
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.ةيملاعلا تاعماجلا يف ةيبرعلا ميلعت تاقوعم 2/2/2017   11:17:15 AM



  

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

   
  . فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

  .مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
مركز امللـك عبـداهللا بـن       ./ امعات العاملية العربية يف اجل   معوقات تعليم 

  .هـ١٤٣٨، الرياض، عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية 
  . سم٢٤  × ١٧)   ٢٨٢(  اخلامس الكتاب
  ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٨٧١-٧-٥:  ردمك

    العنـوان- أ       )لغريالناطقني ا( تعليم –اللغة العربية  –١ 
     ٣١٧٩/١٤٣٨                           ٤١٨,٢٤:  ديوي

 

 

  ٣١٧٩/١٤٣٨   :رقم اإليداع
 ٩٧٨- ٦٠٣- ٩٠٨٧١-٧-٥  :ردمك
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يقوم مركز امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بعمله منطلقاً مـن               
الثوابت الوطنية الكربى اليت تأسست عليها بالدنا الغالية، فالعربية مسؤولية اجلميع وليست            

جهود يف وظيفة فرد أو مؤسسة، وإمنا هي هوية وانتماء، حيث تسعد بالدنا مبا تقوم به من              
خدمة اللغة العربية يف العامل، ودعم حضورها، وفق ما تأسست عليه وما جتده من توجيهات 
دائمة من قبل خادم احلرمني الشريفني حيفظه اهللا، إضافة إىل تنوع املؤسسات املعنية بالعربية              

 .والعمل على تكامل أنشطتها
روعات والـربامج  ومنذ انطالق أعمال املركز، وهو يعمل جبد يف عـدد مـن املـش            

. واملبادرات اليت متتد لتشمل خمتلف بلدان العامل حتقيقاً للصبغة الدولية اليت يتسم ا املركـز  
النشر العلمي، حيث ينشط املركز يف جمال النشر العلمـي للكتـب،            : ومن هذه املبادرات  

املركـز  وقـد أصـدر   . 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(كتاباً علميا، شارك فيها قرابة ) ٨٠(
وحيرص املركز على أن يكون رائداً يف األعمال الكربى اليت تسهم يف خدمـة اللغـة                

ل عنايته باألدلة وقواعد املعلومات، ومتويل البحوث واملشروعات        العربية يف املدى البعيد، مث    
العلمية، وحتقيق التكامل مع املؤسسات الدولية املهتمة باللغة العربية يف أحناء العامل املختلفة             
وتنمية التبادل املعريف والثقايف، من خالل تأسيس شراكات تعاون ونطاقات أعمال مشتركة      

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

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

 .مراجعاا ونشرها

 كلمة املركز



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تعليم اللغة العربية (د املؤمتر العاشر ملعهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية حتت عنوان وقد عق
  :، وميكن تقسيم أحباثه إىل مخسة حماور)للناطقني بغريها يف اجلامعات واملعاهد العاملية

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

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

جلهود املركز وغريه من املؤسسات اللغوية اليت تعمل يف خدمة اللغة العربية يف    -حفظه اهللا -
العامل، كما أتقدم بالشكر إىل معايل وزير التعليم الدكتور أمحد بن حممد العيسى املـشرف               

ملركز نظري دعمه الدائم خلطط املركز وأعماله، والشكر ممتد للسادة أعضاء جملس العام على ا
  .األمناء

  . اهللا اجلهود وسدد اخلطىوفق
 

 
 
 



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 
 
 

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

 كلغة العربية للغةا 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 السنوية مؤمترات
 الس: مثل ريهابغ 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 ،)إيسسكو(

 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 األوروبية
 العربية، اللغة ىعل 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
 مباملعل 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 عمالأ على
 الفترة يف وأقيم ،)العاملية واملعاهد اجلامعات يف بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم: (املؤمتر
 :إىل املؤمتر ويهدف ٢٠١٦ مايو ٢٩-٢٨ املوافق ١٤٣٧ شعبان ٢٢-٢١

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .العاملية واملعاهد اجلامعات يف بيةالعر اللغة تعليم واقع رصد -١
 .املعاجلة 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 عربية،ال 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
 :بغريهاالعربية للناطقني   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 لتعليمية،ا املادة إعداد يف توظيفها
 واللساين التداويل املنهج وتأثري التعليمية، املواد هذه تطوير وسائل يف وكتبوا وحتليلية،
 العربية اللغة تعليم مناهج يف املتعددة الذكاءات ونظرية النظرية واللسانيات الوظيفي
 .بغريها للناطقني



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

 :للناطقني بغريها بيةتعليم العر 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 تنمية يف التقنية الوسائط واستخدام العامل، شعوب
 اإللكترونية التطبيقات وأثر مكوناته، مبختلف العريب اللغوي الدرس معوقات جتاوز
 اإلنترنت مواقع وتقييم العربية، باللغة الناطقني لغري هاملوج التعليمي اخلطاب على

 لبعض العملية التجارب 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 وناملشارك فيه حتدث
 املتعلم لدى اللغوية الكفاءة 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 للغةا تعليم

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

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



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هذه جاءت 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 ءوالثنا الشكر عظيم أزجي املقدمة هذه ختام ويف
 لسعادة وأقدم 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 سىالعي 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 اوحمبيه العربية اللغة عن جيزيهم وأن ا
 واملراجعة املؤمتر، 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
  

 
 

 
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
   عبداحلميديعبدالغين أكوريد. د

أستاذ فقه اللغة املشارك، شعبة اللغة العربية 
  نيجرييا- إلورن،  جبامعة احلكمةبقسم اللغات

 
   لـيت يـسميها بعـضهم     ا من بني العناصر اللغوية الثالثة ا      ا مرموقً حيتلّ عنصر األصوات مكان

  إن تعليم أصوات اللغة كان يتم      . القواعد/ األصوات واملفردات، والتراكيب  : مكونات اللغة؛ وهي
بالطرق التقليدية؛ على أا جمرد حروف، ويدرب على كتابتها ومتييزها شـكال، دون االهتمـام               

يق األمثل لتعلم اللغـة  بنطقها؛ مع أنّ التدريب على نطق أصوات اللغة هو املدخل الصحيح، والطر     
األجنبية وإتقاا؛ فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد والتراكيب ومعرفـة       

االسياقات اللغوية، يبقى قاصرتقن نطق أصواا عن أداء اللغة الثانية ما مل ي.  
عد والترمجة؛ وأصبح   لقد أُمهل االهتمام بالنطق الصحيح ألصوات اللغة العربية يف طريقة القوا          

اللحن فيها متوارثا، يأخذه املتأخرون عمن يلحن من مدرسيهم، فيورثونه ملن بعدهم مبا ينقلونه من               
وعند نطـق املـتعلم بالـصوت،       .  ذلك إال ملن عرف اللغة، وأجاد نطق أصواا        وال يتبين خطأ،  

 نطق سليم أو فيه عـوج       ينكشف للماهر احلاذق مبعرفة املخارج والصفات، وأن النطق باألصوات        
 .وخلل

إن املقدرة على النطق الصحيح لألصوات األجنبية تعد من أعقد مهارات تعلم اللغة، فهـي                
حتتاج إىل تدريب منظم ومكثف، وحتتاج إىل الفهم واللسان بالرياضة، فاملشكلة مشكلة عـضوية              

          تمع، وال حيسن نطق أصوات وإن املرء الذي يأيت كبريا إىل جمتمع أجنيب يعيش عمره كله يف هذا ا
    لغته إن مل يتعلمها تعلم تقول رايفزر . اا منتظم :         حىت املهاجرين الذين يعيشون يف البلد األجـنيب 

  .Foreign accent أجنبية ملدة تصل إىل عشرين سنة قد تكون هلم لكنة
 

التدريب عليها مل يعط حقها يف تعليم اللغة العربيـة للنـاطقني            أن تعليم األصوات العربية و     -١



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

بغريها خارج الوطن العريب بصفة خاصة مع أمهيتها البالغة؛ ولعل ما ينقص هؤالء القـائمون         
 .على هذا التعليم هو عدم إملامهم بعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات

ص، ض،  ط،: غري اللغة العربية هـي    أن الصوامت اليت تشكّل الصعوبة عادة لدى الناطقني ب         -٢
 . ذثغ، ه، ع، ق، ،خظ، 

أن صعوبة النطق يف بعض الصوامت العربية تعود إىل ارتباطها يف ميكانيكية نطقها مبنطقـة                -٣
 .احللق، وهي منطقة تكاد تكون غري نشطة يف كثري من لغات العامل

 باالستماع إىل جهازه ىكتف لتقومي لسان املتعلم أن ينبه إىل موضع اخلطأ، وال ي      ىأنه ال يكف  - ٤
 طالبـه   وكذلك جيعل  ال بد من االهتمام البالغ بالتدرب املكثّف واملتواصل          نولك. النطقي

 .ينطقونه، وينتجونه أكثر من جمرد ترديد بعده
أن تعليم األصوات بالطرق احلديثة؛ من خالل التدريبات الثنائية والتـسجيالت الـصوتية              ٥

  .ة أساسية يف حمو هذه التحدياتالسليمة يف خمترب اللغة عمد
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

حيتلّ عنصر األصوات مكانا مرموقا من بني العناصر اللغوية الثالثة الـيت يـسميها بعـضهم               
  يتم  ناللغة كا إن تعليم أصوات    . القواعد/ األصوات واملفردات، والتراكيب  : مكونات اللغة؛ وهي 

لى كتابتها ومتييزها شـكال، دون االهتمـام        بالطرق التقليدية؛ على أا جمرد حروف، ويدرب ع       
بنطقها؛ مع أنّ التدريب على نطق أصوات اللغة هو املدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعلم اللغـة       
األجنبية وإتقاا؛ فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد والتراكيب ومعرفـة       

  .غة الثانية ما مل يتقن نطق أصوااالسياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء الل
؛ وأصبح  ةالقواعد والترمج لقد أُمهل االهتمام بالنطق الصحيح ألصوات اللغة العربية يف طريقة           

اللحن فيها متوارثا، يأخذه املتأخرون عمن يلحن من مدرسيهم، فيورثونه ملن بعدهم مبا ينقلونه من               
وعند نطـق املـتعلم بالـصوت،       . جاد نطق أصواا   ذلك إال ملن عرف اللغة، وأ      وال يتبين خطأ،  

 النطق باألصوات نطق سليم أو فيه عـوج         والصفات، وأن ينكشف للماهر احلاذق مبعرفة املخارج      
  .وخلل

 حتديات تدريس األصوات العربية للناطقني بغريها وطـرق         : يهدف هذا البحث املوسوم له    
ـ   ب صعوبة النطق لدى النـاطقني        إىل بيان أمهية هذا العنصر وتوضيح أسبا       .عالجها  ةبغـري اللغ

 يف هذه املهمة على مخسة مباحث بعد املقدمة، يتنـاول           اركّزن. التحدياتالعربية، مث معاجلة هذه     
صعوبات النطق يف بعض    : ويدرس املبحث الثاين  . األصوات واون البعض  : عاألول موضو املبحث  

ملبحث الثالث لصعوبات النطق يف الفروق      وخيصص ا .  املشكالت النطقية  ضالعربية وبع األصوات  
عوامل التغلب على مشكالت نطـق      : ويعاجل املبحث الرابع   .والفونيمية والتدخل الصويت   الصوتية

