
الأعمال  اأن يكون رائدًا فـي  العربية على  اللغة  الدويل خلدمة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  يحر�ص مركز 
ومتويل  املعلومات،  وقواعد  بالأدلة  عنايته  مثل  البعيد،  املدى  فـي  العربية  اللغة  خدمة  فـي  ت�سهم  التي  الكربى 
العامل  اأنحاء  فـي  العربية  باللغة  ة  املهتمَّ الدولية  املوؤ�س�سات  مع  التكامل  وحتقيق  العلمية،  وامل�سروعات  البحوث 

املختلفة وتنمية التبادل املعرفـي والثقافـي، من خالل تاأ�سي�ص �سراكات تعاون ونطاقات اأعمال م�سرتكة معها.
وي�سعد املركز بن�سر النتاج العلمي اخلا�ص باملوؤمتر ال�سنوي العا�سر ملعهد ابن �سينا للعلوم الإن�سانية الذي 
نظمه بالتعاون مع املركز؛ ا�ستكماًل لإ�سدارات املركز اخلا�سة بالدورات ال�سابقة ملوؤمترات املعهد )من ال�ساد�ص 

٢٠١٢م اإىل التا�سع ٢٠١٥م(، التي اأ�سرف املركز على مراجعاتها ون�سرها.
وقد ُعقد املوؤمتر العا�سر ملعهد ابن �سينا للعلوم الإن�سانية حتت عنوان )تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فـي 
اجلامعات واملعاهد العاملية(، وقد ق�سمت اأبحاثه اإىل خم�سة حماور، وُن�ِسر كل حمور منها فـي كتاب م�ستقل، وهي:

املحور الأول: متعلم العربية الناطق بغريها: اكت�سابه اللغة وحاجاته وتطلعاته.
املحور الثاين: املنهج التعليمي واإعداد مواد تعليم العربية للناطقني بغريها. 

املحور الثالث: التقنية فـي تعليم العربية للناطقني بغريها. 
املحور الرابع: القيا�ص والتقييم فـي جمال تعليم العربية للناطقني بغريها.

املحور اخلام�ص: معوقات تعليم العربية فـي اجلامعات العاملية.

       وفق اهلل اجلهود و�سدد اخلطى.

الأمني العام
د.عبداهلل بن �شالح الو�شمي

indd   1.اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ميلعت داوم دادعإو يميلعتلا جهنملا 2/2/2017   11:16:46 AM



  

 

 
   


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   
  . فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

  .مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
مركز امللـك   ./ العربية للناطقني بغريها   املنهج التعليمي وإعداد مواد تعليم    

  .هـ١٤٣٨، الرياض، عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 
  . سم٢٤  × ١٧)   ٤٨٦(  الثاين ابالكت

  ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٨٧١-٦-٨:  ردمك
    العنـوان- أ       )لغريالناطقني ا( تعليم –اللغة العربية  –١ 

     ٣١٧٨/١٤٣٨                           ٤١٨,٢٤:  ديوي
 

 

  ٣١٧٨/١٤٣٨   :رقم اإليداع
 ٩٧٨- ٦٠٣- ٩٠٨٧١-٦-٨  :ردمك
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يقوم مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بعمله منطلقاً مـن               

 الكربى اليت تأسست عليها بالدنا الغالية، فالعربية مسؤولية اجلميع وليست           الثوابت الوطنية 
وظيفة فرد أو مؤسسة، وإمنا هي هوية وانتماء، حيث تسعد بالدنا مبا تقوم به من جهود يف              
خدمة اللغة العربية يف العامل، ودعم حضورها، وفق ما تأسست عليه وما جتده من توجيهات 

مني الشريفني حيفظه اهللا، إضافة إىل تنوع املؤسسات املعنية بالعربية          دائمة من قبل خادم احلر    
 .والعمل على تكامل أنشطتها

ومنذ انطالق أعمال املركز، وهو يعمل جبد يف عـدد مـن املـشروعات والـربامج              
. واملبادرات اليت متتد لتشمل خمتلف بلدان العامل حتقيقاً للصبغة الدولية اليت يتسم ا املركـز  

النشر العلمي، حيث ينشط املركز يف جمال النشر العلمـي للكتـب،            : ذه املبادرات ومن ه 
وقـد أصـدر املركـز    . واألحباث احملكّمة، والدراسات، واالت العلمية احملكمة، وغريها    

جمموعة من السالسل العلمية اليت تضم عدداً من اإلصدارات املتنوعة، تضمنت أكثر مـن              
  .باحٍث من خمتلف أحناء العامل) ٥٠٠(ها قرابة كتاباً علميا، شارك في) ٨٠(

وحيرص املركز على أن يكون رائداً يف األعمال الكربى اليت تسهم يف خدمـة اللغـة                
العربية يف املدى البعيد، مثل عنايته باألدلة وقواعد املعلومات، ومتويل البحوث واملشروعات            

      ة باللغة العربية يف أحناء العامل املختلفة       العلمية، وحتقيق التكامل مع املؤسسات الدولية املهتم
وتنمية التبادل املعريف والثقايف، من خالل تأسيس شراكات تعاون ونطاقات أعمال مشتركة      

  .معها
ويسعد املركز بنشر النتاج العلمي اخلاص باملؤمتر السنوي العاشر ملعهد ابن سينا للعلوم         

كماالً إلصدارات املركز اخلاصة بالـدورات      اإلنسانية الذي نظمه بالتعاون مع املركز؛ است      
، اليت أشرف املركز على )م٢٠١٥م إىل التاسع ٢٠١٢من السادس (السابقة ملؤمترات املعهد 

 .مراجعاا ونشرها

 كلمة املركز



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تعليم اللغة العربية (وقد عقد املؤمتر العاشر ملعهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية حتت عنوان 
  :، وميكن تقسيم أحباثه إىل مخسة حماور)عاهد العامليةللناطقني بغريها يف اجلامعات وامل

 اكتسابه اللغة وحاجاته وتطلعاته: متعلم العربية الناطق بغريها: احملور األول. 
 املنهج التعليمي وإعداد مواد تعليم العربية للناطقني بغريها: احملور الثاين .  
 االتقنية يف تعليم العربية للناطقني بغريه: احملور الثالث .  
 القياس والتقييم يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها: احملور الرابع .  
 معوقات تعليم العربية يف اجلامعات العاملية: احملور اخلامس. 

ويشكر املركز سعادة رئيس معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية الدكتور حممد بشاري على 
 مع فريقه يف املعهد، وأخـص البـاحثني        جهوده اليت يبذهلا يف سبيل خدمة العربية ونشرها       

والباحثات ممن شارك يف هذا الكتاب، كما يشكر املركز الفريق العلمي الذي قام بإعـداد               
  .هذه الكتب اخلمسة للنشر

 أشيد بالدعم الدائم من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ..أخرياً
ملؤسسات اللغوية اليت تعمل يف خدمة اللغة العربية يف جلهود املركز وغريه من ا   -حفظه اهللا -

العامل، كما أتقدم بالشكر إىل معايل وزير التعليم الدكتور أمحد بن حممد العيسى املـشرف               
العام على املركز نظري دعمه الدائم خلطط املركز وأعماله، والشكر ممتد للسادة أعضاء جملس 

  .األمناء
  . اهللا اجلهود وسدد اخلطىوفق

 
 

 
 



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 
 

 
 ،)وبلديات حكومات (األورويب االحتاد دول يف العربية باللغة االهتمام تنامي أمام
 أو اجلامعات يف حية غةكل وتدريسها العربية للغة األورويب الس أوالها اليت املتميزة واملكانة
  .أوروبا يف الكبري واإلسالمي العريب والوجود احلكومية، املدارس

 كلغة العربية اللغة تعليم إدماج يف ورغبة للغات، األوريب املرجعي اإلطار ظهور ومنذ
 موضوع اإلنسانية للعلوم سينا ابن معهد خصص فقد األوروبية التربوية املنظومة ضمن حية

 املرجعي اإلطار وفق العربية اللغة تعليم مناهج إعداد حول ٢٠١٢ عام منذ ويةالسن مؤمترات
 الس: مثل بغريها للناطقني العربية اللغة بتعليم املهتمة الدولية املنظمات مبشاركة األوريب

 والثقافة والتربية للعلوم اإلسالمية واملنظمة األورويب والربملان األورويب واالحتاد األورويب
 ،)إليسكو (والعلوم والثقافة للتربية العربية واملنظمة بباريس، العريب العامل ومعهد ،)سكوإيس(

 أكثر املؤمترات هذه يف شارك وقد العربية، اللغة خلدمة العزيز عبد بن اهللا عبد امللك ومركز
 واملواصفات املعايري لتطبيق عمل خطة وضع يف اهتمامهم وجعلوا وباحثة، باحث ٥٠٠ من

 وأن للغات، املشترك األورويب املرجعي اإلطار ضمن وإدراجها العربية اللغة على وبيةاألور
 العربية، اللغة على ومعايريه وأساليبه اإلطار هذا تطبيق حول العمل وأوراق البحوث تكون

 تطويرها، ووسائل والتقومي، التدريس وطرق املنهجيات ووضع األهداف حتديد وكيفية
 اللغة إدراج من اإلفادة سبل ومناقشة املواصفات، هذه مع يتناسب مبا صياغتها وإعادة
 باملعلم تتعلق العربية اللغة تعليم يف متنوعة قضايا مناقشة وكذلك اإلطار، هذا ضمن العربية

 للعلوم سينا ابن معهد مؤمترات شرفت وقد وتعلّمه، تعليمه تواجه اليت والتحديات واملناهج
 املؤمتر وحظي شولز، مارتان السيد األورويب الربملان رئيس من كرمية برعاية اإلنسانية
 اإلشراف توىل حيث العربية اللغة خلدمة اهللا عبد امللك مركز من كرمي بدعم العاشر السنوي

 عنوان كان وقد العمل، وأوراق البحوث بطباعة وتكفّل للمؤمتر العلمية اللجنة أعمال على
 الفترة يف وأقيم ،)العاملية واملعاهد اجلامعات يف بغريها طقنيللنا العربية اللغة تعليم: (املؤمتر
 :إىل املؤمتر ويهدف ٢٠١٦ مايو ٢٩-٢٨ املوافق ١٤٣٧ شعبان ٢٢-٢١

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .العاملية واملعاهد اجلامعات يف العربية اللغة تعليم واقع رصد -١
 .جلةاملعا وسبل العاملية واملعاهد اجلامعات يف العربية اللغة تعليم معوقات عن الكشف -٢
 .منها اإلفادة وآليات العربية اللغة تعليم يف الناجحة العاملية التجارب على التعرف -٣
 .العربية اللغة تعليم يف العاملية واملعاهد اجلامعات بني التنسيق آليات تطوير -٤
 اجلامعات يف اللغوية الكفاءة وقياس العربية تعليم يف والتقنية املعايري أمهية على التأكيد -٥

 .العاملية واملعاهد
 يف حضورها وتعزز العربية اللغة تعليم ختدم عملية ومشروعات مببادرات اخلروج -٦

 .العاملية واملعاهد اجلامعات
 

 :وحاجاته وتطلعاته اللغة اكتسابه العربية الناطق بغريها متعلم - ١
 وأثر واألقاليم، األقطار من عدد يف وحاجاته العربية اللغة متعلم الباحثون فيه تناول
 يف األم اللغة وتأثري الواقع، هذا وحتليل العربية، اللغة اكتساب يف احلاجات هذه تأمني

 اللغة تعليم وأن واجلماعات، األفراد تشكيل يف اللغة ودور العربية، اللغة اكتساب
 سياسية أو اقتصادية إما خمتلفة وأهداف ألغراض يكون بغريها الناطقني لدى العربية

  .للتعليم ومنهج طريقة هدف ولكل والتواصل التعايش لغرض أو ثقافية أو
 :العربية للناطقني بغريها  املنهج التعليمي وإعداد مواد تعليم  - ٢

 وبطريقة علمية أسس على وإعداده التعليمي املنهج أمهية عن الباحثون فيه حتدث
 العربية اللغة تعليم كفايات بناء وعن واضحة، وخطة عناصر من ومكونة منظمة

 وكيفية انتقائها ومعايري املفردات تعليم ومهارة العربية القواعد وتعليم واكتسباها،
 وصفية دراسة التعليمية املناهج بعض ودراسة التعليمية، املادة إعداد يف توظيفها
 واللساين التداويل نهجامل وتأثري التعليمية، املواد هذه تطوير وسائل يف وكتبوا وحتليلية،
 العربية اللغة تعليم مناهج يف املتعددة الذكاءات ونظرية النظرية واللسانيات الوظيفي
 .بغريها للناطقني



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 :للناطقني بغريها تعليم العربية يف التقنية - ٣
 ودور والتعزيز، الدعم برامج: منها التقنية يف متنوعة موضوعات الباحثون فيه تناول

 املتوخاة األهداف حتقيق يف وفاعليتها العربية، اللغة وتعلم تعليم يف احلديثة التقنيات
 حبضارتنا التعريف وهي ذلك من الكربى الغايات وحتقيق العربية، اللغة تدريس من

 وباقي -العرب حنن– بيننا والتالقي التعارف جسور وإجياد واإلسالمية، العربية
 يف ودورها اللغوية، اللغة املهارات نميةت يف التقنية الوسائط واستخدام العامل، شعوب
 اإللكترونية التطبيقات وأثر مكوناته، مبختلف العريب اللغوي الدرس معوقات جتاوز
 اإلنترنت مواقع وتقييم العربية، باللغة الناطقني لغري املوجه التعليمي اخلطاب على

 لبعض العملية اربالتج بعض عن وحتدثوا العربية، اللغة تعليم يف املتخصصة اانية
  .هلا التقوميية الدراسة مع العاملية واملعاهد اجلامعات

 :القياس والتقييم يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها - ٤
 تعليم مسار يف وتأثريه التعليم، يف والتقييم القياس أمهية عن املشاركون فيه حتدث
 املتعلم لدى اللغوية فاءةالك قياس ميكن خالله فمن بغريها للناطقني العربية اللغة

 تقييم وأدوات وعالجها، الضعف جوانب واستكشاف اللغوي، التحصيل ومعرفة
 اإلطار حددها اليت املستويات مع تكييفها وطريقة وآلياا، وأشكاهلا اللغوية الكفاءة
 للناطقني اللغوية الكفاءة اختبارات واقع وتقييم للغات، املشترك األورويب املرجعي
 .فيها واملأمول بغريها

 :العربية يف اجلامعات العاملية معوقات تعليم - ٥
 تواجه اليت واملشكالت والتحديات املعوقات تناول يف وأفاضوا املشاركون فيه كتب
 من العربية اللغة معلمي متكّن عدم: أبرزها ومن بغريها، للناطقني العربية اللغة تعليم

 واالهتمام احمللية، اللهجة أو العامية لمنياملع بعض واستعمال املتعلمني، إىل إيصاهلا
 املهارات وإمهال منفرد بشكل التحدث أو الكتابة أو كالقراءة اللغوية املهارات ببعض

 احلديثة، العلمية التقنيات استخدام وقلة التدريس، وأساليب طرق وضعف األخرى،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هذه تجاء وقد املمكنة، املستقبلية واآلفاق العالج، وطرق احللول وقدموا
 الدول من وغريها وماليزيا وإندونيسيا تركيا وهي متعددة دول حول الدراسات
  .واإلفريقية األوروبية

 مث وآالئه، نعمه على سبحانه ملستحقه والثناء الشكر عظيم أزجي املقدمة هذه ختام ويف
 لسعادة موأقد القيمة، بأطروحام وأفادونا املؤمتر يف شاركوا الذي الباحثني األساتذة أشكر
 وملعايل الومشي صاحل بن عبداهللا الدكتور العربية اللغة خلدمة اهللا عبد امللك ملركز العام األمني
 استجابتهم على الدعاء وصادق الشكر خالص العيسى حممد بن أمحد الدكتور التعليم وزير

 ،)عشر احلادي (القادم واملؤمتر املؤمتر هذا يف املعهد مع واملشاركة التعاون على وموافقتهم
 ينفع أن الكرمي اهللا سائالً املتميز، الفين اإلخراج ذا وطباعتها البحوث ذه عنايتهم وعلى

 عبد الدكتور لسعادة موصول والشكر اجلزاء، خري وحمبيها العربية اللغة عن جيزيهم وأن ا
 واملراجعة متر،املؤ إجناح يف وجهودمها متابعتهما على اجلرب بدر والدكتور اخلريف العزيز
  .العمل وأوراق للبحوث العلمية
 يف املتميزة وجهوده عبدالعزيز بن عبداهللا امللك مركز يقدمه مبا أشيد املناسبة ذه وإنين 
 الدراسات بتحقيق الكبرية وعنايته الدائم وإسهامه وتعليمها، ونشرها العربية اللغة خدمة

 اجلامعات مع املثمر والتواصل واللقاءات، والندوات املؤمترات وتنظيم ونشرها، واألحباث
  .وبراجمها أنشطتها يف الفاعلة ومشاركته وتعاونه الدولية واملراكز واملعاهد
  

 
 

 
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 


 

 
  هداية هداية إبراهيم . د

  :بالتعاون مع فريق حبثي من طالبات الدراسات العليا
  هند العريفي.أ     نداء اليحىي .أ   اقي ـــمىن الش.أ
  دـد املرشـناه.أ   والء السبيت .أ     بدرية الشيباين.أ
 حنان احلريب.أ   رمي الضبيب .أ     وف الزيدان ـن .أ

 
 يعد مدخل التعلم القائم على املهام اللغوية التواصلية من املداخل احلديثة الـيت انتـشرت يف          

م بـه   اآلونة األخرية يف تعليم اللغات الثانية وتصميم موادها التعليمية وإعدادها، وقد ازداد االهتما            
   ا حقيقية ملمارسة اللغة بشكل عفوي وطبعي يف مواقف تواصلية يتعرض           لكونه يعطي للمتعلم فرص

هلا املتعلمون، لكنه حيتاج إىل وعي دقيق لضبط الدخل اللغوي الذي يقدم يف هذه املهـام اللغويـة          
أم يف مرحلة تنفيذ    التواصلية، سواء أكان ذلك يف مرحلة تصميم املواد التعليمية القائمة على املهام،             

  .هذه املهام واستثمارها داخل صفوف متعلمي اللغة الثانية
، )١ ()٢٠٠٨، .Samuda ،V. & Bygate ،M(دراسة :  وقد أكد العديد من الدراسات مثل

ــة  ــة )٢ ()٢٠٠٦، .Branden ،V(ودراس ــ)٣ ()٢٠٠٥ .Nunan ،D(، ودراس ة ـ، ودراس
)Willis ،J.، (ة ـ، ودراس)٤ ()١٩٩٦Swan ،M. ة إبـراهيم،  ـهداي(ة ـ، ودراس)٥ ()١٩٨٥

                                   
(1) Samuda، V. & Bygate، M. (2008). Tasks in second Language Learning. New York 

Palgrave Macmillan 
(2) Van den Branden، K. (2006). Introduction: Task-Based Language Teaching in A nutshell. 

Van den Branden، K. (Eds). Task based Language Education. Cambridge: Cambridge prees 
(3) Nunan، D. (2005). Important Tasks for English Education. Asia-wide and beyond. Asian 

EFL Journal. Vol.7. Issue 3.September 2005. Retrieved May 7th from: http: 
http://www.asian-efl-journal.com 

(4)  Willis، J. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman 
(5) Swain، M. (1985). A critical look at the communicative approach. ELT Journal، 39(1)، 

p.76-87 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

) ٣ ()٢٠٠٦: رشدي طعيمة، وحممود الناقة   (، ودراسة   )٢ ()م٢٠١١هان تشوغ،   (ودراسة   )١()م٢٠١٥

تصميم الربامج  : أمهية تعلم اللغة تواصليا يف تعليم اللغات األجنبية، وضرورة االستفادة من ذلك يف            
، واملداخل والطرائق التدريسية املستخدمة، واألنشطة اللغوية،      املواد التعليمية : التعليمية على مستوى  

  .والوسائل املستخدمة، وأساليب التقومي، مبا يراعي السياق االجتماعي والتواصلي للغة
 إن تعليم اللغة القائم على املهام اللغوية يعطي فرصة بارزة الكتساب اللغة وتعلمها؛ مما جيعل               

 الطالب، كما أن املهارات اللغوية املكتسبة ا تكون أكثر ثباتا لـدى             لتعلم اللغة قيمة ومعىن عند    
  .املتعلمني؛ ومن ثَم يستطيعون توظيف ما تعلموه يف مواقف احلياة اليومية

ويعد تصميم املواد التعليمية وإعدادها من الركائز األساسية يف تعليم اللغة الثانية؛ لذا تعددت              
يدان، ومن املداخل احلديثة يف هذا امليدان مـدخل املهـام اللغويـة       املداخل والتوجهات يف هذا امل    

التواصلية، حيث يتم تصميم وإعداد املواد التعليمية من خالل مهمات لغوية تواصلية، تعطي فرصة              
املمارسة واملشاركة الفعالة للمتعلمني، فالدخل اللغوي املستهدف يمرر أوال للمتعلمني؛ ليقومـوا            

التفاعل معه؛ ومن ثَم حماكاته وإبداع منتوجات لغوية قائمة على هذا الـدخل اللغـوي               مبعايشته و 
الذي مت متريره للمتعلم قبل ذلك؛ وهذا بدوره يعطي فرصا أكثر اتساعا الستثمار هـذا الـدخل                 

  .اللغوي يف مواقف لغوية جديدة
  . والورقة احلالية سوف تتناول هذا املوضوع بشيء من التفصيل والتحليل

 
  :أيتمتثلت تساؤالت البحث فيما ي

  املهام اللغوية التواصلية باكتساب اللغة العربية لغة ثانية؟ما عالقة )١
  ما معايري تصميم املواد التعليمية وبنائها يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصلية؟ )٢

                                   
تصور مقترح لتعلم اللغة العربية تواصليا يف ضوء معايري اإلطار املرجعـي األورويب املـشترك               : هداية هداية إبراهيم    ) ١(

.٢١٥ -٢١٤ص، م٢٠١٥، ١للغات، جملة اللسانيات العربية، مركز امللك عبد اهللا الدويل خلدمة اللغة العربية، العدد 
   :يف. منهج التعليم التواصلي وتطبيقه يف أعمال تدريس اللغة العربية: هان تشوغ  ) ٢(

http://www.ukm.my/sapba/Prosiding 
ورات املنظمة العربية للعلوم والثقافة تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واإلستراتيجيات، منش: رشدي طعيمة، حممود الناقة  ) ٣(

اإلسيسكو ،١٦، صم٢٠٠٦.



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

   ما أنواع املهام اللغوية اليت ميكن تصميم املواد التعليمية يف ضوئها؟ )٣
ما خطوات وإجراءات تصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف ضوء مدخل املهـام اللغويـة        )٤

  التواصلية؟ 
ما النموذج التطبيقي لتصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف ضوء مدخل املهـام اللغويـة               )٥

  التواصلية؟
 

  :تيةيف ضوء مشكلة البحث السابقة قام الباحث باإلجراءات اآل
 املهام اللغوية التواصلية باكتساب اللغة العربية لغة ثانيةان عالقةبی  . 

  مبعايري تصميم املواد التعليمية وبنائها يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصليةوضع قائمة. 

  أنواع املهام اللغوية التواصلية اليت ميكن تصميم املواد التعليمية يف ضوئهاتحدید. 

     تصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف ضوء مـدخل املهـام اللغويـة            حتديد خطوات وإجراءات
 .التواصلية

  منوذج تطبيقي لتصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصليةوضع. 

 
  : اقتصر البحث احلايل على 
       واد التعلیمی ي تصمیم الم ة،     توظیف مدخل المھام اللغویة التواصلیة ف ة ثانی ة لغ ي العربی ة لمتعلم

 .دون تعلیمھا ألبنائھا

 وتنفیذھا داخل الصف، ولیس التصمیم فقطحتديد خطوات وإجراءات تصميم املواد التعليمية ،. 

    منوذج تطبيقي لتصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف ضوء مدخل املهام اللغويـة   الوضع النظري ل
  .التواصلية دون تطبيقه

 
 املهـام اللغويـة    بيان عالقـة   :استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي؛ حيث سعت إىل        

التواصلية باكتساب اللغة العربية لغة ثانية، وكذلك حتديد معايري تصميم املواد التعليمية وبنائهـا يف      
يف ضـوئها،  ضوء مدخل املهام اللغوية التواصلية، وبيان أنواعها اليت ميكن تصميم املواد التعليميـة        

لتصميم املواد التعليمية وتنفيذها يف     ضع منوذج تطبيقي    وحتديد خطوات وإجراءات التصميم، مع و     



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .ضوء مدخل املهام اللغوية التواصلية
 

 : متثلت أداة البحث احلايل يف
  معايري تصميم املواد التعليمية وبنائها يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصليةقائمة. 

 
  :أيتتتمثل أمهية البحث احلايل فيما ي

            توظيف مدخل من املداخل احلديثة، وهو مدخل املهام اللغوية التواصلية ميكن أن يساعد علـى
تطوير تصميم مواد تعليم العربية لغة ثانية؛ مبا حيقق فرص املمارسة والتواصل اللغـوي اجليـد                

 .للمتعلمني
     ملهام اللغوية التواصلية، وتنفيذها داخل صفوف متعلمي العربيـة         تقدمي مناذج تطبيقية لتصميم ا

لغة ثانية؛ يفتح الباب إلعداد مواد تعليمية للطالب بأساليب حديثة، تثري دافعيـة الطـالب،               
  . وتساعدهم على اكتساب مهارات اللغة وعناصرها

 
  : تعلم اللغة تواصليا

رشدي طعيمة عرفه 
من إسـتراتيجيات  ) Podge - Hodgeيطلق عليه (ط خلي: بأنه )١(

تدريسية تلتقي مجيعها عند هـدف معني هو تدريب الطالب على االستخدام التلقـائي واملبـدع               
جالوايوعرفه  . للغة، وليس جمرد إجادة قواعدها    

الطريقة اليت تركز على كيفية استخدام      : بأنه )٢(
 -االسـتماع : (ون فقط بتعليم املهارات اللغوية األربع     اللغة كوسيلة للتواصل، حيث ال يهتم املعلم      

للطالب، وإمنا يدربوم على توظيف هذه املهارات يف مواقف حقيقية          )  الكتابة - القراءة -التحدث
  . تواصلية، تظهر فيها ردود أفعاهلم واستجابام؛ ومن ثَم تساعدهم على جماة املواقف املختلفة

                                   
-١٦٩م، ص   ٢٠٠٤مستوياا تدريسها صعوباا، دار الفكر العريب، القـاهرة،         : املهارات اللغوية : رشدي طعيمة   ) ١(

١٧٠.
(2) Galloway، Ann. (1993). Communicative language teaching: An introduction and 

sample activities، Center for Applied Linguistics، ERIC Digest ( June)، in: 
http://www.cal.org/resources/digest/gallow01.html. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

لية اليت يتم فيها اكتساب وتعلم مهارات اللغة وعناصرها من خالل       العم:  ويعرفه الباحث بأنه  
تعريض متعلمي العربية لغة ثانية ملهام لغوية تواصلية، متَّ تصميمها يف ضوء معايري علميـة حمـددة،               
حبيث يتفاعل املتعلمون ويتشاركون فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك املهام واكتساب اللغـة مـن خـالل             

  .يةممارسات حقيقية وطبع
  :املهمة اللغوية التواصلية

بأا خطة العمل اليت تتطلب من املعلمني املعاجلة اللغوية العملية           )١ ()Ellis،Rإيليس  ( يعرفها  
من أجل حتقيق دخل لغوي ميكن تقوميه من حيث درجة الصحة والتناسب، وفيها يتم تقدمي حمتوى                

االهتمام حنو املعىن، واالستفادة من األشكال      لغوي مقترح حتقيقا هلذه الغاية، ويتطلب ذلك توجيه         
اللغوية املباشرة وغري املباشرة اليت تستخدم يف املهمة؛ مما يدفع الطالب إىل اختيار واستخدام هـذه              
األشكال اللغوية مبا يقرب هذه املهمة من الصورة احلقيقية الستخدام اللغة يف مواقفهـا الطبعيـة؛                

االستقبالية، واإلنتاجية، وتنمو املهـارات     : االخنراط اللغوي بصورتيه  وبالتايل يتحقق ملنفذي املهمة     
  .اللغوية والعمليات املعرفية اخلاصة بتعلم اللغة

بأا تعين أية حماولة لتعلم اللغة التركيبية، هلا هدف معني وحمتوى مالئـم،              )٢ ()برين(ويعرفها  
دون املهمة، ومـن املفتـرض أن       وتتضمن أداء عمل معني، وحساب معدل إجناز أولئك الذين يؤ         

املهمة تشري إىل خطط عمل دف إىل تسهيل تعلم اللغة، حبيث تندرج من نوع التدريب البـسيط             
وعرفهـا   . مثل احلل اجلماعي للمشكالت واختاذ القرار      الًاملختصر إىل األنشطة األكثر تعقيدا وطو     

 املتعلمني دف تدريبـهم علـى   العمل املتمحور حول: بأا )٣ ()David Nunanديفيد نونان (
التفاعل وفهم ومعاجلة وإنتاج اللغة اهلدف، حيث يركز املشاركون يف املهمة اللغوية على توجيـه               
معرفتهم بقواعد اللغة حنو التعبري عن املعىن بدال من التركيز على الشكل، وينبغي أن يتوافر لـديهم            

همة إىل وسطها؛ وصـوال إىل حتقيـق هـدفها      أيضا شعور بالتواصل والتعاون الكامل من بداية امل       
  . النهائي

                                   
(1) Ellis، R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford 

University Press. p. 16 
   :إستراتيجيات التدريس وفق مدخل املهام، يف: وجيه املرسي  ) ٢(

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402237
(3)Nunan ،D. 2004. Task-Based Language Teaching. Cambridge University Press. p.4



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

توفري بيئة تساعد املتعلمني على اكتساب اللغة وتعلمها بصورة عرضية          :  ويعرفها الباحث بأا  
يف مواقف حقيقية تواصلية للغة، وذلك من خالل استقباهلم للدخل اللغوي املُضمن عند تـصميم               

مباشرا، أم غري مباشر، حيث يتم حتليل املهمـة، وتوزيـع           : خلاملهمة اللغوية، سواء أكان هذا الد     
األدوار على املشاركني فيها؛ حبيث يتعاونون فيما بينهم يف حماولة الستيعاب هذا الدخل اللغـوي               
وفهمه والتفاعل معه؛ وصوال لتحقيق منتج لغوي مناسب ألهداف املهمة، وميكن استثماره فيمـا              

صلية املشاة؛ مبا جيعل لتعلم اللغة قيمة ومعىن لـدى متعلمـي اللغـة              بعد يف املواقف اللغوية التوا    
  .املشاركني يف املهمة، والذين أصبحوا على وعي بالدخل اللغوي املقدم هلم

 
 

رشـدي طعيمـة،    (، ودراسة   )١ ()سوان(دراسة  :  العديد من الدراســات، مثل     لقد أكد 
أمهية تعليم اللغـة   )٤ ()إبراهيمهداية (، ودراسة   )٣ ()تشـوغهـان  (، ودراسة   )٢ ()الناقةوحممـود  
الكتـب واملـواد التعليميـة،     : تصميم وإعداد املناهج والربامج التعليمية على مستوى      : تواصليا يف 
املقدم، وطرائق التدريس املستخدمة، واألنشطة اللغوية، والوسائل املستخدمة، وأسـاليب          واحملتوى  

التقومي، وضرورة تقدمي مهارات اللغة وعناصرها من خالل مواقف حقيقية تواصلية، تساعد علـى              
  .االستخدام الطبعي للغة

باشرة، وطبعيـة، وغـري    إن تعلم اللغة تواصليا يتيح الفرصة ملتعلم اللغة أن يتعرض بصورة م          
خمطَّط هلا بصورة كاملة ملواقف تواصلية، يستطيع من خالهلا ممارسة اللغة والتواصل ا مع أطراف               
متعددة؛ مما يوفر له فرصة كبرية الكتساب عناصر اللغة ومهاراا بصورة ال شعورية وغري مباشـرة       

 إال أنه خيطط جيـدا      -فرصة لالرجتال رغم إتاحته   –، كما أن تعلم اللغة تواصليا       )اكتساب اللغة (

                                   
(1)Swain ،M.. A critical look at the communicative approach. ELT Journal ،

(١)٣٩  ،١٢-٢ . ١٩٨٥ ، p. ٨٧-٧٦ 

.١٦مرجع سابق، ص: رشدي طعيمة، حممود الناقة  ) ٢(
.مرجع سابق: هان تشوغ  ) ٣(
 لغويـا،  املهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية من املوهوبني : هداية هداية إبراهيم    ) ٤(

.٢٣٢ م، ص٢٠١٤، ٣٣جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، العدد 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

لتعلم بعض املهارات اللغوية الالزمة للنجاح يف املوقف التواصلي، كما يقدم تـدريبات وأنـشطة               
تعلم (لغوية تساعد على تعلم تلك املهارات املستهدفة، وضبط وتوجيه ما مت اكتسابه من مهارات                

 خمطط هلا، وتعلم اللغة بصورة خمطط هلـا،   اكتساب اللغة بصورة عفوية غري    : ، فهو جيمع بني   )اللغة
هذا، وذاك؛ فهناك بعض مناشط االتصال اللغوي تكون عفويـة ويـسمح فيهـا      : وال تناقض بني  

  . )١(مبساحة كبرية لالرجتال، كما توجد مناشط لغوية أخرى حمكَمة ومضبوطة وخمطَّط هلا جيدا
صلية مما يتيحه تعلم اللغة تواصليا؛ حيـث  وينطلق تدريس اللغة القائم على املهام اللغوية التوا   

يتم تصميم املهمة اللغوية بصورة تقترب من املواقف احلقيقية؛ حيث يتعرض املشاركون يف املهمـة       
اللغوية التواصلية إىل دخل لغوي بصورة عفوية، فهم حيتاجون إىل استخدام أساليب لغوية معينـة               

اونون مع زمالئهم ومـشاركيهم، يـستمعون إلـيهم،         للنجاح يف تنفيذ هذه املهمة، كما أم يتع       
ويتحدثون معهم، أو يكتبون إليهم، ويقرؤون ما يقدمونه هلم، كما أم يتعرضـون لكـم مـن                 
األصوات واملفردات والتراكيب والتعبريات الالزمة للتواصل من أجل تنفيذ املهمة؛ وهذا بـدوره             

  . ب مهارات اللغة وعناصرهايؤثر يف زيادة املخرجات اللغوية لديهم، واكتسا
 إن من يطالع قوانني اكتساب اللغة جيد أن التدريس القائم على املهام اللغوية التواصلية يراعي        

كراشـن  اليت حـددها  اخلمسةكل هذه القوانني، ويتضح ذلك من خالل استعراض القوانني          
)٢( 

  :الكتساب اللغة الثانية، وهي
 The Acquisition-Learning Hypothesis  التعلم-فرضية االكتساب :  

 يقرر كراشن أن متعلم اللغة الثانية يستخدم نظامني مستقلني لتطوير املعرفة باللغـة الثانيـة،        
االكتساب، والتعلم، فهو يستعمل النظام املُكتسب لينتج اللغة، ويولّد نظام اكتساب الكالم؛            : ومها

عىن، وليس على الشكل، واالكتساب ذا املعـىن هـو      ألنه يف إنتاج اللغة، يركّز املتعلمون على امل       
عملية ال شعورية قائمة على التقاط اللغة، أما النظام املتعلَّم فيعد كاِشفًا للنظام املكتـسب، فهـو                 
يفحص ليتأكّد من صحة الكالم املقابل للمعرفة يف النظام املتعلَّم، فالتعلم هو الوعي باللغة ومعرفـة       

                                   
 املرجعي األوريب املشترك تصور مقترح لتعلم اللغة العربية تواصليا يف ضوء معايري اإلطار األوريب: هداية هداية إبراهيم    ) ١(

.١٩٠م، ص٢٠١٥، ١ العدد  عبد اهللا الدويل خلدمة اللغة العربية، مركز امللكللغات، جملة اللسانيات العربية،
اجلـزء األول، النـشر     ماجد احلمد،   : اكتساب اللغة الثانية مقدمة عامة،، ترمجة      :جاس، والري سلينكر  . سوزان م   ) ٢(

.٣١٦-٣١٠ هـ، ص١٤٣٠العلمي واملطابع جبامعة امللك سعود، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .قوانينها
هام اللغوية التواصلية بيئة خصبة حلدوث االكتساب مع التعلم يف أثناء تعلم اللغـة               وتوفر امل 

الثانية؛ حيث إن متعلم اللغة يتعرض يف أثناء تنفيذ املهمة اللغوية ألشكال وتراكيب لغوية بـصورة               
عفوية، وهو ميارس اللغة مع زمالئه بصورة مرجتلة تشبه الواقع احلقيقي الستخدام اللغـة، وهـذا                

دوره ييسر عملية اكتساب اللغة، كما أن املعلم قبل تكليف طالبه بتنفيذ املهمة يكون قد خطـط    ب
 حنو استعمال مفـردات  -يف أثناء تنفيذ املهمة-هلا وأعدها بصورة جيدة توجه املشاركني وتدفعهم      

غوي لديهم  ومجل وتعبريات وتراكيب لغوية معينة، يسعى إىل تعليمها هلم؛ رغبة يف إثراء الدخل الل             
بصورة علمية ممنهجة، وحمددة سلفا من ِقبِل املعلم يف مرحلة تصميم املهمة، وهذا ييسر عملية تعلم                
اللغة، فاملهام اللغوية يف تصميمها وتنفيذها وممارستها تعطي الفرصة حلدوث االكتـساب والـتعلم    

ابصورة أكثر تناغم .  
The Natural Order Hypothisis 

والترتيب هـو   . تكتسب بترتيٍب متوقع  ) أو قواعد اللغة  ( تقرر هذه الفرضية أن عناصر اللغة       
 عن طريق   الترتيب الطبيعي نفسه بغض النظر عما إذا كانت التعليمات حاضرة أم ال، وقد حدد             

 تدخ ل من النظـام  جتميع نتائج دراسات ترتيب املورفيم، وهو نتيجة للنظام املكتسب، من دون أي
  .املتعلّم

 أن يراعي هذا الترتيب املتوقَّـع الكتـساب        -عند تصميم املهمة اللغوية   -وينبغي على املعلم    
عناصر اللغة وقواعدها، حبيث يصممها بصورة تتمشى مع هذا الترتيب املتوقَّع، كمـا ينبغـي أن                

  .كون يف املهمةيراعى ذلك عند تنفيذ املهمة من خالل األدوار اليت يقوم ا املشار
The Monitor Hypothesis 
النظام املكتسب فقط هو املسؤول عن ابتداء الكالم، أما النظام املتعلّم فله وظيفـة خاصـة،     

وهي أن يعمل مراقبا، وبالتايل، يعدل املُخرج اللغوي من النظام املكتسب، لكن الرقابة ال ميكن أن                
  :، إذ هناك ثالثة شروط جيب أن تتحقّق، وهيتستعمل يف كلّ األوقات

حيتاج املتعلمون وقتا ليفكّروا ويستعملوا بوعٍي القواعد املتوافرة هلـم يف نظـامهم             : الوقت -١
  .املتعلّم

جيب على املرء أيضا أن يركز على الشكل، وجيب أن يتنبه املتعلم للطريقة             : التركيز على الشكل   -٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 .الذي نقوله فقط للكالم اليت نقول ا بعض األشياء، وليس
يف سبيل أن يطبق الشخص قاعدةً، جيب أن يعرفها، ومبعىن آخر، جيب على             : معرفة القاعدة  -٣

 .املرء أن يكون لديه نظام متعلم مناسب ليستطيع تطبيقه
وعلى هذا تتمثّل وظيفة الرقابة يف أا تصل بني النظامني املكتـسب واملـتعلَّم يف موقـف                 

 .استعمال اللغة
ويتيح اكتساب اللغة من خالل املهام اللغوية تفعيل فرضية املراقـب اللغـوي؛ فاملهمـات               
االستيعابية والشعورية جتعل متعلم اللغة على وعي بالصيغ والقواعد والتراكيب اللغوية املقدمـة يف              

مـا  : هذه املهمات؛ مما يساعدهم على تنفيذ املهمات اإلنتاجية بعد ذلك من خالل الـربط بـني               
تسبوه من دخل لغوي بصورة غري واعية، وما تعلموه من صيغ وقواعد بصورة واعيـة، حيـث                 اك

  .تقوم هذه املرحلة الواعية بدور الرقابة والتعديل والتطوير ملا مت اكتسابه يف املرحلة غري الواعية
The Input Hypothesis 

لالكتساب، وهي رديفةٌ لفرضية الترتيـب   فرضية الـمدخل مركزيةٌ يف نظرة كراشن العامة      
الطبيعي، فإذا كان هناك ترتيب طبيعي لالكتساب، فكيف ينتقل املتعلمون من نقطٍة إىل أخـرى؟               

عن طريق فهم الرسـائل، أو      تظهر هنا فرضية الـمدخل لتقدم اجلواب، فاللغات الثانية تكتسب          
  .عن طريق استقبال مدخل قابٍل للفهم

فالــمدخل القابـل للفهـم،      .  بطريقة معينـة   الـمدخل القابل للفهم   وعرف كراشن   
 من وضع املتعلم احلايل     الًيقرأ، ومستواه أرفع قلي   / بالضرورة، هو ذلك اجلزء من اللغة الذي يسمع       

فاللغة اليت حتتوي على بىن يعرفها املتعلم مسبقًا ال ختدم أي هدف متعلـٍق    . بالنسبة للمعرفة النحوية  
كتساب، وباملثل، فاللغة اليت حتتوي على بىن أرفع من مستوى املتعلم املعريف احلالية هـي غـري           باال

وقد مثّل كراشـن    .  أي شيء مع تلك البىن     يفعلفليس لدى املتعلم القدرة على أن       . مفيدة أيضا 
غي أن يكون املـدخل      وهلذا فينب  i١ واملرحلة التالية بأنه     iوضع املتعلم احلايل بالنسبة للمعرفة بأنه       

حنن .  أن يكون صاحلًا لالستعمال فيما يتعلق باالكتساب       i١الذي يتعرض له املتعلم يف املستوى       
، املستوى التايل يف طريق الترتيب الطبيعي، وذلك بأن نفهـم  i١، مستوانا احلايل، إىل   iننتقل من   

  .i١أن املدخل حيتوي على 
 هي اليت تصمم بطريقة جتعل الدخل اللغوي فيها قـابال           وعلى هذا فاملهمات اللغوية اجليدة     



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 حصيلة الطالب اللغوية، فال يكون مفرطا يف الصعوبة، حبيث يرتفع           لىللفهم، حبيث يزيد بقليل ع    
كثريا عن املستوى اللغوي للطالب، وال يكون يف املستوى نفسه أو أقل منـه بالنـسبة حلـصيلة                  

  ).i ١(  عن الدخل اللغوي بأنه كراشنى مع ما ذكره الطالب اللغوية السابقة، أي أا تتمش
The Affective Filter Hypothesis 
   ا أن الناس ال ينجحون مجيعهم يف تعلّم اللغات الثانية، فكيف ميكن تفسري             من املعروف جيد

 للفهم بكميات   الً قاب الًمدخهذا؟ أحد األسباب، من وجهة نظر كراشن، أن املتعلمني مل يستقبلوا            
: وهناك سبب آخر يتمثّل يف التأثري غري املناسب، ويتضمن التأثري هنا عدة عوامـل مثـل                . كافية

وهلذا افترض كراشن وجود املصفاة الوجدانيـة، فـإذا         . الدافعية، واالجتاه، والثقة الذاتية، والقلق    
 الـمدخل من املرور؛ فلن يكـون هنـاك         ارتفعت املصفاة؛ يمنع الـمدخل من املرور، وإذا منع       

 للفهـم؛   الًوإذا نزلت املصفاة، يف اجلانب اآلخر، أو اخنفضت، وكان الـمدخل قـاب           . اكتساب
  .فسيصل الـمدخل إىل أداة االكتساب وسيحدث االكتساب

 مدخلٌ غري كـافٍ ) أ: (الوجدانية تعلل لفشل اكتساب اللغة الثانية بأحد سببني إن فرضية املصفاة    
مدخل : مصفاةٌ وجدانيةٌ عالية، ومبعىن آخر، فهناك شرطان ضروريان لالكتساب        ) ب(من النوع الصحيح    

  .وجدانيةٌ منخفضة أو ضعيفةقابل للفهم، ومصفاةٌ 
 ويساعد اكتساب اللغة القائم على املهام اللغوية على اخنفاض املصفاة الوجدانية، فللمرشـح         

 مـن  واخلـوف وعدم وجود الدوافع، وفقدان الثقة يف الـنفس،         القلق،  : املرتفع عدة أسباب منها   
 يف أثناء تنفيذ املهمة اللغوية؛ حيث ال يشعر املتعلم بأنه           ىإخل، وهذه األسباب كلها تتالش    ...الفشل

يف موقف اختباري، كما أنه يتعاون مع زمالئه، ويتناقش معهم يف صورة ماتعة لتعلم اللغة؛ مما يزيد              
يشعره باإلجناز، ويرفع مستوى دافعيته، ويبعد عنه القلق؛ وهذا بدوره خيفـض            من ثقته يف نفسه، و    

  .راشحه االنفعايل أو مصفاته الوجدانية اليت تعوق مرور الدخل اللغوي
 ويلحظ من كل ما سبق أن تعليم اللغة القائم على املهام اللغوية التواصلية يتمشى مـع مـا                  

املهـام اللغويـة    : ما يؤكد العالقة الوثيقة بـني     وهو    من قوانني الكتساب اللغة؛    كراشنحدده  
  . التواصلية، واكتساب اللغة
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 ١(التركيز على املعىن يف املقام األول، ال على الشكل(.  
 الدخل اللغوي يأيت من خالل تفاعل منفذي املهمة.  
 التركيز على املمارسة اللغوية وعلى نشاط منفذي املهمة.  
 تعلم اللغة حيدث بصورة كلية.  
 االهتمام بالطالقة أوال، مث الصحة اللغوية.  
 تفتيتها وجتزئتهاالتركيز على التواصل باللغة، وليس .  
 توفري بيئة خصبة الكتساب اللغة وتعلمها يف صورة حية. 

   
   

   
 .التراكيب والصيغ غري معدة سلفا .معدة سلفاالتراكيب والصيغ اللغوية حمددة و .١
 .ال ينبه فيها على التراكيب املستهدفة .ينبه فيها على التراكيب املستهدفة .٢

٣. 
تعرض التراكيب بصورة مكثفة، فقد يستهدف      

 .تركيب واحد ويكرر أكثر من مرة
تعرض التراكيب بصورة عرضية وغري مكثفة، فقد       

ضي حسب املهمةيأيت أكثر من تركيب عر. 
  .الفرصة أكرب لالكتساب مث التعلم .الفرصة أكرب للتعلم مث االكتساب .٤
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 Ellis, R. 2003. Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford 
University Press. Volume 7, Number 3. 

 Loschky, L.; Bley-Vroman, R. (1993). "Grammar and Task-Based Methodology". In 
Crookes, G.; Gass, S. Tasks and Language Learning: Integrating Theory and Practice. 
Philadelphia: Multilingual Matters. ISBN 978-058524356-6. 

 Leaver, Betty Lou; Willis, Jane Rosemary (2004). Task-Based Instruction In Foreign 
Language Education: Practices and Programs. Georgetown University 
Press. ISBN 978-1-58901-028-4. 

 ١٩٨: ١٩٦م، ص ٢٠٠٦املذاهب احلديثة يف تدريس القواعد اللغوية، دار غريب، القاهرة، : صاحل الشويرخ. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  :أنـــواع الــمهــام املوجهة
  :يتتنقسم املهام املوجهة إىل ثالثة أقسام، يوضحها الشكل اآل

 

  
  Comprehension Tasks: 
  

تلك املهام اليت تعتمد على معاجلة الدخل اللغوي ـدف اسـتيعابه،            :  يعرفها الباحث بأا  
وليس إنتاجه، يف حماولة الكتساب هذا الدخل اجلديد من خالل مساعدة املتعلم علـى مالحظتـه           

فهم املعاين املرتبطـة ـذه الـصيغ        والتنبه له يف أثناء التعرض له يف املهمة املراد تنفيذها، ومن مث             
  .والتراكيب املتضمنة يف هذه املهمة

 :  وظيفتها األساسية-
 تراكيب  - مفردات -أصوات:  تنبيه املتعلم إىل الدخل اللغوي املتضمن يف املهمة االستيعابية        

ـ      دالالت أسلوبية وبالغية   -حنوية وصرفية  ثري ؛ دف مساعدته يف فهمها واستيعاا من خـالل م
؛ ليستجيب له املتعلم، ومـن      إخل... حكاية - حوار - نص مسموع  -نص مقروء : لغوي يقدم إليه  

ثَم تعزيز هذا الدخل اللغوي الذي مت استيعابه من خالل تقدمي تغذية راجعة فورية للمـشتركني يف                
  .املهمة

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :وعلى هذا فاملهمة االستيعابية تتكون من
 مثري :  قد يكون نص ا، أو   ا مسموعا مقروءً نص  ا، أو نص دخل لغوي مكتـوب أو     (ا  ا حمكي

  ).حمكي
 من خالل أنشطة ومتارين تواصلية مصممة لدفع املتعلم للتركيز على الـدخل            : استجابة

  .اللغوي املستهدف
  

  : يفبعض هذه الفوائد )١ ()الشويرخمذكور يف  (Grayحيدد جراي 
  حيث إن التعلم اللغوي الناتج عن االستيعاب يفوق التعلم اللغوي الناتج           : الفائدة املعرفية

  .عن اإلنتاج
  تتحقق من خالل جتنب الضغوط النفسية املالزمة إلنتاج اللغـة أمـام     : الفائدة الوجدانية

  .اآلخرين
  مكن املتعلم من االسـتمر       : الفائدة الوظيفيةار يف الـتعلم    تدريس مهارات االستيعاب ي

  .اللغوي على حنو استقاليل دون االعتماد على املعلم
  فاملهمات االستيعابية مفيدة للطالب أصحاب القابلية اللغوية املرتفعة أو         : الكفاءة اللغوية

 .املنخفضة على حد سواء
  : مزايا تعليم اللغة القائم على املهام االستيعابية-
 هطبعية الدخل اللغوي املكتسب وتلقائيت.  
 تنمية مهارات االستماع واالستيعاب اللغوي.  
  نة يف           : الربط بنياملعىن والشكل من خالل حتقيق استيعاب املتعلم للظواهر اللغوية املتضم

  . املهمة اللغوية
 حتقيق االستيعاب النحوي، أي استيعاب املعىن الذي حتمله الصيغة والتركيب.  
 م من خالل التغذية الراجعة الفورية اليت يقدمها املعلمتعزيز الدخل اللغوي املقد .  
          ما تعرضوا لـه    : مساعدة املتعلمني على تصحيح أخطائهم، وذلك من خالل املقارنة بني

 .واستوعبوه، وما يستخدمونه بالفعل

                                   
.١٩٩ ص  مرجع سابق،:صاحل الشويرخ  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 إثارة دافعية املتعلم. 
 التكامل بني املهارات اللغوية األربع. 
 اإلسهام يف بناء لغوي صحيح. 

 
  :مير تنفيذ املهمة االستيعابية بثالث مراحل، هي

 - 

 يقوم املعلم بتحديد أشكال الدخل اللغوي املناسب الذي يريد إكسابه للمـتعلمني، حيـث          -أوال
رض حيدد املفردات، والتراكيب النحوية والصرفية، والدالالت األسلوبية والبالغية اليت سيتع         

هلا الطالب يف أثناء تنفيذ املهمة، وال يشترط أن تركز املهمة كل ذلك، فإنه ميكن أن تركز                 
على صيغة لغوية معينة أو مفردات بعينها، فالذي حيدد ذلك هو اهلدف املراد حتقيقه مـن                

  .املهمة
عا، أم  مكتوبا، أم مقـروءا، أم مـسمو      :  يقوم املعلم بتصميم النص أو اختياره، سواء أكان        -ثانيا

 أن يتم إسقاط أشكال الدخل اللغـوي املـستهدفة يف       اخلطوةحمكيا، لكن يشترط يف هذه      
  .النص عند تصميمه، أو أن يتضمنها النص حال اختياره

 - 

  . شرح املعلم لبعض املفردات اليت تساعد يف فهم واستيعاب املهمة-أوال
  .للدخل اللغوي من خالل تعرضهم للنص احملدد تعريض املتعلمني -ثانيا
 دفع املتعلمني إىل التنبه إىل أشكال الدخل اللغوي املستهدفة، وتعرف خصائصها، والـوعي              -ثالثا

  .ا، وإدراك القوانني احلاكمة هلا
 - 

 وفهموه من املهمـة، ومـا كـانوا         ما استوعبوه :  تشجيع املتعلمني على املقارنة املعرفية بني      -أوال
  .يستخدمونه بالفعل قبل ذلك

  . تقدمي املعلم للتغذية الراجعة الفورية؛ لتعزيز ما مت استيعابه من خالل تدريبات تواصلية-ثانيا
 

  أساليب االستفهام : موضوع الدرس



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ا للطالب من خالل تنفيذ املهمةحيدد املعلم أدوات االستفهام اليت يريد إكسا.  
    يعرض املعلم للطالب نص ا مسموع  ا حملادثة بني مريض وموظف استقبال، حيـث        ا أو مشاهد

. حتتوي احملادثة على أسئلة استفهامية من قبل املريض وجييب عليها املوظف والعكس كـذلك             
  )وهذا هو املثري(
         ا للمحادثة ينتقل الطالب إىل أنشطة تقيس مدى استيعابه ملوضوع الـدرس  بعد االستماع جيد

 أو اختيار   - اختيار الصورة الصحيحة   - حتديد األخطاء  -حتديد اإلجابة الصحيحة  : من خالل 
  .إخل... ملء الفراغ- التوصيل-من متعدد

             تقدمي تغذية راجعة من خالل بعض األنشطة والتدريبات التواصلية اليت تعـزز مـا اسـتوعبه
  .الطالب
–Production Tasks 
  

نوع من املهام التواصلية أو التعاونية اليت حتفز املشاركني يف تنفيذ املهمة       : يعرفها الباحث بأا   
        ا يف املهمة، أو تيسر إجنازها، أو تـساعد         على إنتاج بعض األشكال اللغوية اليت تربز وتتكرر كثري

  .يذ هذه املهمةعلى إجنازها؛ لكوا أحد متطلبات تنف
  
 توفري فرص املمارسة اللغوية للمتعلمني. 
 زيادة دافعية املتعلمني وإجيابيتهم. 
 توفري فرص االكتساب اللغوي.  
 حتقيق السالمة اللغوية، ومساعدة املتعلمني يف ربط الصيغ والتراكيب اللغوية بوظائفها.  
 موعةحصول املتعلمعلى تغذية راجعة مفيدة يف أثناء تفاعله مع أقرانه يف ا .  
               تشجيع املتعلم على التأمل يف إنتاجه اللغوي ومراجعته، حيث يكتشف املتعلم ما جيهلـه

ما يـؤدي  وهو  عند التعبري عن املعىن الذي يرغب يف إيصاله يف أثناء حماولته إنتاج اللغة؛              
  .يتعرض لهإىل البحث يف الدخل اللغوي الذي 

                احلوار الذي جيريه املتعلم يف أثناء تنفيذ املهمة وسيلة لدفع املتعلمني إىل التركيز على دعي
  .الصيغ والتراكيب اللغوية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 مساعدة املتعلم على الربط بني املعىن والشكل . 
 


 

 : مهمة إعادة صياغة النص  - أ
قصري أمام املتعلمني بسرعة عادية، على أن يقوم الطالب يف           تتمثل يف قيام املعلم بقراءة نص       

أثناء استماعهم بتسجيل بعض املفردات والعبارات املألوفة لديهم، مث يـتم تقـسيم املـتعلمني إىل           
جمموعات صغرية، حيث تقوم كل جمموعة بإعادة صياغة النص مع اسـتخدام العبـارات الـيت مت       

هائية للنص إخلاص بكل جمموعة مع مقارنة كل نسخة بأخرى،          تدوينها، بعد ذلك حتليل النسخة الن     
 مبعىن أن يناقش الطالب فيما بينهم املنتج اللغوي         -وكل ذلك يتم بإشراك مجيع الطالب يف الفصل       

  . على أن يتوىل املعلم تقدمي تغذية راجعة لكل جمموعة-الذي أنتجوه
 :مهمة أحجية الصور املقطوعة  - ب

بإعادة تأليف قصة معينة بناء على جمموعة من الصور، حيث يكون        تتمثل يف قيام كل طالبني      
مع أحد الطالبني جمموعة من الصور وتكون البقية مع الطالب اآلخر، ويقوم الطالبان بتأليف قـصة    
حتكيها الصور اليت حبوزما، بعد ذلك يقوم كل طالب بإخبار زميلة عن حمتوى الصور اليت معه، مث          

  .يقومان بكتابة القصة
 :  مهمة إعادة بناء النص-ج

 تتمثل يف قيام املتعلمني بقراءة نص قصري مشبع بالصيغة والتركيب املستهدف مـع وضـع               
خطوط محراء حتت األجزاء اليت يشعر الطالب بأمهيتها يف إعادة بناء النص، مث يتم بعد ذلك مجـع             

  .اخلاصةوبه ورؤيته النصوص من الطالب حبيث يبدأ كل طالب بإعادة كتابة النص بنفسه بأسل
-Consciousness-raising Tasks 
  
املهام اليت تساعد على حتويل املعرفة اللغوية الصرحية إىل معرفة ضـمنية        : يعرفها الباحث بأا   

 جيعل املـتعلم علـى وعـي        ماوهذا  من خالل عملية امللحوظة للدخل اللغوي الذي يتعرض له؛          
بالتراكيب والقواعد اليت تعرض هلا بصورة صرحيه؛ وهذا بدوره يساعده على الشعور والوعي ـا               

  .عند ورودها يف دخل لغوي جديد
                                   

.٢١٤: ٢١٠مرجع سابق، ص : صاحل الشويرخ  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 خطوات تنفيذ مهمات الوعي أو الشعور : 
 حتديد الصيغ والتراكيب املستهدفة. 
 ستهدفةعرض مناذج لغوية حتتوي على أمثلة للصيغ والتراكيب امل. 
 إتاحة الفرصة للمتعلم إلجراء عمليات تأمل ومالحظة هلذه العينات اللغوية. 
           حتديد، أو : تقدمي ارشادات تقتضي من املتعلم التعامل مع هذه النماذج بطريقة معينة، مثل

 .إخل...وضع خط حتت الصيغة، أو إصدار حكم، أو إعادة تصنيف، أو إدراك الفجوات
    ق عليها الطالب بصورة ضمنية ما تعلمـوه بـصورة           تقدمي مدخالت لغوية جديدة يطب

 .صرحية قبل ذلك
  

 : إرشادات املهمة -
 -اإلعـراب : تية اليت حتتوي على جمموعة من الصفات اليت تتبع ما قبلها يف  انظر يف اجلمل اآل      -أ

   : اجلنس، عدا مجلة واحدة- العدد-التعريف والتنكري
 تشرح الطالبة املتفوقة تكوين اجلهاز التنفسي. 
 ه خبٍط مجيٍلواجب الطالب كتب. 
 شجرتني عاليتني على شاطِئ النهِر رأيت. 
 املوظفون املخلصون حيبونَ عملَهم. 
 مت الدولةُ أمهاٍت خملصاٍتكر. 
 مبتسم الطالب احضر.  

، وعلى كل جمموعة أو فريق حتديـد   هناك موضع واحد يف اجلمل السابقة ال حيتوي على صفة -ب
  .هذه اجلملة



---- 
 

 ينبغي حتديد الطالب الذي سوف يبدأ بطرح األسئلة: الًأو. 
 الطالب بطرح السؤال األول على الطالب الذي جيلس على ميينهينبغي أن يقوم هذا ا: ثاني. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ينبغي أن يقوم الطالب الذي أجاب على السؤال األول بطرح السؤال الثاين على الطالب        : ثالثًا
 .الذي جيلس على ميينه

 اموعة من طـرح مجيـع                : رابعينبغي االستمرار يف هذه العملية حىت يتمكن كل طالب يف ا
 . جابة عنهااألسئلة واإل

 اينبغي التركيز على الصفات يف أثناء إجابات الطالب، لتحديد ما إذا كان كل طالب              : خامس
 تعتقد أن أحدهم قد ارتكـب  -عزيزي املعلم -يستخدم الصفات بصورة صحيحة، وإذا كنت     

 .خطأ يف استخدام الصفة يف اجلملة بشكل غري صحيح عليك إخباره بالصحيح
 اموعة الـصفات الـيت مت         عندما ينتهي ك  : سادسل الطالب من اإلجابات، البد أن تناقش ا

 .استخدامها يف اجلمل
 اعندما ينتهي الطالب من اإلجابات، ينبغي عليهم تسجيلها، ومناقشتها؛ للوصـول إىل            : سابع

 . تعميمات
  :املهام الشعورية، واالستيعابية، واإلنتاجية: مقارنة بني

 
 

 
    

ــدخل  ال
 اللغوي

تركز على الوعي بالدخل اللغوي     
 .ومالحظته واستكشافه

تركز على استيعاب الدخل    
 .اللغوي وفهمه

تركز على إنتاج الدخل     
 اللغوي

ــوى  حمت
 املهمة

للغة نفسها حيـث    احملتوى هو ا  
حيدث التفكري فيها ومناقـشتها؛     

 .ليكون املتعلم على وعي ا

ــل ــني، مث ــوى مع : حمت
أو النصوص، أو القصص،    

  .رالصو
 )استيعاب للمحتوى(

: حمتوى معـني، مثـل    
النصوص، أو القـصص،    

  .رأو الصو
 )إنتاج من خالل احملتوى(

هــدف 
 املهمة

لفـت انتبـاه املـتعلم للــصيغ    
 وعيه ا؛ ومن    والتراكيب وزيادة 

مث تسهيل عملية مالحظته لتلك     
ــوي  ــدخل اللغ ــصيغ يف ال ال
التواصلي الذي يتعرض له بعـد      

 .ذلك

تنمية القدرة على االنتبـاه     
إىل الصيغ والتراكيب الـيت     
يتعرض هلا يف املهمة؛ ومن     

 .مث فهمها واستيعاا

تنمية القدرة اللغوية على    
اســـتعمال الـــصيغ 

  .والتراكيب وإنتاجها

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 بناء على التعريف السابق للمهام اللغوية التواصلية الذي قدمـه الباحـث يف مـصطلحات               

االستيعابية، والشعورية، واإلنتاجية؛ فإنه ينبغي عند      : ت الثالث را للمها الًالدراسة، والذي يعد شام   
  :تيةمدخل املهام اللغوية التواصلية أن تتوافر املعايري اآلتصميم املواد التعليمية وتنفيذها بناء على 

 
   

   
ينبغي عند تصميم املهمة التواصلية إحداث تكامـل بـني مهـارات اللغـة               التكامل .١

احدة، كالكتابة مـثال،  وعناصرها، وحىت لو كانت املهمة تركز على مهارة و    
أو تركز على عنصر واحد فقط، كالتراكيب النحوية أو املفردات مثال، فإنـه         
ينبغي إحداث تكامل بينها وبني املهارات والعناصر األخرى، رغم أن التركيز           

 .سيكون على املهارة أو العنصر املستهدف
ينبغي أن توفر بيئـة خـصبة      املهام اللغوية التواصلية اليت تصمم بطريقة جيدة         املمارسة .٢

للممارسة اللغوية لدى املتعلمني، فهي ال تكتفي بالتأصـيل النظـري فقـط             
ألشكال الدخل اللغوي، وإمنا ممارسته وتطبيقه؛ ولذلك ال بد أن تصمم املواد            

 . التعليمية القائمة على املهام بطريقة توفر فرص املمارسة للطالب
 تقدمي مثريات بصرية أو لغوية، تساعد على لفت انتباه          ينبغي عند إعداد املهمة    االنتباه .٣

املتعلمني إىل أشكال الدخل اللغوي املستهدفة؛ حبيـث يـستوعبها املـتعلم،            
ويصبح على وعي ا؛ وصوال إىل قدرته على إنتاج أشكال لغويـة جديـدة              

 .تعتمد على ما تم تعلمه
ة اللغوية الفعالة ملنفـذيها، حبيـث       املهمة اجليدة هي اليت توفر فرص املشارك       التشارك .٤

 .يصبح للمشاركني يف املهمة دور يف صناعة الدخل اللغوي الذي يقدم فيها
توفر املهمة اجليدة فرص اكتساب الدخل اللغوي وتعلمه يف مواقف حقيقيـة             التواصل .٥

تواصلية، حيث ال يكتفي مبجرد التدريبات النمطية أو اآللية فقـط لتثبيـت             
؛ فاهلدف األمثل لتعليم اللغة بواسطة املهام هو تدريب املتعلمني          الدخل اللغوي 

على التواصل باللغة، واكتساب أشكال الدخل اللغوي من خـالل التواصـل     
 .باللغة

: سواء أكان -املهمة اجليدة هي اليت تصمم بطريقة جتعل الدخل اللغوي املقدم          قابلية الفهم .٦
فال يصعب فهمه علـى املـتعلمني، وال       قابال للفهم،    -ا، أم غري مباشر   مباشر

 .ا هلما ملستوى املتعلمني، فال يقدم جديديكون مكافئً



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

   
فورية التغذيـة    .٧

 الراجعة
عند تعرض املتعلم ألشكال الدخل اللغوي يف املهمـة اللغويـة التواصـلية،             
واستيعابه هلا، ووعيه ا؛ فإنه حياول إنتاج هذه األشكال، فتارة يصيب، وتارة            

 وهنا ال بد من التدخل الفوري للمعلم بتطبيق بعـض إسـتراتيجيات             خيطئ،
التغذية الراجعة الفورية مع املتعلمني؛ لتعزيز الدخل اللغوي الذي تعلمـوه، أو        

 .تصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء
املزاوجة بـني    .٨

 املعىن والشكل
إىل ال تركز املهمة التواصلية على الشكل فقط، وإمنا توجه تركيزهـا أيـضا              

املعىن، فهي ال تعلم الصيغ والتراكيب اللغوية يف فراغ، ولكن تربط بينها وبني             
وظيفتها األساسية يف املعىن، فاملهمة اجليدة هي اليت تزاوج بني الشكل واملعىن            

  الصحة اللغوية والطالقة          ـاوإال صارت املهمة مهمة شكلية بدال من كو ،
 . وقيمةتواصلية، ومل يعد للدخل اللغوي معىن 

تعطي املهمة اللغوية التواصلية فرصة للمتعلمني؛ ليتأملوا الدخل اللغوي الـذي      التأمل الذايت .٩
ما يستخدمونه بالفعل، وما هو معروض علـيهم؛        : تعرضوا له، ويقارنوا بني   

 إىل الشكل اللغوي الصحيح، كما أـا تعطـيهم الفرصـة لتأمـل              الًوصو
 أثناء تأدية املهمة؛ ليدركوا مواطن الـصحة        منتوجام اللغوية اليت أنتجوها يف    

 .خلطأ فيما أنتجوهاو
تسعى املهمة التواصلية إىل تأصيل املعرفة النظرية بأشكال الـدخل اللغـوي،             تأصيل املعرفة .١٠

 يف االستخدام اللغوي، وذلـك مـن خـالل          ةوحتويلها إىل مهارة عملية آلي    
 إجياد منتج لغوي جديـد      استيعاب الدخل اللغوي، والوعي به، مث توظيفه يف       

 .من صنع املشاِرك يف املهمة اللغوية
ينبغي عند تصميم املهمة اللغوية التواصلية أن توفر الفرصـة للمـشاركني يف              االستثمار .١١

املهمة أن يستثمروا ما تعلموه واكتسبوه يف مواقف لغوية جديـدة؛ حبيـث             
ا هلا إىل مواقف أكثـر  ينطلق هؤالء املشاركون من املواقف احملددة اليت تعرضو  

اثراء واتساع . 
يراعى عند تصميم املواد التعليمية القائمة على املهام اللغويـة التواصـلية أن              مرونة التصميم .١٢

تصمم بطريقة مرنة، تسمح بوجود روابط وإحاالت وملفات إثرائية، تساعد          
ا ؛ ألن هـذ   اإلنترنـت الطالب على االستفادة من معطيات الشبكة العاملية        

  .بدوره يساعد الطالب على ممارسة اللغة والتواصل ا بشكل طبعي مرن
 

متر املهمة اللغوية التواصلية عند بنائها بثالث مراحل رئيسة، يتفرع منها خطـوات فرعيـة،               
  :يوضحها الشكل التايل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 
 

 
ـ         :  حتديد املهمة اللغوية التواصلية    -أوال دريب حيث يبدأ املعلم بتحديد املهمة التواصلية اليت يريد ت

الطالب عليها، واليت متكنهم من التواصل يف احلياة باستخدام اللغة بصورة طبعية، فقد تكون              
وصف صورة، أو كتابة تعليق، أو مقارنة، أو تعليل، أو قـراءة بعـض التعليمـات                : املهمة

  .إخل ...وتنفيذها، أو اكتشاف األخطاء
الدخل اللغوي املناسبة هلـذه املهمـة       إن حتديد املهمة أوال يساعد املعلم على حتديد أشكال             

إخل... تراكيب صرفية  - تراكيب حنوية  -مفردات       ر وتساعد املتعلمني على تنفيذواليت تيس ،
التعـرض،  : املهمة، وتوفر فرصة ساحنة الكتساب هذا الدخل اللغوي وتعلمه مـن خـالل            

  . وامللحوظة، واملمارسة
:  يريد املعلم إكساا وتعليمها لطالبه، فمثال حيـدد        وهي اليت :  حتديد أشكال الدخل اللغوي    -ثانيا

املفردات، والتراكيب املتوقَّع استخدامها يف املهمة، وال يشترط أن تتضمن كل مهمة كـل              
            هذه األشكال، فرمبا حيدد املعلم يف مهمته مثال بعض املفردات فقط، أو تركيبـ ا حنوي ا، ا معين

ائر أو الصفات مثال، ويكتفي بذلك فقط يف املهمـة          كأدوات االستفهام أو األفعال أو الضم     
اللغوية، ولكن الشرط األساس هو أال تتحول املهمة إىل جمرد تدريبات منطية على تركيـب               
لغوي معني، وبذلك تفقد املهمة وظيفتها األساسية يف حتقيق التواصل اللغوي؛ لذا يفضل أن              



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ة وكوا تؤدى يف سياق موقفي؛ مبا يبعدها        تكون املهمة تكاملية، مع االلتزام بتواصلية املهم      
  .عن التكلف واالصطناع

فيمكن حتليل أسلوب االستفهام مـثال      :  حتليل أشكال الدخل اللغوي إىل مهام لغوية صغرية        -ثالثا
وهكذا، ومهمـة مثـل     ... السؤال عن احلال   - السؤال عن املكان   -السؤال عن الزمان  : إىل

إخل؛ وذلك  ... حتديد احلجم  - حتديد الفروق  -يد األلوان حتد: وصف صورة ميكن حتليلها إىل    
ألن التحليل والتجزيء يساعد على تيسري تعلم تلك املهام واكتساا من ِقبِل متعلمي اللغة،              

. وأيضا ييسر األمر على املعلمني؛ حيث يساعدهم على تعليم تلك املهام وإكساا لطالـم             
   .)٢٣٣، ص٢٠١٤هداية هداية إبراهيم، (

املعلـم، واملـتعلم،   : طة بكل مـن  احيث حيدد املعلم األدوار املن    :  حتديد األدوار والضوابط   -رابعا
  . واجلمهور، مع حتديد الضوابط والقوانني اليت تضبط عملية السري يف تنفيذ املهمة

 
 

، وتفريـغ   حمكـي - مقروء-مسموعحيث يقوم املعلم ببناء النص      : و اختياره  بناء النص أ   -أوال
          فة داخل النص، مع حماولة أن يكون طبعيا قدر اإلمكان، وميكن    الصيغ أو التراكيب املستهد

    ا أن خيتار نصا دون أن يتدخل فيه، لكن يشترط أن خيتار املعلم الـنص             للمعلم أيضا تواصلي
كال الدخل اللغوي املستهدفَة، والذي حيقق أهداف املهمة اليت حددها          الذي يتناسب مع أش   

  .املعلم
 اليت ستتم يف    واخلطواتخلطوة يوصف املعلم كل األدوار      اويف هذه   :  إعداد سيناريو للمهمة   -ثانيا

  .املهمة؛ حبيث تأيت املهمة حمبوكة قدر اإلمكان، مع تقليل فرص العشوائية والتوقفات املفاجئة
 

 وهذه املرحلة هي من أهم املراحل؛ ألا اجلانب العملي التطبيقي الذي يظهر للمتعلم، وهي              
 التنفيذية العملية اليت يقوم ا املعلم داخل الصف، حيث يقوم املعلم باإلجراءات اليت يعرب               اخلطوات

  :يتعنها الشكل اآل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 

- 
          ا للمهمة املراد متريرهـا      ويتم ذلك بعرض نص مسموع أو مشاهد أو مقروء، يتضمن منوذج

للطالب وتدريبهم على تنفيذها، فلو كانت املهمة هي املقارنة مثال، ميكـن أن يكـون املـنظم                  
ارة عن نص مسموع أو مشاهد أو مقروء، يقارن بـني شخـصيتني أو مـوقفني أو                 التمهيدي عب 

إخل، ومن مث مير املتعلم بعملية املقارنة يف هذا املنظم مبا تتـضمنه مـن دخـل لغـوي                   ...منتجني
مستهدف، يساعده بعد ذلك على حماكاة هذه املهمة واستثمار هذا الدخل يف منتج لغوي جديـد                

  .لم يف هذا املنظم التمهيدييشبه ما تعرض له املتع
            ويفضل  الًا أصي  وهذا النص املعروض كمنظم ميكن أن يكون من إعداد املعلم أو يكون نص ،

؛ حىت يتم اكتساب اللغة بصورة طبعية عفوية غري متكلفة، وإذا كان مـن  الً ا أصي أن يكون نص
 - مفردات-أصوات: لطالب ا صنع املعلم فإنه يفرغ فيه أشكال الدخل اللغوي املستهدف مرور ا          

إخل بدون تكلف، وإذا كان أصيال، فعلى املعلم اختياره بعناية، حبيث يتضمن أشـكال              ...تراكيب
  .الدخل اللغوي املستهدفَة قدر اإلمكان

 
أو املقروء أو احملكـي      دون توقف للنص املسموع أو املشاهد        الًويكون متص : عرص مستمر  )  أ (

  .كمثري يقوم الطالب مبحاكاته بعد ذلك


 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 بعض  -حسب صعوبة النص  -وهنا يتم يف أثناء العرض الثاين أو الثالث         : عرض ولفت انتباه  ) ب (
التوقفات والتكرار لبعض أجزاء النص؛ للفت انتباه املـتعلم لـبعض املفـردات أو الـصيغ      

الصور، أو اإلميـاءات واإلشـارات، أو       : لم لذلك والتراكيب املستهدفة، وقد يستخدم املع    
إخل؛ وذلك بغرض لفت انتباه الطالب      ...التمثيل، أو النقاش السريع، أو اسمات واألشكال      

  .إىل هذا الدخل اللغوي املتضمن يف نص املهمة
- 

ول النص املقـدم    فردية، وثنائية، ويف جمموعات ح    :  حيث يتم عمل عصف ذهين ومناقشات     
  :تيةيف املنظم التمهيدي؛ وذلك دف توصل الطالب إىل املنتجات اآل

 الفهم العام للنص املنظم وألفكاره األساسية.  
 إعداد قائمة بأهم املفردات اليت وردت يف النص املنظم، واستنطاق معانيها.  
 ليةاالنتباه للصيغ والتراكيب املستهدفة يف النص، وإدراك وظيفتها التواص. 

 ويف هذه املرحلة يستعني املعلم بوسائل متعددة، تساعد الطالب علـى عمليـات العـصف      
إخل؛ ...الصور، واإلمياءات، والتمثيل، واـسمات    : الذهين والتخمني ملا ورد يف النص املنظِّم، مثل       

 . يوبذلك يستطيع الطالب أن يكونوا على وعي بالدخل اللغوي الذي مت متريره باملنظم التمهيد
- 

ويف هذه اخلطوة يتيح املعلم الفرصة للطالب ليتناقشوا يف جمموعات وثنائيات، أو يتناقـشوا               
مع املعلم، مع تدوين وتسجيل ما يتوصلون إليهم؛ وذلك دف زيادة وعيهم وإدراكهم للـدخل               

 حماكاة ما عـِرض علـيهم،   اللغوي والصيغ والتراكيب املستهدفة؛ ومن ثَم يسهل عليهم بعد ذلك         
  .وتقدمي منتج لغوي جديد بناء على املثريات اليت قُدمت هلم

 
حيث يتم تدريب الطالب على استخدام وتوظيف املفردات الـيت اكتـسبوها يف      : املفردات  ) أ(

: ك من خالل تدريبات خمتلفـة، مثـل       املرحلة السابقة يف سياقات متعددة وأكثر ثراء، وذل       
التوصيل، وإعادة الترتيب، والتكملة، واالستبعاد، والتصنيف، والعنقدة، وإعادة صياغة النص          

إخل؛ وذلك دف تثبيت هذا الدخل اللغوي من املفـردات يف  ...مع عمل بعض التغريات فيه    
 سـياقات تواصـلية،   حصيلة الطالب اللغوية، وأيضا توسعته وإثرائه من خالل توظيفـه يف  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وعنقدة هذه املفردات؛ وصوال ملستوى الفقرات املتكاملة واحلديث املتواصل، وليس جمـرد            
 .االكتفاء بكوا مفردات معزولة عن السياق التواصلي

حيث يتم التركيز على الوظيفة النحوية املستهدفة يف النص،         :  التراكيب أو الوظائف النحوية     ) ب(
   ا يف واليت تكون أكثر بروز   النص وتؤدي دور  ا مهما يف إمتام العملية التواصلية، وهنـا      ا وظيفي

يتم لفت انتباه املتعلم إىل هذا التركيب النحوي أو الصريف، وتدريبه على استخدامه وتوظيفه              
يف مواقف تواصلية مشاة؛ حبيث يكون على وعي ذا التركيب، ويـستطيع اسـتخدامه               

 . بصورة آلية
- 

 حيث يقوم الطالب مبحاكاة ما قُدم هلم من مثريات يف موقف جديد يشبه املوقـف الـذي                 
عِرض عليهم، فلو كان املنظم التمهيدي يدور حول املقارنة بني منتجني مثال، ميكـن أن تكـون                 

لـو  وهكذا، و ...احملاكاة اليت يقدمها الطالب هي املقارنة بني دولتني مثال، أو املقارنة بني حيوانني            
ا لشخـصية أو ـر أو   ، ميكن أن تكون احملاكاة هنا وصفًالًكان املنظم التمهيدي وصفا لصورة مث  

إخل، ويف هذه املرحلة يقدم املعلم الطالقة على الصحة اللغوية، حيـث يتـرك الفرصـة                ...صديق
         ال  ا غري التواصلية اليت   للطالب لالنطالق اللغوي من خالل التغاضي عن بعض األخطاء، وخصوص 

تؤثر يف فهم حمتوى الرسالة اللغوية، أما األخطاء التواصلية اليت تؤثر يف فهم الرسالة اللغوية، فـإن                 
املعلم يدوا على السبورة، وال يوِقف سري املهمة، ويف النهاية يناقش هذه األخطاء مع الطالب بعد                

  . هلا يف املنظم التمهيديتأديتهم للمهمة التواصلية اليت حتاكي املهمة األصلية اليت تعرضوا
- 

  :أيتويف هذه املرحلة يتم تعزيز وتطوير ما تعلمه الطالب من خالل ما ي
 تدريبات تواصلية تساعد على استخدام الدخل اللغوي املكتسب.  
 إجراء نقاشات يف جمموعات حول ما اكتسبه الطالب، وتطوير ما به من ثغرات وأخطاء.  
 ا من الدخل اللغوي املكتسبارات قصرية، حبيث يقيس كل اختبار جزًءاختب. 
            تقدمي بعض إستراتيجيات التغذية الراجعة، كاالستيضاح، والتحوير، والتقعيـد، والتـصحيح

 .إخل؛ لتعزيز وتطوير األداء اللغوي للطالب...الصريح، واالستنطاق
        ملا اكتسبوه من دخل لغـوي،       تكليف الطالب بعمل قوائم وخرائط مفاهيم وخمططات ذهنية 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وذلك من خالل العمل يف جمموعات تعاونية، حبيث تكلف كل جمموعة بعمل من ذلك، وتقوم               
 .بعرضه أمام الطالب؛ ليصبح اجلميع على وعي ذا الدخل اللغوي

- 

 : وذلك بتوسيع دائرة املهمة اللغوية إىل ما هو أوسع منها، مثل
 لخصات ملا مت عرضه وتقدميهتقدمي م.  
            اختالق مواقف مصطنعة ومفاجئة تشبه ما تدرب الطالب عليه؛ ليعيدوا تدوير مـا اكتـسبوه

  .وتعلموه يف هذه املواقف املصطنعة واملختلقة
 إتاحة الفرصة للطالب للتعبري احلر. 
 ة أكثر اتساعاتكليف الطالب بتنفيذ مهمات متشا. 
    ا       تكليف الطالب بعنقدة جمموعوسرد قصة   )سبع مفردات مثال  (ة من املفردات اليت مت اكتسا ،

أو حكاية أو موقف أو رأي أو مقال باستخدام هذه املفردات، شريطة طبعية احلـوار وعـدم                 
 .تكلفه

     ،ن يف النصوص الـيت مت عرضـهابلورة الطالب آلرائهم حول احملتوى الثقايف والفكري املتضم
 . ءة، أم مشاهدةمسموعة، أم مقرو: سواء أكانت



 
 قدم الباحث جمموعة من املواد التعليمية املصممة يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصـلية يف               

نـة يف املـستوى    مهمـة املقار -مهمة املقارنة يف املستوى املبتدئ  : (مستويات لغوية متباينة، وهي   
، وقد مت تناول ذلك ) مهمة الوصف يف املستوى املتقدم    - مهمة التعليل يف املستوى املتقدم     -املتوسط

  .)١(بالتفصيل يف ملحق الدراسة

                                   
.اللغوية التواصلية املهام مدخل ضوء يف التعليمية وتنفيذها املواد لتصميم تطبيقية مناذج: انظر ملحق الدراسة  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

  : أيتتوصي الدراسة احلالية مبا ي 
           ليمية اليت تقـدم    االستفادة من مدخل املهام اللغوية التواصلية يف تصميم النشاطات واملواد التع

 .ملتعلمي العربية لغة ثانية يف جل مهارات اللغة وعناصرها يف املستويات املختلفة
              االستفادة من مدخل املهام اللغوية التواصلية كإستراتيجية تدريسية، يتم من خالهلا اكتـساب

نفيـذ  اللغة وتعلمها، وزيادة الدخل اللغوي للطالب من خالل املمارسة والتفاعل يف أثنـاء ت             
 .املهام

                  عقد دورات تدريبية ملعلمي العربية لغة ثانية علـى تـصميم املقـررات واملـواد التعليميـة
 .وإستراتيجيات وطرائق التدريس املرتبطة ا يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصلية

                 مراعاة املعىن والسياق يف تعليم العربية، دون التركيز على الشكل فقط الذي يقـدم الـدخل
 .لغوي من خالل أمثلة جزئية مبتورة من سياقها املعنويال
 مراعاة الطالقة من جهة، والصحة النحوية من جهة أخرى: املوازنة يف تعليم العربية بني. 
               التركيز على التدريبات التواصلية اليت تثبت وتعزيز الدخل اللغوي الذي يكتسبه متعلم اللغـة

 .الثانية
     ليم العربية، فالطالب يستمع، ويتحدث، ويقرأ، ويكتب مراعيـا         خماطبة احلواس املختلفة يف تع

 .األمناط الثقافية املختلفة
                إتاحة فرص احلوار واملمارسة واملشاركة الفعالة ملتعلم اللغة الثانية يف أثناء تدريس اللغة الثانيـة

 .من خالل مدخل املهام اللغوية التواصلية
      ي املناسب والقابل للفهم عنـد تـصميم املـواد      االهتمام بعمليات ضبط وحتديد الدخل اللغو

 .التعليمية القائمة على املهام اللغوية التواصلية وتنفيذها يف فصول تعليم العربية لغة ثانية
 

 :تية يقترح البحث احلايل املوضوعات البحثية اآل
          جات اللغوية لدى متعلمي العربية     التعلم القائم على املهام اللغوية التواصلية وأثره يف إشباع احلا

  .لغة ثانية
           حتديد صعوبات التواصل الشفهي لدى متعلمي العربية لغة ثانية يف أثناء تنفيذ املهام اللغويـة يف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .املستويات املختلفة
 التعلم القائم على املهام وأثره يف تنمية مهارات اإلنتاج الكتايب لدى متعلمي العربية لغة ثانية. 
  يف ضوء مدخل املهام اللغوية التواصلية ودوره يف زيادة الدخل اللغوي لدى الطالبتعلم اللغة. 
                االنغماس اللغوي ومدى حتققه يف ضوء استخدام املهام اللغوية التواصلية يف تعليم العربية لغـة

 .ثانية
 ثانيةالتعلم القائم على املهام وأثره يف تنمية مهارات التواصل الشفهي لدى متعلمي العربية لغة . 
 املهام اللغوية التواصلية وأثرها يف اكتساب املفردات اللغوية لدى متعلمي العربية لغة ثانية. 
 املهام اللغوية التواصلية وأثرها يف مستوى القلق اللغوي لدى متعلمي العربية لغة ثانية. 
 املختلفةاملهام اللغوية التواصلية وأثرها يف توجهات متعلمي اللغة الثانية يف املستويات . 
                فعالية برنامج قائم على املهام اللغوية التواصلية يف تنمية مهارات االستماع والتحـدث لـدى

 .متعلمي العربية لغة ثانية
                  برنامج مقترح قائم على املهام اللغوية التواصلية وأثره يف قناعات متعلمي العربية لغـة ثانيـة

 .وتوجهام حنوها
     وية التواصلية وأثره يف تنمية مهارات االسـتعداد اللغـوي لـدى            التعلم القائم على املهام اللغ

 .متعلمي العربية لغة ثانية
 

 
   
  
 ؟) لوريل وهاردي( املقارنة بني شخصني: حتديد املهمة  
 أهداف املهمة:  

  .بة بني لوريل وهاري بدقة من خالل الصورأن تقارن الطال   -١
  .أن تستخدم الطالبة أفعل التفضيل يف املقارنة بني لوريل وهاري   -٢
  .أن تكتسب الطالبة بعض املفردات اجلديدة   -٣
أن تكتب الطالبة مجال حتوي أفعل التفضيل من خالل املقارنة بـني الـشتاء والربيـع                   -٤

  .والصيف يف اململكة وجنيف

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  املهمةحمتوى:  
  .للوريل وهارديجمموعة صورة خمتلفة = 
  .لوريل وهاردينص مقروء يتحدث عن صفات = 
كطويل، وقصري، وحنيـف، ومسـني،      (، ومفردات   )أفعل التفضيل (صيغة لغوية مستهدفة    = 

  ).إخل...وثقيل، وذكي وغيب
 خطوات تنفيذ املهمة: 

ا يتحدث عـن صـفات لوريـل        تعرض املعلمة على الطالبات نصا مقروء     ): منظم متهيدي (
  :وهاردي ويشمل على أفعل التفضيل

  
  
  
  

  

 



 

 
 

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

صامتة، مث تطلـب    ) فردية(تطلب من الطالبات قراءة النص قراءة       ): عصف ذهين واستنطاق  (
، حـضورا،   فريق(: من بعض الطالبات قراءته قراءة جهرية، بعدها تشرح املعلمة املفردات الصعبة          

 .م ملعرفة كلمة ساخر، وتطلب منهم الرجوع للمعج)املفرط
   ــورة ــة ص ــرض املعلم ــارديمث تع ــل وه    للوري

وتسأل الطالبات كيف يبدو لوريل بالنسبة هلاردي مـن         
  حيث الطول؟ 

          مث تعرض املعلمة صورة أخرى هلم يتضح فيها فرق آخر ،
وتسأل الطالبات كيف يبدو هاردي بالنسبة للوريل مـن     

  حيث احلجم؟ 
     ا الطالبات على الـسبورة  تدون املعلمة املقارنة اليت ذكر  

  .مع ترميزها باللون األمحر) إخل ...أطول أقصر،(
 مث تناقش املعلمة الطالبات يف:  

  اليت دلت على أفعل التفضيل؟) املرمزة(الكلمات = 
  يها؟ أو ما الذي جيمعها؟فماذا تلحظني = 
  ما الوظيفة اليت تؤديها؟= 
       موعات وتطلب منهن استنباط املقارنة بني لوريل وهاردي جبمـل  مث تقسم املعلمة الطالبات

مستخدمات أفعل التفضيل املوجود يف النص املقروء، مث تدون املعلمة املقارنات اجلديدة علـى        
لوريـل  / لوريل أكرب من هاردي   / لوريل أغىب من هاردي   / هاردي أذكي من لوريل   (السبورة  

   .)إخل...هاردي أبقى من لوريل عمرا/ أقدم من هاردي
          نتعيد املعلمة عرض النص املقروء بدون توقف مع حماولة لفت انتبـاه الطالبـات واسـتثار

التلميح باإلشارة، أو   : اليت حتتمل مقارنة ومل تتوصل هلا الطالبات وذلك من خالل         ) للكلمات(
، أو ترميزها بلون أو خط، أو من خالل التعرف على الضد؛ ليتم التوصل هلـذا  )الكلمة(متثيل  
  .لاجلدو
     
لوريل ميثل الشخصية  األحنف

  لوريل أحنف من هاردي هاردي هو األمسن السمني األحنف
 هاردي أمسن من لوريل أو

هاردي الذي حياول أن  األذكى
لوريل الذي يتميز  األغىب يظهر مبظهر األذكى

 .بالغباء املفرط
  هاردي أذكى من لوريل

  من هارديلوريل أغىب أو



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تعرض املعلمة جمموعة من الصور املختلفة للوريل وهاردي واليت تتضمن صـفات            ): تثبيت(
  . متعددة هلما

  
        تطلب املعلمة من الطالبات يف كل جمموعة

املقارنة بني لوريل وهاردي جبمل حتـوي       
 -احلجم: (أفعل التفضيل وذلك من خالل    

  .مة لكل مجلة على السبورةمع تدوين املعل)  الشعر- الوزن-االبتسامة
                ن، وتـدوينال لنقاش الطالبات فيما بينهن، أو مع املعلمة، واإلجابة عن استفـسارافتح ا

أفعـل  مجيع ما مت التوصل إليه يف السبورة ومناقشتهن فيه إىل أن تضمن املعلمة تثبيت تركيب  
  .  لدى الطالباتالتفضيل

 )همة السابقة مبهمة جديدة من خالل املقارنة بني اثنتني          تقوم الطالبات مبحاكاة امل    ): =حماكاة
 : من زميالن يف الصف واحدة من اجلنسية األفريقية وأخرى من اجلنسية اآلسيوية

 

 
 

 
 :  تكون املقارنة من حيث-١
 ).تعاونية( أن تنفذ يف جمموعات -٢

أثناء التنفيذ، وبعد االنتهاء من املقارنة      يف  طاء الطالبات   ويف هذه األثناء تقوم املعلمة مبتابعة أخ      

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .تناقشهن باألخطاء الاليت وقعن ا وتصوا
  :على حنو) فردية(تعزز املعلمة ما تعلمته الطالبات من خالل اختبارات قصرية ): التعزيز(

:  مـن خـالل    استخدمي أفعل التفضيل يف املقارنة جبمل بني الليل والنهار يف فصل الـشتاء            ) ١(
  )الطول، الطقس، اهلدوء(
١...................................................../  
٢...................................................../  
٣...................................................../  

)٢( ا حتت أفعل التفضيلضعي خط: 
  .مخالد أقوى من عمر يف اجلس/ ١
  .نورة أفضل من فاطمة يف التحدث/ ٢

 :املئي الفراغ بأفعل تفضيل مناسب )٣(
  .من فهد يف الطباعة على احلاسوب............ سعد/ 1
  .يف الدرجات الفصلية.........سارة هي/ ٢
  ).مع االلتزام بتقدمي تغذية راجعة من قبل املعلمة (
 

مـع العلـم أن   ( الشتاء والربيع والصيف يف اململكة وجنيف      عرض نص مسموع يقارن بني      / ١
  : ، وهذا هو رابط النص)النص ال حيوي أفعل التفضيل

http://learnarabiconline.ksu.edu.sa/Unit١٠/Lesson١- ١- ١/١٠.aspx  
    مقارنات مـن الـنص املـسموع    ثالثتقدمي  ) بشكل فردي (من الطالبة   تطلب املعلمة 

  .مستخدمة اسم التفضيل الذي تعلموه
 مجل مقارِنة من خالل البيئة األسرية       ثالثكتابة  ) بشكل فردي (تطلب املعلمة من الطالبات       / ٢

أطـول،  ). (مفردات، واسم التفـضيل   (للطالبات مستفيدة من الدخل اللغوي الذي تعلمته        
  ).إخل...صر، أكرب، أصغر، أكثر، أقل، أثقل، أخفأق

مع العلم أن املقارنة يف الـصورة ال        (عرض صورة حتوي مقارنة بني عدة وسائل مواصالت           /٣
  ). حتوي أفعل التفضيل

      مقارنات من الصورة مـستخدمة      ثالثتقدمي  ) بشكل فردي (تطلب املعلمة من الطالبة 
  . اسم التفضيل الذي تعلموه



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  

  
   
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
  
  

 
 ـهمة اللغويةحتديد الـم : 

 . تعليل أسباب كثرة النوم واخلمول
 أشكال الدخل اللغوي للمهمة : 

o  فاء الـسببية / الم التعليل/ حىت /كي  ) /ألن(أن  (أدوات النصب   : قواعد حنوية + (
 حروف اجلر

o ا : أساليب شائعة يف التعليلظريمن وجهة ن/ ملا تسببه/ لعل / برأيي/ غالب... 
o مفردات معجمية: 

خلمول، الغـدة الدرقيـة، املهـدئات، االكتئـاب،         ااهلرمونات، مرحلة البلوغ،    (
األنفلونزا، الوبائي، خلل، السهر، انغالق، جمرى، مهـرب، النـسيان، اللجـوء،            
الدهون، التهابات، األدوية، االضطرابات التنفسية، املواد املنومة، القلق، األمراض          

 )النفسية، املزمن
o مفردات لغوية: 

  .كسل× نشاط/ مرض × صحة /تعب× راحة / سهر × نوم : تضاد
 .توتر= قلق /شديدة= ماسة / كسل= مخول /اضطراب= خلل :ترادف

 
 أن تعلل الطالبة لكثرة النوم والشعور بالنعاس. 
         بات، االحتمال،  التعليل باإلث (أثناء التعليل   يف  أن توظِّف الطالبة أحد أساليب إبداء الرأي

 ...).النفي
 أن تستنبط الطالبة مرادفًا للفظ مخول. 
 ...).من أسباب، أتوقع، برأيي(أن تستخدم الطالبة أساليب جديدة للتعليل مثل  -١
 .أن حتلل الطالبة كثرة النوم بسبب الشخري بأسلوا -٢

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .أن تعدد الطالبة بعض أسباب كثرة النوم -٣
 .ليل آخر لكثرة النوم من وجهة نظرهاأن تصوغ الطالبة مجلة حتتوي على تع -٤
 .من خالل املعجم) االكتئاب(أن تستخرج الطالبة معىن كلمة  -٥
 .قبل مجلة التعليل أو ذكر السبب) ؛(أن توظف الطالبة استخدام الفاصلة املنقوطة  -٦
 .أن تستنبط الطالبة أحد أسباب كثرة النوم لديها -٧
 . ثرة النومأن تبتعد الطالبة عن األسباب اليت تؤدي إىل ك -٨

 
    

 مقطع فيديو االستماع، التحدث الحظ مث أجب التنفيذ

 
https://www.youtube.com/watch?v=4MC-xU6g-0s     

  
 

    
 نص منظور القراءة، التحدث احلوار واألسئلة التنفيذ

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 لذلك؟عللي . بعض األمراض كاألنفلونزا والتهاب احللق للنعاس والرغبة للنومتؤدي 
 ما سبب كثرة نوم املرضى النفسيني؟ 
  ؟واخلمولما رأيك بارتباط فصل الشتاء بكثرة النوم 
  فسري إجابتكالنوم؟هل للشخري عالقة بكثرة . 
  

 



 

 














 
 





 
 

 
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   
تسببه مـن تـأثريات علـى التـنفس         ملا  

  الم التعليل .واضطرابات يف النوم

ألن هذه األمراض من كسل ومخـول يف        
  أعضاء اجلسممجيع

   أنالالم 
  )ألن(

  فاء السببية فيتسبب مبيل شديد للنوم 
  كي كي يهربوا من عاملهم املؤمل
  حىت .حىت يبتعدوا عن التيار البارد

 احملتوية على املهدئات    املداومة على األدوية  
 واملواد املنومة يزيد من كثرة النوم

التعليل بذكر سبب 
  واحد

ويرجع ذلك إىل عدة أسباب لعـل مـن         
السمنة العالية وزيادة الـدهون يف      : أبرزها
 اجلسم

التعليل بذكر عدة 
  أسباب

وغالبا ما تؤدي االضطرابات النفسية القلق      
 إذ والتوتر واالكتئـاب إىل كثـرة النـوم       

 . يعتربونه مهربا للراحة والنسيان

التعليل بذكر 
  .السبب الغالب

 )التغليب(
 

وبرأيي إن فصل الشتاء يعد سـببا رئيـسا     
 للجوء الكثري من الناس للنوم الكثري

التعليل بذكر الرأي 
  .اخلاص

ويكثر النوم بصورة خاصة لدى من يعانون       
من الشخري؛ إذ يتعـرض جمـرى اهلـواء         

شكل كامل أو متقطع، وهـذا      لالنغالق ب 
بدوره يؤدي إىل اضطراب التنفس وعـدم       
القدرة على النوم املستمر املريح مما يـؤدي   

 إىل الرغبة يف فترات أطول من النوم

التعليل بأسلوب 
  حتليلي

   
ه أثر   يف ساعات متأخرة ل    وم كثرة السهر والن    )مهارة حتدث، استماع، كتابة   ) (تثبيت وإثراء (  .٣

جيـب  ( كلمـة  ١٥٠ ال يقل عـن     فيما(عللي لذلك    سليب على أفراد اتمع صغارا وكبارا     
  . )التعليل حروف اجلر أثناء  من٣و من أدوات النصب ٤استخدام ما ال يقل عن 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 =                ال لنقاش الطالبات فيمـا بينـهن، أو مـعحل السؤال بشكل فردي مث فتح ا

مة، واإلجابة عن استفساران، وتدوين مجيع ما مت التوصل إليه يف السبورة ومناقـشتهن              املعل
  . فيه إىل أن تضمن املعلمة تثبيت قدرة الطالبات على إبداء الرأي وإعطاء تعليالت منطقية

........................................................................................................................

.................................................................................................... ....................

.................................................................................................... ....................

........................................................................................................................  

  :) حتدث، استماع، كتابة، قراءةمهارة() حماكاة( - ٤

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

       
 جمموعات جمموعة تطرح السؤال وجمموعة جتيـب وجمموعـة          ٤تقسيم القاعة   :)  من خالل 

  (اإلجابةتدون اإلجابة وجمموعة تعرض 
 ولكـل  ... يات خمتلفة وأعراق متباينة  يف القاعة الدراسية توجد عدة طالبات من جنس       : القضية

 ....طالبة هدف من جميئها املعهد لتعلم العربية
   وما مشاريعك املـستقبلية بعـد   أهدافك؟ ما   العربية؟ما أسباب جميئك املعهد لتعلم      : السؤال 

 الدراسة؟
.........................................................................................................................

.................................................................................................... .....................

.........................................................................................................................

.................................................................................................... .......  

.................................................................................................... .....................

........................................................................................................ ............ 
    : 

  : أن تكون األسباب اليت تطرحها اموعة- ١
  )صادقة من القضية، منطلقة(

   (.عرضها+ تدوين اإلجابة+ إجابة+  قضية وتساؤلطرح) تعاونية أن تنفِّذ يف جمموعات -٢
 توظِّف الطالبة استعمال أدوات النصب وحروف اجلر أثناء التعليل، باإلضافة إىل ما ختتاره من               -٣

  .أساليب التعليل الشائعة يف العربية
 أثنـاء التنفيـذ، وبعـد    )راجعة تغذية( ويف هذه األثناء تقوم املعلمة مبتابعة أخطاء الطالبات         

  . وقعن ا وتصواالاليتشهن باألخطاء االنتهاء تناق
)   ((  ( 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

   استمع للنص مث أجب من وجهة نظرك–أ 
https://www.youtube.com/watch?v=J1VbI0nzQk4 )د١:٤١ع  املقطمدة (  

  . ملاذا وليد ومهند طالبني خمتلفني– ١
.....................................................  
.....................................................  
.....................................................  

.....................................................  
  . علل لضرورة تقومي مستوى الطالب من خالل اختبار قياس-٢ 

.....................................................  

.....................................................  

.....................................................  
.....................................................  

  : علل بذكر السبب–ب 
  حثنا اهلدي النبوي على النوم على اجلانب

  ... األمين وجعل النوم على البطن مكروها
  عللي بذكر أسباب الندب وأسباب املنع 

 أسباب لكل منهم باستخدام أداة تعليـل      ٣املطلوب  (
  ) خمتلفة لكل سبب

  
  :مينأسباب استحباب النوم على اجلانب األ

 ........................................................................................ 
 ........................................................................................  

  :أسباب كراهية النوم على البطن
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 

 

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 

 

 

  : أكمل الفراغ بذكر تعليل علمي مناسب-جـ 
 :حلم اخلرتير حمرم على املسلمني ألنه .١

....................................................................................  
....................................................................................  

  :يكثر تساقط الشعر لعدة أسباب منها. ٢ 

................................................................................  
................................................................................  

  
عرض نص مسموع يشمل تقرير عن سقوط األندلس 

https://www.youtube.com/watch?v=FHqsrEcaRAU&feature=youtu.be  
  ) د ٣:١٩ املقطع مدة(

بعد استماعك املقطع السابق اكتيب نـصا       = 
  )كلمة ٢٠٠:( قصريا يتضمن تعليل مناسب ملا يلي

 ملاذا سقطت األندلس؟ 
         هل كان الصراع الـديين يف األنـدلس

ا يف سقوطها؟سبب 
    ا عن بقيـة    هل انفصال األندلس جغرافي

  يف فنائها؟الًعريب كان عامالوطن ال
       هل الوجود اإلسالمي يف األندلس كانت

جتربة منت وتطورت مث أحبطت وخارت      
قواها عندما ختلت عن األسـس الـيت        

  عليها؟قامت 
............................................................................  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
  
  

ري عن مشاعرهن دون خوف أو تردد، من خـالل      تشجيع املتعلمات على التعب   : حتديد اهلدف 
  .فعاليات لتعزيز وصف املشاعر

 
  .اسم املفعول: التركيب الصريف/ . احلال:  التركيب النحوي

  .يبتهل، الجئون، يرزح، فو، وطأة، معاناة، ممتعة: املفردات
 

  . أجواء عيد الفطر يف بعض الدول اإلسالمية: ديو بعنوانفلم ڤي: املواد املستخدمة
  https://www.youtube.com/watch?v=EvIiM٥Vk٧١g: يتعلى الرابط اآل

 
 » فو قلوب املسلمني ويتوجهون مجيعا يف      .. مكة املكرمة صالة العيد مـستقبلني     حيث 

  .هذه البقعة الطاهرة
 م حىت يقول أحدهم لآلخركل عام وأنتم خبري: وما أن ينتهوا من صال.  
         كانوا خالل األيام املاضية يبتهلون بالدعاء لألمة اإلسالمية وللشعب السوري الذي يرزح

  .حتت وطأة القصف واملعاناة
   يقتهم، فالعيد من شعائر املسلمني، واحلزن      حيتفلون بالعيد على طر   .. هنا الجئون سوريون

  .والصعوبات ال تعين حبال من األحوال عدم الفرح حبضوره
  تكون أسواق احللوى والثياب واملكسرات على أمت االستعداد ولن خيلو بيت       .. هنا العراق

  .منها يف العيد
          ا ال بالد، ومع وجود أيام العيد راحة للكبار ومتعة لألطفال، رغم كل التحديات اليت مير

  .املنتزهات الكبرية يف بغداد فإن األحياء تعتاد على أن تفرح األطفال على طريقتها
                 كلٌ يستعد على طريقته للعيد، حىت أن ساعات ما قبل العيد تكون ممتعة تارة وشاقة تارة

  .»املهم أن املسلمني يثبتون أم أمة واحدة. أخرى
 أجواء العيد يف بعض الدول اإلسالميةمشاهدة مقطع ڤيديو يصف : نشاطسري ال .  

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 املسلمون يف مكة: املشهد األول.  
 املسلمون يف سوريا: املشهد الثاين .  
 املسلمون يف العراق: املشهد الثالث. 

 
 كاملة مستمرة بدون انقطاع: املشاهدة األوىل.  
  لفت انتباه املتعلمة   يف  يكون فيها توقفات يف عدة مواضع ترغب املعلمة         : يةاملشاهدة الثان

 .إليها، وتركز هذه الوقفات على وصف مشاعر املسلمني
  .حددت باللون األمحر يف النص السابق: مواضع التوقف

  .االستماع: املهارة املستخدمة
 

  . حوار، جدول، صور:املواد املستخدمة
 :نقاش توضيحي وحوار حول حمتوى النص: أوال: نشاطسري ال

تطرح املعلمة بعض األسئلة على املتعلمات الستنطاقهن حول أجواء العيد يف بعـض الـدول     
 :يتاإلسالمية، ميكن طرحها كاآل

 ن يف الڤيديو؟و أين يعيش هؤالء األشخاص املوجود 
  فاهلم بالعيد؟أثناء احتيف  هل كان عليهم قيود 
 ما مشاعر املسلمني يف العيد؟  
  ماذا يفعل املسلمون صباح العيد؟  
 كيف حال الالجئني السوريني يف العيد؟ 

اهلدف منها الوصول إىل املفردات اليت تصف املشاعر، واملفردات الغامضة لدى املتعلمات مع             
  .زويد املتعلمات اتيف التركيز على التراكيب النحوية والصرفية اليت ترغب املعلمة 

بعد وصف املتعلمات ملا شاهدنه مـن       : نقاش حول أهم املفردات اليت وردت يف النص       : اثاني
خالل األسئلة املعطاة، يدور نقاش حول أهم املفردات غري املفهومة وتوضيحها بشرحها يف سـياق       

تقوم الطالبة بإنـشائه، مث الـشرح   ا من املعلمة، وآخر تشترك فيه املعلمة واملتعلمة، وثالثًا    أوليّ الًمثا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  :يتبالتعريف، مث الشرح بوسائل أخرى متنوعة، كما يف اجلدول اآل
   

  
يبتهل املسلم إىل   - يبتهل .١

ــالته  اهللا يف صـ
  .داعيا

يرفع املسلم يديه   -
  ......إىل السماء

-
................ 

جيتهد : مبعىن
 . يتضرعو

  يدعو :املرادف-
  الصورة-

 
 غادر الالجئون   - الجئون .٢

  .بالدهم مودعني
ــسوريون يف -  ال

ــسا  فرنــــ
  .........هم
-

................ 

مـن  : مبعىن
ــري  الذ بغ
وطنه فرارا  
من اضطهاد  

 .أو حرب

هؤالء هم الالجئون السوريون الذين فروا      : املثال-
  .إىل األردن يف خميمات الزعتري

  ةالصور-

 
 يــرزح الفــرد - يرزح .٣

ــدافع   ــت امل حت
  .مستسلما

املريض ........ -
  .حتت وطأة األمل

 

ــىن : مبعـ
 يرضخ

  الصورة-

 
ــوب - فو .٤ ــو قل ف

ــسجونات إىل  امل
  .لقاء أطفاهلن

روح ........ -

مبعىن تشتاق  
 ومتيل

ـ       - متثلـه  (سافر   مشهد متثيلي للقاء أم بولدها امل
  )متعلمتان بتوجيه من املعلمة

  جمسم على شكل قلب -



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   
  

  .املسلم إىل العبادة
-

................ 

 
ــيش - وطأة .٥  تعـــ

املستعمرات حتت  
  وطأة املستعمر

يعيش املـريض   -
ــت ........ حتـ

  .املرض
-............... 

مبعىن ضغط  
 وشدة 

مناقشة حول وقوع فلسطني حتت وطـأة       : املثال-
ـ      . إسرائيل ض تطلب املعلمة من املتعلمات ذكر بع

   نيالفلسطينيصور االضطهاد والتدخل يف حياة 
 . الًمنع الصالة يف املسجد األقصى مث* 

تولد االبتـسامة   - املعاناة  .٦
ــاة  ــط املعان وس

  باهتةً
املتاعب ....... -

  .ليبلغ اد
-............... 

املكابــدة 
ــسوة  والق

 واألمل

  معاناة الفقر واجلوع:  مثال-
  بني الصورتني معرفة املعىن باملقارنة -

 
حكت اجلـدة   - ممتعة .٧

  .قصص ممِتعة
ــت -  كانـــ

  ............اللعبة
-............... 

جيلب املتعة  
  والفرح 

 

  مملة: الضد-
  القصص املمتعة:  املثال-

  قصة عدنان ولينا 

 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 والكالمالكتابة : املهارات.  
 املفردات وقد مت وضعها يف التراكيب املراد تزويدها للمتعلمني من خـالل الـشرح              : العناصر

النطـق  (باإلضافة إىل عنصر    ). الفعل الالزم واملتعدي، احلال   : (بالسياق، وهذه التراكيب هي   
ها والذي يكون التركيز عليه عن طريق النطق الذي تكتسبه املتعلمة من خالل حديث            ) والتنغيم

  .مع معلمتها وزميالا يف املوقف التواصلي
 
  .أوراق عمل، بطاقات فيها صور خمتلفة، بطاقات حتوي كلمات: املواد املستخدمة

تقدم املعلمة للمتعلمات تدريبني لكل عنصر، األول منها للتثبيت والثاين لإلثراء           : سري الفعالية 
  .والتوسعة

 
من خالل البطاقات املعروضة أمامك، اربطي بني الصور التالية وما يتناسب معها من اجلمل       -١

 .اليت تصف مشاعر الصورة وتدل عليها
 
  
  
  

  
  
   
   
  
  
   
  




 





 

 ممتعةلعبت مع والدها لعبة 
 وكانت تطلق ضحكات

 مسموعة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 :استعملي الكلمات التالية يف كتابة قصة عن حال طفل يتيم بعد وفاة والديه -٢
  )ة، ممتعة، حيزن، وطأة، املعانايبتهل(

 

 :احلال .١
يستخدم هنا آلية السؤال للتعرف على احلال والوصول إىل القاعدة، إضافة إىل تقدمي منـوذج               

 : يكمل الفراغات التالية يف ضوئه
     

كيف شربت 
منصوب وعالمة نصبه  املاء اصافي شربت املاء صافيا املاء؟

 الفتحة

كيف أتى الرجل 
 إىل بيته

أتى الرجل إىل 
 ............... .......... .......... ........بيته

ملاذا ذهب الولدان 
منصوب وعالمة نصبه  الولدان مريضني ذهب الولدان مريضني إىل الطبيب

 الياء ألنه مثىن
كيف حضر 
 املهندسان؟

حضر 
 ............ ......... ......... .........املهندسان

كيف سافر 
 الرجال إىل مكة؟

سافر الرجال إىل مكة 
 الرجال معتمرين معتمرين

منصوب وعالمة نصبه 
الياء ألنه مجع مذكر 

 السامل
كيف عاد 
الطالب من 

 الرحلة؟
عاد الطالب من 

 ............ ........ ........ .......الرحلة

كيف رأيت 
 دات؟املشاه

رأيت املشاهدات 
 املشاهدات مستمتعات مستمتعات

منصوب وعالمة نصبه 
الكسرة ألنه مجع مؤنث 

 سامل
كيف هربت 
 السجينات؟

هربت 
  ............. ......... ........ ........السجينات

 
  : من خالل األمثلة السابقة تصل املعلمة باملتعلمة إىل القاعدة اليت تنص على

و وصف يذكر لبيان هيئة صاحبه عند وقوع الفعل ويسأل عنـه بكيـف،              ه: تعريف احلال 
  .النصب: وحكمه

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  


 

  :اسم املفعول .٢

 
    

 ثالثي مسع مفْعول مسموع احلق صوته مسموع
جعلهم كعصف 

أْكُول أْكُولمم .......... ....... ....... 

  إنك ملن املُرسلني
 

  
 املُرسلني

وزن املضارع مع إبدال 
حرف املضارعة ميما 
مضمومة وفتح ما قبل 

 اآلخر

  
 أرسل

  
 غري ثالثي

هذا مغتسل بارد 
  ......... ......... .......... مغتسل وشراب


 

  اسم يشتق من الفعل املبين للمجهول للداللة على وصف من يقع عليه الفعل: تعريفه
على وزن مفعول، ومن غري الثالثي على وزن املضارع مع إبـدال        : من الثالثي : كيف يصاغ 

  .حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر


 
 

  
األخالق الكرمية أساس النجاح، فاحرصوا عليها أيها الناس إذا أردمت أن تتحقق لكم السعادة،            

يا زائلة، فما اتصف شعب باألخالق      واعملوا دائبني جبد تتحقق آمالكم، واعملوا عمال صاحلا فالدن        
  .الفاضلة إال عز وساد، وكان أبناؤه مرفوعني، وحققوا كل ما يتمنون

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 استخرجي من النص : 
   وصاحبهاالًحا

  اسم مفعول 
 أعريب ما حتته خط. 

  .القراءة الصامتة، والكتابة: املهارات
  .املفردات والتراكيب: العناصر

 
ملتعلمات هذه املهمة مبهمة حقيقية، وتعد احملاكاة املهمة األدائية الكربى، وهـي إمـا   حتاكي ا 

  .حماكاة ختيلية، أو حماكاة بناء على مثري، وسنستخدم يف هذه اخلطوة احملاكاة التخيلية
: تطلب منهن يف الورقة األوىل    : توزع املعلمة على املتعلمات كل متعلمة ورقتني      : نشاطسري ال 

نسخ ما كُتب يف الورقة األوىل، مع عدم كتابة االسـم  :  الورقة الثانيةعزيز، ويفإىل  ) الةرس(كتابة  
  . رساليت إىل من أحب الصريح للمرِسل واملرسل إليه، والرسالة بعنوان 

 
 أن تتعود املتعلمات على وصف مشاعرهن حبرية تامة وبال خجل أو تردد. 
 ميالت يف القاعة الصفيةخلق روح املودة والتآلف بني الز.  

 تأخذ املعلمة ورقة من كل طالبة وتدع األخرى حبوزة املتعلمة، وتضعها يف صندوق ومن مث               
تلتقط عددا من الرسائل ومن خالل لعبة الطائر يتم ربط الرسالة يف منقار الطـائر وإطالقهـا يف                  

ة وتقرأها علـى زميالـا،      سقف القاعة الصفية والطالبة اليت يسقط الطائر عندها، تستلم الرسال         
  .وكأا موجهة هلا

  .الكتابة، والقراءة: املهارات
  .املفردات، والتراكيب، واألصوات: العناصر

 
، حيث توزع املعلمة    )تقومي النظري (تصويب األخطاء من خالل الزميالت      : الًأو: نشاطسري ال 

  . وتطلب منهن تصويب الرسالة اليت بأيديهنالرسائل بشكل عشوائي على املتعلمات

 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
بعد التصويب تعطي املتعلمة مهلة ثالث دقائق إلعادة ما كتبنه مع تعديل األخطـاء الـيت مت             

  .التنبيه عليها
 

تنقل املتعلمة من البيئة الصفية إىل البيئة احلياتية كأن تدعو املعلمة املتعلمات إىل             : لنشاطسري ا 
رحلة إىل حديقة زهور، حيث يوجد ألوان من الزهور، وتطلب منهن أن خيترن اللون احملبب هلـن                 

  .ومباذا يشعرن حياله
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
 

 
   إكيدرعبدالرمحن. د

  مؤسسة االنتماء، جامعة القاضي عياض
 مراكــش، املغــرب

 
     ـا ا يف السبل الكفيلة لالرتقاء باملنظومة التعليميـة،         لقد أصبح من الالزم التفكري جديلكو 

ت احلاجة اليـوم ماسـة   دالعصر، فقد غضرورة لالخنراط يف جمتمع املعرفة واالنفتاح على حضارة      
أكثر من أي وقت مضى إىل إعادة النظر يف نظمنا التربوية اليت مازالت جتـنح حنـو التقليديـة يف          
مناهجها وبراجمها وطرق تدريسها، فالتطورات الدولية احلاصلة فرضت على مجيع املـستويات أن             

صال والتواصل، حىت نتمكن من مواكبـة        وما يرتبط ا من وسائل االت      للتقنيةتعطى الكلمة اآلن    
  .التطور، ونضمن بذلك تأمني جودة النظام التعليمي واالرتقاء ذه املنظومة

اليت من أحدث املقاربات التربوية   la pédagogie inverséeالبيداغوجيا املعاكسةوتعد 
 الرفـع مـن جـودة    تعتمد على االستفادة من الطفرة املعلوماتية، وما حققته من قفزة نوعيـة يف          

. التعلمات يف العديد من الدول اليت تبنتها يف مناهجها الدراسية، وما أفرزته من نتائج كمية ونوعية               
 األمريكية إريك مـازير     Harvard دهارفارويعود فضل ظهور هذه املقاربة ألستاذ الفيزياء جبامعة         

Eric Mazur  ألورويب وكنـدا هـذه    يف تسعينيات القرن املاضي، فقد تبنـت دول االحتـاد ا
ا يف اكتـساب اللغـات       يف مناهج التعليم االبتدائي والثانوي خـصوص       م٢٠٠٧البيداغوجيا منذ   

 التعلمية وتكييفها حـسب  -ومتكن هذه البيداغوجيا من إعادة النظر يف العملية التعليمية         . األجنبية
دي يركز على املـدرس     مستوى املتعلمني وحسب األهداف املخطط هلا، واالنتقال من منوذج تقلي         

إىل منوذج حديث يتمحور حول املتعلم لتلبية حاجياته الفردية، وتشجيعه على التعلم الذايت، وذلك              
  . من خالل توظيف جمموعة من الوسائط الرقمية
  : لة اآلتيةـ اإلجابة عن األسئ إىلوستسعى الورقة البحثية املزمع تقدميها

 ا؟ما مرتكزات هذه املقاربة ومنطلقا 
 ا؟ وما آليات تفعيلها وتطبيقها يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني 
  حصدها؟وما النتائج املتوقعة   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

تعلمهـا،  يف  لقد أضحت اللغة العربية من أكثر اللغات الشرقية اليت يرغب الطالب األجانب             
ربية من طـرف األجانـب يف       وقد حلظ مدى اإلقبال املتزايد يف اآلونة األخرية على تعلم اللغة الع           

 يف حيام اليومية، ومنهم من اعتاد عليهـا     التقنيةاملعاهد واجلامعات، والذين اعتاد جلهم استخدام       
ا يف تغيري طرق تعليم هذه      وهذا يدعونا للتفكري ملي   . حىت يف تعلماته منذ املستويات الدراسية األوىل      

    ا، خصوص سات واجلامعات واملعاهد مازالت تعتمـد علـى        ا وأن جل املؤس   اللغة لغري الناطقني
  .أساليب تقليدية ومتجاوزة

إننا نريد أن نبني لآلخر أن لغتنا العربية مواكبة للعصر، وأا لغة سهلة ميكن اكتساا أيـضا                 
وأن هذه اللغة ميكن أن تكتسب كما تكتسب اللغات األخـرى يف            . التقنيةعن طريق ما توفره لنا      

إننا نسعى لتحديث طرق تدريسنا هلذه اللغـة  . ا يف تعليم اللغات األجنبية   أشواطًالدول اليت قطعت    
وذلك باالنفتاح على خمتلف املقاربات اليت أعطت أكلها وأثبتت جناعتها يف تلك الدول، وجتـاوز               

 . الزمن واليت تكرس القطيعة واالنغالقعليهااألمناط اليت عفا 
  

لقد باتت التقنيات احلديثة تفرض نفسها وبإحلاح يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، بناء               
على الرغبة الشديدة يف تطوير املناهج والربامج املدرسة، حىت تواكب مجيـع املـستجدات الـيت                

فلقد أسهم إدماج . تشهدها خمتلف امليادين احليوية، وحىت تتمكن من االنفتاح والظفر مبفتاح العلوم         
 ومتكني أكرب قدر من املتعلمني من       ،تيسري أنشطة الفصل  يف  املوارد الرقمية واملعلوماتية يف التدريس      

لقد حتولت العملية التعليمية التعلمية يف العصر احلديث داخـل الـصف   «ــف. املشاركة اإلجيابية 
 للتقنيات التعليمية دور فاعل     وخارجه إىل نشاط له أهداف ونتائج ختضع للقياس والتقنني، وأصبح         

ا يف تطوير عناصـر     همم دورا   تؤديوصارت تلك التقنيات    . بني مدخالت هذا النشاط وخمرجاته    
النظام التربوي كافة بوجه عام وعناصر املنهج على وجه اخلصوص، وجعلها أكثر فاعلية وكفـاءة،    

وتنفيـذها وتقوميهـا ومتابعتـها      وذلك من خالل االستفادة منها يف عملية التخطيط هلذه املناهج           
  . )١(»وتطويرها مبا يسهم بشكل كبري يف حتقيق أهدافها املنشودة

                                   
للجميع، الرياض، ط   ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، مؤسسة العربية         : عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات      ) ١(

.٢٤٠، ص م٢٠١٥، ٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  






 
  

 دورا جوهريا يف إثراء التعليم وتوسيع تؤدي التقنيةأوضحت الدراسات واألحباث أن الوسائط      
خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعية باستخدام وسـائل اتـصال              

 . تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثرية ومشوقة وجذابةمتنوعة 
  

ويقصد بذلك جعل العملية التعليمية اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة الـتعلم إىل               
ى ية التعليمية هو حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس مبستو        قن فاهلدف الرئيس هلذه الوسائط الت     ؛تكلفته

           فعال وبأقل قدر من التكلفة يف الوقت واجلهد واملصادر، فهي توفر هامش ا ميكن استثماره يف    ا زمني
 .أنشطة أخرى من قبيل التدريبات والدعم

  
اخلـربات الـيت تـثري    يكتسب املتعلم من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض          «

وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير ا املتعلم أقرب إىل الواقعية أصـبح      . اهتمامه وحتقق أهدافه  
  ا ووثيق الصلة باألهداف اليت يسعى هذا املتعلم إىل حتقيقها، والرغبات اليت يتـوق              هلا معىن ملموس

  . إىل إشباعها
  

وخباصة تراك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ هذا التعلم وتعميقه،             ـإن اش 
 يساعد على بقاء أثـر الـتعلم        وهذاأن الوسائل التعليمية تساعد على إشراك مجيع حواس املتعلم،          

 .تهــوتثبي
  

تنمي الوسائل التعليمية قدرة املتعلم على التأمل ودقة امللحوظة واتباع التفكري العلمي للوصول        
وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعية التعلم ورفـع األداء عنـد             . إىل حل املشكالت  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 . )١(»املتعلمني
  

ويتحقق هذا التأهيل ببعث التحفيز واستثارة الدافعية لديه، وذلك باستخدام وسائل تعليميـة             
          ا لتحقيق أهداف تعلمه،    متنوعة يكتسب املتعلم من خالهلا جمموعة من اخلربات جتعله أكثر استعداد

جلـودة   حنـو ا   يما يساعد على جعل العملية التعليمية التعلمية حتقق أهدافها املسطرة، وتترق          وهو  
  .املنشودة


ClarkHarasim

 
إذ يوظـف املـدرس بعـض الوسـائل     ) modèle adjoint( النموذج املساعد أو املكمل - ١

ا، كأن يطلب من املتعلمني االطالع علـى درس أو مقطـع   ا جزئييثة توظيفًاإللكترونية احلد 
 .معني على شبكة اإلنترنت أو على قرص مدمج أو حل األسئلة املطروحة على هذا املوقع

ا مع التعلـيم  جووفيه يطبق التعليم اإللكتروين مدم) modèle intégré: ( النموذج املمزوج- ٢
 .دم بعض أدوات التعليم اإللكتروين إلجناز جزء من الدرسالصفي االعتيادي، حيث تستخ

 احلديثة وحدها يف إجناز عملية التعليم التقنياتتوظف ) modèle unique( النموذج املنفرد - ٣
  .)٢(والتعلم

وقد أفضى تطوير النموذج األول لربوز منط آخر يعد أكثر مشولية وفاعلية، وهـو النمـوذج                
  .يداغوجيا املعاكسةالب: الذي أطلق عليه اسم

  
لفظ عام ينطبق على كل ما له ارتباط بالعالقة القائمة بـني            «يطلق مصطلح بيداغوجيا على     

وباالنطالق من مستويات خمتلفة ميكن متييز      . مدرس وتلميذ بغرض تعليم أو تربية الطفل أو الراشد        
حقل معريف قوامه تفكري فلسفي وسـيكولوجي      ) ١: (ا ومها داستعمالني للفظ بيداغوجيا أكثر حتدي    

يف غايات وتوجهات األفعال املطلوب ممارستها، يف وضعية التعليم أو التربية، على الطفل أو الراشد           
                                   

.٢٤٠إضاءات، ص : انظر  ) ١(
(2) Ann Kovalchick and kara dawson. Education and Technology: An Encyclopedia, .ABC 

CLIO – Santa Barbara- California. Volume 1, p 64. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وتندرج ضمن هذا التصور، على سبيل املثال، مبادئ التبسيط، والتدرج، واملنافسة،        . أو بواسطتهما 
وذا ميكن تعريف   . جمموع تصرفات املدرس واملتعلمني داخل القسم     نشاط عملي يتكون من     ) ٢(

البيداغوجيا باعتبارها اختيار طريقة ما يف التدريس أو إجراءات وتقنيات معينة، وتوظيفها بارتباط              
إن مفهوم البيداغوجيا حييل على الطريقة أو األسلوب املعتمد يف التدريس،           . )١(»مع وضعية تعليمية  
كال العمل الديداكتيكي داخل الوضعية التعليمية التعلمية جتمع بـني املـدرس            وهو شكل من أش   

: ومن أهـم األمنـاط البيـداغوجيا املتداولـة        . واملتعلم يف تفاعل مستمر سعيا لبلوغ هدف حمدد       
البيداغوجيا الفارقية، بيداغوجيا األهداف، وبيداغوجيا الكفايات، وبيداغوجيا اخلطأ، بيـداغوجيا          

  .خلإ... اإلدماج
 البيداغوجيا املعاكسة ب  ومن األمناط اجلديدة اليت برزت يف اآلونة األخرية ما يصطلح عليه            

la pédagogie inversée أو طريقة الفصل املعكوس la classe inversée، أو )flipped 

classroom.(  قاربةامل  هذه  وترتكز  العامل،  يشهدها  اليت  املعلوماتية  الطفرة  تستثمر  بيداغوجيا  وهي 
 العمليـة  يف احلقيقي الفاعل هو املتعلم يصبح حيث الدراسي،  الفصل  يف  جذري  تغيري  إحداث  على

 يف  اإلسهام  دون  بالتلقي  امكتفي  اسلبي  املتعلم  فيه  يكون  الذي  التقليدي  النمط  بدل  التعلمية  التعليمية
  .معارفه بلورة

عـادة  (لدروس يف شكل موارد رقميـة   يتلقى املتعلمون ا  : تقوم هذه العملية على النحو اآليت     
يشاهدوا يف منازهلم بدل إجناز الوجبات املرتلية، واليت كانت تنجـز سـابقا يف              ) أشرطة الفيديو 

 اموعـات   ومشروعاتوتسمح هذه الطريقة من ربح الوقت يف الفصل إلجناز األنشطة،           . املرتل
ناك العديد من املتغريات املمكنة، ولكن      ه. والتبادالت واليت تعطي معىن حقيقيا للمحتوى الدراسي      

الغاية هي االنتقال من منوذج يركز على املدرس إىل منوذج يتمحور حول املتعلم وذلـك ـدف                 
  .االستجابة حلاجاته الفردية اخلاصة

لقد لقيت هذه الطريقة جناحا كبريا ومتزايدا من قبل املدرسني يف خمتلف أرجاء العـامل ممـن             
إن هـذا  . التعامل مع الفصل، وذلك من أجل االنتقال إىل منوذج عملي وإنساين    غريوا طريقتهم يف    

إن الزمن الفصلي مثني، لذا جيب حسن استغالله من         : النموذج ينطلق من فكرة جد بسيطة مفادها      
                                   

، منشورات عامل التربيـة،  ١٠ – ٩لسلة علوم التربية عبدالكرمي غريب وجمموعة من املؤلفني، معجم علوم التربية، س    ) ١(
.٢٥٥، ص م١٩٩٨، ٢الدار البيضاء، ط 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إا وسيلة إلعادة النظر    . أجل التفاعل والعمل اجلماعي، وذلك بدال من ترك شخص واحد يتكلم          
صل الدراسي لتعزيز جتربة التعلم، وهي أداة متكن املدرس مـن تكييفهـا وفقـا         فيما حيدث يف الف   

  .للمتعلمني وحلاجياته
توضع الدروس رهن إشارة املتعلمني، وميكن أن تكون من مصادر خمتلفة، مبا يف ذلك ما يقوم                
به املدرس نفسه من إنشاء حمتوى خاص به، وقد لوحظ أن املتعلمني أنفسهم يقترحـون أشـرطة                 

إن مزايا هذا النموذج كثرية،     . فيديو اخلاصة م، وميكن للمدرس توظيفها وتعميمها بني املتعلمني        ال
على أن أهم شيء تلك احلرية اليت تتيحها، فهي حترر املتعلمني مـن اجللـوس يف صـمت لعـدة         

                ا حترر املـدرس أيـضا، ساعات، إذ متكنهم من التفاعل الغين مع املدرس وباقي املتعلمني، كما أ
مع الفصول األخرى وهذا يبعد عن هـذه العمليـة          نفسها  والذي مل يعد مضطرا لتكرار الدروس       

لقد .  املتعلمني فرادى أو مجاعات    مجيعمظاهر الرتابة وامللل، فقد أصبح للمدرس الوقت الكايف مع          
رف أضحت مهمته تكمن يف التوجيه واملصاحبة واملواكبة الدائمة، وهذا يسمح له من جهة بـالتع              

أكثر على املتعلمني وفهم حاجيام ومن جهة أخرى حتديد صعوبام والتخطيط لتجاوزها وسـد              
كما أا أكثر جدوى، ألن املتعلمني أصبحوا جزءا يف العملية التعليمية التعلمية، كمـا أن               . ثغرام

ومن الناحية  . العالقات تغدو أكثر محيمية، وبالتايل تكون نتائج التحصيل أحسن واملردودية أفضل          
العملية، فاملتعلم الذي جيد صعوبة جتاه مشكل ما وهو مبفرده يف املرتل، فإنه لن يواجه جمددا هـذه                  

ومن ناحيـة   . الصعوبة، ألن هذا العمل سينجز داخل الفصل يف شكل ورشات وجمموعات العمل           
 –توقيـف   (قت  أخرى، فعندما يشاهد املتعلم تلك األشرطة، ميكن له التحكم فيها يدويا يف أي و             

. ، ومبتابعتها لعدة مرات حىت يتمكن من االسـتيعاب والفهـم          ...) رفع الصوت  –إعادة للخلف   
وذلـك  . ومتكنه أيضا من تسجيل تساؤالته وتدوين ملحوظاته واليت سيطرحها الحقا على مدرسه           

ساؤالت خبالف النموذج التقليدي، إذ إن قليال من املتعلمني من جيرؤ على مقاطعة الدرس لطرح ت              
كما ال متكن هذه الطريقـة التقليديـة        . أو استفسارات عندما يتعذر عليهم فهم حمتويات الدرس       

املدرس من أن يجيب على كل التساؤالت ويذلل الصعوبات اليت تعترض سري التعلم، وذلك لضيق               
  .الوقت

 أن نوليـه   وغريها، فإن مفهوم البيداغوجيا املعاكسة يستحق منااملتطلباتمن أجل مجيع هذه     
 عدم وجود وسائل نقل املعرفة، أما اآلن،        أسبابمزيدا من االهتمام، إن النموذج القدمي كانت له         



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

، لذا جيب أن نكون نفعيني ولنقدم األفـضل         التقنية، وذلك بفضل ما توفر      سببمل يعد هناك أي     
  .)١(لطالبنا، حىت نعطي معىن للتعلم وحنبب املتعلمني يف التعلم

  
 األمريكية إريـك    Harvard دهارفارويعود فضل ظهور هذه املقاربة ألستاذ الفيزياء جبامعة         

 إىل م١٩٩١ يف تسعينيات القرن املاضي، فقد قادته جتربة التعليم بالقرين سنة Eric Mazurمازير 
 Salman أنشأ سلمان خان م٢٠٠٦ويف سنة . م١٩٩٧اعتماد الطريقة املعاكسة يف التدريس سنة 

Khan                أكادميية رائدة يف جمال التعلم عن طريق البيداغوجيا املعاكسة، حيـث وضـع جمموعـة 
 شـريط   ٤٠٠٠وقد لقي هذا املوقع جناحا كبريا إذ يضم أكثر من           . األشرطة على موقع األكادميية   

ويف سنة  . ولإلشارة فإن أغلب الدروس مت تسجيلها صوتيا      .  مليون شخص  ٣٠٠وشاهده أكثر من    
 Jonathan Bergmannوجونثان برغمان  Aaron sams األستاذان أرون سامس  قامم٢٠٠٧

 أن  الحظابوضع دروس على شبكة اإلنترنت للطالب املتغيبني عن حصص مادة الفيزياء، غري أما              
حىت الطالب الذين حضروا احلصص قد تابعوا تلك الدروس على اإلنترنت، وبالتايل تولدت لديهم              

  .بة على مجيع الطالبفكرة تعميم هذه التجر
 الرياضـيات  مدرسة Annick Arsenault Carter كارتر أرسنوط أنيك الكندية وقررت

 يف Moncton مونكتـون   مبدينـة   العمومية Mascaret ماسكاري  مبدرسة  واإلجنليزية  والتاريخ
 La Classe inversée )املعكوسـة  التـدريس  غرفة( اعتماد كندا، من الشرقي اجلنوب أقصى
 خالهلـا   من  لتتفادى  التدريس  يف  الطريقة  هذه  تبنت  فقد الكندية،  الطريقة  على  جديدة  وجيابيداغ

 تتبعوا  الذين  املتعلمني  ملصاحبة  خمصصا  لتجعله  الدرس،  إللقاء  القسم  داخل  الرمسي  الوقت  ختصيص
 اخلـاص  youtube اليوتـوب   موقع  بواسطة  وأيضا  م،  اخلاص  املوقع  بواسطة  )فهموه(و  الدرس
 م٢٠١٢ ربيـع  منذ األستاذة قررت حيث .السابعة السنة  تالميذ  تستهدف  دروس  وهي  .تاذةباألس
 عكست وبالتايل وللواجبات، للدعم  القسم  أنشطة  ختصيص  مع  املوقع  هذا  طريق  عن  الدروس  تقدمي
 ناجحة  جد  بدت  الطريقةو ).القسم  – املرتل( ليصبح  )املرتل  – القسم( :املتعارف  التقليدي  املسار
 يف  صـعوبة   جيدون  الذين  املتعلمني  مساعدة  البداية  يف  اهلدف  كان  لقد  .املتعثرة  الفصول  عم  خاصة

  .الفئات مجيع ساعدت الطريقة أن حلظت الوقت مرور مع أنه إال املستوى وحتسني التحصيل
                                   

  : Classe Inversée: انظر الرابط  ) ١(
www.classeinversee.com/presentation 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
أثناء عمليـة الـتعلم     يف  ة إىل جعل املتعلم يوظف أكثر من حاسة         تسعى البيداغوجيا املعاكس  

 ٨٣فقد أثبتت الدراسات أن اإلنسان يتعلم بنـسبة         . ورفع قدرته على االحتفاظ واملعرفة والفهم     
وتعلم أي اللغة ال خيرج عن هـذا        .  عن طريق حاسة السمع    ١١عن طريق حاسة البصر، وبنسبة      

البيداغوجيا املعاكسة يف استثمار كل الوسائط البصرية والسمعية        اإلطار، وعلى هذا األساس ترتكز      
وميكـن يف هـذا الـصدد       . اليت من شأا املسامهة يف اكتساب اللغة مبختلف مكوناا ومهاراا         

االستفادة من هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا نظرا ملا هلذه البيـداغوجيا مـن                  
  :إجيابيات أبرزها

  

 كـانوا   الـذين   الفهـم   والسريعي  املتفوقني  للمتعلمني  بالنسبة  الوقت  ربح  من  متكن  الطريقة
 مـع  التعامل للمدرس  ميكن  وهكذا  الفصل،  داخل  مرات  عدة  الشرح  إعادة  أثناء يف بامللل  يشعرون

 اللغـة  مهـارات   خمتلـف   تستهدف  فصلية  وانشطة  متارين  إلجناز  جمموعات  بتكوين  الوضعية  هذه
 يكـن  مل هـامش  املستوى، وحتسني  التقدم  أجل  من  جديد  مناورات  هامش  توفري  وبالتايل  العربية،
إن هذه الطريقة تروم حتسني نوعية التعليم وزيادة فاعليته وجناعتـه مـن خـالل                .اسابقً  اموجود 

  . االقتصاد يف اجلهد والوقت
  

 من  أكثر  ومشاهدته  للدرس  االستماع  إعادة  من  املتعثرين  املتعلمني  ةاملعاكس  البيداغوجيا  متكن
 ملرات  الدرس  إعادةب املزم  يكون  لن  املدرس  فإن  وبالتايل  األخرى،  الوسائط  أو  اإلنترنت  على  مرة

 فهي توفر للمتعلم    .اخلاصني  وإيقاعه  سرعته  حسب  الدرس  يتابع  الكل  هكذا  .الفصل  داخل  متعددة
 غوتييـه  و  Bissonnetteبيزونـت يقـول كـل مـن       .  حسب طاقته  الوقت الكايف ليعمل  

Gauthier قليلـة هـي    «:  فاعلية هذه البيداغوجيا ودورها يف مراعاة الفروق الفرديـة         خبصوص
الدراسات التجريبية اليت أثبتت جدوى الفصل املعكوس يف حني أن هذا التدريس فعال للمـتعلمني       

  .)١(»املتعثرين
                                   

(1) Bissonnette, S. et Gauthier, C. (2013). Faire la classe à l’endroit ou à l’envers? Formation et 

profession Revue scientifique internationale en éducation, 20 (1), p 32-40. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
توزيع املهام «متكن البيداغوجيا املعاكسة متعلمي اللغة العربية من التعلم الذايت، فهي تدعو إىل         

بني املعلم والطالب وبني ما يتم يف حجرة الدراسة وما يتم خارجها، وحتديد الدور الذي يقوم بـه               
حلرة من جانـب آخـر،   من جانب، وما تقوم به املواد اإلضافية واملواد ا    ) املقرر(الكتاب املدرسي   

وعلى هذا فالتدريس مشاركة وتفاعل وليس تلقينا، حىت يستطيع الطالب االسـتقالل يف الـتعلم               
واالعتماد على النفس والتعلم الذايت، كل بطريقته اخلاصة، لذلك فحجرة الدراسة للنقاش يف املادة              

ـ            . )١(»ضرها املـدرس  اليت حيضرها الطالب بأنفسهم من اخلارج، وليست لتلقني النصوص اليت حي
 وتساعده على التقـدم يف      ،فهذه البيداغوجيا متكن املتعلم من تقومي كفاياته من معارف ومهارات         

  .تطوير وفق منهجية تقوميية مستمرة ومتجددةالالتحصيل و
  

ب غايـات كـل مـتعلم       تسهم هذه البيداغوجيا يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا حس          
دبلوماسـية  (ات ومواد غنية يف خمتلف ااالت       يوأهدافه اخلاصة، ملا توفره تلك الوسائط من إمكان       

 إن أهم خصائص مناهج تعليم اللغـة العربيـة          :ميكن القول «و...). أو دينية أو سياحية أو جتارية     
 :ألغراض خاصة هي

 التركيز على املتعلم وحاجاته اخلاصة. 
  داف واحملتوى واملنهجيات التدريسية إلعانة الدارس على اسـتخدام العربيـة يف            توظيف األه

 .املواقف اليت ينوي استخدام اللغة فيها
           التركيز على اللغويات واملهارات وأساليب اخلطابة املناسبة هلذه املواقف اليت يـستخدم فيهـا

  . )٢(»املتعلم اللغة
رقمية معينة تستجيب لطبيعة أهدافهم اخلاصـة،    وهكذا ميكن للمدرس توجيه املتعلمني ملوارد       

  .وما يتطلعون إىل تعلمه وذلك يف إطار وضعيات تواصلية خمتلفة
  

                                   
 إميان أمحد هريدي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا النظرية والتطبيق، دار الفكـر العـريب،    – أمحد مدكور    يعل  ) ١(

.١٢٦ص . م٢٠٠٦، ١ط القاهرة، 
.١١٥تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا النظرية والتطبيق، ص   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 إن النماذج واألفالم التعليمية والصور وغريها من الوسائل التعليمية، تقدم خربات متنوعـة             

أثنـاء البحـث    يف  ، كما تتيح له أن يصادف       ويثري اهتمامه أهدافه  يأخذ كل متعلم منها ما حيقق       
أضـف إىل ذلـك زيـادة       . التجرييب معطيات أو نتائج مل يكن يتوقعها لكنها مهمة وجد مفيدة          

املشاركة اإلجيابية جلماعة الفصل يف اكتساب وتنمية كفايات نوعية من خـالل التأمـل ودقـة                
   .ومشاهدا بغية الوصول إىل اإلجابة عن التساؤالتمثلة ذلك عرض األفالم أامللحوظة، ومن 

كما متكن البيداغوجيا املعاكسة املتعلم من التعلم يف أماكن متنوعة، وتزوده بالتغذية الراجعة              
  . إضافة إىل حتقق املتعة والتفاعل والتنوع املطلوب يف العملية التعليمية التعلمية. الفورية
  

مرحلة :  تطبيق هذه البيداغوجيا يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني ا وفق املراحل اآلتية             ميكن
  . مرحلة التقومي– مرحلة اإلجناز داخل الفصل – مرحلة اإلجناز خارج الفصل –التخطيط 

   

أشـرطة  فإذا مل جيـد     . يفكر املدرس يف احملتوى التعليمي املراد تدريسه بواسطة هذه الطريقة         
 املتاحـة   التقنيةا من الوسائل    مناسبة على الشبكة العنكبوتية، ميكنه إجناز مقاطع أو وصالت انطالقً         

وميكنه توضيح ذلك من خالل     . إخل، حسب احلالة  ... كامريا رقمية، برجميات، لوحة إلكترونية    : له
للمحتويـات  أو ببساطة ميكنه تسجيل درس منـوذجي        ). بالصوت والصورة (تعليقاته وتوضيحاته   

ا وباملوازاة أنـشطة متقدمـة               . انظريمع ضرورة التفكري يف برجمة أنشطة صفية إلزامية، ولكن أيض
  .للمتعلمني املتفوقني

   
        ا هذه املقاربة البيداغوجيـة للـدروس،     على املدرس أن يتأكد من أن املتعلمني استوعبوا جيد

 تطلب اخنراطًا لنجاحها، ألن ذلك ي   وذلك ضمانوجيب على املدرسني التـدرج  . ا من جهتهما كبري
ا من السهل إىل الصعب، ومن األنشطة البسيطة إىل األنـشطة  يف اتباع هذه الطريقة مع طالم بدءً    

كتابـة  : ا ببعض املهام اإلضافية   ، مرفقً الًا وفعا إذ جيب أن يكون التعلم خارج الفصل نشطً       . املركبة
وترديدها وقراءة بعض املقاطع، أو حىت إجناز ملخص للمحتوى أو أسـئلة            بعض الكلمات واجلمل    

. فاهلدف هو ضمان أن يكون املتعلم على بينـة مـن األمـر     . للفهم حسب املهارة املراد اكتساا    



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

، واألفالم القصرية اهلادفة يف power pointنت يوميكن االستفادة يف هذا اال من برنامج البوربو
 .إخل... youtubeيوب تاليو

   

ا يف تعلماته، وذلك من خالل تعزيز إجنـاز  أثناء الزمن الفصلي، يدعى املتعلم ليكون نشيطً   يف  
أثناء ذلـك  يف األنشطة، عرب متارين أو جتارب، وذلك ليعيد استثمار احملتوى املشاهد يف األشرطة، و 

كإعادة إجراء حوار، أو طريقـة      ( التذكري    املدرس دور املوجه واملصاحب، وهذا ال يستبعد       يؤدي
، حىت يستطيع املـتعلم اسـتعادة بعـض    )إخل.. كتابة احلرف أو الكلمة، أو التذكري بطريقة النطق  

ا من التعاون بني املتعلمني، وتسمح هذه الطريقة للمـدرس          إن هذه العملية تتطلب نوع    . احملتويات
و أولئك الـذين جيـدون صـعوبات يف املهـارة           ربح الوقت ليكرسه للمتعلمني املتعثرين أ     ي لكي

  .املدروسة
   

يعد التقومي إجراء يسمح باحلصول على مؤشرات وبيانات ومعلومات عن سريورة التعليم يف             
والتدخل لتكييفها مع مقتضيات التدريس مـع اختـاذ    ) مضامني، طرائق، وسائل  (عناصره املختلفة   

 يتم اختبار ما مت دراسته خارج الفصل وداخله، من خـالل  قرارات تصحيحية م املتعلمني، حيث   
، كما متكن   )القراءة، الكتابة، االستماع، الكالم   (إجناز تدريبات متنوعة تستهدف املهارة املكتسبة       

هذه الطريقة املدرس من إجناز تقومي ذايت ملا خطط له مسبقا سواء تعلق األمر باختيـار األنـشطة                  
 مع ما قـدم  توافقهاني، أو ما تعلق باألنشطة املنجزة داخل الفصل ومدى    ومالءمتها ملستوى املتعلم  
 . للمتعلمني خارج الفصل

طريقة الفصل املعكوس ال تبحث يف حتويل األساليب التعليمية وتغيريها، بل على العكس          «إن  
يف سـياق  ...) الدرس النموذجي، العمل وفـق جمموعـات  (إا باألحرى استعمال طرق متعارفة  

إا تدعو إىل املقاربات اليت تركز على املتعلم بدل تلك الـيت جتعـل مـن              . ف خارج الفصل  خمتل
وبالتايل يكون التركيز على الطرق الضرورية اليت حتث على         . املدرس حمور العملية التعليمية التعلمية    
  .)١(»التفاعالت الصفية ومشاركة املتعلمني

                                   
(1)Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the 

research. In 120 th Annual ASEE Annual Conference & Exposition.



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يتطلب استحضار مجلة          إن تطبيق البيداغوجيا املعاكسة يف    
من الشروط والعوامل إلجناح تطبيقها وتفعيلها، وذلك لضمان االخنراط الكلي للمتعلمني وتفاعلهم            

من ذلك تذليل كل الصعوبات اليت تعتـرض        . مع املدرس والطريقة املعتمدة يف اكتساب هذه اللغة       
والتأكد  ، هذا اإلطار جيب مراعاة أسس استخدام هذه الوسائط التعليمية         ويف. املتعلم خارج الفصل  

يستخدم بعض املدرسـني الوسـائل      « إذ   ؛ عدم وجود أخطاء علمية أو لغوية يف مادة الوسيلة         من
التعليمية دون ختطيط أو تنظيم أو إعداد مسبق أو استعداد منظم أو مشاهدة للمادة ومعرفة حمتواها                

 ويفاجأ املدرس يف مثل هذا الظرف بكثري من املشكالت والعراقيل وكثري مـن              ومعناها وأهدافها، 
إضافة إىل تنويع تقنيـات     . )١(»املفاجآت، مما جيعل موقفه غري سليم ووضعه أمام طالبه غري مريح          

إن تنويـع الوسـائل يكـسب     . التنشيط وعدم اخلوض يف اللفظية اردة غري املقرونة بالتشخيص        
  . املكتوب معىن يسهل عملية التواصل البيداغوجياخلطاب الشفوي أو

ية احلديثة يف التدريس وفق املقاربة بالكفايات وتطوير الطرائق البيداغوجيـة           قن الت دمجيندرج  
والوسائل املستعملة اهلادفة إىل مواكبة التدفق السريع للمعلومة وبناء جمتمع املعرفة، ولكن ال بد من               

ين املوارد البشرية يف هذا اال وتوفري املعدات والظروف املناسبة،          اإلشارة إىل ضرورة إعداد وتكو    
حىت تؤدي هذه الطريقة دورها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، يف أفق تعميمها يف خمتلـف                  

  .املعاهد واجلامعات

                                   
.٢٤١ ص ،إضاءات  ) ١(
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    عبدالعايل العامري.أ

أستاذ مربز وباحث يف اللسانيات، املركز 
 اجلهوي ملهن التربية والتكوين باجلديدة

  
 

لم وتعليم اللغة العربية واكتـساا      نعاجل يف هذا البحث اإلجرائي مسألة تقنية تتعلق مبسألة تع         
بستيمولوجية من اللسانيات التوليدية واللسانيات     للناطقني بغريها ضمن إطار نظري ميتح أسسه اإل       

موضحني جمموعة من املفاهيم األساس اليت      . التطبيقية، وبعض أسس علم الديداكتيك وعلوم التربية      
  .، كمفهوم التعلم والتعليم واالكتساب والكفايةتعد مفاتيح بناء الكفاية اللغوية موضوع الدراسة

ووقفنا على مسألة اكتساب اللغة األوىل والثانية من خالل عملييت املقارنة والتقابل، مبيـنني              
املرحلة احلرجة اليت يتم فيها تعلم واكتساب اللغـة  بثالثة أمناط من املقارنة، كما وضحنا ما يسمى     

  .اللغوية واملعرفية اليت تكون وراء اكتساب هاتني اللغتني املتطلباتاألوىل والثانية، وكذا 
وحاولنا بناء الكفاية اللغوية من خالل مهاراا األساس وعناصرها األربع، لكـون الكفايـة              
اللغوية هي أساس الكفايات األخرى اليت حيتاجها متعلم اللغة العربية الناطق بغريهـا، كالكفايـة               

مبعىن أن الكفاية اللغوية حتتل موقعا مركزيا يف منهاج مـتعلم العربيـة             الثقافية والكفاية التواصلية،    
  .الناطق بغريها

 الكفاية اللغوية اليت يقع فيها متعلم اللغة العربية النـاطق بغريهـا،           مشكالتوأخريا شخصنا   
الداللية، مع تقدمي معاجلة جلميـع      / كاملشكالت الصرفية والصوتية والكتابية والنحوية واملعجمية       

 .هذه املشكالت
   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 تعد اللغة العربية من بني اللغات الطبيعية اليت تتميز بنسق لغوي غين، ومتثل شرحية واسعة من                
اتمعات اإلنسانية، كما تتوفر على ثقافة وحضارة عربية وإسالمية عريقة من جهة، وحـضورها              

ونظـرا لإلقبـال    . لفكرية من جهة أخرى    جتلياته الثقافية وا   لالالفت واملتميز يف املشهد الدويل بك     
املتزايد على تعلم اللغة العربية من قبل الناطقني بغريها ألسباب متعددة، اقتصادية ودينيـة وثقافيـة     

 وعناصرهاإخل، ارتأينا تقدمي رؤية تصورية عن بناء بعض أسس الكفاية اللغوية            ...وسياسية وتعلمية 
  .لتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

انطالقا من رؤييت اخلاصة كأستاذ مربز وباحث لساين ومكون تربوي، نسعى يف هذا البحث         و
إىل توضيح موضوع الدراسة الذي يتمثل يف تقدمي إستراتيجية عملية لبناء كفايات منـهاج اللغـة              
العربية لغري الناطقني ا، عرب تدرج معريف وبعد ديداكتيكي مرن قابال للتعـديل وواقعـي قـابال                 

طبيق، متجاوزين املنهجية التقليدية اليت غيبت املقاربات املعرفية واألبعاد الديداكتيكية يف العملية            للت
 والـداليل   الصويت(اللغوي   التعلمية لتعليم اللغة العربية وثقافتها، مع احملافظة على نسقها           -التعليمية

 ).إخل...واملعجمي والتركييب
 

إن احلديث عن موضوع تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها، يقتضي حتديد جمموعـة              
ومن بني هذه املفاهيم املفاتيح، جند ما       . التربوي/من املفاهيم اليت تعد مفاتيح هذا املوضوع اللساين       

  :أيتي
Compétence 

ستعمال اللغة يف سياق اجتماعي قد أدى نوايـا         هي قدرة لغوية تترجم معرفة الفرد بقواعد ا       
كما تعد الكفاية كذلك عملية فهم وإنتاج اللغـة يف          . )١(تواصلية معينة حسب مقام وأدوار حمددة     

  .وضعيات تواصلية
  

                                   
.٤٤  ص،)م٢٠٠١ ( وآخرون، معجم علوم التربية، مطبعة النجاح اجلديدة،الفارايبعبداللطيف   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  : وتقوم الكفاية على ثالثة مكونات، هي
  والنـصية  يتجلى يف اكتساب املتعلم للنماذج الصوتية واملعجمية والتركيبيـة          : مكون لساين

  .اخلاصة بنظام اللغة
  يتجلى يف اكتساب املتعلم القدرة على توظيف مستويات خمتلفة من اخلطـاب            : مكون مقايل

  .وفق وضعيات التواصل
  يكمن هذا املكون يف إدراك املتعلم الضوابط واملعايري الـيت حتكـم التفاعـل     : مكون مرجعي

  .االجتماعي بني األفراد حسب ثقافتهم
 Apprentissages 

يرتبط فعل التعلم بتعلم اللغة الثانية، لكون اللغة األوىل تكتسب فطرة، عكس اللغة الثانية اليت               
وبالتايل، فالتعلم يرتبط باللغة الثانية الـيت يرغـب اإلنـسان يف           . حتتاج إىل عملية التلقني أو معلم     

  .امتالكها، لذلك تتم بشكل إرادي وشعوري
Enseignement 

هو عملية إنسانية واجتماعية منتجة، يتم خالهلا حتويل أفراد التالميذ من دالة حتصيلية متدنيـة       
 علما تطبيقيا أحد مكوناته املتنوعة، قد جنـد العلـوم           لكونهغري كافية، إىل أخرى كافية مرغوبة،       

، )١(راحـل متسلـسلة   كما أنه ترمجة عملية للمنهاج التربوي وفق م       . إخل... اإلنسانية واالجتماعية 
  :وهي
               املرحلة التحضريية، وهي املرحلة األوىل من حتضري الدرس، واليت تسمى بعمليـة التخطـيط

  :التربوي، الذي ينقسم بدوره إىل ثالثة أصناف
  . التخطيط السنوي-
  . التخطيط املرحلي-
  . التخطيط اليومي-
  ذ عمليات التخطيط على مـستوى      وهي املرحلة اليت تلي التخطيط، أي تنفي      : املرحلة التنفيذية

  .الواقع
 وهي عملية تروم إىل تقومي مكتسبات املتعلمني يف مجيع مراحل إجناز الدرس: املرحلة التقوميية.  

