوية لعلم املصطلح، ص٢٤٦.

٥٧.   ـ الخفاجي، شفاء الغليل، ص٨٢.

٥٨.   السيد يعقوب بكر، نصوص يف فقه اللغة، ج٢، دار 
النهضة العربية، ب=وت، ١٩٨١م،ص٥٤، ٥٦.

الكل%ت  العربية  اللغة  تهضم  «كيف  املورد:  مجلة     .٥٩
املستعارة من اللغات األوربية»، ص٧٩.

٦٠.   نفسه، الصفحة نفسها.

٦١.   العربية الفصحى املعارصة وأصولها الرتاثية، ص٦٨.



۱۷۳

الكل�ت  العربية  اللغة  تهضم  كيف  املورد:  مجلة     .٦٢
املستعارة من اللغات األوربية، ص٧٩.

٦٣.   العربية الفصحى املعارصة وأصولها الرتاثية، ص٧١.

الكل�ت  العربية  اللغة  تهضم  «كيف  املورد:  مجلة     .٦٤

املستعارة من اللغات األوربية»، ص٧٩.

 Taieb. Beccouche L’emprunt en arabe    .٦٥
 moderne, academie Tunisienne des sciences
 des lettres et des arts, université Tunis ( les

 .p١٩٩٤, ١٥٠ ,(éditions du nord
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مقدمة :

ذات   ، العاملية  اللغات  إحدى  العربية  اللغة  تعّد 
بكافة  الّدويل  املشهد  واملتميز عىل  الالفت  الحضور 
وانتشارها  العربية  اللغة  حضور  ويزداد   ، تجلياته 
واإلقبال عىل تعلّمها عاملياً نتيجة جملة من العوامل 
والدوافع املتعددة واملتنوعة منها: الّدينية ، والّسياسية 
،والّسياحية ، واالقتصادية ، والثّقافية ... ، فاللغة هي 
الوسيلة األرقى لالتصال والحوار والتّواصل، لذا كان 
التي  الحديثة  اإلعالم  وسائل  عىل  الرتكيز  من  بّد  ال 
الثقافات  نرش  عىل  وتعمل   ، العرص  بتطور  تتطور 
املحلية واملحافظة عليها ، ك! تعمل عىل نرشها عرب 
الثقافات ب% األمم ، م! يساهم يف تبادل الثقافات 

والخربات  بينهم .

والقنوات   ، بعامة  اإلعالمية  الوسائل  إن        
الفضائية وشبكة االنرتنت خاصة تساهم بشكل كب' 
للتخلص   ، املبسطة  الفصحى  العربية  اللغة  يف نرش 
من العامية التي سادت حياتهم اليومية ، فاالهت!م 
من  الفصحى  اللغة  نرش  بهدف  اإلعالمية  بالوسائل 
أهم الوسائل التي تساهم يف تقديم ديناميكية هذا 

العرص أمام املجتمع الدويل بأسلوب عر/ ، فهي بهذا 
العا2  تطورات  جميع  مواكبة  عىل  العربية  تحمل 
الحارض ، م! يعني أن هذه الوسيلة تضمن وجودية 

اللغة العربية يف التّواصل الّدويل .

     إن اللغة هي وعاء الفكر وهي املرآة التي تعكس 
حضارة األمة وثقافتها وهي أهم وسيلة من وسائل 
السموات  خلق  آياته  }ومن  تعاىل   قال  التواصل١، 
ذلك  يف  إّن  وألوانكم   ألسنتكم  واختالف  واألرض 
غ'ه  عن  اإلنسان  الله  ميَّز  إذاً   }٢ للعامل%  آلياٌت 
الشعوب  باختالف  مختلفة  اللغات  وجعل   ، باللغة 
واألجناس ، وهذا االختالف ما هو إالّ سنة تقوُد إىل 
املتطورة  اإلعالم  وسائل  أن  إال   ، واالختالف  التّباين 
خلق  يف  كب'  بشكل  ساهمت  الحديث  العرص  يف 
ُسبل التواصل ب% هذه الثقافات واللغات املختلفة ، 
وأبرزها الشبكة العنكبوتية التي جعلت العا2 قرية 

صغ'ة ك! يقولون .

العل!ء والباحث% يوظفون هذه       هذا ما جعل 
ونحاول  عليه  سIكز  ما  وهذا  اللغة  لنرش  الوسائل 
توضيحه من خالل « تحديات تعليم اللغة العربية 
 » اإلعالم  وسائل  خالل  من  وحلّها  بغ'ها  للّناطق% 

�تحديات�.عليم�اللغة�العر(ية�للناطق�ن� غ���ا�

@ا�من�خالل�وسائل�اإلعالم
ّ
وحل

الد9تورة أروى محمد ربيع
أستاذ مساعد ، قسم اللغة العربية ، كلية اآلداب ، جامعة جرش ، األردن .
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فكيف للوسائل اإلعالمية أن تساهم يف تعليم اللغة 
العربية للناطق� بغ�ها ؟؟

التعريف بوسائل االعالم :

اإلعالم يف اللغة هو : مصدر الفعل الرباعي ( أعلم 
) ، والثال1 فيه ( علم ) والعلم نقيض الجهل ، وهو 
الحصول عىل املعرفة ، فاإلعالم يف اللغة هو التبليغ 
../../AppData/Local/Temp/هوامش   ٣ ما  ألمر 
تزويد   »  : االصطالح  ويف   .doc.اللغه تحديات 
الجمهور بأكرب قدر ممكن من املعلومات الصحيحة 
الحقائق  تنرش  فهي   ٤  » الواضحة  الحقائق  أو   ،
القول  وUكن   . واإلقناع  التقرير  بهدف  واملعلومات 
إن اإلعالم مصطلح يطلق عىل أي وسيلة أو تقنية أو 
منظمة مهمتها نقل املعلومات ، ك\ تهدف الرتفيه 

والتسلية فهي السلطة الرابعة . 

جعل اإلعالم الحياة أسهل بكث� م\ يظنه البعض ، 
إذ هيئة وسائل اإلعالم فرصة الحصول عىل املعلومة 
فهي   ، معاناة  أي  بدون  االجت\عي  والتواصل   ،
عبارة عن منظومة متكاملة تساعد يف الحصول عىل 
البيانات واألخبار من األفراد والج\عات املحيطة بنا 
، بهدف تقريب وجهات النظر وتحويل املكان البعيد 

إىل مكان قريب ٥،

وعليه فقد اتخذ اإلعالم يف هذا العرص أشكاالً وصوراً 
فتعددت   ، والتّقني  العلمي  التطور  واكبة  عديدة 
 ، املتلقي  إىل  لتصل  الرسالة  لنقل  اإلعالمية  الوسائل 
اإلنسان  مه\ً يف حياة  يأخذ حيزاً  م\ جعل اإلعالم 
 ، اإلذاعة   ، الصحافة   ) ب  املتمثلة  أنواعه  بجميع 
التلفاز ، االنرتنت ، مواقع التواصل االجت\عي ، ....) 

، وتنقسم وسائل اإلعالم إىل قسم�: 

 ، االنرتنت   ، التلفاز   [ املرئية  اإلعالم  وسائل   (١)
الحاسوب ، بعض الهواتف الذكية [

بداية  مع  انترشت   [ املسموعة  اإلعالم  وسائل   (٢)
الحياة االجت\عية ، ومكنت الحارضين من تتبع 
األخبار عن طريق الس\ع ، وهي وسيلة قدUة 

، ولكنها متداولة مثل : الراديو [.

تلعب هذه الوسائل دوراً مه\ً يف عملية التواصل ب� 
الناس ، من خالل توظيف اللغة التي تساهم بشكل 
مبارش يف نقل املعلومة ، فيتم تبادل املعارف واألفكار 

والخربات والثقافات .

سهلة  لغة  أنها  توظف  التي  اللغة  هذه  Uيز  وٍم\ 
يف  املوجودة  الفصحى  اللغة  تشبه  ال  مرنة  بسيطة 
املستوى  مع  تتناسب  لغة  بل هي   ، القديم  الرتاث 

الذي يفهمه العاّمة .

نسق  عىل  مبنية   ، وظيفية  لغة  اإلعالمية   فاللغة 
العزيز رشف  أكده عبد  ما  ، وهذا  اجت\عي  علمي 
الحضارة...  لغة  هي  اإلعالميّة   اللغة  «إن   : بقوله 
العربية  اللغة  مزايا  من  لإلفادة  اإلعالم  يسعى  إذ 

حضارياً «٦ 

ب�  املسافة  بتضييق  العظيم  التحول  يحقق  وهذا 
أمام  الطريق  ويفتح   ، الكتابة  ولغة  الخطاب  لغة 
لها  ليكون   ، مكان  كل  يف  لتترسب  الفصحى  اللغة 
يف التعب� اإلعالمي سلطان بّ� ، واللغة هي وسيلة 
اإلعالم واملنهج الذي تنقل به الرسالة من املرسل إىل 
والصور   ، واإلشارات   ، اللسانية  فاللغة   ، املستقبل 
فالكلمة يف  الرسالة.  لنقل  وسائل  كلها   ، والسين\   ،
انطباع يف ذهن  إذ ترتك  أثر كب�  لها  وسائل اإلعالم 
املتلقي ، لذا فإن اللغة وعاء الفكر ووظيفتها التعب� 
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ملا  بغ�ها   �للناطق التعليمية  العملية  تخدم  فهي 
Éتلكه من خصائص ، أبرزها : ٧

الوضوح :   -١

متنوع  جمهور  اإلعالم  وسائل  جمهور  إن     
من مختلف الفئات ، 1يلون للحصول عىل املعلومة 
املضمون  عىل   الرتكيز  إىل  الحاجة  دون   ، برسعة 
املقّدم ، لذا فإن وضوح املفردات والكل?ت والجمل 

ومن ثّم الرتاكيب التي تحقق الهدف اإلعالمي .

املعارصة :  -٢

أي أن تكون األلفاظ والرتاكيب والجمل املستخدمة 
يعمدوا  لذا   ، العرص  روح  مع  مت?شية  اإلعالم  يف 
إىل توظيف الجمل القص�ة ذات اإليقاع املنسجم ، 
والدالالت املحددة البعيدة عن التعقيد والغموض .

الجاذبية :  -٣

الكلمة  اختيار  خالل  من  والجذب  التّشويق  عنرص 
القادرة عىل الوصف بطريقة حيّة ومسلية ومشوقة .

االختصار :  -٤

هذه الخاصية تنسجم مع العرص الذي يتصف بعرص 
الرسعة ، فاملتلقي غ� قادر عىل االستمرار أو متابعة 
املتابعة  كانت  الخرب مخترصاً  كان  فكل?   ، الطويلة، 

أكg،  واللغة العربية Éتاز بأنها لغة اإليجاز .

املرونة واالتساع :  -٥

أي قدرة اللغة عىل التعب� عن مختلف املوضوعات 
بسالسة ويرس ، فهي لغة متعددة املستويات تستطيع 
 ، موضوع  من   gأك يف  جمهور  من   gأك مخاطبة 
فاللغة قادرة عىل اشتقاق الكث� من املفردات التي 

تلبي الحاجات  املختلفة، واللغة اإلعالمية تستخدم 
كل يوم لذا ال بد أن تكون متجددة ومتسعة قابلة 

للتطور kا يتالءم مع حاجات العرص .

أهمية اإلعالم يف الحفاظ عىل اللغة العربية وتعليمها 
للناطق� بغ�ها :

 اللغة هي الركيزة األساسية لوسائل اإلعالم املختلفة ، 
فهي التي تسمح لإلعالم القيام بوظيفته ، فهي أساس 
التعب� والتواصل ، فكيف لإلعالم القيام بدوره دون 

لغة ؟؟

    1كن القول إن العالقة ب� اإلعالم واللغة عالقة 
وطيدة قاpة عىل التكاملية ، فاإلعالم ال 1كن له أن 
ينمو ويتطور دون لغة تصوغ رسائله وتنقل أفكاره 
تربية  أنواعه يساهم يف  اإلعالم بشتى  ، خاصة وأن 
األجيال ، فهو يدخل كّل بيت من بيوت املجتمع ، 

فيأخذ الدور األهم يف التوجيه والتأث� .

أهم هذه اآلثار تتمثل باللغة أوالً ، ألن اللغة تكتسب 
سليمة  اإلعالم  لغة  كانت  فإذا   ، واملحاكاة  بالّس?ع 
بتعليم  تساهم  فإنها   ، األخطاء  من  خالية  صحيحة 
من  سهلة  لغة  اإلعالم  فلغة   ، سلي?ً  تعلي?ً  اللغة 
شأنها أن تتناول جميع القضايا السياسية واالجت?عية 
والثقافية والفكرية ، من خالل تبادل اآلراء ب� فئات 

مختلفة فتؤثر تأث�اً واضحاً يف ثقافة الناس.

اإلعالمي  1تلكها  التي  األداة  هي  اللغة  فإن  وعليه 
اإلعالمية   القوالب  مع  لتتناسب  ويطوعها 
Éتلك   ، بالحياة  نابضة  مرنة  لغة  املختلفة،فهي 
مع  تتناسب  بطريقة  األفكار  للتعب�عن  االتساع 

مختلف األذواق .

يتضح لنا أن اللغة العربية تتمتع بخصائص تجعلها 
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خصائص  �تلك  فهي  اإلعالمية،  الغاية  مع  تتفق 
الج�لية،  الفنية  الخصائص  إىل   باإلضافة  وظيفية 
قصور  دعوى  من  البعض  يدعيه  ما  يخالف  وهذا 
اإلعالم،  لغة  مع  التتناسب  ،بأنها  العربية  اللغة 
للتداول  أنها أسهل  للعامية بدعوى  فبدأوا يروجون 
والتفاهم واالنتشار، وهذا كالم مردود عىل أصحابه، 
فاللغة العربية لغة �تاز بالوضوح واالتساع واملرونة 
وايصالها  األفكار  جميع  استيعاب  عىل  والقدرة 

بسهولة دون أي تعقيد.

التي  الوحيدة  اللغة  هي  الفصحى  العربية  فاللغة 
يلتقي عندها أهل العربية يف جميع األقطار، فال بد 
ويف  الربامج  تقديم  يف  بها  االلتزام  عىل  الحرص  من 
كتابة املقاالت ويف لغة الحوار واملخاطبة للرقي بها 
الحضارة  وترتقي  نرتقي   فبها  املستويات  أعىل  إىل 

العربية االسالمية، فهي اللغة األم .

املرئية  االعالم  وسائل  يف  الفصحى  اللغة  فاستخدام 
يف  ويسهم  عليها،  الحفاظ  يف  يساعد  واملسموعة 
الشائعة  األخطاء  وتصحيح  العر6،  اللسان  تقويم 

واملتداولة يف املجتمعات .

فاالعالم  يساهم يف نرش اللغة الفصحى والحد من 
العقول،  من  كث8  عىل  يهيمن  فهو  العامية,  انتشار 

ويساهم يف تكوين الرأي العام .

من  باالستخدام،  ويتطور  ينمو  حي  كائن  فاللغة 
خالل توظيف مفردات هذه اللغة بطريقة حداثوية 
، وتلبي حاجات  العقول  جديدة تتناسب مع تطور 

الناس ما يتناسب مع روح العرص. ٨ .

فاستمرار اللغة يتأA من عملية اإل@اء اللغوي الذي 
يعمل عىل الرقي باللغة من جيل إىل جيل، فوسائل 

الّسليمة  اللّغوية  الّن�ذج  بتقديم  تساهم  اإلعالم 
والّصحيحة، البعيدة عن املفردات الهابطة، واأللفاظ 
اللغة  ج�لية  املتلقي  عند  بذلك  فتتأصل  املبتذلة، 

نطقاً وكتابًة ورقياً.

تتناسب  بسيطة  مرنة  حيّة  اللغة  يجعل  فاإلعالم   
دي   » تعريف  مع  يتناسب  .وهذا  الفئات  كل  مع 
األفكار  لتوصيل  هي:»وسيلة  بقوله  للغة   » سوس8 
الرموز  من  نظام  طريق  عن  والرغبات  واالنفعاالت 

التي يستخدمها الفرد باختياره»٩ 

فأجهزة اإلعالم بجميع أنواعها وأشكالها،  من  أخطر 
فهي  عليها  ركزنا  فإن  العربية،  اللغة  عىل  األجهزة 
ألٍبناء  املطلوب  اللغوي  باملستوى  بالّنهوض  كفيلة 

املجتمع .

املقدرة  Oتلكون  الذين   Pلإلعالمي الواعي  فاالختيار 
,فاإلعالم  اللغة  نرش  يف  ,يساهم  الّسليمة  اللّغوية 
سالح ذو حّدين , إذا وظف بالشكل الصحيح يصبح 
تربية  عىل  قادر  أنه  ،إذ  اللغة  لنرش  ومفيداً  فعاالً 
يؤدي  فإنه  ذلك  عكس  وظف  وإن  اللّغوية.  املَلكة 
بأبناء املجتمع إىل البعد عن الثّقافة والحضارة والقيم 

, فيصبح هناك فراغاً لغوياً وفكرياً وثقافياً .

فهو  الشعوب،    Pب الربط  عن  مسؤول  اإلعالم  إٍن 
يقرب بP املجتمعات لذا Oكنه املساهمة يف تعليم 
باآلخر  فاالتصال   ، بغ8ها   Pللناطق العربية  اللغة 
البّد له من لغة، واإلعالم هو الوسيط لنقل املعارف 
اللغة  لنقل  وسيط  أنه  ،ك�  واالنجازات  والعلوم 
وتعليمها عن طريق التعليم الذاZ إذ أصبحت هذه 
الطريقة جزء اليتجزأ من حياتنا, لها تأث8 واضح عىل 

األفراد واملجتمعات .
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فاإلعالم» بإمكانياتها لحديثة واملتطورة يؤثر بفاعلية 
ثانية،  مدرسة  أصبح  ألنه  املجتمع؛  حياة  كبØة عىل 
يقدم من خاللها أفكار َوقيß َومعايØ وأÜاط سلوك 
,واتجاهات ومواقف يف الحياة»١٠ فمن خالل اإلعالم 
لدى  اللغوية  املهارات  تنمية  عىل  الرتكيز  نستطيع 

الناطقý بغØها.

يظهردوراالعالم جلياً يف تعليم اللغة للناطقý بغØها 
من خالل الرتكيز عىل الجانب التواصيل للغة، فللغة 
تتكون  التي  التّواصلية  بالقدرة  جانب وظيفي -تاز 
الجمل  توليد  عن  املسؤولة  والقواعد  املبادئ  من 
جمل  انشاء  بهدف  تداولياً،  داللياً  تركيباً  السليمة 
تواصلية.  فتعليم أي لغة أخرى ال يقف عند حدود 
تعليم القواعد النحوية، بل يتعداه إىل تعليم كيفيات 
والثقافية  االجتßعية  للقواعد  وفقا  االستعßل 
الخاصة بتلك اللغة ،وهذا يعني الرتكيز عىل الوظيفة 
التواصلية للغة أك> من الرتكيز عىل القواعد النحوية 

بغØها   ýللناطق العربية  اللغة  تعليم  وأن  خاصة 
تعليم  فهو  األجنبية،  اللغات  تعليم  إطار  يف  يندرج 
له  املتعلم  ان  أي  محددة،  لغايات  للكبار  موجه 

حاجات معينة يهدف إليها ,منها : ١١

أ- غايات دينية: تعليم اللغة العربية بهدف التّمكن 
النصوص  وفهم   , الكريم  القرآن  قراءة  من 

الرشعية، والسنة النبوية.

بهدف  العربية  اللغة  :تعليم  ثقافية  غايات  ب- 
االطالع عىل الثّقافة العربية والحضارة االسالمية 

.

ج- غايات علمية :تعليم اللغة العربية باعتبارها أداة 
. Hللتواصل الشفوي والكتا

د- غايات مهنية : تعليم اللغة العربية باعتبارها أداة 
السياحة   : مثل  محددة  مجاالت  يف  للتواصل 

،الدبلوماسية ،التجارة، اإلدارة.

وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال مبارش :

هل الربامج و املناهج املوضوعه تحقق هذه الغايات 
للمتعلم؟؟

توظف  مناهج  و  مناسبة،  برامج  وضع  من  البّد 
التقنيات الحديثة لتحقق الغاية املتوخاه من التعليم، 
وخالف ذلك يصعب الّنجاح يف تعليم اللغة العربية 

للناطقý بغØها .

محيط  وسط  التعليم  غاية  هي  التواصلية  فالقدرة 
لدى  اللغوية  املفردات  لتكثيف  مناسب  لغوي 
املُتَعلم ، ثم العمل عىل التأكيد عىل القواعد النحوية 
بطريقة  اللغوية  الطاقة  فتتطور   ، باللغة  املرتبطة 

طبيعية دون الشعور بالعناء .

 Sأي نبدأ باللغة من خالل األلفاظ واملفردات ،ثم تأ
وبذا   ، املتعلم  لدى  الفهم  لتعزز  البسيطة  القواعد 
وليست   ، اللغوية  ًللظواهر  تفسØا  القواعد  تصبح 
عبئاً عىل اللغة ، فاختيار االلفاظ التي تنمي املظاهر 

الثقافية و االجتßعية لتعزيز األهداف التواصلية .

فاملتعلم الذي يرغب يف قراءة القرآن الكريم يتطلب 
تعليمه برنامجاً خاصاً يراعي هذه الحاجة ، فيوظف 
أي  االستßع)  (كمهارة  الخاصة  التقنيات  املعلم  لها 
استخدام (C.D), أو االقراص املدمجة التي تساهم 

يف الحصول عىل نتيجة مرضية يف التعليم.

فتعليم  األخرى،  الغايات  جميع  عىل  ينطبق  وهذا 
اللغة العربية للناطقý بغØها يقتيض االنطالق من 
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تصور واضح، وخطط  مدروسة، ومناهج واعية دقيقة،  
ومعلم واعي °تلك املهارات والتقنيات التكنولوجية 
الحديثة، لتحقيق الغايات املختلفة  .فاللغة كÉ قلنا 
وضعت  إذا   Üاملتعلم لحاجات  تستجيب  مكتسبة 
بالطريقة املناسبة، وعليه فإنه البد من مراعاة األمور 

اآلتية يف :

١- وضع املنهاج : 

إن املنهج يجب أن يوضع %ا يحقق للطالب التواصل 
املواقف  يف  االتصال  أشكال  بشتى  اللغة  خالل  من 

املختلفة .

املنهج  خالل  من  يُعزز  عندما  االتصايل  فالجانب 
التي  واملناهج  الغاية،  يحقق  العربية،  للغة  املُتَعلَّم 
التركز عىل لتواصل تفصل تعلم اللغة وقواعدها عن 
الطبيعة االجتÉعية التواصلية فتحدث صعوبة لدى 

الطالب .

لذا يجب أن الينحرص تعليم اللغة العربية باالهتÉم 
واإلمالئية  والبالغية  والرصفية  النحوية  بالجوانب 
اللغة  مهارات  تطوير  عىل  الرتكيز  يٍجب  بل  فقط، 
الكتابة،   مهارة  القراءة،  (مهارة  يف   تنحرص  والتي 
عىل  الرتكيز  مع  االستÉع)  ،مهارة  املحادثة  مهارة 
 Üأساسيت Üوظيفت Éاملحادثة والكتابة بوصفه Hمهار

من وظائف االتصال .

العوملة  عرص  يف  مستجدة  وظائف  العربية  فللغة 
تتسع لتكون لغة تواصليّة يف كل مجاالت الحياة مثل 
: السياسية والثقافية والسياحية والدينية --------- 

تعليم  يف  التواصيل  الجانب  هذا  عىل  فالرتكيز  لذا 
اللغة العربية رضوري لتحقيق هذه الغاية، واليتحقق 
مهارات  عىل  يركز  الذي  املنهج  خالل  من  إال  ذلك 

األساليب  اتباع  طريق  عن  ألوانها،  بشتى  االتصال 
اتصالياً   اللغة  تعليم  تطوير  تتبنى   » التي  الحديثة 
املنهج  بناء  إعادة  خالل  من   ،(communicative)
وفق أسس تعتمد عىل الوسائل التكنولوجية بهدف 

تسهيل عملية التعليم للناطقÜ بغVها١٢»

استخدام  املعلمÜ عىل  تدريب  يتم ذلك من خالل 
هذه الوسائل , وتوفV الوسائل التكنولوجية للطلبة 
 ، بغVها   Üللناطق العربية  اللغة  تعليم  مراكز  يف 
يوضع   ، ثقافية  تعليمية  لغوية  مادة  هو  فاملنهج 
نصوص  خالل  من  املختلفة  االتصال  مهارات  ليُلبّي 
الثقافة  النابعة من  الثقافية  تعليمية محملة بالقيم 
بغVها   Üالناطق للطلبة  لنقلها   ، اإلسالمية  العربية 

دوYا صعوبة.

العربية  األصوات  عىل  تركز  بطريقة  يوضع  فاملنهج 
توظيف  خالل  من  لديهم   االستÉع  مهارة  ليعزز 
عىل  الطلبة  آذان  لتعويد  اللغات  مراكز  مختربات 
استÉع األصوات العربية بتشكيالت صوتية مختلفة ، 
مبارشة من املدرس أو من آلة التسجيل لرتديدها أك\ 

من مرة ، والرتكيز عىل األمور اآلتية : 

خالل  من  يكون  الصوتية  القضايا  عىل  الرتكيز    -
ربط الصوت بالكلمة يف مواقع مختلفة أي يف بداية 
الكلمة  و وسطها ونهايتها ، ومن ثم ربطها بالكتابة 
مع مراعاة الرتكيز عىل حروف املّد و اللÜّ و تطويره 

يف النطق من خالل  الرتكيز عىل املقاطع الصوتية .

السهلة  والرتاكيب  األلفاظ  انتقاء  عىل  الرتكيز   -
أو  الغريبة  األلفاظ  عن  واالبتعاد   ، الشائعة 

النادرة .

،ألن  املادة  ملحتوى  املناسبة  بالصور  االستعانة   -

 تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وحّلها من خالل وسائل اإلعالم
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الصورة تساهم يف تقريب الشيئ إىل الذهن .

، ومن  املعنوي  اىل  الحيس  ، من  املنطقي  التدرج   -
السهل إىل الصعب .

و  اإلمالئية  و  اللغوية  األخطاء  من  املنهاج  خلو   -
الثقافية والتاريخية .

تتبع  التي  والتدريبات  التمرينات  يف  التنويع   -
النصوص .

توظيف الوسائل التعليمية املوضحة للغايات    -

 -  استناد املنهاج إىل أسس نفسية ولغوية  
واجتôعي... ١٣ .

أن  املنهاج  فعىل  املحادثة  بتدريس  يتعلق   ôفي أما 
حالة  خلق   بهدف  التواصلية  الوظيفة  عىل  يركز 
الناطق' بغ&ها  و حاجاتهم يف  الطلبة  تواصل ب' 
الحياة اليومية  عن طريق طرح أسئلة واإلجابة عنها 
املناقشة  خالل  من  وإرشادات  تعليôت  وإعطاء   ،
والحوار ، أي نقل األفكار بطريقة إبداعية غ& مبارشة 

املوجه  كونه  يف  يتمثل  املحادثة  يف  املدرس  فدور 
للحوار فهو املراقب ، والضابط ، واملصحح لألخطاء ، 
يسمح لكل طالب بأخذالوقت املناسب يف الحديث 
دون مقاطعتة ، وإن وقع الطالب يف الخطأ يصوب 
له  يف نهاية الحوار . وال بّد من دمج الطلبة الناطق' 
 ، اللغة  مôرسة  بهدف  املحيل  املجتمع  مع  بغ&ها 

وتطوير األداء الشفوي لهم ١٤.

البّد من   ، بغ&ها  الناطق'  أهداف  اختلفت   ôفمه
توظيف طرائق لغوية جديدة تلبي حاجاتهم يف ظل 
التقدم التقني الذي نشهده يف جميع مجاالت الحياة 

.

االعتôد  من  لها  بّد  ال  التدريس  وطرائق  فاملناهج 
تساهم  التي   ، الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  عىل 
الطرق  ألن   ، جداً  جيدة  تعليمية  نواتج  إخراج  يف 
اللغة  تعليم  يف  فّعال  دور  لها  الحديثة  التدريسية 
وهذا    ، القدGة  التقليدية  الطرق  من  أسهل  بشكل 
ما أثبتته بعض طرق التدريس ، لذا ال بّد اإلفادة من 
عىل  للحصول  الحديثة  التكنولوجية  الطرق  جميع  

الفائدة التواصلية .

يف  تساهم  الكرتونية  برامج  عمل  الطرق  هذه  من 
عملية التعليم الذاJ ، أي تعليم الناطق' بغ&ها إّما 
اللغات الخاصة بهم  ، أو من خارج مراكز  عن بعد 
، حيث تتيح للناطق' بغ&ها إتقان اللغة ، والتدرج 
بها من املستوى األول إىل أن يصبح مôرساً جيدا لها 

عن طريق : ١٥

التي  اإللكرتونية  للتقنيات  الفاعل  التوظيف   -
تساعد املتعلم عىل التعليم خارج مراكز اللغة .

من   ، والبرصية  السمعية  املث&ات  عىل  الرتكيز   -
خالل توظيف الوسائل التكنولوجية ، مع مراعاة 

عنرص التشويق.

عرض املفردات وربطها بالصور الّدالة عليها .  -

 [ اللغة  مهارات  ب'  التوازن  من  نوع  خلق   -
االستôع ، املحادثة ، القراءة ، الكتابة [.

تركز  بحيث  والشمولية  التدريبات  يف  التنوع   -
عىل تنمية جميع املهارات .

املهارات  تعليم  يف  ودورها  اإلعالم  وسائل 

اللغوية : 

غ&  أو   Jصو لغوي  أداء   » هي   اللغوية  املهارات 
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صو� يتميز بالّرسعة و الّدقة و الكفاءة والفهم مع 
مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة « ١٦ عل�ً 
بأن املهارات األساسية يف كل لغة هي : االست�ع و 
املحادثة و القراءة و الكتابة . التي تتحقق من خالل 

توظيف مستويات اللغة .

هنا  من   ، للغة  نقل  إّال  ماهي  اإلعالمية  العملية  و 
اللغوية  املهارات  تنمية  يف  املهم  اإلعالم  دور  يظهر 
فوسائل   . املنطوقة  اللغة  عىل  الرتكيز  خالل  من   ،
اإلعالم  "ختلف أنواعها تساهم يف نقل اللغة العربية 

و تثبيتها من خالل س�ع املتلق# لها .

فتعزز  االعالم،  اىل  يستمعون  بغ)ها  فالناطق#   
لديهم الرتاكيب اللغوية عن طريق االست�ع املستمر 
، بالتايل يتكون لديهم مخزون لغوي هذا من جانب ، 
و من جانب آخر فإن املتابع لإلعالم من غ) الناطق# 
ينمي بداية مهارة االست�ع التي تتيح له فرصة التعلم 
و االكتساب من خالل الرتكيز عىل املستوى الصو� .

;تلك   ( الضاد  لغة   ) العربية  اللغة  أن  واملعروف 
حروف يصعب نطقها لدى الّدارس# بغ)ها ( كالحاء 

،والخاء، والع# ، والضاد ....) .

بطريقة  و  متكرر  بشكل  األصوات  هذه  فس�ع 
بالشكل  نطقها  "حاولة  للمتعلم  تسمح   ، صحيحة 

الصحيح قدر اإلمكان    . 

املعروف  من  فإنه   ، الرصيف  املستوى  اىل  وباالنتقال 
أن اللغة العربية لغة اشتقاقية قابلة لتوالد األلفاظ 
 ، األخرى  اللغات  عن  تختلف  الصفة  بهذه  وهي   ،
وهذا ما يشكل مشكلة للناطق# بغ)ها ،فيأF دور 
اإلعالم يف ترسيخ هذه الرتاكيب الرصفية عن طريق 
تكرار هذه االشتقاقات عىل مسامع الناطق# بغ)ها 

، فهي "ثابة انغ�س لغوي داخل بيئة ال تتكلم إّال 
العربية .

يف  تستخدم  التي  األدوات  و  واألKاط  فالرتاكيب 
وسائل االعالم تصل إىل اآلخر ،بطريقة أسهل و أوضح 
من الرتاكيب القدOة , التي يصعب فهمها ، فاللغة 
الفصحى  توظيف  عىل  قاQة  سهلة  لغة  االعالمية 
بعيدة عن  العرص  تتناسب مع تطور  التي  املبسطة 
التعقيد و الغموض. إذ تركز عىل الدالالت الظاهرة 
البعيدة عن االنزياحات اللغوية، فتخلق ألفاظاً تالءم 
الحضارة الحديثة , من خالل ربط األلفاظ بالصور و 

بالصوت, فهي مؤثرات تجذب متعلم اللغة .

الخا�ة :

       نخلص بأن تعليم اللغة العربية للناطق# بغ)ها 
Oكن  وال   ، العوملة  ظل  يف  كب)ة  تحديات  يجابه 
مجابهة هذه التحديات إّال بتغي) طرائق تعليم اللغة 
العربية "ا يحفظ لها طبيعتها وخصوصيتها الدينية .

تعاىل  الله  تعهّد  التي   ، الكريم  القرآن  لغة  فهي 
بحفظها بقوله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون 
ارتباطاً  بالثقافة اإلسالمية  العربية مرتبطة  فاللغة   »
تعليمها  طرائق  نطور  أن  علينا  يجب  لذا   , وثيقاً 
اللغات  مع  جنب  إىل  جنباً  وجودها  عىل  للحفاظ 
العاملية ، كلغٍة تحمل مواصفات السيادة ، فهي لغة 
أبنائها  جهود  اىل  بحاجة   , ومتجذرة  متجددة  حيّة 

الجادين للرقي بها .