 املبحث اخلامس على اقتراحات ملعلم األصوات       زويترك. العربيةاألصوات لدى الناطقني بغري اللغة      
  . املوفّقواهللا. واهلوامش اخلامتة مث. العربية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 
  

 الدرس الصويت شحيحا يف حقل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، يلحظ أن             يزال جمال ال  
تدريس جماالت القواعد والصرف والنصوص والكتابة واملفردات حيشد للطالب حشدا عـشوائيا            

 الـذي ال  - مفهوم كلمة النطـق  -لك املفهومبينما يهمل العناية مبوضوع النطق يف تعليم اللغة، ذ    
فال بـد أن  . إدراكهاينحصر على إنتاج األصوات والكلمات والعبارات فقط، بل يتعدى ذلك إىل    

) Morley (وقد مسـاه مـوريل  . يصل املتعلم إىل مستوى يكون به فامها ملا يسمع مفهوما ملا ينطق          
  الكفاءة التواصلية حد

لتنغيم والطول واإليقاع وسرعة الكالم ودرجـة        حيث يتضمن النرب وا    ،)١(
يعـين  : أحدمها: لذا قد جاءت الدراسات يف جمال تعليم نطق اللغات يف مسارين         . الصوت ونوعيته 

إن إجادة اللغة العربيـة هـي     .  األصوات، والثاين يهتم بدراسة مظاهر األداء الصويت       بدراسة تعليم 
قرآن من اإلقليمية والعنصرية الضيقة، لتصبح أداة تفاهم        إتقان للقرآن الكرمي، فيجب أن حترر لغة ال       

  .بني مجيع املسلمني على اختالف أجناسهم وألوام
شك فيه أن غري الناطقني باللغة العربية حباجة ماسة يف هذا العصر إىل إتقـان النطـق              ومما ال 
ني غري العرب قد نبغوا،    إذا راجعنا التاريخ اإلسالمي يف سائر عصوره رأينا أن املسلم         نا  الصحيح ألن 

 ال يعجب بأمثال الـشريازي،      - أنصار لغة القرآن   –ومن منا   . وبرزوا يف شىت فنون العلم واملعرفة     
 والسندي، واحلليب، والزجناين، واجلربيت، واألفغاين، واألمشوين، والقلقشندي، والصقلي، والقريواين،        

خاري وغريهم من سلفنا الصاحل الـذين       واملراكشي، والصنهاجي، والقرطيب، والفريوزابادي، والب    
ذلك ألن العربية مل . عند ذكرهم تدلّ نسبة كل منهم على أصله غري العريب، مع أن الفصحى تتهلل         

 بفضل اهللا الذي أنزل ا القرآن الكرمي الذي يؤمن به           لغة عاملية تعد لغة إقليمية حمصورة، وإمنا هي       
  . )٢( مسلم حيثما كانويقدسه كل

                                   
(1)Morley, The Pronunciation Component in Teaching English to 

Speakers of other Languages, p. 488
أحباث ندوة املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم آفاق تطوير اللغة العربية يف بالد املسلمني، يف         : إبراهيم حممود جوب  . د  ) ٢(

.٣٩٠-٣٨٩: م ص٢٠٠٢والثقافة  بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

رسون مبوضوع النطق يف تعليم اللغة لكونه املنطلق األساس الذي يعتمد عليه املـتعلم           عين الدا 
يف تواصله مع العامل؛ وألن وضوح نطق املتعلم لألصوات والكلمات ميكنه من إيـصال الرسـالة                

ا من اخللل يف تركيب اجلملة حنويا، ولكنه إن فقد هذا الوضـوح يف              ئًياللغوية حىت وإن أحدث ش    
 يكون من الصعب على املتلقي التقاط الرسالة املطلوبـة،          -صة يف سبيل الكالم املتصل     خا -النطق

إليك بعض أمثلة لألخطاء الصوتية لـدى       . )١(حىت وإن أتقن املتكلم قواعد تركيب اجلمل املنطوقة       
  :متعلمي اللغة العربية الناطقني باللغات األخرى

 
– 

    

 رجعنا        .رجأنا بالطائرة  
 عمارة        .هذه إمارة عالية  
 حيوان         .الفيل هيوان ضخم  
 احلماية        .عاشوا حتت اهلماية  
 نظر        .نذر إىل الصورة  
 ضخم        .هذا حيوان دخم  
 املطار      .غادرت الطائرة املتار  
 قلب      .فحص الطبيب كلب املريض  
 ا جديدا للبيتأثاثًا      .اشتريت أساس  
 أسكونو يف بيت واسع.      أسكن  
 ٢(القميص        بكم هذا القميس؟( 
  

                                   
(1) Adult Migrant: English ProgrammeReseach Centre 2002 "what is  

pronunciation? P. 1 
امتحانات كتابية عقدت لعدد من طلبة املرحلـة        استطاع الباحث أن جيمع هذه اموعة من أخطاء الطالب خالل             ) ٢(

.م٢٠١٦ مارس ٢٠ بتاريخ "كلية االستقامة للدراسات العربية واإلسالمية إلورن نيجرييا"الثانوية  من 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
  : إنّ هذا النوع من األمساء كثرية يف بعض اتمعات اإلسالمية منها

    
  أبدو الكفار        عبد الغفار  
  أبدو اهللا          عبد اهللا    
 ايس          عيسى  
 ادجيا          خدجية  
 امسى          محزة  
 اكيمو          حكيم  
 اليلو          خليل  
  ارونا          هارون  
 ادايا          هداية  
  سادو          سعد  
 اسين          حسن  
 سبريو          زبري  
 مشس دين/ مسس دين        مشس الدين  
 سوبانا          ثوبان  
 سويبة          ثوبية  
 سو الكرنيين        ذو القرنني  
 سو نوريين        رينذو النو  
 سكريااو/ سكا          زكرياء  
 سينبو          زينب  
 سليا          زليخة  
 ساكرو/ شاكرو          شاكر  
 ِسِديكَا/ ِسِدي          صديقة  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 صاحل          اِلوس  
 صالح          لَوس  
 تارو          طاهر  
 لتيفا          لطيفة  
 كسيم كامسو          )١(قاسم  

 أعقد مهارات تعلم اللغة، فهـي       إن املقدرة على النطق الصحيح لألصوات األجنبية تعد من        
حتتاج إىل تدريب منظم ومكثف، وحتتاج إىل الفهم واللسان بالرياضة، فاملشكلة مشكلة عـضوية              
وإن املرء الذي يأيت كبريا إىل جمتمع أجنيب يعيش عمره كله يف هذا اتمع، وال حيسن نطق أصوات           

املهاجرين الذين يعيشون يف البلد األجـنيب        حىت   : تقول رايفزر . لغته إن مل يتعلمها تعلما منتظما     
  .)٢ ()Foreign accent( أجنبية ملدة تصل إىل عشرين سنة قد تكون هلم لكنة

لقد حلظ القدماء هذه الظاهرة مالحظة دقيقة، فاجلاحظ اتضح له أن الكبري يكـون جهـازه           
 هذا اجلهـاز مـشقة يف       النطقي قد صب يف قالب أصوات أمه، وهلذا فعند تعلم اللغة األجنبية جيد            

استخدام األصوات الغريبة، وكذلك األصوات املعروفة لديه ولكنها تستخدم بطريقة خمالفـة ملـا              
 جبهاز نطقي مرن، لـه قابليـة        يزال حيتفظ وعكس ذلك إذا جلب صغريا، فإن الصغري ال         . اعتاده

  .)٣(التشكل والتكيف مع أصوات اللغة األجنبية
فأمـا  : نيب على صوامت اللغة من املستحيالت حـني قـال        اجلاحظ سيطرة األج   جعلفقد  

حروف الكالم فإن حكمها إذا متكنت يف األلسنة خالف هذا احلكم أال ترى أن السندي إذا جلب        
كبريا فإنه ال يستطيع إال أن جيعل اجليم زايا، ولو أقام يف علياء متيم، وسفلى قيس، وبـني عجـز                    

: قح ألن النبطي القح حييل الزاي سينا، فإذا اراد أن يقول          وكذلك النبطي ال  . هوازن، مخسني عاما  

                                   
(1)Rivers wilga M.,: Teaching foreign Language Skills, The university of  

Chicago , 1972, p. 112
 جامعة أم القرى،   للمعلم واملتعلم  حممد، تعليم وتعلم األصوات العربية الصعبة لغري الناطقني ا          عبدالفتاح حمجوب     ) ٢(

.١٣: ص. م١٩٩٣-١٤١٣الطبعة  الثانية، هـ
دار ومكتبـة   : الناشر،  البيان والتبيني : عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري باجلاحظ             ) ٣(

.٤١-٤٠: ، ص١جـ  هـ١٤٢٣: عام النشر، ريوتب اهلالل، 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

)١(سورق، وجيعل العني مهزة، فإذا أراد أن يقول مشمعل قال مشمئل: زورق قال
.  

فالنتيجة اليت توصل إليها اجلاحظ كانت يف زمن مل تتطور فيه نظريات وطرق التعليم والتربية،     
اللغـات  املستخدمة اليوم يف كثري من فصول تعلـيم       ومل توجد فيه املخترعات واألجهزة املساعدة       

 لقـد روي أن احلكـيم الـصيين الـشهري         .  بصفة عامة ويف تعليم الصوت بصفة خاصة       ةاألجنبي
كونفوشيوس ئلما أول عمل تباشره إذا أتيح لك أن حتكم بلدا من البلدان؟ قال    :  س : أصلح لغة 

إذا كانت لغة الناس غري سليمة فإن مـا  : واإلدارة؟ قال وما العالقة بني إصالح اللغة      : قالوا !القوم
يقال غري الذي يفهم، وإذا كان ذلك كذلك تبلبلت العقولُ وفسدت األحكام، وسادت شـريعةُ               

فاللغة املسموعة  . دو أن املقصود هو العناية باللغة ألا عماد كل البىن املادية والثقافية           بوي. )٢(الغاب
 أن تعريف ابن جين للغة تعريفـا جامعـا مانعـا    ناللغة يروا جعل علماء موهو هي املصدر للغة؛    

)٣( يعرب ا كل قوم عن أغراضهمتاللغة أصوا: شامال
 . ويعظمهاجلانب الصويت يؤكدوهذا .  