                                   
 .١٠٣ املرجع نفسه، ص  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وامللحوظ أن عملية التقومي هي عملية مصاحبة لكل خطوات اإلجنـاز التربـوي سـواء يف                
ع أن عملية التعليم ختتلف عـن عمليـة         والواق. التخطيط التربوي أو يف التنفيذ التربوي أو التدبري       

أما تعليم اللغات، فهو عملية شعورية، أي تتم بطريقة      «: أوكانالتعلم، ويف هذا الصدد، يقول عمر       
اصطناعية وإرادية؛ المتالك معرفة مفردات اللغة وقواعدها؛ وذلك مثل تعلم الطفل أو الفرد اللغـة             

تعلم الكبار اللغة األجنبية    :  التعليم، أو مثل   عن طريق رسة،  داخل املد ) األجنبية(األم أو اللغة الثانية     
  .)١(»يف املراكز الثقافية املختصة بتدريسها

Acquisition 
االكتساب مبثابة األساس، ألنه يرتبط باللغة األم، ويتحقـق بفـضل            )٢( نعوم شومسكي  يعد

جبهاز ذهين فطري، عبارة عن ملكة لغوية،       التفاعل مع احمليط، لذلك افترض أن الطفل يولد مزودا          
كما عمل الفاسي الفهري على     . ميكنه من اكتساب اللغة، شرط أن يتفاعل تفاعال حمددا مع حميطه          

تبيان معىن االكتساب حينما صنف اللغات إىل لغات أول، ولغات ثوان، على اعتبـار أن اللغـة                 
ة اليت يلتقطها الطفل يف حميطه األقرب، وهـو  اللغ: األوىل تكتسب دون تلقني، وهي اللغة األم؛ أي 

 التمدرس، أو إىل توجيهات معلم ملقن، وعلـى اعتبـار أن   ذلك إىلحميط األم، دون أن حيتاج يف       
  .)٣(»اللغة الثانية تعتمد أساسا على التلقني

يؤكد الفاسي الفهري على أن االكتساب مرتبط باللغة األم اليت حيتك ا الطفـل يف بيئتـه،        
أن اإلنسان األجنيب الذي ترعرع يف حميط غري عريب، وفطر على لغـة       «يطه األقرب، ويشري إىل     وحم

غري عربية، ال ميكن أن يكتسب ملكة مماثلة مللكة العريب يف اللغة الفصيحة، مهما بلغ درسه جزئيـا    
ليـزي يف اللغـة    اإلجن املعيار، أوالراقيةال توازيها إال مكلة الفرنسي يف اللغة        –عن طريق التلقني    

اإلجنليزية املعيار، وال ميكن أن تقارن مبلكـة الفرنـسي يف العربيـة الفـصيحة، أو غـريه مـن                
نستخلص إذن، أن امللكة اللغوية اليت يكتسبها اإلنسان يف لغته األم تظل األقـوى واألجنـع،           .»)٤(األجانب

ط مماثلة للظروف والـشروط  مقارنة مع باقي امللكات اليت ميكن أن يتعلمها، ولو يف ظروف وشرو           

                                   
 .٢٣ ، ص)م٢٠٠٥ (عمر أوكان، اللسانيات وتعليم اللغات، سلسلة الندوات، مكناس، املغرب،  ) ١(
 ).م١٩٨٠، ١٩٧٩ (انظر نعوم شومسكي  ) ٢(
 .٢١-٢٠ ص ، ص)م١٩٨٦(مناذج وحتاليل جديدة، :  الفهري، املعجم العريبعبدالقادر الفاسي  ) ٣(
 .الصفحتان نفسهمااملرجع نفسه،   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

تـتم بطريقـة طبيعيـة     : اليت اكتسب فيها امللكة األوىل، لكون االكتساب عملية ال شعورية، أي          
السامع، دون حاجة إىل تعلم؛ وذلـك مثـل         / وتلقائية؛ لتنمية الكفاية اللغوية والتواصلية للمتكلم     

رد ما اللغة األجنبية يف البلد الذي       اكتساب الطفل اللغة األم يف األسرة واتمع، أو مثل اكتساب ف          
  . يتحدث أهله تلك اللغة، من خالل التفاعل االجتماعي، والتواصل اليومي

 
شهدت العشرون سنة األخرية نشاطا كبريا يف حبث اكتساب اللغة األوىل، وقد لفت ذلـك               

 كما لفت اهتمام علماء التربية الذين يتصلون باللغة يف   -ختالف ختصصام على ا –اهتمام اللغويني   
وحني قدم البحث التوليدي واملعريف يف اكتساب اللغة األوىل، دفعته القوية بـدأ             . جماالت متعددة 

باحثو اللغة الثانية ومعلموها يدركون خطأ وضع أقيسة مباشرة بني اكتساب اللغة األوىل واللغـة               
  . الثانية

قد جاءت إشارات التحذير األوىل من عند عامل النفس املعريف أوزوبل الذي أبرز عددا مـن        و
املشكالت السمعية الشفهية اليت كانت شائعة جدا وقتذاك، إذ أكـد أن ممارسـة االسـتظهار يف      

–ن فالكبار يـستطيعو . الطريقة السمعية الشفهية تفتقد املعىن الالزم الكتساب اللغة األوىل والثانية   
ل، بل   أن يستنبطوا النحو، ذلك أن لغتهم األوىل ليست جمرد عامل تدخّ           -بقدرام املعرفية الكاملة  

  .هي تيسري تعلم اللغة الثانية
 

  :)١(أيتمن بني األمناط الرئيسة للمقارنة، جند ما ي
  م لغة      : النمط األولثانية، أي أن الثابت هنا      مقارنة اكتساب األطفال لغتهم األوىل، باكتسا 

 .هو اللغة الثانية
  مقارنة اكتساب األطفال لغة ثانية باكتساب الكبار لغة ثانية، أي أن الثابت هنا             : النمط الثاين

  .هو العمر
 مقارنة اكتساب األطفال لغتهم األوىل باكتساب الكبار لغة ثانية: النمط الثالث.  

 ألنن املقارنة تنصب يف النمط األول علـى اللغـة،   انطالقا من هذه األمناط املقارنة، يتضح أ 
                                   

لراجحي وعلي أمحد شعبان، دار النهـضة العربيـة         ا هدوغالس براون، أسس تعلم اللغة العربية وتعلمها، ترمجة عبد          ) ١(
 .٦١.، ص)١٩٩٤(للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 بني األطفال من الثالثة إىل التاسعة، وهي فروق معرفيـة  ا هناك فروق  وألنالعمر هو العامل الثابت،     
أما النمط الثالث   . على الفروق بني األطفال والكبار    فتنصب   املقارنة يف النمط الثاين      أما. ووجدانية

  .رنة فيه على العمر واللغة معامن املقارنة، انصبت املقا
والواقع أن املقارنات التقليدية كانت من النوع الثالث، ومن الواضح أنه يصعب إجراؤها ملا               

  . بني األطفال والكبار من فروق معرفية ووجدانية وإدراكية
 

غة األوىل واللغة الثانيـة،      يتعلق باكتساب الل   فيما حرجة   مرحلة هناك   أنأكد معظم الباحثني    
 من العمر حمدودة بيولوجيا، حيث ميكن لإلنسان قبلها أن يكتسب اللغـة يف يـسر،                مرحلةوهي  

 ارتبطت أساسا باكتساب    املرحلةوالواقع أن هذه    . اد الصعوبة بعدها يف اكتساب اللغة     دوحيث تز 
  .اللغة األوىل

.  حرجة يف اكتساب اللغة الثانية     حلةمروقد أشار بعض الباحثني اآلخرين إىل احتمال وجود         
ويذهب االجتاه الكالسيكي إىل أن النقطة احلرجة يف اكتساب اللغة الثانية تكون يف سن البلـوغ،                

وقد استنتج بعـضهم أن الـتعلم       . حيث ال يستطيع الفرد بعدها أن يتقن لغة ثانية بلكنة أصحاا          
  .)١( تقريباالناجح للغة الثانية جيب أن يتم يف سن الثالثة عشر

 

 األساسية املتعلقة باكتساب اللغة الثانية للمتعلمني، جنـد جمموعـة مـن             املتطلباتمن بني   
  . اللغويةواملتطلبات املعرفية املتطلبات: ، أمههااملتطلبات

 

وىل، ومنوا أبطأ يف الكـرب، وبعـض        تنمو املعرفة البشرية منوا سريعا يف الست عشرة سنة األ         
 جان بياجيـه  وقد حدد   . املتغريات املعرفية يكون قويا، وبعضها يكون متدرجا يصعب اكتشافه        

  .إطارا للنمو العقلي للطفل يف مراحل متعددة
ويبدو أن أهم مرحلة فيما يتصل باكتساب اللغتني األوىل والثانية حتدث عند سن البلوغ وفق               

، إذ يصبح الشخص يف هذا الوقت قادرا على التجريد وعلى التفكري الشكلي الـذي       يهبياجإطار  

                                   
 .٦٢.ملرجع نفسه، صا  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .يتجاوز اخلربة باحملسوس واإلدراك املباشر
 لغة أجنبية رهني بامتالك قدرة معرفية عالية، ويف هذا الصدد أكـد   بوصفهاوتعلم اللغة الثانية    

 إلني روزانسكي       ا     بأن االكتساب األويل للغة حيدث حني يا عاليا تركيزركزذا، . كون الطفل مو
  .فالنضج املعريف يعد عامال مساعدا يف تعلم اللغة الثانية

 بني التعلم االستظهاري والتعلم السياقي املوقفي، فهو يلحـظ أن النـاس يف            أوزوبيلومييز  
واحلـق أن  . يـدة مجيع األعمار ال حيتاجون إىل التعلم االستظهاري اآليل الذي ال يرتبط مبعرفة جد   

معظم املواد اللغوية إمنا تكتسب بالتعلم السياقي املوقفي الذي يربط بني املواد اللغويـة اجلديـدة                
  .واخلربات اجلديدة باملعرفة املوجودة يف اإلطار املعريف

وتبقى مسألة مهمة يف اكتساب اللغة اليت تتمثل يف الوعي املعريف لدى املتعلم، وهـذا األمـر      
تعلمني الكبار الذين يتعلمون اللغة الثانية بسهولة، نظرا لوعيهم املعريف مبسألة الـتعلم      حيصل لدى امل  

مقارنة باملتعلمني الصغار الذين يتعلمون اللغة الثانية وهم يف غياب تام عن هـذا الـوعي املعـريف            
  .املرتبط بالتعلم

 
 يف وقت واحد يكتسبوا باستعمال إستراتيجيات       لقد اتضح أن األطفال الذين يتعلمون لغتني      

 لغتني أوليتني، ومفتـاح النجـاح يكمـن يف أـم            - يف اجلوهر  –واحدة؛ واحلق أم يتعلمون     
وإن أصحاب الثنائية اللغوية أكثر تفوقا إىل حد ما،         . يستطيعون التمييز بني سياقني منفصلني للغتني     

  . كوين بعض املفاهيم، ويتمتعون مبرونة عقليةلكوم ميتلكون لغة أخرى ويسهل لديهم ت
وتؤكد البحوث اللسانية أن العمليات املعرفية يف اكتساب اللغة الثانية عند األطفـال هـي               
نفسها اليت ستخدموا يف اللغة األوىل، ويذكر عدد كبري من البـاحثني أن هنـاك إسـتراتيجيات       

أما العمليات اللغوية عند الكبار     . كلتا اللغتني واحدة، ومالمح لغوية واحدة توجد عند األطفال يف         
يف تعلم اللغة الثانية، فإن حتديدها أكثر صعوبة، ليس لدينا إال دراسات قليلة عن الكبار يكتـسبون       

  .لغة ثانية يف إطار طبيعي، أي دون معلم
  حـىت  - غري عوامل تدخل اللغة األوىل     –وقد اهتم عدد من الباحثني بأمهية العوامل األخرى         

 ما حيدث يف اكتساب الطفل لغة     نادرانقل األمناط النحوية من اللغة األوىل       ذهب بعضهم إىل أن     
ويزعمون أن األطفال الذين يتعلمون لغة ثانية يستعملون عمليات تركيب إبداعيـة كمـا              . ثانية

  .يصنعون يف لغتهم األوىل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

إن متكني املتعلم من اكتساب اللغة العربية وتعلهما رهني مبجموعة من املهـارات اللغويـة،               
وامتالك هذه املهارات أصبح مطلبا جوهريا لتحقيق التواصل اللغوي الفعال، ضمن إطـار مشـويل         

ـ أحدمها يؤثرمتكامل، ألن ضعف أحدمها يؤثر سلبا يف ضعف املهارات األخرى، وأن تنمية       ا  إجياب
 .)١(يف تنمية املهارات األخرى

 
يعد االستماع من بني املهارات اللغوية األكثر أمهية، حيث أثبتت جمموعة من الدراسـات أن       

فقد بينت دراسة أن املتعلمني     . املتعلمني ينفقون وقتا أكثر من إنفاقه على املهارات اللغوية األخرى         
  للتحدث، وللقراءة والكتابة معا ينفقـون  ) ٣٠ (، وينفقون )٤٥ (ينفقون من أوقام لالستماع   

)٢٥ (.  
وترتبط مهارة االستماع مبهارات اللغة األخرى ارتباطًا وثيقًا، لكون املستمع اجليـد هـو يف          

أما عالقة االستماع بالقراءة، فهي عالقة تقـوم علـى أن سـالمة         . جيد) متكلم(الواقع متحدث   
ة االستماع، فال يكون القارئ جيدا إال إذا كان مستمعا جيدا، ومن حيـث              القراءة مرتبطة بسالم  

عالقة االستماع بالكتابة، فإن االستماع ذو تأثري يف ختفيف األخطاء الكتابية لدى الطلبة، سـواء               
  .أكانت تلك األخطاء إمالئية أم تعبريية

ينها، لكون االستماع يـؤثر   بفيماونستخلص أن هناك عالقة وثيقة بني هذه املهارات اللغوية       
  .يف التحدث، كما يؤثر يف القراءة، وكالمها يؤثران يف الكتابة

واجلدير بالذكر، أن فعل الكتابة، ميكن أن تعلّم بعد أن يتقن املتعلم الكالم والنطق، وذلـك                
  .لتشكيل ثروة لفظية قبل تعليم الكتابة

  

انية من املهارات اللغوية، وهي عملية مركبة ومعقدة، تؤثر فيها          تعد مهارة التحدث املهارة الث    
  :عوامل كثرية، منها

                                   
.)٢٠٠٠. (انظر كامل الناقة، تعليم اللغة العربية والتحديات الثقافية اليت تواجه منهاجها، دار الثقافة، القاهرة، مصر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 احلالة النفسية للمتحدث.  
 املوقف االجتماعي أثناء علمية اإلرسال.  

كما أن التحدث هو العملية اليت تترجم ا الصورة الذهنية اليت تكونت يف عقل املتعلم، نتيجة       
  .تعلم اللغة العربية كلغة ثانيةتفاعله مع الواقع التعليمي ل


 

 حتديد جوانب املوضوع الذي يطرحه املتحدث.  
 القدرة على صياغة العبارة وعرض الفكرة.  
 تعلمني داخل فضاء التعلمالتمكن من خماطبة امل.  
 القدرة على املشاركة يف حوار تعليمي.  
 املهارة يف إبداء امللحوظات.  

 

تعد مهارة القراءة عملية ذهنية تأملية اليت تنمو كتنظيم مركب من أمناط ذات عمليات عقلية               
  .إخل... ملشكالتوهي نشاط يتضمن أمناط التفكري، والتحليل، والتعليل، وحل ا. عليا

وينبغي أن تكون القراءة نشاطًا فكريا يشتمل على تعرف احلرف والكلمات والنطـق ـا               
صحيحة، وفهم هذه الرموز وحتليلها، وإدراك ما تعرب عنه من أفكار، وتقدير أمهية هذه األفكـار،                

  .ومدى صدقها ومنطقيتها
كبري من املعرفة، وخاصة معرفة معاين      وتعد القراءة جمموعة من املهارات اليت تستند إىل أساس          

  .الكلمات املقروءة، اليت تعين أن خيزا املتعلم يف ذاكرته، وبدون ذلك، تصبح الكلمات ال معىن هلا
والواقع أن القراءة أصبحت عملية حتليلية بنائية تقوم على استيعاب املقروء، باستحضار املعىن،             

  .ادة املقروءة وتقوميهاواالستنتاج، والتفكري الناقد، وتفسري امل
 

تعد مهارة الكتابة عملية فكرية لغوية إنتاجية أو إبداعية، تقوم على عنصري الفكر والصياغة              
  .وتركز هذه املهارة على بناء وصياغة أفكار. اللغوية، كما أا عملية مركبة ومعقدة

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 تكوين عادات التفكري الواضح املنظم.  
 تنمية القدرة على التعبري.  
 تنمية قوة امللحوظة والفهم.  
 تنمية الذوق األديب.  

 

 
يتوفر اإلنسان على جهاز النطق قادر على إنتاج أي صوت إنساين، مهما كـان خمرجـه أو                 

ناء طفولته يف بيئة معينة سوف يتعلم لغتها، ولن يواجـه مـشكالت    أثيف  فأي إنسان يترىب    . صفته
         ا، مهما بلغت من الصعوبة، سواء أكانت هذه اللغة أُمأم كانت ثانية، بشرط اتذكر يف نطق أصوا 

  .أن يسمع اللغتني ويستخدمهما بشكل وظيفي يف حياته اليومية الطبيعية يف مرحلة الطفولة
لغة العربية الناطق بغريها ال بد له من ضرورة التعرف على أصوات            وبناء على ذلك، فمتعلم ال    

اللغة العربية ومميزاا اليت مل تعرفها اللغات األخرى، كتوزيع األصوات، لكون بعـض األصـوات            
تتوزع خمارجها ما بني الشفتني من جهة إىل أقصى احلنك من جهة أخرى، باإلضـافة إىل وجـود         

 وهذا التنوع يف املخارج، منح اللغة العربية كثرة األصوات وتنـوع            .األصوات اليت خمرجها األنف   
  . خمارجها، وتعدد صفاا، ومن مث انفرادها بأصوات ال توجد يف كثري من اللغات

 
 اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء والقاف: جمموعة األصوات احللقية؛ وهي.  
   فمتعلم اللغة العربية النـاطق  ... الصاد والضاد والطاء والظاء : طبقة، وهي جمموعة األصوات امل

 يتعلق ذه األصوات، لكوا ال توجد يف كثري من لغـات العـامل يف               فيمابغريها جيد صعوبة    
صورة أصوات مستقلة، ذات رموز صوتية معينة، كما يف اللغة العربية، وإن وجدت فال تـرد            

  .)١(ية املوجودة يف اللغة العربيةيف مجيع املواقع التوزيع
تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها البد من توضيح األصـوات          لقتضيات اإلستراتيجية   املومن  

                                   
براهيم، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، مكة املكرمة، اململكة العربيـة             إالعصيلي عبدالعزيز بن      ) ١(

.١٩٥.، ص)هـ١٤٢٢(، السعودية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

الصامتة اليت تتميز ا اللغة العربية، وتزداد هذه الصعوبة إذا كانت هذه األصوات غري موجودة يف                 
  .ن مواقع توزيعية مل يألفها املتعلم يف لغته األماللغة األم للمتعلم، أو تقع يف اللغة العربية ضم

الفتحة والضمة والكـسرة، وهـذه   : احلركات القصرية، وهي: أما األصوات الصائتة فنوعان  
األصوات صعبة يف سياقاا املكتوبة، لكوا ال تظهر يف الكتابـة العربيـة يف معظـم الكتابـات               

  .املعاصرة
 والياء، وكذلك الشدةاأللف والواو : احلركات الطويلة وهي.  

 والواقع أن مسألة اكتساب هذه الكفاية اللغوية فيما يتعلق بعنصر األصـوات، البـد مـن              
التعرف عن هذه اخلصائص املميزة للغة العربية، كالتعرف على جمموعة األصوات املطبقة وجمموعة             

  .األصوات احللقية واألصوات الصامتة والصائتة
 

املفردات أو املعجم من بني املداخل األساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،           تدريس   يعد
وهي . لكون املفردات تشكل يف جمملها معجما خاصا تنبين عليه باقي املهارات والتعلمات األخرى            

نه من بناء   اليت تشكل اللبنة األساسية ملتعلم اللغة األجنبية، حيث تعد مبثابة الذخرية اللغوية اليت متك             
  .اجلمل واألساليب والتعابري

 

  
ينبغي توظيف املفردات الوظيفية يف سياقات لغوية مستعملة حىت يعرف املتعلم مىت يوظـف              

اجتماعية سليمة بعيدة عـن التعقيـد يف        هذه الكلمة أو تلك، وكيف يوظفها يف سياقات لغوية و         
  .)١(األسلوب
  

أن يعرف مدرس العربية كيف ينطلق من مفردات سابقة، ليبين معجما جديدا عند متعلميـه،      
  .)٢(ويسهل عليهم تذكر املفردات بربط سابقها بالحقها

                                   
حممد إمساعيلي علوي، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الرؤى والتجارب، دار كنوز املعرفـة، عمـان، األردن،                   ) ١(

.٧٠٤ ، ص)٢٠١٥(
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 ة الربط بني املفرداتتقني.  
 تقنية احلقل املعجمي.  
 تقنية البطاقة املصغرة.  
 تقنية البطاقة املقطعة.  
 تقنية السياق اللغوي التركييب.  

تعد هذه التقنيات مسألة أساسية وضرورية لتعليم املفردات أو املعجم ملتعلم اللغـة العربيـة               
حنو اكتساب بعض من الكفايـة اللغويـة        أي أن تعلم املفردات هو السبيل األجنح         الناطق بغريها، 

  .إلنتاج تعابري سياقية واصطالحية، وإمناء الكفاية االتصالية اليت هلا عالقة وثيقة بالكفاية اللغوية
 

مها للناطقني بغري العربية، جند بعض العناصر النحوية        يمن بني التراكيب النحوية اليت ينبغي تعل      
 نقدمها يف إطار صورة عامة، لكون تعلم العربية للناطقني بغريها ال تقتصر على النحو،               العامة، اليت 

  .لكون تعلم اللغات، ال يقتصر على تلقني القواعد


 

 االسم. 
 مفرد، مثىن، مجع: أصناف االسم. 
 رةأمساء اإلشا. 
 األمساء املوصولة. 
 اجلملة االمسية. 
 الفعل. 
 ماض، مضارع، األمر: أزمنة الفعل. 
 الفاعل. 
 اسم الفاعل واسم املفعول. 
 اجلملة الفعلية. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 الضمائر. 
 الضمائر املنفصلة. 
 الضمائر املتصلة. 
 حروف املعاين. 

ل بتحقيـق   إن رصد هذه العناصر ذات الطبيعة النحوية مع قدر مالئم من قواعد اإلمالء كفي             
 .عملية التعلم لدى متعلم اللغة العربية الناطق بغريها

 
، وإمنـا   املهـتمني إن تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ليس باألمر اليسري كما يعتقد بعـض   

  .للغوية وغري اللغويةيكتنفه عدد كبري من الصعوبات واملشكالت ا
والواقع أن مشكالت تعلم اللغة العربية وتعليمها لغري الناطقني ا متداخلة، يـصعب فـصل              

خر، فكل مشكلة ميكن أن تصنف يف أكثر من جمموعة واحـدة مـن هـذه    اآلبعضها  بعضها عن   
شكالت الكتابية  املشكالت اليت تعود إىل اللغة العربية، منها ما هو لغوي، كاملشكالت الصوتية وامل            

واملشكالت الصرفية واملشكالت النحوية واملشكالت الداللية؛ ومنـها مـا هـو غـري لغـوي،           
وباإلضافة إىل ذلك، فهناك مشكالت نفسية ومعرفيـة    . كاملشكالت الثقافية، واملشكالت التارخيية   

  .ومشكالت هلا صلة باملناهج وطرق التدريس
  . املشكالت اللغوية أوال، وحماولة عالجها ثانياوسنقتصر يف هذه الورقة البحثية على رصد

 
 

يرى اللغويون التطبيقيون املؤيدون لنتائج التحليل التقابلي، أن وقـوع املـتعلم األجـنيب يف              
 أنظمة  Transferهلدف؛ إذ مييل إىل نقل      األخطاء يعود إىل اختالف أنظمة لغته األم عن أنظمة ا         

، أن من يتعلم لغـة      - بناء على ذلك   -ويرى هؤالء  .)١(لغته األم وتطبيقها على أنظمة اللغة اهلدف      
  : أجنبية يواجه مشكالت صوتية، تعود ألسباب أمهها

o اختالف اللغتني يف خمارج األصوات. 
                                   

رى، مكة املكرمة، اململكة العربيـة      براهيم، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخ       إالعصيلي عبدالعزيز بن      ) ١(
.١٩٥.، ص)هـ١٤٢٢(السعودية، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

o اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتية. 
o  يف مواضع النرب والتنغيم واإليقاعاختالف اللغتني. 
o اختالف اللغتني يف العادات النطقية. 

وبناء على هذه النظرة، فإن أخطاء متعلمي اللغة العربية يف األصوات تتفاوت تبعـا للغـام                
فإذا كان الصوت العريب ما مياثله يف لغة املتعلم األم خمرجا وصفًا وتوزيعا، فلـن يواجـه                 . األصلية

  .نطقهمشكلة يف 
 يواجهون مشكالت يف نطق أصوات عربية، إما ألا خترج من           - مثال -فالناطقون باإلجنليزية 

خمارج ال تستعمل يف لغتهم األم؛ كاألصوات احللقية، أو ألا تتميز بصفة وظيفيـة ال توجـد يف                  
توجـد يف   لغتهم، كاألصوات املطْبقة مثال، نظرا ألن اإلطباق صفة صوتية تتميز ا العربيـة، وال               

  .اإلجنليزية يف صورة أصوات مستقلة ذات رموز صوتية معنية، كما هي يف العربية
األلـف والـواو    : ويواجهون مشكالت يف نطق احلركات الطويلة أو حروف املد، اليت هي          

مطار، عوِمل، بريد، وجيدون صعوبة يف التفريق بينها وبـني          : والياء، إذا ما وردت يف كلمات مثل      
 مطَر، وكلمـة   ←صرية، اليت هي الفتحة والضمة والكسرة، فقد ينطقون كلمة مطار         احلركات الق 

 بِرد، ألن الفرق بني احلركـات القـصرية والطويلـة يف اللغـة         ← عِملَ، وكلمة بريد   ←عوِمل
 Stressاإلجنليزية ليس فرقا وظيفيا، كما هو يف اللغة العربية، وإمنا تـتحكم فيـه مواقـع النـرب        

  . ودرجاته
 املشكالت الصوتية ليست مقتصرة على الناطقني باإلجنليزية، وإمنا هي مشكالت يقـع             هذه

فيها الناطقون باللغات األوربية بوجه عام، كالفرنسية واألملانية واإليطالية واإلسبانية، كما يقع فيها            
  .احليةالناطقون بلغات أخرى يف آسيا وإفريقيا، كالصينية والفلبينية والفارسية والتركية والسو

ويبـدهلا  .  درب ←ضـرب   :  داالَ، مثال  ←الضاد: والواقع أن الناطقني باإلجنليزية يبدلون    
. رمـزان : رمضان اليت تتحـول إىل   : الناطقون بالفارسية واألردية والبنغالية والتركية زايا، كما يف       

، طـييب  :)١(ية تاء كما يف   والطاء يبدهلا الناطقون بالفارسية واألردية والبنغالية والسواحلية واإلجنليز       
حميط اليت تتحـول    : اليت تتحول إىل تبيب، وقد تنطق داال لدى الناطقني باللغة الصومالية، كما يف            

                                   
.١٧٦.املرجع نفسه، ص  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .حميد: إىل
وهناك أخطاء صوتية ال تتعلق بنظام اللغة األم للدارس؛ كاألخطاء الفردية، واألخطاء العارضة        

وب املعلم أو طريقة التدريس أو بيئـة الـتعلم،          أو زالت اللسان، واألخطاء اليت يكون سببها أسل       
  . كنطق الضاد ظاء والثاء سينا والقاف غينا وحنو ذلك

ويعود سبب هذه األخطاء الصوتية إىل كون املتعلم قد تعود يف أثناء الكالم بلغته األم علـى                 
علم لغة جديدة   أمناط معينة وحمددة من حتريك اللسان والشفتني وغريها من أعضاء النطق، فإذا بدأ ت             

ختتلف أنظمتها الصوتية عن أنظمة لغته األم، وجد صعوبة يف التغيري من عاداته النطقية اليت تـرىب                 
  .عليها يف لغته األم

 

  ما معىن املشكالت الكتابية؟ وما معىن النظام الكتايب؟
ناجتة عن طبيعة النظام الكتايب للغة      إن املقصود باملشكالت الكتابية هي املشكالت التعليمية ال       

أما النظام الكتايب فهو جمموعة من الرموز املرسومة املوضوعة لتمثيل األفكـار أو الكـالم               . اهلدف
  .املسموع وفق طريقة متميزة، وأنه يشمل كل ما يتعلق بطريقة الكتابة، كاخلط واإلمالء والتهجية

: ت به ونسب إليها، فأطلق عليه مصطلحات منها       وتتميز اللغة العربية بنظام كتايب فريد، عرف      
  .اخلط العريب، واحلرف العريب، واألجبدية العربية، ونظام الكتابة

 
                 يشكل نظام الكتابة العربية الذي يبدأ من اليمني إىل الشمال، وهذا النظام غري مألوف لـدى

لناطقني منهم بلغات تستعمل احلرف الالتيين، وتكتـب مـن          الكثري من املتعلمني، وخاصة ا    
 : كما تكمن الصعوبة يف القراءة لدى املتعلمني من حيث. الشمال إىل اليمني

o السرعة. 
o من سطر إىل أخراالنتقال . 
o               االنتقال من صفحة إىل أخرى مع القدرة على الفهم واالحتفاظ بـالفكرة العامـة

 .للنص
     نوع أشكاله، حسب موقعه يف الكلمة واتصاله ببعض حـروف       تعدد صور احلرف الواحد، وت

  .املد بعده أو قبله



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ـ (، ويف وسطها على شكل      )مـ(فامليم مثال تظهر يف أول الكلمة على شكل          ، )ـــمـ
هذا التعدد يف صور احلروف قد يـؤدي إىل إربـاك        ). م(أو  ) ــم(ويف آخرها على شكل     

من متعلمي العربية، وخباصة الناطقون منـهم باللغـات   املتعلم يف القراءة والكتابة، ألن الكثري  
بية وغريها من اللغات اليت تستخدم احلرف الالتيين، اعتادوا يف لغام على منطني فقط               واألور

، واحلروف الـصغرية  A B C D: مثل Capital Lettersاحلروف الكبرية : للحروف، مها
Small lettersمثل ، :a b c d اللغة العربيـة ال تـسمح بالكتابـة     إضافة إىل ذلك، فإن

  .)١(املقطعة
              ها، حيث توجد جمموعات من احلروف اليت تتشابه يف شكلهاتقارب أشكال احلروف وتشا

العام، واليت ال مييز بعضها عن بعض إال اإلعجام، أو إمهال اإلعجام، أو الفرق يف عدد نقط أو             
 :وذلك حنو. يف مواضعها
o ب، ي، ن، ت، ث. 
o ح، خ، ج. 
o ،ذ، ر، ز، ع، غ، ص، ضد . 

  .أثناء عملية الكتابةيف هذه احلروف املتشاة تربك القارئ 
عدم التطابق التام بني نطق بعض الكلمات العربية وكتابتها، فبعض احلروف تكتب وال تنطق              

فاذهـب  : خرجوا، رجعوا، ومهزة الوصـل يف مثـل       : األلف بعد واو اجلماعة يف مثل     : مثل
 .السيف، الزيت: وأل الشمسية يف مثل  يف عمرو،واكتب واستقم، والواو

 

o الواو يف داود. 
o إخل... األلف يف هذا وهذه. 

 مشكالت كتابة اهلمزة: 
 مواقع كتابة اهلمزة: 

ومما يزيد األمر صعوبة اختالف اللغويني العرب يف القواعد اخلاصة بكتابة اهلمزة، وظهور هذا              

                                   
.٢٠٦.املرجع نفسه، ص  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 طبعات الكتب والصحف واالت، فيلتبس األمر، وختتل القواعد لدى القارئ           االختالف يف 
 .الناطق بغري العربية، فضال عن غريه

             التـاء  : مشكالت التفريق بني احلروف األصلية املختلفة على مستوى الرسم، وذلـك حنـو
 والياء كمـا  املفتوحة والتاء املربوطة، وكذلك هناك صعوبة فيما يتعلق بكتابة األلف املقصورة  

فهذه صعوبات تواجه الناطقني بلغات أخـرى يف تعلمهـم للغـة            . سلمى وقاضي : يف مثال 
 .العربية

           الفتحة والـضمة   : خلو الكتابة العربية املعاصرة من الشكل، أي من احلركات القصرية، وهي
 والكسرة، وكذلك الشدة، فإن إمهال هذه احلركات قد يضع املتعلم يف حرية من أمره، مـا مل  

: بال حركات ميكـن أن تقـرأ      ) جلس(يعرف املعىن املقصود من الكلمة قبل قراءا، فكلمة         
ِلسأو ج لَسما مل يفهم السياق...ج ،. 

               حيث بنيت غالبية قواعد ،ارتباط الرسم اإلمالئي يف كثري من قواعده بقواعد النحو والصرف
اطرادها وما فيها من اسـتثناءات،  الرسم اإلمالئي على أصول حنوية وصرفية خمتلفة من حيث          

 .إخل...كما يف قواعد اهلمزة، وقواعد األلف اللينة اليت ترسم ياء فتلبس بالياء املتطرفة
   



 
      ب قضاياه ومسائله، فلكل باب صريف جمموعة       كثرة أبواب الصرف، وتعدد موضوعاته، وتشع

: ومثال ذلك . من القواعد، ولكل قاعدة تفريعات، ولكل تفريع عدد من الضوابط واألحكام          
صحيح ومعتل، والـصحيح إمـا سـامل أو         : مزيد وجمرد وارد إىل   : الفعل الذي ينقسم إىل   

 .إخل...مضاعف أو مهموز
 مر طبيعي، نظرا للعالقة اليت جتمع بني العلمنيالتداخل بني أبواب النحو والصرف، وهذا أ. 
          عدم االطراد يف بعض القضايا الصرفية، وهذا األمر تعرفه مجيع اللغات الطبيعية سـواء اللغـة

 .الفرنسية أو اإلسبانية أو اإلجنليزية
 اخللط بني السماع والقياس يف بعض أبواب الصرف. 
    فية الغائبة لدى متعلم اللغة العربية يف لغتـه األم،  تتوفر اللغة العربية على عدد من القضايا الصر



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .االشتقاق، امليزان الصريف، اإلفراد والتثنية واجلمع: وذلك مثل
والواقع أن االشتقاق هو الذي أبرز مزايا اللغة العربية، باعتبارها من أصعب القـضايا علـى                

 إىل صـعوبات يف صـوغ       -الت يف كثري من احلا    -الناطقني باللغات اهلندية األوروبية، إذ يؤدي       
كما أن العالقة   ...املشتقات العربية، كاسم الفاعل واسم املفعول، والصفة املشبهة، وأفعال التفضيل         

بني املعىن واملبىن، فكثري من متكلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، يعتمدون على الشكل فيما يقدم               
وتبـدو هـذه    .  قد يكون أهم من الـشكل      هلم من مفاهيم صرفية، ويهملون جانب املعىن، الذي       

وإجياد صـعوبة   . املشكلة يف العديد من القضايا الصرفية، كالبناء للمجهول، والزمن والعدد والنوع          
جلَـس  : يف التفريق بني احلركات القصرية والطويلة أثناء احلديث أو التعبري الشفهي، وذلك مثـل            

الَسوج. 
ة يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مل يـتم            إن معظم املواد أو املوضوعات الصرفي     

شيوع االستعمال، وسهولة املـسألة أو      : اختيارها وترتيبها وفقا ملعايري علمية ونفسية تربوية، مثل       
 .إخل. ..صعوبتها، وأمهيتها

يلحظ أن يف مادة الصرف اليت تقدم ملتعلمي العربية الناطقني بغريها، من خالل طرق تدريس               
ليدية، نفسها املتبعة يف تدريس العربية للناطقني ا، وذلك من خالل عرض النصوص املـشتملة               تق

 .على املوضوعات الصرفية املراد تقدميها
   
             ومن مظاهر هذا   . اختالف بنية اجلملة العربية عن بنية اجلملة يف كثري من متعلمي اللغة العربية

  .Verb to beالعربية من األفعال املساعدة أو أفعال الكينونة االختالف خلو اجلمل 
     ومتعلمي العربية، وخباصة الناطقون    ...حممد طالب، البيت كبري   : ففي العربية ميكن القول مثال

منهم باللغات اهلندو أوربية، جيدون األمر خمتلفا جدا، ففـي اإلجنليزية مثــال البد من ربط          
  .Mohamed is a student: حنو) am,is,are: (الفعل املساعدطريف اإلسناد يف اجلملة ب

             حرية الرتبة لكثري من عناصر اجلملة العربية، أي حرية التقدمي والتأخري، حيث جيوز تقدمي اخلرب
 .إخل...على املبتدأ، واملفعول به على الفاعل

 اختالف الرتبة واملواقع يف العربية عما يف لغة املتعلم. 
 المة اإلعرابية؛ فاإلعراب مسة من مسات اللغة العربية عكس اللغات األخرىاإلعراب، أو الع. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 يف اللغة العربية من أكثر األنظمة تشبعا نظام العدد. 
 مشكل التعريف والتنكري. 
               م األم؛ حيث تكتـببعض اجلمل العربية تكتب بطريقة مل يعهدها كثري من املتعلمني يف لغا

، أطعمين: مجلة تامة، مكونة من فعل وفاعل ومفعول؛ حنو       يف شكل كلمة واحدة، رغم كوا       
 .إخل...وضربه، وسألتمونيها

  

                 ا، جتعل من العسري على متعلميها من النـاطقنيكثرة كلمات اللغة العربية، اليت تعد من ميزا
 .بغريها، السيطرة على كلماا

      ا، وانتقال الكلمة من املعىن احلقيقي إىل معـىن أو          تعدد معاين الكلمات العربية وتنوع دالال
 .معاِن جمازية

               يغفل كثري من املتعلمني اجلوانب الثقافية، واملعاين التخصصية والـدالالت الثانويـة لـبعض
الكلمات، وال يدرك الكثري منهم أن املعىن املعجمي وحده ال يكفي لبيان معىن الكلمة، ما مل                

 . وردت فيهتشرح يف السياق الذي
 صعوبة البحث يف املعاجم العربية عن معىن الكلمة اليت يصعب على املتعلم فهمها.  
       مما يعسر األمـر    . إخل...التضاد، املشترك اللفظي  : متيز اللغة العربية بكثرة الظواهر الداللية مثل

  .على متعلمي العربية الناطقني بغريها
 

 

نتتبع جمموعة من األساليب من أجل معاجلة هذه املشكالت الصوتية لدى متعلمـي العربيـة               
  :أيتومن بني هذه األساليب، جند ما ي. الناطق بغريها

  هـول، ومـن البـسيط إىل           إاألخذ مببدالتدرج يف تقدمي األصوات العربية، من املعلوم إىل ا 
وتطبيقا هلذا املبدأ، ينبغي تقدمي األصوات املـشتركة بـني   . كب، ومن السهل إىل الصعب   املر

معظم اللغات، واليت تكون عادة معروفة وسهلة النطق لدى معظم املتعلمني، كاليـاء والتـاء               
واجليم والدال والراء والزاي والسني والشني والفاء والكاف والالم وامليم والنون، ووضعها يف             

مث املـرور   ... كتب وجلس وشرب  : هلة النطق وذات معان حمسوسة معروفة، مثل      كلمات س 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إىل األصوات اليت تليها يف السهولة لوجودها يف عدد كبري من لغات املتعلمني وهي األصوات               
املطبقة، اليت هي الصاد والضاد والطاء والظاء، مث االنتقال إىل األصوات اليت تنفرد ا اللغـة                

  .صوات احللقية ووضعها يف كلمات سهلة ومعروفةالعربية، وهي األ
 األصوات املشتركة بني اللغات.  
 األصوات املتداولة يف اللغة األم.  
 األصوات غري املوجودة يف اللغة األم.  

 التدرج يف تقدمي األصوات العربية، ينبغي أن تكون الكلمات اليت تقـدم             أوباإلضافة إىل مبد  
واالستخدام، حبيث ال جيتمع يف الكلمة صعوبة النطق، وغمـوض          فيها هذه األصوات شائعة املعىن      

  .املعىن، وندرة االستعمال
 Phonemic Differencesومن هذه األساليب أيضا االهتمام بالفروق الوظيفية الفونيميـة  

اليت يؤدي اخلطأ فيها إىل تغيري معىن الكلمة، وعدم التركيز كثريا على الفروق الـصوتية األلفونيـة    
Allophonic Differences .صـار  : سار، بدال من: فإذا أبدل املتعلم صوت الصاد سينا فقال

فإن ذلك خطأ فونيمي ال جيب التسامح فيه، بل         . إخل...ضرب: درب، بدال من  : أو ضاد داال فقال   
حيتاج إىل املزيد من العناية واالهتمام حىت يستطيع املتعلم أن ينطق الكلمة نطقا صحيحا وسـليما                

  .يدا عن اللبس واإلامبع
ومن األساليب املفيدة أيضا يف عالج األصوات اليت يؤدي اخلطأ فيهـا إىل تغـيري املعـىن،                 

  : ، مثلMinimal Pairsاستخدام تدريبات الثنائيات الصغرى 
o سار وصار. 
o صيف وسيف. 
o سريعة وشريعة. 

يري املعىن يف مثـل هـذه       مع بيان معىن كل كلمة حىت يدرك املتعلم أمهية النطق السليم يف تغ            
 يف  Son و Sinكلميت  ومن األفضل كذلك اإلتيان بأمثلة من اللغة األم للدارس، كإيراد           . احلاالت

  .اللغة اإلجنليزية مثاال للفرق بني اإلطباق والترقيق
     ا املفيدة، جندالشرح املباشر لكيفية النطـق وصـفته، مـع االسـتعانة           : ومن األساليب أيض

 إىل وضع أيـديهم     املعلم طالبه ات وحركات الوجه واليدين، كأن يرشد       باحلركات واإلشار 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

على حناجرهم للتفريق بني األصوات اهورة واألصوات املهموسة، أو يرشدهم إىل مالحظة            
  .اهلواء اخلارج من الفم للتفريق بني األصوات االنفجارية واالحتكاكية

           ان األصوات ونطقها كما ينطقها أبنـاء       ال بد أن يتذكر املعلم، وهو يقوم بكل ذلك، أن إتق
اللغة ليس مطلبا سهال، بل غري ممكن يف الغالب، وأن مثة جوانب أخرى من اللغة ال تقل أمهية                
عن األصوات، ينبغي أن تأخذ مكاا من املنهج، وهي الصرف والنحو واملفردات والداللـة              

  .واملفاهيم الثقافية
  

   وينبغي . يع الكلمات واجلمل املكتوبة بالشكل التام داخل الكلمات وأواخرها        ينبغي ضبط مج
أن يلتزم مؤلف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا بتشكيل الكلمات حىت يتعود املتعلم على               
النطق السليم، واإلمالء الصحيح، وأال يقتصر التشكيل على املراحل األوىل، بـل ميتـد إىل                

  .املراحل املتقدمة
  التدرج يف كتابة الكلمات العربية بدءا من السهل إىل الصعب ومن البـسيط إىل               إاألخذ مببد 

  .املركب، وال بد من التوفيق بني التدرج والشيوع واألمهية يف تقدمي الكلمات
          ومن األساليب املفيدة احلرص على ربط الكلمة املكتوبة بالنطق السليم، ليتذكر املتعلم رمـوز

يسمعها، ليعرفها عندما يراها مكتوبة أمامه من خالل رؤيته للترتيـب الـذي             الكلمة عندما   
  .وردت به

              التدرب على الكتابة السليمة بواسطة أجهزة احلاسوب املزود بربامج التعليم املربمج، وما يلزم
هلذه الربامج من أجهزة مسعية ونطقية، حيث يقوم املتعلم بكتابة الكلمة الـيت يـسمعها مـن       

و ينطق الكلمة اليت يراها أمامه على الشاشة، ويتم الرد بالقبول أو الرفض مباشرة أو               اجلهاز، أ 
  .يف اية التمرين

 يتم اللجوء إىل الكتابة الصوتية يف بعض احلاالت.  
          ينبغي اإلكثار من القراءة والكتابة بشكل مستمر؛ ألن هذا مما يساعد املتعلم على إتقان الكتابة

وإمالء وأسلوبا، كما يساعد يف التوصل إىل القواعد الصحيحة بنفـسه،           العربية السليمة خطًا    
 .وحفظ ما شذ عنها، حىت تصبح الكتابة السليمة مهارة وفطرة

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
              ا من املبد التكاملي، الذي إ  أن ينطلق املنهج واملعلم يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

لغة جمموعة من املهارات اليت متثل يف جمموعها الكفاية اللغوية، وأن تعلمهـا يعـين               يرى أن ال  
إتقان هذه املهارات، وبناء الكفاية اللغوية السليمة، بأي وسيلة من الوسائل اليت حتقق هـذه               

  .الغاية، وأن القواعد ماهي إال وسيلة من هذه الوسائل
        والصرف والنحو وبعض األساليب البالغيـة       أن ينطلق املنهج واملعلم من فكرة أن األصوات 

واألساسية مقرر واحد، هو قواعد اللغة، لكون قواعد اللغة هي القوانني اليت يتركب الكـالم               
األصوات والكلمات والتراكيب، اليت يصعب فـصل       : مبوجبها من أجزاء، وهذه األجزاء هي     

 الصوتية الـيت حتكمهـا؛      فنطق الكلمة يعتمد على معرفة القوانني     . بعضها عن البعض اآلخر   
  .إخل...كنطق الصوامت والصوائت، والتنوين، والالم الشمسية والالم القمرية

      مببدإوفقا لألساليب التربوية السليمة، كاألخذ     . أن تقدم املوضوعات الصرفية والنحوية وظيفيا 
ـ        . التدرج ومراعاة الشيوع وحنو ذلك     ة وهذا يستلزم حتديد املوضـوعات الـصرفية والنحوي

ثانيـا، يف   ) الكالم والكتابة (أوال، مث لإلنتاج    ) فهم املسموع واملقروء  (الضرورية لالستيعاب   
ويتم بعد ذلك اختيار املفردات واملواد اللغوية الـيت تقـدم   . كل مرحلة من مراحل تعلم اللغة  

، ومـن  فيها هذه املوضوعات، وتقدميها تدرجييا من املعلوم إىل اهول، ومن البسيط إىل املعقد 
  .الصعب إىل السهل

 أن تقدم املعلومات النحوية والصرفية من خالل نصوص سهلة مفهومة غري معقدة.  
 اإلكثار من التدريبات االتصالية، واالبتعاد قدر اإلمكان عن التدريبات اآللية اليت ال معىن هلا.  
       ناسـب  ترغيب الطالب يف القراءة احلرة، وتوجيههم إىل اختيار نـصوص قرائيـة سـهلة، ت

مستويام اللغوية، حبيث ال يواجه القارئ فيها صعوبات أو كلمات غريبة؛ ألن قراءة هـذه               
النصوص تبين الكفاية اللغوية لدى املتعلم بطريقة غري مباشرة، وقد تغنيه عن كثري مـن دروس    

  .الصرف والنحو
             تنعكس على أدائـه     ينبغي أن يعتمد تقومي الطالب على كفايته يف اللغة العربية، اليت ينبغي أن 

فهم املسموع، والكالم، والكتابة، والقراءة، وأال يعتمـد علـى حفظـه    : يف املهارات األربع 
 .لقواعد اللغة نظريا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
      ا؛ تراعـي فيهـاينبغي اختيار الكلمات اختيارا علميا دقيقا، وتقدميها للمتعلمني تقدميا جيـد

  . اختيار املواد وترتيبها وتقدميهااألساليب العلمية التربوية يف
                تقدمي الكلمات اجلديدة ذات املعاين املتعددة، أو غري املألوفة لدى املتعلمني، من خالل أمنـاط

مألوفة، وتراكيب قصرية، وأساليب سهلة، ليتمكن الطالب من معرفة الكلمة اجلديدة، من غري         
  .حاجة إىل البحث عنها يف املعجم

     معروفا ومفهوما لدى املتعلمني، وخباصة عندما تكون كلماته جديـدة        يكون حمتوى النصوص
  .عليهم، حبيث ال جيمع النص بني صعوبة الكلمات وغرابة املعىن

 ينبغي أن تصاحب املواد اللغوية واملقررات بعض املواد القرائية.  
     ينبغي تزويد الكتاب بالصور التوضيحية الالزمة، بشرط أن تكون واضـحة وضـرورية، وأن 

  .توضع يف مكاا املناسب
               تشجيع الطالب على فهم الكلمة يف سياقها الذي وردت فيه، وعدم حفظ الكلمات ومعانيها

 . يف قوائم معزولة عن سياقاا، والتأكيد على أن الكلمة ال معىن هلا خارج السياقات
  
 

 بغريها حيتاج إىل بنـاء      خنلص يف هذه الدراسة إىل كون تعلم اللغة العربية وتعليمها للناطقني          
بستيمولوجية متينة، وعلى مقاربات معرفية ذات طبيعة تعليمية جتعـل          إالكفاية اللغوية على أسس     

متعلم اللغة العربية الناطق بغريها يف قلب العملية التعليمية التعلمية، أي جعل املتعلم مركز اهتمـام                
ة تعد أساس تعلم اللغة واكتساا، لكوا تـشكل         كما أن الكفاية اللغوي   . العملية التعليمية التعلمية  

  . أساس الكفاية التواصلية والكفاية الثقافية
وبينا مهارات الكفاية اللغوية وعناصرها األساس اليت بواسطتها نستطيع تأسيس مـا يـسمى      
 بالكفاية اللغوية، كما شخصنا مشاكل متعلم اللغة العربية الناطق بغريها يف املـستويات اللغويـة              

 . األساس مع إعطاء حلوال ناجعة ملعاجلتها
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  مجال بلعريب. د
   البحث العلمي والتقينمركز

  اجلزائر–لتطوير اللغة العربية 
 
اول يف هذه الورقة أن نطرح ونناقش بعض جوانب إشكالية تعليم قواعد العربية للكبار غري               حن

 .الناطقني ا، وذلك من خالل تصور خمطط عام لدرس منوذجي
تتميز قواعد العربية بصياغة قدمية وغري معاجلة بواسطة املفاهيم         : تتخذ اإلشكالية الصيغة التالية   

أما يف واقـع  .  حاليا من طرف اللسانيني واملختصني يف تعليمية اللغاتواألدوات اللسانية املستعملة  
املمارسة فإننا نالحظ أن القواعد املستعملة من طرف املتكلمني بالعربية حاليا ختتلف عـن تلـك                

. املوجودة يف كتب النحو العريب، مما جيعل مهمة املختص يف تعليمية العربية ذات تعقيـد خـاص                
 مثل هذه احلاالت باقتراح صياغة جديدة للقواعد اليت يرى من الـضروري             ولذلك يقوم املعلم يف   

تعليمها، ويف الوقت نفسه يبتكر طريقة خاصة لتعليمها، دون أن يستند إىل أي تـأطري نظـري أو          
  .توجيه منهجي

تسعى مسامهتنا هذه إىل تذليل هذه الصعوبة ومناقشة املنطلقات األساسية لتعليميـة قواعـد              
اصة باملتعلمني من غري الناطقني ا، متكنهم من استيعاب القواعد اليت يستعملوا بالفعل             العربية اخل 

عند إنتاجهم للكالم وفق ما حتتاجه وضعيات التواصل اليت نتصور أم سيجدون أنفسهم فيهـا يف             
  . الواقع العملي

ملعاصرة؛ فكيـف   تتمحور الورقة حول صياغة تطبيقية لنموذج تعليمي لقواعد اللغة العربية ا          
ميكن حتقيق ذلك على املستوى التطبيقي؟ خاصة عندما يكون املستهدف من العملية التعليمية فئـة             
حمددة من املتعلمني، تتمثل يف فئة الكبار غري الناطقني بالعربية الذين يتعلموـا ألغـراض مهنيـة             

  .وعلمية
دة واملعاصـرة يف تعليميـة      من الناحية املنهجية سوف حناول أن نستفيد من التجارب اجلدي         

  .اللغات احلية ونستثمرها يف معاجلة قواعد العربية
 اللـسانيات   – العربيـة املعاصـرة      – تعليمية القواعد    – تعليم العربية    :الكلمات االفتتاحية 

 . الناطقون بغري العربية–التطبيقية 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

ليت ترجع إىل االختالف العملـي   من املشكالت اا عامة عدد ة تعليمية اللغة العربية بصف    تطرح
 اخـتالف  وهو ،بني اللغة اليت يتم تدريسها واللغة اليت يتم استعماهلا على أا اللغة العربية املعيارية             

 ، لغري الناطقني ـا   ليمها تطرح مشكالت خاصة بتع    كوإضافة إىل ذل  .  اجلوانب اللسانية  يعميس مج 
 موجهـة  ، قابلة للتشكل يف طبعة خمتزلة ومبسطةعلها جت يعود إىل أا مل يتم إعدادها بصورة  وأغلبها

ـ ، أساس للنـسق اللغـوي  مكون و النحعدخاصة وأن قوا . هلذه الفئة من املتعلمني     فـإن  ذلك ول
 تتمثل يف كون ا األكثر إحراجشكلة املإن أما بالنسبة للغة العربية ف     ا؛ خاص تماماتعليميتها تستحق اه  

 على تصورات ومفاهيم ترجع إىل القـرن الثـاين          تعتمد ،ملعصرنة يف صيغتها ا   حىت ،تلك القواعد 
 يفتـرض  ، أمام تعليمها لفئة من املتعلمني من غري الناطقني اااهلجري؛ وهذا يف حد ذاته يولد عائقً   

 األجنبية  اللغات أو وىل،أم ميلكون تصورات ومفاهيم حنوية تشكلت لديهم من تعلمهم للغام األ          
 مـن املفـاهيم     ا مشتركً ا لغات متلك قدر   وهي ، والفرنسية واألملانية  اإلجنليزيةمثل   خرىالعاملية األ 
  . ذي األصل الالتيين اإلغريقيورويب النحوي األلتراث والقائمة على ا،املتشاة
 من ، لغري الناطقني بالعربية   العريب و موضوع تعليمية قواعد النح    اول نتن سوف ، الورقة هذه يف

 أن نقدم بعض    اول تواجه هذه التعليمية وحن    اعدنا على تبني املشكالت اليت    خالل درس منوذجي يس   
فمن خالل املمارسة التطبيقية    . االقتراحات من أجل تذليل الصعوبات اليت تطرحها مثل هذه املهمة         

 وبالتايل. ليميةتتضح العقبات التعليمية اليت تسببها اللغة يف حد ذاا قبل أن ختضع مادا للتهيئة التع            
 وتفرض على املشتغل بتعليم العربية أن يغامر بصورة ظرفية حلل           نهجي، امل االجتهاد جمالتضيق من   

 التعليمية  ائل على إعداد الوس   لتعليميات ا اداملشكالت الطارئة بدال من أن يشتغل املختصون يف إعد        
 فروق بني القواعد    املناسبة واملوجهة ملختلف فئات املتعلمني واليت تأخذ بعني االعتبار ما يوجد من           

  .املكتوبة والقواعد املستعملة
 

  . تعليمية اللغة العربية ومشكالت التعاقبية-١
  . تعليم العربية لغري الناطقني ات صعوبا-٢
  . من خالل درس منوذجيالعريب و تعليم قواعد النح-٣



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .ية وتعليمية قواعد النحو العرباللسانيات مشروع -٤
  .مية من أجل إعداد العربية املعيارية املعاصرة للمهام التعلي-٥

 لنتبني إىل أي درجة يـصل     ، من منظور اللسانيات التعاقبية    دها اللغة العربية وقواع   اول بتن نبدأ
     مث ،حلايل وبني االستعمال ا  العريب و وضع النح  أثناء يف ااالختالف بني االستعمال الذي كان موجود 
 هذا ما ميهـد لنـا   ولعل ، من غري الناطقني ا العربية ونتطرق ألهم الصعوبات اليت يواجهها متعلم     

 مث .  نتلمس من خالله تلـك الـصعوبات  العريب و لدرس منوذجي لتعليم قواعد النح     النعرض تصور
 يف األخـري  لنصل ،ية التأسيس املتردد للسانيات العربر تشخيص واقع التعليمية العربية يف إطا      اولحن

 لتعليميـة إىل عرض تصورنا حول إعداد اللغة العربية لتصبح قادرة على االستفادة من املفـاهيم ا               
  . إعداد مناهج تعليمية متطورة وحديثةلاملعاصرة من أج

 
 أن ،وية منذ بداية القرن املاضـي      من مدارسه البني   وخاصة ، من الدرس اللساين املعاصر    تعلمنا

 والتعاقبية؛ واخترنا يف هذه الفقرة أن نقترب مـن اللغـة    التزامنية ،اللغة ختضع للمقاربة من جهتني    
 مل ا، عهد قريب جـد    ةوهنا جند أن تعليمية اللغة العربية املعاصرة إىل غاي        . العربية من منظور تعاقيب   

 القدمي الذي جنده يف كتب التراث       اللغويوجودة بني األداء     امل ختالفات بعني االعتبار اال   تأخذتكن  
 وبني ، وعلى وجه اخلصوص كتب اللغة من معاجم وسري ومصنفات حنوية وغريها           ة،واملتون املقدس 

ـ  ، جنده يف الكتب العلمية والكتب التعليمية احلديثة       الذي )١(األداء اللغوي املعاصر   ـ  رب وع  ائل وس
 الوظيفية يف جوانب عديدة     ات وغريها من امللفوظ   ،ملراسالت اإلدارية اإلعالم والنصوص القانونية وا   

  .)٢(من حياتنا اليومية
 تغريهـا يف    تواصـل  وهي تتغري اآلن وس    ، تغريت اللغة العربية عما كانت عليه قبل قرون        لقد

 هـذه اللغـة يف      لرمبا ألننا نستعم  .  ال نعترف بذلك   وحنن ،جانبها االستعمايل عرب الزمان واملكان    
فنحن يف الوقت نفسه نستعمل العامية العربية يف        . )٣(ياتنا اليومية بعدة سجالت يف الوقت الواحد      ح

                                   
مركز دراسـات الوحـدة   » اللغة العربية والوعي القومي«ضمن . اللغة العربية وطرائق تدريسها  . احللي، أمحد حقي    ) ١(

 .٣٦٨. م، ص١٩٨٤العربية، بريوت 
هنا أن نفرق بني قواعد النحو العريب املوجودة يف الكتب التعليمية املعاصرة والقواعد املستعملة يف النـصوص                 علينا    ) ٢(

 .املعاصرة، فتلك املوجودة يف النصوص ختتلف عن القواعد املوجودة يف الكتب التعليمية
 .١٨١. م، ص٢٠١٤مركز النشر اجلامعي، تونس . العربية احلديثة يف تونس. النصراوي، احلبيب  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ، العربية القدميـة يف املـسجد      ونستعمل ، العربية املعيارية يف املدرسة واإلعالم     ونستعمل ،األسواق
 مـع   خلةبية متدا  عر عاميات ، املنطقة العربية  من أيضا، املدن   وأحيانا ، بعض األرياف  يفونستعمل  

 يف تزامنيـة    اتفعندما جنمع هـذه األداء    . ا تتعايش معها يف املناطق اجلغرافية نفسه      أخرىهلجات  
واحدة رمبا يتولد لدينا شعور بتالشي احلدود الفاصلة بني مراحل التغري اللغوي املتعاقبة اليت شهدا               

  .العربية منذ عصر التدوين إىل اآلن
 أن  غـري  حراج،د املناهج املعدة لتعليم العربية تغفل مثل ذلك اإل         الرؤية اآلن ومل تع    اتضحت

ـ  مثل ساس، متثل معينها األواليت ، واملغذية هلا جللمناهاألدوات التعليمية املكملة      و املعاجم وكتـب النح
 ال ختـدم املنـاهج      هـي وبذلك ف .  تستطع بعد التحرر من النمطية التقليدية      مل ، وكتب البالغة  والصرف
املعلم من أجل إثراء نشاطه التعليمي     فيها املادة اليت حيتاجها      ، مبا  توفر هلا املادة اليت حتتاجها     وال ،العصرية

  .ها من عملية التعلم ومتتينلتسريع واستواهواملادة اليت حيتاجها املتعلم من أجل حتسني م
 وخاصـة   احراج مبتعلمي العربية من غري الناطقني ا تصبح املفارقة أكثر إ          األمر يتعلق   عندما

املداخالت  (علمية أو ،)إخل.. وسياحية وثقافية، ،اقتصادية(بالنسبة للذين يتعلموا ألغراض مهنية      
فهؤالء املتعلمون ال حيتاجون من العربية إال       ). إخل.. التعليم أو يف البحث العلمي     املشاركة ،العلمية

ـ      ،ما خيدمهم يف نشاطات معينة     ساب العربيـة خـارج تلـك     وبذلك ال ميكن أن خيـدمهم اكت
 إغفال االختالفات التعاقبية يف وضع الكتب التعليميـة   إن ،بل على العكس من ذلك    . االحتياجات

 ألـا  ، املستوى املتوسط مثال   وبلوغهم ، تعلمهم العربية الفصحى   بعد ،يولد لديهم إحساسا باخليبة   
 يعتقدون فهم. عامية بدال من الفصحى مل يتعلموا ال   مال تنفعهم يف التواصل مع احمليط ويتأسفون أل       

 ال يعلمون أن تلك الفـصحى تـستعمل   مإ. الفصحىأال أحد يف البالد العربية يستعمل العربية      
 جيـد   وال حـد،  بني سكان القطـر الوا      بل حىت  ، فقط بني سكان األقطار العربية     ليس ،للتواصل

ة وأن العاميات ال تستطيع أن تعوض       خاص. التواصل التبليغ وال يف      صعوبات حقيقية يف   ستعملوهام
..  اخلطابات العلمية والقانونية   تاج مثل تأليف الكتب وإن    ، اليت ختتص ا   ت املعيارية يف ااال   ةالعربي

 تـسوق  مثـل ال   ، يف بعض املواقـف    ية أن تعوض العام   عيارية مثلما ال تستطيع العربية امل     متاما. إخل
أن الذين يتعلمون إحدى العاميات العربية سيكتشفون أـم          ما يعين    وهو. إخل.. والتواصل العائلي 

  .)١(ة حدود منطقتها اجلغرافية الضيقخارجغري قادرين على التواصل ا 
                                   

لعل هذا مما يعرب عن العالقة العميقة بني العربية املعيارية والعاميات، وقد يثبت البحث العلمي يوما هـذه العالقـة                      ) ١(
 .ويصفها لنا بأدوات علمية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 إىل ، حيسن بنا عند تصميم مناهج تعليم العربية أن حندد منذ البداية األغراض التعليميـة      لذلك
فبالنسبة للغة  . ة باملتعلمني واإلطار التعليمي    املواصفات اخلاص  وبقية ،جانب حتديد الفئات املستهدفة   

 الغرض التعليمي على حتديد الـسجل       د حتدي يساعدنا خرى، األ ية خالف اللغات احل   على ،العربية
 يكون تعلـيم اللغـة      مافعند.  وكذلك حتديد املرحلة التزامنية للغة اليت ختدم ذلك الغرض         ،اللغوي

 للطلبة األفارقة الـذين يقـصدون املـدارس       بة بالنس حلالا و ه مثلما ة،العربية لغرض اخلدمة الديني   
 عنـد تعلـيم   وكـذلك  ا، مساعد عامالًة التركيز على اللغة العربية القدمي     يكون ، اجلزائرية القرآنية

 يـصبح  العنصر نفـسه     أن هذا  العربية وكتب التراث؛ غري      ثقافةالباحثني املتخصصني يف دراسة ال    
اعنصر ليمية ومعطالً  العملية التع  على ا مشوش علـى  ا هلا عندما يكون الغرض من تعلم اللغة اقتصادي 

ويف هذا السياق ميكن تقبل تعليم عامية معينة عندما يكون الغرض من ذلك تـسهيل               . سبيل املثال 
 يف  ينـشطون  ، نشاط جتاري وحريف ميارسه مهاجرون صينيون مثال ذوو رساميل حمـدودة           اولةمز

  .بعض املدن العربية
 وأمريكا كان عند    أوروبا يف   حثني ما بدأ االهتمام باللهجات العربية يثري البا       أول أن    شاع لقد

 الرقمـي  أو اهلـاتفي    واصل صعوبة يف متابعة الت    األمريكيون وجد العساكر    حيث ،احتالل العراق 
 املعيارية اليت تعلموها خـالل اسـتعدادهم        لعربية أن ا  واكتشفوا ، العراقي اجليشللمواطنني وأفراد   

ويوجـد اآلن   .  يف شيء سوى االطالع على الوثائق املكتوبة       األمرتلك العملية ال تنفعهم يف واقع       ل
 يعززه واقع تواصل املواطنني يف األقطار العربية        ، وحوسبتها ربية بدراسة العاميات الع   مكثفاهتمام  

 ،عاميـات  جيري يف الغالب بنوع جديد من ال       والذي بكة، التواصل االجتماعي على الش    مواقععرب  
 مل ينتبه إليه بعد من يشككون ما ووه. )١(مية املستعملة يف احلياة اليو   عاميات عن ال  كثريا خيتلف   لعله

                                   
اج إىل نعتقد أن الوصف اللساين للغات التواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي عرب الشبكة لدى املواطنني العرب حيت          ) ١(

دراسة علمية خاصة، فهوتواصل شديد التنوع، وحيتوي على األداءات الفردية واألسرية اليت متزج بني العامية احملليـة            
ونوع من الشفرات األسرية أو املستعملة بني األصدقاء، وبني العامية املستعملة عرب نطاق جغرايف واسع قد يـشمل                  

 عدة أقطار أحيانا، كما جند فيها استـسهاال السـتعمال الكلمـات             جهات بكاملها من بعض األقطار العربية، بل      
ولعله من املفيد أن جتـرى      . والعبارات األجنبية من اإلجنليزية والفرنسية أحيانا بصيغها األصلية وأحيانا بصيغ خاصة          

 اللـهجات  لكن ما ميكن أن نقترحه اآلن على سبيل الفرضية، هوأن من يعـرف   . دراسات وافية حول هذه الظاهرة    
وهوما ال يستطيعه من يعرف العربية      . العربية بشكل واسع ميكنه متابعة مثل ذلك التواصل عرب الشبكة بسهولة أكثر           

 .املعيارية من غري الناطقني ا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .يف جدوى تعلم العربية املعيارية وحيبذون تعلم العامية
 

 تبني مـن الفقـرة   كما ،لناطقني ا من الصعوبات متيز تعليم اللغة العربية لغري ا    عة جممو هناك
يرجـع بعـضها إىل     .  ختتلف عن الصعوبات اليت تواجه املتعلمني مـن النـاطقني          وهي ،السابقة

 اآلخر إىل خصوصيات اللغـة العربيـة       بعضها ويرجع   ،خصوصيات اللغات واختالفها بصفة عامة    
  :تية اآلقاط يف النمههاوميكن ترتيب أ. ووضعها الراهن

 :         ا من األ األمـريكيني  و وروبـيني إن أغلب متعلمي العربية من غري الناطقني 
 إىل ترتيبـها    ، الكتابة من اليسار إىل اليمني     بوأغلب اآلسيويني جيدون صعوبة يف االنتقال من ترتي       

 ،ونعتقد أن هذا التحول يشكل عقبة حقيقية أمام العادات الذهنية للمـتعلم           . من اليمني إىل اليسار   
 باألرقام  ا ويقدم لنا وصفً   اإلدراكية، للبحث العلمي التطبيقي أن يدرسها باألدوات العصبية و        ميكن

 انتظار ذلك ميكـن للتجـارب الشخـصية         ويف ، املتعلمون هها اليت يواج  اإلدراكيةحول العقبات   
 .للمتعلمني أن تكون دليال على أمهية هذه الصعوبة

صعوبات خاصة ال جندها يف اللغـات   تطرحمعروف و كما ه 
فقارئ الكتابة العربية حيتاج إىل أن      . امل وخاصة منها اللغات احلية واسعة االنتشار عرب الع        خرى،األ
 عادة قرائية   وهي ، للعملية التعليمية أي معىن    يبقى وهنا ال    ، اجلملة لكي يقرأها بشكل صحيح     هميف

 الناطقني املتعودين على قـراءة      ري غ م حقيقية أما  قبةل ع  لكنها تشك  ، الناطقني بالعربية  تزعجمل تعد   
إن القراءة الصحيحة للجملة العربيـة تـتم بتـدرج          .  صحيحة حىت بدون فهمها    ةالنصوص قراء 

 بصدد  كان و ل كما ، اجليدة باللغة  ومعرفته ،تصحيحي يعتمد على مهارات القارئ وخربته وثقافته      
 :يت يف املثال اآلكما ،كتابة ما يقرأ

 ا أو مفتوحة الياء ن أن تكوميكن (قبليستمضمو.(  
 ا، أو مفتوحة الباء    »األب« أن تكون    ميكن( األب   يستقبليستقبل« إعراب   حسب مضمو«، 

  ).مفتوحها أو الذي ميكن أن يكون مضموم امليم أيضا »العم«ولكن حسب إعراب 
 مضمومتها أو مفتوحة امليم »العم« أن تكون ميكن( األب العم يستقبل(.  
 تكـون  فقد ، يف حركتها اإلعرابية حركة موصوفها»املهاجر« تتبع( األب العم املهاجر  يستقبل 

  ).مضمومتها أومفتوحة الراء 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 »املهـاجر « يف اهلاء وضم امليم وفتح »يستقبل« السني والقاف وفتح التاء يف     كني أن تس  كما
 أن يتوصل إليهـا دون      بالعربيةطق   عبارة عن عادات قرائية ال ميكن لغري النا        »العم«وفتح العني يف    

  . ودون بلوغ مستوى متقدم من تعلم اللغة،تشكيل
 ، الـذهين  جمـه  نسبة االحتمال املخزنة يف مع     حسب اولة، قارئ اجلملة العربية يقرأ باحمل     إن
 ،فحركات الفعل كما رأينا يف املثال الـسابق       .  كلما استمر يف القراءة    يؤكدها أو قراءته   ويصحح

 ولـذلك جيـب أن نقـرأ        ، على ما يأيت بعدها يف اجلملة      تتوقف ،ركات اإلعرابية  فقط احل  وليس
 يف  حويـة  معناهـا ووظيفتـها الن     أي سـابقة،  ،الكلمات املوالية قبل أن حندد حركات أية كلمة       

 عندما نكتب الكلمة العربية جمردة من التشكيل ومن احلركات اإلعرابية فكأمنـا             لكلذ. )١(اجلملة
 لسياق على ما يقدمه انعول وا، إننا نكتب جذر الكلمة جمرد   بل ، الكلمة فقط   من تلك  عضانكتب ب 

 اآلخر ال يظهر إال من خالل احلركات على الرغم من وظيفيته            اجلزءمن مساعدات توضيحية؛ ألن     
 ينتقـل مـن   أن حيتاج إىل يةونعتقد أن طرح سؤال تشكيل الكلمات العرب  .  اجلملة ويف امللفوظ   يف

 له نتخلى   ة والبحث عن أحسن صيغ    ،االستغناء إىل إمكانية إعادة دراسة التشكيل     /الثنائية االستعم 
كأن نعتمد علـى الدراسـات اللـسانية        .  ونبقي فقط على الضروري    زائد، وفيها عن كل ما ه    

 ها وبعد، مث اليت حتتاج إىل تشكيل جزئي،اإلحصائية لنستخرج الكلمات اليت ال حتتاج إىل التشكيل       
 قليال من الكلمات اليت حتتاج إىل تـشكيل         ا ورمبا يف األخري جند عدد     ، تشكيل معني  اليت حتتاج إىل  

 األسـاس  و أحد التشكيالت العربية ه    د التخفيف ونع  عدة أن نعتمد قا   كنكما مي . لكامل حروفها 
 . حيتاج إىل كتابةالذي و وأن اخلروج عنه ه،الذي ال حيتاج إىل كتابة

   عكـس احلـروف   علـى  ،ن هلا عالقة مبخارج احلروف     واليت نعتقد أ 
 الصينية اليت تعرب عن البعد التارخيي للمقطـع         احلروف أو ، على هذه اخلاصية   افرالالتينية اليت ال تتو   

ولذلك جند املصنفات اللغوية العربية القدمية يف بعض األحيان تبدأ بوصـف األصـوات              . الصويت
 العربية من غري الناطقني ا ينتقل من لغات ذات          مإن متعل . اوخمارجها قبل أن تعاجل أبواا وفصوهل     

                                   
ـ      ) ١( وات ال تتطابق الكتابة العربية مع النطق العريب، فعند التحليل الطيفي للجملة العربية ميكن أن ننتبه إىل أن عدد األص

اليت نكتبها دائما أقل من األصوات اليت ننطقها، وقد اعتدنا على التعرف على الكلمات بفضل أدوات املساعدة اليت                  
جندها يف السياق، وبعض القرائن يف الكلمات ااورة، غري أننا نتجاهل هذا التفاوت عندما نكون بصدد إعداد املواد            

تجاهل يشكل عقبة حقيقية وجدية عند التحليل اللساين من أجل احلوسـبة            وهذا ال . التعليمية وخاصة لغري الناطقني   
 .وعند معاجلة املواد التعليمية، وغريها من النشاطات املتعلقة باللغة العربية املكتوبة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ال يستطيع االستفادة مـن هـذه        لكنه) ١( إىل كتابة فونولوجية   ،إخل.. هريوغليفية أوكتابة جتريدية   
 مل يهتم ا اللساين املهـتم بظـواهر      وإذا ،اخلاصية إذا مل يأخذها معد املواد التعليمية بعني االعتبار        

 .بية العرللغةا
 للجملة يضيف وفه.  معىن الكلمة مت دور الفونيم بأ   ؤديي 

 خاصـة  ، ال يستوعبه غري الناطقني ا بـسهولة       ما و وه ،عناصر معنوية تشارك يف تشكيل امللفوظ     
تسيغون  وال يس  ،الذين اعتادوا على الكلمات االشتقاقية وبناء الكلمات باجلذر والسوابق واللواحق         

م اليت تصاغ علـى     .س.مثل ر (وجود نوع آخر من اللواصق يتمثل يف تغيري امليزان الصريف للكلمة            
/  مفاعيـل  وعلـى  ،رسوم/  فعول وعلى ،مرسوم/  مفعول وعلى م،راس/  فاعل وعلى ،رسم/ فعل

ولذلك نعتقـد أن أي     ). إخل.. رمسة/  فعلة وعلى ،رسام/  فعال وعلى ،مرسم/  مفعل وعلى ،مراسيم
 مبـوازين صـرفية معينـة يف        ورمبا ، يغفل التعليميات اخلاصة بامليزان الصريف     بية العر لتعليم اجهمن

 يترك فجوات لدى املتعلم تعطل من عملية التعلم لديـه يف املراحـل              إمنا ،مستويات تعليمية معينة  
 .الالحقة

 ىمـستو  بني كل اللغات علـى  جودة جانب االختالفات املو   وإىل 
 وبالتايل ، الفونولوجية وتأخرها  ت عددا من الصعوبات تنجم عن قلة الدراسا       جند ،األنساق الصوتية 

 وهذه الصعوبات ال تواجـه غـري      . عدم استثمارها يف تصميم الربامج التعليمية وإعداد التعليميات       
 إىل  قليميوي اإل  ميل االستعمال اللغ   وتعزز أيضا، بل تواجه الناطقني ا      ،الناطقني بالعربية وحدهم  

 ال تـثري    أا و الصوتية اليت يبد   ظواهرإضافة إىل بعض ال   . أخرىاالختالف والتباين من منطقة إىل      
 ، العربية عيارية األداءات امل  وبنيبني العاميات   ) األصوات( تغري إنتاج احلروف     مثل ،اهتمام الباحثني 

  :تية أن نسجل التغريات الصوتية اآلنفعلى بسبيل املثال ميك
 عيمان/ عجمان( تتحول إىل ي وج ،)الشارجة/ الشارقة( إىل ج ل تتحوق(  
 قناء يف  / غناء  (وغ تتحول إىل ق     ) تارغ يف بعض املناطق اجلزائرية    /طارق  ( تتحول إىل غ     ق

  ).بعض املناطق من جنوب اجلزائر

                                   
تطرح هذه اخلاصية بعض املشكالت بالنسبة للمعاجلة اآللية للغة العربية، حبيث خيلط بعض الباحثني بـني البنيـات                    ) ١(

للسانية للغة العربية ورسم احلروف، فيتعاملون مع الصعوبات اليت يطرحها رسم احلروف كما لو أا من اخلصائص                 ا
 .وينعكس هذا اخللط سلبا كذلك على تصميم برامج التعليم الرقمية. اللسانية للغة العربية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 تتحول إىل ما يشبه شوج تش، أو تتحول إىل ج ك   
 وتلمـس  ،ات بالدراسة العلمية دف وصفها وتفـسريها  تتمتع مثل هذه التغريات والتنوع  مل

 ا يضع حدود  ، نسقي تغري و وما ه  ، منها ألوفوين و ما ه  وحتديد ، بالنسبة للمتعلم  دثهاالعقبات اليت حت  
بني االستعماالت اجلغرافية؛ ولذلك ال نستطيع أخذها بعني االعتبار عند إعداد تعليميات العربيـة              

 يف نظر غري النـاطقني بالعربيـة   وتبقى ،دها يف التلفظ العريب املعياري    املعيارية على الرغم من وجو    
 . العربية وعامياالهجاتمادة خاصة بتعليم ال

 رأينا بعضها عند حديثنا عن     واليت ، من الصعوبات  اعدد 
إذ .  بقواعـد النحـو    ابطً منها يبقى مرت   كرب العدد األ  لكن ، اإلعرابية اتتشكيل الكلمات واحلرك  

 دقيقة وقائمـة علـى تـصورات        أا و ،يشاع عنها أا قواعد منطقية أكثر من غريها من اللغات         
 نعلم بوجود دراسات    مل ، يف حدود اطالعنا   لكن ،)١( البعض أا يف منتهى السهولة     ويرى ،رياضية
ة لدى املشتغلني على     صعوبات وتعقيدات شديد   وجود و ما نعرفه ه   بل ، هذه القضية  ناقشعلمية ت 

 إىل ضعف الترمجة اآللية من وإىل اللغة العربية        ،العالج اآليل للغة العربية تؤدي من بني ما تؤدي إليه         
ومن تلك الصعوبات ميكن أن نذكر تركيب       . باملقارنة مع الترمجة من وإىل غريها من اللغات احلية        

 مثال اليت مل تعد     كالنسبة ال، هلا يف االستعم   اورة بتراكيب اللغات ا   كثريااجلملة العربية الذي تأثر     
 ترتيـب  وكذلك ، هي اآلن تتأثر بقواعد النسبة يف اللغات األجنبية       بل العريب، وختضع لقواعد النح  

 يكتبها التالميـذ العـرب يف   فعند االطالع على فقرات التعبري اليت.  كثري وغريها ،مكونات اجلملة 
 إلعـراب،  يف حركات ا إال ، ختضع للقواعد العربية اليت يدرسوا      ال لب أا يف الغا   نلحظ ،املدارس

وهنا جيب أن ننتبه إىل أننا أمام ظاهرة تغري حقيقي يف اجلانب االستعمايل للغة              .  أحسن احلاالت  يف
 تأنيب ولوم بقدر ما حتتاج إىل فهم ودراسة علمية تؤدي يف النهاية إىل رسـم                إىلالعربية ال حتتاج    

 .ة اليت تفصل بينها وبني األداء العريب الذي نسميه عربية فصحىاحلدود املمكن
           تعاين من كثري من اإلمهال حبيث تأخر البحث املعجمـي 

 ،العريب عن دراسة املفردات وجرد معانيها ورصد سياقاا وفق األدوات املنهجية اللسانية احلديثـة             

                                   
، مركز دراسات الوحـدة     » والوعي القومي  اللغة العربية «ضمن  . اللغة العربية وطرائق تدريسها   . احللي، أمحد حقي    ) ١(

 .٣٦٤. م، ص١٩٨٤العربية، بريوت 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الثلث األخـري مـن القـرن        منذ )١(ولة من طرف املعجميني العرب     املبذ ربة اجلهود املعت  رغمعلى  
 علـى  وتعتمد ، بشكل أساس على املعاجم القدمية     حلديثة العربية ا  ملعاجم ا تعتمد ، اليوم فإىل ،املاضي

 حـسب  ،إن صناعة املعاجم  . اجلهود الفردية مثلما كانت املعاجم القدمية تنجز جبهود مؤلفيها فقط         
 حيتاج إىل مشاركة عدد كبري من املتخصصني يف خمتلف علوم         ضخم عمل ،راهنةاملقاييس اللسانية ال  

 ميكـن أن تبقـى متروكـة    وال ، إطار مؤسسايت حمتـرف    يف ، التكوين العلمي العايل   ذوياللغة و 
 معد التعليميـات العربيـة      جيد ،ويف غياب مثل تلك األعمال املنظمة واملنسقة      . للمبادرات الفردية 

 يستطيع املتعلم أن يعتمد عليهـا وعلـى   وال ا،ة يطمئن إليها املتعلم واملعلم مع     صعوبة يف تقدمي ماد   
إن قراءة املعجم العريب كما     .  ويسرع عملية التحصيل   ، ليعمق من معارفه ويطورها    افرةاملعاجم املتو 

 ما يعين أنه لـن      هو و ، بالعربية أكثر من املتوسط    اءة حتتاج إىل مستوى من التحكم يف القر       اآلن وه
 صاحب  أما ، ملموسة يف استعماله   عوبة جيد صاحب املستوى املتوسط ص     كما ، املبتدئ علميفيد املت 

 ة معجمية عصرية فيجـد صـعوب      ت واملتكون على تصورا   ختلفة احلية امل  اللغة واملستوى املتقدم ذ  
 . اليت توفرها له املعاجم العربيةافرةمنهجية تعقد من املادة املعجمية املتو

 مناهج تعليم العربية بـصفة  م وتصمي ، إعداد املواد التعليمية   يفبات بشكل كبري     هذه العق  تؤثر
 تعلم اللغات احلية اليت تتمتع بإعـدادات         مبتعلمني لديهم خربة يف    األمر وخاصة عندما يتعلق     ،عامة

  .  وحتسن من نتائج العملية التعليمية، وتستعمل تقنيات جديدة ترفع من نسبة التحصيل،متطورة
 

 للمتعلمني الراشدين   موجه وهو ، الدرس النموذجي خاص بتعليم مهارات القراءة والكتابة       هذا
ونقصد .  العربية ألغراض علمية ومهنية    ويتعلمون ، ذوي مستوى متوسط   بيةمن غري الناطقني بالعر   

شتغلني يف قطاع املالية واإلدارات االقتصادية والسلك  واملهنيني مثل امل ثنيبذلك فئة اجلامعيني والباح   
ألننا ال نريد أن خنلط بـني  .  لبعض الفئات منهم بل مجيعا، الدرس هلم    هلكننا لن نوج  . الدبلوماسي

 يتوسط تسلسل جمموعـة مـن   درس وولذلك فه. تصورنا وتصور تعليميات اللغة ألغراض خاصة     
  .الوحدات التعليمية

                                   
 .م٢٠٠٤مركز النشر اجلامعي، تونس . املعجمية. محزاوي، حممد رشاد الـ  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
ـ      وعات على عالقة مبوض   كون نص ي  بقراءة البداية   نقترح  تعلمني، الساعة واليت تثري اهتمام امل

 توضـيحي  رسم أو من صورة انطالقًا ساؤل نستعمل التقنيات احلديثة لقراءة النصوص مثل الت     وهنا
 وبإعداد رسائل جامعية ميكن أن  ،البحث العلمي فإذا كنا أمام طلبة جامعيني يهتمون ب      . يرافق النص 

 وليكن ، اجلديدة التقنية يتحدث عن أحد االختراعات واالبتكارات       اخنتار نص يقوم به العامل    ا عرض 
 يـستعدون ملباشـرة مـسؤوليات يف    اقتصاديوإذا كان املتعلمون طلبة معهد . صاحب االختراع 

ل زبون ترك حمفظته يف أحد املكاتب باملصرف         أن يكون النص حو    ميكن ،مؤسسات مصرفية عربية  
 ، جاء من قبـل ألجلـها    عن املعاملة اليت   يثفتكون مناسبة للحد  . وعاد بعد ساعات ليبحث عنها    

 معهـم أثنـاء   تعامل وعن املهنيني الذين ي،وعن الوثائق املصرفية واإلدارية اليت حتتوي عليها احملفظة     
 ، اليت تستعمل يف مثل هذا املوقف      اجلملت والعبارات و   املفردا الفتكون فرصة الستعم  . إخل.. ذلك

  .ونتعمد جعلها مرفقة بصيغ املفرد واجلمع كلما أمكن ذلك
 أو ، مناقشة أسئلته ليتأكد املعلم من فهمهم العـام        مث ، على قراءة النص   اوب الطلبة بالتن  يقوم

 اجلمـوع املوجـودة فيـه        لالنتباه إىل  استعدادهم استيعام ألهم ما جاء فيه و      ومن ، درجته يعاين
  .والسياقات اليت وردت فيها

 القواعد  استنباط وعلى قدرته على     ، املوجودة لدى املتعلم   عارف يف هذه التعليمة على امل     نعتمد
فلن نقدم له قاعدة اجلمـع  .  لهليمها اليت نرغب يف تعد واستيعاب الطبيعة النسقية للقواع،من النص 

  .مع خالل املمارسةبل نقدم له الصيغ اليت يتخذها اجل
 هلا  خرى هي األ  بتفصيالت وتتعلق   ، على أن تكون أسئلة فهم النص حتتوي على مجوع         حنرص

 يـة ودف من وراء ذلك إىل جعل املتعلم يتعرف على ظاهرة اجلمع يف اللغة العرب      . عالقة باجلموع 
ئع واألحـداث   الوقـا تفصيالت املوجهة له يركز على ئلة األسحسب فهو ، ذلكىلدون أن ينتبه إ  

ال مكيفة حبيـث    ــ وهي أص  – األسئلة   نه ع ــ إجابت أثناء يفو. واألشخاص وأفعاهلم يف النص   
 يكون قد استعمل اجلموع وشرع يف تطبيق قواعدها مـن       –تؤدي إىل رد فعل معني خيدم التعليمة        

 من أو ،ينعلى أن خنتار النص من تقرير مه      .  النص  اجلمل املوجودة يف   اختزال أو تكرار أوحماكات  
  . تلفزيونية متخصصةنشرة أو ،جريدة متخصصة

 املتعلمني إكمال جدول حيتـوي علـى        ن فنطلب م  ، ذلك ننتقل إىل مترين تطبيقي كتايب      بعد



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مفـرد  ،مجع املؤنث السامل  (وتكون الكلمات بصيغ صرفية متنوعة      . كلمات مفردة تقابلها مجوع   
طبيق إىل تعريف املتعلم بصورة نـسقية مبختلـف       ويهدف هذا الت  ..). املثىن ، التكسري مجع ،املؤنث

ويكون اجلدول متعدد الوديان حبيث يسمح للمتعلم عنـد كـل   .  اللغةالصيغ الصرفية املوجودة يف 
  . الستنباط اإلجابةخرىعنصر أن حياكي العناصر األ

   مجيع حاالت اجلمع املوجودة يف مشروع الدرس ى أن حيتوي التطبيق علجيب
 

 مجع مفرد مجع مفرد
 شيكات   حوالة
  متعامل تسديدات 
 مصارف   حتويل
  مؤشر فوائد 

:  أن نصمم التطبيق حبيث حيتوي على حاالت الرفع والنصب واجلر والـصيغ املختلفـة      ميكن
 من استعاب النظام اخلـاص       متكني املتعلم  دف ،إخل.. فعيل فعول، فعال، مفاعل، مفعول، فاعل،

 على أن   اوال، واألكثر تد  السهلةوحنرص على استيعاب اجلموع يف صيغها       . باجلمع يف اللغة العربية   
  . مجع اجلموع ومنتهى اجلموع وغريهامثل ، صيغ اجلمع املعقدةمعاجلةنترك ملرحلة قادمة 

 
    ويهدف هذا التطبيق إىل إكساب    . جيمعها مفردة نطلب من املتعلم أن       نص حيتوي على كلمات

املتعلم مهارة التنسيق يف اجلمل والربط بني الكلمات يف صيغة اجلمع وما يرافقها من عالمـات         
  .إخل.. اجلمع املقترنة بالضمائر واألفعال والنعوت

         هنـا  .  إىل املفـرد وهلاحي من املتعلم أن جيدها ونطلبنص حيتوي على كلمات يف صيغة اجلمع
 ، والنعـوت  عال اجلمع من الضمائر واألف    مات على عال  فيتعرف ،يقوم املتعلم بالعملية العكسية   

  .ويرتعها عنها عندما حيول كلمات اجلمع إىل مفرد
 يف احلياة االجتماعيـة  املهمة باألحداث ة يف هذه النصوص أن تكون معاصرة وعلى عالق  نراعي 

 وجتعلـهم يكتـسبون املفـردات       ،حبيث تثري اهتمام املتعلمني   .  الراهنة واالقتصادية والسياسية 
  .والعبارات والصيغ اليت حيتاجوا يف الغرض املهين الذي يتعلمون العربية من أجله



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

   اميكنتكـون  الـنص،  املتعلقة مبا ورد يف      سئلة التطبيق يف شكل جمموعة من األ      كون أن ي  أيض 
 على بناء اجلمل مبراعاة التنسيق بـني        ليتمرن ،جابة عليها  ويطلب من املتعلم اإل    ، اجلمع يغةبص

ونراعي أن تكون األسئلة من صميم احلوارات اليت جتـري        . مفرداا وفق متطلبات نظام اجلمع    
حبيث يقوم املـتعلم بتطبيـق   .  بأغراض التعلم  تبطة املر اتيف املواقف الطبيعية يف املهن والنشاط     

  . التواصل الوظيفييفات السابقة  الفقرمن ، يكتسبهااليتالقواعد 
 وال كـثريا؛  ال تفيـدنا  افرة املادة التعليمية نكتشف أن املعاجم املتـو      هذه عند إعدادنا    لكننا

 فإننـا  ،أما بالنـسبة للمفـردات    .  كتب القواعد  وال ،املؤلفات اليت حنتاج إىل أخذ النصوص منها      
وعلينا .  ورمبا ال توجد بصيغ موحدة     ،اجم من الكلمات املعاصرة ال توجد يف املع       كثريا أن   نكتشف

ونتعمـد  .  ـا تكرسها اليت  وبالصيغ ، اليت تكرسها وسائل اإلعالم    فرداتحينئذ أن نعتمد على امل    
 بصيغتها الـصوتية  الفرنسية أو اإلجنليزيةاستعمال الكلمات املعربة اليت تنقلها اللغة العربية عن اللغة   

 مبهمة املـساهم  موكأن معد منهاج تعليم العربية يقو. ت املهنيةوهي كثرية يف خمتلف ااال    . نفسها
  .اآلخر ويف إثراء املعجم االستعمايل ه

 يف غىن عن الصيغ املعقدة والشروحات الثقيلة واملعقدة واليت ال           أننا نكتشف ، للقواعد بالنسبة
 مضمون أو ،اط القاعدة حنتاج إىل إجياد الصيغ اليت تسهل على املتعلم استنب        نناإ. م سوى النحويني  

 مـن   أي ، األمثلـة  مـن  ، ليستنبط صورة ذهنية جمردة عن القاعـدة       ط حيتاج فق  رمبا أو ،القاعدة
 بـشكل واسـع يف      ا املكرس حالي  الوحيد ،االستعمال احلقيقي للغة ووفق منهج حتويلي وتوليدي      

 يف صـيغ جـاهزة      اقـدميه بل رمبا ال حنتاج أصال إىل تدريس القاعدة وت        . صياغة تعليمية اللغات  
 خـالل   مـن  ،وميكن أن نكتفي بإكساب املتعلم النظام اخلاص باجلزئية موضوع الدرس         . ظللحف

  .العمل التطبيقي
 ازين، املـو أي ، أن يعرف الصيغ الفعليـة   إىل املتعلم   حيتاج ، درس اجلمع  حالة ، هذه احلالة  يف
لعربية عمليـة متـس أغلـب    وحيتاج إىل أن يعرف بأن اجلمع يف ا  .  للجمع وكيف تشتغل   املختلفة

 ذلـك   يكتسب ووه.  اجلمع تظهر منسقة يف أغلب تلك املكونات       ونيمات ف وأن ،مكونات اجلملة 
  . يف األمثلة التطبيقيةالتفصيالت إىل تلك ملتعلممن خالل توجيه املعلم النتباه ا

 ، ما حيتـاج  بنيمن تاج، إعداد هذا الدرس ننتبه إىل أن تعليم لغة ما لغري الناطقني ا حي      خالل
 على اللغة نفسها من أجل إعداد سجل خاص باسـتعمال غـري             تقدم أساس إىل اشتغال م    وبشكل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ويسمح بدرجة من اخلروج عن القاعدة حتـافظ علـى           التفصيالت، من   كثريا خيتزل ،الناطقني ا 
ملناسـبة  يتمثل ذلك اإلعداد يف يئـة املعجميـة ا        .  وتليب حاجة املستعمل   ، للغة التواصليةالوظيفة  

 يئـة النـصوص املرافقـة    وكذلك ، هلمسبة املناواعد القويئة ،للمتعلمني من غري الناطقني باللغة  
  .اإلجنليزية اللغة سها وعلى رأخرى، حيدث مع اللغات احلية األمثلما ،ملختلف مراحل التعليم

 
 وهـو  ، اللغة العربية جيري اآلن خارج اإلطار املناسب له       ميةيا تعلي  النقاش حول قضا   أن يبدو

 تـوافر بكل بساطة ألن هذه اللسانيات مل تتأسس بعد كاختصاص علمي ي .  اللسانيات العربية  إطار
) إخل.. من مفاهيم وتصورات وخربات وأدوات تقنيـة      (على أدىن قدر مشترك من التراكم املعريف        

 عـن دراسـات     عبـارة  ، حدود اطالعنا  يف ، اآلن متوافر ول ما ه  وك. الضروري للعمل البحثي  
 واملعاهـد وخمـابر     امعات نظرية تتبناها اجل   مشروعاتواجتهادات حبثية فردية غري منسقة يف إطار        

 مـن  ،بطبيعة احلال . هناك اجتهادات مرهونة حبماسة أصحاا وجهودهم الفردية      . ومراكز البحث 
 لن حتقق التقدم العلمي املطلوب إذا مل        لكنها ، من أجل حتقيقها   تهد من جي  املشروعاتاجليد أن جتد    
  . تأسيسية تعي مهامها وترسم أهدافها بوضوحظرية نمشروعاتتكن يف إطار 
 يف مفترق الطـرق بـني التـراكم املعـريف التراثـي         ا البحوث اللسانية العربية حالي    تتموقع

 الثقـايف   ضاء احلديثة يف الف   اللسانيات توطني   اولة حم وبني بآخر، أو املكملة له بشكل     االجتهاداتو
 من هذا املأزق املزدوج والرجوع إىل اللغـة         اخلروج ويف حني أن املطلوب ه    . والعلمي للغة العربية  

 ويف  ثـي،  أجل تأسيس جديد يبذل فيه اجلهد لالستفادة من التراكم املعريف الترا           من )١(يف حد ذاا  
اجتهادات املعاصرين من علماء وباحثني يف إطـار املـذاهب          الوقت نفسه االستفادة مما جاءت به       

  .امليااللسانية املكرسة ع
 الباحثون املقتصرون على التراكم املعريف التراثي من مسلمة اكتمال اللغة العربية وغلق             ينطلق

 التراثيـة هـي   والتصنيفات ، حبيث تصبح املتون القدمية وعلى رأسها املتون املقدسةاالجتهاد،باب  
ويتحول البحث العلمـي إىل جمـرد   . اإلطار العام واملغلق الذي جيب أن يلتزم به أي اجتهاد لساين 

 األحـوال   أحسنويف  .  استيعابه بالشكل األكثر وفاء    اولة وحم ، املعريف القدمي  متفسري وشرح للتراك  
                                   

(1)Hjelmslev, Louis. Prolegomena to a theory of language. Tr. Whitfield, Francis J. The 

University of Wisconsin Press, London 1969 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

أمـا  . ثالترادف املقاربة التارخيية لذلك    ) االستشراقية أو(،  )االستعرابية(يتخذ شكل الدراسات    
 وحتديد قيمتـها    تالقراءة النقدية اليت دف إىل تلمس العقبات املعرفية وصياغة املفاهيم والتصورا          

 جديدة أمامه اق آف وفتح ،اإليبستيمولوجية من أجل حترير االختصاص العلمي من أزماته وانسداداته        
  . املعاصر ما مل يتحقق يف البحث اللساين العريبفهذا ،مبنحه قوة فاعلية جديدة

 علـى   واملشتغلني ، جماالت علوم اللغة   لف العديد من الباحثني يف خمت     حياول أخرى، جهة   من
 العلمية املتراكمة لديهم من دراسة اللـسانيات احلديثـة          ف للمعار إخضاعها ،قضايا اللغة العربية  

ـ     وكثريا. والتشبع مبذاهبها ومفاهيمها وتصوراا ومناهجها     ـ  اوالم ما تنتـهي حم  اند جـدر   عن
 مث  ومتثلـه، ألن تلك الدراسات دف إىل استيعاب الدرس اللساين املعاصـر           . االستثمار التطبيقي 

 واالستيعاب يتوقف على قدرات   الفهموإذا كان   .  املعاصرة يةتوطينه يف الثقافة العلمية اللسانية العرب     
 فإن ،كثرية يف هذا الباب    واملؤلفات ال  ئل وميكن أن تعرب عنه البحوث والدراسات والرسا       ،الباحثني

 خـرى ونعتقد أا اجتهادات تنطلق هي األ   . االجتهاداتالتوطني يبقى عقبة حقيقية يف طريق تلك        
) إيبستيمولوجيا( القدمي قد مت يف إطار  العريبينمن مسلمة غري معلنة مفادها أن التراكم املعريف اللسا        

ث يف إطارها من أجل أغراض صفوية الرتعـة          البح رك حت وقد دينية مبنظومة قيم    متأثرة ،قبل علمية 
غـري أن   .  واملتغرية والشفهية للغة   الوضعية تتوافق مع الطبيعة      عقائدية ال  وأهداف ،وطبقية املوقف 

مجيع هذه املآخذ متسرعة وغري قائمة على حبث علمي وال معرفة عميقة بتاريخ البحـث اللـساين              
  . موضوع ردبل ،ضوع نقاش ونقدوميكن أن تكون مو. العريب القدمي وال بنتائجه

 من الصعب   ولعله ، العلمي سندها ا، حديثً الناشئة ، جتد تعليمية اللغة العربية    ال ، هذا املفترق  يف
 الصعب أن نفكر ونشتغل يف البحث يف إطار فرع علمي           من ألنه ،جدا أن جتده يف القريب العاجل     

 وهي ، تكون أوال تكون مهمتنا مزدوجة     ففي مثل هذه احلالة   . )١( يزال حمل تأسيس وإنشاء    اأصله م 
  .تتمثل يف اإلسهام يف تأسيس االختصاص واإلسهام يف تطبيقاته العملية

 من معارف من أجـل      متوافر و ذلك جيب على املهتمني ذه التعليمية االشتغال على ما ه          مع
 ذلك سيحقق   ولعل ،توفري ما ميكن توفريه من أدوات عمل تليب احلاجة امللحة إىل تعلم اللغة العربية             

                                   
عبد الرمحن حاج صاحل من أجل تأسيس اللسانيات العربية من خـارق        . ميكن يف هذا اإلطار أن نشري إىل مشروع د          ) ١(

املفاهيمي للسانيات العامة املعاصرة، اعتماداعلى اللسانيات العربية القدمية ممثلة يف اجتهادات اخلليل ابن أمحد ) السياج(
 .الفراهيدي



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  استثمارها يف بلورة اجلانـب  ميكن ، من التراكم من اخلربات واملعارف والتجارب     ايف النهاية مقدار 
 وتبني كم حيتاج املـشتغل      ها، املمكنة يف سياق   اوالتفهذه الفقرة تضع احمل   . النظري لتعليمية العربية  

 البدايـة القيمـة العلميـة    منذ وتؤكد ه، بعملامعلى تعليمية العربية إىل روح املغامرة من أجل القي       
  . يف مرحلة االختبار فقطوتضعها االجتهادات،احملدودة هلذه 

 اآلن ال ميكن احلديث     وإىل ،يف حد ذاا مفهوم غامض ذه الصيغة العامة       )  اللغة تعليمية (إن
ع البحث يفرض   بل إن واق  . )١() العامة للغات  التعليمية (أو ،) العامة التعليمية(عن اختصاص نسميه    

.  اللغة الفرنسية وغريمهـا تعليمية أو ، اللغة العربية  كتعليمية ، عن تعليمية لغة معينة    ثعلينا أن نتحد  
 مثلما هي لسانيات لغة متاما.  التعليمية يرتبط خبصائص اللغة املعنية   سائلوذلك ألن إعداد املواد والو    

ـ      الرغم من  على ،معينة جيب أن تكون نابعة من تلك اللغة         قـضايا   اول وجود إسهامات نظرية تتن
  .اللسانيات العامة

 ، القواعد لك ت صيالت على معرفة تف   العريب و تعليمية قواعد النح   تقوم ، مثل هذا اإلطار   داخل
 مستوياا ودرجات تعقيدها وترتيبـها وتسلـسلها        حتديد و وتنسيقها اول، االستعمال املتد  حسب

 ولكن قضايا النح  .  لتعليم اللغة العربية   ة إطار املناهج املختار    يف ة التعليميات املناسب  وإعداد قي،املنط
 ووصف وصياغة علمية    سة أن تكون موضوع حبث ودرا     وجيب وىل، قضايا لسانية بالدرجة األ    هي

 من  بكثري ،واملفارقة اليت حتاصرنا هنا تتمثل يف كون تلك القواعد قد صيغت          . من طرف اللسانيني  
ـ  بني ، إىل درجة التباين   أحيانا تصل   توباجتهادا ،التنوع واالختالف   واملـذاهب وبـني     دارس امل

وإىل اآلن مل تستطع الدراسات اللـسانية  . وهي مصنفة ضمن التراث النحوي العريب القدمي     . النحاة
 وعلـى  ، اللسانية احلديثةارف أساس املععلى ،العربية احلديثة أن تقترح صياغة جديدة لذلك النحو   

 عندما نقبل علـى إعـداد     لكلذ. املعاصرة أو ملا يسمى بالعربية املعيارية      أساس االستعمال اللساين  
 سنضطر إىل استعمال الصياغة النحوية القدميـة لتعلـيم العربيـة            ةتعليميات تلك القواعد النحوي   

  .املعاصرة
 قواعد العربية يف كثري من األحيان ال ينتبه إىل ضرورة التفرقـة             ليم أن نسجل هنا أن تع     جيب

 من  العريب و والتدريب على استعمال قواعد النح     ، من جهة  العريب وسية بني تعليم نظرية النح    األسا

                                   
(1)Reuter, Yves. Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. De Boeck, 

Bruxelles 2013 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 موجه للباحثني املهتمني بالدراسات اللـسانية العربيـة         العريب وفتعليم نظرية النح  . خرىاجلهة األ 
 فيوجـه   العريب و التدريب على استعمال النح    أما ، املعلمني ألغراض تعليمية   وللطلبة ،ألغراض حبثية 

 لألشخاص ، من املهارات اللغوية   وغريها ، ومساع امللفوظات  النصوص إنتاج الكالم وقراءة     أجل من
 مهنية وعلميـة    أوالغراض ، أجل التواصل بصفة عامة    من ،الذين يتعلمون العربية بغرض استعماهلا    

ال القاعـدة    يف هذا الباب على متكني املتعلم من اسـتعم         يمياتولذلك يكون تركيز التعل   . وغريها
 ومـن  ـا،  مستعينا وعلى إنتاج اجلمل     ، هلا ا وتدريبه على استيعاب اجلمل اليت تنتج وفقً       ،النحوية

خالل النماذج العميقة اليت يساعده استيعاا على اكتساب املهارات اللغوية؛ وليس من أجل حفظ              
غة ال تفيد املتعلمني كتب      املستوى من اكتساب الل    ذاففي ه . إخل.. تلك القاعدة ودراستها وحتليلها   

بل ميكن تدريب املتعلم   .  واستثناءاا وخمتلف تعريفاا   صيالا يفيدهم حفظها وتدقيق تف    وال و،النح
    ا عمليـ   ن دون أ  اعلى استعمال القاعدة واكتسا كمـا  . صيالا يدرسها وال أن حيفظها بكامل تف

 من العناصر املوضحة لطريقة     يسريةكفيه جمموعة   بل ت . )١( يف املناهج التعليمية التقليدية    ةجرت العاد 
 حاجة  يف وفه. طبيقيةوترافقها جمموعة من األمثلة الت    .  مقام معني  يف اإلستعمال، أو الصحيح،التعبري  

  .  وتدريسهاها اكتساب مهارة استعمال القاعدة وليس إىل اكتساب مهارة شرحها وتفسريإىل
 

 فهي لغة مل تشهد أيـة قطيعـة         ؛ من ثقل التراث الذي تفاخر به      عاين ت م اللغة العربية اليو   لعل
.  القطيعة التارخيية املعلنة الوحيدة يف تاريخ اللغـة العربيـة          وهي ،لسانية نظرية منذ عصر التدوين    

 معاصرة تفصل بني تـواريخ  أخرىو تراثية  ات مؤلف الكتبوتتعايش يف مكتباا وعلى رفوف باعة       
 يف أزمنة متباعدة؛ مثل اخلطب      ت ملفوظات أنتج  امااكما تتعايش يف بعض مق    . تأليفها عدة قرون  

 ،الدينية اليت تنتج بلغة عربية معاصرة وبتوضيحات يستعمل فيها اإلمام إحدى العاميـات العربيـة              
 اآلالف ، مئـات بل ، عشراتأيضاامجها وتتعايش يف مع.  األحاديث النبوية املنتجة منذ قرون    حول

 بضعة آالف من الكلمـات      مع ،)٢(من الكلمات القدمية اليت ال أحد على اإلطالق يستعملها اليوم         
                                   

 .احللي، أمحد حقي، املرجع السابق  ) ١(
حىت استعمال كثري من تلك املفردات، نشك يف أنه حتقق بالفعل يف إطار نسق لغوي واحد، خاصة وحنن نعلم أن مجع   ) ٢(

 لالختالفات النسقية وال لطبيعة االستعمال وال لسجالته، ولذلك ميكن أن جيتمع يف املعجم     اللغة مل يكن يضع اعتبارا    
كما أن تلك العملية مل تكن متيز       . الواحد أكثر بكثري مما كان الناس يستعملون يف املرحلة اليت متت فيها عملية اجلمع             

د على ضرورة إخضاع ذلك التراث النحوي واللساين  ولذلك نؤك . بني البعد التزامين والبعد التعاقيب للتعامل مع اللغة       
 .للدراسة العلمية قبل إصدار أية أحكام قطعية قد تكون مبثابة املصادرة على املطلوب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ـ      أخرى وهي كلمات تتعايش يف االستعمال مع آالف         ،املستعملة  م من الكلمات الغائبة عن املعج
 تتنوع الدالالت فيها    كما ،ة اليت تستعملها  وهي لغة تتنوع صوتياا عرب اجلغرافيا الواسع      . املكتوب

ورغم ذلك فهي تستعمل بني اتمعات العربية بكثري        .  السياقات وخارجها  داخل ،بكثري من احلرية  
 املعاصـر  إلنتاجوليس أدل على ذلك من انتشار اإلعالم العريب والنشر و األدب من ا           . من األرحيية 

  . حقيقية لغويةدود األقطار العربية بدون أي حعرب
ـ  وهي ، اجلغرافيا اومت الزمن وق  اومت إذن نتحدث عن لغة ق     حنن  تـأثريات لغـات     اوم تق

وتثري اهتمـام  .  اللغة القومية احلية بامتيازومات حتمل بعد ذلك كله مجيع مق     وهي ،وهلجات عديدة 
ي مؤشر علـى أـا      وليس يف األفق أ   .  ا شعوا  متعلألمهية الثقافية واالقتصادية والسياسية اليت تت     العامل  

وقـوة   هي تزداد حضورا     بل ة، لغة قومية ووطنية وديني    هاستتراجع عن موقعها يف اتمعات اليت تستعمل      
بفضل ما يبذلة مستعملوها من جهود خلدمتها وحتديثها وإثرائها بثقافات العامل وباملعارف البـشرية    

  .املختلفة
وحىت حني  .  يف أغلب األحوال   ا يزال تقليدي  ما وفه.  أن تعليمها ال يتمتع بالعناية املناسبة      غري

 ال  ا فج ا تقليد األمر يبدو ، األجنبية ات املناهج املستعلمة لتعليم اللغ    حتاكي أن   اولتتطور املناهج وحت  
 الـرغم   على ، هي عليه  يوكأن املدارس العربية مطمئنة إىل الوضع الذ      . يستقيم مع خصائص اللغة العربية    

 ما يـشار    كثرياف.  بتعليم اللغة العربية   منيرية اليت تصدر عن املشتغلني يف قطاعات التربية واملهت        الكثمن االنتقادات   
  .العربية لدى املتمدرسني االلغة  مهارات  وضعف مستوى التحكم يف،إىل مستوى املتعلمني املتدين













 

 فقد متت صياغة القواعد احلالية من      .  على أسس علمية حديثة    العريب و النح واعد صياغة ق  إعادة
 يكن من املمكن أن حيصل بينهم    فلم اوتة، مناطق متباعدة ويف أزمنة متف     يف ،نطرف حناة عديدي  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ـ  امات بتنقيح اإلسـه   اومل يهتم النحاة قدمي   . يف أغلب األحيان أي تنسيق      ونقـدها   ة النحوي
 يف  افرة املتـو  النحويـة وقد اعتمد هؤالء النحاة على املفاهيم والتصورات اللسانية و        . وتنسيقها
 عـن  يف صورة مكتملة وعـصية       امة واللغة العربية ع   العريب و النح دأن نع  ميكن   فال ،عهودهم

 الـيت تـصف   فالصياغة وبنيته، و أن منيز هنا بني صياغة النح وجيب ،التحديث وإعادة الصياغة  
 لطبيعـة البحـث اللـساين        منـافٍ  فهذا ، فيها تتصرف أوالبنية ال ميكن أن تتدخل يف البنية        

 .وإلجرائيته العلمية
 فعـل   مثلمـا  ، يف احلياة اليومية   عملة يف هذه احلالة على اللغة العربية املست       اغةادة الصي  إع تعتمد 

 م ويف األماكن البعيدة عـن تـأثري               االنحاة قدميحني اعتمدوا على الفصاحة املوجودة يف زما 
ه فمن باب احترامنا للنحاة القدماء أن نقلدهم يف الفهم العملي الذي تعاملوا ب        . خرىاللغات األ 

فلم يعتمدوا يف صياغة حنوها وال يف بناء معامجها على اللغة اليت تكلمها أهـل     . مع اللغة العربية  
 . اليت تكلموها يف زمامبل ،املنطقة قبل قرون

 يف عصر عملية إعادة الصياغة      افرة تعتمد إعادة الصياغة على استثمار املعارف العلمية املتو        كما 
 عدد من اللسانيني العرب املعاصرين اسـتثمار  اولذا اإلطار حويف ه . ةوليس يف العصور القدمي   

 إلعادة فهم وتوصيف الظواهر اللـسانية يف        مشروعاتالنظريات اللسانية احلديثة واملعاصرة يف      
 وصـاحل   ، الفاسي الفهـري   القادر به عبد  م تلك اإلسهامات ما قا    شهر من أ  ورمبا ،اللغة العربية 

 مل يتمكن أي باحث إىل حد اآلن من         كنل. ملثال ال احلصر   سبيل ا  على ، الواعر ومازن و،الكش
 مل يستطع أي معجمي     كما ،تقدمي اقتراح يستطيع حل مشكالت استعمال وتعليم قواعد النحو        

 يساعد على مقاربة الظواهر اللسانية العربيـة مقاربـة          ا العلمي مشروع  تمعأن يفرض على ا   
 . إىل حد اآلن وتغين عنهمكرس و ما هتنافس

 الدراسات حول الظواهر املعجمية وحل مشكالت املعجمية العربيـة وعلـم الداللـة         تكثيف 
 ، علم الداللة قد تطورت وتغـريت فمفاهيم لقدماء،الغارق يف األطر اليت رمسها له علماء اللغة ا     

 غـري   فمن ،مبعىن أن العلم قد تغري واملدونة تغريت      .  قد تغريت  خرى هي األ  املفردات ودالالت
 . أن تبقى املصنفات تقليدية وسطحية بدون أن تفتح صفحاا على التغريات العصريةاملعقول

 الني العربية يف هذين ا    للغوية ودراسة الظواهر ا   نولوجية، الدراسات الصوتية والفو   حتديث  من 
 املادة  يوفر و ،أجل توفري تراكم معريف حديث يساعد على حتسني تعليم واكتساب اللغة العربية           

 .ليمياتعداد التعاخلام إل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 والعلمية واإلعالمية املعاجلة وفق املعجمية العربية املعاصرة والتقعيد         يةالنصوص األدب  على توفري    العمل 
 لكي تستعمل ضمن األدوات التعليمية ولتشكيل نوع من املدونة املرجعية الراهنـة واحملينـة               ،اجلديد

 .نياملعلمني واملتعلمواجلاهزة الستعمال 
 ا تعلي لتهيئتها دراسة اللغة العربية      على العملا   مي تراعي املعايري املكرسـة     حبيث ، لغري الناطقني 

 . يف حتديد املستويات والتدرج يف اكتساب املهاراتياعامل
 املناهج التعليمية املعاصرة اليت تستفيد من املعارف اجلديدة املكرسـة يف جمـال التعلـيم         إعداد 

من األساليب التقليدية اليت ما تزال لصيقة ا دون غريها من اللغات لتخليص تعليم اللغة العربية    
فال شيء يـنقص    .  ا يف جمتمعاا   رنة املعرفة العصرية املقت   دائما حتمل معها    أا واحلية اليت يبد  

 إخراج  تقنيا إليه   صلتاللغة العربية ليستفيد مصمم كتب وخمتلف أدوات تعليمها من آخر ما و           
 .عليميةالوسائل الت

 يف هذه الفقرة مل نقدم أي شيء جديد باملقارنة مع التوصيات الكثرية اليت تنتهي إليهـا                 لعلنا
 األمـر  ال تغري من واقـع       اتلكنها توصي . عربية ال اللغةاللقاءات العلمية والسياسية املتعلقة بقضايا      

ـ  يف املسلمات اليت تكرست يف يتغريأن ما جيب  الذلك نعتقد أن شيئً   . اشيئً  ويف ، اللـسانية ا ثقافتن
  . يف اللغة وظواهرهاناطريقة تفكري

 ما؟ أي أننا يف حاجة إىل أن نتـصاحل مـع   مبعىن ، حنن يف حاجة إىل مجع اللغة من جديد    فهل
 عديدة وحنن نركض خلف معيار يفلـت منـا   ا عن التعايل الذي ضيع علينا فرص ونتوقف ا،مدونتن

لقد تغـري املعيـار     . معتقدين أننا سنمسك به ذات يوم      ذلك نواصل اجلري خلفه      ومع ،باستمرار
 وهو ، ميكن أن يصيب اللغة عرب تارخيهاإجيايبوجيب أن نعترف بذلك ونتقبله على أنه أحسن شيء         

  . ال تنقرض بل تتجدد وتتطور مع معيارها كلما جتددأا
يف حيـام   تعليم الناس الفصاحة وجعلـهم يـستعملوا   أن عن االعتقاد اخلاطئ يف      نتوقف

 اولنا حلماونتوقف عن النظرة الدونية اليت تتسلط علينا ك. اليومية ميكن أن يتحقق يف يوم من األيام       
 األكثر قدرة علـى  غويونشرع يف البحث عن الشكل الل     . مقاربة الظواهر اللسانية يف اللغة العربية     

 وةفبهذه الطريقة ميكن أن تضيق اهل     .  اليت تؤديها اللغة يف خمتلف جماالت احلياة اليومية        ئفأداء الوظا 
وبدال من أن تتخذ العربية املعيارية مـسار تطـور     . بني العرية املعيارية والعاميات الدائرة يف فلكها      

 السجالت اللغوية كلها لتعيش حيويتـها       بل ، أن يتصاحل السجالن   ميكن ، العاميات ملسارات غايرم



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 كمـا  ، مشروع معجمي شامل وموسوعي    داخل ، التغريات احلياتية بصورة منسجمة    معوتفاعلها  
 وضـع  عليهـا    فـرض  اليت ي  مثل ،نتصور أنه حيدث مع اللغات اليت ال تعاين من أزمات استثنائية          

 عليها نشاطها التجاري أن تكون      فرض ي اليت أو ايقها، تنافسها وتض  أخرىاستعماري مصطنع لغة    
فاللغة العربية مل تعش تطورهـا خـالل   .  تتبادل معها التأثري  أخرىعلى اتصال دائم بلغات عديدة      

بل لقد عاشتها بكـل     . مشكالت بدون ، وجه اخلصوص القرن األخري منها     وعلى ،القرون املاضية 
 النشر وتعميم االستعمال بإشراف     اولة إىل عرقلة حم   والتام احمل حماولة من ، املمكن تصورها  شكالتامل

 وأن تتفاعل معهـا     ،ارف الدنيا وآداا   أن تستوعب مع   اولوهي اآلن حت  . وزارات ودول بأكملها  
 .وتتطور ا ومن خالهلا
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   سعيـد بكــري.د

، امعة حسيبة بن بوعليأستاذ حماضر جب 
  اجلزائر- الشلف

 

 
 أروم يف هذا البحث إبراز دور املفردات يف العملية التعليمية، ومدى أمهية معايري انتقائها لدى         

: اللغة العربية لغري الناطقني ا عامة، وعند حممود الشافعي خاصة، من خالل كتابه            املهتمني بتعليم   
، وهو موضوع طرح يف كـثري مـن   »املستوى املتقدم: نون والقلم، تعليم العربية للناطقني بغريها  »

    ا لألساس العلمي الدقيق، السبب الذي قـادين إىل تـسليط           الدراسات واألحباث، لكنه ظلّ مفتقر
ء على املعايري املعتمدة يف اختيار املفردات للمتعلم األجنيب، الذي يرغب يف حتقيـق كفـاءة                الضو

 لذلك فإنّ االهتمـام ـذا       ،اتصالية، متكّنه من التواصل املثمر مع أبناء العربية يف خمتلف املواقف          
ربية لغـة   اجلانب ونقده ضروري لنشأة قوائم موحدة للمفردات، تصلح أن تكون لبنة يف تعليم الع             

  .ثانية
 

              ا؟ وكيف ما معاييـر انتقاء املفـردات لدى املهتمني بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني
  ؟» والقلمنون«وظّف حممود الشافعي هذه املعايري يف اختياره ملفردات كتابه 

 أخرىباإلضافة إىل أسئلة ثانـوية .  
 ة، وما دورها يف إعـداد احملتوى التعليمي؟ة التعليمية املفـردات يف العمليما أمهي  
 ما طرق التعامل معها، وما العوامل اليت تتدخل يف تعليمها؟  

 يسعى هذا البحث لإلجابة عن هذه األسئلة، إلظهـار أمهية عنصر املفردات يف تعليم اللغـة      
صب املادة التعليمية، والنجاح يف ضبطها هو جناح يف إيـصال لغـة   العربية لألجانب، فاملفردات ع  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

القرآن الكرمي إىل خمتلف بقاع العامل، أضف إىل ذلك، فاملفـردات صلة وصل بني احملتوى واملتعلم               
  .واحمليط

 
 وضع معايري علمية الختيار املفردات وتدريسها. 
  املادة التعليميةإبراز دور املفردات يف إعداد. 
              ة من دراسـةة واخلاصأن تكون قوائم املفردات مفيدة للمتعلمني، حمققة ألغراضهم العام

  .اللغة الثانية
          طعيمة،  رشدي«: إبـراز جمهـودات املتخصصني يف هذا امليدان يف العالـم العريب، مثل 

دة من خـربم يف   واالستفا» ...عبد العزيز العصيلي، حممود كامل الناقة، عبده الراجحي       
  .توسيع جمال االهتمام باللغة العربية وتعليمها لألجانب

،  ووصـفها  وبناء عـلى طبيعة املوضـوع، ارتأيت تطبيق املنهج الوصفـي يف حتليل املعايري 
  .اليت قام عليها مبدأ االنتقاء



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 

         ة، وهلا من األمهية ما جيعلـها        حتتل اللغة العربية اليوم مكانة بارزة ضمن عائلة اللغات السامي
   اد املوسى        من اللغات أكثر انتشار كاهلواء الذي نتنفـسه    «: ا يف العامل، وهي كما يقول الدكتور

ـ ، وعند ذلك ينبـه فينـا إحـساس   الًفال نراه وال نكاد حنسه إال أن يرف علينا رخاء علي     ا ا عميقً
ا لـشروط   فينا أمهية التدابري جلعله موافقً    بضرورته وجدواه، أو يتلوث فتضيق به صدورنا، ويوقظ         

 إنه من الطبيعي أن يصدر هذا املوقف من ابن اللغة، وطبيعي            .)١(»حياتنا، إذ إنه ميثل شرطها األول     
جتاه العربية، ألنها لغة القرآن الكـرمي، وأداة فهمـه، لـذلك            نفسه  كذلك أن يكون لنا الشعور      

ا ونشرها يف خمتلف بقاع العـامل، وجعلـها يف مـصاف      فمسؤوليتنا كبرية يف العمل على تطويره     
  .اللغات املتطورة كاإلجنليزية واألملانية والفرنسية

  واحلديث إذن عن اللغة العربية وتطويرها وتعليمها للناطقني بغريها، مرتبط ال حمالة بالثقافـة             
...  حلضارة األمـة  وهي صورة صادقة،فاللغة وعاء الثقافة، ووسيلة حلفظها ونقلها إىل اآلخـرين  «

وال ميكن التعرف على ثقافة أمة دون التعرف على لغتها، كما ال ميكن سرب لغة ما دون االتـصال                
 أن نعلّم العربية ما مل نعرف بثقافتنا اإلسالمية، ألنّ العربية         -  حنن العرب  - ، فال ميكننا  )٢(»بثقافتها

الثقافة جزء جوهري مكمل للتفاعل بني     «: ا أنّ هي احلامل املادي هلا، وال ميكن الفصل بينهما، كم        
اللغة والفكر، فاللغة هي اليت تعرب عن األمناط الثقافية، وتعكس نظرة اتمع إىل العامل، ولنـضرب                

  .)٣(» باأللوان، إذ ختتلف اتمعات يف حتديدها ويف التعبري عنهاالًعلى ذلك مثا
 أن يتشرب مـن معـني   -طق ا أو غري الناطق ا    النا - من هاهنا، ينبغي ملتعلم اللغة العربية     

، فيمنحه ذلك االتصال مبفرداا والتهيئة النفسية لتلقيها، مث يتعلّمها يف           الًالثقافة العربية اإلسالمية أو   
مرحلة تالية، ومثّة يستطيع التواصل بسهولة مع أبنائها يف خمتلف األقطار العربيـة، وإن اختلفـت                

                                   
.٠٩ صم،٢٠١٢ عمان األردن ،١ ط، دار كنوز املعرفة،ة يف اللسانيات التطبيقية العربي،وليد العنايت  ) ١(
.٢٧ص هـ، ١٤٢٣ مكة املكرمة، ١جامعة أم القرى، ط ،ليم اللغة العربيةأساسيات تع، لييعبدالعزيز العص  ) ٢(
 ، د ط  ، دار النهضة العربية   ، أمحد شعبان  ي علي عبده الراجحي وعل  :  تر ،م اللغة وتعليمها   أسس تعلّ  ،دوجالس براون   ) ٣(

  .١٦٧ ص،١٩٩٤، بريوت لبنان




  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١(هلجام
من أنّ تعلّم العربية لدى األجنيب له غاياته، وجاء استجابة حلاجات السوق أو خدمة          وبالرغم  

     ه أضحى مطلبا ال بد من االهتمام به والعمل على تطوير مناهجـه، بطـرق             للقرآن الكرمي، إال أن
 تعليم العربية لغري  ( علمية وموضوعية تضمن للمتعلم سريورة تعليمية ناجحة، وإن كان هذا امليدان          

 وقوائمه اللغوية حتت التجريب، وحباجة إىل التحفيز، هلذا السبب دعـا            ،امازال ناقص ) الناطقني ا 
الدكتور عبده الراجحي إىل أال نترك هذه املعاهد كاجلزر املعزولة، تعمل يف انفـصال تـام عـن                  

ـ غاجلامعة، بل جيب أن تشرف عليها مستويات عليا، تضمن هلا قيمتها احلقيقية كمعهـد                ه أو  وت
  .)٢(هردر األملانيني

 وبناء على مطلب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، وجهت حبثي حنو تعلـيم املفـردات،            
عبده الراجحي وحممود كامل ناقة،     ومة  يرشدي طع : وأسس انتقائها عند املهتمني ذا اال أمثال      

طبيقي، فكان حول أسس انتقاء املفردات      ا اجلانب الت   وأم ،إخل ...وعبداهللا عبداحلميد وناصر الغايل   
املـستوى  : نون والقلم، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها      «: عند حممود الشافعي من خالل كتابه     

بد ألي   وحصرت االهتمام على مستوى املفردات، ألنها متثل عصب العملية التعليمية فال          » املتقدم
فاملفردات يف لغة ما أوضـح صـورة لنـوع          « مبفرداتهمتعلم أجنيب أن يستشري املعجم، ويستنري       

 وخري دليل على مدى سـعة خرباـا وعمقهـا،         ،احلضارة، اليت تتميز ا األمة الناطقة ذه اللغة       
فحينما تكون خربات األمة حمدودة تأيت مفردات لغتها قليلة العدد، ضيقة الداللة، وحينما تتـسع               

غتها تبعا لذلك، فتزداد ثروا اللفظية وتتعدد داللتها، واللغة      خربات األمة وتنضج حضارا، تتسع ل     
 .)٣(»ا الطويل، خري مثال على ذلكهالعربية عرب تارخي

                                   
)١ (   ه الفاسي الفهري إىل     لقد نب ّأن  ا النفسية واإلدراكية      ة الفصيحة لس   العربيوإمنا هي لغة بني    ... ت لغة أوىل يف حمددا

ها  من احمليط إىل اخلليج إال أنالعرب لغة  العربيةة، وإن كانت م العربية الفصيحة مرتبط بالعامي     تعلّ األوىل والثانية، وأنّ  
علق األمر بوصف الفصيحة  كجزء من العمل على الفصيحة سواء ت، وهذا يقتضي العمل على العاميات،ليست واحدة

 ،نظر املعجم العـريب   ا(  عرب تارخيها واتصاهلا بالفصيحة      ، مبعرفة خصائص اللهجات   األمرالقدمية أو احلالية أو تعلق      
نظـر عبـده    ا، و ٢٢،  ٢١ص  ص   ،١٩٩٩  الدار البيضاء  ،٢ال، ط بق دار تو  ،مناذج حتليلية جديدة، الفاسي الفهري    

.)١٠٤ علم اللغة التطبيقي ص،الراجحي
.١٠٣ ص اإلسكندرية، م،٢٠١٢ ،اجلامعية د ط علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، داراملعرفة، عبده الراجحي: نظرا  ) ٢(
.٢٨ ص، أساسيات تعليم اللغة العربية،لييعبدالعزيز العص  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 ما املفردات اليت ينبغي تعليمها لألجنيب، حىت يتسىن له إتقان االتصال باللغة العربية؟  
  أثناء إعداد املادة التعليمية؟يف انتقائها ما معايري  
         ة رفع درجة الوعي لدى األجنيب بالفروق املوجودة يف اللغة العربية بـني األقطـارما أمهي

  العربية؟
 إنّ من القضايا اليت جيب التنبيه عليها، ضرورة التمييز بني تعليم اللغة والتعليم عـن اللّغـة،                 

، والثاين تعليم ألبنـاء     )لغة ثانية (اهلدف   التواصل مع أبناء اللغة      فاألول تعليم من أجل إتقان مهارة     
 وهذه الفكرة أشار إليها كثري من املـشتغلني يف حقـل    ،قصد التعمق يف قضاياها   ) اللغة األم (اللغة  

  .اللسانيات التطبيقية، وهو حقل يشترك فيه اللساين والنفساين والتربوي وغريهم
مرتكـز مهم من مرتكـزات إعــداد احملتـوى التعليمـي،       وقضية املفـردات وانتقائها    

ملتعلمي اللغة العربية النـاطقني بغريها، فحسن اختيار احملـتوى وتنظيمه مـن حـسن اختيـار               
 :املفردات، فاملفردات عملة الكالم ومعرفتها ضرورية لتعلّم اللغة الثانية، ولكن هـذا ال يعـين أنّ               

 مفتوحة من الكلمات يف ذهن املتعلم، ولكن إكسابه املهارات          تعليم اللغة يهدف إىل وضع الئحة     «
هي تكـوين    -  كما يقال  – املناسبة ليسهم هو نفسه يف ترقية العملية التعليمية وحتسينها، فاملعرفة         

       التعلّم واملعلّـم هـو صـانع         طرائق وأساليب، وليست خمتزن معلومات، فاملتعلم يزداد تعلّم ا بفن
  .)١(»تقدمه

 منها، ولكن هو معرفـة      دأكرب عد عليم املفردات يف لغة من اللغات، ال يعين حفظ           لذلك، فت 
مبهارة استعماهلا يف سياقات متعددة وفق املواقف، اليت ميكن أن يقع فيها املتعلم، وهذا ما يتيح لـه                  

لّم ، فريبطها مبختلف عوامل الـتع     )املستعملة ال املدخرة يف املعجم    (احلية  فرصة االتصال باملفردات    
ومبهاراته الفردية، وال يتحقق هذا إال يف إطار عـام؛ هـو        ...)  الوقت ،السن، الشخصية (األخرى  

 يف الكالم تـشبه  اللفظة«: بـأنّالكالم الذي هو تطبيق فعلي للغة يف الـواقع، وهنا يصلح القول     

                                   
أعمال املؤمتر  نية تطبيقية تقابلية نصية،   ت اللسانية لتعليمية اللغات لغري الناطقني ا، مقاربة لسا         املرتكزا ،أمحد حساين   ) ١(

، مركز اللغات اجلامعة    ١الدويل لتعليم اللغة العربية، األنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربية، الد              
.١٤ص ٢٠١٤األردنية 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١(»إىل حد كبري ورقة النقد يف االقتصاد

 أسـاس علمـي دقيـق يف اختيـار        اعورة اتب كما يسعى هذا البحث إىل الكشف عن ضر        
، تتالءم وحاجـات  )ابتدائي، متوسط متقدم( املفردات، املناسبة لكل مستوى من مستويات التعليم      

)٢(املتعلم األجنيب ورغباتـه، وتـساعده علـى تنميـة قدرتـه االتـصالية      
communicative 

competence  ،  األقطار العربية، ويف خمتلـف      أثناء تواصله مع متحدثي اللغة العربية يف خمتلف       يف 
 املواقف، فما مفهوم اللغة عند اللسانيني وعلماء النفس إال إتقـان للمهـارات اللغويـة األربـع                

صـطلح علـى   ا، وما وظيفتها إال وظيفة إبالغية تواصلية، كما        )كتابة - قراءة   - كالم -استماع(
يمية اللغات، يدرك ال حمالة أنّ اجلانب أقلّ الناس خربة بتعل   « ذلك أصحاب املدرسة الوظيفية، مث إنّ     

الطاغي على ما سواه يف تعليم اللغات هو اجلانب التواصلي للغـة، أي التركيـز علـى الوظيفـة      
  .)٣(»التواصلية دون غريها من الوظائف األخرى

 
 

ر اللساين يف القدمي     يعد الوقوف عند اللغة وتعريفها من القضايا املهمة اليت اشتغل عليها الفك           
، وعنـد السيوطي يف    )٤( »أغراضهم يعبر ا كل قوم عن       أصوات«: جني عند ابن    واحلديث، فهي 

املزهر   صائتة  رموز«: إالهي   ، ويف تعريف الدكتور حسن ظاظا هلا ما       )٥(  ألفاظ وضعت ملعـان 

                                   
 م،١٩٩٠ لبنـان    ، بـريوت  ،٢ط،  ةالشامي  الدار ،دار القلم ،   مدخل إىل معرفة اللغة    ، اللسان واإلنسان  حسن ظاظا،   ) ١(

.٦٧ص
نهم من االتصال املثمر مبتحدثي اللغـة       تزويد الدارسني باملهارات اللغوية املناسبة اليت متكّ       ايقصد  : كفاءة االتصال   ) ٢(

ناطقني األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري ال:انظر (ا من مفهوم اللغة   املستهدف تعليمها، وذلك انطالقً   
ل هذا املصطلح   ـوأول من استعم  ) ٢٨ودية ص ـ السع ، مكة املكرمة  ، جامعة أم القرى   ،مد طعيمة ـرشدي أح  ا

 ،عبده الراجحي  : دوجالس براون، تر   ،أسس تعلم اللغة وتعلمها   : انظر: (زـديل هامي هو العامل اللغوي االجتماعي     
ـ  ): linguistic competence(  اللغويةةوكفاءة االتصال ختتلف عن الكفاء، )٢٤٤ص  د ـويقصد ـا تزوي

ـ   ، اليت جتعلهم قادرين على فهم طبيعة اللغة والقواعد        ،الدارسني باملهارات اللغوية   بطها وحتكـم ظواهرهـا   ض اليت ت
).٢٩ ص،...سس املعجمية والثقافية األ،رشدي طعيمة (. تتميز ا مكوناا،واخلصائص اليت

.١١ صنية لتعليمية اللغات لغري الناطقني ا، مقاربة لسانية تطبيقية تقابلية نصية،اللسا املرتكزات ،أمحد حساين  ) ٣(
.٨٧ص م، ٢٠٠٨ ، لبنان، دار الكتب العلمية بريوت،١ جملد ،عبداحلميد هنداوي: ح ت، اخلصائص،ابن جين  ) ٤(
وىل، علي حممد البجاوي، حممد أبـو       حممد أمحد جاد امل   : ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح      جالل الدين السيوطي    ) ٥(

.٨، دار اجليل، د ط بريوت، لبنان، دت، ص ١الفضل إبراهيم، ج



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

يمها حسب نظرة كـل عـامل    ، وهكذا اختلفت مفاه   )١(»واملعنويةحيدد ا اإلنسان جتاربه احلسية      
  .وكل مدرسة

 إنّ اللغة ظاهرة اجتماعية إنسانية، تشترك يف دراستها كل التخصـصات وهـي متعـددة               
وهلذا الـسبب   ...) التعليميوالتطبيقي،  والنظري،  واالجتماعي،  والنفسي،  واللغوي،  (  :اجلوانب

إلملام بقضاياها، بوسـاطة    أوجدت اللسانيات املعاصرة فروعا جديدة لدراستها، ووصف بنيتها وا        
منهج علـمي دقيق، ومن هذه الفـروع التعليمية اليت تم بقضايا تعلّم اللغة وتعليمهـا وتطـوير      

علـم  واللسـانيات،  : طرائق ومناهج تدريسها، وهو حقـل تشترك فيه كثري من التخصصـات         
  .وغريها ...الترمجةواللسـانيات االجتماعية، والنفس، 

أنّ تعليم اللغة العربية، استفاد كثريا من النظريات اللسانية اليت ساعدت على      شك فيه     ومما ال 
 )الـداليل والتركييب،  والصويت،  ( :وصف اللغة، ودراسـة أنظمتها املعقـدة يف خمتلف مستوياا       

واالجتماعية، وذلك من خالل تعليم األفـراد ضـوابط          كما استفاد من أحباث اللسانيات النفسية     
 ألنّ تعلّم اللغة هو تعلّم للثقـافة، فاللغة وكما        ،غة داخل اتمعات املختلفة الثقـافات    استعمال الل 

مطالب مبعرفة مفرداا وما حييط ا، حىت       ) الناطق ا، وغري الناطق ا    (  واملتعلم ،يقال وعاء للثقافة  
اصـل املثمـر،   يتجنب اخللط بني الفصحى والعامية، ويكتسب محيمية مع احمليط؛ متكنه مـن التو           

وهو مبحث بكر أصبحت حتتاجه الـشعوب    وخصوصا لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها،      
  .غري الناطقة بالعربية لسد حاجاٍت دينية أو سياسية أو اقتصادية

 إنّ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، أضحى ضرورة ملحة لدى الشعوب غري الناطقة ا،               
  أي لغة يتعلّم؟ وما املفردات األساسية له يف تعليمه؟: اءل هناولكننا نتس

 بالنسبة للسؤال األول، فاإلجابة تبدأ من حيث تلقي األجنيب للغتنا، فهو يتلقاها من وسـائل      
ـ     ...اإلعالم والصحف واالت    اللغـة العربيـة الفـصحى املعاصـرة       : إخل، وهذا ما يدعى ب

Modern standard Arabic هاويعرتلك اللغة املـستخدمة يف  «: فها رشدي أمحد طعيمة، بأن
أجهزة اإلعالم العربية، واألحاديث الرمسية والكتابات األدبية؛ وغريها من أنشطة الكتابة العربيـة             

  .)٢(»املعاصرة
                                   

.٦٧ ص،حسن ظاظا، اللسان واإلنسان، مدخل إىل معرفة اللغة  ) ١(
 ،ة العربية سلسلة دراسات يف تعليم اللغ،لناطقني اا  لغري األسس املعجمية والثقافية لتعلم اللغة العربية   ،رشدي طعيمة   ) ٢(

.٣٩ ص،السعودية  مكة املكرمة،جامعة أم القرى



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

أثناء يف   انطالقًا من هذه املصادر، يتصل األجنيب باللغة العربية، لذلك فهو يركّز جلّ اهتمامه              
، حـىت يتمكن من فهمها، ويتواصل ا بـسهولة،         )احلـية( مها على معرفة ألفاظها املستعملة    تعلّ

ولـكن اإلشكال الذي ال نغفله هنا، هو اصطدامه باللهجات، وهي عقبة كبرية ال يتجاوزهـا إال          
 ل االستعما يفباحتكاكه املستمر بالثقافة العربية اإلسالمية ومبالمسة احمليط احلقيقي هلا، فثمة فروق            

لفظة آنسة مثال خيتلف استعماهلا من شعب إىل شعب حبكم اختالف العرف            « :بني اتمعات مثل  
 كل فتاة مل تتزوج بعد، وال جنرؤ على اسـتبدال           ى عل آنسةاالجتماعي، ففي العربية نطلق لفظ      

ـ   السويـسري أو   يف حـني أنّ الـشعب  ،السيدة، اليت ختاطب ا عادة املرأة املتزوجة   : التسمية ب
  .)١(» حىت وإن بدت سيدةنادلةآنسة يف مطعم أو فندق مبعىن م األملاين، يطلقان اس

، وحتافظ علـى التـسمية نفـسها،        )٢( كما ميكن للعربية املعاصرة أن تأيت ممزوجة باألجنبية       
 ما ال   ولألسف فإنّ هذا النوع أصبح يستخدم حىت يف اجلامعات العربية، أي عند أبناء اللغة، وهذا              

يف ما املفردات األساسية لـه      : ( وأما بالنسبة للسؤال الثاين    .يصلح ويقود حتما إىل ضعف املستوى     
  . ، فهو حمور مداخلتنا وسنجيب عنه يف طياا)أثناء تعلّمه؟

 
  :  إنّ مبدأ االنتقاء له تفسريات وأسباب عدة، أمهها

  .اسة اللغوية املتبعة يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ااالنتقاء مرتبط بالتخطيط والسي   -١
الثروة املفرداتية اهلائلة للغة العربية، ما جيعل من مفرداا تتعدد وتتنوع فيصطدم األجنيب ذا                 -٢

  . اهلائل، فتلبسه احلريةعددال
ساعد علـى تنظيمـه،     االنتقاء يساعد يف اختيار احملتوى التعليمي املناسب لكل مستوى، وي            -٣

  .فيسهل التعلّم؛ وعدم االنتقاء اختيار عشوائي ال يؤدي إىل نتيجة وهو مذهب مضياع
ارتباط االنتقاء بعامل الوقت املخصص لكل درس أو تدريب أو هدف أو خطة، وارتباطـه                  -٤

  .أيضا بعامل السن، أي الفئة العمرية للمتعلّم، فتعلّم الكبار ليس كتعلم الصغار

                                   
منشورات جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية، جامعة أم          ،توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات    و،  طيب كش الرضا    ) ١(

.٧٠صهـ ١٤٣٦، مكة املكرمةالقرى، 
.٧٩املرجع نفسه، ص  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

، فتعليمه خمتلف عن )١(متيز األجنيب بلغته وثقافته وأهدافه اخلاصة املسطرة من تعلّم اللغة الثانية          -٥
، فاألجنيب ننتقي له ونعلّمه، على خالف ابن اللغة الذي يكتسب           )اللغة األم (تعليم أبناء اللغة    

ا وينتقي لنفسهاللغة تلقائي. 
  . التواصل، ويتم وفق أساس علمي مدروساالنتقاء يراعي حاجات املتعلّم ومواقف   -٦

 
عنصر لغوي دال مؤلف من صوتية أو       «:  تعرف املفردة أو الكلمة يف اللغويات التقليدية بأنها       

اسم : صوتيات يف شكل متتالية قابلة للتسجيل الكتايب، وتدل الكلمة يف متظهراا املركبية إما على             
  .)٢(» أو حرفأو فعل أو صفة

، والكلمة يف اللـسانيات احلديثـة       )٣(»هي اللفظة الواحـدة  «: واملفردة يف املعجم الوسيط   
  . إخل... اللفظ- املونيم-املورفيم: أخذت تسميات خمتلفة أمهّها

 
   ا مهما  )تراكيب - مفردات   -أصوات(الثالثة  ا من عناصر اللغة      تعد املفردات عنصرومقوم ،

ة للقـوائم اللغويـة،           أساسية األساسيها املادمات بناء احملتوى التعليمي، أضف إىل ذلك أنا من مقو
املفردات عنصر أساسي من عناصر اللّغة، ولعل أكثـر املهـارات           «: واستنادا إىل قول طعيمة فإنّ    

تمد على قدرة القـارئ     األمر يف القراءة إذن، يع    .... توظيفًا للمفردات واعتمادا عليها؛ هي القراءة     
، )٤(»على فهم املفردات؛ اليت يتكون منها النص املقروء، وإدراك العالقة بـني بعـضها الـبعض               

فالقراءة، تساعد صاحبها على اكتساب مهارة استعمال املفردات يف الواقع، وفهم دالالا، كمـا              
دات هي أدوات محل املعىن،     فاملفر«: أا تتيح له فرصة كتابتها وتصويرها ونطقها، زيادة على ذلك         

كما أنها يف ذات الوقت وسائل للتفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يترجم فكـره إىل        
كلمات حتمل ما يريده، وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال              

                                   
.١٠٣ ص،تطبيقي وتعليم العربية علم اللغة ال، عبده الراجحي:نظرا  ) ١(
املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق   ) عريب -فرنسي -إجنليزي(املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات       ) ٢(

.١٦٨صم، ٢٠٠٢ ، الرباط،٢ ط،التعريب
.٨٧٤ صم،١٩٦٠،  القاهرة،٢ ط،٢ ج،م الوسيطــاملعج،  ومن معهى مصطفإبـراهيم  ) ٣(
 ،املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى        ،  ميان أمحد هريدي  ، إ  علي أمحد مدكور   ،رشدي طعيمة   ) ٤(

.٦١٤ ص ، القاهرةم،٢٠١٠ ،١ ط،دار الفكر العريب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . )١(»وهي االستماع والقراءة




 

 ر الدالالت حسب السياقات واملواقفتغي.  
 علم يف االستعمال املناسب هلامدى حتكم املت.  

 وضمن احلقيقة الثانية، يتسىن للمتعلم تصحيح أخطائه اليت من احملتمل الوقوع فيها، وتتـسع             
دائرة معرفته بالكلمات باملمارسة والتعلّم، ويتمكن كذلك من القدرة على توظيف املفـردات يف              

يعد االحتفاظ باملفردات الذي يتبـع  مواقف مشاة على سبيل التدريب والتمرين ويف هذا اإلطار،       
ومن جهة أخرى، فـإنّ التعـرض       . )٢(التعرض، أكرب يف املعرفة االستقبالية منه يف املعرفة اإلنتاجية        

للمفردات وتكـرار استعماهلا؛ يولـد منوا فـي املعجم أو احلصيلة اللغوية لدى املتعلّم يف اللغـة               
ه، ويطوران قدراته الفردية من استعمال آلخر، ويف هذه         اهلدف، كوما ينميان قدرات اإلبداع لدي     

، وعندئذ حتدث الـسيطرة     )٣(بل حيول إىل إبداع   ) ترديدا(احلالة ال يكون التكرار جمرد تكرار آيل        
  .)٤(على املفردات وتتحقق الكفاءة االتصالية
                                   

مكة ،  جامعة أم القرى، طرق تدريسه– ه تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه مداخل،حممود كامل الناقة  ) ١(
.١٦١ص، ١٩٨٥السعودية اململكة العربية  املكرمة،

 ، النشر العلمي واملطـابع    ،ماجد احلمد :  تر ، اكتساب اللغة الثانية، مقدمة عامة     ، سوزان جاس، الري سلينكر    :نظرا  ) ٢(
.٥٨٤ ص،٢٠٠٩ ،٢ ج،جامعة امللك سعود

.٤٠ ص٢٠٠٩  اجلزائر٥ـط ، دار هومة،انيات التطبيقيةـ اللس يف دروس،احل بلعيدـ ص:نظرا  ) ٣(
  :أيتي الكفاءة االتصالية ذات أبعاد أربعة، حددا ربيكا أكسفورد كما  ) ٤(

 اليت يكون عندها مستخدم اللغة ،وهي الدرجة accuracyأو الدقة  Grammatical competence: الكفاءة النحوية -١
والنطـق   grammarوالقواعـد   vocabulary  املفـردات مبا يف ذلك، lisguistic codeقد أتقن جمموعة املبادئ 

pronunciation  واهلجاءspelling الكلمة ءوبنا word formation.  
 واستخدام التعبريات ، فهمهوهي املدى الذي ميكن عند sociolinguistic competence :الكفاءة االجتماعية اللغوية   -٢

  . اإلقناع واالعتذار والوصف: مثل،ن معرفة مهام احلديث وهي تتضم،بصورة مالئمة يف العديد من املواقف االجتماعية
وهي القدرة على ربط األفكار لتحقيق التماسك يف الشكل والترابط يف  discourse competence: الكفاءة التحادثية   -٣

  . وذلك يتخطى مرحلة جمرد الكفاءة يف االتصال جبملة واحدة،األفكار
وهي القدرة على استخدام إستراتيجيات للتغلب على قصور املعرفـة   strategic competence: ستراتيجيةالكفاءة اإل   -٤

 فيمكنه أن يستخدم إشارة أو إمياء للتعبري عنها أو ميكنه التحدث أو الكتابـة    ،باللغة، فمثال إذا مل يكن الفرد يعرف كلمة       
 ربيكـا    اللغـة،   إستراتيجيات تعلم  :نظرا (. حىت يفهم املستمع أو القارئ ما يريد املتحدث أن يقول          ،حول هذه الكلمة  

.)٢٠ -١٩  ص ص،أكسفورد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

منقوصا بـالنظر إىل   وبالرغم من األمهية املتزايدة اليت حيظى ا جانب املفردات، إال أنه يظل             
زال املتعلّم األجنيب يفتقر إىل مقرر موحد يستنري به يف تعلّمـه             امأمهيته يف إعداد املادة التعليمية، و     

ا على ما جتود به جمهـودات      زالت القوائم اللغوية قيد التجريب، وتعتمد كليّ       يف الوطن العريب، وما   
جامعة أم القرى، ومعهد اخلرطوم الدويل،      : قني ا، مثل  بعض املهتمني بتعليم اللغة العربية لغري الناط      

اإلجنليزيـة  (الغربيـة   خل، ومل ترق إىل مستوى نظرياـا         إ ...ومعاهد أخرى يف السعودية أو مصر     
  ...).والفرنسية واألملانية

 نقـصا «نسجل  إنّ أمهية املفردات تنبع من مصدرها األول وهو املعجمات، ولكننا إىل اليوم        
، ويف هذا تنبيه )١(»ثنائيةعاجم العربية احلديثة أحادية اللغة، ومعظم املتعلمني يستعملون معاجم         يف امل 

إىل أمهية استغالل جزء كبري مهمل من املفردات ضمن املعجم، وهو الكلمات الكامنة، وإخراجـه              
) ل أو احلي  املستعمـ(إىل حيز االستعمال فال يقتصر تعليم املفـردات إذن على الشائع منها فقط             

  . أيضا) اخلاملة(بل جيب تعليم كيفية التعامل مع املفردات الكامنة 
 

 تعليمـا، ويقـال     -يعلّم-كلمة مشتقة من علّم     «: يف قاموس املنجد  ) Learning( التعليم  
ة املعرفـة املقـصود  «: ، وعند ربيكا أكـسفورد هـو  )٢(»يتعلّمعلّمه الصنعة وغريها، مبعىن جعله      

Knowledje Consciousوهو ال يـؤدي بالضرورة إىل الطالقة يف التحدث، ، لقـواعد اللغة 
ـّه نـاتج عن تعليم رمسي    . )٣(»Formal Instructionكما أن

 يتبدى لنا من هذين التعريفني أنّ التعليم ويف أغلب التعريفات، يقصد به تلقـي املعــرفة                
 اللغـة، ونتائجـه نـسبية، عكـس االكتـساب           بشكل رمسي مدروس، وهو خمصص لغري أبناء      

Acquisition
)٤(           ّتمع تلقائيا وال جيـدون    ، الذي حيدث عند أبناء اللغة، فهم يأخذون اللغة من ا

                                   
.١٠٥ ص ، علم اللغة التطبيقي وتعلم العربية،عبده الراجحي: نظرا  ) ١(
.٥٢٦لبنان ص،  بريوت،٤٥، ط دار املشرق،)عالماللغة واأل(  املنجد،لويس معلوف  ) ٢(
 حممد دعدور، مكتبـة األجنلو املـصرية، منتـدى سـور           السيد: تر  اللغة، مـإستراتيجيات تعلّ ،  ربيكا أكسفورد   ) ٣(

.١٥ ص األزبكية، القاهرة،
، ويـؤدي إىل  spontaneousتلقـائي  هـو   و unconscionsحيدث يف شكل ناتج غري قصدي       : االكتساب  ) ٤(

 :نظـر ا« ،naturalistic language use  وهو ناتج عن االسـتخدام الطبيعـي للغـة   ،الطالقة يف التحدث
معجـم  : انظـر (. » ما مـدرك   ىتثبيت الذاكرة لفكرة أو معط    « :ويعين كذلك » ١٥ ص  اللغة ات تعلم إستراتيجي

 مكتب تنـسيق  ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، حممد الدريج ومن معه ،مصطلحات املناهج وطرق التدريس   
.)١٣ ص، الرباط،التعريب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .صعوبة يف استعماهلا، ونتائجه مضمونة إىل حد بعيد
إعـداد   إنّ تعليم مفردات اللغة العربية لغري الناطقني ا، مهمة صعبة تتطلب من املتخصصني          

برامج خاصة، وقوائم مفردات خاصة، تراعي حاجات املتعلم األجنيب، وظروفه ودوافعه ومـستواه             
، وهي مهمة عسرية، ألننا نواجـه متعلمـا   )١(» عملية مستمرة وال حتدث مصادفة  ووه«التعليمي،  

ّالتدريب والتمرين،  ا له لغته وثقافته وحصيلته اللغوية ضئيلة، حتتاج إىل تعبئة كاملة عن طرق              أجنبي
 إال  ،يعتقدون أنّ تعلّم املفردات عملية سهلة     « خاصة أنّ العربية غنية مبفرداا، ولكن بعض املعلّمني       

أنّ متعلمي اللغة جيدون مشاكل بالغة عند تذكّر كٍم كبري من الكلمات الضرورية، لتحقيق مستوى          
ا للـسيطرة سـواء     لغة وأصعبها خضوع  الطالقة اللغوية، واملفردات هي أضخم مكونات تعلّم أي         

٢(»كانت هذه اللغة أجنبية أو اللغة األم(.  
 حفـظ   الً، حمـاو  )٣( ففي هذا املستوى، يلجأ املتعلم يف غالب األحيان إىل القوائم اللغويـة           

 ولكنهـا  ،باملعىن الدقيق مفرداتـها أو يلجأ إىل الترمجة، ولكنـه جيهل أنّ العربية ليست لغة أُمـا        
 تزامحها يف الواقع هلجات خمتلفة، ويف هذه احلالة يتيـه     - كما قال الفهري  –ة بني األوىل والثانية     لغ

بينهما، ويصبح مرغما على االندماج يف الثقافة العربية أو يف احملـيط؛ الـذي        أثناء تعلّمه يف  املتعلم  
وانطالقـا  «لذلك يرغب تعلّم لغته من أجل اكتساب مفردات تساعده على إتقان اللغة الفصحى،            

من هذا التصور، فإنّ اللغة األجنبية، هي بالنسبة للمتعلّم بناء جديد لنظام جديد يتشكل هذا البناء                
  : من سبيلني
 إدراك السمات املشتركة بني العناصر اللسانية: سبيل التعميم.  
 ٤(»إدراك االختالفات بني العناصر اللسانية: سبيل التمييز(.  