أنواعه  بشتى  اإلعالم  دور  تفعيل  من  بّد  ال  وعليه 
اآلخر  لرتغب   ، الحديثة  التكنولوجية  ووسائله 
بتعليمها ، فاإلعالم هو الواجهة األوىل لنا عند اآلخر.

 لذا نقدم بعض االقرتاحات للرقي بها :

 تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وحّلها من خالل وسائل اإلعالم
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والبعيدة  املبسطة  الفصحى  اللغة  توظيف   -١
املرئية  االعالم  وسائل  خالل  من  العامية  عن 

واملسموعة .

والحضاري  الفكري  الجانب  بنقل  االهتØم   -٢
والثقايف لألمة العربية واإلسالمية .

االهتØم باالعالميç ألنهم الوجه الحضاري لألمة   -٣

وللغتها.

تنظيم برامج تكنولوجيّة تعليمية للغة العربية   -٤
املرئية  اإلعالمية  الوسائل  عرب  نرشها  بهدف 

واملسموعة.

االهتØم بتعليم اللغة العربية للناطقç بغöها   -٥
بطرق سهلة مبسطة عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

انظر : خرما ، نايف و حجاج ، عيل ، اللّغات األجنبية   .١
تعليمها وتعلّمها ، ( الكويت :املجلس الوطني االعىل 

للثقافة والفنون ،  ١٩٨٨م ) ص٧.

سورة الروم ،اآلية٢٢ .    .٢

ابن منظور ، أبو الفضل جØل الدين محمد بن مكرمة   .٣
، معجم لسان العرب ، ط١ (بöوت : دار إحياء الرتاث 

العر< ، ١٩٨٨م ) ج٩ ، مادة علم .

 )  ، ط٢   ، موقف  اإلعالم   ، محمد  محمود   ، سفر    .٤
السعودية: مطبعة تهامة ، ١٩٨٢م ) ص٢١.

انظر : رشف ، عبد العزيز ، اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا   .٥
االتّصال ،( القاهرة:دار قباء ، ١٩٩٨م).

رشف ، عبد العزيز ، االعالم ولغة الحضارة  ، (القاهرة   .٦
: دار املعارف ،١٩٧٧م)

رشيف ،سامي واCن منصور، اللغة اإلعالمية املفاهيم   .٧
 ( :٢٠٠٤م  القاهرة  ، (جامعة  التطبيقات   – األسس   –

ص٣٥-ص٣٩.

٨.  عبد الحليم ،حي الدين و أبو العينç ،حسن محمد، 
العربية يف اإلعالم األصول والقواعد واألخطاء الشائعة 
، (مطبوعات دار الشعب للصحافة والطباعة والنرش ، 

١٩٨٨م )، ص٥٢.

دي سوسö، فرديناند ، علم اللغة العام ، ترجمة: عزيز   .٩
، يوئيل يوسف ، مراجعة النص العر< املطلبي ، مالك 
آفاق  ( بغداد: سلسلة كتب تصدر عن دار   ، يوسف 

العربية األعظمية، ١٩٨٥م )، ص٣٨.

سعد الدين ،محمد منö ، دراسات يف الرتبية اإلعالمية   .١٠
، ط١، (لبنان ، بöوت ،مكتبة العرصية للطباعة والنرش 

، ١٩٩٥م)، ص٢١٩.

يف  اللسانيات  استثØر  نحو   ، الدين  ،عز  البوشيخي   .١١
،سلسلة  مكناس   : (الرباط   ، العربية  اللغة  تعليم 
، ١٩٩٩م)،   اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   ، الندوات 

عدد ١٤.

تعليم  مناهج  إعداد   ، ،محمد حمدان  الرقب   : انظر   .١٢
شبكة   ، وإخراجها  بغöها   çللناطق العربية  اللغة 
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انظر : الرقب،  محمد حمدان ، إعداد مناهج تعليم   .١٣
شبكة   ، وإخراجها  بغöها   çللناطق العربية  اللغة 
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يف  حديثة  محمد،اتجاهات  عيل   ، القاسمي   : انظر   .١٤
 ، :الرياض  للناطقç بغöها (السعودية  العربية  تعليم 

١٩٧٩ م) .

يف  حديثة  اتجاهات  محمد،  عيل   ، القاسمي   : انظر   .١٥

الهوامش
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 ، :الرياض  للناطق� بغ�ها (السعودية  العربية  تعليم 
١٩٧٩ م) .

عليان ،أحمد فؤاد ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق   .١٦
تنميتها ، ط ٣ ( الرياض : دار املسلم ) ، ص٥ .

وسائل   ، ،الشيÞء  جعالن  و  ،فاطمة  حيمورة   : انظر   .١٧
اإلعالم ودورها يف تعليم اللغة العربية للناطق� بغ�ها 
 ، العربية  لتعليم  األول  الدويل  املؤðر  ،(أعÞل  ط١   ،

مركز اللغات الجامعة األردنية ، ج٢، ٢٠١٤م).

القرآن الكريم .  -

ابن منظور ، أبو الفضل جÞل الدين محمد ! مكرم   -
، معجم لسان العرب ، ط١، ب�وت :دار إحياء الرتاث 

العر! ، ١٩٨٨م . 

يف  اللسانيات  استثÞر  نحو   ، الدين  ،عز  البوشيخي   -
،سلسلة  مكناس   : (الرباط   ، العربية  اللغة  تعليم 
، ١٩٩٩م)،   اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   ، الندوات 

عدد ١٤.

اإلعالم  وسائل   ، ،الشيÞء  جعالن  و  ،فاطمة  حيمورة   -
ودورها يف تعليم اللغة العربية للناطق� بغ�ها ، ط١ 
مركز   ، العربية  لتعليم  األول  الدويل  املؤðر  ،(أعÞل 

اللغات الجامعة األردنية ، ج٢، ٢٠١٤م).

خرما ، نايف و حجاج ، عيل ، اللّغات األجنبية تعليمها   -
وتعلّمها ، ( الكويت :سلسلة عا; املعرفة ،  ١٩٨٨م ).

دي سوس�، فرديناند ، علم اللغة العام ، ترجمة: عزيز   -
، يوئيل يوسف ، مراجعة النص العر! املطلبي ، مالك 
آفاق  ( بغداد: سلسلة كتب تصدر عن دار   ، يوسف 

العربية األعظمية، ١٩٨٥م ).

اللغة  تعليم  مناهج  إعداد   ، حمدان  ،محمد  الرقب   -
 / األلوكة  شبكة   ، وإخراجها  بغ�ها  للناطق�  العربية 
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سعد الدين ،محمد من� ، دراسات يف الرتبية اإلعالمية   -
، ط١، (لبنان ، ب�وت ،مكتبة العرصية للطباعة والنرش 

، ١٩٩٥م).

 )  ، ط٢   ، موقف  اإلعالم   ، محمد  محمود   ، سفر   -
السعودية: مطبعة تهامة ، ١٩٨٢م ).

رشف ، عبد العزيز ، لغة الحضارة وتحديات املستقبل ،   -
ط١(القاهرة : الهيئة املرصية العامة للكتاب ، ١٩٩٩م)

عبد العزيز رشف : لغة الحضارة وتحديات املستقبل ، 
القاهرة ، الهيئة املرصية العامة للكتاب ، ١٩٩٩م.

رشيف ،سامي واMن منصور، اللغة اإلعالمية املفاهيم   -
– األسس – التطبيقات ، (جامعة القاهرة :٢٠٠٤م ). 

العين� ،حسن محمد،  أبو  الدين و  الحليم ،حي  عبد   -
العربية يف اإلعالم األصول والقواعد واألخطاء الشائعة 
، (مطبوعات دار الشعب للصحافة والطباعة والنرش ، 

١٩٨٨م ).

عليان ، أحمد فؤاد ، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق   -
تنميتها ، ط ٣، الرياض: دار املسلم.

تعليم  يف  حديثة  اتجاهات   ، محمد  عيل   ، القاسمي   -
 ١٩٧٩ ، :الرياض  للناطق� بغ�ها (السعودية  العربية 

م).

املصادر واملراجع

 تحديات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وحّلها من خالل وسائل اإلعالم
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ملخص البحث : 

  هدف البحث إىل بيان  دور تقنيات العرص الرقمي  
باللغة  الناطق�  لغ�  اللغوية   املهارات  تعليم  يف 
العربية(الشبكة العنكبوتية أÚوذًجا ) من خالل ستة 
والتوصيات،وذلك  النتائج  وخاçة:تضمنت  مباحث 
النتائج  إىل  توصل   ،وقد  الوصفي  املنهج  باستخدام 

التالية :

غ�  تدريب  يف  العنكبوتية  الشبكة  برامج  çيز   -
الناطق� باللغة العربية االستع÷ل اللغوي استع÷ال 

صحيحا ،است÷عا وكالما وقراءة وكتابة .

- للشبكة العنكبوتية دور فعال   يف تعليم مهارات 
من خالل   العربية  باللغة  الناطق�  لغ�  االست÷ع   
اللغة واالنتقال ب� أصواتها املختلفة  تعليم حروف 
املتشابه منها، وçييز صوت كل حرف  والتمييز ب� 
عندما يقرتن بأي شكل من أشكال الحركات الطويلة 
أو القص�ة، أو çييز التشديد والتنوين يف الحروف، 
التدريبات  يف  أم  الدروس  عرض  جانب  يف  سواء 

واالختبارات.

والحديث من  االست÷ع  تنمية مهارة  للمتعلم  1كن 
تبثها  التي  املرئية  للمقاطع  الحرة  املتابعة  خالل 
أو  تعلمها،  يريد  التي  باللغة  العنكبوتية  الشبكة 
عدد  من  املواقع  هذه  تحويه  ما  متابعة  خالل  من 
التي  كالقنوات  مع�  اهت÷م  لها  التي  القنوات  من 

اهتمت بتعليم اللغات لغ� الناطق� بها.

الحديث  تعزيز مهارة  العنكبوتية يف  الشبكة  تسهم 
التدريب  ب�  يجمع  مميز  بأسلوب  املتعلم  عند 
برمجة  يف  املتوافرة  التقنيات  وباستخدام  واالختبار 

مثل هذه النشاطات التعليمية

- تتيح الشبكة العنكبوتية مجاال من الحرية للمتعلم 
يف تعامله مع النص حسب ما يراه معينا له يف التعلم 
املحادثة  وبرامج  االجت÷عي  التواصل  مواقع  تعد 
أنفع الوسائل يف تنمية مهارة الكتابة لغ� الناطق� 

باللغة العربية

ويف ضوء  هذه النتائج أويص الباحث =جموعة من 
التوصيات أبرزها :

- تفعيل دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم املهارات 
اللغوية  لغ� الناطق� باللغة العربية بشكل يت÷ىش 

دور�تقنيات�العصر�الرقمي��.-�,عليم�امل'ارات�اللغو ة��لغ���
الناطق�ن�باللغة�العرCية�(الشبكة�العنكبوتية�أنموذًجا�)

د. زويد بن معيوض الزايدي
خبير تربوي -مشرف عام مجمع الجيل التعليمي بالطائف

السعودية -الطائف ص ب ١٧٩٨ \ رقم الهاتف/ ٠٠٩٦٦٥٥٥٧٠٦٠٩٩



۱۸٥

  

التطور التقني وتعليم مهارات اللغة .

املهارات  العنكبوتية يف تعليم  الشبكة  - تقييم دور 
اللغوية  لغ� الناطق� باللغة العربية 

مبنية  العاملية  الشبكة  متطورة عىل  مواقع  إنشاء   -
بتعليم  تهتم  الشاملة   والجودة  اللغة  معاي�  عىل 

املهارات اللغوية  لغ� الناطق� باللغة العربية.

مقدمة :

    إن ظهور تقنيات العرص الرقمي  وانتشار الحاسوب 
حياتنا  مجاالت  مختلف  يف  اإلنرتنت  شبكة  وتغلغل 
إىل  ذلك  أدى  وقد   ، وثقافية  اجت=عية  آثاًرا  ترك   ،
تغي� املفاهيم التقليدية لعدة مجاالت مثل العمل 
واإلنرتنت  اإلعالم  وسائل  وكذلك  والتجارة  والتعليم 
ليس تطور للتكنولوجيا الرقمية فقط، بل هو تطور 
علمي وفكري واجت=عي، واملسؤول األول عن القفزة 
الهائلة يف العلم واملعرفة ،  واستطاع املتعلمون أن 
يستفيدوا من اإلنرتنت يف جميع املجاالت يف كل ما 

هو جديد ومفيد لهم.

إىل  وتطورها  االتصال  وسائل  تعدد  أدى  ولقد      
اتصال جديدة فرضت واقعاً  ظهور وسائط ووسائل 
اتصاليًا مميزًا للحقبت�: األخ�ة من القرن العرشين 
أهم  وتتمثل  والعرشين،  الحادي  القرن  من  واألوىل 
هذه التطورات يف ظهور شبكة اإلنرتنت لالستخدام 
الج=ه�ي، والتي جاء ظهورها كنتيجة لتطور اإلعالم 
الرقمي يف تشغيل وإدارة املعلومات. وسعت العديد 
من الجهات اإلعالمية وغ� اإلعالمية بل حتى األفراد 
هذه  تتيحها  التي  االتصالية  اإلمكانات  من  لإلفادة 
ومتخصصة  عامة  الكرتونية  مواقع  بإطالق  التقنية 
تؤدي مهاًما إعالمية واتصالية متنوعة، وتتضمن هذه 

واألخبار  املعلومات  مصادر  من  كب�ًا  عدًداً  املواقع 
التي تتسم بالحداثة وبقدرتها عىل أداء أدوار رئيسة 
يف املجاالت العلمية والفكرية واالجت=عية (العزاوي 

،٢٠١١م:ص١٠)

واإلعالم  الرقمي  العرص  تقنيات  منحت  ولقد      
للتعلم  وجديدة  عديدة  ومجاالت   أبعاًدا  الجديد 
والتعليم يستطيع الفرد من خاللها أن يتعلم يف أي 
وقت ومن أي موقع ويف أي مكان ، بل من مواقع 
 fاإللكرتو التعليم  ظهر  حيث  ذاته  الوقت  يف  عدة 
للتعليم  انتشاًرا   iواألك األمثل  األسلوب  وأصبح 
إىل  الحديثة  الرتبوية  النظم  سعت  والتدريب،لذا 
الجيد  لالستخدام  يؤهلهم  إعداًدا  األفراد  إعداد 

لتكنولوجيا املعلومات(خان ،٢٠١٤،ص٢)

    وo يعد استخدام تقنيات العرص الرقمي واإلعالم 
الجديد يف التعليم أمرًا اختياريًا تلجأ إليه املؤسسات 
الرتبوية أو تنرصف عنه باختيارها، ولكنه أصبح رشطًا 
جوهريًا لتميزها  وعدم إخفاقها ،فضال عن أنه أصبح 
توف�  التعليم:  جودة  تحقيق  مستلزمات  أهم  من 
تقنيات املعلومات واالتصاالت وتوظيفها بفاعلية من 
خالل جعلها محوًرا أساسيًا يف أداء العمل داخل هذه 
التعليم  عملية  يف  ،وتفعيلها  وخارجها  املؤسسات 

والتعلم .   

للناطق�  العربية  اللغة  بتعليم  املهتمون  بدأ  لذا 
املهارات  تعليمها من خالل  تناول  يؤكدون  بغ�ها  
األربع، واضع� موقع تعليم قواعد اللغة يف مكانها 
توظيف  إن  ،١٤١٩،ص٩٦)؛و  لها(طعيمة  املناسب 
العنكبوتية  الشبكة  وخاصة  الرقمي  العرص  تقنيات 
قي  تعليم العربية للناطق� بغ�ها  يجب أن يكون 
له دوره الفاعل يف يف تعليم املهارات اللغوية  لغ� 

دور تقنيات العصر الرقمي  في تعليم المهارات اللغوية  لغير الناطقين باللغة العربية (الشبكة العنكبوتية أنموذًجا )
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الناطق� باللغة العربية.

  فهذ ا البحث يأ� لبيان  دور الشبكة العنكبوتية يف 
تعليم املهارات اللغوية  لغ� الناطق� باللغة العربية 

مشكلة البحث  :

    يساعد استخدام الوسائط االلكرتونية يف تحقيق 
إىل  التعليمي  املحتوى  وتوصيل  التعليمية  األهداف 
واملكانية  الرمانية  للحواجز  اعتبار  دون  املتعلم� 
االلكرتونية  األجهزة  يف  الوسائط  تلك  تتمثل  وقد 
الحديثة مثل الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر املتمثلة 
يف االنرتنت واملواقع التعليمية واملكتبات اإللكرتونية.    

(طلبة ،٢٠١٠،ص١٦) 

    لقد أصبح لزاًما توظيف تقنيات العرص الرقمي 
،فاملعلومات  التدريس   لخدمة  الجديد  واإلعالم 
عرضها  وطرائق  وأساليب  واملتطورة  الحديثة 
للتعلم  والتشوق  الدافعية  الطالب  لدى  أثارت 
البحث  وطرق  املعلومات  هذه  وأصبحت  الذا� 
التعلم  نحو  فاعلة  أداة  دراسته  يف  وتوظيفها  عنها 
التعليمية  ،لذا اتجهت املؤسسات  الهادف  اإلبداعي 
لتحقيق  وتطبيقها؛  التعليم  تقنيات  الستخدام 
التعلم  فرص  ،وتوف�  التعليمية  الخربات  يف  التنوع 
املعلومات  عىل  والحصول  املناهج،  وتدعيم  الذا� 
يف  متنوعة  طرق  وقت،وتوف�  وأرسع  تكلفة  بأقل 
هذا  يف  السائد  املعريف  االنفجار  التدريس،ومسايرة 
اقتصاديات  نحو  العاملي  التوجه  ظل  ويف  العرص، 
تقنيات  عىل  أسايس  بشكل  تعتمد  التي  املعرفة 
مستوى  رفع  يف  املعرفة  الستغالل  الحديثة  التعليم 
خ�  املختلفة  املوارد  واستغالل  االجتjعي  الرفاه 
واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  وأصبحت  استغالل، 
 kكن االستغناء عنها يف ظل عاn وسيلة بقاء وأداة ال

مفتوح يعتمد عىل القدرة التنافسية كمعيار للتقدم 
واالزدهار ( الكبييس ،والحياu،٢٠١٢ :ص١٣-١٤) 

 (uإلكرتو) والحرص عىل تقديم محتوى تعليمي    
إىل  الكمبيوتر وشبكاته  املعتمدة عىل  الوسائط  عرب 
النشط مع  التفاعل  املتعلم بشكل يتيح له إمكانية 
هذا املحتوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك 
بصورة متزامنة أم غ� متزامنة ، وكذا إمكانية إyام 
هذا التعلم يف الوقت واملكان وبالرسعة التي تناسب 
ظروفه وقدراته، فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم 
أيضاً من خالل تلك الوسائط.  ( زيتون ،٢٠٠٥،ص٢٤)

   ولقد ك~ت خالل هذا العقد وسائل اإلعالم الرقمي 
nكن  وال  العنكبوتية  الشبكة  ،وخاصة  التواصلية 
تجاهل هذه األدوات التي تتزايد وتجذب املتعلم� 
بوعي  معها  التعاطي  من  ،والبد  قويا  جذبا  إليها 
وحكمة وعرصانية  (آل عjر ،١٤٣٧،ص٩٠)  ، فهي 
 jتعطي للطالب دوًرا يف االكتشاف والتفاعل معها م
P,١٩٩٦,UNESCO) التعليمية  الفرص  من  يزيد 

           (٢٩-PM٢٨

باملوضوع  التالميذ  اهتjم  تث�  الوسائل  فهذه 
أو  به  املتصلة  املعرفة  من  املزيد  إىل  ،ويدفعهم 
(الشافعي  به  صلة  ذات  أخرى  أنشطة  مjرسة  إىل 

،١٩٨٤،ص٢٨٢) 

املهارات  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  وتساهم 
،وبالرغم  العربية  باللغة  الناطق�  لغ�  اللغوية  
النتباه  ،ولفتًا  ذلك  يف  توظيفها  ندرة  نجد  ذلك  من 
القا¯� عىل تعليم املهارات اللغوية  لغ� الناطق� 
باللغة العربية كان هذا البحث الذي يحاول اإلجابة 
الرقمي  العرص  تقنيات  دور  ما   : التايل  السؤال  عن 
(الشبكة العنكبوتية )يف تعليم املهارات اللغوية  لغ� 
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الناطق� باللغة العربية ؟

أسئلة البحث:-

يحاول البحث الحايل  أن يجيب  عن السؤال الرئيس 
التايل:

ما دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم املهارات اللغوية  
لغØ الناطق� باللغة     العربية ؟

ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية :-

ما دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارات االستßع 
لغØ الناطق� باللغة العربية ؟

ما دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة الحديث 
لغØ الناطق� باللغة العربية ؟

القراءة  مهارة  تعليم  العنكبوتية يف  الشبكة  دور  ما 
لغØ الناطق� باللغة العربية ؟ 

الكتابة  مهارة  تعليم  العنكبوتية يف  الشبكة  دور  ما 
لغØ الناطق� باللغة العربية ؟

أهداف الدراسة : 

تهـدف الدراسـة الحاليـة إىل : 

املهارات  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  دور  بيان 
اللغوية  لغØ الناطق� باللغة العربية .

مهارات  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  دور  بيان 
االستßع لغØ الناطق� باللغة العربية.

بيان دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة الحديث 
لغØ الناطق� باللغة العربية .

بيان دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة القراءة 

لغØ الناطق� باللغة العربية .

بيان دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة الكتابة 
لغØ الناطق� باللغة العربية .

الشبكة  تفيد دور  قد  التي  التوصيات  بعض  تقديم 
العنكبوتية يف تعليم املهارات اللغوية  لغØ الناطق� 

باللغة العربية 

 أهميـة الـدراسـة : 

تتمثل   أهمية هذه الدراسة يف :

 - خدمة تعليم اللغة  العربية للناطق� بغØها من 
خالل تقنيات العرص الرقمي  وبصفة خاصة الشبكة 

العنكبوتية 

إىل  بها  الناطق�   Øلغ العربية  اللغة  -إرشاد معلمي 
يف  تساهم  قد  التي  الرقمي  العرص  تقنيات  أفضل 

تعليم  املهارات اللغوية بيرس وسهولة 

اللغة  تعليم  مجال  يف  الباحث�  أمام  الباب  فتح   -
بحثية  دراسات  إلجراء  بها  الناطق�   Øلغ العربية 
أخرى حول توظيف تقنيات العرص الرقمي وتقنيات 

اإلعالم الجديد يف تعليم  املهارات اللغوية.

منهج الدراسة:  

   استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،وهو 
الدراسة  كß توجد  منهج  يعرب عن الظاهرة محل 
عند  يقف  ال  ،والذي  وكيفيا  كميا  تعبØا  الواقع  يف 
املعلومات  ،وجمع  املبحوثة  للظاهرة  الوصف  حد 
،وإMا  لها  املختلفة  الجوانب  استقصاء  أجل  من 
وتفسØها  رقميا  الظاهرة   تحليل  إىل  ذلك  يتعدى 
،والوصول إىل استنتاجات  تسهم يف تحديد الوسائل 

دور تقنيات العصر الرقمي  في تعليم المهارات اللغوية  لغير الناطقين باللغة العربية (الشبكة العنكبوتية أنموذًجا )
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وآخرون  )(عبيدات  الواقع  وتحس�  لتطوير  املال�ة 
،٢٠٠٧،ص١٨٩)

مصطلحات الدراسة: 

الشبكة العنكبوتية :تعرف بأنها: (شبكة واسعة تصل 
املالي� من أجهزة الحاسوب املنترشة ب� دول العا2 
؛لتبادل املعلومات في@ بينها ،وتحتوي ك@ هائال من 
املعرفة وهي  نواحي  التي تشمل جميع  املعلومات 
متوفرة عىل شكل نصوص وصور ورسومات وأصوات 

وغOها (املالح ،١٤٣١،ص١٣)

الشبكة  :هي  بأنها  إجرائيًا  تعريًفا  الباحث  ويعرفها 
والتي  الرقمي  العرص  تقنيات  من  تقنية  تعد  التي 
 Oلغ اللغوية   املهارات  تعليم  يف  بفاعلية  تساهم 

الناطق� باللغة العربية

املنطوق واملسموع  اللغوي  األداء  اللغوية:  املهارات 
والتحدث  ،الكالم  :االست@ع  فنون  أربعة  ويتضمن 

،القراءة ،والكتابة (مدكور،١٩٨٤،ص٤٩)

ويعرفها الباحث يف هذا البحث تعريًفا إجرائيًا  بأنها 
:األنشطة املتعلقة بفهم وإنتاج اللغة التي ينبغي أن 
؛لf يحقق  اللغة عىل وجه متقن  بها متعلم  يقوم 
توظيف  اللغة وذلك من خالل  من خاللها وظائف 

الشبكة العنكبوتية يف التعليم. 

مباحث  ستة  من  البحث  يتكون   : البحث  مكونات 
حيث  وتوصياته  البحث  نتائج  تتضمن  وخاnة 
من  للبحث   العام  اإلطار   : األول  املبحث  يتناول 
خالل :مقدمة ،و(مشكلة،وأسئلة ،ومشكلة وأهداف 
،ويدور  البحث   ( ومصطلحات  ومنهج  وأهمية 
الرقمي  العرص  تقنيات  فوائد  حول   qالثا املبحث 
 Oوالشبكة .العنكبوتية يف تعليم املهارات اللغوية  لغ

الثالث   املبحث  ويوضح  العربية،  باللغة  الناطق� 
االست@ع  تعليم مهارات  العنكبوتية يف  الشبكة  دور 
لغO الناطق� باللغة العربية،ويعرض املبحث الرابع 
الحديث  مهارة  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  لدور 
املبحث  ،ويتناول  العربية  باللغة  الناطق�   Oلغ
مهارة  تعليم  العنكبوتية يف  الشبكة  دور   : الخامس 
القراءة لغO الناطق� باللغة العربية ،وأخO املبحث 
يف  العنكبوتية  الشبكة  دور   : بعنوان  وهو  السادس 
العربية  باللغة  الناطق�   Oلغ الكتابة  مهارة  تعليم 

،وخاnة تتضمن نتائج البحث وتوصياته 

املبحث الثا!

يف  الجديد  واإلعالم  الرقمي  العرص  تقنيات  فوائد 
العملية التعليمية والتدريس

يف  واإلنرتنت  املعلومات  تقنية  توظيف  يعترب     
التدريب والتعليم من أهم مؤرشات تحول املجتمع 
إىل مجتمع معلوما£؛ ألن ذلك سيسهم يف زيادة كفاءة 
املعلوما£,  الوعي  نرش  ويف  التعليم,  نظم  وفعالية 
التي  املعلوماتية  الكوادر  بناء  يف  سيسهم  وبالتايل 

تنشدها املجتمعات يف العرص الحايل.

املعلم  مهمة  املعلومات  تكنولوجيا  وستجعل     
لشحنة  ناقل  به من مجرد  وثراء،وسرتقى  إثارة   ªأك
املعارف إىل مرشف وموجه يشارك طالبه مغامراتهم 
املثOة يف اكتساب املعرفة وتوظيفها،باإلضافة إىل ذلك 
سيزداد ارتباط املعلم بواقعه بفضل شبكات االتصال 
التي سرتبط املدرسة بالواقع خارجها ، وبفضل نظم 
التي ستنقل   digital simulation الرقمية املحاكاة 
إىل داخل قاعات الدرس الن@ذج الديناميكية الحية 

لتحا¹ هذا الواقع.
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الطرائق  أفضل  عن  باستمرار  الرتبويون  ويبحث     
والوسائل لتوفÌ بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهت�م 
املتعلمà وحثهم عىل تبادل اآلراء والخربات،  وتُعد 
وما  واإلنرتنت  الحاسب  يف  ممثلة  املعلومات  تقنية 
الوسائل   أنجح  يلحق به� من وسائط متعددة من 
öكن  حيث  ال÷ية،  التعليمية  البيئة  هذه   Ìلتوف
مختلفة،  مدارس   àب تعاونية  مرشوعات  يف  العمل 
!وضوعات  معرفتهم  يطوروا  أن  للطالب  وöكن 
لهم  وخرباء  بأصدقاء  االتصال  خالل  من  تهمهم 
مسؤولية  الطالب  عىل  وتقع  نفسها.   االهت�مات 
البحث عن املعلومات وصياغتها م� ينمي مهارات 
اإلنرتنت  بوساطة  االتصال  أن  ك�  لديهم,   Ìالتفك
اإلنجليزية  اللغة  ومهارات  الكتابة  مهارات  ينمي 
عىل   àواملعلم الطالب  اإلنرتنت  شبكة  تزود  حيث 
اإلنجليزية يف  باللغة  املكتوبة   بالنصوص  حد سواء 
شتى املوضوعات واملستويات املختلفة.  أما بالنسبة 
واستخدام  العاملية  بالشبكة  االتصال  فإن   àللمعلم
التقنية ;كن املعلم من الوصول إىل خربات وتجارب 
تعليمية يصعب الوصول إليها بطرق أخرى. وتكمن 
قوة اإلنرتنت مثالً يف قدرتها عىل الربط بà األشخاص 
معلوماتية  مصادر   àوب هائلة  مسافات  بوساطة 
من  تزيد  التكنولوجيا  هذه  فاستخدام  متباينة، 
نطاق  من  أبعد  مدى  إىل  بها  و;تد  التعليم  فرص 
 Aاإللكرتو التعليم  !سمى  عرف  ما  وهذا  املدارس، 
الذي يعد من أهم ميزات مدرسة املستقبل.(املوىس 

،٢٠٠٧،ص٢)

  وتعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مؤسسات 
وروح  وكرامته  اإلنسان  فردية  احرتام  عىل  التعليم 
املبادرة فيه،ويصبح فيها التحديث عنرص إج�ع من 
الفريق  وعمل  املغامرة  روح  فيها  وتعزز  الجميع، 

وتجديد مستمر لإلبداع(السعيد ،٢٠٠٥،ص٥٣)

الخصائص  الجديد  الجديدة واإلعالم  التقنية  و;تلك 
العديد  تحقيق  عىل  قادرة  تجعلها  التي  واملميزات 

من الفوائد يف العملية التعليمية منها :

عىل  الجديد  واإلعالم  الجديدة  التقنية  -تعمل  
تحقيق الوفرة الهائلة يف مصادر املعلومات ، وزيادة 
الحصيلة املعرفية والثقافية لدى املتعلم، وسد أوجه 
النقص التي تعاA منها املناهج ، ورسعة الحصول عىل 
املرونة   Ìوتوف والتشويق،  اإلثارة   Ìوتوف املعلومة، 
ساهمت  وبالتايل   ، املتعلم  واستقاللية  التعليم  يف 
املختلفة  بعنارصه  التعليمي  النظام  مالمح   Ìتغي يف 
املعلم  تغيÌ دور  اإلنرتنت يف  حيث ساعدت شبكة 
من مجرد ناقل للمعلومات إىل معلٍم قادٍر عىل القيام 
بدور امليرس ، واملوضح ، واملقوم ، واملرشد، واملدرب، 
واملتحدي، والقائد البناء، ك� ساهمت يف تغيÌ دور 
املتعلم من مجرد متلٍق للمعارف إىل دور املستقيص 
، والخبÌ يف بعض األحيان  ، والباحث واملستكشف 

.(الغامدي ،وساd ،١٤٣٢هـ،ص٥)

-;تلك التقنية الجديدة واإلعالم الجديد العديد من 
مهارات  تنمية  عىل  القادرة  والتطبيقات  األدوات 
املحلية  املستويات  الطالب سواء عىل  لدى  االتصال 
 àتضم خالل  من  وذلك   ، العاملية    املستويات  أو 
سبيل  فعىل   ، الدراسية  املناهج  يف  االتصال  وسائل 
شكل  يف  ونرشها  املناهج  وإعداد  تصميم   : املثال 
شبكات الكمبيوتر الداخلية أو يف شبكات الكمبيوتر 
واسعة النطاق يتيح للطالب فرصة االتصال بأقرانهم 
وزمالئهم عرب مسافات بعيدة ، ومن ثم تدعيم تبادل 

الخربات التعليمية في� بينهم .

-;تلك أدوات التقنية الجديدة واإلعالم الجديد قدرًة 

دور تقنيات العصر الرقمي  في تعليم المهارات اللغوية  لغير الناطقين باللغة العربية (الشبكة العنكبوتية أنموذًجا )
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فائقًة عىل تخزين واسرتجاع ومعالجة ونقل البيانات يف 
أشكالها املختلفة ( النص – الصورة – الرسم – اللقطة 
  ( اإلحصائية  الجداول  البيانية –  الرسوم  املتحركة – 
األمر   ، املختلفة  أشكالها   àب البيانات  تحويل  وعىل 
الذي يسهم يف تدريب الطالب عىل مهارات اسرتجاع 
املعلومات ، وبث ومعالجة املعلومات بشكل îكنهم 

من مواكبة طريق املعلومات فائق الرسعة.