 ولقد رأينا القدماء قد اهتموا اهتماما كبريا بعلم األصوات ابتداء من اخلليـل بـن أمحـد،                 
 سينا، مث جاء أهل القراءات فأضافوا إليه حىت جاء هذا العـصر              وابن جين،وتلميذه سيبويه، وابن    

درجة من األمهية والطليعة، فأصبح فيها املنطلق األول لكـل   – علم األصوات  -حيث بلغ هذا العلم   
  :دراسة جادة يقوم ا باحث لغوي ألية لغة، فتعددت فروعه وأصبحت تشمل

 ) أعضاء النطقيف(علم األصوات النطقي   -١
 ) بعد أن خيرج من مصدره إىل أن يصل إىل املتلقيالصوت( األصوات األكوستيكي علم  -٢
 .)٤ () للصوتاوكيفية تلقيهيف األذن (علم األصوات السمعي   -٣

                                   
اللغة العربية إىل أين؟ ألحباث  يف كتاب املعجم اآليل منوذجامواكبة اللغة العربية للغة املعلومات   : عباس الصوري . د  ) ١(

.٤٥٣: ص. ..الندوة اليت عقدا املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية
.١/٣٣ الطبعة الرابعة، اهليئة املصرية العامة للكتاب: الناشر، اخلصائص أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي،  ) ٢(
جامعـة امللـك سـعود    –عمـادة شـوؤن املكتبـات    / علم اللغة النفسي، الناشر    : عبد ايد سيد أمحد منصور      ) ٣(

.١٠: ص. ه١٤٠٢/م١٩٨٢
يبدو أن كمال بشر استخدم . ١٧٨: م، ص١٩٧٣دار املعارف : مصر) األصوات(اللغة العام   علم  : كمال حممد بشر    ) ٤(

انظر عبد الفتاح حمجوب حممد     .  ألن ناطقي السواحلية مثال ال جيدون صعوبة يف هذه األصوات          جتاوزاكلمة مجيعا   
.٢٤: ص. تعليم وتعلم األصوات العربية الصعبة لغري الناطقني ا: يف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 

 
  

ناطقني بالعربية سنوات تقـرب  تبني يل من خالل ممارسيت لتدريس عدد من طالب غري ال      لقد
 ا،ثالثني عام       تشكل قامسا مشتركا بني الطالب الـذين        اوبصفيت أنطق بغري العربية أن هناك أصوات

أما أن بالعربيـة    : يقول كمال بشر مؤكدا ملا ذهبنا إليه       .متفاوتة يودون تعلم اللغة العربية بنسب    
فأصوات احللـق وأقـصى   . و أمر ثابت حمققتقابل األجانب عند تعلمهم لغتنا فه   صعوبات صوتية 

)١(مشكلة صوتية أمام األجانب مجيعا متثل احلنك كلها أو جلّها
 .وتلك األصوات هي :  

  .ذ    ث،،    ق    ع،    ه،    غ،    خ،    ظ،    ض،  ص،  ط،
  .وقفي أسناين مفخم مهموس  / ط/
  .مهموس مفخم احتكاكي لثوي  /ص/
  .هورجم مفخم وقفي أسناين  /ض/
  .جمهور احتكاكي أسناين مفخم    /ظ/
  .طبقي مهموس احتكاكي    /خ/
  .احتكاكي طبقي جمهور    /غ/
  .احتكاكي حنجري مهموس  /هـ/
  .احتكاكي حلقي جمهور    /ع/
  .وقفي حلقي مهموس    /ق/
  .مهموس أسناين احتكاكي  /ث/
  .)٢(احتكاكي أسناين جمهور    /ذ/
  

                                   
- ٣٨: ص. مطابع الفرزدق التجارية الرياض. م، أساليب تدريس اللغة العربية١٩٨٦الطبعة الثانية : علي اخلويلحممد   ) ١(

٣٩.
(2)Elgendy, A.M & Pols, L.C.W, Meachanical versus perceptual constaints as  

determinants of articulatory strategy. Pp: 57



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
تعود صعوبة النطق يف بعض الصوامت العربية إىل ارتباطها يف ميكانيكية نطقها مبنطقة احللق،              

وغياب هذا النشاط العضوي يعـين     .)١(وهي منطقة تكاد تكون غري نشطة يف كثري من لغات العامل          
لألصوات اجلديـدة، إذ كلمـا       إدراكها غياب األمنوذج الذهين الذي يقيس عليه متعلم اللغة          ضمن 

وجدت األصوات املتعلمة نظائر هلا يف لغة املتعلم األم سهلت عملية إدراك الصوت وإنتاجه، وكلما        
 النطقي املبذول لتعلم الصور الصوتية اجلديدة، هذا من جانـب،           -غاب النظري زاد اهود الذهين      

حترك العـضالت    ةوميكانيكيأما من اجلانب اآلخر فاحللق يعد من املناطق النطقية املعقدة عضويا،            
املشتركة تزامنيا يف إنتاج هذه الصوامت مركبة للغاية، األمر الذي ال جيعل هذه الصوامت صـعبة                
على متعلمي العربية من غري الناطقني ا وحسب؛ بل على األطفال املتحدثني بالعربية كـذلك إذ                

قارنة مـع األخـرى    زمنا أطول بامل-يستغرق اكتسام هلذه الصوامت وعلى األخص العني واحلاء  
، وهي إشارة إىل أن الصوامت املعتمدة انتاجها على هذه املنطقة تعد مـن الـصوامت                )٢(الفموية

  .الصعبة يف أصل تشكلها باملقارنة مع الصوامت األخرى
 

 إن أكثر ما يعنينا يف اجلانب الفونولوجي يف هذه الدراسة تلك التنوعات اليت يتركها الصامت              
املفخم يف نظريه املرقّق، وهو ما عرف صوتيا بانتشار القيمة التفخيمية من الصامت املفخم للعناصر               
الصوتية ااورة، ويكون االنتشار إما تقدميا أو تراجعيا، فما إن جياور املفخم صامتا مرققا له نظري                

لتاء، فإنه حيوله ألوفونيا على      السني، والدال، وا   : تيةمفخم يف العربية الفصيحة ومتثل الصوامت اآل      
 السمعي إىل صورة أقرب إىل اإلنتاج املفخم، وهنا يفقد الفـونيم جـزءا مـن                -املستوى النطقي 

 يف دائرة فونيم آخر، ففـونيم الـسني مـثال يف            اإلدراكيخصائصه املميزة ليدخل على املستوى      
كاد متعلم اللغة مييز مساعيا      وال ي  دصامساعيا   تدرك   سطع، السطل، يسطُر، سطح   : كلمات حنو 

اصطف، مصطفي، اصطرع، يصطرخ، وهنـا      : الفرق بينها وبني فونيم الصاد يف الكلمات التالية       
حيدث ما ميكن أن نسميه توحد استقبال الصور السماعية بني الفونيم واأللوفون لصامتني خمتلفني،              

                                   
.٥٧: ص.املرجع نفسه: املؤلف نفسه  ) ١(
األصوات الصعبة يف نطقها وإدراكها ملتعلمي العربية من الناطقني بغريها مفـاهيم صـوتية              : ابتسام حسني مجيل  . د  ) ٢(

سلسلة الدراسات اإلنسانية، جملـد     (جملة اجلامعة اإلسالمية    .... وتقنيات تعليمية لتدريس األصوات احللقية واحمللقة     
 .٧٦٦: الثامن عشر، العدد الثاين، ص



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

امت يئتها السماعية األلوفونيـة فإنـه       واملشكلة املاثلة هنا أن متعلم اللغة عندما يدرك هذه الصو         
. يكتبها كما مسعها وخيزا يف معجمه اللغوي الذهين بأمنوذجها األلوفوين ال بأمنوذجها الفـونيمي             

وذا تصبح املشكلة مركبة يف الصوامت احمللقة، إذ يتوجب على متعلم اللغـة أال يكتفـي فقـط          
 وإدراكها؛ بل وأيضا متييز التنوعـات األلوفونيـة   بتدريب نفسه فوناتيكيا على انتاج هذه اموعة    
  .)١(لنظائرها املرقّقة عندما متيل إىل الصورة املفخمة

 
  :تنشأ بعض الصعوبات النطقية عن العوامل اآلتية

 .قد يصعب على املتعلم أن ينطق بعض األصوات العربية املوجودة يف لغة األم -١
األصوات ظانا إياها أصواتا تشبه يف لغته األم، مع العلم أا يف الواقع             قد يسمع املتعلم بعض      -٢

 .خالف ذلك
قد خيطئ املتعلم يف إدراك ما يسمع فينطق على أساس ما يسمع، فيؤدي خطـأ الـسمع إىل          -٣

 .خطأ النطق
قد خيطئ املتعلم يف إدراك الفروق املهمة بني بعض األصوات العربية ويظنها ليـست هامـة                 -٤

أو بـني   / ث، ظ /أو بـني  / زس،  /فإذا كانت لغته ال تفرق بني       .  ما يف لغته األم    قياسا على 
 .فإنه مييل إىل إمهال هذه الفروق حني يسمعها يف العربية أو عند نطقه للغة العربية/ ط، /ت/

فقـد مييـل    . قد يضيف املتعلم إىل اللغة العربية أصواتا غريبة عنها يستعريها من لغتـه األم              -٥
 . مستعملة يف لغته األمتألا أصواإىل العربية / v/أو / p/إضافة صوت إىل األمريكي

مثال، قد  . قد ينطق املتعلم الصوت العريب كما هو منطوق يف لغته األم، ال كما ينطقه العريب               -٦
وقد حيصل ذلك   . من كوا أسنانية    أا لثوية بدال   ىالعربية عل / ت/  نطق األمريكي إىل مييل  

 .ربية أيضاالع/ د/بالنسبة إىل 
فـبعض الـشعوب تعـد    .  صوت عريب ما العتبارات اجتماعيةقاملتعلم نطقد يصعب على    -٧

 /.ذ/أو / ث/ نطق ءمثل هؤالوهلذا يصعب على . إخراج اللسان من الفم سلوكا معيبا
قد جتد صوتا مشتركا بني العربية واللغة األم ملتعلم ما، ولكن هذا الصوت يشكل صـعوبة                 -٨

علـى  يف آخر الكلمة يف لغتـه األم،  / هـ/فاإلجنليزي ال ينطق. ض املواقع لدى املتعلم يف بع   
عندما تكون يف آخـر الكلمـة       / هـ/وهلذا فإن . رغم أنه ينطقها يف أول الكلمة أو وسطها       

                                   
.٤٨-٤٦: ص.أساليب تدريس اللغة العربية: حممد علي اخلويل  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .)١(العربية تشكل صعوبة يف النطق للمتعلم اإلجنليزي أو األمريكي
أصوات مفخمة أو مطبقة أو     فهي  /. ط، ض، ص، ظ   /من األصوات الصعبة على غري العريب      -٩

، /ت/عـن /ط/وقد يصعب على املتعلم متييز      .  إطباق أو حتليق   أيحملّقة، تعرضت لتفخيم،    
 /.ظ/عن / ذ /ز، ومتيي/س/عن / ص /ز، ومتيي/د/عن /ض/ومتييز

بل إن التمييز بينهما يصعب أحيانا علـى    /. غ/و/خ/ومن األصوات الصعبة على غري العريب        -١٠
 .الطفل العريب

وبـني  /ع/ و   ةبني اهلمر والتمييز  /ح/و  /هـ/ك قد يصعب على غري العريب التمييز بني         كذل -١١
 /.ق/و / ك/

 .قد يصعب على غري العريب التمييز بني اهلمزة والفتحة القصرية -١٢
سـمر،  : (مثل  الطويلة، ةالقصرية والفتح قد يصعب على املتعلم أن يدرك الفرق بني الفتحة           -١٣

رامس.( 
 ).قُِتلَ، قُوِتلَ(مييز بني الضمة القصرية والضمة الطويلة، مثل قد يصعب عليه الت -١٤
 ).، ِزيرِزر(: قد يصعب عليه التمييز بني الكسرة القصرية والكسرة الطويلة، مثل -١٥
فقد ينطقها انعكاسية، كمـا يفعـل       . العربية التكرارية أو املرددة   / ر/قد يصعب عليه نطق      -١٦

  .)٢(ئية كما يفعل بعض اإلجنليزاألمريكيون أو ال ينطقها إذا جاءت ا

                                   
.٤٨: املرجع السابق ص: املؤلف السابق  ) ١(
.٥١-٥٠املرجع نفسه : املؤلف نفسه  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

 
  

 
.  أهلـها  العربية كما ينطقهـا    من الصعب على املتعلم املبتدئ أن ينطق         نأنه سيكو  كال ش 