ومعرفتها يف االحتفاظ بأكرب عدد منها، ولكنه يف معرفتها والـتحكّم يف             ليس تعلّم املفردات    
أن يكون املتعلّم قادرا على اسـتخدام       «: استعماهلا والتفريق بني دالالا، فمعيار الكفاءة فيها؛ هو       

                                   
.٥٨٧ ص ١ج، دمة عامةــ مق-انيةثاللغة الاب ـاكتس،  الري سلينكر،وزان جاسـس  ) ١(
.٤٥ ص اللغة، إستراتيجيات تعلم،ربيكا أكسفورد  ) ٢(
ا يف لغة من اللغات اعتمـاد ... تتمثل يف ضبط املفردات املتواترة أو التراكيب الشائعة أو الفونيمات« :القائمة اللغوية   ) ٣(

سانيات االجتماعية، اليت تضبط العيينات املمثلـة   اللغوي، وعلى الل  اإلحصاءعلى اللسانيات الكمية، اليت حتدد طرق       
،  طيب كشو  ،توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات    : انظر( »للغة طبق املستويات اللغوية وخمتلف الشرائح االجتماعية      

.)٤١ص
.١٠ها صـات لغري الناطقني بـزات اللسانية لتعليمية اللغـ املرتك،اينـأمحد حس  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ثارة إ )٢( زيادة على هذا فإنّ تعلّم املفردات لدى األجنيب يعين  .)١(»الكلمة املناسبة يف املكان املناسب    
  . وتنوعها وكيفية تقدميها وتدريسها والتدريب عليها- عددها-طريقة االنتقاء: القضايا اآلتية

ويشترط أن يكون هناك توازن يف عدد املفردات املقدمة، فال نتجاوز القدر            : من حيث العدد  
والـسؤال  ات الدارس وأهدافه، وال نقصر يف مده بالعدد الكايف من املفـردات،             ياملناسب إلمكان 

  ما العدد املناسب الذي ينبغي أن يتعلّمه الدارس؟: املطروح يف هذا املقام


 
 كلمة ١٠٠٠  ٧٥٠    املستوى االبتدائي من  
  كلمة١٥٠٠  ١٠٠٠  املستوى املتوسط 
 ٣(كلمة٢٠٠٠  ١٥٠٠   املستوى املتقدم( 

أنّ « ويف السياق نفسه، ودون حتديد للعدد، يشري الدكتور عبـدالرمحن احلـاج صـاحل إىل         
          ّا أقـصى مـن املفـردات    الطالب ال ميكن له أثناء دراسته اللغة يف مرحلة معينة، أن يتعدى حـد

نـة، وإال  والتراكيب، بل ويف كل درس من الدروس اليت يتلقاها، ينبغي أن يكتفي فيه بكميـة معي     
  . )٤(»أصابته ختمة ذاكرية، بل حصر عقلي خطري قد مينعه من مواصلة دراسته اللغة


 

  ةمفردات حسيConcerte دةوجمر Abstract. 
 يطة مفردات نشActive وخاملة Passive . 

                                   
 م،٢٠١٥ العربية للجميع، قونيا، تركيـا، أيلـول   ءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ااإض، وزانلفاعبدالرمحن    ) ١(

.٤٦ص
جامعة أم القرى، مكـة املكرمـة،         تعليم العربية،  ربامج عمل يف إعداد املواد التعليمية ل      دليل،   رشدي طعيمة  :انظر  ) ٢(

.١٧٦ -١٧٤ص : ١٩٨٥
.٢٥١اهج تعليم اللغة العربية صـع يف منـرج امل،ورـأمحد مدك ورشدي طعيمة  ) ٣(
،  اجلزائـر  ،٢٠٠٧ ،١ ط ،مـوفم للنـشر   ،   اجلزء األول  ،حبوث ودراسات يف علم اللسان    ،  عبدالرمحن احلاج صاحل    ) ٤(

.٢٠٣ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  كلمات حمتوى Content Words ١(وكلمات وظيفية(
Function Words .  

 وهناك جانبان: من حيث التدريب على املفردات اجلديدة:  
 ب على املفردات اجلديدةالتدر.  
 مدى توظيف هذه املفردات اجلديدة يف الدروس التالية.  
    ا مع عدم اإلكثـار، ألنّ ذلـك         يستحسن  : من حيث املترادفات واملتضادات االهتمام

  .يربك القارئ وخيلطه


 
     اع إستراتيجيات يف تعليم املفرداتمثل إدراج املفردات يف تراكيب معينة سبق استخدامها       : اتب 

أو صوغ كلمـات جديدة، أو الترمجة احلرفية أو التكرار، الذي يكفي لتثبيتها يف النص، تعرفّا               
  . )٢(ونطقًا وفهما

  ة املستقاة منها، ومـن حيـث     : القوائم اللغويةوينظر إليها من حيث منهج اإلعداد، ونوع املاد
م سابقة، ومن هـذه      حيث اعتمادها على قوائ    القراء ومن جنسية املؤلفني، ومن حيث مجهور      

، وقائمة رشدي   )١٩٨٣(قائمة معهد اخلرطوم الدويل، وقائمة مكّة للمفردات الشائعة         : القوائم
إخل، كما جيب ختصيص هذه القوائم إىل الناطقني بالعربية         ...وقائمة داود عبده  ) ١٩٨٢(طعيمة  

  .)٣(أو إىل غري الناطقني ا
      أي ربط املفردات مبوقف معني، فذلك يـساعد         :اختيار املفردات ذات الصلة مبواقف االتصال 

  .)٤(املتعلم على أداء الوظائف اللغوية بطريقة طبيعية، تنقل احلياة إىل حجرة الدرس
                                   

 أدوات العطف وحروف اجلر : مثل،هي اليت يستعان ا يف الربط بني اجلمل ووصل أجزاء الكالم: الكلمات الوظيفية   ) ١(
األسـس  (  األمساء واألفعال: ويقصد بكلمات احملتوى كلمات املضمون، تلك اليت تشكل أساس الكالم مثل           ،ريهاوغ

تسمى الكلمات الوظيفية بالكلمات     و )٣٢ رشدي طعيمة ص   ،بغريها ة لتعليم اللغة العربية للناطقني    املعجمية والثقافي 
 ، عامل الكتـب   ،٢ ج ،دب مقاالت يف اللغة واأل    ،ام حسان  مت :نظرا(بالكامنة  فتسمى   ،الكلمات اخلاملة  أما   اخلادمة،

 ).٨٨ القاهرة ص،١ط
.٢٥٣ ص ،ج تعليم اللغة العربيةـع يف مناهـ املرج،ورـ طعيمة وأمحد مدكرشدي: انظر  ) ٢(
.١٤٣ -١٤٢ ص  تعليم اللغة العربية، لربامج املواد التعليميةإعداد عمل يف لـدلي، دي طعيمةـرش  ) ٣(
 ص  - طرق تدريـسه   - مداخلة -رى أسسه ـات أخ ـ تعليم اللغة العربية للناطقني بلغ     ،ةـمود كامل الناق  حم: نظرا  ) ٤(

.٢٥٤ ص ، إميان هريدي،أمحد مدكور،  رشدي طعيمة،ج تعليم اللغة العربيةـاملرجع يف مناه: نظرا، و١٦٣



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

    اقا            : ربط تعلّم املفردات بالسيا يف تعليم املفردات، نظـركّز عليها كثريوهو من القضايا اليت ر
 أو الكلمة تقل أمهيتها التعليمية عنـدما      فاملفردة«يف  الثقالقيمة املعىن وتغرياته، ومراعاة للجانب      

 لذا ينبغي أن حيرص دائما على تعليمها يف مجل، ومن خالل سـياقات ذات               ،تكـون مبفردها 
وأن .... معىن، مفهومة للدارسني، وأن يتضمن الدرس أو الوحدة مفردات خمتارة بعناية وتركيز           

) املعجميـة (، لتشكل يف النهاية الذخرية املفرداتية       ةأو الوحد تتكامل مع مفردات بقية الدروس      
  .)١(»املستهدفة يف اخلطة أو املنهج التعليمي

  الوسائل التعليمية اليت يلجأ إليها املتعلم األجـنيب؛ لتطـوير             : املفردات واملعجم املعجم من أهم
، )٢(»ة إىل املتعلمني  ورمبا يكون املعجم، يف الواقع أهم املكونات اللغوية بالنسب        « حصيلته اللغوية 

، فاخلطأ يف املفـردات     )٣(»اخلطأ يف املفردات ليس كاخلطأ النحوي     «وما يفسر أمهيته، هو أنّ      
لـذلك  يعين اخللل الكلي يف املعىن، وأما اخلطأ النحوي، فيمكن أن يؤدي معـان صـحيحة،             

غـين حـصيلته     اللغوية هـي خزائن اللغة وكنوزها، اليت يستمد منها اإلنسان ما ي           فاملعاجم«
  .)٤(»اللغوية وينميها وجيعلها مرنة طيعة يف جمايل األخذ والعطاء


 

  اجلديدلتعريف(اإلعادة والتكرار .( 
  ف(املقارنةتقريب املعر( 
  ات حول املعىن أو الوظيفة مث إخضاع هذه الفرضيات للتجربة واالختبار وتصويب       تكوين فرضي

 .)٥(ما ميكن تصويبه، مث حفظها
 ٦(تعليم املفردات وفق طريقتني(:  

                                   
.٤٧ صني ا، اللغة العربية لغري الناطق إضاءات ملعلمي،براهيم الفوزانإعبدالرمحن بن   ) ١(
.٥٧٤ص ، ٢ ج،دمة عامةـثانية، مقاللغة الاب ـ اكتس،رـ الري سلينك،سوزان جاس  ) ٢(
.٥٧٤املرجع نفسه، ص  ) ٣(
.١٩٢ صم،١٩٩٦ ، الكويت، عامل املعرفة،ادر ووسائل تنميتهاـ احلصيلة اللغوية، أمهيتها، مص،أمحد املعتوق  ) ٤(
.١٠ ص مرجع سابق، .... اتعليمية اللغات لغري الناطقنيلاملرتكزات اللسانية ، اينـد حسـأمح  ) ٥(
.٥٨٧-٥٨٤ص ، ٢ ج،ثانيةالغة للااب ـاكتس، رـ الري سلينك،اسـسوزان ج: نظرا  ) ٦(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  

ا كبريا من االهتمام لدى     يف عصرنا، حيز   أخذ موضوع اختيار املفردات للمتعلمني األجانب       
 إال أنّ املكتبة العـربية ال      ،رغـم كثرة الكتابات واألحباث   على  املهتمني بتعليم اللغة العربية، لكن      

 تساعد املتعلم األجـنيب،  -كنظرياا اإلجنليزية واألملانية والفرنسية-متلك قائمة شاملة للمفـردات    
خمتلف املراحل واملواقف، وتبقـى القوائـم اللغوية املتـوافرة قيــد          أثناء تعلّمه يف    يف  وتوجهه  

، ما )١(»ليس مثّة أساس علمي الختيار املفردات، اليت يتعلمها الدارسون يف هذه الكتب      «التجريب و 
جعل بعض املعاهد واملتخصصني خيوضون الغمار يف هذه التجربة معتمدين يف ذلك على قـدرام               

                                   
.١٩ص، ربية لغري الناطقني اـ األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة الع،دي أمحد طعيمةـرش  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

املتاحة، يف ظل غياب التنسيق بني اجلامعات وغياب التغطية من املؤسسات           الشخصية وإمكانيام   
  .احلكومية العليا




 

 عهاكثرة مفردات اللغة العربية وتنو. 
 ع الثقايف، والتعدد اللهجي يف البالد العربيةالتنو. 
 بعض الفروق يف استخدام املفردات يف األقطار العربية. 
     ،تسهيل التعلّم وتلبية حاجات املتعلم األجنيب، يف ظل التطورات احلاصلة يف الوسائل التعليميـة

 .يف خمتلف جماالت احلياةو
 أن االختيار العشوائي مذهب مضياع، كما قيل. 









 

معيار مهم، يقصد به كثرة استعمال وتواتر املفردات على ألسنة املثقفني، فالكلمـة             :  الشيوع -١
 ا أصلح للمتعلم من الكلمات األقل شيو      األكثر شيوعا، وهي أسرع لالستحضار من الكلمة   ع

: ، وهاهنا يعتمد الدارس على قوائم املفردات الـشائعة        الًالنادرة، ولذلك ينبغي تدريسها أو    
 ومعيار الشيوع تطرقت له كثري مـن املؤلفـات          ١٩٨٣مثل قائمة مكة للمفردات الشائعة      

ألوف، وأظهرت فيه جمموعـة     ، واختلفت تسمياته بني الشائع واملتواتر وامل      )١(العربية والغربية 
                                   

ناصر عبداهللا غايل وصاحل بن :  جاك ريشاردز، تر،تطوير مناهج تعليم اللغة(: نظراع، ملزيد من املعلومات حول الشيو   ) ١(
علم اللغة التطبيقـي  (: نظرا، و)١٠-٠٩ صص، الرياضد، جامعة امللك سعو، النشر العلمي واملطابع،ناصر الشويرخ 
د الكتب التعليميـة لغـري      أسس إعدا ،   عبداحلميد وناصر الغايل   اهللاعبد(و) ٦٠ ص - عبده الراجحي  ،وتعليم العربية 

، طيـب كـشو  الرضا ، توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات(و) ٨٨-٨٠صة االعتصام القاهر  دار،  الناطقني بالعربية 
 ).٨٥-٨٣ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  : من القضايا اجلوهرية، وهي كاآليت
ا  ارتفاع معدل تكرار لفظ ما، أنه أسهل نطقً        معىن«فليس  :  الفرق بني الشيوع والسهولة    -أ  

 داللة من غريه، إنّ مؤشرات السهولة أو الصعوبة للفظ ما، أمور              وأيسر فهم ا، أو أدق
  .)١(»كبرياا يها نسبة الشيوع دورحتددها اعتبارات ومعايري ال تلعب ف

 هـذا «: صـاحل يقول الدكتور عبدالرمحن حاج     : ا ألمهية املفردات   الشيوع ليس مقياس   -ب
   ة، فإنّ         وليس التواتر وحده مقياسة العناصر اللغوية عامة واملفردات خاصا لتحديد أمهي

  .)٢(» ظروف معينةمن املفردات اليت حيتاج إليها املتكلم ما ال يرد على لسانه إال يف
ففي هذا القول، وإن حتدث احلاج صاحل عن تعلّم اللغات عامة للناطق ا وغري الناطق                  

وقد ذكـر هذه   ا، إال أنّ رأيه صائب إىل حد بعيد، فليس قلّة التواتر من قلة األمهية،               
ورة الكلمات الشائعة ليست بالـضر    « :امللحوظة كذلك جاك ريتشاردز، عندما قـال بأنّ      

أساسية يف النص فقد ترد يف نص ما مرة واحدة، ففهم النص ال يعتمد على نسبة الكلمـات        
 ألنّ بعـض  ٨٥ من كلمات النص ال يعين فهم النص بنسبة  ٨٥املألوفة فقط، ففهم نسبة     

، فهناك كلمـات  )٣(»يف فهم موضوع النصالكلمات ترد مرة أو مرتني، ولكنها أساسية      
  .لة االستعمال يف البلدان العربيةهلا معان خاصة وقلي

وهذا الفرق مـستنتج مـن قـول        : وشيوع املدلول ) الدال( الفرق بني شيوع الكلمة      - ج
 تصبح القيمة احلقيقية    وهكذا«: قالالدكتور حسن ظاظا يف حديثه عن الكلمة عندما         

وعليه فإن شـيوع     )٤(»ح وشيوع يف ذلك اتمع    وللكلمة مبقدار ما لداللتها من وض     
املدلول ضروري لشيوع الكلمة، وهي نقطة أشار إليها رضا الطيب كشو، ونبه على              
ضرورة اعتمادها يف بناء قوائم املفردات، فال نقتصر على الدوال فقط، بل جيب ذكـر   

  .)٥(املدلوالت الشائعة كذلك، فقد ال تكون الكلمة شائعة، ومعناها معروف

                                   
.٣٧ص، ري الناطقني اـربية لغـة لتعليم اللغة العـمية والثقافيـرشدي طعيمة، األسس املعج  ) ١(
.٢٠٤ ص١ ج،وم اللسانـات يف علـدراسوث وــحب، عبدالرمحن احلاج صاحل  ) ٢(
، النـشر العلمـي     ناصر عبداهللا بن غايل وصاحل بن ناصر الـشويرخ         : تر ،جاك ريشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة       ) ٣(

.٠٩صم، ٢٠٠٧واملطابع، جامعة امللك سعود الرياض، 
.٦٧ ص، اللسان واإلنسان،حسن ظاظا  ) ٤(
.٤٥صمرجع سابق،  ،مية والثقافية األسس املعج،رشدي طعيمة: نظرا  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ر، وال تقتصر على العمل املكتوب فقط، بل         أن قوائم الشيوع ختتلف من اختصاص آلخ       - د
بإمكاننا االعتماد أيضا على اللغة احملكية عن طريق استعمال وسائل التسجيل احلديثة،            

  .وهذا مامل يتوافر يف السابق
  ):coverage(الشمول  - ٢
:  تغـين عـن    مدرسـة : ويقصد به تعلّم مفردة، ختتصر وتضم تعلّم مفردات أخرى، مثل            

 اليت تغطي أو تـشمل      الكلمات«: ريتشاردز، ويعىن به عند جاك      ...)، الكتاب مدير  املعلّم(
 كثرة«: ، ويقصد به عند مكاي وهاليداي     )١(»معاين كلمات أخرى، رمبا تكون مفيدة أيضا      

صـباح   تستعمل أكثر مـن  فالسالم عليكمأخرى؛ استعماالت لفظ أو عبارة معينة دون   
  .)٢(»اخلري

، وهو يف نظره مكمل ملعيار    التوزيعويطلق عليه عبده الراجحي مصطلح      ): range(االنتشار   -٣
الشيوع، ويقصد به االستعماالت العامة للمفردة، مقابل االستعماالت احملدودة لبعض منها،           

 فتح عينه   – فتح بالدا    –فتح الباب   : ، هلا درجة مرتفعة يف التوزيع، نقول      فتح ةكلم: مثل
، وهو عند عبداهللا عبداحلميد وناصر الغايل، ارتباط الكلمة بعالقات          .... فتح قلبه  -.... على

  .)٣ ()هديةقلما، كتابا، قميصا، (يشتري، ترتبط بـ : كثرية مع غريها مثل
ويدعى هذا املعيار عند عبداهللا عبداحلميد وناصر الغايل مبعيار         ): Availability( قابلية الورود    -٤

 القرب واملالصقة  ـ   وعند ط أن تكـون بعـض   «، ويقصد بـه  )٤(»اإلتاحة«: يب كشو ب
 مبعىن أنها تتبـادر إىل الـذهن بـسرعة عنـد ورود           متاحةالكلمات غري الشائعة ولكنها     
 - كرسـي  -مكتـب :  تشري يف الذهن إىل كلمـات      قسم: موضوعات معينة، مثل كلمة   

                                   
.١٢ ص، مرجع سابق، تطوير مناهج تعليم اللغة،ك ريتشاردزاج  ) ١(
.٨٣ ص ، توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات،طيب كشوالرضا   ) ٢(
قرى لعلـوم   جملة جامعة أم ال، دراسة لسانية تربوية،نون والقلم لتعليم العربية للناطقني بغريها      كتاب   ،وليد العنايت   ) ٣(

.١٢٤ صم،٢٠٠٩يوليو ،  العدد الثاين،اللغات وآداا
نقال عن   (٨٨-٨٠ ص -ة أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربي       -يد وناصر الغايل  م عبداحل عبداهللا: نظرا  ) ٤(

ات يف تعلـيم     توظيف اللـساني   ،طيب كشو الرضا  : انظرو ،)٢١٧العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، ص      
  .٨٥-٨٤ ص،اللغات

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   .)١( تلميذ، وهذه الكلمات يستحسن تدريسها مبكرا-مدرس
م املفردات املتشاة بـني اللغـة األم واللغـة اهلـدف،     اوهو استخد): Similarity(به   التشا -٥

، ويـسمى هـذا     )٢(كاستعمال بعض األلفاظ اليت دخلت إىل املاالوية أو التركية أو األردية          
 ضمن املعايري اخلمسة لقياس سهولة التعليم والتعلم        مكاي، ويدرجه   االشتراكاملعيار بـ   

   .)٣ ()االطراد وعبء التعلموالقصر وسهولة النطق، والوضوح، وه، التشبي: (وهي
يـدرج عبـده    ): Learnability( والقابليـة للـتعلّم    )Teachability(  القابلية للتدريس  - ٦

، ويقصد ما اختيـار الكلمـة       )٤(الراجحي هذين املعيارين ضمن املعيار النفسي والتعليمي      
مها، كما ال يصعب على املعلّم تعليمها، ويفضل يف هذا          السهلة، فال يصعب على املتعلّم تعلّ     

املعيار تدريس املفردات احلسية، ألنه يسهل توضيح معانيها من خالل الـصور أو بواسـطة            
  .)٥(الشرح بالعروض

  . تقدمي احلقيقي على اازي- ٧
  .لكتابةا القصر وسهولة النطق و- ٨
واسـتعمال الكلمـات    ) محولة ثقافيـة  (قرآن الكرمي    يفضل استخدام املفردات املتكررة يف ال      -٩

الفصيحة، وتلك اليت تتميز باملعاين املتفردة، وينبغي تفضيل الكلمات العربية اليت تعبر عـن              
  .)٦(مفهوم عصري على الكلمات املعربة أو الكلمات األجنبية

  :ويقصد ا:  التدرج والتنوع والتكرار-١٠
 االبدء باألشيع فاأل: التدرجقل شيوع. 
 وعتها على حنو متوازن: وهو التنويع يف الكلمات من حيث: التنتها وحرفيتها وفعليامسي . 
 

                                   
.١٢ ص ، مرجع سابق-تطوير مناهج تعليم اللغة: نظرا  ) ١(
.٢١٦ ص، العربية يف اللسانيات التطبيقية،وليد العنايت: نظرا  ) ٢(
.٨٥ص،  توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات،طيب كشوال: نظرا  ) ٣(
.٦٢ ص، علم اللغة التطبيقي،عبده الراجحي: نظرا  ) ٤(
.١١ ص، مرجع سابق، تطوير مناهج تعليم اللغة،جاك ريتشاردز: نظرا  ) ٥(
ص ، اهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىـ املرجع يف من،ميان هريديإ ، أمحد مدكور،رشدي طعيمة : نظرا  ) ٦(

٢٤٩-٢٤٨.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 تكرار املفردات اجلديدة، حىت يتمكن منها املتعلم: التكرار
)١( . 

 
  

م باملفردات واختيارها بعناية خاصة من قبل املشتغلني يف ميدان تعلـيم اللغـة               حيظى االهتما 
    ة يف تنميـة الكفـاءة             العربية للناطقني بغريها، ويرجع سرها من الوسائل املهمهذا االهتمام إىل أن 

االتصالية للمتعلّم األجنيب، وأنها متثل لب احملتوى التعليمـي، إذ تـدخل يف صـميم اهتمامـات              
تخصصني يف وضع برامج اللغات، كما أنها متثل اخلزينة املعجمية للمتكلّم يف خمتلـف مواقـف                امل

 علـى   املوضوع، واحلـرص  لذلك أصبح من الضروري العناية ذا       . االتصال مع أبناء اللغة العربية    
م ضبط معايري مشتركة النتقاء املفردات، وتضمينها يف نصوص خمتارة حتفظ هلـا قابليتـها للتعلـي            

 اهتمت باملفردات، وتضمنت قدرا كافيـا منـها،         الغرض اليت والتعلّم، ومن الكتب املصممة هلذا      
  .، حملمود الشافعي»املستوى املتقدم: نون والقلم، لتعليم العربية للناطقني بغريها«: كتاب
 فما معايري اختياره للمفردات؟ 
 مها الشافعي للمتعلّم األجنيب؟وكيف قد 

 الذي طبقه يف كتابه األول اخلـاص         نفسه عي يف اختياره للمفردات املسلك     لقد سلك الشاف  
رغم التـشابه يف  على ، فليس مثة إشارة منه إىل طريقة انتقاء املفردات، ولكن     )٢(باملستوى االبتدائي 

  :؛ املتمثلة يف)املتقدم(الطرح إال أنه حافظ على خصائص املستوى اجلديد 
  اجلانب غري احملسوس ضبط املفردات واالقتراب من 
 التعمق يف املصطلحات، وامليل إىل عنصر اإلبداع يف اللغة. 




 

 زة بطابعها الثقايف واحلضارينات متميالتعامل مع مدو. 
                                   

 أسـس إعـداد     -عبداحلميد وناصر الغايل  نقال عن عبداهللا    (،  ٢١٧ ص ، العربية يف اللسانيات التطبيقية    ،وليد العنايت   ) ١(
).٨٨-٨٠الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ص

،  للمبتدئنيمهارات القراءة والكتابة: نون والقلم، تعليم العربية للناطقني بغريها: املعنون بـبالنسبة إىل اجلزء األول   ) ٢(
 يف جملة جامعة أم القرى للغات وآداا، يف العدد الثاين رجب     وليد العنايت  :قام بدراسته دراسة لسانية تربوية الدكتور     

.م، وفيه ذكر أهم معايري انتقاء املفردات عند الشافعي٢٠٠٩هـ يوليو ١٤٣٠
.٢٨ ص،اربة لسانية تطبيقية، تقابلية نصيةـمق اـني ـانية لتعليمية اللغات لغري الناطقـزات اللسـ املرتك،حساينأمحد   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ّاالوصول إىل مستوى متقدم يف التعمق يف حاالت لغوية متباعدة زمني. 
 

  .القيمة األدبيةو -الثقايف            احملتوى و -    اللساين  احملتوى - 
 فالشافعي، ويف ظلّ غياب مقدمة منهجية ملؤلفه، مل يفصح عن طريقته يف االختيار، ويبـدو               

  :  ومن املعايري اليت اعتمدهاأنه استخدم جتربته الشخصية، ووظّف خربته يف جمال تعليم اللغات،
يتجلى لنا من خالل االطّالع على قوائم املفردات اليت قدمها الشافعي يف بداية كل              : الشيوع -١

ملفردات، بل اعتمـد يف حتديـد     ادرس أنه مل يعتمد على قوائم املفردات الشائعة يف اختياره           
 .مفرداته اجلديدة على خربته الشخصية يف جمال تعليم اللغات

له عالقة قوية بالثقافة     ويقصد به انتقاء نصوص متنوعة، حتمل من املفردات ما        : التنوع الثقايف  -٢
 :العربية اإلسالمية، وقدمت هذه النصوص يف ست وحدات حسب التقسيم اآليت

  ألمحد أمني» رسالة إىل أيب«:  األولالنص: األوىلالوحدة . 
  هونكهلزيغريد» الغربسطع على  العرب تسمش«: الثاين النص: الثانيةالوحدة . 
  ألمحد أمني » ...احلظ«:  الثالثالنص: الثالثةالوحدة 
  ارتفاع أسعار النفط«:  الرابعالنص: الرابعةالوحدة«. 
  قصيدة مغناة جلوليا بطرس» زهرة املدائن«:  اخلامسالنص: اخلامسةالوحدة. 
  السادسةالوحدة : 

o ن فريتس شتيباللمستشرق األملاين» اإلسالم شريكًا«: ١نص: 
o األصولية اإلسالمية والتطرف«: ٢نص«.  
o أسباب التطرف«: ٣نص«.  

 
 ا دينيةين اإلسالمي والقرآن الكرمي: نصوصب املتعلّم من مفردات الدحىت يقر. 
 ا تارخييةف املتعلّم مكانة الثقافة العربية يف العصور: نصوصاملاضيةليعر . 
   ا يف االقتصادن الدور اللغوي يف التعامالت االقتصادية     : نصوصة حضور اللغة    ،ليبيوحتمي 

 .يف هذا امليدان
  ا سياسيةر اإل   : نصوصن الدوا        حىت يبين أيـضستراتيجي لإلسالم يف حماربة التطرف، ويبي



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ف وال العنف، وإنما هو نّ اإلسالم ال يعين التطر إاملفهوم احلقيقي لإلسالم للغربيني، حيث      
 .دين السماحة واألخالق والسالم

وما اختيار الشافعي هلذه النصوص املتنوعة إال يقني منه بأنّ تعلّم املفردات من تعلّم الثقافـة،                
وأنه ال ميكن للمتعلّم االقتراب من املفردات إال باالحتكـاك واحلميمية اليت يعقـدها مـع               

ةالثقافة العربية اإلسالمي. 
أما من ناحية احملتوى اللساين، فإنّ هذه النصوص فضاء رحب للمتعلّم يستفيد منه يف خمتلف                  

أصـوات،  (وعناصـرها    -...  اشتقاق، ترادف، تضاد، تنوع احلقول الداللية      -قضايا اللغة 
؛ ومن ناحية القيمة األدبية فإنّ هذه النصوص املختارة مثّلـت خمتلـف             )مفردات، تراكيب 

؛ وعاجلت موضوعات الساعة، مبفـردات كثـر        ...)شعر، نثر، رسالة سرد   ( األدبية   األنواع
استعماهلا عند السياسيني وتداولتها ألسنة اإلعالم، لذلك فاملتعلّم األجـنيب يهمـه معرفتـها      

 .وتعلّمها حىت يسهل عليه التواصل مع العرب
  : التنوع الداليل -٣
: ىل تنوع وثراء احلقول الداللية، ومن ذلـك جنـد         إنّ التنوع الثقايف للنصوص يقود حتما إ           

النفط، (؛  ...)اإلسالم، السالم، القدس التشرد   (؛  ...)مدرس، درس، دارس، شهادة، جامعة    (
  ...).األسعار، األزمة

أمساء اإلشـارة وحـروف   ( :ويقصد به استخدام الكلمات الوظيفية، مثل     :  التنوع الوظيفي  -٤
  . وهي موظّفة يف جلّ النصوص،...)العطف وحروف اجلر والضمائر

: مثـل ) نـشطة (وهي مفردات مأخوذة من الواقـع       ): املستعملة( استعمال املفردات احلية     -٥
سلوك، خربة، شهوة، عنصرية، كاحل، زركش، ثروة، جتربة، بذر نفط، نفذَ، إقليمي، قدس،             

  .)١ (..مسجد، سالم، تطرف
رة للدروس، أي من السياق األصلي هلا،       وهذه املفردات استقاها الشافعي من نصوصه املختا           

  .)٢(»خيلق للكلمة قيمـة حضورية«وهذا ما 
  

                                   
).٢٠٧-١٧٣-١٤٥-٤٩-٦-٥ (فحاتصال ، نون والقلمي،الشافعحممود   ) ١(
.٢٣٩ص،  احلصيلة اللغوية، املعتوقأمحد  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :  التدرج والتنوع والتكرار -٦
 جويظهر من خالل التدرج املنطقي للنصوص واملفردات، حيـث بـدأ الـشافعي          : التدر

رسالة إىل ولدي، مشس العرب تسطع      ( مبفاهيم شائعة ومفردات سهلة يف النصوص األوىل      
»  املدائن ةزهر«نص  لينتقل باملتعلّم إىل مفردات أخرى أقل سهولة يف         ) ى الغرب، احلظ  عل

الدميقراطية، اإلرهــاب : ليصل به يف النهاية إىل مفردات أصعب، مائعة املفاهـيم، مثل         
إخل، اليت يتغير معناها من بيئـة إىل أخـرى حـسب املفـاهيم الثقافيـة                 ...)١(التطرف

 هذا االختيار املتدرج للمفردات يئة لذهن املـتعلّم، حـىت يتقبـل              ويف ،)٢(واالجتماعية
 .املفاهيم اجلديدة، املتعلقة بالعربية واإلسالم

 عع املفردات من حيث: التنوتها: أي تنوتها وحرفيتها وفعليامسي . 
    ة جنداسـم  (الـساطع   ) مجع تكســـري (، عيون   )اسم فاعل (واضح  : من حيث االمسي

 ).........نسبة( ، إقليمي)مصدر صناعي(ية ، عنصر)فاعل
 مكوا: من حيث الفعلية جندلغَ، حيتل، افترض، اأصبح، ألقت، ب....... 
 العطف (، فاء)ضمري(، أنا )العطف(، الواو )النداء(الياء : ومن حيث احلرفية جند ...( 
 ويـساعده   وهو مسة بارزة يف نصوص شافعي، وذلك يأخذ بيد املتعلّم األجنيب          : التكرار ،

 : على تثبيت املفردات، وانقسم إىل ثالثة أقسام
 مكوا، آت: تكرار الكلمات مثل٣ (..درس، ا(.  
   الطفـل يف املغـارة     –عيوننا ترحل إليك كل يـوم       : تكرار التراكيب مثل   ،  الغـضب

  .)٤(...الساطع
  ر على سبيل املثال ال احلصر، حرف النداء          : تكرار احلروففقد كريا   نص   يفةهـر ز 

  .، وغرضه يف ذلك التنبيهاملدائن
  : وهي مفردات تتبادر إىل الذهن مبجرد ذكر موضوعاا، مثل): اإلتاحة( قابلية الورود  -٧

                                   
.٢٠٨ -١٩٥  ص ص، نون والقلم،حممود الشافعي  ) ١(
.٧١ ص، توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات،طيب كشوالرضا   ) ٢(
.١٧٦ -٦ -٥ ص ، نون والقلم،حممود الشافعي  ) ٣(
.١٧٦ -١٧٥نفسه، ص   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 كلميت النصح و اإلرشاد رسالة إىل ولدي« من خالل ذكر موضوع«. 
 كلميت التطرف   و اإلرهاب    اإلسـالم شـريكًا   «:  عند ذكر املوضوعات األخرية« ،

 .»اب التطرفأسب«
 كلميت السالمو املفاوضات املدائنةزهر«القدس ، عند ذكر موضوع «. 

ويعـىن بذلك احلمولـة الدينيـة     : والـدين التركيز على الكلمـات املتعلقة بالقرآن الكرمي        -٨ 
 وهي كلمـات حتمـل معـاين      ....) اإلسالم، املسلمني، القدس، اإلسراء   : (للمفردات حنو 

  . إال املتعلّم املسلممتفردة، ال يفهمها
  .سهولة النطق والكتابة   -٩

مل يستعن الشافعي بالترمجة يف تقدميه للمفردات، ومل يستعمل اللغة األجنبيـة     :  إقصاء الترمجة  -١٠
  . إال يف املعجم الثنائي الذي قدمه يف امللحق

ـ              -١١ ب امليـل إىل   تقدمي احملسوس على غري احملسوس، على الرغم من أنّ املستوى املتقـدم يتطل
، ويظهر هذا النقص من خالل التدريبات، اليت مل         )اإلبداعي واجلمايل (احملسوس  اجلانب غري   

  .تتناول هذا اجلانب
  

 على عدد كبري من املفردات اجلديدة توزعت علـى الوحـدات     نون والقلم  حيتوي كتاب   
  :وفق الترتيب اآليت

o  مفردة٣٣الوحدة األوىل .  
o  مفردة٦٧الوحدة الثانية .  
o  مفردة٣٨الوحدة الثالثة .  
o  مفردة٢٩الوحدة الرابعة .  
o  مفردة٢٧الوحدة اخلامسة .  
o  مفردة٧٦الوحدة السادسة .  
o موعمفردة٢٦٨: ا . 

 

          ا غري متوازنة، وملتنطلق من الدفعة الصغرى     عدم خضوع املفردات إىل النظام املتدرج فدفعا 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .إىل الدفعة الكربى
      ٣٠(ثالثون   - املطلوب الـذي حدده املتخصصون      العددجتاوز الوحدتني الثانية والسادسة (

 وهذا يربك املتعلّم، ويوقعه يف الزلـل        –كلمات للصغار ) ٠٨(ومثاين  كلمة للكبار يف الدرس     
ـ «لذا وقت احملدد، فال يستطيع احلفظ، وال معرفة مدلوالت الكلمات يف ال   التـوازن يف  يينبغ

طرح املفردات للطالب املتعلم، فال يصح تعليمه دفعة واحدة، وإمنا جيب توازن الـدفعات يف               
  .)١(»الكلمات، حىت يستطيع الطالب فهم استخدامها

 املفردات من حيث التدريبات:  
حكم يف استعمال اللغة    تطبيقات حية، تتبع الدروس لتساعد املتعلم على الت        )٢(تعد التدريبات 

:  تنوعت وأخذت خمتلـف الـصيغ      –  نون والقلم  – يف التعبري واالتصال، ويف هذا الكتاب     
البحـث عـن    وأسئلة االستيعاب والنقاش،    وملء الفراغات،   والترادف والتضاد،   واألسئلة،  
 هو ، ويتضح أنّ غاية الشافعي من وراء هذه التدريبات      ...)ترتيب اجلمل واالشتقاق،  واجلذر،  

 والتواصل بشكل جيد مع أبناء اللغة العربية، ففي متارين ملء        ،متكني الطالب من إنتاج الكالم    
مثال يستطيع الطالب تنمية قدراته يف التذكّر، ألنّ هذا النشاط هو إنتاج لكلمـات               )٣(الفراغ

الترادف ، ويف متارين    )٤(تساق من الذاكرة، تناسب البيئة، وهي عملية إنتاجية تنمي املهارات         
والتضاد، تتاح للمتعلم فرصة استخدام اللغة، ويتمكن من سد الثغرات التعليمية عن طريـق              

  .التذكر
 املفردات من حيث التقدمي:  

  : جلأ الشافعي يف تقدميه للمفردات إىل عدة سبل، منها
 ومل  االبتعاد عن الترمجة، وبذلك استبعد اللغة الوسيطة، ويعد هذا من إجيابيات التدريس             ) أ

                                   
.٦١٥ ص،يم اللغة العربية للناطقني بغريهاـاهج تعلـع يف منــ املرج،رشدي طعيمة وأمحد مدكور  ) ١(
 حمورها الفرد يف جممله دف إىل إحداث تغريات حمددة سلوكية           ،مة مستمرة ة منظّ عمليTraining :((التدريبات    ) ٢(

 فـاروق   ،معجم مصطلحات التربية  : نظرا(.  يتطلبها الفرد  ،قبليا ملقابلة احتياجات حمددة حاليا أو مست      ،وفنية وذهنية 
.٨٤ صم،٢٠٠٤  اإلسكندرية، دار الوفاء، منتدى سور األزبكية، أمحد عبد الفتاح الزكي،عبده فليه

 -١٥٠-١٤٩-١٠٩ -١٠٧ -١٠٦ ٦١-٥٨-٥٧-١٠ - ٠٩ - ٨ : ص ،مـون والقل ـ ن ،الشافعيحممود  : نظرا  ) ٣(
٢١٨-٢١٦ -١٧٨-١٥٢.

.٥٨٩ ص ،ماجد احلمد:  تر٢ ج،ثانية، مقدمة عامةاللغة الاب ـاكتس، رـ الري سلينك،سوزان جاس  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .يستعمل الترمجة إال يف امللحق، حيث قدم قوائم املفردات مرفقة باملقابل اإلجنليزي
ا من صفحة الواجهـة     ا يف جلّ صفحات الكتاب، بدءً     وظهر هذا جلي  : استعمال األلوان ) ب

، وباقي العنـاوين اجلزئيـة      )نون والقلم (الكتاب  إىل ايته، حيث بينت األلوان عنوان       
عملت أيضا يف التمييز بني املفردات اجلديدة ويف التمييز بـني نـصوص             األخرى، واست 

  .القراءة
موفـورة،  ± مفقـودة   ( :وهي طريقة معروفة يف توضيح املعاين مثـل       : الترادف والتضاد ) ج

  ....)مظلم= عزم على، قامت = صمم على/ ال تعجبين± تعجبين 
  :ااستعان الشافعي بالتكرار يف مواطن، منه: التكرار  ) د

o  حيث تكرر يف نص     : تكرار الكلمات زهرة املدائـن      مـثال، كلمـات مثـل  :
تكــررت  آٍت، وكلمة   )مخس مرات  (قدس، وكلمة   ) مرات ٠٥(ألجلـك

  .اوغريه.. .)..مرة ١٢(
o  ر يف بعض النصوص تراكيب مثل     : تكرار التراكيبتكر :  ر األردن يا  الغضب

  .وغريها.......الساطع
كرار جمرد ترداد للمفردات، وإنما هنالك أغـراض يـسعى إىل حتقيقهـا         وليس هذا الت    

  .كالتوكيد أو االستعذاب أو التنبيه، ويبقى غرضه األساس هو تعليم األجنيب
ويتمثل يف استعمال الكلمات اجلديدة، ضمن نصوصها األصـلية، أي          : املعىن السياقي )   هـ

  .اين كما هيضمن سياقاا اخلاصة اليت تساعد على معرفة املع
ـ      )املعجم الثنائي، عريب إجنليزي   (استغالل املالحق     ) و ا ، واستخدام أسلوب احلـوار مقترن

  .)١(بالسرد
هو مسة من مساا وطريق إىل فهمهـا        « اللغة العربية لغة اشتقاق، و    : استغالل االشتقاق   ) ز

، ومن أمثلته   )٢(»والتفقه فيها، ومعرفة أسرارها، حيث يربط األلفاظ، ويصل بني معانيها         
... »...عرب، عريب، العربيـة   «،  »....، دروس، الدراسة الدارسون   سدر«: املدونةيف  
  .إخل

                                   
.١٠٥ -١٠٤ -١٠٣ ص ،الشافعي، نون القلمحممود   ) ١(
.١٢٧ ص ، أساسيات تعليم اللغة العربية،لييصععبدالعزيز ال  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مسلية يف عملية التعليم، ومتثلـت عنـد الـشافعي، يف         وهي طريقة : )١(استخدام الغناء   ) ح
 وقد أحسن اختيارها سواء من      زهرة املدائن : اختياره لقصيدة مغناة جلوليا بطرس وهي     

حية الصوت الواضح جلوليا، أو من ناحية مفرداا املؤثرة، أو موضوعها، الذي يعـد              نا
ا على الـتعلّم،    مساعدة جد ) الغناء(موضوع العصر عند املسلمني، وهذه اإلستراتيجية       

ىا لتسهيلها عملية التلقي المتزاجها باملوسيقنظر.  
 إلكترونية تتضمن النصوص املختـارة    وذلك بإعداده لنسخة  : املعلوماتية التقنيةاستخدام    ) ط

مسموعةً، وهذا يساعد املتعلم األجنيب على تنمية مهارة االسـتماع، والنطـق اجليـد              
  .، وهي خطوة حممودة قام ا الشافعي)مهارة التحدث(للكلمات أيضا 

  
 

م مفـردات العربيـة     تعلي:  خنتم هذا البحث حبوصلة ملا مت التطرق إليه، إذ عاجلنا موضوع          
  : وهذه النتائج كاآليتللناطقني بغريها، قراءة يف معايري االنتقاء لدى حممود الشافعي

             ،ةجهود تعليم العربية للناطقني بغريها، جهود فردية، تعتمد على القدرات واخلربات الشخصي
ا من قبل املؤسسات العليا للبلكن ذلك ليس كافي لدان العربيةا، إذ من املفروض التكفّل.  

   كتاب  والقلمنون            حملمود الشافعي، جمهود فردي حممود، يف جمال تعليم العربية لغري الناطقني 
  : مثل– متعلقة باملفردات -ا، لكن وإن وفق صاحبه يف جوانب منه 

o انتقاء املفردات من نصوص تنتمي إىل الثقافة العربية اإلسالمية.  
o إىل الترمجةالتنويع يف املفردات وعدم اللجوء .  
o كثرة التدريبات.  
o  الترادف، التضاد(تنويـع طرق تقدمي املفردات .(...  
o عدم استعمال اللغة الوسيطة.  
 فإنه أغفـل:  

o  مبدأ التدرج يف العدد(توازن دفعات املفردات يف كل درس.(  

                                   
.١٧٦ -١٧٥ ص ،الشافعي، نون القلمحممود   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

o استثمـار املخططات يف تقدمي املفردات اجلديدة.  
o     ى احملسوس،        التدريبات املتعلقة باجلانب اجلمايل للغة، ألنّ املتعلم يف املستوى املتقدم تعد

اودخل يف مرحلة أكثر تعقيد.  
 ،تعليم العربية لغـري النـاطقني ـا       :  وهذا ما يفسر ضرورة العمل اجلماعي يف هذا امليدان        

  ). متخصصون–معاهد (واالستفادة من التجارب املتقدمة فيه 
 

        ًها وإن حققت شرطالـشيوع  –ا أنّ املفردات ال ميكن أن تتحقق فيها كل معايري االنتقاء، فإن 
  .ا للقياس الدقيقا أخرى، فاملعايري إذن تبقى نسبية ولست جهاز مل حتقق شروطً–مثال 

            ملناسب يف عملية   تعليم مفردات العربية ال يعين حفظها، بل يعين معرفتها وتوظيفها التوظيف ا
  .إنتاج الكالم

              حتقيق الكفاءة االتصالية لدى املتعلم األجنيب، ال تكون إال باالحتكاك املباشر مع الثقافة العربية
اإلسالمية يف مواطنها، ملعرفة الفروق بني املفردات يف األقطار العربية، وهذا ما ميكّن املتعلم من         

  .ناء إنتاج الكالمالتواصل السليم والتوظيف الصحيح للغة أث
                  ه يف ذلك جمموعة مـن األهـدافاختيار املفردات جيب أن حيكمه أساس علمي سليم، حيد

  .املسطرة، وفق احتياجات املتعلم ودوافعه
             ما أنّ معايري انتقاء املفردات ال ينبغي قياسها من جانب واحد، اللغويجيب ربطهـا   مثال، وإن 

  .أخرى تتعلق باملتعلم وبيئته وأهدافه واحتياجاتهبالواقع وبالوسائل التعليمية، وعوامل 
أنّ جتربة الشافعي يف انتقاء املفردات حممودة، نابعة من جتربته يف ميدان تعليم اللغات، ولكن ينبغي                

 نكتفي ذه التجارب، وعلينا توسيع نطاق العمل يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة، مع ضرورة              أال
  .إىل نتائج إجيابية، إن شاء اهللالتنسيق فيما بينها للوصول 

  ..واهللا املوفق
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
   

 
 ١٩٩٦ الكويت ، عامل املعرفة، احلصيلة اللغوية، أمهيتها، مصادر ووسائل تنميتها،أمحد املعتوق. 
 م١٩٦٠ القاهرة ،٢ ط،٢ ج، املعجم الوسيط، ومن معهى مصطفإبراهيم.  
 م٢٠٠٨ لبنان ، دار الكتب العلمية بريوت،١ جملد،حلميد هنداويعبد ا: ح ت، اخلصائص،ابن جين.  
   حممد أمحد جاد املـوىل، علـي حممـد         : تح ، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،     جالل الدين السيوطي

  .، دار اجليل، د ط، دت، بريوت، لبنان١البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، ج
  لبنان  ، بريوت ،٢ ط ، الدار الشامية  ، دار القلم  ،ة اللغة  اللسان واإلنسان، مدخل إىل معرف     ،حسن ظاظا 

  .م١٩٩٠
 ا   لغري  األسس املعجمية والثقافية لتعلم اللغة العربية      ، طعيمة  أمحد رشدي سلسلة دراسات   ، الناطقني 

  . السعودية، مكة املكرمة،يف تعليم اللغة العربية جامعة أم القرى
  تعليم العربية جامعة أم القرى، مكة املكرمة     ربامجليمية ل  عمل يف إعداد املواد التع     دليل،  رشدي طعيمة 

  م.١٩٨٥
  املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني       ،  اميان أمحد هريدي  ،   علي أمحد مدكور   ،رشدي طعيمة

   .م٢٠١٠ القاهرة ،١ط، دار الفكر العريب، بلغات أخرى
   ات جممع اللغة العربية على الـشبكة       منشور ،توظيف اللسانيات يف تعليم اللغات    ،  طيب كشو الرضا

 .هـ١٤٣٦ مكة املكرمةالعاملية، جامعة أم القرى، 
 م٢٠٠٩اجلزائر  ،٥ط، هومة  دار،اللسانيات التطبيقيةيف  دروس ،صاحل بلعيد.  
 اجلزائـر ،١ ط، اجلزء األول موفم للنشر،حبوث ودراسات يف علم اللسان، ن احلاج صاحل  ـعبدالرمح  

  .م٢٠٠٧
 ا  اإض،  وزانلف ا عبدالرمحن العربية للجميـع، قونيـا، تركيـا    ءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

  .م٢٠١٥
 مكة املكرمـة    ١جامعة أم القرى، ط    ،أساسيات تعليم اللغة العربية   ي،  لي العص  بن إبراهيم  عبدالعزيز ،

  .هـ١٤٢٣
  ـ        ،عبده الراجحي ـ  ـ علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار املعرف   اإلسـكندرية  ،د ط  ةـة اجلامعي

٢٠١٢.  
 لبنان  بريوت،، دار املشرق،عالمنجد اللغة واألم ،لويس معلوف.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 سليمان حممود  ١املستوى املتقدم، دار ورد، ط    : ، تعليم العربية للناطقني بغريها     نون والقلم  ي،افع الش ،
  .م٢٠٠٨عمان، األردن 

   جامعة  ، طرق تدريسه  ه مداخل –رى، أسسه تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخ     ،  حممود كامل الناقة 
  .م١٩٨٥ السعودية ، مكة املكرمة،أم القرى

 م٢٠١٢عمان األردن ، ١ ط، دار كنوز املعرفة، العربية يف اللسانيات التطبيقية،وليد العنايت. 
      املنظمة العربية للتربيـة والثقافـة       ،)عريب -فرنسي -إجنليزي(املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات 

 .م٢٠٠٢ الرباط ،٢ط،  مكتب تنسيق التعريب،وموالعل
 

 ام٢٠٠٩ يوليو ، العدد الثاين،جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدا. 
                ،أعمال املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية، األنساق اللغوية والسياقات الثقافية يف تعليم اللغة العربيـة

 .م٢٠١٤ردنية ، مركز اللغات اجلامعة األ١الد
 

  ناصر عبد اهللا بن غايل وصاحل بن ناصـر الـشويرخ   :  تر ،شاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة    تجاك ري ،
  .م٢٠٠٧النشر العلمي واملطابع جامعة امللك سعود الرياض 

  ر النهضة   دا ، أمحد شعبان  ي علي عبده الراجحي وعل  :  تر ،م اللغة وتعليمها   أسس تعلّ  ،دوجالس براون
  .م١٩٩٤لبنان   بريوت، د ط،العربية

  السيد حممد دعدور، مكتبة األجنلو املصرية، منتـدى        : تر  اللغة، إستراتيجيات تعلم ،  ربيكا أكسفورد
  .سور األزبكية، القاهرة

    سوزان جاس، الري سلينكر،    اكتساب اللغة الثانية، مقد  النشر العلمـي    ،ماجد احلمد :  تر ،ةمة عام 
  .م٢٠٠٩ ، السعودية جامعة امللك سعود،٢ ج،واملطابع

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
   

  سلوى عثمان أمحد حممد. د
  أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغة العربية

  جامعة النيلني–كلية اآلداب 
 

ا إال من خالل منهج علمي، معـد علـى أسـس           ال ميكن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريه      
 عناصر حمددة، إذن من الواجب أن نلقي الضوء على األسس           ومكون من ،   منظمة  وبطريقةواضحة  

وتطوير  التعلم،   وحتليل مهام العلمية لتصميم منهج تعليم اللغة العربية ملتعلميها من الناطقني بغريها،           
حنـن ال   .  الدرس وتصميم وحدة إىل كيفية تصميم املقرر،      املناسبة له، مع اإلشارة      اإلستراتيجيات

نتحدث عن منهج حمدد أو مواد بعينها؛ ولكن سأتناول من خالل هذه الورقة جتارب تعليم اللغـة                 
العربية للناطقني بغريها يف السودان من خالل اجلامعات واملعاهد واملراكز اليت تقوم بتعلـيم اللغـة           

  . العربية للناطقني بغريها
الـصني، تايالنـد،    (بح السودان قبلة لراغيب تعليم اللغة العربية من اجلنسيات املختلفـة            أص

وذلك ألغراض خمتلفة؛ منـهم لغـرض   ) إندونيسيا، تركيا، نيجريا، ماليزيا، الصومال، تشاد، اهلند   
 ولكـل   ،ديين؛ ملعرفة أمور الدين، وغرض أكادميي أو لغرض التعايش الثقايف وغريها من األغراض            

ومن اجلامعات واملعاهد واملراكز الـيت سـأتناوهلا يف هـذه           . ف طريقة ومنهج ومكان للتعليم    هد
  : يأيت وما تقدمه من مستويات لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ما ة،الورق

 ).جامعة أفريقيا العاملية(معهد اللغة العربية للناطقني بغريها    -١
 .جامعة أم درمان اإلسالمية   -٢
املنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة       (معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية للناطقني بغريها           -٣

 ). والعلوم
 .جامعة السودان املفتوحة   -٤
 .اجلامعة الوطنية   -٥
 ).جامعة النيلني(مركز اللغات    -٦

 . ملناهجها ووسائلهااوصفًوتقدم هذه الورقة جتارب هذه اجلامعات واملعاهد واملراكز 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 
  

عادة ما يواجه املسؤولون عن الربامج التعليمية مهمة صعبة، هي إعداد وتأليف املواد العلميـة        
التعليمية، واليت دائما ما تأخذ شكل الكتاب، وهذه الصعوبة تعود إىل أن عملية إعـداد املنـهج                 

هذا البحـث ال يتنـاول   . تاج إىل ضوابط ومعايري وشروط ومراعاة لدارسي املنهج املعين حيوتأليفه  
 ولكن يتناول املناهج اليت تقوم بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهـا،   ،الكيفية اليت تصاغ ا املناهج    

ا السودانية الـيت     اليت مت تأليفها يف اجلامعات واملعاهد العلي       – وليس كل املناهج     –وحتديدا املناهج   
يدرس منها الطالب الوافدين إىل السودان بغرض اكتساب اللغة العربية، وقد حددت الباحثة عدد              

  .من اجلامعات اليت تقوم بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، متناولة املنهج الوصفي االستقرائي
 

 
 

ة كتاب لتعلـيم    لصممت جامعة السودان املفتوحة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها سلس         
  : ستة كتب تفصيلها كاآليتىاملبتدئني، وحتتوي عل

 
التحيـة والتعـارف واجلنـسية      (حتتوي الوحدة على مخسة دروس، األربعة األوىل منها يف          

  .امس فقدمت فيه تدريبات فهم املسموعأما الدرس اخل) والعمل


 
  أساسية وإضافية(بعض األصوات وبعض املفردات.(  
  بأمناط متعددة من التـدريبات الـيت   وبعض التراكيب النحوية يف إطار وظيفي، مشفوعة 

  . تناسب كل عنصر منها


 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .عند عرض احلوار ألول مرة: األول
  .يف الدرس اخلامس الذي خصص للتدريب على هذه املهارة: والثاين
 مث تدريبات مهارة الكالم والقراءة .  
    بأشكاهلا املختلفة وكل ذلك هلدف ترسيخ الـتعلم،        ) احلروف(رموز األصوات   مث كتابة

  .وتعزيز حمتوى املادة املتعلمة
          رست يف هذه الوحدات لقياسوتنتهي الوحدة باختبار شامل يف العناصر واملهارات اليت د

  .ما حصله الدارس يف حدود ما درسه من معارف
ت بعض الوسائط املساعدة على التعلم كالـصورة  ويف سبيل تيسري عملية التعلم فقد استخدم      

  . املعربة عن داللة املفردة أو العبارة أو املوقف
 

  : بعد الفراغ من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على أن
 ا ونطقًا مث يكتبهايعرف بعض األصوات العربية، ومييز بينها مساع .  
 ا، ويتدرب على كتابتها بصورة متدرجةينطق بعض الكلمات واجلمل نطقًا سليم.  
 يؤلف كلمات من احلروف اليت درسها .  
 يفهم ما يسمعه يف حدود خربته اللغوية.  
 يستخدم بعض الكلمات الوظيفية والتراكيب العربية املبسطة.  
 يتمكن من قراءة بعض الكلمات واجلمل والنصوص املقدمة يف الوحدة.  

  : ثقافة العربية مثليؤدي بعض أشكال ال
  . التحية العربية وأسلوب التعارف-١
  .  يسأل عن اجلنسية واملهنة، ويعرفهما-٢

 
     

 ١٨ الكالم  ١ )حتية وتعارف( :الوحدة األوىل
 ١٨ القراءة  ٢ مقدمة الوحدة األوىل
 ١٩ الكتابة   ٣ أهداف الوحدة األوىل

 ٢١ إجابات التدريبات  ٤ التحية ) ١(درس ال



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

     
 ٢٥ أهداف الدرس  ٥ التعارف) ٢(الدرس 

  التدريبات  ٥ أهداف الدرس
 ٢٦ املفردات   التدريبات
 ٢٨ التراكيب  ٦ املفردات
 ٣١ /م/، /ب: /األصوات  ٦ التراكيب
 ٣٣  الكالم  ٨ /ل: /األصوات

 ٣٥ القراءة  ٩ الكالم
 ٣٦ ة الكتاب  ١٠ القراءة

 ٣٩ إجابات التدريبات  ١٠ الكتابة 
تــدريبات فهــم ): ٥( الـدرس    ١٢ إجابة التدريبات

 ٤٥ املسموع

 ٤٨ إجابات فهم املسموع  ١٤ اجلنسية): ٣(الدرس 
 ٥٠ اختبار الوحدة األوىل  ١٤ أهداف الدرس

 ٥٤ إجابات اختبار الوحدة األوىل   التدريبات
ملفــردات مــسرد األصــوات وا  ١٥ املفردات

 ٥٨ والتعبريات

 ٦٠ ملخص التراكيب  ١٦ التراكيب
    ١٧ /س/الصوت : األصوات

 
  : حتتوي الوحدة األوىل على مخسة دروس وهي

 أمساء أعضاء اجلسم .  
 عمل أعضاء اجلسم.  
 جسمك مثل الدولة .  
 سالمة أعضاء اجلسم.  
 تدريبات فهم املسموع.  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ربعة األوىل من حوار وتـدريبات متنوعـة يف املفـردات واألصـوات             وتتألف الدروس األ  
  . والتراكيب والكالم والقراءة والكتابة

وقد استخدمت بعض الوسائط    . يليها الدرس اخلامس وهو عبارة عن تدريبات فهم املسموع        
  .املساعدة يف تقدمي هذه املادة من صور معربة وتسجيل صويت

 
  : راغ من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن يكون الدارس قادرا على أنبعد الف
 يتعرف على بعض الظواهر الصوتية ومييز بينها وينطقها .  
 يستخدم بعض املفردات اجلديدة .  
 يتعرف على بعض التراكيب والقواعد الشائعة .  
 يقرأ بعض النصوص وجييب على أسئلة االستيعاب .  
  من خالل تدريبات يف التعبري املوجه واإلمالء واخلطيكتب بعض اجلمل كتابة صحيحة .  
 يتعرف على بعض أعضاء جسم اإلنسان ووظائفها، وكيفية احملافظة عليها من األمراض. 

 
     

  التدريبات  ٣ مقدمة الوحدة
 ٤٣ االستيعاب  ٣ أهداف الوحدة

 ٤٣ املفردات  ٤ أمساء األعضاء): ١(الدرس 
الفعل املاضي واتـصاله  (التراكيب    ٤ أهداف الدرس

 ٤٤ ببعض ضمائر الرفع 

 ٤٤ )ومجع املؤنث السامل  ٥ املفردات اجلديدة
التمييز بني اهلمـزة    : (األصوات   التدريبات

 ٤٦ )واملدة

 ٤٧ الكالم  ٦ االستيعاب
 ٤٨ القراءة  ٦ املفردات

ــب ــات : (التراكي ــز عالم تعزي
تدريبات اإلمـالء   ) أ(الكتابة    ٨ )ستفهاماال

 ٤٩ واخلط

 ٥٠ التعبري الكتايب املوجه) ب(  ١١ )التمييز بني الفتحة واأللف: (األصوات



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

     
 ٥١ إجابة التدريبات  ١٢ الكالم
سالمة األعـضاء   ) ٤(الدرس    ١٣ القراءة

٥٦ ٥٦ 

تـدريبات اإلمـالء    ) أ: (الكتابة
 ٥٦ أهداف الدرس  ١٤ واخلط

 ٥٧ املفردات اجلديدة  ١٥ لتعبري الكتايب املوجها) ب(
  التدريبات  ١٦ إجابة التدريبات

 ٥٧ االستيعاب  ٢٢ عمل أعضاء اجلسم) ٢(الدرس 
 ٥٨ املفردات   ٢٣ أهداف الدرس

 ٥٩ )مجع التكسري: (التراكيب  ٢٤ املفردات اجلديدة
 ٦٠ الشمسية والقمرية) ال: (األصوات   التدريبات

 ٦٢ الكالم  ٢٥ اباالستيع
 ٦٣ القراءة   ٢٥ املفردات
تدريبات املفرد واملـثىن    : التراكيب

تدريبات اإلمـالء   ) أ: (الكتابة  ٢٦ واجلمع
 ٦٤ واخلط

التمييز بني اهلمزة وألف    : األصوات
 ٦٥ التعبري الكتايب املوجه) ب(  ٢٨ املد

 ٦٦ إجابات التدريبات  ٢٩ الكالم 
تـدريبات فهـم    ): ٥(الدرس    ٣١ القراءة

 ٧٠ املسموع

 ٧٣ إجابات تدريبات فهم املسموع  ٣٣ تدريبات اإلمالء واخلط) أ(الكتابة 
 ٧٦ اختبار الوحدة األوىل  ٣٤ التعبري الكتايب املوجه) ب(

 ٧٨ إجابات اختبار الوحدة   ٣٥ إجابات التدريبات
مسرد األصـوات واملفـردات       ٤١ جسمك مثل الدولة): ٣(الدرس 

 ٨٠ رياتوالتعب

 ٧٣ ملخص التراكيب   ٤١ أهداف الدرس
    ٤٢ املفردات اجلديدة



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

 

  .  يف موقف احلافالت-٢        .  يف املطار-١
  . امليناء -٤        .  رحلة بالقطار-٣
  .  فهم املسموع-٥

  .وضمنت هذه النصوص أهدافًا لغوية وثقافية وتربوية مع التدريبات على املهارات األربع
  

 

  .  يعرف اجلملة العربية يف صورا امليسرة ويستخدمها-١
  . قدم يف الوحدة، ويكتبه يقرأ النص امل-٢
  .  يتدرب على بعض قواعد الكتابة العربية-٣
 . يذكر بعض إجراءات سفره ووسائله-٤

 
     

 ٣١ أهداف الدرس  ٣ )السفر(الوحدة األوىل 
 ٣١ عرض املفردات اجلديدة  ٤ حمتويات الوحدة

 ٣١ التدريبات  ٥ مقدمة الوحدة
 ٣١ االستيعاب  ٥ أهداف الوحدة
 ٣٢ )أقسام الفعل(التراكيب   ٦ الدرس يف املطار
 ٣٤ القراءة  ٦ أهداف الدرس

مهـزة الوصـل   (اإلمالء واخلـط     ٧ عرض املفردات اجلديدة
 ٣٤ )والقطع

 ٣٧ التعبري الشفوي  ٧ التدريبات
 ٣٧ التعبري الكتايب  ٧ االستيعاب
 ٣٨ إجابات التدريبات   ٨ )اعهااجلملة وأنو(التراكيب 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

     
 ٤٢ زيارة إىل امليناء: الدرس  ٩ القراءة

 ٤٢ أهداف الدرس  ١٠ )عالمات الترقيم(اإلمالء واخلط 
 ٤٢ عرض املفردات اجلديدة  ١١ التعبري الشفوي
 ٤٢ التدريبات  ١٢ التعبري الكتايب

 ٤٢ االستيعاب  ١٣ إجابات التدريبات
 ٤٥ االسم املذكر واملؤنث: التراكيب  ١٨ ت يف موقف احلافال: الدرس

 ٤٧ القراءة  ١٩ أهداف الدرس
 ٤٨ اإلمالء واخلط  ١٩ عرض املفردات اجلديدة

 ٤٩ التعبري الشفوي  ١٩ التدريبات 
 ٥٠ التعبري الكتايب  ١٩ االستيعاب
 ٥٠ إجابات التدريبات  ٢١ أقسام الكلمة: التراكيب

 ٥٦  فهم املسموعتدريبات: الدرس  ٢١ القراءة
 ٥٧ إجابات فهم املسموع  ٢٣ )عالمات الترقيم(اإلمالء واخلط 

 ٥٨ اختبار الوحدة األوىل  ٢٤ التعبري الشفوي 
 ٦٠ إجابات الوحدة األوىل  ٢٥ التعبري الكتايب

 ٦٤ مسرد املفردات  ٢٥ إجابات التدريبات
    ٣٠ السفر بالقطار: الدرس

 
 

  : بعد فراغ الدارس من هذه الوحدة ينبغي أن يكون قادرا على أن
 يتعرف على املفردات اجلديدة بالنص .  
 يذلل الكلمات صعبة النطق واملعىن لتسهيل النطق .  
 يتدرب على صياغة التراكيب واجلمل عند اإلجابة عن التدريبات .  
 يقرأ النصوص الواردة بالوحدة قراءة صحيحة .  
              ا مبعرفتك عن بر الوالدين واهلوايات وأنواعهـاّا ودينيّا ومعرفيّيستفيد من النصوص ثقافي

 .واحلج كفريضة للمسلمني وغريها



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
     

  حل تدريبات الدرس الثاين  ٣ املقدمة املقرر
  احلاسوب: الدرس الثالث  ٩ متهيد

  أهداف الدرس  ٩ أهداف الوحدة
  املفردات اجلديدة  ١٠ )الربقيات(يف مكتب الربيد : الدرس األول

  تدريبات االستيعاب  ١٠ أهداف الدرس
  تدريبات املفردات  ١١ عرض املفردات اجلديدة

  ضمري الرفع املتصل: النحو  ١١ تدريبات االستيعاب
  الواواهلمزة املتوسطة على : اإلمالء  ١٢ تدريبات املفردات

  التعبري الشفوي  ١٢ ضمري الرفع املنفصل: النحو
  التعبري الكتايب  ١٣ القراءة

  حل تدريبات الدرس الثالث  ١٣ )تدريب(اإلمالء 
  )التلفاز(الدرس الرابع   ١٤ التعبري الشفوي
  أهداف الدرس  ١٤ التعبري الكتايب

  عرض املفردات اجلديدة  ١٥ حل تدريبات الدرس األول
  تدريبات االستيعاب  ١٨ )اهلاتف(الدرس الثاين 

  تدريبات املفردات  ١٨ أهداف الدرس
  )ضمري النصب واجلر املتصل(النحو   ١٩ عرض املفردات اجلديدة

  )اهلمزة املتوسطة على األلف(اإلمالء   ١٩ تدريبات االستيعاب
  التعبري الشفوي  ١٩ تدريبات املفردات

  التعبري الكتايب  ٢٠ )صب املنفصلضمري الن(النحو 
  حل تدريبات الدرس الرابع   ٢٠ القراءة

تـدريبات فهـم    : الدرس اخلامس   ٣١ )اهلمزة املتوسطة على الياء(اإلمالء 
  املسموع

  اختبار الوحدة األوىل  ٣١ التعبري الشفوي
  مسرد املفردات   ٣٢ التعبري الكتايب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 
 اا وجهرجييد القراءة سر .  
 يستوعب ما يقرأ .  
 يعتمد على نفسه يف القراءة والفهم .  
 جييد اإللقاء ومتثل املعىن.  
 يستخلص األفكار.  
 جييب عن األسئلة اخلاصة بكل درس.  
  حمتويات الوحدة األوىل  

 

  
  املقدمة 

  متهيد
  أهداف الوحدة 

  قدرة اهللا  .١
  العلم  .٢
  األمري البطل عثمان دقنة .٣
  ابن سيدة األندلسي .٤
  )عند جهينة اخلرب اليقني(قصة مثل  .٥
  انتشار اإلسالم يف أفريقيا .٦

  اخلالصة
  حملة مسبقة 

  إجابات التدريبات
  مسرد املفردات 

  ملراجع ا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

 

 فهم ما يقرأ، أو يسمع.  
 قراءة النصوص قراءة سليمة خالية من األخطاء النطقية واإلمالئية والنحوية .  
 ا عما تقرأ، أو تسمعّالتعبري شفوي.  
 املا قرأ، أو مسع من موضوعاتكتاب ملخص .  
 التعبري التحريري عن بعض املوضوعات املقترحة. 

  :حمتويات الوحدة
  

 ٣ املقدمة 
 ٣ متهيد

 ٤ أهداف الوحدة
 ٥ بر الوالدين .١
 ٧ اهلوايات .٢
 ١٠ احلج .٣
 ١٤ العلم .٤

 ١٨ اخلالصة
 ١٨ حملة مسبقة عن الوحدة التالية

  ١٩ إجابات التدريبات
 

 
 

 
األهداف العامة للمستوى وتـصنيفها  : هذا هو برنامج املستوى األول الذي يشتمل على         



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

: اللغوي والثقايف يف اخلطة الدراسية، املقررات الدراسية، وهـي تـشمل  : واحملتوى التعليمي جبانبيه 
  .  مقرر الكتابة- مقرر الكالم- مقرر االستماع– مقرر القراءة –ر القرآن الكرمي مقر

 

 التحدث والفهم واالستماع والتفاعل مع املواقف اليت تواجهه بلغة سهلة وسليمة من خـالل               -١
البيت، املدرسـة،   : ملباشرة واحمليطة به يف جماالت مثل     نصوص تتصل مبواقف احلياة اليومية ا     

  ...خلإ، املستشفىالطعام، األسرة، السوق، 
  . ئة كلمة واستخدامها كالما وكتابةا حفظ وفهم ذخرية من املفردات ال تقل عن ثالمث-٢
  .  قراءة نص قصري يف حدود الكلمات اليت درسها وفهمها-٣
  .  كلمة يف حدود املفردات اليت درسها٢٠ كتابة نص إمالئي ال يقل عن -٤
  . النرب والتنغيم:  فهم الكالم، مثليف معرفة بعض األساليب الصوتية اليت تؤثر -٥
٦-        ا مثل   معرفة بعض التراكيب العربية والقواعد النحوية واستخدامها استخداماالستفهام : ا سليم

 . خل إ...ية، أمساء اإلشارة، الضمائرواجلواب، النفي، اإلثبات، العطف، اجلملة االمسية والفعل
 

  : من املتوقع ملن يكمل هذا املستوى أن يكون قادرا على
  . نطق أصوات اللغة العربية نطقًا صحيحا -١
  . معرفة الكلمات اليت درسها يف صورا الكلية -٢
  . معرفة ذخرية من كلمات ذات دالالت زمانية ومكانية -٣
  . ودالالا وأزماامعرفة بعض األفعال  -٤
  . معرفة الفروق بني الكلمات اليت درسها والتمييز بينها -٥
 . متييز األصوات املتشاة واملتقاربة نطقًا -٦
  .متييز احلروف املتشاة واملتقاربة كتابة -٧
  . نطق الكلمات اليت درسها نطقًا صحيحا -٨
  . استخدام بعض الضمائر املنفصلة واملتصلة -٩

  . شارة وأنواعهااستخدام بعض أمساء اإل -١٠
  . م بعض أدوات النفي واإلثباتااستخد -١١



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . م بعض أدوات االستفهام واجلوابااستخد -١٢
  . استخدام التعبريات اللغوية يف املواقف املختلفة يف حدود ما درس -١٣
  . تقدير واحترام القيم اإلسالمية والعربية اليت يتعرف عليها -١٤
  . حمليط بهفهم بعض العادات العربية وتقديرها يف اتمع ا -١٥
  . امليل حنو اللغة العربية وتعلمها -١٦
  . الرغبة يف االستماع للغة العربية والتحدث ا -١٧
  . الرغبة يف معرفة مزيد من األلفاظ والعبارات ودالالا -١٨
 . كتابة احلروف العربية كتابة صحيحة -١٩
 .كتابة مجل مكونة من الكلمات اليت درسها كتابة صحيحة -٢٠
٢١- ّا جبمل قصرية يف مواقف بسيطةالقدرة على التعبري شفويا وحتريري. 
٢٢- ااستخدام بعض أمساء اإلشارة يف مجل استخداما صحيح . 
 . استخدام بعض الضمائر املنفصلة واملتصلة استخداما صحيحا -٢٣
 .التمييز بني األساليب املختلفة من استفهام وجواب ونفي وإثبات فيما مسع -٢٤
 .واإلثبات يف كالمهاستخدام أساليب االستفهام واجلواب والنفي  -٢٥
 .تنغيم اجلملة العربية يف كالمه يف مواقف االستفهام واجلواب والنفي واإلثبات -٢٦
 .صياغة األسئلة ملا يريد أن يعرف بصورة صحيحة -٢٧
 .اإلجابة عن األسئلة اليت توجه إليه بطريقة صحيحة -٢٨
 .فهم معاين التراكيب مبجرد مساعها -٢٩

 
  
  : جعل املتعلم قادرا على  

  . معرفة أصوات وأمساء حروف اللغة العربية -١
  . معرفة الكلمة اليت درسها يف صورا الكلية -٢
  . معرفة ذخرية من كلمات ذات دالالت زمانية ومكانية -٣
  .معرفة بعض األفعال ودالالا وأزماا -٤



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . معرفة الفروق بني الكلمات اليت درسها والتمييز بينها -٥
  . األصوات املتشاة واملتقاربة نطقًامتييز  -٦
  .متييز احلروف املتشاة واملتقاربة كتابة -٧
  . استخدام بعض أمساء اإلشارة وأنواعها -٨
  .م بعض أدوات النفي واإلثباتااستخد -٩

  . استخدام بعض أدوات االستفهام واجلواب - ١٠
 .استخدام التعبريات اللغوية يف املواقف املختلفة - ١١
 .تفهام واجلواباستخدام بعض أدوات االس - ١٢
  .استخدام التعبريات اللغوية يف املواقف املختلفة يف حدود ما درس - ١٣

  
  : جعل املتعلم قادرا على  
  . تقدمي واحترام القيم اإلسالمية اليت يتعرف عليها -١
  . فهم بعض العادات العربية وتقديرها يف اتمع احمليط به -٢
  .امليل حنو اللغة العربية -٣
  . امليل حنو اللغة العربية وتعلمها -٤
 . الرغبة يف معرفة مزيد من األلفاظ والعبارات ودالالا -٥
  
 . نطق أصوات اللغة العربية نطقًا صحيحا -١
  .كتابة احلروف العربية كتابة صحيحة -٢
 .بة كتابةالتمييز بني األصوات املتشاة واملتقاربة نطقًا واحلروف املتشاة واملتقار -٣
 .استخدام ذخريته من املفردات يف املواقف االتصالية املناسبة -٤
 .تكوين مجل من املواقف اليت درسها -٥
 .قراءة مجل مكونة من الكلمات اليت درسها قراءة صحيحة -٦
 . كتابة مجل مكونة من الكلمات اليت درسها كتابة صحيحة -٧
٨- ّالتعبري شفويّا جبمل قصرية يف مواقف بسيطةا وحتريري . 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

٩- ا استخدام بعض أمساء اإلشارة يف مجل استخداما صحيح . 
 . استخدام بعض الضمائر املنفصلة واملتصلة استخداما صحيحا -١٠
 .التمييز بني األساليب املختلفة من استفهام وجواب ونفي وإثبات فيما مسع -١١
 .استخدام أساليب االستفهام واجلواب والنفي واإلثبات يف كالمه -١٢
 .لة العربية يف كالمه يف مواقف االستفهام واجلواب والنفي واإلثباتإبراز تنغيم اجلم -١٣
 .صياغة األسئلة ملا يريد أن يعرف بصورة صحيحة -١٤
 .اإلجابة عن األسئلة اليت توجه إليه بطريقة صحيحة -١٥
 .تكوين عادات مسعية للغة العربية لديه -١٦
 .فهم معاين التراكيب مبجرد مساعها -١٧

 
 
 األصوات :  
  
على نطقها نطقًا صحيحا    ويتدرب  يدرس املتعلم يف هذا املستوى مجيع أصوات اللغة العربية            

  :اآليتوقد مت حتديد األهداف على النحو 
 

  . نطق أصوات اللغة العربية نطقًا صحيحا -١
  . تمييز بينهاالتعرف على األصوات العربية الصامتة وال -٢
  . التعرف على األصوات الصائتة والتمييز بينها -٣
  .التعرف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها -٤
  . التمييز بني األصوات املتجاورة يف املخارج واملتشاة يف الصفات -٥
  .التعرف على ظاهرة التشديد والنطق الصحيح للحرف املشدد -٦
  . لنطق الصحيح للحرف املنونالتعرف على التنوين وا -٧
  . التعرف على التاء املفتوحة والتاء املربوطة والتمييز بينهما -٨
  . التعرف على الالم القمرية والالم الشمسية والتمييز بينهما نطقًا -٩



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  : تية يف تقدمي األصواتلتحقيق األهداف املذكورة روعيت الطريقة اآل  
  : عاملنيترتيب األصوات بناء على  -١
  
 



 
  . التدرج يف تقدمي الصوت يف مجلة، مث يف كلمة مث الصوت جمردا -٢
 .لتركيز على اجلانب التطبيقي يف نطق الصوت دون اإلشارة إىل خمرجه أو صفاتها -٣
 . اختيار الكلمات اليت يشتمل عليها الصوت املراد تعليمه مما سبق دراسته ما أمكن ذلك -٤
 . التركيز على الكلمات احلسية ما أمكن ذلك -٥

 
كيبا لغويا وقد مت اختيـار       تر ٦٠ من املفردات و   ١٥٠٠يدرس املتعلم يف هذا املستوى       -١

  : تيةتلك املفردات والتراكيب يف ضوء املعايري اآل
  .الكلمات الشائعة يف االتصال يف جمال احلياة اليومية -٢
  .الكلمات الضرورية للتعبري عن املوقف -٣
  ).خل إ... حروف العطف- أدوات االستفهام-الضمائر(الكلمات الوظيفية  -٤

 
  ).مبتدأ وخرب(لبسيطة  اجلملة االمسية ا-١
  ). فعل وفاعل(اجلملة الفعلية البسيطة -٢
  .  متصل-ب    . منفصل-أ  :  الضمري-٣
  .  شبه اجلملة-٥      .  املفعول به-٤
  .  أزمنة الفعل-٧      .  الصفة واملوصوف-٦
  .  أسلوب النفي واإلثبات-٩      .  استخدام العدد-٨

  . رة اسم اإلشا-١١  .  أسلوب االستفهام واجلواب-١٠
  . اسم املوصول-١٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

املقصود بااالت ما حييط باملتعلم من أشكال البيئة االجتماعية واملادية اليت يتفاعل معها يف                
مواقف خمتلفة، وحيتاج فيها إىل اللغة وسيلة للتعبري واالتصال احلي، أما املفاهيم فيقصد ا ما حيسن                

لم عن جمموعة من جزئيات ومواقف كل جمال عن طريق التعـبري عنـها مبفـردات                أن يعرفه املتع  
  . وتراكيب لغوية مناسبة للدارس

  .  املرتل وحمتوياته-٢        .  حتية وتعارف-١
  .  السوق-٤        .  العدد والزمن-٣
  .  األسرة-٦        .  الطعام والشراب-٥
  .  االتصاالت-٨        .  املرض والعالج-٧
  .  العطلة-١٠          .  الرياضة-٩

  .  اإلسالم-١١
 

تشمل هذه احلاالت جمموعة من املفردات والتراكيب والتعبريات اللغوية الواضحة واملبسطة             
  : أيتواملعربة عن مفاهيم تتعلق مبا ي

 
  . األمساء العربية -١
  .خلإ... والصالة، احلجمفردات ذات طبيعة إسالمية كاملسجد  -٢
التعبريات اخلاصة بالبيئة العربية واإلسالمية يف جمـال التحيـة، االسـتقبال، الـوداع،             -٣

  . خلإ... الضيافة
التعبريات اخلاصة باملناسبات اإلسالمية والعربية كاألعياد، واحلج، والعمـرة، الـزواج،        -٤

  . خلإ... العزاء
  . األقرباء كاجلد والعم -٥
 .لشراب وأنواعها الشائعةبعض آداب الطعام وا -٦

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 

   

 ٤ القرآن الكرمي تالوة وحفظًا  ١
 ٨ القراءة ٢
 ٧ الكالم ٣
 ٦ الكتابة ٤
 ٥ االستماع ٥

  

 

 

  ساعة٤٠عدد الساعات  األول: املستوى
 

  :بعد دراسة هذا املقرر يكون املتعلم قادرا على
  . تالوة السور اليت يتعلمها تالوة صحيحة -١
  . إخراج األصوات من خمارجها بصورة سليمة -٢
  . إعطاء الصوت حقه يف الصفات اليت يتصف ا -٣
  . حفظ عدد من السور واآليات القرآنية -٤
 .أثناء قراءته للقرآن الكرمييف ريق التلقني تطبيق قواعد التجويد اليت يتلقاها عن ط -٥

 
مادة القرآن الكرمي يف هذا املستوى تقوم على أساس تدريب املتعلم على التالوة الـصحيحة               
للسور اليت يدرسها وحفظ بعضها ألداء بعض العبادات ا كالصالة وكذلك لتعويد مسعـه علـى         

ذلك باتباع طريقة التلقني املباشر واحملاكاة للنمـوذج إىل حـد           اللغة العربية يف أعلى مستوياا، و     
  . اإلتقان دون التعرض للشرح والتفسري يف هذه املرحلة

 

  . التالوة من سورة النبأ إىل الناس -١



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . احلفظ من سورة األعلى إىل الناس -٢
  .التدريبات الصوتية -٣

 

  ساعات٨ة عدد الساع األول: املستوى
 

  . القراءة من اليمني إىل اليسار -١
  . الربط بني الرمز الكتايب والصوت الذي يعرب عنه -٢
  .أثناء القراءةيف إخراج األصوات من خمارجها الصحيحة  -٣
  . أثناء قراءتهيف حتقيق صفات الصوت  -٤
٥- ة يف قراءتهمتييز األصوات املتشا.  
  . أثناء قراءتهيف مراعاة أثر بعض عالمات الترقيم يف النطق  -٦
  . أثناء قراءتهيف استخدام النرب والتنغيم  -٧
  . فهم ما يقرأ يف حدود ذخريته اللغوية -٨
 .أن ينمي ذخريته من املفردات والتراكيب -٩

 
القراءة الصحيحة وتنمية معلوماته    يركز املقرر يف هذا املستوى على تنمية قدرات املتعلم على           

الدراسـة، الـسكن،    : (عن طريق نصوص يف شكل حوارات أو سرد لتناول البيئة احمليطة به مثل            
، حبيث تتدرج من السهولة إىل الصعوبة، ويكون نص القراءة هو الـنص احملـوري               )خلإ... الطعام

جل النطـق الـصحيح علـى       واألساس الذي تدور حوله املهارات األخرى مصحوبا بتدريبات تعا        
مستوى الصوت والكلمة، واجلملة، كما يركز على مهارات القراءة اجلهرية والـصامتة بـصورة              

  . صحيحة
 

... صيغ التحايا، اجلنسيات، املهن، االستقبال، الـوداع، الـشكر        : (التحايا والتعارف    -١
  ). خلإ

  ).ملدرس، مع الطالبحجرة الدراسة وحمتوياا، مع ا: (املدرسة   -٢



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ).خل إ...أفراد األسرة، عالقتها داخل البيت، وظائف األفراد، زيارة: (األسرة   -٣
 ).خلإ... وصف البيت، نوع امللكية، األثاث: (البيت   -٤
أنواع األطعمة، املطبخ وأدواته، وجبات الطعام، أوقات الوجبات،        : (الطعام والشراب    -٥

 ).وأنواعهااملشروبات الباردة والساخنة 
 ).البقالة، املالبس، األحذية، امللحمة، اخلضروات، املكتبة، املصرف: (السوق   -٦
 ).مع الطبيب، املعمل، األشعة، الصيدلية: (املستشفى   -٧
 ). وسائل النقل، احلجز، املطار وصاالته: (السفر   -٨
 ).، متوحشةأليفة(أمساء بعض احليوانات، أنواع احليوانات، : (حديقة احليوانات   -٩

صـباح،  ( ألفاظ العقود، مائة ألف ومليون، الزمن        ١٠-١األعداد من   : ( العدد والزمن  -١٠
 ). ساعة، دقيقة، ثانية(الساعة وأقسامها ) خلإ... مساء، ظهر

 

  ساعات٥عدد الساعة  األول: املستوى
ا على من املتوقع ملن يكمل هذا املقرر أن يكونقادر   

  . التعرف على األصوات العربية -١
  . التمييز بني األصوات العربية -٢
  .إخراج األصوات العربية من خمارجها الصحيحة -٣
  .مالحظة صفات كل صوت عريب ومتييزه -٤
  . نطق الكلمات العربية اليت يسمعها من حيث مواقع النرب -٥
... تعجب، احلزن، الفـرح   االستفهام، ال (معرفة تنغيم اجلملة العربية وأثره يف املعىن         -٦

  ).خلإ
  . فهم ما يسمعه من كالم -٧
  .االستجابة والتفاعل مع ما يسمعه من حيث -٨
  . إدراك العالقة بني الصوت املسموع ورمزه املكتوب -٩

  .تكوين عادات مسعية يألفها عند مساعه للغة - ١٠
 . معرفة احلركات الطويلة والقصرية والتمييز بينها - ١١
 .  مبجرد مساعهافهم معاين التراكيب اليت درسها - ١٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 . االستماع ونطق األصوات العربية وكتابة حروفها - ١٣
 .فهم التعبريات اليومية كالتحايا وعبارات ااملة - ١٤
 . إدراك صوت التاء املربوطة عند الوقف والشدة وال الشمسية وال القمرية والتنوين - ١٥

 
يف املقررات األخـرى وبـالنص      تتكون مادة هذا املقرر من مادة مسموعة مرتبطة مبا درسه           

األساس على وجه اخلصوص وتقدم هذه املادة بصورة متدرجة من األصـوات، حـىت يـصل إىل             
العبارات واجلمل البسيطة والفقرات يف حدود العناصر اللغوية املقررة كما يراعى املقرر تعزيز املادة              

  .املقدمة بتدريبات تعاجل مشكالت االستماع املختلفة
 

  : تقدم نصوص هلا عالقة مبوضوعات النصوص األساسية حبيث تشمل  
  .  الدراسة-٢        .  التحايا والتعارف-١
  .  األسرة-٤          .  البيت-٣
  .  السوق-٦        .  الطعام والشراب-٥
  .  السفر-٨        . املستشفى -٧
  .  اإلسالم-١٠        .  العدد والزمن-٩

 
  ساعات٦ اتعدد الساع األول: املستوى

 
  . الشمالالكتابة من اليمني إىل  -١
  . الوصل الصحيح بني احلروف يف الكتابة -٢
  .الربط بني الصوت ورمزه الكتايب -٣
ا، رسم احلروف العربية يف أوضاعها املختلفة يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخره             -٤

  . ومفردة ومتصلة
  . الكتابة خبط النسخ -٥
  . استخدام بعض عالمات الترقيم -٦



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . كتابة اإلمالء املنقول واملنظور واالختباري يف حدود ما درس -٧
 

يتضمن هذا املقرر أسس الكتابة العربية عن طريق مناذج مكتوبة تقدم له مبحاكاا مث يتدرج                 
كتابة بطريقة وظيفية دون اإلشارة إىل مصطلحاا، وبعد إتقانه لكتابة    املقرر يف تقدمي بعض قواعد ال     

  : احلروف والكلمات واجلمل عن طريق احملاكاة ويدرب على أنواع اإلمالء وتنقسم إىل
  .  اإلمالء املنظور-٢        .  اإلمالء املنقول-١
  . اإلمالء االختباري-٤      .  اإلمالء االستماعي-٣

 
  . ف ومواقعها يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرهااحلرو -١
  ).فوقه، حتته، وسطه(موقع احلروف يف السطر  -٢
  . احلروف اليت تتصل مبا قبلها وما بعدها -٣
  . احلروف اليت ال تتصل مبا بعدها -٤
  . احلركات القصرية والطويلة -٥
  . احلروف اليت تكتب وال تنطق -٦
  . احلروف اليت تنطق وال تكتب -٧
  . التنوين -٨
  . ةالشد -٩

  . الالم القمرية والالم الشمسية - ١٠
  . التاء املربوطة والتاء املفتوحة - ١١
  ).  عالمة االستفهام- الفاصلة-النقطة(بعض عالمات الترقيم  - ١٢
  ). املنقول، واملنظور واالختباري(تدريبات على اإلمالء بأنواعها  - ١٣

 

  ساعات٧ :اتعدد الساع األول: املستوى
 

  . نطق األصوات العربية نطقًا صحيحا -١



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .التمييز بني أصوات اللغة عموما واملتشاة خاصة -٢
  . أثناء الكالميف استخدام التنغيم والنرب الصحيح للغة العربية  -٣
  . استخدام العبارات املتعلقة باملواقف احلياتية اليومية -٤
  . مع غريه يف حدود ما تعلمتبادل احلديث -٥
  . التعبري عن حاجاته األساسية باللغة العربية -٦

 

 ولذلك فإنه يرتكز على حوارات      ،الكالم يف هذا املستوى يراعى فيه أن يقدم ملتعلمني جدد           
لتقدم  وحيتاج للتعبري عنه     ، وما يتوقع أن يتعرض له املتعلم منها       ،قصرية ترتبط مبواقف احلياة اليومية    

 على أن تشتمل على احلد األدىن مـن         ،له مناذج من احملادثة يف هذه املواقف، ليتمكن من حماكاا         
 على أن تكون متدرجـة مـن        ،املفردات والتراكيب واملصطلحات اليت متكنه من التفاهم مع غريه        

ـ        ، ومن املوقف البسيط إىل املركب     ،السهولة إىل الصعوبة   دفها  كما تتصل ا تدريبات يكـون ه
  . الرئيس هو تعزيز ما تعلمه من تلك املواقف، وكل ذلك مرتبط بالنص احملوري األساس

 
  ). خل إ...صيغ التحايا، اجلنسيات، املهن، االستقبال، الوداع، الشكر(التحايا والتعارف    -١
  ).حجرة الدراسة وحمتوياا، مع املدرس، مع الطالب: (الدراسة   -٢
  ).خلإ... أفراد األسرة، عالقتها داخل البيت، وظائف األفراد، زيارة: (رةاألس   -٣
 ).خلإ... وصف البيت، نوع امللكية، األثاث: (البيت   -٤
أنواع األطعمة، املطبخ وأدواته، وجبات الطعام، أوقات الوجبات،       : (الطعام والشراب    -٥

 ).املشروبات الباردة والساخنة وأنواعها
 ).األحذية، امللحمة، اخلضروات، املكتبة، املصرف املالبس، الة،البق: (السوق   -٦
 ).مع الطبيب، املعمل، األشعة، الصيدلية: (املستشفى   -٧
 ). وسائل النقل، احلجز، املطار وصاالته: (السفر   -٨
 ).أليفة، متوحشة (:أمساء بعض احليوانات، أنواع احليوانات: (حديقة احليوانات   -٩

صـباح،  ( ألفاظ العقود، مئة ألف ومليون، الزمن        ١٠-١األعداد من   : ( العدد والزمن  -١٠
  ). ساعة، دقيقة، ثانية(الساعة وأقسامها ) خلإ... مساء، ظهر



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 
 

ب األساس بأجزائه الثالثة ومبصاحبته التعزيزية يف تقدمي املتعلم من الناطقني         يهدف هذا الكتا    
 حمـدودة   مدةبغري العربية إىل أساسيات هذه اللغة يف امتداديها التارخيي واجلغرايف، والوصول به يف              

 مبـا   ويف التزود،إىل مستوى من اإلتقان ملهاراا األربع يستطيع معه أن يستقل يف تعليم نفسه اللغة        
  . شاء من تراثها دون احلاجة إىل االعتماد على درس أو مدرس

واألساسيات، ذا املعىن، ال تقتصر بالطبع على األجبدية والـصوتيات وبنيـة الكلمـات                
 املضمون احلضاري الذي تعرب عنه      –بل فوق ذلك     –وتركيب اجلملة، بل تشمل إىل جانب ذلك        

علية تعبريية لدى أبنائها ورسخت فيهم من خالل عبقريـة          اوفاللغة العربية بكل ما لديها من ثروة        
  .الزمان واملكان

 فاللغة العربية تنفرد بأن جمموع حمصوهلا اللغوي الذي        ؛ولكن حتقيق ذلك ليس باألمر السهل       
وال توجد لغة على    .  عام ١٦٠٠يستخدمه أبناؤها يف الوقت احلاضر يرجع يف التاريخ إىل أكثر من            

مثل هذه اخلاصية، فالقرآن الكرمي والشعر اجلاهلي وأدب صدر اإلسـالم واألدب            ظهر األرض هلا    
 –األموي وتراث العصر العباسي وما تاله، ليس جمرد تراث تارخيي مرحلي، بل هو معني فكـري              

 بل إنه هو ذاته قسم أساسي قائم برأسه         ،لغوي حي ال تغترف منه الثقافة العربية املعاصرة فحسب        
  . فة العربية املعاصرةمن حصيلة الثقا

ويف الوقت الذي ميثل فيه هذا الوضع احلضاري اللغوي الفريد بالنسبة للعرب عمقًا وأصالة                
فكرية، فإنه يكلف املتعلم األجنيب اجلاد للغة العربية بذل جمهودات مضاعفة، كما يكلف واضـع               

، حسبانهألخري أن يأخذ يف ذلك أن على ا . املنهج ومنفذه ختطيطًا خيتلف عن مقابلة اللغات ألخرى       
كما هو احلـال يف كتـب تعلـيم اللغـات           (ليس فقط التدرج اللغوي التركييب للمادة التعليمية        

  .  ثراء اللغة العربية وامتدادها التارخييحسبانه، بل عليه أن يأخذ يف )األخرى






  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
يتناول احلياة اليومية وموضوعاا من خـالل التعامـل         ): وهو الكتاب احلايل  (اجلزء األول    -١

التلقائي باللغة مع أبناء اتمع العريب، ومن خالل مواقف طبيعية يترابط فيها النمط اللغـوي         
سواء أكان ذلك شفاهيا يف احلياة اليومية كالبيع والشراء، أم          ( املناسب   بالظرف االجتماعي 

ّا يف مواقف التعامل اخلاصة مثل ملء بطاقة السفر وكتابـة عقـود اإلجيـار، وقـراءة      كتابي
 لكومـا ويركز أساسا على تنمية مهاريت االستماع واحلديث ). وغريها... الصحيفة اليومية 

  . للغات احليةاملدخل الطبيعي لدراسة ا
يتناول موضوعات احلضارة العربية اإلسالمية املعاصرة، من خالل عرض التراث          : اجلزء الثاين  -٢

الفكري الذي يعايشه املثقف العريب اليوم والذي ميثل طموحاته ومقوماته، وكـذلك مـن              
 خالل عرض مناذج من ألوان النشاط الثقايف يترابط فيها احملتوى احلضاري بالقالب اللغـوي             

وهدفه اللغوي هو تنميـة مهـاريت القـراءة         . واأللفاظ والتعابري االصطالحية اليت تعرب عنها     
  . والكتابة مع عدم إغفال مهاريت االستماع واحلديث اللتني حظيتا بالتركيز يف اجلزء األول

يتناول موضوعات التراث العريب اإلسالمي من خـالل موضـوعات الفكـر      : اجلزء الثالث  -٣
ية يف عصورها الزاهرة يف صدر اإلسالم والعصر العباسي بصفة خاصة، حبيـث             واحلياة العرب 

جيد الطالب فرصة للتعرف على الصور اجلزلة الرصينة من قوالب اللغة العربية وطرائقهـا يف               
  . التعبري

واملأمول أن يستطيع الطالب من خالل استعراض اللغة معه هذا االستعراض املتدرج املتكامل       
أن ) ا ومرورا مبا يدور حوله فكريا، مث انتهاء مبا حتويه عيون التـراث الزاهـر   يعيشه يوميّ ابتداء مبا   (

خيرج حبصيلة ائية سداها قدرة لغوية من األفكار واأللفاظ واألساليب والتعبريات االصـطالحية             
  .وحلمتها ثروة حضارية من أهم مظاهر الفكر واحلضارة العربية اإلسالمية األصيلة

 اللغوية على خطة من التأليف والعرض سيتكفل        –ار الكتاب من النواحي التركيبية      وقد س   
ولذلك فسنكتفي هنا ببيان موجز ملا قام عليه الكتاب من فلسفة لغوية            . دليل املعلم  الًببياا تفصي 

  . موازية للفلسفة احلضارية اليت أشرنا إليها
أي طريقتها  (ا هلا بنيتها التركيبية اخلاصة ا       تشترك اللغة العربية مع غريها من اللغات يف أ          

خل مـا ال  إ... اخلاصة يف بناء اجلملة بأمناطها مثل الترتيب بني الفاعل والفعل، واملستثىن املستثىن منه      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ). يشاركها فيها غريها بالتمام
إضايف وتزيد اللغة العربية يف أا تتميز عن كثري من غريها من اللغات يف وجود نظام حنوي                   

  . ا يسمى بنظام اإلعراب
وحمصلة ذلك من الفرق بني متعلم اللغة العربية، ومتعلم لغة أخرى مثل اإلجنليزيـة أنـه يف                   

جند أن متعلم اللغة العربية يـتعني       ) هو النظام التركييب  (الوقت الذي يتعلم فيه اآلخر نظاما واحدا        
، وأن يدرك ما بينهما     )لتركييب والنظام اإلعرايب  النظام ا ( أن يتعلم نظامني     - وحده دون غريه   -عليه

  . من عالقات قد ال تكن واضحة أو مستقرة يف مجيع األحوال


 

  .بتدائيةالنظام التركييب فقط يف املرحلة األوىل من املدرسة اال -١
  .النظام التركييب واإلعرايب يف بقية املراحل الدراسية -٢
ا يف بيئة املرتل شبيها إىل حد كبري بالنظام التـركييب            يتعلم نظاما تركيبيّ   الًفالطفل العريب أو    

للفصحى، ولذلك ال جيد مشقة عند دخوله املدرسة يف أن يفهم منذ اليوم األول عبـارات مثـل                  
  عادل يف املدرسة  ، سعاد تكتب امث تتوىل املدرسة يف السنوات الثالث األوىل تنميـة         . ، ومثيال

هذا النظام التركييب بتقدمي األمناط اليت تنقصه واليت ختتص ا الفصحى، حيدث كل ذلـك دون أن           
  . يتعامل مع النظام اإلعرايب لغة

     ّئية يقوم يف السنوات الـثالث      فمنهج اللغة العربية لطفل املرحلة االبتدا     . اوال يتم ذلك عفوي
األوىل على االبتعاد عن كل ما ميس قضية اإلعراب ومظاهره يف اجلملة العربية، مث بعد ذلك وابتداء              

 فمن العام الرابع، تبدأ املدرسة يف تدريبه على النظام اإلعرايب، من خالل النظام التركييب الذي تعر         
  . عليه بدرجة جيدة

نيب، فإن الطرائق املتبعة يف تعليمه اللغة العربية تضعه عادة يف موقـف        أما بالنسبة للمتعلم األج   
فهي تلزمه بتعليم النظامني التركييب واإلعرايب يف ذات الوقت، وتفرض عليه إتقـان             : صعب للغاية 

وقد أثبتت التجربة أن هذه اإلستراتيجية تشغل املتعلم بأمور نظرية معقدة           . كل من يقدم إليه بعمق    
ولعل هـذه  . طئ خطوه، وحترمه من متثل اللغة كمهارة علمية وكوعاء حلضارة تعرب عنها        تثقله، وتب 

اإلستراتيجية أحد األسباب الكربى يف ختلي كثري من متعلمي العربية من الناطقني بغريها عن متابعة               



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

تحالة  بل االعتقاد بشبه اس    ، وجيزة، ويف شيوع االعتقاد بصعوبة تعلم اللغة العربية        مدةالدراسة بعد   
  . إتقان األجنيب هلا إتقان أهلها، أو على األقل إتقان تعلمه لغريها من اللغات

هلذه األسباب رأي املعهد أن يقوم الكتاب األساس من الناحية التركيبيـة النحويـة علـى              
اخلصوص على إستراتيجية تأخذ باملتعلم للعربية يف طريق من التدرج يوازي الطريق الـذي يـسري        

  . لفصحىا يف تعلمهم عليه العرب
على ) حبلقاته الثالث(وتتمثل هذه اإلستراتيجية يف توزيع مادة البنية اللغوية للكتاب األساس           

هذه املراحل هي يف الواقع ). ليست متساوية بالطبع وال يقع كل منها يف جزء مستقل        (مراحل أربع   
  : أيتمراحل تعليمية ذات أهداف متداخلة كما ي

  .دية أجب-توطئة صوتية -١
  . مرحلة التركيب اللغوي البسيط -٢
  . مرحلة التركيب اللغوي البسيط مع تقدمي اجلانب اإلعرايب -٣
  . مرحلة التركيب واإلعراب يف صورها املركبة -٤

 
  
بيئاا الطبيعية الكاملة، من تقوم اإلستراتيجية يف هذه املرحلة على تقدمي األصوات العربية يف       

خالل موضوعات مصورة مكتوب حتت كل منها الكلمة اليت تعرب عنها حبيث يستطيع الطالب من               
استماعه لنطق املدرس هلا ومن استماعه املتكرر لألشرطة املصاحبة، ومن مالحظته الرموز الكتابيـة   

  :  كل من ذلك أنبألواا املختلفة واملدونة حتتها، يستطيع) أي صور احلروف(
  .يتعرف على اجلو الصويت واجلرس العام للغة العربية -١
يكتسب مهارة االستماع ومتييز األصوات العربية يف اجتماعها وانفرادها، كـذلك مهـارة           -٢

  .  وبصورة مقبولة من األذن العربيةبعضإنتاج األصوات متميزة بعضها عن 
٣-   ّة الدالة عليها والرمز الكتايب الدال على هـذا    ا بني الصورة والكلمة الصوتي    يربط ربطًا تلقائي

  . الصوت
وبالـصورة  ) الشمالمن اليمن إىل    (يتدرب على كتابة الرموز األجبدية يف االجتاه الصحيح          -٤

  .املقبولة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مها يف  اسـتخد  من األمساء واألفعال ذات التردد العايل يف اللغة متهيدا أل          الًيتعلم عددا معقو   -٥
  . املرحلة التالية

 – عن طريق احلوار النشط للتعرف على الصور والكلمات الدالة عليهـا             -الطالبيتدرب   -٦
على استخدام صيغة السؤال واجلواب البسيط، ومجلة اإلشارة متهيدا لدخوله الـدرس األول             

  . من املرحلة التالية
ىل  باإلضـافة إ   -وليس من املتوقع بالطبع أن يتقن املتعلم كل هذه املطالب، فاملرحلة التالية             

  . تقوم بتعزيز أهداف املرحلة السابقة-تقدميها للجانب التركييب للغة
  
اهلدف هنا أن يتعرف الطالب على األمناط الرئيسة للجملة العربية البـسيطة، وأن يتفاعـل             

لـذلك  .  مراحـل تاليـة  معها مساعا وإنتاجا بطريقة شبه تلقائية، متهيدا لدراستها بتفصيل أكثر يف   
تتوجـه  ) واليت مت شرحها بإجياز فيما سـبق  (وانطالقًا من الفلسفة اللغوية اليت يسري عليها الكتاب         

، )بعيدا عن خاصية اإلعراب وعالماتـه (العناية يف هذه املرحلة إىل التركيب اللغوي للجملة وحده          
ق اإلسناد واملطابقـة يف األفعـال       وإىل نظام الكلمات يف اجلملة وترابط مكوناا وخاصة عن طري         

ـ            التـذكري  ةوالضمائر، ومظاهر الربط األخرى مثل االتفاق وعدمه يف التعريف والتـذكري وعالم
  .والتأنيث وغريها

واملسائل التركيبية الواردة يف هذه املرحلة هي بالطبع عبارة عن اختيار يعتقد املؤلفون بنـاء                 
وقـد  . وري واملناسب لتحقيق األهداف التعليمية السابقةعلى خربم الشخصية أنه هو القدر الضر   

مت توزيع هذه املسائل وترتيبها بشكل متدرج حيث ال يستخدم تركيب إال إذا كان قد مت شـرحه             
والترتيب والتوزيع بالصورة اليت وردا عليها      . يف الدرس السابق أو يكون بغرض شرحه حيث ذكر        

 علـى  - من حيث املبـدأ - يقومانافني الشخصية، وإن كانيف الكتاب يعربان أيضا عن خربة املؤل   
  . األسس التربوية املقررة يف ميدان تعلم اللغات األجنبية

وطبقًا للمبادئ اليت يقوم عليها هذا الكتاب فإن كلمات الـدروس يف املرحلـة الـصوتية                  
تـضبط ضـبط   ) باليت تنتهي بنهاية الدرس احلادي عشر من هذا الكتا(األجبدية ويف هذه املرحلة     

  . صيغة فقط، مع ترك األواخر منعا إليقاع الطالب يف ارتباك ال جيد له شرحا يف تلك املرحلة
وقد خصص كل درس لعرض مسألة تركيبية جديدة وتعزيز ما سبق من مسائل يف الـدرس          



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . السابق وما قبله
يف ندوات عقدا ي األخذ بتوصيات اخلرباء الذين تدارسوا موضوع الكتاب األساس        ئوقد ر   

املنظمة هلذا الغرض، وذلك فيما يتعلق باالبتعاد عن إثقال كاهل املـتعلم بالـشروح والقواعـد                 
واالصطالحات اللغوية، واكتفي، عوضا عن ذلك، بتقدمي تلخيص باألمثلة فقط يف اية كل درس              

  . ملا دار حوله الدرس من تراكيب
  

تبدأ هذه املرحلة مع بداية الدرس الثالث عشر من هذا اجلزء من الكتاب وتنتهي يف منتصف               
ويبدأ تقدمي اجلانب اإلعرايب بصورة متدرجة تتخذ مادا من التراكيب البـسيطة            . اجلزء الثاين منه  

 وقت واحـد  اليت تدرب عليها الطالب يف املرحلة السابقة وأتقنها، حبث ال جيتمع عليه جمهوالن يف           
وحبيث تكون عملية الربط الثالثي بني صورة التركيب وعالمة اإلعراب         ) أعين التركيب واإلعراب  (

ويف منتـصف   . ذات مغزى بالنسبة إىل الطالب    ) وهي عملية صعبة للغاية   (واحملتوى الداليل للجملة    
يدا بالنـسبة للمـتعلم   هذه املرحلة يبدأ التعامل مع ظاهرة من أهم ظواهر اللغة العربية وأكثرها تعق       

األجنيب وهي ظاهرة االشتقاق يف الثروة اللغوية، ويتم ذلك باختصار شديد وتشرح بطريقة عملية              
مسألة توازي الصيغة مع املعىن، وتشابك الكلمـات يف جـذر           ) بعيدة عن املصطلحات والقواعد   (

  . واحد بدون إحلاح وبدون قصد إىل اإلتقان يف هذه املرحلة املبكرة
ومن امللحوظ أنه ال يضبط     . تم ضبط أواخر الكلمات يف هذه املرحلة طبقًا لسري الدروس         وي  

جزء من التركيب مل يتم تقدميه والتدريب عليه، ومع تقدم الدروس يف هـذه املرحلـة، وتكـرر                  
املفردات يف عملية التعزيز اليت يسري عليها توزيعها، واالطمئنان إىل أن هذه املفردات قد دخلت يف                

هم جدا هو بدء التخفف مـن ضـبط   ميلة الطالب وأصبحت يف متناول قدراته، حيدث شيء       حص
الصيغة لتلك املفردات حتديا للطالب، وإعدادا مبكرا له كي يتعود على خاصية الكتابة العربية وهي               
 عدم الضبط بالشكل، وهذه ناحية يعتقد الكاتب، بناء على خربته الشخصية، أا يف غاية األمهيـة             

  . يف إعداد الطالب للتعامل مع املادة اللغوية احلية يف صورها املكتوبة
  
وتبدأ يف منتصف اجلزء الثاين وتنتهي بانتهاء األجزاء الثالثة، ولذلك فهـي تعـد املرحلـة               

:  التعبري العريب ذات البنية املركبـة   وتم هذه املرحلة بتدريب الطالب على ألوان      . الرئيسة للسلسلة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مثل اجلمل الشرطية واجلمل املترابطة واملعترضة وأدوات الربط يف اجلملة وغريها، وكذلك يتعامـل     
مع النظام االشتقاقي للغة العربية مبا يستحقه من تفصيل، ويربط ذلك ربطًا وثيقًا بطريقة استخدام               

لث من الكتاب خمصص ملوضوعات التراث فإن لغته صـاحلة    ونظرا إىل أن اجلزء الثا    . املعجم العريب 
  . بطبيعتها هلذا اللون من التدريب

وبانتهاء الطالب من دراسة األجزاء الثالثة يكون، إىل جانب وصوله إىل مرحلة االسـتقالل       
 قد استعرض تنوعات اللغة العربية من النـاحيتني الوظيفيـة           ،الدراسي الذي أشرنا إليها فيما سبق     

  . بنائية، كما يكون يف وضع ميكنه من اختيار الطريق اللغوي الذي يسري فيهوال
وقد استفاد املؤلفون يف اختيارهم ملفردات الكتاب من العمل البناء الذي قام به طالب معهد         

اخلرطوم الدويل للغة العربية بإشراف الدكتور فتحي يونس والدكتور يوسف اخلليفة حينما مجعـوا         
 املفردات املستخدمة يف عدد كبري مـن        - إىل جانب القوائم املنشورة    -كربى متثل   وصنفوا قائمة   

كتب تعليم العربية يف الوطن العريب، ومع ذلك فقد اقتضت طبيعـة املوضـوعات الـيت تناوهلـا               
 استخدام عدد كبري من املفردات اليت مل ترد       - وهي ختتلف عن مثيالا يف الكتب املشاة       -الكتاب

رنـست  إائم، وكان املرجع فيها قائمة األلفاظ املصنفة اليت قام بإصـدارها الـدكتور   يف تلك القو 
  . عبداملسيح جبامعة ميتشغان

 
 

ت جامعة النيلني مؤخرا مركزا لتعليم اللغات؛ وذلك لتعليم الراغبني يف اكتساب لغات             ئأنش  
ية والروسية، ومن بينها اللغة العربية للناطقني بغريها، وقـد          أخرى مثل اإلجنليزية والفرنسية والصين    

  . قرر املركز يف الوقت الراهن أن يستعني مبناهج جاهزة إىل أن يصمم منهجا خاصا به
 

 
اجلامعة الوطنية تشتمل على عدد من الكليات العلمية من طب وأسنان وصـيدلة وأشـعة                 

 واجلامعة تدرس مادة    . وكلية إدارة األعمال   ، وكلية العالقات الدولية   ،ريض عالٍ وخمتربات طبية ومت  
ومبا أن اجلامعـة    . اللغة العربية ضمن املنهج املقرر إلجازة شهادة البكالوريوس يف التخصص املعىن          

 اتضم عدد بد أن يدرسوا لغة عربية كان البد أن تقوم اجلامعـة             وال ، من الطالب األجانب   ا كبري



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ولكن  ،اجلامعة ليس لديها منهج مصمم جاهز     . ضع منهج خمصص للطالب الناطقني بغري العربية      بو
ـ            ويتفق األسـاتذة    ،)العريب اخلاص (هلا أساتذة يدرسون اللغة العربية اليت تسمى يف منهج املقرر ب

  :على مواد ودروس يقومون بتدريسها وهي كاآليت
هـم  ئ اليت متكنهم من التفاعل مـع زمال       بعض الكلمات البسيطة واحلوارات القصرية       -١

  .)وردهاالبقالة، املكتبة، املواصالت، التحية (وقضاء حاجيام من 
تعليم احلروف وطريقة نطقها يف كل املواضع وتكوين كلمات، ومجل، وكتابة فقرات               -٢

  ).إمالء منظورة(
  .املؤنث واملذكر   -٣
  .املفرد واجلمع   -٤
  .)فعل، حرفاسم، (الكلمة وأنواعها    -٥
  .اجلملة االمسية البسيطة   -٦
  اجلملة الفعلية البسيطة    -٧

 وهذا حسب جدول احملاضرات للمواد  ، ساعتان يف األسبوع   : ساعة ٦٠ويكون هذا املقرر يف     
  ). النهائي الفصلنصف مت(املقررة، خيضع الطالب المتحانني 

 
 



 

 منح درجة البكالوريوس يف ختصص لغة عربية للناطقني بغريها؛ وذلك إلعداد معلمني لتعلـيم               -١
رس اللغة العربية للناطقني بغريها ملناطق التداخل اللغوي يف السودان، وخارجه وفق منهج يد            

  . يف أربعة سنوات مبعدل فصلني دراسيني يف العام
 تأهيل الطالب املقبولني يف كليات اجلامعة املختلفة، وهم الوافدون من جنسيات خمتلفة وذلك              -٢

بإعطائهم اجلرعة املناسبة من اللغة العربية، اليت تنمي مهارام، ومن مث يوزعون على كليام              
  : ستة مقرراتباجلامعة حيتوي هذا املنهج على 

  املـصحف  (أما وسـائل التـدريس   ) جزء عمّ (أما مفرداته   : القرآن الكرمي



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 التدريس يستمع الطالب لألستاذ مث يعيد األستاذ مرة ثانيـة مث يقـرأ      ة، وطريق )والفيديو واملسجل 
  .الطالب وأخريا االستماع للمسجل

كلمات؛ وذلك من خالل احملاور اآلتيةويقوم على ضبط أواخر ال:  النحو :  
 ضبط أواخر الكلمات.  
 استخراج القواعد من النص املقروء. 
 حل التمرينات.  
  شرح التراكيب واملفردات من خالل ضرب األمثلة 
 التركيز على النطق السليم. 

 

  .مسية مع القليل من اجلمل الفعليةا مجل هأغلب: األولالكتاب 
: اب الثاين ويشمل أغلب أبواب النحو املقررة على الطالب، والواجب معرفتـها منـها             الكت

 ).اسم، فعل، حرف(أجزاء الكالم 
 مسية، فعلية، شبه مجلةا: أنواع اجلمل. 
 النكرة واملعرفة.          
 حروف اجلر. 
 املفرد واجلمع.          
 الظروف. 
 اسم اإلشارة واملوصول.        
 األفعال. 
 املمنوع من الصرف.  
 مساء اخلمسةاأل. 
 املثىن.  
 األفعال اخلمسة. 

الكتاب، أشرطة التسجيل، الفيديو، السبورة الضوئية، الـسبورة        : (أما وسائل تدريس املقرر   
  ).املتحركة



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  ا، وحافظًا ما أمكـن؛       :  فهم املسموعهذا املقرر يتدرب عليه الدارس مستمع
اص باملعلم واآلخر خاص بالطالـب وذلـك        عرض املقرر يف كتابني أحدمها خ     : وذلك من خالل  

وتكون هنالك تسجيالت تابعة لكتاب املعلم،       .ستماعلضمان أن يكون التدريب خالصا ملهارة اال      
  .وميكن للمعلم أن يقدم التدريبات بنفسه

  . عدة أقسام، وفيه ملحق االختبارات، والتدريبات تكون متدرجةإىلوينقسم الكتاب 
يستمع الدارس إىل موضوعات خمتلفة تشتمل على أصـوات         : تشملفأما مفردات هذا املقرر     

يف الدكان، داخـل املـسجد، يف احلقيبـة، يف          : اللغة العربية، وحنوها وصرفها، واملوضوعات هي     
  . الداخلية، يف الطائرة، عند الطبيب، يف املطعم، يف السوق، يف الربيد

  .سبورة الضوئية، السبورة الثابتةالكتاب، املسجل، الفيديو، ال:  فهيأما وسائل التدريس
القراءة  :  

: ويف هذا املقرر تتم معاجلة األصوات واملفردات والتراكيب النحوية، وتعـرض يف كتـابني             
كتاب للمعلم وتبني فيه الطريقة، وحل التمارين، وكتاب الطالب وهنالـك تـسجيالت صـوتية      

  .مصاحبة للكتاب
 

 الكتاب. 
 الفيديو.  
 السبورة املتحركة والضوئية. 
 السبورة الوبرية. 

هذا املقرر يقوم على تعليم الكتابة والقواعد اإلمالئيـة،  :  الكتابة واإلمالء
  .ورسم احلروف، والتدريب على اخلط بأنواعه

 

 احلركات الطويلة والقصرية.  
 )والقمرية الشمسية)ال . 
 التنوين.  
 املد. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 عالمات الترقيم.  
 العدد. 
  ابنة(و ) ابن(حذف مهزة.( 
 التفريق بني األلف املقصورة والياء بوضع نقطيت الياء. 
  يف آخر الكلمةةاهلمز. والواواهلمزة على األلف والياء . 

 

 .الكتاب، الفيديو، السبورة املتحركة والضوئية
 هذا املقرر يقوم على مبدأ أصول الثقافـة اإلسـالمية،          : لثقافة اإلسالمية  ا

  .مقدمة يف صورة مبسطة لدارس اللغة العربية
 

 تفسري سور من القرآن الكرمي، من سورة األعلى إىل سورة الناس . 
 مخسة أحاديث(، )شرح األربعني حديثًا النووية. (احلديث الشريف.( 
 ويةالسرية النب.  
 الثقافة اإلسالمية . 

 

  .كتاب الطالب، السبورة املتحركة، السبورة الضوئية
ويف اخلتام جند أن كل املناهج اليت حاول البحث وصفها تكاد تكون متفقـة يف الكـثري وال               

 ؛ ذلك حىت يتمكن الـدارس   الًيوجد تباين بعيد بينها؛ فقد ركزت مجيعها على االهتمام باحلوار أو          
من التفاعل مع اتمع فهذا من شأنه أن يسهل عملية اكتساب اللغة العربية، وكذلك التركيز على                

ا اللغة العربية تعد من اللغات      وعموم. واالستماع، والقراءة   وتكوين اجلمل األصوات والتفرقة بينها    
ات اليت مت تناول  وكل هذه اجلامع  .  بسهولة وهذا أمر حيتاج إىل صرب وعزمية ودافع        اكتسااالصعب  

مناهجها كانت جتارا ناجحة مع الطالب الناطقني بغري العربية والذين ميثلون خمتلف اجلنـسيات              
وخرجت اجلامعات السودانية عـدد مـن       ) الصني، تايالند، تركيا، نيجرييا، تشاد، إثيوبيا، اهلند      (

  .وقد اجتازوا كل االختبارات) األجانب(الطالب 
  .غفر اهللا العلي العظيم، وهذا جهد املقل فإن وفقت فباهللا سبحانه وتعاىلستأوأقول قويل هذا و



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 
 السودان –اخلرطوم (ة كتاب جامعة السودان املفتوحة لسلس(.  
  السودان –اخلرطوم (سلسلة كتاب جامعة إفريقيا العاملية(.  
           نظمة العربيـة لـآلداب      امل –سلسلة كتاب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية للناطقني بغريها

  ). السودان–اخلرطوم (والثقافة والعلوم 
  السودان–اخلرطوم (كتاب جامعة أم درمان اإلسالمية .(  
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
 

 
  عبداللطيف مرزوق السّلمي. د

  ويات املساعدأستاذ اللغ
  اململكة العربية السعودية–جامعة جدة 

 
عرفت العربية منوذجني لغويني تعىن ما سالسل تعليم العربية للناطقني بغريمها، ومها النموذج اللغوي      

، وهو األمر الذي يظهر جليا يف سالسل تعليم العربية اليت تتبـع             MSAالتراثي والنموذج اللغوي املعاصر     
 .نموذج العريب، وتلك اليت تتبع النموذج الغريبال

يتناول هذا البحث املكون الثقايف يف تعليم العربية بوصفه املهارة العامة اليت ختدم املهارات اللغويـة                 
األربع على جانب، وختدمها هذه املهارات على اجلانب اآلخر، وذلك من خالل دراستها دارسة حتليليـة                

وره يف تعليم العربية، وتناقش مدى صدقه يف متثيله للثقافة العربيـة، ومـدى              تقف على واقعها، فتحدد د    
مناسبته ملتعلم العربية على اختالف ثقافاته، وهو حيدد بذلك ما يراه جزءا من مـشكلة تعلـيم العربيـة،             

  .وحياول التخطيط لوضع حمتوى ثقايف أجنح يف تعليم العربية
 لسلسلتني من سالسل تعليم العربية للنـاطقني بغريهـا،      املستوى املتقدم وتتمثل حدود البحث يف     

؛ وذلك نظرا لكون املـستوى املتقـدم هـو    الكتاب يف تعلم العربية  ، و العربية بني يديك  ومها سلسلة   
املستوى الذي يربز فيه احملتوى الثقايف بشكل أكرب من املستويات السابقة عليه، ولكون هاتني السلـسلتني                

 اللغويني املتقابلني؛ إذ تعكس السلسلة األوىل النموذج العريب الذي يستخدم يف بعـض              متثالن النموذجني 
جامعات الدول العربية واإلسالمية، ويستخدم اآلخر يف اجلامعات األمريكية، وعدد آخر من اجلامعـات              

  .امللتزمة بالنموذج الغريب
 

  ون الثقايف يف تعليم العربية؟ما مدى فعالية املك -١
ما مدى متثيل املكون الثقايف يف سالسل تعليم العربية للناطقني بغريها من خالل السلـسلتني        -٢

 املقترحتني للدراسة؟
  ما مدى صدقه يف متثيل الثقافة العربية؟ -٣
  ما مدى مناسبة ما يقدم من هذا احملتوى الثقايف للمتعلم؟ -٤



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ما مشكالته، وكيف نطوره؟ -٥
 

  .حتديد طبيعة املكون الثقايف وخصوصيته، واليت يرى أنه ميكن توصيفها بالطبيعة الشرقية -١
التفريق بني منوذجي اللغة املستخدم يف السلسلتني مـن حيـث طبيعـة املكـون الثقـايف            -٢

ثية، تعتمد سلسلة  منوذج الفصحى التراالعربية بني يديكوخصوصيته، فبينما تعتمد سلسلة     
الكتاب يف تعلم العربية منوذج الفصحى املعاصرة MSA. 

 .بيان الفروق الثقافية بني النموذجني اللغويني -٣
حتديد أبعاد املكون الثقايف للعربية واليت يربز يف صدارا البعد الديين األخالقـي، والبعـد                -٤

 .االجتماعي والتقاليد
للغويني التراثي واملعاصر للعربية فيما يتـصل ـذه         حتديد مدى االختالف بني النموذجني ا      -٥

 .األبعاد
 .استعراض عناصره املكونة له، ومشكالت متثيلها يف سالسل تعليم العربية للناطقني بغريها -٦
بيان اختالف النموذجني اللغويني التراثي واملعاصر للعربية فيما يتصل بعناصره املكونة لـه،              -٧

تلفة شعرية وسردية، ومدى توافر مادة لغوية صاحلة لتقدميها         واليت تتمثل يف فنون القول املخ     
 .بشكل تعليمي

دراسة املكون الثقايف دراسة حتليلية مقارنة يف النموذجني اللغويني التراثي واملعاصر للعربيـة              -٨
من خالل حتديد ما ورد يف كل واحد من النموذجني اللغـويني مـن قائمـة مفـردات                  

يت متثل تعبريات ثقافية حبسب ما تستخدم فيه من السياقات،          مستخدمة، وقائمة التعبريات ال   
وما حتمله من املضامني، فضال عن الشخصيات وأمسائها وأزيائها وغري ذلك ممـا حيـسب               

 .ضمن اإلطار الثقايف
التركيز على ما بني النموذجيني اللغويني التراثي واملعاصر للعربية من اشتراك واخـتالف يف               -٩

 .اختالف مناذجه املشار إليها آنفااحملتوى الثقايف على 
 .حتديد صعوبات تعليم هذا احملتوى الثقايف حسب املتعلم وثقافته - ١٠

وينتهي البحث بتسجيل أبعاد املكون الثقايف يف النموذجني اللغويني للسلسلتني اللتني مت دراسـتهما،           
دى حاجتهما إىل التطوير    وبيان مدى صدق كل سلسلة منهما يف متثيل منوذجها املختار الذي اعتمدته، وم            

مبا يرفع كفاءة تعليم العربية، واقتراح أسس الختيار مواد ثقافية ختدم هذا املكون يف كـل منـوذج مـن                    
 .النموذجني اللغويني



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

يعد جمال تعليم اللُّغة للناطقني بغريها من ااالت التجريبية اخلصبة اليت يقدم فيها املتخصصون        
ا تناول الطرق واملناهج اجلديدة اليت تطور أو تستحدث، واليت تشكل عادة موضـوع   حبوثا تطبيقية ت  

  . يتحاور بشأنه املختصون


 

 تمع ما، وهي مضامني     أن الطرق واملناهج تعكس املضامني اللغوية والنفسية وا       : أوهلما لتربوية
. ختتلف من حيث مشارا وبواعثها؛ وختضع للتوجهات واخللفيات العلمية والثقافية ملنتجيهـا          

  .وما دام األمر كذلك فإن البحث العلمي النظري فيها مستمر ولن يتوقف
 ة الثانية عندما ختضع  : وثانيهماهات يف جمال تعليم اللُّغللتطبيـق العملـي   أن النظريات والتوج 

 يستدعي العودة مـرة أخـرى إىل هـذه          ، وهذا امليداين عادة ما تظهر بعض جوانب القصور      
  .النظريات حملاولة التوضيح والتدقيق ومعاجلة ما تكشف عنه التطبيقات من قصور

وهو ما يدفعنا إىل اجلزم بأن ما يقدم من حماوالت يف هذا اـال تبقـى اجتـهادات، قـد               
ـُصيب يف جو   والتطبيق العملي امليداين هو ما جيعلنا نطمئن هلذا        . انب، وختطئ يف جوانب أخرى    ت

  .االجتهاد أو ذاك، أو العتماد هذه النظرية أو تلك
وقد عرفت العربية منوذجني لغويني تعىن ما سالسل تعليم العربية للناطقني بغريمهـا، ومهـا               

وسنتناول يف هذا البحث املكـون      . MSA والنموذج اللغوي املعاصر     ،النموذج اللغوي التراثي  
وهي دراسة حتليليـة  . الثقايف يف تعليم العربية بوصفه املهارة العامة اليت ختدم املهارات اللغوية األربع   

تسعى للوقوف على واقع املكون الثقايف يف سالسل تعليم اللغة العربية املوجهة للناطقني بغريهـا،               
لثقافة العربية، ومدى مناسبته ملـتعلم      اناقش مدى صدقه يف متثيله      فتحدد دوره يف تعليم العربية، وت     

ا من مشكلة تعليم العربيـة يف حماولـة   وهي دراسة تعاجل ما نراه جزًء. العربية على اختالف ثقافاته 
 .للتخطيط ووضع حمتوى ثقايف أجنع يف تعليم العربية

سل تعليم العربية للنـاطقني   لسلسلتني من سال   املستوى املتقدم وقد متثلت حدود البحث يف      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 لكومـا  )٢(الكتـاب يف تعلـم العربيـة      ، وسلسلة   )١(العربية بني يديك  بغريها، ومها سلسلة    
ا يف هذا اال، ولكوما متثالن النمـوذجني اللغـويني املتقـابلني؛ إذ           تني األكثر استخدام  لالسلس

د مهم من جامعات الـدول العربيـة        تعكس السلسلة األوىل النموذج العريب الذي يستخدم يف عد        
واإلسالمية، ويستخدم اآلخر يف كثري من اجلامعات األمريكية، ويف عدد آخر من اجلامعات الـيت               

  .تتبىن االعتماد األكادميي لبعض اجلامعات األمريكية
وقد ركزنا على املستوى املتقدم لكونه املستوى الذي يربز فيه احملتوى الثقايف يف السلـسلتني،    

وتم فيه بتحديد طبيعة املكون الثقايف يف النمـوذجني اللغـويني املـستخدمني يف              . كل أكرب بش
السلسلتني ومها النموذج التراثي والنموذج املعاصر من خالل حتليل ما ورد يف كل واحد منـهما                

وهي مفـردات وتعـبريات     . اعتمادا على املعجم املوظف، ومن خالل قائمة التعبريات املستخدمة        
 املكون الثقايف وسياقاته ومضامينه االجتماعية، فضال عن أمساء األعالم املختارة وغريها ممـا          تعكس

 .يندرج يف إطار املكون الثقايف
 

   
. م وضبطَ املعرفةَ املـستفادة    يقال رجل ثقف، أي رجل فه     . احلذق والفهم الثقافة لغة هي    

. قْصد ا سرعة التعلم   وبذلك ي . ا به رجل ثقف، إذا كان ضابطا ملا حيويه، قائم       : قال ابن السكيت  
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم    :  أيضا التمكن والظفر من الشيء، كما يف قوله تعاىل         وتعين

هو غـالم   : الفطنة، ففي حديث اهلجرة   وسرعة التعلم تتطلب الذكاء و    . )٣(من حيث أخرجوكم  
ومن معانيها تقومي الـشيء   . ؛ أي ذو فطنة وذكاء، واملراد أنه ثابت املعرفة مبا حيتاج إليه           لقن ثقف 

كل ما فيه استنارة للذهن، وذيب للذوق، وتنمية مللكة النقد واحلكم لدى        : فهي إذن . )٤(املعوج

                                   
 مكتبة امللك   ، عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان، وخمتار الطاهر حسني، وحممد عبداخلالق حممد فضل           ،يكالعربية بني يد     )١(

  .هـ١٤٢٤  الرياض، ط،فهد الوطنية
 ،٣  مطابع جامعـة جـورج تـاون، ط   ، الكتاب يف تعلم العربية  ،عباس التونسي وكريسنت بروستاد وحممود البطل       ) ٢(

  .م٢٠١١
 .١٩١سورة البقرة آية    )٣(
  . ف، دار املعارف بالقاهرة ق ، مادة ث٤٩٢، ص١ لسان العرب، جملد ،ابن منظور   )٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١ (الفرد، أو يف اتمع
اين اللغوية أا تدور حول العلم وسرعة الفهم وحسن الضبط وتقـومي الفكـر              وخالصة املع 

  . والسلوك

وتتعدد تعريفات الثقافة من حيث االصطالح بني علماء االجتماع والتاريخ وعلماء االجتماع            
  .)٢(وتباعدت املعاين وتفاوتت حسب غايات احلصر أو الشمولية. وعلماء النفس واإلثنوغرافيا

فالثقافة . رق بني تعريف الثقافة بوجه عام وتعريف الثقافة اإلسالمية بوجه خاص          وعادة ما يف  
جمموعة من العادات واألفكار اليت يكتسبها أي جمتمع من اتمعات، ويشترك فيها          بوجه عام، هي    

ذخرية مشتركة من األفكار واملشاعر ألمة جتمعت هلا،        : وهي. )٣(أفراده وتنتقل من جيل إىل جيل     
قلت من جيل إىل جيل خالل تاريخ مشترك، وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية مـشتركة،                وانت

هي جزء من تلك الذخرية املشتركة من األفكار واملشاعر والعقيدة الدينية واللغة هي من العناصـر                
  .)٤(األساسية للثقافة

 األفكـار واملـشاعر     ويركز التعريفان السابقان على اجلوانب املعنوية للثقافة، واملتمثلـة يف         
طريقة احلياة يف    وتشمل   ،والعادات املكتسبة، لكن مثة تعريفات أخرى تم باجلوانب املادية للثقافة         

اتمع جبوانبها املادية واملعنوية، وهي من صنع اإلنسان يف معيشته للتكيف مـع البيئـة الطبيعيـة              
... االجتماعية والسياسية واالقتـصادية   واالجتماعية إلشباع حاجاته العضوية والعقلية والنفسية و      

كما أا تتمثل يف قيم احلياة واجتاهاا ومعايريها احلاكمة، ويف طريـق الـتفكري، ويف املعتقـدات        
  .)٥(وأمناط السلوك ومصطلحاته بني الناس يف اتمع ونظمه وأجهزته ومؤسساته

العلماء والباحثني؛ فمنهم من ضـيق      ويتضح مما سبق أن تعريفات الثقافة متنوعة توسعت فيها آراء           
... دائرة املدلول، ومنهم من وسعها، ومنهم من حصر الثقافة يف نطاق معني، ومنهم من أطلق اال ملعناه          

وهي مع كثرا تتقارب يف الفكرة وتتفاوت يف األلفاظ، وأدى هذا التفاوت والتباين يف مدلول الكلمة إىل 
                                   

  . ٥٨، ص ١٩٧٩ املعجم الفلسفي للغة العربية، القاهرة ،جمع اللغة العربيةمبجلنة    )١(
  . ٨٤، ص ١ العوملة والثقافة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت، ط ،حامت بن عثمان   )٢(
  . ٢٢م، ص ١٩٨٢ ١ اجلندي، الثقافة العربية، إسالمية أصوهلا وانتمائها، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط أنور   )٣(
  .٢٢املرجع نفسه، ص  ) ٤(
 التربية وقضية احلضارة يف     ،، نقال عن صاحل بن عبد الرمحن بن صاحل املسفر         ١٣٣م، ص   ١٩٨٢منري املرسى سرحان      ) ٥(

  . ٤٧ملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ص هـ، ا١٤١١، كتابات مالك بن نيب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 للثقافة، وباستعراض ما توصل إليه العلماء من تعريفات تبني أا مجيعا عدم الوصول إىل تعريف جامع مانع
  .)١(تتأثر بالزمان واملكان ونوع العلم الذي ينتسب إليه صاحب التعريف

والثقافة عملية مكتسبة تتناقلها األجيال كما أا نسبية ختتلف من جمتمع إىل آخر، فضال عن               
ومن املمكن للباحث أن مييز     . ئن اجتماعي يف بيئاته املختلفة    كوا شاملة لكل ما مييز اإلنسان ككا      

لكل جمتمع منطا ثقافيا عاما تلتحم فيه مكونات الثقافة، وهذا كله ميثل جمموعة من املفـاهيم الـيت          
ينبغي على معلم اللغة أن يدركها ويفهم أبعادها، ألنه يتعامل مع دارسني من جمتمعـات خمتلفـة،                 

يه أن يقدر هذه الثقافة وأن ينوع من أساليب عرض مفاهيمهـا تناسـبا ال   ولكل منهم ثقافته، وعل  
  .تصادما

وال خترج الثقافة العربية اإلسالمية عن هذه اخلصائص إذ متتد امتدادا واسعا، زمانيا ومكانيا،              
 جزءا زمانيا من الثقافة العربية، فـإن        يعدفقد تشكلت عرب قرون كثرية، وإذا كان العصر اجلاهلي          

وعلـى  . اإلسالم قبل أربعة عشر قرنا يعد حمور التشكل األساس للثقافة العربية اإلسـالمية            ظهور  
مستوى اإلطار املكاين فإن رقعة العامل العريب متتد من سلطنة عمان شرقا إىل اململكة املغربية غربـا؛    

كبري من  وبني شعوب هذه األقطار وقدر      . تتفق كلها يف عناصر مشتركة من الدين واللغة والتاريخ        
العادات والتقاليد املشتركة، ويضاف إىل هذا االمتياز أن شعوبا كثرية غري عربية تلتقي مع الثقافـة             

حيث يرى املسلمون أن حيام الدينية متوقفة على فهم اللغة والثقافة           العربية حبكم االنتماء الديين؛     
 تفرعت أنواع املعارف لـدى      وعلى هذا النمط  . وأن القرآن الكرمي والسنة النبوية أساس وحدم      

املسلمني، وتكونت لديهم ثقافة إسالمية غنية وواسعة حيث أضاف كل شعب إليها أبعادا جديدة              
 يزخر به العامل غري املسلم من ثقافـات  عمامن خالل ممارسات احلياة وتطبيقات النصوص، ناهيك   

  . قيما إنسانيةكوالتعايشت معها الثقافة العربية اإلسالمية وأخذت منها ومل ترفضها 
وبالنظر إىل ما للغة العربية من مكانة يف هذه الثقافة اإلسالمية، يسعى كثري من املسلمني غري                

ومن هنا يربز الدور األساس ملنهج      .  هدفا لكونهالعرب إىل تعلم العربية من خالل املضمون الثقايف         
ينظر إىل الثقافة   قايف ألن معظم املسلمني     تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مؤسس على املرتكز الث        

جمموعـة  اإلسالمية على أا املشكّل األساس للشخصية اإلسالمية عقيدة وشريعة وأخالقا، فهي            
                                   

 حبـوث يف الثقافـة   ،حسن عيسى عبد الظاهر وأمحد حممد الطيب وحسن عبد الرؤوف حممد البدوي، وخليفة حـسني العـسال                   )١(
ـ ١٤١٤اإلسالمية، دار احلكمة، طبعة أوىل،    . ١٣ص م،١٩٩٣/ ه



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

الصفات واملقومات الفكرية واخللقية اليت تشكل اإلنسان املسلم، وفق ركائزه اإلسـالمية، سـواء     
  .)١(و الفلسفة االجتماعية، أو النظرة الكونيةكان هذا التشكيل على مستوى الصفات الفردية، أ

ومن هذا املنطلق فإن املنهج التعليمي جيب أن يهتم بالدور الثقايف يف الفرد واتمـع حيـث             
وهـذا التـراث   ... تراث تلك األمة احلضاري والفكري يف مجيع جوانبه النظرية والعملية         يعكس  

إطارا أو حميطًا حيكم األفراد، واألسر، واتمع يف        الذي يعكس ثقافة األمة متداخل مترابط، يشكل        
تعليم العلوم، من قـرآن وسـنة،       وبذلك تتضح معامل النموذج اللغوي التراثي الداعي إىل         . )٢(كل أمة 

وحديث وفقه وحنو ذلك، ومكارم األخالق، واليت حتلت ا األمة اإلسالمية بعد تلك احلالة اليت كانـت                 
 .)٣( يف عهد اجلاهلية بسبب بعثة النيب األمة العربية عليها 

   
العالقة بني اللغة والثقافة وطيدة، فاللغة وعاء للثقافة وعنصر أساس مـن عناصـرها، وهـي           

 ضرورة يؤكدا الوسيلة األوىل للتعبري عنها، فال ميكن للفرد أن يتحدث بلغة ما مبعزل عن ثقافتها، مم           
وقد أصبحت الثقافة من مرتكزات تعليم اللغـات        . مراعاة اجلانب الثقايف يف تعليم اللغات األجنبية      

كما أن ظهور مصطلح الكفاية الثقافية ارتبط باللسانيات التطبيقية وصار جزءا أصيال يف            . األجنبية
عرفة بثقافة اللغة والقدرة على السلوك      وتعرف الكفاية الثقافية بأا امل    . برامج تعليم اللغات األجنبية   

وفقا لسلوك متحدثيها األصليني، والقدرة على التصرف وفق ما متليه األوضاع الثقافيـة املختلفـة              
  .)٤(تمع اللغة

ويؤكد علماء اللغات على أن الصياغات اللغوية ألي لغة واستخداماا تعرب بشكل مباشر عن          
ملعرفة اللغوية وحدها غري كافية الكتساب املتعلمني لتلك اللغة، بـل           القيم الثقافية للمجتمع، وأن ا    

وللمجتمـع  . ينبغي هلم التعرف على ثقافتها، من خالل املخالطة واملعايشة ألبناء اللغة األصـليني            
                                   

  . ٢٠ ـ ١٩رة، دار الصحوة للنشر، ص عبد احلليم عويس، ثقافة املسلم يف وجه التيارات املعاص   )١(
  . ٢١م، ص١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ٦عمر سليمان األشقر، حنو ثقافة إسالمية أصيلة، دار النفائس، األردن، ط    )٢(
  . ٣٠٥، ص٢١فاطمة حمجوب، املوسوعة الذهبية للعلوم اإلسالمية، دار الغد العريب، جزء    )٣(
عربية للناطقني بغريها من خالل ثقافتها، جتربة كلية السلطان قابوس لتعلـيم             تعليم اللغة ال   ،حممد بن خلفان الصقري     ) ٤(

اللغة العربية للناطقني بغريها، مقدمة للملتقى العلمي التاسع للغة العربية، املؤمتر اخلامس الحتاد مدرسي اللغة العربيـة         
 –بـراهيم اإلسـالمية احلكوميـة مبالنـق     جامعة موالنا مالك إ، اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية  بإندونيسيا  
  .إندونيسيا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

العريب قيم ثقافية هلا أثر بالغ يف سلوك أبنائه، فكان من املهم جدا ملتعلم اللغة العربيـة أن يتعـرف           
  . القيم لرياعيها عند استخدامه اللغة العربيةعلى هذه

يصدق هذا األمر على كل اللغات وثقافاا، واللغة العربية، كغريها من اللغات، ترتبط بثقافة              
الناطقني ا، وبثقافة الناطقني بغريها من الشعوب اإلسالمية، ارتباطًا عضويا لدرجـة يـصعب أن        

ج تعليم هذه اللغة للناطقني بغريها ال ينبغي أن خيلو مـن             أن منه  وهذا يعين . حيدث بينهما انفصال  
وشرطُ االرتباِط بني اللغة والثقافة يفرض أن يستند منهج تعلـيم           . املالمح الثقافية العربية اإلسالمية   

اللغة العربية للناطقني بغريها على احملتوى الثقايف هلذه اللغة فيستمد منه مفرداته وتراكيبه ومضامينه              
  .تعرف عليها من أصوهلا ومرتكزاادف ال

واللغة من حيث هي مادة تعليمية ال تقتصر على جمموعة القوانني واألنظمة الصوتية والصرفية              
والنحوية واملعجمية، بل هي نظام أوسع، ميتد ليؤثر يف األنظمة الـسلوكية واإلشـارية املرتبطـة                

ة تواضع عليها اتمع، وصارت اللغة بـذلك        باإلفادات اتمعية الناجتة عن تقديرات جمتمعية سابق      
يلتزم أبناء اتمع ـا     . حماطة بشروط ثقافية خاصة حتكمها أعراف كل جمتمع، ومواضعاته جتاهها         

أما متعلموها فإم لن يتمكنوا من معرفتها ومراعاا من خـالل تعلمـه             . دون وعي حقيقي منهم   
ن التعرض للثقافة يف سياقها اتمعي وهو ما ال ميكـن          اللغة يف الغرفة الصفية فقط، بل ال بد هلم م         

  . إال مبخالطة املتكلمني ذه اللغة ومعايشتهم يف واقعهم ومشاركتهم يف شؤون حيام
 يعلَـم طـرق   على معلم اللغة العربية كلغة ثانيـة أن    يذكر مؤمن العنان يف هذا السياق أن        
نب اللغة العربية، أدبـا وبيانـا، وتعـبريا ونـصوصا،     توصيل املضامني الثقافية اليت متأل أطر وجوا  

وأساليب لغوية وتعليمية، ووجدانية وقيم سلوكية واجتماعية ودينية وفنية، وإن علـى املعلـم أن               
يطور األساليب لتقدمي تلك القيم الثقافية ومضامينها بصورة مشرقة، وأن يكون قادرا على وضـع               

  .)١(حكل قيمة يف سياقها احلضاري الصحي
ن تعلم اللغة من خالل ثقافتها له أثر كبري على املتعلمني، إذ يؤدي إىل تنمية االجتاه اإلجيايب                 إ

حنو اللغة اهلدف، وجيعل عملية التعلم ممتعة ومشوقة، حيث يتعرف املتعلمون على أمنـاط ثقافيـة                

                                   
مشاركة يف مؤمتر اللغة العربية الدويل يف جامعة الـسلطان حممـد     . العنان، كفاءة معلم اللغة العربية للناطقني بغريها        ) ١(

   https://malannan.wordpress.com ٢٠١٥ ،٢٠١٠نبولطالفاتح أس

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ،)١(ورفـع دافعيتـهم   جديدة ختتلف عن ثقافتهم األصلية، وهذا يؤدي إىل إثارة اهتمام املتعلمني            

وليتجنب املتعلم الصدمة اللغوية اليت حتدث عندما جيد املتعلم نفسه يف بيئة اللغة األجنبية فجأة وهو                
كذلك جتنب الصدمة الثقافية اليت حتدث عنـدما يفقـد          . غري قادر على تعلمها وفهمها وإنتاجها     

  .)٢(خلوفاملتعلم ذاته ووجهته يف جمتمع اللغة اهلدف ويشعر بالقلق وا




 
 ا االجتماعيةظروف توظيف املفردات والتراكيب والتعبريات االصطالحية يف سياقا.  
 من إمياءات وحركات وإشاراتلغة اجلسد  أشكال استخدام.  
 تمعا بني أفراد ا مدلوالت الرموز والعالمات واإلشارات املتعامل.  
 الفروق يف خماطبة الرجل واملرأة والصغري والكبري.  
 الفروق اللغوية االجتماعية بني أبناء الطبقات االجتماعية املختلفة.  
 التعبريات املقبولة واملرفوضة اجتماعيا.  
 طاب الرمسي والشعيبأدبيات اخل)٣(.  




 

 ميةيعطي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية واإلسال.  
 يغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة العاملية.  
 يتناسب مع قطاعات عريضة من الدارسني يف البيئات والثقافات املختلفة.  

                                   
، ١٠٨٢ اللغة العربية ومكانتها اإلسالمية يف الثقافة العربية، جملة أدب وثقافة، العدد             ،ت، مجال عيسى   .املالئكة ب    )١(

  .٨٩ص  ،٢٠٠٩
   .٢٠١٣ ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان،١اكتساب اللغة نظريات وتطبيقات، ط أمحد عبد الكرمي اخلويل،   )٢(
   ).٢٠١٢ (٢، العدد ٣٩ حممد، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الد العمري، فاطمة  ) ٣(
 إعـداده   :حممود كامل الناقة، ورشدي أمحد طعيمة، الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى                 )٤(

  .١٩٨٣،وحتليله وتقوميه، مكة املكرمة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

                 يقدم املستوى احلسي من الثقافة، مث يتدرج إىل املستوى املعنـوي، اسـتنادا إىل مـستويات
  .اللغويةالدارسني 

 م يف اللغةيراعي ما يتناسب من الثقافة مع عمر الدارسني ومستويا.  
 تمعية اإلنسانيةمي يف الثقافة العربية اإلسالمية وجيد له امتدادا يف القيم ايعىن باجلانب القي.  
 يتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية اإلسالمية، أو ضد الثقافات األخرى.  