-تعمل التقنية الجديدة واإلعالم الجديد عىل تطوير 
فاعلية التعليم من خالل تطوير الطرائق واألساليب 

. üالرتبوية للتعليم ،وتنمية مهارات التعلم الذا

مجاالت  الجديد  واإلعالم  الجديدة  التقنية  توسع   -
جودة  عىل  الطالب،وتعمل  بها   îر  التي  الخربة 
،وزيادة  واملال  والجهد  الوقت  :توف&  التدريس 

الوضوح والخربة (الجندي وسلي3ن ،٢٠٠١،ص٣٤٢)

املهارات  الجديد  واإلعالم  الجديدة  التقنية  تنمي   -
العقلية عند الطالب (كمهارة حل املشكالت ،واإلبداع 
والفهم ،وتقويم وتحليل املعلومات )وتطوير قدراتهم 

عىل التعلم (سالمة ،١٤١٧،ص٥٠٥)

تخطي  الجديد  واإلعالم  الجديدة  التقنية  -تستطيع 
الطالب  تربط  وأن   ، الدراسية  الفصول  حوائط 
واملعلمà يف عالقات تبادلية عىل املستويات املحلية 
عىل  التعرف  يف  الفرصة  لهم  تتيح  ك3   ، والعاملية 
عبد   )      . األخرى  املجتمعات  يف  الحياة  أساليب 

الباسط ،٢٠٠٥، ص٥١)

-تقدم التقنية الجديدة واإلعالم الجديد للطالب بيئًة 
يف  االندماج  عىل  الطالب  تشجع  متفاعلة  تعليمية 
الدراسة  من  يجعل  الذي  ،األمر  التعليمية  العملية 
خالل  من  وذلك   ، معنى  وذات  وفعالة  حيوية 

املعلومات  لتكنولوجيا  الحديثة  األدوات  استخدام 
واالتصاالت واإلعالم الجديد.

للطالب  الجديد  واإلعالم  الجديدة  التقنية  -تقدم 
أهمها   ، عديدًة  مميزاٍت  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
للطالب  املقدمة  التعليمية  االسرتاتيجيات  تعديل 
Fا  املنخفض  التحصيل  ذوي  من  االحتياجات  ذوي 
يتوافق وطبيعتهم وخصائصهم ، ك3 تقدم للطالب 
تعويضية  وأجهزة  أدوات  البدنية  املشكالت  ذوي 
زمالئهم  مع  التعليم  عىل  الحصول  فرصة  لهم  تتيح 

من األسوياء .

النطق  من  املتعلم   àكJ: يعني  اللغوي  التدريب 
السليم ،والتعب& الواضح الخايل من العيوب واألخطاء 
يستمع  ،أو  به  ينطق  ما  لكل  الدقيق  التام  ،والفهم 

إليه ,وتتمثل أهداف التدريب اللغوي في3 ييل :

استع3ال  اللغوي  االستع3ل  األطفال عىل  تدريب   -
صحيحا ،است3عا وكالما وقراءة وكتابة .

تحل  األطفال  لدى  صحيحة  لغوية  عادات  -تكوين 
محل العادات املضطربة ،وذلك بطريقة املحاكاة . 

و  ،من حيث:األلفاظ  اللغوية  األطفال  -زيادة خربة 
الجمل والعبارات واملعاR واألخيلة .

- تدريب األطفال عىل الصواب والخطأ في3 يُستمع 
إليه ،ويُقرأ،أو يُتحدث ،أو يُكتب 

- تعويد األطفال عىل امل3رسة الداVة للغة الصحيحة 
يف الكالم والكتابة      والقراءة(فتحي ،١٤١٨،ص٢٢٧) 

املبحث الثالث

االست3ع  تعليم مهارات  العنكبوتية يف  الشبكة  دور 
لغ& الناطقà باللغة العربية



۱۹۱

 طريقة التدريس من العنارص املهمة يف إنجاح عملية 
التعليم ،وتحقيق أهداف التعليم ،وتحقيق األهداف 
التعليمية ،وذلك ملا لها من دور يف عر محتوى املادة 
للتالميذ و(عليها يتوقف نجاحه يف تعليمه ،ومهارة 
املعلم يف تطبيق الطريقة تحكم عليه بالنجاح ،وكون 

تعليمه جيد أو غí جيد   (أحمد ،١٩٩٠،ص١٨) 

االستöع له دور اجتöعي وحضاري فنحن يف عرص 
يعتمد عىل االستöع ملا له من دور مهم يف تواصل 
الفرد مع اآلخرين ومساعدته عىل التكيف حيث إن 
الشخص يستمع ضعف ما يتحدث أو أربعة أضعاف 
ما يقرأ وخمسة أضعاف ما يكتب ،ومن هذا املنطلق 
تربز أهمية االستöع كفن ومها رة من املهارات يجب 
تعلمه والتدريب عليه حتى يصبح املتعلم مستمًعا 
جيًدا ينصت ويفهم يحلل ويفرس ويقوم املادة التي 
يسمعها ويبدي رأيه ويصدر أحكاًما عليها، فاملستمع 
(الشنطي  جيًدا.  متحدثًا  سيكون  بالتأكيد  الجيد 

،١٤٣١،ص٢٢)

وهو  باللغة،  للمتعلم   اتصال  أول  هو  واالستöع 
االتصال الوحيد للغة ، فاالستöع فن من فنون اللغة 
العربية له مهارات كثíة وBكن تعلمها بالتدريب أو 
اإلنسان،  حياة  يف  للتعلم  وسيلة  املöرسة،واالستöع 
مدلول  يفهم  أن  الطفل  يستطيع  طريقه  عن  إذ 
األلفاظ التي تعرض له عندما يربط الصورة الحسية 
لليشء الذي يراه، وللفظه الدالة عليها. (الهاشمي ،  

والعزاوي ،٢٠٠٤،ص٤٤) ،

و االستöع مهارة مكتسبة، فهو إًذا قابل ألن يعلَّم، 
وألن يكون مجاال للتفاوت من إنسان آلخر ، وعديد 
أن  Bكن  االستöع  مهارة  أن  أثبتت  الدراسات  من 
املهارة  هذه  تعلم  إىل  بحاجة  األفراد  وأن  تَعلم, 

األهمية  من  فإن  ؛لذا  ص٥١)   ،١٤٣٢،  Uالشوب)
تنميته لدى  غí الناطقW باللغة العربية:                                                                                  

دروس االست�ع :- 

 يعد االستöع أحد أهم فنون اللغة ،إن X يكن أهمها 
عىل اإلطالق ؛وذلك ألن الناس يستخدمون االستöع 
،وهي  األخرى  اللغة  لفنون  استخدامهم  من  أك] 
 Wالناطق  íغ تعامل   بداية  ؛ألن  اللغة  فنون  أسبق 
االستöع  خالل  من  يتم  اللغة  مع  العربية  باللغة 
،وهو أحد وسائل االتصال ؛حيث يؤدي دوًرا مهö يف 
العصور ،كö يعد  التعليم والتعلم عىل مر  عمليتي 
أساس اكتساب املعا^ التي تكون متاحة يف عمليات 

التحدث والقراءة والكتابة (الهواري ،١٩٩٨،ص٢) 

االستöع  مهارة لغوية تتطلب قيام املستمع بإعطاء 
املتحدث أعىل درجات االهتöم والرتكيز لفهم الرسالة 
وتقوBها  وتفسíها  وتحليلها  حديثه  يف  املتضمنة 

وإبداء الرأي فيها (الحالق ،٢٠١٠،ص١٣٥)

عامة  بصفة  اللغوي  للنمو  أسايس  واالستöع رشط   
للكلöت  السامع  اللغوي فهم  النمو  يتطلب  ؛حيث 
عنه  غنى  ال  فاالستöع  ؛لذا  اآلخرين  من  املنطوقة 
لظهور الكالم والقراءة والكتابة(مدكور ، ،٢٠٠٠،ص٧٣ 

(

اللغوية  املهارات  تنمية  يف  االستöع  ألهمية  نظرا   
برضورة  نادوا  الذين   Wالرتبوي لدعوات  ،وتلبية 

االهتöم بدروس االستöع (طعيمة ،٢٠٠٠،ص١٢٦)

وحسن  االنتباه  عىل  للمتعلم   gرين  واالستöع 
 ، (السöن  يسمعون  ما  hعنى  واإلحاطة  اإلصغاء 
وشحاتة ،٢٠١٢،ص١٥ ) ومهارات االستöع   مهارات 
وانتباه،أن  بيقظة  املتعلم   يستمع  أن  إىل  تهدف 
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وتحليلها  ونقدها  بتذكرها  املسموعة  املادة  يفهم 
 ، (يونس  لالست�ع  العامة  باآلداب  يلتزم  ،وأن 
٢٠١٠،ص٣٤ ) ،تدريب التالميذ عىل تحليل املسموع 
ونقده وتقوåه مثل :استخالص األدلة من املسموع 
،التمييز بó األفكار املرتبطة باملوضوع وغí املرتبطة 
،إبداء الرأي يف النص املسموع ،التمييز بó الصواب 
من  والنتيجة  السبب  ،وربط  املسموع  يف  والخطأ 
تسلسل  خالل  من  بالنتائج  ،التنبؤ  املسموع  خالل 
لألحداث املسموعة ،تحديد غرض املتحدث  (كلش 

،٢٠١٥،ص١٩٦)

 óالناطق íكن  تنمية مهارات االست�ع لدى  غåو  
باللغة العربية عن طريق 8ا ييل :                                                                                              

١-أن يكون املعلم قدوة للمتعلمó ، وذلك باست�عه 
إليهم وإصغائه يف أثناء حديثهم 

    ٢- أن يحرص املعلم يف النصوص األدبية أن يقرأ 
للنص  جيد  بإلقاء  يتمتع  ممن  غíه  أو  هو 
مهارات  الطلبة  ليعلم  اإللقاء  فن  مستخدًما 
االست�ع، وتذوق املسموع.                                

أو  أعجبته  قصة   óاملتعلم عىل  املعلم  يقرأ  ٣-أن   
موضوًعا شائًقا جديًدا أو جزًءا من موضوع يف 
الكتاب املقروء أو يف مجلة أو صحيفة أو كتاب

 ٤-التدرج يف تدريبهم عىل مواقف االست�ع، وذلك 
كأن يسألهم يف البداية عن اسمهم وعن اليوم أو 

عن أشكال التحية أو التهنئة يف املناسبات

٥-رسد قصة قصíة سهلة واضحة املعاO والتعرف إىل 
مدى إدراكهم لها. (الشنطي ،١٤٣١،ص٣٠)         

 ٦-أن يكS املعلم من استخدام األسئلة الشفوية التي 
است�عهم  بعد  كلمة  من   Sأك إجابتها  تتطلب 

للنص ،فهذا يعلم االست�ع الفاهم والناقد

 ٧- إقامة مجموعة من املباريات واألنشطة يف الفصل 
تقوم عىل االست�ع           

،واملحادثة  والحكايات  القصص  حكاية  يعد   -٨   
والتمثيل ،وس�ع الشعر ،واألناشيد من األنشطة 

التي تساهم يف تنمية االست�ع.

٩-إس�ع املتعلمó لقصة تسجيلية من حوار ،ويوزع 
الحوار عىل عدد منهم  املعلم أدوار شخصيات 
،ويطالب كل متعلم  أن يؤدي دوره ك� استمع 

إليه دون تغيí ثم يغí األدوار ..وهكذا    

نشيد  كل�ت  يف  طفيًفا  تغيíًا  املعلم   íيغ  -١٠
الخطأ   íبتغي يطالبهم  ،ثم  النشيد  ،ويسمعهم 

؛يف ذلك تدريب عل الدقة وحسن اإلصغاء 

١١- يعرض املعلم عىل  املتعلمó تسجيالت قرآنية 
بأصوات بعض القراء ،ويطالبهم بتعيó صاحب 
كل صوت.                                                                                        

زمالئهم  إىل  بنقله  ويطالبهم  خطابًا  يسمعهم   -١٢
،والتعليق عليه ،ففي ذلك تدريب لهم عىل نقد 

املادة املسموعة وتقوåها . 

عىل  بالتدريب   óاملبتدئ عند  االست�ع  آلية  وتكون 
النطق الصحيح للحروف، والتمييز بينها عند س�عها 
تدريبات  يف  هذا  ويكون  املت�ثلة،  الكل�ت  مع 
عىل  صعوبة  ]ثل  قد  التي  العربية  األصوات  نطق 
غí العرب، والتدريب عىل الكل�ت الجديدة س�عا 
والتدريب  بينها وبó غíها س�عا ونطقا،  والتمييز 
أو  جمل  داخل  و]ييزها  الكل�ت  التقاط  عىل 
حوارات، وهذه اآللية ال ترت^ يف نفس الدارس من 
بل  فحسب  األخرى  املهارات  عىل  التدريب  خالل 
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درس  نسميه  بها  خاص  درس  يف  نربيها  أن  �كننا 
االستÉع، والهدف األول منه هو تدريب األذن عىل 
أن  ويغلب  تسمعه،  ملا  فهم  مع  الصحيح  االستÉع 
األول  املستوى  يف  الصور  من خالل  التدريب  يكون 

دون اللجوء إىل الرتجمة.

و�كن توظيف الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارات 
طريق  عن  العربية  باللغة   öالناطق  üلغ االستÉع 
املسموعات  من   العنكبوتية  الشبكة  تطرحه  ما 
التعليمية، التي �كن أن يتعامل معها املتعلم متى 
شاء، وبأي لهجة شاء، وهي تحت طواعيته يف تكرارها 
املسموع  اقرتان  إمكانية  مع  إبطائها،  أو  وترسيعها 
الحية، وهذا  املقاطع  أو  املتحركة  أو  الثابتة  بالصور 
ملتعلم  املبارش  املعنى  نقل  يف  فاعل  بشكل  يسهم 
 öتضم ومع  لذلك،  وسيطة  وسيلة  أي  دون  اللغة 
األجزاء  املتعددة  الثابتة  الصور  داخل  املسموعات 
يحدث التفاعل واإلثارة للمتعلم عندما يشü إىل أي 
جزء من هذه الصورة فيسمع نطق كلمتها مبارشة. 
أما يف مجال التدريب واالختبار فتطر املواقع عددا 
كبüا من التدريبات واالختبارات التي تسهم يف صقل 

مستوى املتعلم يف هذه املهارة.

مجال  يف  أما  الجمل،  أو  املفردات  مجال  يف  هذا 
النصوص فتعرض عدد من املواقع منهجية تعليمية 
مميزة يف بناء وتعزيز هذه املهارة من خالل خطوات 
املسموع،  النص  هذا  مع  تعامله  يف  املتعلم  يتبعها 
ثم  للنص،  التمهيدية  األسئلة  املتعلم  عىل  فيطر 
يسمع النص، وبعد ذلك يخترب فهمه العام، ثم يعطى 
فهم  يف  منه  ينطلق  ل?  األم،  بلغته  العام  املعنى 
األفكار الفرعية، واكتشاف معا@ املفردات يف النص. 

الحاسوب  برمجيات  عن  الشبكة  به  تنفرد   Éوم  

ظهور مواقع املشاهدة، وانتشارها وتنوع مجاالتها، 
وتجدد محتواها، وغزارة ما تحتوي عليه من مشاهد 
اللغات وشتى املوضوعات، ومنها عىل  مرئية بشتى 
سبيل املثال موقع يوتيوب  Youtube ، حيث �كن 
للمتعلم تنمية مهارة االستÉع والحديث كذلك من 
خالل املتابعة الحرة لهذه املقاطع املرئية باللغة التي 
هذه  تحويه  ما  متابعة  خالل  من  أو  تعلمها،  يريد 
 öم معÉاملواقع من عدد من القنوات التي لها اهت
 öالناطق üكالقنوات التي اهتمت بتعليم اللغات لغ
بها، وكذلك تتيح الشبكة ملن ال يتمكن من الوصول 
للقنوات التلفزيونية الناطقة باللغة التي يريد تعلمها 
أن يشاهدها ويستمع إليها عن طريق روابطها دون 
عناء تهيئة أجهزة البث التلفزيو@، ويوجد عدد من 
القنوات التلفزيونية التي اهتمت بذلك فأنشأت لها 
مواقع عىل الشبكة، وبعضها خصص أقساما لتعليم 
خالل  من  وأخبارها  القناة  مواد  طريق  عن  اللغة 
موقعها عىل الشبكة حيث تطرح موادا متنوعة من 
هذه  أفادت   Éوك للغتها.   öاملتعلم تفيد  إنتاجها 
املسموعات يف الكلÉت والجمل والنصوص فكذلك 
 öب واالنتقال  اللغة  حروف  تعليم  يف  فائدتها  تربز 
أصواتها املختلفة والتمييز بö املتشابه منها، وGييز 
صوت كل حرف عندما يقرتن بأي شكل من أشكال 
التشديد  Gييز  أو  القصüة،  أو  الطويلة  الحركات 
والتنوين يف الحروف، سواء يف جانب عرض الدروس 

أم يف التدريبات واالختبارات.

أو  املسموعة  اللغة سواء  موارد  بكل  يتعلق  ما  ويف 
املقروءة فبإمكان املتعلم نقلها وتنزيلها عىل حاسوبه 
الشخيص، ل? يتعامل معها بشكل أكI حرية دون 
رضورة االتصال لو تعذر ذلك. ومع حرية التعامل مع 
السهل تطوير  أصبح من  املسموعات ووفرتها  هذه 
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هذه املهارة عند املتعلم�.(الرصامي ،١٤٣٤،ص٨٥)

املبحث الرابع

مهارة  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  دور 

التحدث لغ� الناطق� باللغة العربية

القراءة   - التحدث   - (االست'ع  اللغة  مهارات  تعد 
السيطرة  إمكانية  يف  األوىل  )الركيزة  الكتابة   -
طريق  عن  إال  تنمى  وال  تعلم  ال  ،وهي  اللغة  عىل 
عىل  تقوم  ،واملحاولة  ،واملحاولة  والنجاح  املحاولة 
هذا التكرار الذي يحرص املتعلم املتطلع نحو النجاح 
عىل مواصلته ،واالستمرار فيه ،وعند تعلم املهارات 
اللغوية البد من مراعاة أن يكون تعلمها والتدريب 
عليها يف مجال الحقل التعليمي ،وعن طريق املناشط 
الطبيعية. م' ال شك فيه أن الكالم أو التحدث من 
عىل  والصغار  للكبار  اللغوي  النشاط  ألوان  أهم 
الكتابة  من  أك[  الكالم  يستخدمون  فالناس  السواء، 
يف حياتهم، أي أنهم يتكلمون أك[ م' يكتبون ومن 
هنا cكن اعتبار الكالم هو الشكل الرئييس لالتصال 
الكالم  يعترب  ذلك  وعىل  لإلنسان؛  بالنسبة  اللغوي 

أيضا أهم جزء ىف امل'رسة اللغوية واستخدامها.

ورغم االقتناع بأهمية الكالم يف تعليم اللغة العربية، 
البحوث  ذكرت  املشافهة  هو  اللغة  يف  األصل  وأن 
والدراسات وبعض األدبيات الرتبوية ضعف الطالب 
خريجي  أن  إىل  األمر  وصل  بل  التحدث  مهارة  يف 
يفتقدون  العربية  اللغة  وأقسام  كليات  يف  الجامعة 
الكثv يف القدرة عىل التعبv الشفهي، وقد عرب عن 
إىل  الناشئة  تجاوزت ضعف  قد  الشكوى  (بأن  ذلك 
خريجي الجامعات الذيى يفتقدون كثvاً إىل مهارات 

االست'ع والتحدث، ويرجع ذلك إىل إه'ل املناهج 
واملقررات الدراسية يف املستويات األوىل لفنون اللغة 

األربعة والسي' التحدث واالست'ع .

التحدث-  أو  الكالم  تعليم  يف  الحقيقة  املشكلة  إن 
أي التعبv الشفهي- تكمن ىف خلو الكتاب املدريس 
للغة العربية من األغراض الواضحة واملحددة لتعليم 
املدريس من  الكتاب  فأين  التحدث وإتقان مهاراته، 
وقص  واملناقشة،  املحادثة  عىل  املتعلم  قدرة  تنمية 
إىل  املتعلم�  إرشاد  وأين  الخطب،  وإلقاء  القصص، 
مصادر الحصول عىل األفكار واملعلومات التي تعلمه 
مهارة التعلم الذا� والبحث عن املعرفة، وأين الفرص 

الحقيقية التي تثv دوافع املتعلم للكالم».

إن عملية التحدث أو الكالم عملية معقدة وبالرغم 
خطوات  عدة  يف  تتم  أنها  إال  الفجا�  مظهرها  من 

هي :

استثارة : وقد تكون خارجية، كأن يرد املتحدث عىل 
شخص خاطبة أو يشرتك يف حوار مع أحد…إلخ، وقد 
تكون االستثارة داخلية، كأن يعرب املتحدث عن يشء 
بداخله لآلخرين مثل األديب الذي يعرب عن مشاعره 
بفكرة، فخالصة القول أن االستثارة هي نقطة البدء 

للتحدث.

التفكv: إذا كانت االستشارة §ثل الدافع للكالم فإن 
يف  يبدأ  اإلنسان  ألن  التالية؛  الخطوة  cثل   vالتفك
جمع األفكار وترتيبها، ألن الكالم بدون تفكv يكون 

أجوف وال يلقى له بال.

الرموز  املتحدث  فيها  ينتقى  الصياغة: وهى مرحلة 
الصعب  ومن  األفكار  عن  تعرب  التي  (األلفاظ) 
التفريق ب� مرحلتي التفكv والصياغة، ألن اإلنسان 
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يفكر باللغة ونظامها الرمزي.

النطق: بعد مرور املراحل السابقة يأ� النطق، وهو 
مظهر الكالم الخارجي وينبغي أن يكون سليÀً خالياً 
من األخطاء، هذا وينبغي أن يسبق عملية التحدث 
تدريب التلميذ عىل التخطيط لها، وهناك عدة نقاط 
يجب توافرها للمتحدث قبل عملية التحدث وهى:

واهتÀماتهم   ôاملستمع نوعية  عىل  يتعرف  أن   •
وتفك÷هم.

يدرب  أن  يتطلب  وذلك  كالمه  أهداف  يحدد  أن   •
التحدث  تتطلب  التي  املواقف  عىل  املتعلم 

بطريقة تلقائية.

• أن يكون قادراً عىل تحديد محتوى كالمه، أي أن 
يريد  التي  واملشكالت  واملعا)  األفكار  يحدد 

الحديث عنها.

املناقشة  مثل  للتحدث  الطرق  أنسب  يختار  أن   •
قص  الخطابة-  املناظرة-  (واملحادثة-الندوة- 

القصص- عرض التقارير…. إلخ).

التحدث والتكامل مع فنون اللغة األخرى :

الخطوة  أن  والدراسات  األبحاث  معظم  أثبتت  لقد 
خالل  من  تتم  والكتابة  القراءة  لتعليم  األوىل 
كب÷ة  لغوية  ثروة  لبناء  أمر رضوري  وأنه  التحدث، 
للمتعلمô قبل تعليمهم القراءة وأكرب دليل عىل ذلك 
مشكالت القراءة التي ترتبط بشكل ما، مع مشكالت 
التحدث، ومن ناحية أخرى فإن االستÀع إىل القصص 
والحكايات وإعادة عرضها بعد تلخيصها يعد عامالً 
أن   Àك الجيد،  التحدث  مهارات  تنمية  عوامل  من 
كب÷  مجال  فيه  واإلمالء  والنصوص  القراءة  محتوى 

والكتابة  والتحدث  االستÀع  مهارات  عىل  للتدريب 
بطريقة متكاملة يقوى بعضها بعضاً وذلك يعد دليالً 

قاطعاً عىل تكامل التحدث مع فنون اللغة األخرى.

لغ÷  األول  املستوى  يف  للتحدث  األساسية  املهارات 
يف  يسهم  أن  ينبغي  والتي  العربية  باللغة   ôالناطق
تنميتها كتاب دروس اللغة العربية من خالل محتوى 

ثقايف جيد يعتمد عىل الوظيفة والحياتية:

أ- مهارات ترتبط بجانب النطق مثل:

- نطق أصوات الحروف نطقاً واضحاً صحيحاً.

اللجلجة  من  خالياً  نطقاً  والجمل  الكلÀت  نطق   -
والتهتهة .

- التنويع يف نربات الصوت.

ب- مهارات ترتبط بجانب التعب0 مثل : 

استخدام  يف  التنويع  عىل  التعلم  قدرة  تنمية   -
الكلÀت، وانتقاء الكلÀت الفصيحة.

للمواقف  املناسبة  اللغوية  التعب÷ات  اختيار   -
املختلفة مثل التهنئة أو التعزية أو التحية.

- ضبط الكلÀت التي يتحدث بها ضبطاً صحيحاً.

الوعي  عىل  التحدث  تعليم  يف  الرتكيز  ويتم 
املختلفة  األصوات  خالل:تعرف  من  الصو�:وذلك 
التي تتكون منها الكلÀت ،والتفريق بô بô األصوات 
يف الكلÀت و تحليل الكلÀت إىل أصوات ،وتقطيع 
الكلÀت إىل وحدات أصغر ،وربط الكلÀت ببعضها 
لفهم معانيها ،وربطت بô ربط الوعي الصو� بتعلم 

الهجاء (قحوف ،٢٠١٣،ص١٥٤)
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        و تعليم مهارة التحدث لغ� الناطق� باللغة 
فيه  يبدأ  يوم  أول  من  تكون  أن  ؛يجب  العربية 
الطالب دراسة اللغة العربية، ويكون ذلك من خالل 
املدخل الشفوي الذي نعلم فيه املتعلم  الكالم عن 
طريق حوارات شفوية موجهة وموظفة بحيث تقبل 
توظيفها  يجب  املفردة  الكلمة  حتى  واإلطالة،  املد 
لخدمة مهارة الكالم يف جمل وحوارات لó تنغرس 
من  نوع  إال  الوظيفي  النحو  وما  الطالب،  ذهن  يف 
اآللية التي تطيل الحوار من خالل اآلليات النحوية، 
ويف الحقيقة كل كلمة يدرسها الطالب املبتدئ وكل 
جملة يجب أن تكون دافعا إىل مزيد من الكالم، وأكاد 
أرى الطالب خالل دراسته لهذا الكتاب ال يوقفه عن 
الكالم إال القلم عندما يستخدمه يف اإلجابة. وحتى 
يف تلك اللحظة ملاذا يتوقف لسانه أثناء الكتابة إن 
أمكن ذلك؟ وبذلك تكون كل املهارات خدما ملهارة 

الكالم.

        ومهارة التحدث  تساعد عىل الطالقة يف الكالم، 
تكرارا  ليست  الكالم  مهارة  يف  الواردة  والتدريبات 
فحسب  الوظيفي  والنحو  املفردات  توظيف  يف  ملا 
و2كن  الكالم،  يف  االنطالق  عىل  تدريبات  هي  بل 
توظيف  يف  اتبعناها  التي  الطريقة  بنفس  إجراؤها 
املفردات، والنحو الوظيفي مع الرتكيز عىل االنطالق 
يف الكالم ب� الطالب بعضهم البعض، ويحاول املعلم 
باللغة  الكالم  حب  الطالب  نفوس  يف  يغرس  أن 
أنها  فوائدها  أهم  من  األ>اط  وتدريبات  العربية، 
العربية وآليتها، وهذا  اللغة  الطالب بسهولة  تشعر 

ما نود أن نشعر الطالب به يف البداية.

و2كن توظيف الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارات 
طريق  عن  العربية  باللغة   �الناطق لغ�  التحدث 
تسجيل صوت املتعلم  يف نطق املفردات أو الجمل، 

املتعلم صوته بجانب  أن يسجل  ولذلك صور: منها 
النطق األصيل وذلك للتدرب وتقييم نطقه ومقارنته 
بالنطق األصيل، بجانب النطق األصيل وذلك للتدرب 
عدة جمل  األصيل،  بالنطق  ومقارنته  نطقه  وتقييم 
كانت  سواء  املحادثة  يف  آخر  طرف  من  يسمعها 
بعد ذلك  ثم  تعليقا عىل كالم،  أو  أسئلة  إجابة عن 
يسمع محادثته كاملة مع الطرف اآلخر، ويقيمها مع 

النموذج الصحيح.

وغ�ها  اللغات  تعليم  مواقع  تطر  لذلك  باإلضافة   
من  واملصنوعة  الطبيعية  النIذج  من  العديد 
املحادثات التي يحتاجها املتعلم يف مIرسة التواصل 
مع اآلخرين يف حياته اليومية، وبعض املواقع يكتفي 
بعرض هذه املحادثات عىل املتعلم، وبعضها تعالج 
تعزيز  يف  تسهم  منهجية  بطريقة  الحوارات  هذه 
 �مهارة الحديث عند املتعلم بأسلوب مميز يجمع ب
التدريب واالختبار وباستخدام التقنيات املتوافرة يف 
.(الرصامي  التعليمية.  النشاطات  هذه  مثل  برمجة 

،١٤٣٤،ص٨٦)

 املبحث الخامس

دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة القراءة لغ� 
الناطق� باللغة العربية

  تعلم القراءة بالطريقة الكلية ،وهي طريقة تعتمد 
عىل القانون العام (ما يكون متشابًها يف الرسم يكون 
متشابًها يف النطق )وعىل هذا القانون تعتمد عملية 
تجريد الكلIت من الجمل ،ثم عملية تحليل الكلمة 
يلحظ  ،فالطفل  بعد   Iفي وأصواتها  حروفها  إىل 
عىل  فيبني  متشابه  نطق  يف  تتكرر  التي  الكلIت 
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هذا  مثل  ،ويصنع  الكل�ت  تجريد  املالحظة  هذه 
الصنيع يف الحروف وأصواتها (قاسم ،١٩٩٩، ص١٨٧)

مرموق  ومركز  مكانة  :للقراءة  القرائية  النصوص 
للتعلم  الرئييس  املدخل  باعتبارها  أهميتها  ،ولها 
الحايل،  العرص  يعد  و    ، ،٢٠٠٦،ص٢١)  (يونس 
عرص التدفق املعريف، والعوملة، والتغôات الرسيعة، 
الثقافية،  والعوملة  والحداثة،  والتكنولوجيا،  والعلم 
بالقراءة  االهت�م  أن  يؤكد  كله  وهذا  واملعلوماتية، 
يضعها  أن  ينبغي  عرصية،  رضورة  غدا   ôوالتفك
الرتبويون يف صدارة أهدافهم وعىل أولويات مهامهم.

(عرا0 ،٢٠١٥،ص١١١) 

تعليم القراءة يف معظم برامج تعليم اللغات يف العا1 
يدور حول تعليم اللغة بأكملها (يونس ،٢٠١٤،ص٢١)

الكل�ت  فيها  تنطق  عملية  بأنها  القراءة  تعرف  و 
الكل�ت  معا7  تتجمع  ثم  معانيها  فهم  فيتم 
معا7  فتنتج  مًعا  الجمل  معا7  ،وترتبط  والجمل 
هي  القراءة:  ،٢٠١٤،ص١٣٦)  الفقرات(السويفي 
املطبوعة  الرموز  عىل  «التعرف  يتضمن  نشاط 
إىل  والوصول  للمقروء  العام  املغزى  واستخالص 
ثم  الكاتب  أرادها  التي  واإلضافية  الضمنية  املعا7 
نقد املقروء وتطبيقه أي الحكم عىل املقروء واالنتفاع 

به(غسان ،١٩٨٣،ص٣٣)

 لقد تعدى املفهوم القراءة من كونه تعرف الحروف 
والكل�ت املكتوبة ،والتلفظ بها إىل القراءة الناقدة 
الرأي  وإبداء  يقرأ  ما  تحليل  القارئ من  التي Mكن 
واستخدام  ،٢٠٠٧،ص٥٧)  (األحمدي  ونقده  فيه 
عىل  ،والحكم  والتنبؤ  والتحليل  والنقد  املناقشة 
اتجاهات الكاتب مع استيعاب مغزى النص ،وإدراك 
١٥٧)وربط  ،٢٠٠٧،ص  (موىس  الضمنية  األفكار 

،واالستخدامات  السابقة  باملعرفة  الحالية  املعرفة 
املستقبلية للمعرفة املقدمة يف النص القراS (يونس 

،٢٠١٤،ص٣)

 ôلغ القراءة  مهارة  تعليم  كتب  وتحرص   
الوعي  عىل  الرتكيز  عىل   العربية  باللغة   Tالناطق
الحروف   تسمية  ،ورسعة  ،واملفردات  الفونيمي 

(قحوف ،٢٠١٤،ص١٧)

 ومهارات اللغة متداخلة فعندما نعلم الطالب النطق 
يسهل  حوارا  نعلمه  وعندما  أيضا  القراءة  نعلمه 
قراءته،  قبل  حفظه  الذي  الحوار  هذا  قراءة  عليه 
بسهولة  يشعر  كثôا  الطالب  يرددها  التي  والكلمة 
قراءتها، وتأW صعوبة قراءة كلمة ما من عدم التعود 
الطالب من  عليها، أو جهل معناها، والكتاب يعود 
اليوم األول عىل س�ع قدر ال بأس به من الكل�ت 
القراءة  سهولة  إىل  سيؤدي  بدوره  وهذا  الجديدة، 
والكتابة، ألن الطالب الذي تعود عىل س�ع الكلمة 
ونزيد  قراءتها  بسهولة  سيشعر  سبق  في�  ورؤيتها 
عىل ذلك تحليل الكلمة إىل أصولها، ثم نعلم الطالب 
حروف اللغة العربية وهذه الطريقة يف تعلم القراءة 
تسمى الطريقة الكلية، وهي التي نعلم فيها الطالب 

الكل�ت والجمل كاملة قبل تحليلها إىل أصولها .

اللغة  تعليم  يف  األنجح  هي  الكلية  الطريقة  وتعد 
يف  وقته  يضيع  ال  الطالب  ألن  العرب   ôلغ العربية 
لها  كل�ت  يتعلم  بل  لها  معنى  ال  حروف  تعلم 
معنى، ثم بعد ذلك نخربه أن الكلمة تتكون يف األصل 
من حروف فيكون ذلك مفيدا بالنسبة له، ثم نتدرج 
يتعلم معناها من  قراءة كلمة مفردة  بالطالب من 
خالل قراءتها، إىل قراءة جمل مفيدة لنزيد من ثروته 
اللغوية، ومن خالل تدريبات التعرف عىل الكل�ت 
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ع�  وتدرك  حروفها،  بكل  الكلمة  تتكامل  و�ييزها 
الطالب الفرق ب� الحروف املختلفة، ويأ� التدريب 
يحوي  هادف  نشيد  وهو  القراءة  مهارة  يف   Øاألخ
أهداف  من  املدروسة  الوحدة  يف  جاء  ملا  تلخيصا 
الطالب ويردده فيزيد من مهارته،  ليحفظه  وأفكار 

ويشعره بجíل اللغة ورضورة تعلمها.