وسـوف خيتلـف نطقـه    . ةفمهما حاول وجد وأجاد فسيظهر من نطقه أنه ينطق العربية لغة ثاني        
فهل حيق للمعلم أن يتساهل يف هذا أم عليه أن يطلب من املـتعلم أن               . للمفردات عن نطق العريب   

   ينطقها أهلها متاما؟االعربية كمينطق 
  :من التمييز بني نوعني من الفروق لإلجابة عن هذا السؤال، البد

 قفإذا نط . املعىن تغيريا يف  دثحي يقصد بالفرق الصويت ذلك الفرق الذي ال      : الفروق الصوتية  -١
جاعال إياها لثوية بدال من كوا أسنانية، كان الفرق صوتيا ألنـه ال يـؤثر يف                / ت/املتعلم
ياها لثوية بدال من كوا أسنانية، كان الفرق صوتيا ألنه          إا  جاعلً/ د/وإذا نطق املتعلم  . املعىن

كوا تكرارية،   من ا إياها انعكاسية بدلً   عالالعربية جا / ر/ املتعلم   قوإذا نط . ال يؤثر يف املعىن   
 وهلذا، من املمكن للمعلم أن يتجاهل أخطـاءً       . كان هذا الفرق صوتيا ال تأثري له على املعىن        

نقول إنه من املمكـن   ولكن. نقول إن عليه أن يشجع مثل هذه العادات   وال. من هذا النوع  
 .ورةجتاهلها أحيانا من أجل التركيز على أخطاء أكثر خط

فإذا قال املـتعلم    . يقصد بالفرق الفونيمي ذلك الفرق الذي يؤثر يف املعىن        : الفروق الفونيمية  -٢
والفـرق بـني    .  فرق فونيمي وخطأ فونيمي ألنه يؤثر يف املعىن        فهذا) سالَ(بدال من   ) زالَ(
: وكذلك الفروق بني كل مـن الثنائيـات اآلتيـة         . يف اللغة العربية فرق فونيمي    / طت،  /
ـــ/، /س،ش/، /س،ص/، /ذ،ظ/، /س،ز/، /ث،ذ/، /ك،ق/، /د،ض/، /ت،د/ / ح،هــ
مثل هذه الفروق الفونيمية هي الفروق املهمة اليت جيب عـدم التـساهل             /.ء،هـ/،/ح،ع/

أما الفروق الـصوتية    . بشأا، كما جيب التركيز عليها أثناء تعليم العربية ومفرداا وأصواا         
ومع ذلك فعلى املعلـم أن      .  أجل التركيز على األهم    فيمكن غض النظر عنها يف البداية من      

  .)١(يكون القدوة يف النطق يف مجيع احلاالت
                                   

 -م، احلياة مع اللغتني الثنائية اللغوية، مطابع الفرزدق التجاريـة         ١٩٨٨/هـ١٤٠٨الطبعة األوىل   : حممد علي اخلويل    ) ١(
.١٠٠-٩٩ :الرياض، ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
حاالت التدخل الصويت من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية، قد حتدث إحدى الظواهر اآلتيـة             يف

  :وهي كلها متثل أخطاء نطقية
/ t/مثال ذلك عندما ينطـق العـريب      . غة األوىل صوت يف اللغة الثانية كما ينطق يف الل        نطق -١

العربيـة  / ر/ومثال آخر نطق األمريكـي  . يةنالعربية األسنا/ ث/اإلجنليزية اللثوية مثل نطقه  
وبالرغم من أن هذا التدخل ال يضر باملعىن، إال         . األمريكية االرتدادية / r/التكرارية مثل نطقه  

 .الثانية األصلينياللغة  أنه ينتج نطقا غري مألوف لدى ناطقي
مثال . اعتبار فونيمني يف اللغة الثانية فونيما واحدا قياسا على اللغة األوىل ونطقهما دون متييز              -٢

متأثرا بعدم التمييز بينـهما  /ب/كأما / b/و/ p/ العريب الذي يتعلم اإلجنليزية قأن ينط ذلك  
/ b/حمـل / p/أو/ p/لحم/ b/ يضر باالتصال والتفاهم ألن إحالل     لوهذا التدخ . يف العربية 

 phonemicويـدعى هـذا التـدخل التمييـز الفـونيمي النـاقص       . يغير معىن الكلمة

underdifferentiation 
مثال ذلك األمريكـي الـذي     .  فونيمني قياسا اللغة األوىل    ةاللغة الثاني اعتبار فونيم واحد يف      -٣

. لى وضعهما يف لغتـه األوىل     قياسا ع / v/وأحيانا  /f/العربية أحيانا / ف /نالعربية ويظ يتعلم  
التمييـز  ويدعى هذا النوع من التدخل      . ويؤدي هذا التدخل إىل غرابة يف نطق اللغة الثانية        

 .phonemic overdifferentiationاإلفراط يف التمييز، أو الفونيمي املفرط
جنليزي الذي  مثال ذلك اإل  .  بفونيم آخر يف اللغة األوىل     ةاللغة الثاني استبدال فونيم صعب يف      -٤

ـ       /هـ/أي  / h/عربية بصوت / ح/يستبدل كل    / هـ/، ألن اللغة األوىل تستطيع أن تزوده ب
 /.ح/وال تستطيع تزويده بـ

تعديل نظام العناقيد الصوتية يف اللغة الثانية حبيث يصبح قريبا من نظام العناقيـد يف اللغـة                  -٥
ملنع اجتماع الـسواكن    / p /قبل/ i/ مضيفا explain العريب الذي ينطق  : مثال ذلك . األوىل

 .يف مقطع واحد
علـى  وهذا يؤدي إىل نقل مواضـع النـرب         . نقل نظام النرب من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية         -٦

 أو  االنطق غريب  غري صحيحة، مما جيعل      عإىل مقاط  مقاطعها الصحيحة    نالثانية م  اللغة   تكلما
 .مغري مفهو



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 اللغة الثانية   لنطق مج وهذا النقل يؤدي إىل     . للغة الثانية  التنغيم من اللغة األوىل إىل ا      منقل نظا  -٧
 .بطريقة تشبه نغمة مجل اللغة األوىل األمر الذي جيعل النطق غريبا أو غري مفهوم

وجيب أن يلحظ أن التدخل الصويت هو أشيع أنواع التدخل، فهو أشـيع مـن التـدخالت                 
كما أنه يقـل    . سهلها اكتشافا ومالحظة  وهو أكثر األنواع وضوحا وأ    . النحوية والداللية وسواها  

  .)١(كلما كان تعلم اللغة الثانية أبكر، ويزداد كلما كان تعلم اللغة الثانية أكثر تأخرا

                                   
(1)Rivers wilga M.,: Teaching foreign Language Skills, p. 120



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 
 

  




 
ويقـصد ـذه   .  بني صوتني الثنائية الصغرىإلبراز الفرق أفضل الطرق  نالصغرى م الثنائية    - ١

. مثل سـالَ، زال    )١(الثنائية كلمتان ختتلفان يف املعىن وتتشاان يف النطق إال يف موقع واحد           
  .قد يكون املوقع أوليا أو وسطيا أو ختامياو
  

  /س،ص/  صام  سام،
  /س،ش/    شراب    سراب

  /ع،هـ/  هلّ  علّ،
  /ت،ط/  طال  تال،
  

  /ك،ث/    لثم    لكم،
  /ر،ز/    جزى    جرى،
  /ء،ق/    ناقم    نائم،

  /ب،هـ/    صاهر    صابر،
  

  /ف،ت/      أصوات  أصواف،  
  /م،ف/      أصناف   أصنام،  

                                   
.٥٢: أساليب تدريس اللغة العربية، ص: حممد علي اخلويل  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  /ق،ض/    فروض    فروق  
  /د،ع/    موقع    موقد  
  

 ى التمييز بني األصوات املتقاربة واملتقابلةليتدرب املتعلم ع. 
     وقع واحد، يصبح من املمكن للمتعلم أن  على مةنظرا الختالف الثنائية الصغرى املقصور

 .يركز على الفرق بني صوتني فقط يف كل ثنائية أثناء االستماع والنطق
        عطى املتعلم الدليل وراء الدليل واملثالتأثري الفرق بني الصوتني يف ىعلى مد  وراء املثال ي 

 .)١(املعىن
  : متارين النطق- ٢

 


 

 حيدد املعلم الصوتني موضع اإلشكال عند طالبه. 
                خيتار املعلم عددا كافيا من الثنائيات الصغرى اليت يتقابـل فيهـا هـذان الـصوتان .

ولنفرض أن  . ون التقابل يف مواقع أولية ومواقع وسطية ومواقع ختامية        ن يك أويستحسن  
 /.قك، /الصوتني مها 

        هـي  / ق/و) ١(هـي الـصوت    / ك/مثال. يتفق املعلم مع طالبه على رقم لكل صوت
 ).٢(الصوت 

       ينطق املعلم كلمة من قائمة الثنائيات الصغرى ويطلب من طالبه التعرف على الـصوت
؟ يتكرر مترين التعـرف علـى كلمـات    )٢(أم الصوت ) ١(ت هل هو الصو  : املنشود

 .متعددة من قائمة الثنائيات
               ك/يرتب املعلم قائمة الثنائيات مثىن مثىن حبيث تبدأ كل ثنائية بالصوت األسهل، مثال ./

 /.ق/وتكون الكلمة الثانية يف الثنائية حمتوية على الصوت 
 

                                   
.٥٣: املرجع نفسه، ص: املؤلف نفسه  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

        الطالب يستمعون مث يرددون من بعده بطريقة       يبدأ مترين النطق بأن ينطق املعلم الكلمة و
 .مجعية، مث بطريقة اموعات، مث بطريقة فردية

        يدمج املعلم الكلمات يف مجل أو أشباه مجل، ويقدم املثال املنطوق مث يردد الطالب مـن
ويستحسن أن يكون هذه الكلمات مما       .)١(بعده بطريقة مجعية، مث باموعات، مث فرادى      

 ينشغل ذهن الدارس بالتفكري يف املعـىن؛        حيث ال ، ومن أفضلها األعالم؛     يعرفه الدارس 
 .فيجتمع عليه صعوبتان فهم املعىن ومتييز الصوت ونطقه

                                   
.٥٨-٥٦: أساليب تدريس اللغة العربية، ص: حممد علي اخلويل  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

 
  


 

دع الطالب يستمعوا للجملة أو الكلمة      . جيب أن يستمع الطالب للنموذج قبل أن يكرروه        -١
 مرتني أو ثالث مث يكرروا من بعدك

على املعلم أن حيضر درسه جيدا قبل دخول الصف وأن يتأكد من لفظ كل كلمة بطريقـة                  -٢
         فـاملعلم يعطـي    . اصحيحة من حيث صوامتها وصوائتها وحركتها ومن حيث التنبري أيض

فإذا علّم بطريقة خاطئة فسوف يـصعب عليـه أو   .  ينطقفيماالنموذج اللغوي وهو القدوة     
 .على سواه أن يصحح اخلطأ الذي تعلمه طالبه منه

جيب أن يهتم املعلم بالنطق الصحيح، ليس فيما يتعلق بالفونيمـات القطعيـة فقـط، أي                 -٣
يمات الفوقطعية أيضا، أي النربات والفواصل      بالصوامت والصوائت، بل عليه أن يعين بالفون      

 .واألنغام
جيب على املعلم أن يدرب تالميذه على النطق الصحيح من ناحية وعلى الـتكلم بالـسرعة             -٤