  

ومن خالل ما سبق ما أهم اجتاهات ومعايري املكون الثقايف يف مناهج وبرامج تعلـيم اللغـة                 
  العربية للناطقني بغريها؟

 املعروف أن لكل جمتمع خصائصه، وبذا سوف ختتلف األهداف العامة من بلد إىل آخر، إال               
عة من األهداف اليت ينبغي أن تلتقي عندها برامج تعليم العربية كلغة ثانيـة،              أنه ميكن حتديد جممو   

  .وخباصة يف اتمعات اإلسالمية


 
  .مدى ثقته يف إمكاناته وقدرته على تعلم اللغةويقصد بذلك : اجتاه الطالب حنو نفسه -١
ويقصد بذلك أنه ال يقتصر يف حياته على االتصال         : اجتاه الطالب حنو تعلم اللغات األجنبية      -٢

بأبناء بلده ولغته فقط، وإمنا حياول أن يتجاوز ذلك ليتعرف على اتمعات األخرى ويتعلم              
  .لغاا

 بالضرورة أن الطالب الذي لديه اجتاه إجيـايب  ال يعين: اجتاه الطالب حنو اللغة العربية نفسها  -٣
حنو تعلم اللغات األجنبية يستطيع أن يتعلم اللغة العربية، فقد يكون لديه رفض لتعلم اللغـة   

  .أو بعبارة أخرى لديه اجتاه سليب حنو تعلمها. العربية
ـ       : اجتاه الطالب حنو الثقافة العربية     -٤ ن النـاطقني   ويقصد بذلك موقف الطالب األجـنيب م

والطالب الذي حيترم ويقدر الثقافة العربية يستطيع       . بالعربية، وقيمهم، وعادام، وتارخيهم   
                                   

 –لغة العربية للناطقني بغريها، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكوميـة           نصر الدين إدريس جوهر، أهداف تعليم ال        ) ١(
، مكتبـة الـدار العربيـة للكتـاب،     ٢إندونيسيا، حسن شحاتة، املناهج الدراسية بـني النظريـة والتطبيـق، ط       

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . أن يتعلم اللغة العربية بشكل أسرع وأجود
  .اجتاه املعلم حنو اللغة العربية وثقافتها -٥







 

 
ءم احملتوى الثقايف يف املنهج مع سن املتعلمني وخصائصهم النفـسية           ويفيد هذا املعيار بأن يتال    

مييل األطفـال إىل    . فاملوضوعات اليت تناسب األطفال ال تناسب البالغني      . وحاجام من تعلم اللغة   
  .القصص اخليالية، وحيبون األناشيد يف حني حيبذ البالغون املوضوعات الواقعية والتحليلية

 
يقضي بأن يتالءم املكون الثقايف مع املـستوى الدراسـي للمـتعلمني، فهنـاك مفـاهيم                و

وموضوعات قد ال تتناسب ومستوى املتعلمني نظرا لضعف الرصيد العلمي واملعريف لديهم، فيجب             
من مثل موضوعات الطاقة أو الذرة، أو األسلحة النوويـة،          ،  تأخريها إىل مستويات عليا أو متقدمة     

 الوراثة، أو النظم السياسية، أو املوضوعات الطبية التقنية، أو ما يتصل بعلـوم الفـضاء                أو قوانني 
فمن املهم مراعاة املؤلف للمستوى املعـريف للمـتعلمني عنـد اختيـاره             . واألسواق والبورصات 

  .ملوضوعات حال تصميمه للمنهج أو إعداده للكتابا
 

 للمنهج قيم املتعلمني حبيث ال يقدم هلم معلومات، أو قيما ضـد    ويعين مراعاة املؤلف أو املعد    
قيمهم اإلنسانية، وإن كان منها ما يضطر إىل عرضه فعليه اختيار األسلوب واستحـضار الفطنـة                

وبعبارة أخرى على املؤلف أال يهاجم قيم املتعلمني ومعتقدام؛ ألن ذلك سينفرهم مـن              . واللباقة
تطيع بدال من هذا أن يعرض قيم الثقافـة املنـشودة دون مهامجـة قـيم     تعلم اللغة املنشودة، ويس 

  .املتعلمني
 

. أي تنوع موضوعات املكون الثقايف ليكسب الكتاب أو املنهج درجة أعلى مـن التـشويق              



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وص ويدخل ضمن هذا املعيار التنوع يف املفردات، والتنوع يف املوضوعات، والتنوع يف املهام والنص            
فعلى سبيل املثال إن كتابا تتناول موضوعاته معارف متنوعة اال خري مـن كتـاب           . واملعلومات

  .مجيع موضوعاته تارخيية، أو جغرافية، أو قصصية
 

ويشمل هـذا املعيـار القـيم       .  يهتم الكتاب أو املنهج بثقافة اللغة املتعلمة، وحضارة أهلها        
وأن يرتبط احملتوى الثقايف بالواقع واحلاضر، وال يقتصر        . بلد اللغة وتاريخ أهلها   والعادات وجغرافية   

عية التركيز على واقع املتعلم، ومطابقة املكون الثقايف للواقع         قويدخل ضمن معيار الوا   . على املاضي 
  .اتمعي من حيث الصحة، وخلوه من األخطاء العلمية والتارخيية واملعرفية

 

جيب أن يكون حمتوى الكتاب املعريف والثقايف مفيدا للمتعلم، مشبعا حلاجاتـه، وأال يقتـصر        
  . يف أن تنويع املكون يضمن زيادة احتمال فائدتهكوال ش. على مادة لغوية خاوية

  
تني خمتلفـتني،   نقوم يف هذا الشق من البحث بالتطبيق على اجلزء الثالث واألخري من سلـسل             

ويتبني أن إحدامها حترص على أن      . جاءتا لتضع كل منهما منهجها يف تعليم العربية للناطقني بغريها         
الكتاب يف تعلم (، واألخرى )العربية بني يديك(تكون مادا مستمدة من الثقافة العربية واإلسالمية        

  .موضوعاته أميل إىل النهج الغريب عموما) العربية
   

 من خالل احلديث عن كـل مـن رؤيـة         العربية بني يديك  نتناول املكون الثقايف لنموذج     
 للثقافة وأهدافها، واملوضوعات الثقافية اليت تناولتها، مث جماالت الثقافة يف السلسلة، وذلك             السلسلة
  :أيتعلى ما ي

   
وقد .  رؤيتهم للثقافة يف السلسلة حيث جعلوها ضمن أهدافها        العربية بني يديك  لفو  قدم مؤ 

  :أيتمتثلت هذه الرؤية وما ا من أهداف فيما ي
 .تزويد الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة العربية اإلسالمية -١
 .إضافة أمناط من الثقافة العاملية العامة -٢



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 .ة أمناط الثقافة العاملية العامة ألصول اإلسالماشتراط عدم خمالف -٣
  .وقد كان إدراك املؤلفني للتكامل بني األهداف واضحا، ومتحققا يف الكتاب بدرجة كبرية

   

اثنان وثالثون موضوعا، رأى املؤلفون أا متثل الثقافـة         ) العربية بني يديك  (يدرس يف كتاب    
ملوضوعات يف ست عشرة وحدة، وال يتضح تقسيم املوضوعات، ولكنـها           اإلسالمية، وانتظمت ا  

  .رقمت فقط
  ):العربية بني يديك(وهذا جدول مبوضوعات الكتاب 

  
 

     

 ١ 
 ٤-٣ ال يوجد مقال علمي متأدب ديين املعجزة اخلالدة

 ١٩-١٧ ال يوجد مقال علمي متأدب ديين مد حم
  

يوم يف حياة 
 .ناشئ

اجتماعي 
 مقال علمي تربوي

حسن أبوغدة، وهو 
منشور مبجلة األسرة، 

 بتصرف
٢٦-٢٥  

 

 ٤١-٣٩ علي أمحد باكثري مسرحية سياسي .القوي األمني
 ٤٥ 
  .أقلياتنا يف العامل

  
 

  عام
  
 

 
األقليات (من كتاب 

) اإلسالمية يف العامل
 .حملمد علي ضناوي

 

  علي أمحد باكثري مسرحية سياسي .القوي األمني
 ٦٧ 

  ال يوجد مقال علمي متأدب ديين السنة النبوية
  ن هشام، بتصرفسرية اب نص من كتاب ديين عام النجاشي وضيوفه

 ٩٥ 

تربية  األطفال والقراءة
قطب دويب، نشر يف جملة  مقال واجتماع

  األسرة، ونقل بتصرف



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

     

قصص القرآن حملمد  نص من كتاب ديين قصة إبراهيم
  موفق سليمة بتصرف

 ١١٩ 
د ـ جملة األمة ال يوج مقال عام هجرة العقول

 ١٢٠-١١٩ القطرية

شخصية  بالل بن رباح
 نص من كتاب دينية

صور من حياة 
 عبد الرمحن –الصحابة 

 رأفت باشا
١٣٥-١٣٣ 

 ١٣٩ 
طاب نومكم، 
مقال من جملة  عام طاب يومكم

 ١٤٢ -١٤١ ال يوجد الفيصل

  كتابنص من  ديين أخالقي صاحب اجلنتني
 ١٥٦-١٥٥ حممد موفق سليمة قصص القرآن

 ١٦١ 
 ١٦٤-١٦٣ ال يوجد نصوص متفرقة عام نوادر وطرف

نصوص متفرقة من  عام قصص عربية
 ١٧٩-١٧٧ ال يوجد جملة البيان

 ١٩١ 
 ١٩٤-١٩٣ ال يوجد مقال أخالق املساواة احلقة

قصص من كتب  عام وس وعربدر
 ٢٠٩-٢٠٧ مسلم السنة

  

 -عام  الرفق باحليوان
 أخالق

من كتاب من 
 ٢١٦-٢١٥  السباعيىمصطف روائع حضارتنا

 سيدة بين أمية
شخصية 
  تارخيية

  أخالق-
نص من كتاب 
 ٢٣١-٢٢٩ علي الطنطاوي قصص من التاريخ

  

معجم األمثال  عام األمثال العربية
 ٢٣٨-٢٣٧ ال يوجد العربية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

     

 -عام  قاضي اجلريان
 ٢٥٣-٢٥١ حيىي حاجي حيىي قصة أخالق

  

مقال من جملة  اجتماع اخلالفات الزوجية
 ٢٦٠-٢٥٩ حممد لطفي الصباغ األسرة

يف األراضي 
  ة رحل–مقال  ديين املقدسة

 ٢٧٥-٢٧٣ عبد املعني امللوحي يف الة العربية

  
  العالقة بني اآلباء

  نص من كتاب اجتماع واألبناء
  ٢٨٨-٢٨٧ حمفوظ أمني غراب غري حمدد الكتاب

 
  اانني
  نص من كتاب اجتماع 

 ٣٠٣-٣٠١ علي الطنطاوي قصص من احلياة

  

مقال مبجلة الوعي  عام املاء أصل احلياة
 ٣١٠-٣٠٩ ال يوجد اإلسالمي

 ٣٢٥-٣٢٣ وفاء شليب مقال جملة األسرة اجتماع املليون
  

 ٣٣٢-٣٣١ حممد لطفي الصباغ مقال جملة األسرة اجتماع وصية أب

 -ديين  الصياد
 قأخال

نص من كتاب 
 النظرات

مصطفي لطفي 
 ٢٤٧-٣٤٥ املنفلوطي

  

 -اجتماع  من يوميات وليد
 تربية

مقال ـ جملة 
 األسرة

شادي السيد أمحد عبد 
 ٣٥٤-٣٥٣ اهللا

جابر عثرات 
  الكرام
 

 -تاريخ 
 أخالق

نص من كتاب 
  تراثي

الفرج بعد الشدة 
 للتنوخي

  ٣٦٩-٣٦٧ التنوخي

  
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 :يتضح من اجلدول اهتمام املؤلفني بالثقافة اإلسالمية يف كل املوضوعات، ففي موضـوعات        
  .ملصادر الثقافة اإلسالمية ، عرض)٣( والسنة النبوية )٢(، وحممد )١(املعجزة اخلالدة

   

  
 يعرف فيه مبصدر الثقافة اإلسالمية األول، وهو القرآن الكرمي،          املعجزة اخلالدة يف موضوع   

، مع معجزات الرسول األخرى كانشقاق القمر وخروج املاء من           وهو املعجزة اخلالدة للرسول   
بني أصابعه، وغريها، وقد ذهبت كل هذه املعجزات وبقي القرآن الكرمي املعجزة اخلالـدة، وقـد                

والقرآن معجـز بأسـلوبه     . هللا اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله فعجزوا       حبفظه، وحتدى ا   تكفل اهللا   
وألفاظه ومعانيه، وعلومه ومعارفه، ألن القرآن جاء إلصالح عقائد النـاس وعبـادام، وسـائر               

، ويعرف الكتاب بالقرآن املكـي      ونزل القرآن منجما على الرسول بواسطة جربيل        . حيام
  مث مجعه يف عهد أيب بكر الـصديق       الكرمي يف عهد الرسول   واملدين، وخصائصه، وكتابة القرآن     

     مث احتفاظ عمر بن اخلطاب ،            به، وانتقل بعد وفاته إىل بيت ابنته حفصة زوج رسـول اهللا  
                ،ليحفظ عندها، وقد سلمته للخليفة عثمان بن عفان الذي مجع الناس على مصحف واحـد ،

  . ونسخ، وأرسل لألمصار
ضوع مهم جدا لشرحية عريضة من متعلمي العربية من املسلمني وغـري            ولعل اختيار هذا املو   

فهو يفيد املتعلمني املسلمني يف تعريفهم بكتاب اهللا ومكانته يف عقيدة املـسلم، ومفيـد               . املسلمني
للمتعلمني غري املسلمني يف فهمهم لقيمة القرآن يف فكر وحياة اتمع املسلم ومدى تقديرهم له، مث                

ومع ذلك فإن التناول هلذا املوضوع حباجة إىل معرفـة        .  به من سر بالغ وروعة بيان      مبا اختصه اهللا  
  .أثر القرآن يف حياة املسلم وثقافته

  
نسبه، مولده، سفره إىل بـالد الـشام        : ، وهو تعريف بالرسول     حممد  يف موضوع   

بيعتا العقبـة  .. ، واإلسراء واملعراج  وزواجه من خدجية، ومبعثه، أذى قريش له، واهلجرة إىل احلبشة         
وانتصار الدعوة، اهلجرة إىل املدينة، واجلهاد، والوفاة، وهو ما ال يسع املسلم جهله عن نبيه، وهي                 

                                   
  .٤ -٣ ص ،العربية بني يديك  ) ١(
  .١٩ -١٧السابق، ص   ) ٢(
  .٧٠ -٦٩السابق، ص   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . وهو مع املوضوع األول تعريف باإلسالم كتابا ورسوال. املعامل البارزة يف حياته 
ر بوضوح إىل تأثري الرسـول يف حيـاة        وعلى ما للموضوع من أمهية تعليمية بالغة فإنه مل يش         

  .املسلمني، وأم يعيشون بسنته اليت تشكل نسبة كبرية من ثقافة املسلمني احلياتية
  

 باملوضوع السابق مبوضوع السنة النبوية الذي تقدم عليه؛ فيعرف          حممد  يرتبط موضوع   
والسنة النبوية وحـي مـن اهللا،      .  وأفعاله وتقريراته  املوضوع بالسنة النبوية؛ وأا أقوال الرسول     

واتباع سنة الرسول واجب، واهتم املسلمون حبفظ       . وهي املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن الكرمي      
صـحيح  : وحوت السنة النبوية كتب كثرية؛ من أمههـا       . السنة النبوية وتدوينها منذ وقت مبكر     

عض األحاديث النبوية، منـها أركـان اإلسـالم         وعرض املوضوع لب  . البخاري، وصحيح مسلم  
 مـن األمـراض،     والتـداوي اخلمسة، والدعوة لألخالق، والتعاون بني الناس، وحقوق اجلريان،         

  .واإلتقان يف العمل، وقيمة الصدق، وحب األهل وإسعادهم، وغري ذلك
  

 ثقافة املسلمني، فالسنة مـصدر      ورد موضوع السنة يف السلسلة بوصفه موضوعا متصال مبصادر        
وهلا أثر كبري يف حيـاة املـسلمني، وسـلوكيام ومظهـرهم،            . مهم من مصادر الثقافة اإلسالمية    

  . وأخالقهم، فكل ذلك أسوم فيه هو الرسول
وكان املؤلفون مدركني ملصادر الثقافة اإلسالمية، وإن مل يذكروا مصطلح مـصادر الثقافـة             

  .اإلسالمية
  

تويل السلسلة موضوع األخالق اإلسالمية أمهية كبرية بعد مصدر الثقافة اإلسالمية، وهو بعد             
  :حاضر يف كثري من املوضوعات، وهذه أهم موضوعات األخالق

 )٥ (، ودروس وعرب  )٤(واملساواة احلقة ) ٣(وقصص عربية    ،)٢ (ونوادر وطرف )١ (صاحب اجلنتني 

                                   
  .١٥٦-١٥٥السابق، ص   ) ١(
  .١٦٤-١٦٣السابق،   ) ٢(
  .١٧٩-١٧٧السابق،   ) ٣(
  . ١٩٤-١٩٣السابق،  ) ٤(
  ٢٠٩-٢٠٧السابق،   ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 )٦ (ووصية أب ) ٥( واملليون   )٤(، واانني   )٣(، وقاضي اجلريان  )٢( وسيدة بين أمية   ،)١(والرفق باحليوان 
  . )٨( وجابر عثرات الكرام٧((والصياد 

ويعين ذلك أن ا ثالثة عشر موضوعا يف األخالق اإلسالمية، واملعاملة، حملورية األخـالق يف        
كـدروس  : ني، أو من الـسنة  كصاحب اجلنت : حياة املسلمني، وبعض هذه املوضوعات من القرآن      

كسيدة بين أمية وجابر عثرات الكرام، وبعضها قـصص يرويهـا مـشاهري      : وعرب، أو من التاريخ   
  .الكتاب
  

 )١٠(واألطفال والقراءة ) ٩(يوم يف حياة ناشئ     : ويرتبط ذا اال املوضوعات االجتماعية، مثل     
 )١٥( واملليون )١٤(اانني  ) ١٣(العالقة بني اآلباء واألبناء   ) ١٢(زوجية   واخلالفات ال  )١١(وقاضي اجلريان   

  .)١٧( ومن يوميات وليد)١٦(ووصية أب

  

                                   
  ٢١٦-٢١٥السابق،   ) ١(
  ٢٣١-٢٢٩السابق،   ) ٢(
  ٢٥٣-٢٥١السابق،   ) ٣(
  ٣٠٣-٣٠١السابق،    )٤(
  ٣٢٥-٣٢٣السابق،   ) ٥(
   ٣٣٢-٣٣١السابق،   ) ٦(
  ٢٤٧-٣٤٥السابق،   ) ٧(
  ٣٦٩-٣٦٧السابق،   ) ٨(
  .٢٦-٢٥السابق،  ) ٩(
  .٩٧السابق،   ) ١٠(
  .٢٥٣-٢٥١السابق،   ) ١١(
  .٢٦٠-٢٥٩السابق،   ) ١٢(
  .٢٨٨-٢٨٧السابق،   ) ١٣(
  .٣٠٣-٣٠١السابق،   ) ١٤(
  .٣٢٥-٣٢٣ السابق،  ) ١٥(
  .٣٣٢-٣٣١السابق،   ) ١٦(
  .٣٥٤-٣٥٣لسابق، ا  ) ١٧(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 حيث يرسم املؤلف ما جيب أن يكون عليـه يـوم            يوم يف حياة ناشئ   ويظهر يف موضوع    

، وكيفية النوم، مستنا    املسلم، من طلوع الفجر حىت النوم، بني الصالة واألذكار والعمل، والرياضة          
ويوم املسلم بالشكل املوضح يظهر ثقافة املسلم، ولو رسم يوم غري املـسلم         . بذلك برسول اهللا    

  .لظهر الفرق، والسبب يف ذلك هو اإلسالم عقيدة وشريعة وثقافة
ويف موضوع األطفال والقراءة يوجه االهتمام لتحبيب األطفال يف القـراءة، وأـا مفتـاح               

مرحلـة  : ومن أهم أسباب تقدم األمم، ويعرض ملراحل عادة تعليم األطفال القراءة، وهي           املعرفة،  
التناول باأليدي، مرحلة تسمية األشياء، مرحلة حب القصص القصرية السهلة، مرحلة البحث عن             
املعاين، مرحلة القصص ومالحظة احلروف، مرحلة إدراك العالقة بني النص والـصورة، مرحلـة              

ت الرئيسة يف القراءة، مرحلة ازدياد قدرة الطفل على االنتباه، ومعرفة البيئة احمليطة             اكتساب العادا 
ويعكـس  . به، مرحلة التحول الواضح من اخليال إىل الواقع، مرحلة التقليل من القصص اخلياليـة             

  .املوضوع اهتمام اتمع ذه املرحلة العمرية والتركيز على استغالهلا
نب تربوية وأخالقية، وهو تبصر طيب بأمهية التربية االجتماعيـة،          ويف هذه املوضوعات جوا   

  . سالمة اتمع وسعادة أفرادهيفيؤثر ذلك س حيث
  

اختار )) 1القوي األمني اهتم املؤلفون باجلانب السياسي وفق التاريخ اإلسالمي، يف موضوع          
ر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب خلالفة أيب بكر         فيه املؤلفون القالب املسرحي األديب يف كيفية اختيا       

الصديق، هذا املوضوع هو املشهد األول من املسرحية، والقوي األمني هو عمر بن اخلطاب، واسم               
فموضوع املـسرحية سياسـي،     . املسرحية توضح أن صفتني البد من توافرمها ملن يلي أمور الناس          

حلاكم السابق ملن يراه صاحلا من املسلمني، ويف هذا      حيث يبني طرق اختيار اخلليفة، ومنها ترشيح ا       
املشهد حوار بني أيب بكر وعمر يف مشاورته يف اختياره خليفة له، وموافقة عمر بعد رفض علـى                  

  .الترشيح
واملشهد الثاين من مسرحية القوي األمني لعلي أمحد باكثري، ويكمل به املؤلف عرض الصديق              

عثمان بن عفـان، وعلـي بـن أيب    : الفته، فاستشار الصديقأيب بكر لترشيح عمر بن اخلطاب خل    
                                   

  .٢٦-٢٥السابق،   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

طالب، وعبدالرمحن بن عوف، وسعيد بن زيد، وأسيد بن حضري، وطلحة بن عبيداهللا، وأمجعـوا               
على رجاحة االختيار، وهكذا يؤسس الصديق هلذه الطريقة يف اختيار احلاكم، الترشيح مث عـرض               

  .الترشيح على كبار القوم وأهل احلل والعقد
وهذا املوضوع يكشف اخلصوصية اإلسالمية يف احلكم، وصور اختيار احلـاكم وشـروطه،             
ودور أهل احلكمة واملشورة، واحلرص على مصاحل األمة، ومراقبة اهللا يف أمور املـسلمني، وجتـرد                

  . وكلها أمور أظهرها املشهد املسرحي- قدر املستطاع -كبار الدولة من اهلوى 
  

اهتم املؤلفون ببعض املوضوعات العامة اليت تنظم حياة املسلمني، ويفترض معرفتها من قبـل              
، يعـرض  )١(أقلياتنا يف العامل، مثل موضوع من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم    من قبيل    كل مسلم 

ـ     ح أسـباب  املؤلف ملوضوع يهم املسلمني؛ وهو معرفة أحوال األقليات اإلسالمية يف العامل، فيوض
مشكالت عند ممارسة العبادة، املشكالت املتعلقـة بقـضايا األحـوال           : اهلجرة، وأهم مشكالم  

  .وهو من املوضوعات العامة، وغري املتداولة. الشخصية، مشكلة التعليم، املشكالت االجتماعية
وقـصص  ) ٣(ونوادر وطرف  ،)٢(طاب نومكم طاب يومكم   ومن املوضوعات العامة كذلك     

  :)٦(واملاء أصل احلياة  ،)٥(واألمثال العربية ،)٤(عربية
  

اعتىن املؤلفون كذلك باملوضوعات والشخصيات الدينية، وما تدل عليه مـن دالالت وعـرب    
، ويشرح اهلجرة إىل احلبشة، وأسـباا، وتارخيهـا،        )٧(النجاشي وضيوفه ودروس؛ مثل موضوع    

سلمني للحبشة، وإرساهلم لعمرو بن العاص إلعادة املسلمني        ورد فعل قريش عندما عرفوا جرة امل      
واملقابلة بني وفد قريش والنجاشي واملسلمني، وما دار يف هذه املقابلة، وفـشل             . لردهم عن دينهم  

                                   
  .٤٧السابق،   ) ١(
  .١٤٢ -١٤١ق، الساب  ) ٢(
  .١٦٤-١٦٣السابق،   ) ٣(
  .١٧٩-١٧٧السابق،   ) ٤(
  .٢٣٨-٢٣٧السابق،   ) ٥(
  .٣١٠-٣٠٩السابق،   ) ٦(
  .٨٣السابق،   ) ٧(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

واملوضوع تارخيي عام، ملعرفة جهاد املسلمني األوائـل يف محايـة   . سفارة قريش يف إعادة املسلمني   
النتصار، واهلجرة من أرض القهر إىل أرض العدل، وغري ذلـك مـن             عقيدم، واألخذ بأسباب ا   

  .الدروس
، ، وهو جد نبينـا    فيعرض أليب األنبياء إبراهيم      ،)١(وكذلك موضوع نيب اهللا إبراهيم    

فنشأ بني قوم يعبدون األصنام، واختاره اهللا لنشر الدين الصحيح، فبدأ يدعو لعبادة اهللا، ودعا أبـاه       
وته، وأمره جره وتركه، فحطم إبراهيم األصنام ليِري قومه أا ال تضر وال             إليها، فأعرض عن دع   

تنفع، واحلكم عليه باإلحراق بالنار، وحتول النار إىل برد وسالم عليه، وحواره من امللك النمـرود،     
مث زواج إبراهيم من هـاجر،      . ومروره بقوم يعبدون النجوم، فحاورهم وناقشهم يف فساد عبادم        

وهو مـن املوضـوعات     .  إمساعيل، وذهاب األسرة إىل مكة املكرمة، وبناء الكعبة املشرفة         وإجناب
املؤثرة يف ثقافة املسلم، وعبادته، فعبادة احلج تقوم على قصة إبراهيم وهاجر وإمساعيل، كما أن بناء           

ومثـل  . هيمإبراهيم وإمساعيل للكعبة أصبح هو النموذج يف البناء، فيقال بناء الكعبة على بناء إبرا             
  .)٣(يف األراضي املقدسة ، و)٢(بالل بن رباح املوضوعني السابقني موضوع

 وهي مبنظور الثقافـة اإلسـالمية   العربية بني يديكهذه هي املوضوعات اليت حواها كتاب     
حمدودة، وكان ميكن االستغناء عن موضوعات، ووضع ـ بدال عنها ـ موضوعات أخرى أهـم،    

  .كما سيأيت بيانه
ويتضح من خالل املوضوعات االعتماد على املوضوع، وليس على شهرة الكتـاب، فهنـاك       

، والسنة النبوية، وهجـرة العقـول،       املعجزة اخلالدة، وحممد    : موضوعات مل يسم كتابها، مثل    
وطاب نومكم طاب يومكم، ونوادر وطرف، وقصص عربية، واملساواة احلقة، واألمثال العربيـة،             

احلياة؛ أي عشرة موضوعات بال ذكر مؤلف، فاملوضوع ـ إذن ـ هو املهـم، وهـو     واملاء أصل 
  .املقصود
  

قدم النموذج كثريا من موضوعاته من خالل النصوص األدبية، وقد متثل الكتاب املـشهورون      

                                   
  .١١١السابق،   ) ١(
  .١٣٥-١٣٣السابق،   ) ٢(
  .٢٧٥-٢٧٣السابق،   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مصطفي لطفي املنفلوطي، وعلي الطنطاوي، وعلي      : الذين استخدم النموذج نصوصهم يف كل من      
د باكثري، واعتمد املؤلفون على املقاالت، واألخذ من الكتب التراثية، ومل يـذكر الـشعر يف                أمح

وأورد املؤلفون نـصا مـسرحيا هـو    . الكتاب إال قليال، وكذلك تاريخ األدب العريب أو شعراؤه     
  . لعلي أمحد باكثريالقوي األمنيموضوع 

يد، لفاطمة بنت عبد امللك، زوج      ومل ختل املوضوعات من موضوع عن املرأة، وهو منوذج ج         
  .اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز

وهكذا يكون املكون الثقايف هو اهلدف األبقى من تعلم أي لغة، فاللغة ال تطلب لذاا، ولكن        
اللغة نافذة ألمة، ولثقافتها، وما أُمرنا بتعلم لغات الناس إال لنستفيد منها، ونتعارف ا، واحلكمـة           

  .ن، يطلبها أنى تكونضالة املؤم
ويف النموذج السابق حاول مؤلفوه أن يقدموا فيه ـ لطالب مسلمني ـ بعضا مـن ثقافـة     
اإلسالم وفق ما رأوه، وهو منوذج قابل للحذف والتعديل والتطوير، ولن يكون هناك منوذج ثابت،               

  : يتلنحو اآلولكن لعمل منوذج قريب من التكامل، يتعني أن جيمع بني موضوعات بعينها على ا
o أن توضع موضوعات ملصادر الثقافة اإلسالمية.  
o موضوعات يف مقومات الثقافة اإلسالمية.  
o السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلداريكالنظام(. جماالت الثقافة اإلسالمية (  
o                 أن تعد مواد علمية خمتصرة ووافية هلذا الغرض، فتعطي معلومات كثرية يف لغـة سـهلة

جدت موضوعات جاهزة لتحقق الغرض السابق فال حرجودقيقة، وإن و.  
  

 من خالل احلديث عن كل من رؤية        الكتاب يف تعلم العربية   نتناول املكون الثقايف لنموذج     
السلسلة، وذلك   للثقافة وأهدافها، واملوضوعات الثقافية اليت تناولتها، مث جماالت الثقافة يف            السلسلة

  :يتعلى النحو اآل
   

أعلن مؤلفو الكتاب عن تصورهم للمكون الثقافية من خالل حديثهم عن األسس املنهجيـة              
  :ودور املكون الثقايف يف هذا اجلزء من الكتاب، وهي

غة أجنبية أخـرى، أال وهـو   أن املستهدف يف تعلم اللغة العربية هو املستهدف يف تعلم أية ل          -١



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

الوصول إىل مستوى أبناء اللغة املتعلمني، ووصول قلة من دارسي اللغـة العربيـة إىل هـذا          
املستوى ال ينفي الفكرة، بل يدعمها، فكما حيدث يف تعلم كل اللغات األجنبية، ال يتجاوز               

 الثقايف واإلعداد   املستوى املتقدم إال عدد حمدود من الطالب؛ تتوفر لديهم عناصر االستعداد          
  .اللغوي، والقدرات الشخصية

التعامل مع مستويات اللغة املختلفة وتعريضهم إليها، وختصيص قسم خاص لنـصوص مـن           -٢
التراث؛ فعلى الرغم من أن العربية املعاصرة هي األكثر شيوعا واستخداما يف واقع اللغة، فإن               

 كما أا عنصر فاعل يف التكـوين        ، مكون أساس يف تطور العربية املعاصرة،      التراثعربية  
  .اللغوي والثقايف ألبناء اللغة املتعلمني

توزع مادة اجلزء الثالث على عشرة دروس تتناول جمموعة متنوعة من املوضوعات اليت تتصل               -٣
  .بالثقافة واتمعات العربية

استثمار اهتمام الطالب بقضايا وشخصيات ومؤسسات خمتلفة وحثهم على إجراء أحبـاث             -٤
صرية حوهلا يقومون بتقدميها داخل الفصل مع التركيز على استخدام املفردات والعبـارات             ق

  .اجلديدة
تكليف الطالب مبهام البحث والعرض والتحليل لبعض املقاالت اإلضافية حول العوملـة، أو              -٥

اإلسالم السياسي، أو اإلعالم الغريب، أو أن يتابع ويبحث عما كتب حول بعض الكتابـات           
املعروفة على الساحة الفكرية من عرض أو نقد من قبيل أعمال فوكاياما أو هنتجتون              الغربية  

  .أو فريدمان، أو غريهم
أما خبصوص نصوص القراءة للفهم؛ فيوضع دائما يف االعتبار أن هدفها األساس والتـدريب               -٦

 لدراسـة كـل     نصوص أساسية على القراءة وتطوير إستراتيجيات الفهم دون حتويلها إىل         
  .فردات والقواعد املتضمنة فيهاامل

ين األول والثـاين قـد   أوفيما يتصل بالثقافة جاءت اإلشارة إىل أنه بالرغم من أنه يف اجلـز            -٧
خصص قسم للثقافة يف كل درس؛ فإن هذا مل يكن إال حماولة للتشديد على أمهيـة البعـد                  

م املؤلفون بتخـصيص    الثقايف يف التكوين اللغوي، وليس فصال بينهما، ويف هذا اجلزء مل يق           
أجزاء خاصة بالثقافة يف كل درس إال حني احتاج النص إىل إضاءات ثقافية ضرورية لفهمه،               
ذلك ألن قدرة الطالب يف هذه املرحلة تتيح له إدراك البعث الثقايف الكامن يف النـصوص،                



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

قـراءة   أو يف ال   األساسيووجدوا أنه البد من اختيار مواد القراءة، سواء كانت يف النص            
  .للفهم، ومتثل قدر اإلمكان واقع املشهد الثقايف العريب يف األقطار املختلفة

هـشام  : ويضم هذا اجلزء مقاالت أو كتابات لنخبة من املثقفني العرب البارزين، من أمثال             -٨
شرايب، وأمحد عبد املعطي حجازي، وفهمي هويدي، ويوسف إدريس، وعبد الرمحن منيف،            

 عابد اجلابري، وحممد الرميحي، مبا تطرحه من قضايا وأسئلة على           ونوال السعداوي، وحممد  
  .املثقف العريب

 فليست األصلية جمرد اختيار لنصوص كتبـها        األصليةويرتبط هذا أعمق االرتباط مبفهوم       -٩
أبناء اللغة؛ بل هي فوق هذا متثيل لواقع اللغة والثقافة، وليس هناك من شك يف قدرة الطالب               

 النصوص واالستمتاع ا، حبكم أم طالب جامعيون ناضجون فكريـا           على فهم مثل هذه   
  .وثقافيا

  ٣ الكتاب يف تعلم العربية، جأساس التقسيم يف كتاب
   


 

 
     

 ١ 
فض االشتباك مع 
مقال جريدة الشرق  سياسي معاصر احلالة اإلسالمية

 ١٦-١٥ فهمي هويدي األوسط

هذا املد اإلسالمي إىل 
  نص من كتاب سياسي معاصر أين؟

 ٣٥-٣٤  أبو ادأمحد كمال حوار ال مواجهة

 ٣٨ 

 اجتماع –فكر  القضاء والقدر
 ٥١    ديين-

  أدب حنو مسرح مصري
 

  نص من كتاب
 ٥٦-٥٤ يوسف إدريس حنو مسرح مصري

شخصية جحا يف 
 عام الثقافة العربية

من مقالة منوذج جحا 
كحامل السخرية 
اتمع من أوضاعه 

 العامة
 ٧٠ خرصقر أبو ف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

     
 ٧٢ ندمي كامل نوادر جحا وقراقوش عام من نوادر جحا

 ٧٩ 

كمني اإلعالم 
 األمريكي

 -إعالم 
 عالقات

  نص من كتاب
أمريكا الوجه اآلخر 

١٩٩١ 
 ٩٧-٩٥ ليلى أبو زيد

  اجلمر والرماد
 

عالقات ـ 
سرية ذاتية 

 معاصرة

  نص من كتاب
 ١١٢-١١٠ هشام شرايب اجلمر والرماد

عالقات ـ   كتاب االعتبارمن
 سرية ذاتية قدمية

نص من كتاب 
 ١١٦-١١٥ أسامة بن منقذ االعتبار

 ١١٧ 

أمحد عبد املعطي  مقال أدب هل مات الشعر
 ١٣٧-١٣٥ حجازي

كتب متنوعة  أدب عصور األدب العريب
 -١٤٥ منوعة ودواوين شعر

١٥٢ 
 ١٦٧ 

 -اجتماع  يف البدء كان النفط
 اقتصاد

من كتاب الدميقراطية 
  أوال

 الدميقراطية دائما
 ١٨٢ -١٨٠ عبد الرمحن منيف

الوجه احلقيقي لألزمة 
 السياسية يف اجلزائر

 -اجتماع 
 اقتصاد

مقال من جريدة 
 ١٩٣-١٩٢ علي إبراهيم الشرق األوسط

 ١٩٥ اجلاحظ ءمن كتاب البخال أدب من كتاب البخالء
قصائد من كتاب 

 صنعاء
أدب ـ شعر 

 ١٩٧ عبد العزيز املقاحل من كتاب صنعاء التفعيلة

 ٢٠٠ 
أوقفوا هجرة مسيحي 

 الشرق
 - جمتمع –دين 

 أقليات
مقاالت من ملحق 

 ٢١٥ مؤلفون مسيحيون جريدة النهار

 - جمتمع –دين  حالة قبط مصر
 أقليات

مقال من ملحق 
 ٢٣٠-٢٢٩ ميالد حنا ريدة النهارج

 ٢٣٢-٢٣١  نص مقدس  جمتمع–دين  من الكتاب املقدس



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

     

مقابلة مع راشد 
 الغنوشي

 - جمتمع -دين
 سياسة

مقابلة من كتاب 
العلمانية واملمانعة 

 اإلسالمية

  راشد الغنوشي
 ٢٣٦-٢٣٤ 

مقابلة خاصة مع ابن 
 نوح

أدب ـ شعر 
    التفعيلة

 ٢٤٠ 
 ٢٥٥    اجتماع-لغة العامية اخلليجيةمن 

  بنت امسها تفاحة
 

   جمتمع- أدب 
 قصة قصرية

  قصة قصرية من جمموعة
 ٢٥٧ حنان الشيخ وردة الصحراء

فكر ـ سياسة  فونيةوجوائز الفرانك
  نبيل شليب مقاالن ـ جملة الة  اجتماع-

 ٢٧٣ 
شكاوى املثقف 
س والفالح حتت مش

 الشرق
 ٢٨٧ حليم بركات  اجتماع معاصر

 ٢٩٦ جالل أمني   سياسية-فكر العوملة ووظيفة الدولة

أدب ـ قصة  رسالة إىل إيلني
 ٣٠١ الطيب صاحل قصة قصرية قصرية

وحيدا يف ليلة رأس 
 السنة

أدب ـ شعر 
 ٣٠٥ مسيح القاسم  التفعيلة

 ٣٠٨ 

أدب ـ قصة  قصة اخليل والليل
 ٣٢٤ سهام بيومي قصة قصرية ةقصري

تعليق نوال السعداوي 
على كتاب اإلسالم يف 
 األسر للصادق النيهوم

 النقد -فكر
 ٣٣٢ نوال السعداوي  الفكري

من كتاب بالغات 
 ٣٣٨ ابن طيفور نص تراثي  اجتماع- أدب  النساء

 ٣٤٣ 
 ٣٥٧ حممد الرميحي  فكر حتوالت قرن عريب

  قبل املاضياملست
 ٣٦٦ حممد عابد اجلابري  فكر بني األنا واآلخر



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

     
من مقدمة ابن 

 ٣٧٣ ابن خلدون نص تراثي فكر خلدون

 شعر –أدب  حدث يف أرضي
  ٣٧٦ حممد الفيتوري شعر التفعيلة التفعيلة

   
        ف على بعض اا املؤلفـون،       من خالل اجلدول السابق ميكن التعر االت الثقافية اليت اعتىن

  : ومن أمهها
 

 

  .اإلسالم والسياسة -١
  .بني التراث الكالسيكي والشعيب -٢
  .العرب والغرب -٣
  .مع الشعر العريب -٤
  .بيةمع التطور والتنمية يف اتمعات الغر -٥
  .الدين واتمع -٦
  .آداب وفنون -٧
  .بني االنتماء واالغتراب -٨
  .رؤى نسائية -٩

  .املستقبل املاضي - ١٠
 

 ال السياسيوهو املوضوع األول: ا .  
 ال االجتماعييتضح يف املوضوعات اخلامس والسادس والثامن والتاسع: ا.  
 يف املوضوعني الرابع والسابع: ال اآلداب والفنونجم .  
 ال الفكرييف الثالث والعاشر: ا. 
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
كان االهتمام فيه مبا يطلق عليه اإلسالم السياسي ـ دون مناقشة املصطلحات؛ ألن هذا ليس  

التناول بطريقـة  أمحد كمال أبو اد، وفهمي هويدي، ومها متفقان يف : موضعه ـ والكاتبان مها 
والنصان يثريان  . هادئة، فأصل دراستهما كان القانون، ومن مث حياوالن اإلملام بالظاهرة دون انفعال           

من األسئلة أكثر ما جييبان عنها، ويرصد الدكتور أمحد كمال أبو اد ظـاهرة املـد اإلسـالمي                 
  .وأسبابه ومظاهره وسلبياته بشكل دقيق وموجز

  
هو الغالب على الكتاب، وأعطى منوذجا من آسيا، وهو أثر النفط على منطقـة اخللـيج،                و

ـَّم له ا، وإن كانت جـديرة باملناقـشة،                 وللكاتب عبد الرمحن منيف ملحوظات نقدية ال يسل
  .والنموذج األفريقي يف املشكلة اجلزائرية، اقتصادي واجتماعي

  
عن املسيحيني يف بالد املشرق، والربط بني املشكلة واإلسالم الـسياسي           ورد موضوع الدين    

املعاصر، وكثري مما جاء باملوضوع من معلومات، قابل للرد واملناقشة، واختصار املشكلة الدينيـة يف   
أوضاع املسيحيني فيه خلل منهجي، وكأن املطلوب هو تصوير أشياء بعينها، جاهزة، لدى الدارس              

 معه، ويف ذلك إضرار بالدارس، وخباصة أن كل األوراق كتبها مسيحيون، وهذه             وميكن أن تستمر  
حممـد  . القضية كتب فيها مسلمون كثريون بشكل متزن، كما فعل املستشار طارق البشري، ود            

 الفقي، ومن مث كان جيب عرض وجهيت النظر، ال أن يكون األمر وكأنه              ىمصطف. سليم العوا، ود  
  . مؤلفو الكتابموجه باجتاه معني أراده

واستمرارا يف حالة اتمع العريب فيما خيص املسألة السياسية االجتماعيـة وهـي الظـاهرة               
ولكن مازالت  . اإلسالمية كان احلوار مع راشد الغنوشي، وهو من أعالم الظاهرة، وخربته معروفة           

  .بداية يف التوتراملشكلة يف الضغط على الظاهرة اإلسالمية من باب السياسة، تضع القضية منذ ال
نوال السعداوي  . ويفرد الكتاب موضوعا عن رؤى النساء وإبداعان، ووقع االختيار على د          

  .مع ما تثريه من خالفات، بالرغم من وجود مبدعات أوضح إبداعا، وأهدأ طرحا، وأكثر وتفهما
  

 وحديثـه، وبالقـصة القـصرية،    أظهر الكتاب اهتماما كبري باإلبداع األديب، الشعر قدميـه       



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

واملوضوع اآلخر  ) ١( للكاتب يوسف إدريس   حنو مسرح مصري  وبالظواهر األدبية، ومنها موضوع     
هل مات الشعر؟٢( ألمحد عبد املعطي حجازي .(  

) ٣( للشاعر اليمين عبد العزيز املقاحل     قصائد من كتاب صنعاء   أما شعر التفعيلة فاختاروا عليه       

 خاصة مع ابن نوح للشاعر املصري أمل دنقل، وقصيدة قارئة الفنجـان للـشاعر               مقابلة وقصيدة
ومـن  .  للشاعر الفلسطيين مسيح القاسـم وحيدا يف ليلة رأس السنة السوري نزار قباين، وقصيدة     

  . للطيب صاحلرسالة إىل إيلني حلنان الشيخ وقصة بنت امسها تفاحةالقصة القصرية 
 معربة عن ثقافة اتمع العريب املعاصر، وفق ما يراه مؤلفو الكتـاب،             وهذه النماذج اإلبداعية  

ولكنها رؤية أحادية، الجتاه، أو اجتاهات بعينها، وخباصة وأم عددوا النصوص، ومن مث فأمـامهم               
  .فرصة كذلك ألن يعددوا االجتاهات لتمثل ـ قدر اإلمكان ـ احلركة اإلبداعية العربية

  
رض فيه لعالقة العرب بالغرب، وفيه ثالثة نصوص، كلها نقد شديد للغـرب، ففـي               وقد ع 

نقد لإلعالم األمريكـي، وحتكـم اللـويب        ) ٤ ( لليلى أبو زيد    كمني اإلعالم األمريكي   موضوع  
الصهيوين فيه، وجهل األمريكي مبا يدور حوله يف العامل، لدرجة أنه ال يعرف نيب اإلسـالم، أمـا                 

 هلشام شرايب، فهو سرية ذاتية، فيها يعرض شرايب ملعاملة ضباط االحتالل            الرماداجلمر و موضوع  
غمرين الشعور نفسه بالكره والنقمة على األجنيب       له بصورة مهينة جدا، وتأثري ذلك فيه، وإعالنه         

  .)٥ (الذي كان حيقرنا يف أرض وطننا بسبب وبدون سبب
ومل . أناس يضمرون له كل هـذا الكـره     وهو نص شديد الوقع على رجل أجنيب يدرس لغة          

ففيه كذلك نقد اجتمـاعي للعـادات والتقاليـد     ،)٦(خيرج نص أسامة بن منقذ يف كتاب االعتبار    
  . الصليبية، ووصف الصليبيني بعدم الغرية على نسائهم

فهذه االختيارات كلها نقد للغرب، يف حني هناك نصوص عديدة يف كتب الرحالت وكتب              
                                   

  . ٥٦-٥٤ ص ، صالكتاب يف تعلم العربيةكرستني بروستاد وآخران،   ) ١(
  .١٣٧-١٣٥ ص السابق،  ) ٢(
  .١٩٧السابق، ص   ) ٣(
  .٩٧-٩٥ص ص السابق،   ) ٤(
  .١١٢السابق، ص   ) ٥(
  .١١٦-١١٥ ص  صالسابق،  ) ٦(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

فيض مدحا صادقا وتقوميا حمايدا للغرب كانت أوىل من هذه النصوص اليت تعطـي              السري الذاتية ت  
  .انطباعا بالعداء

، للكاتـب   )١(حتوالت قرن عـريب   ويف موضوع املستقبل املاضي موضعان فكريان، األول        
  .الكوييت حممد الرميحي، وفيه رصد باختصار دقيق للمكتسبات واخلسائر العربية يف القرن

 



 
   

القضاء والقدر، اجتهاد، تشريع،  األلفاظ الدينية
 .أولويات

، القرآن، األحرف السبعة، إعجاز
سورة، عقائد، فرائض، مكي، مدين، 
منجم، يوم القيامة، أدعية، أذكار، 

 .جد، الرحم، إميان

 األلفاظ السياسية
الشأن اإلسالمي، الثورة اإلسالمية، 

أصويل، احلالة اإلسالمية، الدميقراطية، املد 
 .اإلسالمي

القوي، األمني، السمع والطاعة، 
 .خليفة، رسول اهللا، الفيء، يستشري

 أللفاظ األخالقيةا
احلوار، تدرج يف معاملة، شقاق، 

خصومة، تبادل االامات، االغتراب، 
 .االنتماء

آداب الطريق، إحسان، بركة، أطعم، 
 .مسح، قيم، انفعال

 األلفاظ االجتماعية
هجرة مسيحيي الشرق، قبط، التطور، 
صناعة نفطية، النظرة للعمل، اتمعات 

 متعارضة، احلديثة، طبيعة األسرة، قوى
 .التناقض

إفشاء السالم، إحسان، إسكايف، 
 .التوتر، أمثال، أفرج، يرشد

هجرة العقول، أوطان، حاجات،  املياه اجلوفية األلفاظ العامة
 .ظاهرة

املستقبل العريب، األمركة، مسرح،  األلفاظ الثقافية
 .حتوالت

مفاهيم، حصيلة، مفاتيح، مرونة، 
  .ظواهر

  

                                   
  .٣٥٧السابق، ص   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 

ة ل بعض اخلالصات واالستنتاجات اليت بدت لنا من خالل حتليلنا لكل من سلس أيتنقدم فيما ي  
  العربية بني يديك   ولسلسلة    الكتاب يف تعلم العربية .     ويهمنا من هذه اخلالصات واالستنتاجات

  :ما له عالقة باملكون الثقايف موضوع البحث
       وأن اللغة ظاهرة ثقافية معقدة، وليست قواعد صوتية      أقر الكتابان بالدور الثقايف يف تعلم اللغة ،

 . املهتمنيوصرفية وحنوية ومعجمية، كما يراها بعض
           مل يتفق الكتابان يف منهج التقسيم، فجاء الكتاب التراثي  العربية بني يديك     علـى شـكل

وحدات، ا موضوعات ليس بينها رابط، ولكن يف النهاية شكل الكتاب مبوضوعاته جانبـا              
 إىل قضايا كـربى، داخلـها     الكتاب يف تعلم العربية   مهما من الثقافة اإلسالمية، بينما قسم       

نصوص يف املوضوع، وهي موضوعات حاولت تغطية الواقع العريب يف بعض جوانبه واجتاهاته             
 .االجتماعية والسياسية

    غطى كتاب  العربية بني يديك         لقـرآن   موضوعات متثل مصادر الثقافة اإلسـالمية وهـي ا
 .والسنة

          كما تناولت بعض أهم مظاهر الثقافة اإلسالمية املتمثلة يف األخـالق، واحليـاة االجتماعيـة
 .اإلسالمية

        واعتنت باجلانب السياسي يف اختيار موضوع   عمر بن اخلطاب خليفة   وموضوع ،  القـوي
 األمني

           ـ ثري مـن مسـات     وهناك موضوعات ثقافية عامة مشلت القصص واألمثال العربية، وفيها الك
 .اإلنسان العريب

            ومل . وكذلك اهتم الكتاب بالشخصيات التارخيية والدينية كسيدنا إبراهيم، وبالل بن ربـاح
يغفل الكتاب منوذج املرأة يف شخصية فاطمة بنت عبد امللك وزوج عمر بن عبـد العزيـز،                 

 .وكيف عاشت مع زوجها يف ثرائه ويف زهده
   أما   الكتاب يف تعلم العربية قد أغفل متاما مصادر الثقافة العربية؛ إذ ال توجد فيه آية قرآنية             ف

، وال ولكن أكثر النـاس ال يعلمـون  واحدة، والوارد هو جزء من آية تكرر أحد عشر مرة        
يوجد يف الكتاب حديث نبوي واحد، وعندما أراد املؤلفـون االستـشهاد بـنص مقـدس                



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

افة إىل ذلك االستشهاد بالقرآن إىل جانـب        استشهدوا بالكتاب املقدس، وكان األوفق باإلض     
 .الكتاب املقدس، وكالمها مصدر ثقايف ألتباعه

  تتوزع موضوعاتالكتاب يف تعلم العربيةعلى أربعة حماور ثقافية  :  
 
  .وهو يف املوضوعات اخلامس والسادس والثامن والتاسع: واحملور االجتماعي

  .يف املوضوعني الرابع والسابع: اآلداب والفنونوحمور 
 

    يعتمد كتاب  العربية بني يديك           على املوضوع، وليس على شهرة الكاتب، بينمـا اعتمـد 
 على شهرة الكاتب مع املوضوع، وأورد مـشاهري الكتـاب          الكتاب يف تعلم العربية   كتاب  

اال ونساء، من أمثال هشام شرايب، وأمحد عبد املعطي حجازي، وفهمـي  العرب الليرباليني رج 
هويدي، ويوسف إدريس، وعبد الرمحن منيف، ونوال السعداوي، وحممد عابـد اجلـابري،             

  .وحممد الرميحي
    يعد كتاب  العربية بني يديك      األقرب لتقدمي الثقافة اإلسالمية قدميا وحديثا، لكنـه أمنـوذج 

  .ملطلوب عمل أمنوذج لغري املسلمني، أو أمنوذج يصلح لالثنني معاللطالب املسلمني، وا
، فهو حمصور يف واقع عريب ضيق، ومن خالل موضوعات       الكتاب يف تعلم العربية   أما كتاب   

معينة، ومن زاوية معينة داخل املوضوع، وهو لذلك يناسب من يريد متابعة الواقع العـريب، مثـل               
ا للثقافة اإلسالمية، فتقدمي مشاكل جمتمع شيء، وتقدمي        قدم أمنوذج اإلعالميني، لكنه ال يصلح أن ي     

  .ثقافته شيء آخر


 

  

o القضايا الثقافيةعدم التخطيط العلمي املنطقي إلدراج  .  
o ا وجوانبها حىت تستويفعدم اإلحاطة مبفهوم الثقافة ومصدرها ومقوما.  
o عدم الدقة يف اختيار النصوص املمثلة للثقافة.  
o عدم االهتمام بعيون الشعر والنثر.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

o عدم االهتمام باملعاصرة.  
  

o   انب فيما يتعلق مبفهوم     الرؤية أحادية اجل   االنغماس يف قضايا الواقع     إذ نظر إليـه مـن ،
  .زاوية حمدودة

o             إمهال مصادر الثقافة اإلسالمية كلية إذ اعتمدت بعض التوجهات احملدودة لعناصر الثقافة
 .داخل الوطن العريب من غري االستناد إىل املصادر واألصول الثقافية احلقيقية

o   وهو جزء صغري إذا مـا قـيس باالجتاهـات          . يربايل أكثر من غريه   االهتمام باالجتاه الل
 .االجتماعية والثقافية داخل اتمع العريب

o       والثقافة مضامني ومكونات مستمرة    . االعتماد على شهرة الكاتب أكثر من املوضوعات
  .يف اتمع، أما األشخاص فيتغريون، وكثري منهم يغري رأيه مع الزمن



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
    

  لسان العرب، ط دار املعارف بالقاهرة: منظورابن . 
 ا من أجل فهم القرآن الكرمي:  أبو بكر، يوسف اخلليفة حنو منهج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني. 
  م١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ٦األشقر، عمر سليمان، حنو ثقافة إسالمية أصيلة، دار النفائس، األردن، ط. 
 ك. أ، يأوتارا .م١٩٦٠ن، مكتبة األجنلو املصرية يتمع، ترمجة وهبة مسعان وآخرالتربية وا. 
      ها، دار الكتـاب اللبنـاين، بـريوت ط أوىل،    ؤاجلندي، أنور، الثقافة العربية، إسالمية أصوهلا وانتما

١٩٨٢. 
          جامعة سونن أمبيل اإلسالمية     ريها،غجوهر، نصر الدين إدريس أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني ب

، مكتبـة الـدار   ٢ة ـ إندونيسيا، حسن شحاتة، املناهج الدراسية بني النظرية والتطبيق، ط احلكومي
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢العربية للكتاب، 

  ،م١٩٨٤ /هـ١٤٠٤، ٩عمر عودة، حملات يف الثقافة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، ط اخلطيب. 
         دالوي للنشر والتوزيـع،    ، دار جم  ١اخلويل، أمحد عبد الكرمي، اكتساب اللغة نظريات وتطبيقات، ط

 ). م٢٠١٣( عمان،
              منشور . سكر، شادي جماي، الثقافة العربية اإلسالمية يف حمتوى كتب تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية

 . م٢٠١١ يوليو ١٨يف موقع شبكة صوت العربية، 
  دار إحياء  . يعبد الرمحن زك  :  العريان، تصدير  يحممد عل : نظرات يف الثقافة، ترمجة   : يشابريو، هاد

 .ت.بريوت، د. الكتب العربية
    تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل ثقافتها، جتربة كلية السلطان    :  الصقري، حممد بن خلفان

قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، مقدمة للملتقى العلمي التاسع للغة العربية، املؤمتر اخلامس الحتـاد                
جامعة موالنا مالك إبـراهيم اإلسـالمية   اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانيةربية بإندونيسيا مدرسي اللغة الع  

 . إندونيسيا–احلكومية مبالنق 
   ا مناهجه وأسـاليبه، منـشورات املنظمـة    : طعيمة، رشدي أمحد، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 .م١٩٨٩رباط، سيسكو، الي إ-اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
  العايد، أمحد وآخرون املعجم العريب األساسي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم األلكـسو  ـ 

 .تونس
               ،عبد الظاهر، حسن عيسى، والطيب، أمحد حممد، والبدوي، حسن عبد الرؤوف حممد، والعـسال

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤خليفة حسني، حبوث يف الثقافة اإلسالمية، دار احلكمة، طبعة أوىل 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 عثمان، حامت بن العوملة والثقافة، ط أوىل املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت، بدون تاريخ. 
  ،لد  العمري٢٠١٢. (٢، العدد ٣٩فاطمة حممد دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ا(. 
  ٢٠١٠(العنان( ،https://malannan.wordpress.com. 
  ،عبد احلليم، ثقافة املسلم يف وجه التيارات املعاصرة، دار الصحوة للنشر، بدون تاريخعويس. 
    الغايل، ناصر عبد اهللا، مألوفية السياق الثقايف وأثره على االستيعاب القرائي عند متعلمي اللغة العربيـة

 . القاهرةم٢٠١٢دد يونيو جملة القراءة واملعرفة ع. للناطقني بغريها
              ا من التنمـيط إىل    : الغايل، ناصر عبد اهللا، املكون الثقايف يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني

 .م٢٠١٣جملة طرق ومناهج التدريس، القاهرة . التنوع
  م١٩٧٩جلنة جممع اللغة العربية، املعجم الفلسفي للغة العربية، القاهرة. 
 ــاب ــة كت ــديكالع: جمموع ــني ي ــة ب ــاطقني،  ٣ربي ــري الن ــة لغ ــيم العربي ــسلة لتعل ، سل

 .م٢٠٠٧/هـ١٣٢٨السعودية،
 ٣الكتاب يف تعلم العربية :  جمموعة كتاب. 
  ٢١حمجوب، فاطمة، املوسوعة الذهبية للعلوم اإلسالمية، ط دار الغد العريب، بدون تاريخ، جزء. 
 م٢٠٠٦ربية، دار الفكر العريب، مصر، تعليم اللغة الع:  مدكور، علي أمحد، وهريدي، إميان أمحد. 
    ـ ١٤١١املسفر، صاحل بن عبد الرمحن بن صاحل، التربية وقضية احلضارة يف كتابات مالك بن نيب  هـ

 .املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
                املالئكة، مجال عيسى، اللغة العربية ومكانتها اإلسالمية يف الثقافة العربية، جملة أدب وثقافة، العـدد

١٠٨٢.  
               الناقة، حممود كامل، وطعيمة، رشدي أمحد، الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات

 ).م١٩٨٣( أخرى إعداده وحتليله وتقوميه، مكة املكرمة
       حسن  يحممد اجلوهر  :هولتكمرانس، إيكة، قاموس مصطلحات األنثروبولوجيا والفولكلور، ترمجة ،

 .م١٩٩٩الثقافة سنة الشامي، اهليئة العامة لقصور 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
   

  سين حممد بسنا.د
  أستاذ اللغويات والترمجة

 جامعة ليون فرنسا
 

 

 
       فات اليت تقدم عونة؛ فتعلـيم        ينظر البحث يف متون املصنا ملتعلّم العربية الناطق بالفرنسي

للغة األم ليس كتعليم اللغة األجنبية، والعربية هي لغة عاملية جتاوزت رقعتها اجلغرافية املمتـدة          ا
ا للهجرات القادمة من البالد العربيـة،        القارات تبع  فمن احمليط إىل اخلليج، وسافرت إىل خمتل      

طاا، كما أقبل   ونتيجة لذلك برزت مسألة تعليمها لألجيال العربية واملسلمة الناشئة خارج أو          
على تدارسها معتنقو دين اإلسالم، ومجهور املستشرقني الذين ال غىن هلم عن حذق اللـسان               
العريب، وحمبو الثقافة الشرقية من الفضوليني، كلّ هذا أدى، إذا، إىل حاجة مسيسة إىل طلـب           

يـة ويف املـدارس     ك يف اجلامعـات األهل    افدرست إذّ . تعليم العربية من حيث إنها لغة أجنبية      
اخلاصة، فضال عن املدارس اليت تؤطرها املساجد املنتشرة هنا وهناك، واهتمـت دور النـشر،       

 مسألة تلبية رغائـب املهـتمني بـتعلّم    - بطرائق شتى-بإصدار مؤلفات، حتمل على عاتقها      
 العربية؛ لذا ستحاول ورقتنا البحثية هذه يف تتبع ضروب كتـب تعلـيم العربيـة للنـاطقني               
بالفرنسية، بغية الوقوف على مناهج وضعها، ورصد أنواع حمتوياا التعليمية، والنظر يف مدى             

امالءمتها وحاجات الفرنكوفونيني عموم.  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

   ة تزايدتعرف املنطقة العربي  وهو  ا يف عدد السكان،     ا مطرد  ا إىل تزايـد عـدد      ما يؤدي حتم
فعدد سكان البالد العربية اإلمجـايل  «لئك القاطنني خارج نطاقها،    الناطقني بالعربية، ناهيك عن أو    

مئة مليـون يف   قارب ثالث مئة مليون نسمة يف بداية القرن الواحد والعشرين، وقد يصل إىل مخس   
، وهذا ما جيعل اللغة العربية لغة آخذة يف االنتشار داخل أوطاـا وخارجهـا،               )١(»م٢٠٥٠سنة  

ويعود ذلك  . فرنكوفونيني الراغبني يف دراستها وتعلمها بوصفها لغة أجنبية       وحتظى العربية باهتمام ال   
إىل بواعث كثرية، منها أنّ ذخائر احلضارة العربية اإلسالمية دونت بالعربية، فال يـتمكن التـائق                
للبحث واإلفادة من املصنفات التراثية، من حتقيق مراده دون حذق اللسان الذي احتضنها، هـذا               

 ة          على الرفات عربية إىل الفرنسيرمجة البارز يف نقل مصنكمـا أنّ واقـع الـدول       . غم من دور الت
الفرنكوفونية الغربية، وفرنسا يف مقدمتها، يعج بواقع دميوغرايف واجتماعي متغيـرين؛ فاألجانـب             

ن ع، وجنم   ...)عمل، دراسة، جلوء سياسي، حروب    (العرب واملسلمون استوطنوها ألغراض شتى      
دهم، خارج نطاق دوهلم األصلية حصول رغبة لديهم يف تلقني أوالدهم لغتهم وثقافتهم، كما              ووج

أنّ جتدد النقاشات الدائرة حول البالد العربية الراهنة، ومكانة اإلسالم اليوم، وخباصة يف الغـرب،               
ند إليها، هذا ناهيك    تدفع بالكثري من الفضوليني الفرنكوفونيني إىل تدارس العربية وثقافتها اليت تست          

ـ                ة بغية العمل واالسـتقرار، إذ غالبا مـا   عن أولئك الذين يعتزمون اإلقامة يف الدول العربية الثري
يبادرون بدورهم إىل أخذ دروس يف العربية، وينكبون على توسيع معارفهم حول ثقافتها، ومنذ ما               

لوطن العـريب مثـار   ا«وه بأنّ قد ن)Daniel Reig(يزيد عن ثالثة عقود خلت، كان دانيال ريغ 
اهتمام متعاظم اآلن بالنسبة إىل اجلمهور الغريب، الذي يتلمس حاجة، بـل شـهية يف التحـدث                 

  . )٢(»بالعربية
                                   

(1) Djamel Eddine Kouloughli, L’arabe, PUF, Coll. que sais-je ?, Paris, 2007, p.4, «l’arabe 

dont la population totale avoisinait les 300 millions au début du XXI siècle et pourrait 
atteindre les 500 millions en 2050». 

(2)Daniel Reig, Manuel d’arabe moderne, Maisonneuf & Larose, Paris, 1981, p.7, «le monde 
arabe est l’objet, en ce moment, d’un intérêt grandissant de la part d’un public occidental 

qui se découvre le besoin, sinon le goût, de parler arabe ». 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

        ا اآلن فإنّ اإلقبال على العربية، ال يزال متزايدما         أمغم من قلّة اإلمكانيات، السـيا على الر
ا يف تـوفري  ا أساسي الدول الفرنكوفونية، إذ يبقى التمويل عائقًبالنسبة للمدارس اخلاصة، املنتشرة يف   

تعليم نوعي، يستند إىل مقاربات حديثة، ويتكئ على مناهج علمية مدروسة، حبيث تكون العمليـة   
  .التعليمية قابلة للتقومي والتقومي واإلثراء

         ة ليس ميسوركان؛ فالكثري من املـتعلّمني      ا أل  ومع ذلك، فإنّ اإلقبال على تعلّم لغة أجنبي ي
جيدون صعوبات مجة يف حذق لسان ثان، وينطبق هذا القول حتى على متعلّمي لغة ثانية أكثر قربا                 

ولعـلّ  . وتشاا إىل لغتهم األم، من شاكلة الفرنسي الذي يقِْبل على تعلّم اإلجنليزية، أو العكـس              
اب، وكابدوا األمرين، نلفي أنهم استطاعوا حذق       أولئك الذين اجتهدوا وثابروا يف سبيل قهر الصع       

ذلك اللسان أو ذاك، ملا سافروا إىل البالد اليت يتعلمون لساا، حيث تسنى هلم خمالطة أهل اللغـة،     
      ة التعلّم؛ بسبب التداول اللغـوي احلـية عمليا عاد باإلجياب على فاعليا، مموالتحادث معهم يومي

  . يف مواقف وسياقات واقعية-قوةاحلاصل هلم بال-واحليوي
 وبذا، فلما يزجى باملتعلِّم يف الواقع اللغوي واالجتماعي مباشرة؛ فال غرو أنه يتمرس علـى               

. تطوير املهارات اللسانية، والكفاءة الثقافية اخلاصة باللغة اليت هو منكب على تدارسها وتعلّمهـا             
للجامعيني األوربـيني، ويتـيح فرصـا       ) Erasmus(يس  وقد أسس االحتاد األوريب برنامج إيرامس     

لطالب اجلامعات يف حتضري سداسي أو أكثر يف بلد أوريب أو غري أوريب آخر، بغية حتسني مستوى                 
وما حنن بصدد توصيفه، ميثّل احلالة     . اللغة األجنبية، حبيث تقيض للطالب فرصة تداوهلا فعليا وعمليا        

 يف حذق اللسان األجنيب، إبان سريورة تدارسه؛ بيد أنّ السفر عمومـا             املُثلى من أجل جناعة أكرب    
ومن مثّة، تأيت مصنفات تعليمية اللغة بوصفها وسائلَ مساعدة، يتكئ          . ليس متاحا دائما لكل متعلّم    

  .عليها كلٌّ من مدرس اللغة األجنبية يف قسمه، وكذا مجهور املتعلِّمني
    ة العربيـة للمـتعلمني            وبغية النظر يف واقع املصنفات اليت تدور دائرة اهتمامها حول تعليمي

الفرنكوفونيني، سنِقف بالنظر والتحليل عند طائفة من املصنفات، عنت بتوفري حمتويات بيداغوجية،            
كانت تروم ا تقدمي يد العون إىل متعلمي العربية من غري الناطقني ا، السـيما بتتبـع الطرائـق         

 التعليمية املقترحة، وكذا بالتأمل يف طبيعة املضامني املُنتقَاة، من أجـل رصـد اآلليـات                واملناهج
  .املساعدة على بسط اجلوانب اللغوية والثقافية اخلاصة بالعربية كلغة أجنبية

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
نفات تعىن باللغة اليت تدرس، ابتغـاء   البد من اإلشارة إىل أنّ تعلّم أي لغة، مير عرب اقتناء مص          

اإلمالئية، والنحوية، والتركيبية، والداللية، والصوتية، واألسلوبية،      : الوقوف على مستوياا املختلفة   
إنّ تعليم اللغة األم يقتضي االنكباب علـى   بل. وكذا للتفقّه يف أبعادها التداولية الثقافية واحلضارية   

الثقايف كلّ البعد،   /ما بالك بالراغب يف حذق لغة أجنبية، بعيدة عن واقعه االجتماعي          كتب اللغة، ف  
إذ يف هذه احلال، يكون املتعلِّم أشد ما يكون إىل مسيس احلاجة إىل أدوات بيداغوجية، يرجع إليها                

  .خالل مراحل تعلّمه املختلفة
 العرب، ملّا خالط كالمهم اللحن؛ فَِعلْم       ا لتعليم اللغة لغري   همم ولقد أولت العرب قدميا حيزا      

 تفصيل قواعد العربية، لتاليف اخلطأ، ومن مثّة كان الوعي مبكرا يف التـنظري              يهدف إىل النحو مثال   
اللغوي، لكي جيد متعلِّم العربية ضالته يف تصانيف، تعونه على النطق السليم، ومنذ عهـد خالفـة       

ولقد عادت مهمة   «ي، يف تبيان النظام الذي تقوم عليه العربية؛         ، طفق التفكري اجلد   )ه٤٠ت  (علي  
  .)١(»شخصيا] ه٦٩ت[تنظيم الدراسات اللغوية، وتأسيس قواعد علم النحو إىل أيب األسود الدؤيل 

 واحلال هذه، تتنوع املراجع املعدة ملتعلّمي أي لغة، من قواميس ثنائية اللغة، إىل كتب النحو               
طالعنا على كتب تعلـيم العربيـة للنـاطقني        اومن خالل   . أخرى للمطالعة والقراءة  والتصريف و 

بالفرنسية، وجدنا أن معظم املصنفات، ترتع عادة إىل اجلمع بني كلّ هذه األصناف املـذكورة يف                
مرجع واحد؛ مبعىن أنها تسعى إىل أن متنح املتعلّم حمتوى تربويا، يأخذ بكلّ علـم بـضرٍب، مـن       

أنّ أغلبية مصنفات تعليم اللغة العربية، تعاجل مجلة من اجلوانب اللسانية وغري اللسانية يف اآلن   منطلق  
  .ذاته

 وعلى أمهية املصنفّات التعليمية، من حيث إا مراجع، يعود إليها املتعلِّم سواء كان مبتدئا أو               
يعة الوضع ودرجـات اإلتقـان      غري مبتدئ، وعلى تفاوت هذا الضرب من املراجع، من ناحية طب          

؛ فهي تبقى جمـرد أدوات مـساعدة،   -وهذا ما يكون طبعا غري متهيئ هلا غالبا    -والدقّة واإلحاطة   

                                   
(1)Mahboubi Moussaoui, L’extraordinaire histoire de la langue arabe, Editions Sabil, 

2ème édition, Union Européenne, p.135, « c’est à Abu al-Aswad ad-Du’ali que 
revient la tâche d’organiser les études linguistiques et asseoir les fondements de 
la science de la grammaire ». 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 من متعلّم إىل آخر، إذ ال مندوحة من التتلمذ بني يدي املدرس،             والتأثريعلية  اوختتلف يف دينامية الف   
املتخصصة، وال بديل عن تداول حي ومباشر للسان وال مناص من االختالف إىل املؤسسة التعليمية      

املدروس مع الناطقني به، وكلّ ذلك من أجل التمرس الذي يفضي إىل إتقان اللغة، ويا له من درب          
  شاق

 
الصعاب والعقبات، وتتباين طبيعة     إنّ مسألة تعلّم أي لغة أجنبية كانت، هي مغامرة حمفوفة ب          

العوائق أمام املتعلّم، حبسب عوامل عديدات، منها عامل السن، ودرجة احلافز، وحجـم التفـرغ،       
طالع واالجتهاد، وطول النفس والصرب، واملقدرة على التأقلم مع عوامل اللغة اللسانية وغري       وسعة اال 

  .اللسانية، وكثافة تداول اللغة املُراد تعلّمها
 وال ميرق الناطق بالفرنسية، بوصفه متعلِّما للعربية، عن سياق أي متعلّم للغة أجنبية جديـدة              

 مـساره يف    يفما قد يؤثر قليال أو كثريا       وهو  عليه؛ إذ سيصادف طائفة من الصعوبات املوضوعية،        
. لِّم العربيـة وسرتجي بعضا من هذه الصعوبات اليت تعترض الفرنكوفوين مـتع       . طلب تعلّم العربية  

وجيدر التنويه، يف البدء، أنّ الفرنسية والعربية ال تنتميان إىل عائلة لغوية واحدة؛ أي مثّة تباين شاسع           
أوربية، فإنّ الثانية   -بني النظامني اللسانيني للغتني، فإذا كانت األوىل تنتمي إىل صنف اللغات اهلندو           

هذا املعطى إىل تباين سافر بينهما يف النظام الـصويت، إذ           ويفضي  . تنتمي إىل عائلة اللغات السامية    
: تتغاير تركيبة اجلهازين الصوتيني اخلاصني باللسانني؛ فإذا كانت الفرنسية تنفرد حبروف من شاكلة      

)g, p, v( ا عن غريها، ومن تلك احلروف زة هلا حروف تتميفإنّ العربي ،)  ،الذال، الضاد، الثـاء
 وغري خاف أنّ املستوى الصويت هو أبرز مظهر يصطدم به املتعلِّم؛ فحـذق اللغـة                ،)العني، احلاء 

يبتدئ بالنطق، ومن هنا يتجلّى جانب الصعوبة يف التدرب على التعبري الشفوي وحتـسينه، تبعـا                
كما أنّ اخلطّ العريب خيتلف عن نظريه الفرنـسي،  . الختالف خمارج احلروف بني العربية والفرنسية  

 من ناحية رسم احلروف فحسب، بل كذلك من جانب االجتاه الذي تـسري فيـه الكتابـة؛              ليس
فالفرنكوفوين املتعود على القراءة والكتابة من اليسار إىل اليمني، جيد نفسه يفعل العكس، أي خيطّ               

هي كذلك علـى    أما اجلوانب النحوية والتصريفية، ف    . من اليمني إىل اليسار ملّا يتعلق األمر بالعربية       
طريف النقيض بني اللسانني؛ فهناك مسات لسانية موجودة يف الفرنسية وغري موجـودة يف العربيـة                

ينضاف إىل هذا وذاك، اخللفية الثقافية لكل لغة، وهذا العامل محلُّ بـون             . والعكس أيضا صحيح  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تتأسس على خصائص البيئـة     شاسع بني اللسانني؛ فالعربية تستند إىل تأثريات الدين اإلسالمي، و         
اجلغرافية، والسمات االجتماعية للبلدان املمتدة من اجلزيرة العربية مرورا مبصر وانتـهاًء ببلـدان               

ثقافية للعامل، أما العامل الفرنكوفـوين      /املغرب العريب، وما ينجر عن ذلك من صوغ رؤية اجتماعية         
النصرانية، ومعلوم  /وبرواسب املرجعية الثقافية اليهودية   الغريب؛ ففي غالبه متأثر باحلضارة األوربية،       

أنّ اللغة حتمل بني ثناياها، ما ينم عن انتمائها الثقايف من عبارات مسكوكات، وِحكَـم، وصـيغ                 
ة، ومعجم خاصتعبريي.  

من  ال تقتصر الئحة الفوارق على ما ورد آنفًا، فثمة صعوبة أخرى، تتعلّق مبا تنفرد به العربية            
ناحية تداوهلا؛ فاملتعلِّم الفرنكوفوين أو أي أجنيب دارٍس للعربية، يزداد غُبنه ملّـا يـصطدم بواقـع                 
استعمال العربية يف حميطها االجتماعي؛ ومبعث ذلك أنّ العرب تلهج بالعاميات واحملكيات احمللية،             

ااالت والسياقات الرمسية   أما دوائر توظيف الفصحى، فتضيق وتتضاءل إىل أن تقتصر على بعض            
وهذا االنفصام اللساين، جيعل مسألة تعلّم العربية بوصفها لغةً أجنبية مطلبـا غـري              . والربوتوكولية

متيسٍر؛ فلطاملا تعلّم األجانب وهم مقيمون يف ذلك البلد العريب أو ذاك، ما ألْفَوا فيه مـن حمكيـة               
الفصيح، وقد مس هذا الواقع حتى الطلبة الفرنكوفـونيني  عامية سائدة، بدل حذق مستوى العربية    

املوفدين إىل بلد عريب لقضاء سنة كاملة؛ وحيدث أن جيدوا العامية متسللة حتـى داخـل أسـوار           
بـل مـشكلة    . املعاهد واجلامعات يف البالد اليت قصدوها؛ فيطفقون يتداولون ما وجدوه متداوال          

التالميذ العرب أنفسهم، ِلما يرونه من طغيان العاميـة يف حيـام    االزدواجية اللغوية، تطرح على     
 .اليومية، ومن فصحى مستعملَة يف النظام التدريسي

 وعلى كلّ، فإنّ املتعلّمني الفرنكوفونيني، ال يتشوفون دائما يف مجلة ما ورد توصـيفه مـن                
رب املهاجرين يف فرنسا مـثال،  صعوبات على أساس أنها كذلك، ومن ذلك أنّ الكثري من أبناء الع    

يتمكّنون من جتاوز العقبات الصوتية أكثر من غريهم، نظرا لتعودهم مساع العربية على األقـل يف                 
  .ومن مثّ، تدخل مسألة النسبية يف جتاوز الصعوبات من متعلّم إىل آخر. حميطهم العائلي

 
حسن التنويه، ههنا، إىل أنّ تعليم العربية لغري الناطقني ا، خيتلف بطبيعة اجلمهور الذي               يست

وضعت له؛ فقد يكون املتعلّم املعين بالوضع صينيا أو أملانيا، وملّا نتحدث عن مجهور فرنكوفـوين،                
سويـسريا، أو   فنقصد كل من ينطق بالفرنسية، ويقِْبل على تعلّم العربية؛ فقد يكون كنـديا، أو               



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

لذا، فكما جاء بيانه، يتميز مجهور الفرنكوفـونيني        . بلجيكيا، أو فرنسيا أو إفريقيا ناطقا بالفرنسية      
بسعته وتنوع جنسياته، هذا ولئن كانت املصادر اليت سنتناوهلا بالدراسة، قـد نـشرت كلّهـا يف     

  . فرنسا



 

  كارشف مؤلفان، مها     تة قادري، ونقرأ نوايامها مـن        : يف وضع املصناجي وحوريمحدان حج
املتعلمني املعزولني وإىل مـدارس التعلـيم      خالل التصدير، إذ يتوجهان بكتاما التعليمي إىل        

)٢( .
ث ويرى املؤلِّفان، إذًا، طموحا يف أن يسدي مصنفهما خدمة إىل مستعملني مبتدئني عصاميني، حبي             

زوِّد الكتاب بقرص مضغوط، كي حيظى املتعلِّم باالستماع إىل النصوص املقترحة؛ فيتمـرن إذّاك              
على األداء الصويت، لكنهما يشريان، يف الوقت نفسه، إىل أنّ املصنف يستهدف تقدمي العـون، إىل           

نَ إىل إثراء رصـيدهم     أولئك الذين يرغبون يف تعزيز مستواهم املتحصل عليه، وأولئك الذين يصبو          
املعجمي، وإىل تقوية معارفهم النحوية، وبذا فال ينحصر اجلمهور املستهدف يف طائفة حمددة مـن               

  . املتعلمني، وإنما استعماله مطروح إىل مجهور أعم
خصصت لتعلـيم   ] الفصول[أوائل  «:  ويوضح املؤِلفان منهجهما يف ترتيب املنت بالقول إنّ       

، ويـشتمل   )٣(»ابة، أما البقية فتعىن باملعجم األساسي وباملفاهيم النحوية األساسـية         القراءة والكت 
املؤلَف على مخسة وأربعني درسا، وحيتوي متارين وحلوهلا النموذجية، زيادة على الئحة مفـردات              

  . مزدوجة اللغة، والفهرس النحوي، والقرص املضغوط
مجة نصوص عربية إىل الفرنسية، قصد توصيل املعىن،         وتعتمد منهجية املصنف على حتليل وتر     

وكذا إجراء الترمجة من الفرنسية إىل العربية، من خالل توظيف املفردات والعبارات الـيت يكـون       
املتعلِّم قد هضمها، وبدراسة مسائل حنوية متضمنة يف النص، وبإجراء مجلة من التمارين، كانـت               

                                   
(1) Hamdane Hadjaji et Houria Kadra, Méthode d’Arabe Moderne, Bachari, 4ème édition, 

Paris, 2012 
(2) Ibid., voir la préface, « à l’usage des apprenants isolés et des institutions d’enseignement ». 
(3) Ibid., « les premiers [chapitres] étant consacrés à l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, les autres à l’acquisition du vocabulaire fondamental et des notions 

grammaticales essentielles ». 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 العون للمتعلّم لكي يبين معرفته النحويةتقدميالغاية من ورائها، تروم 
)١( .  

وأول .  يقرأ املصنف من الدفة اليسرى إىل اليمىن؛ ذلك أنّ أغلب الشرح قد جاء بالفرنـسية          
السيارة امللعونة: ، وآخر درس يتناول نصا موسوما ب    )٢(درس متثل يف الئحة احلروف    

ومـن  . )٣(
رسـم  : دروسا تتعلّق مبباحث مـن قبيـل  : (رد على سبيل التدليل مجلة ما تعرض إليه املؤلِّفان، نو     

احلروف العربية، الفعل املضارع، اجلمع، االسم، الضمائر املتصلة، املثنى واجلمع، املبالغة، النـسبة،           
وتهيمن على الشرح الفرنسية، مبا أنّ املصنف موجه إىل مجهور          ). اسم التفضيل، أمساء اإلشارة، اخل    

فوين، إذ يقدم التعريف بلسانه، مبناسبة توضيح مفهوم مصطلح ما، ولئن كُِتـب املـصطلح               فرنكو
الذي هو حملّ احلديث بالعربية؛ فإنه يستتبع مبا ميثّل نطقه باحلرف الالتيين، ويليه مقابله الفرنـسي،              

  :ومن ذلك



 le verbe al fi’lu  

م املدروس، ينطبق كذلك على طريقة بسط األمثلـة الـيت           وما يقال عن طريقة تقدمي املفهو     
  :يت كمثال تطبيقي على الفعلتعضد حمتوى التعريف، إذ جند احملتوى اآل

On dit: verbe ٥(نزل(: 
nazala: il est descendu   
 ويستتبع كلّ هذا ذكر ما يوافق املفهوم العريب املعروض، مبا هو قـائم يف النظـام اللـساين             

، وهكذا جنـد    )l’infinitif: (فالفعل العريب يف غري حالة تصريف، يقابله يف الفرنسية        الفرنسي؛  
هذا التوضيح اإلضايف، لكي يربط القارئ معارفه يف لغة األم، مبا هو بصدد استكـشافه يف اللغـة                  

  .األجنبية، اليت هي يف هذا السياق اللغة العربية
  
  

                                   
(1) Ibid., « qui aideront l’apprenant à construire son savoir grammatical ». 
(2) Idem., p.13 
(3)Idem., p.177 
(4)Idem., p.25. 
(5)Idem., p.26 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

Le français emploie l’infinitif: verbe descendre, verbe arriver
)١(:  

 أما فيما يتصل بانتظام طريقة عرض الدرس؛ فقد الحظنا أنه يتم تقدمي فقرة أو حوار، يعاجل                
يف السوق : موضوعا ما 

)٢(  ، عند الطبيب
، مثّ تترجم كلّ املفـردات الـواردة يف الـنص إىل         )٣(

 ويستتبع تفهيم النص بلغة املتعلِّم إيـراد        .الفرنسية، مع تقدمي توضيحات وشروح إن اقتضى األمر       
الدرس النحوي، الذي يستمد أمثلته النموذجية من سياق النص السابق له، ومن ذلـك أن الـنص     

كان وأخواا ، يعقبه مباشرة    عند الطبيب : املوسوم ب 
، والشق النحوي مشروح بالفرنسية،     )٤(

 يف املاضي واحلاضر، ويختتم الدرس بتمارين متعلقة        نكاواألمثلة مقدمة باللغتني، ليأيت تصريف      
فإذا أخذنا مترينا   . مبحتوى النص من جهة، ومتارين أخرى ذات صلة بالفقرة النحوية من جهة ثانية            

 أمام طائفة من اجلُمل، وهذه اجلُمل مترمجة إىل         ليس؛ فإنه يطلب وضع     كانمنوذجيا عن درس    
ى جيلوة، حتلالفرنسيف، ومن تلك اجلُماملعىن لدى مستعِمل املصن :  

L’enseignante est assise


 
، بعـد  جالـسة : ومن مثّة، فاملراد هو تطبيق ما متّ تعلّمه من خالل تغيري احلركة اإلعرابية ل    

نسية، ويطلَب نقلها   ، ويلي هذا النشاط مترين خاص بالترمجة، حبيث تقدم فقرة بالفر          ليسإدخال  
إىل العربية، وهي جملٌ متصلة اتصاال وثيقا مبا ورد يف النص النموذجي؛ ذلك أنه قـد متّ شـرح                   

، وبذا يستعني املتعلِّم مبا أدركه مـن فهـم أويل           )فرنسي-العريب(وترمجة مفردات النص يف االجتاه      
، مبعىن أنّ املطلب، يتمحـور  )عريب-نسيفر(للنص املشروح، وذلك بتولّي نقله يف االجتاه املعاكس       

حول اإلنتاج الكتايب بالعربية، علما أنّ التمارين حملولة يف القسم الثاين من املصدر، وهكذا تنـسج        
كل الدروس األخرى على املنوال نفسه، مما جيعل الدرس الواحد يتسم مبيسم التسلسل، وبنوع من               

  . الترابط العضوي بني أجزائه
من مجلة ما ينقص احملتوى التعليمي للمصنف، أنه مرجع ال يتوسـل بالرسـومات               وسجلنا  

                                   
(1)Ibid 
(2)Idem., p.68 
(3)Idem., p.87 
(4)Idem., p.88 
(5)Idem., p.90 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

التوضيحية، وال باأللعاب، وال يستنجد باجلداول، كما يغيب توظيف األلوان يف متييـز املفـاهيم               
ما جيعل القارئ غارقا بني النصوص، ومتعامال مع عالمات نظام لساين حمض، دون             وهو  املطروقة،  
: هم؛ ذلك أنّ قياسها يقع يف مـسطرة       ميميولوجية أخرى، أضف إنّ الورقة ذات حجم        أدوات س 

همة بني تضاعيف املنت التعليمـي املبـسوط يف الـصفحة    مما يضفي كثافة وهو سم،  ١٨/سم٢٨
  . الواحدة

 وقد تسنى لنا رصد عيوٍب مل يسلم منها املصنف، وكان باإلمكان حتاشيها، لو روجع املـنت    
 لغويني متمكنني، وهذا ما يطرح مشكال آخر، إذ ملّا تِرد األخطاء يف كتاب يعـدّ نفـسه              من لدن 
مصدر ه يستحيل إىل نقمة بدل أن يكون نعمـة،             سعى حنو ا، ي ا مرجعياستهداف مجهور أجنيب؛ فإن 

 تتجسد يف مسألة    ومن املآزق اليت تقع فيها املصنفات التعليمية هذه، املوجهة للناطقني بغري العربية،           
انتقاء األمثلة النموذجية، إذ بعضها ملَّفَق، وال يِمت إىل االستعمال بشيء، وبالتايل فهي غري جمدية               

ما أسرع الطائرة: للمتعلِّم، ومن ذلك اجلملة التالية
)١(.   

 بطبعهـا   وهنا ميكن أن نتساءل عن الشخص الذي سيتلفّظ ذه اجلملة حقّا ويقينا؟ فالطائرة            
تتميز بالسرعة القصوى، وهي وسيلة نقل ختتصر املسافات يف زمن حمدود، ويعلم هـذا األمـر أي    
متكلّم ألي لغة من اللغات اإلنسانية، ومن ذا الذي سيتعجب من سرعة الطـائرة؟ ويف احلقيقـة،                 

      م املثال امللفق عادة بنوع من االقتضابيتس
مل يف ذاته معىن    ، وليس هذا فحسب، بل قد ال حي       )٢(

قابال لالستساغة، تبعا ألنه مقتضب من جهة، وألنّ إنتاجه عفوي، وغري مفكّر فيه باملرة، لذا مـن               
املفروض أنْ يأيتَ املثال املقدّم، قابال إلعادة االستعمال، لكي حتصل اإلفادة من إدراجه يف سياق ما،      

وعي بدون االستعانة بسياقية مـستقاة مـن   فاملصنف املرجعي ليس بوسعه بسط تقدمي ن     ومن مثّة؛   
مدونة موسعة 

وقد حيدث وأنْ يقع املؤلفان أيضا يف مغبة سوء اختيار املثال، ومن ذلـك مـا                . )٣(
قُِرئَت اجلريدة: أيتي

)٤(.  
                                   

(1) Idem., p.219 
(2) Mohammed Besnaci, La contextualisation dans la lexicographie bilingue, Editions Oum-El-

Kitab, Mostaganem, 2014, p. 228, « l’exemple forgé se caractérise traditionnellement par 
une certaine brièveté». 

(3) Ibid. « l’ouvrage de référence ne peut avoir une présentation de qualité sans l’aide d’une 
contextualisation tirée d’un corpus élargi ». 

(4) Hamdane Hadjaji et Houria Kadra, Op.Cit., p.195 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وعمليا يكاد يكون استعمال    . فبغية توضيح املبين للمجهول، جيد القارئ اجلملة اآلنف ذكرها        
ك مستحيال، ومن مثّ فكان من األجدر، ختير سياق مناسب، للتدليل علـى صـيغة      هذا املثال كذل  

املبين للمجهول، ومن هنا تتجلّى حمدودية األمثلة املصطنعة مقابل األمثلة املستقاة من مـصادر، أو               
قُرِئـت  على األقل طائفة من األمثلة تِمتّ إىل االستعمال الفعلي بصلة وثيقة؛ فمـن ذا سـيقول          

، قرأ فالن اجلريـدة     ،قرأت اجلريدة : ، إذ تأيت غالبا يف صيغة املبين للمعلوم من شاكلة         ريدةاجل
كما أنه يتعذّر التأكد من أنّ اجلريدة قد متّت قراءا وحنن جنهل بالقارئ، تبعا لغياب األثر الـدال                  

قد قُيض لنا رصد عديد األخطاء   و. كُرِّم التلميذُ  أو   سجل اهلدف على الفعل، بينما نسمع كثريا      
  : اإلمالئية، ومن ذلك

 
الراديوا هذا هو -

)١(.  
  .)٢(؟الراديوا ما معىن -
 من  - بال مغاالة    -عدم مراعاة قواعد كتابة اهلمزة، وهذا النوع من اخللط حيفل به املصنف           * 

   ). ١أنظر اجلدول رقم : ( قليلة فقط للتدليلبدايته إىل ايته، وسوف نكتفي بعينة
 

 
   

 ٨١ ِانتظر إنتظر
 ٨٣ املئي إملئي
إحتج ١٢٣ ِاحتج 

 ١٤٦ ِاستمرار إستمرار
 ١٩٤ ِاستقبل إستقبل
  ٢٣٦ رئاسة رآسة

  
                                   

(1)Idem., p.218 
(2)Ibid 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 إنّ بسط عينات متثيلية من األخطاء الواردة يف املصنف، ينم عن أنّ التحدث بالعربية، لـيس          
معناه املقدرة على وضع مصنف لغري الناطقني ا، وأنّ إعداد أي كتاب مرجعي، هو يف مـسيس                 

ا يكون الكتاب موجها إىل متعلِّم      احلاجة، قبيل النشر إىل مراجعة حنوية وإىل تدقيق لغوي، ناهيك ملّ          
املتعلِّم، ال يقلّ خطورة عن وضع القواميس؛ فهـي متـون            /فطرح مصنف تعليمي للقارئ   . اللغة

مرجعية أساسية، ينبغي أن يكون إعدادها دقيقا وصارما، واالشتغال على تأليف املصادر املرجعية،             
 وإنما يتحتم التصدي لـه بفريـق عمـل    ليست بالنشاط الذي يضطلع به فرد أو فردان فحسب،   

متكامل، ومبخطط عمل مدروس، وفق منهجية واضحة املعامل، حبيث تندرج يف إطار رؤية شاملة،              
 . جنازمؤسسة على اجلدية واالحترافية يف اإل




 

، وال حيتـوي  )Mathieu Guidère(ماتيو قيـدار  :  وضع هذا املؤلَّف األكادميي الفرنسي
على ديباجة، توضح بواعث وأهداف وضع املصنف، وحتدد مستوى املتلقِّي، وإنما بـدل ذلـك،               
يلفي القارئ طائفة من امللحوظات، يف شكل رؤوس أقالم عن اللغة العربية، من مناحي تـصنيفها                

ـ         الدارجـة، الوسـيطة،    : (ستويااالعائلي، وقدمها التارخيي، واستعماهلا يف املنظمات الدولية، وم
واملؤلَّف يشبه الكناش أو األجندة، إذ يتصفَح بتقليب الورقة من أسفل إىل أعلى؛ ذلك              ). الفصحى

  ). سم١٤/سم١٩(أنّ مسطرة الورقة هي من احلجم الصغري 
يف :  يتشكّل املنت من تسعة وعشرين درسا، وتعاِلج موضوعات خمتلفـات، ومـن ذلـك             

السينما
)٢(  ،االنتخابات

همني، أما يف األول فنجد مـا يـشبه      م، وينقسم املصنف إىل قسمني      )٣(
الدروس معضدة بتمارينها، وأما القسم الثّاين فينطوي على جوانب شتى، منها مجلة من األلعـاب               

، كما يتضمن حلوهلا النموذجيـة، وكـذا حلـول          )املمتدة على مساحة عشر صفحات    (اللغوية  
بوضـع  (مارين املزجاة يف قسم الدروس، باإلضافة إىل نصوص للقراءة مشفوعة بأسئلة للفهـم              الت

. عريب-وجداول تصريف، ومعجم فرنسي    ، وأسئلة متعلقة جبوانب حنوية    )عبارة صحيح أو خاطئ   
ويكون الشرح يف أغلب األحايني بالفرنسية، وال توظَّف الكتابة الصوتية باحلرف الالتـيين، بـل               

                                   
(1)Mathieu Guidère, Je parle arabe, 2ème édition, Ellipses, Paris, 2015. 
(2) Idem., p.51 
(3) Idem., p.65 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . ية مباشرة، فيما يتصل باملفردة، أو اجلملة، أو الفقرة النصيةبالعرب
 ينتظم توزيع الدروس وفق موضوعات خمتارة، ويلي العنوان مباشرة جدولٌ يضم كلمـات             

أين أنت؟ املرتل  : بالعربية وما يناظرها يف الفرنسية؛ ففي الدرس املوسوم ب        
، جنـد جـدوال     )١(

  . ٢ول رقم نظر اجلدا: للعبارات التالية
 

La porte de chambre باب الغرفة 
La chambre à coucher غرفة النوم 
La salle de séjour/ le séjour غرفة اجللوس 
La clé de la chambre مفتاح الغرفة 
La fenêtre de la cuisine اك املطبخشب 
Le placard de la salle de bain امخزانة احلم 
La poche du pantalon جيب السروال 

هل أنت  ويلي اجلدول النص الذي هو عبارة عن حوار بالعربية فقط، ومنه هذا السؤال مثال          
خر ، ونص احملادثة مدعوم برسوم توضيحية خاصة بغرفة اجللوس، وغرفة النوم وآ           يف غرفة اجللوس؟  

مث يعقُب كل هذا قاعدة، يدور فحواها حول اإلضافة، وهي مزجاة شـرحا             . ميثّل جيب السروال  
. بالفرنسية، ويستتبعها متارين، لتوكيد الفهم، وحلمل القارئ على توظيف القاعدة يف االسـتعمال            

ـ      ني إنّ وما تتسم به التمارين أنّ نص السؤال أو ما هو مطلوب فعله معـروض بالفرنـسية، يف ح
  . حمتوى التمرين يتم إجنازه بالعربية

بدايـة، ال  .  من املآخذ اليت ميكن توجيهها إىل صاحب املؤلَّف، نوجزها فيما سيأيت تعـداده       
مـن   )٢(يشري املصدر بالتحديد الدقيق إىل مستوى القارئ املستهدف، ولقد عدنا إىل الطبعة األوىل            

، بيد أنه ال )١ niveau: ١املستوى (ف اخلارجي وسم املصنف ذاته، حيث كان حيمل على الغال
ومهما يكن من أمر، فال ميكن أن يكون املصنف موجها للمبتدئ،  . أثر هلذا التأشري يف الطبعة الثانية     

تبعا العتبارات شتى، أوهلا خلوه من الكتابة الصوتية، اليت من شأا تيسري النطق العريب؛ فمنهجيـة   
                                   

(1) Idem., p.35 
(2) Mathieu Guidère, Je parle arabe, 1ère édition, Ellipses, Paris, 2004. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

همة،  سيق تبيانه، تعوِّل على عرض األمثلة والفقرات بالعربية وإيراد ترمجة املفردات امل            املصنف كما 
ويقتصر الشرح بالفرنسية؛ فالتمثيل الصويت هو واسطة انتقال بني العربية والفرنسية، ملا يقدمـه إىل    

وما يـشد االنتبـاه   . عربيةاملتعلِّم من عون، يف التعود على النطق، ويف تذليل الدربة على التكلّم بال       
كذلك ختصيص الدروس األوىل للحروف، حبيث يرد تصوير رمسها حبسب موقعها مـن الكلمـة،         
ويلجأ املؤلف إىل مترين، يطلب فيه رصد احلرف املدروس يف بيت أو بيتني شعريني، وغالبـا مـا                  

ئر حول احلـرف الـذي      تكون هذه األبيات من شعر املعلقات، مبعىن أنّ املتعلِّم مطالب برسم دوا           
، واملطلوب رسم دويرة حتـيط حبـرف   )م٦٠٤ت(تناوله الدرس؛ فمثال نلفي بيت النابغة الذبياين       

   :األلف
 ك ملتين وتلك اليت تستك منها املسامع١(أتاين أبيت اللعن أن(.   
  لإلحاطة حبريف الدال والذال)م٦٠٩ت(أو بيت زهري بن أيب سلمى واملتعلِّم مدعو ، :  
 ا عليه يندمومن٢( جيعل املعروف يف غري أهله يكن محده ذم(.  

ولئن كان يف التمرين الذي تقدم توصيفه بعض الطرافة، فال ميكن حبال أن نطلب من مـتعلِّم           
أجنيب غري متمكّن من العربية، أن يعكف على أبيات صعبة، منتمية إىل شعر املعلقات؛ أي مطالبته                

  . رك ملعىن األبيات، إذ إنها غري مترمجة وغري مشروحة بالفرنسيةبإجناز التمرين، وهو غري مد
 ومن معامل عدم وضوح املتعلِّم املستهدف، أنّ واضع املصنف، أدرج نـصوصا يف أواخـر               
الكتيب، ساعيا للزج باملتعلِّم إىل التعمق يف حتليلها، بطرح أسئلة حول الفهم، وأسئلة إنشاء تتطلّب              

صلدة، ومتارين أخرى تقتضي ترمجات، بل وأُدرجت حتى بعض النصوص الشعرية           مهارات متينة و  
، ولئن حـوى بـني      )أتكلّم العربية (وإمجاال، ميكن القول إنّ مصنف      . العربية للترمجة إىل الفرنسية   

ومزج بني  طياته الكثري من املزايا، فإنه، باملقابل، قد حاول اختزال العديد من املستويات التعليمية،              
  .الكثري من الكفاءات؛ فمن غري املمكن إرضاء عديد املستويات يف مصدر واحد


 

 وِضع هذا املصنف على طرائق تأليف كتب تعليم اللغات األجنبية يف املرحلة املتوسطة مـن               
                                   

(1) Mathieu Guidère, Je parle arabe, 2ème édition, Ellipses, Paris, 2015, p.8. 
(2) Idem., p.11. 
(3) Brigitte Tahhan, Kullo tamam, Delagrave, Institut du Monde Arabe, Paris, 2005. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

جيعل من أولوياته التواصـل      إنه   :التعليم الدراسي يف فرنسا، ويفصح املؤلفون عن غايتهم بالقول        
الشفوي بالعربية الوسطى، كما يوصلهم إىل مستويات العربية املختلفة        

واملصدر مثـرة عمـل     . )١(
وتتسم عادة كتب تعليم اللغـات يف  ). Brigitte Tahhan(مجاعي أشرفت عليه برجييت طاهان 

يز على اجلانب الشفوي، وحـشد      الترك: املستوى املتوسط، يف فرنسا، جبملة من اخلصائص، منها       
جوانب من ثقافة البلدان الناطقة للغة املدروسة، واالتكاء املـسرف علـى الـشرائط املرسـومة                

)bandes dessinées(   د غالبا املؤلَّف بقرص مضغوط، بغية تبيـان طريقـةعضواحملادثات، وي ،
  . حلوار أو ترديد املفرداتالنطق النموذجية، لكي يهتدي على إثرها املستمعون، إىل قراءة ا

 تنتظم الدروس يف شكل وحدات منفصلة، ويبلغ عددها عشرا، فالوحدة الرابعة مثال، حتمل             
رحلة عائلية عنوان  

فنان يف املدرسة: ، والوحدة الثامنة موسومة ب )٢(
وتتـوزع صـفحات   . )٣(

عاجل، إذا، كلّ وحـدة     املنت على مخس وتسعني ومائة صفحة، وهو حجم معقول إىل حد كبري، وت            
وتستعمل الرسومات والصور بكثافة؛ ملا هلا من       . ويصاحب املصدر قرص مضغوطٌ   . موضوعا معينا 

وزيادة على ذلك فنوعية الورق ذات جودة رفيعـة، مـا           . توضيح مباشر حملتوى احملادثة، أو النص     
ل، ناهيك عن اخلرائط، والـصور      أكسب الرسومات امللونة دعامة من شأا استمالة انتباه املستعمِ        

  .وكلّ هذه احملتويات التعليمية تكسب املصنف ثراًء جليا. الفوتوغرافية املبثوثة هنا وهناك
 وال يعزب عن البال أنّ تنويع احملتويات التعليمية، تعمل على شد انتباه القارئ، ملا جيده مـن     

 بعكس إذا ما لو جـاء املرجـع خلـوا مـن أي              سياق توضيحي؛ فيقْوى الفهم ويزداد التركيز،     
. رسومات، فإنه كان سيفتقد إىل عامل اجلذب، بل كان قد يصبح جافّا منفّرا مبحتوى لغوي حمض              

وتتبدى أمهية الصور والرسومات، خباصة عندما يكون املتعلِّم يف مستوى خيول له حسن القـراءة،               
. يقونة الـيت حتيـل إىل املرجـع       رمجة، بالنظر فقط إىل األ    فإنه يقرأ الكلمة ويعرف مدلوهلا دون ت      

يف املدرسـة  : وللتدليل على هذا الكالم من املصنف، فإننا نلفي، يف الوحدة املتناولة ملوضوع           
)٤( ،

صورة لفصل فيه تالميذ ومعلِّم، وكلّ ما حيتوي عليه القسم الدراسي مبين بتسميته داخل إطـار،                

                                   
(1) Idem., p.2. 
(2)Idem., p.50. 
(3) Idem., p.104. 
(4) Idem., p.22. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

سبورة، نافذة، قلم، كتاب،  : (علِّم أيقونة املرجع، لقي جبانبها تسميتها، ومن ذلك       حبيث إذا رأى املت   
، ويطلب من املتعلِّم تسمية كل غرض يدخل ضمن مكونات الفصل الدراسي، علما أنّ نـص           )اخل

رس التابع للوحدة نفسها، يتكون الد     )١(ويف الدرس املوايل  . السؤال املطلوب إجنازه دونَ بالفرنسية    
من شرائط مرسومة، وحتاور بني شخصيتني، ويطلَب من املتعلِّم االستماع إىل القرص املـضغوط،              

. كي يستطيع نطق ما هو مكتوب يف الرسومات بسالمة، مث يطلب منه أن يعيد نطق مـا مسعـه                  
اد إىل والدرس املوايل، ينتهج املنوال نفسه؛ أي االستماع إىل حمادثة، لتتلوها أسئلة فهـم، باالسـتن      

الصور، وتنطوي الوحدة كذلك على متارين الستذكار الكلمات املدروسة، ولتقويـة رسـوخها،             
ومن ذلك مترين سهل يقتضي إجياد الكلمة الدخيلة؛ فتوضع أربع كلمات، منها ثـالث متـشاة                

 بنـات، بنـات،   : وأخرى دخيلة، ويطلب من املتعلِّم استخراج ما ال يشبه الكلمة املتكررة، مثل           
بانت، بنات 

كعبان، تعبان، تعبان، تعبان   أو   )٢(
، يقتضي تكملة احلروف    )٤(ومترين آخر مسلٍّ  . )٣(
 )ترجم معي : والعبارة التامة هي  (،  )ي.م.. تر: (املتبقية من الكلمة كي تستقيم العبارة، ومن ذلك       

ق مفردات مـن     على مسألة مراجعة الدرس، فتسا     -تنتهي ا الوحدة  -وتركّز متارين أخرى    . )٥(
ومتنح الوحدة حملات عـن     . جهة، ورسوم من جهة، واملطلوب ربط الكلمة مبا حتيل إليه من مرجع           

، إذ تِرد فيها مقتطفات من أغـاين  أغنيجوانب من ثقافة وتراث البلدان العربية، ومن ذلك فقرة       
         ا غناًء تراثية، وتكون شعرا فصيحا، وأحيانة ومغاربيم صور مثال     )٦(اخاصة بدول مشرقيقدكما ت ،

، وتنتهي الوحدة بطائفة من التمارين املتنوعة، تتمحـور حـول           )٧(عن شوارع بعض املدن العربية    
املستوى الصويت، واملعجمي، والنحوي، ويعقُب التمارين فقرة استراحة، تضم ألعابا، وما يلفـت             

باينات اللهجية يف التعبري بني الـدول العربيـة؛         النظر فيها ختصيصها جانبا تعليميا، يهتم مبعاجلة الت       

                                   
(1) Idem., p.24. 
(2) Idem., p.28. 
(3) Ibid. 
(4) Idem., p.29. 
(5) Idem., p.30. 
(6) Ibid. 
(7) Idem., p.31. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

كيف حالك فعبارة  
كيف داير، شنو األحوال،    : أيت، ميكن التعبري عنها باختالف الدول، مبا ي       )١(

شلونك، واش راك، ازيك، كيفك    
وهذا ما من شأنه اطلّاع املتعلِّم على اجلانـب التعـبريي           . )٢(

وحيتوي املصنف كذلك على فهرس األعالم، ويشمل بعض        . العربية يف البالد    ةاملتداول حقّا وحقيق  
  : املصطلحات، حبيث يرد االسم بالعربية والفرنسية، ويقدم تعريف له بالفرنسية، مثال

o Caravane groupe de voyageurs voyageant ensemble dans une zone 
dangereuse (désert ou région peu sûre)

 (3)
  

o Al-Chabi (Abou l-Qasem) célèbre poète romantique tunisien (1906-1934)
 (4)

 

من الواضح أنّ اهلدف من إزجاء هذا النوع من التعريفات، يتمثّـل يف الـسعي إىل تقويـة                  
ويتضمن املصنف كـذلك معجمـا      . املعارف املوسوعية املتعلقة باجلوانب األدبية والثقافية العربية      

  .  على أهم املفردات الواردة يف املنت التعليميمزدوجا، ينطوي
، فإنّ عليه مآخذَ، ومنها أنه، ال  )كلّه متام ( وعلى الرغم من املزايا العديدة اليت حفل ا مرجع          

يفَصلُ يف طبيعة املتلقي املستهدف بالوضع، إذ يقضي التلميذ أربع سنوات يف التعليم املتوسط، وال               
ويلحظ . ملصنف، من توضيح بائن، أو من أثر حيدد الِقسم املعين باملادة التعليمية           يرى يف صفحات ا   

غياب تشكيل الكلمات، فبالنسبة إىل متعلّم مبتدئ؛ فليس من اليسري ممارسة القـراءة، بـدون أن                
  .تضبط احلركات على احلروف، إذ قد يتعثّر املتعلِّم، وال جتيء قراءته يف صورة مستقيمة

 
 تباينت احملتويات التعليمية املتضمنة يف املصنفات املرجعية اليت تعرضنا هلا بالدراسة والتحليل،            

مهمـا تعـددت وتنوعـت    كما اختلفت يف طبيعة املناهج املتبعة يف تقدمي املنت التعليمي، بيد أنه      
ب واملنهجيات، فإنّ هدف العملية التربوية يف صفوف اللغات األجنبية ال يتغير وهو متكـني   األسالي

املتعلِّم من وسائل االتصال الشفهي والكتايب بواسطة نظام لغة جديدة       
، ولقد تقاطعت املصنفات )٥(

                                   
(1) Idem., p.35. 
(2) Idem., p.39. 
(3) Idem., p.152. 
(4) Idem., p.151. 

  .٢٠، ص م١٩٨٠ ، منشورات ديديه، باريس،٢، جون، كتاب املعلّم من اخلليج إىل احمليطجرجوره حردان وآخر  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ـ            م مـزدوج   يف بعض السمات البارزة، منها االستعانة بالترمجة، والشرح بالفرنسية، ووضع معج
الداليل، املعجمي، األسلويب، الصويت، اخل، ومعاجلة بعض      : للمرجع، واجلمع بني املستويات اللسانية    

  . اجلوانب الثقافية اخلاصة بالبالد العربية، ومنها ما مشل بعض التلميحات عن احملكيات العامية
 يستنجد ا متعلِّم العربية؛ ومبعـث        وعلى الرغم من كون املراجع التعليمية مبثابة القشة اليت        

ذلك أنّ املتعلِّم يدرس لغة خارج بيئتها، إلّا أنها مصنفات، تحسب عليها مجلة من اهلنات، وتسجل         
ويؤخذ عليها ذلك الغموض الذي يكتنف طبيعة مستوى املتلقّـي          . إزاء متوا الكثري من النقائص    

علمي العربية ليسوا يف مستوى املقام التعليمي نفسه، وإنمـا هـم            الذي تريد معونته، إذ مجهور مت     
وقد قُيض لنا معاينة غياب وتغييب مبدأ رئيس، أال وهو عامل           . درجات تتباين، ومستويات تتغاير   

التدرج يف بسط املواد والدروس التعليمية، كما تبين أنّ حجم املادة عرف تكثيفا ملفتا، والرأي أنْ                
وقد تسنى لنا تبيان ظاهرة     . ة ترجى منه، ما عدا إثقال كاهل املتعلِّم، وتعقيد مأموريته جمانا          ال فائد 

حنو، صرف، مفردات، ترمجة، فهم، قراءة، جوانب صوتية،        : املزج بني الكثري من املطالب التعليمية     
ليا، مساوئه أكثر من    مستويات لغة، ثقافة، اخل، وحنسب يف هذا املزج والدمج تعاطيا موسوعيا مشو           

؛ فإنّ حماولة القبض على كلّ حقـل        - ولئن كان مراد واضع املصنف بطبيعة احلال نبيال          -منافعه  
معريف يف فضاء تعليمي واحد، ال يعدو إلّا أن يكون إجراًء مرِهقا ومجِهدا على املتعلِّم، والسـيما                 

  .املبتدئ
ات والعبارات واجلمل يف مناسبات كثريات،       وقد وقفنا على غياب التشكيل يف ضبط املفرد       

يف حني إنّ متعلِّم العربية، يف أحوج ما يكون إىل وضع احلركات والسكنات، ليقدر على نطق مـا       
فمن الصعب قراءة كلمة بالعربية ما مل نعرفها مسبقا، وما مل ندرك معناهـا هو بصدد تعلّمه؛   

)١( ،
، حتى على املتعلِّم املتمرس، ما مل تضبط الكلمة املبهمـة  وقد تستعصي أحيانا قراءة بعض املفردات     

والحظنا، ولئن بنسب متفاوتة، افتقار املصنفات إىل الرسومات التوضـيحية،          . حبركات اإلعراب 
والصور، واجلداول، وعدم تعويلها على األلعاب، والفقرات الترفيهية؛ فجدوى هـذه احملتويـات             

                                   
(1)Henriette Walter et Bassam Baraké, Arabesques: l’aventure de la langue arabe en 

Occident, Robert Laffont, éditions du temps, Coll. « le goût des mots », Paris, 
2007, p. 231, « il est difficile de lire un mot en arabe si on ne le connaît pas déjà et 
si on ne sait pas ce qu’il signifie». 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . بتة، تبعا ملا تحِدثُه من متعة، وما تثريه من جتاوب تعليمي تفاعليالبيداغوجية غري خاف ال
  
 

    فات تعليم العربية تناميات            تشهد مصنشر، بل من املؤلفات ما أُعيد طبعه مرا يف اإلنتاج والن
 حجـم   توسـع وهذا االهتمام املتزايد يترجم شيوع العربية خارج ديارها، ويبين مدى           . عديدات

اإلقبال على تعلّمها، إذ تشري إحدى اإلحصاءات عن موقف التالميذ الذين يدرسون اللغة والثقافة              
 من جممل احلاالت٨٦موقف إجيايب جدا وميثّل العربيتني أنه 

)١(.  
 ومع ذلك، فاالهتمام بالعربية تعلّما وتعليما، ال يعفي مصنفات تعليم العربية لغري الناطقني ا              

ن النقد والنظر؛ بل وإنه ملن األليق أن تخصص هلا دراسات حبثية معمقّة، ابتغاء النظـر بـصورة                  م
فاملراجع التعليميـة،  . شاملة يف مناهجها، ومضامينها، وكي يتسنى كذلك تعقّب مزاياها ونقائصها 

لّم غري النـاطق     ملا ترومه من إسداء العون إىل املتع       -وإنْ كانت مثرة جهود واجتهادات مشكورة       
؛ إلّا أنه من املستحسن أنْ تطور مضامينها من الناحية النوعية، بعدما أصبحت متـوافرة                -بالعربية

  . كما وعددا
 ال جيب أن نغفل أنّ إنتاج وطبع املراجع التعليمية، حتكمه أيضا عوامل جتارية؛ فدور النـشر                

وإزاء هذا الواقع، يبدو أنّ مراجعـة    . عرض والطلب تتهافت على كلّ ما هو رائج، وفق مفهومي ال        
مضامني ومناهج املراجع التعليمية مسألة حيوية، وفق استبيانات، تجرى قبل وبعد إصدارها، بغيـة        

وأحـسن  . تطويرها وتكييفها ومتطلبات املتعلّمني، إذ ال ميكن جتاهل تطلّعات وأفق انتظار املتعلِّم           
 هي تلك اليت تنطلق جميبة عن تساؤالت املتعلِّم، ال تلك املضامني، على             طريقة لوضع كتب التعليم،   

غزارا وِجدا، من مجلة ما قد يفرض فرضا من ِفكِْر وتصورات واضِعها؛ ذلك أنّ الفاعل األساس              
              ة هو املتعلِّم األجنيب، وإذا كان أهل العربية جيدون صعوبات يف تعلّم لساعليمية التم، فما  يف العملي

لذا، من اجلدير أن حتظى اهتمامات املتعلّمني، بقطب الرحى خالل          . بالنا بغرباء عن بيئتها وثقافتها    

                                   
(1)Sam Ammar, L’enseignement de l’arabe en France: enquêtes et analyse, thèse 

pour le doctorat d’Etat, sous la direction de Mohammed Arkoun, Université de la 
Sorbonne Nouvelle Paris III, 1988, p.120, « les attitudes sont très favorables dans 
86% des cas ». 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

بأجنع املقاربـات الناظمـة     ) ون(وضع املراجع التعليمية من جهة، ومن احلكمة أنْ يتوسل املؤلِّف         
  .للمحتويات التعليمية من جهة أخرى
ا، وما الحظناه يف متون تعليم العربية، يتجلّى أنه ال تتحقّـق             بناء على ما سقناه يف حبثنا هذ      

فاعلية أفضل للمصنفات التعليمية، بالتصدي إىل مستويات شتى، من طريق وضع مصنف واحـد              
هلا؛ فمن الصعب مجع متطلبات متباينة، وصهر مستويات متنوعة، يف مرجع يكون جامعا مانعـا،               

تعلِّم املبتِدئ، واملتوسط، واحلسن، واملتقدم، واجليد، واملـتمكّن، بالطريقـة   وال ميكن التعامل مع امل 
املنهجية ذاا، فكلّ صنف من املتعلّمني لديه إمكانياته، وقدراته يف االستيعاب واإلدراك، وعلى إثر              

ي ذلك وجب أن تتواءم تقنيات وأساليب املعاجلة، باألخذ يف احلسبان مقتضيات كل مستوى تعليم           
ومن مثّ، وجب إعداد املصنفات من منطلق التعامل مع مستويات متفاوتة، بتخـصيص             . على حدة 

سلسلة من املراجع، حبيث تعىن كل سلسلة مبستوى معين، كي جيِد املتعلِّم ضـالته، ويـسري إذّاك                 
    عليميـ           . خبطوات متئدة يف مشواره الت هاج وما جيب مراعاته يف وضع املراجع التعليميـة هـو انت

التدرج، وتذليل طرائق التعليم، وتبسيط احملتوى التعليمي أيما تبسيط، وحنن نتشوف فيه إجـراًء ال    
مناص منه، الجتذاب ميل املتعلِّم، ولتقدمي يد العون له؛ فال تغين الكثافـة يف احملتـوى التعليمـي،      

يف شيء، مـا  ) وضع املصنفالذي رمبا قد يكون غري مقصود خالل  (والقفز على املراحل والتعقيد     
  . هعدا تثبيط عزمية املُقِْبل على تعلّم العربية، وكذا كبح حافزيت

 ومن الدعامات اليت تعضد املنت التعليمي ملراجع اللغة، نذكر ضرورة إدماج صور ورسومات             
تحـسني  توضيحية، وإرفاق األقراص املضغوطة، ابتغاء تعويد املتعلِّم على االستماع من جهـة، ول            

اجلانب الصويت لديه من جهة أخرى، وعدم تكثيف حمتوى الصفحة، وإعطاء أمهيـة السـتعمال               
األلوان، واالعتناء بضبط التشكيل لتيسري القراءة، واالستعانة باأللعاب الترفيهية اليسرية لتحقيـق             

لعربيـة، والـرتوع إىل     املتعة يف البحث والتعلّم، والتوسل بالتمثيل الصويت لكي تستقيم القراءة با          
التخصص يف وضع املراجع، حبيث تكون هناك مصنفات للقصص القصرية، واألغاين، واأللعـاب             

ألغاز، أمثال، حكم، دون نسيان مـا يتعلّـق باجلوانـب        : اللغوية، وأخرى تعىن باجلوانب الثقافية    
       ة، وباحملكيات املتداولة اخل، واالتكاء على التعبريية والتعليمي، ومـن       اللسانيرمجة يف عرض املنت الت

الضروري أيضا عدم إغفال تنقيح املصنفات املرجعية، وتصحيحها من اهلنات واألخطاء، قبل طبعها      
  . وطرحها يف السوق



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 وينبغي ملؤلِّف املرجع التعليمي، األخذ يف احلسبان االزدواجية اللغوية، إذ ال ميكن االقتـصار     
ة إىل واقع التداول بالدارجة يف البالد العربية، حتى يكون املتعلِّم على            على الفصحى، بدون اإلشار   

أقول هذا وقد أخـربين  . بينة من أمره؛ فال يصطدم بواقع استعمال العامية الذي يكاد يكون مهيِمنا       
ألسين فرنسي مشهور أراد تعلّم العربية ملّا كان شابا؛ فأخذ دروسا من هنا وهنا، وبعد مدة عرض                 

ليس فـصيحا مـا     : ا تلقنه على ألسين آخر يتقن العربية، وما كان رد هذا األخري إلّا أن قال له               م
، وتبين للمتعلّم أنه كان يتلقن الدارجة اجلزائرية، عوض العربية الفصحى؛ فانقلـب، بعـد               تقول

  .ذلك، إىل تعلّم اللغة اإلجنليزية، وأصبحت له قدم راسخة فيها
 إىل أنّ املتعلِّم الفرنكوفوين، كغريه من متعلّمي العربية األجانب، حيتاج            وصفوة القول، نصل  

إىل مصنفات تتأسس على مقاربات تعليمية صلدة، واضحة املنهج، وسهلة يف الطّرح، حبيث تنـبين      
ويبدو أنّ حمدودية فعالية املصنفات املوضوعة متأتية مـن         . على خصوصيات اللسان العريب ومساته    

ة، سعت إىل محل عبء ثقيل، يقتضي يف احلقيقة تضافر جهود فريق عمـل                كوا اجتهادات فردي
متكامل؛ ومبعث ذلك أنّ املنت التعليمي هو مبثابة نص مرجعي، يتطلّب دراسات قبليـة وبعديـة،              

  . لكي تدرج ضمنه حتسينات دائمة على مستويي الشكل واملضمون
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 سيت صاحلة. أ

   يف جامعة سلطان موالنا حسن الدينمدرسة
 اإلسالمية احلكومية بننت

 
 األثـر   وهو ، فاألوىل مجع صوت   ؛ من األصوات واملفردات والقواعد    تتكون عناصر اللغة العربية     فإنّ

 مـا ال يـدلّ      وهو ،والثانية مجع مفردة أو مفرد    . حتدثه متوجات ناشئة من اهتزاز جسم ما       ي الذ يالسمع
  .  على جزئياتينطبق الذي ي الضابط أو األمر الكلوهي ،وأما الثالثة فجمع قاعدة. جزؤه على جزء معناه

 مث مهـارة  ،راءة ومهارة الق، ومهارة الكالماالستماع، املهارات اللغوية العربية تتكون من مهارة   وإنّ
 الشخص املستمع لكالم املتحدث بغرض فهم مضمونه وحتليله ونقده، أي ليس     تركيز تعينفاألوىل  . الكتابة

 صـحة  ومدى ، ربط الرموز بداللتها  بل يتجاوز ذلك إىل    ؛ اإلنصات للحديث فقط   ستماعاملقصود من اال  
ث خترج هذه األصـوات مـن خمارجهـا          حبي ا سليم اوالثانية نطق األصوات العربية نطقً    . هذه الدالالت 

 فهـي تـزود القـارئ    ،والثالثة عامل أساس يف بناء الشخصية وصقلها    .  علماء اللغة  ى لد عليهااملتعارف  
 الرابعة فنشاط معقّد    وأما. باملعارف واخلربات اليت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة            

ّهـا رسـم              ولذلك فإنّ تعريف الكتابة اجل     ا،جددة أمر يصعب الوصول إليه، ولكن قد تعرف الكتابة بأني
احلروف خبط واضح ال لبس فيه وال ارتياب مع مراعاة النهج السليم للكلمات وفق قواعد الكتابة العربيـة       

  .  وداللة معينةا مفيد حبيث تعطي يف النهاية معىن، أهلهاى لدعليهااملتفق 
 عـن   اهج البنائية تركيزها على النحو بإبرازها الظواهر النحوية بعيد         أضعف ما يف املنا    أن يف ريب ال

 املوقفي، لكنـه    املدخل إىل   يلجأوقد كان يف إمكان املنهج البنائي أن        . التطبيق العملي يف املواقف احلقيقية    
ج  النحو ال من أجل حتقيق الوظائف اللغوية، لذلك كله حتـاول املنـاه  عليمكان يرسم املواقف من أجل ت    

ظيفي التـداويل    الو االتصال تركز على اهلدف النهائي من اللغة وهو         أنالوظيفية أن تتجاوز هذا الضعف ب     
 كل من املنهجني أنه يقدم املكونات الضرورية يف اللغة، فاألول يرى أن الـدارس     ويزعم،  بني أفراد اتمع  

تصال، والثاين يرى أن الدارس حيتـاج       حيتاج إىل املعلومات الضرورية من املعجم والنحو ألا ضرورية لال         
 ذا فائدة،   ا وأنه سيكتسب بذلك حنو اللغة اكتساب      التعلم، مرحلة املناسب خالل    االتصايلإىل تعلم السلوك    

  .االتصالكما أنه ال ينبغي أن نترك الدارس يكتسب بنفسه القدرة على 
 -  خطوات التـدريس    -هداف   األ - اللغة العربية  مهارات–عناصر اللغة العربية    : كلمات أساسية  

  .االتصال عليمت



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 أن فهمنا  حتدثنا عن اللغة، فال ميكن أن ندع احلديث عن عناصر اللغة واملهارات اللغوية،وإذا
 االسـتماع،  وأما الثانية فتشتمل على مهارة والقواعد، واملفردات، ات، على األصوياألوىل حتتو
 عليهمـا  يـسيطر  بدومعىن ذلك، أن املدرس ال . قراءة، مث مهارة الكتابة ومهارة الالم،ومهارة الك 

 واملواد الدراسية، واملداخل علمية، كاألهداف التعليميةسيطرة تامة كما يسيطر على املصطلحات الت     
بناء على ذلـك، فكالمنـا اآلن       .  التقوميات التدريسية  مث ووسائلها، وأساليبها   طرائقها: عليميةالت

  . أهدافها وخطوات تدريسها:  عناصر  اللغةمقتصر على
 

  :أهدافها وخطوات تدريسها: األصوات. ١.ب
ـ      همة املشكالت امل  ومن  صـعوبات  ى اليت يواجهها مدرس اللغة العربية كلغة ثانية التغلب عل
ارنته بالنظام   ومق ، يف معرفة النظام الصويت للغة العربية      من أن البداية تك   شكوال  .  طلبته ىالنطق لد 

.  ونطاق االخـتالف بـني النظـامني   ه نطاق التشابى املتعلمني، للتعرف عل  ىالصويت للغة األم لد   
ويفيد هذا التحليل مدرس اللغة العربيـة  .  أو التحليل التقابلي، هذه املقارنة الدراسة التقابلية ىوتدع

 هضم  ى الطلبة عل  مساعدة هو اهلدف من تدريس األصوات      ن يف مقدمتها أ   يأيت ،)١(من عدة وجوه  
    : على  القدرة ذلك  إىلويضاف ،)٢( خمتلف أصوات اللغةإتقانو

  .فهم عناصر النظام الصويت للغة واستعماهلا مثل نطق األصوات، والنرب والتنغيم -١
  .استعمال إشارات اللغة اجلانبية مثل تعبريات الوجه واإلشارات -٢
  .فهم الدالالت املصاحبة للكلمات اليت يستخدمها -٣
  . خيتلف عن معناها يف سياق عن آخر الكلمة معىنىفهم السياق الثقايف الذي يضفي عل -٤

                                   
 .٣٧ ص، م،١٩٨٢السعودية، العربية اململكة: الرياض العربية، اللغة تدريس أساليب اخلويل، على حممد  )١(
 العريب، الفكر دار ا، الناطقني لغري األخرى احلية واللغات العربية اللغة ستدري يف املعاصرة االجتاهات إبراهيم، محادة  )٢(

 .١٨٣ ص م،١٩٨٧



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .التمييز بني التعبري احلقيقي واازي -٥
  .فهم التراكيب اللغوية واستخدامها بكفاءة -٦
  . احلديث وخربم السابقة بهمبوضوع اإلملام -٧
  .)١( وميوهلم وقيمهمنياملعرفة باجتاهات املستمع -٨
  : يليفيما إيضاحها ميكن تدريس األصوات خطواتلسابقة يتضح لنا أن  األهداف امن
 ، ثالثة أنـواع   ى من بعده، فإن تكرارهم يكون عل      يء الش تكرار على طالبه   املعلم حيث). ١

 بالتكرار اجلمعـي    ويقصد . مث التكرار الفردي   ، والتكرار الفئوي  ،هي التكرار اجلمعي  
. فئوي هو تكرار تشترك فيه فئة من الـصف  والتكرار ال . تكرار يشترك فيه الصف كله    

وأما التكرار الفردي فهو تكرار يقوم به طالب واحد يف الوقت الواحد، مث يتلوه طالب               
  . يشترك مجيع طالب الصف أو معظمهم أو بعضهمثاٍن وطالب ثالٍث حىت

  . والطالب يستمعوناينطق املعلم النموذج املطلوب مرتني أو ثالثً).  ٢
  .علم لطالبه إشارة تطلب منهم التكرار اجلمعييعطي امل).  ٣
  . أراد أن يكرر الطالب بطريقة مجعيةإذا نفسهايكرر املعلم اإلشارة ).  ٤
  .يعطي املعلم إشارة تطلب من الطالب بدء التكرار الفئوي).  ٥
  . ثانيةمرة أن يبدأ طالبه التكرار الفئوي اد أرإذا نفسهايكرر املعلم اإلشارة ).  ٦
  .يعطي املعلم إشارة تطلب من الطالب بدء التكرار الفردي).  ٧
  حيتـاج إىل مـا  الطـالب فيـصحح   إلجابات التكرار الفردي، يستمع املعلم      أثناء يف).  ٨

  .)٢( من يستحق الثناءى ويثين عل، ويشجع من يستحق التشجيع،تصويب
 يكـون   ة حـىت   بتطبيقها متكررة ومتوالي   مناسبة تكون األصوات   تدريس يف اخلطوات وهذه
  . نطق األصوات العربية اليت تبدأ من األحرف والكلمات مث اجلملعلى تادينالطالب مع

                                   
-١٥٥ ص، م،١٩٨٩ إيسيـسكو، : مصر وأساليبه، مناهجه –ا الناطقني لغري العربية تعليم طعيمة، أمحد رشدي   )١(

١٥٦ . 
 .٥٤-٥٣ ص السابق، املرجع اخلويل، على حممد  )٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 :أهدافها وخطوات تدريسها: املفردات. ٢.ب
 وغريها من اللغات العاملية منذ أوائل       جنليزية االهتمام بقوائم املفردات الشائعة يف اللغة اإل       ظهر
 اليت نشرت يف الواليات املتحدة عـام        ثورندايكائم قائمة   وكان من أشهر هذه القو    . )١(هذا القرن 

م اليت جاءت   ١٩٤٠ويف اللغة العربية ظهرت عدة قوائم كانت أوالها قائمة بريل عام            . )٢(م١٩٢١
 الـسنوات  وثالثني ألف كلمة من الصحف اليومية الصادرة خـالل           ة حوايل مئة وست   إحصاءمثرة  

ومل حيص بريـل    .  الفلسطينية وفلسطني ام املصرية م معظمها من جريديت األهر    ١٩٣٩ –م  ١٩٣٧
 موضوعات معينة كاملقاالت    ى بل اقتصروا عل   ،ومساعداه كل ما ورد   يف الصحف اليت اختاروها         

اللفظة أو الكلمـة الـيت      :  واملفردات واحدها مفردة، ونقصد ا     ،)٣(الرئيسة واألخبار واحلوادث  
 مـن   واملفردات  .)٤( أداةً م أ ا أم امس  الًأ كانت فع   سواء   ، معىن ىتتكون من حرفني فأكثر وتدل عل     

). اجلـس (مث الفعل األمر    ) يكتب(والفعل املضارع   ) طلع( تتكون من الفعل املاضي      الفعلحيث  
، والصفة  )كتابة-حممد-رجل( االسم العام والعلم واملصدر      ى عل حتتوي االسمواملفردات من حيث    

 تشتمل ف األداة، وأما املفردات من حيث      )اليت-هذه-أنا(، والضمري   )أعلم-أحسن-مصري-طويل(
والتحـويالت  .  واالستدراك ستثناء اال وحروف العطف،   وحروف الروابط مثل حروف اجلر،      ىعل

  .)٥(وتشمل أدوات النفي وأدوات االستفهام
  : يليكما خاصة بياا ا املفردات العربية أهدافًلتدريس لنا أن يتضح األمور السابقة، ومن

 . نطق حروف العربيةعلىب قدرة الطال -١
  . فهم معاين حروف العربية مستقلةعلىقدرة الطالب  -٢
 معرفة طريقة االشتقاق من حروف العربية ووصفها يف تركيب          علىقدرة الطالب    -٣

  .لغوي صحيح

                                   
 .ب ص، م،١٩٧٩ الرياض، جامعة: الرياض العربية، اللغة يف الشائعة املفردات ه،عبد عطية داود  )١(
 .ب ص، نفسه، املرجع  )٢(
 .ت ص، نفسه، املرجع  )٣(
 .٧٨ ص االعتصام، دار بالعربية، الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس الغايل، عبداهللا وناصر عبداهللا عبداحلميد  )٤(
 .٨٠-٧٩ ص، نفسه، املرجع  )٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١( استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسبعلىقدرة الطالب  -٤
  : األمور التاليةعلى حتتوي أن يلزم تدريس املفردات خطوات أن سبق مما لنا ويتضح

الـسالم  :  يدخل الصف ويقول   عندما فاملدرس:  عن طريق املوقف أو السياق اللفظي      الشرح  ) ١
 فإذا اسـتعملها عنـد      اآلخرين، على حتية نلقيها    ا العام هلذه العبارة بأ     املعىن شرح ي عليكم،

  .له عند الوداع آخر وهو تعبري نستعمخروجه من الصف كذلك فقد أعطاها معىن
 الـيت  األخـرى  الكلمـات  معىن الكلمة بذكر معىنفاملدرس يوضح :  الكلمة أو بنيتها  اشتقاق) ٢

بربطها بكلمـة   " مكتبة"تشترك معها يف األصل ويعرف الطالب معناها، فيبني املدرس كلمة           
  .إخل" قلم"مبفردها " أقالم" املدرس عالقة ويوضح ،الًمث" كتب" أو ،"كتاب"

بإمكان املدرس أن يؤدي بعض احلركات احلقيقية مثل املشي أو اجللوس أو الكتابة،             : ثيلالتم  ) ٣
 ع هذه املفردات، كما ميكنه أن ميثل لبعض احلركات كأن يغمض عينيه ويـض             اينليشرح مع 

كفه حتت خده ليعرب عن النوم، مث هناك استعمال آخر للتمثيل يف شرح حروف اجلر وبعض                
  التمثيل باإلضـافة إىل    كن ومي ،"يف "معىن ليبني املدرس    ء شي اخلد االظروف كأن نضع شيئً   

  . الًمث طة فاملواء ميكن شرحه مبحاكاة صوت القواألصوات، ،املرئيات
ـ      ة األشياء امللموس  يشري املدرس إىل  :  أو ملسه  يء الش  إىل اإلشارة  ) ٤  الً املوجودة يف الـصف أص

 إذا كانت صغرية مثل كوب، وطبق،        الصف ، أو حيضرها معه إىل    "مثل الكرسي والسبورة  "
  . مثل منوذج ملرتل أو حليوان، مناذج جمسمة هلاضر أو حي،وزجاجة

يستطيع املدرس أن يستفيد من الصور والرسوم لـشرح معـاين           :  الصور والرسوم  استخدام  ) ٥
 الظـروف وحـروف     حىت، بل   "حركات "الًبعض املفردات أمساء كانت أو صفات أو أفعا       

والشرائح، وكذلك  " األفالم الصامتة والناطقة  " املتحركة   صور هذا الباب ال   اجلر، ويدخل يف  
  .الرسوم التوضيحية وغريها

هناك بعض األلفاظ اليت يسهل نقل معناها عن طريق اسـتخدام           :  أو السلم الداليل   التسلسل  ) ٦

                                   
 .١٩٤ ص السابق، املرجع طعيمة، أمحد رشدي)  ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

واحـد، اثنـان، ثالثـة،      "باستخدام التسلـسل    " أربعة"التسلسل، فاملدرس يشرح كلمة     
 بعـضها إذا    معـىن وكذلك احلال مع أيام األسبوع وأمساء الشهور ميكننا شرح          ..." ة،أربع

وأما السلم الداليل فيستفيد املـدرس منـه يف شـرح األوزان     . عرف الدارس بعضها اآلخر   
ـ         . واملقاييس وما شاها    امليليمتـر أو     إىل الًزوويف املقاييس لدينا سلم يبدأ من املتر ويتجه ن

-كهـل -رجـل -شاب-صيب-طفل-رضيع:  أطوار منو اإلنسان   ويفلومتر،   الكي  إىل صعودا
  .هو املكان الذي يسري فيه الناس والسيارات" الشارع "الًوبالتعريف مث. شيخ

فاملـدرس  . هاتان وسيلتان فعالتان يف توضيح معاين بعض املفـردات        :  واألضداد املترادفات  ) ٧
أو " صـدق " وشـرح كلمـة   عىن،ا يف املاملرادفة هل " كبري" بكلمة   الًمث" ضخم "معىنيشرح  

  . التوايلعلى" مساء"أو " كذب"بذكر ضديهما " صباح"
الترمجة واحدة من الوسائل اللفظية اليت قد يلجأ إليها املـدرس خاصـة يف شـرح           : الترمجة  ) ٩

 الكلمـة األجنبيـة     معىنوهذا بالطبع يعين شرح      abstractالكلمات ذات الداللة املعنوية     
 ىمة املقابلة هلا يف لغة الدارس، وقد أوردنا هذه الوسيلة يف آخر القائمة ألننا نر              بإعطاء الكل 

 استخدام لغته األصلية يف الصف وال نلجأ على الدارس تشجعأن من اخلري أن نتبع وسائل ال        
  .)١( لغة الدارس إال عند الضرورةإىل
  :أهدافها وخطوات تدريسها: القواعد.  ٣.ب
 ي وه ، عنها يستغىن ال« فالقواعد إذن أمر ضروري،      هلذا،وع العربية، و   القواعد فرع من فر    إن

 كانت اللغة العربية واسعة ونامية ودقيقـة زادت         لما وك ،)٢(»أساس من أسس الدراسة يف كل لغة      
 اعـد  منها، ألن اللغة بدون القوتنفصل و كذلك القواعد ال ،)٣(أسسها معرفة دراستها واحلاجة إىل 
  . امللحدونكاملرق ب

                                   
 الدروس لتقدمي عملية تطبيقات-ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس يف املعلم مرشد وآخرون، صيين إمساعيل حممود  )١(

 .٨٨-٨٦ ص ،٢ط م،١٩٨٥اخلليج، لدول العريب التربية مكتب التدريبات، إجراء و
 .١٩٥ ص ،٣ط م،١٩٨٣ الرسالة، مؤسسة: بريوت العربية، اللغة ملدرس العملي ملوجها اهلامشي، توفيق عابد  )٢(
 .١٩٥ ص نفسه، املرجع  )٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ـ   عليم مرحلة الت  يف  مرية يف أن اهلدف من تدريس القواعد       ال لنا أنه    يتضح مضى مما  و العام ه
 هو وإمنا ، أقطار العامل  مجيع يف معيارا   ليس اهلدف   ا وهذ ،)١( وجتنب اللحن يف الكالم    ،إقامة اللسان 

ـ      عليويوضح  .  فحسب العربية الدول من تدريس القواعد يف      اهلدف ن  أمحد مدكور أن اهلدف م
  .)٢(» امللكة اللسانية الصحيحة، حلفظ القواعد اردةتكوين« وتدريس القواعد ه
 ؤهفهـم مـا يقـر   :  هدفان من تدريس القواعد، ومهـا تقدمة هذه األهداف امل ويضاف إىل 

 تـضيع  تعتدل يف ذهن املتعلم املفـاهيم وال         عليها حيث بدراسة تلك القواعد والتعرف       ،ويسمعه
 حيث إنّ مراعاة تلـك  ومة؛ صياغة مفهيف  بهيتحدث أو يكتبهين، هو وضع ما واهلدف الثا . عاينامل

 يف بناء الكلمات أو ضبط     اخلطأالقواعد وتعلمها ينبغي يف املقام األول أن تعصم اللسان والقلم عن            
 لنا أـا    يتضح سبق   مما و ،)٣( أن يفهم عنه ما يريده أن يفهم       على لسامعأواخرها إعانة للقارئ أو ا    

 ديهم ل تتكون  وسهولة معرفتها حىت   ، املواد وإدراك سريعا، الفهم   على الطالب ملساعدةحيوية  أمور  
  .ىملكة يف العربية الفصح

 العمـوم،  ه وج على اهلدف من تدريس القواعد يف املدرسة الثانوية اإلسالمية بإندونيسيا           وأما
 يعرفهـا م املفـردات الـيت    باستخداتطبيقها الطالب يف تركيب اجلمل اجلديدة و     معرفة زيادة وفه

 وهذه األهداف أمـور     ،)٤(املعينة مناسبة للربامج    ، قدمية أم مفردات جديدة    أكانت سواء الطالب،
 ذلك، فإن هذه األهـداف  وباإلضافة إىل.  واملدرسني يف عملية التدريسالطالب لقياس جناح   مهمة

  ا، وترشد الدارسني يف تعلمهم إرشا     ا،توجه املدرسني توجيهاخلطة والتنفيـذ يف     تنحرف ال حىت د 
 األذهـان  ذوي وال يرده أحد مـن  ، أمر طبيعيا وأيضوواقعي، منطقي  يء ش اوهذا طبع . عمليام

  . السليمةاألفكارالصاحلة و
                                   

 .٣٢١ ص م،١٩٩١ الشواف، دار القاهرة، العربية، اللغة فنون تدريس مدكور، أمحد على  )١(
 .٣٢١ ص نفسه، املرجع  )٢(
 املعارف، دار: القاهرة اإلسالمي، والدين العربية اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف حتليلية دراسة قورة، سليمان حسني  )٣(

 .٢٦٨ ص ،١ط م،١٩٨١
-١٩٩٨ بإندونيـسيا،  اإلسـالمية  الثانوية املدارس يف العربية اللغة تعليم لتنفيذ املعلم مرشد الدينية، الشؤون وزارة  )٤(

 .٥ ص م،١٩٩٩



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  : تدريس القواعد كما يلي بيانهخطوات لنا أن يتضح ، سبقومما
 فيها عناصر متعلقة مبواد القواعـد        الدراسية السابقة اليت   باملواد فيها تذكري الطالب     مقدمة،   ) ١

  .املقدمة
  .ا دقيقًا يفهموا معانيها فهم ويقصد ا بأن املدرس يأمر طالبه بقراءة األمثلة حىتقراءة،   ) ٢
  . طالبه عن املواد اليت فيها عناصر القواعد يف األمثلة املقدمةمع مناقشة بإجراء املدرس قيام   ) ٣
 السبورة  على فهذا االستنباط يكتبه املدرس      نقاشه، سبق مماستنباط   املدرس مع طالبه باال    قيام  ) ٤

  . جلميع الطالبمفهومة   القاعدة تصبح حىت
 كـأن  ، اجلديدة والتراكيب القدميـة    راكيب طالبه مبقارنة االستنباط بني الت     مع املدرس   قيام  ) ٥

  . مبين للمجهول وفعل مبين للمعلومفعل عن الًيبحث مث
  .)١( ما يسمى بالتقوميوهو ، املدرس طالبه واجبات مرتلية أو واجبات فصليةييعط اخلامتة،  ) ٦

  : مهارات اللغة العربية لغري الناطقني اتدريس . ج
  :االستماعتدريس مهارة . ١.ج

 عـن وهذا النظام الصويت للغة خيتلف بعـضه  .  اا خاصّا صوتيّ ا أن لكل لغة نظام    واملعروف
 املتكرر ألصوات اللغة اجلديـدة      االستماعولذلك كانت ضرورة    .  جند فيه صعوبة   وسوف بعض،

 أمهية كبرية يف حياتنـا،      االستماعوملهارة  . )٢(ا سليم ا ومن مث ميكن نطقها نطقً     ، تعتادها األذن  حىت
ا اإلنسان يف مراحل حياته األوىل ب       يتصل الوسيلة اليت    اإ إن اللغة ف  عليموأما عالقتها بت  . اآلخرين 

 يستطيع أن يتعلم    ن اجليدة فل  االستماع لديه مهارة    تتوافر أمر أساس، ولذا فمن مل       ستماعاال مهارة
دكفـاءة يف تعلمـه    األذن يكون أقلّأو  حاسة السمعيف فالشخص الذي لديه عاهات. االلغة جي 

  .اللغة
  

                                   
 .املعلم مرشد يف م،١٩٩٥ فوترا، طه: مسارانج اإلسالمية، لثانويةا املدارس يف العربية اللغة تعليم وآخرون، هدايات. د  )١(
 الفكـر  دار ـا،  النـاطقني  لغري األخرى احلية واللغات العربية اللغة تدريس يف املعاصرة االجتاهات إبراهيم، محادة  )٢(

 .٢٢٣ ص م،١٩٨٧العريب،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  : وهية، خاصا أهدافًاالستماع ملهارة إىل ما سبق فإن ويضاف
  . اجلديدة األصواتعلىتعويد األذن   -١
  . نطق اللغة اجلديدةعلىتعويد الدارسني   -٢
  .عنه لإلجابة متهيدا السؤالاستيعاب   -٣
  .ىحل مترين بتكملة عبارة أو تغيري كلمة أو إضافة أخر  -٤
  .األسئلة عن جابة لإلتهاستيعاب نص بتفصيال  -٥
  .استيعاب األفكار األساسية يف نص لتلخيصه  -٦
  ).إنشاء( منواله علىتابة موضوع تتبع العناصر الرئيسة يف موضوع لك  -٧
  .أخذ مذكرات عن املوضوع لالستعانة ا يف حتضري البحوث  -٨
  .التمهيد ملناقشة موضوع  -٩

  . )١(مراجعة مادة سبقت دراستها  - ١٠
 سـتماع  تدريس مهارة االخطوات عن  للحديث اآلن   نأيت السابقة، األهداف    إىل واستنادا

 : النحو التايلعلى
وتتضمن هذه التهيئة أن يربز املعلم هلم أمهية مهـارة    . االستماعريس مهارة    الطالب لتد  يئة  ) ١

 الـيت   التعليمات أو   عليهم، وأن يوضح هلم طبيعة املادة العلمية اليت سوف يلقيها           االستماع،
 الـيت  االسـتماع سوف يصدرها، وأن حيدد هلم اهلدف الذي يقصده، أي يوضح هلم مهارة   

 الثانويـة،  األفكـار  وبـني   بينهاوالتمييزتقاط األفكار الرئيسة،   مثل ال . يريد تنميتها عندهم  
  . سلسلة من األحداثومتابعة

 املادة العلمية بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد، كأن يبطئ يف القراءة إن كان املطلـوب                تقدمي  ) ٢
 اللحـاق   علـى  كان املطلوب تدريب التالميذ      إن أو أن يسرع فيها      عقدة،تنمية مهارات م  

  . وهكذا،تحدثني مسرعي احلديثبامل

                                   
 .٢٢٥ ص نفسه، املرجع إبراهيم، محادة  )١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

فـإذا كـان فيهـا      .  لفهم املادة العلمية املسموعة    ا يوفّر للطالب من األمور ما يراه الزم       أن  ) ٣
           حوار بني عدة   اكلمات صعبة أو اصطالحات ذات دالالت معينة أوضحها، وإذا كان النص 

ـ   ميكنهم الرجوع إليه   حىت السبورة أمامهم،    على ءهم أمسا كتبشخصيات    دعـت   اا كلم
 أفكار ذات ارتباطات سابقة أو ذات خلفيـة         على ذلك، وإذا كان النص يشتمل       احلاجة إىل 

 مشكالت النص   للطالبيلزم اإلملام ا وجب شرح ذلك هلم وهكذا، املهم أن يذلل املعلم             
  . بالطريقة اليت متكنهم بعد ذلك من تناوله

ويتم ذلك عن طريق    .  اليت أصدرها  عليماتأو الت  عليهم، الطالب يف املادة اليت قرئت       مناقشة  ) ٤
 .طرح أسئلة حمددة ترتبط باهلدف املنشود

  . بعض الطالب بتلخيص ما قيل، وتقدمي تقرير شفوي لزمالئهمتكليف  ) ٥
 مـا  وهـو  ، اهلدف املنشود وأقرب إىلا، أداء الطالب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقً    تقومي  ) ٦

  .)١(لطالب خبصوصه تقدم اىميكن من قياس مستو
  :تدريس مهارة الكالم. ٢.ج

 إنو.  يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة اللغوية             والكالم
ولقد اشتدت احلاجة هلذه املهارة يف بدايـة النـصف          . اآلخرينكان هو نفسه وسيلة لالتصال مع       
 والتحرك الواسع من    االتصال،عاملية الثانية، وتزايد وسائل      ال بالثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلر      

 عليم طرق ت  يف إعادة النظر     بني الناس إىل   هي تزايد احلاجة لالتصال الشف    ى لقد أد   بلد، حىت  بلد إىل 
 هذه العبارات، فمهارة الكالم نفسها هلا أهداف خاصة، ونفـصلها           على ا واعتماد ،)٢(اللغة الثانية 

    : يليفيما
  .وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية تطوير -١
  . ثروته اللفظية الشفويةإثراء -٢

                                   
 .١٥٠ ص م،١٩٨٩ إيسيسكو،: مصر وأساليبه، مناهجه –ا الناطقني لغري العربية يمتعل طعيمة، أمحد رشدي  )١(
 .١٦٠ ص نفسه، املرجع  )٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . عندهعىن روابط املتقومي -٣
  .متكينه من تشكيل اجلمل وتركيبها -٤
  . تنظيم األفكار يف وحدات لغويةعلىتنمية قدرته  -٥
  .حتسني هجائه ونطقه -٦
  .)١(استخدامه للتعبري القصصي املسلي -٧
  : النحو التايلعلىدريس ملهارة الكالم  التخطوات لنا أن يتضح سبق مما

 حيبون  وما نوعية املستمعني واهتمامام، ومستويات تفكريهم       على الً يتعرف املتحدث أو   أن  ) ١
  ملن أحتدث؟:  سؤالعن أي أن جييب ؛ إليهاالستماع يفمساعه، وما ال يرغبون 

 احلال، وإن لكل    ى مقتض اةاعإن البالغة هي مر   :  قال العرب  ا حيدد أهداف كالمه، فقدمي    أن  ) ٢
 لنوعية املـستمع أو  قًا هذا فتحديد أهداف الكالم طبعلىو.  ولكل حال مقتضاه ،الًمقام مقا 

 ا، ضروري ا وظروف الزمان واملكان، كل هذا يعد أمر       ،املستمعني ونوعية مادة الكالم نفسها    
 أن  عليـه  املتحدث   وكل هذا يعين أن املتكلم أو     .  حتقيق أهداف كالمه   على املتكلم   ويساعد
  ملاذا سأتكلم؟:  سؤالعن الًجييب أو

 واملـشكالت  واملعاين  كالمه، أي أن حيدد األفكار ى على حتديد حمتو   ا يكون املتكلم قادر   أن  ) ٣
وهنا . وأن تكون هذه األفكار متفقة مع األهداف اليت سبق حتديدها         . اليت يريد احلديث عنها   

 املعلومـات واملفـاهيم مـن       على كيفية احلصول    علىه   التلميذ وتدريب  عليميستلزم األمر ت  
 واالعتماد  ، مهارات البحث والتعلم الذايت    علىوهذا بدوره يعلمه ويدربه     . مصادرها املختلفة 

 على ويعتمد ، وإمنا هو فن ذو مهارات شىت      ا،فالكالم أو التحدث هنا ليس لغوي     .  النفس على
 علـى  هذه اخلطـوة، أن      ومعىن. اءة الواعية  اجليد، والقر  االستماع و ستكشاف،البحث واال 

   سأتكلم؟مباذا:  سؤالعلىاملتحدث الذي خيطط حلديثه أن جييب 
واختيار األسلوب املناسـب    .  يتم اختيار أنسب األساليب أو الطرق للكالم أو احلديث         أن  ) ٤

                                   
 .١١٤ ص م،١٩٩١ الشواف، دار القاهرة، العربية، اللغة فنون تدريس مدكور، أمحد علي   )١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

،  الكالم، أي موضوعه ومادتـه     ونوعية  عدة عوامل منها نوعية املستمع،     علىللكالم يعتمد   
 أساليب الكـالم أو    على التالميذ وتدريبهم    عليموهنا جيب ت  . ونوعية األهداف املراد حتقيقها   

  :التحدث، أي التعبري الشفهي اآلتية
  .احملاضرة .أ

  .املناقشة واحملادثة.ب
  .الندوة.ج
  .املناظرة .د

  .اخلطابة وإلقاء الكلمات.هـ
  .قص القصص واحلكايات.و
  .عليماتإعطاء الت.ز
  .قاريرعرض الت.ح
  .)١( واملداخالتعليقاتالت.ط

  :تدريس مهارة القراءة. ٣.ج 
 فهـم  فهـي  األخـرى وأما املهارات . اللغة عليم القراءة من املهارات الرئيسة الالزمة يف ت  إن

وأما .  وسنعرض فيما يلي أهداف مهارة القراءة وخطوات تدريسها        ،)٢(املسموع والكالم والكتابة  
    : التايلعلى فتشتمل األهداف العامة يف القراءة

  .زيادة املعلومات واخلربات والثقافة العامة  -١
  . التعبريىرقي مستو  -٢
  .تذوق اجلمل  -٣
  .عرض سري املصلحني واألبطال  -٤

                                   
 .١١٤-١١٢ ص نفسه، املرجع مدكور، أمحد علي  )١(
 .١٠٧ ص م،١٩٨٢السعودية، العربية اململكة: الرياض العربية، اللغة يستدر أساليب اخلويل، علي حممد  )٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . ملا يقرأالنقدتنمية ملكة   -٥
  .املتعة الشخصية وتطمني اهلوايات وإمناء اخليال  -٦
  .)١( مجع املعلوماتعلىتدريب الطالب   -٧

  : اخلاصة اليت حتتوي على األمور التاليةهدافاأل لنا يتضح سبق ومما
  .سالمة النطق ودقّته  -١
  .ضبط حركات احلروف وسكناا  -٢
  .معىنالقراءة التعبريية املصورة لل  -٣
  .السرعة املناسبة يف القراءة  -٤
  .عىنفهم امل  -٥
  .اإلفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب  -٦
  .)٢(االستجواب وأمهيته  -٧

  :وات تدريس القراءة كما يلي بيانه فإن خطذلك، جانب وإىل
 الرمـوز  علـى  الصفحة املكتوبة يف ضوء كاف، فإن الضوء الساقط         ينظر القارئ إىل   عندما  ) ١

  . العنيعلىاملطبوعة يعكس صورة الرموز 
 املخ، فإذا ما أثار رسم يف  منطقة اإلبصارعندئذ حتمل أعصاب العني هذه الرسالة البصرية إىل        ) ٢

 منطقة اإلبصار معناها املعروف للقارئ من قبل، أو ارتـبط  ملة الذي وصل إىلالكلمة أو اجل  
  سوف خيتلف القـراء يف – كما عرفنا من قبل    – اوطبع.  باملدلول، فهم القارئ املعىن    لرسما

 ألسـلوب الكاتـب   م عدم فهمهأو  فهمهمىفهمهم للمعاين حسب ثقافتهم وخربام ومد
  .قروءة نفسهاوطبيعة تفكريه وطبيعة املادة امل

هناك يف املخ ترتبط مراكز اإلبصار مبراكز الكالم، ومن األخرية تصدر األوامـر بـالتحرك                 ) ٣
  .حركة معينة للنطق وذلك يف حالة القراءة اجلهرية

                                   
 .٢٠-١٨ ص  م،١٩٨٣ الرسالة، مؤسسة بريوت، العربية، اللغة ملدرس العملي املوجه اهلامشي، توفيق عابد  )١(
 .٢٣-٢١ ص نفسه، املرجع   )٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 فال يثري إدراك الرموز لديه إال املعاين الصرحية البـسيطة           ا أو سطحيّ  اقد يكون القارئ مبتدئً     ) ٤
 املعاين املفهومة لديـه  ة القارئ ذا خربة طويلة ومعارف واسعة فتتسع دائروقد يكون . احملددة

  . املعاين الضمنيةويصل يف فهمه إىل
 عليـه  وحيكم ا، دقيقًا ويفسر ما يقرأ، ويتفهمه تفهم  يحللقد يكون القارئ ذا قدرة نقدية، ف        ) ٥

وع مـن الفهـم     وهذا الن . بأنه صحيح أو خاطئ، وبأنه غث أو مسني وفق معايري موضوعية          
  . القارئ العميقيستشعرهااملصحوب بالنقد والتقومي مصدر متعة فنية 

 ا خرباته وصار جـزءً    أفاد القارئ من املقروء أو من بعضه فاستجاب له ومتثله، ضمه إىل            فإذا  ) ٦
  .)١(من معارفه و جتاربه العقلية

  :تدريس مهارة الكتابة. ٤.ج
 – فيها العربية   مبا – اللغة األوىل واللغة األجنبية      عليم ت  األساسية يف  ت الكتابة إحدى املهارا   إن

 ةوهذه العبارة رجحهـا محـاد    .  ويف تدريس الكتابة حتتاج إىل املراحل املختلفة       ،)٢( حد سواء  على
 يف ا رؤية احلروف مكتوبة ضـرر فيها مرحلة ال تشكل      نصل إىل   تتأجل حىت  الكتابة«إبراهيم، بأن   

   وأن الكتابة ليست هي اللغة، بل هي حماولة فقط لتصويرها بنظـام             اجمال تصحيح النطق، خصوص
ويستهدف تدريس مهارة الكتابة عـدة  .  مهارة الكتابة أهدافولتدريس ،)٣(»عليهتشكيلي متفق 

  :أمور، ومن أمهها
إزالة حالة التوتر اليت يشعر ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية، وعدم تشتيت انتباهـه                -١

  .بني مهاراا
فذلك من شأنه زيادة ثقته بالربنامج      . إشباع رغبته يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية        -٢

  .وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا
وذلك بتمكني الطالب من ممارسة نطقهـا       . تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل      -٣

                                   
 .١٢٨-١٢٧ ص السابق، املرجع مدكور، أمحد علي  )١(
 .١٢٩ ص السابق، املرجع اخلويل، علي حممد  )٢(
 .١٨٣ ص السابق، املرجع إبراهيم، محاده  )٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

الطالب من النطق املشوه عندما ال  يف هذا سوف حيمي      أن التبكري  شكوال  .  يف البيت  امنفرد
  .يسجلها يف حينها، أو عندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة

 يء احلصة، فيشعر بـش    يف قد ال ترد     ري تعرف طريقة نطق كلمات أخ     علىتدريب الطالب    -٤
  .عليهمن االستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا يعرض 

  .يف الفصل واسترجاعها عند احلاجة إليهامتكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها  -٥
إن الكتابة نشاط لغوي مركـب إذ يـستلزم         . األخرى املهارات اللغوية    عليميئة الطالب لت   -٦

وال . وذلك قبل الشروع يف كتابتها    .  متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا      علىالقدرة  
  .خرىاأل الكتابة من شأنه تدعيم املهارات علىشك أن التدريب 

 علم تقدم الطالب يف ت    ى مد علىإن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف           -٧
  .فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارات. األخرىاملهارات 

 الكتابة من شأنه أن يزود الطالب مبهارات وظيفية حيتاجهـا بعـد   على فإن التدريب  وأخريا -٨
  .)١(ذلك يف حياته

  :التالية األخذ باخلطوات ينبغيلكتابة  تدريس مهارة اولتحضري
 النطـق   لة قصرية وسه  ومجل الكتابة عن طريق عرض كلمات       تعليم املعلم مع الدارسني     يبدأ  ) ١

 الدارسـني ومطالبـة     علىمث يبدأ املعلم قراءا     .  السبورة أو يف بطاقات كبرية     علىوالكتابة  
يطلب منهم نقلـها يف كراسـام مث         ا وأخري ، قراءة جهرية ومناقشتهم فيها    قراءابعضهم ب 

  . مرحلة اإلمالء املنقولى املرحلة تسموهذهتصحيحها،  
 ويتلخص ، اإلمالء املنظور   ما ينتقل معهم إىل    ا يشعر املعلم أن املتعلمني قد تقدموا شيئً       عندما  ) ٢

           ايف أن يأيت املعلم بقطعة، أو عدة مجل مناسبة لعقول الدارسني لغوي ّعليهم،رؤها  مث يق  ا وثقافي 
 أو يف الكتاب، ويطلب املعلم من الدارسني قراءا فإذا          سبورة ال علىوالتالميذ ينظرون إليها    

ما انتهوا من القراءة ناقش املعلم معهم الكلمات الصعبة من حيث معناها وطريقة كتاباـا،               
الكتابـة   أو قام مبحو ، السبورةى من ذلك أخفى فإذا ما انته ، السبورة علىويكتب كل هذا    

                                   
 .١٨٨-١٨٧ ص السابق، املرجع طعيمة، أمحد رشدي  )١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يقـوم مبناقـشة   ا وأخـري  ، إمالء القطعة مث أخذ الكراسات وتصحيحها      يف ويبدأ   عليها،من  
  . الدارسنيىاألخطاء الشائعة لد

 الدارسني يف الكتابـة     ى معرفة مستو   تعد مرحلة متقدمة، ودف إىل     ياملرحلة األخرية، وه    ) ٣
فيها يقوم املعلم باختيار قطعـة       و ختباري اإلمالء اال  ىواألخطاء اليت يقعون فيها، وهي تسم     

 شتها الدارسني دون مناق   علىإمالئية تتوافر فيها شروط وقضايا إمالئية معينة مث يقوم بإمالئها           
 الكراسات ويقوم بتـصحيحها  يأخذ مث بعد االنتهاء من اإلمالء   ،أو التعرض لكلماا الصعبة   

  .)١( فيهاا مناقشتهم يف األخطاء الشائعة اليت وقعومث
  : عند تدريس مهارة الكتابة مراعاة األمور التاليةبغيوين

 حروف قليلة خالية مـن حـروف اللـني          علىالبدء بالكلمات السهلة يف النطق، املشتملة        -١
  .واهلمزات واملد

 مرة يطلب منـهم كتابـة   الًث الكتابة بأكثر من طريقة، فم   علىاإلكثار من تدريب املتعلمني      -٢
 ثالثة يأيت بالكلمـة  مرة وا،لمة املكتوبة خطأ وتصويبه حتديد الك  منهم يطلب   ىكلمة، وأخر 
  . ويطلب منهم إكماهلا وهكذا، أو حرفنياناقصة حرفً

  . يف كتب القراءة وغريهاعليهااختيار الكلمات واجلمل املألوفة واليت سبق أن مت التعرف  -٣
  . وضرورة للدارس يف االستعمال اليوميىأن متثل الكلمات املختارة مغز -٤
 علـى مث التـدريب    .  مثل الكلمات اليت حتوي مهـزات      بة تقدمي الكلمات الصع   التدرج يف  -٥

 كالكلمات اليت تشمل الذال والزاي والظـاء،        ،الكلمات اليت تتشابه أصوات بعض حروفها     
 .مث الكلمات اليت تشمل التاء والسني والصاد وهكذا

فـضل أن يركـز      الكلمات اليت حتمل قاعدة إمالئية وإن كان من األ         علىتدريب الدارسني    -٦
 بدراسـة اسـتهدفت     ة الكاتب ت األخطاء الشائعة يف كتابات التالميذ، ولقد قام       علىاملعلم  

 .)٢(معرفة األخطاء اإلمالئية الشائعة
                                   

-٦٦ ص االعتصام، دار بالعربية، الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أسس الغايل، عبداهللا وناصر عبداهللا عبداحلميد  )١(
٦٧. 