ومن إمكانات الشبكة أنها óكن أن تتيح مجاال من 
الحرية للمتعلم يف تعامله مع النص حسب ما يراه 
معينا له يف التعلم، فيمكن أن يكرب النص أو يصغره، 
وóكن أن يختار شكال من أشكال متعددة يرغب يف 
املوقع  إذا كان   - الكلمة  أو  النص  التعامل فيها مع 
أو  النص  يختار  أن  فيمكن  الخدمة-،  هذه  وفر  قد 
الكلمة باللغة التي يتعلمها، وóكن أن يختا ره عىل 
لديه  يظهر  يجعله  أن  وóكن  صوتية،  كتابة  شكل 
باملعنى العام أو الرتجمة الدقيقة، وهذه املعالجات 
للنص املقروء تتيح بعض املواقع الحرية فيه، وبعض 
املواقع تتخذ فيه منهجية معينة ومتسلسلة تعرض 
فيها النص عىل املتعلم اتباعها، حتى تتحقق املهارة 
عند املتعلم بشكل أفضل، فبعض املواقع مثال تبدأ 
ثم  الصور  النص من خالل  أو  الكلمة  بعملية رشح 
الصوتية ثم إعطاء سياقه يف جملة إن  طرح كتابته 
كانت كلمة ثم إعطاء الرتجمة أحيانا لتأكيد املعنى 

بشكل دقيق.

ومí تتميز به الربمجيات الحديثة عىل املتصفحات 
الحديثة أنها تطر خدمة مساعدة املتعلم عىل تتبع 
الكلíت املكتوبة الجاري نطقها يف املقطع املسموع 
املتعلم  يطلب  فعندما  تشغيله،  يتم  عندما  للنص 
يجري  النص  يف  كلمة  كل  فإن  كامال  النص  سíع 
غØها  عن  �ييزها  يتم  املسموع  املقطع  يف  نطقها 

بلون مغاير.

أما من جهة املعاجم والقواميس فتتيح بعض املواقع 
ذلك،  يتوفر   @ وإذا  موقعها،  داخل  الخدمات  هذه 
خارج  من  بالقواميس  االستعانة  للمتعلم  فيمكن 
املوقع الذي يقرأ فيه النص بشكل ميرس، حيث óكن 
فتح موقع النص وموقع القاموس معا ليسهل عليه 

الرجوع له إذا احتاجه.

املواقع طريقة وضع حساب خاص  بعض  وتتبع     
لكل متعلم يريد االستفادة من املوقع، حيث óكن 
منها  الخدمات من خالله،  من  العديد  له  تقدم  أن 
مراجعتها  يف  يرغب  التي  املفردات  وإضافة  حفظ 
يسهل   Iل به،  الخاص  الحساب  داخل  لها  والعودة 
عليه حرصها يف مرجع واحد، فØجع إليها متى شاء.

يف  التقليدية  الطرائق  املواقع  بعض  اتبعت  وقد 
الدروس  عرض  طريق  عن  املهارات  هذه  إكساب 
واختبار  تدريب  هناك  يكون  أن  دون  ورشحها 
من  العديد  �يزت  لذلك  املقابل  ويف  ذلك،  يف 
بوضع  املهارة  تنمية هذه  األخرى يف جانب  املواقع 
التدريبات واالختبارات التي تتنوع طرائقها أحيانا يف 
املوقع الواحد، فستخدم طريقة الربط ب� الكلíت 
ومعانيها أو صورها، أو طريقة االختيار من متعدد، 
من  وغØها  املناسبة  بالجمل  الفراغات  إكíل  أو 
لذلك،  النتائج  واالختبار، مع وضع  التدريب  أشكال 
السؤال  ليتكرر  الجديدة  للكلíت  املتعلم  و�ييز 
عنها والكلíت املعروفة ليتم تجاهلها يف التدريبات 

األخرى .(الرصامي ،١٤٣٤،ص٨٨)

املبحث السادس

 Øدور الشبكة العنكبوتية يف تعليم مهارة الكتابة لغ
الناطق� باللغة العربية .
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والكتابة  :القراءة  هي  أربعة  فنون  العربية  اللغة 
والقراءة  االست�ع  �ثل  ؛حيث  والتحدث  واالست�ع 
جانب  والكتابة  التحدث  ،و�ثل  االستقبال  جانب 
العربية  اللغة  لفنون  تعلم  أد×  ،ولعل  اإلرسال 
يكشف أن الكتابة من أهم أغراض الدراسة اللغوية 
اللغة    لفنون  النهائية  املحصلة  هو  إتقانها  إن  ،بل 

(البجة ،١٩٩٩،ص٢٨١)

تتطلب  ؛ألنها  اللغوية  املهارات  أعقد  من  والكتابة 
قدرات أكÿ م� تتطلبه مهارات اللغة األخرى ،فهي 
اللغوية  القدرة  عنارص  كل  عليها  يظهر  التي  املرأة 
تحديد  يف  يخطئ  ال  الذي  املقياس  ،وهي  للمتعلم 
القدرات اللغوية والفكرية له (يونس ،٢٠٠٥،ص٢٠)

التعب1  عىل  التلميذ  قدرة  تعني  اإلبداعية  والكتابة 
صورة  يف  أد4  بأسلوب  وآرائه  ومشاعره  فكره  عن 
أو  فوتوغرافية  صورة  أو  موقف  أو  لحدث  وصف 
كتابة قصة بأسلوب بسيط مصحوبًا باستخدام األدلة 

والشواهد املتنوعة وج�ل يف الرتكيب ،وحسن

والوجدان  والفكر  املعنى  عن  املعرب  اللفظ  اختيار 
،بحيث يؤثر يف املتلقي(قحوف ،٢٠١٥،ص٥٥)  

وجودة الكتابة تعني حسن التفك1،وسالمة ،وعمق 
الكتا4  الذوق ،وعىل هذا فإن األداء  ،ونقاء  املعرفة 
كث1ة  لغوية  أداءات  من  التمكن  عىل  دليل  املتقن 
تتصل بتنظيم األفكار ،وعرض املعلومات ،واستخدام 
الله  (فضل  واإلمالء  والنحو  الشكل  وتنسيق  اللغة 

،٢٠٠٣،ص١٥)

وآلية الكتابة يجب أن تر4 لدى لغ1 الناطقK باللغة 
كلمة  يكتب  عندما  فاملتعلم  يوم،  أول  من  العربية 
تعلمها يشعر براحة نفسية، ويأمن عىل هذه الكلمة 

التدريب  ويكون  العلم،  تقييد  فالكتابة  الضياع  من 
الكتابة،  قبل  ما  Mرحلة  بدء  تدريجيا  الكتابة  عىل 
ولكن من خالل Rاذج موجودة ومفيدة تصنع اآللية 
وتوظفها في� يفيد، وليس فقط بأمر الطالب برسم 
تنمو  أن  وبعد  لها.  فائدة  ال  وانحناءات  خطوط 
تدريبات  يف  الطالب  سيشعر  الكلمة  رسم  مهارة 
قد نضجت يف  تكون  الكتابة  آلية  أن  الكتابة  مهارة 
التدريبات يف  وتكون  الكتابة،  تدريبات  اإلجابة عن 
الطالب  يراها  وجمل  كل�ت  عىل  باملرور  البداية 
ببنط خفيف، ويكون ما يكتبه الطالب مألوفا لديه، 
ولنعلم أن الطالب عندما يضغط عىل القلم ويكتب 
كلمة سيحفر القلم رسم الكلمة يف ذهن الطالب، فال 

تغادره، فالكتابة ترسخ املعلومة وتثبتها يف الذهن.

الوحدة  الطالب يف مهارات  وبعد أن طالت سياحة 
تراكيب  من  الطالب  درس  ملا  واختصار  تركيز   Yيأ
األفكار  ترتيب  يف  االختصار  دور  يخفى  وال  وأRاط، 
يف ذهن الطالب، وتلخيص األRاط والرتاكيب يوحي 
�كن  له  حرص  ال  الذي  اللغوي  النظام  أن  للطالب 
األRاط  ترتيب  تم  وقد  وأRاطه،  تراكيبه  اختصار 
التوالد  وتقبل  واملراجعة،  التعليم  تقبل  بطريقة 
حصيلته  أن  الطالب  يرى  وعندما  أيضا،  والزيادة 
 Yويأ نفسه.  بالثقة يف  يشعر  اللغوية غ1 محدودة 
فصل  فيه  تم  الذي  الوظيفية  املفردات  تلخيص 
نفس  يف  نغرس  ل\  األفعال  عن  والحروف  األس�ء 
اللغة  البداية وبدون أن يشعر - أن  الطالب - منذ 
وهذا  وأفعال،  وحروف  أس�ء  إىل  تنقسم  العربية 
مهم يف املستقبل. وللطالب أن يكتب املعنى بلغته 
يف  اقرتحناها  التي  وبالكيفية  القاموس،  كراسة  يف 
ملخص املفردات، ولكننا ال ننصح الطالب بكتابة أية 

ترجمة يف الكتاب خالل تعلمه املهارات.
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املحادثة  وبرامج  االجت�عي  التواصل  مواقع  تعد 
فالتعامل مع  الكتابة  مهارة  تنمية  الوسائل يف  أنفع 
يقدم  أن  ×كن  األخرى  اللغة  يتقن  برشي  طرف 
الوسائل  فهذه  لذا  تحسينها،  يف  الراجعة  التغذيات 
تعد من امتيازات الشبكة العاملية، وهي متاحة لكل 
املستخدم÷، وبعض املواقع املختصة بتعليم اللغات 
أو  املستقلة  الوسائل  التواصل معها عىل هذه  تتيح 
داخل موقعها الخاص مع معلم÷ مخصص÷ لذلك، 
ولكن ذلك يكون باشرتاك مدفوع تحدد فيه الساعات 
التواصل  'واقع  وباالستعانة  للمتعلم.  املتاحة 
املتحدث÷  مع  التواصل  خالل  من  أو  واملحادثات 
بعض  يف  -ك�  اللغات  تعلم  مواقع  داخل  األصلي÷ 
املواقع- ×كن التدرب عىل الكتابة بشكلها الجز+ يف 
الفكرة بشكل  والتعب1 عن  والجمل  الكل�ت  ضبط 
النصوص  وكتابة  الكيل يف صياغة  بشكلها  أو  سليم، 
املتعددة األفكار وفقا لقواعد الكتابة يف اللغة، وقد 
اهتم عدد قليل من املواقع بذلك، حيث إنها تطلب 
من املتعلم يف كل وحدة أن يكتب يف موضوع محدد 
طريقة  املواقع  أحد  اتبع  وقد  ملستواه،  ومناسب 
مميزة لتقييم كتابات املتعلم÷  حيث يعرض املوقع 
املوقع  يف  املشارك÷  املتعلم÷  عىل  الكتابات  هذه 
الكتابة ليقدموا  اللغة األصلية يف هذه  من أصحاب 
تغذيات للمتعلم كاتب النص يستفيد منها يف تحس÷ 

مهارته. (الرصامي ،١٤٣٤،ص٨٩)

الخا�ة (نتائج البحث وتوصياته )

   تناول البحث دور تقنيات العرص الرقمي  يف تعليم 
املهارات اللغوية  لغ1 الناطق÷ باللغة العربية(الشبكة 
املنهج  باستخدام  )،وذلك  أEوذًجا  العنكبوتية 

ستة  من  البحث  تكون  ،ولقد  اإلحصا+  الوصفي 
وتوصياته  البحث  نتائج  تتضمن  وخاHة  مباحث 
حيث يتناول املبحث األول : اإلطار العام للبحث  من 
خالل :مقدمة ،و(مشكلة،وأسئلة ،ومشكلة وأهداف 
،ويدور  البحث   ( ومصطلحات  ومنهج  وأهمية 
الرقمي  العرص  تقنيات  فوائد  حول   Kالثا املبحث 
والشبكة .العنكبوتية يف تعليم املهارات اللغوية  لغ1 
الثالث   املبحث  ويوضح  العربية،  باللغة  الناطق÷ 
االست�ع  تعليم مهارات  العنكبوتية يف  الشبكة  دور 
لغ1 الناطق÷ باللغة العربية،ويعرض املبحث الرابع 
الحديث  مهارة  تعليم  يف  العنكبوتية  الشبكة  لدور 
املبحث  ،ويتناول  العربية  باللغة  الناطق÷  لغ1 
مهارة  تعليم  العنكبوتية يف  الشبكة  دور   : الخامس 
القراءة لغ1 الناطق÷ باللغة العربية ،وأخ1 املبحث 
يف  العنكبوتية  الشبكة  دور   : بعنوان  وهو  السادس 
العربية  باللغة  الناطق÷  لغ1  الكتابة  مهارة  تعليم 
،وهذه الخاHة  التي تتضمن نتائج البحث وتوصياته 

أوال :نتائج البحث : توصل البحث إىل النتائج 

التالية :

 - للشبكة العنكبوتية دور فعال   يف تعليم املهارات 
اللغوية  لغ1 الناطق÷ باللغة العربية

غ1  تدريب  يف  العنكبوتية  الشبكة  برامج  Hيز   -
الناطق÷ باللغة العربية االستع�ل اللغوي استع�ال 

صحيحا ،است�عا وكالما وقراءة وكتابة .

- للشبكة العنكبوتية دور فعال   يف تعليم مهارات 
من خالل   العربية  باللغة  الناطق÷  لغ1  االست�ع   
اللغة واالنتقال ب÷ أصواتها املختلفة  تعليم حروف 
املتشابه منها، وHييز صوت كل حرف  والتمييز ب÷ 
عندما يقرتن بأي شكل من أشكال الحركات الطويلة 
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أو القص�ة، أو �ييز التشديد والتنوين يف الحروف، 
التدريبات  يف  أم  الدروس  عرض  جانب  يف  سواء 

واالختبارات.

والحديث من  االستÒع  تنمية مهارة  للمتعلم  Ûكن 
تبثها  التي  املرئية  للمقاطع  الحرة  املتابعة  خالل 
أو  تعلمها،  يريد  التي  باللغة  العنكبوتية  الشبكة 
عدد  من  املواقع  هذه  تحويه  ما  متابعة  خالل  من 
التي  كالقنوات   ôمع اهتÒم  لها  التي  القنوات  من 

اهتمت بتعليم اللغات لغ� الناطقô بها.

الحديث  تعزيز مهارة  العنكبوتية يف  الشبكة  تسهم 
التدريب   ôب يجمع  مميز  بأسلوب  املتعلم  عند 
برمجة  يف  املتوافرة  التقنيات  وباستخدام  واالختبار 

مثل هذه النشاطات التعليمية

- تتيح الشبكة العنكبوتية مجاال من الحرية للمتعلم 
يف  له  معينا  يراه  ما  حسب  النص  مع  تعامله  يف 
التعلم، فيمكن أن يكرب النص أو يصغره، وÛكن أن 
التعامل  يف  يرغب  متعددة  أشكال  من  يختار شكال 

النص  يختار  أن  فيمكن  الكلمة،  أو  النص  مع  فيها 
ره  يختا  أن  وÛكن  يتعلمها،  التي  باللغة  الكلمة  أو 
عىل شكل كتابة صوتية، وÛكن أن يجعله يظهر لديه 

باملعنى العام أو الرتجمة الدقيقة.

املحادثة  وبرامج  االجتÒعي  التواصل  مواقع  تعد 
 ôأنفع الوسائل يف تنمية مهارة الكتابة لغ� الناطق

باللغة العربية

ثانًيا :توصيات البحث : 

- تفعيل دور الشبكة العنكبوتية يف تعليم املهارات 
اللغوية  لغ� الناطقô باللغة العربية بشكل يتÒىش 

التطور التقني وتعليم مهارات اللغة .

املهارات  العنكبوتية يف تعليم  الشبكة  - تقييم دور 
اللغوية  لغ� الناطقô باللغة العربية 

مبنية  العاملية  الشبكة  متطورة عىل  مواقع  إنشاء   -
بتعليم  تهتم  الشاملة   والجودة  اللغة  معاي�  عىل 

املهارات اللغوية  لغ� الناطقô باللغة العربية.

التاريخية  :الجذور  إسÒعيل(١٤٣٧هـ)  عÒر،محمود  آل 
،ذو  العربية  املجلة  ،كتاب  العرب  األطفال عند  ألدب 

القعدة ١٤٣٧ 

،القاهرة  العامة  التدريس  :طرق  القادر  عبد  ،محمد  أحمد 
،مكتبة النهضة املرصية ،١٩٩٠

Hهارات  املرتبطة  األسئلة  توافر  :مدى  ،مريم  األحمدي 
املرحلة  يف  القراءة  كتب  يف  االبتكارية  القراءة 
املتوسطة ومÒرسة املعلÒت لهذه األسئلة ، الجمعية 
واملعرفة  القراءة  ،مجلة  واملعرفة  للقراءة  املرصية 

،العدد٧٠،سبتمرب ٢٠٠٧،ص ٥٧

 ôالبجة ، عبد الفتاح حسن :أصول تدريس اللغة العربية ب
النظرية والتطبيق ،عÒن ،دار الفكر ،١٩٩٩

اسرتاتيجيات  وسليÒن،ماجدة(٢٠٠١م):  الجندي،كÒل 
الجمهورية  ،دار  ،اإلسكندرية  التدريس  ومهارات 

للطباعة.

الحالق ، سامي  (٢٠١٠): املرجع يف تدريس مهارات اللغة 
العربية وعلومها،لبنان ،املؤسسة الحديثة للكتاب 

املراجع
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خان ،أمل عبد امللك (١٤٣٥هـ ):فاعلية التعليم املتنقل القائم 
عىل الويب عرب الحواسب اللوحية يف مقرر الرياضيات 
عىل تحصيل طالبات الصف الخامس ، دراسة مقدمة 
املناهج  يف   Üاملاجست درجة  لنيل  تكمييل  كمتطلب 
أم  تعليم(،جامعة  تقنيات  )تخصص  التدريس  وطرق 

القرى ،كلية الرتبية

التعليم  يف  جديدة  رؤية   : حس÷(٢٠٠٥م)  ،حسن  زيتون 
« التعلم اإللكرتو# « : املفهوم – القضايا – التطبيق 
،اململكة  الرياض   ، للرتبية  الصولتية  الدار   ، التقييم   -

العربية السعودية  

السعيد،أرشف (٢٠٠٥):إدارة الجودة الشاملة يف املؤسسات 
،جامعة  دكتوراه  ،رسالة  إسالمية  رؤية  التعليمية. 

املنصورة ،كلية الرتبية

االتصال  :وسائل  محمد(١٤١٧)  الحافظ  ،عبد  سالمة 
والتكنولوجيا يف التعليم ، ع6ن،دار الفكر.

يف  مقرتحة  تدريس  اسرتاتيجية  :فاعلية  ،وائل  السويفي 
مكونات  ب÷  التكامل  عىل  قا9ة  القراءة  تدريس 
األمية  لداريس محو  القراءة  مهارات  تنمية  القراءة يف 
واتجاهاتهم نحو الدراسة ،املؤAر العلمي الرابع عرش  
ب÷  القراءة  واملعرفة(معلم  للقراءة  املرصية  للجمعية 

الواقع واملستقبل ) ،٦-٧أغسطس ٢٠١٤،ص ١٣٦

الشافعي ،إبراهيم محمد(١٩٨٤م) :الرتبية اإلسالمية وطرق 
تدريسها ،الكويت ،مكتبة الفالح.

اللغة  تعليم  يف  :املرجع  ،حسن  وشحاتة  ،مروان  الس6ن 
العربية وتعلمها ،القاهرة ،مكتبة الدار العربية ،٢٠١٢

التمثييل  النشاط  استخدام  أثر  أمÜة(١٤٣١ه):  الشنطي، 
لدى  العربية  اللغة  االست6ع يف  لتنمية بعض مهارات 
 Üتلميذات الصف الرابع األسايس بغزة ،رسالة ماجست

،جامعة األزهر بغزة ،كلية الرتبية .

الشوبT ،  مها محمد  (١٤٣٢ه):فعالية برنامج قائم عىل  
مهارات االست6ع لتنمية مهارات القراءة لدى تلميذات 

الصف الرابع األسايس بغزة ،رسالة ماجستÜ ،الجامعة 
اإلسالمية  بغزة ،كلية الرتبية .

الرصامي ،عبد الرحمن (١٤٣٤هـ): تقييم مواقع تعليم اللغة 
العربية لغÜ الناطق÷ بها عىل الشبكة العاملية يف ضوء 
املهارات اللغوية،رسالة ماجستÜ ، جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية.

طعيمة ،رشدي (١٤١٩): األسس العامة ملناهج تعليم اللغة 
.Vالعربية، القاهرة،دار الفكر العر

ظل  يف  العام  التعليم  مناهج   : ،رشدي(٢٠٠٠)  طعيمة 
السادس  ،املجلد  والتعليم  الرتبية  ،مجلة  العوملة 

،العدد١٨،١٧،أكتوبر ١٩٩٩،يناير ٢٠٠٠،ص ١٢٦

طلبة ،عبد العزيز(٢٠١٠م): التعليم االلكرتو# ومستحدثات 
للنرش  العرصية  القاهرة.,املكتبة  التعليم,  تكنولوجيا 

والتوزيع.

واألساليب  التطبيقات  (٢٠٠٥م):  حس÷  الباسط،  عبد 
الناجحة الستخدام تكنولوجيا االتصاالت و املعلومات 
 ، باإلنرتنت  التعليم  الجغرافيا، مجلة  وتعلم  تعليم  يف 
جمعية التنمية التكنولوجية والبرشية، العدد الخامس 

- مارس  ٢٠٠٥ ، ص ص ٤٧ - ٥٩

 : العلمي  ،(٢٠٠٧م):البحث  وآخرون  ،ذوقان  عبيدات 
مفهومه،وأدواته،وأساليبه ،ع6ن ،دار الفكر.

عراV ،محمد عباس  : ظاهرة عزوف طالب املرحلة الثانوية 
–عالجها  (أسبابها  الحرة  القراءة  عن  الطائف  `دينة 
 ) للجميع   القراءة  الخامس عرش  العلمي  املؤAر   ،  (
املتفوقون وذوو االحتياجات الخاصة )، ٢١ - ٢٢ يوليو 

٢٠١٥م،،ص ١١١

 Vالعر الشباب  اتجاهات  (٢٠١١م):  نارص  ، طالل  العزاوي 
يف  الجامعات  طلبة   ) اإللكرتونية      الصحافة  نحو 
بغداد ـ ع6ن ـ دمشق dوذجاّ)دراسة ميدانية، رسالة 
والرتبية،  اآلداب  كلية   ، واالتصال  اإلعالم  يف   Üماجست

األكادgية العربية املفتوحة يف الدdارك.
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(ماهيتها  اللغوية  (١٤٢١هـ):املهارات  فؤاد  ،أحمد  عليان 
-طرائق تنميتها)،ط٢،الرياض ، دار املسلم 

 Ñتأث ،فريد عيل وساÖ ،محمد محمد (١٤٣٢هـ):  الغامدي 
التعليمية  املدونات  استخدام  عىل  قاàة  اسرتاتيجية 
يف تنمية مهارات التفكÑ الناقد وبقاء أثر التعلم لدى 
طالب التخصصات الرشعية يف كلية الرتبية، جامعة أم 

القرى،،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية.

السهولة  عوامل  (١٩٨٣م):تحديد  بادي  ،خالد  غسان 
املرحلة  تالميذ  لدى  املقروءة  املادة  يف  والصعوبة 
ع%  ،جامعة  الرتبية  ،كلية  دكتوراه  ،رسالة  االبتدائية 

شمس 

فتحي ،فاضل  :تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية 
(طرقه .أساليبه.قضاياه) ، ،دار األندلس للنرش والتوزيع 

،حائل السعودية،  ١٤١٨هـ 

الوظيفية  الكتابة  :عمليات  رجب  ،محمد  الله  فضل 
الكتب   Öعا، ،القاهرة  وتقو8ها  وتعليمها  وتطبيقاتها 

٢٠٠٣،

=رص  ،أسيوط  والكتابة  القراءة  :تعليم  جابر  محمد  قاسم، 
،جامعة أسيوط ،كلية الرتبية ،١٩٩٩

تحس%  يف  وأثره  الصو<  :الوعي  إبراهيم  ،أكرم  قحوف 
الكفايات القرائية واألداء الكتاB لدى الدارس% بفصول 
للجمعية  عرش  الثالث  العلمي  ،املؤEر  األمية  محو 
من  للكبار  القراءة  (تعليم  واملعرفة  للقراءة  املرصية 
واإلمتاع  الوظيفية  رحاب  إىل  األبجدية  محدودية 

واملؤانسة ،١٤-١٥-٢٠١٣/٨، ص١٥٤ 

مبكرة  األطفال يف سن  لدى  القراءة  :منبئات  ،أكرم  قحوف 
،املؤEر العلمي الرابع عرش  للجمعية املرصية للقراءة 
 ( واملستقبل  الواقع  ب%  القراءة  واملعرفة(معلم 

،٦-٧أغسطس ٢٠١٤،ص ١٧

الكبييس،عبد الواحد حميد، والحياR ،صربي ب ردان( ٢٠١٢ 
(: التعليم الجامعي ،مركز ديبونو لتعليم التفكÑ ،عTن 

-األردن

كلش،ذياب   : فاعلية مهارات االستTع الناقد لدى الطلبة 
النور  العليا =درسة  باملرحلة األساسية  املعاق% برصيًا 
 ، بفلسط%   جن%  =حافظة  للمكفوف%  األساسية 
 ) للجميع  القراءة  عرش  الخامس  العلمي  املؤEر 
املتفوقون وذوو االحتياجات الخاصة )، ٢١ - ٢٢ يوليو 

٢٠١٥م،،ص ١٩٦

العربية  اللغة  فنون  (١٩٨٤):تدريس  أحمد  عيل  مدكور، 
،الكويت ،مكتبة الفالح 

،دار  ،القاهرة  العربية  اللغة  فنون  :تدريس  ،عيل  مدكور 
الفكر العرB،٢٠٠٠م

املالح ، محمد (١٤٣١):املدرسة اإللكرتونية ودور اإلنرتنت يف 
التعليم ،عTن ،دار الثقافة ،١٤٣١هـ

التعليم  متطلبات  (٢٠٠٧م):  الله  عبد   ، املوىس 
 Rاإللكرتو التعليم  مؤEر  إىل  مقدم  اإللكرتوR،بحث 

...آفاق وتحديات،الكويت ١٧-١٩ مارس ٢٠٠٧م

موىس ،محمد :(٢٠٠٧):فعالية استخدام الحاسوب يف تنمية 
مهارات الفهم القراa لدى طالب الصف الحادي عرش 
 ،، املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الثانوي  للتعليم 
القراءة  ،مجلة  واملعرفة  للقراءة  املرصية  الجمعية 

واملعرفة ،العدد٧٠،سبتمرب ٢٠٠٧ 

،فائزة:(٢٠٠٤):تدريس  والعزاوي  الرحمن  عبد    ، الهاشمي 
-األردن  ،عTن  واقعي  منظور  من  االستTع  مهارات 

،دار املناهج للنرش والتوزيع 

لدى  التحدث  مهارات  بعض  :تنمية  ،خالد(١٩٩٨)  الهواري 
أطفال ما قبل املدرسة ،رسالة ماجستÑ ،جامعة األزهر 

،كلية الرتبية ،١٩٩٨

يونس ،فتحي :الكفاءة اللغوية يف الكتابة اللغوية األكاد8ية 
باللغة العربية ،جامعة ع% شمس ،كلية الرتبية ،٢٠٠٥

يونس ،فتحي :كيف نعمل عىل تحقيق هذا التوجه العاملي 

دور تقنيات العصر الرقمي  في تعليم المهارات اللغوية  لغير الناطقين باللغة العربية (الشبكة العنكبوتية أنموذًجا )
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السادس  قارئا،املؤ�ر  يكون  أن  طفل  كل  حق  (من 
للجمعية املرصية للقراءة واملعرفة ،١٢-٢٣يوليو ٢٠٠٦

يونس ،فتحي :اسرتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة 
الثانوية ،جامعة عå شمس ،كلية الرتبية ،٢٠١٠

يف  أساسية  وقضايا  حديثة  اتجاهات   : عيل  ،فتحي  يونس 
وهبة  ،مكتبة  ،القاهرة  املنهج  وبناء  القراءة  تعليم 

٢٠١٤،

حديثة  نظر  وجهة  من  القراءة  معلم   : ،فتحي  يونس 
،املؤ�ر العلمي الرابع عرش  للجمعية املرصية للقراءة 
 ( واملستقبل  الواقع   åب القراءة  واملعرفة(معلم 

،٦-٧أغسطس ٢٠١٤

 UNESCO and UND Review and assessment of
 Reform of Education in Egypt SUBMITTED
 to Ministry of Education (EGYPT

٢٩-PPM٢٨,١٩٩٦,(
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امللخص:

أهمية  أمور ذات  إىل  ابن خلدون يف مقدمته  انتبه 
امللكة  امللكة  وصناعة  البرشية  باللغة  تتعلق  كبÑة 
متعددة  عوامل  إىل  ذلك  خالل  وأشار  اللسانية، 
امللكة  صناعة  يف  فّعال  بشكل  املساهمة  شأنها  من 
وتنميتها، وقال بأنه عىل أساس األصل يكون الفرع. 
عالقة  وهي  ïكان  األهمية  من  مسألة  إىل  نبه   ðك
متغÑ السن بالتحصيل اللساö، بناء عليه اخرتنا هذا 
املوضوع الذي نراه ديناميكيا يتðىش مع متطلبات 
وغÑهم،  بها  للناطق&  اللغات  تعليمية  يف  العرص 
عنوناه بدور البيئة يف صناعة امللكة اللسانية للطفل، 
ما  كل  يستوعب  عام  مفهوم  ذات  البيئة  أن  عىل 
هذه  أن   ðك اللغوي،  الطفل  رصيد  إثراء  شأنه  من 
الدراسة كونها تجريبية عىل فئة من صغار املتعلم& 
فإن نتائجها تقبل التعميم عىل مختلف املستويات.

الوسائل  أهم  ب&  من  التخاطُبية  اللغة  تعتَرب     
التواصلية، التي يستند إليها اإلنسان يف سبيل قضاء 
حِضيت  لذلك  جنسه،  بني  مع  والتفاهم  حوائجه، 
بعناية الدارس&، واهتðم الباحث&؛ فهي بالنسبة لهم 

الجانب اآلخر يف حياة اإلنسان. وعليه، فقد  تُشكِّل 
خلُصت دراساتهم يف نهايتها إىل جملة من املعطيات، 
ساهمت بشكل كبÑ يف توسيع دائرة اللغة التواصلية، 
الذي  األمر  ومضام&،  مفاهيم  عّدة  إليها  وأضافت 
وتشعُّب   ، االصطالحية  رُقعـتها  توسيع  يف  ساهم 

ص كل باحث.   املصطلحات اللغوية بناًء عىل تخصُّ

 öلقـد استفاض املُعجميون الحديَث يف املدلول اللِّسا 
عىل  املطاف  نهاية  يف  واتفقوا  «امللكة»،  ملصطلح 
لهذا  لغوي شامل   ٍÑتفس واالستبداد يف  القوة  داللة 
ابن منظور:«  اللّسان قول  املصطلح. حيث  ورد يف 
رعيَِّتِه.  يف  املَلِِك  ُسلطَاُن  واملَملََكُة:  ُملُكَك.  لََكـُة:  املـَ
َوَحُسَنْت  َمْملََكتُُه،  َوَساَءْت  َمْملََكتُُه،  طالَْت  ويُقال: 
لُْك  املـَ ِسيَده:  ابُْن  ملُكُه.   َPَُك ِملُكُه  َوَعظَُم  َمْملََكتُُه، 
ِء والُقدرَُة عىل االِسِتبَداِد  ْ لُْك واملِلُك اْحِتواُء اليشَّ واملـُ
عن  األخÑة  وُملًكا؛  وِملًْكا  َملًْكا  Rَلُِكُه  َملََكُه  ِبِه، 
وَمملََكٌة  وَمْملََكًة  وَملَكًة  َغÑُه.  يَحِكها  لَْم   ،öِاللِّحيَا

وَمملََكٍة: كَذلَِك. » (١)

      ويقول الفÑوزبادي يف القاموس « َملَكـًة محرَّكة 
عىل  قادرا  احتواه  يثلَّث  أو  الالّم  بضّم  ومملُكة 

أثر!الب6ئة!34!صناعة!امللكة!اللسانية!للطفل!–دراسة!تجر��ية

آمنة مناع & إيمان شاشة
جامعة قاصدي مرباح – ورقلة (الجزائر)

مركز البحث اللساö والتقني لتطوير اللغة العربية بالجزائر

أثر البيئة في صناعة الملكة اللسانية للطفل –دراسة تجريبية
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االستبداد به. »(٢)

      ويف ذات الصدد يتوّجه ابن فارس قائالً: « امليم 
والالم والكاف أصٌل صحيح يدلُّ عىل قّوٍة يف اليشء 
ه.  وَشدَّ َعجَنه  قوَّى  عِجيَنه:  أملََك  يقال:  وصحة. 
قيَل  ثم  هذا.  واألصل   (...) قّويتُه  َء:  اليشَّ وملّكُت 
ألنَّ  امللْك؛  واالسم  َملْكاً.  üلُِكه  ء  اليشَّ اإلنساُن  َملََك 
ماٍل.  من  ُملِك  ما  فاملِلْك:  صحيحة.  قويٌّة  فيه  يَده 
حسن  أي  لَكة،  املـَ َحسن  وفُالٌن  العبْد.  واملَْملُوك: 
üُلَك  و*  ُسِبَي  َمْملكٍة:  وعبُد  م,لكيه.  إىل  نيع  الصَّ
الله تعاىل، أي *  أبواه. وما لفالٍن موىل َمالَكٍة دوَن 
üلْكه إالّ هو. وَكّنا يف إمالِك فالٍن، أي أملكناه امرأتَه. 
لَك: املاء يكون مع املسافر،  وأملكناه مثل ملّكناه. واملـَ

ألنَّه إذا كان معه َملَك أمرَه. » (٣)

      وقد أشار ابن جّني إىل تفس9 هذا املصطلح عند 
من خالل  «القول»  و  «الكالم»  ب>  الفرق  معالجته 
تقاليب مادة «ك ل م» فقال: « وأما (ك ل م) فهذه 
أيًضا حالُها، وذلك أنها حيث تَقلَّبت فمعناها الداللة 
عىل القوة والشدة، واملُستعَمل منها أصوٌل خمَسة. 