وهذا يعين أنه ال يستحب منه نطق اجلملة بالسرعة البطيئـة غـري             . العادية من ناحية أخرى   
 للجملة وتؤدي إىل إطالة الصوائت القصرية العادية ألن مثل هذه السرعة تضيع التنغيم السليم       

ويتحقق هدف السرعة العادية عن طريق تقـدمي املعلـم          . وجتعل النطق متكلفا غري مألوف    
 .للنموذج بالسرعة العادية ليقتدي به الطالب حني يكررون من بعده

املهارات جيب أن يهتم املعلم بالنطق الصحيح أثناء تدريس املفردات والقواعد والقراءة وسائر      -٥
 .)١(اللغوية

عند تدريس املفردات اجلديدة، حيسن باملعلم أن يلفت نظر طالبه إىل احلروف اليت تكتـب                -٦
واحلروف اليت تكتب ولكنها تتحول إىل أصوات أخـرى         ). ذهبوا(وال تقرأ مثل األلف يف      

                                   
م، ٢٠١١/هـ١٤٣٢إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، الطبعة األوىل،          : فوزانعبد الرمحن بن إبراهيم ال      ) ١(

 .١٥١-١٥٠:  ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ).التفاح(مثل الالم أل التعريف حني تكون متبوعة حبرف مشسي مثل 
 هـذه   وأن يعطـي  ف األصوات العربية اليت يصعب نطقها على طالبـه          على املعلم أن يعر    -٧

 .األصوات اهتماما أكرب ومتارين أكثر من األصوات السهلة
 .على املعلم أن يعاجل صوتا واحدا فقط يف الدرس الواحد -٨
 .على العلم أال خيلط تدريس األصوات بتدريس الكتابة -٩

 ).تعرف، متييز، جتريد(على املعلم أال يغفل شيئا من تدريبات الثالثة  -١٠
على املعلم أال يشرح املخارج والصفات نظريا، بل يكتفي باإلشارة إليها مبـا يـساعد يف                 -١١

 .متييزها
على املعلم أال يقتصر على جمرد التعرف على الصوت ومتييزه عند مساعه، بل جيعـل طالبـه             -١٢

 .ينطقونه، وينتجونه أكثر من جمرد ترديد بعده
 .ه يف حدود الوقت املتاحعلى املعلم أن يقدم درس -١٣
 .على املعلم أن يتذكّر أنه معلم لطالب مبتدئني ال مدرب للمعلمني -١٤

وممن اجلدير بالذكر أن النطق باألصوات العربية أسهل من ذلك يف األصوات اإلجنليزيـة ألن             
األجبدية فالفاء العربية هي الفاء يف مجيع املواقع والظروف، وقل ذلك يف مجيع             . العربية مرنة مطواعا  

: يف مثـل ) سـينا (اإلجنليزية اليت تنطق  ) C(فكيف نفسر النطق املتغاير احلاصل يف حرف        . العربية
Centre و City يف مثــل) كافــا(، وتنطــق :Country  وCompany وكــذلك People 

  ).)knock يف )k(تنطق مثل  وحروف كثرية تكتب وال) F(وحينا آخر) P( حيناPhoneو



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

.  هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه وسـلّم         احلمد
  :وبعد

فإن تعليم األصوات العربية للناطقني بغريها منطلق أساسي يعتمد عليه املتعلم يف تواصله مـع               
وبعد هذه  ... العامل؛ ألن وضوح نطق التعلم لألصوات والكلمات ميكنه من إيصال الرسالة اللغوية           

 حتديات تدريس األصوات العربية للنـاطقني بغريهـا وطـرق           :ولة القصرية مع هذا املوضوع    اجل
  : توصلنا يف هذا البحث إىل النتائج التاليةعالجها
أن تعليم األصوات العربية والتدريب عليها مل يعط حقها يف تعليم اللغة العربية للناطقني               -١

ا البالغة؛ ولعل مـا يـنقص هـؤالء    بغريها خارج الوطن العريب بصفة خاصة مع أمهيته      
 .القائمون على هذا التعليم هو عدم إملامهم بعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغات

ص،   ط،: أن الصوامت اليت تشكّل الصعوبة عادة لدى الناطقني بغري اللغة العربية هي -٢
 . ذثغ، ه، ع، ق،   ،خض، ظ، 

رتباطها يف ميكانيكيـة نطقهـا      أن صعوبة النطق يف بعض الصوامت العربية تعود إىل ا          -٣
 .مبنطقة احللق، وهي منطقة تكاد تكون غري نشطة يف كثري من لغات العامل

أنه ال يكفي لتقومي لسان املتعلم أن ينبه إىل موضع اخلطأ، وال يكتفي باالسـتماع إىل              - -٤
وكـذلك   ال بد من االهتمام البالغ بالتدرب املكثّف واملتواصـل  نولك. النطقيجهازه  

 . طالبه ينطقونه، وينتجونه أكثر من جمرد ترديد بعدهلجيع
أن تعليم األصوات بالطرق احلديثة؛ من خالل التدريبات الثنائية والتسجيالت الصوتية             -٥

  .السليمة يف خمترب اللغة عمدة أساسية يف حمو هذه التحديات



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

  
 كها ملتعلمي العربية من النـاطقني بغريهـا        األصوات الصعبة يف نطقها وإدرا    : ابتسام حسني مجيل  . د

سلسلة (جملة اجلامعة اإلسالمية    .... مفاهيم صوتية وتقنيات تعليمية لتدريس األصوات احللقية واحمللقة       
 .الدراسات اإلنسانية، جملد الثامن عشر، العدد الثاين

 ـ       : إبراهيم حممود جوب  . د اث نـدوة املنظمـة   آفاق تطوير اللغة العربية يف بالد املـسلمني، يف أحب
 .م٢٠٠٢اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية 

 اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي، اخلصائص، الناشر. 
 ا، الطبعة األوىل، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري النا: عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان طقني 
 م٢٠١١/هـ١٤٣٢. 
 - مواكبة اللغة العربية للغة املعلومات      : عباس الصوري .  د  املعجم اآليل منوذجا     يف كتـاب   اللغـة

العربية إىل أين؟، ألحباث الندوة اليت عقدا املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالتعـاون مـع           
 ...البنك اإلسالمي للتنمية

      ا عبد الفتاح حمجوب حممد، تعليم وتعلم األصوات العربية الصعبة لغري الناطقني للمعلم واملـتعلم  
 .م١٩٩٣-١٤١٣جامعة أم القرى، الطبعة الثانية، هـ

     يد سيد أمحد منصورجامعـة امللـك    – املكتبات   شؤونعمادة  / علم اللغة النفسي، الناشر     : عبد ا
 .ه١٤٠٢/م١٩٨٢سعود 

 -    البيـان والتبـيني،   : حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري باجلاحظ          عمرو بن 
 . هـ١٤٢٣: دار ومكتبة اهلالل، بريوت، عام النشر: الناشر

   يبـدو أن  . ١٧٨: م، ص١٩٧٣دار املعـارف  : مصر) األصوات(علم اللغة العام  : كمال حممد بشر
 ناطقي السواحلية مثال ال جيـدون صـعوبة يف هـذه         ألن جتاوزاكمال بشر استخدم كلمة مجيعا      

 . األصوات
   مطابع الفـرزدق التجاريـة   . م، أساليب تدريس اللغة العربية١٩٨٦الطبعة الثانية  : حممد علي اخلويل

 .الرياض
   مطـابع   م، احلياة مع اللغتني الثنائيـة اللغويـة،     ١٩٨٨/هـ١٤٠٨الطبعة األوىل   : حممد علي اخلويل

 . الرياض-الفرزدق التجارية
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  لقم علي علي أمحد. د
  العربية اللغويات مساعد أستاذ

  متيم بين حبوطة اإلنسانية والدراسات العلوم كلية 
 العزيز عبد بن سطام األمري جامعة 

 

 
 إىل الدراسـة  هـذه  ودف ثانية، كلغة وتعليمها العربية اللغة اكتساب البحث هذا يتناول 

 وكـذا  خمتلفـة،  بلـدان  يف بغريها للناطقني العربية تعليم يف العاملية التجارب بعض على الوقوف
  . الكوين اللغة علم معطيات ظل يف العربية لتعليم املستقبلية واآلفاق العربية، تعليم معوقات

 
 يف عاملية جتارب فيه ونعرض بغريها؛ للناطقني العربية تعليم يف العاملية التجارب: األول املبحث 

 والـسودان،  ومـصر،  تـايوان،  (يف بغريها للناطقني العربية لتعليم ومدارس وجامعات مراكز
  .الدراسات خالل من) إفريقيا ودول ونيجرييا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وأملانيا، واهلند، والصني،

 تعتـرض  الـيت  واملشكالت املعوقات أنواع نعرض وفيه العربية؛ تعليم معوقات: الثاين املبحث 
 ومعوقات والنحوية، والداللية كالصرفية لغوية معوقات من ا الناطقني لغري العربية تعليم عملية

 التـدريس  وطرائـق  والثقافيـة  والنفسية والتارخيية كاالجتماعية لغوية وغري وحنوها، الكتابة،
  .لذلك املقترحة احللول مث وحنوها،

 فيه ونعرض الكوين؛ اللغة علم معطيات ظل يف العربية لتعليم املستقبلية اآلفاق: الثالث املبحث 
 العربيـة  عـن  العلـم  هذا قرره وما الكوين، اللغة علم خالل من العربية اللغة عاملية من جانبا

  . ذلك عن نتج وما احلديث العلم يف العربية به متتاز وما ومستقبلها،
 والتوصيات اخلالصة على وتشتمل: اخلامتة.    

   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 هلذا أنواعه بشىت الكبري الدعم إىل احلاجة املوضوع هذا الختيار دعتين اليت األسباب من 
: حبثنا وتوفيقه اهللا حبمد فيها أجنزنا سابقة جتربة يل وكانت عناصرها، جبميع لرؤيةا وتلك اال،
 املشروعات ضمن -٢١٣٠/٠٢/٢٠١٤: الدعم رقم – ا الناطقني لغري العربية لتعليم مقترح
 العزيز عبد بن سطام األمري جامعة -العلمي البحث عمادة -التدريس هيئة ألعضاء املدعومة البحثية

 للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية جملة يف نشره ومت هـ،١٤٣٥/١٤٣٦: اجلامعي للعام –
  .م٢٠١٥ أكتوبر –) ٣١ (العدد – اإلسكندرية فرع األزهر جامعة
 كان ولذا وحمدد؛ واضح مؤسس علمي منهج خالل من إال العربية اكتساب ميكن ال إنه 
 آفاق من نتوقعه وما معوقات، من قابلها وما ية،العامل التجارب على الضوء إلقاء البحث هذا هدف

  .الشريفة اللغة هذه تعليم يف مستقبلية
 

 .موحدة لغوية صيغة إىل وصولًا الناطقني لغري الفصحى العربية اللغة تعليم جيب هنا ومن 
 الكتساا الصحيح والطريق اللغة لتعلم الطبعي املدخل هو الواعي االستماع أنّ شك وال

  ).١٢٩: ١٩٨٧: مقدمته يف (خلدون ابن قال كما» امللكات أبو «فالسمع إنتاجا مث فهما
 حركية عوامل به تقوم الذي للدور وذلك البالغ؛ بالتعقيد يتسم األجنبية اللغة واكتساب