 .٦٨-٦٧ ص نفسه، املرجع  )٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  :االتصال اللغة دف تعليم-د
 اللغات األجنبية رأينا كيف نشأت طرق مث اختفت، وكيـف           عليم عرضنا له من تطور ت     فيما

كيـف  : د فعل هلا، ولعل السؤال الذي يظهر أمامنا اآلن بوضوح هو          ظهرت بعدها طرق كانت ر    
 أن اإلجابة عن هـذا  شك الوقت احلاضر، ال  يفعليمها اللغات األجنبية منذ مئة سنة بت    عليمنقارن ت 

 وقـد   االتصال، اللغة دف    عليم عنصر جوهري هو ذلك السعي املتواصل حنو ت         يف منالسؤال تك 
 االتصالية، وتتابع الباحثون يف دراسة معىن القدرة        ، من كالل  يءبه ش نشط هذا السعي اآلن، مل يص     

 غـري  االتـصال  من مرة، ودرسوا طبيعة اخلصائص الفردية وأمناط        أكثروأعادوا دراستها وتعريفها    
 اللغـة  عليماللغوي، ويف ظل هذه املعرفة املتراكمة ال يزال االندفاع حنو التوصل إىل أفضل طريقة لت        

 راجعت االت والدوريات املتخصصة وجدا حافلة مبوضوعات عن هذه          وإذا ل،االتصامن أجل   
 إىل املدرسني لـشرح طبيعـة املـدخل    ا به من الكتب يتوجه أساس  بأساملسألة كما ظهر عدد ال      

  االتصال؟ اللغة دف عليم فماذا نعين بالضبط بتاالتصايل،
لكننـا  . فات اليت قدمها البـاحثون  أن نؤلف إجابة من كثري من التعري الً يكون مستحي  قد

ـ   Savignon 1983 متداخلة قدمتها سافينيون ا مسات أربعنقدم هنا   ايف مقال هلا يعـد تطبيقً
ّاالتصالية على القدرة اعملي :  

 تقتصر قاعة الدرس على القدرة النحوية أو اللغوية وإمنا تركز علـى مكونـات القـدرة                ال -١
 .االتصالية

 علـيم  وإمنا تقـدم مـن خـالل ت   ، لتنظيم الدروس وترتيبها  اية أساس  متثل األشكال اللغو   ال -٢
 .الوظائف

 اللغوية ليست غاية يف حد ذاا، وهي أمر ثانوي يف التعبري، ومن مث فإن الطالقة أهـم                  الدقة -٣
 هو التعبري احلقيقي عن املعىن املراد، وفهم املعـىن  االتصالمن الدقة، واملعيار النهائي يف جناح       

 . وجه احلقيقياملراد على
 أن يكون استعمال اللغة هو اهلدف النهائي للدارسني يف قاعة الدرس، سواء يف إنتاجها              ينبغي -٤

 .عليهايف سياقات مل يسبق التدريب ) الفهم(أم يف استقباهلا ) احلديث(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اللغـات، إذ إن     علـيم  أن هذه السمات األربع تكشف عن تغري جوهري يف طرق ت           وواضح
 عدة، مث جاءت طريقـة      اترتب مفرداا على أسس حنوية ظلت مستخدمة قرون       املناهج اليت كانت    

 لتضع التراكيب النحوية يف إطار وظيفي، فال يكـون التركيـز علـى              االتصال اللغة دف    عليمت
 الدارس الطالقة الطبيعية، علـى أن الطالقـة ال   كتساب ال عليةالقواعد، بل على استخدام اللغة الف     

ومن هنا رأينا أن الدروس جيب      .  الواضح املباشر غري امللبس    االتصالحساب   أن تكون على     يينبغ
أن تبىن على استعمال اللغة بصورة تلقائية بأن تشجع الدارسني على أن يتعاملوا مـع مواقـف مل                  

  . وأن يكون ذلك بإشراف املدرس وتوجيهه دون أن يتحكم هو فيهمعليها،يسبق هلم أن تدربوا 
 على املدرس نفسه خاصة إذا كان يعلم لغة ليست لغته األصلية، غري           ا أن ذلك ليس يسري    على

مـن تلفـاز وأفـالم      ( فالتقنية املعاصرة    ، أن حيول بيننا وبني اهلدف الذي نبغيه       ينبغيأن ذلك ال    
تساعد هذا املدرس مساعدة حمققة، مث إن تدريب املدرسني ينبغي أن يكون له             ) وشرائط وحاسوب 

  .هذا التوجه
  :الفكرية الوظيفية املناهج

 وقد أخذ   االتصال، اللغة دف    عليم املنهج الفكري الوظيفي أهم مبشر مبا نسميه اآلن ت         كان
   اهذا املنهج حيقق انتشار لـس األورويب            ا كبرييف اململكة املتحدة بعد ظهور العمل الذي أصدره ا 

1975  Van Ek and Alexander  والـصفة  . الـسبعينيات وما تال ذلك من ظهور تفسريات له يف
 اللغات األجنبية، أما    عليم اليت حتدد عناصر ت    هي لكوااملميزة هلذا املنهج اهتمامه بالوظائف اللغوية       

  .النحو فال مكان له إال فيما يتصل بتوضيح بعض التراكيب اليت تؤدي هذه الوظائف
الزمان والكم والكيف،    عامة وخاصة، أما العامة فمفاهيم جمردة كالوجود واملكان و         واملفاهيم

 جند مفاهيم املوقع واحلركة والبعد والسرعة والطـول  الًويف داخل املفهوم العام كالزمان واملكان مث  
 تعريفـك ف". املواقـف "أو " بالـسياق "أما املفاهيم اخلاصة فهي ما نسميه     . إخل...والوقت والتردد 

والعمل ورقم اهلاتف وغريها، كما      مفهوم خاص يندرج حتته االسم والعنوان        الًبنفسك آلخرين مث  
  . مفاهيم خاصةلها والتسوق واخلدمات وأوقات الفراغ كعليمأن السفر والصحة والت



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 اجلزء الوظيفي يف املنهج الفكري الوظيفي فهو يوازي ما أمسيناه وظـائف اللغـة، أي أن             أما
دث أو وقـائع    املقررات تدور حول هذه الوظائف كتعرف األشياء وتعريفها واإلبالغ عن حـوا           

  . وتوجيه الدعوات واالستئذان وغريها
 اللغات  عليم يف تطوير الكتب املقررة يف جمال ت       ا أصبح املدخل الفكري الوظيفي أساس     وقد

  : Coffey 1983 إىل حمتويات كتاب كوفاي الً وانظر مثاالتصال،األجنبية دف 
 . آخرا شخص نفسه، أو تقدميه شخصتقدمي -١
 . والوداعالتحيات -٢
 .لدعواتا -٣
 . والعزاء، واملواساةاالعتذار، -٤
 . باجلميل، واامالت، والتهنئةاالعتراف -٥
 . واألمر، والتحذير، والتوجيهالطلب، -٦
 . واالستئذانالعرض -٧
 . والقصدالنصيحة، -٨
 . واحلزنالسرور، -٩

 . عن الرأيالتعبري - ١٠
 . يطلب شخص أن يعيد ما قالهأن - ١١
 . حديث شخص مامقاطعة - ١٢
 . موضوع احلديثتغيري - ١٣

 النمطية يف هذا الكتاب تشتمل على حوارات وحمادثات بني الزمالء يف قاعة الدرس،          دةوالوح
ومواقف يعرض الدارس ما يقوله منها، وتقمص األدوار، والعمل اجلماعي، وتدريبات االختيار من             

  .متعدد، ومناقشات وتدريبات مجاعية ملمارستها خارج قاعة الدرس
لبنائية تركيزها على النحو بإبرازها الظـواهر النحويـة          أضعف ما يف املناهج ا     أن يف ريب ال

وقد كان يف إمكان املنهج البنائي أن يستمر املدخل         .  عن التطبيق العملي يف املواقف احلقيقية      ابعيد



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 النحو ال من أجل حتقيق الوظائف اللغوية، لذلك         عليماملوقفي، لكنه كان يرسم املواقف من أجل ت       
 على اهلدف النهائي من اللغة وهـو        تركزفية أن تتجاوز هذا الضعف بان       كله حتاول املناهج الوظي   

  . الوظيفي التداويل بني أفراد اتمعاالتصال
 كل من املنهجني أنه يقدم املكونات الضرورية يف اللغة، فاألول يرى أن الدارس حيتاج               ويزعم

الثاين يرى أن الدارس حيتـاج  إىل املعلومات الضرورية من املعجم والنحو ألا ضرورية لالتصال، و     
 ذا  ا وأنه سيكتسب بذلك حنو اللغة اكتساب      التعلم، مرحلة املناسب خالل    االتصايلإىل تعلم السلوك    

  .االتصالفائدة، كما أنه ال ينبغي أن نترك الدارس يكتسب بنفسه القدرة على 
مادة فإن هذا الزعم مل      مبا بقدمه من     االتصالية أن املنهج املفهومي يزعم أنه ينمي القدرة         ومع

أن هذه املناهج ال تزال تقدم اللغـة   Widdowson, H. 1978 بعضهميسلمه من النقد، إذ يؤكد 
 شكل قائمة من الوحدات، صحيح أا وحدات وظيفية لكنها غري مترابطة، ويعلق على ذلـك                يف
ـ االتصاليةال تستند القدرة : بقوله" widdowson, H. 1978ويدوسون " ع املفـردات   إىل جتمي

 أو إجراءات إبداعية تستخدم إلدراك قيمـة        إستراتيجيات ولكنها   ،والوحدات اللغوية يف الذاكرة   
العناصر اللغوية يف سياق االستعمال، وهي القدرة على االشتراك يف حوار مكتـوب أو منطـوق                

لفت ماجي  وت. بتوظيف املعلومات املشتركة بني أطراف احلوار عن رموز اللغة وقواعد استخدامها          
 كافيـة  غري«املدرسني إىل أن الكتب اليت تزعم أا وظيفة قد تكون  Berns, M. 1985:15برينز 

وأضـافت أن  . »بطريقة مزعجة، بل قد تكون مضللة يف طريقة تقدميها للغة على أا أداة اتـصال   
املادة اللغوية  ولذلك فإن   . السياق هو املفتاح احلقيقي الذي يضفي املعىن على التراكيب والوظائف         

 ألن املنهج املفهـومي يتعامـل مـع         االتصالية، قاصرة عن تزويد الدارس بالقدرة       ستظل ذاا   يف
  . اخلطاب ذاتهمعمكونات اخلطاب، ال 

 وال ميثل الكلمة األخرية ملدرس اللغات، نعـم هـو   ا، ناجح ا عالج ليس إذن املفهومي   املنهج
 لوظائف اللغة، لكننا مل نصل بعـد إىل         ال النحو خاضع  ينظم احملتوى اللغوي يف إطار وظيفي وجيع      

 أن نواصل السري فيها،     علينا جديدة   اومهما يكن من أمر فقد بدأنا نرتاد طرقً       . الطريقة املثلى لذلك  
 أن ا بل هو معقد أبلغ التعقيد، ومن العسري جـد   ا، هين ا بلغة أجنبية ليس أمر    االتصالوحنن نعلم أن    

ذاته غري حمدود واملناهج بطبيعتها حمدودةاالتصالأن : هج ما، لسبب جوهري يف مناجنعله يسري .  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 شبكة معقدة متداخلة مـن اخلـصائص النفـسية        االتصالية رأيت أن القدرة     قد ذا أنت وها
املنطقية، واالجتماعية الثقافية، والفيزيقية، واللغوية، وال نعرف ماذا حيمل املستقبل من أدوات قـد            

 علـيم  لبعض مشكالت تالً اللغات حرس كل هذه اخلصائص دفعة واحدة ونقدم ملدمتكننا أن نعاجل 
 ا البشري تزداد أمامنا وضوح    االتصاللكن الذي ال شك فيه أن بعض خصائص         . اللغات األجنبية 

بعد يومٍ  ايوم  .           اوأن التكامل بني الباحثني ومدرسي اللغات ميكن أن يضع يف أيدينا تصور ا صحيح 
 أمحد شـعبان،    علي عليعبده الراجحي و  . ( الواضح املثمر  االتصالتعلم القدرة على    الكتساب امل 

  ).٢٦٤-٢٦٠م، ص ١٩٩٤دار النهضة العربية، :  بريوتعليمها،أسس تعلم اللغة وت
  : األساليب واملوادمراجعة

 ميكنك استعمال بعض األسـاليب واملـواد        االتصايل، راقت لك بعض جوانب املذهب       إذا
  : وهياملرتبطة به،
  : authentic materials  األصليةاملواد
 عن استعمال املواد األصلية أو احلقيقية، لتفادي املشكلة اليت          االتصايل مناصرو املذهب    يدافع

ونلحظ يف  . يالقيها الطالب عند نقلهم ملا يدرسونه يف الفصل الستعماله يف املواقف احلياتية اليومية            
عات حقيقية من الصحف، كما طلب منهم للواجب املـرتيل           موضو استعملهذا الفصل أن املعلم     

  . إىل برنامج إذاعي أو تليفزيوين حياالستماع
 تعذر استعمال املواد األصلية مع الطالب يف مستوى أقل من املستوى املتوسط املتقـدم               ورمبا

رين مثل النـشرات اجلويـة لتمـا    (الذي شاهدناه، يف هذه احلالة ميكن استعمال مواد أقل بساطة           
وليس من الضروري أن تكون     . ها، وعادة تكون املوضوعات احلقيقية أكثر جاذبية من غري        )التكهن

 كما ميكن اسـتعمال األشـياء       ا، حقيقيّ الً هو مهم استعماهلا استعما    مااملواد موثوقة املصدر بقدر     
  .األقلستويات إلثارة املناقشات مثل قوائم الطعام واجلداول مع الطلبة يف امل) realia(احلقيقية 

  :scrambled sentences  غري املرتبة أو املبعثرةاجلمل
 من مجل خمتلطة، وقد تكون من مـادة اسـتعملها           ا مكون قطعا املدرس على الطالب م    يوزع

يطلب من الفصل إعادة ترتيب اجلمل، ويعلم هذا التمـرين          .  أو من مادة جديدة    ،الفصل من قبل  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يف املـستوى    اط املنطقي يف اللغة، فيتعلمون طريقة ربط اجلمل مع        الطالب مسات التماسك والتراب   
، )anaphoric pronouns(فوق اجلملة من خالل األدوات اللغوية الرمسية مثل الضمائر املكررة 

واليت توحد ) semantic proposition( ويتعلمون السمات اللفظية ا،واليت جتعل النص متماسكً
 على عليق من الطالب ترتيب نص حوار أو كتابة الت     لبكن كذلك أن يط   ومي. االنص وجتعله مترابطً  
  .صورة لقصة مصورة

  :language games  اللغويةاأللعاب
ـ    إا إذ   االتصايل، يف املذهب    ا األلعاب كثري  تستعمل ويعتقـد مـورو    . ا مسلية ومفيدة مع

Morrow      حتوائهـا علـى   م أن األلعاب ذات طبيعة اتصالية ال   ١٩٨١يف كتابه جونسون ومورو
وقد ظهرت هذه السمات يف   .  والتغذية الراجعة  واالختيار،الفجوة املعرفية،   :  الثالث االتصالمسات  

 حينما تعرف املتحدثة ما ستفعله زميلتها يف عطلة اية األسبوع، وكان للمتحدثة       عايناهااللعبة اليت   
غذية الراجعة من أفراد اموعة بتجاوم      وتتلقى الت  اختيارها،اخليار يف اللعبة اليت ستختارها وكيفية       

  .السليب أو اإلجيايب مع اختيارها
  :picture strip story  املصورةالقصص

 تنفيذ أنشطة متعدد بالقصص املصورة، منها املثال الذي أوردناه يف أسـلوب اجلمـل               ميكن
ر اليت تعرب عـن     ويف النشاط الذي شاهدناه عرضت طالبة صورة واحدة من جمموعة الصو          . املبعثرة

 فجوة معرفية جلهل الطالب مبا      بذلكالقصة، وسألت الطالب التعرف على الصور التالية، موجدة         
وبناًء على التغذية الراجعة علمـوا مـدى صـحة          .  الصورة املطلوبة، مث اختاروا الرد     عليهحتتوي  

علـى مسـات     حلل املشكالت، والذي يشتمل      االتصايلاختيارهم، وهذا النشاط مثال لألسلوب      
 والعمل اجلماعي حلل مثل هذه املشكلة يهيـئ للطـالب فرصـة             ا، الثالث املذكورة آنفً   االتصال

  .التدريب على التفاوض حول املعىن
  :role play  األدوارمتثيل

 ا مهـم جـد    األدوارمتثيل  .  هلذا األسلوب من قبل خالل النظر إىل الطريقة اإلحيائية         تعرضنا
 يف مواقـف وأدوار اجتماعيـة       االتصال اليت يهيئها للطالب ملمارسة      ةي للفرض االتصايلللمذهب  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

مثل أن حتدد املعلمة للطالب هويام، واملوقف،       (وميكن وضع متثيل األدوار بطريقة حمكمة       . خمتلفة
  ).واملوضوع الذي يتحدثون عنه، لكن تترك هلم حتديد ما سوف يقولونه

 ومثـل   ر، تترك للطالب فرصة أكرب لالختيا     إاإذ   االتصايل، األخرية توافق املذهب     والطريقة
 الطالب ال يعرفون ما سـوف يقولـه         إنهذا التكوين لتمثيل األدوار يوفر الفجوات املعرفية، إذ         

 كما حيصل الطالب على التغذية الراجعة عن مـدى جنـاحهم يف     اآلخرين،املتحدث أو املتحدثني    
  .االتصال

 
 

 فإذا  االتصال، عليه بتدقيق النظر ملا ينطوي      املعلم هو مطالبته    صايلاالت ما يقدمه املذهب     أهم
 ارغب املعلمون يف استعمال الطالب للغة اهلدف، فيجب أن يفهموا ما يتطلبه أن يكون الشخص ذ         

  .مقدرة اتصالية
 communicative االتـصالية  توافق على هذا الرأي املطول عن املقدرة أو الكفاءة هل

competenceنيلـها؟   من األهداف اليت تسعى إلعداد طالبك إىلاالتصاليةحتقيق املقدرة   هل   ؟ 
  اهل تنتج منهج ّهل ميكن تقدمي أشكال متعددة للغة يف وقت واحد؟ هل هنـاك أوقـات          ا؟ وظيفي 

   أو غريك؟االتصايلتقدم فيها الطالقة اللغوية على الدقة؟ هل توافقك هذه املبادئ للمذهب 
للغوية؟ مترين حل املشكالت، متثيل األدوار؟ هل جيب أن حتتوي مجيع            تستعمل األلعاب ا   هل

 الثالث؟ هل جيب استعمال اللغة األصلية؟ هل هناك أي أساليب أو            االتصالأنشطتك على مسات    
   جتدها مفيدة لتدريسك؟االتصايلمواد للمذهب 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
  :االتصايلراجع فهمك للمذهب : األول

 واالختيـار، الفجوة املعرفيـة،    :  الثالث ملورو  االتصالت   بأسلوبك اخلاص مسا   اشرح  -١
  . أحد األنشطة من الدرس وتعرف على هذه السمات فيهاراخت. والتغذية الراجعة

  بأنه عملية؟ ما معىن التفاوض حول املعىن؟االتصال نعرف ملاذا  -٢
  املستعملة الوضع االجتماعي؟لغويةجيب أن تناسب األشكال ال:  معىن أن نقولما  -٣

  :االتصايل املذهب عن هطبق ما فهمت: الثاين
 this is 'my friend" Paula: (قد تقـول " روجر"إىل " بوال" أردت تقدمي صديقتك إذا -١

Roger ( روجر، هذه)(بوال ) ديقيتصI would like you to meet Paula( أو أحب ،
 ,Roger(أو دعين أقدم لك بـوال  ) Let me present Paula to you(أن تلتقي بوال، 

meet Paula( ،أو روجر قابل بوال ،)Allow me to introduce Paula( ومبعىن آخر ،
هناك تراكيب متعددة لوظيفة واحدة، أي هذه التراكيب تدرس لفصل من املبتدئني، فـصل              

 متوسط، وفصل متقدم؟ وملاذا؟
ـ  " دعوة" قائمة بالتراكيب اللغوية اليت ميكن استعماهلا لوظيفة   اكتب درس لفـصل  أيهمـا ت

  املبتدئني، املتوسط، أم املتقدم؟
طلب معلومات، واملادة األصلية اليت اخترا هـي        :  أنك تعمل مع طالبك حول وظيفة      ختيل -٢

 .يديةجدول قطارات السكة احلد
  . لعبة أو عمل حلل مشكلة استخدم فيها اجلدول ليتمرن الطالب على طلب املعلوماتصمم 

دايان الرسن  (لوظيفة نفسها املذكورة يف التمرين الثالث؟        لتمرين تقمص الدور ألداء ا     خطط -٣
سلـسلة أسـاليب   : فرميان ترمجة عائشة موسى السعيد، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغـة       

م، ص،  ١٩٩٥اململكـة العربيـة الـسعودية،       : تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، الرياض     
١٥٧-١٥٣.( 

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

  : حبثها على النحو التايلنتائج أهم تعرضد الكاتبة أن  على ما سبق تووبناء
أهدافها وخطوات تدريسها فعالة يف عملية التـدريس، إذا كـان    :  عناصر اللغة العربية   تكون

 طرائقهـا : عليميـة تصميم األهداف من عناصر اللغة العربية مناسبة باملواد الدراسية، واملداخل الت          
ويضاف إىل كفاية مدرس اللغـة العربيـة يف تطبيـق       . التدريسية التقوميات   مث ،وأساليبها وسائلها 

  .عليميةاملصطلحات الت
أهدافها وخطـوات تدريـسها فعالـة يف عمليـة          : االتصالية املهارات اللغوية العربية     تكون

األهداف من املهارات اللغوية العربية مناسبة باملواد الدراسية، واملداخل           إذا كان تصميم   ،التدريس
ويضاف إىل كفاية مـدرس اللغـة       .  التقوميات التدريسية  مث ، وأساليبها وسائلها  طرائقها: يةعليمالت

  .عليها السابقة لعملية التدريس املنصوص عليميةالعربية يف تطبيق املصطلحات الت
  

    



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

  
 ،ا،    األخرى املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية         جتاهات اال ة، محاد إبراهيم لغري الناطقني 

  .م١٩٨٧دار الفكر العريب،
 ،م١٩٨٢اململكة العربية السعودية، :  حممد، أساليب تدريس اللغة العربية، الرياضعلي، اخلويل.  
 م، ١٩٩٥طه فوترا،   : اللغة العربية يف املدارس الثانوية اإلسالمية، مسارانج       عليمهدايات وآخرون، ت  . د

  .يف مرشد املعلم
 ،ا            إمس صيين تطبيقـات  -اعيل، حممود، وآخرون، مرشد املعلم يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني

  .٢-م، ط١٩٨٥عملية لتقدمي الدروس وإجراء التدريبات، مكتب التربية العريب لدول اخلليج،
 ،م١٩٧٩ الرياض، جامعة:  عطية، داود، املفردات الشائعة يف اللغة العربية، الرياضعبده.  
 لغري النـاطقني بالعربيـة، دار     عليمية عبداهللا وناصر عبد اهللا الغايل، أسس إعداد الكتب الت         عبداحلميد 

  .عتصاماال
 ،اعليم أمحد، رشدي، تطعيمة م١٩٨٩إيسيسكو، : مصر ليبه، و أسامناهجه– العربية لغري الناطقني .  
 ،اإلسـالمي،   لـدين ية وا  اللغة العرب  عليم سليمان، حسني، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية يف ت        قورة 

  .١-م، ط١٩٨١ املعارف، دار: القاهرة
 ،م١٩٩١ الشواف، دار تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة، علي، أمحد، مدكور.  
 ،٣-م، ط١٩٨٣ الرسالة، مؤسسة:  توفيق، عابد، املوجه العملي ملدرس اللغة العربية، بريوتاهلامشي.  
 اللغة العربية يف املدارس الثانوية اإلسالمية بإندونيسيا،     عليمذ ت  الدينية، مرشد املعلم لتنفي    ؤون الش وزارة 

  .م١٩٩٩-١٩٩٨



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
 

 
  كاهنة دمحون. د

أستاذة حماضرة قسم ب ، كلية اآلداب 
حلاج بالبويرة، واللغات، جامعة أكلي حمند أو

 اجلزائر
 

  
 

 عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعات واملعاهد العاملية، عملية معقدة             دتع
ومتشابكة ألنها تقوم على طرفني خمتلفني يف اإللقاء والتلقي، ومها املعلم واملتعلم، ويـشكالن              

  . سون مبختلف توجهام اللغوية واملعرفيةثنائية العملية التواصلية اليت اهتم ا الدار
ولقد أسهمت البحوث التداولية احلديثة يف إثراء التعليم، إذ ركّزت على أنّ التعلـيم ال               
يقوم على تعليم البىن اللغوية دون املمارسة امليدانية اليت تسمح للمتعلم بالتعرف علـى قـيم                

 استخدامها، وأغراض املتكلم ومقاصده،     األقوال وكميات الكالم، ودالالت العبارات يف جمال      
بالتركيز علـى   . )١(أحد أهداف العملية التعليمية   ) ممارستها واقعا (وعدت البعد التداويل للغة     

تدريس وتعليم اللغة كنظام للتواصل، يف قواعده املعرفية وعالماته الداللية وكيفياته املختلفـة             
      ها تعاجل قوة التأثري يف اآلخر وكيفية إقناعه، وبيان         عند االستعمال يف العملية التخاطبية، أي أن

  . املقاصد املراد حتقيقها
 

                                   
يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيت احلكمة للنـشر والتوزيـع،   : خليفة بوجادي   ) ١(

  .١٣٠-١٢٩، ص م٢٠٠٩اجلزائر، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

خيضع تعليم اللغة العربية ملمارسات تستدعي استخدام رصيد معريف هائل وكفاءات ومنـاهج     
خمتلفة ومتفاوتة، من طرف املعلمني قصد تبليغ اهلدف املنشود للمتعلمني، وهذا وفق مجلـة مـن                

كما يتم يف نطاق مكـاين وزمـاين        . فاهيم البيداغوجية واملبادئ واإلجراءات التربوية والتعليمية     امل
حلصول التفاعل التخاطيب، يف عناصر وقواعد حيكمها جمال فعال للرقي ا وتطويرها وجعلها لغـة               

دة واللغـة   العقي: حنصره يف اال التداويل القائم على ثالث قواعد متداخلة هي         . استعمال وتواصل 
 املـشتركة   -القريب منها والبعيد  –وقصدنا به كل املقتضيات العقدية واملعرفية واللغوية        «واملعرفة،  

وهـذا  . )١(»بني املتكلم واملخاطب واملُقوِّمة الستعمال املتكلم لقول من األقوال بوجه من الوجوه           
يان والتبليغ، والعقيدة جتمع بـني      أوهلما االستعمال والثاين االستكمال، فاللغة جتمع بني الب       : مرينأل

أي أنه يتنـاول اللغـة بوصـفها مـستعملة     . الرسوخ والتقومي، واملعرفة جتمع بني النفع والتحقيق  
  . )٢( ال جزئيا، دائما ال وقتياالً شامالًاستعما

  :يتميكن تلخيص ذلك يف اجلدول اآل
  

    

 نةنافعة راسخة مبي 
 مة مبلِّغةحمقِّقة مقو 

النقاش، اإلقناع وتوصيل   : فعند التخاطب يف العملية التعليمية تستعمل اللغة لغرض حمدد، مثل         
األهداف، يف قالب مقامي حمدد، فاملتحدث خيتار طريقته يف التعبري عن نقطة، وال تعتمـد هـذه                 

ية املتحدث إليه وعالقته بـه، فـال    هوسبانالطريقة فقط نواياه ومستوى عواطفه، بل تأخذ يف احل     
يكفي إملام الطالب بقوالب اللغة ومعانيها واهلدف منها فقط، بل جيب أن تستخدم هـذه املعرفـة            

  .الطالب/وهذا بتنمية امللكات التواصلية لدى املتعلم. )٣(للتداول حول املعىن

                                   
  .٢٨، ص م٢٠٠٠بريوت،  ، املركز الثقايف العريب،٢يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، ط: طه عبدالرمحن  ) ١(
  . وما بعدها٢٤٧، ص )دت(، املركز الثقايف العريب، بريوت، ٢ديد املنهج يف تقومي التراث، طجت: طه عبدالرمحن  ) ٢(
ـ : أساليب ومبادئ يف تدريس اللغات، تر  : ديان الرسن فرميان    ) ٣(  امللـك سـعود،   ةعائشة موسى سعيد، مطابع جامع

  .١٤٠-١٣٩، ص م١٩٩٥الرياض، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

هم هذا املنهج يف إرسـاء      فما عالقة املنهج التداويل بتعليمية اللغة العربية، وإىل أي مدى يسا          
  قواعد نظرية للعملية التعليمية البيداغوجية؟ 

 
  

تعد التداولية مبحثًا من مباحث من مباحث الدراسات اللسانية الـيت تطـورت يف القـرن                
تقوم علـى دراسـة االسـتعمال       «ا  اللغوي بأنه وتتميز عن غريها من اجتاهات البحث       العشرين،  

اللغوي، أو هي لسانيات االستعمال اللغوي، وموضوع البحث فيها توظيف املعـىن اللغـوي يف               
االستعمال الفعلي من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد املعىن، كما أنه ليس للتداولية                

 تدرس اللغة من وجهـة وظيفيـة عامـة    وحدات حتليل خاصة ا، وال موضوعات مترابطة، وهي 
، وهي بعد ذلك متثل نقطة التقاء جماالت العلوم ذات الـصلة باللغـة              )معرفية واجتماعية وثقافية  (

، فاللغة فضال عن كوا نظاما خاصـا مـن          )١(»بوصفها وصلة بينها وبني لسانيات الثروة اللغوية      
وإجناز يف خمتلف السياقات املقامية واملقاليـة، أي        داء  أالعالقات الصوتية والتركيبية والداللية، فهي      

أنها قدرة لسانية متشكلة يف نسق خاص واستعمال تداويل حمدد، دف حتقيق وبلـوغ غايـات                
  .ومقاصد معلومة وفقًا ملواقف تواصلية تفرضها ضوابط وقواعد مشتركة بني املتخاطبني



 
      أي دراسة املعىن كما يوصله املتكلم ويفـسره  : التداولية هي دراسة املعىن الذي يقصده املتكلّم

املستمع؛ لذا فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه                
 .كلمات أو عبارات هذه األلفاظ منفصلة

    ن وكيفيـة تـأثري            : عىن السياقي التداولية هي دراسة املأي تفسري ما يعنيه الناس يف سياق معي
كما يتطلب أيضا التمعن يف اآللية اليت ينظّم من خالهلـا املتكلّمـون مـا       . السياق فيما يقال  

 .يريدون قوله وفقًا هلوية الذي يتكلمون إليه، وأين، ومىت، وحتت أي ظروف
        أي دراسة الكيفية اليت يصوغ مـن خالهلـا     : مما يقال التداولية هي دراسة كيفية إيصال أكثر

                                   
، بلنسية للنشر   ١ميوطيقا موريس من اللسانيات إىل النقد األديب والبالغة، ط        التداولية، البعد الثالث يف سي    : عيد بلبع   ) ١(

  .١٥٤، ص ٢٠٠٩والتوزيع، مصر،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ويبحث .  حول ما يقال للوصول إىل تفسري املعىن الذي يقصده املتكلم          استدالالتاملستمعون  
. نوع الدراسة هذا يف كيفية إدراك قدر كبري مما مل يتم قوله على أنه جزء ممـا يـتم إيـصاله            

 .invisible meaningئي نه دراسة املعىن غري املرإ :بإمكاننا القول
       إنّ ما ميكن أن حيدد ما يقال وما مل يتم قولـه            : التداولية هي دراسة التعبري عن التباعد النسيب

ينطوي القرب املادي أو االجتماعي أو املفاهيمي على خربة         . distanceمرتبط مبفهوم التباعد    
افتراض قـرب املـستمع أو      مشتركة حيث حيدد املتكلّمون مقدار ما حيتاجون قوله بناًء على           

  .)١(بعده
 عن ذلك يقوم التداوليون بدراسة السبب يف جناح املشركني يف املوقف الكالمـي يف               الً فض

والفكرة األساسية هي أن املتحادثني يتبعون مبـادئ حمـددة يف           . التخاطب والتحادث مع بعضهم   
 الـذي  مبـدأ التعـاون  هو وأحد أهم هذه املبادئ   . مشاركتهم وذلك من أجل استمرار احملادثة     

واالفتراض . يفترض أن املتحادثني يتعاونون وذلك من خالل املسامهة يف احلدث الكالمي املتواصل           
الثاين هو مبدأ التأدب الذي ينص على أن يتصرف املتحدثون بتأدب مع بعضهم، طاملا أن النـاس                 

  . حيترمون بعضهم بعضا
ليس للتداولية وحـدات  «: Jef Verschuerenكما أنه، على حد قول جيف فرستشرين 

معرفيـة  (حتليل خاصة ا، وال موضوعات مترابطة، وهي تدرس اللغة من وجهة وظيفيـة عامـة                
، وهي بعد ذلك متثل نقطة التقاء جماالت العلوم ذات الصلة باللغـة بوصـفها               )واجتماعية وثقافية 

ت نشأة التداولية، تقريبا، مع نشأة العلوم       توافق، فلقد   )٢(»وصلة بينها وبني لسانيات الثروة اللغوية     
جرى التفكري يف الذكاء االصطناعي يف سياق عقلية جديدة، هـي العقليـة الـيت         «املعرفية، ولقد   

 inدراسة اللغة يف االسـتعمال  «ولعل أمشل تعريف هلا هو . )٣(»مكنت من ظهور العلوم املعرفية

use أو يف التواصل in interaction ـ   ألنه يشري  يف الكلمـات  الًإىل أن املعىن ليس شـيئًا متأص

                                   
  .بتصرف. ٢٠-١٩، ص م٢٠١٠، دار األمان، الرباط، ١ط قصي العتايب،.د: التداولية، ترمجة: جورج يول  ) ١(
ـ . ١٥٤التداوليـة، مرجـع سـابق، ص    : عيد بلبـع   ) ٢(  Jef Verschueren: Understanding  عـن الًنق

Pragmatics, London, ١٩٩٩ , p ١٠.  
، ١سيف الدين دغفوس وحممد الـشيباين، ط : التداولية اليوم، علم جديد يف التواصل، تر: آن روبول، جاك موشالر     ) ٣(

  .٤٧ ص م،٢٠٠٣دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وحدها، وال يرتبط باملتكلم وحده، وال سامع وحده، فصناعة املعىن تتمثل يف تداول اللغـة بـني                 
 إىل املعـىن الكـامن يف كـالم    الًوصو) مادي واجتماعي ولغوي (املتكلم والسامع يف سياق حمدد      

اخلطابيـة  / غوي بني املتكلمني يف وضعيام التواصليةأي أنها تعتين خبصائص االستعمال الل     .)١(»ما
بالبحث عن املعاين اليت يقصدها شركاء التواصل وعن افتراضام وأهدافهم والبحث عن            املختلفة،  

 فالتداولية إذن، فرع من فـروع اللـسانيات،         .أثناء استعماهلم للغة  يف  أنواع األفعال اليت يؤدوا     
ستعمال واملتكلمني يف وضعيام التواصلية املختلفـة، فهـي تعـتين    تدرس العالقات بني اللغة واال    

سـواء  (خبصائص االستعماالت اللغوية املختلفة عند مستخدميها، يف األمناط املختلفة للخطابـات          
  ). كانت شفوية أو كتابية

وسننطلق يف التفكري فيها كمنهج تعليمي جديد للكشف عن القدرات اليت ميتلكها كل مـن               
الدالالت اللغوية تتأثر بشروط اسـتخدام  «وهذا من مالحظة أنّ     ) السامع(واملتعلم  ) املتكلم(املعلم  

فال ميكن فصل اللغة عن االستخدام والوظـائف        . )٢(»اللغة، وهي شروط مقننة ومتحققة يف اللغة      
ثناء تعليم  فما هي القوانني التداولية النظرية اليت ميكن أن توضع يف االستعمال اللغوي أ            . اليت تؤديها 

اللغة العربية، وكيف ميكن أن تسهم يف الكشف عن القدرات الذهنية والكفاءة املعرفية للتواصـل               
  اللغوي أثناء العملية التعليمية والتعلمية؟

  
االستعمايل / يرتبط تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا تداوليا، بالتركيز على اجلانب التواصلي        

للغة، والذي يعتمد أساسا على احملادثة واحلوار بني أركان العملية التعليميـة، مببـادئ وقواعـد                
توجيهية الستخدامات اللغة يف الطبقات املقامية املتخلفة حبسب األغراض واملقاصد، إذ ال جيـب              

أنهـا وسـائل    التعامل مع العبارات اللغوية على أساس أنها موضوعات مرتلة بل علـى أسـاس               
يستخدمها املتكلم إلبالغ معىن معين يف إطار سياق حتدده العبارات الـسابقة وموقـف حتـدده                

فعملية التواصل ال ترتكز على معرفـة القواعـد اللغويـة        . )٣(الوسائط األساسية ملوقف التخاطب   

                                   
  .١٤ ص ٢٠٠٢ اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، مصر، آفاق جديدة يف البحث: حممود أمحد حنلة  ) ١(
  .٢٧نفسه، ص   ) ٢(
، ص م٢٠٠٦، دار األمان، الرباط، ١، ط)األصول واالمتداد(املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب       : أمحد املتوكل   ) ٣(

٤٦.  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

والـيت  والنحوية، بل على معارف أخرى مرتبطة باحلدث الكالمي، اجتماعية كانت أو ثقافيـة،              
ينبغـي  «تسهم يف إحداث تأثريات وتغيريات على الغري بغرض إحراز املنفعة، أي اإلفادة والوضوح    

للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعـل               
 على أقدار املعاين، لكلّ طبقة من ذلك كالما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقدار الكالم            

، فاللغة تنـتج يف  )١(»وأقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت         
فتعليم اللغة ال يقف عند حد إصـدار اجلمـل          . وضعيات تعليمية وتواصلية تابعة ملقتضيات احلال     

عيات اليت تصدر فيها، وفـق مـا   اخلالية من األخطاء، بل جيب أن تكون تلك اجلمل مناسبة للوض       
 .تقتضيه املواقف التواصلية املختلفة

 l’acte locutoire 

، من أهم املباحث يف الدرس التداويل، حيث acte de langageيعد مفهوم الفعل الكالمي 
ق غاية ، لتحقيActe Locutoireيقوم على بنية تركيبية، يهدف فيها املتكلم إىل إجناز فعل قويل 

، وهذا )٢(»كلّ حدث حاصل بواسطة الكائن اإلنساين  «وعرفه فان ديك على أنه      . التأثري يف املتلقي  
احلدث هو الذي يساهم يف التغيري واالنتقال من أحوال أو مواقف إىل أخرى يف عـوامل ممكنـة،                  

  .لتحقيق غرض وقصد
ذ يعد نشاطا ماديا حنويـا  كلّ ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي، إ « وهو  
 من أصوات لغوية تنتظم يف تركيـب حنـوي   تتألف) Actes locutoires (قولية الًيتوسل أفعا

 إجنازيـة صحيح ينتج عنه معىن حمدد وهو املعىن األصلي، وله مرجع حييل إليه لتحقيـق أغـراض                 
)Actes illocutoires (ف املعىن األصلي وهي ما يؤديها الفعل اللفظي من معىن إضايف يكمن خل

 ـا األثـر   ويقصد) Actes perlocutoires (تأثرييةوغايات .......كالطلب، واألمر والوعيد
. )٣ (»)كالرفض أو القبول  (الذي حيدثه الفعل اإلجنازي يف السامع، أي هي ختص ردود فعل املتلقي             

                                   
، مكتبـة اخلـاجني،   ٧م حممد هـارون، ط عبدالسال: ، حتقيق١البيان والتبيني، ج: أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ       ) ١(

  .١٣٩-١٣٨، ص م١٩٩٨القاهرة، 
فريقيا الشرق، الدار أعبدالقادر قنيين،   : النص والسياق، استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، تر        : فان ديك   ) ٢(

  .٢٢٨البيضاء، ص 
 األفعال الكالمية يف التراث اللساين العـريب،        التداولية عند علماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة      : مسعود صحراوي   ) ٣(

  .٤٠، ص م٢٠٠٥، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، ١ط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ية املراد إمتامها بنجاح يف  فاألفعال الكالمية تتناسب مع املوقف الذي تستعمل فيه يف العملية التواصل          
عبارات تصاغ بشروط قواعدية معترف ا بني املتخاطبني، تكون مالئمة للموقف وللسياق، فهي             

 ،)١(»نشاط تواصلي حمدد مبرجعية مقصد املتكلم أثناء كالمه واآلثار النامجة عنه على الـسامعني             «
   .تكلملتغيري صورة معرفة املخاطب أثناء التواصل، تبعا ألغراض امل

 
   التأكيدات)assertifs :(           غرضها جعل املتكلم منخرطًا بدرجات خمتلفة يف صـميم القـضية

 .خلص، استنبط: املعرب عنها، ومن أمثلتها
 األوامر)directifs :(           مثل. املتكلممدار االستجابة فيها على استجابة السامع ألمر ما لصاحل :

 .طلب، أمر، ترجي
   االلتزامات)commissifs :(            هي األفعال اإلجنازية اليت جتعل املـتكلم ينخـرط يف أفعـال

 .الوعد، التمين، العقد: مثل. مستقبلية
  التصرحيات)expressifs :(نئة: مثل. هي اليت تعرب عن حالة سيكولوجية ،شكر. 
   اإلدالءات)déclaratifs :(  ا، وبني الواقـع  وهي حتصيل ال تقارب بني مضمون القضية املعرب

  .)٢(إعالن عن حرب: مثل. املعبر عنه
من الوظائف التداولية للخطاب، وتتعلق اللواحق اإلجنازية بالفعـل          )٣(وتعد األفعال الكالمية  

. )٤(من فحوى خطابه...) شك، يقني (اللغوي ذاته، يف حني اللواحق القضوية تتعلق مبوقف املتكلم          
  .فاللغة تنتج يف وضعيات تواصلية لتحقيق تفاعالت بني املتخاطبني

 Intentionnalité 

  ا باملقصدية    أولت التداولية اهتمامإيـصال فعندما أتكلم فأنا أحاول  «أثناء التواصل،   يف  ا كبري 
 بعض األشياء إىل خماطيب بدعوته إىل التعرف على مقصدي من توصيل تلـك األشـياء بالـذات،         

                                   
  .١٨٢، ص ٢٠٠٨احلجاج يف البالغة العربية املعاصرة، دار الكتاب اجلديد، بريوت، : حممد سامل حممد األمني  ) ١(
ة اللغة املعاصرين والبالغيني العرب، مطبوعات جامعـة        نظرية أفعال الكالم بني فالسف    : طالب سيد هاشم الطبطاين     ) ٢(

  .٣١-٣٠، ص ١٩٩٤الكويت، 
يقسم الكالم إىل أفعال تقريرية وأفعال إجنازية، يطلق الدكتور أمحد املتوكل على األفعال التقريرية مصطلح اللواحـق          ) ٣(

  .اللواحق اإلجنازية: القضوية، أما ألفعال اإلجنازية فيسميها
، دار األمـان  )البنية التحتية أو التمثيل الداليل، التـداويل (قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، : توكلأمحد امل   ) ٤(

  .٨٤، ص م١٩٩٥بالرباط، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ثر له، وما أن يتعـرف      وأحتصل على األثر املنتظر عندما أدعوه إىل معرفة غرضي من تقدمي هذا األ            
  : وهذا يف عالقة تفاعلية )١(»خماطيب على ما يف غرضي احلصول عليه، حىت تتحقق النتيجة عموما

  املخاطب   املقاصد  املتكلم 
  

        النتيجــة

بدراسة اللغـة الـيت     «ل اللغوي يف مقام معني، إذ تم        واليت ال تتجلى إال من خالل االتصا      
يستعملها املتكلم يف عملية التواصل، وعوامل املقام املؤثّرة يف اختيار أدوات معينـة دون أخـرى                

 فعل معـني علـى املتلقـي يف    ةللممارس وهذا باالعتماد على اللغة كأداة ،)٢(»للتعبري عن مقصده  
م ال خياطب غريه إال إذا كان لكالمه هدف متليه عليه مقـصديته،      كما أنّ املتكل  . املوقف التواصلي 

أن يكون شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه    «وذلك الغرض إما    
وهذا وفق جمموعة من اآلليات يراعى فيها       . )٣(»بالقليل من اللفظ، أو حتسني املعرض الذي يربز فيه        

ومجلة األمر أنـه    «: ا يناسبه ويساعده يف عملية الفهم، وهذا ما أكده اجلرجاين يف قوله           املخاطَب مب 
 صورة وصفة، إن يقدم فيها ما قدم، ومل يؤخر          ىلال يكون ترتيب يف شيء حىت يكون هناك قصد إ         

وإن كـان  ... ما أخر، وبدئ بالذي ثين به أو ثنى بالذي ثلّث به، مل حيصل لك تلـك الـصورة          
ك، فينبغي أن ينظر إىل الذي يقصد واضع الكالم أن حيصل له من الـصورة والـصنعة، أيف                  كذل

األلفاظ حيصل له ذلك؟ أم معاين األلفاظ؟ وليس يف اإلمكان أن يشك عاقل، إذا نظر أن ليس ذلك         
يف األلفاظ، وإنما الذي يتصور أن يكون مقصودا يف األلفاظ هو الوزن، وليس هو من كالمنـا يف           

إذ ال وجود   . )٤(»يء، ألنا حنن فيما ال يكون الكالم كالما إال به، وليس للوزن مدخل يف ذلك              ش
               للتواصل يف العملية التواصلية دون وجود مقصدية وراء ذلك، فاملتكلم حني يتلفظ بالعبارات ال بد

ـ      أن يكون له هدف، ليجعل الكالم يصلح ألن يفهم،         روم  لتكون املقصدية هي داللة اخلطـاب امل

                                   
، دار احلوار للنشر والتوزيـع، سـوريا،        ١صابر احلباشة، ط  : التداولية من أوستني إىل غوفمان، تر     : فيليب بالنشيه   ) ١(

  .١٣٩، ص م٢٠٠٧
حتليل اخلطاب، تر وتعليق حممد لطفي الزليطي ومنري التريكي، جامعة امللك سـعود للنـشر               : سريل. براون وج  .ج  ) ٢(

  .٣٢، ص م١٩٩٧العلمي، السعودية، 
  .٢٧٤الصناعتني، دار الكتب العلمية، بريوت، ص : أبو هالل العسكري  ) ٣(
  .٢٧٨، ص م١٩٨٢املعرفة، بريوت، رشيد رضا، دار : دالئل اإلعجاز، تح: عبدالقاهر اجلرجاين  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

واليت تنكشف مع القراءة اليت تسمح بإعادة بناء معاين الـنص وفـق    . البحث عنها والوصول إليها   
  : بني مقصدينولسن وسرببر ومييز .مقتضيات السياق

 .أي ما يقصد إليه املخاِطب من محل املخاطَب على معرفة معلومة معينة: املقصد اإلخباري -١
املخاطب من محـل خماطبـه علـى معرفـة مقـصده        أي ما يقصد إليه     : املقصد التواصلي  -٢

 .)١(اإلخباري
فالتواصل ال يتم بنجاح إذا مل حيدث التطابق بني قصد املخاطب واملعىن املؤول مـن طـرف          
ملتلقي سواء أكان القصد مطابقًا للمعىن احلريف أم مفارقًا له، ذلك ألنّ التواصل مشروط باملقصدية               

  .)٢(خرينيف اآلوإرادة املتكلم يف التأثري 
 Contexte 

ويعىن به كلّ ما يتعلق بأحوال املتتاليات اللغوية يف ظروف استعماهلا داخل النص وخارجـه؛         
اللغوي، وهو املعىن الذي يفهم من الكلمة       / القسم األول هو السياق الداخلي    : وينقسم إىل قسمني  

يتمثـل ذلـك يف العالقـات الـصوتية     بني الكلمات السابقة والالحقة هلا يف العبارة أو اجلملة، و 
أما القـسم الثـاين فهـو      . والصرفية والنحوية والداللية بني هذه الكلمات على مستوى التركيب        

املعطى، أو ما يسمى أيضا بسياق املقام وهو مجلة العناصـر املكونـة للموقـف            /السياق اخلارجي 
زمان التخاطب ومكانه وعالقـة     «أمهها   املقامية احمليطة يف املوقف التخاطيب و      رأو العناص الكالمي  

املتكلم باملخاطب وخاصة الوضع التخابري بينهما، أي جمموع املعارف اليت تشكل خمـزون كـلّ        
فالسياق هو الذي يضيء حتليل العبارات واملقوالت يف وظائفهـا           )٣(»منهما أثناء عملية التخاطب   

  . اخلطابية املتعددة، ومعانيها اخلفية



 

  ).الرسالة؟من هو الكاتب؟ ملن وجهت (من املشاركون؟   -١

                                   
  .١٠٠ -٧٩التداولية اليوم، مرجع سابق، ص  :آن روبول، جاك موشالر  ) ١(
، دار الكتاب اجلديـدة املتحـدة،       ١إستراتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ط     : عبداهلادي بن ظافر الشهري     ) ٢(

  .١٨٥، ص م٢٠٠٤بريوت، لبنان، 
، م٢٠٠٦ األصول واالمتداد، منشورات دار األمان، الرباط، -الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب املنحى  : أمحد املتوكل   ) ٣(

  .١٧٢ص 
  .٣٠٣، ص ١٩٩١، املركز الثقايف العريب، بريوت، ١لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ط: حممد خطايب  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  املشار غليها يف جمرى الرسالة؟) األشياء( املوضوعات ما(ما موضوع التواصل؟   -٢
  ).نقلها؟هل الرسالة مكتوبة أو منطوقة؟ ما هي وسيلة (بأي واسطة متّ التواصل؟   -٣
  ).اإلقناع؟اإلخبار، التعليم، (ما هي وظيفة التواصل؟   -٤

نّ السياق هو ما يرافق النص، سواء داخله أو خارجه، وهو ذلك الشيء             إميكن القول، إذن،    
الذي جيعل من النص نصا، ويبين جزًءا من النص الذي هو ليس جزًءا من النص، والذي يبقى شيئًا                  

سياقًا سياسيا وتارخييا وأدبيا وثقافيا واجتماعيـا، ورغـم       آخر غري النص، فقد يكون سياق النص        
ذلك فإنّ العديد من مسات السياق تعد، بشكل أمنوذجي، مسات عرضية، بالنسبة إىل النص، وهـي      

  .، أي مجلة العناصر اليت ميكن أن تكون املواقف واحلاالت الكالمية)١( ذاتهتقع خارج النص 


Hansson


 
وتتمثل يف دراسة الرموز اإلشارية، التعابري املبهمة، ضمن ظروف         : تداولية من الدرجة األوىل     -١

، وسياقها هو املوجودات، أو حمددات املوجودات، ويتكون هـذا          )سياق تلفظها (استعماهلا  
لزمن؛ ففي هذه الدرجة يـتم دراسـة الـضمائر          السياق من املخاطبني وحمددات الفضاء وا     

 مبهمة إذا درست خارجه، أما إذا درسـت حـسب           الًإذ تعد أقوا  . ومرجعيتها يف السياق  
إحالتها ومرجعيتها يف السياق الذي وردت فيه، فإنها تعطينا دالالت على توظيفها يف ذلك               

  .السياق
ة تعبري القضايا يف اجلملـة املـتلفظ ـا،          تتمثل يف دراسة كيفي   : تداولية من الدرجة الثانية     -٢

وضرورة متييزها عن الداللة احلرفية للجملة؛ ويتم يف هذه الدرجة دراسة احلجاج يف اخلطاب              
وحماولة إقناع املستمع باملعلومة اليت حيملها اخلطاب، والسياق يف هذه الدرجة هـو جممـل               

  .املعلومات واملعتقدات اليت يشترك فيها املتخاطبون
وتتمثل يف نظرية األفعال الكالمية اليت تنطلق من مسلّمة مفادهـا        : تداولية من الدرجة الثالثة     -٣

أنّ األقوال الصادرة ضمن وضعيات حمددة تتحول إىل أفعال ذات أبعاد اجتماعيـة، حتمـل               
                                   

، املركز الثقايف العـريب،  ١ ناظم، وعلى صاحل، ط    حسن: كيكية، تر فنصيات، بني اهلرمنيوطيقا والت   : هو سلفرمان .ج  ) ١(
  .١٣٣، ص م٢٠٠٢الدار البيضاء، 

  .٣٨ص  ط، مركز اإلمناء القومي، بريوت،.سعيد علواش، د: املقاربة التداولية، تر: فرنسواز أرمينكو  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

معان ضمنية تتم معرفتها من خالل اإلحاطة بظروف الفعل الكالمي االجتماعية، وما ميكـن   
  . ضمنية، يف إطار ما يسمى بالسياق االجتماعيتمن دالالأن حتمله 

 Les Implicites 

متضمنات القول مفهوم إجرائي تداويل يتعلّق برصد مجلة من الظواهر املتعلّقة جبوانب ضمنية             
  :ومن أمهها. وحفية من قوانني اخلطاب، حتكمها ظروف اخلطاب العامة كسياق احلال وغريه

. )١(، وهو شيء يفترضه املتكلم يسبق التفوه بالكالم       pre-supposition: تقدماملاالفتراض   -١
تـساهم يف   . وحيدد على أساس معطيات لغوية وافتراضات متفق عليها بني شركاء التواصل          

 .جناح عملية التواصل
كتلة املعلومات اليت ميكـن للخطـاب أن   «، وهو Les Sous-entendus: القول املضمر -٢

، فهي مرتبطـة    )٢(» حتقيقها يف الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق احلديث        حيتويها، ولكن 
 .بوضعية اخلطاب وطبقاته املقامية

  




Maximes 
 :وهو: Qualitéقاعدة الكيف  -١

 ه غري صحيحال تقل ما تعتقد بأن.  
 ال تقل ما ال تستطيع إثباته أو الربهنة على صحته أو صدقه.  

  .فال يتحدث املشارك إال مبا يعتقده مفيدا وجمديا ومقنعا
 على قدر معني من املعلومات اإلخبارية، إذ        ئفالتواصل ال بد أن يتك    : Quantité قاعدة الكم    -٢

  :على املشارك يف التخاطب أن يسهم مبا يناسب من كمية األخبار متوخيا االجياز، وعليه
 ب من اإلخبارساهم باملعلومات على قدر املطلو.  
 ال تساهم وال جتعل مشاركتك مبعلومات أكثر من املطلوب.  

                                   
  .٥١، صم٢٠١٠ت، لبنان، ، الدار العربية للعلوم ناشرون،بريو١قصي العتايب، ط.د: التداولية، ترمجة: جورج يول  ) ١(

(2)Catherine Kerbat-Orecchioni, L implicite,Paris, A.Colin, 1968, p39. 
مسعود : وللتوسع أيضا. ١٢٤، ص م١٩٨٩، توزيع مكتبة اآلداب، ١الداللة والنحو، ط  : صالح الدين صاحل حسني     ) ٣(

  .٣٩التداولية عند علماء العرب، مرجع سابق، ص : صحراوي



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :ويقتضي: Modalité قاعدة اجلهة -٣
 البعد عن اللبس والغموض.  
 حتري الدقة التنظيمية والترتيبية يف عرض املعلومات.  

  :أو املناسبة، ومفادها: Pertinence قاعدة املالءمة -٤
 ق التخاطيبمالءمة املشاركة التواصلية للسيا.  

  .أين مفاتيح السيارة؟ فتجيب على املائدة: ومثال كلّ ذلك، حني يسأل زوج زوجته
، )الكيـف (، وكانـت صـادقة     )اجلهـة (ففي هذا احلوار أجابت الزوجة إجابة واضـحة         

، وأجابت إجابة ذات صـلة وثيقـة بالـسؤال          )الكم(واستخدمت القدر املطلوب من الكلمات      
  .)١( قوهلا أي استلزام، ألنها قالت ما تقصد، مل يتولد عن)املالءمة(

  Argumentation:  
ومـا  . التفاعل اللفظي املوجه إىل إحداث تغريات يف معتقدات الذات      «يعد احلجاج نوعا من     

وإنما يف التنظيم اخلطايب نفسه الذي ينبغي له أن         ... ينفرد به احلجاج أنه ال يؤثر مباشرة يف اآلخر        
  ذاته على أثر إقناعي؛ فاملتلفظ حياج املتلفظ املشارك          يتوفر يف حد )co-énonciateur (  بوصـفه

قادرا على اخلضوع للنشاط العقلي، وذلك حبصره داخل شبكة من االقتراحات اليت ال ميكـن أن                
فاللغة ليست جمرد وسيلة للتواصل واإلخبار فقط، بل هي أدوار خطابية متبادلـة              )٢(»يتخلص منها 
  :)٣(متلفظ فيها تغيري معتقدات اآلخر، وهذا وفق ضوابط هيحياول كلّ 
 أن يكون احلجاج ضمن الثوابت، مثل الثوابت الدينية والثوابت العرفية.  
                ا، لئال ينشأ عـنأن تكون داللة األلفاظ حمددة، واملرجع الذي حييل عليه اخلطاب حمدد

  .عدم التحديد مشكلة يف تأويل املصطلحات
 إال يقع املخاطب يف التناقض بقوله وفعله.  
 ةموافقة احلجاج ملا يقبله العقل، وإال بدا زيف اخلطاب ووهن احلج.  

                                   
  .٣٥آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، مرجع سابق، ص : ود أمحد حنلةحمم  ) ١(

(2)Maingueneau, Analyse du discours introduction aux lecture de l archive, 
Hachette, 1991, p 228. 

  .٤٦٦-٤٦٥إستراتيجيات اخلطاب، مرجع سابق، ص : عبداهلادي بن ظافر الشهري  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ا يسوغ قبول املتلقي حلجج املخاطـب أو              اتوفر املعارف املشتركة بني طريف اخلطاب، مم
  .إمكانية مناقشتها أو تنفيذها

       ه هوالكفيل بتسويغ احلجـج الـواردة يف        مناسبة اخلطاب احلجاجي للسياق العام؛ ألن 
  .اخلطاب من عدمها

 ام واملغالطة واالبتعاد عنهماضرورة خلو احلجاج من اإل.  
 ال الذي يدور ضمنه احلجاجا ما يتعلق باامتالك املخاطب لثقافة واسعة، خصوص. 
 

 الوظيفية والتداولية منها على العناية بكل أطـراف         لقد ركزت الدراسات احلديثة وال سيما     
التواصل، فهي تدرس اللغة إذ تدور على ألسنة املتخاطبني، وتم بالتفاعل القائم بني الطـرفني يف                

فدراسة اللغـة   . العملية التواصلية، واليت تنتمي إىل ظروف مقامية سواء أكانت داخلية أم خارجية           
لية بني كلّ من املتكلم واملخاطب وما حييط ا، باالهتمام باملتكلم يف      يكون بناء على العالقة التواص    

داءاته اللغوية ومقاصده، وباملخاطب وتلقيه، وباملقام وقواعد السياق االسـتعمايل ومـا يتطلبـه              أ
  . للوصول إىل املعىن الذي يكمن يف اخلطاب

 مبثابة املنهج املعـريف الـذي   -غةواليت ترتكز أساسا على الل  –فالتداولية وعرب منازهلا املختلفة     
يسهم يف الوصول إىل القواعد أو التقنيات اليت تستند عليها املعارف املشتركة بني أطراف التواصل،            

 بتحديد اإلطار العـام لعلـم   Charles Morrisفلقد اعتىن تشارلز موريس . يف دالالا املتنوعة
  : مستويات، هية، من خالل متييزه بني ثالث)السيميائيات(العالمات 
    ويهتم بدراسة العالقة الشكلية بـني العالمـات بعـضها        : املستوى التركييب أو النحوي

 .ببعض
 وهو دراسة عالقة العالمات باألشياء اليت تؤول إليها هذه العالمات: املستوى الداليل. 
 ١(أي دراسة عالقة العالمات مبستعمليها ومبؤوليها: املستوى التداويل(.  


 

 وظيفة اللغة األساس هي التواصل.  
                                   

  .٠٨املقاربة التداولية، مرجع سابق، ص : نكوفرنسواز أرمي  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

               بنية اللغة خاضعة هلذه الوظيفة، وبناء عليه فالوصف اللغوي جيب إال يهتم باخلـصائص
  .البنيوية فقط، بل كذلك باخلصائص الوظيفية والتعالقات القائمة بني اموعتني

 الوصف اللغوي هو القدرة التواصليةموضوع .  
        الكفاية التداولية والكفاية النفسية    : مطامح نظرية النحو الوظيفي تتلخص يف ثالثة مطامح

  .)١(والكفاية النمطية
تلك اإلمكانيات  «أي بالبحث عن القدرة التداولية أثناء استعمال اللغة يف اخلطاب والنظر يف             

ماذا نصنع حني نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط       : إلجابة عن أسئلة هي   اليت تتيح لنا التواصل من خالل ا      
بتتبع آثار الكالم والعبـارات     . )٢(»حني نتكلم؟ من املتكلم؟ إىل من يتكلم؟ ما الغاية من الكالم؟          

  . اللغوية يف املتلقي، وشروط إنتاجها وإجنازها وضوابطها يف السياق التواصلي
 

، حيث تضطلع اللغة بوظيفة متثيلية للواقع، سواء كان         F.Idéationnelle: الوظيفة التمثيلية  -١
 . يف الواقع اخلارجي أو الواقع النفسي للمتكلمالًهذا الواقع متمث

، اليت تعكس األدوار اليت تقوم بني أفراد مجاعـة          F.Interpersonnelle: الوظيفة التعالقية  -٢
ا، أي تلك الوظيفة اليت تعرب عن الدور الذي يتخذه املتكلم مع املستمع أو املخاطب،               لغوية م 

وتعكس أيـضا موقـف     . كأن يقوم بدور السائل أو اآلمر أو املخرب يف موقف تبليغي معني           
املتكلم أو املخاطب، كأن يتخذ موقف املتيقن أو املشكك أو احملتمل وغريها من املعلومـات   

 .املتبادلة بينهما
 /تؤدي اللغة وظيفة نصية باعتبار أنهـا متكـن املـتكلم          : F.Textuelle: الوظيفة النصية  -٣

املخاطب من تنظيم اخلطاب وفقًا ملقتضيات املواقف التبليغية، فتنقل اخلطاب مـن جمموعـة    
 .)٣(متواليات اخلطاب إىل نص متماسك متسق

وتنعكس هذه الوظـائف يف  . صلومجيع هذه الوظائف آيلة إىل وظيفة واحدة هي وظيفة التوا 

                                   
  .٢٦، ص م١٩٨٦، دار الثقافة للنشر والتوزيع، املغرب، ١دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي، ط: أمحد املتوكل  ) ١(
  .٠٨-٠٧املقاربة التداولية، مرجع سابق، ص : فرنسواز أرمينكو  ) ٢(
، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بـريوت، لبنـان،         ١ية، مدخل نظري، ط   اللسانيات الوظيف : للتوسع، أمحد املتوكل    ) ٣(

  .١٢٢صم، ٢٠١٠



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

...) منفـذ، حـدث، متقبـل     (مستوى حنو اللغة يف شكل مفاهيم لغوية صرفة كاملفاهيم الداللية           
كمفهوم احملور والبؤرة ومفهـومي     ) نصية(ومفاهيم تداولية   ...) فاعل، فعل، فضله  (ومفاهيم حنوية   
  . )١(املعطى واجلديد







 
  .وهو ما حيدد جمال اخلطاب وموضوعه: Themeاملبتدأ    -١
  .املكون الذي حيمل معلومة توضح معلومة داخل اجلملة أو تعدهلا: Tailالذيل    -٢
  ).احلمل(املكون الدال على ما يشكل احملدث عنه داخل اجلملة : Topicاحملور    - ٣
هي املكون احلامل للمعلومة األكثر أمهيـة أو بـروزا يف اجلملـة جيهلـها           : Focusالبؤرة     -٤

  .)٣(املخاطَب أو يشك يف صحتها وينكرها
 

  .على املنادى يف مقام معنيالدالة : Vocative املنادى -٥
املبتدأ والذيل واملنادى، وظائف تداولية تقع خارج احلمل، فهي وظـائف           : ووظيفة كل من  

أما احملور والذيل، فهما وظيفتان تداوليتان تقعان داخل احلمل، وتعدان جزًءا منه، فهمـا          . خارجية
بؤرة اجلديد وبؤرة املقابلة مـن       « بني البؤرةكما يقترح أن منيز داخل وظيفة       . وظيفتان داخليتان 

  . )٤(»حيث نوعية البؤرة، وبني بؤرة املكان وبؤرة اجلملة من حيث جمال التبئري
وتأخذ الكفاية الوظيفية على عاتقها اللغة مبقتضى مكوناا املعجمية والتركيبية، إذ ما ميكّـن              

ال يستطيع املتكلم أن ينـتج خطابـا        ، إذ بدوا    )٥(التواصل باللغة معرفة البىن املعجمية والقواعدية     
                                   

  .١٢٥للتوسع، نفسه، ص   ) ١(
، ص  ٢٠١٤حممد نظيف، افريقيا الشرق، املغـرب،       : يف التداولية املعاصرة والتواصل، ترمجة وتعليق     : مولز وغريه . أ  ) ٢(

١٣٠.  
 ومـا   ١٧ص  ،  ١٩٨٥، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب،       ١غة العربية، ط  الوظائف التداولية يف الل   : أمحد املتوكل   ) ٣(

  .بعدها
  .نفسه، الصفحة نفسها  ) ٤(
  .١٩٩املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، مرجع سابق، ص : أمحد املتوكل  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

كيـف  ... ينبغي لنا أن ننظر إىل املتكلم أن يزيد من عند نفسه يف اللفظ شيئًا ليس هو له يف اللغة    «
وإن فعل ذلك أفسد على نفسه وأبطل أن يكون متكلما، ألنه ال يكون متكلّما حـىت يـستعمل                  

تنظيمية وإحكام بنيته اللغوية مبا يناسب      وكذلك، معرفة   . )١(»أوضاع لغة على ما وضعت هي عليه      
ومبا طريقـه طريـق     ...ألنّ العلم جبميع ذلك ال يعدو أن يكون علما باللغة         ... «الغرض املتوخى   

  .)٢ (»...احلفظ دون ما يستعان عليه بالنظر ويوصل إليه بإعمال الفكر
أنهـا  لتكون بذلك اخلصائص البنيوية للغة هي موضوع الدرس اللغـوي، علـى أسـاس               

فللغة قوانني وقواعد لسانية يتبعها املتكلم أثناء النطق ا         . لتلك الوظائف  )٣ ())انعكاسات صورية ((
واستعماهلا، إال أنها غري كافية للفهم ألنّ انتاج اللغة واستعماهلا يستدعي معـارف غـري لـسانية               

 تأويلية متعلقة مبعارف    وهذا وفق ممارسات لغوية متنوعة ومسارات     . )٤(وتقتضي مسارات استداللية  
 .تستدعي دراسة العالقات املوجودة بني اللغة ومستعمليها. اجتماعية مشتركة

 
  :)٥(تيةحصر الدارسون األعمال اللسانية يف البحث اللغوي يف أقسام يف حدود اإلمكانيات اآل

وـتم  ... ة كلية جامعها أنها تتخذ من النسق الرمزي املهيأ للتواصل موضوعا          أعمال لساني  -١
 .باقتناص اخلصائص املشتركة بني اللغات مجيعها، ميثل له بالنحو التوليدي

أعمال لسانية خاصة يضيق موضوعها إىل اللغة الواحدة املعينة، وما يعنيها بالدرجـة األوىل               -٢
 بغض النظر إذا وجدت لغة أخرى تقامسها تلك اخلصائص    خصائص لغة بعينها تتوىل دراستها    

 .أم ال، مما ينضوي حتت هذا الصنف سيبوبه
أعمال لسانية نسبية تقوم بني الصنفني من اللسانيات املتقابلني، حيث تتخذ من بعض اللغات          -٣

                                   
رفة للطباعة والنشر والتوزيـع،     ، دار املع  ٣السيد حممد رشيد رضا، ط    : دالئل اإلعجاز، تعليق  : عبد القاهر اجلرجاين    ) ١(

  .٢٦٤، ص م٢٠٠١بريوت، لبنان، 
  .٢٦٣نفسه، ص   ) ٢(
  .١٢٥ل نظري، مرجع سابق، ص دخاللسانيات الوظيفية، م: أمحد املتوكل  ) ٣(

(4)Anne Reboul et jacques Moeschler, la pragmatique aujourd’hui, Edition du 
seuil, 1998, p21 ,23. 

، م٢٠٠١، دار األمان للنشر والتوزيع، الربـاط،    ١ أفول اللسانيات الكلية، ط    -١: الوسائط اللغوية : راغيحممد األو   ) ٥(
  .، بتصرف٤٠ص 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ويدخل حتـت   . هو مشترك بينهما وحيتمل إال يوجد يف غريها        البشرية موضوعا القتناص ما   
لصنف كلّ عمل لساين يهتم بوصف اخلصائص اللغوية املشتركة بني جمموعة حمـصورة        هذا ا 

 . من اللغات
ووفق هذا التقسيم فالدرس اللغوي العريب يدخل يف األعمال اللسانية اخلاصة اليت تتخذ لغـة               

 .معينة موضوعا للدراسة
 االجتماعيع حميطه   للمتعلم جمموعة مبادئ متكنه من اكتساب اللغة، والقدرة على التواصل م          

  .فيما تؤديها من وظائف


 

حيث توافر للسانيات من احمليط العلمي ومن االستفادة من خمتلف العلوم ما            : ظروف اإلنتاج  -١
مما أفادت . ه أيضا حميطه الفكري والثقايف اخلاص به    مل يتح للدرس اللغوي القدمي، وإن كان ل       

 .الفلسفة، املنطق، الرياضيات احلديثة، وغريها: اللسانيات كما هو معلوم
حيث مل جياوز الفكر اللغوي القدمي حدود اللغة الواحدة والتقعيد هلا، يف            : موضوع الدراسة  -٢

 .أو باألحرى امللكة اللسانيةحني أنّ موضوع اللسانيات هو اللغات على اختالف أمناطها، 
كان اهلدف من الدراسات اللغوية يف القدمي تعليم اللغة واحلفاظ عليها من أن يشوا            : اهلدف -٣

يف مقابل هذا، تسعى اللسانيات عرب دراسة خمتلـف أمنـاط           . حلن أهلها أو الواردين عليها    
 .جه عام يضطلع برصد خصائص اللسان الطبيعية بوحنو كلياللغات إىل إقامة 

أما منهج  ... يقوم النحو القدمي على أوصاف متفرقة ألبواب خمتلفة يف الغالب األعم          : املنهج -٤
 . )١(اللسانيات فهو مغاير، إذ يقوم على بناء مناذج خاضعة لقواعد االستنباط وقوانني الصورنة

   
يثة املفهوم التقليدي لعملية تعليم اللغة العربية يف بنياا، القائم    جتاوزت النظريات التعليمية احلد   

على التقعيد أي التلقني فقط، إىل املفهوم التواصلي الذي من شأنه أن يثري اـال التعليمـي يف                  
مداخل تنهض بأسباب التواصل والتفاعل، وفق مبادئ ومقاصد، حىت يشق كلّ من املعلم واملتعلم              

وهـذه  . التوجيه، احلفاظ عليها وتطويرهـا : ج واستعمال اللغة، لغايات متعددة منها طريقًا إىل إنتا  
                                   

  .، بتصرف٣٨-٣٧املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب، األصول واالمتداد، مرجع سابق، ص : أمحد املتوكل  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

املداخل حتوي قواعد لغوية ومعرفية حمددة ختتص باملمارسة الفعلية بغرض حتقيق وظائف تداوليـة،              
 ، وهذا وفق النظام   )١ ())اإلرادة واإلاض، االعتبار واإلنتاج، الفعل والتوجيه     : ((ميكن تلخيصها يف  

  . املعريف والبياين الذي حتمله اللغة العربية


 
وهو مدخل يتجاوز التقعيد إىل املمارسة والتدريب اللغوي مـن خـالل            : املدخل التكاملي  -١

ابة دون الفصل بينـها،     النصوص األدبية واألساليب التعليمية املختلفة من قراءة وإمالء وكت        
أسلوب لتنظيم عناصر اخلربة اللغوية املقدمة للطالب، وتدريسها مبا حيقق ترابطها           « فالتكامل

وتوحدها بصورة متكنهم من إدراك العالقات بينها، وتوظيفها يف أدائهم اللغوي، وذلك من             
بات اللغويـة،   خالل حمتوى لغوي متكامل العناصر؛ ترتبط فيها توجيهات املمارسة والتدري         

والقواعد اللغوية مبهارات اللغة، ونوع األداء املطلوب من خالل نص شعري أو نثـري، أو               
موقف تعبريي شفهي أو حتريري، وتدريسها بطريقة تعتمد إجراءاا على التكامل واملمارسة            

 . )٢(»والتدريب، وتقومي الطالب أوال بأول
صالية اليت جتمع بني املعلم واملـتعلم يف املمارسـة   القائم على املواقف االت  :  املدخل االتصايل  -٢

التعليمية للغة كأداة لالتصال، وليس على حفظ القواعد والقوانني اللغوية، وهذا باالهتمـام             
واالتصال يف حد ذاته مهارة شديدة التعقيد؛ حيث تتضمن أكثر من           «أكثر بكفاءة االتصال    

يكون املنطوق مالئما ملستويات عـدة منـها        جمرد إتقان تراكيب لغوية، فينبغي مراعاة أن        
. )٣(»هدف املتحدث، والعالقة بني املتحدث والتلقي، واملوقف، واملوضوع، والسياق اللغوي         

أي إكساب املتعلمني القواعد واملهارات اللغوية من أجل استعماهلا يف املواقـف االتـصالية              
 .املختلفة واملتعددة

العربية يكون أكثر فعالية إذا تناول مهارات اللغة كلّها على          إنّ منهج اللغة    : املدخل املهاري  -٣
أنها وسيلة لغاية مهمة وهي االتصال، ومن مث فإنّ التركيز يف التعليم احلايل علـى القـراءة                 

                                   
  .٢٥٨اث، مرجع سابق، ص جتديد املنهج يف تقومي التر: طه عبدالرمحن  ) ١(
  .٢١، جامعة أم القرى، السعودية، ص ١دراسة مسحية نقدية، ط: مداخل تعليم اللغة العربية: أمحد عبده عوض  ) ٢(
  .٦٨نفسه، ص   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

والكتابة بدون االهتمام باالستماع والتحدث ال مسوغ له عمليا وال واقعيا، وال بد للمنهج              
ة إىل املهارات اللغوية، وال يسمح ملهارة أن تنمو على حـساب            اجلديد أن ينظر نظرة متوازن    

واليت تتحقـق   . )١(أخرى، بل يوجه عنايته إىل هذه املهارات مجيعها بشكل متكامل ومتآزر          
وهذه املهـارات اللغويـة     .  وتلقيا الًباالستخدام اللغوي الصحيح واألداء اللغوي اجليد إرسا      

مهارات : ، والثانية )التحدث-االستماع(إنتاجية  /يةمهارات شفو : األوىل: قسمت إىل قسمني  
 ).الكتابة -القراءة(عابية ياست /مرئية

حبيث يأخذ هذا املدخل بتعليم اللغة طابعا وظيفيا، ويرتبط اساسا مبواقف           : املدخل الوظيفي  -٤
احلياة اليومية اللغوية، حيث يتدرب الطالب على احلديث مبواقف مشاة متاما ملا يتعرض له               

 يدرب على املناقشة وقص القصص، وإللقاء   الًخارج احلياة الدراسية، ففي التعبري الشفوي مث      
األخبار واخلطابة وعبارات التهاين واملناسبات والتعليقات وغريها، ويدرب يف التعبري الكتايب           

. )٢(على كتابة الرسائل الشخصية والرمسية، وإرسال الربقيات، واإلعالنات، وبطاقة الـدعوة     
ي أنه يركز على االستعمال اللغوي من أجل حتقيق التواصل االجتماعي قـراءة وكتابـة،               أ

  . حديثًا واستماعا، يف اللقاءات املختلفة مبا يناسب املواقف املتباينة
ويرتكز الدرس الوظيفي يف تعليم اللغة العربية لتحقيق التواصل بني الناس للتعامل فيما بينـهم       

وهذا بطريقة تؤدي إىل إتقان املهارات اللغويـة  . استعماهلا فيما يليب حاجيام يف املواقف املختلفة و   
وهو يشمل ما يـسمى بـالقراءة       (ءة والتعبري الشفوي    وفهم اللغة مسموعة وفهمها مقر    «: األربع

فوظيفة اللغة، أية لغة، هي القدرة على الفهم واإلفهام، وإلتقـان هـذه             . والتعبري الكتايب ) اجلهرية
قواعد تركيب الكلمة، وقواعد تركيـب اجلملـة،        ( ارات األربع ال بد من اعتبار قواعد اللغة         امله

أي االقتصار يف  . )٣(»وسائل إلتقان املهارات األربع السابقة ال غايات يف حد ذاا         ) وقواعد الكتابة 
ا يضمن التواصل   تدريس قواعدها وحمتوياا على ما حيتاج إليها الطالب إلتقان املهارات األربع، مب           

 .الصحيح يف املواقف التواصلية املختلفة

                                   
  .٤٤-٤٣نفسه، ص   ) ١(
  .، بتصرف٧٧نفسه، ص   ) ٢(
، الدار العربية للعلوم ناشـرون، لبنـان،       ١أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، ط    : مساعيل علوي، وليد أمحد عناين    إحافظ    ) ٣(

  .٦٥، ص م٢٠٠٩منشورات االختالف، اجلزائر، دار األمان، الرباط، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
مبحتوى التدريس من حيث انتخاب املعارف الواجب تدريـسها، ومعرفـة           «تم التعليمية   

شطة طبيعتها، وتنظيمها، وبعالقات املتعلمني ذه املعارف من حيث التحفيز، واإلستراتيجيات النا          
والفاعلة الكتساا وبنائها، وتوظيفها يف احلياة، فيتعرف املتعلمون ما يتعلمونه وكيـف يعرفـون،         

وهذا ملساعدة املـتعلم    . )١(»وملاذا يتعثرون يف معرفته، وكيف يعيدون النظر يف مسارهم لتصحيحه         
املواقـف  على تفعيل قدراته لتحصيل معارف ومهارات تليب احتياجاته اليوميـة يف الوضـعيات و             

فتعليمية اللغة العربية عملية متداخلة ومتكاملة ناجتة عن تفاعل هذه املهارات فيما بينـها،            . املختلفة
  .املتعلم القدرة على التعبري ا وتوظيفها يف املواقف املختلفة/ وهي تصبو إىل أن يكتسب الطالب

وصف مقـام أو    مهمته يف   واخلطاب البيداغوجي للمعلم أثناء تعليم اللغة العربية، ال تكمن          
قـوة الكلمـات   « فـذلك ألنّ  القيام بالعمل على حد تعبري روبول، وإنما أيضا يف   إقرار وضع 

 هلـا  الًحـام وسلطتها ال تكمنان يف كوا تستخدم رد التعبري الشخصي عند من ال يكون إال          
  . )٢(»ناطقا بلساا

 
 .فهي مادته اليت يضفي على بعضها املشروعية: لتربية ينصب على ا -١
اليت تتسم بالطابع العملي، ولذلك فهي حتمل معهـا أحكامـا           : يسعى للوصول إىل احلقيقة    -٢

 .)٣(قيمة
ويتكون من أوضاع تلفظية خاصة، تتكون من وسائط تسمح بإجناح العملية التواصـلية، أي              

اصل بينهما، وتسجل هـذه الوسـائط يف بعـض    متكلم، خماطب، ومكان وزمان التبادل احل   : من
 واليت تستعمل للداللة على     ظهور فعل اإلظهار  اليت تعين   ) deixis(الصور اللغوية عرب اإلشاريات     

، اليت تشمل على املؤشرات الشخـصية والفـضائية         )٤(التحديد اللغوي لوسائط الوضعية التلفظية    

                                   
  .١٤، ص م٢٠٠٦، دار النهضة، بريوت، ١تعليمية اللغة العربية، ج: أنطوان الصياح  ) ١(
  .٥٩، ص م٢٠٠٧نشر، املغرب، ، دار توبقال لل٣عبدالسالم بنعبد العايل، ط: الرمز والسلطة، تر: بيري بورديو  ) ٢(
  .٤٣-٤٢ص : أوليفي روبول  ) ٣(
، املنظمـة   ١حممد الراضي، ط  : النظريات اللسانية الكربى، من النحو املقارن إىل الذرائعية، تر        : ماري آن بافو وغريه     ) ٤(

  .٢٩١، ص م٢٠١٢العاملية للترمجة، بريوت، 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  ). spatio-temporels(الزمانية 
  )املتعلم(املرسل إليه               الرسالة )                      املعلم(املرسل   

  
   


 

 ا عنها يف املقام التواصلي أو غائبا جسديميكن أن يكون حاضر. 
  تكونقد تكون له إمكانية اإلجابة أو ال . 

لذا على األستاذ، أثناء عملية توصيل املعلومات، أن يلتزم بإجراء القواعد التداولية يف حماورته              
مع الطالب، فإستراتيجية التعليم والتعلم يف اجلامعات واملعاهد، إذ أنّ تعلم البنية املكونة للغة العربية               

من جانب، وعلى ما يقوم به املـتعلم    قائمة على ما يقدمه املعلم من بىن لغوية ومعارف ومعلومات           
نفسه من أجل تعلم واكتساب هذه املعارف واملعلومات واستعماهلا بغية وصـول مقاصـده مـن            
جانب آخر، ويف العملية التداولية يف حقل تعليمية اللغة العربية لغري الناطقني ا وتعلّمهـا جيـب                 

  :أيت، لذا وجب التفكري فيما ي))حصول الفائدة((التركيز على 
 .إعداد خمطط تعليم وطرائق التدريس البيداغوجية الناجعة اللغة العربية -١
 .، بشكل يناسب أقطاب العملية التعليمية)قراءة وكتابة(إعداد مواد تعليم اللغة وتعلمها  -٢
  .توفري الوسائل املساعدة يف تعليم اللغة وتعلّمها -٣

  
 مـتلقني : ، طلبـة  )مرسـل (خماطب  : أستاذ: عليمية بوجود ثالثية تتكون من    تقوم العملية الت  

وتتم هذه العملية، عادة، عرب مراحل      ). التبليغية/ التعليمية/ الوضعية(الدرس اجلامعي    ،)مرسل إليه (
انتقـاء  : أساسية، فاملتكلم حني يكون بصدد إنتاج خطاب ما، يقوم بثالث عمليات انتقائية هـي             

 الذي يسعى يف حتقيقه، وانتقاء الفحوى الداليل الذي يراه األنسب لتحقيق هدفه،             اهلدف التواصلي 
  . )١(وانتقاء الصورة النحوية والصوتية املناسبة

                                   
  .٣٢جع سابق، ص الوظيفية بني الكلية والنمطية، مر: أمحد املتوكل  ) ١(

 اللغة العربيـــة

 دروس منوعــة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

الطالب من أبرز العناصر السياقية اليت تـؤثر يف         /األستاذ واملتعلم /والعالقة املوجودة بني املعلم   
: اختيارها لتحقيق الغايات، تعرف دائمـا بواسـطة       حتديد إستراتيجية اخلطاب التعليمية املناسبة و     

. مستنبطة من التفاعل؛ فهي تعود إذن إىل احلالة املستقبلية املستهدفة لدى املتفاعلني           -أهداف معينة «
 هذا تنشيط أنساق معرفية معينة، ومتثيل مناذج ذهنيـة، واستحـضار آراء             مبكون اهلدف ويرتبط  

 الوعي بالشروط السياقية لفعل االتصال املخطط له، وبصفة         ذاتية، وقناعات ومواقف، واستحضار   
خاصة التوجيه الدائم لكل النشاطات اإلدراكية إىل الوظيفية املتوقعة ضمن النص املخطـط لـه يف      

حيث يتبع املعلم إستراتيجيات، هلا عالقة بالعمليات الذهنية اليت من خالهلـا يتكـون               )١(»التفاعل
وكالمهـا  . التفاعلية/اإلجرائية واإلستراتيجية اخلطابية  /تراتيجية البنائية اخلطاب التعليمي، وهي اإلس   

مرتبطان بالقصد واهلدف، كتبليغ معلومات معينة، والتأثري على اآلخر، لتحقيق التفاعل واألهداف            
  .املرغوب إيصاهلا، متثلها البنية الداللية والتداولية للغة املستعملة

  املعارف
  
  املتعلم          اللغة واملقاصد            املعلم         
  
  

  اخلطاب التعليمي         
 

 

  ل حتـصي            «: الكفاية اللغويةا، وحصا طبيعيا إال إذا تكلم لسانالًال يكون احملاور ناطقًا حقيقي 
. )٢(» الصرفية وقواعده النحوية وأوجه دالالت ألفاظه وأساليبه يف التعبري والتبليـغ      كافيا صيغه 

أي معرفة قواعد اللغة اليت يعلّمها، ومعرفة املدلوالت ووضع األلفاظ الدالـة عليهـا، يقـول            
فإنّ اإلهلام ال يرجع إىل معاين اللغات، ولكـن إىل          ... وإذا قلنا يف العلم باللغات    «: اجلرجاين

، فاأللفـاظ ال تـستعمل إال يف        )٣(» ألفاظ اللغات مسات لتلك املعاين وكوا مرادة ا        كون

                                   
  .٣١٤مدخل إىل علم اللغة النصي، مرجع سابق، ص : فولفانج هاينه من وديتر فيهفيجر  ) ١(
  .٣٧يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، ص : طه عبدالرمحن  ) ٢(
  .٥٤١-٥٤٠دالئل اإلعجاز، مرجع سابق، ص : عبد القاهر اجلرجاين  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .األوضاع اليت وضعت عليه، بغرض حصول الفائدة
  هي معرفة تشمل الطاقات اللغوية للمعلم، وتتعلق باستعمال اللغة وفهمهـا        : الكفاية التواصلية

فة وكيف يستعمل اللغة، ومعرفة ما جيـب      معر«وهي قدرة املتكلم على     . يف املقامات املختلفة  
إنها املعـارف الـيت    . قوله يف ظروف معينة ومىت جيب عليه السكوت ومىت جيب عليه الكالم           

تزداد على الكفاية اللغوية الصرفة املتمثلة يف ثراء الرصيد املعجمي عند مستعمل اللغة ومتكنـه               
أي الكفاية اخلطابية الـيت متكـن   . )١(»من قواعد لغته، والسيطرة على املعاين ووضوح خطابه  

  . املعلم من إنتاج خطابه طبقًا ملتطلبات املقام التعليمي واملقاصد واهلداف اليت يروم بلوغها
 

 تعين بتماسك اخلطاب التعليمي وتناسقه: كفاية تتعلق باللغة. 
   تعين بتحديد العالقة بني اخلطاب كملفوظ واملقاصد الدالليـة مـن           : كفاية تتعلق باستعماهلا

 .استعماله
   فاهلدف األساس من تعليم اللغة هو أن يكتسب املتعلم امللكة اللغوية           : مراعاة احتياجات املتعلم

وامللكة التواصلية بأفضل الطرق املمكنة وأجنعها، ال أن جنعل منه عاملًا متخصصا يف اللسانيات،        
ذي حيتاج إىل العلم النظري هو املعلم الذي يكون يف أمس احلاجة ألن يأخـذ تـصورا         ألنّ ال 

 .)٢(صحيحا عن اللغة اليت يدرسها
 

اخلطابة القدمية واخلطابة اجلديدة؛ «وهو املعين بالعملية التعليمية، فهو احملور األساسي لكل من          
وتكون عملية االتصال فعالة أثناء     . )٣(» إقناعه إذ يصب اخلطاب على قدره أو مقامه مادام هو املراد         

العملية التعليمية مبشاركة املتعلم إجيابيا، وهذا باالستماع واملناقشة، وامتالك القـدرة علـى فهـم     
  .حمتوى املواد التعليمية املقدمة

 

                                   
، دار الفكـر للطباعـة والنـشر، األردن،        ١واصلية واالتصالية دراسة يف اللغة واإلعالم، ط      الكفايات الت : هادي ر   ) ١(

  .٨٩، ص م٢٠٠٣
  .١٩٣، مرجع سابق، ص ١حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج: احلاج صاحل  ) ٢(
  .٦٧نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، ص : حممد عبداحلميد  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
العامة اليت تضمن إنـشاء     ال ميكن جتاهل الوضعية التعليمية أثناء تعليم اللغة، فهي من املبادئ            

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقـدار      «خطاب بيداغوجي ناجح، فعلى املعلم مراعاته أثناء توظيفه للغة          
املعاين، ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني، وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقـة مـن ذلـك            

ى أقدار املقامات، وأقدار املستمعني     كالما، ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقدار املعاين عل          
 الذي تباشر فيه اللغة عملـها،       الوضع الكالمي وهنا توكيد على أمهية     . )١(»على أقدار احلاالت  

  . والظروف اليت تنشأ فيها
فاملعلم يوظف آليات تداولية حمكمة من أجل إيصال مقاصده التعليمية للمتعلم، بطريقة دقيقة             

مقدماته العقلية يف   « عندما يستخدم    الًوع الذي يدور حوله الدرس، فمث     ومضبوطة، ومقيدة باملوض  
بداية طرحه، فهو يسعى لبناء أول جسور التواصل املقنع بينه وبـني خماطبيـه الـذين يرغـب يف      
اخنراطهم معه يف التسليم بتلك املقدمات، لكن عدم احلذق يف طرحها مع ما ينسجم مع املوضـوع     

فالوضـعية التعليميـة تـستوجب      . )٢(» يف رفض املخاطبني لذلك امليثاق     واملقام معا، قد يتسبب   
يف إطار ما يقتضيه إقنـاع املـتعلم   ) حنوي، بالغي، عروضي(استعمال ما يتوافق مع الدرس املقدم      

  .إلكسابه اللغة وتعليمها إياه
ة ومسـات   املتكلم للغة يف مقام بعينه، مع ما يتميز به من أسلوب وبالغ           / إنّ استعمال األستاذ  

 ترتبط بـسياق خـاص،     معاين ثانوية شخصية طبعها به اتمع، هو الذي يضفي على الكلمات          
قوة التبليغ فيزود اخلطاب بفائض املعىن الذي ميكنه من        

ويرى أوليفـي روبـول أنّ اللغـة        . )٣(
ـ «املستعملة أثناء التدريس، أو ما يسمى باخلطاب البيداغوجي، هي لغة ايديولوجية، فهي              ارس مت

 سلطة وأعتاها على اإلطالق، من خالل فرض القواعد اليت ينبغي على املتكلم اخلضوع هلـا                أخطر
فاستعمال اللغة يف مضامينها وفحواها أثناء عملية التدريس وإلقـاء          . )٤(»بوعي منه أو بدون وعي    

صيبه من  ذلك املقام الذي يتحكم يف مدى ن      «اخلطاب التعليمي متوقف على مقام التكلم والتواصل        

                                   
  .١٤١عتني، مرجع سابق، ص الصنا: أبو هالل العسكري  ) ١(
  .٨٣مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، ص : حممد سامل ولد حممد األمني  ) ٢(
  .٥٨الرمز والسلطة، مرجع سابق، ص: بيري بورديو  ) ٣(
  .٤٢-٤١لغة التربية، مرجع سابق، ص : أوليفي روبول  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

نه ال ميكـن إمهـال مـسألة        إإذ  . )١(»استعمال لغة املؤسسة واستخدام الكالم الرمسي للمشروع      
  .استعماالت اللغة، ذلك أنّ قدرة العبارات على التبليغ ال ميكن أن توجد يف الكلمات ذاا

 

 ملفوظ يرجع للمتكلم.  
 لفوظ يرجع للمخاطبم.  
 ملفوظ يرجع للوضعية التلفظية أو املقام التلفظي. 
 إستراتيجيات التدريس:  

على املعلم إيراد خطابه التعليمي وفقًا إلستراتيجيات معينة جتمعه مع املتعلم، وهذا مبعرفة مـا            
ومة أو  يقول وما حيسن السكوت عليه بوضع خطط لبناء خطابه وإنتاجه، خلدمة أهدافه كتبليغ معل             

يستخدم فيها معارف وخربات مكتسبة، بتوافره علـى        . احلصول عليها يف سياقات خمتلفة ومتباينة     
  : )٢(أنساق من العلم، أمهها

       ،ا بقواعد لغته لرسم التمثيل الذهين يف أبنية صـوتيةأن ميتلك املعلم علم العلم اللغوي؛ فال بد
غي أن ينظر إىل الوسائل السيميائية األخـرى      ولتركيب الرموز املعجمية اخلاصة بلغته، كما ينب      

  .لغوية كتعابري الوجه، وإشارات اليدين بوصفه جزًء من إنتاج النصالوراء  ما
              تمع ويتفاوتالعلم املوسوعي أو املوضوعي، وهو العلم اخلاص بالعالَم الذي يكتسبه أفراد ا

األفراد، وهذا العلم خيتلـف عـن       يف كمه، أو يف عمقه تبعا الختالف املؤثرات واخلربات يف           
  .العلم الداليل الذي قد ال ميثّل إال جزًءا منه

             ما يكون حتقيقًا    ذالعلم التفاعلي؛ فإنتاج اخلطاب التعليمي عادة ال يكون هدفًا يف حداته، وإن
لقصد املتكلم، ويليب دائما حاجات االتصال، واهلدف يفهم فقط على أنه الـسلوك اللغـوي            

ويشمل العلم التفـاعلي    . ث بواسطة أقوال لغوية مضامني وعي معينة لدى املتلقي        الذي يحدِ 
نّ املتكلم عندما ينتج نصا، فإنما يريد بـه         إعلى علم اإلجناز النظري وبىن اإلجناز النظري، إذ         

إحداث أثر معين، واحلالة اليت ينوي املتكلم إحداثها ال ميكن الوصول إليها إال إذا اسـتطاع                

                                   
  .٥٩، ص م٢٠٠٧، دار توبقال للنشر، املغرب، ٣ السالم بنعبد العايل، ط عبد: الرمز والسلطة، تر: بيري بورديو  ) ١(
، ص م٢٠٠٩، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ١إشكاالت النص، دراسة لسانية نصية، ط : مجعان بن عبدالكرمي  ) ٢(

١٧٧-١٧٦.  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

. علم من خالل خلطاب التعرف على القصد الذي يهدف إليه املعلم من وراء إنتاج خلطاب              املت
كما يشمل نسق علم اإلجناز النظري علم ما وراء االتصال، ويقصد به ما جيريه املتكلم مـن                 

  .عمليات إعادة أو اختصار، أو إصالحات لتجنب معوقات االتصال الناجح
      الوصول إىل اهلدف عن طريق نـوع خطـايب أو نـصي             علم بىن النص الشمولية؛ إذ ينبغي 

مناسب، فأنواع النصوص واخلطابات ختتلف وتتمايز عن بعضها حبسب السمات احملددة لكلّ            
اخلطاب الشمولية أو علم  / منها، وال بد أن يكون لدى املتكلم والسامع معرفة بعلم أبنية النص           

  . اخلطابات/ أنواع النصوص
مية، ولتدريس البنية التداولية للغة العربية، على األستاذ أن ميتلك الكفاء           ولنجاح العملية التعلي  

 أثناء عملية التدريس ال ينحصر     يف التواصلية أثناء عملية التدريس، كما رأينا سابقًا، فاستعمال اللغة        
ة يف تلقني العبارات واجلمل والقواعد النحوية، وإنما جيب إىل جانب ذلك معرفة باملقام والوضـعي              

  .التواصلية اليت تساعد يف تنويع األساليب الكالمية وفق ما يقتضيه احلال
فيختار بذلك األستاذ خططا معينة متوقفة على قدراته التواصلية واألغراض املراد تبليغهـا إىل          

اإلسـتراتيجية التـضامنية،   : املتعلم، فنراه يستعمل إستراتيجيات هي لب العملية التداولية، وهـي      
  .ية التوجيهية، اإلستراتيجية التلميحية، اإلستراتيجية اإلقناعيةاإلستراتيج


)١( :   

هي اإلستراتيجية اليت حياول فيها املخاطب أن جيسد ا درجة عالقته باملتلقي ونوعها، فيعـرب               
 هـي  الًهما، وإمجاعن مدى احترامه هلا ورغبته يف احملافظة عليها أو تطويرها بإزالة معامل الفروق بين   

وهلا أمهية يف احلقول التعليمية، حيث يكون التأدب والتخلق يف          . حماولة التقرب من املتلقي، وتقريبه    
.  يف املعرفـة الًاخلطاب مع الطالب وسيلة تيسر الفهم، وتزرع احلب، فتصبح طريقًا للعلم، وسـبي        

  : باستعمال آليات من مثل
 ات مع املتلقي دليل على التضامن معه والثقة فيهاستعمال الصراحة وكشف الذ: املكاشفة.  
 وهذا بالتقليل من اآلليات اللغوية اليت يستعملها املخاطب، ليكون يف درجة واحـدة             : التصغري

  .مع املتلقي، بغية التواضع

                                   
  .بتصرف.  بعدها وما٢٥٧إستراتيجيات اخلطاب، مرجع سابق، ص : عبداهلادي بن ظافر الشهري  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ها من إستراتيجيات التأدب اإلجيايب، بتجاوزهـا    : الطرفةف على أنمن املداعبات اليت تصن تعد
وتتأسس على اخللفيـة املعرفيـة      . تسلية، إىل دور التقارب بني املخاطب واملتلقي      لعب دور ال  

  .املشتركة، وكذلك على القيم
 وتعين هذه اآللية العمل على منوال عمل املخاطب يف اللغة، وليس املوافقة يف الرأي،              : املصانعة

  .للغة اخلاصة وغريهالذلك تتبلور عند املخاطب يف أكثر من آلية مثل اللهجة، مصطلح املهنة، ا
 وهنا املخاطب يراعي الفروق اللهجية بينه وبني املتلقي، فيستعمل هلجة ملتلقي نفسها،            : اللهجة

أو قريب منها، ومراعاته ليست بقصد إفهامه معىن اخلطاب، بل يتعلق قصده بـالتعبري عـن                
  .تضامنه معه والتقرب إليه، وتتجسد أكثر يف املستوى الصويت

 اطب يف هذه اآللية يتلفظ باخلطاب بالتنغيم الذي تستتبعه داللة اخلطاباملخ: التنغيم . 
 

وهي استعمال املتحاورين ألفعال كالمية معينة ختتلف باختالف استعماهلا وفـق سـياقات             
متـنح  نّ هناك سياقات ال تناسبها اخلطابات املرنة اليت         إإذ  . اندراجها ومقتضيات قوانني التخاطب   

األولوية ملبدأ التهذيب وعوامل التخلق ومرد ذلك أسباب كثرية منها ما يتعلق بأولوية التوجيه على               
: ومن األساليب املستعملة يف هذه اإلسـتراتيجية      . )١(التأدب يف خطابات النصح والتحذير وغريها     

  .األمر والنهي واالستفهام والنداء وغريها من األساليب اإلنشائية الطلبية
 

يعرب املرسل عن القصد مبا يغاير معىن اخلطاب احلريف، لينجز ا أكثر ممـا يقولـه، إذ                 «وا  
يتجاوز قصده جمرد املعىن احلريف خلطابه، فيعبر عنه بغري ما يقف عنده اللفظ مـستثمرا يف ذلـك                  

اإلستراتيجية ااز واالستعارة والكناية    ومن اآلليات اللغوية املستعملة يف هذه       . )٢(»عناصر السياق 
والتشبيه واحلذف واألفعال الكالمية غري املباشرة، واليت تشترط خلفية معرفية وثقافة واسعة لفهـم              

  .املقاصد والدالالت املتخفية
 

ن آراء دف إىل    تكثر يف العملية التعليمية إستراتيجيات اإلقناع واالقتناع، لكثرة ما يطرح م          

                                   
  .٣٢٢نفسه، ص   ) ١(
  .٣٧٠نفسه، ص   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إذ يسعى املتكلم يف هذه اإلستراتيجية إىل إقناع        . إقناع اآلخرين مبحتواها، أو أنها أفضل من غريها       
املخاطب برأيه ومشاركته إياه، فيقدم يف ظلّ ذلك حججا وبراهني تؤيد اعتقـاده دون إكـراه،                

ه ال تكتسي صبغة اإلكراه، وال تدرج        يطالب احملاور غريه مبشاركته اعتقاداته، فإنّ مطالبت       –فعندما  
 استداللية متنوعة جتر الغري جرا إىل اإلقنـاع         الًعلى منهج القمع، وإنما تتبع يف حتصيل غرضها سب        

 يف  التأثريوقد تزدوج أساليب اإلقناع بأساليب االمتاع فتكون، إذ ذاك، أقدر على            ... برأي احملاور 
بها هذا االمتاع من قوة يف استحضار األشياء، ونفـوذ يف           اعتقاد املخاطب، وتوجيه سلوكه ملا يه     

وهذا باالستعانة بآليات غري لغوية مثل اإلشـارات        . )١(إشهادها للمخاطب كأنه يراها رأي العني     
واالمياءات اليت حتقق خطابا إقناعيا يف مقام مشترك، وأخرى لغوية من مثل الشواهد واألحاديـث               

  .استمالتهواألمثال للتأثري يف الغري و
األستاذ هذه اإلستراتيجيات، فهو يأخذ بعني االعتبار هوية املرسـل         / وعندما يستعمل املرسل  

الطالب وعالقته به، كما أنه ال يكفي تعليم الطالب قواعد اللغة ومعانيها الستعماهلا، بل جيب             / إليه
ألداء احلي، بتنمية امللكـات  وهذا باالهتمام بتعليم اللغة يف ا     . )٢(»للتداول حول املعىن  «استخدامها  

  .التواصلية لدى الطالب لتمكينهم من استعمال اللغة يف سياقات مالئمة/ التبليغية
أثناء تعليم بنية اللغة العربية على األستاذ أن يكون على اطالع دائم بنتائج علوم         يف  كما أنه، و  

. )٣(، علم الداللة، علم التداولية    اللغة احلديثة من دراسة األصوات اللغوية، علم الصرف، علم النحو         
حلصول الفائدة املرجوة يف حقل التعليمية، وأثناء إنشاء اخلطاب التعليمي، الذي من مقتـضياته أنّ               
األستاذ يطوي يف خطابه ما سبق العلم به عند الطالب، ويعلمه ما مل يكن يعلمه وما يفيده بقـدر                   

ات بني املتكلم واملخاطب، يزيـد الكـالم أو         قدر التعارف والتشارك يف املعلوم    «حاجته، وعلى   
ينقص؛ وكلّما قوي هذا التعارف والتشارك، ازداد االختصار يف الكالم، وإن زاد عن ذلك درجة،               

 حتقـق التقـارب     الًفينتج بذلك أقـوا   . )٤(»مال املتكلم إىل األخذ بأسلوب اإلشارة بدل العبارة       
  .والتفاعل، ال التباعد والنفور

                                   
  .٣٨صول احلوار وجتديد علم الكالم، مرجع سابق، أطه عبدالرمحن، يف   ) ١(
 امللـك سـعود،     ةعائشة موسى سعيد، مطابع جامع    : أساليب ومبادئ يف تدريس اللغات، تر     : ديان الرسني فرميان    ) ٢(

  .١٤٠، ص م١٩٩٥الرياض، 
  .٤٥تعلمية اللغة العربية، مرجع سابق، : احأنطوان صي  ) ٣(
  .٣٢٠جتديد املنهج يف تقومي التراث، مرجع سابق، ص : طه عبدالرمحن  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
                ا يف أبنيتها القواعدية والنحوية الثابتـة، إىل تعليمهـاضرورة جتاوز تعليم اللغة العربية تقليدي

ّا بتوظيف القدرات واملهارات اللغوية للتواصل باللغة العربيةحداثي. 
     فيما بينها يف الغـرض الـذي         بني فروع اللغة العربية، فهي متكاملة      الًال شك أنّ هناك تداخ 

تصبو إليه من اللغة، وهو القدرة على استخدام اللغة بغية للتواصل وحتقيق الفهـم واإلفهـام،             
  .وهذا ما رأيناه يف املداخل التعليمية للغة العربية

               اهتمت املقاربات التداولية احلديثة يف جمال التعلّم والتعليم، بتطوير قدرة املـتعلم التواصـلية
ل مهاراته التعلمية وحتقيق طالقته اللغوية مع االستعماالت الوظيفية للغة فال يكفي إملـام           وتفعي

الطالب بقوالب اللغة ومعانيها واهلدف منها فقط، بل جيب أن تستخدم هذه املعرفة للتـداول               
  . حول املعاين والدالالت

         عية التعليمية اليت يقتـضيها     للتعليمية التداولية عناصر هي املتعلم واملعلم واملعارف، وكذا الوض
 .املقام املشترك بني املتخاطبني

               ـدف إبـالغ ا باملعلم وما يستخدمه من تقنياتوالوضعية التعليمية مرتبطة ارتباطا جوهري
  .مقاصده للمعلّم، لكي جيين الفائدة، وهو ما تركز عليه التداولية

         ا، تعليم اللغة العربية ليس معناه حشو املتعلم بالقواعد النحوية والصرفية الثابتة للمـادة      تداولي
التعليمية واختزان املعلومات، بل جعله يشارك ويتفاعل معها، بتوفري الوسائل اللسانية املناسبة            

 . اليت تتيح للمتعلم استعمال اللغة يف خمتلف الوضعيات لتحقيق التواصل بطرق خمتلفة وجديدة
       ن وجهة تركيبية وداللية وتداولية، ذلك أن التركيب        تعليم اللغة العربية يكون بتدريس بنيتها م

ولكـي يتواصـل   . النحوي له وظيفته وداللته، ومقاصده وغاياته يف االستخدام يف مقام معني        
املعلم مع املشاركني يف العملية التعليمية فإنه يستعمل شىت أنـواع الوحـدات الوظيفيـة، يف            

 . مقام معنيتركيبها وداللتها إلبالغ ما يريد من مقاصد يف
            ن توظيف املفاهيم التداولية يف إثراء ميدان التعليميات، والـيت منـهاأفعـال الكـالم،    : يتعي

 .املقصدية، متضمنات القول، السياق، احلجاج، اإلستراتيجيات اخلطابية، مبدأ التعاون
            ا وترقيته ا، وهذا بتحديد   إنّ للتداولية وظيفة أساسية يف حتليل العملية التعليمية لغري الناطقني

فـالتعلم  . احلاجات البيداغوجية، بالتمييز بني تعليم مسائل اللغة، وبني كيفية استعمال اللغـة           



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

عملية قائمة أساسا على ما يقدمه املعلم للمتعلم من معارف ومعلومات، وعلى ما يقـوم بـه                
 املتعلم نفسه من أجل اكتساب هذه املعـارف واسـتعماهلا باسـتمرار مبختلـف الطرائـق               

وهذا ما سنستثمره يف حبوث تطبيقية تلي هذا البحـث، حـول تداوليـة              . واإلستراتيجيات
 .اخلطاب البيداغوجي والتعليم اجلامعي
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  النبيةيوسف ولد . د
، قسم اللغة أستاذ اللّسانيات التطبيقية

واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، 
 جامعة معسكر، اجلزائر

  
 

مرتكزات تعليمية اللغـة العربيـة يف ضـوء اللـسانيات     تناولنا يف هذه الورقة البحثية     
اللسانيات النفسية يف تعليمية اللغة العربية، سواء عند        ، اليت غايتنا منها هي إبراز دور        النفسية

الناطقني ا أو عند غري الناطقني ا، سعيا لتحقيق كفاية لغوية متكّن متعلم العربية من التواصل          
 ..الفعال نطقا وكتابة

مفهوم اللسانيات النفسية، الذي بينـا فيـه        : وقد قسمنا هذه الورقة إىل قسمني؛ أوهلما      
: وثانيهمـا . بني علم اللسان وعلم النفس، من خالل تقاطعهما يف كثري من القـضايا            العالقة  

مرتكزات تعليمية اللغة العربية يف ضوء اللسانيات النفسية، الذي عرضنا فيه ألهم املرتكـزات             
اليت ميكن التعويل عليها يف تعليمية اللغة العربية، سواء عند الناطقني ا أو عند غري النـاطقني                 

  . مث ختمناها بأهم التوصيات اليت ميكن اإلفادة منها يف حقل تعليمية اللغة.ا
 اللغوية، الذي أفادنـا يف فهـم   -وقد اعتمدنا يف هذه الورقة على منهج املقاربة النفسية  

  . عملية تعليم اللغة العربية من املنظور النفسي



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

م اللّسان وعلم النفس، ملـا بـني هـذين    تعد اللّسانيات النفسية نقطة تقاطع وتفاعل بني عل      
وتم اللسانيات النفسية بالسلوك اللغوي عنـد       . العلمني من تداخل واشتراك يف كثري من القضايا       

  .اإلنسان، من خالل ثالثة جوانب رئيسة؛ اكتساب اللغة، وفهمها، وإنتاجها
عربية خباصة، من النظريات    ومن الطبيعي أن يستفيد حقل تعليمية اللغة بعامة، وتعليمية اللغة ال          

        ا للعمليـة التعليميـة،   والنتائج اليت توصلت إليها اللسانيات النفسية يف اجلوانب املذكورة، تعزيـز
  .ا لنجاعة للتحصيل اللغويوحتقيقً

مرتكزات تعليمية اللغة العربية يف ضـوء       «من أجل ذلك، آثرنا أن يكون عنوان هذه املباحثة          
 غايتنا منها هي إبراز دور اللسانيات النفسية يف تعليمية اللغـة العربيـة،              ، اليت »اللسانيات النفسية 

         ا، سعي ا أو عند غري الناطقني ا لتحقيق كفاية لغوية متكّن متعلم العربية مـن         سواء عند الناطقني
ذي  اللغوية، ال  -وسنعتمد يف هذه الورقة على منهج املقاربة النفسية         .. التواصل الفعال نطقا وكتابة   

  .يفيدنا يف فهم عملية تعليم اللغة العربية من املنظور النفسي
  

اليت ظهرت يف املدرسة     )١(تعد اللّسانيات النفسية أو علم اللّغة النفسي من العلوم شبه اللسانية          
لقرن العشرين، بفعل النظريات والنتائج اليت حققها كلّ من         األمريكية خباصة، يف اخلمسينيات من ا     

    ا للعالقة الوطيدة اليت تربط بني هذين العلمني، سواء من الناحيـة            علم اللسان وعلم النفس، ونظر
  .النظرية أو من الناحية التطبيقية

االهتمـام  التقارب بني الظاهرة النفسية والظاهرة اللغوية ليس جبديد، فمنذ أن كان            «بيد أنّ   
        بالظاهرة اللغوية، كان التصور النفسي هلذه الظاهرة حاضرا حضور ا، يف أي مبحث يـسعى      ا دائم

  .)٢(»إىل استكشاف حقيقة هذه الظاهرة اإلنسانية

                                   
 كعلم الصوت والصرف والنحو والداللة، وعلوم شبه لـسانية؛           حبتة علوم لسانية : تنقسم العلوم اللسانية إىل قسمني      ) ١(

، )تقاطع علم اللـسان مـع علـم الـنفس         ( النفسية سان كاللسانيات علم الل وهي العلوم األخرى اليت تتقاطع مع       
.اللسانيات االجتماعية، والتارخيية، واجلغرافية، والتعليمية، واحلاسوبيةو

.٢٣، ص١٩٩٩مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : أمحد حساين  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

مث يف أملانيا على يـد      . ولقد كانت اإلرهاصات األوىل هلذا التقارب يف إجنلترا عند الترابطيني         
مث يف أمريكـا  . م حينما كتب عن سيكولوجية اللغة١٨٧٩نة س) Wilhelm Wundt(وهلام فونت 

مؤسـس علـم   -) Watson(وقد تدعم منهج علم النفس اللساين عند واطـسون      . م١٩٣٠سنة  
، الذي كان يدرس السلوك اإلنساين على أساس املـثري          م١٩٢١ ابتداء من سنة     -النفس السلوكي 

، )Bloomfield(ذه النظرية كلّ من بلومفيلد      وقد تأثر   . واالستجابة، مبا يف ذلك السلوك اللغوي     
وقد اكتملت هـذه    .  وأسقط معطياا على التعلم    م١٩٥٧الذي طورها سنة    ) Skinner(وسكينر  

.  حيث أُطلق مصطلح علـم الـنفس اللغـوي   م١٩٥٤حوايل  ) Sebeok(احملاوالت عند سيبيوك    
) Chomsky( على يـد تشومـسكي       ليتبلور هذا العلم خباصة بظهور النظرية التوليدية التحويلية       

     الذي يرى أنّ لعقل الطفل استعداد ن قواعد لغته من خالل الكالم الذي يـسمعه           ا فطريا ألن يكو
  .)١(بصورة إبداعية

 يف اية اخلمسينيات، عندما بـدأ       -جون ليونز كما يرى   -ولقد نشأت اللّسانيات النفسية     
غري . كي يف دراسة بعض اجلوانب النفسية من اللغة        بالتعاون مع تشومس   جورج ميللر عامل النفس   

صـاحب  -) B.F. Skinner(لـسكنر  ) م١٩٤٨) Verbal behaviorأنّ كتاب السلوك اللفظي 
.  هو اإلرهاص لنشأة علم اللغة النفـسي       -اإلشراط اإلجرائي الذي بلور فيه النظرية السلوكية للغة       
وقيامه على مبادئ ) م١٩٣٣(مفيلد اللغوي هذا وإن كان جون ليونز نفسه قد أشار إىل مذهب بلو          

 .)٢(املذهب السلوكي
واإلنتـاج  ) comprehension(وترتبط اللسانيات النفسية بثالثة نشاطات رئيسة للغة؛ الفهم        

)production (  واالكتساب)acquisition() فت إيفلـني ماركوسـني         .)٣وعلى هذا األساس عر

                                   
 ٢١، ص م١٩٨٧،  ١سكندرية، ط علم اللغة النفسي، دار املعرفة، اإل     اللغة والطفل، دراسة يف ضوء      : حلمي خليل . د  ) ١(

، ١علم اللغة النفسي، جامعـة امللـك سـعود، الريـاض، ط           : عبدايد سيد أمحد منصور   . د: وانظر. وما بعدها 
. وما بعدها١٣٣م، ص١٩٨٢/هـ١٠٤٢

، ١/١٠،  االسكندرية اجلامعية، الثقافة مؤسسة قضاياه، نظرياته، مناهجه، ،علم اللغة النفسي  : جالل مشس الدين  . د  ) ٢(
مصطفي التوين، اهليئـة    . د: علم اللغة النفسي، تشومسكي وعلم النفس، ترمجة وتعليق       : جودث جرين : وانظر أيضا 

. وما بعدها٢١، صم١٩٩٣املصرية العامة للكتاب، 
(3) Josef. F. Kess: psycholinguistics ; psychology, linguistics, and the study of natural 

language, john Benjamins publishing, Amsterdam/Philadelphia, 1992, p5. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

)Evelyn Markussen ( ا اللسانيات النفسيةعلى أ   دراسةُ اللغة اإلنسانية وفهمهـا وإنتاجهـا
واكتساا

غري أنّ هذا التعريف فيه شيء من العمومية ألنّ معظم عناصره اليت يقوم عليها هـي          .)١(
  ).علم اللغة(من اختصاص اللسانيات 

 وعليه؛ فقد ذهب الدكتور جالل مشس الدين إىل أنّ اللسانيات النفسية أو علم اللغة النفسي              
علم يدرس ظواهر اللغة ونظرياا وطرق اكتساا وإنتاجها مـن الناحيـة النفـسية              «بتعبريه هو   

٢(»ا أحد مناهج علم النفسمستخدم(.  
        ا ما يتم اسـتخدامهما يف الدراسـات        وجتدر التفرقة يف هذا املقام بني مصطلحني اثنني كثري

، ونرى أنّ الفرق بينـهما مـن    )ت النفسية اللسانيا(علم النفس اللغوي وعلم اللغة النفسي       : البينية
           ا من علم اللغة النفسي،   ثالثة جوانب؛ أما األول فتارخيي، حيث إنّ علم النفس اللغوي أسبق ظهور

. فقد ظهر األول يف القرن التاسع عشر كما تقدم، وظهر الثاين يف اخلمسينيات من القرن العشرين               
 حلّ حملّ   Psycholinguistiqueلسانيات النفسية   ويف هذا الصدد ذهب بعضهم إىل أنّ مصطلح ال        

ا، مـن حيـث   ا جديد؛ كون األول سجل واقعPsychologie du langageعلم النفس اللغوي 
ويف . اا وأكثر وضـوح   وقد صارت اللسانيات النفسية أكثر اتساع     . املوضوع واملنهجية يف الدراسة   

ا باملضامني املقترحة مـن قبـل اللـسانيات         الوقت ذاته أصبحت الدراسات النفسية أكثر ارتباطً      
  .)٣(ا بعد اجلدارة اليت حققهاهذه اخلَصيصة اجلديدة هلذا العلم بدت أكثر وضوح. املعاصرة

إنّ علم النفس حني يدرس اللغة ألسباب نفسية يـسمى          «فـ  وأما اجلانب الثاين فمنهجي،     
والغريب يف  .  يسمى علم اللغة النفسي    علم النفس اللغوي، أما حني يدرس اللغة ألسباب لغوية فإنه         

مـن  نفسه  القدر  ب فإا أيضا م احلقل اآلخر و      -ا كان احلقل الذي تتم فيه     أي -األمر أن الدراسة    
ومن األمثلة اليت تندرج ضمن علم النفس اللغوي أنّ احمللل النفسي إذا أراد أن يـدرس        .)٤(»األمهية

 بعض من العقد أو األمراض أو املواقف املتأزمة؛   األحالم لدى شخص من األشخاص، للكشف عن      

                                   
.١/٩علم اللغة النفسي، : جالل مشس الدين. د  ) ١(
  .١/١٠، م، ن  ) ٢(

(3) Renzo Titon: psycholinguistique appliquée, traduit de l, italien par Élise pedri et 

Claude Darmouni, Payot, paris, 1979, p20 

.١/١١علم اللغة النفسي : جالل مشس الدين. د  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

فإنه سيطلب من ذلك الشخص أن حيول أحالمه تلك إىل سلوك لغوي، أي أنه سيطلب منـه أن                  
 .)١(يتكلم وحينئذ فإن احمللل النفسي سيدرس أحالم ذلك الشخص من خالل األلفاظ اليت يعرب ا              

هو موازنتنا بني الوقت الذي يستغرقه املـتعلم يف         ومن األمثلة اليت تندرج ضمن علم اللغة النفسي         
أمحر، أصـفر،  (تذكر أو فهم جمموعة مكونة من ألفاظ تنتمي إىل حقل داليل واحد كحقل األلوان    

، والوقت الذي يستغرقه يف تذكر أو فهم جمموعة أخرى مكونة من ألفاظ تنتمي إىل حقول                )أخضر
  ).كتاب، مساء، قطار(داللية خمتلفة 

 اجلانب الثالث فمرتبط باألصل والفرع؛ فاللغة يف علم النفس اللغوي فرع، وعلم النفس              وأما
  .أصل وعلم النفس فيه فرعف اللغة يف علم اللغة النفسي  أمافيه أصل،

ومثة سؤال منهجي ينبغي طرحه يف هذا املناط؛ وهو ما املعيار الذي جيعلنا ندرج قـضية مـا             
  ها منها؟داخل اللسانيات النفسية أو خنرج

املعيار هو أن تكون هذه القضية مرتبطة حال دراستها بعملية ما مـن العمليـات النفـسية                 
ويف حال عدم ارتباط هذه القضية بواحدة       .. كاإلحساس أو االنتباه أو اإلدراك أو التذكر أو الفهم        

ا يف نطاق علم من العمليات النفسية فإنه يستحيل أن يدرسها علم النفس ألا ال تقع يف نطاقه، وإمن        
 وهو أن تكون للكلمة الواحدة عدة معان       - Homonymومثال ذلك قضية املشترك اللفظي      . اللغة

 فإا غري مرتبطة بأي عملية نفسية، ولذلك فإا ال ختضع للدراسة النفسية، وإمنـا هـي مـن                   -
تـرض أنّ  كـأن نف (ولكن إذا أمكن ربط هذه الظاهرة بالتذكر أو الفهـم  .  علم اللغة اتعوموض

 التذكر أو الفهم، فنقارن بني جمموعتني من اجلمل؛ األوىل تـشتمل علـى          يفاملشترك اللفظي يؤثر    
عدد كبري من املشترك اللفظي، والثانية ال تشتمل على واحد منها لنقارن بني الوقت الالزم لتذكر                

الظـاهرة مـن    عندئذ تـصبح هـذه      ) أو فهم اموعة األوىل، والوقت الالزم للمجموعة الثانية       
  .)٢(موضوعات علم اللغة النفسي، أو علم النفس اللغوي

  

حيسن بنا أن نشري يف البداية إىل أنّ اللّسانيني التطبيقيني يفرقون بني اكتساب اللّغة وتعلّمهـا؛    
غة فيحدث يف مرحلة متأخرة حني يكـون األداء قـد           فاالكتساب حيدث يف الطفولة، أما تعلّم الل      

                                   
.١٢٦ ،١٢٥، ص٢٠٠٣، ٥حماضرات يف علم النفس اللغوي، ديوان املطبوعات اجلزائرية، ط: حنفي بن عيسى. د  ) ١(
.١/١٢علم اللغة النفسي، : جالل مشس الدين. د  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 العقلية قد نضجت أو قاربت النضج، ومعىن ذلك أنّ الذي يتعلم            العملياتتكون، وحني تكون    
 يف وظائف األعـضاء،     كيفياللغة هو غري ذلك الطفل الذي كان يكتسب اللغة؛ إذ حدث تغير             

  .)١(ويف النشاط النفسي
للغة األم هو يف حقيقة األمر تكملة وتنظيم ونسج على منوال عمليـة            وعلى ذلك، فإنّ تعلّم ا    

وبنـاء  . االكتساب اللغوي اليت مير ا الطفل يف املراحل األوىل من حياته قبل دخوله إىل املدرسـة      
ن املختصني يف تعليمية اللغة استثمار بعض معطيات االكتساب اللغوي عنـد  امكإعلى ذلك، فإنه ب   
  .للغةا الطفل يف تعليمه

تعلّم اللغة جيـري    «فالعالقة بني االكتساب اللغوي وتعلّم اللغة هي عالقة تالزمية، ذلك ألنّ            
 () LADجهـاز االكتـساب اللغـوي   وفق قدرة فطرية يف اإلنسان، ولذلك ظهر مـصطلح  

Linguistic Acquisition Device    اإلنسان بافتراضات عن اللغة، مث خيتـرب اإلنـسان الذي ميد
  .)٢(»اضاته مما يسمعه، ويعدل قواعده إىل أن يصل إىل القواعد املستقرة بني الكبارافتر

 

التكلّم عند اإلنسان هو نتيجة عمل تشترك فيه جمموعة من األجهزة، كاجلهاز النطقي املكون              
 والشفتني، واجلهاز السمعي املؤلَّـف مـن األذن         من احلنجرة والوترين الصوتيني واحلنك واللسان     

ومكوناا، واجلهاز التنفّسي املولِّد للطاقة الصوتية، واملراكز الدماغية اليت تعطي األوامر لعـضالت             
  .تلك األجهزة من خالل شحنات السيالة العصبية

جهـزة أو   وعلى ذلك، فقد وجب على من يباشر تعليمية اللغة التنبه إىل سـالمة تلـك األ               
ا املرتكـز األسـاس     لكو ،)٣(اخلصائص البيولوجية والفسيولوجية املسؤولة عن اللغة عند اإلنسان       

                                   
من البديهي أنّ اإلنسان ال . ٢٠، صم١٩٩٥تعليم العربية، دار املعرفة اجلامعية، علم اللغة التطبيقي و: عبده الراجحي   ) ١(

 يف عملية تعلـم     الً على الشروط الالزمة لذلك؛ فمث     الًيتعلم أي خربة أو مهارة فكرية أو عضوية إال إذا كان متحص           
 مكتسبة لتحقيقها، والبـد مـن   متهد هلذه العملية وأخرى) القدرة على الكالم  (بد من استعدادات فطرية      القراءة ال 

 عليها وفهم معانيها، والبد من الدافع حىت يشعر املتعلم باحلاجة الكالميالنضج اجلسدي والعقلي حىت يتم التدريب 
: محانـة البخـاري  : انظر. إىل مثل هذه العملية، وال بد من الذاكرة حىت تلتئم هذه اخلربة اجلديدة مع جممل السلوك 

.٤٩ ،٤٨، صم١٩٨٧ايل، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، التعلم عند الغز
.٢٣علم اللغة التطبيقي، ص: عبده الراجحي  ) ٢(
     = بني العالقات بعض وجود رأى الذي Lenneberg لينربج منهم اخلصائص، تلك يف بالبحث العلماء اهتم  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وإذا ما ثبت أن املتعلم يعاين من أسباب       . الذي ميكّن اإلنسان من اكتساب اللغة، ومن تعلّمها أيضا        
جـوء إىل األرطوفونيـا     كما يـتم الل   . عضوية تعوقه عن الكالم فإنه يتم اللجوء إىل العالج الطيب         

  .إذا ما ثبت عند املتعلم أمراض نطقية كالتأتأة وغريها) تصحيح النطق(
 

مع -من املعلوم أنّ بني اإلنسان ولغته األم رابطة عاطفية خاصة، تبدأ معه منذ الطفولة، لتعزز                
ويف هذا السياق نبه السلوكيون على أمهية العاطفـة يف          . ية انتماءه إىل مجاعته اللغو    -مرور الوقت 

  وعلى ذلك، فقد وجد العامل السلوكي ماورر        . اكتساب اللغة األم)Mowrer (»    أنّ العاطفة قـد
تؤدي دورا أساسيا يف اكتساب لغة األهل، ولقد أدت جتاربه مع الطيور اليت تتكلم مثل الببغـاء،                 

هل إىل النظرية اآللية، أو نظرية رضا الذات، فلقد اعتقد أنّ الطفل            واألطفال الذين يتعلمون لغة األ    
  .)١(»يشعر بدفء عاطفي اجتاه أمه اليت يسمع منها الكلمات ألول مرة

ن املشرفني على تعليمية اللغة العربية للناشئة، سـواء الناطقـة       امكإوعلى هذا األساس، فإنه ب    
ر العاطفي يف تعليمها، بغية ربـط املـتعلم بلغتـه األم،    بالعربية أو غري الناطقة ا، استخدام العنص  

وكلما كان املعلّمون على وعي بالعامل العاطفي يف تعلـيم  .. وحتسيسه بأا لغة دينه وقومه وثقافته  
العربية للناشئة، كانوا أكثر قدرة على استخدام هذا العامل يف استمالة املتعلم إىل تعلمها، ومن مثـة      

  .ا على تعلّمهار ارتباطا بلغتهم األم، وأكثر حرصيكون املتعلمون أكث
 

للطفل قدرة كبرية على التقليد؛ فهو يقلّد الكبار يف نطق األصوات والكلمات واجلمل، كما              
يقلدهم يف طريقة كالمهم مع يصاحبها من أمناط تعبريية غري لفظية، كالتعبري اجلـسدي حبركاتـه               

                                                        
 :ذلك من ،اإلنسان جبسم اخلاصة والتشرحيية الفسيولوجية والنواحي اللغة  =

 .والنطق السمع جهازي وتركيب اللغة بني  العالقة-١
 .املختلفة أجزائه يف اكتشفت اليت والتخصصات والدماغ اللغة بني  العالقة-٢
 .التنفس على والسيطرة اللغة بني  العالقة-٣
 .بالنطق اخلاصة العضالت حركات بني التنسيق مراكز وبعض اللغة بني  العالقة-٤
 .والفهم واإلدراك باحلس تتعلق ىأخر  خصائص-٥

علم النفس : كمال بكداش. د:  وما بعدها، وانظر١٥٣علم اللغة النفسي، ص: عبد ايد سيد أمحد منصور. د: انظر
. وما بعدها١٠م، ص٢٠٠٢، ١ومسائل اللغة، دار الطليعة، بريوت، ط

.١/١٠٧علم اللغة النفسي، : جالل مشس الدين. د  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

لذلك يعد التقليد من أهم الوسائل      .. راته، والتعبري الصويت مبا يضمه من إيقاع النطق وسرعته        وإشا
  .اليت يعتمدها الطفل يف اكتسابه للغة، ويف تعلّمه هلا

للتقليد «: ويف هذا املضمار حدد األستاذ خلف اهللا دور التقليد وأثره يف اكتساب اللغة بقوله             
عده بعضهم من أهم العوامل فيها، مستندين إىل أن املولود األصم           دور مهم يف تكيف األصوات، وي     

  .)١(»يعجز عن أن يتكلم وأنّ الطفل الطبيعي يتكلم أي لغة يسمعها
ا أصـوات -أما علماء اللغة فقد أشاروا يف دراسام إىل عنصر التقليد ودوره يف اكتساب اللغة          

يف مرحلة اللغة املشتركة غري أم يعطـون         وخاصة يف مرحلة الكالم الفعلي أي        -الًوكلمات ومج 
  .)٢(أمهية للتلقني والتكرار فيما يسميه علماء النفس التدعيم السمعي

على أنه يف مرحلة التقليد اللغوي جند الطفل حياكي كلمات يتعمد بعض املالزمني له نطقهـا         
. ر ال من اختراع الطفـل ا يتفق مع طريقة نطقه؛ فهذه الكلمات هي من اختراع الكبا     ا حمرفً له نطقً 

لذلك فالواجب على القائمني بشؤون الطفل يف هذه املرحلة أن يتجنبوا هذه العادة؛ فإنّ حمادثـام    
     فة ترهقه عسرذه الكلمات احملر ا من أمره، وتشغل قسطً    إياه ا من وقته يف حفظ ألفـاظ ال        ا كبري

ور من شأا أن تفسد نطقه وتعوق سـريه  قيمة هلا يف مستقبل حياته، وحتمله على بذل جمهود يف أم 
لذلك يستحسن يف هذه املرحلة أن نعود الطفل على تقليد أصحاب الفصاحة والبالغـة      .)٣(اللغوي

  .حىت يكونوا قدوة له فيما بعد.. كالشعراء واخلطباء
ـ                 ر ال  كما أن متعلم اللغة األم، يف مرحلة التقليد اللغوي، قد يزامحه تعلّم لغة أجنبية، وهذا أم

حيبذه املهتمون باحلقل التعليمي؛ ويف هذا الشأن ذهب الدكتور علي عبدالواحد وايف إىل أنّ الطفل               
 اليت تبدأ من السادسة أو السابعة أو الثامنة، تبعا الختالف األفـراد،             مرحلة االستقرار اللغوي  يف  

مـا  وهـو  ه وأساليبه، تترسخ لديه العادات اللغوية، ويستقر نطقه، وشكل حديثة، وصفات تراكيب     
مثال الطفل املصري جيد صعوبة يف نطق       (جيعل تعلّمه لغة أجنبية من أشق األعمال عليه وعلى مربيه           

 ويلجأ إىل أن يستبدل ا أصواتا قريبة منها مـن           p-v-g-u: كلمات فرنسية مشتملة على حروف    
ان لديه من ميل فطـري      فالطفل ال يكاد يتجاوز السابعة من عمره حىت يفقد ما ك          ). أصوات لغته 

                                   
.٧٦اللغة والطفل، ص: ليلحلمي خ. د  ) ١(
.٧٩ ،٧٨، صم، ن  ) ٢(
.٢٢٦ ،١٧٢ صم،٢٠٠٥ ،٢ط مصر، ضة نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل،: علي عبدالواحد وايف  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

إىل تقليد األصوات، فتكليفه يف هذه املرحلة تعلم لغة أجنبية يقتضيه بذل جمهود فيه تعطيل لنمـوه                 
  .)١(اجلسمي والفكري

وجند هذه اإلشكالية مطروحة عند الناشئة الناطقة بالعربية وغري الناطقة ـا علـى سـواء؛                
 صعوبة يف تكييف لسانه على أصوات أعجمية،        غويمرحلة االستقرار الل  فالناطق بالعربية جيد يف     

والذي نراه هو أن ! وغري الناطق بالعربية جيد هو أيضا صعوبة يف تكييف لسانه على أصوات العربية            
  نترك للمتعلم وقت يف  -بعدئذ- عن إتقان كتابتها، مث نشرع       الًا إلتقان أصوات لغته األم، فض     ا كافي 

 اليت جيب أن يتعـرض فيهـا   ةَ احلرجةرحلاملجاوز يف تعليمه لغةً ثانية تعليمه لغة ثانية، على أال نت 
 .ة هو سن الثانية عشرةرحلالطفل إىل منبه لغوي، واليت افترض بعضهم أنّ سن هذه امل

 

تخصيص إىل التجريد، فهو يف بداية أمره مييـل  يتدرج الطفل يف منوه اللغوي من التعميم إىل ال  
وبعد ذلك يعمم هـذه  ) يف اللهجة اجلزائرية (مينوش على القط اسم    الًإىل التعميم، كأن يطلق مث    

تمييز؛ ألنّ  عدم ال وتسمى هذه املرحلة مبرحلة     .. التسمية على كل ما شابه القط من أرانب وكالب        
: مث ينتقل إىل التخـصيص أي     . جمموعة من األشياء املتداخلة   العامل اخلارجي يبدو يف إدراك الطفل       

       إىل  -عند النضج -ليصل بعد ذلك    . ا ينفرد به  مرحلة التمييز، وفيها خيصص الطفل لكل حيوان امس 
مرحلة التجريد اليت معناها مالحظة وجوه الشبه بني األشياء املختلفة، كتمييز اإلنسان املتحضر بني              

  .)٢( تعامله مع اخلطوط واألرقام والرموزالعشرات من األلوان، أو
 اللّغوي يف حقل تعليمية اللغة؛ إذ يف البداية على املعلم           -وميكن استثمار هذا املعطى النفسي      

أن يلقّن املتعلم املفردات ذات الطابع احملسوس، اليت يستوعبها املتعلم بشكل مباشر، كألفاظ األلوان     
، )قلم، ممحاة، مسطرة  (ووسائل الكتابة   ) سيارة، قطار، طائرة  (ووسائل النقل   ) أمحر، أزرق، أصفر  (

وبعدئذ يسهل على املتعلم ربط هذه األشياء بأمسائها عندما يطلب منه ذلك، كمـا يـستطيع أن                 
                                   

.١٥٢علم اللغة النفسي، ص: عبدايد سيد أمحد منصور. د: وانظر. ٢٢٧ ،١٩٥ صم، ن،  ) ١(
يضاف إىل تداخل أشياء العامل اخلارجي      .  وما بعدها  ١٦٤ اللغوي، ص  حماضرات يف علم النفس   : حنفي بن عيسى  . د  ) ٢(

 معجمه اللفظي اليت ال تسعفه إال بكلمات حمددة للتعبري عن أشياء     حمدوديةُ -يف مرحلة عدم التمييز   -يف إدراك الطفل    
  :انظر. خمتلفة

Michèle kail, L,acquisition du langage, presses universitaires de France, 2012, 1ere 
édition, p41 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ويف مرحلة النضج العقلي ينتقل املعلم باملتعلم إىل املفردات         . يتذكر أمساء هذه األشياء مبجرد رؤيتها     
  .، كاحلرية، والعدل، واألمنالًا وتأمليت تقتضي منه تفكريذات الطابع ارد ا

 

أول ما يتعلمه الطفل، على مستوى أقسام الكلمة، من املفردات هو األمساء، وباألخص أمساء              
ا واخر السنة الثانية، فإذا بلغ ثالثني شهر      األشخاص احمليطني به، مث يستعمل الضمائر واألفعال عند أ        

    ر  . تتناقص لديه األمساء، وتتزايد األفعال والضمائر والنعوت والظـروف وحـروف اجلـرفـسوي
-معرفة األمسـاء    : أي(استعمالُ الطفل األمساَء قبل األفعال بأنّ ذلك مرجعه إىل النفعية من جهة             

، وعدم قدرة الطفل على التجريد مـن جهـة          )عال أنفع للطفل من معرفة األف     - خبز، كرة : مثل
  .)١(أخرى

 اللّغوي يف حقل تعليمية اللغة؛ فنبدأ باألمساء كأمسـاء          -وميكننا استثمار هذا املعطى النفسي      
وتبـدو  ،  األشخاص، واألعداد، واألماكن، والبلدان، واملهن، واِحلرف، ولوازم املدرسة، والسوق        

مث ننتقـل إىل    .  الناطقني بالعربية حلاجتهم إليها يف التواصل اليومي       أمهية تعلّم األمساء أكثر عند غري     
     ا ميكن أن حتمل طابعالضمائر، أل مها املعلم باإلشارة اجلسدية للتوضيح، مثـل         ا حسيا إذا ما دع :

     أنِت، أنتم، أننت ،مراملاضي، واملضارع، واأل(مث ننتقل إىل األفعال بأزمنتها الثالثة     .. أنا، حنن، أنت (
  .مع االستعانة بالسلوك احلركي أيضا لتقريب داللتها الزمنية إىل أذهان املتعلمني

 
هو جمموعة من الكلمات « lexical fieldاملعجمي أو احلقل  semantic fieldالداليل احلقل 

. ذلك كلمات األلوان يف اللغة العربيـة      مثال  . ترتبط دالالا، وتوضع عادة حتت لفظ عام جيمعها       
  .)٢(» أصفر– أزرق -أمحر: ا مثلوتضم ألفاظً) لون(فهي تقع حتت املصطلح العام 

املعاين ال توجد يف الذهن منعزلة، بـل        «ويعتمد أصحاب نظرية احلقل الداليل على فكرة أنّ         
ابط فيما بينها بفعل التـشابه أو       فقد ثبت أنّ العناصر العقلية متيل إىل التر       . )٣(»بينها ترابط ملحوظ  

 قد تـستدعي    وردةفكلمة  . التضاد الذي ميثّل تشاا باملقابلة، أو بفعل التجاور املكاين والزماين         
                                   

.١٤٣ ،١٤٢حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص: حنفي بن عيسى. د  ) ١(
.٧٩، صم١٩٩٨، ٥علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط: أمحد خمتار عمر. د  ) ٢(
.١٨٦، صم٢٠٠١العربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب، القاهرة، : حممد حممد داود. د  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 للتشابه  حرس قد تستدعي كلمة     جرس لتشابه الداللة أو الترادف بينهما، وكلمة        زهرةكلمة  
ويبني االختبار نفسه   .  لعالقة التضاد  أبيضة   كلم أسودالصويت بينهما، فيما قد تستدعي كلمة       

 قد تترابط   ضوء بفعل التجاور املكاين، وأنّ كلمة       طاولة قد تترابط بالكلمة     كرسيأنّ كلمة   
  .)١( للتجاور الزمايناربكلمة 

وعلى هذا األساس، فإننا نرى أنّ نظرية احلقل الداليل اليت تساعد على جعل املعاين تنتظم يف                
 لغوي يف حقل تعليمية اللغة، إذ جتعل املتعلم يستقبل املفـردات     - ذات بعد نفسي     -اذهن انتظام ال

 من املتعلم أن يستحضر مفردات من حقـل داليل          -مثال-ويستدعيها بأيسر السبل؛ فإذا ما طلبنا       
 فإنّ استحضاره ذاك يكون أسرع من الوقت الذي       ..) أمحر، أزرق، أخضر  (واحد كألفاظ األلوان    

  ..).أمحر، كتاب، شجرة(يقضيه يف استحضار كلمات تكون من حقول داللية خمتلفة 
كما أنّ احلقل الداليل من شأنه أن يضع أمام متعلم العربية خيارات يف التعبري، لوجود عالقة                 

 ترتهت يف اجلنة، أو يف احلديقة، أو يف       : املشاة بني األلفاظ اليت تنتمي إىل حقل داليل واحد كقوله         
، فللمتعلم أن خيتار اللفظة املناسبة يف مكاا املناسب، تبعا ملا ميليه عليـه              ..الروضة، أو يف البستان   

  .السياق، وحالته النفسية أيضا
 

ننا يذهب علماء النفس اللغوي إىل أنّ كالمنا أكثره استجابة للعادات اللفظية الراسخة يف أذها     
اليت تسهل لنا عملية التواصل، وجتعل الكلمات ختطـر يف أذهاننـا            .. كالقصائد واألمثال واحلكم  

وعلى هذا، فللعادات اللفظية أثر بالغ األمهية، وهو أا تضع للفكر قوالب جاهزة؛             . بصورة عفوية 
 مالزمة لغريهـا  فقد ختطر ببالنا فكرة وحينما نريد أن نعبر عنها بكلمة مناسبة وتلك الكلمة تكون         

   على أنّ العـادات    .. البلد الشقيق، والوطن احلبيب، والعدو اللّدود     : ا مثل نضطر إىل استعماهلما مع
اللفظية سالح ذو حدين؛ فهي من جهة تسهل علينا عملية التواصل، ومن جهة أخرى تصبح عادة                

عجـوز  : مثل ،)٢(جتماعيكسائر العادات، نستعملها دون تفكري، وقد توقعنا أحيانا يف احلرج اال          
  ..مشطاء، وإخوة أعداء

من هنا تأيت أمهية العادات اللفظية يف تعليمية اللغة العربية للناشئة، من خالل تزويـد املـتعلم    
                                   

.١٣٤علم النفس ومسائل اللغة، ص:  بكداشكمال. د  ) ١(
.١٦٤ ،١٦٣حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص: حنفي بن عيسى. د  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 توافـق على أن ت  .. بثروة لغوية متكّنه من التعبري والتواصل بسهولة ويسر، كعبارات التحية وااملة          
سليم والفكر احلكيم؛ ألنّ تلك الثروة اللغوية ستصري عادة كالمية          تلك الثروة اللغوية مع الذوق ال     

  .يستند عليها املتكلم يف تعبريه وتواصله مع الغري يف كل آن
هذا، وقد ذهب علماء النفس اللغوي إىل أنّ دراسة العادات اللفظية تكشف عن مطـامح أو               

. حنراف عـن الـسلوك الـسوي   اهتمامات معينة أو هوايات أو مواقف متأزمة أو عقد نفسية أو ا   
فدراستها إذن مفيدة ملعرفة أنواع الترابط اللفظي من جهة، ومعاجلة األمراض النفسية مـن جهـة                

  .)١(أخرى
 

        الكالم عند اإلنسان بأدوار متعاقبة حىت يصبح ناضج يف ميادينـه الـستة     الًا ومتكـام  مير  :
على أنّ أبرز هذه امليادين يف تعلـم         .)٢(ستماع، والفهم، والتقليد، والتحدث، والقراءة، والكتابة     اال

  .اللغة هو ما يعرف باملهارات اللغوية األربع؛ االستماع، واحملادثة، والقراءة، والكتابة
  :االستماع -أ

السمع أبو املَلَكـات    االستماع هو اخلطوة األوىل اليت تصل بالطفل إىل اكتساب اللغة، ألنّ            
ويف هذا املناط ذهب دي سوسري إىل أنّ استماعنا للغري يقودنا إىل            .  كما قال ابن خلدون    اللسانية

تعلّم لغتنا األم، وهي ال تستقر يف دماغنا إال بقدر ال حيصى من التجارب، واالنطباعات اليت حنصل               
 وقد كان قدماؤنا العرب يولـون       .)٣(للغويةعليها باإلصغاء إىل اآلخرين تعمل على تعديل عاداتنا ا        

أمهية بالغة يف حتصيل النقول، كالقرآن الكـرمي، واحلـديث          ) التلقّي عن طريق املشافهة   (للسماع  
  .الشريف، وكالم العرب؛ شعِره ونثِره

الطفل ما قبل املدرسة االبتدائية لديه حصيلة وافرة من اخلـربة يف جمـال              «فـ  وعلى ذلك،   
ويف الدول املتقدمـة    . غاء، غري أنّ املعلم من واجبه تدريبه على االستماع اهلادف         االستماع واإلص 

أصبح االستماع جزءا أساسيا يف معظم برامج تعليم اللغة سواء يف املرحلة الثانويـة أو يف املرحلـة     

                                   
.١٧٦، صم، ن  ) ١(
.١٧٢علم اللغة النفسي، ص: عبدايد سيد أمحد منصور. د  ) ٢(

(3) Ferdinand De Saussure: cours de linguistique générale, enag, Alger, 1994, 2eme, 

édition, p39 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١(»األوىل
علـم  نطـق امل : على أنّ مهارة االستماع لدى املتعلم تستوجب مهارة النطق لدى املعلم؛ أي          