(٤) «

      املالحظ عىل التفس9 اللغوي يف قول ابن فارس، 
القوة  يف  يتجّىل  للملكة  الكيلِّ  املعنى  بأن  إفادته  
بتطور  عالقة  له  الذي  األخ9  باليشء،  واالستبداد 
الكب9  األثر  يؤكّد  الدارس>، م,  عند  املصطلح  هذا 
يف صياغة مصطلحات متعددة للتعب9 عن املصطلح.

يف  الكريم  القرآن  يف  «امللَكة»  ذكر  ورد  ك,        
تعاىل: قوله  نحو  متعددة،  وMعاٍن  مختلفة،  مواضع 

َوإِلَيِْه  ٍء  َيشْ كُلِّ  َملَُكوُت  ِبيَِدِه  الَِّذي  فَُسبَْحاَن   ﴿   
كتابه  يف  جنِّي  ابن  قال   (٨٣ (يس:   ﴾ تُرَْجُعوَن 
وِمن   » اآليـة:  هذه  قراءة  بخصوص  «املحتسب» 

واألعَمش:  التميمي  وإبراهيم  طلحـة  قراءة  ذلك 
«َملََكُة كُل يشء». قال أبو الَفتح: معناه –والله أعلم- 
سبحان الذي بيَِده ِعصَمة كل يشٍء وقدرَة كل يشء، 
يْته  وهو ِمن َملَْكُت الَعج>: إذا أََجْدت َعْجنـه، فقوَّ
ومنه  اململوك،  القدرة عىل  ألنه  املِلُك؛  ومنه  بذلك. 
منه،  فََعلوت  واملَلكوت  األُمور.  ِقَوام  به  ألن  لُْك؛  املـُ

زادوا الواو والتاء للمبالغة بزيادة اللفظ. » (٥)

يُعترب  اللغويـة،  للملَكة  اللُّغوي  التفس9  إن        
النسق الذي ساهم يف صياغة وَحبك مفهوم  هاهنا 
الرشيف  يقول  إذ  العام،  ومدلولها  اللغويـة،  امللكة 
لََكة، صفٌة راسخة يف النَّفس وتحقيقـه  الُجرجاb: « املـَ
األفعال  من  فعل  بسبب  هيئة  للنفس  يحصل  أنه 
ى حالة ما  ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتُسمَّ
النفس  ومارست  تكّررت  فإذا  الزوال  دامت رسيعة 
بطيئة  صارت  فيها  الكيفية  تلك  ترتّسخ  حتى  لها 
الفعل عادًة  إىل ذلك  وبالقياس  الزَّوال فتص9 ملكة 
وخلًقا. » (٦)، فامللكة بناء عىل هذا القول ال تتحقق 
ى إال بفعل التكرار وامل,رسة التي تُساعد  بهذا املُسمَّ
عىل ترسيخها، وإعطائها صفة الثبات عىل تلك الحال 

فتصبح ك, قال «عادًة وخلًقا».

     ويف هذا السياق ورد يف املعجم الوجيز « امللََكة: 
معيَّنة  أع,ل  لتناُول   bوجدا أو  ِذهِني  استعداد 
ِبحذق ومهارة، مثل: امللكة العددية، وامللكة الفّنية، 

وامللكة اللغويـة. » (٧)

البقاء   jالكليات أل نفسه ورد يف  السياق       ويف 
الكفوي أن « امللََكة: تُطلَق عىل ُمقابَلة العدم وعىل 
 bعنى الوجود، وعىل الثاM مقابلَة الحال، فعىل األول
Mعنى الكيفيـــة الراسخــــة »(٨) وهو ما أكد عليه 
العَدم  لديه  امللكة  مصطلح  يقابل  حيث  سينا  ابن 
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 « وامللكة  بالعدم  أيضا  يختلف  وقد    » قوله:  عند 
(٩)  .  فقول أÀ البقاء يؤكد عىل مراحل نشأة امللكة 

اللغوية وتكونها، انطالقا من ( الحالة الصفرية )  التي 
باستعداد  وإßا  لغة  الطفل دون  تكشف عن والدة 
انتقاله  ومع  اللغة،  الستعæل  فطرية  ومؤهالت 
وترعرعه يف املجتمع اللساï، وتطّور قدرته اللغوية، 
التي  القارّة  الحالة  إىل  الصفرية  الحالة  من  ينتقل 
امللكة عىل  تدل  التواصيل. وبذلك  األداء  تتجسد يف 
املعنى الوجودي إذا استُعِملت يف ُمقابل العدم، يف 
ح- تدل عىل الكيفية الراسخة، عند ارتباطها بحالٍة 
ما، تكون فيها قد ُعزِّزت بالتكرار بذلك تتعّدد بتعّدد 
الشعرية... وامللَكة  اللّغوية،  امللكة  فنقول  مقاماتها 

إلخ. يف ح- تدل عىل الكيفية الراسخة، عند ارتباطها 
يف  كذلك  بالتكرار،  ُعزِّزت  قد  فيها  تكون  ما  بحالٍة 
وهنا  ما،  لعمٍل  ذهني  استعداد  ُوجد  إذا  ما  حالة 
تتعّدد بتعّدد مقاماتها فنقول امللكة اللّغوية، وامللَكة 

الشعرية...الخ.

      ويف ذات السياق أشار ابن سينا لهذا املصطلح يف 
كتابه «اإلشارات والتنبيهات» عند قوله: « إذا كانت 
بالعقل  النَّاطقة قد استفادت ملَكة االتصال  النَّفس 
بذاتها  تُعَقل  الفّعال، = يِرضها فقدان اآلالت، ألنها 
النص  هذا  يتضّمن    (٠)  « بآالتها.  ال  علِمت-   æك–
اللغوية،  امللكة  مصطلح  ضبط  يف  لسانية  إشارات 

نوّضحها يف النقاط اآلتية:

الفعال،  والعقل  االتصال  ملكة  ب-  ربط   -
ليؤكد أن حديثه مقترص عىل اللغة اإلنسانية. إضافة 
إىل أنه يقصد اللغة بعد إنتاجها أو الّنطق بها ال اللغة 

الداخلية التي تدور ب- الفرد ونفسه. 

استناده عىل عبارة (العقل الفّعال)  أو ما   -

تفعيلها  يتم  التي  الفطرية،  بالقدرة  عليه  اصطلح 
.ïبواسطة االحتكاك بأفراد املجتمع اللّسا

أما قوله ( تعقل بذاتها ال بآالتها)  كæ هو   -
تكّرر  عىل  بناء  يستطيع  الذي  الطّفل  عند  الحال 
احتكاكه Mن حوله، أن يكتشف قواعد أية لغة تعرض 
وال  وإتقانها،  منها  التمكن  بعد  ذاتيا  اكتشافا  عليه 
يحتاج يف ذلك إىل معلّم، وبذلك ينّوه ابن سينا إىل أن 
اللغة تتعلّم وحدة متكاملة، ال عرب التعليم املعياري، 
ذلك أن تدريس القواعد النحوية Mثابة املعرفة عن 
اللغة، ال املعرفة باللغة. ألجل هذا الّسبب دعا ابن 
التمرّس عىل النصوص الفصيحة  خلدون إىل رضورة 
وكالم العرب، قبل املسابقة إىل تعلّم النحو وقواعده، 
اللغة،  سالمة  عىل  للسان  ترويض  من  ذلك  يف  ملا 
الصناعة  اللسانية من قبيل  امللكة  اعتبار أن «  عىل 
البرشية وكل ما هو من هذا القبيل يحتمل التنقل 

من حال إىل أخرى» (١١)

 æاللغوية ك القول أن مصطلح امللكة        خالصة 
ثبت، يحمل داللة القدرة اللّسانية        عىل التَّحكُّم 

يف اللغة والتَّرصُّف فيها. 

     كæ يعرّف ابن خلدون هذا املصطلح، بأسلوب 
أقرب إىل املجال اللّساï منه إىل الجانب النفيس أو 
الفلسفي، حيث يقول: « امللكة صفٌة راسخة تحصل 
أخرى،  بعد  مرَّة  وتكرُّرِه  الفعل  ذلك  استعæل  عن 
خ صورته، وعىل نسبة األصل تكون امللكة »  حتى تُرَسَّ
(١٢) . ويقول: « امللكات ال تحصل إال بتكرار األفعال 

ألن الفعل يقع أوالً وتعود منه للّذات صفة، ثم تتكرر 
فتكون حاًال، ومعنى الحال أنها صفة غb راسخة ثم 
يزيد يف التكرار فتكون ملََكة أي صَفة راسخة » (١٣)  
. ينص ابن خلدون من خالل  هذين القول- عىل أن 
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الفرد من خالل مراحل  اللغوية تتحّقق لدى  امللَكة 
والتكرار،  وامل�رسة،  االستع�ل،  يف  تتجىل  إجرائية 
وعىل نسبة األصل تكون امللكة، يف إشارة إىل أهمية 

الّدخل اللّغوي يف تكوين امللكة اللغوية. 

امللكة  تشّكل  أن  إىل   åيش أخرى،  ناحية  من        
اللسانية، نابع من التعّود عىل اللغة وم�رستها، م� 
يف  الطبع  أو  والجبلّة  امللكة   îب الفرق  يكشف عن 
 îاملغّفل من   åكث يظن   » يقول:  العرب حيث  كالم 
للعرب  الصواب  أّن  امللكات،  شـأن  يعرف   # مّمن 
يف لغتهم إعرابًا وبالغـة أمٌر طبيعي. ويقول: كانت 
العرب تنطق بالطبع وليس كذلك، وإ+ا هي ملكـٌة 
يف  فظهرت  ورسخت  3ّكنت  الكالِم  نظِم  يف  لسانيٌّة 
عىل  ليؤكد    (١٤)  « وطَبٌع.  ِجِبلّـٌة  أنها  الرأي  بادئ 
است�عهم  تكّرر  من  تكّونت  هؤالء  فصاحة  أن 
اعتبار  عىل  الصحيحة،  اللغوية  لأل+اط  واستع�لهم 
بيئة  بيئته –ك� يقال- فإذا نشأ يف  ابن  أن اإلنسان 
ما  عىل   Eتر وصحيح  سليم  بشكل  اللغة  تستعمل 
قدGا  العرب  ديدن  كان  ذلك  أجل  من  عليه،  نشأ 
من  الفصاحة  تتمكن  حتى  للبوادي  أبنائهم  إرسال 
قد  ابن خلدون  يكون  وبهذا  واستع�لهم.  ألسنتهم 
نص عىل قانون لساJ فريد من نوعه يتجىل يف أن 
حصول امللكة الصحيحة يكون من املعايشة املستمرة 

للنطق الصحيح. 

تكوين  عن  حديثه  معرِض  يف  خلدون  ابن        
امللكة اللسانية يشå إىل محورين متقاطعî، يتمثل 
املحور  Gثل   îح يف  التكويني  البعد  يف  العمودي 
املحور  وعن    ،Mواالكتسا التلقيني  البعد  األفقي 
األول يقول: «  اعلم أن اللّغات كلّها ملكات شبيهة 
عن  للعبارة  اللسان،  يف  ملكاٌت  هي  إذ  ناعة،  بالصِّ
أو  امللكة  3ام  بحسب  وقصورِها  وجوَدتِهـا   Jاملعا

نقصانها. وليس ذلك بالنظر إىل املفردات، وإ+ا هو 
التامة  امللَكـة  حصلت  فإذا  الرتاكيب،  إىل  بالنظر 
 Jاملعا عن  بها   åللتعب املفردة،  األلفاظ  تركيب  يف 
التأليف الذي يُطبِّق الكالم عىل  املقصودة، ومراعاِة 
إفادة  الغاية من  املتكلِّم حينئذ  بلَغ  الحال،  مقتىض 

مقصود السامع، وهذا هو معنى البالغة ». (١٥)

       ابن خلدون يف هذا القول يرمي إىل أن «  ِبنية 
امللكة اللغوية تنشأ يف مستوى الرتاكيب النحوية ال 
امللكة  تشكُّل  أن  أي  اللغوية،  املفردات  مستوى  يف 
يف  وليس  للكل�ت  األفقي  الخط  يف  يجري  اللغوية 
اللغة يتم  العمودي. وبعبارة أخرى إن تعلم  خطها 
املنعزلة  اللغوية  املفردات  بتعلّم  الرتاكيب ال  بتعلم 
 îب الفرق  أساس  أن  عىل  ذلك  مؤكّدا خالل   .(١٦)  «
االهت�م،  محاور  يف  يتجىل  واللغة  اللغوية  امللَكة 
املفردا]،  املستوى  يف  اللغة  اهت�م  يتأسس  حيث 
يف  اللغوي  والتمّكن  اللّغوية،  امللكة  تظهر  بين� 
خالل  من  للفرد  يتحّقق  الذي  الرتكيبي،  الجانب 
العرب  السليمة، ومجاراة كالم  الرتاكيب  3رّسه عىل 
ومخاطباتهم. وهو ما Gكن أن نستنتجه من قوله أن 
«  اللُّغات إ+ا هي تُرُج�ن عّ� يف الض�ئر من تلك 
املعاJ، يُؤدِّيها بعٌض إىل بعٍض باملُشافهة يف املُناظرة 
والتعليم، وم�رسة البحث بالعلوم لتحصيل ملََكتها 

بطول املران عىل ذلك » (١٧) .

يستقي ابن خلدون داللة امللكة اللسانية من خالل 
القوة  مفهوم  يف  يتجّسد  الذي  اللغوي   åالتفس
فمقصودها   Jاللسا املستوى  عىل  أما  واالستبداد. 
اللسان  اللغة واالستبداد بها، ومن aَة قدرة  احتواء 
عىل التحّكم يف اللغة والترصّف فيها. وهو ما ّرصح به 
يف مقدمته عند قوله: «  اعلم أن اللغة يف املتعارف 
هي عبارُة املتكلِّم عن مقصوده. وتلك العبارة فعٌل 
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لسا�ٌّ ناشٌئ عن القصد بإفادة الكالم، فالبد أن تصَ� 
وهو  اللسان.  وهو  الفاعل  الُعضو  يف  متقرِّرة  ملكٌة 
يف كل أمة بحسب اصطالحاتهم » (١٨). وعليه تقوم 
ثالثة  عىل  خلدون  ابن  عند  اللّسانية  امللكة  نظرية 

أسس هي:

السöع.  -

االستعöل.  -

االبتعاد عن النحو، والتمرّس عىل النصوص قدر   -
املستطاع.

         وعىل هذا األساس، تويل اللّسانيات الحديثة 
اهتöمها باللغة أك* من عنايتها بامللكة اللغوية، من 
منطلق الفرق الجيل الذي رسمه ديسوس� ملصطلحي 
من  ٌد  محدَّ جزٌء  اللغة  أن  حيث  ؛  واللّسان  اللغة 
اللسان  نتاج اجتöعي مللَكـة    » : أنها   öاللسان، ك
ومجموعٌة من التقاليد الرضورية التي تبّناها مجتمٌع 
ما ليساعد أفراده عىل مöرسة هذه امللَكــــة »(١٩) 
املجتمع  أفراد  عليه  تواضع  ما  هي  اللغة  أن  أي   .
اللغوي يف بيئة ما، تنعكس مالمحها يف اللسان الذي 
يعّرب عن املعا�، ألجل ذلك كان أساس اهتöم الدرس 
يكون   öبين اللغوي،  باألداء  يتعلّق  رأيه  يف  اللغوي 
نها امللكـة اللغوية عىل  «  اللسـان أو املقدرة وضمَّ
د له  هامش هذا الّدرس » (٢٠) . وهذا ما أرساه وقعَّ
يف نهاية محارضاته، كنتيجة لسانية تُفيد بأن الهدف 
األسايس لعلم اللغة هو دراسة اللغـة بذاتها ولذاتها.

أن  عىل  سوس�  دي  يؤكّد  أخرى،   جهة  من        
اللغة،  إلنشاء  تؤهله  فطرية  بقدرة  يولد  اإلنسان 
هي  التي  الطبيعية  بامللكة  عليها  اصطلح  ما  أو 
للغة  الشفهي، واملَُقوِّم األمثل  اللسان  اعتöد  أساس 

عىل  يعتمد  اللسان  كان   öََل   » فيقول:  املكتسبة، 
امللكة الطبيعية يف حR أن اللغة هي يشء مكتسب 
املنزلة  يف  اللّغة  تكون  أالّ  إذاً  ينبغي  كان  تقليدي، 
األوىل، بل يجب أن تخَضع للملكة الفطرية »  (٢١)، 
ويضيف يف موضعٍ آخر مؤكدا عىل ما َسبَق بقوله أن  
«  اليشء الطبيعي عند اإلنسان ليس اللسان الشفهي 
بل ملكة إنشاء اللغة، أي نظام من اإلشارات املتميِّزة 
دي  قول  خالل  من  يظهر   (٢٢)   « متميِّزة  بأفكار 
الشديد من رأي تشومس] صاحب  اقرتابه  سوس�، 
الكفاءة  مفهوم  عىل  تتأسس  التي  العقلية  النظرية 
واألداء، كö تنص عىل أن الطفل يولد مزودا بقدرات 

عقلية ومؤهالت فطرية الستعöل اللغة.

         أشار تشومس] إىل مفهوم امللكة اللغوية من 
مصطلح  يقابل  حيث  واألداء،  الكفاءة  ثنائية  خالل 
الضمنية  املعرفة    » _ثّل  التي  الكفاءة  لديه  امللكة 
بقواعد اللغة التي تقود عملية التكلّم بها »  (٢٣) . أو ما 
اصطلح عليها دي سوس� aلكة إنشاء اللغة أو امللكة 
االستعöل  األداء  مصطلح  يقابل   Rح يف  الطبيعية. 
فتكون  مختلفة.  وسياقات  مقامات  يف  للغة  اآل� 
الكفاءة اللغوية بذلك األساس يف قيادة األداء الكالمي 
ميشال  يقول   öك- التمييز  هذا  ويقود  وتفعيله. 
االنعكاس  aنزلة  الكالمي  األداء  اعتبار  إىل  زكريا- 
آخر  موضعٍ  يف  ويقول   (٢٤) اللغوية.  للكفاية  املبارش 
بأن الكفاية اللغوية هي «  املعرفة الضمنية بقواعد 
يف  وتفّهمها  الجمل  إنتاج  لإلنسان  تتيح  التي  اللغة 
العملية  تُجّسد  لغته. وهي aثابة ملكة ال شعورية 
اآلنية التي يؤّديها متكلّم اللغة بهدف صياغة ُجمله، 
 Rوذلك طبًقا لتنظيم القواعد الضمنية الذي يَقرِن ب

املعا� وبR األصوات اللغوية »  (٢٥) .
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     وقد أشار تشومس� إىل مصطلح امللكة اللغوية 
يف مواضع متعّددة من كتبه، مثال ذلك قوله: «  رّ�ا 
يكمن مصدر هذه املعرفة من حيث املبدأ يف بيئة 
الطفل، أو قد تكون متأّصلة يف روافد العقل/الدماغ 
مكونات  أحد  يف  أدق  وبصورة  إحيائيًا.  دة  املَُحدَّ
العقل/الدماغ الذي ýكن أن نسّميه بامللَكة اللغويـة 
يَنتُج  العوامل  هذه  وبتفاعل   Langauge Faculty
نظام املعرفة الذي يستخدم يف إنتاج الكالم وفهمه 
اللغوية من  امللكة  يفّرس  القول  فهو يف هذا   .(٢٦)  «
يولد  اإلنسان  كون  عىل  املتمحورة  نظريته  صميم 
فاللغة  وإنتاجها؛  اللغة،  الستع5ل  ومستعًدا  ُمهيأً 
والتقليد  باملحاكاة  تُكتسب  ال  فطرية  ملَكة  برأيه 
ك5 يرى السلوكيون، وإ>ا هي محّددة إحيائيًا لدى 
حوله  من  اللفظي  املحيط  أما  والدته،  منذ  اإلنسان 
فهو �ثابة الرائز املساعد عىل تنميتها وتطويرها بيد 

أنه ال يصنعها. 

       إن تأكيد الدارسC – سواء تشومس� أو غ@ه- 
الغريزي  واالستعداد  الفطرية،  املؤهالت  عىل قضية 
لدى اإلنسان الستع5ل اللغة، أمر سبقه تأكيد النص 
ن بُطُوِن  القرآM، عند قوله تعاىل :  َو اللُّه أَْخرََجُكم مِّ
ْمَع َواألَبَْصاَر  َهاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشيْئاً َوَجَعَل لَُكُم الْسَّ أُمَّ
لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن   [النحل: ٧٨] ففي هذه  َواألَفِْئَدَة 
اآلية داللة واضحة عىل أن الفرد يولد صفحة بيضاء 
اآلالت  تلك  بواسطة  ولكن  َشيْئاً)،  تَْعلَُموَن  (الَ 
والوسائل التي منحها الله لعباده، يستطيع اكتساب 
اللغة، خاصة وأنه جعل ( الّسمع)  يف أوىل املراتب، 

وهو ترتيب إيجاد ك5 تش@ كتب التفس@.

       نستنتج من خالل ما سبق، ارتباط مفهوم امللكة 
بالبُعد الفطري أو االستعداد األويل لدى الطفل، الذي 
اللغوية  وامل5رسة  التكرار  عامل  عىل  تفعيله  يقوم 

املستمرة.

 ملا كانت اللغة واكتسابها مرهون بدرجة اتصال الفرد 
بالبيئة واملجتمع اللغوي، كان قوام ذلك كله متقّرر 
األساس  هذا  وعىل  اللغوية،  باملعززات  غناها  �دى 
االنغ5س  بـ»  الحديث  التعليم  يف  يسمى  ما  كان 
اللغوي» األخ@ الذي يقوم عىل تواجد الفرد يف البيئة 
معينة  زمنية  مدة  الهدف  باللغة  الناطقة  اللغوية 

بعيدا عن الرتجمة والنحو. 

اللغة  تؤديه  أن  ýكن  ما  عىل  املفهوم  هذا  يقوم 
مرآة  اللغة  أن  اعتبار  عىل  االجت5عي،  السياق  يف 
املجتمع، وأن الفرد يكتسب مفردات لغته التواصلية 
من خالل االحتكاك املبارش مع أفراد بيئته. بناء عليه 
وتحسينه  أدائه،  تطوير  إىل  املاسة  الحاجة  كانت 

باستمرار، حتى يحظى بفرص تواصلية أحسن.

العربية  اللغوية        ورد هذا املفهوم يف املعاجم 
معظم  واتفقت  (َغَمر)  أو  (َغَمس)  ه5   Cبصيغت
تلك املعاجم يف تفس@ها لتلكم الصيغتC عىل داللة 
التغطية، والغوص، واإلطباق، وما يف ذلك من إشارة 
يف  جاء  اليشء.  أع5ق  يف  والتغلغل  الّدخول  إىل 
مقاييس اللغة أن:  « الغC وامليم أصل واحد صحيح 
 » أيضا:  ويضيف   (٢٧)« وإطباق.  تغطية  عىل  يدل 
الغC وامليم أصٌل واحد يدّل عىل غطِّ الّيشء. يقال: 
َغَمسُت الثَّوب واليَد يف املاء، إذا َغطَطتَه فيه. [...] 
 Cýواملَغامسة: رمُي الرُّجل نفسه يف ِسطة الحرب. و
غموس، قال قوم: معناه أنها تَغِمس صاحبها يف اإلثم. 
اختلفا  وإن  واملعنيان  النَّفذة.  الغموس،  قوم:  وقال 
فالقياس واحد، ألنها إذا نََفَذت فقد انغمست، قال:

بَغموٍس أو َرضبٍَة أَُخوذ. ذتُه ونَفَّست عنه  ثُمَّ نَفَّ
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ته:  بِشدَّ اإلنسان  يَُغطُّ  الّذي  ديد  الشَّ لألمر  ويقال 
َغموس. قال:

تجد أمرَنا أحذَّ َغُموسا (  متى تأتِنا أو تلَقنا يف ديارنا 
(

         ويف تفسÜ مادة (غمر) يقول: « الغÚ وامليم 
والرّاء أصٌل صحيح، يُدلُّ عىل تغطيٍة وَسْرتٍ يف بعض 
بذلك  ي  وسمِّ  ،Üالكث املاء  الَغْمر:  ذلك  من  ة.  دَّ الشِّ
ألنَّه يغُمر ما تحتَه. ثم يشتقُّ من ذلك فيقال فَرٌس 
 [...] باملاء،  ك&ته  يف  جريُه  ُشبِّه  الَجري،   Üكث َغْمر: 
واللّهو.  الباطل  يف  االنه1ك  الَغْمرة:  الباب:  ومن 
 Úع عن  الحقَّ  يسُرت  يشء  ألنها  َغمرًة  يت  وسمِّ
صاِحِبها. وَغَمرات املوت: شدائُده التي تَْغَىش. وكلُّ 

يت ألنها تَْغَىش. قال: ِشّدٍة َغمرة، سمِّ

الغمرات ثم ينجلينا

 ،Üالغم القياَس  وم1 يصّحح هذا    
يف  دَخَل  ويقال:  اليَِبيس.  يغُمره  أخَرضُ  نباٌت  وهو 
يت ألنَّ بعًضا يسُرتُ  ِغ1ر الّناس، وهي زَْحَمتُهم، وسمِّ
كأَّنه  األمور،  يف  بنفسه  يرمي  ُمغاِمٌر:  وفالٌن  بعضا. 
يقع يف أُموٍر تَسُرته، فال يَهتِدي لوجه املْخلَص منها. » 

(٢٨)

        جمع ابن فارس كال من ( غمس) و ( غمر) يف 
حقل داليل واحد يتمثّل يف الّسرت واالنه1ك يف اليشء، 

وكذا التّغطية والغوص.

        ويف ذات السياق يقول أحمد مختار عمر: « 
غمر يغمر غمرا، فهو غامر وغمر، واملفعول مغمور 
وغطاه.  دخله  من  وعال  ك&  املاء:  غمر  (للمتعدي) 
غمر: انغمس أو غطّي وسرت [...] َغَمَر أصحابَه بفضله: 
انَغَمس أو ُغطِّي وُسِرت  انَغَمر يف املاء:   ، غطّاهم به 

»  (٢٩) . ويف مادة ( َغَمَس )  يقول: « َغَمَس، يَغِمس، 
َغْمًسا، فهو غاِمس[...] انغمس يف ينغمس، انغ1ًسا، 
فهو ُمنغِمس، واملفعول ُمنغَمٌس فيه. انغمس يف املاء 
أو غÜه: غطَس فيه، انغمر به، غاص فيه ( انغمس 
يف القراءة/ العمل- ينغمس يف أع1ل ضارّة بوطنه ). 
انغمس يف  الرَّذائل/  يف  انغمس  ات/  امللذَّ يف  اغمس 

الخطايا: غَمر نفَسه بها » .(٣٠)

        يف حV Úيّز ابن منظور يف تحليله لهاته الصيغة 
االكتساب  إطار  يف  األهم  يعد  اصطالحي  Xلمح 
اللغوي، متجاوزا بذلك حدود التفسÜ املعجمي إىل 
لهذا  األوىل  اإلرهاصات  ومقّدما  االصطالحية،  داللة 
اليشء  إرساب  الَغْمس    » يقول:  حيث  املصطلح، 
يف اليشء السيَّال أو الّندى، أو يف ماء أو صبغ حتى 
اللُّقمة يف الخل، َغَمَسه يغِمُسه َغمساً؛ أي َمَقلَه فيه، 
[...] قال: وقال عيل بن  انَغَمس فيه واغتََمس  وقد 
حجر: االغِت1َُس أن يُطيل اللُّبَث فيه، واالرVاس أن ال 

يطيل املكث فيه. » (٣١)     

        يؤكّد ابن منظور يف هذا النص عىل الرتادف 
الداليل بÚ صيغة ( انغمس) و (اغتمس)  لإلشارة إىل 
بعدها  لينتقل  اليشء.  أع1ق  يف  والتغلغل  التغطية 
من التحليل العام للصيغة، إىل نوع من التخصيص، 
 Üإىل مسألة العامل الزمني، وما لها من كب Üيش Úح

األثر يف تحديد املصطلح.

إن االنغ1س اللغوي -ك1 تصفه الدراسات الحديثة- 
يعد من أنجع األساليب يف تعليمية اللغات، وتحقيق 
أكّد عليه  ما  الهدف. ذلك  اللغة  العالية يف  الكفاءة 
Roy Lyster يف قوله بأنه «  وسيلة فّعالة، تساعد 
مجموعة  ضمن  ثانية،  لغة  إتقان  عىل   Úاملتعلّم
متنوعة من السياقات. » (٣٢) بدأ تطبيقه يف أول تجربة 
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المربت)  (سانت  بـمدرسة  ١٩٦٥م   عام  نوعها  من 
بكندا، استنادا لرغبة أولياء التالميذ الناطق� باللغة 
اإلنجليزية (anglophones) يف تحس� نوعية تعليم 
للتواصل  (الفرنسية)، وإعداد أطفالهم  الثانية  اللغة 
(الفرنيس)   çالفرنكفو املجتمع  مع  فّعال  بشكل 
دروس  بإجراء  طالبوا  الصدد  بهم، ويف هذا  املحيط 
تجريبية باللغة الفرنسية يف جميع املواد واألنشطة 
عىل  الحرص  مع رضورة  األطفال،  رياض  من  ابتداء 
النهاية  ويف  األكاد'ي.  تقّدمهم  مسار  عرقلة  عدم 
 (MCGILL) ماكجيل  جامعة  يف  باحثون  رصد 
النتائج بعناية فائقة، وقيموها، فكانت تحمل بوادر 
إيجابية، األمر الذي جعل تطبيق هذه التجربة ينترش 
يف نواحي مختلفة من كندا، ويف العديد من املراكز 
أونتاريو  أوتاوا، ومعهد  البحثية، 8ا يف ذلك جامعة 
بعد  تطبيقه  ليُعم  والتعليم،  الرتبية  يف  للدراسات 

ذلك يف معظم أنحاء العا=.(٣٣)  

         والجدير بالذكر أن نجاح تجربة سانت المربت 
يُعزى إىل ثالثة عوامل هي:

الطبيعة غF املعتادة لهذه التجربة، إذ شّجعت   -
الوقت  ويف  تطّوعا،  أبنائهم  إرسال  عىل  اآلباء 
نفسه كان لدى املعلّم� اهتKم حقيقي ورغبة 

صادقة يف إنجاح التجربة.

بتقّدم  اهتموا  إذ  لآلباء،  الثّقافية  الخلفية   -
تقديم  واستطاعوا  وأكاد'يا،  لغويا  أطفالهم 
املستمر  والتشجيع  املناسبة  اللغوية  النKذج 

ألطفالهم

محل  يف  وقعتا  إذ  للغت�؛  االجتKعية  املكانة   -
االهتKم ثقافيا واقتصاديا يف ذلك الوقت.(٣٤)    

االنغKس  أن    LONGMANقاموس       ورد يف 
اللغوي « شكل من أشكال التعليم ثناV اللغة، حيث 
لبعض  األم  اللغة  هي  ليست  التدريس  لغة  تكون 
األطفال، ويف الوقت نفسه هي اللغة األوىل لغFهم، 
يدخل  حيث  البلدان  من   Fكث يف  يحدث  ما  وهو 
بلغة  تدريسهم  ويتم  املدرسة  املهاجرون  األطفال 
البلد املضيف. » (٣٥) وبالتايل يتم التدريس بلغة البلد 
التدريس أو تقديم  املضيف وحسب، وعليه ال يتم 
املعرفة إال بتلك اللغة يف نوع من االحتكاك املبارش 
باللغة الهدف وأهلها، لذا كانت للوسائط التعليمية 
الفهم  عىل  واملساعدة  املعرفة  ترسيخ  يف  أهميتها 

واالستيعاب دون اللجوء للرتجمة.

الدروس  كإلقاء  املعيّنة  باللغة  مكثّفة  نشاطات 
وامللصقات  والخرائط  الصور  ورشح  واملحارضات 

وغFها من األنشطة (٣٦).