 تعليم زال وما. االعتبار بعني أخذها من بد ال اليت اجلوانب لبعض ونظرا، متعددة ومعرفية ونفسية
  .والتطبيقي النظري الصعيدين على الكبري باالهتمام حيظى ا الناطقني لغري اللغة

 
 التطابق نظرية) Identity Hypothesis (للغةا وتعلم األم اللغة اكتساب أن ترى اليت 

 اللغة تعلم على األم للغة تأثري أي هناك فليس ولذلك، األساس يف متطابقتان عمليتان األجنبية
  .األجنبية

 التباين نظرية )Contrastive Hypothesis( أن اكتساب لغة ثانية يتحدد بصورة وترى 
  .كبرية بفعل األمناط الصوتية واللغوية اخلاصة باللغة األم

  نظرية حتليل األخطاء) Error Analysis Hypothesis (على تأثري وفوهي معنية بالوق 
  التداخل اللغوي النابع من داخل اللغة األجنبية ذاا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  نظرية اجلهاز الضابط)Monitor Theory (بالعالقة بني التعلم وتعىن ،وهي نظرية كراشن 
  . والتعلم املوجه اإلراديشعوري الغري ئيالتلقا

 املرحلية اللغة نظرية )Interlanguage Theory( ا اخلاص نظامها للغة أن وتعين من تعمل 
 اللغة من الكامل التمكن إىل الوصول مرحلة تسبق انتقالية أو مرحلية لغة أا أي، خالله

  .األجنبية
 غالبا اللغوية حياتنا أمور تظل علمي بشكل الظواهر من كثري يف نتحكم الذي الوقت يف إنه 
 تعليم يف فشلنا سبب ومكوناته بأنه املنهج فيه نتهم الذي الوقت ويف. علميال األسلوب عن بعيدة
 علمية، نظرات إىل مستندة علمية مداخل إىل مفتقرا تعليمها يظل ا، الناطقني ولغري ألبنائنا لغتنا
 املعلومات من جمموعة كوا من تعليمها وإىل اللغة إىل النظرة فيه تغريت الذي الوقت ويف

 وأن اللغوية، املهارات من جمموعة إىل يستند لغويا أداء كوا إىل واألكادميية اللغوية رفواملعا
 اللغة إىل النظر يف املتمثل لغتنا لتعليم التقليدي الفلك يف ندور زلنا فما كبري، األمرين بني الفرق

 ومع متكاملًا، لًاك اللغة كون مع تتعارض واليت واملنفصلة، املتوازية الفروع من جمموعة بوصفها
  .علمي منظور دون لغتنا نعلم أننا يؤكد وهوما تراكمية، تكاملية عملية النمواللغوي كون

 اللغة لتعليم مقترح علمي منظور إىل ماسة حاجة يف بأننا القول إىل مدفوعا وجدتين هنا من 
 إىل يستند علمي منظور وجود يف العربية تعليم يف النظر خالله من نعيد بغريها، للناطقني العربية
  .فيها شك ال ومسلمات وأسس وحقائق مبادئ
 خطوات خطت اليت املهمة العاملية التجارب بعض إىل أشري سوف الدراسة هذه يف وإنين 
 إىل وصولًا املعوقات بعض على التغلب كيفية على للوقوف ثانية، كلغة العربية تعليم يف مهمة

  .الكوين اللغة علم معطيات ءضو يف اال هذا يف الرحبة اآلفاق



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

   
 للنـاطقني   بية يف هذا املبحث جتارب عاملية يف مراكز وجامعات ومدارس لتعليم العر           تناول ن
 ونيجرييـا،  ا،وإثيوبي وإندونيسيا، وأملانيا، واهلند، والصني، والسودان، ومصر، تايوان،( يف   بغريها
  :تيةمن خالل الدراسات اآل)  إفريقياودول

 جـي  جني جامعة يف العربية تعليم جتربة فيها تناول) م٢٠٠٩ (تيان تشوان يل غسان دراسة
 أبنـاء  تواجه اليت والصعوبات بغريها، للناطقني العربية تعليم طرائق عن وحتدث تايوان، يف الوطنية
 والتحدث املسموع فهم جماالت من العربية تعلم مراحل خالل عربيةال بغري الناطقني كاألبناء تايوان

 البحث يتطرق وكذلك. اللغوية القدرة لقياس األربعة األساسية العناصر تعد اليت والكتابة والقراءة
 علـى  تـايوان  أبناء وإقبال جي، جني جامعة يف العربية اللغة قسم وضعها اليت التعليمية املناهج إىل

 لغري وتعليمها العربية تعلم مراحل تواجه اليت للصعوبات حلولًا طرح البحث هذا ويف ،العربية تعلم
  . ا الناطقني
 

: حمـورين  خالل من القاهرة جبامعة التربوية الدراسات معهد جتربة) ٢٠١٣ (هريدي، قدمت
 العربيـة  اللغـة  تعليم: والثاين بغريها، للناطقني العربية ةاللغ تعليم يف متخصص معلم إعداد: األول

 العربيـة  اللغـة  تعلـيم  برنامج يواجه ما وتناولت اللغوية، الكفاءة معايري ضوء يف بغريها للناطقني
 املعاصـرة،  التربوية اللغوية األسس ذات املتخصصة املناهج قلة أمهها معوقات، من بغريها للناطقني

 يف اجلنـسيات  وتعـدد  اللغوية، الكفاءة معايري ضوء يف املستوى لتحديد ملقننةا االختبارات وندرة
  .املتخصصة غري املراكز بعض وانتشار املعلمني، لبعض امليدانية اخلربة وقلة الواحد، الفصل
 املتخصصة، اجلهات بني الثقايف للتعاون اتفاقيات املعوقات هذه على للتغلب املركز عقد وقد 
 التـدريس،  طرائق وتنويع اللغوية، الكفاءة معايري وفق االختبارات وتصميم التعليمية، املواد وإعداد

 للتنميـة  ودورات أسبوعية، علمية نقاش حلقات وعقد العمل، وورش الثقافية، الرحالت وتكثيف
  .اال يف املهنية

 
 تعلـيم  يف العاملية إفريقيا جبامعة العربية اللغة معهد جتربة: عن ورقة) ٢٠١٣ (بركات، قدم 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 جمـال  يف العامليـة  إفريقيا جامعة وبرنامج بتجربة التعريف فيها تناول بغريها للناطقني العربية اللغة
 يف النشأة ذمن العربية تعليم برامج مسرية تارخييا الباحث وتتبع ا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم

 يقـدمها  الـيت  املعهد وبرامج واألهداف، والتطور، النشأة عن فتحدث املنصرم؛ القرن سبعينيات
 البحثيـة  العلميـة  منها إصدارات ستة بلغت اليت املعهد وإصدارات بغريها، للناطقني العربية لتعليم
 اإلفريقـي  اإلسالمي املركز منهج: وهي التعليمية، املناهج ومنها بغريها، للناطقني العربية جملة وهي
 بغريهـا،  للناطقني العربية لتعليم العاملية إفريقيا جامعة وسلسلة بغريها، للناطقني العربية اللغة لتعليم

 تعريفـي  كتـاب  اإلصـدارات  وآخر ،)التربوية العلوم كتاب (خاصة ألغراض العربية وسلسلة
  .املعهد وهودليل

 على الضوء تسليط إىل) ٢٠١٥ هونج، تشانج (دراسة هدفت ببكني العربية اللغة كلية جتربة 
 إىل فيهـا  التعلـيم  ينقسم حيث ببكني، العربية اللغة كلية يف العربية اللغة تدريس يف املتبعة الطريقة

 مرحلة، لكل الدراسية املقررات بعرض يقوم مث ومن تكميلية، واألخرى أساسية، إحدامها مرحلتني
 وقـد  التخصصي، والتعليم الفكري التعليم بني العالقات يف اجليدة ةباملعاجل الكلية اهتمام موضحا
 باجلامعـة،  العربية اللغة كلية يف العربية اللغة تعليم منهج فيها تناول حماور، مثانية يف الدراسة جاءت
 والـصينية،  اإلجنليزية من اإلجيايب والنقل التعلم، وطرائق التعلم، ومتطلبات املتبعة، التعلم ومبادئ

 الـدول  مساعدات من واالستفادة املختلفة، التعليم وسائل من واالستفادة الصفية، غري والنشاطات
 عينـات  للدراسة تكن ومل التحليل، دون فقط الوصفي اجلانب على الدراسة اعتمدت وقد العربية،

: بقوله سةالدرا البحث ذيل وقد منها، االستفادة ميكن نتائج هلا تكن مل مث ومن عليها، التطبيق يتم
 ونعـرف  نـسمع  ونرجـوأن  الكلية، يف العربية اللغة تدريس أعمال عن موجز أعاله ذكر وما«

  .»األخرى والتجارب اخلربات من ونستفيد
 عـشرة  مثـاين ) ١٨ (مناهج بني املقارنة إىل هدفت فقد) ٢٠١٥ عامل، صهيب (دراسة أما

 وآداـا؛  العربية اللغة بتدريس متقو جامعة وعشرين مخس) ٢٥ (بني من اهلند مستوى على جامعة
 أربعة إىل التدريس مناهج قسم حيث العربية، اللغة تدريس يف منهجا اجلامعات أفضل الستخالص

  .املدى قصرية واملناهج العصري، واملنهج الوسيط، واملنهج التقليدي، املنهج: هي مناهج
 مناسب فهومنهج بومباي، جامعة مناهج يف متمثلة املناهج أفضل أن إىل الباحث خلص وقد 

 ومنـهج  كـبري،  حـد  إىل ومتزن وممتاز شامل فهومنهج اإلسالمية؛ كراه علي وجامعة ومتوازن،
  .جيد مرتبة يف دهلي جامعة منهج وحل أيضا، مناسب فهومنهج اإلسالمية، امللية اجلامعة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 وهواملنـاهج  رئـيس  سـبب  إىل اجلامعات هذه خرجيي الطالب ضعف الباحث أرجع وقد 
  .املعلمني لدى املطلوبة الكفاءة وجود عدم إىل باإلضافة املتوازنة، وغري الناقصة، الدراسية

 مناسـبة،  دراسية مناهج وتطوير إعداد أجل من املطلوبة جهودهم اللغة أهل يبذل مل أنه كما
 وذلك بتدريسها، املباالة هوعدم األخري السبب وكان املراحل، لكل الطالب ضاع أو مع ومتوافقة

  .اإلجنليزية أو األردية اللغة بواسطة تدرس ألا
 تعلـيم  يف املتبعة املناهج وصف استهدفت بدراسة) ٢٠١٥ وآخرون، اهلدى مفتاح (قام كما

 باسـتخدام  معهـد،  كل يدرسه الذي احملتوى بني املقارنة خالل من املعهدين كال يف العربية اللغة
  .التحليل مث واالستبانة، قابلةوامل امللحوظة خالل من الكيفي الوصفي املنهج
 ا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم نظريات يف املعرفة جمال تثري أا يف الدراسة أمهية وتأيت 

  .الباحث نظر وجهة من ماالنق جامعة يف املكثف العربية اللغة منهج لتطبيق هودافع وكذلك
 مث معهـد،  كل يف املقررة املناهج دماستخ بل جديد، منهج بوضع حبثه يف الباحث يعن ومل 

  .املقرر للكتاب الطالب استيعاب يف نتائجه ذلك على بىن
 والفـصل  األوىل، الـسنة  من األول الدراسي الفصل طالب هي املختارة العينة كانت لذلك