ما يـدفع أي لـبس يف عمليـة    وهو ا من حيث املخارج والصفات،      ا صحيح حلروف العربية نطقً  
ط، (التلقّي، ال سيما يف احلروف اليت تشترك يف املخرج وختتلف يف الصفة، مثل احلروف النطعيـة          

  .)٢(صفاا خمتلفةو) ما ظهر من احلنك األعلى(اليت خترج من نطع الفم ) د، ت
  :ةـاحملادث -ب

حينما مير الطفل خبطوة االستماع، مع ما يصاحبها من عملييت الفهـم والتقليـد، يأخـذ يف     
وال يتأتى للطفل تأليف مجلة إال بعد أن يكتسب احلد األدىن مـن  . التحدث إلثبات ذاته يف اتمع    

ف مجلـة إال  كما ال يتأتى للطفل تألي. املفردات، ويقدره بعض الباحثني حبوايل مئة إىل مئتني مفردة   
  .حبسن استعماله لتلك املفردات


–

 
  .التفكري كنشاط عقلي  -١
  .فكار واملشاعر يف كلماتاللغة كصياغة لأل  -٢
  .الصوت كعملية حلمل األفكار والكلمات عن طريق أصوات تنطق ويسمعها اآلخرون  -٣
  .)٣(احلدث أو الفعل كهيئة جسمية واستجابة واستماع  -٤

الفكـرة واللغـة والـصوت      (ومبا أنّ احملادثة أو التعبري الشفهي مزيج من العناصر املذكورة           
 واحد، فإنه ينبغي مراعاة بعض اجلوانب النفسية للمـتعلم يف تعليمـه             اليت حتدث يف آن   ) واحلدث

نشاط التعبري الشفهي، منها أال يقاطع املعلّم املتعلم يف حديثه حىت ال يشوش عليه أفكاره، وحىت ال                 
حيرجه بتلك املقاطعة أمام زمالئه، ومنها تشجيعه على الكالم وعدم االكتراث لألخطاء اليت يقـع               

  .لم يف أثناء حديثهفيها املتع

                                   
.٢٣٣علم اللغة النفسي، ص: عبدايد سيد أمحد منصور. د  ) ١(
. جمهور، شديد، مستفل، منفتح، مصمت، مقلقل     : والدال. جمهور، شديد، مستعل، مطبق، مصمت، مقلقل     : فالطاء  ) ٢(

.مهموس، شديد، مستفل، منفتح، مصمت: والتاء
.٢٤٣، صم، ن  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :راءةـالق -ج
إذا كان االستماع هو اخلطوة األوىل اليت تصل بالطفل إىل اكتساب اللغة، كما تقدم، فـإنّ                

فالقراءة يف صورا الصامتة أو اجلهرية هي نشاط        . القراءة هي اخلطوة الثانية لتعلم اللغة والفكر معا       
  .ذهين، حركي، غايته التعرف على املقروء


 

  .النمو العقلي الذي يفترض أن يكون يف سن ست سنوات  -١
  .النضج العضوي حلاسيت السمع والبصر للتمييز بني احلروف واألصوات  -٢
ة واخلامسة من العمر على تعلم القراءة، وذلـك         البيئة االجتماعية احملفّزة ألطفال الرابع      -٣

  .عندما يتناولون الكتب واجلرائد حماولني تقليد اآلباء
اإلدراك احلركي الذي له أمهيته يف تتبع األسطر واحلروف والكلمات، كما أن الـتلفظ        -٤

  .الصحيح يعتمد على جوانب حركية يف أجهزة التصويت
  .ليه عملية القراءةاحملصول اللغوي عند الطفل يسهل ع  -٥
اإلدراك املكاين الذي يتمثل يف وجود مكان تتتابع فيه احلروف والكلمات على سطر،               -٦

كما أنّ القراءة جتري وفق أبعاد الكتابة؛       . فإذا انتهى السطر ينتقل البصر إىل سطر آخر       
بيـة،  فهي من اليمني إىل الشمال يف العربية، ومن الشمال إىل اليمني يف اللغـات األور      
  .)١(ومن أعلى إىل أسفل يف اللغة الصينية، ويتطلب هذا إدراك األبعاد واالعتياد عليها

ويف أثناء عملية القراءة تأخذ حركة العني أمناطا خمتلفة، ينبغي توجيه املتعلم فيها؛ فقد أثبتـت     
نوجه (األمام  الدراسات التجريبية أنّ حركة العني يف عملية القراءة غري متواصلة؛ فهناك حركة إىل              

وهنـاك  ) فيها متعلم العربية السيما غري الناطق ا إىل أنّ حركة العني تكون من اليمني إىل اليسار               
 pausesحركة تثبت وتأكُّد من الفهم، تعيد البصر من نقطة النهاية إىل اخللف، وهناك تريثـات                 

غة والنص املقـروء، وحبـسب      جتعل القارئ يقف هنيهة تطول أو تقصر حبسب العمر والثقافة واللّ          
                                   

 وقد تبني أن هذا الطالب عندما يصل إىل الكلمة فإنه يقرأهـا مـن          was فقرأها   sawقراءة  أخطأ أحد الطلبة يف       ) ١(
. د: وانظـر .  وما بعدها  ٢٣٩حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص     : حنفي بن عيسى  . د: انظر. اليمني إىل الشمال  

.٢٤٧علم اللغة النفسي، ص: عبدايد سيد أمحد منصور



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١(احلالة الصحية للقارئ واستعداده النفسي، وحبسب ما إذا كانت القراءة جمهورة أو صامتة
 يف عمليـة القـراءة؛      - عن املعريف  الًفض-كما ينبغي توجيه املتعلم إىل أمهية الرصيد اللغوي         

نحوية والصرفية املعتـاد عليهـا،       من األلفاظ والتعابري والصيغ ال     كبريفكلما كان املتعلم على قدر      
    اسهلت عليه القراءة والفهم مع .     ا لذلك الرصيد، صـعبت     والعكس صحيح؛ أي كلما كان مفتقر

عليه القراءة والفهم معا، ويف هذه احلال يبذل املتعلم جهدا مضاعفنيا ووقت.  
  :ةـالكتاب  -د

اف إليهما حاسة السمع عندما     ا تنض ناتعتمد الكتابة على حاسة اللمس، وحاسة البصر، وأحي       
برايـل  طريقة  ويعتمد املكفوفون على حاسة اللمس يف الكتابة عندما يستعملون          . نكتب ما نسمع  

)braille (ملى عليهم الكالمكما يستعملون حاسة السمع عندما ي.  
علـى   ينبغي التركيز -سواء بوصفها لغة أوىل أو ثانية     -ويف عملية تعليم الكتابة ملتعلم العربية       

: مثـل الكـاف   (األشكال اليت تتخذها حروف اللغة العربية يف بداية الكلمة ووسطها وايتـها             
  ).ب ت ث: (، وكذلك احلروف املتشاة كتابةً مثل)ملك/مكتب/كتب

وقد ذكر املختصون أنّ يف السنة السادسة من العمر يستطيع الطفل أن يبدأ تعلـم الكتابـة،                 
طء، وشدة ضغطه على القلم والورق، وإجهـاد نظـره، وتـوتر            ولكن كتابته حينذاك تتسم بالب    

ويف جتربة قـام ـا      . أعصابه، وتصلب اجلسم واألطراف، وكثرة التوقف بني كتابة حرف وآخر         
 للكشف عن متوسط احملصول اللفظي العـريب      م١٩٧١الدكتور فؤاد البهي السيد يف الكويت عام        

م، ن، ق،   : هل مخسة حروف تبدأ ا الكلمات هـي       للسنوات الدراسية يف االبتدائي، تبين أن أس      
مرتبة (ظ، ض، ذ، ث، د      : وأنّ أصعب مخسة حروف هي    ) مرتبة من السهل إىل الصعب    (ع، ص   

  .)٢ ()من الصعب إىل السهل
ا لتغلـب   ، نظر )ويسمى األعسر (وقد حيدث لدى املتعلم أن يستعمل يده اليسرى يف الكتابة           

ـ        النصف األمين من الدماغ على ال      ا لألغلبيـة   نصف األيسر يف أداء عملية التنظيم والتنسيق، خالفً
. ا على النصف األميـن عادة متغلبلديهم العظمى من الناس الذين يكون النصف األيسر من الدماغ       

ومن اآلباء واملربني من يرغم الطفل األعسر على استعمال يده اليمىن، وتؤدي هذه املعاكـسة إىل                
                                   

.٢٤٣ يف علم النفس اللغوي، حماضرات: حنفي بن عيسى. د  ) ١(
.١٨٥علم اللغة النفسي، ص: عبدايد سيد أمحد منصور. د  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 سـيئة،   أحوالة منها التأتأة، والدماغ يف هذه احلالة يؤدي وظائفه يف            جسدي -اضطرابات نفسية   
   .)١(ومن املستحسن أال نقاوم هذا امليل إذا بدر من األطفال

 

ا من قياس املعىن لتحقيق عدة أغراض منهااستخدم اللغويون وعلماء النفس صور:  
للكلمات املتضادة، وذلك بوضع معيار متدرج لتحديد درجة الكلمات         قياس املعىن األساس      -أ

وعلى هذا املقياس جيري توزيـع سلـسلة        . اليت تقع يف التضاد املتدرج بني طرفني متضادين       
 إذا كنا نبحث عن تضاد كلمة دافئ أهو معتدل أم بارد أم قـارس؟        الًمث. الكلمات املتضادة 

.  بعمل مقياس متدرج توزع عليه كلمات التسلـسل        ال ميكن اإلجابة على هذا التساؤل إال      
  :يت لدرجات احلرارة وضع مقياس متدرج على النحو اآلالًفيمكن مث

  :غاٍل، ساخن، حار، دافئ، معتدل، بارد، قارس، متجمد
قياس التمايزات واالختالفات يف املعاين النفسية الداخلية عند األفراد بالنـسبة إىل املفـاهيم                -ب

 .Charles Eوأشهر من حقق له تقـدما  . أو املعاين اليت يشعر وينفعل ا هو ذاتهاملختلفة 

Osgood                وحلقته، يف إطار علم الداللة النفسي، وقد عرف هذا املقيـاس باسـم التمـايز 
ويتلخص هذا املقياس يف أن يسمع الشخص املسؤول كلمة معينة مث           ). الداليل(السيمانتيكي  

حزين، /سعيد:  عن طريق اختيار واحدة من صيغتني متقابلتني مثل        يسجل استجابته هلذا املثري   
  .سريع/ءناعم، بطي/خشن

مثـال ذلـك أن     . قياس ردود األفعال الفسيولوجية اليت تعد استجابات ملثريات لغوية معينة           -ج
Razran        الروسـية (ا، وقد وجد أنّ الكلمات       قاس رد فعل اللعاب، واختذ من نفسه مقياس (

، )اإلجنليزية(ذ طفولته يزداد معها اللعاب، وبعدها جاءت كلمات لغته العلمية           اليت عرفها من  
  .)٢ ()الفرنسية، اإلسبانية، البولندية(مث اللغات اليت يعرفها بصورة ضعيفة 

 يف احلقل التعليمي،    قياس املعىن األساس للكلمات املتضادة    وميكن اإلفادة من الغرض األول      
. ا؛ جيمع بني ما هو لغوي وما هو علمي، كالبحث عن ضد كلمة دافئ             حىت يكون تعلّم اللغة عملي    

 مـن   قياس التمايزات واالختالفات يف املعاين النفسية الداخليـة       وميكن اإلفادة من الغرض الثاين      
                                   

. وما بعدها٢٧٢حماضرات يف علم النفس اللغوي، ص: حنفي بن عيسى. د  ) ١(
. وما بعدها٤٢علم الداللة، ص: أمحد خمتار عمر  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

وميكن . خالل الوقوف على سبب ختير املتعلم هذا اللفظ أو ذاك، بغية توجيهه حنو األفضل واألمثل            
 من خالل مـا تـثريه اللغـة مـن     قياس ردود األفعال الفسيولوجيةض الثالث  االنتفاع من الغر  

  .استجابات معينة ملعرفة الدالالت النفسية للكلمات املكتسبة أو املتعلَّمة
  
 

ا يف ظلّ تقاطع علم نشأت حديثً) علم اللغة النفسي(لقد اتضح مما تقدم أنّ اللسانيات النفسية       
األمر الذي جعل اللسانيات النفسية تتبوأ مرتلـة        . ا، تقاطعا أفاد العلمني مع    اللسان مع علم النفس   

  . يف الدراسات البينيةرفيعة
وقد تبين دور اللسانيات النفسية يف تعليمية اللغة العربية، سواء عند الناطقني ا أو عند غـري             

كما أنـه بإمكـان     . يف ذلك الناطقني ا، من خالل مجلة من املرتكزات اليت ميكن التعويل عليها            
املختصني يف حقل تعليمية اللغة استثمار بعض معطيات االكتساب اللغوي عند الطفل قبل دخولـه    
إىل املدرسة يف تعليم اللغة العربية داخل املدرسة، ِلما بني اكتساب اللغة وتعلّمها من عالقة ترابطية                

  .وتكاملية
اللّساين يف الوطن العريب، ويف املعاهـد العربيـة    -وعليه؛ فإننا نأمل أن يسري البحث النفسي  

العاملية، حنو بناء نظرية تعليم اللغة العربية من منظور اللسانيات النفسية، بناًء يستقي مادته اللّغويـة             
، ويستقي مادته املعرفية من العلوم األخـرى        )البيت، احلضانة، املدرسة  (من البيئة الطبيعية لألطفال     

  .نفس والفسيولوجيا وما إىل ذلكاملساعدة، كعلم ال
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  محيد محاموشي. د
  بوزارة التربية الوطنيةباحث 

  املغربوالتكوين املهين، 
 

 الطريق الفعالـة    تعترب املناهج التعليمية أداة الصلة األساس اليت تربط املتعلم مبحيطه، وخارطة          
اليت ال يستغين عنها املعلم لرسم رؤية واضحة، وامتالك طرق إجرائية سليمة، ميرر عربها املعـارف             

  .واألفكار والقيم
وإذا كان املنهج التعليمي بشكل عام، يتسم ذه السمات احلساسة، فإن املنـهج التعليمـي               

 يتميز مبميزات خاصة، تنسجم مع األهـداف     اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ينبغي أن       
وألجـل هـذه    . اليت يبحث عنها املتعلم من جهة، ويسعى املعلم إىل حتقيقها من جهـة أخـرى              

مـنهاج تعليم اللغـة  : االعتبارات، اخترت أن يكون موضوع حبثي يف هذا املؤمتر العاشر، بعنوان          
  -بيداغوجيا الكفايات رؤية نقدية واقتراحية وفق -العربية للناطقني بغريها 



 

  

o             ال التربوي، ناقش هذا احملور مصطلح املنهج وتعريفاته، وأمهيته، وأسباب العناية به يف ا
  .  كما بني سريورة تطوره

 –– 

o        سلط هذا احملور الضوء على جمموعة من املناهج التعليمية املهتمة بتدريس اللغـة العربيـة
فها، للناطقني بغريها، وسيسعى إىل مساءلة تلك املناهج من زوايا متعددة؛ من حيث أهدا            

وحمتوياا الديداكتيكية، وطرقها، وأنشطتها ووسائلها التعليمية، وطرق التقييم والقياس          



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

واهلدف من ذلك هو وضع اإلصبع على املكامن الضامرة يف تلك املناهج لتنميتها،             . فيها
  .  ومكامن القوة لتطويرها

 

 

o                 اهتم هذا احملور، بتوضيح كيفية صياغة املنهاج انطالقا مـن االعتمـاد علـى التعلـيم
بالكفايات، مع التركيز، على ضرورة بلورة هذا املنهاج وفق الغايات املتمثلة يف تأهيـل              

حيتـرم  املتعلم غري الناطق بالعربية حسب إمكانياته، وكفاياته الـيت جتعلـه يف موقـع               
  . املستويات اليت تالئمه

ومبوازاة ذلك فقد اهتم هذا احملور بتحديد أهداف املنهاج، وحمتوياته الديداكتيكية،  ووسائل             
التدريس وطرقه، وأساليبه املعتمدة يف التقومي، وأخريا املؤثرات غري املباشرة الواجـب مراعاـا يف       

  .تأليفه
  

ا الكفايات يرجع باألساس إىل ما تقدمه هذه البيداغوجيا من          إن االعتماد على رؤية بيداغوجي    
إجيابيات يف بناء املنهاج، وفق تصور فلسفي ال يلغي املتعلم، ولكنه جيعله حمور العمليـة التعليميـة             

  التعلمية، إذ يتكيف املنهاج مع حاجياته، وظروفه، وخصائصه، وخرباته



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 الطريق الفعالـة    وخارطة ،اليت تربط املتعلم مبحيطه    املناهج التعليمية أداة الصلة األساس       تعد 

 عربها املعـارف   ميرر ، سليمة جرائية طرق إ  وامتالك ، واضحة رؤية لرسم   لم ال يستغين عنها املع    اليت
  . والقيماألفكارو

 منطقية فرضها   نتيجة ، وتقوميها ة وقد كانت العناية يف التربية احلديثة بتجديد املناهج الدراسي        
 ، بسبب الثورة املعلوماتيةا حلجم املعلومات اليت يتلقاها اإلنسان يومي     الرهيب والنمو يع،التطور السر 

 ما حيدث يف املختربات من ابتكـارات    ط رب حبتمية ة، التربي ل لرغبة املتخصصني يف جما    أيضا ونتيجة
  . واكتشافات مبيدان التربية والتعليم

 املنهاج التعليمـي    فإن ،ذه السمات احلساسة    يتسم ، بشكل عام  عليمي وإذا كان املنهاج الت   
 مع تلك األهداف تتفق ، خاصة زات أن يتميز مبمي   ينبغي ،اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها     

ألن حمتويات . أخرى إىل حتقيقها من جهة م اليت يسعى املعل   وتلك ،اليت يبحث عنها املتعلم من جهة     
 – إليـه    يوجه أن يراعى يف كل ما       وينبغي ،علم من ثقافة مغايرة    إىل مت  جهةهذا املنهاج وآلياته مو   

 مـن   ة اخللفيات الفكرية والثقافية والدينية اليت ستكون لديه جمموع        –إضافة إىل املكونات اللسانية     
  . التمثالت عن العربية وأهلها

 فإنه ، ا خاصة   اللغة العربية للناطقني   ومنهاج ، هلذه األمهية اليت حيظى ا املنهاج عامة       نظرا و
 إنـه   بل ، هذا املنهاج ليس جمرد مقرر دراسي      أن ، التعليمي أن أن يدرك كل مهتم بالش     اأصبح لزام 

 متتـد إىل    ولكنـها  ، ال تقف عند حدود القسم     اليت الكفاياتمنطلق الكتساب جمموع اخلربات و    
 وإمنـا  ،ىن التلقني املباشر   يتب ال ، ذلك فإنه ثورة على املناهج التقليدية      وألجل ،خمتلف مناحي احلياة  

 الفردية  والفروق واستعدادهم، وميوهلم، ، االختالف بني املتعلمني   ويراعي ،يفتح اال للتعلم الذايت   
  .  التعليمي التعلميعل جيعلهم مشاركني يف الفما وكل ،بينهم

ـ         الغوص ويروم هذا البحث     ا،وانتقـا  ا، يف منهاج اللغة العربية للناطقني بغريهـا؛ مفهومد 
: وألجل ذلك اقترحت له العنوان اآليت     . الكفايات رؤية بيداغوجيا    على يف ذلك    معتمدا واقتراحا،

 . »الكفايات نقدية واقتراحية وفق بيداغوجيا ؤية ر- تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها منهاج«
 

 تـساعده  فهـي  ، مفر منه لكل مشتغل يف امليدان التربوي ال ا أمر لتعليمية دراسة املناهج ا   تعد
 ا أ كما صة، بالضرورة إىل حتقيق األهداف العامة واخلا      وتقوده ، طرق التدريس املناسبة   ارعلى اختي 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . حتقيق األهدافى املناسبة اليت تساعد علليميةتكسب املدرس معرفة شاملة بالوسائل التع
 على التعرف على أسـس      ا جعل املدرس قادر   يف أيضا،  نغفل دور تلك املناهج    أن ميكن   وال

 أو ها، من قياس مدى جناحه يف حتقيق األهداف من أجل تطويرها وجتويد          ليتمكن ،وأساليب التقومي 
 التقـومي   وسائل أو طرقه، أو أساليبه، أو ، النظر يف حمتويات املنهاج    اودة مع أجل يف ذلك من     فشله

  .فيه
 وأمهيتـه،  ، املنـهاج  ريف بتع تعلقة على أمور أساسية م    سأعرج ، يف هذا املنهاج   الغوص وقبل

  . ملزيد من تسليط الضوء على هذا املفهوم األساسي يف التربية احلديثةوذلك ، بهناية العوأسباب
 

  
 لكـلٍّ {:  يف قوله تعاىل   وذلك ، الواضح ريق الكرمي مبعىن الط   القرآن  يف »منهاج« لفظ   ذكر

 .)١(} منكم ِشرعةً ومنهاجالْناعج
 هو اهلاء بتسكني والنهج الواضح، الطريق هو«: واملنهاج املنهج   ن أ العرب لسان يف جاء وقد

 جا وصار   واستبانَ وضح: الطريق وأج... النهج وهو واضح، بين   ج وطريق املستقيم، الطريق
  .)٢(»واضحا بينا

  . )٣(» واملنهاجكاملنهج ، الواضحوالطريق هالنهج«: ي للفريوزاباد القاموس احمليط جاء يفوقد
 الّتعلـيم  ومنـهاج    الدراسـة  منهاج ومنه اخلطة، هو املنهج« فــ الوسيط أما يف املعجم    

  .األسلوب أو الطريقة هو املنهج أن املعاجم جلّ أمجعت وقد )٤(»وحنومها
 : 

 ويف ، واالستقـصاء ة املعرفنلة على طريقة البحث ع   يوظف لفظ املنهاج يف االصطالح للدال     
 ، الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلـوم         إنه«: دوي الرمحن ب  عبد عنه   يقولهذا املعىن   

                                   
 .٥٠: آية ، املائدةسورة  ) ١(
 .ج مادة ،٢ مج ر، الفكدار م،١٩٩٤: بريوت. ٣ ط ، العربلسان ، منظورابن  ) ٢(
/ هــ ١٤١٥ األوىل، الطبعة ، جديدة لونانمطبعة ، لبنانبريوت ، الكتب العلميةدار ، احمليطالقاموس الفريوزابادي،  ) ٣(

 .٢٨٨: ص األول، اجلزء ،م١٩٩٥
 .ج مادة ،٢ ج ،القاهرة.  الوسيطاملعجم ، الّلغة العربيةجممع  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 عملياته حىت تصل إىل نتيجـة       وحتدد ، العامة اليت يمن على سري العقل      القواعد طائفة من    بواسطة
  .)١(»معلومة

 عـالج  يف العلمـاء  عليها يسري اليت الطرق«:  يف ميدان النقد األديب     ويقصد مبصطلح املنهج  
  .)٢(» أغراض من إليه يرمون ما إىل بفضلها يصلون واليت املسائل،

 ، من منـاهج البحـث     غريها أو بنيوي أو اجتماعي، أو نفسي   مبنهج يتوسل    فالناقد األديب 
 مـن  قـضية  أو ،رة من ظواهره  ظاه حتليل أو ، إىل حقيقة موضوع من موضوعات األدب      للوصول
  .قضاياه

 املشتغلني يف هذا اـال يفـضلون        أغلب إىل أن    ، بنا اإلشارة  فتجدر ، أما يف اال التربوي   
ـ تكوينيـا  أو يا دراسمنهاجا« به ويقصدون ،)CURRICULUM(توظيف لفظ منهاج     ا منظم 

احملتويات ووضعيات الـتعلم     منسجمة من    جمموعة ، بشكل أكثر دقة   فيدداخل مؤسسة تعليمية؛ وي   
  . )٣( »املشتغلة وفق نظام متدرج بشكل معني

 يف اعتباره جمموعة من اخلصائص املوازية الـيت تـصاحب           يدخل ، املنهاج مبعناه احلديث   إن
ـ .  التقومي ووسائل ، املربجمة واألنشطة ، الفئة املستهدفة  ونوعية ، األهداف مثل ،احملتوى  ـذا  ووه

 ، كان يتبىن مفهوم املقرر الدراسي والذي ، يف التعليم التقليدي   ا كان سائد  يلذخيتلف عن الربنامج ا   
 اليت يدرسها التالميذ يف صورة مـواد        األفكار واملفاهيم و  واحلقائق ات، على جمموع املعلوم   ويركز
 يميـة  العمليـة التعل   فيسم ، تعليم املادة الدراسية   حمور و يوجه التركيز ويصوبه حن    ما وهو ،دراسية

  . غري فعالا سلبيا متلقيواملتعلم ا، ملقنعلم معها امليصبح ي،علمية بطابع عمودالت


–
  

 »- واألنشطة وأساليب التقييمتويات واحملداف األهيتضمن ،والتعلم ختطيط لعملية التعليم .  

                                   
 .٦: ص م،١٩٧٧ الكويت، ، املطبوعاتوكالة علمي، الالبحث مناهج ، بدويعبدالرمحن  ) ١(
 .٣٣ ص ، السابعةالطبعة م،١٩٧٢ ضة مصر دار ، الّلغةعلم ، وايفالواحد عبدعلي  ) ٢(
 اخلامسة الطبعة ، البيضاءالدار ، النجاح اجلديدةمطبعة ، عامل التربيةمنشورات الكفايات، بيداغوجيا ، غريبعبدالكرمي  ) ٣(

 .١٩٦: ص م،٢٠٠٤



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ...الطرق واألنشطة والوسائليني من أهداف حمددة لتعينطلق . 
 إن التحكم يف    حبيث مصوغات، أو احملتوى يف شكل جمزوءات      عناصر على بناء منطقي ل    يعتمد 

 . على التحكم يف الوحدات السابقةتأسسوحدة ي
 فعـل  واملرامي املتوخاة من  الغاياتعناصر واملكونات بشكل ميكن من بلوغ        جلملة من ال   تنظيم 

  .)١(»التعليم والتعلم
 ، جـاد  وعمـل  ، عميق تفكري ، ينبغي أن يسبق عملية تأليف املنهاج      تطلبات وألجل هذه امل  

 ينبغي أن يـدرس؟  ماذا:  بدقة عن األسئلة اآلتيةإلجابة ألجل اوذلك ، ميدانية متخصصة  ودراسات
  .)٢( وكيف ستقيم التعلمات؟ظام؟نسبة ملن؟ ووفق أي نوبال

 ألنه الكفايات، بشكل كبري تفاعل املنهاج مع بيداغوجيا        يعين ، إن اإلجابة عن هذه األسئلة    
 سيجعله ينتقـل مـن     ما وهو ، بشكل صريح إىل املتعلم عوض املعلم      الهتمامبفلسفته تلك أعطى ا   

 احلرية للمتعلم   رك إىل ت  – راسية إطار ما عرف باملقررات الد      يف - تعليميمركزية املعلم واحملتوى ال   
 تبادل بل ، الفعال والتواصل واإلبداع، ، على التعلم الذايت   ا وجعله قادر  - الكفاياتوفق بيداغوجيا   

  . التأثري والتأثر
 علـى مـساعدة   يعمـل  ، تعليم جيد  على صول احل ن احلديثة ستمكن م   الرؤية ه كما أن هذ  

 مـستوى قـدرام واسـتعدادهم    عتبار بعني اال األخذ مع ،حتقيق األهداف التربوية  املتعلمني على   
  . الفرديةوفروقهم ، االختالف بينهمومراعاة ،وميوهلم

 احلقيقية  ته أال تتوقف قيم   ينبغي ، نغفل يف هذا السياق أن املنهاج مبعناه احلديث        أن ينبغي   وال
 ينبغي أن متتد تلـك املعـارف        بل الفصل،جدران  يف املعارف واملهارات اليت يقدمها للمتعلم بني        

 خمتلف مواقفـه    ويف ، يف حياته اليومية   نها يستخدمها ويستفيد م   فقد ،واملهارات إىل حياته اخلاصة   
  .ومشكالتهواحتياجاته 

 أن تستحضر املناهج اخلاصة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كل           ينبغي ، ويف هذا السياق  
 وصـفها  العربية ب  يم إىل تعل  يسعى ،الً متكام الً تخرج للمهتمني ذا امليدان عم     حىت ،هذه احليثيات 

                                   
 النجاح  مطبعة ، عامل التربية  منشورات ، تكوينها دة وأساليب تقومي جو   الكفايات إستراتيجيات ، غريب الكرميعبد. د  ) ١(

 .١٩٠-١٨٩: ص م،٢٠٠٣ الثالثة الطبعة ،اجلديدة الدار البيضاء
 .١٩٧: ص الكفايات، بيداغوجيا ، غريبعبدالكرمي  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . أخرى جهة من ا ثقافيا مكونوبوصفها ،أداة تواصل من جهة
– 

 مـن البـدهيات يف   يعد ، التعلميةتعليمية إن اإلحلاح على ضرورة وجود منهاج يف العملية ال      
 إنه مبثابة وثيقة  إذ ، العملية هذه ألنه يشكل دعامة أساسية ال غىن عنها يف          لكوذ ،اال البيداغوجي 

 ، التـدريس وطرق ،منهجية تشري إىل املخطط العام للعمليات التعليمية التعلمية؛ اليت تشمل احملتوى          
 داخـل  واخلـربات  واإلجراءات، والربامج، واألهداف، واخلطط، ، واألنشطة واخلربات  والوسائل

  .رجهالفصل وخا
 ، أساليب بناء الرؤية املعرفية    من أو ، ال تتأتى فقط من حمتوياته التعليمية      وقيمته فأمهية املنهاج   

 يف بناء مـتعلم     واإلسهام ، أكثر أمهية ملواكبة التغريات احمللية والعاملية      ا إا تضيف إىل ذلك أمور     بل
عليمية إلشباع حاجاته وتعديل  كل اخلربات التوتوظيف ،قادر على استيعاب كل التحوالت القيمية   

 .سلوكه
 أو ظل العمـل بـاملقرر       يف ، من قبل  ا يكن ممكن  مل والواقع أن التفاعل مع كل هذه القضايا        

 إمهـال بـاقي األمـور       مقابل ، ليست له غايته سوى التركيز على املادة الدراسية        الذي الربنامج،
 ، ال يركز سوى على املنفعة الذاتيةدراسيل املنهج ا أن كان يعطي االنطباع     بشكل ، املوازية خرىاأل

  . والتلقني واحلفظوالكم
 من خالل توجيه    - كما سلف الذكر   – تنبع الكفايات، إن أمهية املنهاج إذن وفق بيداغوجيا       

 خيتار هلم معلمهم أكثر طرق التـدريس مناسـبة ومالءمـة            الذين ،العناية بشكل كلي للمتعلمني   
 وتعزيـز  ، حول اإلرشاد والتوجيها دوره متمركز  جتعل ،فروق فردية  من   م ما بينه  فرياعي ،لطبيعتهم

  . باملعلومات واملعارفأذهام و حشعوض ،قدرات متعلميه واستعدادام
 باملنهاج اخلاص بتعليم اللغـة      األمر يتعلق   عندما ا، إحلاح آنفًا املطالب املذكورة    ه وتزداد هذ 

 إـا   بـل  حسب،تاج إىل منهاج يراعي احملتوى املعريف ف       الفئة ال حت   فهذه ،العربية للناطقني بغريها  
 هلا اللغة العربيـة بـشكل أكـادميي         تقدم ، للمحتوى ومصاحبة له   وازيةأحوج إىل مراعاة أمور م    

 ذكاءها يف عـرض املـواد       وحيترم ، االختالف معها يف القيم والدين واللغة من جهة        حيترم ،وثقايف
  . أخرىالتعليمية من جهة 

 
 الناطقني بغـري  إىل مبنهاج خاص موجه األمر سيما إذا تعلق ال ، تتعدد أسباب العناية باملنهاج   

  : أهم تلك األسباب ميكن اإلشارة إىل اآليتومن ،العربية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ا        جتاوز ضرورةـ      بل ، فكرة اعتبار املادة العلمية هدفا يف حد ذا يلة  تعويض ذلك بكوـا وس
 لعربيـة  للمتعلم؛ وهلذا ينبغي االهتمام يف مناهج اللغة ا        املتكامل ومساعدة فقط على حتقيق النم    

 واملدرسـية  ، البيئة الثقافيـة وأحوال ، بأهداف التعليم- إىل جانب اللغة  -للناطقني بغريها ا    
 . فيهتداوهلاواتمع احمللي الذي يتم 

 التـضخم الكمـي الـذي       تفادياطق بغري العربية من      املتعلم الن  سيمكن ، املنهاج احلديث  إن 
 على ، للمواد الدراسية  أكرب كان يعطي قيمة     والذي ، مبعناه التقليدي  الربنامج أوصاحب املقرر   

 من حجم املواد اليت أكثر ، تعىن بكيفية ما يدرس  اليت ستراتيجية، املنهجية واإل  الكفاياتحساب  
 . تدرس

 العناية القصوى لبلورة توجه الكفايات، ينطلق من بيداغوجيا    لذيج ا  الرؤية الشمولية للمنها   إن 
 بالكفاية  يعىن: األول أربعة مستويات خمتلفة؛ املستوى      على ،قدرات املتعلم غري الناطق بالعربية    

 بسهولة  وأفكاره ، عن أحاسيسه  واإلعراب ، حتسني كفاءته اللغوية   من املتعلم   تمكنيالتواصلية ل 
 تم بـصقل    واليت ،فإنه يسعى خلدمة الكفاية الثقافية واللغوية     : ستوى الثاين  امل أما ،)١(ووضوح

 تطوير حصيلته يف الثقافة العربية جبميع   وكذا ،الرقيب اللغوي يف ذهن املتعلم الناطق بغري العربية       
 تنمية استعمال   تستهدف« واليت ،يتم التركيز على الكفاية املنهجية    :  الثالث وى املست ويف ،فنوا

 أمنـاط الكتابـة   كتمييز ،التقنيات واملهارات املكتسبة ودعمها مع التركيز على تقنيات جديدة   
حتضر :  املستوى الرابع  ويف ،)٢(» بنيته املنظمة  وحتديد ،وتفكيك اخلطاب وتركيبه  ... ووظائفها

 واليت ستراتيجية، الكفاية اإل  وهي ، السابقة الكفاياتالكفاية املشتركة اليت تصب فيها أهداف       
 الوجودية الـيت تنتجهـا      واملبادئ ،جتعل املتعلم الناطق بغري العربية يتفاعل مع القيم اإلنسانية        

 .  اليت يدرسهايةالنصوص العرب
 ذلـك   ومع ، باملنهاج كثرية ومتنوعة   اية يتضح من كل ما تقدم أن األسباب البيداغوجية للعن        

 وصل باألسـس االجتماعيـة      صلة أو  ما له عالقة   كل ،فإا ال تنضج إال عندما يستحضر واضعه      
 ومبادئـه،  ونظامه، وتراثه، ، تعد هذه األسس؛ من ثقافة اتمع      إذ ،للمتعلمني الناطقني بغري العربية   

                                   
 ، سلسلة املعرفة للجميـع منشورات ، أجل تأسيس علمي للمنهاج املندمجمن ، يف التعليم الكفايات ،د الدريج حمم. د  ) ١(

 .٢٢٣: ص م،٢٠٠٣ أكتوبر ، البيضاءالدار ، النجاح اجلديدةمطبعة
 .٢٢٤:ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ـ وتنفيذه ، عوامل ومؤثرات حامسة يف بناء املنهاج      كلها ودياناته، وحاجاته، ومشكالته،  أرض ى عل
  .الواقع
–– 

 أصبح هـذا    إذ ، من املادة الدراسية إىل املتعلم نفسه      الكفايات حتول االهتمام مع بيداغوجيا     
 أن  لتعليمية على املناهج ا   ا كان لزام  ولذلك ، يف العمل التربوي   الرحى قطب وهو الغاية، واملتعلم ه 
ا لتساعد على بلورة قدراته ومؤهالته بشكل متكامـل          إليه كل وسائلها وحمتويا    وتوجه ،تعتين به 

  .املوش
إضـافة  - إا دف بل الغايات، وال حتيد مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عن هذه   

 كانت مهمتها أكثر صعوبة من تعلـيم        ولذلك اإلسالمية، إىل نشر اللغة العربية والثقافة       - ذلك إىل
  .اللغة ألهلها
 املناهج التعليمية املهتمـة بتـدريس     من جمموعة   ى احملور تسليط الضوء عل    ذا ه  يف حاول وسأ

 وحمتوياـا  ، قراءة هلا من زوايا متعددة؛ من حيث أهـدافها         وتقدمي ،اللغة العربية للناطقني بغريها   
واهلدف مـن   .  التقييم والقياس فيها   وطرق ، ووسائلها التعليمية  وأنشطتها وطرقها، ،الديداكتيكية

 .  القوة لتطويرهاومكامن ، اإلصبع على املكامن الضامرة يف تلك املناهج لتنميتهاوضع وذلك ه
 

 تخلص نـس جتعلنـا  ، إن االطالع على املناهج السائدة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها        
 سيما أن هذه املناهج ختتلف بشكل كبري من بلد          ال ، من العرب  كثريا تمدونس األفكار،جمموعة من   

 املنطلقـات  اويـة  زمن ، أا قد ختتلف يف القطر نفسه     كما ، من مستوى إىل آخر    وتتنوع ،إىل بلد 
  . التدريسوطرق اختيار احملتويات يفواألسس اليت تتبناها 

 ، معينة للبحث  زاوية من حتديد    بد ال ،غريها وللتنقيب يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني ب       
 ليكون ، البديل وطرح ، مكامن الضعف  وحتديد ، قصد اإلحاطة الدقيقة بالعنصر املراد تقوميه      وذلك

  . املتعلم وتقومي مساره يف حتصيل اللغة العربيةتأهيل واهلدف يف النهاية ه
 العنـصر  وهـو  ، األهـداف نصرع هو ، العناصر اليت سنوجه إليها عنايتنا يف هذا احملور   واول

 من هدف منشود يتبع خارطة طريـق        بد ال   إذ ، التربوية املشروعاتاألساس الذي تنبين عليه مجيع      
  .  واملتعلم على حد سواءلم يهتدي به املعا نرباستكون ،معينة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 واحملوري الـذي تنـشده كـل    األول مناص يف هذا السياق من اإلشارة إىل أن اهلدف        وال 
 مباشر يتمثـل يف تعلـيم       هدف هو ، جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها       ألفت يف  الكتب اليت 

االستماع ( املهارات اللغوية األساسية     تقان من خالل متكني الدارس من إ      ،)١(العربية للناطقني بغريها  
  .)٢ () التحرير– التعبري – الكتابة – القراءة – التحدث –

 
    جيب أن يكون عليه كتاب أساسي يوجه للكبار املبتدئني يف           ملا ،اخلروج بتصور كامل وشامل 

 .)٣( اللغة العربية لغري أبنائهاعليمت
 »٤(» زادهم املعريف واللغويوزيادة بية، بدارسي اللغة العراالرتقاء(. 
   مـن توظيـف النحـو      انطالقًا الكفاياتهذه   استغالل   ومهارات ، لغوية كفاياتاكتساب ، 

  .)٥(واألسلوب واملفردات، والصرف،
 ٦( بغريهاناطقني لتعليمها للمناسبة يف طرح مادة علمية واإلسهام ، اللغة العربيةنشر(. 
    األصدقاء من غري الناطقني     وكسب ،والتعريف بالثقافة ابتغاء تأليف النفوس    ] العربية[نشر اللغة 

                                   
. ود ،الـسيد فـضل فـرج اهللا   . ود ،علي حممد الفقي. ود ،متام حسان عمر. ود ، العباديالكرميعبداهللا بن عبد  . د  ) ١(

 مكتبـة  ،) األساسـي تابالك( العربية للناطقني بغريها تعليم ،رياض صاحل جرتريل. ود ، سليماحلافظعبدالواحد عبد 
 الطبعة ،م٢٠٠٨ ،هــ١٤٢٩ ، البحوث واملناهج  وحدة - اللغة العربية  معهد ، أم القرى  جامعة ،امللك فهد الوطنية  

 .٧: ص األول،قسم ال/  اخلامساجلزء ،الثالثة
 ، لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهـا      كتاب ،)األولاملستوى  ( فنار الطريق إىل العربية      اإلسالمي، قطر الثقايف    مركز  ) ٢(

 ). معهد التأهيل والتعليم-املقدمة الفنية للكتاب : (ص
. ود ،علي حممد الفقـي   . ود ،ام حسان عمر  مت. ود ، العبادي بدالكرمي بن ع  اهللاعبد. ود ، سليمان اجلربوع  اهللاعبد. د  ) ٣(

مكتبة امللـك فهـد   ) الكتاب األساسي( العربية للناطقني بغريها   تعليم ، طعيمة أمحدرشدي  . ود ،حممود كامل الناقة  
اجلزء .  الثالثةالطبعة ،م٢٠٠٨ ،هــ١٤٢٩ ، البحوث واملناهجوحدة - اللغة العربيةمعهد ، أم القرىجامعة ،الوطنية
 .١:ص ، الكتابميتقد األول،

 لتعليم اللغة   كتاب ،)املستوى الثالث ( إىل العربية    الطريق قاف، واهليئة القطرية لأل  .  فنار اإلسالمي قطر الثقايف    مركز  ) ٤(
 ). حممد بن علي الغامدياإلسالمي مقدمة مدير مركز قطر الثقايف: ( ص،العربية للناطقني بغريها

 ، املنورةاملدينة اإلسالمية، اجلامعة ، امللك فهد الوطنيةمكتبة ،عربية لغري الناطقني ا دروس اللغة الالرحيم،عبد. ف. د  ) ٥(
 .٣: ص ، الكتابمقدمة ،هــ١٤١٨ الثاين اجلزء

 .٢: ص األول، اجلزء ،)الكتاب األساسي( تعليم العربية للناطقني بغريها ، اجلربوع ومن معهسليمان اهللاعبد. د  ) ٦(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 .)١( كل جمتمع خيطط لتعليم لغتهليها غاية يسعى إكوتل ،ذه اللغة
       ا على تنمية املهارات اللغوية املختلفة      يستعنيوضع مادة بني يدي الطالب ، والفهم  الكالم من 

 .)٢(والقراءة والكتابة
 »أن كـل  ه بيدرك ، واملعلم على حد سواءللطالب ، من معامل الطريقا يكون هذا الدرس معلم 

 .)٣(» بني دروس الكتابويةض عالقات عمامنه
 »٤(» مستواهموتطوير ، الراغبني يف تعلم اللغة العربيةمساعدة(. 
 »معاجلة    ا املهارات اللغوية األساسية استماع كما يتصدى لتعليم فنون    ...  وقراءة وكتابة  ا وكالم

ـ  وإمالًء، ونصوصا، وحنوا، وقراءة، ونطقًا، أصواتا، ، املختلفة شكاهلااللغة بأ  )٥(ةوكتاب
  ـ  و وه

 كيفيـة   تعلـم «:  إىل يـسعون إم  :  يقول مؤلفوه  إذ ، عنه يف كتاب آخر    املعلن نفسهاهلدف  
 . )٦(» إىل إجادة مهارة الكتابة واإلمالءباإلضافة ،تركيب اجلمل والتعبري بشكل صحيح

           هـدف  وهـو  ،وهناك هدف يتماشى مع املستويات املتقدمة من تعليم العربية للناطقني بغريها 
 ألنـه يف هـذه      ،)٧(» إىل تذوق له واستمتاع بـه      لنصمبستوى الطالب من جمرد فهم ل      يرقى«

 من  يتمكن ، تربية ذوق أديب لدى الطالب     حماولة بالنسبة إىل    حان قد   الوقت«املستويات يكون   
 عليها نصوص الدروس؛ إذ ال حيلة لكاتب عـريب يف           تملت اليت اش  ةفهم األساليب غري املباشر   

 فهمهـا  مفر للطالب غـري العـريب مـن          وال ،واالحتراز من استعماهلا  جتنب هذه األساليب    
  . )٨(»واالطمئنان إليها وتذوقها

                                   
 .٣: ص ، نفسهاملرجع  ) ١(
 .٥: ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(
 لتعلـيم اللغـة   كتاب ،)املستوى الثاين( فنار الطريق إىل العربية    وقاف اهليئة القطرية لأل   اإلسالمي، قطر الثقايف    مركز  ) ٤(

 ). حممد بن علي الغامدياإلسالميمقدمة مدير مركز قطر الثقايف . (٣: ص ،العربية للناطقني بغريها
 تعليم العربية للناطقني بغريهـا      ،)الكتاب األساسي ( العربية للناطقني بغريها     عليم ، سليمان اجلربوع ومن معه    عبداهللا  ) ٥(

 .٩: ص ، الثالثاجلزء ،)اسيالكتاب األس(
 كتـاب  ،)لثايناملستوى ا  (العربية إىل   الطريق ،) الثاين ملستوىا( الطريق إىل العربية     فنار اإلسالمي، قطر الثقايف    مركز  ) ٦(

 .٣:ص ،لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 .١٣: ص ، الثالثاجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٧(
 .١٥: ص ، الرابعاجلزء فسه، ناملرجع  ) ٨(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مـستوى  إىل ليصل به لدارس بايرقى« أمسى من ذلك ا هدفًلتعليمية حددت بعض الكتب ا    وقد 
 .  مكتف فقط بالوقوف عند مستوى التلقيغري )١(»اإلبداع

 بـالتعريف   ا مباشـر  ا التعليمية ارتباطً  لكتبربية يف بعض ا    ارتبط املقصد من تدريس اللغة الع      وقد
 .)٢(ا ونشرهاإلسالميةبالثقافة 

 تمع العريب والبيئة حىت تتوثق       اإلسالمية العربية   قافة الدارس جبانب من الث    تعريفوخصائص ا 
 . )٣(»الًص املتحدثني ذه اللغة أوبنيالصلة بينه 

         ـ ،)٤( على الثقافةتعرف تعلم اللغة وال  يفاعتماد الطالب على نفسه إىل حد كبري  مطلـب  و وه
 حـل  عندما يتقدم املتعلم مبستواه إىل مرا      ممكنا أنه يصبح    إال ،يعسر بلوغه على الطالب املبتدئ    

 .واالستمتاع والفهم، ،القراءة
 موجهة لفئـة ناطقـة بلغـة    مؤلفات ، جند يف ساحة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها     وقد 

 أـا  - ضعف مستواها املعريف واألكـادميي     رغم على – وتزعم ،ون غريها من اللغات   خمصوصة د 
 تعطيك اإلمكانية للتحـدث بطريقـة       وإمنا ة، اللغة فقط بطريقة شامل    تعليمك« على   قادرةليست  

 وأيـضا  واحتياجاتك، وأفكارك، ، عن أحاسيسك  وللتعبري ،تساعدك يف سفرك لبلدان العامل العريب     
  .)٥(»اوريكحاديث باللغة العربية اليت ستكون متابعة من طرف حممن أجل فهم األ

  : التحليل العميق هلذه األهداف جيعلنا خنلص إىل اآليتإن
 و يف اهلدف احملوري الذي تراهن عليه؛ وه       تتفق ، الكتب املوجهة إىل الناطقني بغري العربية      مجيع 

 كما سـنبني يف  دف وسائل حتقيق هذا اهل    إال أا ختتلف يف   .  اللغة العربية للناطقني بغريها    تعليم
 يف األهداف الفرعية اليت قد تقف عند البعض يف حدود تعلم مهـارات              وتتباين ،حمور الوسائل 

                                   
 .١٥: ص ، الثالثاجلزء ، نفسهاملرجع  ) ١(
 ). علي الغامدي حممد بناإلسالميمقدمة مدير مركز قطر الثقايف : (ص ،)األولاملستوى  (، نفسهاملرجع  ) ٢(
القسم /  اخلامساجلزء ،)ساسيالكتاب األ( العربية للناطقني بغريها  تعليم ،عبد اهللا بن عد الكرمي العبادي ومن معه       . د  ) ٣(

 .٨: ص األول،
 .١٣: ص ، الرابعاجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٤(
 راتب دار ونصري،أدوار أب: ذ.. رنسيةتعلم وتكلم العربية للناطقني بالف: كتاب ونصري،مجيل أب: ذ ومراجعة تصحيح  ) ٥(

  .٣: ص ،٢٠٠٦ األوىل الطبعة لبنان، ،اجلامعية
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 فتصل ،)٢(ن مستوى أكثر أمهية عند اآلخري      حني أا ترقى إىل    يف ،)١(والكتابة والكالم، ،الفهم
 .إليها أي متحدث بأية لغة كانت مرحلة قد يصل أرقى وهو ،إىل مستوى التذوق واإلبداع

       ـ  ربطها هو ،ما جيمع بعض الكتب من ناحية األهداف  الفكـر  يم الدائم بني تعليم العربية وتعل
 ميكن أن نفهمه حنن باعتبـار       الً نبي ا هذا املبتغى يبقى هدفً    ولعل اإلسالمية، الثقافة أو اإلسالمي

 تلك الكتب يف مناقشات     صوص أن ترتلق ن   يغ أنه ال ينب   إال ،انتمائنا إىل الثقافة نفسها للمؤلفني    
 ألية ديانة   ء تتفادى كل ما من شأنه أن يسي       أن أا ينبغي    كما ،)٣(اإلسالميةجانبية يف الثقافة    

 يوجـه   أنـه  ، يضع نصب عينيه   أن املنهاج ينبغي    مؤلف ألن   وذلك وضعية، أو ، كانت مساوية
 ذلك فإنه ينبغي أن يبين مخرجات منهاجه        وألجل ، الديانات ولكل ، األجناس الثقافية  ميعخطابه جل 

 مما يثري احلساسيات   لك ذ غري أو ديين، أو ، عن كل متييز عرقي    بعيدة ، صارمة غويةعلى قواعد علمية ول   
 عن دا بعيونشرها ، الذي يسعى إىل تعليم اللغة    لتربوي مع هدف املنهاج ا    تتماشى اليت ال    والصراعات

  . يديولوجيةاالختالفات األ
 ـ ،)٤( العربية حبـروف التينيـة  ظ الكتب على كتابة األلفا   ض بع اعتماد  األخطـاء  مـن  و وه

 قد جتعل املتعلم يألف استعمال هذه الوسيلة بشكل يضعف عنده يف املستقبل             اليت ،البيداغوجية
 . أيضا والكتابة القراءة ومهارة ،مهارة االستماع

     ائي يف ذي طرت يف مقـدمات       نسبة حتقيق    يبني ، بعض الكتب  لغياب تقومياألهداف اليت س
 ويـات  يف احملت  كفاياتـه  درجة   بقياس ، هذا التقومي سيسمح للمتعلم    ووجود ،الكتب التعليمية 

 .نالديداكتيكية اليت تلقاها يف مرحلة التكوي
   بالـضرورة تقـسيم     يعـين  ، إىل أجزاء خاصة بكل مستوى على حدة       ميةتقسيم املناهج التعلي 

 اعتمـدت بعـض     وقد ية، العربية بناًء على كل مرحلة تعليم      لغة ال مي من تعل  خاةاألهداف املتو 
 سيما عنـدما    ال ، بالغت يف التفاؤل   إذ ، أا غالت يف بعض األهداف     إال ، ذلك على )٥(املناهج

                                   
 . جاء يف كتاب الطريق إىل العربيةكما  ) ١(
 ). األساسيبالكتا( للناطقني بغريها ة جند يف كتاب تعليم العربيكما  ) ٢(
 اواة قضية املسمناقشة أو الشيعة،ات بني السنة و بعض البلدان من اختالف يظهر يفما أو ملذاهب، مناقشة اختالف امثل  ) ٣(

 .اإلسالميةيف اإلرث بني الرجل واملرأة كما طرحت يف بعض الدول 
 . وتكلم العربية للناطقني بالفرنسيةتعلم ونصري، أبارأدو: ذ. ونصريمجيل أب. د  ) ٤(
 .٣:ص ،اللغة العربية للناطقني بغريها لتعليم كتاب ،)املستوى الثاين(الطريق إىل العربية :  جاء يف كتابكما  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 للغة العربيـة  فه من اكتشااألوىل راحل امليف يزال   ال و وه – باملتعلم   وصولكانت تبحث عن ال   
 نعلـم أن    وحنن ، اإلبداع مستوى و العربية؛ وه  للغةويات تعلم ا   إىل املستوى األخري من مست     -

 بياض األيـام وسـواد      وإنفاق كابرة،هذا املستوى ال يتأتى ألي كان إال بعد ألي وجهد وم          
 .  من تعلم اللغةسنتني أو بعد سنة وليس ،الليايل يف القراءة والتحصيل

 لدى الناطقني   اإلسالمية الثقافة    يقال عن مقصد بعض الكتب التعليمية يف نشر        سه نف األمر و
 اليت يـتلمس    األوىل املوجهة إىل املستويات     كتب العلم أن هذا املقصد وضع يف ال       مع ،بغري العربية 

 اللغـة  عـد  مل يضبط بمبتعلم فكيف ، يف تعلم احلروف واأللفاظ والعبارات األوىلفيها املتعلم سبله    
   غريبة ومعاين ال ِقبلَ له ا؟ اشة أفكار حتمل ألفاظً من مناقسيتمكن ا، وكتابة وفهماالعربية نطقً

 
 املعارف واملعلومات   جمموع هو ، احملتوى الديداكتيكي يف كتب اللغة العربية للناطقني بغريها       

 معارف مت تنظيمها وتقدميها علـى     وهي ،نة تأليف تلك الكتب   اليت وقع عليها االختيار من لدن جل      
 . املنهجية املنظمة املتراكمة عند املتعلماملعرفة معلومة تراعي وبطريقة خاص، وحن

 املوجهـة   ية موعة من كتب العرب    يكي الديداكت ى ولتقدمي رؤية منهجية مضبوطة عن احملتو     
 ،اء ثالثة قصد تسليط الضوء على كل جزء على حدة       هذا احملتوى إىل أجز    سنقسم ،للناطقني بغريها 

  . إلصالحها وإنعاش اجلوانب الضامرة فيهاهناته أو ، اإلصبع على حسناته لتأكيدهاووضع
  . احملتوى الثقايفمث ، اللغويواحملتوى ،احملتوى املعريف:  األجزاء تتعلق بـوهذه

 


 
        باحتياجات املـتعلم   واالهتمام ،استحضار البعد الوظيفي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ، 

لتنويـع يف   والذي جتلى يف احلـرص علـى ا   ،)١(علمية الواضح يف بعض الكتب الت     ه له أثر  كان
 وهـي  ، سفره إلحدى الدول العربيـة     أثناء يفاملفردات واأللفاظ اليت قد يصادفها هذا املتعلم        

 والتعلـيم،  والثقافـة،  والتجـارة،  لسياحة،ألفاظ أُِخذت من حقول داللية خمتلفة؛ يف جمال ا        
 .والعمل والسوق، والشارع، والصحة، والسكن،

                                   
 .األول املستوى ، نفسهاملرجع  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 إن املتعلم غري النـاطق بالعربيـة يف أغلـب           إذ ، الوقع  إليه يف  دعو له ما ي   وظيفي ال لبعدوهذا ا 
 يـضع يف   وإمنا النحو، يف قواعد    البحث أو ،األحيان ال يستهويه الغوص يف فنون األدب العريب       

 فإن توظيف تلـك     ولذلك اليومية، ته تعلم لغة عربية وظيفية تنفعه يف احتياجا       األوىل تماماتهاه
 عامل جذب وحتفيز على مزيـد  سيكون ،لم يف مواقفه اليوميةاحلقول الداللية اليت يصادفها املتع 

  . من اإلقبالوكثري ،من التحصيل
 وانتقلـت  ريها، مرحلة التلقني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغ        جتاوز بعض الكتب من     متكنت 

 مـع  التفاعـل « حلة مرهي ، إىل مرحلة أهم  والكتابة، والقراءة، ،باملتعلم من مراحل االستماع   
 اللغة  وتذوق ا، وتنوع ا واالتصال ا بشكل أكثر عمقً     اإلسالميةلغة واكتساب الثقافة العربية و    ال
 مرحلة  ويتخطى ، يطَّلع على بيئة وخصائص اتمع العريب      ذلك خالل   من وهو ، ا الستمتاعوا

 .)١(» يف تعليم اللغاتاألمسى اهلدف وهو ،تعلم اللغة إىل مرحلة التفاعل الوجداين
 ، نصوص شعرية ونثرية خمتارة بعنايـة     على تمتاع، الكتب خدمة لغرض االس    هذهتندت  وقد اس 
  . توضيحية لتسهيل عملية تذوق النصوص واستكناه مجاليااوح بشرومذيلة

 علـى تـدريس     اعتمدت ، اليت أعلنتها منذ فاحتة الكتاب     الغايات هذه الكتب مع     تفقولكي ت 
  .)٢(تاع بني اإلبالغ واإلماوج وتزاللغة والبالغة تسم عرب أساليب ألنه ،مكون البالغة العربية

 ق ومل تقدم للمتعلم الناط    ،)٣(إال أن بعض الكتب مل تشر يف الدروس املقدمة إىل مكون البالغة           
 اقتصرت فقط   بل ، البديع علم أو ، املعاين علم أو ،بغري العربية أي معرفة تذكر حول علم البيان       

 وتعمقها ، صعوبة بعض هذه الدروس    مع واألصوات، رف،والص واإلمالء، حو،على دروس الن  
  .)٤( معهاوالتفاعل ، بشكل يصعب على غري املتخصص فهمهاأحيانا

 أن وهـي  ، له سوى داللـة وحيـدة  ليس ناهج، البالغية من هذه امل ظواهرإن تغييب دراسة ال   
مهـارات   النـاطق بغـري العربيـة      تعليم هو ، املناهج تلك واهلدف األساس الذي وضعه مؤلف    

 اليت ال تتأتى سـوى  الستمتاع الوصول إىل غاية ا  دون ، والكتابة والتحدث  والقراءة ،االستماع
  . بالغوص يف فنون البالغة

                                   
 .٨: ص ، السادساجلزء ،)الكتاب األساسي(رياض صاحل جرتريل ومن معه تعليم العربية للناطقني بغريها . د  ) ١(
 ).قابلةالطباق وامل: ( عناجند دروس٤٠١:  صوي ،) احلقيقة واازدروس. (٣٤٥: ص ، السادساجلزء  ) ٢(
 . لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاكتاب ، جند يف كتاب الطريق إىل العربيةكما  ) ٣(
 .امسي الفاعل واملفعول:  واملشتقات-الفعل الثالثي والرباعي:  وقياساااألفعال أوزانمصادر :  دروسمثل  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

      اعتمدت بعض املناهج التعليمية السهولة والبساطة يف عرض احملتوى التعليمي املقدم للمـتعلمني
 السهولة علـى أرض     ذهاعدة يف ترتيل ه    الوسائل الديداكتيكية املس   ومن ،الناطقني بغري العربية  

 مـن   انطالقًا )١( للغة العربية  األوىل أجزاء بكاملها تم بضبط البنيات       تأليف األقسام،الواقع يف   
 طـق،  بني خصائص بعض احلـروف يف الن       والتفريق ، الصويت بالنظام ومرورا ف،خمارج احلرو 

 معرفيـة   ة من أجل تأسيس قاعـد     لكوذ ، بعض األلفاظ  يف ضافية اإل الا بتوضيح دال  وانتهاًء
 نطـق احلـروف     طريقة األوىل، بالدرجة   تراعي ،ولغوية صلبة عند املتعلم الناطق بغري العربية      

٢(اوضبطها خطي(. 
 يف بعض الكتب التعليمية مل ، أن هذا التبسيط يف عرض احملتوى      إال كانت تعمل على اليت ، يراع 

 املعـريف  اإليقـاع علم الناطق بغري العربية مبسايرة       للمت ح ال يسم  بشكل ،اقتحام الدرس مباشرة  
  .)٣( قبلية تساعده يف الفهم والتتبعمعرفة ، يتلق بعدمل فهو ،املرتفع

   أننا  ذلك ، بني مكونات بعض احملتويات التعليمية     توافق التعليمية خلل يف ال    بيشوب بعض الكت 
 حـدة  ففي صفحة وا   ،)٤( ناظم  خيط داليل  ينها جيمع ب  ال ، جديدة اجند يف بعض صفحاا ألفاظً    

 بـشكل ال حيتـرم      داليل الكتاب التعليمي جمموعة من األلفاظ املتنافرة يف حقلها ال         يقدم ،الًمث
 يقال على سبيل    فقد ، الذوق يف عرض احملتوى الديداكتيكي     يف و يعرب عن مس   وال ،ذكاء املتعلم 

 هـذا  ، قط هذا ،هذا كلب : الفيق ، تنتمي إىل حقل احليوان    فاظ يتبع بأل  مث ،هذا مسجد : املثال
 احلقل الديين الذي ينتمـي إليـه        ني من تعميق التنافر ب    يزيدومما  .  مجل هذا ، حصان هذا ،محار

 تزيـد   ور هذه األلفاظ بص   إرفاق هو ملتبقية، احليواين الذي تنتمي إليه األلفاظ ا      واحلقل ،املسجد
 . بني تلك املفرداتالتجانس عدم وتعزيز ،من رسم التناقض

   استحضار ذكـاء املـتعلم      وانعدام لتعليمية، يف تأليف بعض الكتب ا     ذوقسياق غياب ال  ويف 

                                   
 . لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهابكتا ،لطريق إىل العربية:  بكامله من كتاباألول اجلزء انظر  ) ١(
 لتعليم اللغة العربيـة للنـاطقني   كتاب عربية، تعليم احلروف يف كتاب الطريق إىل ال  يف من هذه املنهجية     ا منوذج انظر  ) ٢(

 .٤٢: ص األول،اجلزء . بغريها
كـان الـدخول   . ( العربية للناطقني بغريها لتعليم اللغة كتاب ،الطريق إىل العربية  . فنار اإلسالمي، قايف قطر الث  مركز  ) ٣(

 .١٤/١٧: ص األول،املستوى ). والعبارات ، تعلم األلفاظ قبل معرفة األصوات واحلروفإىلمباشرة 
 – اجلنـة    – األب«: أيضاوقد يقال   . ١٠: ص األول، ج ، اللغة العربية لغري الناطقني ا     دروس الرحيم،عبد. ف. د  ) ٤(

 .١٩: ص. » الكلب– القمر –احلمار 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ال ، تقليدية منفـرة    الكتب تعتمد يف حمتوياا معاين     هذه بعض   جند ،الناضج الناطق بغري العربية   
 ظ، ذلك نسج بعض عبارات التقابل بـني األلفـا         ومنوذج ،حظَّ هلا من اإلمتاع إال يف الصور      

 يف سياق االستشفاء الذي يعىن به       األوىل كان   وقد ،)١(» واملريض قصري  يل طو طبيبال«: كقوله
 .  تقدم عبارات فيها ملسة إبداعية توحي باحترام ذكاء املتعلمأن ،النص

   اجلانـب املعـريف   إلثراء نثرية، أو أدبية شعرية كانت اتستحضر بعض الكتب التعليمية نصوص 
 على شعراء العصر الذهيب    -ا يف الشعر منوذج   -ك النصوص يقتصر     اختيار تل  أن إال   ،)٢(للمتعلم

 وبـدر  ، قباين كرتار ، تغييب تام للشعراء احملدثني    يف العباسي، أو اإلسالمي، أو ،للشعر اجلاهلي 
 النـاطق   تعلم قد يوحي لدى امل    ما وهو ريهم، درويش وغ  وحممود ، دنقل وأمل ،شاكر السياب 

 مـع  والقطيعـة  ، للمحدثني سوى االجتراروليس ، مع القدماء اإلبداع توقف بأن ربية،بغري الع 
  .ماضيهم وتراثهم

      عـاملَ الـدرس     اقتحامها املتلقي   وسيلحظ ،)٣( الدروس عناوين التعليميةتغيب يف بعض الكتب 
 عنـد  التأويـل  ويف عدم العناية بالعنوان فتح لباب    ، عتبات بتعبري جريار جونيت    بدونمباشرة  

 وهو ، ما يتعرف عليه املتعلم    أول و ه فالعنوان ، بيده األخذض مساعدته و   له عو  وتضليل ،املتعلم
 .  يف الدرس يوجهه ويأخذ بيدهبوصلته

    مـن شـأنه أن يـضعفها    وهذا ،هناك أخطاء معرفية ولغوية منتشرة يف بعض الكتب التعليمية 
ومن . ن كثرت  عنها إ  اإلعراض أو ، لدن املتعلم الناطق بغري العربية     من ،وجيعلها عرضة لالنتقاد  
 احلرف األخري من البيت والذي يلتزم به        هي« القافية بأا    تعريف عرفية،مناذج تلك األخطاء امل   

 هذا التعريف يصدق على الروي وليس على     أن والواقع ،)٤(»بعضها أوالشاعر يف قصيدة كاملة     
 أو يف البيت إىل      من آخر حرف   إا«: اهيدي اخلليل بن أمحد الفر    عند جاء تعريفها    اليت ،القافية

                                   
 .١٧: ص األول، اجلزء ، نفسهاملرجع  ) ١(
 القسم اخلامس، اجلزء ،) األساسي الكتاب( العربية للناطقني بغريها     تعليم ، معه من العبادي و  بدالكرمي بن ع  اهللاعبد. د  ) ٢(

 .األول
 .١٩ :ص. األول ءاجلز ،عبد الرحيم. ف: د ،دروس اللغة العربية لغري الناطقني ا:  الثالث من كتابالدرس  ) ٣(
 القسم ، اخلامس اجلزء ،)الكتاب األساسي ( العربية للناطقني بغريها     تعليم ، العبادي ومن معه   بدالكرمي بن ع  اهللاعبد. د  ) ٤(

 .١٧:ص. األول



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .)١(» ساكن يليه مع ما قبلهل
 علـى حتـصيل     تشوش وقد ، كثرية فهي ، سيما يف تشكيل احلروف    ال ، األخطاء اللغوية  أما

 على كتب معينة دون االنفتاح على       صر سيما إذا اقت   ال ، تعلمه تربك أو ،املتعلم الناطق بغري العربية   
  .أخرىكتب 

. تنعِدم: عوض)٢ ()بكسر العني وفتح الدال    (»تنِعــدم«: كتابة ، ومن مناذج هذه األخطاء   
 املتطرفة  اهلمزة«:  والالم للفظ اهلمزة   أللف ا إثبات عوض ،)٣(» على السطر  املتطرفة مهزة«: وكتابة

 بفـتح املـيم     ثال لفظ م  وكتابة ،)٤(ا الرسالة بفتح الراء عوض كسره     لمح: وكتابة. »على السطر 
 ورود رغـم  على بإثبات األلف   » أن تسمح يل بالذهاب    أرجوا«: رة عبا وكتابة ،)٥(عوض كسرها 

 بفتح الراء عوض تسكينها     : وكتابة ا،الفعل مفرد سر٧(»املوضوعات قرآة«: لفظ  وكتابة ،)٦(هذا د( 

: مثل ا، وكتابة بعض أشهر السنة امليالدية بطريقة غري مضبوطة صوتي         ،» املوضوعات قراءة«: عوض
 ، عـوض شـتنرب    وسبتمرب ، عوض غشت  وأغسطس ، عوض يوليو  ويولية ،شهر يونية عوض يونيو   

  .)٨( عوض دجنربوديسمرب ، عوض نونربونوفمرب
 إىل إثبـات    أحيانـا  السياق إىل أن بعض الكتب التعليمية تلجأ         هذا كما ميكننا اإلشارة يف     

بتـسكني   )١٠(»جديد«: أو ، الياء بتسكني )٩(»سرير«: كقوهلم ،»الواو و الياء«سكون حريف املد    
واملعـروف يف   . الواو بتسكني )١٢(»املنديلُ« أو الواو، بتسكني   )١١(» مكسور الكرسي«: أو ،الياء

                                   
دار اجليـل بـريوت     . إميـل يعقـوب   . د: إشراف ، الثقافية العامة  املوسوعة افية، العروض والق  علم األمسر، راجي  ) ١(

 .١٤٢:ص ،م٢٠٠٥ ،هــ١٤٢٦
 .٢٢:ص ، الرابعاجلزء ،)الكتاب األساسي( العربية للناطقني بغريها تعليم ، ومن معهدي العباالكرميعبد. د  ) ٢(
 ).الفهرس (، نفسهاملرجع  ) ٣(
 .١٩: ص ، الثالثاجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٤(
 .٤٨٦: ص األول، اجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٥(
 .٤٧٨: ص األول، اجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٦(
 .٣: ص ،)املستوى اخلامس (، نفسهاملرجع  ) ٧(
 .٥٠٠: ص األول، اجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٨(
 ،)األولاملستوى   (،كتاب لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها     .  إىل العربية  الطريق فنار، اإلسالمي، قطر الثقايف    مركز  ) ٩(

 ).األولالدرس  (،٥: ص
 .١٣:ص ، نفسهاملرجع  ) ١٠(
 .١٤: ص ، نفسهرجعامل  ) ١١(
 .١٤: ص ، نفسهاملرجع  ) ١٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 أن من شأنه    فذلك ،اللغة العربية أن حروف املد ال يوضع عليها هذا السكون وإن كانت تدل عليه             
 سيما إذ   ال ،غري فصيح  على نطق    ويعوده ، لدى املتعلم الناطق بغري العربية     ةيشوش على نطق الكلم   

  . تعمد نطق تلك السواكن
 وجتعلـه  ، شأا أن تضعف الكفاية اللغوية عند املـتعلم        من ، وغريها كثري  لنماذج إن هذه ا  

 وإن كان عن غـري  – من فتحت له     فهي ، مثة قد يعرض عنها    ومن ، الكتب التعليمية  أمريرتاب يف   
 . ليها على جتويد مخرجات مناهجهم القائمني عوحرص ، للشك يف مصداقيتهاابا ب-قصد 

 بـني بعـض   توافـق  ذلك يف انعدام ال    ويتجلى ،عدم الدقة يف اختيار بعض النصوص القرائية      
ـ      ومنوذج ، النصوص القرائية وحمتوياا   عناوين  يف  املـساواة «:  ذلك نص مسرحية عنِون بـــ
 أن  إال ، بني الرجل واملرأة   اةاو وهلة أن النص قد يعاجل قضية املس       ول سيوحي أل  وهذا ،)١(»اإلسالم

 مع أفكار املسرحية اليت    توافق أن العنوان ال ي    سيكتشف إذ ،حمتوى النص سيكسر أفق انتظار املتعلم     
 بعهـده   الشاب ووفاء ، أيب ذر الغفاري   وشهامة ، بن اخلطاب يف إقامة حدود اهللا      ر عم عدلتصور  

 وعفومها ،طالبني بتطبيق القصاص لوالدمها    الشابني امل  وكرم ، لتطبيق القصاص  ليفةيف العودة إىل اخل   
 . الغفارير بعهده أليب ذوفائهعن الشاب قاتل أبيهما بعد عودته و

 مـن   أكثـر  ، السمحة وقيمهم أخالق املسلمني    ومكارم اإلسالم، إذن يصور مساحة     فالنص
  .اواةتصويره للمس

 
 فيه الكتب وتعرض ،لمتعلم الناطق بغري العربية   يهدف هذا العنصر إىل إنعاش الكفاية اللغوية ل       

 امللحوظـات  يف   احملتوى نلخص رؤيتنا هلذا     أن وميكننا ، بطرق خمتلفة  العربيةالتعليمية لقواعد اللغة    
  :اآلتية

على املراحـل   ) )٣(ا منوذج تمييزدرس ال (يف تقدمي مكون اللغة      )٢(تعتمد بعض الكتب التعليمية   
 لظـاهرة  وشرحها مـع توضـيح ا      أمثلةتقدمي   -٢.لقاعدة اللغوية  عن ا  عامص  ـملخ -١: اآلتية

 ). متارينستة(التمارين التطبيقية  -٣.اللغوية

                                   
 .١٦٧: ص ، الرابعاجلزء ، نفسهاملرجع  ) ١(
 .٨٧: ص ،) اخلامسىاملستو (، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .٨٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أن  ذلـك  ، هذا الترتيب يف شرح الدرس اللغوي ال يستقيم والرؤية التربوية احلديثة           اد واعتم
 يف حالة مـن      شأنه أن جيعله   من ، للدرس األوىل القاعدة للمتعلم بشكل جاهز منذ اللحظات        قدميت

 األوىلو.  يف بنائها  مشاركة أودل جمهود يف استنتاجها     ـ دون ب  خلالصات ا يأخذ ،ليبـالتلقي الس 
 باعتمـاد  ، أن يتم إشراك املتعلم يف تقدمي خالصـات القواعـد       - الكفايات حسب بيداغوجيا    -

املـتعلم يف تقـدمي    وإشراك ، نبدأ باألمثلةأن ينبغي إذ ،منهجية مغايرة ملا مت تقدميه يف بعض الكتب    
كما .  حول الظاهرة اللغوية املدروسة    ملحوظاته من   انطالقًا ه تقدمي استنتاجات  مث ، حوهلا امللحوظات

 ، تقدمي استنتاجات صغرى موازية هلـذه املكونـات  يتم ،ينبغي تقسيم الدرس إىل مكونات صغرى 
عربية بتمارين متتاليـة ال      إرهاق املتعلم الناطق بغري ال     عوض ، بتقومي جزئي عن كل مكون     وتذييلها

  .  أغلبهاإجناز يتقن
 )١(شرح الدروس اللغوية والتفصيل يف جزئيات قواعدها بشكل جتريدي يف بعـض الكتـب             

 سيـضطر  إنه ذه الطريقة     إذ ، من تعلم اللغة العربية    ا املتعلم الناطق بغري العربية أكثر نفور      سيجعل
 .٢(» كأنه من عامل الغيبه بدا لرمبار  شيء آختعلم ، يضيف إىل عبء تعلم املنطوقأن«

 نظريـة وبـدون أمثلـة       يقة قُدم بطر  ، الذي )٣( ومن أمثلة ذلك ما جاء يف درس املفعول به        
 أو الكتاب فصل القول يف حاالت تـأخري املفعـول           أن ا، زاد هذا الدرس غموض    ومما ،توضيحية

 . ف على دقائقها حىت على املتعلم العريب مسايرا والوقوب يصعبطريقة تقدميه،
 وظيفيـة  وص إدماج القواعد النحويـة يف نـص  ينبغي ، وألجل التغلب على هذه الصعوبات 

ويتم توظيفها  . سردية أو وصفية، أو ، كانت حوارية  سواء خارجه، أويتعامل ا الطلبة يف الفصل      
ـ       من خرقها، أو الفصل بالتزام تلك القواعد      داخل وقفني مـن    أجل توضيح الفروق الداللية بني امل
 وـذا  أخـرى،  اجلمل من جهـة      على و أجل تبيني الفروق الداللية اليت يضفيها النح       ومن ،جهة

 ليس و النحأن سيعي متام الوعي   لك ذ ومبوازاة ،سيتمكن املتعلم من ممارسة القاعدة اللغوية وتطبيقها      
                                   

ـ للنـاطقني كتاب لتعليم اللغة العربيـة      . الطريق إىل العربية  : من كتاب .  ذلك درس اإلعراب والبناء    منوذج  ) ١(  ،ا بغريه
 .١/٢/٣: ص ،)املستوى الرابع(

 التعليم رةوزا. ٤سلسلة دراسات يف تعليم العربية    .  يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني ا       التمهيد ،متام حسان . د  ) ٢(
 .٧٢: ص. م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤.معهد اللغة العربية مكة املكرمة.  القرىأمالعايل جامعة 

: ص ، الـسادس اجلـزء  ،)الكتـاب األساسـي   ( تعليم العربية للناطقني بغريهـا       رياض صاحل جرتريل ومن معه    . د  ) ٣(
٢٠٤/٢١٢. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . داللة الوحصر ، املعىنلضبط إنه أداة بل ، كتب اللغوينيجمرد قواعد جافة وحمنطة يف
 تشتمل على عنوان من شأنه أن يوجهه وحيد مـن           ال ، من دروس اللغة يف بعض الكتب      كثري

 الظاهرة فسري تقدم مناذج تقوميية لت    مث ، جندها تلج الدرس وتقتحمه بشكل مباشر      إذ أويالته،شطط ت 
املرحلية  انعدام االستنتاجات    أحياناكما ينضاف إىل ذلك     . )١(»إن« ما جاء يف درس      مثل ،اللغوية
 . النهائيةت االستنتاجاوكذا ،للدرس

 ، من درس آلخر دون إمتامـه    أحيانا واالنتقال ،عدم االلتزام بتدرج واضح يف الدروس اللغوية      
 يف درٍس تـم فيـه شـرح دور          احلـال  و ه كما ، بني أكثر من درس بطريقة غري مربرة       اخللط أو
 يف الدرس دون تفسري     »ليس« ذلك أدجمت    بعد مث ، كان االنتقال إىل العدد واملعدود     مث ،)٢(»لعل«

 اخللط من شـأنه     وهذا ،)٣(»إن« للحديث عن األداة     أخرى رة م ليعود ،مسبق لعمل هذه األدوات   
 .أن يشوش على التحصيل التدرجي للمعارف اللغوية عند املتعلم

ى سـبيل    عل ومنها ، بعض الدروس اللغوية   أيضا انعدام التدرج طال     فإن ، ويف السياق نفسه  
 عن درس اجلملة الفعليـة      الً والذي جاء معزو   ،)٤( الفعل املتعدي الذي ينصب مفعولني     درس ،املثال

 ا لـصيقً  - املنطقي التدرج   ج ملنه ا تبع – كان من األجدر أن يكون هذا الدرس         وقد ،وغري تابع هلا  
 على هذا   فهعد تعر  ب لم لكي يتمكن املتع   وذلك ، بعد درس املفعول به    مباشرة ،بدرس اجلملة الفعلية  

  .والثالث والثاين، األول، به املفعول و التعرف على مفعول به من نوع آخر؛ وهمن ،األخري
 بغـري   أدجمت ، مثال أصبحفـــ ، نفسها تنطبق على تأخري درس أخوات كان       وامللحوظة

ألن . ة مجع بني أمور متنـافر     - يف اعتقادي  - وهذا ،)٥(سياق يف حمور األفعال اليت تنصب مفعولني      
 تفـصيل  ليتم ، والنواسخ اليت تدخل عليهااالمسية يف حمور خاص باجلملة »أصبح« أن تدرس  األوىل

وـذا  .  احلـروف الناسـخة  مث ، عمل ليسالعاملة احلروف مث ،القول بعد ذلك يف كان وأخواا    
 جبميع مسيةاال جبميع العناصر التكوينية للجملة     واملرور ،يستكمل املتعلم دراسة كل عنصر على حدة      

  . ملسار التدرجعرقلة أو ، أي تشويشدون صيالا،تف
                                   

 .٤: ص) ج الثالث (، لغري الناطقني اية اللغة العربدروس ،عبد الرحيم. ف: د  ) ١(
 .١٥: ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .١٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(
 .١٤٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٤(
 .١٤٨: ص ، نفسهاملرجع  ) ٥(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 من خالهلـا فهـم   يستطيع ، يروم هذا العنصر تزويد املتعلم الناطق بغري العربية بكفاية ثقافية        

  : اآلتيةامللحوظات نلخص رؤيتنا هلذا احملتوى يف أنوميكننا .  اللغة اليت يتعلمهافةثقا
 وهـذا  ، بغريها اطقنير احلس الديين يف أغلب الكتب املهتمة بتدريس اللغة العربية للن          حضو-

 وإمنـا  ، مقصور على تعليم اللغةغري« مؤلفي تلك الكتب أن عملهم     أغلباحلضور نابع من اقتناع     
 أن تلك الكتـب  إال ، نبيل ال خيتلف فيه اثنانمقصد وهو، )١(»أيضا الثقافة   يم ذلك إىل تعل   تجاوزي

 عـن أي تعـصب      ا اللغة العربية بعيـد    تعليم و ه األولال ينبغي أن تسقط من حسباا أن هدفها         
 روح التـسامح    سدون ذا جي  وهم وضعية، أو كانت   مساوية أخرى من ديانة    انتقاص أو ،لإلسالم

 حـدود   ويف ، تعليم اللغة العربية بوعي    وميارسون ، االختالف وحيترمون اإلسالم، عليها   تأسساليت  
 .لصالحيات البيداغوجية واللسانية املخولة هلما

 يف أو ، يف الـسرد   سـواء  ، قرائيـة  ا التعليمية أا تقدم نصوص    كتب يف بعض ال   يلحظ ومما  
 آياتـه،  املفصل عن واحلديث القرآن، تناقش حفظ إذ ، احلوار بنربة إسالمية خالصة    يف أو ف،الوص

 خضم حوارات غاية يف الصعوبة؛ كخلـق اإلنـسان           ترمي باملتعلم الناطق بغري العربية يف      وأحيانا
 حني أنـه كـان يستحـسن مناقـشة تلـك         يف ،)٢( واألرض برؤية إسالمية   والسماوات ،واجلن

 كتب تعليم العربيـة للنـاطقني       ألن حمايد، مياملوضوعات بلغة عربية فصيحة ولكن بأسلوب عل      
 حدة اخلطاب   مني معه التخفيف     ينبغ ما وهو ت، اجلنسيا وخمتلف ،بغريها موجهة جلميع الديانات   

 غري املسلم الباحث عن     طالب يثقل كاهل ال   وقد ، عند الطالب املسلم   الً الذي يكون مقبو   اإلسالمي
 إىل البحـث    ، يف املستقبل علمه ذه اللغة     فسيدفعه ، إن تأتى له ذلك    والذي ،تعلم العربية فحسب  

  . اإلسالم والقرآنعن تعلم 
 ، العربية األصيلة يف بعض الكتـب األمساءري العربية إىل سيطرة بعض      ينتبه املتعلم الناطق بغ    قد

 عباس، وعلي، ومحزة، وعمار، ،حممد:  ومنها اإلسالمي؛ اشتهر أصحاا بأجمادهم يف التاريخ       واليت
ـ  – والتعريف اإلسالمية،وهذا من األمور املستحبة يف نشر الثقافة العربية و        . )٣(وغريها وأنس،  و ول

                                   
 .٨: ص األول، اجلزء ،)الكتاب األساسي( للناطقني بغريها عربية تعليم ال، سليمان اجلربوع ومن معهاهللاعبد. د  ) ١(
 .٦١/٦٢: ص ، الثايناجلزء ، الناطقني الغري دروس اللغة العربية ،عبد الرحيم. ف: د  ) ٢(
 .٢٥:ص. األول اجلزء ، نفسهاملرجع  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 عامليـة  أو ، إال أنه من املستحب موازاة ذلك بأمساء عربية معاصـرة -ر بأصحاا  غري مباش بشكل
 ونـزار،  وطـارق،  ويـونس،  ويوسف، وإبراهيم، ،آدم: مثل ،وإنسانية تعترف ا مجيع الديانات   

 إلضفاء  وذلك ،)١( كذلك يف حالة وجود نص حواري مع أجنيب        ية أجنب أمساء أو غريها، أو وإلياس
 كل من يتهم العـرب واملـسلمني بـاالنغالق        وإسكات ،لى تلك الكتب التعليمية   طابع العاملية ع  

 . والذاتية
 كمـا  ، عربيةالوظفت بعض الكتب التعليمية جمموعة من النصوص املشتملة على حكم وأمث       

 ـذا أسـهمت     وهي ، بعرض لوحات من مجال اخلط العريب      خرىأا كانت تقوم بني الفينة واأل     
 على البحث على مزيد من النماذج املشرقة يف هـذه     والتشجيع ،قافة العربية بشكل ذكي بتمرير الث   

  .ااالت
 

 حتت هذه الوسـائل     ويندرج ، أهداف التعليم  لتحقيق الوسائل هي األدوات اليت يستعان ا       
 حوال يف أحسن األ   وملرورها ، العملية التعليمية التعلمية   لتسهيلويستغله   األستاذ ما يتكئ عليه     كل

 هي عبارة عن جمموعة من      اليت ،وتتداخل هذه الوسائل بشكل سلس مع طرق التدريس       . والظروف
 وقـد  ، ملساعدة املتعلمني على حتقيق األهداف التعليمية      األستاذ واملنهجيات اليت يتبعها     إلجراءاتا

 اهلدف منها استثارة    يكون ، املتعلم يف وضعيات مشكلة    وضع أو ، مناقشات ءاتإلجراتكون تلك ا  
  . خمزونه املعريفواستفزاز إلبداعي،حسه ا

 امللحوظـات  تقدمي ميكننا ، لبعض الكتب التعليمية اخلاصة بالناطقني بغري العربية    وبدراستنا
  : وهي ، العربيةتعليم يف رقهااآلتية حول وسائلها وط

 ذكـي مـن   تصرف هو ،)٢(ور املصاحبة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاإن اعتماد الص 
 ، أساس يف ترسيخ املفاهيم لدى املـتعلمني       ر هلا دو  الصور تلك   ألن ،مؤلفي بعض الكتب التعليمية   

 األسـتاذ  فإا حتصر جمال تدخل      أخرى جهة   ومن ، على تذكر األلفاظ مبساعدة صورها     وحتفيزهم

                                   
 مـن الفلـبني   اص حوارات بني أشخ٢٥: ص. األول اجلزء ،ة العربية لغري الناطقني ادروس اللغ :  يف كتاب  وردت  ) ١(

 .ية من األجدر توظيف أمساء أجنبوكان ، أمساءهم كلها عربيةولكن ، والصنيإندونيسيا واهلند وبانواليا
 ،)األولاملستوى   (، بغريها اطقنيلن اللغة العربية ل   لتعليمكتاب  .  إىل العربية  الطريق فنار، اإلسالمي، لثقايف قطر ا  مركز  ) ٢(

 .٣/٥/٩/١١: ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 فإا ،وعند استحضار هذه الصور يف التقومي     .  موجهة وموجهة يف اآلن نفسه     هملحوظاتلكي تكون   
 اعتماد طرق استكشافية للتعرف على املصطلحات من خـالل          من ، يف أحيان كثرية   األستاذمتكن  

 .صورها
 االعتمـاد علـى صـورة        مت حيث ،)١(» إىل ولدي  رسالة«:  ومن مناذج ذلك درس بعنوان    

 ، مت تعليق ورقة مقتطفة من دفتر كتب فيها موضـوع الرسـالة            إذ ،وضوعمصاحبة ومعربة عن امل   
 شأا أن ترسـخ    من ، منح موضوع الدرس داللة سيميائية بليغة      ما وهو ، علِّقَت يف الكتاب   وكأا

 إىل أناقة ، من شأا أن تنبه املتعلموكذلك ،»رسالة« بغري العربية داللة لفظ      قلدى املتعلم غري الناط   
  .  وعرض حيثياتهالدرسملعتمد يف تقدمي املنهج ا

 ناجح يف توضيح الصفات وتثبيتها يف ذهـن املـتعلم           بشكل أن هذه الصور قد توظف       كما
  .)٢ () كثري-قليل /  حنيف– مسني/  ضيق–واسع /  كبري–صغري /  قصري–طويل (

 كالطالـب    اللغة لطالب ناضج   عليم خترج عن الدقة املطلوبة يف ت      أحيانا الصور   عض إال أن ب  
 توافق تسقط يف عدم ال    إذ ، من عدم التفاعل مع ذكائه     كثري قد يوحي ب   ما وهو ،الناطق بغري العربية  

 البنـت   تطـبخ «:  لطفلة صغرية كتـب حتتـها      صورة ، ذلك جومن مناذ . بني الدوال واملدلوالت  
 إىلة أقـرب   أن الطفل ذلك ، املتعلم بسهولة أن الصورة ال تنطبق مع العبارة        يلحظ فقد ،)٣(»الطعام

أضف إىل ذلك أن بعض الصور تقحم بدون سياق يف          .  الطعام خ املطبخ منها إىل طب    أجهزةاللعب ب 
 تنافر تـام مـع      يف ، صورة مطبخ بدون سياق    إثبات. ()٤( وبدون عالقة مع احملتوى    دروس ال ضبع

  ). النصيفاملفردات املذكورة 
بشكل كبري   )٥(لعربية للناطقني بغريها   املهتمة بتعليم اللغة ا    خرى وقد تتخلى بعض الكتب األ    

 تعتمد يف املقابل إال على األلفاظ واجلمل بـشكل جـاف ال             وال ، بشكل مطلق  صورعن هذه ال  
 ، فإا تفتقر إىل األلوان اجلذابة أحيانا إن وجدت تلك الصور      وحىت ،يساعد املتعلم على االكتشاف   

                                   
 .١٤٥: ص ،)املستوى الثالث (، نفسهاملرجع  ) ١(
 .٢٠: ص ،)املستوى الثاين (، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .٣٠:ص ،)املستوى الثاين (، نفسهاملرجع  ) ٣(
 .٢١: ص) األولج .( العربية لغري الناطقني الغة الدروس الرحيم،عبد. ف. د  ) ٤(
 . نفسهاملرجع  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . والرسوم املناسبةواألشكال
 حامسة إمـا يف     مسألة ، اإلشارة إىل أن توظيف األلوان     جتدر أيضا، ويف سياق توظيف الصور   

 آلية مصاحبة لتوظيف    د األلوان تع  ألن ، منها تنفريهم أو ،حتبيب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها     
 ، الوحدات املدروسة  صيالت لتف ا من الوسائل البيداغوجية الفعالة اليت متنح اًء ورونقً        وهي ،الصور
 .)١( قيمة أساسية إىل جانب العناية بالكفاية الثقافيةوإعطائها ،بتكريس الكفاية املنهجية وتقوم

 ،)٢( واخلطاطات اول اجلد مثل ، فعالة أخرىتستعني بعض الكتب التعليمية بوسائل ديداكتيكية       
 ،)٤( التوجيهيـة  واألسهم )٣( اهلندسية اليت تعتمد على املربعات واملستطيالت واملعينات       األشكال أو

 ، املتعلم الناطق بغري العربية على توظيف خمزونه املصطلحي واملنـهجي       تعويد و من ذلك ه   والغرض
 عـن الطريقـة   أخرى االنزياح من جهة مث ، موجزة لتعلماته من جهة   ت يف بناء خطاطا   واستثماره

 لكلمـات  وا ال تعتمد سوى على التلقني املباشر الذي يتبىن العبارات       واليت ،العمودية يف تعليم اللغة   
 . فقط

 تعـني   واليت ، اآلليات التعليمية املوازية للمحتوى الديداكتيكي     أكرب هذه الوسائل من     د وتع
 من الكتب التعليمية املهتمـة      كثري تغيب عن    أا إال ، خمرجاته وتضبط ،على ترسيخ الفعل التعلمي   

  . بينهمالًتداو وأضعف ،مني جيعلها أقل تأثريا يف املتعلمما ،)٥( للناطقني بغريهاربيةبتعليم الع
 اهلَنات اليت تسقط فيها بعض الكتب املهتمة بتعليم اللغة العربية للنـاطقني             أكرب ومن بني   

 اعتقاد ساذج أن ذلك قد يسهل عملية        يف ، العربية حبروف التينية   األلفاظ كتابة   اعتماد ،بغريها
ومثال ذلـك  . من أستاذ متخصص من ضرورة تعلم اللغة العربية    ويعفيهم ،النطق على املتعلمني  

  :)٦( العباراتبعضقوهلم يف ترمجة 

                                   
الطريـق إىل  : كما جند يف كتاب.  وبطريقة متناسقةتة يف الصفحة الواحدة إىل سأحيانا ملوظفة ان األلوادد يصل ع  قد  ) ١(

 ).مجيع املستويات( للناطقني بغريها عربيةكتاب لتعليم اللغة ال. ةالعربي
 ،)األولاملستوى   (، للناطقني بغريها  ربيةلتعليم اللغة الع  كتاب  .  إىل العربية  الطريق فنار، اإلسالمي، قطر الثقايف    مركز  ) ٢(

 .٩٥: ص
 .٩١/٩٢/٩٣: ص ،)األولاملستوى  (، نفسهاملرجع  ) ٣(
 .٤: ص ، نفسهاملرجع  ) ٤(
 .سية بالفرنناطقنيتعلم وتكلم العربية لل: كتاب. الناطقني اري العربية لغللغةدروس ا: كتاب  ) ٥(
 .٨٦/٨٧: ص ، وتكلم العربية للناطقني بالفرنسيةتعلم ونصري،ر أبأدوا. د. أبونصريمجيل . د  ) ٦(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

1)- Voyager vous toujours par train? 

 hal tousafiro da’eman bel kitar = القطار؟ بــدائما تسافر هل -
2)- y-aura-t-il un escale ? 

 ؟ ala youjad mahat tahwil = ؟ حمطة حتويليوجد أال -

3)- Donnez- moi le numéro de la compagnie. 

  a’atini rakom hatef acharika. = الشركة رقم هاتف أعطين -
  بغـري ناطق شأنه أن يضيع على املتعلم ال    من ، إن كتابة نطق الكلمات العربية بأحرف التينية      

 حتول بينه وبني    واليت ، إىل ارتكابه بعض األخطاء يف النطق      إضافة ،العربية فرصة تعود النطق السليم    
 قطـار :  إن نطق لفظة   إذ ، أعاله األول ذلك املثال    ومنوذج لعربية، مع شخص ناطق با    سليماصل  تو
 أن املـتكلم يقـصد اآللـة    الـسامع  ذلك يوهم وقد ،kitar ا التينية ستحول القاف كافً وفحبر

 قد يتحول نطقه بـأحرف      حتويل: فلفظ ، نفسه يصدق على املثال الثاين     األمرو. املوسيقية القيتارة 
كما أن املثال الثالث قد     .  آخر غري ما قصد املرسل     معىن وهو يل، تـهـو -tahwil: نية إىل التي

 املعـىن   غري ووه. الشارقة مدينة و آخر عند املتلقي العريب وه     مبعىن ،charika:  لفظة نطقيوحي  
  .رسلالذي قصد إليه امل

ائج سلبية مـن الناحيـة       يأيت بنت  قد ، هنا نستنتج أن كتابة األلفاظ العربية حبروف التينية        من
  . تلك األلفاظ قد تفهم معانيها بشكل مضاد ملا قصده املتكلم الناطق بغري العربيةألن ،التواصلية

 
 إنه باألساس عمليـة     إذ ،ة يعد التقومي أحد أهم األنشطة اليت تعقب العملية التعليمية التعلمي         

 أو جوانبـه    أحد أو ملوقف التعلم    أخرى من جهة    وعالج ، للمكتسبات السابقة من جهة    تشخيص
  .  يف ضوء األهداف التعليمية اليت مت تسطريها من قبلوذلك عناصره، أحد أو ، كلهللمنهج

 ولكـن  ،تعلمني إن أمهية التقومي ال تقتصر فقط يف الوقوف على نقاط الضعف والقوة عند امل            
 ، اليت اعتمدت يف التحصيل    رق والط والوسائل ، يف الوقوف على مدى جناح املنهجية املعتمدة       أيضا
  .  النظر فيهاإعادة أو تعزيزها قصد

 ما كـان  ومنها ، وقد اعتنت الكتب املهتمة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بعملية التقومي 
يف هـذا    امللحوظات تلخيص   وميكننا ،ن أغفل جمموعة من القضايا     م ومنها ، يف هذه العملية   اناجح 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  :العنصر يف اآليت
  حمتويات الـدروس    مع العربية، بالناطقني بغري    ة اخلاص تعلمية الكتب ال  ثري التقومي يف ك   توافقال ي 

 االنتهاء منـه    وبعد ، ليس من املنطق يف شيء أن يتم تدريس مكون لغوي معني           إذ ،اليت سبقته 
 )١(»هـذه « درس اسم اإلشـارة      ففي ، مكون لغوي آخر بعيد كل البعد عن سابقه        يتم تقومي 

 املعرفة بكفاية لغوية    لتعميق ، أن يطلب من املتعلم تكوين مجل حتتوي على اسم اإلشارة          عوض
 . يطلب من املتعلم حتويل مجل من املذكر إىل املؤنثفإنه ،سبق التعرف عليها

 طلب من املتعلم تأنيثه     الذي )٣(»الفاعل« ودرس ،)٢(»النعت« نفسه ينطبق على درس      األمروي 
 يمكن تقـومي حمـصالته يف       فكيف ، أنه مل يسبق أن أخذ عنه معرفة قبلية        مع ،يف مناذج معينة  

  عنصر مل يتعرف عليه من قبل؟
        على استخالص   اعد مضبوطة تس  وملنهجية ،تفتقر بعض مكونات التقومي للدقة يف طرح األسئلة 

 – بيتـه    – بيتك   - بييت   –بيت  :  ما يلي  تأمل«:  األسئلة على الشكل اآليت    تأيت فقد ،األجوبة
 يف  علم جيعل املت  ما وهو ، بعد هذا التأمل   إجابات أو ملحوظات، يطلب تقدمي أي     وال )٤(»بيتها

 كل معارفـه الـسابقة      فتضيع اعيه، اخلاطئ على مصر   التأويل لديه باب    ويفتح ،حرية من أمره  
 .  من املفروض أن يواكب تعلُّماِته السابقةكان الذي ،تأطري املضبوطبسبب انعدام ال

       وقد تقدم تلك األسـئلة يف  . )٥( واحدةودفعة ،بعض األسئلة يف مرحلة التقومي جاءت مسترسلة
وقـد  .  غري قادر على التفاعل مع مجيع مكونات هذا التقومي         وجيعله ،تقومي إمجايل يرهق املتعلم   

 تقومييـة   فسحة ،تح للمتعلم الناطق بغري العربية بعد كل جزء من الدرس          أن تف  األوىلكان من   
 ، التدريب عليها  وقصد ، املعارف اليت أخذها يف الدرس     كيد تأ قصد ،لقياس مستوى التعلم لديه   

 .  من كل حيثيااوالتمكن
              غـة تلجأ بعض الكتب التعليمية إىل اإلغراق يف األسئلة اخلاصة باجلانب النظري يف قواعد الل، 

                                   
 .٣٣: ص األول، اجلزء ، اللغة العربية لغري الناطقني ادروس ،عبد الرحيم. ف. د  ) ١(
 .٤٩: ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(
 . مع املبتدأ٧٩: نفسه حيدث يف صاألمر. ٦٦: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(
 .٥٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٤(
 ، الـسادس  اجلـزء  ،)الكتـاب األساسـي   ( بغريهـا    قني للنـاط  لعربية ا تعليم ،رياض صاحل جرتريل ومن معه    . د  ) ٥(

 .٢١٣/٢١٤/٢١٥/٢١٦:ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هذه  ومثل )١(»... مع التمثيل؟  ه أنواع وما االسم؟ املفعول املطلق؟ مل مسي ذا       ما«: ك ذل ومثال
 .  بدون فهم ملعاين النحوأحيانا على املتعلم االستظهار تفرض ،األسئلة

        يسبب للمـتعلم    قد ، يف الطابع التجريدي للنحو    اإلغراق أنوجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل 
قد أن ،واألسلم من الناحية املنهجية   .  عامة بصفة ربية اللغة الع  تعلم أو ،تعلمه من   انفورو النح م ي 

 عـن  ا من التعامل مع العربية بعيـد متكنه ، وظيفية براغماتية للمتعلم الناطق بغري العربية     بطريقة
 . املوغلة يف التجريدضاياهم عن اختالفات النحاة وقأيضا وبعيدا ،اللحن من جهة

  تقنيـة ترتيـب     اعتماد ،ألساليب التقوميية املستحسنة املوظفة يف بعض الكتب التعليمية       ومن ا 
 تدريب تقين يبني مـدى      وهي ،)٢(األشهر أو ، اليوم قات أو أو ،الكلمات؛ ترتيب أيام األسبوع   

 على املـستويات    اإال أا بقيت حكر   .  سابقة وماتتفاعل املتعلم مع مكتسباته من ألفاظ ومعل      
 املستويات املتقدمة ناسب يف املراحل اليت ت  تطويرها يتم استغالهلا و   ومل ،ن تعلم العربية  البسيطة م 

 .من تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
         ـا  والسبب ،)٣(قد خيتفي التقومي من بعض الكتب املهتمة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاأ 

 من أن تنافس بعض الكتـب القيمـة         يمكِّنها ،ييف الواقع ال ترقى إىل مستوى تعليمي أكادمي       
 فإا ال حتظى باهتمام املتعلمني الذين يبحثون عـن تعلـم            ولذلك ،واملتخصصة يف هذا اال   

 ، إال عند من يبحث عن تعلم ألفاظ متفرقة        اولة جتدها متد  وال ، املعرفية وكنوزها ،أصول العربية 
  . د جحيم جهله بلغة الضامن فيها إنقاذه يتوسم


 

 طـرح  هـو  الكفايات،اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وفق بيداغوجيا      إن بناء املنهاج    
 الكتاب املدرسي جمـرد  كون تتجاوز ، أسس تربوية واضحة املعامل    وفق ، املنشود التغيريمشروع يسعى إىل    

 كفايـات  أداة مساعدة يف تنمية      كونه إىل   ، نقل التراث الثقايف من جيل إىل جيل       هدفها ،معلومات

                                   
 .٢١٤: ص ، نفسهاملرجع  ) ١(
: ص ،)األولاملـستوى   (، للناطقني بغريها  لعربيةكتاب لتعليم اللغة ا   . بية الطريق إىل العر   اإلسالمي قطر الثقايف    مركز  ) ٢(

٩١. 
 . وتكلم العربية للناطقني بالفرنسيةتعلم ونصري،أدوار أب: ذ. ونصريمجيل أب. د  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  . لديهجيابية امليول اإلوتعزيز ،املتعلم
 مـن االعتمـاد علـى التعلـيم         انطالقًا كيفية صياغة املنهاج     بتوضيح وسيهتم هذا احملور    

 يف تأهيل املتعلم غـري      لة املتمث الغاياترورة بلورة هذا املنهاج وفق       ض على لتركيز ا مع الكفايات،ب
  .  اليت تالئمهيات اليت جتعله يف موقع حيترم املستووكفاياته ، بالعربية حسب إمكانياتهالناطق

 ، الديداكتيكيـة وحمتوياتـه  ، بتحديد أهداف املنـهاج   أيضا ومبوازاة ذلك سيهتم هذا احملور      
 املؤثرات غـري املباشـرة الواجـب        وأخريا ، املعتمدة يف التقومي   وأساليبه يمية،لتعل وطرقه ا  ووسائله

  .مراعاا يف تأليفه
 

ـ ال ، املنهاج وسيلة أساسية من وسائل تعليم اللغة      د يع ا سيما إذا كان تعليم هذه اللغة موجه 
 ذلك ال بد أن تعطى أمهية      ألجل ، املستويات التعليمية  اوت أمهيته بتف  وتتفاوت ، الناطقني ا  إىل غري 

 إنـه  بـل  ، فحسبمعرفية أو ال يعرب عن تصورات وقضايا لغوية      ألنه ،قصوى لتأليف هذا املنهاج   
  .  كل مكوناته جيسدها يفأن ينبغي وحضارة وفكر، ، عن ثقافةيعرب فهو ، من ذلكأكرب

 عن غريه من املناهج الـيت       ا يكون خمتلفً  أن ، يف منهاج اللغة العربية للناطقني بغريها       ويفترض
 وغاياتـه  ، ينبغي أن حيدد أهدافه اخلاصة     فإنه ذلك وألجل ،تعىن بتدريس اللغة العربية للناطقني ا     

ا يف  حتديـده ميكننـا  ة، خالل إجابته عن جمموعة من األسئلمن ،الكربى اليت ينشدها ويسعى إليها 
  :اآليت

١ -  
 ، الذي بلغتـه يف التكـوين  ومستواها ، هذا السؤال من شأنه أن حيدد بدقة الفئة املستهدفة إن
 فإن اإلجابة عن هذا السؤال ستعني على حتديد أهداف          وهلذا ، حاجياا وتزويدها مبتطلباا   لتحديد

 ، على حتديد مستوى املتعلم الناطق بغري العربيـة        أخرى ستعني من جهة      أا كما ،املنهاج من جهة  
  .وكفاياته ومهاراته، ورغباته، ومميزاته، وخصائصه،

  
 املنهاج اخلاص بتعليم اللغـة العربيـة        من والبعيدة، واملتوسطة، ، إن حتديد األهداف القريبة   

وذلك ألن احملتـوى ال  . وجمزوءاته وفصوله، ، األساس يف اختيار حمتوياته   احملدد هو ،ها بغري اطقنيللن
 إن وضعه يكون بعد مراعاة كل احليثيات        بل ، معرفة احتياجات الفئات املستهدفة    عنيحدد بعيدا   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  جهة من أو ، من جهة املستوى   سواء أخرى، يصلح لفئة معينة قد ال يصلح لفئة         فما ،احمليطة بتأليفه 
  . الثقافة

  
 من واضع املنهاج اخلاص بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني   ستجعل عن هذا السؤال     بة اإلجا إن

 تلك الوسـائل    ألن ، فصلها عن األهداف التعليمية التعلمية     ا يف الوسائل اليت ال ميكن أبد      يدقق ،ا
  . عند املتعلم يف خمتلف مناحي احلياةوتوظيفها ،ال اللغة العربية يف استعمبآخر أوتؤثر بشكل 

  
 ألنه مـرتبط أشـد      وذلك ، ال حميد عنه   أمر ، إن وضع املنهاج هذا السؤال يف فلسفة تأليفه       

 نـهاج  امل اعليـة  عنه تفترض اكتشاف ف    فاإلجابة ، التعلمية ميةاالرتباط مبدى حتقق األهداف التعلي    
 .  من قبلسطريه ضوء ما مت تيف ووسائله، وأهدافه، ، طرقهوتقومي ،بقياس حمتواه

 عملية إخراج املنهاج اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها          تأطري أن   جليا و مما تقدم يبد  
 أن  ميكن« واليت ،داف اليت يسطرها هذا املنهاج     األه يات استحضار خمتلف مستو   يعين ،ذه األسئلة 

 الكفايات تبقى   وبذلك العامة، أو يف صورا اخلاصة     سواء الكفايات،تصلُح كأداة ضرورية لتوجيه     
 أو غاياتـه  وبلوغ تلك األهداف اليت ينشدها اتمع ضمن         لتحقيق الوسائل، أوإحدى األساليب   

  .)١(» أهدافه العامةضمن أو مراميه،
 تم باألهداف العامة اليت تؤسس لفلسفة تأليف اذا كانت األسئلة الكربى اليت قدمناها آنفً       وإ
 خاصة ترتبط أشد االرتباط بكل مستوى على حدة من مستويات تدريس         ا هناك أهدافً  فإن املنهاج،

  : أن حنددها يف اآليتوميكننا ،اللغة العربية للناطقني بغريها
 اللغة  تعليم هو ، وراء تأليف منهاج اللغة العربية للناطقني بغريها        اهلدف اخلاص املباشر من    يعد

 الالزمة اليت تؤهل هذه الفئة للتعامـل مـع          الكفايات من جمموعة من     ومتكينها لفئة،العربية هلذه ا  
 . باللغة العربيةحوارات أونصوص 

ـ   ال الكفايات، ولكن حتقيق هذا اهلدف وفق بيداغوجيا      ضار  ينبغي أن حيجـب عنـا استح
 ،ومن ضمن هذه اخللفيات   .  عينيه صب ينبغي أن يضعها واضع املنهاج ن      اليت ،جمموعة من اخللفيات  

                                   
 .١٥٠: ص الكفايات، بيداغوجيا ، الكرمي غريبعبد  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 يف العملية التعليميـة  ا مشاركًجعله ينبغي بل ، آلة حنشوها مبعلومات ال يشارك فيها      ليس املتعلم   أن
 حلل مـشكالت  ويستدعيها ، يشغلها يف وضعيات خمتلفةالكفايات جمموعة من   ميتلك فهو التعلمية،
 النظرة الـسلبية  جتاوز ال مناص سيتمكن من فإنه األفكار، ذه   األستاذ سيتشبعوعندما  . )١(متنوعة

 عليـه  وحنكـم  ، وغري مشاركا املتعلم سلبيكون يف ، بيداغوجيا األهداف يف بناء املناهجتبنتهااليت  
 عليـه  ويحكـم  ، يف التعليم والتعلم   ا ومشاركً إجيابيا ا متعلم كونه إىل   ، يف االمتحانات  جناحهمبدى  

  . املتنوعةكفاياته واته تطويره ملهارومدى ، املنشودةاألهداف ومبدى تقدمه حن





 
 ومنهجيـة،  ولغويـة،  ثقافيـة،  كفايـات متكني املتعلم الناطق بغري العربية من اكتـساب         

 والقراءة، والتحدث، ، اللغوية األساسية؛ كاالستماع   ملهارات على إتقان ا   ا قادر جتعله وإستراتيجية،
 . وغريها والترمجة التحرير، والتعبري، والكتابة،

 فإن  ولذلك ، قطب الرحى يف منهاج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها         الكفايات وتعد هذه   
 ميكن علـى    فال ،حتديدها بشكل دقيق ينبغي أن يصاحب كل منهاج حسب املستوى املوجه إليه           

 يف مـستوى    ومتعلم ،A١ بني متعلم يف مستوى    تالكفايا يف امتالك هذه     اوي نس أن ، املثال سبيل
Bاللغة العربية يف م مستوى متعلم وصل إىل التميز يف تعل بني أو ،٢ Cيف مـستوى  وآخر ،٢ A١ 

  .  يف تعلم العربيةاألوىلما يزال يتلمس خطاه 
 ،)٢(الكفايـات  أساس جناح التعليم ب    هي ، إن مراعاة الفروق الفردية واحترامها بني املتعلمني      

 مع طبيعة الفئة املوجه     توافق خاصة ت  ا أن يبين لنفسه أهدافً    ينبغي ،ذلك فإن كل منهاج على حدة     ول
 . بناء الدروسوعناصر ، التقوميوطبيعة ، يف احملتوىخرى عن األهداف األوختتلف يها،إل

 احملتوى اللغـوي    ية العربية اليت تواجهه من ناح     تعليممتهري املتعلم على التغلب على صعوبات       

                                   
عبد الكرمي غريب ـ عـز   : تعريب وتوضيب).  السوسيوبنائيةالكفايات. (كفايات للميق عحنوفهم ، جونايريفيليب  ) ١(

 .٧٦ ـ ٧٥: ص. م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦. ١الطبعة .  اجلديدةاحمطبعة النج. مل التربيةمنشورات عا. الدين اخلطايب
 .٥٢: ص الكفايات، بيداغوجيا ، غريبعبدالكرمي  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 . ملستوى الفئات املستهدفةتستجيب ، وتقنيات متنوعةبأساليب ،حملتوى الثقايفوا
 والتعريـف  ، عوملة تتبىن نشر اللغة العربية     وهي ،عوملة عربية مضادة لتلك القادمة من الغرب      

 أي مظهر من مظاهر     تتبىن ال ة، إنسانية شامل  ومعارف ، بأساليب منهجية صارمة   اإلسالميةبالثقافة  
 وتعريفهم ، باللغة العربية   من غري الناطقني   دقاء لكسب األص  وذلك العنصرية، أو العنف أواإلقصاء  

 وبعـض  ، الذي شوهته بعض اجلماعات املتطرفـة      اإلسالمي والدين يلة، الثقافة العربية األص   قيقةحب
  . الظالميةاألفكار

  - أ
 

 وال ، احملتوى يف الكتاب املدرسي غاية يف ذاتـه        عل البيداغوجي التقليدي جي   التصور ن إذا كا 
 يف تنظـيم    سوء أو ، ما قد يشوبه من تفكك يف عناصره       رغم على ،يسمح بإدخال أي تعديل عليه    

 داخـل   لتعليميـة ت ا  ملا يقدمه له املدرس واحملتويا     الً ومستقب ا يكون تابع  املتعلم« أن   لدرجة ،مواده
 الكفايـات،  فإن التصور البيداغوجي احلديث املبين على أساس بيـداغوجيا           ،)١(»الربامج التعليمية 

 ولذلك فإن العناية باملنهاج ،)٢(» الفعل التعليمي التعلمي   داخل ومركزيته التلميذ   حمورية« من   ينطلق
 تنسجم مـع املقاصـد   اليت«عميقة  مع رؤيتها وفلسفتها ال   تتماشى ،الدراسي وفق هذه البيداغوجيا   

 يـتمكن  اليت الكفايات، القدرات وووفق ،املتمثلة يف بلورة شخصية املتعلم وفق إمكاناته ومؤهالته      
  .)٣(» اليت تالئمهستوياتيف إطارها احتالل امل

 اللغـة  املنهاج التعليمي اخلاص بتعليم      حمتوى مبوضوع   وارتباطًا ، النظر هاته  زاوية ن م انطالقًا 
 يها عل نت مغايرة ملا كا   زاوية من   ملنهاج أن ينظر إىل حمتوى هذا ا      بغي ين فإنه ،ربية للناطقني بغريها  الع
 املـتعلم  و صار فقط وسيلة تساعد على منبل ، يعد غاية يف العملية التعليمية التعلميةمل فهو ، قبل نم

 ضوء خصائص هذا ي أن يبىن يفوألجل ذلك فإن هذا احملتوى ينبغ    . الً متكام ا بغري العربية منو   الناطق
 أن فصوله وجمزوءاتـه     كما أحواله، والتحوير حسب متغرياته و    ديل للتع وخيضع احتياجاته،املتعلم و 

  . التكامل وابطينبغي أن تتسم بالتر

                                   
 .١٩٩: ص ، نفسهاملرجع  ) ١(
 .١٩٨: ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .١٩٩: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 ملـساعدة  ،اللغة العربية للناطقني بغريها    من حمتوى املنهاج املتفق عليه واخلاص بتعليم         االنطالق 

 معـريف مـشترك يـسمح بتجنـب         ومسار ، طريق واضحة  ارطة رسم خ  يف ، واملعلم األستاذ
  . اهودات والتدقيق يف املخرجاتوتنظيم ،العشوائية

       رئيـسة  عرب حمتوياته ومواده حتديـد املهـارات ال     يتم ،أن يكون يف كل مستوى منهاج خاص 
 ينبغي أن تتماشى مع اهلدف العام الذي تنضوي حتتـه جمموعـة             واليت ،قيقها املراد حت  يةوالثانو

  .األهداف اخلاصة
 العربيـة للنـاطقني     ة بتعليم اللغ  اص وهكذا ميكننا التركيز يف تقدمي احملتوى الديداكتيكي اخل       

  . ومضامينهومكوناته حملتوى،طريقة عرض هذا ا: مها ،بغريها على أمرين اثنني
 هي ترتيب   اعلية أسلم الطرق البيداغوجية وأكثرها ف     فإن ،طريقة عرض احملتوى   وفيما يتعلق ب  

 ، صعوبتها ودرجة ، تسلسل املعلومات  وحسب ،املهارات التعليمية ترتيبا منطقيا وفق قاعدة التدرج      
 ، ومؤهالته ياته تتناسب مع تقدم املتعلم وفق قدراته وإمكان       ومتدرجة ، يف خطوات مستقلة   وتنظيمها

 حمتوى املنهاج وأصبح أكثـر      تقدم ،ن يف مستوى من مستويات اكتساب اللغة العربية        حتس فكلما
 . ا وتنظيمقًاعم

 سيما يف املستويات الدنيا مـن       ال ، التدرج هوم مبف ا ومن املقترحات اليت ميكن تقدميها ارتباطً     
بيـة بالطريقـة     أال يتم البدء بتدريس حروف اللغـة العر        أرى ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها    

 أجل مراعاة اخلـصائص     ن م وذلك ، األجبدي الترتيب أو ، اليت تتبىن إما الترتيب األلفبائي     تقليديةال
 الـذي  الكفايـات  مع منطق بيداغوجيا ومتاشيا ، بغري العربية ق ا املتعلم الناط   فالصوتية اليت يتص  

 معها كمـا    والتعامل ،ية يصعب عليه نطق بعض حروف العرب      إذ أحواله،تراعي خصائص املتعلم و   
 وصـعوبة  ، أن نقدمها له بطريقة تدرجية تراعي خمارج احلـروف  األوىل فمن   ولذلك ،يفعل العريب 

  . والقاف وغريهالعنيالنطق ببعضها؛ كحرف احلاء وا
  من معارف اللغة العربية اليت   األول الباب   بوصفها ، إن أسهل طريقة يف تعليم احلروف العربية      

 التدرج يف تعليم األصوات عرب ترتيبـها مـن أسـهل       هي ،علم الناطق بغري العربية   يتعامل معها املت  
ا خمرج١(احللق هو وصعبها إىل آخر املخارج الصوتية وأالًووصو ، بالشفتنيبدًءا ا،احلروف وأقر(.  

                                   
احمليط يف أصوات العربيـة وحنوهـا       : ب حممد األنطاكي   من التفصيل يف خمارج األصوات العربية يف كتا        ا مزيد انظر  ) ١(

 .٢٨: ص األول، اجلزء ثة، الثالالطبعة سورية، ، الشرق العريبدار ،وصرفها



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 - م   -ب  : ( باحلروف الـشفوية   أوهلا يهتم ، إذن سيتم عرب مكونات تعليمية متتالية      فالتوزيع
  ). ف: ( الشفوي األسناينرفواحل ،)و

 التقليـدي   البنـاء  أو من جهة الترتيب املوروث      ليس ، ذه احلروف  ء إن احلكمة من االبتدا   
 عند  ا إىل كوا أسهل احلروف نطقً     إضافة ، ألا مألوفة عند املتعلم الناطق بغري العربية       بل ،املعروف

  . غري العريب
 األقل سـهولة مـن االحـرف    خرى احلروف األإىل سيهتم بالتدرج  فإنه ، أما املكون الثاين  

 تعليم  ثالث حني ميكن أن يطرح املكون ال      يف ،) ظ - ذ   –ث  : ( احلروف بني أسنانية   وهي بقة،السا
 تعلـيم  ، ووفق منطق التـدرج    ية يف النها  ليتم ،) ض - ط   – د   –ت  : (احلروف األسنانية اللثوية  

 حروف يصعب نطقهـا علـى    وهي ،) أ - هـ   – ح   –ع  : ( احلروف العميقة احللقية واحلنجرية   
ـ      ا باحلروف األسهل نطقً   ه استئناس وحبكم ،املتعلم غري الناطق باللغة العربية      ا، الـيت ذكرناهـا آنفً

  . ا أسهل على لسانه وأحسن نطقًستصبح
 ، التدرج يف عرض احملتوى الديداكتيكي الذي يعىن باحلروف العربية         يف نفسها الطريقة   ذه و

 التأليف يف كل مستويات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حىت مستوى التعلـيم         أن نكمل  ميكننا
 العبـارات األقـصر     مث ، يتم املرور لألصـعب    مث ،الًأو ا األلفاظ السهلة واملألوفة نطقً    فتأيت عايل،ال

 نفـسه  وباملنـهج  ا، تعقيد األكثر النصوص األسهل وبعدها النصوص      مث ،وبعدها العبارات األطول  
 وغريها من مكونات احملتوى املوجه للناطقني بغري        والقصة والشعر، ، التعامل مع دروس اللغة    كننامي

  . العربية
 أن  وراق يستحيل يف هـذه األ     فإنه ، أما فيما يرتبط مبضامني احملتوى الديداكتيكي ومكوناته      

 احملتـوى  وغىن ،ريها لتشعب مستويات تعليم العربية للناطقني بغ     نظرا ،حندد تلك املضامني بأكملها   
 النقـاش  سنعمقوألجل ذلك فإننا ).  C٢-C١/B٢-B١ /A٢-A١(الذي يوجه هلذه املستويات 

 .الكفاياتفقط يف فلسفة وضع احملتوى الديداكتيكي وفق بيداغوجيا 
 اخلاص بتعلـيم اللغـة      للمنهاج الديداكتيكي   حملتوى وال جرم من التأكيد يف سياق مناقشة ا       

 نظـرا  ، تركيزنا سينصب على مكونات الكفايـة الثقافيـة واللغويـة      أن ،بغريهاالعربية للناطقني   
ـ  خـرى؛  األ الكفايـات  فيما خيـص     أما ،الرتباطها املتني مبحتوى املنهاج     واملنهجيـة  لية التواص

 عرب خمتلـف وسـائل وطـرق التـدريس     ومتريره توى، ترتبط بتفعيل هذا احمل فإا ستراتيجية،واإل
  .رينقاش آخر يف ارتباط مع باقي عناصر هذا احملور األخ معها ولنا ،والتقومي



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 النماذج الثقافية واملعرفية    لسلطة«: األول املالك و يف العملية التعليمية التعلمية ه     األستاذ د يع

ون عالقته مع املتعلمني عالقة تسلطية  ذلك ال يعين أن تك    ولكن ،)١(»اليت يسعى إىل تبليغها للتالميذ    
 ملا يقدمـه لـه      الً ومستقب تابعا« معها املتعلم    صري ي حبيث ، تترك جماال لإلبداع واالبتكار    ال ،وثابتة

 بل ينبغي أن تقوم تلـك العالقـة علـى           ؛)٢(» داخل الربامج التعليمية   لتعليميةاملدرس واحملتويات ا  
 املـتعلمني علـى   يـشجع  مرشدا، وا موجه األستاذ فيها   يكون ،االنفتاح والثقة واالحترام املتبادل   

وال يتأتى له ذلك إال مبنهاج يسهم معه يف حتقيق هذه         .  يف اختيار األنشطة وطرائق ممارستها     اونالتع
  .  ووسائل التقوميواألهداف ، لتوحيد املنطلقاتا مرجعا أساسويكون الكفايات،

 ، منهاج اللغة العربية للناطقني بغريها     حمتوى يف   هاضار ومن األمور األساسية اليت ينبغي استح     
 بأنـشطة   القيـام  يـذ  للتالم تتيح ، هناك وضعيات تربوية   وإمنا ، هناك حمتويات جاهزة   ليست« أنه

 ت يعين أن هذا احملتوى قد يتغري من مستوى إىل آخر حسب احتياجـا             ما وهو )٣(»عيةوأعمال مجا 
  .ووضعية إىل وضعية ومن أخرى، بيئة إىل من بل ،املتعلمني

 أن يشتمل املنهاج اخلاص بتعليم اللغة العربيـة         ينبغي ، وألجل االنضباط إىل هذه املنطلقات    
 هـدفهم   وتناسب ، املستوى التعليمي لكل فئة من املتعلمني من جهة        تناسب ،على قضايا ونصوص  

  .أخرىمن تعلم اللغة العربية من جهة 
 علـى تعلـيم     - كما أشرنا من قبـل       - احلرص   غيب ين األول يف املستوى    أنه ، ومثال ذلك 

 العربية  اللغة أن ينتقل املنهاج إىل تعليم       فينبغي ، يف املستويات املتوسطة   أما ، واأللفاظ فقط  حلروفا
 حيرص علـى    ،)٤( حواري مبسط  وبأسلوب ، يومية عادية  ضايا ق تناقش ، من نصوص بسيطة   انطالقًا

 واألساس؛ وهـي تعلـم   األوىل الغاية  يفبقدر يسري ال يؤثر      ولكن اإلسالمية،مترير الثقافة العربية و   
  . أداة تواصل وتفكريوصفهااللغة ب

 حمتوى املنهاج ينبغي أن     فإن ، من تعليم اللغة العربية والتعليم العايل      تقدمة أما يف املستويات امل   

                                   
 .٢٠١: ص. منشورات عامل التربية. املغرب. مطبعة النجاح اجلديدة. الكفايات بيداغوجيا ، غريبعبدالكرمي  ) ١(
 .١٩٩: ص.  نفسهاملرجع  ) ٢(
 .٢١١: ص ،نفسه املرجع  ) ٣(
 التعـارف،  الرياضـة،  القسم، السوق، العمل، ،الصحة: مثل ، تناقش قضايا يومية حيتاجها املتعلم يف حياته       نصوص  ) ٤(

 . املالبسدكان املدرسة،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 شـعرية  باعتماد نصوص أدبيـة؛      وذلك ، من املستويات السابقة   اينتقل من إىل مستوى أكثر عمقً     
 لة ميكن أن نقدم للمتعلم يف الوه      فال ، التدرج الزمين  وكذا ، التدرج يف املعرفة اللغوية    تراعي ،ونثرية

 قبل ، شاكر السياب  بدر أو نزار، أو درويش، من إبداع    ا حديثً شعرا ،إبان تعرفه على الشعر العريب    
 هذا الشعر مـن   تطورورة   سري ليفهم والعباسي، واإلسالمي، هلي،أن جنعله يتعرف على الشعر اجلا     

 هذه املستويات املتقدمة ال نبحث عن ما مسـاه  ففي حقة، ربط معارفه السابقة بالال   ويستطيع ،جهة
 وإمنـا  األوىل، املراحل   يف املتعلم   جتاوزها مراحل   فهذه ،)٢(االستيعاب أو ،)١(متام حسان التعرف  . د

  . عربية وسحرها مجال الوتذوق ،)٣(نبحث يف هذه املستويات عن االستمتاع
 ، بالعكس من ذلـك  بل ، يفهم من ذلك أن دروس اللغة مغيبة عن هذا احملتوى          أن وال ينبغي   

  . املنحى التدرجي نفسه الذي أشرنا إليه من قبلتتبع ، حاضرة وبقوة يف كل مستوىفهي


 
 


 

ـ فذلك ودقائقه، و علم النحصيالت اللغوي يف تفاكتيكي ال ينبغي أن يغرق احملتوى الديد      ا مم
 ص الالزم أن خيتار هلم القواعد والنصو      فمن ا، يضربون عنه صفح   وقد ، عنه ونجيعل املتعلمني يعرض  

وعند االلتـزام   . ثهم يف حدي  لية عم وإضافة ، فقط ا وظيفي ا حتمل طابع  واليت مستويام،اليت تناسب   
 داخل نـص    وجعلها ، للمنهاج أن يعرض الدروس اللغوية يف أضيق احلدود        ميكن ،ذه املنطلقات 

  . كلفة لغويةأوجزوظيفي ليلفت نظر املتعلم إىل الظاهرة اللغوية املقصودة يف 
                                   

 عند وواضحة كل عنصر بوظيفة خاصة تبدوربط ، إدراك العناصر اللغوية والتفريق بينها    : متام حسان بالتعرف   يقصد  ) ١(
. صـار  يف بالـصاد    ا مبقابلته ساروذلك كإدراك السني يف     . خرى األ رلتقابل بينها وبني وظائف العناص    إنشاء ا 

وزارة ). ٤.(سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية. متام حسان. د. التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني ا      
 .٧:ص. م١٩٨٤/ هــ ١٤٠٤.  املكرمةمكة ، اللغة العربيةمعهد ، أم القرىجامعة ،التعليم العايل

.  وبني اآلخر  ا منه ط بني كل من   والتفريق ، العناصر اجلزئية ووظائفها إىل فهم أمناط اجلمل       ختطي«:  باالستيعاب يقصد  ) ٢(
 .٧:ص: املرجع نفسه. » بنصب زيداما أحسن زيد: و ، زيد برفع زيدنما أحس: كمعرفة الفرق بني

ـ  أما  ) ٣(  العاطفية والعدوى واالندماج، ،وإمناء االستمتاع حباجة إىل املعايشة... كرب األجانبه يف   ذايت هو«ـ االستمتاع ف
 .٧/٨: ص. »والذوقية

 للتعرف على طريقة التعامل مـع الـدرس   بحث من هذا ال١٨:  إىل ص العودة املرجو ، للتكرار ا لإلجياز وتفادي  إيثارا  ) ٤(
 .الكفايات اغوجيااللغوي حسب بيد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 يتجـاوز  النحـو  املتعلم يستوعب أن إتقانه      سيجعل التصور   وذا إن تعامل املنهاج مع النح    
 يف اإلمـساك  هامه يف إسمثل إىل استيعاب دوره احلقيقي؛ والذي يت   ، بقواعد جافة  ذهنه وقضية حش 

 ال نستطيع أن نـدرك      فنحن ، املعىن واملسلك املؤدي إليه    أساس فهو ،باملعىن يف النصوص املدروسة   
  .)١(» الذي تسري عليه هذه اللغةالنظام من نص لغوي دون معرفة باملقصود«

  
 العايل واملستويات املتقدمة لتعليم اللغة العربية للناطقني        م دروس البالغة إال يف التعلي     ر ال حتض 

 إىل مـستوى    ، ألا املسؤول املباشر يف نقل املتعلم من مستوى االستيعاب والتعرف          وذلك ،بغريها
علمني ال ينبغـي     إن تقدميها للمت   إذ ،وال حتيد دروس البالغة عن منهجية تدريس النحو       . االستمتاع

 حفـظ   يتجاوز ، ينبغي تقدميها وفق منهج سلس ومبسط وواضح       بل ، خيضع لإلسهال النظري   أن
 مـدى   وتوسـيع  ، هذه األمور ومنحها قدرة على توضيح املعـاين        استعمال«القواعد النظرية إىل    

 ، وصـقلها  املشاعر والعواطف  وحتريك ، الذوق الفين  وذيب لتأثري، ا وعمق ، التعبري ومجال ،اإلحياء
 .)٢(» الرواج واخللودله مبا يضمن  العمل األديبوإغناء
  
 اليت توحد منط الكتابـة يف اللغـة         فهي ، أسس الدرس اللغوي العريب    من قواعد اإلمالء    د تع
 . مشتركة بني املتحدثني ذه اللغةغوية هوية لوتبين العربية،

 كفايتـه  فإن والنصوص، مرتبطة مبعاين الكلمات    ةوالبالغ و يف النح  ملتعلم وإذا كانت كفاية ا   
 وقواعد ينة، مرتبطة بضبط أصول كتابة األلفاظ وطريقة رمسها وفق وضعيات مع          شكلية ،يف اإلمالء 

  .خمصوصة ينبغي إتقاا
 مـن   فهي داكتيكي، أن تصاحب هذه الكفاية كل مراحل احملتوى الدي        ينبغي ، وألجل ذلك 

 يـزاوج  ، بشكل وظيفي  ا تقدميها كسابقا  وينبغي ،واع الدروس ـندة يف مجيع أ   ـ املمت الكفايات
 على تطبيقها وتقوميهـا كلمـا سـنحت         يزـوالترك ،ا بقواعد نظرية مبسطة   ـبني تقريب أصوهل  

  .الفرصة بذلك
  

                                   
 .٦: بريوت ص. م١٩٨٨/هـ ١٤٠٨. دار النهضة العربية للطباعة والنشر.  النحويالتطبيق ،عبده الراجحي. د  ) ١(
 .٦:ص.  م١٩٨٨مارس . األوىلالطبعة . بريوت. دار العلم للماليني.  والتحليل األديبالبالغة وحاقة،أمحد أب. د  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 للغة العربية للناطقني    داكتيكي من تدريس اخلط ضمن مكونات احملتوى الدي       همة إن الغاية امل  

 أميـا ارتبـاط     مرتبط ، من مكونات الكفاية الثقافية واللغوية     ا أساس ا مكون جعله يف   منتك ،بغريها
 مـن   كـثريا  ويكـون  ، وتذوق اجلمال  امللحوظة يعلم االنتباه ودقة     فاخلط« خرى، األ الكفاياتب

  .)١(»والنظافة واملثابرة، والصرب، والترتيب، ،العادات احلسنة كالنظام
 فهـي   يكتب ما   يع املتعلم ينبغي يستحضرها يف مج     أن ط،ية اخل  وجتدر اإلشارة يف سياق كفا    

 يـضحي   وال ، يراعي دقة األشكال   حبيث ، حياسب نفسه يف مجيع أعماله     إذ ، املمتدة الكفاياتمن  
 يف حامسا ا أصبح مع املناهج النفسية احلديثة أمر      فاخلط ، الدرس إجنازبتناسق اخلط لصاحل السرعة يف      

  .زاته السلوكيةحتديد شخصية املرء وممي
 فجعلته ، وقد تنبهت بعض املناهج التعليمية اخلاصة إىل هذه األمهية اليت حيظى ا درس اخلط             

ا  احاضرحكمـة  أو ، الكتاب على وضع صفحة فيها آية قرآنية   يعتمد ، كل وحدة  فبني ، يف حمتويا 
 مـن  ،ت بديعة يف اخلط    يقدم للمتعلم لوحا   وفيها ،)٢(» روائع اخلط العريب   من« ومساها غريمها، أو

 أن جتعله يقف على أحد مظاهر اإلبداع الفـين  أيضا شأا ومن ،شأا تنمية كفايته يف هذا اجلانب 
  . العريباإلسالمي

 ا قاصـر  يبقى ، إن كل ما ذكر يف حمتوى املنهاج اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها            
 مجاهلـا   وإظهـار  ،ة تسهم يف اكتساب اللغة العربية      مل تصاحبه وسائل فعال    ما ،وبدون تأثري يذكر  

  . وجالهلا
 

 
 مـع  توافقهـا  و تداخلها ل نظرا ، يف منهاج تعليم اللغة العربية     الكفاياتل بني   ـ الفص يصعب

 فحـسب يـروم التوضـيح       إجرائي و الفصل ه  وهذا ، الناطقني بغريها  توى املتعلمني ـتنمية مس 
  .والتفصيل فقط

                                   
 .١٦٥: ص. دمشق. الفكردار .  تدريس اللغة العربيةطرق ،جودت الركايب. د  ) ١(
). األولاملـستوى   (، اللغة العربية للناطقني بغريهاليمكتاب لتع.  الطريق إىل العربية   فنار اإلسالمي، الثقايف قطر   مركز  ) ٢(

 .٢/٢٦/٣٩: ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 إن هذه الوسائل هـي     إذ ، ترتبط وسائل التدريس وطرقه بشكل وثيق باحملتوى الديداكتيكي       

 إىل واـرد  ، عاتقها مهمة حتويل النظري إىل تطبيقي   على وتأخذ ،عارف تبليغ امل  ءاليت تتحمل عب  
 هـذه الوسـائل والطـرق يف        توإذا كان .  فإا حتظى عند املهتمني بعناية بالغة      ولذلك ،ملموس

 تسعى إىل تـوفري     الكفايات غوجيا يف بيدا  فإا ، املباشر تلقني سوى بال  مالبيداغوجيا التقليدية ال ت   
 مهاراته  وتطوير ، على أساس العناية باملتعلم والتركيز عليه      وتقوم ،ف املالئمة للتعلم  الشروط والظرو 

  . عرب إشراكه يف فعل التعلمواإلستراتيجية واملنهجية، ،التواصلية
 ال يستغين عنها الفعل التربوي اخلاص بتعلـيم اللغـة         اليت ، ومن الوسائل األساسية املصاحبة   

  : ذكر اآليتنميك ،العربية للناطقني بغريها
  
 وبـني   وبينـها  ، لبناء تواصل فعال بني املعلم واملتعلمني من جهـة         رئيسة السبورة قناة    د تع

 بشكل  الكفايات وبناء ، تعليمية ناجحة يف تثبيت املفاهيم     لة وسي بوصفها أخرى،املتعلمني من جهة    
  . التواصلية بشكل خاصوالكفاية ،عام

 يعين بالـضرورة    ال ، التعلمية عليميةظيف السبورة يف العملية الت     تو أن وجتدر اإلشارة هنا إىل     
 يقصد به التعامل    بل ، فيها يشرح أو كل ما يقال     تسجيل أو ،نقل كل حمتويات املنهاج يف السبورة     

 كفايـات إن استغالل السبورة إلكساب املتعلم الناطق بغري العربية         . األستاذالواعي معها من لدن     
  : احترام األمور اآلتيةاألستاذ على يفرض ،ومهارات معينة

o   استغالل هذا الفـضاء يف توضـيح   يتم ، يربطه واملنهاج باملتعلمني ااعتبارها فضاًء تواصلي 
 شرح هذه املكونـات بأمثلـة       مع رئيسة، مكوناته ال  وتثبيت ،الكلمات املفاتيح للدرس  
 . ارد إىل امللموسلتجاوز ،توضيحية وأنشطة تقوميية

o  يعطي ، ومجاليتها أمر أساس   ورة السب ظامنااللتزام ب للمتعلمني بـاحترام الكفايـة      ا انطباع 
 . بالذوق واجلمالسا يف أذهام إحساويبين ،املنهجية

o       أحـد  أو حالة اخلطأ يترك للمتعلم      ويف ،هي فسحة للمتعلمني للمشاركة يف بناء الدرس 
 .تهم اللغوية يصححه مبعية مجيع املتعلمني خدمة لكفايمث ،زمالئه ليكتشفه

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  يف  وأثرهـا  ، املتعددة والوسائط جتاهل دور املعلوميات     التقنية يف عصر العوملة و    ا مل يعد ممكن 

 ـذا   رمت ، مجيع مناحي احلياة   يف صاحبها من تأثريات     ا وم عرفية امل فالثورة ،نوعية التعليم خاصة  
 ى يستسلم ويبق  وإما ،أن يقبلها ويسايرها ويطور آلياته     فإما ، إىل أتون التقنيات احلديثة    االتعليم قسر 

 مـع   توافق ال وعدم لتقليد، على مهارام ا   ويطغى ، املتعلمني عرحبيس الوسائل التقليدية فتتبلد مشا    
  .متطلبات العصر

 شأنه أن يـنعش كفايـة       من ، إن توظيف املعلوميات يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها        
 ، نوعا من اجلدة   العربية أنه سيعطي ملنهاج اللغة      كما ، مهارام التفاعلية  وينمي ،ليةاملتعلمني التواص 

 الذكيـة   والـسبورات  والفيديوهات، ، خالل مزيد من استغالل للصور     من ، من التشويق  وكثريا
  . احلديثةالتقنيةوغريها من وسائل 

  
 أجنع الوسائل التعليميـة يف تعلـيم اللغـات          من ، والعبارات  الصور املصاحبة لأللفاظ   عد ت

  . املعاين على متثل وتساعد ، أا تعمل على تكريس دالالت تلك األلفاظ والعباراتذلك ،للمبتدئني
 إىل أا إضافة ، املنهجيوالضبط اعلية، من الفكثريا متنح الدروس    فإا ، أما األشكال اهلندسية  

 يف كثري من اختزال الدرس عرب تقدميه        وتسهم ، ال سيما يف جمال التقومي     فكاراألتساعد على ترتيب    
  . توضيحيةورسوم ،يف خطاطات

 متنح الكثري مـن البـهاء       وهي ، وتشتغل األلوان يف سياق الصور واألشكال اهلندسية نفسه       
 الـذوق،  و على كثري من مس    استغالهلا حسن   ويدل ،والرونق للرسوم واألشكال املوظفة يف املنهاج     

  .  على التحصيلم تشتغل كعامل جدب للمتعلمني وحتفيز هلألا
  

 إـا  بـل  ، املتعلمون يف القسم  اوله ال تقتصر التربية احلديثة على الكتاب املدرسي الذي يتد        
 األسـتاذ   أهم ما ميكن أن يستعني بهومن كفاياته،تستعني بكل ما من شأنه إنعاش قدرات املتعلم و 

 مراجع عربية موازية مناسبة للمستويات      اقتراح ،يف تعميق فهم منهاج اللغة العربية للناطقني بغريها       
 ، أن هذه الكتب من شأا أن حتفز املتعلم على مزيد من االكتـشاف        ذلك ،املتقدمة والتعليم العايل  

 وابن ،ء لغة الضاد؛ كاجلاحظ    إا قد تدفعه إىل اإلبداع واالبتكار بعد اطالعه على أعمال عظما           بل



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .  صادق الرافعيومصطفى ، أمنيوأمحد ، حسنيوطه والتوحيدي، ملقفع،ا
ـ    توى يتعلق بالطرق اليت ميكن استغالهلا لتمرير حم       ا أما فيم   بغـري   اطقني املنهاج للمتعلمني الن

 ،ليمهـا  سحرية ميكـن تع    وصفة أو ، االعتراف بأنه ال توجد طريقة مثلى للتدريس       ينبغي ،العربية
 قـد  إذ ، إىل طبيعة الدروس  وكذلك ، املتعلمني وحاجيام  حوال هناك طرق متنوعة ختضع أل     ولكن

  :ومن أهم ما ميكن اقتراحه يف هذا السياق.  حاجة لذلكاألستاذتتغري تلك الطرق كلما رأى 
  

 بني أو ،ميذ املدرس والتال   بني املناقشة« إما بــ    يكون ، يف التعليم  ملعروفة الطرق ا  من و وه
 أو ، معلومـات جلـب  أو م، مكتسباتشخيص أو ،التالميذ أنفسهم قصد حتفيزهم على املشاركة   

 األساليب التعليمية الفعالة    من وهو ،)١(»م التفاعل بينه  إثارة أو يكتشفون معارف وحقائق؛     جعلهم
 والثقة ،حترام االختالف  لديه قيم التسامح وا    تعزز ، لدى املتعلم  وإستراتيجية ،يف بناء كفاية تواصلية   

  . النفسيف
 وتـشخيص  ، واإلرشـاد  جيـه  قسمني؛ حوار عمودي يعتمد على التو       وينقسم احلوار إىل  

 عـن   والتعـبري  ، املتعلمني ني أسلوب املناقشة احلرة ب    ى أفقي يعتمد عل   وحوار ،املكتسبات وتقوميها 
 .)٢( املعلوماتتبادلاآلراء و
  

 يتم احتـرام    فعربها ، عادلة يف التربية احلديثة    طريقة ، بني املتعلمني  رديةالفروق الف  إن مراعاة   
 املـتعلم  د ذا تعوهي ، خصائص املتعلم وظروفهمراعاة و وهأال الكفايات،أهم مبدأ يف بيداغوجيا    

٣(» مصدر وغاية للمنهاج الدراسيوأنه... حمور النشاط التعلمي(.  
 التمركز حول ذاتـه     عوض ، تسليط الضوء على املتعلمني    من ،يقة ذه الطر  األستاذ ويتمكن  

 ينتقل إىل تنمية قدرات املتعلمني بل ، احملتوى وتبليغ يبقى مهه الوحيد ه    فال ، احملتوى التعليمي  على أو
 مـن  والـتخلص  ، ينمي لديهم القدرة على التعلم الذايت واالبتكـار  ما وهو ،كلٌّ حسب مؤهالته  

  .فرض الذات داخل الفصلاخلوف والقلق من عدم 

                                   
 .٣٠٧: ص. الكفايات بيداغوجيا ، غريبعبدالكرمي  ) ١(
 .٣٠٧: ص ، نفسهاملرجع  ) ٢(
 .١٩٩: ص ، نفسهاملرجع  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 واستحضار ، استثارة خمزونه  قصد ، دف هذه الطريقة إىل وضع املتعلم يف مشكالت تربوية        

 يف سـواء  ،والغاية من ذلك هي تعويده على االستعانة بكل ما تعلمه.  حلل تلك املشكالت  كفاياته
ـ  ولذلك ،ا يف حياته   يواجهه اليت من الوضعيات الصعبة     للخروج خارجه، أوالفصل    خـرباء   رى ي

 على فلسفة تسعى إىل حتقيق أعلى درجة من تكيـف           يتأسس ، حل املشكالت  أسلوب«التربية أن   
  .)١(»الكفايات املسعى الذي تنشده وهونفس ،الفرد مع حميطه


 
 أهدافهوتراعي ،هلا الدرس من مشكلة يدور حواالنطالق . 
 على شكل سؤال ينبغي البحث عن إجابتهطرحها . 
 مستوى املتعلمني يف عرض املشكلةمراعاة . 
 املشكلة جديدة مل يسبق التطرق إليهاتكون أن . 
 الفروق بني املتعلمنيوتراعي ، تنضبط للزمن املخصص هلاأن . 
 معينةكفايات لها يكتسب املتعلم بعد حأن . 
  

 ، على العمل اجلماعي   يعتمد ، للناطقني بغريها  ية العرب اللغة تعليم    يف املمكنة الطرق   أحد و وه
 إىل تنميـة الكفايـة التواصـلية        ويهـدف  ، على مشروع تشاركي بني املـتعلمني      االشتغال أو

ـ      وتعزيز ، بينهم اون خالل تنمية حس التع    من ، املتعلمني د عن ستراتيجيةواإل ول  قـيم احلـوار وقب
  .االختالف
  

 إىل  ـدف  ، وهي عبارة عن عروض ينجزها املتعلمون يف اية كل مكـون علـى حـدة              
 تسعى إىل تطـوير     أا كما ، يف اللغة العربية    املعريف م رصيده وتنمية ،إشراكهم يف العملية التعلمية   

 مـن خـالل     راتيجيةسـت  كفايتهم اإل  وتطوير ، التواصلية من خالل إلقاء تلك العروض      كفايتهم
  . آرائهم فيهاوإبداء ،اكتسام قدرة على التفاعل مع أسئلة زمالئهم

                                   
 .٣٣٥: ص ، نفسهاملرجع  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 ، كله للمنهج أو ، جوانبه أحد أو ، ملختلف مواقف التعلم   وعالج ، تشخيص عملية و التقومي ه 

 ا، التقومي عموم  يمكِّن«و.  قبل ن التعليمية املتفق عليها م    دافيف ضوء األه   وذلك ، عناصره أحد أو
 وبذلك يعطـي لألسـتاذ فرصـة        ،)١(» داخل ازوءة التعليمية   والضعف معرفة مواطن القوة     من

 ، يف حتقيق األهداف املوضوعة من قبـل       وطرقه ووسائله، ،للوقوف على مدى جناح حمتوى املنهاج     
 وتدارك ما ضـعف مـن       وإصالح ، النظر فيها  أوالعادة ، فيها لقوةيخ جوانب ا   لتعزيزها وترس  إما

  . جزئياا
 ا، تعليميفًا ترليس ، وحضور التقومي يف منهاج تعليم اللغة العربية اخلاص بالناطقني بغري العربية         

ىل  إدائمـا  حتتـاج  والـيت  ، تتضمن جمموعة من املهاراتاليت الكفايات، إنه من أساسيات بناء  بل
وذا ميكـن القـول     . املشروعات وإجناز ، املتعلم على حل املشكالت    ملساعدة ، والتعديل طويرالت

 كونـات  بالنسبة إىل مجيـع م  لراجعة ا التغذية« وهو ، التقومي له دور أساسي وحاسم     إن: باطمئنان
  .)٢(»العملية التربوية


 

 تستمد وجودها من الفعل واملمارسة؛ وألجل ذلك فإن تقوميها جيب       الكفايات من املعلوم أن    
  اأن يكون تقومي ا تكويني م أداء املتعلم من خالل قدرتـه علـى الـتحكم يف              أي ا، وتأهيليأن نقو 

 وحلول، والقرارات، والتحدث، ة،والقراء ،الكتابة (امللموسالوضعيات العامة اليت تظهر يف األداء       
  ...).واإلجنازات

 يف طريقـة تقدميـه      إال ، وال حييد تقومي منهاج تعليم اللغة العربية عن غريه مـن املنـاهج            
  : وميكننا حصر أنواع التقومي يف ثالثة أنواع هي.  حتصيلهوأسلوب ،للمتعلمني
  

 أجل احلصول على بيانات ومعلومـات  من ،دريس التة نقوم به يف مستهل عملي    إجراء« و وه

                                   
 النجـاح   مطبعة ، التربية مل عا منشورات ، تقومي جودة تكوينها   وأساليب الكفايات، إستراتيجيات ، غريب عبدالكرمي  ) ١(

 .١٩٤: ص ، البيضاءالدار ،اجلديدة
 .٥٤٥ م،١٩٨٠ الثانية الطبعة املصرية، و األجنلمكتبة ، النفس التربويعلم ، صادقآمال. ود حطب، وفؤاد أب. د  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 التالميـذ الـسابقة والـضرورية لتحقيـق         ومواقف ، وقدرات وميوالت ومعارف   كفاياتحول  
 فإن غايته هي اكتـشاف قابليـة        ولذلك ،)١(» التعليمية وحدة املنشودة يف ال   الكفايات/ األهداف
  .سيدرسونه يف اال الذي كفايام و مستواهم املعريفوكذا ، إقباهلم على الدرسونسبة ،املتعلمني

 وذلـك  ، وال مناص يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من اعتماد هذا التقومي التشخيصي         
 مـع  ومواءمته إجنازه، ما ميكنهم لى عوالتعرف ، املتعلمنيكفاياتألنه يسهم بشكل كبري يف ضبط   

 أخـذ   أيـضا  وفيـه  ،ى التفاعل مع الدروس    هذا احترام لقدرم وطاقتهم عل     ويف ،الدرس اجلديد 
  . لديهمالكفايات وربط السابق بالالحق من بتذكريهم ،بيدهم

ـ   نقسم وي  diagnostique( وصـفي  تـشخيص «: ني هذا التقـومي إىل قـسمني أساس

descriptif(، وتـشخيص  ...  التالميـذ  رات إىل حتديد مواطن الضعف يف معارف ومها       ويسعى
  .)٢(» تشخيص أسباب التعثروهدفه ،)diagnostique étiologique(األسباب 
 ، من مراحل التدرج يف الدرس     أوىل مرحلة   هي ، مهمة التقومي التشخيصي   أن ، إذن جليا و يبد

 مجيـع  وتـوفري  ، لوضع مجيع االحتمـاالت    مني املتعل كفايات ميكن لألستاذ أن جيس نبض       فعربها
  . املنشودةالكفاياتالوسائل والطرق لبلوغ 

 ال أنـه  ، اللغويةايات التشخيصي يف املستويات املتقدمة من تعلم الكف  قوميذج هذا الت   ومن منا 
 دون ، احلـذف فيهمـا    وحاالت وأنواعهما، رب،ميكن لألستاذ أن يتقدم يف شرح درس املبتدأ واخل        
 فمـن  ، وخصائصهااالمسية معرفة باجلملة ودون ،تقومي تشخيصي شامل لدرس اجلملة وشبه اجلملة 

  .قي أن ننتقل باملتعلم إىل دراسة الفروع قبل ضبطه لألصولغري املنط
  

 إىل ويهـدف  ، التعلميـة يـة  للعملية التعليم مصاحبا ويكون ، التقومي التكويين  أيضا ويسمى  
 مـواطن الـصعوبة الـيت       واكتشاف ، املتعلم واملدرس حول درجة التحكم احملصل عليها       إخبار«

 سريورة متكنه من متابعة     إستراتيجيات بغرض جعله يكتشف     وذلك ،تعلمهيصادفها التلميذ خالل    
   .)٣(»التعلم يف شكله التصاعدي

                                   
 .١٩٩: ص ، تقومي جودة تكوينهاوأساليب الكفايات، إستراتيجيات يب، غرعبدالكرمي  ) ١(
 .٢٠٠/٢٠١: ص.  نفسهاملرجع  ) ٢(
 .٢٠١: ص.  نفسهاملرجع  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 بوضع اإلصبع على اخللل يف مراحل معينـة         تم ، خاصية مرحلية بنائية   له ، فهذا التقومي إذن  
  .ها وتطويربإصالحها أو ، بتعزيزهاإما ، املتعلم املكتسبةكفايات جس نبض قصد ،من الدرس

 التقومي التكويين عنصر أساس يف تعليم اللغة العربية         أن يف هذا السياق من التذكري       ناص وال م 
 املعيار األساس يف ضـبط      ألنه ، عنه يف مجيع مراحل الدروس     الستغناء ميكن ا  وال ،للناطقني بغريها 
  . الكفايات يف تطوير هشاشته أوفعالية املنهاج 
 يـسمح  أنه ،تقومي التكويين ملنهاج اللغة العربية للناطقني بغريها ال قدمها اليت ي  إلجيابيات فمن ا 

 يسمح بالوقوف يف كل مرحلـة مـن مراحلـها     ما وهو ،بتقسيم الدروس وبنائها بشكل تدرجيي    
  . املطلوبةالكفاياتوتقومي 
  . جزئياستنتاج يعقبها ، تقسيمه إىل وحدات صغريةميكننا ، ذلك أننا يف درس العددمنوذج و

: من جهة معيار الكـم    ( املرحلة الثانية أمناطه     ويف ، نناقش تعريف العدد   األوىل وحدةال ففي  
 املرحلة الثالثـة نتطـرق إىل       ويف ،) ترتييب يدل على رتبة املعدود     –كمي يدل على مقدار املعدود      

ويف املرحلـة   )  حالة احليـاد   – حالة التخالف    –حالة التطابق   (أشكال العالقة بني العدد واملعدود      
 اجلزئـي   تقـومي وذا التوزيع يساعدنا هـذا ال     ).  رتبته -صيغته  (لرابعة يتم مناقشة العدد الترتييب      ا

  . وضع تقومي تكويين لكل مرحلة على حدةعلى ،للدرس
 يف كل مرحلة علـى مـدى        وبالوقوف ، بتأطري النص من جهة    يسمح يم أن هذا التقس   كما

  . املنشودةالكفاياتالتمكن من 
  

 ، اليت اتصف به سـابقه     ئية صفة الشمول عكس صفة اجلز     له ، مراحل بناء الدرس   آخر و وه
  . )١(» التعلم الذي يتوخاه املنهاجقق يرمي إىل احلكم على درجة حتإجراء« وهو

 عـرب  ، إىل خدمة الكفاية التواصـلية يهدف فوي، هذا التقومي بني تقومي ش     اوج وينبغي أن يز  
 ويـة،  الثقافية واللغ  الكفايات كتايب يهدف إىل خدمة      وتقومي ،ستماعتفعيل مهارات التحدث واال   

  . تفعيل مهارة القراءة والكتابةعرب واإلستراتيجية، واملنهجية،
 يف كـل  بـل  درس، ولكن ليس يف الأيضا ا يكون ائي قد التقومي   أن وجتدر اإلشارة هنا إىل     

  .  حتقيقهاعدم أو حتقيق األهداف  للتأكد منوذلك ، اية السنة الدراسيةيف أو ة،وحد
                                   

 .٢٠٣: ص.  نفسهاملرجع  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  




 

 تعكس قدرة أداء التالميذ يف كفاءة معينةأن . 
 ومناسـبة  األخطـاء،  وسليمة مـن     وسهلة ، دقيقة ضحة أسئلة التقومي وا    تكون لغة  ن أ 

 . إليهملوجهة استوىللم
 ًاملخصصة لالختبارزمنية مع املدة الا أن يكون حجم أسئلة التقومي متكافئ . 
 بني التالميذ الـذين حتقـق   وتفصل ، أسئلة التقومي الفروق الفردية بني املتعلمني    تراعي أن 

 . هذا املعيارفيهم الذين مل يتحقق لئك واو ،فيهم معيار الكفاية
 تفاعلـها مـع     ومدى ، من خالله قياس كل كفاية     يتم ، يتم وضع سلم دقيق للتنقيط     أن 

 .خرى األالكفايات
 

 العناصر املباشـرة    على ،ريها ال ينحصر تأليف املنهاج اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغ         
 ، الثقافية واللغوية والتواصلية واملنهجية الكفاية من شأا أن ختدم      واليت ،اليت تركز على احملتوى فقط    

 وقـع كـبري يف اكتـساب الكفايـة     هلا ، غري مباشرةأخرى إن تأليفه ينبغي أن يراعي عناصر        بل
  .  عند املتعلمنيستراتيجيةاإل

 أو ، العربية من خالل املنـهاج     بغري متريرها إىل املتعلم الناطق      يتم كار،األف جمموعة من    فهناك
 سفري للغـة    أحسن األفكار، ينبغي احلرص على أن تكون تلك        ولذلك ، خالل طريقة التدريس   من

  . واملسلمنياإلسالم صد املغرضة بنار اإلشاعات ا اكتوى مرارالذي ،العربية ولإلسالم عند األجنيب


 

       والتزمت و الغل وحتارب ، والفكري واللغوي ،نصوص تتبىن مفهوم التسامح جبميع أشكاله الديين 
  .واإلقصاء

      تكـون   الـيت « من مسات العقلية املتحررة      وغريها ،نصوص تبني أمهية احترام ثقافة االختالف 
 إىل مجيع احلقائق مهما كـان      وااللتفات نظر، ال تقية يف االستماع إىل وجها    لديها الرغبة احلقي  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

كل ذلك دومنا حتيز    .  جبواز الوقوع يف اخلطأ    تراف مجيع االحتماالت واالع   وحساب ،مصدرها
  .»)١(آخر على حساب احتمال أو حقيقة أوإىل جانب 

 تعرب عن ثقافة حقوق اإلنسان والدميقراطيةنصوص .  
   اللغـة،  و ،الدين( إقصاء لآلخر    أي أو تزمت، أوة اهلوية العربية دون مغاالة      نصوص تبني طبيع 

  ).التقاليدو
  والثقة بالنفسواالستقامة ، عن التشبع بروح احلوار والسلوك املتحضرتعربنصوص .  
      أن تعرب عن إحساس راٍق باجلمال والعناية        ينبغي ،األشكال اهلندسية والصور املوظفة يف املنهاج 

ففي مزج منهاج اللغة    .  ذلك من شأنه أن يعرب عن حقيقة اإلنسان العريب واملسلم          نأل ،بالذوق
  . واجلمالتعة بني الفائدة واملمزج ،العربية للناطقني بغريها املعرفة والذوق

    م يف   املنهاج وينبغي أن يضع مؤلفم حسباأ   إن  بـل  ، يف العربية فحـسب    ا ال يقدمون درس 
 يب، األد و والـذوقي،  واخللقـي،  ، الفكري توىبغريها ميتد إىل املس    لناطقنيتعليم لغة الضاد ل   

 معقـول ال  ر بقدوالتركيز ديانة، أو إىل أي ثقافة ءة ينبغي تفادي كل ما من شأنه اإلسا  ولذلك
 كتلك الداعية إىل العفة     وخلقه؛ تنهض باإلنسان    اليت اإلسالميةإفراط فيه وال تفريط على القيم       

  . وغريها والتكافل ناووالعدل والصدق والتع
 مناهج تالئمه من الناحية العمرية     إجناز ب وذلك ، العربية بغري احترام ذكاء املتعلم الناطق      ضرورة ، 

  .أيضا والثقافية واللغوية،

                                   
 الكويـت،  ،والفنون و األدب الوطين للثقافة الس ،سلسلة عامل املعرفة.  تربوية معاصرة فلسفات ،سعيد إمساعيل . د  ) ١(

 .٩٨: ص ،م١٩٩٥ويوني/ هـ١٤١٦ حمرم ،١٩٨ العدد



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 



 

    ـ  رغم على ، إنساين صرف  عمل ،ليم اللغة العربية للناطقني بغريها    إن العناية مبنهاج تع  ا م
 .وأكادميية صبغة لسانية نيكتسيه م

      على منهاج اللغة العربية اخلـاص       يفرض ،إن تطور الدراسات التربوية واملناهج التعليمية 
 لـذي يف ا  التطور املعر  ملسايرة ، وآلياته ته فلسف تطوير ،بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها    

 .يتجه إليه العامل
       جهت إىل بعض الكتب اخلاصة بتعلـيم        واليت ،إن الرؤية النقدية اليت تبناها هذا البحثو 

 األول إا رؤية هدفها بل اهلدم، أو النقد السليب    ية لغا ليست ،اللغة العربية للناطقني بغريها   
 . القائم على األسس العلميةواحلوار ، البناءوالنقد التفاعل، وه
   تكن  مل ، اليت قدمت حول بعض مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها          امللحوظاتإن 

 أوجـه  من أجل معرفة أيضا إا كانت بل ،بغرض اكتشاف مواطن الضعف واخللل فقط 
 .  وتطويرها يف مناهج مستقبلية قادمةلتأكيدها ،القوة
         من اقتنـاع    ينطلق ،ية للناطقني بغريها  إن مناقشة عناصر بعينها يف منهاج تعليم اللغة العرب 

 مصفاته الـيت تؤسـس   فهي ، تلك العناصر هي مربط الفرس يف هذا املنهاج     أن وهو ،تام
 . التقومي فيهوعناصر ، بنائه ووسائله وطرقهوطريقة ،حملتوياته

       يرجع باألساس إىل ما تقدمه هذه البيداغوجيا        الكفاياتإن االعتماد على رؤية بيداغوجيا 
 جيعله حمور العملية    ولكنه ، تصور فلسفي ال يلغي املتعلم     وفق املنهاج، يف بناء    جيابياتإمن  

  . وخرباته وخصائصه، وظروفه، اته، حاجيع يتكيف املنهاج مإذ لمية،التعليمية التع
         الً ح ليس الكفايات،إن املنهاج احلديث املبين على رؤية بيداغوجيا ملشكل تعليم   ا سحري 

 مع طبيعة التطور    يتماشى ، حديث غوجي مقترح بيدا  ولكنه ، بغريها لناطقنياللغة العربية ل  
 تعليم جيد يقوم علـى      يف ، إنه يكرس أحد حقوق اإلنسان األساسية      إذ ،اإلنساين العاملي 

 ، يف صلب العملية التعليمية    ه يتعلم؟ وذلك بدجم   وكيف ،أساس مساعدة املتعلم كي يتعلم    
  .االستفادة منها يف احلياة اليومية واملواقف املختلفة على وقادرا ، فيهاا مشاركًوجعله



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 

 
 الكرمي برواية ورشالقرآن .  
 مادة ،٢ مج ، الفكردار م،١٩٩٤: بريوت. ٣ ط ، العربلسان ،ابن منظور ج. 
 مـارس  . ألوىلاالطبعـة   . بـريوت . دار العلم للماليني  .  والتحليل األديب  البالغة وحاقة،أمحد أب . د

 .م١٩٨٨
 ا       . متام حسان . د دراسات يف تعليم العربية    سلسلة ،التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني  .