      ويف ذات الّصدد، نظّم املجمع العلمي الوطني 
احتياطي  لتنمية  مبادرة  للعلوم واآلداب،  اإلرسائييل 
كلغة  العربية  اللغة  لتدريس  والتطوير  الدراسة 
وجل  أعKلها  ورشات  تقرير  انتهى  إرسائيل،  يف  أم 
محارضاتها إىل أهمية البيئة اللغوية ورضورة تهيئتها 
اللغوي، من خالل إغنائها « يف  يف تعزيز االكتساب 
مرحلة التعليم االبتدائية باملواد املكتوبة من قصص 
مقروئيتهم.  وملستوى  الطلبة  ألعKر  مالrة  وأشعار 
اللغت� املحكية واملعيارية يف  التوليف ب�  ورضورة 
مراحل التعليم األوىل، ورضورة االنتقال من املحكية 

إىل املعيارية انتقاال تدريجيا » (٣٧)

      كK يشF ميشال زكريا إىل أن « عملية االكتساب 
لv تتم يجب أن يتوفر للطفل محيط لغوي مناسب. 
بنية  أن  إال  به،  خاصة  بنية  'تلك  اللغوي  فاملحيط 
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بالذات،  وتتطّور  الّداخل،  من  تأ�  االكتساب  جهاز 
فبإمكان  اإلنسا .  بالجنس  خاص  لربنامج  وفقا 
أن  أو  االكتساب،  أوليات  يطلق  أن  اللغوي  املحيط 
يَُقْولِبَها من خالل  أنه ليس çقدوره أن  يلجمها، إال 
نقل بُناه إليها. ويقترص بالتايل عمل املحيط اللغوي 
ميشال  يؤكد   (٣٨)  « سلفا  مقّررة  برامج  إطالق  عىل 
اللغوي ودوره يف صناعة  املحيط  أهمية  زكريا عىل 

امللكة اللسانية من خالل محّددين إجرائي, ه+:

تناسبه مع طبيعة املتعلم وسنه.  -

عملية  تنمّي  تفاعلية  عنارص  عىل  احتواؤه   -
االكتساب اللغوي.

     وهو األمر الذي أشار إليه األوراغي يف قوله بأن 
امتالك القدرة التخاطبية والكالمية وحصولها ال يكون 
إال « بقوى املعرفة والتعلّم يف عالقتها بالعا? الخارجي 
» (٣٩) . تلك القوى املتمثلة أوال يف االستعداد الفطري 
أو القدرة الفطرية التي أشار إليها تشومسE وبنى 
املعريف  االكتساب  وسائل  إىل  إضافة  نظريته،  عليها 
وعىل  والعقل..إلخ.  والبرص  كالسمع  Jتلكها  التي 
الوسائل  تلك  تستجيب  الخارجية  املثLات  أساس 

وتتفاعل. 

أن تكون  إما  اللغوية  البيئة          ك+ أن طبيعة 
اللغة  أهل  مع  املبارش  االحتكاك  من خالل  طبيعية 
يف مجتمعاتهم، أو بيئة مصطنعة تتوفر عىل وسائط 
مساعدة قصد التوصل إىل الكفاءة اللغوية املطلوبة 
هذه  بواسطتها  تحصل  التي  التعليمية  واملواد   »
ضابطها  وصفية،  منها   Qأك عملية  التكميلية  املهارة 
 Lك يعمل «  وهذا الغLالرتبوي « اعمل ك+ تسمع غ
تسجيالت آلية بأصوات أجود القراء، وإلقاءات حية 
من متمرس, تتلوها تدريبات متنوعة، بعضها ُمعد 

لتحريض حاسة السمع عىل التقاط س+ت النطائق 
وإدراك أحيازها، وبعضها اآلخر مهيأ لتطويع أعضاء 
النطق عىل التجديد يف األبنية » (٤٠). بناء عليه، تجود 
امللكة بقدر جودة املخزون والّدخل اللغوي، إضافة 
الصحيحة،  اللغوية  للرتاكيب  االست+ع  تكرار  أن  إىل 
يساعده  دا  وتعوُّ ألفا  الفرد  يًكسب  عليها،  والتمرّس 
له  كان  إذا   » فالعقل   Lوالتعب الصياغة  عىل حسن 
يجعل  ما  مخزونها  من  أخذ  املعرفة  بقوى  اتصال 
محتوى العقل يف رتبته األوىل » (٤١). أي رتبة النشاط 
واكتساب  تعلم  عىل  الطفل  لدى  الفطرية  للقدرة 

اللغات يف مرحلة الطفولة.

         ك+ أّن ثراء البيئة التعليمية بالوسائط اللغوية 
إذ  اللسا ،  والتحصيل  االكتساب  عملية  يسهِّل  أمر 
مطَّردة  مدركات  تصبح  اللغوية  واملهارات  املعارف 
يف بيئة املتعلم « واطِّراد املدرك مفٍض إىل eكُّنه يف 
أداء عمل  يُقّومها عىل  له منه صفة،  فتعود  العضو 
تلك  الذي يعمله من سبقه إىل تحصيل  النحو  عىل 

القدرة » (٤٢) .

       تتضح أهمية البيئة اللغوية من خالل مفهوم 
يف  تكتسب  قدرة  كونها  يف  املتمثّل  اللغوية،  امللكة 
بيئتها الطبيعية يف جو تفاعيل نشط، وتتعزز حصيلتها 
من خالل وظيفة اللغة التواصلية يف إطار بيئة غنية 
–ك+ يقول تشومسE-بقدر كاف ينتج عنه « نظام 
للمعرفة التي eثّلت يف العقل/الدماغ بصفتها الحالَة 

الناضجة للملكة اللغوية » (٤٣) . 

إىل  السيد  محمود   Lيش ذاته  السياق  ويف         
التواصلية  املهارة  تعزيز  أثرا يف  اللغوي  للمحيط  أن 
طريق  عن  اللغة  يكتسب  فالطفل   » وصقلها 
يحيا  الذي  املجتمع  املحاكاة، محاكاته من حوله يف 

أثر البيئة في صناعة الملكة اللسانية للطفل –دراسة تجريبية



 13۲۱٤- 15من ف()اير / شباط - عام 2017مالمؤتمر الدو��

تعزيز  يف  أثرا  بالطفل  يحيط  الذي  للجو  وأن  فيه، 
دور  يأ�  وهنا  إيجابيا.  كان  لو  في¾  املحاكاة  تلك 
للطفل Ô Õتص منه  املالئم  الجو   Ùاملدرسة يف توف
الغذاء اللغوي املناسب لقدراته وحاجاته » (٤٤). ذلك 
أن الوسط املدريس دعامة أساسية يف تحقيق الطالقة 
اللغوية، من خالل الثقة التي ينبغي زرعها يف الطفل 
عند التحاقه باملدرسة ألول مرة، فهو بذلك يكون قد 
انتقل من تحصيل الشعوري للغة إىل تعلّم مقصود 
ومنظم، أو ك¾ اصطلح عليه املسّدي بعقلنة امللكة 
عليه،  بناء   (٤٥) ونواميسها.  أبنيتها  وعلمنة  اللسانية، 
ال ينبغي إشعار الطفل بالفرق الخطÙ ب0 املستوى 
سيتعلّمه  ما  وب0  املدرسة،  خارج  به  يتواصل  الذي 
ما  بأن  التعلّم  أثناء  يشعر  أن  ينبغي  بل  داخلها، 
يستعمله هو عربية فصحى وما يقوم به املعلّم هو 

من قبيل التعديل والتصويب.

السيد عىل  محمود  يؤكد  األساس  هذا         عىل 
رضورة االستفادة من هذا االنتقال الطبيعي يف اللغة 
والقوالب  الصيغ  رصد   » خالل  من  والثانية  األوىل 
وعفويتهم  سجيتهم  عىل  األطفال  يتكلمها  التي 
ومراقبة  ذكية  مالحظة  خالل  ومن  تكلف،   Ùغ من 
الالإدراك  االنتقال من  يتم  املعلم،  وتوجيه من قبل 

إىل اإلدراك، ومن الالشعور إىل الشعور» (٤٦)  .

        نستنتج من خالل ما سبق أن البيئة املحفزة 
عىل التحدث باللغة الهدف هي البيئة الغنية لغويا 
اللغوية،  التي تدعم االستع¾ل وامل¾رسة  بالوسائط 
ذلك أن معرفة اللغة تقتيض السيطرة والتمّكن منها 
باللغة   Ùوالتعب االتصال  عىل  التدريب  كثافة  عرب 
الحصول  خاللها  من  للمتعلم  يتسنى  حتى  الهدف 

عىل صفات لغوية راسخة.

       وعليه، قامت الباحثة بتجربة ميدانية يف سبيل 
اللسانية،  امللكة  صناعة  يف  البيئة  أثر  عن  الكشف 
معها  وطبقت  عشوائية  عينة  باختيار   Jقام حيث 
التعليم للغة العربية الفصحى يف ضوء مبدأ االنغ¾س 
اللغوي، ويف سياقها Mت صياغة فرضيت0 تبحثان عن 
حجم األثر يف التحصيل اللّساN ملتعلّم اللغة العربية 
يف ضوء مبدأ االنغ¾س اللغوي (٤٧)، فأظهرت النتائج 

ما يأ�:

تنص الفرضية األوىل عىل ما يأ�:  توجد فروق ذات 
والبعدي  القبيل  القياس  نتائج  ب0  إحصائية  داللة 

لدى أفراد العينة التجريبية.   

 القياس القبيل أصناف األخطاء
 

 لقياس البعدي 
 

    كا٢  درجة الحرية

١٦٥٫٣٥**١٦٥٨٢١األسلوبية
٨٩٫٩٤**٩٥٥٨١النحوية
١٧٫٧٧**١٩١٥١الرصفية
١٠٩٫٢١**١١٧٧٨١اإلمالئية

الجدول يب� نتائج قيم كا٢ املحسوبة للفروق ب� القياس� القبيل والبعدي يف 
أنواع األخطاء اللغوية  لدى أفراد العينة التجريبية



۲۱٥

من خالل النتائج املوضحة يف الجدول فإن قيم كا٢ 
يف  والبعدي  القبيل  القياس°  ب°  للفروق  املحسوبة 
كا٢  بقيمة  مقارنتها  عند  اللغوية،  األخطاء  أصناف 
داللة  ومستوى   (١=df)حرية درجة  عند  املجدولة 
ب°  حقيقية  فروق  وجود  عىل  دالة    (٠٫٠١>p)
القياس° القبيل والبعدي فيó يتعلق بتلك األصناف 
يثبت  ما  وهو  البعدي،  القياس  لصالح  مجملها،  يف 
تحقق نص الفرضية مع هذا القياس يف كافة األصناف، 
التجريبية،  للعينة  اللغوي  املستوى  تحسن  ويثبت 
يف  ودروه  املقرتح،  الربنامج  فاعلية  مدى  يثبت   óك

تعزيز وتحس° الكفاءة اللغوية ألفراد العينة.

     تنص الفرضية الثانية عىل ما يأ-: توجد فروق 
ذات داللة إحصائية ب° نتائج املجموعت° التجريبية 

والضابطة يف القياس البعدي.

قيم  فإن  الجدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من 
التجريبية  املجموعت°  ب°  للفروق  املحسوبة  كا٢ 
والضابطة يف أصناف األخطاء اللغوية، عند مقارنتها 
 (١=df)حرية درجة  عند  املجدولة  كا٢  بقيمة 
فروق  وجود  عىل  دالة   (٠٫٠١>p) داللة  ومستوى 
بتلك األصناف  يتعلق   óحقيقية ب° املجموعت° في
ما  وهو  التجريبية،  املجموعة  لصالح  مجملها،  يف 
يثبت تحقق نص الفرضية يف كافة األصناف، ويثبت 
أنه   óك التجريبية،  للعينة  اللغوي  املستوى  تحسن 
يثبت مدى فاعلية الربنامج املقرتح، ودوره يف تعزيز 

وتحس° الكفاءة اللغوية ألفراد العينة.

أصناف األخطاء
التكرار 

العينة الضابطة   العينة التجريبية 
    كا٢  درجة الحرية

٤١٩٫٣٨**٣٢٤٨٢١األسلوبية
٣٥٣٫٢٨**٢٦١٥٨١النحوية
١٦٣٫١٨**١٠٦١٥١الرصفية
٤١٠٫٨٩**٣١٥٧٨١اإلمالئية

 الجدول يب� نتائج قيم كا٢ املحسوبة للفروق ب� القيم التكرارية لنتائج املجموعت� 
التجريبية والضابطة يف أنواع األخطاء اللغوية  لدى أفراد العينة التجريبية

أثر البيئة في صناعة الملكة اللسانية للطفل –دراسة تجريبية
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التونسية  الدار  العرب،  لسان  منظور،  ابن   -    .١
يوسف  مرا:  التونسية،  الجمهورية  والتوزيع،  للنرش 
ط١،  عيل،  ونضال  الدين،  شمس  وإبراهيم  البقاعي، 
«ملك»،  مادة:  «امليم»،  باب:  ١٤٢٦ه-٢٠٠٥م، 

.٣٧٧٥/٤

املرصية  الهيئة  املحيط،  القاموس  الفðوزابادي،   -    .٢
«امليم»  فصل  ١٣٩٩ه-١٩٧٩م،  دط،  للكتاب،  العامة 

باب «الكاف»، ج٣، ص: ٣١٠.

٣.  -  ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: «َملََك».

٤.   - ابن جني، الخصائص، تح: محمد عيل النجار، دار 
الكتب املرصية، القسم األد(، دط، ١٩١٣م، ج١، ص: 

.١٣

٥.   - ابن جني، املحتسب يف تبي4 ُوجوه شواذ القراءات 
وآخرون،  النجار  الحليم  عبد  تح:  َعنها،  واإليضاح 
السنة،  كتب  إحياء  لجنة  اإلسالمية،  األعىل  املجلس 

القاهرة، ١٤١٥ه-١٩٩٤م، ج٢، ص: ٢١٨

٦.  -  الرشيف الجرجا@، التعريفات، مكتبة لبنان، بðوت، 
دط، ١٩٨٥م، ص: ٢٤٧.

وزارة  الوجيز،  املعجم  العربية،  اللغة  مجمع    -   .٧
دط،  العربية،  مرص  جمهورية  والتعليم،  الرتبية 

١٤١٥ه-١٩٩٤م،  ص:٥٩٠.

مرا: عدنان درويش  الكليات،  الكفوي،  البقاء  أبو    -   .٨
والنرش،  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  املرصي،   ومحمد 

بðوت-لبنان، ط٢، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ص: ٨٥٦.

مدكور،  إبراهيم  مرا:  الشفاء،  كتاب  سينا،  ابن   -    .٩
العمومية،  املعارف  وزارة  وآخرون،  األهوا@  فؤاد  تح: 

املطبعة األمðية، القاهرة، دط، ١٩٥٣م، ٣٤.

١٠.  -  ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، تح: سليHن دنيا، 

الثالث، ص:  القسم  القاهرة، ط٣، دت،  املعارف،  دار 
.٢٤٤

١١.   - األوراغي، اكتساب اللغة يف الفكر العر( القديم، 
.١٨٠

١٢.  -  ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر للنرش والتوزيع، 
بðوت-لبنان، دط، ١٤٢٧ه-٢٠٠٧م، ٤٠٤.

١٣.   ا- بن خلدون، املرجع نفسه، ٦٠٧.

١٤.   - ابن خلدون، املرجع نفسه، ٦١٥.

١٥.  -  ابن خلدون، املرجع نفسه، ٦٠٧.

ابن  عند  والعمران  البالغة  بنا@،   ðالصغ محمد    -   .١٦
دط،  الجزائر،  الجامعية،  املطبوعات  ديوان  خلدون، 

١٩٩٦م،  ص: ٤٥

١٧.  -  ابن خلدون، املرجع السابق، ص:٥٩٨.

١٨.  -  فريدنان دي سوسور، علم اللغة العام، تر: يوئيل 
١٩٨٥م،  بغداد، دط،  عربية،  آفاق  دار  عزيز،  يوسف 

ص: ٢٧.

١٩.   - السيد الرشقاوي، امللكة اللغوية يف الفكر اللغوي 
العر(، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة، ط١، 

١٤٢٢ه-٢٠٠٢م، ص: ١٢.

٢٠.  -  فريدنان دي سوسور، املرجع نفسه، ص: ٢٧.

٢١.   - دي سوسð، املرجع نفسه، ص: ٢٨.

٢٢.   - ينظر:  ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، ٦١.

٢٣.   - ميشال زكريا، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد 
اللغة (النظرية األلسنية)، ٣٤.

٢٤.   - تشومسR، اللغة ومشكالت املعرفة، ٣٠.

الهوامش
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السالم محمد  اللغة، تح:عبد  ابن فارس، مقاييس    -   .٢٥
هارون، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 

دط، دت ، كتاب الغÚ، مادة غمس،  ٣٧٨/٤.

٢٦.   - ابن فارس، املرجع نفسه، ٣٩٤/٤-٣٩٥.

٢٧.  -  ابن فارس،  املرجع نفسه، كتاب الغÚ، مادة غمر، 
.٣٩٢/٤-٣٩٣

٢٨.  -  أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية املعارصة، 
عا÷ الكتب، القاهرة، ط١، ٢٠٠٨م، ١٦٤٠/٣.

٢٩.   - أحمد مختار عمر، املرجع نفسه: ١٦٤١/٣- ١٦٤٢

البقاعي  يوسف  مرا:  العرب،  لسان  منظور،  ابن    -   .٣٠
وآخرون، الدار املتوسطية للنرش والتوزيع، تونس، ط١، 

٢٠٠٥م، باب الغÚ، مادة غمس، ٢٩٣٣/٣.

 Roy Lyster , grandes questions et options -  .٣١
 en pédagogie de l’immersion, Journal de
 l’immersion, L’Association canadienne des
 professeurs d’immersion, Ottawa (Ontario) ,

٨ : p ,٣, ٢٠٠٩: N ,٣١: vol

 Alberta Education ينظر:    أك$  للتوّسع   -    .٣٢
 , Handbook for French Immersion
 Administrators, French Language Education
 ٩th  ,services, Edmonton, Alberta, Canada
 P : X, - Ministère de l’Éducation ,  ,٢٠١٤  ,
 Direction des services acadiens et de langue
 française , Programme d’études du cours de
 ١٢e années, ١١e et ,١٠e - français - Immersion

        . ١٣ : p , ,٢٠٠٣ Nouvelle-Écosse, Avril

برنامج  إس2عيل،  وداود  إس2عيل  زيد  محمد    -   .٣٣
اللغوية،٢،  املهارات   Úتحس يف  اللغوي  االنغ2س 
 Prosiding Seminar Pengajaran &

https://  ،٢٠١٤  Pembelajaran Bahasa Arab
 9les.wordpress.com.seminarpnparab٢٠١٤

تاريخ: ٢٠١٥/٨/١٢، ٧:٠٠صباحا

 Jack C. Richards and Richard Schmidt ,   -   .٣٤
 Longman Dictionary of Language Teaching
 and Applied Linguistics, PEARSON
 ٣, ٢٠٠٢ed ,EDUCATION LIMITED, London

.٥٢٥:p ,

لغ=  العربية  تعليم  طعيمة،  رشدي  ينظر:   -    .٣٥
جديدة  اتجاهات  املعارص:  املجتمع  يف  بها   Úالناطق
وتطبيقات الزمة، ورقة مقدمة إىل ندوة دولية (اللغة 
والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  أين؟)،  إىل  العربية 
والثقافة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، الرباط، 

١-٢٠٠٢/١١/٣م، ٢٥٩.

٣٦.  -  املجمع العلمي الوطني اإلرسائييل للعلوم واآلداب، 
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اإلرسائيلية للعلوم واآلداب (خالصة ورشات العمل)،تر: 

محمد أبو الهيجا، القدس، دط، ٢٠٠٨، ١٥.

دراسات  تطبيقية:  ألسنية  قضايا  زكريا،  ميشال    -   .٣٧
لغوية اجت2عية نفسية مع مقارنة تراثية، ٩٨.

 zالعر الفكر  يف  اللغة  اكتساب  األوراغي،  محمد   -    .٣٨
القديم، دار الكالم للنرش، املغرب، دط، ١٩٩٠م، ٢٨٨.

٣٩.   - محمد األوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة 
ب=وت-لبنان،  نارشون،  للعلوم  العربية  الدار  العربية، 

ط١، ٢٠١٠م، ١٨٩.

 zالعر الفكر  يف  اللغة  اكتساب  األوراغي،  محمد   -    .٤٠
القديم، ٢٨٤

٤١.   - محمد األوراغي، املرجع نفسه، ص: ٢٨٣

املعرفة:  ومشكالت  اللغة  تشومس~،  نعوم    -   .٤٢
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دار  املزيني،  قبالن  بن  حمزة  تر:  ماناجو،  محارضات 
توبقال، الدار البيضاء، ط١، ١٩٩٠م، ٣٢.

الفكر،  دار  لغوية،  شؤون  السيّد،  أحمد  محمود   -    .٤٣
سوريا-دمشق، ط١، ١٩٨٩م، ١٠٥.

٤٤.  -  ينظر: عبد السالم املسّدي، املرجع السابق، ٢٢٨.

٤٥.  -  محمود أحمد السيّد، املرجع السابق، ١٠٧.

  -  .٤٦

 -   .٤٧
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العامل�.  لله رب  الحمد  الرحيم.  الرحمن  الله  بسم 
صميم  من  املرسل�  أرشف  عىل  والسالم  الصالة 

العرب. وعىل آله وصحبه أجمع� أما بعد.

أياته  للتعبÉ عن  لغة  العربية  اللغة  اختار  الله  فإن 
بنبيه  والحضارات  املدن واألمصار  وبثها ب�  األزلية. 
العرب  الله عليه وسلم سيد  املصطفى محمد صىل 
والعجم. وجعلنا من خدام هذه اللغة العريقة. اليوم 
نحن تحت تحديات واضحة حينï أصبح أبناء هذه 
اللغة  هذه  فرتكوا  املوروث،  مجدهم  نسوا  اللغة 
من  اللغم  عىل  لكن  الغربية.  باللغات  واستبدلوها 
هذا السيل العارم من االنحطاتات الثقافية واللغوية 
اللغة من شتى  التعلم هذه  تزال هناك رغبة يف  ال 
اللغة ان  العاملية. فالواجب عىل علïء هذه  الدول 
تعلمها  فوائد  يعلمها. ونرش  بالتعليم من ال  يهتموا 
يصّمموا خطة  أن  الرضوري  فمن  االنسان.  حياة  يف 
التدريس وأن يشكلوا منهجا واضحا لتسهيل عملية 
أعرف  أن  أرجوا  العلمية  املقا0  وبهذه  التعليم. 
أمامكم الطريقة الغÉ مبارشة يف تعليم اللغة العربية 
أنواعها. ومن املعلوم أن الطريقة غÉ املبارشة معلوم 
أجرب  أن  املقالة  بهذه  أردت  لكن  الجميع.  لدى 

طلبتي  يف  أطبّقها  وأن  الطريقة  هذه  فوائد  بنفيس 
العربية  اللغة  الله أدرس  الوايف. أل8 بحمد  يف كلية 
لغÉ الناطق� بها مدة سنة. وبعد أن وّضحت فوائد 
طريقة غÉ املبارشة أسلط الضوء عىل نوع� جديدين 
لهذه الطريقة. أغلب ظني أن هذين النوع� ما زال 

مجهول لدي الناس. 

النص العربية 

وبذل  راحتك.  عىل  وسهر  ربّاك.  الذي  هو  )أبوك 
الكريم.  العيش  وألخيك  لك  ليوفّر  واملال  الجهد 
لذلك. كï أن حïك ذو فضل عليك أسضا. فهو الذي 
ر? لك زوجتك. وأحسن تربيتها لتسعدك يف دنياك.

فاحرتم أخااك، وكن بارا بأبيك، وال تفتح فاك أمامه 
تكسب  ذلك  تفعل  ح�  فإنك  الحسن.  بالقول  إال 
رضاء أبيك وحنان أخيك وتكون ذا سمعة طيبة ب� 

الناس ويحبك الجميع.(

هذه العبارات مشتملة عىل األس%ء الخمسة. 

ال  الذين  املليباري�  الطلبة  من  عرشة  اخرتت  وقد 
األبجدية  الحروف  كتابة  إال  العربية  اللغة  يعرفون 
وقراءة الكلïت وبعض القواعد األصلية مثل الجملة 

طر2قة�مباشرة�وغ���مباشرة�()�'عليم�اللغة�العر!ية�لغ���

الناطق�ن�;:ا�مع�العناية�ا56اصة�

إ�HIطر2ق�جديد�Eسمى�'5Aيص�القواعد

محمد أفضل الوا��
قسم اللغة العربية بجامعة كيراال

طريقة مباشرة وغير مباشرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مع العناية......
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لهم  أعطيت  ثم  واعرابه�.  والخرب  واملبتدأ  املفيدة 
هذه العبارات. وقرأتها أمامهم وهم يرهفون السمع 
ثم  وجملها.  كل�تها   Òمعا فهموا  حتى   Öكل� إىل 
جعلت  التي  الخمسة  األس�ء  إىل  انتباههم  دعوت 
تحتها خطا احمر. االسم «أبوك» مبتدأ مرفوع بالواو 
ألنه من األس�ء الخمسة. والكلمة «ح�ك» اسم إن 
منصوب باأللف ألنه من األس�ء الخمسة. والكلمة 
«ذو» خرب إن مرفوع بالواو ألنه من األس�ء الخمسة. 
ويف اإلسم «أبيك» مسبوق بحرف جر ومجرور بالياء 
ألنه من األس�ء الخمسة. والكلمة «فاك» مفعول به 
منصوب باأللف. ألنه من األس�ء الخمسة. والكلمة 
األس�ء  من  ألنه  بالياء  ومجرور  إليه  مضاف  أخيك 
النحوية امللخصة  القاعدة  الخمسة. ثم فصلت لهم 
يف هذه األس�ء بأن األس�ء الخمسة هي أب أخ حم 
فو ذو وأنها ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء 
ففهموا  املتكلم.  ي  لغ'  ومضافة  مفردة  كانت  إذا 
القاعدة أخ'ا بعد أن كانت لهم تجربة دراسية عن 

كل واحد من األس�ء الخمسة وإعرابها. 

الحظت أثناء القراءة األوىل أنهم كانوا +عنون النظر 
إىل تلك األس�ء املخطوطة. ورفعوا بعضهم أياديهم 
هذه  تحت  الخطوط  هذه  سبب  لهم  أوضح  ألن 
خصوصيات  عن  يتأملون  أنهم  فتأكدت  األس�ء. 
هذه األس�ء وإعرابها. وكانوا يحاولون أن +يّزوا ب2 
هذه األس�ء واألس�ء األخرى. هكذا اشتغل جميع 
شعورهم وأفكارهم يف هذه الدراسة. وتنشط جميع 
حواسهم ألن يفهموا هذه األس�ء. حين� :ت قرائتي 
تجهز عقلهم أن يقبلوا ما تسمعه أذانهم. وملا أرشت 
إليهم بعض اإلشارات السطحية عن خصوصيات هذه 
عقولهم  اعيت  بحيث  خواطرهم  تشوشت  األس�ء 

بسبب ك<ة التأمل يف تلك األس�ء. 

هذه  إىل  الظ?  من  بلغت  عقولهم  أن  تيقنت  وملا 
املعلومات ما بلغه املسافر تحت احرتاق الشمس يف 
فيايف شاسعة. فأخربت لهم عن كل واحد من األس�ء 
ك� ذكرت آنفا واحدا تلو آخر. حتى رأيت وجوهم 
كأنهم ارتووا بعد ما أصابهم عطش عظيم. ثم قرأت 
أمامهم عبارة واحدة فيها إسم من األس�ء الخمسة 
أن  عىل شكل غ' صحيح. وطلبت من واحد منهم 
يقول هل هذه صحيح  الجملة وأي  يعّرب عن هذه 
أم خطأ. فقال أن هذا خطأ ثم صّححها بكل سهولة. 
فعلمت أن هذه الطريقة قد أثّرت يف قلوبهم. هذه 
الطريقة طريقة تعطي للطالب دورا كب' من املعلم 

يف فعاليات الدراسة. 

مع  يف  تناسب  الطالب  من  أخرى  زمرة  اخرتت  ثم 
الزمرة األوىل يف جميع أوصافهم. وبالعكس ما فعلت 
قرأت  مبارشة.  بطريقة  عالجتهم  األوىل  الزمرة  مع 
أوىل  الفرقة  أمام  قرأتها  التي  القاعدة  أمامهم  أوال 
ب2  الوحيد  الفرق  الخمسة.  األس�ء  عن  األخ'ة  يف 
هذه وتلك أI Ò أرّغب أصحاب هذه الفرقة يف أية 
البتة.وكانوا  إشارات  أية  لهم  أعط   Iو الكل�ت  من 
أّي  وال  نشاط  أي  منهم  يظهر   Iو الشعور.  معتديل 
سمعوا  ما  بعد  العبارات.  هذه  يف  ما  لفهم  تحفزا 
عن  أمامهم  فّصلت  الخمسة  األس�ء  عن  القواعد 
جميع األس�ء الخمسة وهم ال يظهرون أي رغبة وال 
يرفعون أي سؤال. وبعد أن تّم التعليم سألت أحدا 
الخمسة  األس�ء  عن  أية خصوصيات  عن  يقول  أن 
عن  يقول  أي  فأمرته   Öلدعو يجب   Iو وإعرابها. 
إعرابها يف الرفع مع املثال. وبعد تفكر عميق وجهد 

جهيد ع< عىل اإلجابة من النص الذي أمامهم. 

ثم مّر بيننا أسبوعان أو أك<. فجمعتهم إّيل بعد هذه 
األس�ء  امتحانا عن  لهم  ثم جريت  القص'ة.  الفرتة 
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الذين  الطالب  أن  فالحظت  وقواعدها.  الخمسة 
علّمتهم خالل الطريقة الغ� مبارشة قد أجاب لكل 
األسئلة بشكل جيد. وأما الفرقة التي درّستهم خالل 
الطريقة املبارشة å يجيبوا إال لبعض األسئلة. هكذا 
أجريت دراسة تجربية عن الطريقة السهلة لتعليم 

اللغة لغ� الناطقì بها.

تشخيص  طريقة  هي  جديدة.  طريقة  هناك  ثم 
القواعد. ويف سبيل املثال:

كان املبتدأ رجال يعيش وحيدا يف وادية. يظلها الجبل 
يعيش  أن  مثله  شاب  يستحق  ال  بجانبها.  الشامخ 
الشمس خالل  اتفعت  األصدقاء.  منغزال من  وحيدا 
وقد  النوم.  من  املبتدأ  استيقظ  والهضبات.  الجبال 
شيئا  اقر  قد  كأنه  غريبة.  مالمح  وجهه  يف  ظهرت 
القافلة  إىل  املبتدأ  خرج  جنانه.  يف  مختبئا  يزال  ال 
التي وصلت من الحمص. وأ3 إىل تلك الخيمة التي 
النهر. ههو ذا فتاة تجلس وهي رامية  تقع بجانب 
 å أنظارها إىل تدفق املاء العذب. حين7 رأتها قادما
تفهم من هو وما الذي دفعه إىل أن يأ8 هنا بهذا 
نتعارف من قبل. وقف  الشكل الرسيع من غ� أن 
وسألها  إليه.  النظر  <عن  وهي  الفتاة  عند  املبتدأ 
الخرب».   » مرتددة  بكل7ت  قالت  اسمك»  ما  قائال» 
طلبت منه أن يوضح دافع مجيئه هذا. فقال املبتدأ 
أن  أريد   Cأ الخرب  عيني  إىل  برصه  أرهف  أن  بعد 
أملك قلبك وأن تكوC رفيقة حيا8. ألC مبتدأ وال بد 
للمبتدإ من أن يختار رفيقة له إال الخرب. وå ترتاب 
الرقراقة قد  لها. ألن كل7ته  املبتدا  الخرب يف اخالص 
ثم  متذللة  خاضعة  أمامه  فانحنت  قلبها.  احتلت 
قالت. املبتدأ رفيق الخرب. لكن القدر سوف يحذف 
اآلونة األخ�ة سعداء يف  تلك  واحدا منا. نعيش إىل 

هذه الوادية. 

نكتب قصة  أن  نستطيع  أمامكم  أوضح  املثال  بهذا 
ممتعة تكون الحبكة فيها القاعدة النحوية. يقرأها 
الطالب بكل نشاط إىل آخر القصة. وال يفهم القاعدة 
يقرأ  كان  أنه  فيشعر  القصة.  عبارة  آخر  تم  اذا  إال 
وحلها  القصة  عقدة  معرفة  إىل  قلبه  وKيل  قصة، 
القاعدة يف قلبه من دون أن  القراءة. فتستقر  أثناء 
يتطلب  عمل  هذا  العملية.  هذه  الطالب  يعرف 
يبذلوا  ألن   ìاملبدع النخبة  من  الخاصة  العناية 
قصارى جهدهم أن يظهروا ابداعاتهم يف كتابة هذه 

األقاصيص األدبية والعلمية عىل هذا املشوار.

 ìمثلO القصص  تكتب  أن  هي  أخرى.  طريقة  هنا 
عاديì مع كون محور النقاش قاعدة نحوية معينة. 

وعىل سبيل املثال:

كان فيصل طالبا يف اإلبتدائية. كان يدرس يف مدرسة 
تقع بجانب غابة كثيفة. ذات يوم خرج فيصل من 
بيته قاصدا املدرسة. وå يوشك أن يصل إىل املدرسة 
إلتفت إىل تلك الغابة. فرأى شبها يجلس يف صخرة 
يرى كأنه ولد يف سنه. واقرتب فيصل من تلك الصخرة 
وهو يشعر بخوف يف داخله. وملا قرب منه علم أنه 
طالب مثله فأراد أن يسأله قصد جلوسه جانب هذه 
الغابة املخيفة. فناداه وå يقبل اجابة لنادائه. فكرر 
إليه  فأ3   .ìالحن صوت  منه  فسمع  مرات.  النداء 
ونظر إىل وجهه فوجده باكيا. فطلب منه عن السبب. 
فأجابه بصوت مرهب بأنه طالب جني وقد أبق من 
املدرسة الجنية. ألنه å يدرس الدرس جيدا. فطلب 
أستاذه  أن  فقال  الدرس.  ذلك  عن  مندهشا  فيصل 
األس7ء  عن  يفصلوا  أن  أترابه  وبعض  سأله  الجني 
الخمسة وإعرابه. فعزم فيصل أن يساعدهم يف فهم 
هذه القواعد النحوية. فوعد الجني أنه سوف يجول 
به الغابة وأن يحمله إىل أقرانه أيضا. فركب فيصل يف 

طريقة مباشرة وغير مباشرة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مع العناية......
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البساط الريحي ورفع به� البساط وملا وصل البساط 
إىل قمة الجبل رأى فيصل فيه شبها مثل شبه الذي 
وجده يف الغابة. فقال الجني أنه صديقه وهو يحتاج 
إىل االجابة عن كيفية الرفع ألس�ء الخمسة. فأخربه 
الرفع. فلم يفهم ما هو  بالواو يف أماكن  بأنها ترفع 
أتّم جولة  بالتفصيل. هكذا  فيصل  له  ففصله  الرفع 
كاملة فوق البساط وأخرب قرناء الجن عن كل يشء 

بالنسبة إىل األس�ء الخمسة وإعرابها. 