 – ٢٠١٢ الدراسـي  للعـام  أملانيـا  يف الشرقية الدراسات مبعهد الثانية السنة من األول الدراسي
 السنة يف ماالنق إبراهيم موالنا جبامعة املكثف الربنامج وطالب طالبا، ٩٤ عددهم ويبلغ م،٢٠١٣
 الباحـث  يـذكر  ومل واملبتدئـة،  واملتوسطة املتقدمة املرحلة من م٢٠١٣ – ٢٠١٢ للعام األوىل

  .عددهم
 جهاستنتا من كان ما إال اللهم نتائج، إىل منه الواقع توصيف إىل أقرب البحث نتائج وكانت 

 النظريـة  الطريقـة  بـني  جة باملزأو ميتاز أملانيا معهد أن بيد مكثف، بشكل يكونان الربناجمني أن
  .الفصل خارج والتعليم الطالبية، األنشطة وكذلك والتطبيقية،

 مـن  الدراسـة  جيعل وهوما بالعربية، يتكلم من ا حييط ال بيئة يف النموذجان هذان ويبقى 
  .العملية احلياة يف التطبيقي اجلانب غياب حيث مبكان، الصعوبة

 جلعل املنجزة اتمعية والتجارب النظرية البحوث) ٢٠١٤ شيخ، نوح (دراسة وتناولت
 وجـود  الباحث يفترض حيث اإلثيويب، اتمع يف املستقبلية وآفاقها وظيفية، لغة العربية اللغة
 :يف تكمن البحث هذا مثل إلجراء أمهية

 .اإلثيويب اتمع يف العربية للغة التارخيية اجلذور يف ريالنظ البحث أمهية - ١



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 .إثيوبيا يف العربية اللغة لنشر املنجزة التجارب جدية مدى من التحقق -٢
  .هناك وظيفية لغة وجعلها العربية للغة املستقبلية باآلفاق التنبؤ أمهية -٣
  .العربية اللغة انتشار دون حتول اليت العوائق عن مشاة حبوث إلجراء الباحثني أمام اال فتح - ٤

 عدد لكثرة وذلك وثقافتها؛ العربية اللغة لنشر خصبة أرض إثيوبيا أن إىل الباحث خلص وقد
 بعـض  هنـاك  ولكـن  العربية؛ اللغة تعلم على اإلقبال على يساعد مهم وهوعامل ا، املسلمني
 للوصول أكثر فرصا هلم تتيح اليت األوربية اللغات بتعلم األفراد مصلحة ارتباط يف املتمثلة املعوقات

  .الوظائف إىل
  :بالتايل الباحث صى أو الدراسة خالل ومن

 تمعات يف العربية اللغة برامج دعمالعريب الوطن وبني بينها التوأمة خالل من اإلثيوبية ا.  
 لغتهم نشر جبانب فيها أمواهلم واستثمار إليها بالقدوم العرب جتار تشجيع.  
 العربية باللغة اللغوي التواصل بتفعيل وتوعيتهم املساجد حلقات لعلماء دورات زجتهي. 
 اللغة وتعليم الكرمي القرآن تدريس طرق على اإلسالمية واملعاهد األهلية املدارس معلمي تدريب 

  .الشرعية العلوم ومواد العربية
 منـهجا  يضع مل أنه كما عليها، يطبق) الدراسة عينة (بيئة له تكن مل أنه البحث على ويلحظ

  .لذلك
 اإلسـالمية  والدراسـات  العربية اللغة تعليم تناولت فقد) ٢٠١٥ الدين، صالح (دراسة أما

 والدراسات العربية اللغة تعليم قضية عن دراسته خالل الباحث وحتدث نيجرييا، يف اإلجنليزية باللغة
 اللغـة  متعلمي على الطريقة هذه خطورة يتناول وهوحبث اإلجنليزية، باللغة نيجرييا ألهل اإلسالمية

 باللغـة  يتعلمها عندما نفسه املضمون يعطيه وال املتعلم، على مباشرا تأثريا يؤثر إنه حيث العربية،
  .العربية

 وأثر واألحاديث، اآليات بعض على املترتبة املعىن يف املشكالت بعض على الباحث ركز وقد
  .املسلم عقيدة يف ذلك

 يتطـرق  ومل الفكريـة،  الغزوات ضروب من ضرب الطريقة ذه التعليم أن الباحث ورأى
 لـه  تكن مل أنه كما املستخدم، والوعاء املتبعة الوسيلة لقضية تطرق ما بقدر املنهج لقضية البحث

 .التحليلي دون الوصفي املنهج اعتمد وقد حمددة، أدوات وال تطبيقية، عينة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 فقد» اإلفريقية القارة يف العربية اللغة تعليم ربجتا«) ٢٠١٥ وآخرون، الشثري، (دراسة أما
 يف العربيـة  تعلـيم  يف التجارب من عددا وعرضت دولة، ٥٤ تتضمن اليت اإلفريقية القارة تناولت
 العربية املنظمة وجتربة العربية، اللغة تعليم يف السعودية العربية اململكة جهود: وهي اإلفريقية، القارة
 الـدول  وجتربـة  إفريقيـا،  يف مكانتها وتعزيز العربية اللغة نشر يف ودورها لوموالع والثقافة للتربية
 شـرق  يف العربيـة  اللغـة  تعليم ومستقبل وواقع إفريقيا، يف العربية اللغة تعليم يف اإلفريقية العربية

 الـسالم  ةجامع يف العربية اللغة تعليم وجتربة العريب، اإلسالمي للتعليم العامة األمانة وجتربة إفريقيا،
  .إفريقيا جنوب يف

 تتنـاول  مل تنظرييـة  دراسـات  أا عرضها مت واليت املرتبطة الدراسات على امللحوظ ومن 
  .جتريبية بصورة ا الناطقني لغري العربية تعليم موضوع



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 

   
 لغـري  العربيـة  تعليم عملية تعترض اليت التواملشك املعوقات ألنواع نعرض املبحث هذا يف 

 وغـري  وحنوهـا،  الكتابة، ومعوقات والنحوية والداللية كالصرفية لغوية معوقات من ا، الناطقني
 اللغات أغزر العربية إذ وحنوذلك؛ التدريس وطرائق والثقافية والنفسية والتارخيية كاالجتماعية لغوية

 يف وتتشعب. واأللفاظ واجلمل الكلمات ثرية فهي الصياغة،و التأليف طيعة وهي مادا، حيث من
 العمل فأضحى والتدريبات، واألناشيد والقراءة كاحملفوظات لغوية أمناط عدة إىل األساسية مراحلها

 تدريسها يف املتبعة األساليب يف الصعوبة تكمن هنا ومن تعليمها يف سيما ال ضروريا تيسريها على
  ). ١٩٦٧ احلديدي،( .فيها ال

 يف تفيـد  طـرق  جمموعة إىل وجيز وقت يف والبحث الدراسة خالل من الوصول ونستطيع 
 املعـروف  فمن التعلم؛ أثناء يف فيها حييا اليت وبيئته سنه حيث من املتعلم طبيعة فيها نراعي تعليمها

 األرديـة  تعلـم  عليـه  يسهل عربية بيئة يف يعيش فالذي تعلمها يسهل األم للغة املشاة اللغة أن
  .تعلمها أراد إذا الصينة اللغة عليه تصعب بينما والفارسية

 العمليـة  عناصر من عنصر كل يف شديدة معاناة يعاين بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم إن 
 أهم ولعل تعلمها، على إقدامه وعند أثناء يف مشكالت عدة العربية دارس ويواجه تقريبا، التعليمية

 لتحويـل  يسعى فقد األم؛ بلغته – بلغة ينطق فرد كأي – للغاية متأثر أنه نظرنا يف املشكالت هذه
 عدة جيمع أو العربية، إىل لغته يف معروف صوت أو تركيب كنقل العربية إىل اللغوية األمور بعض

 مـتعلم  يواجهها اليت املعوقات هذه تقسيم ميكننا هنا ومن األم لغته، يف كلمات نسق على كلمات
  :املعوقات من نوعني إىل ةالعربي

 
 والنحوية والداللية والصرفية كتابية وأنظمتها وخصائصها اللغة بطبيعة املتعلقة املعوقات وهي
  .اجلملة وتكوين النحوي التداخل ومشكلة املعرفة، األداة ومشكلة الكتابة، كمعوقات وحنوذلك
 

 والثقافيـة  والنفسية والتارخيية االجتماعية كالنواحي اللغة بطبيعة لقتتع ال اليت املعوقات وهي



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 طرق مشكالت أيضا حتتها يندرج وقد اللغة، تعليم يف مباشرة هلا تأثري ال مشكالت وهي. وحنوها
  .التدريس

 
 إذ عربية، بلدان إىل بيةالعر اللغة تعلم إرادته عند الطالب تواجه اليت املعوقات أبرز من ولعلها

 أماكن داخل الثقافات تعدد يف مشكلة جيد حيث العريب؛ اتمع داخل املعوقات من لكثري يتعرض
  .املتعلمني من الرافني اجتاهات اختالف وكذا الدراسة،

 حلـه  عنـد  اخلطأ منه يقع فقد الثانية، اللغة أصحاب مع الدمج ملشكلة يتعرض فإنه كذلك 
 يستخدم وقد وسخرية، استغراب نظرات األحيان بعض يف فيجد خطأ اللفظة طقفين شفوي لسؤال
  .اجلمل هذه فيه تساق الذي السياق معرفة عليه حيتم مما سياقها؛ غري يف املصطلحات بعض

 إىل حاجة فهويف اتمع، وتقاليد عادات مع التأقلم كيفية وهي مهمة مشكلة توجد كذلك 
 أصـحاا،  مـع  التواصل نقطة على ليقف السائد بيئتها فكر وفهم تعلمة،امل اللغة طبيعة مع التوافق

 بـاختالف  اتمـع  أفراد بني واحلديث اخلطاب وطرق أساليب معرفة إىل ملحة حاجة هويف كما
 فيعرف العريب واتمع البيئة حضارة معرفة مشكلة على التغلب من له بد وال وجنسهم، أعمارهم

  ).١٩٧٦ لطفي، (.وطبيعتهم حضارم معامل
 

 كالدافع بالطبع لغوية غري وهي الفردية للفروق ختضع النفسية املعوقات إن: نقول أن نستطيع 
 غري أخرى للغة التعليمية العملية ممارسته حني املتعلم وجناح تفوق يف عظمى وهوذوأمهية حنوالتعلم،

 يف اليوميـة  احلياة تتطلبه ما لقضاء اللغة استخدام على املتعلم حرص أيضا الدوافع هذه ومن لغته،
 أحد يف اإلخفاق إن وطبيعته، وثقافته بيئته وفق آلخر شخص من خمتلفة وهي الثانية، اللغة تعلم بيئة
  .النفسية املعوقات ضمن كبرية مشكلة يعد الدوافع هذه

 تكامليـة  اندماجيـة  افـع دو: أحدها: نوعني على اللغة حنوتعلم النفسية الدوافع فإن أيضا 
 الثانيـة  اللغة تعلم إىل الدافع فيها يكون التكاملية االندماجية فالدوافع مادية؛ نفعية دوافع: وثانيهما
 هـذه  فـإن  الغالب ويف. معهم احلياة على احلرص وكذلك اللغة أصحاب مع االندماج منه اهلدف
  .املسلمني من بغريها الناطقني العربية متعلمي من أكثر تكون الدوافع
 وظيفـة  أو شـهادة  على كحصول املعني اهلدف كتحقيق املادية النفعية للدوافع بالنسبة أما 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  ).١٩٦٧ احلريري،. ( الثانية اللغة تعلم إىل هوالدافع اليت وعمل
 الـتعلم  عمليـة  يف األقـوى  هي التكاملية االندماجية الدوافع أن دراسات عدة قررت وقد 
 أن أثبتت دراسات هناك أن غري ويتقمصها، باللغة الناطق شخصية بدور وميق هذه واحلالة فاملتعلم