 . م١٩٨٤/هـ ١٤٠٤.ملكرمةمعهد اللغة العربية مكة ا.  العايل جامعة أم القرىليموزارة التع
 راتب اجلامعية  دار ،اطقني بالفرنسية  العربية للن  كلم وت تعلم ونصري،أدوار أب : ذ. ونصري مجيل أب  .د ، 

 .م٢٠٠٦ األوىل الطبعة لبنان،
 دمشق. كردار الف. العربية اللغة س تدريطرق ،جودت الركايب. د . 
   دار اجليـل  . إميل يعقوب. د: إشراف ، الثقافية العامةاملوسوعة ، العروض والقافية  علم األمسر،راجي

  . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦بريوت 
 م١٩٧٧ الكويت، طبوعات، املوكالة ، البحث العلمياهجمن ، بدويالرمحنعبد. 
 االناطقني اللغة العربية لغري    دروس الرحيم،عبد. ف: د ، اجلامعـة  ، امللـك فهـد الوطنيـة   مكتبة 

 . الكتابمقدمة ،هــ١٤١٨ الثاين اجلزء ، املنورةاملدينة اإلسالمية،
 عامل التربية  منشورات ،جودة تكوينها  تقومي   اليب وأس الكفايات إستراتيجيات ، غريب الكرميعبد. د ، 

 .م٢٠٠٣ الثالثة الطبعة ، النجاح اجلديدة الدار البيضاءمطبعة
 الـدار  ، النجـاح اجلديـدة    مطبعة ، منشورات عامل التربية   الكفايات بيداغوجيا ، غريب الكرميعبد 

 .م٢٠٠٤ اخلامسة الطبعة ،البيضاء
 فضل فرج سيدال. ود ،علي حممد الفقي. ود ، عمر متام حسان . ود ، العبادي الكرميعبداهللا بن عبد  . د 

 بغريهـا   لنـاطقني  العربيـة ل   تعليمرياض صاحل جرتريل    . ود ، سليم احلافظعبدالواحد عبد . ود ،اهللا
وحدة البحوث  - اللغة العربية  معهد ، أم القرى  جامعة ، فهد الوطنية  لك امل مكتبة ،)الكتاب األساسي (

 .األولالقسم /  اخلامساجلزء ،ثالثة الالطبعة ،م٢٠٠٨/ هــ١٤٢٩ ،واملناهج
 علـي  . ود ،متام حسان عمـر   . ود ، العبادي بدالكرمي بن ع  داهللاعب. ود ، سليمان اجلربوع  اهللاعبد. د

 هـا تعليم العربيـة للنـاطقني بغري     . رشدي أمحد طعيمة  . ود ،حممود كامل الناقة  . ود ،حممد الفقي 
وحدة البحوث  - اللغة العربية  معهد ، أم القرى  جامعة ، امللك فهد الوطنية   مكتبة ،)الكتاب األساسي (

 .ب الكتاتقدمي األول،اجلزء .  الثالثةالطبعة ،م٢٠٠٨/ هــ١٤٢٩ ،واملناهج



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ضة مصر دار ، الّلغةعلم ، وايفالواحدعلي عبد السابعةالطبعة م،١٩٧٢ . 
 ـ ١٤٠٨.  للطباعة والنـشر   لعربيةدار النهضة ا  .  النحوي التطبيق ، الراجحي بدهع. د . م١٩٨٨/هـ

  .بريوت
 الثانيـة   الطبعـة  املصرية، و األجنل مكتبة لتربوي، النفس ا  علم ،آمال صادق . ودة وحطب،فؤاد أب . د 

 .م١٩٨٠
   األوىل، الطبعة ، جديدة لونان  طبعة ، لبنان بريوت ، الكتب العلمية  دار ،الفريوزابادي القاموس احمليط 

 .األول اجلزء ،م١٩٩٥/ هـ١٤١٥
  الكرميعبـد : تعريب وتوضيب). سوسيوبنائية الالكفايات. (كفايات لل عميق حنوفهم ،فيليب جونايري 

. ١الطبعـة  . مطبعـة النجـاح اجلديـدة   . ربيـة منشورات عامل الت. خلطايبغريب ـ عز الدين ا 
 .  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ا   دروس الرحيم،عبد. ف: د اجلامعـة  ، امللـك فهـد الوطنيـة   مكتبة ، اللغة العربية لغري الناطقني 
 . الكتابمقدمة ،هــ١٤١٨ الثاين اجلزء ، املنورةملدينةا اإلسالمية،

 مادة ،٢ ج القاهرة،.  الوسيطاملعجم ،جممع الّلغة العربية ج. 
  الطبعـة  سـورية،  ، الشرق العـريب دار ، العربية وحنوها وصرفهاأصوات يف احمليط ،حممد األنطاكي 

 .األول اجلزء ،الثالثة
 سلـسلة  منشورات ، أجل تأسيس علمي للمنهاج املندمجمن ،م يف التعلي  الكفايات ،حممد الدريج . د 

 .م٢٠٠٣ أكتوبر ، البيضاءالدار ، النجاح اجلديدةمطبعة ،املعرفة للجميع
     املـستوى الثالـث   (الطريق إىل العربية    ،   فنار وقاف القطرية لأل  ئة اهلي اإلسالمي،مركز قطر الثقايف(، 

 .  لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاكتاب
 
 لس ،سلسلة عامل املعرفة  . صرة تربوية معا  فلسفات ،سعيد إمساعيل . دالوطين للثقافة والفنـون و      ا 

 .م١٩٩٥يونيو/ هـ ١٤١٦ حمرم ،١٩٨ العدد الكويت، ،األدب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
 

 
  مستهيلسعـيد خبيت . أ

  العاملةقق لغوي يف وزارة القوى مد
 سلطنة عمان

 
 مل يعد يتسع للطرائق واألساليب التقليدية يف وصـف          ريها تعليم اللغة العربية للناطقني بغ     إن

 بات من الضرورة مبكان فسح اال واسعا للنظر جيـدا إىل            وقد العريب، واللغة العربية وتعلم النح   
 واكتساا  تعليمهالوصف اللغات مما يسهل عملية       متباينة   طرٍق من   أورثته وما ،مناهج اللغة احلديثة  

 هذا البحث العِجل أريد أن أفحص أحد هـذه          ويف ، اللغة أنفسهم وطالا األجانب    بناءمن قبل أ  
 نتائجها املنضبطة الـيت  واستثمار ،املناهج اللسانية احلديثة لتوظيفها يف تعليم العربية للناطقني بغريها    

 للناس يف شكل جديد مناسـب       وتقدميها ،الغرب يف تعليم لغتنا العربية    توصل إليها علماء اللغة يف      
  .ومتوافق مع وسائل علم اللغة احلديث ومناهجه املطورة

 على املنهج التوليدي التحويلي ملا أحدثته هذه النظرية اللسانية من ثورة يف             ر وقع االختيا  ولقد
 املنـهج  هـذا  قرب ولشدة ،قطار العامل وشغلت اللسانيني يف كل أ    الدنياعلم اللغة احلديث مألت     

اللساين مما جاء به اخلليل وسيبويه إذ تشري اآلثار إىل اتصال رائد املنهج التوليدي التحويلي نـاعوم               
  . اللغة العربيةيف و النحيدرس و العريب يف طور من أطواره العلمية وهالنحوتشومسكي ب
:  التحويلي مهاالتوليدي و النح الضوء يف هذا البحث على مصطلحني من مصطلحات      سأسلط
 استثمارمها يف التطبيـق     حماوال ، ومصطلح التحويل النحوي   ة العميقة والبنية السطحي   ةمصطلح البني 

ـ  ة باإلحصاء اللغوي اجلملمستهدفًا ،العملي على سورة البقرة    وف املنسوخة يف هذه الـسورة للوق
 بعدها اخلروج حبقيبـٍة     ميكننا ، العربية على نتائج لغوية معينة ختص هذا الشكل من أشكال اجلملة         

تدريبيٍة يتعرض هلا املتعلم للغة متكنه من توظيف هذا الشكل من أشكال اجلملـة حتـدثًا وقـراءةً                  
  .وكتابةً

 أحصيت اجلمل املنسوخة فيها فكانت علـى        وقد ،» البقرة سورة« فهي   القرآنية سورة ال أما



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 بلغت اجلمل املنسوخة حرفيـا مئـةً        وقد ا،وخة فعلي  املنسوخة حرفيا واجلمل املنس    لاجلم: قسمني
 نـصف عـدد اجلمـل    أي ، اجلمل املنسوخة فعليا ثنتني ومثانني مجلةًوبلغت ،ومثانيةً وأربعني مجلةً 

 شك  وال ، مجلةً ني اجلمل املنسوخة بقسميها يف سورة البقرة مئتني وثالث        فمجموع ا،املنسوخة حرفي 
   ا يف ال     اأن اجلملة املنسوخة حرفيضعف عدد اجلمل املنـسوخة      بلغت فقد   سورة كانت أكثر شيوع 

 وهذه ، التوكيدية والبالغية اليت غنيت ا سورة البقرة       سياقات علة هذا الشيوع كثرة ال     ورمبا ،فعليا
  .وهي أم حروف النسخ) إنّ(السياقات اعتمدت بشكل أساس على حرف التوكيد 

 التحويلي وطرائقـه يف حتليـل       دي حول املنهج التولي    هذا البحث على مقدمة نظرية     سيقوم
 ا الدراسة وهي تعاجل أشكال اجلملة       جت اإلحصائية اليت خر   للجداول دراسةٌ حتليلية    تليها ،اجلملة

  .العربية املنسوخة يف سورة البقرة
 

ـ  ، مصطلح اجلملة يف تعريف هذا املـصطلح      تناولت والبحوث اليت    راسات الد تباينت  يسول
 كالم بـني املقـصود بـال      اء تفريق القدم  بداياتذلك حديثًا بل يعود هذا االختالف والتباين إىل         

 حتـدث   وإمنا )١(واجلملة وهل مها شيٌء واحد؟ واجلدير بالذكر أن سيبويه مل يذكر مصطلح اجلملة            
 ، كـذب  ومـستقيم  وحمـال،  ،مستقيم حسن : عن مصطلح الكالم وحدده من وجهة الداللة إىل       

 يف موضع آخر عن عملية اإلسناد يف اجلملـة واملـسند            وحتدث ،)٢( كذب وحمال ، قبيح يمومستق
  .)٣( إليهسندوامل

 الرضـي  أمـا  ،)٥( الزخمـشري يف املفـصل  وكذلك )٤( ابن جين بني الكالم واجلملة  وساوى
عية  ال يدخل يف تب    مستقلٌّ وهو ، فقد فرق بينهما مشريا إىل أن الكالم أخص من اجلملة          ستراباذياإل

ـ وجعل أخرى،وحدٍة لغويٍة    جبملـة الـشرط ومجلـة    الًث اجلملة غري مستقلٍة كاستقالل الكالم مم

                                   
سواء باملعىن االصـطالحي أم بـاملعىن       ) اجلملة(تقرأت كتاب سيبويه حبثًا عن كلمة       «: يقول الدكتور حممد محاسة     ) ١(

 .٢١بناء اجلملة العربية، حممد محاسة، حاشية : انظر. »اللغوي فلم أهتد إليها قط
 .١/٢٥الكتاب : نظرا  ) ٢(
 .١/٢٣املرجع نفسه   ) ٣(
 .٣٢، ١/١٧اخلصائص : انظر  ) ٤(
 .١/٢٥املفصل : انظر  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 كل  ألا ، بل هي أعم منه    ما فاجلملة عندمها ليست كال    ؛)٢( تبعه يف ذلك ابن هشام     وقد ،)١(القسم
 يف  الًى مـستق   إسناٍد يؤدي معن   كل و حني أن الكالم ه    يف ،إسناٍد يؤدي معنى غري مستقلٍّ يف ذاته      

  . كالٍم مجلةٌ وليس ينعكسفكل ،ذاته
 ،الً يف السياقات اللغوية ال خيرج من أن يكون إسنادا يؤدي معنى مـستق ا فإن مثة إسناد   وعليه

ـ   الً معنى مـستق   دي ال يؤ  إسنادا أو ، الكالم إذن و منه فه  أكرب يدخل يف سياق إسناٍد      وال  ه يف ذات
 وظيفة  تؤدي )٣( حينئٍذ وحدةً إسناديةً وظيفيةً    ويسمى اجلملة، ونه فه  م أكرب يف إسناٍد    الًويكون داخ 

  .جلملةاملفرد يف ا
 يعد خافيا كيف أن بناء اجلملة العربية أضحى أداةً فاعلةً تعني على تبني مظاهر اإلبـداع                 ومل

ائيـة   باملقومـات البن   ومتأثرةً قد بدت بوضوح مؤثرةً      ملةالفين يف نتاج الشعراء؛ ذلك أن بنية اجل       
 إن بناء اجلملة ميثل حلمـة    بل ،للقصيدة العربية وهي الوزن والقافية ونسج البيت والغرض الشعري        

 رأي الـدكتور حممـد      دواحدة مع البناء الشعري فهما كاجلسد الواحد يف شكل قصيدة على ح           
  . يف الشعر العريبملةمحاسة يف كتابه اجل

 غايـات بحث منهجيةً علميةً تقف عنـد        هذه الدراسة جيعل لل    يف حتديد مصطلح اجلملة     إن
 البحث العلمية وتؤطره بإطاره البحثي يف مقاصد حبثيٍة حمددٍة؛ لذلك فإن حتديد مصطلح اجلملة يف              

 يستبعد ما   التحويلي و نظرية النح  ت وإجراءام يف تطبيقا   يليني لدى التحو  املتداولهذا العمل وفق    
 ألنين ال   وذلك ، اليوم التداوليةخلطاب واملمارسات    يف جمال حتليل ا    ع مصطلح اجلملة من توس    ملهحي

 ، عن إطارها البحثي املنصب على القضايا اللسانية التحويلية للجملـة          رج الدراسة أن خت   ذهأريد هل 
 يف املدونة يف هذا العمل بعيدا عن مفهوم اجلملـة      اا أن تبقى معاجلات بنية اجلملة وتطبيق      أود كما

 فكرية وفلسفية ونفسية تزج بالباحث إىل دراسة        أخرى امل عو اري درسه  الذي يث  التداويليف احلقل   
  .ا ونفسيا وسياسيا الشعري اجتماعينصما حييط بال

 العلميـة   عنايـة  وال مام من االهت  ا الدراسات التوليدية التحويلية أخذت قسطًا وافر       يف واجلملة
 وهم يوظفـون كافـة   يليدي التحوذلك أا حمور الدرس اللغوي كما يرى أصحاب املنهج التولي       

                                   
 .١/٨شرح الكافية : انظر  ) ١(
 .٢/٤٢مغين اللبيب عن كتب األعاريب : انظر  ) ٢(
 .٩٦رابح بومعزة، التحويل يف النحو العريب   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هـي « عندهم فاجلملة ،ممارسات النظرية وتطبيقاا ومصطلحاا لتمييز اجلملة وتفسريها ودراستها   
 كل القواعد التحويلية بقوانينـها الباطنيـة واملفرداتيـة          إن ، ذاا حويلية القواعد الت  تجهكل ما تن  

 التراكيـب الـيت   فإن ،ملة وفرزها عن الالمجلة  والتحويلية واملورفيمية الصوتية مسخرة لتعريف اجل     
  .)١(»مجل يه) مبراحلها األربع (يلية القواعد التحواتنتجه

 
 جلهود بـا  مرورا ، تعددت املناهج والنظريات املشتغلة باللغة منذ اجلهود اليونانية واهلندية         لقد

اف ــد اكتش ــىل التحول الكبري يف الدراسات اللغوية الذي تفجر بع         إ الًوصو ،العربية القدمية 
املبعوث آنذاك إىل بالد  W. Jones على يد القاضي الربيطاين وليام جونز نسكريتيةة الســاللغ

 ، يعرف بفقـه اللغـة     ما أو ، واملقارنة ية اللغوية التارخي  الدراسات فتح الباب لبدء     ما وهو )٢(البنغال
 اللغة على يد العامل اللغوي السويـسري فردينانـد دي          علم أوهور اللسانيات احلديثة     إىل ظ  انتهاًء

 الضوء على مدرسـتني يف علـم اللغـة احلـديث            وتسليط يف هذا املبحث ه    منا يه وما ،سوسري
 ةومناهجهما يف دراسة اللغة منطلقني من الرؤى املتباينة فيهما يف حتليل اجلملة إذ هي أصغر وحـد                

  .للغةإبالغية يف ا
 

 الـسلوكية   سيما ال ، ليحدث قطيعةً مع الدراسات البنيوية الوصفية      التوليدي و جاء النح  لقد
 ،)٣(» على البنيوية يف دراسة اللغـة      ثورةً« التوليدية   فكانت ،اليت أرسى مبادئها بلومفيلد يف أمريكا     

 الذيوع واألمهية من Chomsky’s own pronouncements بلغت تصرحيات تشومسكي وقد
 يف النظرية اللسانية بالنظر ة الرئيسقضايا الء موقفها إزاحتددإىل أن أصبحت باقي النظريات اللسانية     

 املنهج التوليدي يف دراسة اللغة عـن البنيويـة يف           وخيتلف ،)٤(التوليدي و النح ظريةإىل عالقتها بن  
  : أيت فيما يها يف عدة مظاهر جنملكاأمري
 اعتنـت النظريـة     وإمنـا  ، تتوقف النظرية التوليدية عند تشومسكي على جمرد وصف اللغة         مل 

 . إىل جانب الوصفسريبالتف
                                   

 .١٦قواعد حتويلية للغة العربية،   ) ١(
 .٢٣، والنحو العريب والدرس احلديث، ١٣فقه اللغة يف الكتب العربية : نظرا  ) ٢(
 .٤٥الغموض التركييب دراسة حتويلية، : ، وانظر١٧٣اال والوظيفة واملنهج : اللسانيات  ) ٣(

(4) John Lyon. Chomsky. Fontana Modern Masters. London. 1985. P: 84 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 النظرة السلوكية الـيت  مستبعدةً ، النظرية التوليدية بدور العقل البشري يف اإلبداع اللغوي   تؤمن 
 .ا وإدراك حياة فيهالجتعل اإلنسان بني التأثري واالستجابة كاآللة اليت 

 خالف البنيوية اليت متثـل االجتـاه        على ، يف تفسري اللغة   ي التوليدية متثل االجتاه الفطر    النظرية 
 .السلوكي

 البنيـوي  وي الدرس اللغأما ، يف دراسة اللغةعياري الدرس اللغوي التوليدي على املنهج امل      يقوم 
 . املنهج الوصفيعلى فيقوم

 و املنهج التوليدي إىل تعيني حن     يسعى بـني   قارنة الوصفي امل  هج حني يرفض املن   يف ، للغات كلي 
 .اللغات والدراسات التارخيية هلا

 يف مقـوالت    بداياته التوليدية قد أرجعت الدرس اللغوي إىل        لنظريةإن ا :  ميكننا القول  وعليه
 حني  يف ،اء الدراسات العربية القدمية بتركيزه على املعيارية يف معاجلة األحن         يف و والنح اليوناين والنح
 قد ألغت النظرة املعياريـة وكـل        ت القرن املاضي كان   بدايات يف   ري الوصفية بريادة دي سوس    أن

  . ااطة واملقارنة املنلتارخيية الدرسيةاملناهج ا
 ما زال يدور يف فلك التقسيم املعياري هلا دون أن يفتش يف             لتحويليني اجلملة عند ا   ومصطلح

 وال ، اللغويـة  سـات  الدرا قمة« فهي ، للتحليل اللغوي  أكرب افًالنص عن وحدات لغوية تكون هد     
 نظـرة   إن ،)١(» ينطلقون يف حتليالم ابتداًء من اجلملة      فهم ،ميكن أن تبدأ الدراسات اللغوية إال ا      

 منها الدراسة يف استظهار التوجيـه الـداليل         د وحدة لغوية ستفي   أكرب جتعل اجلملة    اليت يلينيالتحو
 مثـل   من ، للجملة عنيت ا النظرية التحويلية     أخرى حنوية   وتراكيب ،)املعاينحروف   (باألدوات

  . قوانني التحويل ذااوهي ، والزيادةاحلذف وواالستبدال ،التقدمي والتأخري
 ، تشومـسكي  دمها ق ت اجلملة يف املنهج التوليدي التحويلي يقوم على عدة مصطلحا         وحتليل
 العميقـة والبنيـة   والبنيـة  ،)األساس(املعىن الذهين   : وهي ،ا بعد تالميذه وطوروه   يما ف واستثمرها
 ، على الـسطح   ي عن السمات الصوتية للجملة وه     املسؤول و الفونولوجي وه  واملكون ،السطحية

 من قبـل    كثريا االعتناء به    وكان ، املكون الداليل الذي تأخر نوعا ما يف نظرية تشومسكي         وهناك
 لقـب الـدالليني     ينئـذٍ وس وغريهم ممن أطلق علـيهم ح       وماكويل ور  لكوف« من مثل    ميذهتال

                                   
 .٩٥القواعد التحويلية،   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

املعـىن  ( تكون بدايةً معىن جمـردا يف الـذهن          يني عند التحويل  جلملة هنا فإن ا   ومن ،)١(»التوليديني
 عن طريق قوانني    مث ،)٢( هي البنية العميقة اليت حتدد معىن التركيب       ليةٌ أومث تبىن عليه بنيةٌ     ) األساس

 من البنية العميقة إىل البنية السطحية حيث تطبق السمات الفونولوجية علـى             التحويل تنقل اجلملة  
  .التركيب السطحي لتظهر اجلملة يف صورا النهائية

ـ      التوليـدي  و النح قام    العقلـي واألسـاس   األسـاس «: ا التحـويلي علـى أساسـني مه
ـ    قلي األساس الع  ويف ،)٣(»الرياضي ي يـرى أن     الذ »ديكارت« ـ كان تشومسكي متأثرا بــ

 املعـارف   ومن لواقع، تسبق اخلربة اليت يكتسبها يف ا      نسانللمعرفة خلفيةً فطريةً مودعةً يف دماغ اإل      
 فإن اللغة ليست اكتسابا حمضا كالوقائع االجتماعية والعادات السلوكية لدى البـشر             وعليه ،اللغة

 نقـدا   هلؤالء تشومسكي    وجه وقد األمريكيون،اليت تكتسب بالتجريب احملض كما زعم البنيويون        
  . العقلي الفطري يف دراسة اللغةاالجتاهعنيفًا إبان تبنيه 

 األمـريكيني  تشومسكي يف جماة النظرية السلوكية التجريبية عند اللسانيني البنيويني           واستغل
 أو ترتبط بالذكاء    ال« قدرة الطفل على اكتساب اللغة       ن على أ  مؤكدا ، الطفل للغة  اكتسابطبيعة  

 مل أو كان لـديهم حـافز       سواٌء أو أغبياء، أو األطفال سواٌء أكانوا أذكياء      يع ذلك أن مج   افز؛باحل
 إن الطفل يف سن مبكرٍة يستطيع أن ينطـق تراكيـب            بل ،)٤(» التكلم بلغتهم األم   يتعلمون ،يكن
  .)٥( متناهيةغري مل ينطق ا من قبل وهي الًومج
 

 الكفاءة واألداء  (إنه ، مصطلحات النظرية التوليدية   هم إىل مصطلح ثنائي من أ     الوصول(، 
 ، خارج الدائرة  تناهية امل غري واموعة   رة يشبهه تشومسكي باموعة احملددة داخل الدائ      الذي وهو

 إال ، يف إطاٍر حمـدد    راستهاود ا هذا أنه مثة جمموعة من الوحدات املتجانسة اليت ميكن حتديده          ويعين

                                   
 .٢٤اللغة العربية واللسانيات املعاصرة   ) ١(
وتبعا لذلك فإن البنية العميقة هي اليت يرتبط ا املعىن وليس يرتبط بالبنية السطحية للجملة، إال أن تشومسكي قد غري   ) ٢(

للـسانيات  اللغة العربيـة وا : إن البنية السطحية هي اليت حتدد التأويلي الداليل، انظر      : م، وقال ١٩٧٥هذا املبدأ عام    
 .٢٧املعاصرة 

 .٨٨يف لسانيات العربية   ) ٣(
 .٩٠املرجع نفسه   ) ٤(
 .١٧٣اال والوظيفة واملنهج : ، واللسانيات١١٢النحووالدرس احلديث : انظر  ) ٥(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ميكن إخضاعها للدراسة كـذلك      واليت ، متناهية غري أخرىأن هذه اموعة تتشابه مع جمموعات       
 تشومـسكي  داخل الدائرة عند ةإن اموعة احملدد. وفق التشابه بينها وبني اموعة املدروسة سلفًا  

 متناهيـة هـي مـا مسـاه     غريموعة  إىل جانبها جمدرس أن ت وميكن ، وهي حمدودة  »الكفاءة«هي  
 أن مرده إىل تلك اموعة املعلقة   إال ، والتراكيب ما ال اية له     مل ينتج الفرد من اجل    وفيه ،»األداء«

 .)١(احملدودة اليت درست قبلُ
 ا   رة النحوي للجمل بصو   التوليدإذا كان    الً فمث ؛ رياضية دقيقة جد x  و) ٥ (يـساويy 
 وكلـها  ، احلسابيةمليات ما ال اية له من الع   اج البسيطة التالية ميكننا إنت    ة فإننا باملعادل  ١٠ يساوي

 : يساوي y٢ + x٣:  فإنوعليه ،منضبطٌ بدقٍة
 )٥ x ٢ ) - ( ٣ x ٢(٣٥ = ٢٠ - ١٥ =  )١٠(  

شكلٌ علـى   :  شكلني للجملة  ار يف هذه النظرية إىل استظه     للجمل أدى التوليد النحوي     لقد
 يـسمى   ردي ال يظهر يف األداء الف     عميق وشكلٌ ، منجز ظاهر وهو ،طحيةالسطح يسمى البنية الس   

 ، وثيقًـا الً أن اجلملتني متصلتان اتصا إال ، يظهر يف اللغة املنجزة فعليا     ال وهو لجملة،البنية العميقة ل  
: ربية حنـو   للمجهول يف اللغة الع    ين بني مجليت املبين للمعلوم واملب     سيما ال ، تشاا تاما  متشاتان أو

  . الدرسوكُتب رس،كتب الطالب الد
 النظرية حىت تتطبع بالطابع     لسانيات ال فز رأى تشومسكي يف بداية النظرية التوليدية أن حي        لقد

 النوع الوحيد القادر على     د اليت تع  التوليدي والرمسي الذي ال يكون إال عن طريق موضوعات النح        
 مل اللغوية إىل ما ال اية       لنماذج ا تكرارملية توليد اجلمل ب    أن ع  إال ،)٣(حتقيق شروط الكفاية اللغوية   

 فقـد  وعليه ، على السطح ويف األداء الفردي للغةقيدااتكن كافيةً لتفسري مجيع أشكال اجلمل وتع   
 ليفـسر  )٤( بالتحويل عند أستاذه هـاريس     ا إىل قوانني التحويل النحوي مستعين     كيتوصل تشومس 

                                    تنوعة التحويالت موهذه ، من البنية العميقة إىل البنية السطحية      أي ،آخرحتول اجلملة من شكٍل إىل      
 .٩٠يف اللسانيات العربية   ) ١(
 .٩١املرجع نفسه   ) ٢(

(3) Frederick J. Newmeyer. Linguistic Theory In America. By Academic Press. New 
York. P; 22 

لقد استخدم هاريس مبدأ التحويل قبل تلميذه تشومسكي منطلقًا أساسا من فكرة التوزيع اليت تتبناها مدرسته اللغوية،   ) ٤(
ما وقد احتاج إىل إعمال مبدئي ملنهج التحويل عند حتليله مجلة إجنليزية حتمل وجهني متشاني بعناصر لغوية متوازية ك

  .    =مل التحويل يف مثل هذه التراكيبفأع. قابلنا، ومقابلته لنا: خمتلفة يف املادة وتؤدي معىن واحدا غالبا كقولنا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مـا   تنوعة التحويالت م  وهذه ، من البنية العميقة إىل البنية السطحية      أي ،آخراجلملة من شكٍل إىل     
 خالهلا نستطيع تفسري اجلمل احملولة املنجـزة  ومن ،بني الزيادة واحلذف واالستبدال وإعادة الترتيب    

 يف أن القواعد التحويلية أفضل من اإلعراب التقليـدي          البهنساوي ى ير لذلك ،فعليا على السطح  
  : )١( هيسوغات مجلةً من املمعددا ،اجلملةحتليل 
 اجلملة   من آخر عرب عملية حتويل خاصة يف املنهج التحويلي تركيب أقـرب إىل  وهـذا  ، مشتق 

 .طبيعة اللغة وحقيقتها
 اية له من اجلمل اجلديتساعد مع فهمهادة هذه القواعد التحويلية املرء على إنتاج عدٍد ال . 
 الفعليلغوي الكامنة خلف األداء اليةعلى احلقيقة الذهن القواعد التحويلية تركز . 
 اللغوية جيب أن ختتص بشكل رئيس مبـتكلم         ة النظري ن القواعد التحويلية االجتاه القائل بأ     متثل 

 .ومستمع منوذجيني يف جمتمع لغوي متجانس كامل املعرفة بلغته
 ا على حتليل مجيع أمناط اجلمل الب         تتميزالقواعـد   زسيطة واملعقدة اليت تعج    هذه القواعد بقدر 

 . عن حتليلهاخرىاأل
 ة يف العمق املختلفة على السطح والعكس           متيزمتيـز   فهي ، القواعد التحويلية بني اجلمل املتشا 

 . بني تلك املتشاة على السطح املختلفة يف العمقأيضا
 ا حل    د القواع تقدما واضحيساعد علـى    وهذا ،ملة احلذف اليت تصيب اجل    االت التحويلية تفسري 

 .فهمها واستيعاا
 ا كامتقدمىالً تفسريللجمل اليت حتمل أكثر من معن  . 

 يف احلديث عن املنهج التوليدي التحويلي يف هذه الدراسة أن نفصل القول يف جانب                ويهمنا
 ، أن أبرز مسات بنية اجلملة يف شعر النقائض هي مسـة التحويـل             وذلك ، هذه النظرية  يفالتحويل  

 ، وطيسيا يف مـضمار التـهاجي بينـهما        الً والفرزدق يتساجالن سجا   رير ج ان ال والشاعر  كيف
 نـين  أإال ، من قوانني التحويل وأشكال اجلمل احملولة ما ال ينحصر جبهد باحـٍث واحـدٍ      موظِّفَين

 لفظًـا  أو  باملعاجلة العلمية يف تلك اليت تقابلت يف القصائد معنى         املستهدفة ويليةحصرت البىن التح  
                                                        

  : ، وانظر٨٦يف لسانيات العربية : انظر=  
Frederick J. Newmeyer. Linguistic Theory In America. By Academic Press. New 
York. P; 23 

 .٩٧القواعد التحويلية : انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ومعنى دون النظر إىل التحويالت املطلقة يف قصائدمها وهي أكثر بكثري من تلك املقيدة بالتقابـل                
  .ضتني أكانتا نقيضتني أم غري نقيسواٌء ، كل قصيدتنيبني اللفظي واملعنوي لتحويليا

 

قة لنقل اجلملة إىل البنية السطحية حيـث   جمموعة من القوانني اليت تطبق على البنية العمي وهي
 صالح الدين صـاحل يف      كتوريقول الد . الظهور الفونولوجي والتمثيل الصويت واإلعرايب الكامل هلا      

 إىل  وـدف  ، مواقع تغيري أو حذفًا أو فتميزها زيادةً    يقة تعمل على البنية العم    نني قوا هي«: تعريفها
 هذا التعريف أشار املؤلف عرضـا إىل بعـض      ويف ،)١(»ية اجلملة إىل صيغتها السطح    بنيةالوصول ب 

 قـانون الزيـادة     فذكر ،قوانني التحويل اليت سوف نوظفها يف دراسة بنية اجلملة يف شعر النقائض           
  القـوانني  وهـذه  ،) مواقع تغيري أو حذفًا أوزيادةً  : ( وقانون إعادة الترتيب يف قوله     ذفوقانون احل 

  .)٢(إجبارية واختيارية: التحويلية قسمها تشومسكي قسمني
 ا كاحلذف مث        اليت واننيوهي تلك الق  :  اإلجبارية القواننييف  الً يكون تطبيقها على اجلملة واجب 

 و حن با وجو واحلذف ، اجلار وارور مبحذوف خرب    فيتعلق ، ذات اخلرب شبه اجلملة    االمسيةاجلملة  
 موجـود يف    حممـد :  وتقدير الكالم   يكون حبذف اخلرب   ا هن فالتحويل ،خالد يف املكتبة  : قولنا

 يف اجلمل هي من قبيل القوانني اإلجبارية        لغوية نضعها على املوحدات ال    ليت ا واحلركات ،املكتبة
 وضـع احلركـات   ألن ، شك أن هذا القانون سيكون إجباريافال« ،إذ ال غىن عنها يف العربية    

 .)٣(»ية لكل مجلة يف اللغة العربلنسبة أمر جوهري باةالصحيح
 ا  يوه:  االختيارية القواننيـ وال ، اليت تطبق على اجلملة جواز  يف الً حيدث تطبيقها من عدمه خل

 ماسة اجة البناء للمجهول إذ ال ح    ومنها ، والنفي والتعجب وغريها   كاالستفهام ،النظام النحوي 
 . إذن فيه اختياريفالتحويل ، املعلوم إىل اهولنلتحويل البناء م

 ا عنو صارت«ة هذه القواعد التحويلية النظرية التوليدية التحويلية         أمهي ومنهلذا املنهج النحوي ان 
  :يأيت أربع نعرض هلا فيما الدراسة ستعتمد عليها اليت )٤(»بأكمله

                                   
 .١٠٠ – ٩٨، والقواعد التحويلية ٢٤، ٢٣قواعد حتويلية للغة العربية : ، وانظر١٠٤يف لسانيات العربية   ) ١(
 .١٠١ عن البهنساوي، القواعد التحويلية الً، نق١١مظاهر النظرية النحوية لتشومسكي، مقدمة املترجم : انظر  ) ٢(
 .٢٥ة قواعد حتويلية للغة العربي  ) ٣(
 .٣٦مظاهر نظرية التحويل   ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الزيادة) Addition :(يتيح للمنشئ إضافة العناصر اللغويـة علـى البن      قانونٌ ووه يـة  حتويلي 
 بنية اجلملة تنتقل إىل بنية سطحية حمولة لتؤدي اجلملـة   عل جي وهذا ،لةللجم) العميقة(األساسية  

 كمـا   البالغيـة  أو التخصيصية أو النفيية أو التوكيديةيف شكلها النهائي عددا من الدالالت       
 كـثريا  القانون يعتمـد  وهذا ، والفرزدقريٍرسنرى عند التطبيق العملي هلذا القانون يف شعر ج  

 األدوات كـثرية  وهـذه  ،ليت توظف لتوفر تلك الدالالت املشار إليهـا      اللغة ا  »أدوات«على  
أدوات التوكيد لألمسـاء كـالم      :  واعتنت ا من مثل    القدمية النحو ا كتب    حفلتومتنوعة  
 كنوين التوكيد اخلفيفة والثقيلة والم االبتداء       ولألفعال ، وحروف القسم  صبةالنا) إنّ(االبتداء و 

 العطـف   وأدوات ،وغريها) مل(و) ليس(و) ما(و) ال (و النفي حن  دواتوأ ،اليت للتحقيق ) قد(و
جاء :  احلذف وذلك يف مثل قولنا   قانون واليت تلغي تكرار العناصر اللغوية مبوجب قانون آخر ه        

 التحويـل   ن عطٍف أضيفت بقانو   أداة فالواو ،جاء خالد وجاء عمرو   : والتقدير ،خالد وعمرو 
 إجبـاري  و قانون التحويل باحلذف وه    أيضا ومثة ،)جاء(ار العامل   بالزيادة لالستغناء عن تكر   

 . يف القواعد التحويليةحلذف قانون ان احلديث عوسيأيت ،)جاء(حذف به الفعل 
 التعويض (االستبدال (Replacement :ٌيف اللغة العربية     قانون شائع فيـه   تـستبدل  ، حتويلي 

 ما يطلق عليـه يف  وهي ،باملفرد) كشبه اجلملة (المسيةاالوحدات اإلسنادية الوظيفية واملركبات  
 ، العريب باجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب كجملة اخلرب ومجلة النعت ومجلة احلال وغريها              النحو
 الكـربى   ملة يف اجل  فرد امل عن وحدات إسنادية وظيفية تنوب      وإمنا ، مستقلة الً ليست مج  وهي

وتعويضها مبكونات الرمز   ) أ(تبدال مكونات الرمز     ب حيث يتم اس    أ«: ومنثل على االستبدال  
 تـستبدل   حيـث  ، بنائهـا  يد وتعق اجلملة يعد وسيلة من وسائل إطالة       واالستبدال ،)١ (»)ب(

 اباملفردات يف اجلملة سواء أكانت هذه املفردات عمـد   ) مجل غري مستقلة  (الوحدات اإلسنادية   
 اإلسـنادية   والوحـدات  ،اعيل واحلال وغريها   كالتوابع واملف  فضالت أوكاملسند واملسند إليه    

 يؤديان معىن ال يتوصل إليه إال يف ظل معطيـات         ن مسند ومسند إليه جديدي    لىبدورها تقوم ع  
 تـؤدي  ليتاجلملة األم املستقلة اليت اشتملت على هذه الوحدات اإلسنادية املستبدلة باملفردات ا  

 املتحصلة بقـانون التحويـل      وهي ، ذلك غري أو حالية أو مفعولية أووظائف حنوية إما تابعية     

                                   
 .٩٨القواعد التحويلية   ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .ستبدالباال
 اهتمام املنشئني ما جعله شائعا يف االستعمال وقد يكـون           من قد نال    االستبدال التحويل ب  إن

 إتاحـة  إىل قدرة هذا القانون على صنع وحدات إسنادية داخلية جديدة تقوم بدورها ب             اذلك عائد 
 هذه التهيئة لتوليـد     إن ، منها ا واحد أيضا يكون االستبدال     متنوعة رمبا  ويليةفرصة لصنع قوانني حت   

 اجلملة  الة حتويلية جديدة هي عامل أساس من عوامل استط        واننيوحدات إسنادية جديدة مث توليد ق     
 أسـاليب   يف يكسب الكالم بالغة تكشف عن قدرة املنشئ على توظ         وهذا ؛ بنائها تعقدالعربية و 

توليد املستمر للقوانني التحويلية عرب قانون االستبدال يساعد علـى           عن أن ال   الًفض ،اللغة وتنويعها 
 إىل أغراض بالغية خاصة ال تنجز إال بواسـطة هـذا            األولية ية الدالالت من أغراضها احلقيق    لنق

  . التحويليالنحوالسلوك االستبدايل يف 
ترتيب الوحـدات   قانونٌ من قوانني التحويل يعىن ب     : Permutation) التبادل (الترتيب إعادة

إىل أن  ) األسـاس ( خيرج اجلملة من البساطة      وهذا ، على خالف الترتيب األصل    جلملة يف ا  يةاللغو
 :الًتصبح مجلةً حمولة مبوجب قانون الترتيب هذا فمث

 وقانون ،)١(»فقط لترتيب انعكس ا  بل ،هنا مل حيذف شيء ومل يضف شيء      . أ  ب ب     أ«
عاجلة اجلملة الشعرية يف شعر جريٍر والفرزدق لكثرة مـا يـشتغل        الترتيب سيكون له أثر بالغٌ يف م      

الشاعران يف بناء اجلملة يف شعرمها من هدٍم لنظام اللغة وتفكيك عناصر اجلملة وترتيبها من جديد                
 بنيـة اجلملـة يف      مـا  لضابطي الوزن والقافية اللذين ختضع هل      مراعاة ، عروضية غايات إىل   الًوصو
تتمثل يف سلوك التقدمي والتأخري وما حيدثه من دالالت التخصيص والعناية            بالغية   وغايات ،الشعر

  .بالعنصر املقدم
 كـبريا  مهمة يف اللغة العربية اعتىن ا حناة العربية اعتنـاًء            ظاهرة وهو: Deletion احلذف

 النحـاة  وتناولـه  ، عرفت العرب هـذا األسـلوب     فقد« ،وذلك لكثرة توظيفها يف كالم العرب     
 قواعـد   ووضعوا ، ونوعوه وميزوه من املضمر    فقسموه ، يف تفصيالته ودقائقه   وأبدعوا ،ونوالبالغي

 اجلرجاين يف كـالم  يقول ،)٢(» اليوم القواعد التحويلية حويلية الت توليديةللعمل به تسميها النظرية ال    
 فإنـك  ، شبيه بالسحر  األمر عجيب ، دقيق املسلك لطيف املأخذ    باب هو«:  يف شأن احلذف   يٍلمج

                                   
 .٢٤قواعد حتويلية للغة العربية   ) ١(
 .١٣٤املنهج التوليدي التحويلي   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أنطق ما تكون إذا     وجتدك ، أزيد لإلفادة  ادة عن اإلف  والصمت ،ترى به ترك الذّكر أفصح من الذكر      
 أصٍل لٍة مبقتضاها اجلملة من مجتتحول« ظاهرةٌ   واحلذف ،)١(» إذا مل تنب   انا ما تكون بي   أمتّمل تنطق و  
 ،يٍة حتويليٍة على الـسطح     بنية اجلملة من البساطة اليت كانت عليها إىل بن         ينقل فهو ،)٢(»يةإىل حتويل 

 والتقدير متاشيا مع منهجهم املعيـاري يف        التأويل هلذه اجلمل يف اللغة يضطرون إىل        ني الواصف جعل
 ويف ،)٣( احلذف يف اخلرب إذا كان شبه مجلٍة ويف الفعل الذي ناب عنه املـصدر         ويظهر ،دراسة اللغة 

 ذكـر   وقـد  ،غريها من مواضع احلذف الكثرية     واخلرب و  ملبتدأ ا ويف ، الفاعل ويف ،اإلغراء والتحذير 
 عن احلذف كذلك يف نظرية األثـر     وحتدث ، اليت عددها  التحويلتشومسكي احلذف ضمن قواعد     

 .)٤(والربط يف العامل
 رتبتـها هنـا    وقد ، الدراسة يف شعر النقائض    ستعاجلها هي قواعد التحويل النحوي اليت       هذه

 إذ كـان قـانون التحويـل        ؛عرين يف قصائد املدونة   حبسب شيوعها وكثرة توظيفها من قبل الشا      
 بالزيادة التحويـل    ويل التح ويلي ، حني كان التحويل باحلذف أقلها     على ،بالزيادة أكثرها شيوعا  

 شك أن الدارسني وال ، بالترتيب املهم جدا يف بناء اجلملة يف الشعر العريب     ل التحوي يليه ،باالستبدال
 ، من عدها مخـسة    ومنهم ، من عدها أربعة قوانني    فمنهم ،د التحويلية اختلفوا يف تعداد هذه القواع    

 أن بعض   إال ،)٥( من اقتصر على حتديدها يف ثالثٍة فقط       ومنهم ، إىل سبعة قوانني   أوصلها من   ومنهم
 الـتقلص   وجعـل  ، جعل التمدد والتوسع زيـادةً     الً مث فيمكننا ، بعضها ببعض  تبههذه القوانني يش  
الزيـادة  :  تستقل يف سلوكها التحويلي هينني قواعة إىل أن نصل إىل أرب    وهكذا ،واالختصار حذفًا 

 القواعـد يف  تقليل«و إىل أن األصل عند تشومسكي هر النظملفتني ، والترتيب واحلذف  تبدالواالس
  .)٦(»أطوارها املتأخرة

 
 أنه ذا املصطلح ينفذ إىل    واحلق ، احلديث ساين مصطلح ثنائي قدمه تشومسكي للدرس الل      مها

                                   
 .١٠٠دالئل اإلعجاز   ) ١(
 .١٣٤املنهج التوليدي التحويلي   ) ٢(
 .٥٢من األمناط التحويلية يف النحو العريب : انظر  ) ٣(
 .٣٧، ٣٦ظاهر نظرية التحويل م: انظر  ) ٤(
 . وما بعدها١٤١النظرية التحويلية التوليدية   ) ٥(
 .١٤٣املرجع نفسه   ) ٦(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

: لنقل أو ، تتصل عنده بالعقل   يقة فالبنية العم  ؛إثبات حجة االجتاه العقلي الذي يتبناه يف دراسة اللغة        
 ، سيما الـسلوكية منـها     ال الذي مل حتفل به الدراسات البنيوية        »اللسان«هي يف مقابل مصطلح     

 عميقـة  ال فالبنيـة  ،رض التوجه السلوكي وخيالفه منهجا وطرحا      على البنية العميقة يعا    فهوبالتركيز
 يسعى التوليديون من خالله إىل إثبات أنه مثة بنية أساسية للجملة كامنـة يف التركيـب                 طلحمص

 »الكالم« يف مكاٍن متوسٍط بني     تقع )١( يف معاجلة الكالم املباشر    األوىلالتحيت العميق تعد الوحدات     
 عند دي سوسري مـصطلح  وميثله ،»اللسان« لغة الوصفيني مبصطلح لى عرفهاع ميكن أن ن   »اللغة«و

la langage يضم إىل اجلوانـب االجتماعيـة   ألنه ،» ميثل كذلك واقعةً اجتماعيةً نقيةًال« الذي 
 عامة داخل اتمـع  ا أل» االجتماعيةالواقعة« حدها هي وla langue فإن وإذن ،جوانب فردية
 نيةال تصلح للدراسة اللسا) la langage (فاللسان ،)٢( على املتكلمني األفراد»فرضا«وهي تمارس 

 حـني أن    يف ،مكاٍن ما بني الوعي اتمعي اللغوي والتصرف الفردي للغة        عند دي سوسري ألا تقع يف       
  .رفصوهي األكثر جتريدا وعموما تصلح للدراسة اللسانية ألا واقعةٌ اجتماعيةٌ ) la langue(اللغة 

:  العميقة مكونٌ كلي يشتمل يف التحليل التوليدي التحويلي على مكونني فرعيني مهـا             والبنية
 فقد ، يريد املتكلم أن يقدمه للمتلقني     لذي الذهين ا  املعىن و األساس ه  واملعىن ، األساس والداللة  املعىن

 أن  للمـتكلم  ميكن   مث ،)اردب واجل: (الً بنيته العميقة مث   فتكون ،)جلوحالة ا (ويكون املعىن الذهين ه   
يتقدم ا لسامٍع   ) لبارد وإن اجل : ( يشاء من قوانني التحويل فيقول     مايدخل على هذه البنية العميقة      

 لزيادات ا ن يزيد م  وقد التوكيد، زيادة حروف    وهي ، التحويل بالزيادة  قانونمنكٍر يسعفه يف ذلك     
 أيـضا  أشكال التحويل    ومن ، حتويلٌ بالزيادة  أيضا هوو ،)باردا وليس اجل : ( حنو الًما يفيد النفي مث   

 يغفل املنهج   وال ، داللة التخصيص للمتقدم   وفيه تيب،بإجراء قانون التحويل بالتر   ) بارد اجلو : (قوله
إن : ( الكلمات كما يف اجلملتني    أواخر يف) اإلعرابية(التحويلي هنا عن مراعاة التغيريات املورفيمية       

  ).باردا وس اجللي(و) بارد واجل
 الـسمات الـصوتية   مجيع على السطح الذي تظهر فيه نجز البنية السطحية فهي الكالم امل   أما

نطق  هنا مظاهر    وتكتمل ،)٣(» الصوتية التمثيالت« مبصطلح   يليون يسميه التحو  ما أو ،الفونولوجية

                                   
  :انظر  ) ١(

 Gilbert Harman. On Noam Chomsky Critical essays. U.S.A. ١٩٧٤. P;١١٨ 
 .٢٨النحو والدرس احلديث   ) ٢(
 .١١٨ج التوليدي التحويلي ، واملنه١٩٤النظرية التحويلية التوليدية : انظر  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

م والنظرية املعياريـة    ١٩٥٧بية   البنية السطحية يف بداية النظرية يف مرحليت البىن التركي         انتوقد ك . ملةاجل
 أنـه   إال ،)١( كان املعىن يرتبط عند تشومسكي بالعمق حيث البنية العميقة         إذ ،م غري مرتبطٍة باملعىن   ١٩٦٥

 مع تالميذه من التوليديني الدالليني وأضاف       نحوية من نظريته ال   خرية واأل لثة الثا رحلةغري توجهه هذا يف امل    
  .احملولة يف مرحلة النظرية املعيارية املوسعةف إىل بنية اجلملة املكون الداليل يف اية املطا

 ق ملزمةً يف الـسيا    تكون اختيارية ال    يل حتو انني للجملة قد حتتوي على قو     ة السطحي لبنية ا إن
 البنـاء  وحنـو  باردا، وليس اجل :  فيها كذلك  والنفي بارد، و اجل نإ:  يف والتوكيدالبنائي للجملة حن  
 وقد ، العديد من التحويالت االختيارية املوظفة يف الكالم       وهناك ،تب الدرس كُ: للمجهول كما يف  

 ،)كـائن (وهو ،الرجل يف الدار  :  إجبارية كحذف اخلرب يف قولنا     ننيحتتوي البنية السطحية على قوا    
 إذ ال   إجبـاري  وهو ، التحويل بالترتيب  قانون وهو لٌ،يف الدار رج  :  يف قولنا  اري اإلجب وكالترتيب
 القـوانني   ه أن البنية السطحية قد حتتوي على مزيٍج من هذ         كما ، بالنكرة تداءلعربية االب يصح يف ا  

ـ      قدو. االختيارية واإلجبارية   القـوانني  الً وقفنا على كثٍري من القوانني اإلجبارية اليت صـنعتها أص
لٌ باالسـتبدال    حتوي فثمة ،)ساملٌ يكرم ضيفه وحيترمه   : ( قولنا ومثاله ، يف السياق  ملتقدمةاالختيارية ا 

 شـك   وهوال ،) ضيفه مكرمساملٌ  : (باملفرد والتقدير ) يكرم (الفعلية اجلملة   استبدال ويف اجلملة وه  
   لكن نتج عنه حتويالت االسـم ب) ضيفه( يف استبدال اهلاء يف األول ف؛ كلها إجباريةٌأخرىاختياري 

 حتويلٌ باحلذف إجبـاري  والثاين ،) ساملساملٌ يكرم ضيف : (التكرار فال يصح قولنا   جتنب  ) سامل(الظاهر  
  يفوالثالـث  ،)وساملٌ حيتـرم  : (قة يف البنية العمي   والتقدير ،)وحيترمه(قبل الفعل   ) سامل (االسم حذف ووه

 يف  والرابـع  ، ال يصح يف العربيـة     وهذا ،) ساملٌ ضيفه  ترموساملٌ حي : (تقديروال) حيترم (لفعل فاعل ا  حذف
  .وقد تقدم يف الذكر) لضيفا(إظهار اسم  ح يصفال ،)حيترمه(استبدال اهلاء األخرية يف 

 
 وهـي  ، ا تلك اجلمل املنسوخة اليت مل يطرأ عليها قانونٌ من قوانني التحويل املعروفة             وأعين

 يلإمجـا  مـن  ٧,٨ إذ مل ترد منها سوى مثاين عشرة مجلةً فقط أي ما نسبته  سورةقليلةٌ جدا يف ال   
) توليديـة ( اجلمل قد خلت من قوانني التحويل فجاءت أساسيةً        وهذه سورة،اجلمل املنسوخة يف ال   

 حتويلية تضفي عليها دالالٍت من مثل التوكيد والتخصيص والنفي واالستفهام           إلجراءات قابلةٌ   يوه
  : هيسورة من التحويل الواردة يف الية اخلالواجلمل ،والتعجب وغريها

                                   
 .١٠٦النظرية التحويلية التوليدية : انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

    
 حريف ١٥٨  شاِكر عِليمـه اللَّفَِإنَّ ١
 حريف ١٦٥  الْعذَاِبشِديد اللَّـه وأَنَّ ٢
 حريف ١٧٣  اللَّـه غَفُور رِحيمِإنَّ ٣
 حريف ١٨١  عِليمِميع سللَّـه اِإنَّ ٤
 حريف ١٨٢  اللَّـه غَفُور رِحيمِإنَّ ٥
 حريف ١٩٢ اللَّـه غَفُور رِحيم فَِإنَّ ٦
 حريف ١٩٦  اللَّـه شِديد الِْعقَاِبأَنَّ ٧
 حريف ١٩٩  اللَّـه غَفُور رِحيمِإنَّ ٨
 حريف ٢٠٩  اللَّـه عِزيز حِكيمأَنَّ ٩
 حريف ٢١١  اللَّـه شِديد الِْعقَاِبفَِإنَّ ١٠
 حريف ٢٢٠  اللَّـه عِزيز حِكيمِإنَّ ١١
 حريف ٢٢٦  اللَّـه غَفُور رِحيمفَِإنَّ ١٢
 حريف ٢٢٧  اللَّـه سِميع عِليمفَِإنَّ ١٣
 حريف ٢٣٥  حِليمفُور اللَّـه غَأَنَّ ١٤
 حريف ٢٤٤  اللَّـه سِميع عِليمأَنَّ ١٥
١٦ ـِٰكن  حريف ٢٥١ عالَِمني علَى الْوفَضٍل اللَّـه ذُولَ
 حريف ٢٦٠  اللَّـه عِزيز حِكيمنَّأَ ١٧
 حريف ٢٦٧  اللَّـه غَِني حِميدأَنَّ ١٨

  
 شك أن امللحوظ هنا يف هذه اجلمل استحواذ النسخ احلـريف عليهـا إذ مل تـرد اجلمـل        ال

 أن خنلص من هذا اجلدول بنتيجـٍة        وميكننا ،املنسوخة فعليا يف هذه املدونة خاليةً من التحويل أبدا        
 وأن ، قليلةٌ جد يف سـورة البقـرة  حوي اخلالية من التحويل الن    خةلغويٍة هي أن نسبة اجلمل املنسو     



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . كما سنرىأكثر أو قانون من قوانني التحويل تراهاأغلب اجلمل املنسوخة حرفيا وفعليا فيها قد اع
 
التحويـل  : ورتني من التحويل مهـا     ص ى ورد عل  وقد لناسخني، ا الفعل أو احلرف   اسم وهو

 الظـاهر املنـسوخ     االسم أن يستبدل الضمري يف بنية اجلملة ب       فإما ،باالستبدال والتحويل باحلذف  
 التحويـل باالسـتبدال يف      أما ، وحيلَّ الضمري املستتر حمله    الً أن حيذف أص   وإما الفعل، أوباحلرف  

:  االستبدال قولـه تعـاىل     ومن جدا،حلذف قليلةً    أمثلة ا  وكانت قرة،املسند إليه فكثري يف سورة الب     
}    ِدينتهوا ما كَانموما :  الظاهر والتقدير  االسمب) الواو (اعةفاستبدل ضمري اجلم  ) ١٦( اآلية   }و

 قولـه   ومثله ، وجوبا باالسم الواو إذ ال يكون استبدال      اري اختي حتويلٌ وهو ،كان الكفار مهتدين  
 قوله أيضا هذه األمثلة  ومن ،)مت(واالستبدال يف الضمري    ) ٢٣( اآلية   }ِدِقني   كُنتم صا  ِإن{: تعاىل
  . الظاهراالسم استبدل بضمري الواووالفعل فيه فعل أمٍر و) ٦٥( اآلية } ِقردةً كُونوا {: تعاىل

 }  قَِريبفَِإنِّي{:  تعاىلوله يف املسند إليه مثل ق ل النسخ احلريف وردت أمثلة على التحوي      ويف
 الظاهر  االسمحمل  ) تكلمياء امل  (لضمري ا فحل ،)إنّ( يف اسم    تبدالوقع التحويل باالس  ) ١٨٦(اآلية  

واالستبدال ) ٢٨٢( اآلية   } فُسوق   فَِإنه {:  قوله تعاىل  ومنه ،قريب) املتكلماسم  (إن  : والتقدير
  ).٦٨(آلية  ا} بقَرةٌ ِإنها {: وقوله تعاىل) اهلاء( املفرد الغائبيف ضمري 
 اآليـة  } من كَانَ عـدوا      لْ ُ {:  فمن مثل قوله تعاىل    ليه التحويل باحلذف يف املسند إ     وأما

 ،عـدوا ) هـو (من كـان    : لتقدمه يف السياق والتقدير   ) اسم كان (فقد حذف املسند إليه     ) ٩٧(
 التحويـل   ومـن  ، باحلذف هنا إجباري لكراهة تكرار املسند إليه وقد تقدم يف الـذكر            والتحويل

 } مِريضا   انَ كَ ومن {: وقوله) ١١١(اآلية  )  هودا كَانَمن  : ( يف املسند إليه قوله تعاىل     احلذفب
إال أن تكون املعاملة جتـارةً      : والتقدير) ٢٨٢( اآلية   } تكُونَ ِتجارةً    أَن {: وقوله) ١٨٥(اآلية  

 حلذف أن حذف املـسند إليـه ال        با ويل يف أمثلة التح   ونلحظ ،حاضرة بينكم فحذف املسند إليه    
 أن  وإمـا  ، ظـاهرا  الً إليه فيها ضمريا متص    د أن يكون املسن   فإما ،يكون يف اجلملة املنسوخة حرفيا    

 املتعلمني إليه ليعوه ومييزوا به بني البىن العميقـة والـسطحية       يه ينبغي توج  وهذا ،يكون امسا ظاهرا  
  .للجملة املنسوخة

ن ندرب املتعلمني على هذه احلالة التحويلية اليت تصيب املسند إليـه             األمثلة أ  ه يف هذ  وميكننا
 إىل مجلـٍة    } الكفار مهتـدين   كان {: فتنقل بنية اجلملة من مجلة عميقة كما يف مثل قوله تعاىل          

 وقد ذكر لذلك أصبحت هذه اجلملـة        االسمسطحيٍة تضفي داللة النفي وتغين املتكلم من تكرار         



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 نيإن املتعلم يستطيع أن مييز بني هـات       ). وما كانوا مهتدين  ( وهي   سطح ال ىلالعميقة مجلةً حمولةً ع   
 الذي يستثري   األمر ، وفائدته يف الكالم   ويل جيعله يعي عمل التح    وهذا ،اجلملتني العميقة والسطحية  

 يف الكالم وحتويل اجلمل األساسية العميقـة إىل     ئهاانتباهه إىل قوانني التحويل وأدواا وكيفية إجرا      
  .ل حمولة سطحية ذات دالالٍت إبالغيٍة وتواصليٍة كافيٍةمج

 
 الناسخ فيكون مـتغريا   وخربأما املسند وه  .  مل يقع فيه حتويلٌ    أي ، املسند إليه صحيحا   ويكون

 ذلك يف املدونـة قولـه    ومثال أكثر، أوعن األصل يف التركيب العميق بواحٍد من قوانني التحويل          
 إذ تقـدم اجلـار      بوفيها حتويلٌ بالترتي  ) ٢٠( اآلية   } كُلِّ شيٍء قَِدير      اللَّـه علَىٰ  ِإنَّ {: تعاىل

إن اهللا قدير على كـل   : ومها معموالن له والتقدير   ) خرب إنّ (على املسند   ) على كل شيء  (وارور  
 قوله  ومنه ،لتقدمي إذ ال ضرورة وال وجوب ل      ا إجباري الً التحويل بالترتيب ها هنا حتوي     وليس ،شيء
 اجلـار واـرور املتعلقـان       أيضاوفيها  ) ١١٠( اآلية   } اللَّـه ِبما تعملُونَ بِصري      ِإنَّ {: تعاىل

 أكثـر  وردت يف    وقد ، مبا تعملون  إن اهللا بصري  : والتقدير) بصري) (إنّ(بالوصف املشتق املسند خرب     
  . العزيزابمن موضٍع من الكت

 وذلك باستبدال الوحـدة اإلسـنادية       كثري وند التحويل باالستبدال وه    التحويل يف املس   ومن
 اللَّــه   ِإنَّ {: تعاىل قوله   ومنه ،باملفرد يف بنية اجلملة   ) اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب     (الوظيفية  

ت حمـل   وظيفيةٌ حلةٌ وحدةٌ إسنادي} يأمركم {: فقوله) ٦٧( اآلية  }يأْمركُم أَن تذْبحوا بقَرةً     
) ٧٠(اآليـة   ) ِإنَّ الْبقَر تشابه علَينـا    : ( قوله تعاىل  ومنه ،إن اهللا آمركم  : والتقدير) إنّ(املسند خرب   

 آليـة  ا } والْأَرِض   اِت أو السم ك اللَّـه لَه ملْ   أَنَّ {:  قوله تعاىل  ومنه ،إن البقر متشابه  : والتقدير
لـه ملـك الـسموات      (مجلةً امسيةً وهي    ) أنّ( املسند خرب    وفيه حتويل باالستبدال إذ جاء    ) ١٠٧(

  ).أنّ(يف حمل رفٍع خرب ) واألرض
ـ  ِإنَّ {: ه تعاىل ـ التحويل بالزيادة كما يف قول     ندل يف املس  ـ التحوي ومن ى اللَّــِه هدو ه 

 أن  كما ،للتأكيد على خرب احلرف الناسخ    ) هو( ضمري الفصل    ضيففقد أ ) ١٢٠( اآلية   } الْهدٰى
يكون خاليا من أداة    ) العميقة(زائدة ألن اخلرب يف اجلملة التوليدية       ) اهلدى (االسمالتعريف يف   ) ال(

 أن يكون نكرةً فإذا ما جاء اخلرب حملًى بأداة التعريـف خرجـت          خلرب يف ا  لالتعريف وجوبا فاألص  
 ،خالد الغائـب :  قولنامثال ذلك.  فأصبحت مجلةً حمولةًيةاجلملة من البنية العميقة إىل البنية السطح 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 القول يف اآلية الكرمية فاألداة يف اخلرب زيـادة          وكذلك ،خالد غائب :  العميق يب يف الترك  والتقدير
  .إن هدى اهللا هدى: عميق بالزيادة والتقدير يف التركيب التحويلتضاف بفعل قانون ال

 
 كثرة األمثلة على هذا النوع لدليلٌ آخـر         وإن ،واملسند إليه معا   يف املسند    كثريا التحويل   وقع

 على ما قرأناه من قلة ورود مجٍل منسوخٍة خاليٍة من التحويل إن هذا لدليلٌ علـى شـيوع                   عالوة
 وتزيـد  ، يصيب التحويل بكثرة طريف اجلملة معا      إذ ،التحويل يف اجلمل املنسوخة يف سورة البقرة      

: عاىل أمثلة التحويل يف املسند إليه واملسند قوله ت        ومن ،مثلة النوعني السابقني  أمثلة هذا النوع على أ    
وقـع حتويـلٌ   ) ٦( اآليـة  } لَا يؤِمنون   رهم الَِّذين كَفَروا سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِ        ِإنَّ {

 باالستبدال يف املسند باستبدال     حتويلٌو ،)الذين( املوصول   االسم إضافة و يف املسند إليه وه    ادةبالزي
:  هـي عميقواجلملة يف التركيب ال   ) همسواٌء عليهم أأنذرم أم مل تنذر      (يفية الوظ ديةالوحدة اإلسنا 

) ١٠( اآلية   } كَانوا يكِْذبونَ    ِبما {:  قوله تعاىل  ومنه ،إن الكافرين سواٌء يف حال اإلنذار وعدمه      
 ،)اجلماعة واو( استبدل به الضمري     حيث إليه   املسند يف   األول اآلية   وقع حتويالن باالستبدال يف هذه    

 ِإنما نحن   كُم مع ِإنا {:  قوله ومنه ،باملفرد) يكذبون (ية باستبدال الوحدة اإلسنادية الوظيف    واآلخر
تسِزئُونَمحلذففقد وقع حتويالن باالستبدال وبا    ) إنا معكم : ( يف قوله  لشاهدوا) ١٤( اآلية   } ه، 
) معكم( الثاين فحذف املسند وتعلق الظرف       وأما ،)إنا (الظاهر االسم فاستبدال الضمري ب   األول أما

  .إن املتكلمني كائنون معكم: به والتقدير
 ،حتويالن يف املسند إليه ويف املسند معا ) ٢٦( اآلية   } الْحق ِمن ربِِّهم     أَنه {:  قوله تعاىل  ويف

 املـسند  وأمـا  ، الظـاهر االسملتحويل فيه باالستبدال إذ حل الضمري عوضا عن    املسند إليه فا   أما
  . من عالمات التعريفالمةٌالتعريف إذ ال يكون يف اخلرب ع) ال(فالتحويل فيه بزيادة 

 لَكُـم مـا     فَِإنَّ {: ه واملسند على السواء يف قول اهللا تعاىل       ـ التحويل يف املسند إلي    اءـوج
  مأَلْتحتويلٌ بالترتيب وذلك بتقدمي اخلرب شبه اجلملة علـى املبتـدأ          : ففيه حتويالن ) ٦١ ( اآلية }س

 ، موصـول  اسم ووه) ما(على املبتدأ   ) لكم( شبه اجلملة    فقدم ،ما سألتم لكم  : صلوالتقدير يف األ  
  ).ما( املوصول االسم بالزيادة زيادة وحتويلٌ

 الَِّذين آمنوا والَِّذين هـادوا  ِإنَّ {: قوله ورد التحويل باحلذف بوضوٍح يف املسند إليه يف     وقد
 ِعنـد ربِِّهـم ولَـا    هم صاِلحا فَلَهم أَجر الْآِخِر وعِملَ  يوِم والصاِبِئني من آمن ِباللَّـِه والْ     لنصارٰىوا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 يف حدود املسند إليه قد حتققـت        إن هذه االستطالة  ) ٦٢( اآلية   }خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ      
 إعمال قـانون    وسوغت ، هي اليت أغنت عن تكرار العامل      نفسها الواووهذه  ) العطف واو(بفضل  

 علـى قـانون     وعـالوة  ،إخل... إن الذين آمنوا وإن النصارى وإن الصابئني      : احلذف فيه والتقدير  
 مـع  الواو هذه زيادة وهو ، الزيادة لقانونأيضاالتحويل باحلذف فإن املسند إليه يف اآلية قد خضع         

  .كل عنصٍر من عناصر العطف



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

ـ      جولة تكن هذه اإلحصائية اللغوية العجلى سوى        مل  التوليـدي  و منهجيٍة يف نظريـة النح
 الستثمار نظريته اللسانية يف دراسة ووصف صورٍة من صور اجلملة العربية وهي             حماولةالتحويلي و 

 ال يقوى جهد باحـٍث   إذ ، أشكال اجلملة العربية   مجيعيكن العمل يستهدف     ومل نسوخة،اجلملة امل 
على ذلك بغض النظر عن قصر هذه املداخلة وحتجيمها حىت تتماشى مع شروط املشاركة يف هـذا       

  .املؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 

 الكرمي والشعر العريب وغريمها وتـبني الـبىن         القرآن يفشكال اجلملة العربية     أ ة دراس ميكننا -١
 وصوال إىل حقيبٍة تدريبيٍة تعني على تعليم العربية         ها وإجراءات التحويل في   السطحيةالعميقة و 

 .للناطقني بغريها
 )١٤٨( املنسوخة حرفيا كانت ضعف اجلمل املنسوخة فعليا يف املدونة حيث بلغـت              اجلمل -٢

 علـى   القرآين بسبب اعتماد السياق     وهذا ،مجلةً منسوخةً فعليا  ) ٨٢( و حرفيامجلةً منسوخةً   
 .اتهتراكيب التوكيد وأدو

 ، اجلمل املنسوخة اخلالية من التحويل وقلة ، اليت وقع فيها التحويل    نسوخة عدد اجلمل امل   زيادة -٣
 .ال يف االستعمألقيس رمبا يكون اوأنه ، يعين شيوع التحويلوهذا

ـ  اجلملة إحصائيات البحث اللغوية بأن املسند إليه يف         تؤكد -٤  عليـه  ري املنسوخة حرفيا ال جي
 يف اجلملة املنسوخة فعليا ال جيري عليه االستبدال بالـضمري           ليه املسند إ  وأن ،قانون احلذف 

 .الغائب
كان : ( وهي »ا وأخوا إنّ« ومن   » وأخواا كان« إال عدد حمدود جدا من       دونة يرد يف امل   مل -٥

  ). كأن– لكن – عل ل– أنّ – إنّ – ال يزال – ليس –
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   اكمـح ةــعماري .د.أ
 وآداا العربية اللغة بقسم حماضرة أستاذة
 جامعة، والفنون واللغات اآلداب كلية

 الطاهر موالي لدكتورا
 

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي   {: قال تعاىل يف حمكم ترتيله    
            ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه وس نلَّ عض نِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح سورة املائـدة، اآليـة      }ِهي 

١٢٥.  
نلمس يف هذه اآلية الكرمية دعوة إىل معاملة الناس معاملة لينة وطيبة وحسنة، وأن خناطبـهم                
كذلك برفق ولني إذا ما كان قصدنا استقطام أو حتبيبهم إىل سبيل اهللا، وأول هذه الـسبل هـو                

    ادلة احلسنة، تلك اليت حتبب بدالً مـن  العلم والتعليم، والتعليم ال يكون إال باحلكمة والنصيحة وا
 فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظًّا غَِليظَ  { :أن تنفر، قال تعاىل خماطباً رسول الكرمي        

فَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَـى  الْقَلِْب لَانفَضّوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِر        
كِِّلنيوتالْم ِّحبي ١٥٩ سورة آل عمران، اآلية }اللَِّه ِإنَّ اللَّه.  

وعمالً بقوله تعاىل جيب أن نقدم اللغة العربية يف طبق نظيف ومجيل، وأن ال نبدأ بتعليم اآلخر           
أوالً من إبعاد الدين عن اللغة، إذ ما يهمنا غري الناطق باللغة العربية تعاليم الدين اإلسالمي، بل البد         

هو أن حنبب اللغة العربية لآلخر، ألن أهدافنا ومساعينا هي نشر اللغة العربية يف كل بقاع العـامل                  
وعلى أوسع نطاق، وذلك ال يأيت أكله إال إذا متكنا من حتبيب هذه اللغة إىل كل سكان العـامل،                    

  ملاذا؟ . ال األكثر رحابة لتحقيق هذه املقاصد هو ا-من منظورنا–وجمال اللسانيات 
ألن معظم الطالب خاصة طالب اللغات هم على اطالع باملبادئ اللسانية من دي سوسـري               
إىل نوام تشومسكي إىل جاكبسون إىل بريس إىل بلوم فيلد إىل روالن بارث إىل أوستني إىل سـريل     

ن وغريهم من العلماء البارزين الذين باستثمار       إىل أركيوين، ومن مث إىل إيزر وهاوس وكذلك بريملا        
اللسانيات العامة، النحو الوظيفي، نظريـات التواصـل، إىل الـسيميائيات، إىل املـثري       (نظريام  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

واالستجابة، إىل النظرية النقدية البنيوية، إىل أفعال الكالم، نظريات املقاصد، نظريـات القـراءة              
 النظريات لو مت استغالهلا االستغالل األمثـل يف تعليميـة   كل هذه ...). والتلقي، نظريات احلجاج  

  ملاذا؟. اللغة العربية للناطقني بغريها فإا ستعطي مثارها بامتياز
اللفـظ واملعـىن،   (ألن الطلبة الذين نود تعليمهم اللغة العربية ال يعرفون املصطلحات العربية            

سيبويه، وال بالغة القرطاجين، وال صـوتيات   نظرية النظم كما عند عبد القاهر اجلرجاين، وال حنو          
الدال واملدلول، العالمة واإلشارة، املثري واالستجابة، املرسل واملرسل        (، وإمنا يعرفون    ...)ابن جني 

، إذن لنقرب إليهم اللغة العربية يف قالب يستوعب مكتسبام القبليـة،            ...)إليه، التلقي والتواصل  
وه يف لغام األم ميكن بيسٍر مقارنتها مبصطلحات اللغة العربيـة،           وحني التأكد من ربطهم ملا تعلم     

وبالتايل يسهل على مدرس اللغة العربية الناطقني بغريها أن يزودهم بنصوص من تراثنا العريق والغين       
توافق نصوصاً درسوها يف لغام، وكأننا نقوم مبقارنة بني العربية واللغات األجنبية، والقصد مـن               

نكشف هلم أن اللغة العربية ليست لغة ختلف بل إا لغة علم وعلوم ونستدل على مـا   ذلك هو أن    
اخلليل بن أمحد الفراهيـدي،     (نقدمه هلم بذكر أبرز علمائنا األجالء يف معظم احلقول املعرفية كـ            

 ...)أيب األسود الدؤيل، سيبويه، ابن جني، عبد القاهر اجلرجاين، ابن سينا، اخلفاجي، ابن خلدون             
  .وغريهم من العلماء

على أن حنفزهم جبوائز قيمة عن طريق مسابقات علمية يف امليدان حول إتقان اللغة العربيـة،                
بعدما نتأكد من جناحنا يف هذه املهمة، نكون قد قدمنا للغة العربية، لغة القـرآن خدمـة جليلـة،     

من خالل إنتاجه الفكري    وذلك أن اإلنسان متسم بالفضول والرغبة يف االطالع على ثقافة اآلخر            
ومعتقده الديين، كما أن هذه الرغبة ستحفزهم على معرفة تعاليم كتـاب اهللا، وبالتـايل ميكنـهم        

إذن معركتنا هي معركة لغوية بامتياز،      . اعتناق هذا الدين دون عنف وال معركة مدمرة أو مشردة         
  :وهذا العمل يتطلب منا وضع برنامج أويل لتيسري عملية االكتساب

لتعبري بلسان فصيح، اخلط العريب الواضح، القراءة بصورة بسيطة وفـصيحة، اإلمـالء مـع     ا
، وكـل   ...)مجل امسية وأخرى فعلية بسيطة    (التركيز على خمارج األصوات، تعليمية النحو العريب        

هذا جيب أن يتم باستخدام وسائل االتصال التكنولوجية اليت من ميزاا أا تيسر عملية االكتساب               
  .تبسطها ألا تعتمد على حاسيت البصر والسمعو



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 

لقد من اهللا على اإلنسان باللغة، وجعلها وسيلته اليت يستعني ا على قـضاء مآربـه، كمـا     
جعلها مناط إنسانيته اليت متيزه عن سائر خملوقات الكون، فباللغة ينقل تفكريه اإلنساين، وباللغـة                

طقني بلغته، كما وهبه استعدادات فطرية متكنه من تعلم لغات أخـرى،  يتواصل مع أبناء جمتمعه النا 
  ِإنَّ ِفـي   ۚوِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض واخِتلَاف أَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم         {: مصداقًا لقوله تعاىل  

  اِلِمنياٍت لِّلْعلَآي ذَِٰلك{)ا  )١وقال أيض ، :}  ا النها أَيي        ـاكُملْنعجأُنثَٰى ون ذَكٍَر واكُم ملَقْنا خِإن اس
  . )٢(}شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا

 يف حمكم ترتيله التعدد اللغوي، والتواصل بني بين البشر على    - سبحانه وتعاىل    –ولقد أقر اهللا    
عوب، ومن هذا املنطلق جيب     واألمم والش ) الذكر واألنثى (رغم اختالف األلسنة واأللوان واجلنس      

 لالعتراف بفضل اهللا يف خلقه تعدد األلسنة، ويف منحه إيانا قـدرة             الًأن ننفتح على لغة اآلخر، أو     
وعلَّـم آدم  {: التمكن من اكتساب أي لغة أخرى غري لغتنا القومية أو اللغة األم، ولقد قال تعاىل            

بشرية مجعاء، والغاية من تعليم اهللا عز وجـل آدم األمسـاء            ، وآدم هو أبو ال    )٣(}...الْأَسماَء كُلَّها 
كلها هو دليل على منحه القدرة لإلنسان على االكتساب، وعلى تعلم كل اللغـات مـن أجـل                

  .التواصل وتبادل املصاحل، ومن أجل التكامل
قًـا  وأمام هذا الوضع العظيم الذي هيأه اهللا لعباده دون استثناء، فقد أنزل كتبه على رسله وف               

 -للغة قوم كل رسول، واختار إنزال آخر كتاب مساوي على عبد من عباده املُخلَِصني وهو حممد                 
-        باللغة العربية؛ كونه عريب اللسان مصداقًا لقوله تعاىل  :}        لَّكُـمـا لَّعِبيرـا عآنقُر اهلْنا أَنزِإن

أرسل حممدا إىل الناس كافـةً، ورمحـة        ، وهو خطاب موجه لكل البشرية، ألن اهللا         )٤(}تعِقلُونَ
ِكن أَكْثَر الناِس لَـا     وما أَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلناِس بِشريا ونِذيرا ولَٰ       {: للعاملني استنادا إىل قوله تعاىل    

                                   
 .٢٢: سورة الروم، اآلية  ) ١(
 .١٣: سورة احلجرات، اآلية  ) ٢(
 .٣١: سورة البقرة، اآلية  ) ٣(
  .٢: سورة يوسف، اآلية  ) ٤(
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

حمـةً  ومـا أَرسـلْناك ِإلَّـا ر      {: ، وقوله كذلك يف باب الرمحة باخللق أمجعـني        )١(}يعلَمونَ
الَِمني٢(}لِّلْع(.   

 
عاشت اللغة العربية يف بيئة اجلزيرة العربية جماورة لكثري من األقوام واحلـضارات، وكانـت               
عالقتها هادئة غري متوترة، وذلك سببه أن تلك اللغات األجنبية مل تكن ترغب يف اهليمنة وفـرض                 

جتارة، وسياحة، ورحـالت، واحتكـاك      : (ها بالقوة، وإمنا جاء اتصاهلا بالعربية بطريقة عادية       نفس
، أو عابرة كما حدث يف لقاء العربية باليونانية يف عهد ترمجة العلوم الـذي             )علمي وثقايف، وترمجة  

بية الذي أسـس    أسس للنهضة الثقافية العربية، ويف لقاء العربية بالالتينية يف عهد ترمجة العلوم العر            
  .)٣(للنهضة األوروبية، ويف لقاء العربية ولغات اإلفرنج خالل احلروب الصليبية

، مل تكن   )الفرس، والروم، واليهود  (وعلى الرغم من لقاء العربية مع كل تلك اللغات ااورة           
 أو هناك صراعات وال هيمنة لغوية، فقد كان لكل لغة أن تستعري ما حتتاجه من اللغـات اـاورة     

وحىت عندما جاء اإلسالم مل تعاِن اللغة من التوتر، بل إن هناك            . احملتك ا، أو املتعامل معها جتاريا     
كثريا من أبناء احلضارات الذين تتلمذوا على أيادي شيوخ العرب يف املـساجد، وخترجـوا مـن               

وهو فارسـي األصـل،   منابرها أئمة ومفسرين وعلماء لغة، ومنثل لذلك بعامل النحو العريب سيبويه   
حيث حبث يف قواعد اللغة العربية وحنوها، وألّف يف سبيل ذلك كتابا عظيما يعد مصدرا وحيـدا                 
لكل الباحثني الذين لوا منه، وألّفوا كتبا يف النحو والبالغة وفقه اللغة؛ كعبـدالقاهر اجلرجـاين                

التبيني، وابن جنـي صـاحب      صاحب أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز، واجلاحظ صاحب البيان و        
  .اخلصائص، وغريهم كثري
 

لقد كانت اللغة منذ فجر التاريخ مثار دهشة الفالسفة واملفكرين، واألطباء وعلماء الـنفس              
وعلماء االجتماع، وال تزال حتظى باهتمام منقطع النظري يف الدوائر العلمية املختلفـة، واحلقـول               

                                   
 .٢٨: سورة سبأ، اآلية  ) ١(
 .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية  ) ٢(
، عبد العلي الودغريي، دار الكتب العلميـة،  )عن واقع اللغة العربية يف بيئتها االجتماعية الثقافية   (ولغة األم،   لغة األمة     ) ٣(

 .٠٦م، ص ٢٠١٤، ١بريوت، لبنان، ط



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

، ومل يعد أمر اللغة والبحث فيها وتقرير أمورها حكرا على اللغويني، وإمنا صـارت               العلمية البحتة 
ملكًا مشتركًا يتنازعها األطباء وعلماء النفس وعلماء التشريح واحملققون اجلنائيون، واحلاسـوبيون            
 واملرشحون لالنتخابات الرئاسية، والقائمة طويلة تفوق احلصر، حىت إنك ال جتد حبثًا وخاصة مـن       
البحوث اإلنسانية ال يتناول جانبا من اللغة، ولذلك جند أا قد عرفت منذ قرون مضت عند ابـن             

، وبعـد  »أما حدها؛ فهي أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم      «: جين يف كتابه اخلصائص بقوله    
لعلـم  قرون من الزمن يصبح البحث يف اللغة علما قائما بذاته اصطلح عليه باللسانيات اليت هـي ا        

  .الذي يدرس اللغة يف ذاا ومن أجل ذاا، من وجهة نظر دي سوسري
ولعل املتتبع للتحديدين السابقني لكل من ابن جين ودي سوسري يدرك أما قد أمجعا على أن               
اللغة مستويات؛ صوتية، تركيبية، داللية، وهي أداة للتعبري عما جيول يف فكر اإلنسان، وما مصطلح         

لى أن اللغة ليست ملكًا ألحد، بل إا وضع واصطالح جلماعة بشرية اتفقت علـى  قوم إال دليل ع  
مـن  (يف حتديد ابن جين وعبارة      ) أغراضهم(وضع أمساء ملسميات من أجل التواصل، وما مصطلح         

الواردة يف حتديد دي سوسري لعلم اللغة أو اللسانيات إال حتديد ألبعاد اللغـة وغاياـا         ) أجل ذاا 
) وظـائف اللغـة   (حسب االجتاه التداويل التواصلي احلجاجي، لكل من جاكبـسون          ومقاصدها  

، وغريهم من العلماء والبـاحثني      )البعد احلجاجي للغة  (وبرييلمان  ) تداولية اللغة (وأوستني وسريل   
العرب والغرب الذين واصلوا البحث يف حقل اللغة إلمتام أو اكتشاف بعض الزوايا اليت غفل عنها                

  .لقدامى، أو مل يسعفهم احلظ إلمتامهاالباحثون ا
ولقد فتحت حماضرة دي سوسري يف اللسانيات العامة جمال البحث لكـثري مـن املهـتمني                 
باللسانيات ومعظم اللغويني والنحويني والبالغيني، ونتيجة للبحوث اجلادة واملستمرة فقد تفرع عن            

لوصـفية، واللـسانيات التربويـة،      علم اللسانيات العام فروع كثرية حديثة؛ منها اللـسانيات ا         
واللسانيات التطبيقية، واللسانيات التداولية، واللسانيات االجتماعية، حيث ركز كل فريق حبث يف           

وع معني له عالقة باللغة؛ فعلماء اللسانيات االجتماعية ركزوا حبوثهم على عالقـة اللغـة               ـموض
واملقاصد، يف حني ركـزت اللـسانيات       ق حبث التداوليات فركز على السياق       ـباتمع، أما فري  

ات وطرقها، أما اللسانيات التربوية فقد أخذت جانبـا مـن      ـالتطبيقية على نظريات تدريس اللغ    
أ عن دمج اللسانيات التطبيقية واللسانيات      ـاللسانيات التطبيقية وهو جانب التعليم والتربية، فنش      

 Didactique des(و ديـداكتيكا اللغـات   لح عليه اليوم بتعليمية اللغات، أـالتربوية ما يصط

langues.(  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
هي جمموع ). Didactique des langues(جاء يف معجم علوم التربية ديداكتيكا اللغات 

اخلطابات اليت أنشئت حول تعليم اللغات وتعلمها، سواء تعلق األمر بلغات املنشأ أو اللغات الثانية،    
بطة باللسانيات التطبيقية، مهتمة بطرائق تدريس اللغات، مث انفتحت على   وقد نشأت يف بدايتها مرت    

  .)١(حقول مرجعية خمتلفة طورت جمال البحث يف ديداكتيكا اللغات
 

قسم يرى أا مادة تكميلية للسانيات التطبيقية،       : ينقسم مستعملو تعليمية اللغات إىل قسمني     
اه يعىن مبيثودولوجيا اللغات، وقسم ثان يرى أا تعين اللسانيات التطبيقية أو مادة لتعليم              وهذا االجت 

 للجمع بني العالقات املختلفة للسانيات، والـسيكولوجيا والـسوسيولوجيا          الًاللغات، وتكون جما  
عامل  (، وفرويد )عامل علم االجتماع  (والبداغوجيا، وهذا الفريق يذكرنا بتأثر دي سوسري بدوركامي         

، ودي سوسري كان عمله التدريس، حيث تنم تلك احملاضرات اللسانية اليت نـشرت بعـد        )النفس
وفاته بأا ال ختلو من اجلانبني؛ اجلانب النفسي واجلانب السوسيولوجي، باإلضـافة إىل اجلانـب               

يـستقي  البيداغوجي، ولعل هذا هو سر خلود حماضراته يف اللسانيات العامة اليت أصبحت مصدرا              
منه كل باحث لغوي مادته، إما يف التدريس أو يف تطوير أفكاره، أو يف استثمار تلك اللسانيات يف           
التعليم، وهذا الذي نسعى من خالل ورقتنا البحثية إىل تفعيله من أجل تعليميـة اللغـة العربيـة                  

  .للناطقني بغريها، أي كلغة أجنبية ثانية للناطقني بغريها من كل دول العامل
 

إن اجلواب عن هذا السؤال؛ هو أن ميدان البحث يف تعليمية اللغات أو ميثودولوجيا اللغات               
، حيث تعد هذه احلقول مبثابـة مرجعيـات         )٢(ينفتح على التعلم والبيداغوجيا وإثنوغرافيا التواصل     

اللغات، وأهم هذه املرجعيات اللسانيات، ألا حمـور البحـث يف   لالستفادة منها يف جمال تعليمية      
املعرفة اللسانية تتوزع إىل تيارات نظرية خمتلفة، قد تـصل إىل حـد   «العملية التعليمية التعلمية؛ إذ    

التباين يف املنهج حينا، ويف التفسري حينا آخر، بل يف التأول أحيانا كثرية، فإن مجلة من األصـول                  
                                   

 عن مقال ديداكتيكا اللغات، علي آيت أوشان، جملة كليـة           الً، نق ٧٢معجم علوم التربية، عبد اللطيف الفاريب، ص          ) ١(
 .٥٥م، ص ٢٠٠٢، املغرب، ١٤ت والعلوم اإلنسانية، مكناس، سلسلة الندوات اآلداب واللغا

 .٥٦، ص ٢٠٠٢علي آيت أوشان، جملة اآلداب وعلوم اإلنسانية، سلسلة الندوات : ديداكتيكا اللغات، د  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

، ومن الثوابت اجلامعة بني التيارات اللسانية اليـوم، بـل        ...ة بني كل املدارس اللسانية    تظل جامع 
  .)١(»لعلها أم الثوابت، إنه ما من مدرسة لسانية إال وهلا نظرية متميزة ختص قضية اكتساب اللغة

 
، ويف مقدمتها لغة األم،     يولد الطفل مزودا باستعدادات فطرية متكنه من تعلم كثري من اللغات          

مث اللغة األم، مث اللغات اهلدف، ولقد نظَّر كثري من الباحثني لعملية اكتساب اللغة اهلـدف عنـد                  
الطفل، أو عند الراشد، وخاصة فيما يتعلق بتعلم اللغات األجنبية، فمن النظرية السلوكية لبافلوف              

 اليت تقوم مع املثري واالسـتجابة وسـيناريو        وثورندايك وواطسون وسكينر، إىل النظرية االرتباطية     
إىل ) Skinner(أعمال سـكينر    (إىل النظرية اإلجرائية    ) بافلوف، بلومفيلد (جاك وجيل والتفاحة    

اليت هي نظريـة يف الـتفكري وحـل    ) Gestals theory(نظرية اجلشطالت (النظريات املعرفية 
 .K(عند كل من كـريت كوفكـا    ) بصاراإلدراك والتعلم القائم على الفهم واالست(املشكالت 

Juffkan( امريوماكس فري ،)M. werthermer ( وولفانج كوهلر)w. kohler (  إىل نظريـة
اليت تبحث يف كيفية منـو املعرفـة اإلنـسانية    ) Piaget’s constructivision(بياجيه البنائية 

  .وتطورها عند الطفل
 

 ومبادئها يف قضية اكتساب اللغة، سواء اللغة األم أو اللغـات            لقد قدمت كل نظرية أسسها    
األخرى، وعن هذه النظريات نشأت اللسانيات النفسية، اليت هي مثال حي على التفاعل الوثيق بني    
اللسانيات وعلم النفس املعريف الذي أدى إىل حتقيق الفهم العلمي للموضوع املشترك وهو اللغة، أو               

لغة واملعرفة، وهي جماالت يرتبط بعضها ببعض إىل حد كبري، ولقد أدرك علماء             اللغة والفكر، أو ال   
النفس املعرفيون أمهية اللغة بوصفها جزًءا ضروريا مهما من جوانب املعرفة، وقد بذلوا جمهـودات               

  .)٢(كبرية للربهنة على الصدق السيكولوجي لعلم اللسانيات
التطبيقية، تدرس اكتساب اللغة األوىل، وتعلـم       واللسانيات النفسية هي فرع من اللسانيات       

                                   
م اإلنسانية، الربـاط،    املعرفة اللغوية وأثرها يف االختيار اللغوي، عبد السالم املسدي، منشورات كلية اآلداب والعلو              ) ١(

 .٤٧، ٤٦ط، ص . املغرب، د
، ١، املغـرب، ط     )جملة العلوم اإلنسانية  (حسن مالك، مقاربات    . اللسانيات التطبيقية وقضايا تعلم وتعلم اللغات، د        ) ٢(

 .٢١م، ص ٢٠١٣



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وعن فضل اللـسانيات النفـسية يقـول        . )١(اللغة والعوامل العقلية والنفسية املؤثرة يف هذا التعلم       
لقد أصبح من املمكن بفضل علم النفس املعريف أن نفهم أن اللغة عملية سـيكولوجية         : تشومسكي

وأا نتاج عمليات سيكولوجية خاصة بالفرد، وأـا ظـاهرة          مرتبطة باملعرفة العامة ارتباطًا عاما،      
معقدة حتتاج لعلوم وأدوات معرفية دقيقة لدراسة كيفية فهمها وإنتاجها واكتـساا، مثـل علـم          

  .)٢(اللسانيات، وعلم النفس العصيب، وعلم النفس اإلدراكي وجماالت الذكاء االصطناعي
 

موضوع النظرية اللغويـة يف    : بالتعريفات اآلتية ) أداء/الكفاءة(يوضح تشومسكي هذه الثنائية     
، مثاليان حيييان يف مجاعة لغوية متجانسة متاما، ويعرفان لغتهما معرفة           ) سامع –متكلم  (املقام األول   

 القيود املنفكة الصلة لغويا  ممتازة، وعند استخدام معرفتهما اللغوية يف الكالم الفعلي ال يتأثران بتلك          
  :مثل

  .ذاكرة حمدودة -١
 .شروط واضطراب -٢
 .احنراف يف االنتباه واالهتمام -٣
  .أخطاء عارضة أو منطية -٤

وعند االستعمال اللغوي الفعلي جيب أن ينتبه إىل التأثري املتبادل لعدد من العوامـل، ال متثـل     
  .)٣( السامع إال واحدا منها–الكفاءة األساسية للمتكلم 

ويف جمال االستعمال احلي للغة املشتركة أو املفهومة بني املتكلم والسامع، فقد أشار إىل أمهية               
 "الكتـاب "االستعمال ودوره يف التواصل الفعال منذ قرون مضت، عامل النحو العريب سـيبويه يف          

 عقوهلم، وذلك   ، واملراد بكالم العباد هو لغتهم القارة يف       )٤(»العباد إمنا كلموا بكالمهم   «: حني قال 
أن اللغة منظومة من األحكام والقواعد مركوزة يف عمل اجلماعة الـيت تتحـدثها، فـامللحوظ أن           

                                   
 .٢٢، ٢١نفسه، ص   ) ١(
-٥٥م، ص ٢٠٠٠، ١مان، الرباط، املغـرب، ط      حسان الباهي، دار األ   . اللغة واملنطق، حبث يف املفارقات، د     : ينظر  ) ٢(

٦٧. 
مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي، برجييتيه بارتشت، دار املختار للنشر والتوزيع، ترمجة                : ينظر  ) ٣(

 .٢٨٧م، ص ٢٠٠٤، ١سعيد حسن حبريي، القاهرة، ط . د. أ
 .٣٣١، ص ١م، ج ١٩٩٩كتاب سيبويه، حتقيق عبدالسالم هارون، دار اجليل،   ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .اللغة) أداء(سيبويه يستعمل مصطلح الكالم مرادفًا للغة املمارسة عمليا للنظام اللغوي، أي 
اق معظـم العلمـاء   ولسنا يف مقام املقارنة بني علماء العرب والغرب، وإمنا هي إشارة إىل اتف   

حول فكرة معينة تصبح مبرور الزمن مسلمة، أو بديهة ال جيب إغفاهلا، فلقد أشار كل من سـيبويه    
وكذلك دي سوسري وبلومفيلـد وتشومـسكي إىل ثنائيـات          ... وابن جين واجلرجاين واجلاحظ   

للغـة  أصبحت قارة وثابتة، ال جيب جتاوزها يف كل الدراسات الالحقة، ومن هـذه الثنائيـات ا               
والكالم، الكفاءة واألداء، املتكلم والسامع، املرسل واملرسل إليه، واللفظ واملعىن، الدال واملـدلول،     

  .السياق واملقام، النص واخلطاب، وهي ثنائيات ال ختفى على أي معلم أو متعلم
 

سعى إىل االستفادة من اللـسانيات يف حقـل   بعد اطالعنا على معظم األحباث اللسانية اليت ت     
تعليمية اللغات، أيقنت أنه ال جيب التفريط يف هذا املورد الثمني الذي هو اللسانيات بكل فروعها،                
لتفعيلها واستثمار إستراتيجياا يف تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها، خاصة أن املفاهيم العربيـة          

يم الغربية فيما يتعلق باللغة، ولعلّ السر يف درجة االتفاق، هو أن اللغة             لعلمائنا ال ختتلف عن املفاه    
  .هي الوسيلة املشتركة على رغم اختالف األلسنة لتعرب عن الفكر

وألننا حمتاجون لتصحيح معتقدات اآلخر عن العرب، أصبح ضروريّا تعليم اللغة العربية، حىت             
  .صب ديين أو عرقيميكنه أن يقرأنا قراءة صحيحة بعيدة عن كل تع

وحنن إن كنا قد عمدنا إىل استثمار اللسانيات يف تعليمية اللغة العربية، فألن غرينا قد جنـح                 
  .حينما طبق مبادئ اللسانيات يف التعليم الذي هو أس رقي األمم واحلضارات

ولقد استطاع علماء اللسانيات يف البلدان األجنبية، ومكنهم هذا التطبيق من اختبار صـحة              
  .)١(ظريام يف هذا احلقل، مما ترتب عنه اندثار بعض النظريات والتحليالت اللغوية وقيام غريهان

 
حتاول النظرية اجلديدة اخلاصة بتعليمية اللغة العربية أن تغري من طرق العملية التعليمية التعلمية،    

  :يد من املوضوعات ويف مقدمة اهتمامااألن جماالت حبثها متعددة، وتشمل العد
إذ ما اإلستراتيجيات اليت جيب استثمارها من أجل أن يكسب املتعلم اللغـة؟ ومـا               : املتعلم -١

                                   
، جامعـة  ١٤أمينة فنان، سلـسلة النـدوات، ع   . مالحظات حول اجلانب اللساين من قضية تعليم وتعلم العربية، د     ) ١(

 .٨٩م، ص ٢٠٠٢مكناس، املغرب، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  اآلليات اليت تساعد على فهم اللغة واستيعاا وإنتاجها؟
إما احمليط االجتماعي مهم جدا بالنسبة للمتعلم، ألن ظروف ذلك اتمع           : احمليط االجتماعي  -٢

حتفز املتعلم على االكتساب، أي أن تزرع يف نفسه الرغبة يف تعلم لغة أجنبية، أو هي الـيت                  
  .حتد من درجة االكتساب

  .ال بد من بناء وضعيات تعليمية الكتساب اللغة اهلدف: املادة التعليمية -٣
 ذلك املتعلم،   املعلم الذي يدرس لغة أجنبية للناطقني بغريها ال بد أن يكون متقنا للغة            : املعلم -٤

وأن يكون له اطالع واسع على أحوال ذلك املتعلم، خاصة إذا كان من يعلم تلك اللغة هو                  
  .املنتقل إىل حميط املتعلم وليس العكس

ال بد من ربط تعليمية اللغات بالوسائط والوسائل التقنية احلديثة من أجـل             : الوسائط التقنية  -٥
  .تيسري كل صعب

  :ال بد على الديداكتيكي أن يطرح األسئلة وحيدد الفئات: جنبيةفرضيات تعليمية اللغات األ -٦
 ن نعلم؟ ــم العينات املستهدفة   
 اذا نعلم؟ــمل  األهداف املتوخاة   
 اذا نعلم؟ ــم احملتويات   
 كيف نعلم؟  النظريات، املنهجيات والبيداغوجيا املعتمدة .  

املتعلمني وذلك أن العمليـة التعليميـة   وأساس فعل تعليمية اللغات؛ هو احلوار والتواصل بني   
التعلمية تقوم على التفاعل، حيث ميثل املتعلم عنصرها املركزي، وإذا كنا بصدد تعليميـة اللغـة                
العربية للناطقني بغريها فال جيب أن نعزل هذه اللغة عن منشئها وتارخيها وحميطهـا االجتمـاعي،                

 إا تسمح له باالنفتاح على اآلخـر بقراءتـه    فاللغة اهلدف، هي مكسب مثني لكل من تعلمها، مث        
وتصحيح معتقداته جتاهه، ألن التفكري هو مادة كل لغة، وباللغة نكشف عن حقيقة تفكري البـشر،    

  .»تكلم ألراك«: وبواسطة اللغة تتعرف على اآلخر، وكما قال أفالطون
يمية اللغة العربية للناطقني وجيب التنبيه إىل مسألة مهمة جدا؛ وهي أنه ال جيب االعتماد يف تعل        

بغريها، على نظرية لسانية واحدة، وال على منهجية واحدة، أو إستراتيجية واحدة، وال امليـل إىل                
تقنني تلك الطرق والكيفيات يف التعليم، ملاذا؟ حىت ال يتحول التعليم وصفات جاهزة مملة، بـل ال          

لى كل مستجدات النظريات الـيت تـرتبط        بد دائما من االستمرارية يف التحديث ويف االطالع ع        



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .بالتعليم وباتمع وباألحوال احمليطة باملتعلمني
 

  : منالًيف حال توافر كل الوسائل والوسائط اليت تسهل العملية التعليمية التعلمية، البد أو
  .مبدئية عن كل طالبإجراء حوار مع املتعلمني اهلدف بلغتهم ألخذ فكرة  -١
 .تقدمي صورة موجزة عن اللغة بصفة عامة، وعن العربية بصفة خاصة -٢
على أن خنتار طريقة ذكيـة    ...) أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز،          (تعليم احلروف    -٣

ب ، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ص، ض، ش، س،               (للتفريق بني احلروف املتشاة     
 ...)ط، ظ،

للغة العربية مخسة وعشرون حرفًا صامتا، وثالثـة حـروف مـد أو             يف ا : النظام الصويت  -٤
الفتحة، الـضمة،   (تقابلها ثالثة مصوتات قصرية     ) األلف، والواو، والياء  (مصوتات طويلة   

ـِ  (، )ا، و، ى(مع رسم كل حركة ) الكسرة مع التركيز على خمـرج كـل   ) ـَ، ـُ، 
  .صوت، وحتديد القوانني الصوتية للغة العربية

 يف اخلطاب التعليمي من املوافقة بني الفعل التعليمي واملعرفة التعليميـة وبـني الفئـة               وال بد 
املستهدفة؛ أي ال بد من وجود صيغة توافقية ختول للفاعل التعليمي أن يكـون مـستوعبا ملنطـق       

  .القول
ولقد فرضت الديداكتيكا نفسها يف الثمانينيات كحقل علمي ال يقتصر دوره على التأمل يف              

مارسة التعليمية كما هو األمر بالنسبة للبيداغوجيا، وإمنا أصبح يتدخل يف وضع إسـتراتيجيات              امل
التعلمات بالنسبة للمنهاج الدراسي ككل بعد عملية التجريب والتعديل، وهو ما أهله لكي يكون              

لنسبة لباقي  علما قائم الذات ضمن دائرة علوم التربية، ويتنبأ له العلماء بأنه يشكل ملتقى الطرق با              
علوم التربية، بناء على تعدد مهامه؛ ونظرا للتعاون الذي تفرضه مقاربته التحليلية مع عدد كبري من                
احلقول العلمية، كالسيكولوجية املعرفية، والسيكوسوسيولوجيا، ونظريات التواصل، وبيولوجيـة         

  .)١(لوضع التعليمي التعلميالتربية، ونظريات التعلم، وغريها من شىت العلوم األخرى اليت تم با
ولقد وجد مفهوم البيداغوجيا والتعليمية منذ العهد اليوناين، إال أما مل يتمثال كمـصطلحني       

                                   
دار ، حممـد ملباشـري،    )مقاربة حتليلية نقدية  (اخلطاب الديداكتيكي باملدرسة األساسية بني التصور واملمارسة        : ينظر  ) ١(

 .١٦م، ص ٢٠٠٢، ١الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إال يف القرن العشرين عندما ازدادت حاجة الدول إىل التعلم الفعال، وحتقيقًا للمردودية واإلنتاجية              
؛ تتحكم  الًية تعملية تعكس توجها تربويّا فعا     املراهن عليها، فكان ال بد من وضع إستراتيجية تعليم        

وإذا كانت البيداغوجيا نظامـا مـن       «: )١( للصدفة واالرجتال  الًفيه أسس علمية دقيقة ال تضع جما      
الفكر قائما على تصورات نظرية وتأمالت تربوية حول األحداث والوضعيات التعليمية كما هـي              

سي، فإن الديداكتيكا يف مستواها العام ترمي إىل حتليـل          قائمة بالفعل داخل احلقل املؤسسايت املدر     
 علميا سواء من حيث املكونات اليت حتتويها، والعالقات التفاعليـة  الًالوضعية التعليمية التعلمية حتلي  

 . )٢(»القائمة بينها، أو من جانب شروط حتقيق العمل الديداكتيكي الصادق
 من البيداغوجيا إىل التعليمية مـن أجـل تفعيـل          وأمام هذا الوضع، كان ال بد من االنتقال       

إستراتيجيات املنهجية، وشروط التعليمية التطبيقية داخل الوضعيات التعليمية التعلمية، ألن التعليمية         
تطبيقي وعلمـي، أي  بديل قمني لتحويل الفعل البيداغوجي من إطاره النظري والتصوري إىل إطار          

 برسم اخلطوات العامة والنوعية ملكونات املواد التدريبيـة إىل إطـار            االنتقال من الوضع املهين املرتبط    
املساءلة والبحث والتحليل لبنية املواد املراد تدريبها، ولتحديد أبعادها املستقبلية، وملدى قدرا علـى              
         ا مسايرة التطور املستمر يف كل عصر؛ خاصة يف العصر الراهن، عصر التقنية الرقمية اليت تعد حبق مورد

مثينا ال بد من استغالله واستثماره إىل جانب مبادئ اللسانيات يف التعليم بصفة عامـة، ويف تعليميـة                  
اللغات على وجه اخلصوص، ألن كل احلقول األخرى سياسية، واقتصادية، واجتماعيـة، وثقافيـة ال      

 لذي تعربه كل ميادين   ميكنها االنطالق بغري لغة؛ فاللغة هي الرابط األساس واملشترك الوحيد، واجلسر ا           
  .احلياة على اختالف مشارا

والعلم كما هو معلوم لدى اجلميع خاصة من خصائص التمويل البيداغوجي املتوافـق مـع               
التحويل االجتماعي واالقتصادي القائم داخل اتمع، والتعليمية هي انتقال من التأمل والتفكري إىل             

  . )٣(حليل وصياغة إستراتيجيات للتعلمميدان الفعل التعليمي، أي إىل البحث والت
  
  

                                   
 .السابق نفسه، والصفحة نفسها: ينظر  ) ١(
 .١٧اخلطاب الديداكتيكي، حممد ملباشري، ص   ) ٢(
 .١٨اخلطاب الديداكتيكي، حممد ملباشري، ص : ينظر  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  :وتقدم التعليمية على شكل مثلث، يشمل املعرفة واملعلم واملتعلم

  
  .فالتعلم نشاط ذايت مشروط بعالقة أفقية بني املعلم واملتعلم 

  .والفعل التعليمي هو انعكاس مباشر للخطاب السياسي واالقتصادي واالجتماعي
 

 laالقطب الرابع يف العملية التعليمية التعلمية، فللمعلم الزمن التكويين للمعرفة يشكل الزمن 
chronogenèse du savoir    إذ على املعلم أو الفاعل التعليمي أن يكـون ممتلكًـا للمعرفـة ،

املتخصصة، واملعرفة الواجب تدريسها عرب النقلة الديداكتيكية اليت يبلورها لفائدة فئة معنيـة مـن            
إىل أن الفاعل التعليمي أصبح اليوم يشكل ذاكرة مرجعية بالنـسبة           ) كي بروسو (مني، ويشري   املتعل

للفصل الدراسي، فهو على علم باالتفاقيات املربمة بينه وبني املتعلمني واملفاوضـات واألحـداث              
  .)١(املالئمة، وهكذا بواسطة هذا الدور يراقب الفاعل التعليمي ويقود التعلمات

ن التعليمية هي نقلة علمية أساسية يف حتسني وضعيات التعلم، وإمكانية حبثيـة            وميكن القول إ  
تساعد املعلم بالدرجة األوىل على ختطي الصعوبات والعراقيل اليت من شأا أن تسهم يف تفكيـك                
العمل التعليمي، واالبتعاد عن حتقيق األهداف املرجوة املسطرة، فالتعليمية بوجه عام تقدم احللول،             

ي للمعلم صالحية التدبري والتسيري لوضعيات التعلم حتقيقًا للمردوديـة واإلنتاجيـة املعرفيـة          وتعط
  .)٢(واملهارة والوجدانية املرتقبة

ومن شروط جناح العملية التعليمية التعلمية هو تطور املعرفة العلمية وشيوعها بني أفراد اتمع              
  . والتقنية الرقمية احلديثةالبشري وتبنيها من طرفهم خاصة معه وسائل االتصال

ويتوقف جناح وتقدم أي علم من العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية على قـوة اجلـسم               

                                   
 .٢٥، ٢٤اخلطاب الديداكتيكي، حممد ملباشري، ص  ) ١(
 .نفسه، الصفحات نفسهااملرجع السابق   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

املفاهيمي الذي ميلكه، مبا هو سلطة علمية ومرجعية، خيول لكل علم التعاون مع املوضـوع العلمـي            
مييزه عن باقي العلوم األخـرى      املستهدف يف مشروع البحث بنوع من الدقة والتحديد املمنهج الذي           

وميكنه من إجياد األجهزة املفاهيمية واألدائية اليت تساعده على وضع اإلطار املنهجي اخلاص بامليـدان               
 أو الوضـعية املبحـوث      الذي يدرسه، وأيضا على بلورة الوسائل والتقنيات املناسبة ملعاجلة الظاهرة         

  .)١(عنها
املوضوع، واألجهزة املفاهيمية، واملنـهج    : الثة مرتكزات وتعتمد التعليمية ككل العلوم على ث     

  .املعتمد
فموضوعنا هو التعليم والتعلم، ومنهجها هو املنهج التجرييب يف وضع إستراتيجيات التعلـيم             

تعد التعليمية جمموعة من املتغريات والتعديالت الـيت        ) Chevallard(والتعلم، وحسب شوفالرد    
  .)٢(تخصصة دف حتويلها إىل معرفة مدرسية أو مادة تعليميةتطرأ على املعرفة العلمية امل

 
 أن تكون سهلة التناول للمتعلم.  
 أن تصاغ على شكل نصوص قصرية ومعربة. 
 أن تكون مصاحبة بتوجيهات وإرشادات حول إستراتيجيات تعليمية اللغات. 
     الـشاشة،  (ة بكل الوسائط التقنية املالئمة للمادة املراد تعليمهـا         وأن يتم ربط العملية التعليمي

 ...).ومصدر الصوت، واحلاسوب، واملعجم
 أن خيضع للتسلسل املنطقي يف بناء األفكار من املستوى األدىن إىل املستوى األعلى. 
  نهاعورسوم وبيانات وتفسريات تساعد على فهم حمتويات اللغة، وتعفي املتعلم من البحث صور. 
           إن اكتساب املعرفة من طرف املتعلمني يعد الرهان األكرب للعقـد الديـداكتيكي، وللعالقـة

تربط املعلم باملتعلم، ويعاد النظر يف بنود العقد الديداكتيكي املعمول ا، عنـدما يتعلـق      الديداكتيكية اليت   
 .ي جديدتعلماألمر مبكتسبات جديدة جيب على املتعلم اكتساا خالل نشاط تعليمي 

                 وضع املتعلم يف وضعية بناء املعرفة، وعلى املعلم أن يستثمر قدراته العقلية ومعرفته املكتـسبة
 .لتوظيفها يف سياق الوضعية التعليمية املطروحة

 امتحان املتعلم، وهي عملية تقوميية ملعرفة اكتساب املادة التعليمية اليت قدمت له. 

                                   
 .٢٩املرجع نفسه، ص   ) ١(
 .٢٩اخلطاب الديداكتيكي، حممد ملباشري، ص   ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

       صورات للمتعلم، فإذا كنا بصدد تعلـيم اللغـة لطلبـة      ال بد للمعلم من معرفة التمثالت والت
اجلامعة، فنحن إذن أمام فئة متعلمة ومثقفة لديها متثالت وتصورات حول اآلخر، رمبـا عـن                
طريق اإلعالم فقط، أو من مطالعة كتب التاريخ، يف حني أن تعلم لغة اآلخر هي فقط وحدها                 

سريا أن يصحح معتقداته حول اآلخر الذي كان    اليت متكن مكتسبها تعلما وفهما واستيعابا وتف      
لديه تصور خطأ من خالل معلومات استقاها من العامل احمليط به، قـد تكـون صـحيحة أو        
خاطئة حسب طبيعة البيئة اليت ينتمي إليها، وحسب املتغري السوسيو ثقايف املتحكم يف داللـة               

ى الواجهة التعليمية كاللغـة   تلك املعلومات أو حول الشيء الذي طرح موضوع التمثالت عل         
 .الًالعربية مث

وبناء على هذا ينصب اهتمام الديداكتيكي على توضيح العالقة اليت حيققها املتعلم مـا بـني                
  .املعرفة اجلديدة اليت جيب إتقاا، واملعارف السابقة املوجودة لديه

دخل الرئيس الذي تقـدم  إن تعليمها هو امل«: وذا الصدد يقول وليد العنايت عن تعلم العربية   
به احلضارة العربية اإلسالمية وثقافتها، وهي الوسيلة إلطالع اآلخر على حقيقة هـذه احلـضارة،               

  .)١(»... ودحض األفكار الزائفة اليت يروجها أعداء العرب واملسلمني
 وتعد األردن من أكثر الدول استقطابا للراغبني يف تعلم العربية من الناطقني بغريهـا، ومـا               

حملمود الشافعي إال دليل على احلركة      » مهارات القراءة والكتابة للمبتدئني   ... نون والقلم   «كتاب  
الناهضة يف هذا اال يف األردن، ولقد انطلق الشافعي يف كتابه هذا من رؤى لـسانية وأخـرى                  

ات الـيت مل    األصو/تربوية متزج بني اللسانيات التربوية واللسانيات االجتماعية؛ متثلت يف احلروف         
تأت معزولة، وإمنا صاغها يف شكل كلمات مشفوعة بصور لتعزيز الربط بني املنطوق واملكتـوب               
والصورة النفسية لداللة الكلمة، وبعد ذلك ينتقل الشافعي إىل السياق الكلي يف تقدمي املفـردات               

حمسوب يتوافق والتراكيب يف مجل مفيدة تطول أو تقتصر إىل أن تنتهي بالنص الكامل، وهو تدرج              
  .)٢()النفسي من حيث االعتماد على إلفه واعتياده اللغة العربية(وبناء املتعلمني 


 

م جتاه  التعرف على الطلبة بإجراء حوار ملعرفة التمثالت والتصورات اليت حيملوا يف أذها            -١

                                   
 .٢٠٩م، ص ٢٠١١، ١العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، دار كنوز للمعرفة العلمية، األردن، ط   ) ١(
 .٢٠٩املرجع نفسه، ص : ينظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

اللغة العربية، وجتاه العرب، فال حندد املسلمني، ألن املسلمني يوجدون يف كل بقاع العامل،              
لذلك ال بد يف تعليمية العربية من أبعاد مسألة الدين اإلسالمي، ألن اكتـساب العربيـة                 
 اكتسابا جيدا وواعيا هو حتصيل حاصل لالطالع على الدين اإلسالمي، فصورة العريب وهو       
يقدم العربية يف طبق نظيف ومجيل، وبأسلوب متحضر وراق وبسلوك أخالقـي رفيـع،              

  .وبأدب حسن، سيغري ال حمالة نظرة اآلخر ومعتقده حنو العرب واإلسالم
 من إعطاء نبذة تارخيية عن العربية، وبأـا         الًويف املرحلة الثانية من تعليمية العربية ال بد أو         -٢

 . مع احلضارات ااورةكانت تعيش بال صراع وال تعصب
املرحلة الثالثة تقدمي احلروف بشكل خطي وصويت بعد إدراك احلـروف والتفريـق بـني                -٣

ب ، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ص، ض، ش، س،               (األصوات كتابة ونطقًا مثـل      
 ).ط، ظ، ع، غ

 .وفاعل الرابعة تكوين مجل بسيطة، مجل امسية مكونة من مبتدأ وخرب ومجل فعلية فعلاملرحلة  -٤
 .املرحلة اخلامسة تكوين مجل امسية مع تنوع اخلرب -٥
املرحلة السادسة مجل فعلية أفعاهلا الزمة، وأخرى أفعاهلا متعدية، مجل تكـون مـن بيئـة               -٦

فرنسا مجيلة، فرنسا عاصمتها باريس، فرنسا     :  إذا كنا نعلم فئة من فرنسا نقول       الًاملتعلم، مث 
 .ليةتقع يف أوروبا، وهكذا مع اجلمل الفع

املرحلة السابعة بعدما نشعر أن الطلبة قد أدركوا الفرق بني اجلمل االمسية والفعلية نقدم هلم                -٧
إجراء (نصوصا قصرية من التراث ذات ألفاظ مجيلة، ونطالبهم باستخراج مجل بسيطة فعلية       

:  وال ، على أال نغفل، أن نشري إىل املعرفة والنكرة، والفرق بينهما          )متارين لتقومي االكتساب  
اليت تكتب وال تنطق، ويف كل مرة إذا تعـذر          ) وال الشمسية (القمرية اليت تكتب وتنطق     

 .الفهم نيسره مبقارنة بني اللغة األصل واللغة اهلدف
 .تصريف األفعال يف املاضي واحلاضر واملستقبل واالشتقاق وصيغ املبالغة -٨
ستخراج كل الصور البيانية    ال بد من تقدمي أمثلة بسيطة يف نصوص من التراث ال          : البالغة -٩

على أن نركز   ) اجلناس، السجع، الطباق  (واأللوان البديعية   ) التشبيه، واالستعارة، والكناية  (
  .على الذوق واجلمال

وأنا أعتقد أن نسبة النجاح يف اكتساب اللغة العربية من قبل الناطقني بغريها تعتمد بالدرجـة    
  .يقدم املادة التعليميةاألوىل على الفاعل التعليمي، أي على من 

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 نظام العربية الصويت.  
 نظام العربية الكتايب. 
 املفردات واملعجم. 
 املوضوعات النحوية والصرفية. 
 التراكيب النحوية. 
 التراكيب اللغوية. 

 
مفردات متماثلـة يف  وميكن االستعانة يف نظام العربية الصويت مبنهج الشافعي، حيث إنه يقدم          

 مـسافرا   ) (زيتونزيت) ( مطار مطر  : (النطق، ولكنها ختتلف معىن وكتابة ومن ذلك      
  ...،) مسافرينمسافٍر ) (مسافران

  .فاحلركات الطويلة واحلركات القصرية ملمح مييز العربية عن غريها من اللغات األخرى
حىت يـتمكن املـتعلم   :  شكل جداولوقد قدمها الشافعي يف: الشمسية) ال(القمرية و ) ال (

 .اهلدف من حفظها واستيعاا وهي طريقة ميسرة جدّا
 اإلبريق إبريق ء

 البيت بيت ب
 اجلبل  جبل  ج
 اجلبل جبل ح
 اخليمة خيمة خ
 العصري عصري ع
 الغرفة غرفة غ
 الفستان فستان ف
 اليامسني يامسني ي
 الورد ورد و
  
  

 التلميذ تلميذ ت
 الثالجة ثالجة ث
 الدفتر دفتر د
 الذهب ذهب ذ
 الرجل رجل ر
 الزيتون زيتون ز
 السفينة سفينة س
 الشمس مشس ش
 الصيف صيف ص
 الضيق ضيق ض
 الطالب طالب ط
 الظامل ظامل ظ

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 التاء يف األفعال واألمساء املفتوحة، والتاء املربوطة يف األمساء فقـط        مهزة الوصل ومهزة القطع،   
  ).مدرسية(

              وللتفريق بني هذه األصوات واحلروف ال بد من اسـتخدام احلاسـوب وكـل
الوسائط التكنولوجيا اخلاصة بالسمعي البصري، ألن السماع والرؤية مها املوردان األساسـان يف             

تعليمية، وخاصة مع ما جادت به تقنية االتصال احلديثة مـن وسـائط ميكنـها               العملية التعلمية ال  
  .استيعاب كل ذلك، وتعويض كل نقص، وتوضيح كل ما غمض

هذا، هذه، هؤالء، ذلك حيث األلف املهملة اليت تنطق وال تكتب .  
، الـضمائر،  ، حروف اجلـر )هم خرجوا(األلف اليت تكتب وال تنطق، كما يف واو اجلماعة          

  .األمساء، األفعال
الفواكـه، أو الفاكهـة     : التركيز على األلفاظ الشائعة اليت حيتاجها مبدئيّا املتعلم من مثـل          

...) قلما، كتابا، قميـصا،   (تدل على عدد كبري من املفردات اللغوية، يشتري         ...) برتقال، موز، (
  .ترتبط بعدد كبري من املفردات اليت حيتاجها املتعلم

املهنة، العمر، اجلنسية، األدوات اليت يستعملها، تقدمي املعىن احلقيقي علـى        : لقرب واملالصقة ا
  .املعىن اازي

سهولة النطق والكتابة، التدرج والتنوع والتكرار، نتدرج يف تعليم األلفـاظ           : فصاحة الكلمة 
 باملرادفة، أو هو نفسه     البسيطة والسهلة النطق، مث ننوع ذلك اللفظ يف االستعمال أي يف التركيب           

حبيث يأخذ دالالت متنوعة أو بضده، مث تكرار اللفظ قليل االستعمال يف احلياة اليومية، والذي ال                
  .حيتاجه الطالب إال يف البحث العلمي ال يف تعامله مع الناس

وال بد أن يدعم تعلم أي لغة أجنبية بالصور واأللعاب وباأللوان والرسـومات واحليوانـات               
ضروات واملالبس واألطعمة واألشربة والعمالت واألرقام وكل ما من شأنه تيـسري العمليـة              واخل

التعلمية، ولعل من أهم الوسائل التدعيمية الصور، ألا تقدم املعىن املباشر للفظ مثل امـرأة، دار،                
  ....مجل، حصان،

 التواصل مـع    الًجل أو إن ما نود حتقيقه هو الكفاية التواصلية لدى متعلم اللغة العربية، من أ            
أبناء هذه اللغة، مث بعد ذلك تعطى احلرية للمتعلم يف مواصلة الدراسة لتطوير لغته، وذلك بقراءتـه                

  .لتراث السلف واخللف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 إىل الً وصوالًومن أجل حتقيق تعليمية اللغة اهلدف، فعلى الفاعل التعليمي أن يكون مقلدا وممث           
وقد تعاظمت أمهية األلعاب اللغويـة مـع دخـول    « التحصيل التعليم يف جو من املتعة والرغبة يف    

احلاسوب جمال تعليم اللغات األجنبية، إذ ميكن استثمار احلاسوب والوسائط املتعددة يف تـصميم              
عدد من األلعاب اللغوية اليت ميكن للمعلم ممارستها جبهد ذايت، وقد تنوع هذه األلعـاب فتكـون                 

أما اإلنترنت فإن استخدامها يف هذا اال يتعـاظم يف          ... تابية،صوتية أو معجمية أو تركيبية أو ك      
  .)١(»املستويات املتقدمة والسيما يف املهارات الكتابية
 

 حتويل املذكر إىل مؤنث بإضافة التاء املربوطة.  
  ع تكسرياملؤنث السامل، املذكر السامل، مج(املفرد، املثىن، واجلمع.( 
 ا، اشـتريت      : الً يف سياق مجلة يكون العدد فيها صفة؛ مث        ٢،  ١: العددا واحـداشتريت قلم

 .قلمني اثنني
 من حيث اجلهة والعدد واجلنس: الضمائر. 
 الفعل املاضي واملضارع واألمر مع التركيز على املضارع الدال على احلقيقة أو العادة. 
 كسحتويل املاضي من مثبت إىل منفي والع. 
 حتويل املضارع من مثبت إىل منفي والعكس. 
      تصريف األفعال مع كل األزمنة ومـع  ) لن(ونفيه بـ  ) س، سوف (إثبات الفعل املستقبل بـ

 .كل الضمائر
 اتصال األمساء باملضارع. 
 استخدام حروف االسم املنسوب، الفعل املتعدي حبرف اجلر األوزان الصرفية. 
  املؤنث، العدد من مفرد إىل مثىن إىل اجلمع، الزمن من مـاض             من املذكر إىل  : قوانني التحويل 

 .إىل مضارع إىل مستقبل
                  ـاوكل ما يتم تقدميه البد من اعتباره مهارات لغوية جيب على متعلم العربية أن يكتسبها أل

 .مبثابة األساس يف العملية التعلمية ويف التواصل بالعربية
         ميسر ملن يرغب يف تعلم العربية من الناطقني بغريهـا،          ال بد من توفري معجم ملفردات العربية

                                   
 .٢١٩قية، وليد العنايت، ص العربية يف اللسانيات التطبي) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وأخرى حسب  ) عريب-عريب( احلروف كتابة، مث املفردات      الًورقي وآخر إلكتروين يتضمن أو    
 .لغة الفئة اهلدف

واستثمار اللسانيات هو الذي يفرض على الديداكتيكا استخدام احلاسوب يف هذه املهمـة؛             
ة كالدال واملدلول والعالمـة واأليقونـة والـشفرة واملـثري           ألن مبادئها وأسسها علمية موضوعي    

  .واالستجابة والتحويل والتوليد، والتوزيع واملالءمة والغاية والقصد
 

اللغة األم للناطقني ا هي ملكة وسليقة تعينها املرونة اللغوية اليت يتعرض هلا يف جمتمعه الناطق                
ا، أما اللغة األجنبية فإنه يسلك فيها سبيل التعلم، وشتان بني التعلم واالكتساب!  

إن أيسر وأفضل طريقة لتعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها هي استخدام احلاسوب بربجمياته             
ـ              ساب املتنوعة واملتعددة واملهيأة سلفًا هلذا الغرض التعليمي، ولعل الذي ييسر عملية التعلم واالكت

أجدى وأنفع يف تعليم العربية للناطقني بغريها من       «هو املعجم احلاسويب الذي يرى وليد العنايت بأنه         
املعجم الورقي، على أن ذلك ال يعين كمال املعجم احلاسويب، فإن ارتفاع التكلفـة واملـشكالت                

  .)١(التقنية قد متثل مشكالت واقعية للمتعلمني
يد العنايت معجما حاسوبيا لتعليم العربية للناطقني بغريهـا،         وإىل جانب الشافعي، فقد أعد ول     

حبيث رصد كل مستويات العربية، باإلضافة إىل معظم أعالمها ومعظم أمهات الكتب واملـصادر              
صمم هـذا  «اليت تساعد على تقريب العربية للناطقني بغريها، يقول العنايت موضحا الفئة املستهدفة       

ربية من اجلنسيات كلها، وهو موجه إىل مجيع مستويات املـتعلمني، مـن             املعجم للناطقني بغري الع   
املبتدئني إىل املتقدمني، وقد يتساءل الناس كيف ميكن أن يساوي املعجم بني مستويات املـتعلمني               

إن املادة اليت يتضمنها املعجم يف مستوياا املتعددة تتدرج من اجلذر األصـلي إىل              : مجيعا؟ والقول 
ق ذا اجلذر من بناء صويت ومشتقات صرفية وأعاريب حنوية وتعـبريات اصـطالحية،    كل ما يتعل  

وهذه املعلومات ال يستغين عنها أي متعلم أجـنيب         ... ومدونات نصية متكاملة تتفاوت يف أطواهلا     
مهما عال قدر حتصيله من العربية، على أن تصميم املعجم انتهى إىل رسم طـريقتني للبحـث يف                  

 .)٢(»حمتوياته
                                   

 .٢٣٤العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، ص   ) ١(
 .٢٤٥العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، ص   ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ولقد شرح الطريقتني، إذ تتم الطريقة األوىل بالنقر على اجلذر األصلي للمفـردة، والطريقـة       
الثانية تتم بكتابة اللفظ أو الدال املراد البحث عن معناه، حيث ينتهي البحث بتجريد ذلك اللفـظ         

  .من الزوائد وحتديد اجلذر األصلي
ال تعليمية العربيـة للنـاطقني بغريهـا        ويواصل العنايت شارحا ملعجمه، ومؤكدا أمهيته يف جم       

مث إن هذا املعجم يقدم خدمة عظيمة ملعلمي العربية للناطقني بغريها، ذلك أنه جيمـع يف                «: فيقول
 من املعلومات واملعارف واملهارات اليت تغنيهم عن كثري من مصادر التعلم،            الًمكان واحد كما هائ   

ملتعددة، وتتعاظم فائدته عندما يستعمل يف بلـد غـري     والسيما مع االستفادة من تقنيات الوسائط ا      
  .)١(»ناطق بالعربية

وجدير بالذكر أن هناك مساعي جليلة من قبل كثري من الباحثني يف جمال حوسبة اللغة العربية               
حىت تكون يف متناول الناطقني ا، والناطقني بغريها، فاإلضافة إىل حممود الشافعي ووليد العنـايت               

ابر جزائرية كمخرب املعاجلة اآللية للغة العربية جبامعة تلمسان، بإدارة األستاذ الدكتور            هناك أيضا خم  
سيدي حممد غتري، وهناك مشروع الذخرية اخلليلية العربية لألستاذ الدكتور احلـاج عبـدالرمحن              

 إىل ثلة صاحل، وهناك أيضا تلك اإلجنازات العظيمة اليت يقدمها عبدالقادر الفاسي الفهري، باإلضافة       
من الباحثني؛ حممد ولد عبداهللا ولد بياه، عز الدين مزروعي، عبداحلق خلواجة، عبدالوايف مزيـان،               

برنـامج للتـشكيل اآليل   «شوقي أمني، هؤالء الباحثون الذين أسسوا برناجما للتشكيل اآليل أمسوه     
ا الربنـامج مـن   م جبامعة وجدة باملغرب، حيث تتم املعاجلـة يف هـذ  ٢٠١٢للتحليل العريب سنة    

مستويني؛ يعتمد األول على خمرجات برنامج عريب مفتوح املصدر، هو برنامج اخلليـل للتحليـل               
الصريف، وحتتوي هذه املخرجات على التشكيالت املمكنة للكلمة خارج سياقها من النص، أمـا               

 Hidden Markov(املستوى الثاين فيعتمد على منهج إحصائي باستخدام منـاذج مـاركوف   

Models()٢(.  
ولقد اهتمت هذه النخبة من الباحثني بتشكيل النصوص العربية، ألن غياب الصوائت القصرية       

)Stort vonocls ( أي الفتحة والضمة والكسرة باإلضافة إىل عالمات التنوين والشدة والسكون

                                   
 .نفسه، ص ن  ) ١(
، ٧٧لعـريب، ع  مقاربة جديدة للتشكل اآليل باستخدام برنامج اخلليل للتحليل الصريف، جمموعة باحثني، جملة اللسان ا   ) ٢(

 .١٩م، ص ٢٠١٣املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب بالرباط، املغرب، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

اص يؤدي إىل غموض النص العريب خاصة من قبل متعلمي العربية من غري الناطقني ا، واألشـخ               
ذوي الصعوبات يف التعلم خالفًا للغات األوروبية اليت يسهل فيها إجياد التقابل بني املقاطع املكتوبة               

  .والفونيمات املنطوقة
ويقوم األستاذ الدكتور عبدالعلي الودغريي جبامعة الرباط بإجناز القاموس العريب التـارخيي يف             

أن يكون العمـل    «أليفه هلذا القاموس إىل     ضوء التجربة الفرنسية، ويهدف هذا الباحث من وراء ت        
موجها جلميع املهتمني خمتصني وغري خمتصني مبعرفة كل شيء عن اسـتعماالت األلفـاظ العربيـة      

 ومضمونا، داللة وصوتا، حاضرا وماضيا، لكوا الوعاء الـذي احـتفظ     الًوتارخيها وتطورها شك  
ية واإلسالمية يف جوانبها الثقافيـة والعلميـة        جبميع التفصيالت الصغرية عن تاريخ احلضارة العرب      

واألدبية واالجتماعية والدينية والسياسية واالقتصادية والصناعة والتجارة، وبكل ما فيها من فنون،            
وعادات وتقاليد وأساليب يف العيش والسلوك واملأكل واملشرب وامللبس واملسكن والفرح واحلزن            

امني فلسفية، وأدوات وإجنازات يف كل ااالت العمليـة         يف السلم واحلرب، ومفاهيم فكرية ومض     
والنظرية اليت متس اإلنسان الذي استعمل هذه اللغة وأبدع فيها وعبر ا عن أدق خلجات نفـسه                 
ومشاعره وأحاسيسه ونبضات قلبه وكل آماله وآالمه وسعادته وشقائه، فكل شيء عرفه اإلنـسان     

 مساه بألفاظ من اللغة، وكل شيء أحس به أو فكر فيه عبـر              أو اخترعه أو رآه أو مسعه أو المسه،       
  .)١(»عنه باللغة، وكل شيء أراد إبالغه على اآلخر صوره له وأوصل فكرته إليه باللغة

واحلديث عن املهتمني بترقية اللغة العربية وإعادة مكانتها إليها، يطول ويلزمه حبث مـستقل،              
 أن هناك اهتماما كبريا بتعليمية اللغة العربيـة ألبنائهـا           وإمنا أوردت هذه النماذج ألؤكد للمتلقي     

الذين ختلوا عنها بسبب العامية املتفشية، وبني املصطلحات الوافدة عـرب كـل الوسـائط سـواء        
  .التكنولوجية أو التلفزية

بة، إن ما أود التركيز عليه يف تعليمية العربية للناطقني بغريها، هو فعل القراءة والتعبري مث الكتا               
فالقراءة يف أبسط تعريف هلا هي عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسـوم الـيت                 
يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم املعاين والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين واالسـتنتاج               

                                   
عبدالعلي الودغريي، جملة اللسان العـريب،      . د. حنو خطة إلجناز القاموس العريب التارخيي يف ضوء التجربة الفرنسية، أ            ) ١(

 .٤٥، ٤٤م، ص ٧٤/٢٠١٤املنظمة العربية للتربية والثقافة، ع



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١(»والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت
لغوية أن تتلخص أداًء لغويّا ناجزا يف مهارتني رئيسينت؛ القراءة          تشبه الكفاية ال  «: يقول العنايت 

والكتابة، إذ ميثالن معيارين عامني لقياس ما ينبغي أن يكون املتعلم حصله مـن كفايـات لغويـة      
، حيث  )٢(»أخرى، كالكفايات النحوية والصرفية واملعجمية واألسلوبية والبنائية والكتابية والنصية        

مهارات تركيبية تستدعي مجيع الكفايات اليت  ) الكتابة(اءة مهارات حتليلية، والتعبري     إنه يرى أن القر   
تعلمها سابقًا لينتج نصا مفهوما وصحيحا على مقتضى قوانني العربية؛ على أن حتمـل كتابتـه أو            

  .تعبريه املنطوق رسالة أو إبالغًا أو توجيها؛ أي أن تكون هادفة
يف مطلع النـصف   Computational Linguisticsاحلاسوبية ولقد أدى ظهور اللسانيات 

األخري من القرن العشرين إىل طفرة معلوماتية هائلة، أمكن معها تطويع اآللة ملعاجلـة اموعـات            
باإلضـافة إىل  ) Linguistic corpora(الضخمة من النصوص، أو ما يعرف باملدونات اللغويـة  

عرب مستويات التحليـل  ) natural language processing) (NLP(معاجلة اللغات الطبيعية 
  .اللغوي مبا يف ذلك مستوى التحليل املعجمي

وصار باإلمكان االستغناء عن اجلهود البشرية اجلبارة يف مراحل الصناعة املعجميـة، مجعـا              
 ومتريرا ونشرا، وأصبح دور احلاسوب يتجاوز توفري اجلهود والطاقات إىل توحيد معايري الـصناعة             

  .)٣(املعجمية وتيسري عمليات التحرير واملراجعة
ملتطلبات الصناعة بداية من مرحلة اجلمـع إىل        ) احلاسوب(فامللحوظ أنه قد مت إخضاع اآللة       

معاجلة النصوص على مستوى املباين واملعاين إىل أن يتاح املعجـم عـرب صـفحات الـشابكات                 
  .العنكبوتية

ظري، يرى احلاسوب كأمنا هو عمل بشري حيـاول         وتبىن اللسانيات احلاسوبية على تصور ن     
استنكاه العمليات العقلية والنفسية اليت يؤديها العقل البشري عندما ينتج اللغة ويفهمها ويدركها،             
ولكنها تستدرك على احلاسوب أنه جهاز أصم وليس له قدرة إبداعية، ولذلك ينبغي أن يوصـف                

السياق، والعوامل اليت تتدخل    (نفذ املشكالت اللغوية    للحاسوب النظام اللغوي توصيفًا دقيقًا، يست     

                                   
 .١١ت، ص .ط، د.القراءة والثقافة الترمجة، حممد اليد ريان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، د  ) ١(
 .١٨٠العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، ص   ) ٢(
 .٥٩، ص ٧٤، عصوتية املعجم التارخيي للغة العربية، املعتز باهللا السعيد، جملة اللسان العريب  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

، اليت يدركها اإلنسان باحلدس، وهي عوامل خارجية غري لغويـة كالـسياق             ...)يف إنتاج الكالم  
  .)١(واخلربة واملعرفة املشتركة، أو عوامل نفسية تتعلق باحلدس والعقل والذاكرة

 بني اإلنسان واآللة، حىت ال يصادف عقبة        وأمام هذا الوضع اجلديد، فال بد من حتقيق التفاعل        
يف التواصل؛ إذ ال بد بالنسبة لتعليم العربية من تعريب احلاسوب، من أجل تطويعه للحرف العريب                
بغية تنمية نشاط املتلقي ومن أجل مسايرة التطورات احلاصلة واملذهلة يف عامل التقنية اليت ال تكـاد      

  .منها وأسرعتقف عند تقنية حىت تظهر تقنية أحسن 
ولقد حققت اللسانيات احلاسوبية إجنازات هائلة يف حفظ املعلومات وتوثيقهـا وفهرسـتها             
وترتيبها واسترجاعها كلما احتجنا إليها، ولعل أهم مبتكرات العقل البـشري يف جمـال التوثيـق           

علومـات؛  وحفظ املعلومات قواعد البيانات اخلاصة اليت متثل فرصة عظيمة لتخزين أكرب قدر من امل         
  .كتوثيق البحث العلمي، واملوارد ونوع املنشورات أو املؤلف

إن «: يقول عبدالسالم املسدي مقارنا نقل املعلومة بثقل األجسام من حيث املبادئ الفيزيائية           
طاقة أي معلومة من املعلومات تساوي مضموا الثقايف مضروبا يف عامل الزمن الذي تتجلى فيـه،       

هذا السياق نفهم كيف يغدو البحث يف سلطة املعلومة جزًءا مـن البحـث يف               وذا التصور ويف    
  .)٢(»... إىل استقصاء آليات إنتاجهاالًخصائص الثقافة ومدخ

وإذا حرزت اللسانيات درجـة     «: الًليواصل حديثه عن عالقة اللسانيات باكتساب اللغة قائ       
ة يف جمال التربية بشكل شـامل، بـل   متقدمة من الشمول، فقد تأهلت إىل صياغة التجربة اإلنساني  

بشكل يكاد يكون قاطعا وال سيما يف جمال تعليم اللغات، هذا اال الـذي التقـى يف دائرتـه                    
عاملية التجربة املعرفية كما أسسها البحث اللساين احلديث، وعاملية اإلجراء االختبـاري            : مشربان

ذا النسق كونية املفـاهيم التربويـة،       كما حتقق يف مبحث اكتساب اللغة، وهكذا التحقت على ه         
بكونية احلقائق اللسانية، ناهيك أن جماالت االختصاص املعريف قد رتبت يف منظومات جديدة، فربز      

  .)٣(»التعليمية«حقل جديد من االختصاصات املتضافرة يسمى 

                                   
 .٢٧٧العربية يف اللسانيات التطبيقية، وليد العنايت، ص   ) ١(
، ١، عبدالسالم املسدي، املركز العريب ودراسة السياسات، بـريوت، ط  )دراسة وتوثيق(اهلوية العربية واألمن اللغوي      ) ٢(

 .٢٢٢م، ص ٢٠١٤
 .٣٤٩ ،٣٤٨اهلوية العربية واألمن اللغوي، عبدالسالم املسدي، ص   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

تند من أقاصي اإلرث املنهجي الذي اس    «ومن جهة نظر املسدي يف حقل التعليمية أا انبثقت          
إليه الفكر اإلنساين احلديث واعتضدته العلوم اإلنسانية قاطبة، انبثق االكتساب اللغـوي كمركـز    
تقاطع املسالك املعرفية، فانبلج معه التضافر يف صيغ متعددة األطراف ومتناظرة األبعـاد كمـا مل                

  .)١(»تشهده العلوم املتمازجة االختصاصات من قبل
 تعليم اللغة من خالل حتديد هذه العملية لتـصبح عمليـة            ويتجلى دور اللسانيات يف عملية    

إدراك متعمق ومتيقظ من قبل املتعلم الستعمال اللغة يف اتمع، حيث توفر اللـسانيات للفاعـل                
: الوصف الدقيق للغة ولظروف استعماهلا، انطالقًا من مبادئ اللسانيات التداولية         ) املعلم(التعليمي  

ما احلاجات الضرورية ملتطلبات املتعلم؟ لذلك فالتحليل اللساين العلمـي  أي فئة يعلم، ماذا يعلم؟ و 
للغة يهدف إىل حتديد بنية اللغة ووصفها وتفسريها كي يتزود الفاعل التعليمي باألسس املعرفية اليت               
يتكئ عليها يف مهمته التربوية التعليمية، واهلدف األساس من تعليمية اللغة؛ هو كيفية استعماهلا يف               

ا، ألننا نستطيع أن نقرأ بأي لغة أجنبية قراءة جيدة؛         ا ا، وكيف باستطاعته أن ينتج تمع الناطق
  .ولكن دون إدراك ملعانيها، وإذا مل ندركها فال نستطيع أن نتواصل ا، وال أن ننتج ا

 املعرفـة  إن الطريق املثلى لتحقيق التقدم واالنفتاح على اآلخر، هو العلم ونشر     : وختاما نقول 
واكتساا بني كل الشعوب يف ظل القرية الكونية، وباستثمار الوسائط التقنية املتعددة وبـالقراءة              

  .وحدها نكشف مثار العقول ولباب النقول
 للعاملني الًأو ليست أول كلمة نزلت من السماء إىل األرض على العبد الذي اصطفاه اهللا رسو            

 إا دعوة للقراءة والتبليـغ، والقـراءة والتبليـغ ال           -المعليه الس -على لسان جربيل    » اقرأ«هي  
يكونان إال بالتعليم، والتعليم هو التغيري والتعديل، وهو االنتقال من جهل األمور إىل معرفة كنهها،               
وإذا كانت القراءة ال تؤدى إال باللغة، فألن للغة دورا مهما يف احليـاة اإلنـسانية يف التواصـل                   

ي والعاملي، وأيضا هي وسيلة أخرى من وسائل االتصال والتواصل، كالسيميائيات           االجتماعي احملل 
  .والرموز والرسم والصور وغريها

اللغة والعمـل   : ولقد ربط علماء االجتماع بني احلياة البشرية وبني اللغة بعاملني أساسني مها           
علَّمـه  ،   خلَق الِْإنسانَ  ،م الْقُرآنَ  علَّ ،الرحمن{: ق اللغة فقال  ــا، ولقد كرم اهللا اإلنسان بنط     

                                   
 .٢٤٩نفسه، ص   ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أي مكنه ومنحه القدرة على التعبري عما جيول يف فكره باملنطق الفصيح، من فهم بيان                )١(}الْبيانَ  
وغريه إذ ميزه عن احليوانات، وجعله مستعدا لتلقي العلوم واخلالفة يف األرض، وهذه نعم عظمـى              

  .تستوجب الشكر واالمتنان
 من سـورة   ٢٨٢: ، ويف اآلية  )٢(}  والْقَلَِم وما يسطُرونَ   ۚ ن   {:  سورة القلم قال تعاىل    ويف

، }  يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا تداينتم ِبديٍن ِإلَٰى أَجٍل مسمى فَـاكْتبوه      {: البقرة ورد قوله جلّ شأنه    
 القراءة والكتابة ملا هلما من عظـيم شـأن يف احليـاة           وهاتان اآليتان دعوتان من اهللا عز وجلّ إىل       

  .اإلنسانية
فإذا كانت القراءة هي أوسع مصادر العلم والتوسع املعريف مـن أن عـرف القلـم طريقًـا            
للقرطاس، فالكتابة هي ذاكرة الفرد واألمة والشعوب، وهي منبع لكل املعارف الكونية اليت مل يعد               

ثة استرجاعها واالطالع على كل املعارف اإلنسانية منذ عهد التدوين     صعبا اآلن بفضل التقنية احلدي    
، سـورة  } وقُل رب ِزدِني ِعلْمـا {: إىل يومنا هذا، وكل هذا بفضل العلم والبحث، قال تعاىل 

، فبحر  ٨٥: ، سورة اإلسراء، اآلية   »الًوما أُوِتيتم من الِْعلِْم ِإلَّا قَِلي     «: وقال أيضا . ١٤٤: طه، اآلية   
  .العلم كما هو واضح يف اآليتني، حبر ال تنتهي شواطئه أبدا أن يرث اهللا األرض ومن عليها

                                   
 .٤-١سورة الرمحن، اآلية   ) ١(
 .١سورة القلم، اآلية   ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 

وبعد هذا العرض املوجز الذي قدمناه يف ورقتنا البحثية خنلص إىل أن الغرض مـن تـدريس                 
هي أن يقرأنا اآلخر لكي العربية للناطقني بغريها ليس هو نشرها عامليا فحسب؛ وإمنا الغاية العظمى        

يصحح معتقداته حولنا حنن العرب، هذا من جهتنا حنن، أما من جهته هو فإنه سيكتسب لغة متكنه                 
من اكتساب إضافة علمية حتفزه على البحث يف تراث العربية واالطالع على منجزات ذويها قدميا               

 بين جنسه من البشر، أمـا  وحديثًا، وتعلم أي لغة أخرى هو مكسب مثني لإلنسان كي يتواصل مع 
الغاية من استثمار اللسانيات واستخدام احلاسوب باستغالل تقنياته وسائطه املتعددة؛ فهي حتقيـق             
أعلى درجات اإلجناز من حيث إن احلاسوب يسهم يف االقتصاد يف الوقت واجلهد علـى املعلـم                 

م الثاين، وتعزيز املهـارات الـيت      واملتعلم، وزيادة فاعلية الدروس، وحماولة توفري فرص مناسبة للتعل        
 .حيتاجها الطالب يف مادته

إننا نرغب يف تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها لكل سكان العامل، ال من أجـل نـشرها،      
وإمنا من أجل التواصل والتعارف، ومن أجل أن يقرأنا اآلخر ويصحح معتقداته حولنا حنن العرب،               

ذلك على كل ما ننتج من إبداع يف األفكار كما نفعل حنن دائما،             ومن أجل أن تنفتح أحباثه هو ك      
  .إذ معظم أحباثنا اجلامعية هي إسقاط للنظريات الغربية على تراثنا وإرثنا القدمي واحلديث واملعاصر

فلعل سر تناحر األجيال سببه هو عدم فهم اآلخر، كيف يفكر؟ وماذا يريد؟ والسبيل لتحقيق               
اصل ونبذ العنف وتفادي احلروب؛ هو اللغة، إا اللغـة الـيت ال تتـأتى إال                الفهم واستمرار التو  

بتعليمها لآلخر، فالواجب أن نتعلم أكرب قدر ممكن من اللغات لتحقيق األمن والـسالم العـاملني،           
  .وتطوير املعرفة العلمية بتلك اإلضافات اليت جننيها من قراءتنا لآلخر وقراءته لنا

قيقه هو األمن والسالم، والسبيل إىل ذلك هو تعلـم لغـة اآلخـر،              إن النموذج املرتقب حت   
: ق سنة اهللا على أرضـه     ـنتعايش ونتعارف وتتحق  ) ل احلضارات ـتواص(ل  ـوار والتواص ـفباحل
والتعارف هـو التعـايش     . ١٣: ، سورة احلجرات، اآلية   } وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا   { 

  .تعارف يتحقق األمن والسالموالتواصل ومع ال
 
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 القرآن الكرمي.  
 