 ôهذه صورة أخرى لتعليم اللغة العربية لغ÷ الناطق
بيّنت  املبارشة  غ÷  طريق  من   ôالطرقت وبهذه  بها. 

أمامكم كيف نعلم اللغة العربية لغ÷ الناطقô بها 
تعبا بل يجدون  بصورة ممتعة والطالب ال يجدون 
راحة البال. الطريقة غ÷ املبارشة يتضمن فيها هذه 
يف  أوردته�  إ+   .ôالقصت من  األخ÷ين   ôاألسلوب

طريق املثال.

املصادر واملراجع

١. القواعد العربية امليرسة (الجزء ) ملحمود اس�عيل 
العربية  اململكة  امللك سعود،  صيني وغ÷ه، جامعة 

السعودية – 
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�هيد

اللغة  تعلم  عىل  متزايدا  إقباال  اليوم  العا�  يشهد 
غ�  األجانب  طرف  من  السي¾  الفصحى  العربية 
املتزايد يرجع إىل  الناطقÜ بها، ولعل هذا االهت¾م 
عدة أسباب، منها ماهو ذاâ ومنها ماهو موضوعي.

òكننا تلخيص األسباب الذاتية يف حب اللغة العربية 
واكتشاف  أغوارها  سرب  يف  عليها   Üاملقبل ورغبة 
مكنوناتها، وهنا أستشهد بقول طالبة أمريكية تدعى 
الثقافات  تواصل  مركز  يف  درست  إيرين“  ”كورتني 
باملغرب، موضحة أسباب تعلمها اللغة العربية قائلة 
” ألنني أحب اللغة العربية الفصحى حبا ج¾“ هذا 
ونحن  الجنسيات  جميع  من  نلمسه  الذي  الحب 
 Üالناطق لغ�  العربية  اللغة  تدريس  مهمة  +ارس 
بها، أما في¾ يتعلق باألسباب املوضوعية فهي كث�ة 
نجملها في¾ هو سيايس واقتصادي وإعالمي وثقايف، 
أجل  املناسب من  باملقام  ليست  ولعل ورقتنا هذه 
التفصيل يف هذا املوضوع، وهناك بحوث ودراسات 

عديدة أطنبت يف هذا، òكن الرجوع إليها.

ولكن السؤال الذي ما فتئ يفرض نفسه عىل واقعنا 
اللغة  تدريس  òكننا  كيف  هو  ملحوظ،  وبشكل 
ينبغي  التي  اآلليات  وماهي  الفصحى؟  العربية 
تبنيها؟ وماهي أنجع الطرائق للميض قدما يف تدريس 
اللغة العربية لغ� الناطقÜ بها، خاصة ونحن نواجه 
جيال جديدا، اتخذ من الحاسوب رفيقا ومن الهاتف 

الذ? وسادة؟           

  تعدد وك0ة طرائق تعليم اللغة العربية لغ! 

الناطق5 بها

العربية  اللغة  لقد تعددت واختلفت طرائق تعليم 
 ،Üبها حسب حاجيات وأهداف املتعلم Üلغ� الناطق
فال يصح أن نجزم بأن هناك طريقة أفضل من أخرى 
عىل  دليل  وخ�  غ�ها،  من  نجاحا  أقل  واحدة  أو 
ذلك هو استمرار بعض الجامعات واملراكز يف تبني  
 Üة يف تعليم اللغة العربية لغ� الناطقòالطرق القد
بها وأيضا للناطقÜ بها، رغم مرور عقود من الزمن 
عليها، ورغم بروز ضعفها وقلة فعاليتها. ولكن من 
طريقة  لكل  أن  عىل  نؤكد  أن  òكن  تجربتنا  خالل 
مميزات ونقاط ضعف يف نفس الوقت، وعىل القائم 

طرائق�تدر2س�اللغة�العر-ية�الفص)'�لغ�%�الناطق�ن���ا

طرFقة�مركز�تواصل�الثقافات/�نموذجا

اآلالستاذة آسيا بنعبد القادر

طرائق تدريس اللغة العربية الفصحى لغير الناطقين بها طريقة مركز تواصل الثقافات/ نموذجا
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باألمر أي املعلم أن يختار ما يالءم املواقف التعليمية 
التي تعرتضه. 

هذه  حول  مخترصة  فكرة  هذا،  بحثنا  يف  سنقدم 
اللغة  تعليم  مجال  يف  صيتها  انترش  التي  الطرائق، 

األجنبية وخاصة اللغة العربية لغç الناطقå بها.

لغ�  العربية  اللغة  تعليم  طرائق  أهم   ﴾-١
الناطق� بها

• طريقة النحو والرتجمة:

اللغة  تعليم  طرائق  أقدم  من  الطريقة  هذه  تعد 
يومنا  إىل  مازالت  والتي  بها   åالناطق  çلغ العربية 
 çوغ اإلسالمية  الدول  من   çكث يف  بها  معمول  هذا 
الطريقة  اسم  خالل  من  جليا  ويظهر  اإلسالمية، 
اعت*دها عىل القواعد والرتجمة باستع*ل اللغة األم.

الطريقة كونها تهتم  وما يالحظ ويسجل عىل هذه 
بشكل مبالغ فيه بالقواعد وتُهمل مهارة الكالم، بل 
تكاد  هذه املهارة تنعدم، خاصة واستع*ل الرتجمة 
عىل  مركزة  األم،  اللغة  إىل  املستهدفة  اللغة  من 
عىل  يفوت  م*  فحسب،  والكتابة  القراءة  مهار: 
الطالب إمكانية التواصل مع الناطقå باللغة العربية 

وم*رستها وإتقانها.

 أما بخصوص املعلم فإن هذه الطريقة عظمت قدره 
قلصت   åح يف  التعليمية،  العملية  محور  واعتربته 
والحفظ  التلقي  عىل  مقترصا  وجعلته  الطالب  دور 

واالستظهار.

• الطريقة املبارشة:

الذكر  السالفة  والرتجمة،  النحو  طريقة  كانت  إذا 
األم  اللغة  إىل  املستهدفة  اللغة  من  الرتجمة  تبنت 

الطريقة  فإن  التعليمية،  العملية  أساس  واعتربتها 
املبارشة اتخذت من تحريم الرتجمة شعارا، معتمدة 
عىل تعليم اللغة العربية بدون استع*ل الرتجمة، ك* 
املفردات  تعليم  األم عن طريق  لغته  الطفل  يتعلم 
والجمل، انطالقا من املواقف التي يعيشها الطالب، 
تويل   Fو والحركة  والتمثيل  املحاكاة  باستع*ل 
اهت*ما بالقواعد إال في* يخدم مهارة الكالم  دون 
 çالرتكيز عليها. لقد اعتنت هذه الطريقة بشكل كب
الكالم والس*ع بين* F تعط نفس األهمية  Jهار: 
ملهار: القراءة والكتابة. ك* جعلت الطريقة املبارشة 
العالقة بå املعلم والطالب عالقة تبادلية من املعلم 

إىل الطالب ومن الطالب إىل املعلم.

• الطريقة السمعية الشفوية:

توظف هذه الطريقة كل الوسائل السمعية والبرصية 
تراكيب  الطالب عىل  تدريب  أجل  كبç، من  بشكل 
اللغة وأMاطها، ولقد ركزت بدورها عىل الكالم ألنها 
اعتربت أن أساس أي لغة هو الكالم وليس الكتابة أو 
القراءة، ك* هو الشأن بالنسبة للطفل عندما يتعلم 
ثم  به   åاملحيط طرف  من  يسمعها  فهو  األم  لغته 
يقول ما يسمع، ويف مرحلة متقدمة يلتحق باملدرسة 
وتتم  قرأه.  ما  يكتب  وبعدها  يسمع  كان  ما  ليقرأ 
اللغة  هذه الطريقة بشكل تلقاR عن طريق عرض 
للتعرف عىل  الطالب شفهيا،  الفصحى عىل  العربية 

نظامها الصو: ثم في* بعد النحوي.

إن الطريقة السمعية الشفهية ال تعç االهت*م بكم 
املفردات ولكن تقترص عىل املفردات التي يستعملها 
بقواعد  مبالية   çإليها، غ يحتاج  الطالب يف مواقف 

اللغة العربية.

• الطريقة االتصالية:
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كوسيلة  األجنبية  اللغة  إىل  الطريقة  هذه  تنظر 
واملتعددة،  املختلفة  اللغوية  الوظائف  عن   Ñللتعب
كالوصف والطلب والرتجي والتمني وغÑها وال تعنى 
بالرتاكيب والصيغ التي تشكل اللغة يف ذاتها. يلعب 
خالل  من   íمه دورا  الطريقة  هذه  وفق  الطالب 
مشاركته ومساهمته يف النقاش وتبادل األفكار، عن 

طريق خلق أنشطة ومواقف واقعية. 

• الطريقة االنتقائية:

يناسبها  ما  تختار  ألنها  االنتقائية  بالطريقة  سميت 
االنتقائية  الطريقة  فاملعلم يف  األخرى،  الطرائق  من 
عىل  ويعمل  طريقة  كل  قوة  نقاط  من  يستفيد 
اعتبار  &كن   íك املتعلم،  حاجات  حسب  توظيفها 
ألن  الصدر“   الرحبة   ” بالطريقة  الطريقة  هذه 
وما  التعليمية  العملية  يف  يناسبه  ما  يختار  املعلم 
اللغوية األربع، من كل  املهارات  يناسبه يف تدريس 
والطريقة  والرتجمة  النحو  طريقة  من  أي  طريقة، 
املبارشة والطريقة السمعية الشفهية وأيضا الطريقة 

االتصالية. 

املعلم الذي يتبنى الطريقة االنتقائية يتمتع بحرية 
أثناء  ومتنوعة  متعددة  أساليب  اختيار  يف  أكرب 
هذا  التفاصيل يف  من  وللمزيد  التعليمية.(  العملية 
تدريس  أساليب  كتاب  إىل  العودة  &كن  املوضوع 

اللغة العربية ملحمد عيل الخويل)

٢-﴾ منهجية تدريس اللغة العربية الفصحي 
الثقافات تواصل  مركز  يف  بها  الناطق<  لغ@ 

CCCL

اللغة  تعلم  طرائق  عىل  وباختصار  الوقوف  بعد 
العربية لغÑ الناطق< بها، ال يسعنا يف ورقتنا هذه، 

إال أن نشارككم تجربة مركز تواصل الثقافات، حيث 
اللغة  تدريس  يف  سنوات  العرش  يناهز  ما  قضيت 

العربية الفصحى لجميع الجنسيات.

تجربتنا  ننقل  أن  هذه،  ورقتنا  خالل  من  سنحاول   
العملية يف مجال تدريس اللغة العربية لغÑ الناطق< 
بها، مركزين عىل الجانب امليداC، ألنه مجال عملنا 

أكD منه املجال األكاد&ي.

• أي لغة ندرس؟ 

 إننا يف مركز تواصل الثقافات نؤمن برضورة  تحديد 
األهداف وتحقيقها، هذه األهداف التي نبني عليها 
منهجيتنا يف تدريس اللغة العربية لغÑ الناطق< بها، 
والتي يف كليتها تقوم عىل تحقيق توقعات الطالب 

وتلبية حاجاته التعليمية.

العربية  اللغة  إىل جعل  املبدأ  نرمي من خالل هذا 
أقرب  الطالب  آخر،  اتجاه  ويف  الطالب  من  أقرب 
من اللغة العربية، عن طريق دفعه إىل التواصل يف 
مقامات مختلفة، تبدأ بخلق مواقف داخل الصفوف 
عندنا  سيكون   – للطالب  اليومية  الحياة  واقع  من 
طريق  عن  آخر-  مقام  يف  املواقف  بهذه  تفصيل 
يتم  حيث  األوىل  املرحلة  يف  والسíع  الكالم  مهارة 
ذلك Jجموعة من األنشطة التي يقوم بها األستاذ مع 

الطالب من قبيل لعب األدوار، واملحاكاة والصور.

وال يفوتنا كذلك إرشاك كل فرد داخل املركز يف هذه 
عىل  الطالب  تشجيع  خالل  من  التعليمية،  العملية 
التعارف  بدء Jوقف  املركز،  الكالم مع كل موظفي 
وانتهاء Jناقشة آراء ووجهات نظر املوظف< والطالب 
يف قضايا الساعة كالهجرة والسياسة وغÑها، وال يتم 
ذلك إال من خالل اللغة العربية بعيدا عن الرتجمة 
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للغة  ال  املركز  يف  فشعارنا  األرض،  عن  الس�ء  بعد 
أجنبية داخل الصف، باعتبار اللغة العربية هي لغة 
الصف والفصل الدرايس، التي ينبغي توظيفها كالما 

وكتابة وقراءة.

يف  نسمعه  نكاد  قول  إنه  بالعربية“،  حصتنا  ”نبدأ 
داخل  أستاذ  كل  طرف  من  درايس  فصل  كل  بداية 
إنها  هذه؟  هي  بداية  وأية  الثقافات،  تواصل  مركز 
بداية الكالم بالفصحى وال لغة غü الفصحى. ولكن 
أية لغة هذه؟ إنها العربية الفصحى، اللغة الطيعة 
مقامات  جميع  يف  بها  التواصل  "كن  التي  واللينة 

الحياة.

عندما يرى الطالب، هذا اإلرصار املتواصل من طرف 
األستاذ عىل رفض وتحريم الرتجمة داخل الصفوف، 
آنئذ تتأكد لديه رضورة مجاراة األستاذ، وما أروعها 

من مجاراة! ويغدو كل يشء يف الصف لسانا عربيا.

سؤال،  ذهنه  إىل  يتبادر  هذا  كالمنا  املتأمل يف  لعل 
الطالب  ب5  املشرتك  اللسان  يكون  أن  يعقل  هل 

واملعلم لسانا عربيا؟

8بدأ  نؤمن  ونحن  ال،  وكيف  بسيط،  جد  جوابنا 
إىل  السهل  ومن  الصعب  إىل  البسيط  من  التدرج 
املعقد أثناء توظيف مهارة الس�ع والكالم والكتابة 

والقراءة بالتساوي وبدون إغفال أي واحدة منها.

• كيف يتم ذلك؟ 

�وذج صف املبتدئ:

ال  الذي  الطالب  نقصد  فنحن  مبتدئ  نقول  عندما 
باللغة  ينطق  وال  يتكلم  وال  والكتابة  القراءة  يجيد 
العربية، هذا الطالب الذي نتعاقد معه عن طريق 

ميثاق الصف، عىل عدم استع�ل الرتجمة من الحصة 
األوىل، حيث تبدأ العملية التعليمية بالس�ع وتكرار 
ما يسمعه الطالب بالتدرج من البسيط إىل املعقد، 
دسمة  ك�دة  اليومية  الحياة  من  مواقف  باتخاذ 

نتعامل معها تعامل املوسيقي مع آلته.

عن  إما  عبارة  تكون  التي  التعليمية  املادة  نختار 
ثم  الطالب  إىل  املعلم  من  تقدم  شفهية،  حوارات 
هذه  توظيف  رضورة  مع  املعلم  إىل  الطالب  من 
داخل  الطالب  واقع  يطابق  ملموس  واقع  يف  املادة 
يتم  قصüة  نصوص  طريق  عن  أو  الجديدة،  بيئته 
قراءتها من طرف املعلم واختيار عبارات ومفردات، 

بالرضورة ينبغي أن يتفاعل معها الطالب.

الوقت،  نفس  والكالم يف  الس�ع  مهارة  اعت�د  بعد 
Kر مبارشة إىل توظيف مهارة الكتابة، بتقديم الئحة 
الحروف العربية من ألفها إىل يائها ويتم هذا التقديم 
بقراءة الحروف من طرف املعلم وترديدها من قبل 
الطالب، الهدف من هذه العملية استئناس املتعلم 
بأصوات الحروف العربية، التي يف غالبيتها تتعارض 

ولغته األم. 

بعد هذه القراءة التي قد تدوم – حسب كل أستاذ-  
خمسة  عرض  إىل  املعلم  "ر  دقيقة  عرش  خمسة 
 – أ  وهي:  األوىل  الحصة  يف  الطالب  أمام  حروف 
ت-ب-ن-ي، وال يتم هذا االختيار من باب االعتباطية 
الرسم  عل�ء  فلسفة  تبني  باب  من  ولكن  والعبثية 
واألصوات يف تقديم أو تأخü الحروف، بحيث قدمنا 
األلف رغم كونه ال يتشابه وباقي الحروف األربعة 
لعدة أسباب، منها معيار كQة استع�له وأيضا معيار 
ثنائية وظيفته. أما في� يتعلق بـــ ت – ب- ث – ن 
فمعيار اختيارها واضح يتجىل يف التشابه يف رسمها 



۲۲۷

رغم اختالف بعضها مثل ن- ي حسب وضعه� يف 
املجموعات  لباقي   بالنسبة  اليشء  ونفس  الكلمة. 

مثل، ج-ح-خ ثم مجموعة د-ذ-ر-ز .

وال نقدم املجموعات دفعة واحدة يف حصة واحدة 
بل عملية تعليم الحروف تتم يف أسبوعì ما يعادل 
ثالث ساعات كل يوم - ماعدا يومي السبت واألحد 
الطالب كل  فيها  يتعلم  املدة  للطالب- هذه  عطلة 

الحروف مع الكالم والقراءة والكتابة.

 • كيف نتعلم الكتابة والقراءة والكالم؟

مبارشة بعد تقديم املجموعة األوىل من الحروف #ر 
إىل تعلم كتابة كل حرف حسب موضعه يف الكلمة 
نهايته،  يف  ثم  وسطها  يف  ثم  الكلمة  بداية  يف  أي 
تحمل  كل�ت  كتابة  إىل  ننتقل  العملية  هذه  وبعد 
نفس الحروف التي تم تعلمها مثل بيت – بنت – 
باب- بيتي- نبي – ت( – أنا – أنت... فيتم كتابتها 
الطالب  من  ويطلب  املعلم  طرف  من  السبورة  يف 
الغالب تكون قراءة صحيحة ثم يف  التي يف  قراءتها 
بإمالء  املعلم  يقوم  الحصة  نفس  يف  موالية  مرحلة 

الكل�ت عىل الطالب فيكتبها دون رؤيتها.

 نستطيع الجزم بأنه يف حصة واحدة، 4كن للمتعلم 
نفسه  تقديم  نفسه من خالل  يتكلم ويعرب عن  أن 
ال  الذكر  سبيل  عىل  األسئلة  من  مجموعة  وطرح 
الحرص نذكر: كيف حالك؟ ما اسمك؟ من أين أنت؟ 
ماذا تفعل؟ أين تدرس؟ ماذا تدرس؟ أين تعمل؟... 
طبعا  والقراءة،  الكتابة  4كنه  الوقت  نفس  ويف 
هذه  يف  تعلمها  التي  الحروف  مجموعة  حدود  يف 

الحصة األوىل.

• كيف نختار املادة التعليمية؟

نحن يف مركز تواصل الثقافات، نوظف مجموعة من 
لتكون  معدة   - أصلية  غ@  وأخرى  األصلية  الوثائق 
طابع  إضفاء  أجل  من  صفوفنا  يف  مدرسة-  مادة 

التنوع والتجديد عىل العملية التعليمية.

نقوم بكتابة مواد معدة لتدريس اللغة العربية لغ@ 
الناطقì بها نظرا للخربة التي نتوفر عليها يف مجال 
تدريس العربية الفصحى لألجانب، هذه املواد نراعي 
من خاللها جميع أ#اط التعلم مع توظيف املهارات 
األربع دون إغفال أو تجاهل ألي واحدة منها. ك� 
غ@  تواصل  برضورة  نؤمن  عليه،  وأكدنا  سابقا  قلنا 
إن  بها   ìالناطق مع  الفصحى  بالعربية    ìالناطق
صح التعب@، هذا التواصل يحتاج إىل مواقف مختارة 

بعناية وبدقة وموصوفة بالوظيفية والتواصلية.

والتي  وضعناها  التي  املواقف  من  مجموعة  Nة 
بعضها  إىل  هنا  نش@   ،ìمع ترتيب  حسب  نوظفها 

وليس كلها واملتمثلة يف:

موقف التعارف والتحية  •

موقف يف املقهى  •

موقف يف البيت  •

موقف يف السوق  •

موقف األنشطة اليومية  •

موقف يف محطة القطار  •

موقف يف الرحلة  •

من خالل كل هذه املواقف وغ@ها، نختار مفردات 
وعبارات ذات طبيعة وظيفية، ألن هدفنا التواصل وال 
يشء غ@ التواصل، عن طريق توظيف هذه املفردات 
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والعبارات يف بيئة يفهم أهلها اللغة العربية الفصحى 
بدرجات من التفاوت. أما بخصوص الوثائق األصلية 
والجرائد  واألفالم  والتمثيليات   Õاألغا يف  واملتمثلة 
وغßها فإنها مواد ال غنى عنها يف العملية التعليمية، 
العربية  للغة  املتعلم  األجنبي  الطالب  تجعل  ألنها 
انغìسا   íأك اللغة وتجعله  الفصحى يف قلب هذه 
العربية  والثقافة  عامة  بصفة  اإلسالمية  الثقافة  مع 
نبدأه   الذي  الثقايف  االنغìس  هذا  خاصة،  بصفة 
االحتكاك  إىل  ننتقل  ثم  ذكرنا   ìك األصلية  بالوثائق 
الدارجة  أو  العربية  باللغة  الناطق&  مع  املبارش 
املغربية، عن طريق *ارين ميدانية نذكر عىل سبيل 

املثال ال الحرص:

زيارة إىل املكتبات  •

التواصل مع طالب الجامعات داخل الجامعة  •

زيارة إىل املتاحف  •

 ßاملتعلم غ ب&  نقاش  ناهيك عن خلق مجموعات 
الناطق باللغة واملتعلم الناطق باللغة، كخلق نقاشات 
دور  قبيل:  من  ساخنة  مواضيع  حول  ومناظرات 
النساء يف املجتمع أو السياسة يف العا7 أو االختالفات 
الثقافية ب& بلد الطالب غß الناطق باللغة العربية 

وبلد الطالب الناطق بها...

العربية  اللغة  الثقايف هو أساس تعلم  إن االنغìس 
هذا  تحقيق  تعذر  وإذا  سليم  بشكل  الفصحى 
للغة  الدارس&  للطالب  بالنسبة  الثقايف  االنغìس 
العربية الفصحى يف مجتمعات ليست عربية، ينبغي 
األدوار  لعب  طريق  عن  عربية  بيئة  خلق  عليهم 
الفرص  من  مجموعة  خلق  أو  والتمثيل  واملحاكاة 
وجامعات  مراكز  من  طالب  مع  بعد  عن  للتواصل 

عربية تدرس اللغة العربية  لغß الناطق& بها. 

خا�ة

باليشء  ليس  الفصحى  العربية  اللغة  إتقان  إن 
الصعب، إذا ما توفرت السبل الكفيلة لتحقيق ذلك، 
ولعل تجربتنا يف مركز تواصل الثقافات مع الطالب 
كالمنا،  صحة  عىل  دليل   ßخ الجنسيات  جميع  من 
لتعلم  الطالب  من   ßالكث علينا  يتوافد  سنة  فكل 
والطيعة،  اللينة  اللغة  الفصحى هذه  العربية  اللغة 
وليس كì قيل ويقال عنها بأنها لغة معقدة يصعب 

تعلمها.

إن الطريقة املحكمة ليست باسمها أو شهرتها ولكن 
Cدى نجاحها وفعاليتها يف الواقع ومع الطالب الذين 
يف كثß من األحيان يعلنون عن خيبتهم من مجموعة 
من الطرائق التي درسوا بها اللغة العربية الفصحى، 
سواء يف بلدانهم غß اإلسالمية أو غß العربية أو يف 
يف  التي  الطرائق  هذه  والعربية،  اإلسالمية  الدول 
الغالب ال تركز عىل املهارات األربع بل تقترص عىل 

واحدة منها أو اثنت&. 

يف  طريقتنا  تطوير  أجل  من  مستمر  اجتهاد  يف  إننا 
الجيل  هذا  خاصة  األجانب،  الطالب  مع  التدريس 
التكوين  سياسة  نهج  و  التعلم  إىل  دفعنا  الذي 
الجانب  يف   ìالسي مجاراته،  أجل  من  املستمر 
التكنولوجي الذي ال مفر منه يف العملية التعليمية، 
فنحن يف مركز تواصل الثقافات Eلك باعا طويال يف 
بإذن  أخرى  فرصة  عند  ورCا ستكون  الجانب،  هذا 
الله لنتطرق إىل هذا املوضوع والذي نجمله يف سؤال 
يتم  كيف  فيه،  للخوض  فرصة  انتظار  يف  به  ننتهي 
 ßلغ العربية  اللغة  تدريس  التكنولوجيا يف  توظيف 

الناطق& بها.
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امللخص

املتبة فی تعلیم قواعد  الطرائق  لو رحنا نستعرض 
الحارض  وقتنا  القرن حتی  هذا  مطلع  منذ  العربیة 
الطریقه  وجدنا أن هناک ثالث طرائق هامه هی: 
النصوص  وطریقه  االستقرائیة  ،الطریقه  القیاسیة 
ادخال  بعد  نشأت  االخیرة  فالطریقة  املتکاملة. 
اسسها  متأثرة فی  السابقة  الطریقة  تعدیالت علی 
أن  حیث  من  النفس  علم  فی  الجشتالت  بنظریة 
االمور الکلیة تدرک قبل االجزاء ولذلک رأی بعض 
یجاری  أن  ینبغی  إ!ا  اللغة  تعلیم  أن  املربین 
فی  جاءت  القواعد  أن  فک#  نفسها  اللغة  طبیعة 
یکون  أن  ینبغی  ،کذلک  اللغة  عن  متأخرة  مرحلة 
ینبغی  ثانیا.بل  القواعد  تأتی  ثم  اوال  اللغة  تعلم 
أن یکون تعلم القواعد من ثنایا القراءة والنصوص 
االستع#ل  من  املستمدة  املرونه  علی  یعتمد  ،النه 
احوالها  الحیویة وسائر  للغة فی مجاالتها  الصحیح 

فی مجری االستع#ل الواقعی.

تعلیم  طرق  بیان  الی  تستهدف  الدراسة  فهذه 
العربیه للناطقین بالفارسیه وانتهجت علی مناهج 

اقتضی  والتحلیلی، م#  والتاریخی  :االستقرائی  منها 
بیان  و  اللغة  تدریس  مناهج  عن  /خترص  البحث 
فی  و  العربیة  بغیراللغة  للناطقین  احیانا  عقمها 

نهایة الدراسة تنتهی بالتوصیات واملقرتحات .

اللغة،  تعلیم  املتکاملة،  املفتاحیة:الطریقة  الکل#ت 
الناطقین بالفارسیه

#هید

علی  بغداد  الی  دمشق  من  الخالفة  تحول  کان    
الطوابع  بغلبة  ایذانا  الخراسانیة  الجیوش  سواعد 
الفارسیة علی نظم الحکم السیاسیة واالداریة للدولة 
وعاشت  الفارسی  املجال  فی  قامت  فقد  العباسیة، 
الفرس  بلغ  وقد  (ضیف،١٩٦٦م:١٩)  فیه.  تتنّفس 
قبل الفتوح االسالمیة مرتبة عالیة فی تنظیم الحکم 
الی  یسارعون  دیارهم  فتح  بعد  العرب  لBی  ،حتی 
اُمر  التنظیم . فیبدو أن اول ما  التأثر بهم فی هذا 
سجّالت  هو  االمویة  الحکومیة  وثائق  من  بتعریبه 
الخراج االسالمی التی ظلوا یکتبونها بالفارسیة حیث 
انتقلنا  واذا  الفرس.  بالد  فی  االُم  لغة  کانت  أنها 
االیرانیه  االداریه  الُنظُم  العباسی وجدنا  العرص  الی 

/علیم"اللغة"العر(یة"للناطق$ن"بالفارسیة

(دراسة"ع34"طرق"التعلیم)

الد#تورة ا��م روشنف��
استاذة مساعذة فى جامعة كيالن- ايران

الد#تورة ك'&ى روشنف��
استاذه مشاركة فى جامعة تربيت مدرس - ايران
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نجد  وقل�  الحکم  بحذافیرها فی کل شئون  تنتقل 
للعباسیین وزیرا غیر فارسی ولعلنا ال نغلو إذا قلنا 
العباسیة  الدولة  فی  واالداریة  السیاسیة  النظم  إن 

طُبعت بطوابع فارسیة.(املصدر نفسه:٢٥)

الشاسعة  بحدودها  الدولة  تلک  کانت  حیث  ثّم    
تضم بین جناحیها بالد السند وخراسان و ماوراءالنهر 
الناس  السنة  العربیة قد ملکت  ایضا، نجد  ایران  و 
اقباال  التعرب  علی  االیرانیون  واقبل  الفرس  سیّ� 
منقطع النظیرفاکبواعلی تعلم العربیة حتی اتقنوها 
واتخذوها رسیعا للتعبیر عن عقولهم و وجداناتهم 
حتی  العباسی  العرص  فی  نتقدم  نکاد  ال  بحیث 
منهم. والشعراء  والکتاب  العل�ء  جمهور  یصبح 

(املصدرنفسه:٩١)      

الثالث  القرن  ایران منذ  تنشأ فی    وعندما أخذت 
الهجری دول متقابلة فانتهت حوالی منتصف القرن 
للهجرة واخذت تحّل محلّها دول متعاقبة  الخامس 
ظلّت النشاطات العلمیة واالدبیة بالعربیة تنمو اک4 
وال نبالغ إذا قلنا إن القرنین الرابع والخامس للهجرة 
واالمارات  الدول  عرص  قرون  أزهی  یُعّدان  بایران 
املنتظر. االوج  وبلوغها  العلمیة  النهضة  حیث  من 

(ضیف،١٩٨٠م: ٥٢١ )

١ - الرتابط بین اللغتین العربیة والفارسیة 

من  اللغات  فصائل  حیث  من  الفارسیة  تُعّد     
عن  تختلف  التی  االروبیة   – الهندیة  الفصیلة 
العرب  بالد  تشغله  التی  السامیة  الحامیة-  الفصیلة 
التطور  قوانین  الی  الفارسیة  استندت  إن  ولکّنها 
واالرتقاء املتعلقة بقواعد الرصف والتنظیم تُعّد من 
اللغات التحلیلیةAnalytques کاک4 اللغات الهندیة 

– االروبیة.(الصالح ،١٣٨٨ق:٤٦)

  إذن کانت الفهلویة هی اللغة التی کان االیرانیون 
الی  أرسعوا  اسلموا  فلّ�  االسالم،  قبل  بها  یتکلّمون 
فتعّربوا  النبوی  والحدیث  الکریم  القرآن  لغة  تعلم 
وسادت العربیة طوال القرون فی ایران - ک� ذکرناه 
آنفا – ولکّن االیرانیین F یهجروا لغتهم القدیمة بل 
بقواعدها  العربیة  وبین  بینها  قویا  إمتزاجا  حدث 
الکالم  صیاغة  فی  مفرداتها  وباستخدام  الشعریه 
فمن  االسالمیة.  الفارسیة  اللغة  فظهرت  الفارسی 
ناحیة أخری تُعّد العربیة لغة الدین الحنیف الذی 
یومنا  حتی  فجراالسالم  منذ  الفرس  ثقافة  اثّرعلی 
وصّنفوا  وعلّموها  بلغته  تعلّموااالسالم  فإنهم  هذا، 
فیها کتبا فی علوم التفسیر والحدیث والفقه والکالم  
العربیة والنحو والبالغه والنقد  تکاد  بل فی علوم 

التُحصی.(الضیف،١٩٨٠م: ٦١-٥٢١)

  فبالنسبة لهذا الرتاث االسالمی الضخم فی االدب 
العربیة  اللغة  وبین  بینه  الرتابط  وقوة  الفارسی 
علی  تدّل  مادة  علی  االیرانی  املدنی  الترشیع  نّص 
وجوب تعلیم العربیة فی املدارس االیرانیة فالتالمذه 

یتعلّمون العربیة طوال سبع سنوات دراسیة .

الناطقین  مدارس  فی  العربیة  تعلیم   -  ٢

بالفارسیة

 GTM ٢-١-  استخدام طریقة

  یبدأ تعلیم اللغة فی املدارس االیرانیة بعد خمس 
طریقه   علی  االبتدائیة  املرحله  فی  دراسیة  سنوات 
فیأتی کل    Grammar – Translation Method
نص  روایه  علی  املطبوع  العربیة  کتاب  فی  درس 
االم  بلغة  القواعد  وبیان  املفردات  وترجمة  عربی 
و  التالمذة   اجابة  یطلب  القواعد  اسئلة  ّتأتی  ثم   ّ
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آخرفی  فنص  ترجمتها  فتجب  ترد  التی   العبارات 
درس آخر.

 GTM٢-٢- إشکالیة طریقة

القواعد - الرتجمة اقدم طرق تعلیم    لّعل طریقة 
اللغة إذ تستفاد فی انحاء العا; ولکنه ال یمکن أن 
تعین  تکن   ; النها  العربیة  تعلیم  فی  بها  یکتفی 
التخاطب  کلغة  العربیة  استخدام  علی  التالمذه 
الحیاة  مواقف  فی  صحیحا  استعOال  واستعOلها 
املختلفة التی یقتضیها التواصل املستمر ولیس فیها 
علی املربی أن یهتّم الی الحوار والتخاطب بالعربیة 
القواعد  تعلیم  علی  تکرّس  الدرس  غایة  فصارت 
وواجب التالمذه إجادتها ونقل املفردات من لغة االم 

الی العربیة او معاکسا.  

٣ - مدی العربیة وتوظیفها

الفریضة  أداء  إثر  بفصاحتها  العربیة  بالد  یتّسع    
للمسلمین أو التعلیم اآلکادیمی لألساتذة والطالب 
من الخلیج الفارسی الی املحیط الهندی بل تشمل 
شواطیءاالبحار بالوانها املختلفة من االحمر واالسود 
واالبیض املتوسط حتی املحیط االطلسی فتوجد فی 
التی  الفصحی  فی  الدارجة  اللهجات  السعة  هذه 
تُستخدم فی الرشق االوسط العربی وشOلی إفریقیا 
ولکّنه یحّد توظیف هذه اللهجات بحدود  طائفیة 
التنجح  حیث  ش:٢٤)   ١٣٧٩ (حجازی،  وعنرصیة 
محاولة ایجاد عامیة مشرتکة من تلک اللهجات ألن 
علی  الوفاق  من  بّد  فال  والحیاه،  العلم  لغة  کانت 
التی تستطیع أن تشمل املجاالت  العربیة الفصحی 
السیاسة  من  الیومیة  الدولیة  حیاتنا  فی  املختلفة 
لتربز  ذلک   الی  وما  واالجتOع  واالقتصاد  والثقافة 

خطة تعلیمها.(البزازی،١٩٨٩م:٥٠ )

٤ - خطة تعلیم العربیه الفصحی

  إن منهجیة تعلیم اللغات �یز أربع مهارات رئیسة 
فی تعلیم لغة ما واستعOلها هی:االستOع والتکلم 
تخصان  االولیین  فاملهارتین  والکتابة.  والقراءة 
تخصان  االخریین  واملهارتین  الشفوی  الجانب 
الجانب الکتابی واثنتان منهO أی االستOع والقراءة 
االخریان  واالثنتان  والکتابی  الشفوی  الفهم  تؤمنان 
أی التکلم والکتابة تؤمنان التعبیر الشفوی والکتابی 
الفهم  هو  االربع  املهارات  هذه  اکتساب  وترتیب 
فالتعبیر  الکتابی  فالفهم  الشفوی  فالتعبیر  الشفوی 
للغات  الحدیث  التعلیم  به  یطالب  الذی  الکتابی 
هو  االکتساب  هذا  من  الهدف  أن  باعتبار  الحیة 

استعOل اللغة بصفتها أداة تواصل.

٤ -١ - تدریس االست9ع

اللغة  مهارات  بین  االولی  املرتبة  االستOع  یحتل    
هو  واالستOع  السOع  عن  وهویختلف  الرئیسة 
بعد  الطفل  به  یقوم  الذی  االول  اللغوی  السلوک 
شیئا  علیها  یتدرب  التی  االولی  املهارة  فانه  والدته 
الجOعة  إطار  فی  ثم  اوال،  والدیه  کنف  فی  فشیئا 
اللغة  یتلقی  ظهرانیها.فهو  بین  یقیم  التی  اللغویة 
البدء  فی  به  یحیطون  الذین  الکبار  من  استOعا 
تلقیه  ازداد  االجتOعیة  واتسعت عالقاته  وکلO کرب 
عالقاته  وتتطور  املدرسة  یدخل  ثم  اآلخرین.  من 
وتزداد اتساعا ومع هذا التطور املستمر تزداد اهمیة 
علی  للحصول  االهم  املصدر  یبقی  النه  االستOع 

املعلومات وللتعلم.  

فبالنسبه  االم  لغة  فی  االستOع  شأن  هذا  إذن    
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للعربیة کلغة ثانیة یکتسب االست�ع اهمیة خاصة 
سی�  املنتظرة  العنایة  املهارة  هذه  تلقی  أن  یجب 
أن تطور وسائل االتصال الج�هیری وتنوعها وسعة 
واالفالم  واملرسح  والتلفزیون  فاالذاعة  انتشارها 
والخطابة وغیر ذلک من الوسائل السمعیة تتطلب 
البّد  أنه  یُنسی  ال  ثم  االست�ع.  ملهارة  إتقانا  کلها 
 organs) ) الصوت  ان یعرف جهاز  العربیة  ملتعلم 
 ( pronunciation ) ومخارج الحروف of  speech

علی االقل.(السید،١٩٨٠م:٤٧)

٤-٢-  مکونات االست�ع

 لالست�ع اربعه مکونات اساسیة. هی:

الکالم  الثانی:تفسیر  االج�لی.  املعنی  االول:فهم 
والتفاعل معه. الثالث:تقویم الکالم.  الرابع: تکامل 

خربات املتکلم واملستمع. 

٤-٣-  عنارص التدریس الناجح لالست�ع

  ینطوی التدریس الناجح لالست�ع علی ثالثة عنارص:

الخاصة  اغراضه  الی تحقیق  املدرس  االول: سعی    
فالبد أن یسعی الی تحقیق غرضه التعلیمی ضمن 

غرض التسلیة التی یستدعی املتعلم.

أی  الفعال  التدریس  اساسیات  الثانی:استخدامه    
تکییف املادة التی سیتمتع منها مع مستوی التالمیذ 
التالمیذ  استثارة  ثم  االستیعاب  علی  وقدرتهم 
االستجابة  ذی  :الرسیع  االست�ع  لنوعی  وتهیئتهم 

اآلنیة والناقد. 

تدریس  فی  منطقیة  إجراءات  :اعت�د  الثالث    
استخدام  أی  االست�ع  لدرس  أ:االعداد  االست�ع. 
واالجهزة  املسّجلة  والرشائط  املضغوطة  االقراص 

ومساعدتهم  التالمیذ  الست�ع  االصوات  وآلیات 
املوضوع.  ومحتوی  الدرس  متطلبات  علی 
(ذوفن،١٣٨٣ش:١٣) ب:إجراء االست�ع أی استخدام 
االعداد  مرحلة  فی  علیها  حصلوا  التی  املعلومات 
الکل�ت  ورشح  الیه  استمعوا  فی�  ومناقشتهم 
والعبارات الجدیده وتقدیم بعض التوجیهات بحیث 
یسهم ذلک کله فی جعل امللخصات التی سیطلب 
وقابلة  واضحة  االست�ع  موضوع  عن  کتابتها  الیهم 
أسئله  شکل  املتابعة  تأخذ  املتابعه.قد  للفهم.ج: 
استقراء  للمعلم.او  التالمیذ  یوجهها  استیضاحیة 

التالمیذ م� استمعوه وکتبوه.

٤-٤- تدریس الکالم(التعبیر الشفوی)

الشکلین  فی  عموما  الشفوی  التعبیر  ینحرص    
التالیین: یمکن أن الیحتاج الحدیث او الکالم املرسل 
الی رّد کالخطابة وإلقاء الکل�ت واعطاء التعلی�ت 
االذاعیه  واالحادیث  واالرشادات  والتوجیهات 
والتلفزیونیه... . او یشرتک فی الحدیث شخصان او 
عده اشخاص، ثَّم التدرب علی هذین الشکلین من 
التعبیر الشفوی فی مواقفه� املختلفة رضوری من 
التی  املختلفة  املواقف  التلمیذ ملواجهة  إعداد  أجل 
حین�  سی�  وال  الناس  مع  املثمر  االتصال  یتطلبها 

ینخرط االنسان فی الحیاه العلمیة واملهنیة. .

٤-٤-١-  إشکالیة تدریس التعبیر الشفوی

  رSا کان التعبیرالشفوی مهمل فی مدارس الناطقین 
موضوعات  علی  غالبا  یتّم  الرتکیز  وأن  بغیرالعربیة 
التعبیر التحریری (إن کان)، لعل من اوضح الدالئل 
أو  تلمیذنا  أن  الشفوی  التعبیر  مهارة  إه�ل  علی 
االرتباک  علیه  مایظهر  رسعان  استاذه  بَلَه  طالبنا 
واالضطراب إن طلب إلیه فجإه أن یتحدث او یعرب 
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فیتذرع  الطارئة  املواقف  من  موقف  فی  شفویا 
بالحجج ویبدی األعذار ویسعی جاهدا الی التملص 
یلقی  أن  ینبغی  ولهذا  الثقیل.  العبء  هذا  من 
التدریب علی التعبیر الشفوی فی مواقفه املختلفه 
مع  واملدرسین،تتناسب  املعلمین  من  کبیرة  عنایة 
فی  الشفوی  التواصل  یحتلها  التی  الهامه  املکانة 

جوانب حیاتنا کلها العلمیة والعملیة. 

٤-٥-  تدریس القراءه 

الحروف  تعرّف  هی  الحدیث  $فهومها  القراءة    
وربطا  وفه%  صحیحة  بها  والنطق  والکل%ت 
له  ونقدا  املقروء  مع  وتفاعال  وموازنة  واستنتاجا 
عملیة  املشکالت.تشتمل  حل  أسالیب  من  واسلوبا 
معرفة  فتشمل  فسیولوجیه  مهارات  علی  القراءة 
الحروف والکل%ت والنطق بها صحیحة باالضافه الی 
القراءة  اثناء  فی  العین  وحرکة  القراءة  فی  الرسعة 
عن  بعیدا  الکتاب  یکون  بحیث  الطبیعیة  والجلسة 
العین ٣٠ سنتمرتا علی االقل.مهارات عقلیة فتشمل 
العامة من  الفکرة  املفردات ومعانیها وإدراک  ثروة 
املقروء واملعانی القریبة ثّم املعانی البعیدة واخیرا 

التفاعل مع املقروء والحکم علیه ونقده.

٤-٥-١- أشکال القراءة 

  تتخذ القراءة أشکاال متعددة فهی من حیث االداء 
:أ- جهریة  ب- صامتة  وهی من حیث الغرض العام 
للقاریء : أ- قراءة الدرس    ب- قراءة استمتاع  وهی 
من حیث طبیعه املادة املقروء: أ- ادبیة  ب- علمیة  

ج- تاریخیة  د - فلسفیة   و ماالی ذلک. 

٤-٥-٢-  طرائق تدریس القراءة 

والتحلیلیة  الرتکیبیة  الی  تنقسم  الطرق  هذه  إن    
الحروف  تعرف  علی  تقترص  فالرتکیبیة  والتوفیقیة 
والکل%ت والنطق بها صحیحة. ویندرج تحت هذه 
فیقصد  والصوتیة  االبجدیة  الطریقتان  الطریقة 
االبجدیة  الحروف  تعلم  أن  االبجدیة  بالطریقة 
بأشکالها واس%ئها ثّم تعلم اصواتها مقرونة بالحرکات 
الثالث الفتحة والضمة والکرسة وینتقل بعدها الی 
تعلیم املقاطع منتهیة بأحد أحرف املّد الثالثة وفی 
منها  التی ترتکب  االصوات  تدرس  الصوتیة  الطریقة 
الحروف واصواتها  الکلمة عن طریق تعرف أشکال 

ومقاطعها .

  فاالساس الذی تقوم علیه الطریقة التحلیلیة مستمد 
هذه  فی  النفس.  علم  فی  الجشتالت  نظریة  من 
الطریقة وحدة کلیة ذات معنی متمثلة فی الکلمة 
ووحدة کلیة ذات معنی متمثلة فی الجملة،فطریقة 
الکلمة تبدأ بأن تضع أمام املتعلم کلمة مألوفة لدیه 
یعرف معناها ولفظها ولکنه الیعرف شکلها فیتعلم 
شکلها ثم تعرض امامه کلمة ثانیة وثالثة حتی اذا ما 
تحلیلها  عملیة  تتم  الکل%ت  من  لدیه رصید  اصبح 
فاذا  الحروف  وهی  منها  تتکون  التی  العنارص  الی 
اتقن املتعلم الحروف استطاع أن یقرأ جمال قصیرة 
التوفیقیة  البدء ثم طویلة بعد ذلک والطریقة  فی 
ال  أنه  من  انطالقا  الطریقتین  خصائص  بین  تجمع 
لتنمیة  وکافیة  للجمیع  مالOة  بعینها  طریقة  توجد 

مختلف قدراتهم القرائیة.

٤-٥-٣-  خطوات السیر فی درس القراءة

املدرس  الیها  یلجأ  أن  یمکن  التی  النشاطات  من    
القصیرة  االسئلة  من  عددا  للطالب  یوجه  أن  هو 
حول املوضوع والکاتب مع محاولة لربط املعلومات 

تعليم اللغة العربية للناطقين بالفارسية
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أن  املمکن  ومن  وبیئتهم  الطالب  بخربات  الجدیدة 
یروی لهم نادرة طریفة او قصة قصیرة علی عالقة 
أن  الیهم  یطلب  ثم  بکاتبه  او  باملوضوع  مبارشة 
یفتحوا الکتاب علی الدرس ویرشعوا فی قراءه صامتة 
للنص  الجهریة  القراءة  بعد ذلک مرحله  فتأتی  له. 
الجهریة بشکلها  القراءة  :التدرب علی  ولها هدفان 
ومن  الفرعیة  فکره  وتتبع  النص  وتحلیل  الصحیح 
الخیرأن یعمد املدرس فی القراءة الجهریة االولی علی 
الطلبة االقویاء لکی یقدم النص فی صورته الجمیلة 
علی أن یوجه الطالب دا"ا الی حسن اإللقاء وإخراج 
الحروف صحیحة من مخارجها وتلوین القراءة تبعا 
ملا یقتضیه املقام واملعنی والداللة : الوصل والفصل 
والنداء وما  واالبتداء والوقف واالستفهام والتعجب 
الی ذلک. ثّم یعود املدرس بعد ذلک بالطالب الی 
القراءة الجهریة وهنا یرتک املجال للطالب العادیین 
فینتقل فیها من  القراءة  لیتدربوا علی  الضعاف  بل 

طالب الی آخر.

٤-٦-  تدریس الکتابة

  تغدو الکتابة هنا مهارة مرکبة تتطلب تآزر مهارتین 
وهی  الکتابی  والتعبیر  الشفوی  الفهم  ه2  معا 
ثّم  أوال  املدرس  یملیه  ما  التلمیذ  یفهم  أن  تقتضی 
أن یعرب ع2 فهمه کتابیا فالهدف عنها تعلّم قواعد 
عن  التعبیر  بهدف  الکتابه  مع  وتختلف  اإلمالء 

املشاعر والرغبات والوصف وما الی ذلک. 

٤-٦-١-  الکتابة بوصفها تعبیرا عن الفرد 

قواعد  تعلّم  مفهوم  فی  الکتابة  تکون  أن  یمکن    
اإلمالء او تعلّم قواعد کتابة الخط ولکنها فی مفهوم 
التعبیر الکتابی تعنی نشاطا تواصلیا هدفه التواصل 
الحاجات  ولقضاء  الذات  عن  للتعبیر  اآلخرین  مع 

التعبیر  من  الغرض  .فباعت2د  الحیاة  امور  وتسییر 
معیارا تصنیفیا یمکننا أن نصّنف التعبیر الکتابی الی 
 . االبداعی  والتعبیر  الوظیفی  التعبیر   : نوعین ه2 
التعبیر الذی یؤدی وظیفة  النوع من  فاالول: ذلک 
االست2رات  ملء  مثل  حیاته  مواقف  فی  لالنسان 
التعلی2ت  توجیه  واالعالنات،  الالفتات  کتابة  او 
الکل2ت فی املناسبات املختلفة،  القاء  واالرشادات، 
الرسمیة  الرسائل  کتابة  الجلسات،  محارض  قراءة 
وما الی ذلک. وفی هذا النوع من التعبیر ال تظهر 
یزخرف  وال  ومشاعره  وعواطفه  الکاتب  شخصیة 
کتابته بالکل2ت املوحیة وبالجرس املوسیقی .التلوین 
الصوتی بل تکون االلفاظ دالة علی املعنی من غیر 
ایحاء او تلوین. والثانی: نوع من التعبیر الذی یعرب 
فیه االنسان عن عواطفه ومشاعره وتتضح شخصیته 
من خالله ویسمح هذا النوع من التعبیر بالکشف 
قمم  الی  بیدهم  واالخذ  وتشجیعهم  املوهبین  عن 
أشکاال  االبداعیة  الکتابات  وتتخذ  واالبتکار  االبداع 
متعدده منها: القصیدة واملقالة والیومیات وما الی 
ذلک. فعلی املدرس فی تدریس الکتابة االبداعیة أن 
یراعی خلق جو حّر فی الفصل من شأنه تنمیة املیل 
تعرب  اصیلة  اشیاء  یکتبون  بحیث  الکتابة  هذه  الی 

عن افکارهم الشخصیة ومشاعرهم.

٤-٧- تدریس القواعد

ذاتها  حّد  فی  أنها هدف  علی  تدرس  ال  القواعد    
وإFا هی وسیلة لتقویم القلم واللسان من االعوجاج 
من  والکتابی  الشفوی  التعبیرین  فخلو  والزلل. 
النحویة  القواعد  معرفة  علی  متوقف  االخطاء 
باالضافة الی أن فهم املعنی سواء عن طریق القراءة 
وادراک  االفضل  الوجه  علی  واملحادثة  االست2ع  او 
ذلک  کل  فیه  ودورها  الجملة  فی  الکلمة  وظیفة 
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متوقف علی معرفة النحو.    

٤-٧-١– طرائق تدریس القواعد

  لورحنا نستعرض الطرائق املتبعة فی تعلیم القواعد 
منذ مطلع هذا القرن حتی وقتنا الحارض وجدنا أن 
القیاسیة  الطریقة  هی:  هامة  طرائق  ثالث  هناک 

،الطریقة االستقرائیة ،طریقة النصوص املتکاملة.

٤-٧-٢-  الطریقة القیاسیة

  وتستند الی نظریة فی علم النفس وهی التدریب 
االساس  ویتجلی  االنسانی  العقل  لقوی  الشکلی 
الذی تقوم علیه فی انتقال الفکر من القانون العام 
ومن  النتائج  الی  العامة  املبادیء  ومن  الخاص  الی 
الحقائق العامة الی الجزئیة. والخطوات التی تسیر 
مبارشة  القاعدة  املدرس  یذکر  أن  فی  تتمثل  فیها 
بالتطبیقات  یأتی  ثّم  االمثلة  ببعض  ایاها  موضحا 
النحویة  الکتب   fاک الفت  ولقد  علیها  والتعیینات 

علی هذا االساس.

٤-٧-٣-  إشکالیة الطریقة القیاسیة

االداء  فی  ورسیعة  سهلة  الطریقة  هذه  أن  مع    
أنها  املعارضون  یری  اللسان  استقامة  الی  فتؤدی 
یعزون  والیها  القواعد  تعلیم  فی  الجدوی  عدیمة 
وذلک  العربیة  فی  الناشئة  ضعف  فی  السبب 
املحاکاة  الطالب  تعّود    - أ  منها:  متعددة  السباب 
العمیاء واالعتsد علی غیره وتقتل فیه روح االبتکار 
السیر  فی  التدریس  قواعد  مع  تتنافی   - والرأی.ب 
من السهل الی الصعب .إذ أنها تبدأ بالصعب لتنتقل 
الی السهل الن مفاجاة الطالب بالحکم العام یشکل 
تکون  أن  الی  یؤدی  وهذا  ذاته  حد  فی  صعوبة 
القاعدة غیر واضحة وجلیة وهذا یؤدی الی الخطأ 

التی  الحقائق  ان    - ج  القاعدة.  علی  التطبیق  فی 
تقدم وفق هذه الطریقة تبقی مزعزعة فی الذهن 
الطلبة x یبذلوا جهدا فی سبیل اکتشاف  نظرا الن 
القاعدة .فهذه االسباب وما الی ذلک اّدت الی ظهور 

طریقة جدیدة وهی االستقرائیة.

٤-٧-٤-  الطریقةاالستقرائیة

بها  جاء  التی  بالخطوات  الطریقة  هذه  تأثرت    
التمهید  فی  متمثلة  «هربرت»  االملانی  املربی 
والتطبیق.  والربط  والقاعدة  واالستنتاج  والعرض 
ویتجلی االساس الذی تقوم علیه هذه الطریقة فی 
انتقال الفکر من الجزئیات الی القانون العام. ویعمد 
تنطبق  التی  االمثلة  من  مجموعة  ذکر  الی  املدرس 
واحدا  االمثلة  هذه  ویناقش  العامة  القاعدة  علیها 
عنها  یعرب  التی  القاعدة  الی  یصل  حتی  اآلخر  بعد 

الطلبة بعد عملیة استقراء هذه االمثلة.

٤-٧-٥-  إشکالیة الطریقة االستقرائیة

  رغم انها تقوم علی عرض االمثلة الکثیرة املتنوعة 
تتسم  ولکنها  امللموسة  الحقائق  حول  تدور  التی 
الطلبة  اذهان  الی  املعلومات  ایصال  فی  بالبطء 
الستنباط  ثالثة  او  مثالین  او  �ثال  احیانا  واالکتفاء 
بین  لفظیة  او  فکریة  ثّم عدم وجود صلة  القاعدة 
االمثلة املتقطعة التی تقدم قبل القاعدة واستخدامها 
التطبیق بشکل تعجیز للطلبة. ویقسو بعض معارضی 
هذه الطریقة علیها فیرصحون بان استنباط القاعدة 
لها  ولیس  مستحیلة  انها  ثبت  عملیة  االمثلة  من 
اللغات والعلوم  بین  للمقارنة  اصل علمی وال وجه 
العلوم  فی  التجربة  الن  االستنباط  فی  الطبیعیة 
الطبیعیة ثابتة مطردة یمکن استخالص قوانین هامة 

منها ولکن هذا ال ینطبق علی اللغات.
تعليم اللغة العربية للناطقين بالفارسية
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٤-٧-٦-  طریقة النصوص املتکاملة

تعدیالت  ادخال  بعد  الطریقة  هذه  نشأت    
بنظریة  اسسها  فی  متأثرة  السابقة  الطریقة  علی 
الجشتالت فی علم النفس من حیث أن االمور الکلیة 
تدرک قبل االجزاء فرأی بعض املربین أن تعلیم اللغة 
أن   íنفسها فک اللغة  یجاری طبیعة  أن  ینبغی  اïا 
القواعد جاءت فی مرحلة متأخرة عن اللغة کذلک 
ینبغی أن تعلم اللغة اوال ثم تأتی القواعد ثانیا.  من 
القراءة  ثنایا  من  القواعد  تعلم  أن  ینبغی  کان  هنا 
والنصوص فیؤتی بنص متکامل یطلق علیه مصطلح 
االسلوب املتصل ویراد باالسالیب املتصلة قطعة من 
القراءة او النصوص فی موضوع واحد یقرأ الطالب 
هذا النص ثم یناقشون فی معانیه ویشار الی الجمل 
استنباط  ذلک  ویعقب  القاعدة  علی  تشتمل  التی 
ویری  التطبیق  مرحلة  تأتی  واخیرا  منها  القاعدة 
هذا  علی  القواعد  تعلیم  أن  الطریقة  هذه  انصار 
الثابت  من  أن  إذ  نفسها  اللغة  تعلیم  النحویجاری 
عن  یجیء  اïا  اللغة  تعلیم  أن  فیه  جدال  ال  الذی 
طریق معالجة اللغة نفسها ومزاولة عباراتها فلیکن 
علی  فیه  ترتکز  الذی  النهج  علی هذا  اللغة  تعلیم 
االسíع  علی  وعرضها  ومعالجتها  الصحیحة  اللغة 

واالنظار وتعوید االلسنة واالقالم علی استخدامها. 

القراءة  ثنایا  من  القواعد  تعلیم  کان  هنا  ومن    
املستمدة  املرونة  علی  یعتمد  واملطالعة  والنصوص 
الحیویة  مجاالتها  فی  للغة  الصحیح  االستعíل  من 
وسائر احوالها فی مجری االستعíل الواقعی ویدعم 
یکتسب) (أی  یحصل  الذی  االدبی  الذوق  تنمیة 

وتکرره  العرب  کالم  í3رسة  بغیرالعربیة  للناطقین 
علی السمع والتفطن لخواص تراکیبه ولیست تحصل 
استنبطها  التی  ذلک  فی  العلمیة  القوانین  3عرفة 

اهل صناعة اللسان .

تعلیم  فی  التدریس  مادة  اختیار   -  ٨  -٤

العربیة للناطقین بغیرها

  مí یساعد مدرسی العربیة للناطقین بغیرها علی 
النجاح فی اداء مهíتهم حسن تخیر مادة التدریس. 
املختلفة  بفنونه  العربی  االدب  أن  یبدو  ثَّم  من 
جدیربأن یکون مادة التدریس فیُستفاد فی املهارات 
االربعة وتدریس القواعد ایضا. فکم اصاب من قال 
التعبیر.فإن کان شفویا  الی مهارة  إّن االدب ینتمی 
فهو تعبیر شفوی وإن کان مکتوبا فهو تعبیر کتابی 

.(عíّر،٢٠٠٢م :٢٠١ ) 

  فیبدو من هذا القول أن االدب یستطیع ان یجمع 
بین االستíع والتکلم والقراءة والکتابة أی أن الفنون 
فی  تفید  بانواعها  کالقصه  املنّوعه  بانواعها  االدبیه 
تهیؤء النصوص الدراسیه فیمکن أن تُستخَدم القصة 
املهارات  تلک  فی  والطرائف  والحکایة  واالقصوصة 

وتدریس القواعد ایضا.

٤- ٨- ١ - النصوص القصصیة 5وذجا

  حیث ان القصة هی الباعث علی التعبیر حسب 
لدیهم  الن  وحوادثها  القصة  من  التالمیذ  یعرف  ما 
فی املرحلةاالولی توقا لسíع القصص، فمن املمکن 
مهارةاالستíع.  فی  للمíرسة  الرغبة  هذه  استغالل 
التالمیذ  ویقوم  الصف  فی  قراءةالقصة  یمکن  ثم 
عن  او  املدرس  من  االستíع  بعد  رسدها  باعادة 
وفی  املسجلة  الرشیطة  عن  او  املضغوط  القرص 
ذلک Hرین للتالمیذ علی االنطالق والشجاعة کí أن 
متعددة  علی شخصیات  تشتمل  قد  القصص  بعض 
 íتصلح للتمثیل فیمکن أن یقوم التالمیذ بتمثیلها م
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یجعل التعبیر حیا وقویا ومؤثرا فهکذا یقوی التعبیر 
الشفوی عندهم ویقدرون علی الحوار دون االرتباک 
رشط أن تکون لغةالقصه سهلة مناسبة للتالمیذ ذاک 

الصف.

یوجهها  التی  االسئلة  بعض  یجری  أن  یمکن  إذن    
القصة  بحوادث  تتعلق  التالمیذ  الی  املدرس 
منشطة  بصیغ  االسئلة  تکون  أن  علی  وشخصیاتها 
الیهم  یوجهها  اسئلة  عن  التالمیذ  بعض  .فاجابة 
البعض اآلخر کان یقسم التالمیذ الی قسمین قسم 
یعد اسئلة فی القصة وقسم یجیب عنها ثم تتبادل 
االدوار. ثم من املمکن تکلیف املدرس احد التالمیذ 
رسد القصة بعد س#عها او رسد جزء منها وال یقاطع 
لینتهی من کالمه  یرتک  بل  الرسد  اثناء  فی  التلمیذ 
املرتکب  الخطأ  بیان  زمالئه  الی  املدرس  یطلب  ثم 
ویجب عند رسد القصة تشجیع التالمیذ علی االلقاء 
االرتفاع  فی  املختلفة  االصوات  ومحاکاة  الصحیح 
واالنخفاض ونغمها بحسب املناسبات حیث یشغل 

انتباه التالمیذ.

  فالقصة بانواعها اک3 مالءمة للطفل واملراهق والبالغ 
والوجدانی،  العقلی  للنمو  املختلفة  االطوار  فی 
وترتیب  القصة  تتضمنها  التی  الفکرة  توجد  ففیها 
واالسلوب  العربیة  واللغة  وانسجامها  عنارصالفکرة 
تصلح  املقّدمات  هذه  فکل  الفکرة  به  تصاغ  الذی 
التعبیر  تدریس  فی  یُستخدم  ان  یمکن  للمحاکاة 

الکتابی وانشاء القصص بایدی التالمیذ انفسهم .

٤-٨-٢-  النصوص الشعریة �وذجا

  حیث یعترب الشعر بأن ینضج العقل ویصقل الذوق 
فیمکن االستئناس بها فی تنمیة الذوق االدبی لدی 
آنفا- ویجری علی  التی ذکرناها  کاملهمة   - التالمیذ 

االحساس  علی  التالمیذ  تدریب  التالیة:  الخطوات 
وفی  العربیة  دراسة  بدایة  منذ  واالیقاع  بالوزن 
االناشید مجال رحب لهذا التدریب. قراءة النصوص 
مراعیا االداء اللغوی والداللی الذی یقتضیه املوقف 
عن  الکشف  وفی  تحلیلها  فی  االستقراء  فاعت#د 
املدرس  وطلب  االسئلة  بتوجیه  فیها  الج#ل  ارسار 
علیها  تنطوی  التی  املعانی  توضیح  التالمیذ  الی 
االبیات باختصاراو أن یتناول املعانی والصور والخیال 
الحقائق  اکتشاف  الی  التالمیذ  یدفع  بنفسه، فذاک 
او  الصور  بین  املقارنات  ،واعت#د  الج#ل  وتذوق 
نواحی  عن  یکشف  الحقیقیة  واملعانی  الصور  بین 
الذوق  فینمو  والتقلید  اوالتبعة  واالبتکار  الجدة 
بذلک ویتعرف الناشیء مواطن الج#ل ومنابعه فی 

النصوص.

من  االنتقال  علی  تقوم  التی  االستقرائیة  فالطریقة 
االجزاء الی الکل اHا تبدأ بدراسة النصوص الشعریة 
التالمیذ  تثیرعقول  فهی  خصائصها  وتتبع  وتحلیلها 
البحث  من  مزید  الی  وتدفعهم  تفکیرهم  وتتحدی 

والتمحیص والتحقق واالکتشاف.

CLT٥ -  استخدام طریقة

او     TPRنحو املعارصة  التدریس  طرق  أن  یبدو    
NA   بعضها أخص من بعض أی یتّجه بعضها نحو 
فیُحّد بحدود وال  اللغة  تعلیم  لغایة  بالنسبة  مهارة 
یستوعب املهارات االربعة کلها   فالبّد للناطقین بغیر 
العربیة أن یستخدموا بعض الطرق مع بعض فتلک 
طریقة تعلیم شاعت فی کثیر من البلدان اآلسیویة 

بالنسبة لطریقة   GTM  فی الدرجة الثانیة.

بالتعاملیة   املس#ة  الطریقة  تلک  یُعتربفی    
Communication Language Teaching أن غایة 
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اآلخرین  وبین  بینهم  التواصل  هی  التالمیذ  تعلیم 
�ّهدهم  التعاملیة  فالطریقة  بالعربیة،  املتکلمین 
ویبدأ  االربعة  املهارات  تحسین  طریق  عن  لذلک 
املدرس عن التعبیر الشفوی  والیکتفی به وال یتّجه  
یستخدم    بل  أخری  مهارة  دون  مهارة  تدریس  الی 
طریقة GTM  فی تدریس القواعد أو   TPR  فی 
االستìع   تدریس  فی    NA   أو الشفوی   التعبیر 
وسنح  الکالم  اقتضی   ìواین الدرس  غایة  حسب 

املجال.

االستنتاج

العربیة  بغیر  الناطقین  نحن  االسالمی  تراثنا  إّن    
ثانیة  کلغة  وتعلیمها  العربیة  تعلّم  الی  یهدینا 
 ìحیث املسلمین  نحن  لنا  والبّد  االم  للغة  بالنسبة 
کناّ فی هذه الخارطة الواسعة العاملیة االسالمیة من 
محاولة  التنجح  إذ  الفصحی  العربیة  علی  الوفاق 
فی  الشائعة  اللهجات  من  مشرتکة  عامیة  ایجاد 

البلدان العربیة ومحاکاتها لنا. إذن حیث أّن الفصحی 
حیاتنا  فی  املختلفة  املجاالت  تشمل  أن  تستطیع 
الثقافیة یجب أن نعرف  الدولیة وترابطنا  االسالمیة 
بیننا  التواصل  لسان  تصیر  الحّی ألن  تعلیمها  خطة 
فی  املسلمین  املثّقفین  اآلکادیمیین  اخواننا  وبین 
الدرجة االولی وفی الثانیة بیننا وبین کل من یعرف 
العربیة الفصحی إن اقتضت املصالح. فخطة تعلیم 
االستìع  هی:  رئیسة  مهارات  ترتکزعلی  الفصحی 
کاالدب  مادة  نجد  وال  والکتابة  والقرأة  والتکلم 
العربی بفنونه کالقصة بانواعها واملرسحیة واالناشید 
والنصوص الشعریة  صالحة بأن تُتّخذ کìدة تدریس 
اللغة العربیة فیُستفاد فی تدریس املهارات االربعة. 
فی  املتکاملة  النصوص  طریقة  الستخدام  فبالنسبة 
التدریس  طرق  تألیف  یمکن  قواعدالعربیة  تعلیم 
بعض  مع  بعضها   NA أو  TPR أو    GTM  نحو
تدع مهارة  التی ال  التعاملیة  الطریقة  لنحصل علی 

من املهارات االربعة.       
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