                  برجييتيه بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومـسكي، دار املختـار للنـشر

  .م٢٠٠٤، ١والتوزيع، ترمجة سعيد حسن حبريي، القاهرة، ط 
 م٢٠٠٠، ١ار األمان، الرباط، املغرب، ط حسان الباهي، اللغة واملنطق، حبث يف املفارقات، د.  
  ،١م، ج١٩٩٩سيبويه، الكتاب، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل.  
               عبدالسالم املسدي، املعرفة اللغوية وأثرها يف االختيار اللغوي، منـشورات كليـة اآلداب والعلـوم

  .ط.اإلنسانية، الرباط، املغرب، د
     املركز العريب ودراسة السياسات،     )دراسة وتوثيق (األمن اللغوي   عبدالسالم املسدي، اهلوية العربية و ،

  .م٢٠١٤، ١بريوت، ط 
        ،دار  )عن واقع اللغة العربية يف بيئتها االجتماعية الثقافيـة        (عبدالعلي الودغريي، لغة األمة ولغة األم ،

 .م٢٠١٤، ١الكتب العلمية، بريوت، لينان، ط 
     ،عن مقال ديداكتيكا اللغات، علي آيت أوشان، جملـة          الً نق عبداللطيف الفاريب، معجم علوم التربية 

  .م٢٠٠٢، املغرب، ١٤كلية اآلداب واللغات والعلوم اإلنسانية، مكناس، سلسلة الندوات 
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  يف املشرالفتاحصابر عبد. أ

 ــب ومؤلــفكات
 

  : إعدادمن ، هي سلسلة متكاملة حديثة»التكلُّم« سلسلة 
   حممودأويس و أب– سعاد اخلويل – املشريف صابر
 منـها   وىل الطبعة األ  صدرت ، للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة    » النيل دار« إصدارات   ومن

رقـة إىل التعريـف بسلـسلة       ودف هـذه الو   . م٢٠١٥ الثانية منها عام     والطبعة م،٢٠١٤عام  
 ،)األهداف واحملتوى وطريقة التـدريس والتقـومي  ( : املنهج األربعة وهي عناصر يف ضوء    »التكلُّم«

  : على ذلك فقد اشتملت على العناصر اآلتيةوبناء
 

 ،تعددة متتاز به من ميزات م     وما لعامل، املقدمة على بيان ملكانة اللغة العربية بني لغات ا         حتتوي
ـ وحمتوى ، يف حلٍَّة أنيقة »التكَلُّم« سلسلة   دار إىل إص  » النيل دار« اليت دعت مؤسسة     واحلاجة  ايل ع
ودورهـا يف   .  رفيع يضاهي مثيالا من سالسل تعليم اللغات األجنبية املشهورة         ومستوى ،اجلودة

املؤسسات املَعِنية بتعلـيم     جلميع املراكز و   وتوفريها ، للنور سلسلةرعاية فريق اإلعداد حىت خروج ال     
 . السمات واخلصائص اليت متتعت اوبعض امل، يف أحناء العثانيةالعربية لغة 

 
 هة إليه ولغتهاأهدافجالسلسلة واجلمهور املُو . 
 ويتحدث عن: احملتوى: 
 عام  بشكل اختيار احملتوى    وأساليب ، عنه ونبذة ،حمتوى كل مستوى   السلسلة و  مكونات 

 .وطُرق تنظيمه
 التدريس املناسبة لتصميم احملتوىطريقة . 
 التقومي اليت اشتملت عليها السلسلةأنواع . 

    



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

على خري خلقه حممـد      والسالم   والصالة ، الشكْر على ما أحسن    وله ، هللا على ما أنعم    احلمد
  :وبعد..  رسله وأنبيائه وآهلم أمجعنيمجيع وعلى كرم،النيب األ

 حتتـل  فهـي  ، يف عصرنا هذا بني لغات العامل  متقدمة فال شك أن اللغة العربية حتظَى مبكانة        
صادر عن   حبسب تقرير لغات املستقبل ال     وتعد ، اللغات حتدثًا وانتشارا   أكثر عامليّا بني    الرابعة ملرتبةا

  .الس الثقايف الربيطاين ثاين أكثر لغة أمهية لربيطانيا يف املستقبل
 املقدس ألكثر من مليار مـسلم حـول   الكتاب و الكرمي الذي ه   القرآن متيزا أا لغة     ويزيدها

 مـن   املوقع اجلغرايفّ الذي متتاز به الدول العربية إىل جانب ما متتلكه  فإن أخرى، ناحية   ومن مل،العا
 ثَـم   ومن.  مع سكاا بلغتهم العربية ذاا     التواصل دفَع العامل إىل     كبرياثروات متنوعة كان حافزا     

 كُِتب هلا البقاء دون تغـيري       إذ ، عن أصالتها  الً فض يةفإنَّ اللغةَ العربية تعد إحدى لغات العامل احملور       
  .مؤثر على مرِّ العصور واألزمان

 مواد  وأدت ، من حياة البشر على مدار تارخيهم      ا اللغات األجنبية جزًءا أساس    لم تع  شكَّل ولقد
 املرء بونـا    جيد ،وبالنظر إىل املواد املـتاحة لتعليم اللغات     .  يف عملية تعلمها   مهماتعليم اللغة دورا    

ها من اللغات؛ فاخليارات     وبني غري  اإلجنليزية املتاحة لتعلم لغة ك    واملوادشاِسعا بني الكُتب التعليمية     
كما يعوز . بالِقلَّة تتِسم   اإلجنليزيةاملتاحة واخلاصة بالكتب التعليمية واملواد التدريسية للغات من غري          

  . من ذلك كلها العربية ِبدعوليست ، من التطوير فيما خيص منهجها وحمتواهاكثريتلك الكتب 
 للعربيـة مـن     الدارسني أنَّ   جند ،نيِني عن البيان   غَ ل ما تتمتع به العربية من مكانة وفَض       فمع

 اجلهـود   رغـم  وعلـى  ، مشقَّة يف دراسـتها    ويقاسون ،الناطقني بغريها يالقون ِصعابا يف تعلُّمها     
ـ   اليت كورةاملش  طـرائــق  تطويــر  و أخذت تبذَل يف العامل العريب خالل السنوات األخرية حن

 أا ال تبلغ مقـدارا  إال ، خمتلفةأخرىمن الناطقني بلغات ومـواد تدريس اللغة العربية لغري العرب   
  . والفرنسية على سبيل املثالاإلسبانية وكاإلجنليزية خرى،يسريا مما يبذَل يف سائر اللغات األ

 من اخلرباء تتكون ، الوقت الذي تقوم فيه على شأن تعليم تلك اللغات مؤسسات ضخمة          ففي
  ني واملراجعني واملصمقني والفَنيور نشر كبرية   ترعاهم ،مني واملنسامع     الًفض ، دعن رعاية الدولة وا 

 تعليم العربية يف هذا امليدان      ِرب أن جتا  جند ، يف اجتاهاا عن جملس واحد     وتصدر ،العلمية اللُّغوية هلا  
  .وىلال تزال يف مراحلها األ



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 بتـذليِل الـصعاب     يةمصر العرب  ومقرها القاهرة جبمهورية     » النيل للنشر  دار« ثَم قامت    ومن
 منها  إميانا ، مع املضمون  لشكل الوسائل والْمِعينات لفريق اإلعداد لوضع منهج يتكامل فيه ا         ريوتوف

 للفجوة اليت يشهدها سوق تعليم العربيـة يف  وسدا لعاملي،بضرورة مواكبة التطور واهود العلمي ا 
سلسلة جديدة وديناميكية لتعليم اللغة العربيـة يف صـورتيها           للحاجة إىل وجود     وتلبيةً ،هذا اال 

 من سالسل   يالا رفيع يضاهي مث   ومستوى ، عايل اجلودة  ى حلٍَّة أنيقة وحمتو   يف ،)املعاصرة والتراثية (
 مسيـت سلـسلة   ة السلـسل ذه من الغاية اليت تتوخاها ه   انطالقًاو.  األجنبية املشهورة  لغاتتعليم ال 

  . ة بطريقة حديثةمتكاملة يف تعليم العربي سلسلة »التكلُّم«
 الً بني أكثر اللغات استعما    ا الرابع عاملي  املركز تالهلا العربية ال تكتسب أمهيتها من خالل اح       إن

 معظم املسلمني اليوم بـتعلم احلـروف        يهتم ،وبناًء عليه .  الكرمي القرآن ألا لغة    بل ،وحتدثًا فقط 
 يتعلمـون  الولكنهم . وته الكرمي وتالالقرآنب القدرة على قراءة العربية فقط رغبة منهم يف اكتسا     

 . من التواصل ا مع اآلخريننوااللغة كي يتمك
دعتتبـع  ، وتدريسية باليـة مية يف استخدام مواد تعلي    االستمرار و أحد أهم أسباب ذلك ه     وي 

 املـستخدمة يف معظـم      واصليةوالت من استخدام املناهج اإلبداعية      الً ومناهج تقليدية عتيقة بد    طرقًا
 .كتب تعليم اللغات يف الوقت الراهن

 عـن   ونتج ، تعرضت له اللغة العربية القياسية من جتاهلٍ       ما و وه ألَا ، أنَّ هناك سببا آخر    كما
 عاما من دراسة اللغة العربية الفصحى جيد الطالب أنفسهم عاجزين عـن  عشرين وذلك أنه بعد حن   

 على معاين اللغة املكتوبة سـواء كانـت         الوقوف أو ،اللغة العربية املعاصرة  التواصل بشكل الئق ب   
 ذاع ِصيت   فقد ، ملعاجلة ِتلكم الصعوبات   صيصا قد ِصيغ خِ   »التكلم« ألنَّ   نظراو. معاصرة أم تراثية  

 من ، عديد من املؤسسات حول العامل  م٢٠١٤ خربها وتبنتها منذ نشرها يف أكتوبر        عالسلسلة وشا 
 . البلقان وحىت إفريقياومن ، املتحدةململكة وحىت املتحدة اياتالوال

 علـى تـذليل     خرى حرص فريق إعداد السلسلة بعد اطالعه على السالسل التعليمية األ          وقد
  :  اليت تواجه الدارسني للعربية من خالل متتع السلسلة باملميزات اآلتيةصعوبات وتيسري الالعقبات

 جيـد  مـا  وهـو  ، املتدرجة من السهل إىل األصعبومقاربتها ،لتعليم احلديثة لتقنيات ا تبنيها
 عن األعمال   الًهذا فض .  ملواجهة حتدي تعلم لغة جديدة     ستعداداملتعلمون معه شعورا باألرحيية واال    

 مبـواد تكميليـة     والدعم ، الفاخرة والطباعة ، اإلخراج البسيطة والسهلة   وطريقة ، التوضيحية ةالفني



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 لغة املدعمة خبمس عشرة     واملعاجم دم، التق واختبارات ،رة حتتوي على التدريب على املهارات     مباش
 .ملساعدة كل من املتعلمني واملعلمني على حد سواء

 ألنَّ غالبية الطاحمني إىل تعلم العربية لغة ثانية من فئة الشباب والكبار فقـد أُِعـدت                 نظرا و
 تعلـيم اللغـة   ومعاهد ، ثَم فاملدارس الثانويةومن ، العمرية بالذَّاتحمتويات املنهج لتالئم هذه الفئة    

 اإلفادة  ميكنهم لُّون، املعلمون املستقِ  وكذا ، التحضريية باللغة العربية   ا يف معاهده  واجلامعات ،العربية
  .من هذه السلسلة

 تقييمية جـادة     لدراسات وتعرضت عديدةً، مراٍت السلسلة هذه جربنا أننا ذكره جيدر وِمما
 تلقـوا  الـذين  وفتحنا الباب واسعا أمام إخواننا وأخواتنا من املعلمني واملعلمات  ،)١( وأجنبية ةعربي

 عرب أو www.at-takallum.comهذه السلسلة بالقبول عن طريق التواصل عرب موقع السلسلة          
 واآلراء البنـاءة  تاملقترحا بعديد من املراجعات و    أحتفونا بدورهم   وهم ،التواصل الشخصي معهم  

 ومضمونا خالل طبعتها الثانية بعد    الً اليت أسهمت يف تطوير السلسلة شك      السديدة واألفكار الفاعلة
 . تقريباام يف غضون عوىلنفاد طبعتها األ

 الـصعوبات  وتذليل الكرمي، القرآن لغة نشر يف الْمِقلِّ، جبهد يأْجرنا، أن اهللا نسأل النهاية ويف
  .واملآب املرجع وإليه القصد وراء من واهللا تعلُّمها، إىل التواقوننيها  يعااليت

 
 

 يف مادة معينة حـىت  ب منذ نشأته مرادفًا للمقرر الدراسي الذي يقَدم للطال        املنهج مفهوم   ظَلَّ
 تغري النظـرة إىل العمليـة التعليميـة         د بع م تطور هذا املفهو   ثُم ،النصف الثاين من القرن العشرين    

 يعد قاصرا على جمرد تلقـني  ومل ، حىت صار يشمل كل اخلربات اليت تقدم يف شكل منظَّم     هاوتوسع
  .اتكمية من املعلوم

                                   
 بحوث وال اسات الدر مبركز ، فريق الدراسات التربوية   إجنازدراسة من   :  الدراسات اجلادة اليت تعرضت هلا السلسلة      من  ) ١(

 إىل احلكم عليها جبودة منتوجها خلصت ،A٤ صفحة ٢٩ حوايل   يف ، اململكة املغربية  –اإلنسانية واالجتماعية وجدة    
 ، ببعض التوصيات اليت أخذنا جبزء كبري منها يف الطبعة الثانيـة           صت واو ، مضموا وسالمة مكوناا   وقوة ،اجلمايل
 يف ايتها أن التكلم سلـسلة  قرر ،)املكتبة( أكسفورد من Jane Wightwick:  أجنبية أعدهاأخرى دراسة كذلك

 ا الطالب يف اية املستوى املتوسط منها سوف يكون قادروأن ، عن املعلم ستغين للبالغني وال ت   أعدت ،بذل فيها جهد  
 . لغة اإلعالم والعربية الرمسيةوهي ،)MSA(على االتصال مع الفصحى املعاصرة 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

ن هـذا   لغة ثانية إىل تعريف إجرائي حيد م       لعربية من اخلرباء واملختصني يف جمال تعليم ا       وسعيا
 انـب  للمنهج ويضع تصورا عمليا له يكسبه فائدة كبرية يف اجل          ديثالتوسع الذي طال املفهوم احل    

 معني  تنظيم نية، مبنهج تعليم العربية كلغة ثا     يقصد«:  قد تبنوا هذا التعريف    جندهمالتطبيقي والعملي   
 ،affective والوجدانية ،cognitive املعرفية   خلربات ا منيتم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعة       

 م، متكنهم من االتصال باللغة العربية اليت ختتلف عن لغا         اليت ،psychomottor حلركية ا والنفس
 وذلـك  خارجه، أو داخل املعهد التعليمي     ة الالزم النشاط أوجه وممارسة   ،ومتكنهم من فهم ثقافتها   
  .)١(»حتت إشراف هذا املعهد

 
 الشاملة إىل تعليم اللغـة  ونظرته ، بني مفهوم املنهج وعناصر املنهج     ومتييزه ، مببدأ التنظيم  أخذه

 متكينهم مـن  وإمنا ،على أا ليست تزويد الطالب مبجموعة من احلقائق واملعلومات حوهلا فحسب  
 يف قراءة   رة حمصو وليست ،ناس لوظيفة اللغة بأا لتحقيق االتصال بني ال       وحتديده ،اكتساب مهارا 

  .)٢( فقط اخل ما ذكر من مميزاتتراثال
 ألَّا تكون عبارة عن حمتـوى       »التكلُّم« سلسلة حرصنا عند إعدادنا     أننا و يعنينا مما سبق ه    وما

 بـل  ، فيه خربات املعلمني عن اللغة مبعزل عن واقعها االتـصايل والثقـايف            قدم دراسي ت  كتاب أو
األهداف واحملتـوى والطريقـة     : ها عناصر املنهج ومكوناته األربعة اليت هي      حرصنا أن تتكامل في   

  . هلا سيكون يف ضوء هذه العناصر األربعةا وتعريفنالسلسلة قدمينا ثَم فإن تومن ،والتقومي
 

 على حتديدها بدقـة اختيـار مـواد      ويترتب ، عناصر املنهج ختطيطًا وبناءً    أول األهداف   تعد
وقبـل  .  حتقيق هذه األهدافعلى التقومي اليت تعني  ساليب وأ وسائلتوى ومصاحباته والطرق وال   احمل

حتديد أهداف السلسلة يتوجب علينا أن نبني مِن اجلمهور املوجه إليه هذه السلسلة واللغـة الـيت                 
  .تستخدمها

 
وقد أُِعـدت   ) املبتدئني واملتوسطني واملتقدمني  ( مستويات   ثالثةكون من    تت »التكلُّم« سلسلة

                                   
 .١٢٥ ص جامعة أم القرى١ جأخرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  طعيمة رشدي أمحد راجع  ) ١(
 .١٢٥ ص، املرجع السابقانظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أو بيئات متعددة سواء بيئة اللغة األصلية        يف ، املسلمني وغريهم  نلتكون موجهة للشباب والكبار م    
  .أخرى بيئات

اض لتعليم العربيـة ألغـر    )  واملتوسطني بتدئنيامل (وليني خصصت فيها حمتويات املستويني األ    
 واآلخر  ، متخصص يف لغة التراث    أحدمها ، مستوى املتقدمني جبزأيه ألغراض خاصة     وخصص ،عامة

  .)١(ممتخصص يف لغة وسائل اإلعال
 عاصـرة، هي الفصحى امل) املبتدئني واملتوسطني( ثَم فقد كانت لغة السلسلة يف املستويني   ومن

 يف الـشائعة  ،modern standard arabicعاصرة  يطلق عليها اخلرباء العربية املعيارية املكما أو
 ذلك من مواقف تستخدم فيها الفصحى لغـة         وغري ،الصحف اليومية واخلطب واملراسالت الرمسية    

 واملعايري اليت أبداها اخلرباء واملختصون عنـد        ظات األخذ يف االعتبار امللحو    مع ،)٢(للفهم واإلفهام 
  .)٣( عليها هذه اللغة تشتملاليت اكيباختيار املفردات والتر

 األقرب إىل اال الـديين و       لتراث لغة كتاب التراث يف مستوى املتقدمني فهي فصحى ا         أما
 ؛ يف عصوره املتقدمـة العريب القدمية والشعر ية يف الكتابات الدينية و األدب  الشائع ، املتخصص األديب

 من واجلمهور املوجه إليه هذا احملتوى ه      إذ ،ولذلك عددناها من باب تعليم العربية ألغراض خاصة       
 نظر ال ِبغض ، األدب العريب القدمي   وكتب اإلسالمية،الراغبني يف التواصل مع مصادر الثقافة العربية و       

  .عن االتصال الفعلي املباشر بالناطقني بالعربية
 حيث ، والصحافة  لغة اإلعالم  يف مستوى املتقدمني للراغبني التوسع      من أُِعد اجلزء اآلخر     كما

 وسائلها املقـروءة    جبميع ، يف لغة الصحافة واإلعالم    الًاويركز على املصطلحات والتعابري األكثر تد     
  .واملسموعة واملرئية

     
       

                                   
 . خروجه بعد عامويتوقع ، زال اجلزء املخصص لوسائل اإلعالم قيد التأليف حىت تاريخ الدراسةما  ) ١(
 .١٥٣ ص ١ جأخرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات  د رشدي أمحطعيمة  ) ٢(
 املستخدمة على املهجورة وتفضيل الكلمة العربية وتفضيل ا، من صحتها لغويشيوع الكلمة والتأكد:  هذه املعايريومن  ) ٣(

راجع املرجـع   .  فضال عن املعايري التربوية يف اختيار املفردات كالسهولة والبساطة والكثافة والتعدد           هذا ،على املعربة 
 .١٥٥/.١٥٣/١٥٤لرشدي طعيمة ص 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  


 

 .وفهما حتدثًا بالفصحى اليومية احلياة لغة مع التواصل -١
 .وفهما وقراءة استماعا اإلعالم وسائل لغة مع التواصل -٢
 .وفهما وقراءة استماعا والعريب اإلسالمي التراث لغة مع التواصل -٣
 .واخلطابة الشفوي االرجتال -٤
 .واإلبداعية الوظيفية الكتابة -٥
  .واجلمايل الفين التذوق -٦
 .والرقعة النسخ خطَّي إجادة -٧
 

 معايري خيضع هلا بشكل عام لكي يعمل        وله راسي، أساس من عناصر املنهج الد     نصر ع احملتوى
  .على حتقيق أهداف املنهج املقررة

ـ   حبيث حرص فريق اإلعداد على مراعاة هذه املعايري         وقد ا   يكون احملتـوى واقعيا وصـحيح
 يف  واهتمامام إىل حد كبري مع ميول الطالب        ومتمشيا ، قيمة مهمة يف حياة الدارسني     ميثِّل ،علميا

  . إليها السلسلةةهذه الفئة العمرية املوجه
 يراعـي قـدرات   حبيث ، أُعطيت أمهية خاصة لعملية التدرج يف عرض مواد هذا احملتوى   كما

 إطار مجـايل    ويف ذَّاب، العربية بشكل ج   الثقافة يف الوقت نفسه     عاكسا لم،تع وقابليتهم لل  بالطال
كما عبر بنسبة ليـست     .  الفصحى عربية ومشجعا له على ختطي حواجز االتصال باللغة ال        ،واضح

  .)٢( على مستوى السلسلة كافةخرىباليسرية عن الثقافات األ
     : 

  التمهيديStarter 
  األساسيElementary  
 املتوسط  قبلPre-Intermediate  

                                   
كل مستوى من مستويات السلسلة على حدة عرب موقع السلسلة علـى       األهداف اإلمجالية والتفصيلية ل    مراجعة ميكن  ) ١(

 .اإلنترنت
 .٢١١ معايري احملتوى يف املرجع لرشدي طعيمة ص ينظر  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  املتوسطIntermediate 
 التراث لغة دليلك إىل( املتوسط فوق (Upper-Intermediate  

فما زال قيد التجهيز حـىت      ) اإلعالم لغة دليلك إىل (املتوسط   أما املستوى السادس وهو فوق    
  .تاريخ هذه الدراسة

 

  )A٢-A١ (ولالكتابان التمهيدي واأل:  املبتدئنيمرحلة
  )B٢-B١ (،الكتابان الثاين والثالث:  ومرحلة املتوسطني

  ) إعالمC١( ) تراثC١. (الكتابان الرابع واخلامس: قدمني املتومرحلة
ـ ى متَّ تعديلها علولكن ،ه السلسلة على هذا النحو من هذوىل الطبعة األ الً فع وخرجت  و النح

 فـرأت  جزاء، من اختالط يف أرقام األ     اوين ملا سببته هذه العن    نظرا ذكره يف الطبعة الثانية      السالف
  . لتيسري العملية التجاريةاإلجنليزية إىل اللغة وترمجتها نحو على هذا العناوين تغيري ال» النيلدار«

   
 األكثـر  اللغويـة  االحتياجات من املختارة الوحدات من عدد على حيتوي: الطالب كتاب

 .العربية البيئة يف الً واستعماشيوعا
 الطالب استفاده ما تعزِّز املختلفة التدريبات من متنوعة جمموعة على حيتوي: التدريبات كتاب

 .الكتاب دروسمن 
 كتابي من كل يف للدروس، املصاِحبة الصوتية لتسجيالتا كل على حتتوي: املدجمة األقراص

  .والتدريبات الطالب
  

 التمهيـدي  املـستويني  من توضيحية جدارية لوحات عشر: )البوسترات( اجلدارية اللوحات
 .الدراسية الصفوف يف تعليقها ميكن واألساسي
  :بعنوان التحديث دائم إلكتروين موقع: السلسلة موقع

www.at-takallum.com  
 وفريـق  املوقع رواد بني للتواصل ويؤسس واملتعلِّمني، للمعلِّمني الفين الدعم تقدمي على يعمل

  .العمل



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 
 لى ع زيدحد منه ال ي    الوا حجم ،وهي عبارة عن أربعة كُتيبات لكل مستوى      : ايات احلك كتب

 يف مفرداـا    تعتمـد  أكثـر،  أو كل كُتيب على حكاية      يشتمل ، صفحة من القطع املتوسط    ٢٥
 علـى   تـدريبات  النهاية قاموس و   ويف يبه، على نسبة كبرية من مفردات املستوى وتراك       يبهاوتراك

  .التدريبات مفتاح حل هلذه مع كايات،احل
 ، الثـاين للمتوسـطني    واجلزء ، للمبتدئني ول األ جلزءا ،وهي عبارة عن جزأين   :  القواعد كتب

 ملن أراد من الطالب أن يتوسع يف جانـب          ومرجعية ، اليت وردت يف كتاب الطالب     واعد للق داعم
 اجلانب الوظيفي للقواعد    ويعتمد ،يتميز باستخدامه مفردات السلسلة وتراكيبها املستهدفة     . قواعدال

  .)١( بالعربيةطقنيال تدرس للنا الناطقون من قواعد إليهوما حيتاج 
تتمثل يف إنتاج مواد فلمية حقيقية تتعامل مع الفصحى بشكل واقعي يف            :  مسعية وبصرية  مواد

 مناذج منـها علـى موقـع        توجد. ( وأناشيد بالفصحى   إىل أغانٍ  باإلضافة ملختلفة،مواقف احلياة ا  
  ).السلسلة

 
 Starter 

  قرص مدمج )A4( صفحة حجم ٧٣ الطالب كتاب -
   قرص مدمج)A4( صفحة حجم ٦٠ التدريبات كتاب -

دعاملبتدئني مرحلة من األوىل احللقة املستوى   هذا ي )A1(، تـصميمه  ِفـي  جـاء  فقد لذلك 
 جاء الوحدات نظام على ةالسِّلِْسلَ كتب كل بِنيت فبينما السِّلِْسلَة، كتب سائر عن خمتلفًاوحجمه  

 .بغِريها للناِطقني العربية اللغة لتعليم الًمدخ لكونه األقسام، نظام على الكتاب هذَاتصميم 
 أهـداف  لتعـرف  اإلنترنت، شبكة يف السلسلة موقع على «املعلم دليل« إىل   الرجوع وميكن

 والْمصاِحبات الْمِعينة الوسائل إىل   ضافةًإ درس، لكل الزمنية واملدة حمتواه، تدريس وطريقة الكتاب،

                                   
ـ  ميكـن  ، من التفصيالت حول حاجات الدارسني من الناطقني بغري العربية يف القواعد العربيـة             ملزيد  ) ١(  إىل  وع الرج

ا      والعربيةيد لنح دعوة إىل توصيف جد   : والغائبالنح يف مقتضى تعليمها لغري الناطقني       لعمر يوسـف عكاشـة 
 مؤسسة دار   ده عب د أو لد  اللغة العربية وظيفيا   تعليم وحن وكذلك ،٢٠٠٣ ،١املؤسسة العربية للدراسات والنشر ط    

 .م١٩٧٩ األوىلالعلوم الكويت الطبعة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .منها استفدنا اليت النظرية واملراجع واألجنبية العربية السالسل وقائمة للكتاب، املختلفة
  :اآليت النحو على الطالب يف هذا املستوى كتاب وى حمتتنظيم جاء وقد

 مِيئَة األول الِْقسهة التِويرة املفردات من عدد وهي: اللُّغمة (مفردة٥٧) املُصوقسأربعـة  على م 
 وهـي  التمهيـدي،  الكتاب خالل الطالب يدرسها سوف الَِّتي املفردات أهم تتناول ،دروس
 تلـك  ربط مع مسموعةً، العربيِة كلماِت على فيها يركَّز للطالب، وبصرية مسعية   يئة تمثِّل

  .عليها الدالة ِبصورها الكلمات
 ملُ اينالث الِْقسخدالْم ِتيووف صويت مدخل تقدمي ووه: الصرالصوتية وظواهرها اهلجائية، للح 

 وأل الشمـسية  وأل والتنوين، والشدة، الطويلة، واحلركات القصريةاحلركات  : مثل خرى،األ
 كتابـة  بأشـكالِ  الطالب تعريف ذلك كلَّ يتخلَّل النطق، ِفي املتشاة والْحروف القمرية،
 كـلِّ  عقب   واملستِمر اجلُزئي التدريب إىل   باإلضافة عامٍّ، بشكل املختلفة مواقعها ِفي الْحروف

 القـراءة  يـتقن  أن القـسم  هذا اية ِفي له ِليتسنى وذلك احلُروف، بعض كتابة على درس
 .والِكتابة

 مالثَّاِلثُ الِْقس تراكيب اتدفرةٌ ومامض وهي: هعستفاد الَّيت واالستفهامية، اخلربية راكيبالت بي 
 بكـلٍ  واالستفهام واملؤنث، املذكَّر القريب إىل   اإلشارة: مثل مفردات، من تعلُّمه سبق مما فيها
 الـربط  إىل   إضـافة  املناسبة، باإلجابات عنها واإلجابة   «أين »و «ما»و «من » و «هل» من

 األسبوع، أيام مفردات جانب إىل   الصِّفَات، وبعض اجلر، وحروف الظروف، وبعض بالواو،
 والْحروف، بالرموز اِملئَة إىل   الصِّفر من األرقام تعليم ذلك كلَّيتخلَل  . وفصوهلا السنة وشهور

 .درس كل عقب متوالية أرقام مخسة بواقع
 مف الرابع الِْقسارعز، تعارف وهو: التوجم يئةً ليكونَ أُِعد ٍفلتعٍع اراملـستوى  بداية ِفي موس 

 عـن  والسؤال والترحيب، والوداعالتحيات  : وهي التعارف، عناوين أبرز يتناول ،األساسي
  .والبلد االسم عن والسؤال احلال،

 Elementary 

  قرص مدمج) + A4( صفحة حجم ١٨٩ الطالب كتاب -
  مجقرص مد + )A4( صفحة حجم ١٢٩ التدريبات كتاب -

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

      (A2 
   : 
: رة تعليمات عن عبارة وهومصو (ـا  عـشر  ثالثةتعليم ) ِّاألوامـر  ألهـم 

 لـبعض  ومراجعـة  تقريبا، الوحدات مجيع يف الطالب أمام دوري بشكل تتكرر اليت والتعليمات
  .التمهيدي الكتاب يف الطالب درسها اليت املهمة املفردات

:   
 

 الطعام.٤ الدراسة.٣ العائلة.٢ التعارف ١

 واملالبس و اجل٨ اليومية احلياة.٧ العطلة.٦  واألسعاراألوقات.٥

       : 
 احملادثة.٦ األصوات.٥ والفهم االستماع.٤ القواعد.٣ العرض أو احلوار.٢ املفردات.١

   : 
  الكتابة.٦ الوصل.٥ والفهم القراءة.٤ القواعد.٣ احلوار.٢ املفردات.١
.  

 علـى  الطالـب  كتاب احتوى وقد مفردة، ٧٠و ٥٠ بني نيالقسم يف املفردات عدد يتراوح
 بـه  عِنـي  فقد منها األكرب اجلزء أما املفردات، هذه استخدام طُرق على التدريبات من قليل عدد

  .التدريبات كتاب
 بأـا مـصورة     -األوىل خاصة يف املستويات الثالثـة       - املفردات يف هذه السلسلة      وتتميز

وتتميـز بـأن غالبيتـها متعـددة        .  لبيئة الطالب  ومالِصقة شيوعا،ر   من األكث  ومنتقاة ،ومتدرجة
 ، بتدريبات كـثرية ومتنوعـة     وعززت ، تكررت يف املهارات على مستوى الوحدة      وقد ،التوظيف

  . وحسن توظيفهاا على استعماهللب الطامساعدة على تعمل
.   

 ِحواري، نصٍّ خالل من عرضها، السابق الدرس مفردات فيه استخِدمت طبيعي موقف وهو
  .قصرية ِقرائية نصوص أو

 املفردات تلك استخدام طريقة عن تعبِّر (الثانية الوحدة من األول اجلزء يف واحدة مرة وردت



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ، احلوارات يف هذه السلسلة بـأن مجلـها قـصرية       تتميزو. اليومية احلياة مواقف يف طبيعية بصورة
 على متثل املفردات والتراكيـب يف       وتساعده ، الطالب بتقدمه يف اللغة    تشعر ، مشوقة وموضوعاا

إطار حيوواقعي .  
.  

 :رئيسني محدِّدين على بشكل عام السلسلة يف القواعد حمتوى وضع قام
 ا األكثر النحوية األبوابيوعالعربية اللغة يف الًواستعما ش. 
 ١(املنهج حمتوى وضع يف منها واالستفادة والصرفية النحوية الطالب أخطاء حتليل(. 

.   
 االسـتماع : قسم كل يف مهارتني بواقع الوحدة، مدار على األربع الرئيسة املهارات وزِّعت

 .الثاين القسم يف والكتابة والقراءة األول، القسم يف واحملادثة
 

 استخدامها وطرق املدروسة، املفردات متييز على الطالب مساعدة االستماع مهارة تستهدف
 علـى  مساعدم إىل   إضافة حواري، أو سردي نصٍّ داخل واستيعاا متنوعة، وتراكيب قوالب يف

 .السياق خالل من أخرى مفردات فهم
 

 هـدفت  مث ومـن  الـتعلُّم،  عملية يف مسريم إكمال حنو الطالب دافعية احملادثة مهارة تعزز
 الـواردة،  اجلديـدة  والتعبريات التراكيب على سيطرته الطالب إحكام إىل   الكتاب هذا يف ادثةاحمل

  .الوحدة مبوضوع يتعلق فيما النِّقاش إدارة على قُدرته إىل باإلضافة فعال، بشكل واستخدامها
  

 أسـئلة  تعقُبها حافزة، ئةي لتكون والصور األسئلة بعض بعناية املختارة القراءة نصوص تسبق

                                   
 الشخـصية  اخلـربة :  على عنصرين رئيـسني عتمادالقسم القواعد ا ا وضعنامها أساسذان احملددان الرئيسان الل   هذان  ) ١(

 اخلربة الشخصية فلفريق التحرير خربة واسعة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها ألكثر من        أما النظرية،والدراسة  
ألحباث املنشورة يف    النظرية فقد استفدنا من الدراسات وا      الدراسة أما ا، تقارب العشرين عام   ملدة ، جنسية خمتلفة  ٣٧

 ، حممد األمـني   إسحاقحملمود إمساعيل صيين و    اءالتقابل اللغوي وحتليل األخط   :  على سبيل املثال   ومنها ،هذا اال 
 . حملمد علي اخلويلإحصائيةدراسة /  يف اللغة العربيةلشائعة االتراكيب وكذلك



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 الًعام اجلهرية القراءة كانت سبق ما إىل   باإلضافة. والصواب اخلطأ بني والتمييز والفهم االستيعاب
  .القواعد وتطبيق العبارات، وتنغيم املخارج، وتصحيح األداء، ضبط عوامل من

 
 لـذلك  األوىل، املـستويات  يف سيما وال اللغات، تعلُّم يف املهارات أصعب من الكتابة تعد

 :اآلتية العناصر الكتابة مهارةُ وتتضمن. املهارات آخر جِعلَت
 أرقـام  وكتابـة  الشخصية، البيانات ملِء خالل من عليه الطالب ويدرب: الوظيفي التعبري  . أ

 .البيانات من وغريها اهلواتف
 متعلِّقـة  موضوعات الطالب فيه يكتب ى،املستو هذا يف موجه تعبري وهو: اإلبداعي التعبري   .ب

 .صحيح بشكل اجلمل بني الربط أدوات استخدام مع محددة، خطوات وفْق الوحدة بعنوان
 وملء األسئلة، بعض عن اإلجابة خالل من مباشرة غري بصورة الكتاب يف يتم وهو: اإلمالء   .ت

 املوضوع ذا التدريبات كتاب عِني وقد. صحيح بشكل الوحدة مفردات وكتابة الفراغات
 .مباشر بشكل

 الكـرمي   القـرآن  من النسخ خبط بديعة مناذج الطالب إعطاء الكتاب هذا يف روِعي: اخلَطُّ   .ث
 إىل  الًوصو كتابام، يف الطُّالب يتمثلها أن على الوحدة، مبوضوع مرتبطة النبوي واحلديث

  .تامة إجادة النسخ خطّ إجادة
 

 اسـتماعا  النطـق  يف املتشاة احلروف متييز على الطالب فيها يتدرب صوتية مترينات وهي
  .الطريفة التدريبات بعض إىل باإلضافة األول احلوار من مناذج خالل من وإخراجا،

.  
 خـالل  مـن  القراءة مشكالت من لكثري وحلٌّ فيها، للسرعة وتنمية القراءة، ملهارة تعزيز هو

  .نفسه القراءة نص من مناذج
 قبل املتوسط املستوى Pre-Intermediate، هذا املستوى منيتكون :  
  .قرص مدمج)) + A٤ صفحة حجم ١٨٧ الطالب كتاب -
  .قرص مدمج)) + A٤ حجم ة صفح١٣٣ التدريبات كتاب -

دعاملتوسطة املرحلة من األوىل احللقة املستوى   هذا ي) Bزيادة الدارسون سيلحظ ولذلك ؛)١ 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 واملهـارات  احلوارات يف وتطورا والصرفية، النحوية القواعد عرض يف وتوسعا املفردات، عدد يف
  .اللغة يف املتوسطة املرحلة طالب مع يتناسب مبا األربع اللغوية

  :اآليت النحو على فيه الطالب كتاب حمتوى تنظيم جاء وقد
  :كاآليت موضوعاا وحدات، مثاين على الكتاب هذا ى احتو
 التسوق.٤ الصحة.٣ السكن.٢ السفر.١
 ذكريات.٨ الرياضة.٧ للزيارة أماكن.٦ العمل.٥

     
  .احملادثة.٥ والفهم االستماع.٤ القواعد.٣ احلوار.٢ املفردات.١: من األول القسم يتكون

   . . . . 
 . 
.  

 علـى  الطالـب  كتاب احتوى وقد مفردة، ٨٠و ٦٠ بني القسمني يف املفردات عدد يتراوح
 بـه  عِنـي  فقد منها األكرب اجلزء أما املفردات، هذه استخدام طرق على التدريبات   من قليل عدد

 .التدريبات كتاب
.  

 حـواري  نصٍّ خالل من عرضها السابق الدرس تمفردا فيه استخِدمت طبيعي موقف وهو
 للطالـب  ليتسنى اليومية؛ احلياة مواقف يف طبيعية بصورة املفردات تلك استخدام طريقة عن يعبِّر

 بعـض  علـى  التركيز حوار كلَّ أعقب كما. والكتابة احلديث يف مناذجها ببعض واالحِتذَاء متثُّلها
 علـى  ليسهل متنوعة؛ مناذج يف وتقدميها فيه، الواردة التعبريية والقوالب الشائعة، اللغوية التراكيب
 الـصرفية  امللحوظـات  أهـم  إىل   باإلضافة. عنده من جبمل غرارها على والتمثيل حماكاا الطالب
 .واللغوية
.  

 وقـد  هذا ، من قبل احملددات اليت على أساسها مت تنظيم حمتوى القواعد يف السلسلة             وضحنا
 جبانـب  مـستِقلَّة  دروس هيئة على   املستوى هذا من ابتداًء منظم بشكل الصرفية القواعد تعوجل

 حنوية قواعد من الطالب تعلَّمه ما تعزيز يف وافر بنصيب التدريبات كتاب ويسهم. النحوية القواعد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 مـن  الـتمكن  على القدرة له تتيح ومتنوعة، غنية تدريبات خالل من الطالب كتاب   يف وصرفية
 .الصحيح شكلها يف القاعدة
.   

 عرب  أحرزوه حمتويات املهارات األربع مبا يتالءم مع التقدم الذي          عرض هذا املستوى يف     توسع
 لـبعض  عنوانـا  يضع أن الطالب يستطيع حبيث القراءة توسعت فقد ، السابق املستوىاجتيازهم  

  .والصرف النحو قواعد من تعلَّمه مما بعضا هامن ويستخرج أفكارها، ويناقش املختارة النصوص
 تعلَّمه ملا استيعابه مدى على الطالب قدرة   ار من شأا إظه   خمتلفة بعناصر الكتابة عزِّزت كما

  .صحيح بشكل فيها الواردة والتراكيب املفردات على وسيطرته الوحدة، مدار على
––

 

 التعـبري  مـن  النـوع  هذا على السلسلة من املرحلة هذه يف الكتاب يركز: الوظيفي التعبري   .أ
 الطـالب  يدرب حيث املختلفة؛ احلياة جوانب يف إليه املاسة الطالب حلاجة خاص، بشكل

 بعـض  وكتابة الفندق، حجز وذجومن املطار، يف الوصول بطاقة بيانات ملء خالل من عليه
 تقارير وكتابة الذاتية، السرية ومناذج القوائم، وملء اإلرشاد، وبطاقات القصرية، اإلعالنات
 .الرحالت

 متعلقـة  موضوعات الطالب فيه يكتب املستوى هذا يف موجه تعبري وهو: اإلبداعي التعبري   .ب
 . صحيح بشكل اجلمل بني الربط دواتأ استخدام مع حمددة، خطوات وفْق الوحدة بعنوان

 املنظور، اإلمالء طريق عن ما حد إىل   الكتابة أمر املبتدئني مرحلة يف للطالب استقام: اإلمالء   .ت
 الطالـب  كتـايب  خالل من وتراكيب مفردات من تعلمه ما كتابة على املستمر والتدريب

 الوحـدة  ايـة  يف منتظمة سادرو للطالب نقدم أن املناسب من رأينا مث   ومن والتدريبات؛
  .عليها القصرية التدريبات وبعض اإلمالئية، القواعد أبرز على تشتمل

 النبوي واحلديث الكرمي   القرآن من بديعة مناذج الطالب إعطاء املستوى هذا يف روِعي: اخلَطُّ  . ث
 إجادة إىل   الًوصو كتابام، يف الطالب يتمثلها أن على الوحدة، مبوضوع مرتبطة الرقعة خبط
  .اليدوية الكتابة يف املستعملة اخلطوط أهم من لكونه تامة؛ إجادة الرقعة خطِّ

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 Intermediate 

  قرص مدمج)) A٤ صفحة حجم ١٩٥ الطالب كتاب -
  )) A٤ صفحة حجم ١٤٣ التدريبات كتاب -

 قبـل  اللغة يف أساسياته الطالب يستكمل نأعلى  ) B٢ (السلسلة من احللقة هذه يف حرصنا
 إىل  باإلضافة سِلس، بشكل احملتوى عناصر مجيع يف توسعا الكتاب فشهد التالية؛   احللقة  إىل االنتقال
 على تنظيمه جاء وقد. العناصر هذه بعض عرب واجلمايل، الفين التذوق إىل مرحلة    التدرجيي االنتقال

  :اآليت النحو
 

  :كاآليت موضوعاا وحدات، ينمثا وهي
  

 واملناسبات األعياد.٢ الناس وصف.١
 الطبيعة.٤ جدا مضحك.٣ الدينية

 ثقافات.٥
 التعليم.٨ تاريخ هلا شخصيات.٧ وحكم وتعبريات أمثال.٦ خمتلفة

       : 
 .احملادثة.٥ والفهم االستماع.٤ القواعد.٣ احلوار.٢ املفردات.١

  .الكتابة. ٥ والفهم القراءة.٤ القواعد.٣ احلوار.٢ املفردات. ١: من الثاين القسم ويتكون
.  

 علـى  الطالب كتاب احتوى وقد مفردة، ١٠٠و ٨٠ بني القسمني يف املفردات عدد يتراوح
 بـه  عِنـي  فقد منها األكرب اجلزء أما املفردات، هذه استخدام طرق على التدريبات من قليل عدد

 .التدريبات كتاب
.  

 حـواري  نصٍّ خالل من عرضها السابق الدرس مفردات فيه استخِدمت طبيعي موقف وهو
 للطالـب  ليتسنى اليومية؛ احلياة مواقف يف طبيعية بصورة املفردات تلك استخدام طريقة عن يعبِّر

 بعـض  علـى  التركيز حوار كلَّ أعقب كما. والكتابة يثاحلد يف مناذجها ببعض واالحِتذَاء متثلها



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 علـى  ليسهل متنوعة؛ مناذج يف وتقدميها فيه، الواردة التعبريية والقوالب الشائعة اللغوية التراكيب
 النحويـة   امللحوظـات  أهم إىل   باإلضافة. عنده من جبمل غرارها على والتمثيل محاكاا الطالب

 .قبل من األمر عليه كان عما موسع بشكل واللغوية الصرفيةو
.  

 القواعد مع مشتركًا قامسا الثاين الكتاب من ابتداء مستقل بشكل املقدمة الصرفية القواعد متثل
 مفرداتـه  وإثراء االشتقاقي، النظام فهم من الطالب يتمكن أن إىل   ودف. الكتاب هذا يف النحوية

 .معان من يريد عما ا يعرب دواح جذر من كثرية كلمات اشتقاق خالل من
 يف وصرفية حنوية قواعد من الطالب تعلمه ما تعزيز يف وافر بنصيب التدريبات كتاب ويسهم

 يف القاعـدة  مـن  الـتمكن  على القُدرة له تتيح ومتنوعة، غنية تدريبات خالل من الطالب كتاب
  .الصحيح شكلها
.   

 املختلفـة،  اإلعالم وسائل من حقيقية مواد بتقدمي الكتاب هذا يف االستماع يتميز: االستماع
 املختلفـة،  الفـضائية  القنوات على تعرض فيلمية، مواد أو تلفزيونية برامج أو أخبارا أكانت سواء
 كـان  كما مبسطة، وسيطة نصوص دون العربية أمام لوجه وجها يكون أن للطالب يتيح ما وهو
 .السابقني تابنيالك يف احلال عليه

 الطالـب  يقـوم  حيث الكتاب، هذا يف احملادثة مييز ما أبرز احلُر الشفوي التعبري يعد: احملادثة
 وإلقـاء  حكايـة،  سـرد  أو الكاريكاتري، رسوم بعض على التعليق أو صور، من يراه ما بوصف

 .مؤثرة وبطريقة اخلاص، بأسلوبه والنِّكات الطَّرائف
 لبعض عنوانا يضع أن الطالب يستطيع حبيث الكتاب هذا يف القراءةتوسعت  : والفهم القراءة

. والـصرف  النحو قواعد من تعلمه مما بعضا منها ويستخرج أفكارها، ويناقش املختارة النصوص
 اليت والعبارات اجلمل بعض من اجلَمال مظاِهر واستخراج املوضوع، حول برأيه التعليق عن الًفض

  .لديه اللغوية الذَّائقة ينمِّي ما وهو بديعة؛ فنية صور على حتتوي
       : 

 خاص، بشكل الربط أدوات على السلسلة من املرحلة هذه يف الكتابيركز  : الربط أدوات   .أ
 اجلمل مستوى على التعبري من الكتابة يف لنقلهم ومتهيدا اللغوي، الطالب مستوى لتطور نظرا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 معـىن  إىل   معىن من االنتقال وحسن املمتدة، الطويلة اجلمل مستوى على التعبري إىل   القصرية،
 .باملسببات واألسباب بالنتائج املقدمات وربط، آخر،

 أفكـاره،  ترتيب على الطالب مساعدة إىل  يهدف منظم، لكنه حر تعبري وهو: اإلبداعي التعبري. ب
 مـع  والِقـصر،  الطُّول بني متنوعة فقرات مستوى على وتقسيمها منظم، شكل يف وعرضها

 الصور واستخدام األمثال بضرب وتعزيزها وقرائن، وأدلة بشواهد أفكار من يطرحه ما تأكيد
 .البيانية

 النبوي احلديث الكرمي و  القرآن من بديعة مناذج الطالب إعطاء الكتاب هذا يفروِعي  : اخلَطُّ  .ت
 اخلطـني  ِكـال  ِسمات بني املقارنة له ليتسنى الوحدة، مبوضوع مرتبطة والرقعة النسخ   يخبط

  .مفصل بشكل
 التراث لغة إىل دليلك) املتوسط فوق املستوى (Upper-Intermediate  

  : هذا املستوى منيتكون
 صفحة حجم ١٥٥ الطالب كتاب Aقرص مدمج)) ٤  
 حجم ات صفح١٠٥ التدريبات كتاب A٤ ((  

 اإلسالمي التراث لغة مع للتواصل الدارسني يئة »وهو خاصا هدفًا ليحقق الكتاب هذا دأُِع
 وحافظت القدمي، واإلسالمي  األديب  والتراث النبوية والسنة الكرمي القرآن لغة متثَّلَت اليت «العريبو

 .الراقي العريب األسلوب مجالية على
 جوانـب  خمتلـف  تشمل اليت ،«العصر فصحى »:ةالسلسل من السابقة الكتب اعتمدِت لقد

 األخبـار  ونـشرات  احلـديث  اإلعالم يف تستخدم باتت واليت املعاصرة، باحلضارة املتأثرة حياتنا
 . احلديثة والكتابة

 ببـساطة  تتميـز  فإـا  التراث، لفصحى متجددا منطًا يعدها   الباحثني بعض أن   رغم وعلى
 .)١(التراث بفصحى مقارنة والدخيلة األجنبية الكلمات من عدد وضمِّ والنحو، التركيب

 فهمـا  «التـراث  فـصحى  »األوىل بالدرجة يتوخى أيدينا بني الذي الكتاب هدف أن ومع
 الفكريـة  والنمـاذج  النـصوص  نوعية خالل من ظاهر وذلك ،الًوحتلي وكتابة وقراءة واستماعا

                                   
 .م١٩٧٣ دار املعارف مصر ٩٩/١٠٠ص» يد حممد بدوي مستويات العربية املعاصرة يف مصر للدكتور السع «انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 نغفل مل فإننا وواقعيّا، تلقائيّا ارتباطًا ا وترتبط ةاللغ تلك خصائص عن تعرب اليت املنتقاة، والثقافية
 يف الطـالب  يعانيهـا  أن ميكـن  اليت املتاعب خفض يف «املعاصرة الفصحى» متارسه الذي الدور

 اعتمـدنا  مث ومن كبري، حد إىل   واألسلوبية اللغوية اهتمامام جذب إىل   باإلضافة التراث، فصحى
 واسـتخدمناها  املقدمة، احلوارات لغة يف التراث فصحى وبني بينها ناوواز احملادثة، مهارة يف عليها

  .املختارة ية األدبالنصوص ومفردات املصطلحات من كثري شرح يف
           

  : 
 املنـشود،  اهلدف حتقيق ظل يف فاعليتها حتسني على ملوالع واالستماع، واحملادثة والكتابة القراءة

  .أخرى على مهارة تطغى أن دون التراث، لغة مع التواصل وهو
  

 حيـرص  الـيت  الكربى التراث جماالت أهم تناولت وحدات، ست على الكتاب هذا احتوى
 التفـسري، : وهـي  إليهـا،  تـهم عناي وتوجيه عليها، والعكوِف دراسِتها، على واملهتمون   الطالب

 عـن  الًفـض  األنفس، وتزكية واألخالق اإلسالمية، واحلضارة النبوية، والسرية والفقه، واحلديث،
 مع ية، األدب العصور خمتلف من خمتارة مناذج خالل من وشعرا، نثرا العريب األدب   على عابرة إطاللة

  .ية األدبمالحمه وأهم عصر، كل تاريخ عن قصرية نبذة
   

 :اآلتية العناصر على الست الكتاب وحدات من وحدة كل اشتملت
:   

 هلا، بسيط شرح مع الوحدة، مبوضوع املتعلقة االصطالحية والتعبريات املفردات من عدد هي
  .املصطلحات هلذه الطالب استيعاب مدى يربز أكثر أو تدريب يعقبها

  
 التحـاور  خالل من العلم، يف بارزة شخصية على الضوء إلقاء إىل   يهدف تعليمي موقف هو

 عن واحلديث الفقه، يف األربعة واألئمة احلديث، يف والبخاري التفسري، يف كثري كابن عنه، أو معه
 يف والغـزايل  ية،اإلسالم احلضارة يف متنوعة وشخصيات السرية، يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول
 .والتزكية األخالق



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 عباراته من الشخصية لسان على اجلاري الكالم يكون أن على احلوارات هذه يف حرصنا وقد
 أمـا  العـصر،  ذلك يف ا يتحدثون كانوا اليت احلوار لغة على الدارس يطلع حىت بالفعل، احلقيقية
  .معاصر بأسلوب يكون ما فغالبا معه التحاور ولغة السؤال

  
 يف ورودهـا  يكثر اليت الروابط وبعض والصرفية، والنحوية اللغوية امللحوظات عن عبارة هو

 .وحماكاا استيعاا على الطالب وتدريب نفسه، احلوار نص من واملختارة التراث، لغة
 
 أو درسـني  بواقع وقسمناه   »ميةاآلجرو منت«: وهو خمتصرا، تراثيّا نصا القواعد لقسم خترينا

 املعلـم  ليقـوم  ندر، ما إال توضيح أو تعليق أي من جمردا املنت نص فيه وقدمنا وحدة، لكل أكثر
 كتـايب  عرب املتنوعة التدريبات من وافرة مبجموعة ذلك أحلقنا مث الطالب، مع النص حمتوى بتحليل
 علـى  والتـدرب  بالقاعـدة،  املرتبطة اللغوية الظواهر خمتلف بتعرف تسمح والتدريبات، الطالب

 .استعماهلا
   

 ثَم وِمن العريب، اإلسالمي التراث لغة مع التواصل عملية يف الرئيسة املهارة والفهم القراءة تعد
 للـدارس  ليتـاح  األصـلية،  والعبارات والفقرات النصوص من عدد توفري على الكتاب يف ركَّزنا

 :موضع من أكثر يف التراث لغة ا تتمتع اليت والفكرية اللغوية السمات لىع االطالع
 .ذاا الشخصية لغة من أصلية وعبارات ومجل فقرات إيراد على حرصنا احلوارات، ففي
 مـصدره  مـن  -اإلمكـان  قدر - متكامل موضوع ذا نصا وحدة لكل اخترنا القراءة، ويف
 للموضوع واملنهجية والفكرية اللغوية اخلصائص على عرفالت للطالب ليتسىن تدخل، دون األصلي

 مع أنواعه، بكل وفهمه املقروء استيعاب مهارة على فيها التركيز جرى تدريبات يعقبه ميثله، الذي
 .فيها رأيه وإبداء النص يف الفقرات بعض ملناقشة للطالب الفرصة إتاحة

: ذلك أمثلة ومن مضمونه، حول واحلوار نقاشلل الطالب أمام أصليا نصا أوردنا احملادثة، ويف
 يف الـشافعي  لإلمـام  «الرسالة »كتاب من ونص ورجاله، احلديث وحدة يف   " شريف نبوي نص"

 الطربي الدين حمب العباس أليب «البشر سيد سري خالصة »كتاب من ونص والفقهاء، الفقه وحدة
 حـزم  البـن  «النفـوس  مـداواة  يف والسري األخالق »كتاب من   ونص النبوية، السرية وحدة يف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .األنفس وتزكية األخالق وحدة يف األندلسي
 هذا كتابية، مبقدمة له للتقدمي النبوية السرية وحدة يف الوداع خطبة نص اقترحنا الكتابة، ويف

 . األديبالتذوق يف والشعرية النثرية والنصوص القواعد، يف اآلجرومية منت نصوص عن الًفض
  

 :إطارين خالل من التراث لغة مع لوجه وجها الدارس يكون أن املهارة هذه يف وخينات
 وفيه ،»وافهم استمع« بعنوان: األول اإلطار متالوحـدة  مبوضـوع  تتعلق مسموعة مادة قُد 

 وميرن النص، على التركيز إىل   يهدف موحد بصوت الكرمي، القرآن إذاعات برامج غرار على
 .اللغة من اللون هذا وتعود تابعة،امل دقة على الطالب

 الفقهيـة،  القواعـد  لـبعض  وبيان نبوي، حديث وشرح الفاحتة، سورة تفسري: فيه ورد ومما
 .وصحته القلب مرض وعالمات اإلسالمية، احلضارة ومسات النبوية، السرية من ودروس

 وفيه ،»وافهم شاهد« بعنوان: الثاين اإلطار متيف متخصـصني  لعلمـاء  مرئيـة  مـادة  قُد 
 عمليـة  يف حاسة من أكثر إشراك دف العربية، اجلنسيات خمتلف من الوحدات موضوعات
 .عنها التعبري وكيفية التراث، موضوعات تناول يف العلماء أداء طريقة ومالحظة االستماع،

 هلم ليتوفر واملشاهدة، االستماع عملييت يف مفيدة نصائح اإلطارين هذين من إطار كلَّ يسبق
 عـِرض  ملا استيعام مدى تبني أسئلة ويعقبهما الدقيقة، املتابعة على والقدرة لالستماع مالئم جو

 .فيهما
: 
 هـذا  مثل يف جرى قد العرف أن رغم على الكتاب، هذا يف الئقة مبكانة احملادثة مهارة حتظى

 بطرق هنا املهارة هذه عززنا أننا إال ادثة،احمل حساب على القراءة ملهارة االحنياز الكتابات من النوع
 :منها شىت
 بديلة تعقيبات أو تعليقات أو أسئلة وبسط فيها، بدوٍر والقيام احلوارات، على التعليق إتاحة. 
 فيه الواردة الفقرات بعض على والتعليق القراءة، نص مناقشة. 
 يأيت ما للدارسني يتيح للمحادثة قسم ختصيص: 

 .اآلراء وإبداء احلوارات تنمية يف تسهم اليت واألساليب، العبارات ضبع على التدريب -
o   ا الطالب خيتار الوحدة، مبوضوع املتعلقة املوضوعات بعض يف باملعلومات املعززاالرجتالواحد 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 توجيه على حرصنا وقد. عام بشكل موضوعها يف القراءة بعد عنها احلديث يف ويرجتل ،منها
 املهارة، هذه تنمية يف تفيده اليت امللحوظات بعض إىل   إرشاده خالل نم القسم هذا يف الطالب

  .الًكام استيعابا ليستوعبها مرة، كل يف اإلرشادات تكرار على حرصنا كما
o  خالهلا من احلديث وتنمية القراءة ونصوص احلوارات، أساليب من بعٍضحماكاة. 
o أو التأييـد  أو التفـسري  أو الشرحب سواء األقوال، بعض على والتعليق التعقيب على التدرب 

 .النقد
o الـزمالء،  مع واألجوبة األسئلة تبادل يف واستثماره وشرحه، عليه بالتعليق قصري نص مناقشة 

  .موجهة بأسئلة مقيدة أو مفتوحة بطريقة سواء
o لقيها حماضرة، أو خطبة أو لدرس التحضريا، زمالئه يدي بني يأصـول  مراعـاة  مـع  شفوي 

  .الكتاب يف ةالوارد اخلطاب
 
ظِّفَتحيـث  التـراث؛  لغة دراسة تتطلبه ما مع يتالءم بشكل اجلزء هذا يف الكتابة مهارة و 

 :اآليت على خالهلا من الطالب مترين إىل هدفنا
 بأسلوبه عنها والتعبري الرئيسة، أفكارها واستخالص النصوص، عنونة على مساعدته. 
 ا اخلاص، بأسلوبه تابك حمتوى عرض على مساعدتهبعـض  حماكـاة  خالل من فيه رأيه مبين 

 .النماذج
 الـربط  ألدوات اجليـد  االسـتخدام  مع إخالل، بال النصوص تلخيص كتابة مهارة إكسابه 

 .املناسبة
 صـورة  يف األفكـار  بعـض  وشرح اخلاص، بأسلوبه الفقرات صياغة إعادة مهارة من متكينه 

 .فقرات
 ا،  عن احلديث تتضمن تراثية، لنصوص وضيحيةت مقدمات كتابة على إقدارهوأهـم  مناسـبا 

 .األسلوبية مساا
 االسـتئناس  مـع  حمددة، خطوات وفق النصوص، على والتعقيب التعليق مهاريت على تدريبه 

 .تطبيقية بنماذج
 عمليـة  بنماذج االستئناس مع حمددة، خطوات وفق القصرية، القصة كتابة مهارة على تدريبه 

 .تطبيقية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 خصائص على التفصيلي بالوقوف للدارسني تسمح مستقلة، دراسة إىل    األديب التذوق حيتاج

 مبثـل  تسمح ال هنا الكتاب طبيعة أن غري املختلفة، ية األدب عصوره عرب وشعرا، نثرا العريباألدب  
 .الدراسة تلك

          
    -    

  )       
          : 
 صدر مث اجلاهلي بالعصر فبدأنا التارخيية، العصور أبرز حسب الست الوحدات على تقسيمها 

 . احلديث مث األندلسي، مث العباسي، مث األموي، مث اإلسالم،
 شعري واآلخر نثري أحدمها عصر، كل من منوذجني اختيار. 
 أهـم  بيان مع والشعر النثر ونوعيه العريب، األدب   ب للتعريف األوىل الوحدة يف عامة مقدمة 

 .فةاملختل عصوره
 أمكن ما شعرائه وأبرز مساته أهم وتوضيح املختارة، النصوص إليه تنتمي الذي العصر تعريف. 
 ا، بالشاعر التعريفوجدت إن النص ومناسبة خمتصر. 
 اليسرية الشروح وبعض الصعبة، ألفاظه ببيان عليه التعقيب مث بالشكل، مضبوطًا النص تقدمي. 

 وعلومـا  ومكانـا،  زمانا االمتداد وواسع ثري العريب ياإلسالم التراث أن ذكره، جيدر وِمما
 يف قدمناه وما. املمكن باألمر ليس كتب، بضعة أو واحد، كتاب يف حصره فإن مث ومن ومعارف،

 يف سـواء  التراث، عالَم يف التخصص رحلة ليبدؤوا الدارسني لتجهيز حماولة إال هو ما الكتاب هذا
 من هلا، الالزم بالزاد الطويلة الرحلة تلك خالل يتزودوا أن لىع جماالت، عدة أو منه، واحد جمال

 يطمئنـوا  حىت واملتخصصني، بالعلماء واالسترشاد الدؤوب، والبحث واالطالع، املتواصلة، القراءة
  .مدرس أو درس إىل احلاجة دون التراث، على الذايت االطالع يف استقالهلم إمكانيةإىل 

 
 املـصاحبة  املـواد  بقية حوله تدور الذي األساس الكتاب هو »الطالب كتاب« أن شك ال

 املـصاحبات  مـن  وغـريه  «التدريبات كتاب« به يقوم الذي الدور فإن ذلك، ومع له، والداعمة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ومرشـد  الكتـاب،  لتدريس املعينة والوسائل املدجمة، واألقراص الصوتية، كالتسجيالت األخرى،
 العربية اللغة تعليم عملية يف أمهية بأقل   ليس اإلنترنت، شبكة على السلسلة وموقع واملعجم، املعلم،

 .ا الناطقني لغري
 عنايتنـا  تضاهي فائقة، وعناية خاصة أمهية ذكرها، السابق العناصر لكل أولينا فقد مث، ومن

  .ودارسيها العربية باللغة يليق حنومشرف، على الطالب كتاب بإخراج
 ذكر حمتويات كتاب الطالب يف املستويات السابقة لبعض مما احتواه كتاب             تعرضنا عند  وقد
 ، يف كتاب الطالـب    املتعلم يف تعزيز املفردات والتراكيب اجلديدة اليت يدرسها         ودوره ،التدريبات

 ة حملتوى كتاب التدريبات املصاحب هلذا املستوى ليكون مبثابة إضـاء          الً نعرض هنا تفصي   وسوف
  :كم التفصيللسائر الكتب وإلي

 بقسم منها جمموعة كل ختتص اليت املتدرجة، التدريبات من جمموعة على الكتاب   هذا احتوى
 خـالل  منها استفاده ما وتعزيز حمتواها، على الطالب تركيز إىل   خالهلا من هدفْنا أقسام، أربعةمن  

 فهـي  الكتاب ليهاع اشتمل اليت األقسامأما  . فعال بشكل استخدامها من ومتكينه الطالب، كتاب
 :اآليت النحو على

   
 علـى  املفـردات،  وتدريبات املعىن، وتدريبات االتصالية، التدريبات من متنوعة جمموعة هي

 هلا، مبسط شرح تقدمي جرى اليت الوحدة، مبوضوع املتعلقة االصطالحية والتعبريات   املفردات بعض
 فهـم  تعزيـز  إىل   التـدريبات  هذه ودف الطالب، كتاب يف أكثر أو بتدريب اعليه التعقيب مع

 تلـك  منـاذج  ومن. جيدا الًاستعما استعماهلا على والتدرب والتعبريات، املفردات لتلك الطالب
 وتـصويب  الصواب، من اخلطأ ومتييز واملزواجة، الفراغات، وملء متعدد، من االختيار: التدريبات

  .الغريب واستخراج والتعبري، والتكملة، اخلطأ،
 
 أعقبـه  الوحدة، مبوضوع ترتبط اليت الشخصيات بعض عن حوارا الطالب كتاب يف أعددنا

 يكثر اليت اللغوية األمناط من وغريها الروابط، وبعض والصرفية والنحوية اللغوية امللحوظات بعض
 تعزيـز  إىل   التدريبات كتاب يف هدفْنا وقد نفسه، احلوار نص من   واملختارة التراث، لغة يف ورودها

 التدريبات من عدد خالل من الصف، يف تعلمها اليت اللغوية األمناط تلك تثبيت على الطالب قدرة



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ومـن . معـىن  تدريبات اآلخر وبعضها اتصاليّا، وبعضها منطيّا، بعضها جاءوقد  . واملتنوعة املكثفة
 صيغ إىل   اجلمل وحتويل متعدد، من واالختيار اجلداول، وتعبئة راغ،الف ملء: التدريبات تلك مناذج

  .إخل... والصيغ والقوالب التعبريات ومتييز أخرى،
 

 كتاب يف القواعد تعلم دعم عملية يف األقسام أهم من التدريبات كتاب يف القواعد قسم يعد
 أكثـر  أو درسـني  بواقع وقسمناه »اآلجرومية منت« :وهو خمتصرا، تراثيّا نصّا خترينا فقد الطالب،

 بتحليـل  املعلم ليقوم ندر، ما إال توضيح أو تعليق أي من جمردا املنت نص فيه وقدمنا وحدة، لكل
 الطالـب  كتايب عرب املتنوعة التدريبات من وافرة مبجموعة  ذلك أحلقنا مث الطالب، مع النص حمتوى

  .استعماهلا على والتدرب بالقاعدة، املرتبطة اللغوية واهرالظ خمتلف بتعرف تسمح والتدريبات،
 :يأيت مبا القواعد تدريبات متيزت وقد

 أشكاهلا وتعدد كثافتها. 
 افس على واالعتماد اإلضايف، العمل إىل الدارس تدفع حبيث مثرية كوّالن. 
 فعال بشكل اللغوي الدرس حمتوى استخدام على تعمل. 
 االعريب اإلسالمي والتراث القرآن تراكيب فهم على ومساعدة ة،ومفيد ومتدرجة سهلة كو. 

 الفراغـات،  وملء فيها، اللغوية الظاهرة وتعيني اجلمل، تكوين: التدريبات تلك مناذج ومن
 العوامـل  حسب التركيب بنية وتغيري للقاعدة، والتمثيل واإلعراب، السليم، اللغوي الضبط ومتييز

 .إخل...الدراسة حمل النحوية الظواهر واستخراج وضبطها النصوص اءةوقر اجلداول، وتعبئة املؤثرة،
 

           
           

      : 
 .خطأ أو صواب عالمة ضع -١
 .املفردات معاين اذكر -٢
 .حمفوظك من الناقص أكمل -٣
 .اآلتية املعاين على يدل ما النص من هات -٤



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .اآلتية األسئلة عن أجب -٥
 عن واإلجابة أمكن، إن املعلم مع الصف يف التدريبات هذه بعض حبل الدارسون وينصح هذا

 إجابام مبقارنة أو ذلك، بعد املعلم مع الصف يف إما إجابتها، صحة من التأكد مث بأنفسهم، بقيتها
 يف السلـسلة  موقع على املوجودة التدريبات كتاب حلول ىل إ بالرجوع الصحيحة، اإلجابات مع

  .اإلنترنت
 هذا العرض الضايف حملتوى ما مت إنتاجه من السلسلة حىت اآلن فإنه من األمهية مبكان أن                 وبعد

اليت رجحناها لتنظيمهوالطريقة ، من الطرق اليت استخدمناها الختيار هذا احملتوىانعرض بعض .  
 
  : اختيار هذا احملتوى منهاعلى فريق اإلعداد إىل عدة أساليب وإجراءات ساعدته جلأ
 حما،كية لغري الناطقني     والتر اإلجنليزية عدد من مناهج التعليم املستخدمة يف تعليم اللغتني          مس 

 منها يف وضـع     واالستفادة اإلجنليزية، جييد أحد أعضاء الفريق اللغة التركية وجييد آخر          حيث
 .)١( ببعض اخلصوصياتوتفردها ، مراعاة خصوصية العربيةمع ،احملتوى وانتقاء بعض مواده

 ال واخلرباء الذين يعملون يف ا     املختصني االسترشاد بآراء بعض     مت   غـريه  أو ، العريب لعاملا من 
 منهم عن أهم املشكالت اليت يعانوا يف تعلـيم        واالستفسار ، ألبناء لغتهم  عربيةممن يدرسون ال  

 ) أساتذة كليات اإلهليات يف تركيا منوذجا. ( هذه املشكالت وطرق عالجهاوأسباب ،العربية
 كالدراسات ،أساتذة هذا الفن   على كثري من الدراسات النظرية والتطبيقية اليت أعدها          االطالع 

 احملكمة الـيت تنـشر يف      والدراسات ، رشدي طعيمة وحممود كامل الناقة     األستاذاناليت أعدها   
 اخلرطوم الدويل للغة العربية التابع للمنظمـة       دالة العربية للدراسات اللغوية اليت يصدرها معه      

 إىل جانـب أحبـاث املاجـستري    ، لـه نيةميدا قمنا بزيارة وقد ، للتربية والثقافة والعلوم لعربيةا
 .والدكتوراه املنشورة على عدد من مواقع اإلنترنت

                                   
 وسلسلة ،CAMBRİDGEمن إصدارات  FACE TO FACE  اليت قمنا مبسحها سلسلةاإلجنليزية أمثلة السالسل من  ) ١(

OPPORTUNİES من إصدارات LONGMAN، وسلسلة ENGLİSH PLUS من إصدارات OXFORD، 
 السلسلة املعتمدة يف مراكز تعليم اللغة التركية التابعة جلامعة أنقرة            وهي HİTİT أمثلة السالسل التركية سلسلة      ومن

    باسم   اعلى مستوى البالد واملشتهرة اختصار TÖMER، سلسلة   وكذلك GÖKKUŞAĞI     وحتـديثها سلـسلة 
LALEة الصادرتان عن مؤسس DİLSETللنشر . 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 مما وقع حتت أيدينا قبـل الـشروع يف   أخرى املناهج العربية اليت أعدت للناطقني بلغات        مسح 
 دراسة تقييمية حوهلا لالستفادة من     وإجراء ، اإلعداد ثناء أ يف منها   د ما ج  ومتابعة ،إعداد احملتوى 

 قسم خاص على موقع السلسلة به قائمة بـاملراجع          كوهنا.  ما شاا من قصور    بزاياها وجتن م
 يف انتقـاء واختيـار    ضها عليها واستفدنا من بع    عناالنظرية والتطبيقية العربية واألجنبية اليت اطل     

 .وتنظيم احملتوى
 

ا يتناسـب مـع حاجـات الطـالب      توخينا أن نقدم احملتوى يف السلسلة بشكل عام مب      لقد
 فمن املمكـن أن     ولذلك ، للسلسلة ا اليت حددناها سلفً   ف يعمل على حتقيق األهدا    ومبا ،ودوافعهم

 احلاكم الذي خضع لـه  التنظيم وه Psycgological organization التنظيم السيكولوجي عدن
  . عامشكلحمتوى السلسلة ب

 يف املـستويني  متامـا  ا كان سيكولوجي فقد ، اختلف بعض الشيء يف باب القواعد      األمر لكن
 استقام للطالب قدر صاحل من مفردات العربية وتراكيبـها        حىت ، وجزء من املستوى الثالث    األولني

 بعد ذلك لتتـشكل للطـالب   Logical organization حتول إىل التنظيم املنطقي مث ،األساسية
  .رها العرب العربية يف شكلها املنطقي كما يتصوقواعدصورة ال

 لطبيعة  نظراللتنظيم املنطقي يف أغلب حمتوياته؛      ) تراث( خضع حمتوى املستوى املتقدم      كذلك
 والنيـة .  من اللغة وغرضهم منها نوع الطالب املقبلني على دراسة هذا ال      وطبيعة منه، واهلدف املرج 

 يف موضوعاته   كولوجيي للتنظيم الس  متاما اخاضع) إعالم (ملتقدم املستوى ا  توىمعقودة أن يكون حم   
  .ما متعلقامجيعوقواعده و
 ، يف االستمرارية والتتابع والتكامـل     تمثل اقترحها تايلر واليت ت    يت كانت املعايري الثالثة ال    كما

  .)١( يف أذهاننا وحنن نضع اخلطة العامة لتنظيم احملتوىحاضرة
 

ـ   هذا العرض الضايف لعنصر ا بعد ا بات واضح  لقد  احملتوى أن السلسلة مصممة لتـدرس وفقً
 الـيت  أو األجنبية، اللغة تعليم طرق من عدد بني جتمع طريقة   وهي التوليفية، أو ،للطريقة االنتقائية 

                                   
 .٢١١ ص ، تفصيالت هذه املعايري يف املرجع لرشدي طعيمةينظر  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . )١( اليت يشعر أا فعالةخرىيستفيد فيها املعلم من كل عناصر الطرق األ
 تستخدم لغة وسيطة    فلم ،تراكيب اعتمدت على الطريقة املباشرة يف تدريس املفردات وال        فقد

 مث قدمت املفردات مصورة بشكل كامل       ومن ، اللغوية تراكيب وال القوالب أولتعليم هذه املفردات    
 إىل جانب الصورة لتعلـيم      ددة عدة أساليب متع   واختذت ، من السلسلة  األوىل الثالثةيف املستويات   
 كثرية لترسيخها يف ذهن الطالـب       تدريبا ذلك بت  وعززت ، واألضداد كاملرادفات ،هذه املفردات 

 واالكتفـاء  ، تزويد الطالب بقواعد اللغة النظريـة      عدمكذلك تعمدت   . وتصورها بشكل صحيح  
 إىل  لكنها ، املباشر بني الكلمة والشيء الذي تدل عليه       والربط ،بتدريبه على قوالب اللغة وتراكيبها    

ا ترمجت فيه مفردات السلـسلة     معجم نترنت عرب موقع السلسلة على شبكة اإل      متجانب ذلك قد  
 أو ما تعذر اسـتيعابه ملعـىن املفـردة          إذا ، إليه رجوعوتراكيبها بسبع عشرة لغة ليتسىن للطالب ال      

  . بشكل سليمالتركيب
 واجلانب ، كانت الطريقة السمعية الشفوية حاكمة بشكل كبري على املستوى التمهيدي          كما

 الوصـل  وقسم ،م األصوات عقب مهارة االستماع  الصويت يف املستوى األساسي الذي متثل يف قس       
 علـى  هفقد حرصنا في.  املرتبطة بقسم احلوارخرى الظواهر الصوتية األ  وبعض القراءة،عقب مهارة   

 فيه بعدد   واكتفينا ، الطالب على إتقان النظام الصويت والتركييب للغة العربية بشكل تلقائي          مساعدة
على تعلم النظام الصويت والتـركييب للعربيـة يف أبـسط           حمدود من املفردات اليت تساعد الطالب       

 اللجوء إىل أساليب مثل احملاكـاة       ومت ،مستوياا؛ لذلك مت استخدام وسائل مسعية وبصرية متعددة       
 وتـدريب  ، التقليل من الشرح والتحليل    مع ، على أسلوب القياس   والتركيز ،والترديد واالستظهار 

االطالب تدريبوتراكيبهاغةلل على أمناط اا مركز . 
 ا فقد كان اـال فـسيح      »التكلم« الذي أطلقناه على السلسلة      االسم من   واضح و ه وكما
 اب مجيع املـستويات ـدف اكتـس       يف ، مهارة التحدث  ممارسة عند   التواصلية الطريقةالستثمار  

 أوالواقعية   يف ااالت احلياتية     سواء ،الدارس القدرة على استخدام العربية الفصحى وسيلة اتصال       
 مث فقد تعددت األنشطة املختلفة اليت حتقق هذا اهلدف عـرب    ومن ،الً وتفاع ا واإلعالمية حتدثً  العلمية

 اللغـة   الستعمال ،أقسام الوحدات على مستوى السلسلة كافة؛ إذ مت خلق مواقف واقعية حقيقية           
                                   

 للناطقني العربية اللغة وتعليم م،٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤و إيسيسك ٨٦ طرائق تدريس اللغة العربية للناقة وطعيمة ص       ينظر   )١(
 .م١٩٨٥القرى  أم جامعة املكرمة، مكة ١٠٧ صالناقة كامل حملمود تدريسه طرق – مداخله – أسسه أخرى بلغات



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 واسـتخدام  ،سـتعادا  املعلومات وا  وتسجيل األفكار، املعلومات و  وتبادل ،توجيه األسئلة : مثل
  .املهارات حلل املشكالت واملناقشة واملشاركة

 طريقة القواعد والترمجة فقد كانت حاضرة بكثافة على وجه اخلصوص يف املستوى فـوق     أما
والذي سعى فريق اإلعداد من خالله إىل حتقيق أحـد أهـداف            ) التراث لغة إىل   دليلك) املتوسط

 يستطيع الطالب قراءة الكتب العربية والتواصل مع مـصادر          نأ وهو ،السلسلة اليت ذكرناها سلفا   
  .اإلسالميةالثقافة 

 ذج عن طريق عـرض منـو      وذلك ، على متثل طريقة النموذج    نا حرص فقد التعبري والكتابة    أما
 أو خمتلفة خاصة يف الكتابة املوجهة الوظيفيـة         بأشكال على توضيحها    العمل مث املقصودة،للمهارة  

 م اليت خيتارهـا ليقـو     وباملوضوعات ، بطريقته ومتثلها الطالب بعد ذلك مبحاكاا       ليقوم اإلبداعية،
  .املعلم بعد ذلك بتعديله وتوجيهه إىل الصواب

 
   املـستويات ن يف حتديد مستوى الدارسني قبل البدء يف أي مستوى م       ا للتقومي دور مهم جد ، 

 مث يعملون على    ومن ، الدراسة أثناء يفلطالب   القوة والضعف لدى ا    نب املعلمني على جوا   ولوقوف
 علـى   اطالعهم يسهم يف حتفيز الطالب على مواصلة العمل عند          كما ، وعالج الثانية  األوىل دةزيا

  .)١( إىل غري ذلك من األمهيات اليت أفاض الباحثون يف ذكرها، منتظمشكلنتيجة جهدهم ب
 فريق اإلعـداد    أوىل ، من عناصر املنهج   ا عنصرا أساس   ولكون التقومي  ، هلذه األمهيات  وإدراكًا

 على تطويره حىت يأخذ الشكل الالئـق        ا زال العمل جاري   وما ، األمهية من العنصر ما يستحقه     هذا
  .به

 
 ويتمثـل  ،)٢(»التتابعي أو التكويين   التقومي« أحيانا يطلق عليه    الذي ووه:  البنائي التقومي .١

 :فيما يأيت
    الشفوية والكتابيـة الـيت      ارين من األنشطة والتم   وعديد ،األسئلة املوجهة واملناقشة والتحليل 

 يوظف بعضها املعلم يف صورة واجبات       واليت ،اشتمل عليها كل من كتايب الطالب والتدريبات      
 .ابعهم يكلف ا الطالب ويتليةمرت

                                   
 .٢٢٦ ص ، لرشدي طعيمةملرجعا: راجع  ) ١(
 .٢٣٣ص ، ينظر املرجع لرشدي طعيمةالتقومي أنواع حوللومات  من املعملزيد  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 عدا املستوى   افة مستوى السلسلة ك   علىدات الكتاب    عقب كل وحدة دراسية من وح      اختبار 
 ن مث يعمال  ومن ، لكل من املعلم والطالب الوقوف على نواحي القوة والضعف         يتيح ،)١(األخري

 عن قياس االختبار ملدى حتقق      الً فض هذا ،معا على زيادة نواحي القوة وعالج جوانب الضعف       
 .)٢( هذه الوحدةمناألهداف التفصيلية املتوخاة 

 إىل ألعاب لغويـة  باإلضافة ،)قيد التجهيز( متنوعة على موقع السلسلة على اإلنترنت     اختبارات 
 ا هلذه املفردات رمـز حتصيلهوظفت فيها املفردات مصوتة ومصورة ليتسىن للطالب قياس مدى        

 .)٣(وصورة
 مبوقع السلسلة على اإلنترنتاألوىل عمل على املستويات األربعة أوراق . 

 مـدى  لتقـيس  يف اختبارات عامة وضعت يف اية كل مستوى    ويتمثل: تامي اخل التقومي .٢
ـ   وقد ، على حتقيق األهداف اإلمجالية للمستوى بشكل عام       الدارسني قدرة  ى مـستو  ل وضعنا لك

ااختباربه ووضع اختبارات على نسقهاالحتذاء ليتسىن للسادة املعلمني واملعلمات ا منوذجي . 
 العمل على إخراجه وفق املعـايري     جيري حتديد للمستوى    باراخت وهو: ي التشخيص التقومي .٣
ـ  .  لغة ثانيةوصفها يف العربية بطالب لل اللغوي لقياس مدى األداء     العاملية اوسوف يرى النـور قريب 

 .بإذن اهللا
  

 


 
 هلا عدد من العناصر املعينة الـيت أسـهمت يف   اجتمع ، التكلم سلسلة متكاملة حديثة سلسلة -١

 .خروجها بشكل يليق بالعربية ومكانتها بني اللغات
 ع الدارسني على التواصل م    مساعدة واملتوسط   االبتدائي هذه السلسلة يف املستويني      تستهدف -٢

 يف وتـستهدف  ، وسائل اإلعالم واحملافل املختلفة    يتواصل ا العرب يف    اليت ،العربية املعاصرة 
                                   

 حذفت يف مث األوىل، هذه االختبارات إىل جانب موجز خاص بكل وحدة مرفقة مع كتاب الطالب يف الطبعة                كانت  ) ١(
 . التحميلخباصية ، يف قسم املعلمنينترنت ووضعت على موقع السلسلة على اإلةالطبعة الثاني

 السلسلة يف قسم املعلمني عرب موقع السلسلة علـى          ستوياتاف اإلمجالية والتفصيلية لكل مستوى من م       األهد راجع  ) ٢(
 .اإلنترنت

 .العب وتعلم:  بعنوانالسلسلة هذه األلعاب مترمجة تعليماا على موقع وضعت  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 لغـة    يف والتوسـع  ، يف أحد جزأيها   لتراثية املتقدم التواصل مع العربية يف صورا ا       وىاملست
 .اإلعالم يف اجلزء اآلخر

 غـري  أيضا يف السلسلة بشكل حمايد إىل حد ما؛ ذلك أا تستهدف           اإلسالمية الثقافة   قُدمت -٣
 . املستهدفةخرى إىل جانب الفئات األ من الكبارلمنياملس

 لتكـون  ، يظهر من خالل موضـوعاا كما ، السلسلة بتقدمي اللغة يف مواقف اتصالية     عنيت -٤
 . بعملية التوازن يف عرضها للمهارات املختلفةواهتمت ،مشوقة

ن  عليها عديد م   وأثىن ربية، من الدارسني والدارسات يف ميدان الع      كبريا الً السلسلة إقبا  لقيت -٥
 . يف مناطق واسعة من العاملا جغرافيّوانتشرت ،اخلرباء يف هذا اال

اخلط وبعض الرسـوم    ( مستوى الشكل    ى عل امللحوظات عديد من االنتقادات و    هلا وجهت -٦
 من حيـث    ءمتها ومال ة جهة بعض النصوص املختار    من مستوى احملتوى    وعلى ،)التوضيحية

 واالنتقادات عند   امللحوظاتوقد روعيت هذه    . الطول والقصر ملستوى الطالب يف املستوى     
 معقودة على التطوير والتجديد يف كل مرة يعاد فيهـا       والنية أخرى،إعادة طبع السلسلة مرة     

 .طبع السلسلة
 ، ال تستغين عن املعلم   ولذلك ، السلسلة للدراسة الصفية املنتظمة يف اجلامعات واملعاهد       أُعدت -٧

 . تعتمد على التعليم الذايتوال
 على تقدمي الدعم الفين الدائم واملـستمر  يعمل ، دائم التحديثكتروين السلسلة مبوقع إل  يزتتم -٨

 . واملتعلّمني على حد سواءنيللمعلّم
 حىت حيقق األهـداف     روع فريق العمل ومن ورائه دار النشر إىل التكامل يف هذا املش           يطمح -٩

 :اآلتية
 سلسلة خاصة لألطفالإعداد . 
 ية ومتثيلية ملمارسة العربية مواد مرئية حقيقإعداد. 
 يف  يقـام  ، مستوى العامل من خالل السلـسلة      على لدارسي العربية    عاملي أوملبياد إقامة 

 .ختلفة مع املؤسسات واملعاهد واجلامعات املاونمناطق خمتلفة من العامل بالتع
 يوفقنا خلدمـة  وأن ، يغفر لنا الزلل   وأن ، اهللا تعاىل أن يتقبل منا صاحل العمل       نسأل النهاية   ويف

  .  كل شيء قديرعلى و ويل ذلك وهإنه ،العربية مبا يليق ا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

    
 

 
 ،م١٩٧٣ املعارف مصر دار ، العربية املعاصرة يف مصرمستويات:  حممد السعيد بدوي.  
 ،الفالح للنشر والتوزيـع دار إحصائية،دراسة / ية الشائعة يف اللغة العرب    التراكيب:  علي   حممد اخلويل  

  .١ طم، ١٩٨٨
 ،شـؤون   عمـادة  ، اللغوي وحتليل األخطـاء    لالتقاب:  إمساعيل وإسحاق حممد األمني      حممود صيين 

 .م١٩٨٢ الرياض، ، امللك سعودجامعة ،املكتبات
 ،جامعة أم القرىأخرى العربية للناطقني بلغات للغة يف تعليم ااملرجع:  أمحدرشدي طعيمة  .  
 ،تعليم: داود عبدهم١٩٧٩ األوىل دار العلوم الكويت الطبعة مؤسسة ا، اللغة العربية وظيفي.  
 يف مقتضى تعليمها لغري     العربية ودعوة إىل توصيف جديد لنح    : الغائب النحو:  يوسف عمر ،عكاشة 

  .م٢٠٠٣ ،١ والنشر طدراساتالناطقني ا املؤسسة العربية لل
 ،مكة  تدريسه طرق – مداخله – أسسه أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم: كامل حممود الناقة 

 .م١٩٨٥ القرى أم جامعة املكرمة،
 
 ،اإلسـالمية  منشورات املنظمـة  من ، اللغة العربية  دريس ت طرائق: ة أمحد وحممود الناق   رشدي طعيمة 

  .م٢٠٠٣/ھ١٤٢٤إيسيسكو ،للتربية والعلوم والثقافة
 ،جامعة البترا   تربوية لسانية دراسة بغريها، للناطقني   العربية تعليم »والقلم نون« كتاب:  وليد العنايت 

  . م٢٠٠٩/ھ١٤٣٠ العدد الثاين رجب وآداا اللغات لعلوم القرى أم جامعة جملة نرداأل
 لة١٩ الـدويل للغـة العربيـة األعـداد          م العربيـة للدراسـات اللغويـة معهـد اخلرطـو          ا /

٢٠/٢١/٢٢/٢٣/٢٥. 
 
 ،كن:  بن إبراهيم  عبدالرمحن الفوزان ا     ملعلمي اللغ  إضاءات ا، متخصص مـن  ،ة العربية لغري الناطقني 

  ).حبث منشور على اإلنترنت (هـ١٤٣٥ة للجميع  العربياتمنشور



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 

 
 

 
 

  عبدالكرمي املناوي. د
  املغرب–مراكش  ، أستاذ باحث

 

 
، حنو حتقيق أهـداف املـؤمتر       والتعلميةذا البحث يف إطار توجيه املمارسة التعليمية        يندرج ه 

وتطبيقها خاصة يف توفري منهاج تربوي تعليمي، وفق أحدث النظريات التربوية والعلمية املعاصرة،             
  . املهين ملختلف الفاعلنيوتيسري األداء اإلسهام يف تطوير وتعزيز قصد

ية علمية يف تعليم اللغة العربية لغري النـاطقني ـا، ختـضع             سيتناول البحث تأسيس مرجع   
 مكونات العمليـة للمواصفات احلديثة يف جمال تعليم اللغات، من أجل حتقيق االندماج اإلجيايب بني     

  . التربوية
فاملنهج الدراسي نظام متكامل له مدخالت وخمرجات وآليات تنفيذ، فهو األداة األساسـية             

 التخطيط والتنفيذ والتقومي إىلية لتحقيق أهدافها من العملية التربوية وهو حيتاج       اليت تستخدمها الترب  
  . لعناصره بشكل مستمر

 جمال تعليم اللغة العربية للنـاطقني       جديدة يف دف هذه الورقة إىل البحث يف إستراتيجيات        
الدراسات احلديثـة   وقد أكدت   .. بغريها، بعيدا على الطرق التقليدية واملستهلكة يف برامج التعليم        

 وجعلـه حمـور    وتوصيات املؤمترات يف هذا اال، إىل ضرورة االهتمام باملتعلم           واألحباث السابقة 
واحلركيـة  العملية التعليمية التعلمية، مما دعت احلاجة إىل تسليط الضوء على اجلوانـب املعرفيـة               

الصدد تكشف الدراسة إىل   ، والبحث فيما يساعدهم على تنمية التحصيل لديهم، ويف هذا           للطالب
علية استخدام نظرية الذكاءات املتعددة كإستراتيجية جديدة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها         اف

 املتعلم حمورا أساسيا يف العملية التعليمية وتركز على الفـروق الفرديـة بـني     واليت جتعل ،  وتعلمها
 .املتعلمني



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 تقوم عليها نظرية الذكاءات     واملبادئ اليت األسس  تتمثل مشكلة البحث إذن، يف البحث عن        
، وكذا خطوات تنظيم مناهج تعليم اللغة العربيـة         وأمهيتها التربوية املتعددة واملسلمات املرتبطة ا     

واألنـشطة  للناطقني بغريها يف ظل هذه النظرية، كما ميكن تطبيقها يف تقومي املهـارات اللغويـة                
 العملية  وتوظيفها يف ما يساعد معلمي اللغة العربية على متثل النظرية          وهووكيفية تطبيقها   .. التربوية

 .وتطور املمارساتالتعليمية حلل املشكالت 
  .والتجرييبأما املنهج الذي سيتبعه البحث هو املنهج الوصفي 

  :أيت، وفق ما يوآخر تطبيقي وإطار نظرييتألف البحث من مقدمة 
  ظرية اليت تتعلق بوصف نظريـة الـذكاءات        وقد خصص للجوانب الن   : اإلطار النظري

  ... هلا وأمهيتها التربويةواألنشطة املالئمة اليت تقوم عليها، واألسس واملبادئاملتعددة 
 فقد حرصنا أن يكون تطبيقيا حىت حيقق فائدة كبرية لألفكار النظرية: الشق التطبيقي.  
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  
 

، فأعمل العقـل للنظـر      وقيمته ومكانته مرتلته   وأعلى من ميز اهللا تعاىل اإلنسان بنعمة العقل       
 الدين اإلسـالمي مـن الـضروريات        وقد جعله .  يف أموره الدنيوية   والتدبر والتأمل واالجتهاد به   

وقد ذكر العقـل    . )١(يات العظمى واملقاصد الكربى اليت ينبغي احملافظة عليها الستمرار احلياة         لوالك
سبعني مرة ناهيك عن اآليات اليت تتـصل بالعمليـات          القران الكرمي وتكررت مشتقاته حوايل       يف

  . )٢(العقلية اليت ال ميكن حصرها من كثرا يف كتابه الكرمي
والقرآن الكرمي ال : يف مرتلة العقل ومكانته يف كتاب اهللا       )٣(يقول األستاذ عباس حممود العقاد    

جوع إليه، وال تأيت اإلشارة إليـه  يذكر العقل إال يف مقام التعظيم والتنبيه إىل وجوب العمل به والر    
عارضة وال مقتضبة يف سياق اآلية، بل هي تأيت يف كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ                 
والداللة، وتتكرر يف كل معرض من معارض األمر والنهي اليت حيث فيها املؤمن على حتكيم عقله،                

أو يالم فيها املنكر على إمهال عقله وقبول احلجر عليه
)٤(.  

 مـشكالت  واحلقب التارخييـة  البشري إىل أن اإلنسان واجه على مر العصور      ويشري التاريخ 
 توظيفها من أجل   والذهنية وحسن  العقلية   باستخدام قدراته  يف مواجهة الطبيعة     وقضايا معقدة صعبة  

ل موقع  حينها أخذ العق  . العيش والبقاء، وتزيد هذه الصعوبات بالتطور اإلنساين يف خمتلف ااالت         
 إمكاناته وحدوده ودوره وكيفيـة      والفالسفة والباحثني واستكشاف  الصدارة يف خطاب املفكرين     

 ماهيـة العقـل     والتطبيقية لتحديـد  اشتغاله، وهو األمر الذي تصاعدت فيه اإلشكاالت النظرية         
عـريف  ونستحضر هنا اهتمام علماء الـنفس امل      .  يف مجيع العلوم   والطرائق اخلفية الشتغاله  والقواعد  

                                   
.والنفس والعقل والعرض واملالحفظ الدين : املقاصد العليا للدين اإلسالمي هي  ) ١(
   هـ٢١/٧/١٤٣٦مكانة العقل يف اإلسالم، مقالة بتاريخ : حممد اليف  ) ٢(

www.almoslim.net/node/233221 
، ساهم بـشكل كـبري يف احليـاة األدبيـة     )١٩٦٤ – ١٨٨٩( ومفكر وشاعر مصري  أديب  : عباس حممود العقاد    ) ٣(

 النثري نذكر   ويف إنتاجه ... وحي األربعني هدية الكروان، عابر سبيل،     : والسياسية، له جمموعة من الدواوين الشعرية     
: وكتب سلسلة سري ألعـالم اإلسـالم   .واحلياة، مطالعات يف الكتب والفنونالفصول، مراجعات يف األدب    : كتب

..عبقرية حممد، عبقرية الصديق، عبقرية عمر وسرية سعد زغلول
.٨-٧ص ص  ،١٩٦٢ بريوت،،لعصريةالتفكري فريضة إسالمية، منشورات املكتبة ا: عباس حممود العقاد  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

)١(بالذكاء البشري من أمثـال رومـانز      
Romans   ـاوس٢(و هو( Hobhouse   و بالـدوين)٣( 

Baldwin .  
    وقد عرفت الدراسات احلديثة اهتمام ا ارتكز على اإلنسان واملعرفة اإلنسانية أو أدوات        ا كبري

مية بالشخصية  فارتبطت األحباث العل  . الكشف واالبتكار واإلبداع  املعرفة اليت تساعد اإلنسان على      
 وتنمية الذكاء خاصـة الـذكاءات       والتطور والقدرات العقلية   التغري   والقدرة على  وطرق التفكري 

فأمام مجود املنظومات التربوية وضعف البنيات البيداغوجية، واالعتماد على األسـاليب           . املتعددة
للغوية والرياضية، وميشه   التقليدية يف التعليم املبين على الذكاء األحادي واقتصاره على القدرات ا          

لباقي الفئات األخرى القادرة على اإلبداع واإلنتاج، سعت األنظمة التربوية احلديثة الواعية القائمة             
على تفعيل العقل والذكاء وجتاوز التصور األحادي يف التفكري واسـتثمار الطاقـات والقـدرات               

 الذين ميارسون أدوارا تربوية دميوقراطيـة       اإلنسانية الكامنة قصد حتقيق جيل من املتعلمني املبدعني       
  .تعاونية متكاملة، حيظى املعلم فيها بدور املوجه و املرشد

 الذكاءات املتعددة يف واقع األمر سوى إحدى        وليست نظرية : )٤( يقول الدكتور أمحد أوزي   
 معرفة إمكانيات   النتائج العلمية اليت متخضت عنها البحوث العلمية يف هذا االجتاه، الذي يرمي إىل            

 املناخ املساعد على    وتطويره وحتقيق  لتوفري السبل الكفيلة بتنميته      وحدوده استعداده العقل البشري   
)٥( اإلنسانوحيقق رفاهازدهاره، الستثمار إمكانياته حىت يؤدي أدواره التنويرية والتنموية 

.  
                                   

 بيولـوجي هـو  )  م١٨٩٤ - ١٨٤٨/  هـ ١٣١١ - ١٢٦٤ George John Romanesجورج جون رومانز   ) ١(
 -١٨٨٦(درس . ، ذهب إىل إجنلترا يف فجر شبابه حيث أصبح فيها صـديقًا لـدارون         تونكينغس، ولد يف    إنكليزي
 حماضرات  أكسفوردضع يف   و). ١٨٩١ -١٨٨٨ (املعهد امللكي بلندن  ، وأصبح أستاذا يف     جامعة أدنربة يف  ) ١٨٩٠

. )١٩٦٥املوسوعة العربية امليسرة (رومانز السنوية، وأجرى دراسات هامة يف علم نفس احليوان 
كاتبا دينيّا ولد سـتيفن   ط سالم بريطاين، مصلح سجون،كان ناش) Stephen Hobhouse(ستيفن هواوس   ) ٢(

أحد مالك األراضي   ) ١٩٣٧–١٨٥٤(وكان االبن األكرب هلنري هواوس      . هنري يف بتكومب، سومرست، إنكلترا    
).١٩٠٦-١٨٨٥(األثرياء والنائب الليربايل 

 النفس، من مواليد كولومبيا  لماءومؤلفي ع  من الرعيل األول من منظري       )١٩٣٤ – ١٨٦١(جيمس مارك بولدوين      ) ٣(
له ،  جبامعات برنستونوجونز هويكرتو تورنتو، ويعترب من رواد علم نفس النمو          وعلم النفس  الفلسفة   واشتغل بتدريس 

.واإلرادة  الشعور والثاين  والعقل احلواس يف جملدين األول  املرجع يف علم النفس كتاب 
.املراهق والعالقات املدرسية له كتاب ،املغرب كلية علوم التربية، الرباط،ية،  التربأستاذ جامعي ومدير جملة علوم  ) ٤(
، ٢٠١٢التـأسيس العلمي، تقدمي أمحد أوزي، الطبعة األوىل،        :  نظرية الذكاءات املتعددة   : الفقيهي أوالدعبدالواحد    ) ٥(

.٥: ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 للدكتور عبد الواحـد     نظرية الذكاءات املتعددة  ويضيف الدكتور أوزي يف تقدميه لكتاب       
ولئن كانت نظرية الذكاءات املتعددة ليست أول حماولة علمية ـتم بالـذكاء         : )١(أوالد الفقيهي 

اإلنساين، إال أا متيزت عن غريها من النظريات األخرى السابقة عليها، بقدرا الفائقة على الرتول          
)٢(إىل ميدان التربية والتعليم

.  
 

مشكلة الدراسة بوجود حاجة ماسة يف إعادة النظر يف طرق تـدريس اللغـة العربيـة      تتمثل  
للناطقني بغريها، لتحقيق احتياجات الطالب يف جمتمعات تتغري وتتطور مما تفرض حتديات كـبرية              

فئة مستهدفة خاصة ختتلف على متعلمي اللغة األم، ومـن جهـة أخـرى      لكوم  عليهم من جهة    
ختصني يف علوم التربية وعلم النفس قصد تقدمي أفكار وطرائق تدريـسية            تفرض صعوبات على امل   

فاعلة، تتماشى مع التطور التربوي احلديث ونظرياته العلمية املعاصرة الذي جيعـل املـتعلم حمـور      
 متجددة يف التدريس عامة و تعلـيم اللغـة العربيـة            مشروعاتالعملية التعليمية التعلمية، وتقدمي     

  .خاصةللناطقني بغريها 
من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتقدمي رؤية جديدة يف تدريس اللغة العربية للنـاطقني               
بغريها، باستخدام نظرية الذكاءات املتعددة، اليت توظف القدرات الفردية للمـتعلمني وذكـاءام            

  . التفكري على حل املشكالتودمج عملياتاملتعددة 
  األساسية؟وعة من التساؤالت  مشكلة الدراسة يف جمموميكننا صياغة

  الذكاء؟ما  
  عليها؟ وما الفلسفة اليت تستند املتعددة؟ما الذكاءات  
 وأخرى ثانوية؟ أن نتحدث عن ذكاءات رئيسة وهل ميكن  
  الذكاءات؟هل هناك تراتبية هلذه  
  ا منفصلة عنبعضها؟هل هذه الذكاءات املتعددة تتفاعل فيما بينها أم أ  
 الدراسي؟لتحصيل ما دورها يف تنمية ا  

                                   
تنويع التعليم من : التدريس بالذكاءات املتعددة: (ا كتابله أيض ، علم النفس التربوي مغريب وباحث يفأستاذ جامعي   ) ١(

).أجل مدرسة منصفة
.٦ – ٥التـأسيس العلمي، مرجع سابق، ص :  نظرية الذكاءات املتعددة: الفقيهيأوالدعبد الواحد   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

    ما إستراتيجيات التعلم باستخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف التعليم خاصة إذا تعلق األمر
   بغريها؟بتدريس اللغة العربية للناطقني 

 
 حتصيل اللغـة العربيـة      وأثرها يف دف الدراسة إىل التعرف على نظرية الذكاءات املتعددة         

 لكونـه  تم بـاملتعلم  والتعليم اليت بغريها، كإستراتيجية جديدة يف جمال التربية     للمتعلمني الناطقني 
 يف عملية التحـصيل     وتوجيهها وصقلها وتوظيفها   ينبغي اكتشافها    ومهارات كامنة فردا له قدرات    

 الفـرد   وتكوين شخصية  والقيم واملهارات الدراسي مبفهومه الواسع، الذي يشمل اكتساب املعرفة        
واحلفـظ  كما تعمل على تطوير العمليات العقلية والذهنية كاالكتساب         .  الناقد لديه  فكروتنمية ال 

  . املعلم واملتعلموتكاملها بني وإدماج اخلربات
كما دف من خالل هذه الورقة أن نوضح أمهية الربط بني تعليم اللغة العربيـة للنـاطقني                 

ليم اللغات األجنبية خاصة تلك الـيت جتعـل    جمال تعوالتطبيقية يف النظرية وبني املستجدات بغريها  
املتعلم حمورا فاعال يف املمارسة التعليمية، كما حناول الكشف عن إحدى اإلستراتيجيات العلميـة              

  .، وأن نستثمرها يف بناء املنهاج الدراسي خالل املمارسة التعليمية التعلميةوالنفسية والتربوية
 

  :تكمن أمهية الدراسة يف
               تناوهلا ملفهوم الذكاء من منظور متعدد بعيدا عن التصور التقليدي القائم على اختزال القدرات

 .اإلنسانية يف بعد واحد
 ال أمام املعلمني ملراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمنيأن نظرية الذكاءات املتعددة تفتح ا. 
         غة العربية للناطقني بغريها يف تصميم      تساعد املختصني يف علوم التربية وواضعي مناهج تعليم الل

 .  على نظرية الذكاءات املتعددةوأنشطة قائمةبرامج 
      ال أمام الباحثنياللغة العربية للناطقني بغريها يف املـدارس        واملدرسني واملهتمني بتعليم  تفتح ا 

 )Gardner(، على تناول موضوعات خمتلفة يف ضوء نظريـة جـاردنر          واملعاهد واجلامعات 
 تعليمية أخرى تساير نفس التوجه اهلادف والرامي إىل تعلـيم علمـي             وإجياد إستراتيجيات )١(

                                   
 جامعـة  والتعليم يف، عامل نفس أمريكي، أستاذ اإلدراك  )– ١٩٤٣)، (Howard GARDNER(هاوارد غاردنر   ) ١(

.العقل يف كتاب بعنوان أطر م١٩٨٣صاحب نظرية الذكاءات املتعددة اليت قدمها ألول مرة عام  هارفارد،



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 .وناقد وعقالين إبداعي وواع
       بطـرق التـدريس باسـتخدام نظريـة         وأحباث تتعلق حاجة األوساط التربوية إىل دراسات 

 . الدقة يف البحثومن حيثالذكاءات املتعددة، فهي قليلة من حيث العدد 
 

وأوراق  اجلامعيـة  واألجنبية والرسائل واملقاالت العربيةاهتمت العديد من الدراسات السابقة      
 حتصيل الطالب الكتساب اللغة العربية للناطقني     وأثرها يف  بطرائق التدريس ومقارنتها بغريها      العمل

ت خمتلفة سواء أكانـت     ، وفق مرجعيا  واملوضوعات املتعددة بغريها يف املستويات الدراسية املختلفة      
 قصور نتيجة اختالف البيئـات  ومزايا وأوجهحيث أظهرت تلك الطرق تباين       تقليدية أم معاصرة،  

 .واألهداف والظروف
أما الدراسات اليت اهتمت باستخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف تعليم اللغة العربية للناطقني             

ة جدا خاصة باللغة العربية مقارنة مع نظريـا  بغريها كرؤية جديدة يف التدريس، فقد كانت حمدود 
األجنبية اليت تعرف اهتماما ملحوظا والذي يساير االنظمة التربوية الواعية العلمية االبداعية القائمة             

 وأوراق العمـل  األحباث وجمموعة منعلى تفعيل العقل، وينحصر اإلنتاج العريب يف بعض املؤلفات   
  :نذكر منها

  العلمي التأسيس: دةالذكاءات املتعد  وهـو مـشروع    عبدالواحد أوالد الفقيهي،     للدكتور 
 من خالله املؤلف اإلعالن القطيعة مع املنظومة التربوية التقليدية اليت           وعلمي يسعى تربوي منهجي   

وهـو  تؤمن بالتصور األحادي للذكاء اإلنساين الذي حيصر يف قدرة عقلية عامة تقاس برقم واحد               
 وتبعـد املـتعلم    العملية التعليمية    والسكون يف أثناء   املنظومة اجلمود    رس هذه وتك.  الذكاء معامل

وجتعله سلبيا يف بناء الدرس، ويدعو الدكتور عبدالواحد أوالد الفقيهي إىل تأسيس مشروع نظري              
تطبيقي يقوم معايري تنتمي إىل حقول علمية خمتلفة جتعل املتعلم حمور العمليـة التربويـة، وتـدعو                 

 واستغالل طاقـام  إىل توظيف القدرات العقلية والذكاءات املتعددة للمتعلم بشكل إجيايب         املعلمني
  .وإمكانيام الذاتية

 Howard( حـسب هـاوارد غـاردنر    ومعايري الذكاءوقد تناول املؤلف يف كتابه مفهوم 

Gardner(       ا ، وتطرق إىل مفهوم الذكاءات املتعددةل جلاردنر   إىل كتاب أطر العق    وأنواعها استناد
)Gardner( والذكاء البصري  والذكاء املوسيقي الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي الرياضي      : وهي 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

والـذكاء   والذكاء الطبيعـي   والذكاء الذايت  والذكاء التفاعلي الفضائي والذكاء اجلسمي احلركي     
  .الوجودي

ه مل يتناول تطبيق هذه     رغم أمهيته يف تأسيس نظرية الذكاءات املتعددة إال أن        على  هذا الكتاب   
النظرية يف تعليم اللغات، خاصة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وفق إطار مرجعي موحـد،                

واملقـاالت   هذا النقص يف البحث يطرح نفسه حبدة إىل جانب املؤلفات األخـرى              وبذلك يبقى 
وظيف هذه النظرية يف تعليم اللغة       اليت تتناول نظرية الذكاءات املتعددة، ال تم بت        واألحباث العلمية 

  .العربية للناطقني بغريها
)١(: 

 وعلمـاء   وعلماء التربية شكل مفهوم الذكاء أحد اإلشكاالت اليت اختلف فيها علماء النفس           
 تصور موحد وعام ملفهـوم الـذكاء، فبـاختالف          وتعريفه ووضع  حتديده   والوراثة يف االجتماع  
 زوايا خمتلفة اختلفت تصورام يف فهم طبيعة الذكاء وكيفية دراسته           اوله من وأحباثهم وتن توجهام  

  .وقياسه



 

  . تعريفات تعد الذكاء هو قدرة الفرد على التكيف العقلي مع احلياة والظروف اليت يعيش فيها– ١
  .فرد على اكتساب اخلربات السابقة يف حل املشكالت تعريفات تؤكد على قدرة ال– ٢
  . تعريفات جتعل من الذكاء وسيلة للتفكري ارد– ٣
  . تعتمد على املعلومات واملهارات املكتسبةوالذاكرة اليت تعريفات حتاول أن تفرق بني الذكاء – ٤

مـن التـوازن    نوع وهذا التكيف الذكاء عملية تكيف،  رأى أن فقد  )٣ ()Piajet(أما بياجيه   
  .والتالؤماحلاصل بني االستيعاب 

                                   
وهـى  ، وضع علماء اللغة كلمة ذكاء يف جممع اللغة العربية بالقاهرة، ودونوها يف املعجم الوسيط حتت مادة ذكوى                ) ١(

 حيث إن اهلمزة    ،نعمل فيها القياس على نظائرها مثل كلمة مساء        ،وإذا أردنا مجعها  ، كلمة تطلق على املفرد واجلمع      
أو بقـاء  ، ولذلك جيوز عند اجلمع ردها إىل أصلها الواوى وزيادة ألف وتاء فنقول ذكـاوات        ، فيها منقلبة عن واو     

.اهلمزة ونقول ذكاءات، ويرجح علماء اللغة يف مثل هذه احلالة بقاء اهلمز فنقول ذكاءات
.٩: ص. ١٩٨٠تطور الطفل عند بياجيه، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، : قوب غسانيع: انظر  ) ٢(
، عامل نفس و فيلسوف سويسري، صاحب نظرية التطور  )١٩٨٠ – ١٨٩٦ )، ( Jean Piaget( جان بياجي   ) ٣(

.املعريف عند األطفال و نظرية االبستمولوجيا التكوينية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

أن الذكي هو الذي يتكيـف بنجـاح وسـهولة مـع            )١ ()Claparede( ويرى كالباريد 
  . )٢(الوضعيات اجلديدة

قـدرة  : الذكاء علـى أنـه   )٣ ()Alfred Binet ()بينيه ألفريد(يف حني عرف عامل النفس 
  . والنقد الذايتسلوك اإلنسان على الفهم واالبتكار والتوجيه اهلادف لل

 ومـدى قابليتـه  فيعترب الذكاء هو تكيف الفرد مع البيئة الكلية اليت حتيط بـه،          )٤(أما فرميان 
  .والتفكري اردوقدرته على التعلم 


)٥(:   

،  والدة الذكاء األطفال يف كتابه    ويطوره عند  أن يدرس الذكاء     )PIAJET(حاول بياجيه   
لذهين عنده هو انتقال من حالة توازن ضعيف إىل حالة توازن رفيع، فهو عمليـة تـوازن      فالتطور ا 

هو نوع من التـوازن بـني عملـييت االستيعــاب     ) PIAJET(متدرجة، فالتكيف عند بياجيه  
)Assimilation (   وعملية املالءمة)Accomodation (أربع مراحل رئيـسة للتطـور   وقد حدد 

  :)٦(الذهين أو الذكاء
 اء احلسي احلركي الذك 
  الذكاء احلدسيIntuitive  
  احملسوسالذكاء Concrète  
  رد الذكاء الصوري أواAbstraite 
 

                                   
، له جمموعة ١٩١٢، أسس معهد روسو للتربية جبنيف عام       )- ١٨٧٣( رب سويسري   طبيب و م  : إدوارد كالباريد   ) ١(

.من املؤلفات حول علم نفس الطفل و التربية التجريبية
٩: يعقوب، غسان تطور الطفل عند بياجيه، مرجع سابق، ص  ) ٢(
نيه مؤسس ويعد بي، ، خمترع أول اختبار ذكاءفرنسي عامل نفس ) ١٩١١ - Alfred Binet١٨٥٧(ألفريد بينيه   ) ٣(

ويتفق علماء النفس على أن بينيه هو أول من وضـع      .  يف جمال علم النفس    Psychometrieعلم النفس القياسي    
.أول رائز عملي للذكاء مقرون بامسه

طبيب أمريكي، كان عضوا يف اجلمعيـة األمريكيـة لألطبـاء         ): ١٩٧٢ - ١٨٩٥ ( والتر جاكسون فرميان الثاين     ) ٤(
.النفسيني

.٩٠-٧٢: يعقوب غسان تطور الطفل عند بياجيه، مرجع سابق، ص ص: رانظ  ) ٥(
.٧٢: يعقوب، غسان تطور الطفل عند بياجيه، مرجع سابق، ص  ) ٦(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
  :لقياس الذكاء نذكر منها)١(أجريت جمموعة من االختبارات

 للذكاءومقياس وكسلرمقياس ستانفورد بينيه : اختبارات تقيس الذكاء كقدرة إمجالية   
  اختبار هاريس للرسم واختبـار     : صة جبانب معني من القدرة العقلية العامة      اختبارات خا

  .املتاهات وغريها





 

  
 تكوينه  وقد مت ، وقدمه العامل الفرنسي ألفريد بينيه       ١٩٠٥نة   وهو أول مقياس للذكاء ظهر س     

 أداة علمية ميكن ا التمييز بني األطفال العـاديني          واحتياجها إىل بناء على طلب احلكومة الفرنسية      
كما يشمل على أجزاء لفظيـة كـثرية   ...، ويتكون املقياس من عدة أجزاء متنوعةواملتخلفني عقليا 
 ذاكرة الـشخص أو قـوة       وأسئلة تقيس  والفهم العام ل املعلومات العامة     تدور حو  ويتضمن أسئلة 

وبعد تطبيق املقياس تصحح اإلجابات حـسب     .واالستداللمالحظته أو قدرته على التفكري ارد       
مث مقارنته بعمره الـزمين     ..  على درجة تسمى بالعمر العقلي     وحيصل الطفل  ومعايري خاصة منوذج  

ه يف عمره الزمين أو ختلفه عنه، أما نسبة الذكاء فنحصل عليها بقـسمة              احلقيقي ملعرفة مدى تقدم   
  : على النحو التايل١٠٠ يف ونضرب النتائجالعمر العقلي للشخص على العمر الزمين 
  ١٠٠ xالعمر الزمين / العمر العقلي = نسبة الذكاء 

  
 من أشهر االختبارات يف وقتنا احلاضر       كونهليتطرق الدكتور كامل حممد عويضة هلذا املقياس        

مقيـاس وكـسلر    :  من هذه املقاييس   ا صور وهناك عده  شيوعا يف مجيع أحناء العامل،       ومن أكثرها 
  : كما ميكن أن نقسم كل مقياس إىل فرعني...  لذكاء األطفالومقياس وكسلرلذكاء الراشدين 

                                   
تطور : ميكن الرجوع إىل خمتلف أيضا إىل خمتلف االختبارات اخلاصة بقياس الذكاء و منها اختبارات بياجيه يف كتاب            ) ١(

.ن، مرجع سابقالطفل عند بياجيه، يعقوب غسا
د حممد رجب البيومي،    .سيكولوجية العقل البشري، سلسلة علم النفس، مراحعة أ       : كامل حممد حممد عويضة    الشيخ  ) ٢(

.١٩٩٦، ١ط . دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

    ات واحلـساب   والفهم العام املعلومات  : ويتكون من املقياس اللفظيواألرقـام   واملتشا 
  .واملفردات

    وترتيـب   وتصميم املكعبـات   وتكميل الصور  رموز األرقام    ويتكون من املقياس العملي 
  وجتميع األشياءالصور 

الذكاء اللفظي من جهة انطالقا من    :  الذكاء نقوم حبساب نسبة الذكاء الكلي      وحلساب نسب 
  .اء العاملي حبساب درجة مكوناته الفرعيةمكوناته الفرعية، مث من جهة أخرى نسبة الذك

للكشف علـى   )١( العلمية واهتم باالختبارات  فقد أمهل قياس الذكاء      )PIAJET(أما بياجيه   
 والذهنيـة وإدراكهـا    الذكاء لديه، وطريقة اشتغال العمليات       وعقليته وتطور كيفية تفكري الطفل    

، ليست فقط قـدرة     ونسقيث عن منظومة    فاحلديث عن الذكاء هو احلد    وتصورها للعامل؛   ألشياء  ا
 ويعرب عنهعقلية لكن املشكل األساس هو أن التصور السائد خيتزل القدرات اإلنسانية يف بعد واحد            

برقم انطالقا من مقاييس معينة كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، هذا الرقم يصنف األفراد إىل فئـات              
  .معينة

 
ا الشتغال الذكاء، ظهرت  منوذجي وإطارا علميا ا  كاءات املتعددة توجها جديد   تشكل نظرية الذ  

 يف جمـال الـسيكولوجيا، وقـد    م١٩٨٣يف البداية مع عامل النفس األمريكي هاوارد جاردنر عام     
للذكاء وللعقل اإلنـساين     )٢ ()PIAJET(جاءت كرد فعل على تصور العامل النفسي جان بياجي          

 القدرات اإلنسانية يف بعد أحادي وهو الذكاء الرياضي املنطقي كنموذج للفكر            عامة، الذي خيتزل  
 خـالل   وتطبيقا مـن   هذه النظرية يف أواخر القرن املاضي مع غاردنر تنظريا           وقد تبلورت . والعقل

 نظرية الذكاءات املتعددة، وفيه ينتقد التصور البياجوي التقليدي ملفهوم الذكاء الذي ال          كتابه حول 
 يف  والذي يتجلى  )IQ( الذكاء   وهو مقياس  إال بشكل واحد من هذا الذكاء القابل للقياس          يعترف

ا لدى الفرد يف خمتلف مراحل احلياة ويتجاهل        ت ثاب والذي يبقى ،  واملنطقية الرياضية القدرات اللغوية   
ؤمن الفرد وت  ويؤكد جاردنر بوجود ذكاءات متنوعة ومستقلة لدى      . بذلك قدراته الطبيعية األخرى   

                                   
و التسلـسل،  اختبارا منطق العالقات، اختبارات االحتفاظ باملادة اختبارات التـصنيف         :نذكر من هذه االختبارات     ) ١(

 ....اختبارات العدد،اختبارات التصور املكاين، اختبارات الصدفة، اختبارات املكان، اختبارات الزمان
(2) PIAGET: La psychologie de l’intelligence , colin , éd. , 1967 P. 10



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

بعبقريته يف حل املشكالت، وقدرا على اإلنتاج واإلبداع والعطاء، ينبغي فقط صقلها وتشجيعها             
  .وتدريبها وتنميتها

 منـوذج يـصف كيـف       نظرية الذكاءات املتعددة بأا     ) GARDNER(يعرف جاردنر   
 العقل فيتنـاول   العمليات اليت يتبعهاوتركز علىيستخدم األفراد ذكاءام املتعددة حلل مشكلة ما،    

  . )١(حمتوى املوقف ليصل إىل احلل
على توسـيع اإلمكانيـات     ) GARDNER(جاردنرارتكز إذن املفهوم اجلديد للذكاء عند       

 على توظيفها يف حل املشكالت وتوليدها ملواجهة مواقف احلياة، والعمـل            وقدرة الفرد اإلنسانية  
  .واإلنتاج لديهعلى خلق اإلبداع 

بعد التأسيس العلمي لنظريته على جماالت تطبيقها، فبـدأ         ) GARDNER( اشتغل جاردنر   
 الذي يهدف إىل التحقق من الكفـاءات  )الطيف مشروع( يف عمله  ديفيد فيلدمان    بالتعاون مع   

املتعلـق بـالتعليم األويل   ) Key School(، مث مـشروع  )٢(العقلية لألطفال يف السنوات املبكرة
 كربنامج موجه للسلك األول مـن  )PIFS Intelligence For School Pratical(ومشروع 

  ..اخلاص بتالميذ املستوى الثانوي) Arts Propel(التعليم الثانوي، ومشروع 
وقد أصبحت نظرية الذكاءات املتعددة جمال اهتمام املختصني يف علوم التربية واملعلمـني يف              

خدامها يف تعليم أفضل للطالب، فبعـد        كيفية است  والبحث يف خمتلف االنظمة التربوية للتعريف ا      
 وبعدها استراليا والواليـات املتحـدة األمريكيـة         )Indiapolis(سنة من ظهورها تبنت مدرسة      

نظرية الذكاءات املتعددة، وقامت بتطبيقها عن طريق تقسيم الفصل إىل مراكز تعليمية            .. وبريطانيا
فكانت نتـائج   ... لم بني هذه املراكز   متعددة خيصص كل مركز لنوع من الذكاءات، ويتنقل املتع        

الًا فاعالتجربة إجيابية على الطالب وقدمت فضاء جديدوالتعلم التعليم  لعلميةالًوبديا  مرن . 
 

                                   
(1)GARDNER , Howard. Intelligence Reframed , Multiple Intelligence for the 

21 st Century , New York: Basic books
  :انظر :انظر  ) ٢(

H.Gardener,D,H.Feldman ,M.Krechvsky ( General Editors ) , Project Spectrum: 
Early Learning Activities , Teachers college , New York , 1998 ,  p: 2 - 3 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

GARDNER



 

  )Linguistic Intelligence(اللغوي  الذكاء – ١
  )Logical – Mathematical Intelligence(نطقي الرياضي  الذكاء امل– ٢
  )Spatial Intelligence( الذكاء املكاين – ٣
  )Bodily – Kinesthetic Intelligence( الذكاء اجلسمي احلركي – ٤
  )Musical Intelligence( الذكاء املوسيقي – ٥
  )Interpersonal Intelligence(االجتماعي  الذكاء – ٦
  )Intrapersonal Intelligence(ء الشخصي  الذكا– ٧

GARDNER
 

  )Naturalist Intelligence( الذكاء الطبيعي – ١
  )Existence Intelligence( الذكاء الوجودي – ٢


 

ال شك أن الفئة املستهدفة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هي فئة خاصـة تنتمـي إىل            
ودوافعهـم  ثقافات خمتلفة، واختيار احملتوى الدراسي وطرق تقدميه البد أن يستويف طبيعة املتعلمني             

والبد من اختيار طرق     .فية التعلم، وأن يستجيب حلاجام اللغوية واللسانية والوظي       وأغراضهم من 
  .كفيلة لتحقيق املراد منها




 
 متكن املتعلم من اكتساب اللغـة العربيـة          من القدرات اليت   وهي جمموعة :  الوظيفة التواصلية  -أ  

:  احلياة استعماال صـائبا    ومواقف من  وضعيات خمتلفة    واستعماهلا يف ا   سليم وتوظيفها توظيفًا 
                                   

(1) Howard Gardner , Les formes de l’intelligence , Ed Odile Jacob M Paris 1997



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . القدرات باملهارات املكتسبةوترتبط هذه، وكتابةنطقا 
م بأنـشطة    دعم عملية التعلم خالل املمارسة التعليمية والقيـا        وتتجلى يف :  الوظيفة التعليمية  –ب  

  .تراعي الفروق الفردية للمتعلمني
، والتعـاون تساهم نظرية الذكاءات املتعددة من مهارات التعامل اجليد         :  الوظيفة االجتماعية  –ج  

  . وتعويدهم على مواجهة مواقف احلياةوربط العالقات وخدمة اجلماعة
 خمتلف اـاالت الثقافيـة      واملبدعني يف تساهم النظرية يف اكتشاف املواهب      :  الوظيفة الذاتية  –د  

وتوجيههـا   تنمية إبداعام ومواهبـهم      وتعمل على ... والفنية والرياضية والعلمية واألدبية   
  .وصقلها

العمل على بناء شخصية املتعلم بناء صحيحا كامال وتزويـدهم باملهـارات         :  الوظيفة التربوية  –ه  
  . واملعرفية والقدرات الفكرية

 
– Linguistic Intelligence 

القدرة على امتالك اللغة والـتمكن      ): GARDNER( يعترب الذكاء اللغوي حسب جاردنر    
من استخدامها بكفاءة شفهيا أو صوتيا أو بالغيا أو بيانيا عن ريق التعبري عن األفكـار واملـشاعر          

اصل مع اآلخرين وإقناعهم وفهم قواعـد       وكتابة الشعر ورواية القصص واحلكايات والتمثيل والتو      
 أوالداللغة، وهنا ميكن متييز الذكاء اللغوي يف مستويات متعددة، يقـول الـدكتور عبدالواحـد                

يتجلى الذكاء اللغوي يف مستواه البسيط يف قدرة الفرد على التعرف على خمتلف احلروف           : الفقيهي
. لقدرة على إنتاجها عرب أنشطة الكالم والكتابة      األجبدية والكلمات املعزولة واجلمل البسيطة، ويف ا      

 التعبري والتواصـل،    وسليم يف ويتجلى يف مستواه املعقد يف القدرة على استعمال اللغة بشكل معقد            
كما يتجلى يف التوفر على قاموس لغوي       .  خمتلف استعماالت اللغة داخل سياقاا املتعددة      ويف فهم 

أما يف مستوى التمكن فيتجلى     . واملشاعر األفكار   لكتابة لتبليغ وا الكالم   واستعماله يف غين وواسع،   
 البيانية، املتعددة والتعامل مع اللغة كلغـة    واستعمال األساليب يف القدرة على إبداع أعمال أصيلة،       

 . )١(واصفة

                                   
.٢٢مرجع سابق، ص . التـأسيس العلمي: عبد الواحد أوالد الفقيهي نظرية الذكاءات املتعددة  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

أربع قدرات تتجلـى يف االسـتعمال       ) GARDNER(جاردنرويشمل الذكاء اللغوي عند     
 السياسيني ورجال القانون، وأيضا االستعمال      وتظهر عند وظيفة اإلقناعية   البالغي للغة خاصة يف ال    

 على التفسري والشرح لتوضيح املعلومات املراد إيصاهلا إىل املتلقـي،           وتشمل القدرة  ،التوضيحي هلا 
واألفكـار   للغة اليت تظهر بشكل جلي يف تذكر األحداث املاضية والقـوائم             واإلمكانية التذكرية 

 املـسموع واكتـشاف   ا حتليل ما وراء اللغة فتتجلى يف استخراج املعاين من الكـالم             ، أم السابقة
  .واخلطباء ويظهر هذا النوع عند الشعراء ،األخطاء فيها

–Logical – Mathematical Intelligence 
 احلـساب الرياضـي   توالقيام بعمليايعد الذكاء املنطقي الرياضي قدرة الفرد على استخدام   

 ويستند إىل  ارد الذي يعتمد على املفاهيم واخلطاطات املنطقية         واإلحصاء والعد والتفكري املنطقي   
 حل املـشكالت    واالستنباطية يف أثناء   والعمليات االستقرائية  واالستدالل واملعاجلة الرياضية  الربهنة  
  املعقدة 

ز الذكاء املنطقـي الرياضـي عـن        يف هذا الصدد إىل متي    ) GARDNER(ويشري جاردنر   
 وجود أفراد فقدوا قدرم على احلـساب،        ويؤكد على الذكاءات األخرى خاصة الذكاء اللغوي      

 ظل نشاطهم اللغوي سليما، كما يوجد عدد كبري من األفراد رغـم إصـابتهم حببـسة    ومع ذلك 
ية أو تـدبري شـؤوم   كالمية ميكنهم إجناز ألعاب تتطلب عمليات حسابية أو القيام مبعامالت نقد        

  . )١(املالية
وإذا كانت القدرة على قراءة وإنتاج الرموز الرياضـية         ): GARDNER(جاردنر  ويضيف  

 فإن القدرة على فهم العالقات بني األرقـام واملفـاهيم    ا يف الشق األيسر من الدماغ،   تتموضع غالب
  .)٢(تستدعي عمل النصف األمين منه

–Visual Spatial Intelligence 
هو القدرة على التعرف على األشياء والصور واألشكال الطبيعية البصرية واملكانية وإدراكها            

 خـالل الرسـم     ومتثيلها مـن   واملوضوعات   وإنتاج املشاهد  كما تتضمن معرفة     واالستمتاع ا، 
 كيفية إجناز مهام معينة وفق       البصري الفضائي يف فهم    ويتجلى الذكاء ،  والنحت والتصوير والتمثيل  

                                   
.٣٨مرجع سابق، ص . التـأسيس العلمي: عبد الواحد أوالد الفقيهي نظرية الذكاءات املتعددة  ) ١(
.٣٨مرجع سابق، ص . التـأسيس العلمي: دةعبد الواحد أوالد الفقيهي نظرية الذكاءات املتعد  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تصميم أو شكل معني، ووضع بطائق وخرائط حمددة لتحديد مسار معني أو ترميز أماكن حمـددة،                
 اردة، كالرسوم اهلندسية،    )املكانية( الصور الفضائية    والصور أو  وفهم الرسوم  فنية،   وإبداع أعمال 

  . )١( بصرية فضائية معقدة بني األشكالوإنتاج عالقاتومعرفة 
الرؤية رغم عدم قدرم على     على   من الذكاء ال يرتبط حباسة البصر، فاملكفوفون         وهذا النوع 

  .وتصور الفضاء االستطاعة على اكتشاف فلديهم
–Bodily – Kinesthetic Intelligence 

ويف فكاره ومـشاعره  يقصد به قدرة الفرد على السيطرة على جسمه وتوظيفه يف التعبري عن أ      
والـرقص والتمثيـل     لألشياء، وجند أصحاب هذا الذكاء متميزين يف األلعاب الرياضـية            معاجلته
  .والطب
–Musical Intelligence 

 هلا، كما تظهر أيضا     واألنغام واالستجابة هي قدرة خاصة على التعرف على البنيات الصوتية         
 إنتـاج األحلـان     وقدرته علـى   والطبقات الصوتية،    والتحليل املوسيقي  قاعالفرد لإلي  كعرب إدرا 
  .واألغاين
–Interpersonal Intelligence 

 ودوافعهـم ورغبـام   واملزاجية لآلخـرين  النفسية  وفهم احلالة  على اكتشاف    ويعين القدرة 
ريقة مناسبة، وهذا الذكاء يضم احلـساسية   بط واالستجابة هلا  ومقاصدهم ومشاعرهم والتمييز بينها   

واملخـتص  ، وهو يظهر بوضوح لـدى املعلـم النـاجح           والصوت واإلمياءات للتعبريات الوجهية   
  .)٢(والسياسي االجتماعي

–Intrapersonal Intelligence 
مـه ومعتقداتـه    وقي الداخلية   والوعي مبشاعره  الفرد على اإلدراك الصحيح لذاته       ويعين قدرة 

 املتاحـة يف    واسـتخدام املعلومـات    لديه،   ونقاط الضعف  القوة   وحتديد نقاط ، ودوافعه   وتفكريه
واختيـار   صحة تفكريه يف اختاذ قراراتـه        واحلكم على  حياته،   والتخطيط وإدارة شؤون  التصرف  

                                   
.٦٧مرجع سابق، ص . التـأسيس العلمي: عبد الواحد أوالد الفقيهي نظرية الذكاءات املتعددة  ) ١(
النظرية والتطبيق، املؤمتر العلمي السادس عشر، لتكوين املعلم، الد : الذكاءات املتعددة).  ٢٠٠٤  ( حممد أمني املفيت  ) ٢(

.اهرة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريساألول، الق



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

  .)١( املناسبة يف ضوء أولوياتهالبدائل
 

إن استخدام نظرية الذكاءات املتعددة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كإسـتراتيجية              
 ، مشاركا وفاعال يف قرارات تعلمه     وجيعل املتعلم للتعلم من شأنه أن يساهم يف حتسني التعلم الصفي          

عليم إىل فرد إجيايب يشارك يف ختطيط تعلمـه، كمـا    فرد سليب ميارس عليه املعلم فعل الت وحيوله من 
 جهة أخـرى إىل     واملتعلم من تستخدم هذه اإلستراتيجية كخطة من أجل مساعدة املعلم من جهة           

  .الوصول إىل النتاجات املرصودة


 

   


 

 الذكاء اللغوي

  :يطلب املعلم من املتعلم
أن يقرأ الكلمة ويتعرف على 

حروفها أو اجلملة ويتعرف على 
  كلماا،
 واستخدامها وأن يقوم بتحليلها
  لغويا

  استخدام الكلمات للتعبري
  القدرة على القراءة والكتابة

 مهارة التواصل اللغوي

  تبادل األدوار
مناقشة العصف 

 الذهين

  مدرس
  مؤلف
  صحفي
  مترجم
 شاعر

الذكاء املنطقي 
 الرياضي

  التفكري املنطقي
الذي يعتمد على الربهنة 

  واالستنباطواالستنتاج 
  والبحثحب االستطالع 

  التعامل مع األرقام
 القدرة على امللحوظة واإلدراك

  طرح التساؤالت
د على االعتما

  التجارب
 حل املشكالت

مدرس علوم رياضية أو 
  حاسوبية
 مهندس

الذكاء اجلسمي 
 احلركي

االعتماد على اجلسد قصد 
  التعامل مع األشياء بإتقان
استعمال اليدين برباعة يف 

  خمتلف األنشطة
 القدرة على التوازن

  تبادل األدوار
  األلعاب التنافسية
  التعلم التعاوين

 

  مدرس تربية بدنية
  داءع

  رجل اإلطفاء
 ممثل

                                   
(1) Deing , S. ( 2004 ): multiple intelligences and learning styles: two complementary 

dimesions.Teachers College Record , 106 ,1 , pp: 16-23



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   


 

 الذكاء االجتماعي
  علية مع اآلخريناالتعامل بف

  تداول األفكار
 التأثري على الناس

  العمل يف جمموعات
  املناقشة

 التعلم التعاوين

  رجال السياسة
  قادة اموعات
 املستشارون

 الذكاء الشخصي

التعرف على مكامن اخللل 
 القوة نقط(عند املتعلم 

  )لديهوالضعف 
واإلجراءات اذ القرار اخت

  الالزمة
  إدراك األفكار

 القدرات الشخصية

  البحث عن املعلومة
  احلث امليداين

  الرحالت املدرسية
 

باحثون يف جماالت 
  خمتلفة

 مستشارون

التعرف على بنيات األصوات  الذكاء املوسيقي
  حمفظ للقرآن الكرمي ترتيل القران الكرمي واألنغام واإليقاعات

 مدرس

البصري الذكاء 
 الفضائي

  القدرة على الرؤية والتمثيل
القدرة على تصور األشكال 

 والصور واألشياء

استخدام الصور 
واخلرائط واألشكال 

  البيانية
 التأمل لألشياء

  مهندس معماري
  خمترع

  ميكانيكي
 فنان

Coopérative Learning: 
تربويـة أثـره اإلجيـايب يف التحـصيل          هذا املبحث نشاطا أثبتث الدراسات ال      وسنعرض يف 

 التعاوين، كإحدى تقنيات التـدريس الـيت        وهو التعليم  حول املتعلم نفسه     والذي يقوم الدراسي،  
 . جاءت ا احلركة التربوية املعاصرة

 التعلم التعاوين أو ما يعرف بتعلم اموعات من الطرق واألساليب التعليمية املتطورة اليت              ديع
 على الرقي بعملية التعلم إىل األفضل مـن أجـل رفـع             واليت تعمل ،  والتقينالعلمي  تساير التطور   

التحصيل الدراسي بعيدا عن اإلستراتيجيات التقليدية اجلامدة اليت جتعل من املتعلم جمرد متلق سليب              
املنهاج وهذه املقاربة متنح املتعلمني مكانة فعالة مستحقة إىل جانب املعلم            .ال يساهم يف بناء املعرفة    

 أثرها اإلجيايب يف حتقيق أهداف تعلـم الطـالب   والتجارب التربوية  البحوث   وقد أثبتث ،  الدراسي
 التعليمي مع مبادئ هـذه      وتكييف الوضع  تدعو املؤسسات املختصة إىل تبين       وبذلك فهي . الصفي

عاوين علـى    الت ويقوم التعلم . املقاربة باعتبارها حركة تربوية حديثة تتمحور حول شخصية املتعلم        
 )٥ – ٢(تقسيم املتعلمني إىل جمموعات صغرية إلجناز أهداف مشتركة، حيث تتكون هـذه مـن       

 فرص عمل فعلية تساعد على حتقيق مراحل الدرس         ويتيح هلم أعضاء يشتغلون بتوجيهات من املعلم      
لعملية التعليمية   منهم حمور ا   والتعبري وجتعل عرب تطوير العالقات بني املتعلمني اليت تتسم حبرية الفكر          

  .التعلمية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

 ترجع اإلرهاصات األوىل للتعلم التعاوين خالل أواخر القرن الثامن عشر امليالدي يف بريطانيا             
اليت عملت على استخدام اموعات التعاونية يف العملية التعليمية وقد انتشرت على نطاق واسع،              

 م،١٨٠٦ة خاصة يف مدينة نيويورك عـام        ليتم نقل التجربة إىل مدارس الواليات املتحدة األمريكي       
 االندماج يف اتمع   واألعراق على كإستراتيجية تعليمية تساعد طالب املدارس من خمتلفي األجناس         

 عدة نظريات ومشاريع أبرزها     والتجريبية من  التعلم التعاوين أسسه الفلسفية       وقد استمد  األمريكي،
ها نـشاطا  د يف التعليم اليت يعوطريقته الشهرية )١ ()John Dewey(طريقة املشروع جلون ديوي 

مث .  املتعلم الفطريـة يف الـتعلم      ومن حاجة ،  وحميطهداخليا يتحقق من خالل تفاعالت بني املتعلم        
  .وتشجيعه وحتفيزهمشروع فرينيه الذي يؤكد على مشاركة املتعلم يف غرفة الصف 

ظريات اـال مـن خـالل نظريـة         أما النظريات اليت استفاد منها التعلم التعاوين نذكر ن        
 Kurtاجلشطالت اليت ختتلف عن النظريات السلوكية، وقد أكد عامل النفس كـورت كوفكـا   

Koffka )تاجلشطالمن رواد مدرسة     )٢ Gestalt         موعاتيف علم النفس، الذي أكد على أن ا 
  .)٣(هي وحدات متكاملة نشيطة أساسها االعتماد على املتبادل بني أفرادها

بتطوير أفكار كوفكـا الـذي إىل أن         )٤( علم النفس األمريكي األملاين كورت ليوين      د قام وق
 الداخلي اليت تدفع أعـضاء اموعـة إىل   التوترالعمل اجلماعي يؤدي إىل نتائج إجيابية نتيجة حالة     

حتقيق االهداف املشتركة، كما سامهت أعمال نظريات علم النفس االجتماعي من خالل االهتمام             
 لتطوير زيادة   وحركة اجلماعة  اجلماعات   وبدراسة سيكولوجية دراسة سلوك الفرد داخل اجلماعة      ب

                                   
، فيلسوف وعامل نفس أمريكي أمريكي ويعترب من أوائل املؤسـسني  )١٩٥٢ - John Dewey١٨٥٩جون ديوي   ) ١(

 بفلسفةوقد ارتبط امسه    . ويعترب جون ديوي من أشهر أعالم التربية احلديثة على املستوى العاملي          . ماتيةغالپراللفلسفة  
.التربية

حاصل على الدكتوراه يف علم النقس من جامعة برلني، أسس  .١٩٤١ عام    و تويف  ،١٨٨٦عامل نفس أملاين، ولد عام        ) ٢(
، أسـاس  ١٩٣٠مع ولفغانغ كيلر و ماكس فرتامير مدرسة اجلشطالت، من أهم أعماله مبادئ علم النفس اجلشطاليت   

.١٩٢٢مدخل إىل نظرية اجلشطالت : التطور النفسي، اإلدراك
  ٢٠٠١، ١طرق تدريس الرياضيات، دار الفكر العريب، القاهرة، ط :  الصادقإمساعيل حممد األمني حممد :انظر  ) ٣(

Kurt Lewin (Kurt Zadek Lewin) 1890-1947 est un psychologue américain 
d'origine allemande spécialisé dans la psychologie sociale et le 
comportementalisme.

(4) Kurt Lewin (Kurt Zadek Lewin) (1890-1947) est un psychologue américain d'origine 

allemande spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 . عليةا فوجعلها أكثرفعالية عمل اموعات التعاونية، وفهم كيفية تشكل واشتغال هذه اجلماعات 
لمـني  ومن هذه النظريات نذكر نظرية النمو املعريف اليت تساعد املهتمني بالشأن التربوي واملع        

 على وضع مناهج دراسـية تالئـم        وبذلك العمل  وسلوكه ومراحل منوه  على فهم شخصية الطفل     
 املبين على اجلهود التعاونية     وإجياد التوازن وبالتايل بناء هذه املعرفة      ،واملعرفةعالقة منو املتعلم بالتعلم     

 .. واكتشاف نقط الضعف والتصحيحوحل املشكالت وتبادل املعلومات وعلى الفهم
 

 تتعدد تعريفات التعلم التعاوين بتعدد توجهات الباحثني والدارسني وجماالم وطرق اشتغاهلم،          
  :ونذكر بعض التعاريف الواردة يف هذا اال

 طريقة للتدريس تعمل فيها جمموعات صغرية متعاونة من التالميـذ           : يقصد بالتعلم التعاوين  
 كل فرد يف اموعة علـى       ويتم تقومي  هدف مشترك،    وذلك لتحقيق تلفة،  ذوي مستويات أداء خم   
 أفراد يعملون معا باستقاللية تامة      ٧ – ٢ كل جمموعة ما بني      ويتراوح عدد أساس الناتج اجلماعي،    

وموجها دون تدخل من املعلم الذي يعد مرشدا 
)١(.  

جمموعات صغرية يتـراوح عـدد    تقسيم طلبة الفصل إىل      : كما ينظر إىل التعلم التعاوين أنه     
 أفراد حيث تعطى كل جمموعة مهمة تعليمية، ويعمـل كـل عـضو يف               )٦ – ٣(أفرادها ما بني    

اموعة وفق الدور الذي كلف به، ويعمل الطلبة معا إلجناز املهمة التعليمية وحتقيـق األهـداف                
جيه منهالتربوية املنشودة ومبسئولية فردية أو مجاعية حتت إشراف املعلم وبتو

)٢(. 
التعلم التعاوين هو إحدى تقنيات التدريس اليت جاءت ا احلركة  أن  : )٣( احليلة ويضيف حممد 

 اإلجيايب يف التحصيل الدراسـي للطلبـة،        والدراسات أثرها  البحوث   واليت أثبتث التربوية املعاصرة   
و أهداف تعلمهم   ويقوم على تقسيم الطلبة إىل جمموعات صغرية تعمل معا من أجل حتقيق هدف أ             

                                   
فاعلية أسلوب التعلم التعاوين على حتصيل تالميذ الـصف األول اإلعـدادي يف العلـوم       : عبدالرمحن حممد السعدين    ) ١(

كمة تصدر عن كلية التربية، جامعة طنطا، العدد الثامن عشر، يونيو ودافعيتهم لإلجناز، جملة كلية علوم التربية، جملة حم  
.٢٠٥، ص م١٩٩٣

سامي سوسة سلمان، فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف اكتساب املهارات العامة للتدريس الصفي لطلبة قسم      ) ٢(
بوية والنفسية، جملة حمكمة تصدر عـن كليـة    كلية التربية واجتاهام حنو مهنة التدريس، جملة العلوم التر     –اجلغرافية  

.٢٠٦، ص م٢٠٠٤ ديسمرب –، يوليوز ١التربية، جامعة صنعاء، العدد األول، الد 
.، األردن)األنروا ( أستاذ مشارك يف تكنولوجيا التعليم، كلية علوم التربية   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

 

  

الصفي
)١(.  

، الـيت تـشكل   والنفسية واالجتماعية جمموعة من األسس التربوية     التعاوين على  ويقوم التعلم 
 وتقوم أيـضا علـى      والتكامل بينهما  والنمو اجلماعي طريقة اموعة اليت جتمع بني النمو الفردي        

 العمل يف نسق مجـاعي       والقدرة على  واالنضباط واحترام النظام  إجناز العمل    واملسؤولية يف التعاون  
  .والنقاش اجلادتسوده املشاركة 

 والتفاعل املباشـر  التعاوين حول مخسة مبادئ تعتمد على التبادل اإلجيايب     ويتمركز التعلم   
والتقبـل   والثقة والتواصل والدعم املتبادل    املتمثلة يف املعرفة     واملهارات االجتماعية  واملساءلة الفردية 

  .لتقومي اجلمعي لتوضيح وحتسني فعالية األفراد يف اجلهود التعاونية اوالنقد مث
  

 
 واستخدامها يف عمليـة  ،فالبحث إذن هو حماولة جادة لالقتراب من نظرية الذكاءات املتعددة  

التعلم خاصة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كتصور جديد ورؤية مغايرة يف طرائق التدريس               
ا عن التصور األحادي الذي خيتزل القدرات يف معامل عقلي   درات اإلنسانية املتعددة بعيد   يوظف الق 

  . واحد
 يف احلـسبان  فتطوير تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها رهني بوضع منهاج متكامل يأخـذ             

 ريـة والنتائج النظ الدراسات واألحباث والتجارب العلمية املعاصرة وبتوصيات املؤمترات والندوات         
  .ا يف جمال تعليم اللغات األجنبية عموموالتطبيقية احلاصلة
 

      التركيز على استخدام أساليب التدريس احلديثة اليت تعتمد الذكاءات املتعددة للمتعلمني أساسا
 .ومقرراا الدراسيةملنهجها 

    نؤسس عليهـا الـربامج      وطريقة للتدريس  الذكاءات املتعددة وسيلة     العمل على اختاذ نظرية 
مـا  وهـذا    نظرية مؤسسة على معطيات علمية بيولوجية نوغولوجية دقيقة،          واملناهج لكوا 

 . من الناحية البيداغوجيةوجتعلها مالئمةبستيمولوجية ها قوا اإلاأعط
                                   

: ، ص صم٢٠٠٧، ٤، العدد ١٣منشورة باملنارة، الد أثر التعلم التعاوين القائم على جمموعات، مقالة : حممد احليلة  ) ١(
١٧٠ – ١٦٩.



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  تشخيص أنواع الذكاءات لدى املتعلمنيتطويرهام علىوتصنيفها ومساعد . 
               التأكيد على ضرورة تلبية حاجيات املتعلمني الراغبني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهـا

 . الفردية لديهمومراعاة الفروق
      على تعلـيم اللغـة      واملنظمات الساهرة  واملؤسسات احلكومية ضرورة تبين اجلهات املسؤولة 

كاءات املتعددة يف املناهج واملقررات الدراسية ملا هلا         الذ ومراعاة نظرية العربية للناطقني بغريها    
 . زيادة التحصيل لديهميفمن أثر إجيايب 

               وتلـيب  توفري مناهج تربوية تعليمية متطورة ومتوازنة قائمة على نظرية الـذكاءات املتعـددة
  .  آن واحد، وتساير املتغريات التربويةواملعلم يف املتعلم حاجيات

    التدريب التكويين ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها حـول          كثيفضرورة عقد الندوات و 
 إستراتيجيات التـدريس املناسـبة   والتعرف على وكيفية استخدامهانظرية الذكاءات املتعددة  

  .لكل نوع من أنواع الذكاءات
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     فعالية استخدام أسلوب التعلم التعاوين يف اكتساب املهارات العامـة           : سلمان، سامي سوسة 

 كلية التربية واجتاهام حنو مهنة التدريس، جملة العلوم         –رافية  للتدريس الصفي لطلبة قسم اجلغ    
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اإلعدادي يف العلوم ودافعيتهم لإلجناز، جملة كلية علوم التربية، جملة حمكمة تصدر عـن كليـة                
 .١٩٩٣التربية، جامعة طنطا، العدد الثامن عشر، يونيو 

 
    لد    : احليلة، حممدالعدد ١٣أثر التعلم التعاوين القائم على جمموعات، مقالة منشورة باملنارة، ا ،

٢٠٠٧، ٤ .  
 هـ٢١/٧/١٤٣٦مكانة العقل يف اإلسالم، بتاريخ : اليف، حممد . 
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  ٥  كلمة املركز
  ٧  نسانيةاإل للعلوم سينا ابن معهد رئيسمقدمة 

    
املواد التعليمية وإعدادها لدى متعلمي     
العربية لغة ثانية يف ضوء مدخل املهام       

 اللغوية التواصلية

بالتعاون مع هداية هداية إبراهيم . د
  ١١ فريق حبثي من طالبات الدراسات العليا

البيداغوجيا املعكوسة يف تعلم اللغـة      
 .غريهاالعربية للناطقني ب

  ٦٣  إكيدرعبدالرمحن. د
ـ بناء كفايات    تعلم اللغـة الغربيـة    ل

 الكفايـة   :واكتساا لغري الناطقني ا   
 اللغوية منوذجا

  ٧٧   عبدالعايل العامري.أ

تعليم قواعد العربية للكبار غري     أسئلة  
  درس منوذجي من خاللالناطقني ا

  ١٠٣ مجال بلعريب. د
طقني للنـا " مفردات العربيـة  "تعليم  

بغريها قراءة يف  معايري االنتقاء لدى       
 حممود الشافعي

  ١٢٥  سعيـد بكــري.د

مناهج ومواد تعليم اللغـة العربيـة       
  السودان أمنوذجاً:للناطقني بغريها

  ١٥٧ سلوى عثمان أمحد حممد. د
أثر النموذج اللغوي للعربيـة علـى       
املكون الثقايف يف كتب تعليم العربية      

 دراسة حتليلية: للناطقني بغريها

  ١٩٣ عبداللطيف مرزوق السّلمي. د

مصنفات تعليم العربية لناطقي اللغـة      
 دراسة وصفية حتليلية: الفرنسية

  ٢٢٩ سين حممد بسنا.د
  ومهارات اللغة العربيةعناصر تدريس

  ٢٥١  سيت صاحلة. أ   لغري الناطقني ااالتصالية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  

    
 والـدرس اللـساين     املنهج التداويل 

الوظيفي يف تعليم اللغـة العربيـة يف        
 اجلامعات واملعاهد، لغري الناطقني ا

  ٢٧٧ كاهنة دمحون. د

مرتكزات تعليمية اللغة العربية لغـري      
الناطقني ا يف ضـوء اللـسانيات        

 النفسية

  ٣١١ النبيةيوسف ولد . د

منهاج تعليم اللغة العربية للنـاطقني      
ية واقتراحية وفـق     رؤية نقد  :بغريها

 بيداغوجيا الكفايات

  ٣٢٩ محيد محاموشي. د

يف تعليم   احلديثة   دور النظرية اللسانية  
 اللغة العربية

  ٣٧٩ مستهيلسعـيد خبيت . أ
استثمار اللسانيات يف تعليمية اللغـة      

 العربية للناطقني بغريها
  ٤٠١ اكمـح ةــعماري .د.أ

  ٤٢٩ يف املشرالفتاحابر عبدص. أ يف ضوء عناصر املنهجسلسلة التكلم 
استخدام نظرية الذكاءات املتعـددة     

 :يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها     
 رؤية جديدة يف التدريس

  ٤٦١ عبدالكرمي املناوي. د

 ٤٨٥  
    
  