  ).١٩٦٧ احلريري،.( واللغة اهلدف وطبيعة املتعلمني نوعية إىل كبرية بدرجة يرجع األمر
 اجتماعيّـا،  املكتسبة املعرفة: هي» جويناف وارد «يقول كما فالثقافة الثقافية؛ املعوقات أما 

  . األمور من كثري يف بينها فيما ختتلف الشعوب إن حيث آلخر، جمتمع من خمتلفة والثقافات
 درجة وتقل أيضا، كبريا الثقايف االختالف كان الشعوب تلك بني كبري اختالف حدث وإذا 

  .الثانية اللغة تعلم من أساس جزء والثقافة. لذلك تبعا االختالف
 أركان من أساس ركن ومهوهم وأفراحهم وعادام وتطلعام وتقاليدهم اللغة أهل ثقافة إن 

  .واحملادثة واالستماع والقراءة الكتابة وهي اللغة، لتعلم األربع املهارات إتقان إىل يضاف اللغة تعلم
 معيـشتهم  أسـلوب  معرفة دون ما لغة تعلم سهلًا يعد مل أنه الباحثني لدى مقررا أصبح لقد 
 عـدم  إىل ترجع اليت الترمجة مشكالت من كثريا جند هنا ومن وأفكارهم؛ واجتاهام حيام وأمناط

  . الدينية بالنواحي املتعلقة املفاهيم بعض سيما ال اللغة، أهل ثقافة على الوقوف
 والثقافـة  فاللغـة  مكتملـة؛  لغة إىل للوصول مهما أمرا اللغة مع الثقافة تدريس أصبح لقد 
 مراعاـا  ينبغي اليت األسس من أضحى فقد ،الثقافة جانب إغفال جيوز وال واحدة، لعملة وجهان

  .بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم كتب يف
 يفـصله  يكاد بشكل الثقايف اجلانب املؤلفني بعض جتاهل إىل) ٢٠٠٠ اخلصاونة، (أشار وقد 

 املوضـوعات  يعطي أن العربية معلم على يتوجب إنه: نقول هنا ومن. اإلسالمية العربية الثقافة عن
  .وزنا ثقافيةال


 

 واملقـررات  املناهج هذه بقاء يف وتكمن واخلطط، واملقررات املناهج حيث من: األول اجلانب 
 تعلـيم  ميـدان  يف ال اليـوم،  نعيشها اليت التغريات يواكب تطوير وال تعديل غري من والكتب
. ( واملعلومـات  االتصال ميادين وخباصة احلياة، ميادين معظم يف بل وحسب، األجنبية اللغات
  ).٢٠٠٣ العناين،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 املقرر، والكتاب باملنهج التدريس طريقة ترتبط حيث التدريس طرائق حيث من: الثاين اجلانب 
 الطريقـة  على بنيت املناهج هذه وأن املنهج، متثل اليت الوحيدة اللغوية هواملادة املقرر فالكتاب
 بغريهـا  للنـاطقني  العربيـة  اللغة تعليم برامج أن) ٢٠٠٠ (طعيمة ويعتقد الشفهية، السمعية

 علـى  القـائمني  من كثريا بأن العلم مع الطريقة، هذه من التخلص صعوبة يف تكمن مشكلتها
 توجد وأنه املنشود، اهلدف حتقق بأساليب تغري وأن تستبدل أن جيب بأنه يؤمنون الربامج تلك

  . مستحيلة تكون تكاد بل الطريقة هذه من التخلص يف صعوبة
 واملاديـة  الفنيـة  املعوقـات  مـن  جمموعة توجد حيث املعلم إعداد حيث من: الثالث اجلانب 

 يـرتبط  ما منها املشكالت وهذه ا؛ الناطقني لغري العربية اللغة معلم تواجه والعلمية واإلدارية
 ومنـها  هلم، املقدمة واملناهج باملصادر يتعلق وما واملعلمني، بالطالب يتعلق ما ومنها تذةباألسا

  :يأيت فيما تلخيصها وميكن واملمارسة، العمل وجماالت بالتطبيق، يرتبط ما
o ا الناطقني لغري العربية تعليم أن: أوال ا يعداللغـة  بعلـم  ومرتبطًا متعلقًا يزال ال ميدان 

 ال هذا أن شك وال الغرب، يف األجنبية اللغات تعليم مبجال يتعلق ما سيما ال التطبيقي،
  .طبعي هوأمر بل بذاته مشكلة يعد

o عليه االعتماد يصح ال األجنبية اللغات تعليم يف الغربية الدول يف املختصون يقدمه ما إن 
 بعضهاو تعديل، إىل حاجة ويف تطبيقها ميكن ال املقدمة النظريات هذه بعض ألن وحده؛
  ) ٢٠٠٣ العناين،. (تطبيقه ميكن اآلخر

o اللملـتحقني  واهلـديف  والتخصصي الثقايف ت التفأو املعوقات تلك من أن شك ال: ثاني 
  .العربية اللغة معلمي إعداد بربامج

o ا الناطقني لغري العربية اللغة معلمي إعداد برامج من كثري يف توجد: ثالثًا واسـعة  فجوة 
 يقـدم  مما االستفادة مدى من ويقلل يؤثر أن شأنه من بدوره وهذا ية،والنظر التطبيق بني
  . الربامج هذه يف ونفسية لغوية وآراء مواد من

o اا الناطقني لغري العربية معلمي تأهيل برامج يف املعلمني غالبية أن املعروف من: رابع هم 
 اإلجنليزيـة،  اللغة اصةوخب األجنبية باللغات يكتب ما قراءة على يقدرون فال أحاديواللغة؛

  .ترمجة أو تأليفًا بالعربية يكتب ما على يعتمدون وإمنا
o امـا  ألن األجنبية؛ اللغات من العربية اللغة إىل نقل ما ومتحيص نقد يصعب أنه: خامس 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 حـني  يف وحتليلها العلمية املادة مجع على املبنية العلمية البحوث هي ومتحيصه نقده ميكن
  .املناهج إعداد يف وآراء ومقاالت كتبا يكون يعدوأن ال لعربيةا إىل املنقول نرى

o املمـوس  واقع إىل تعلموه ما لتحويل املتخصصني لئك ألو الفرص منح عدم إن: سادس 
  .واملهنية الوظيفية املعوقات من يعد وظيفتهم ممارسة مع

o اا: سابعاملـواد  تلك وخباصة ،الدارسني هلؤالء املقدمة املواد بعض بني ارتباطًا جند ال أيض 
  ).١٩٩١ العايل، (مباشرا ارتباطًا ببعضها ترتبط ال اليت

 الـصوتية  النـواحي  يف أنظمـة  من اللغة بطبيعة متعلقة اللغة معوقات 
  :يأيت فيما ونوضحها والكتابية والداللية والنحوية والصرفية

 الشخـصية  التجربة على ائل األو لعربيةا وعلماء التجويد علماء اعتمد 
 واالنفجـار  امللحوظ العلمي التقدم رغم على ودراسته، اللغوي الصوت فهم يف الذاتية وامللحوظة

 واألجهـزة  التقنيـات  على تعتمد اليت اجلديدة الوسائل األصوات علماء أعطى بدوره الذي املعريف
  .احلديث الصويت الدرس يف األمهية اتذ الوسائل من الوسيلة هذه تزال ال فإنه احلديثة؛


 

 واحلاء العني: مها حلقيني صوتني .  
 واهلمزة اهلاء: مها احلنجرة من صوتني.  
 والغني اخلاء: مها مطبقني صوتني.  
 والظاء والطاء والضاد الصاد: املطبقة واتاألص.  

 يواجهون العربية متعلمي معظم فإن لذلك األصوات، تلك العامل لغات من كثري يف توجد فال
  .احلروف هذه تعلم يف صعوبة

 

 الكسرة الفتحة، الضمة،: القصرية احلركات .  
 والياء واأللف الواو: الطويلة احلركات.  

 وذلك آلخر، شخص من متفاوتة العربية تعلم يف عائقا تشكل اليت الصعوبات هذه أن وجند 
  .والشخصية واللغوية التعليمية العوامل من لعدد بالضرورة تبعا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يعود األخطاء ذه األجنيب املتعلم وقوع أن) ١٩٩٢ الراجحي، (التطبيقية اللغة علماء ويرى 
 واإليقـاع،  والتنغيم النرب، ومواضع الصوتية، والتجمعات صوات،األ خمارج يف اللغتني اختالف إىل

 هذه أن نلحظ املتعلم ا يتحدث اليت األم اللغة لطبيعة تبعا فإنه ذلك على وبناء النطقية، والعادات
 هناك كانت فإذا وعليه آخر، إىل شخص من ختتلف فهي األشخاص؛ مجيع يف مطردة غري األخطاء
  .نطقها أثناء يف صعوبة جيد ال فإنه الثانية، اللغة يف أحرفًا تشابه األم املتعلم لغة يف أحرف
 والثـاء،  والتـاء،  الباء،: (أصوات تعلم يف الصعوبة يواجه ال اإلجنليزية باللغة املتحدث فمثلًا 
 غـري ) والالم والنون، وامليم، والكاف، والزاي، والشني، والسني، والراء، والذال، والدال، واجليم،

 والضاد، كالصاد، املطبقة واألصوات واحلاء كالعني احللقية األصوات بعض يتعلم أن عليه يشق أنه
  . األم لغته يف خمارجها تستعمل ال األصوات هذه ألن والظاء؛ والطاء،
: الطويلـة  احلركات نطقهم عند املعوقات بعض عام بوجه روبية األو متحدثواللغات يواجه 

 فإنـه ) مطـار  (كلمـة  مثل كلمة يف احلركات هذه كانت إذا سيما ال) والياء واأللف، الواو،(
 التشابه ملدى تبعا وذلك وآسيا أفريقيا يف األخرى ناطقواللغات ذلك يف يقع كما ،)مطر (سينطقها

  .وهكذا ،)اخلاء (صوت األملانية اللغة ويف) القاف (صوت الفارسية اللغة ففي األصوات؛ يف
 النطـق  لعـادة  تبعـا  وذلك احلروف بعض املتعلم يبدل حينما تعقيدا أكثر املشكلة وتصبح 

 يبدل اإلجنليزية باللغة الناطقني من العربية متعلم جند املثال سبيل وعلى األصلية؛ اللغة يف واختالفها
 باللغـة  النـاطقني  من العربية متعلم كذلك دامر،: فيقول ضامر كلمة نطق عند دالًا الضاد حرف
  . وهكذا رزي، رضي يف فيقول زايا الضاد يبدل التركية
 جيدون الغالب يف فإم والكبار الطفولة مراحل جتاوزا ممن الثانية اللغة متعلمي أن واملعروف 
 لغتـه  يف احلروف هذه انعدام بسبب اهلدف، اللغة يف املعينة األصوات بعض مع التعامل يف صعوبة
 اللغـة  يف عليـه  الذي غري خمتلفة بطريقة تنطق لكنها األم لغته يف األحرف هذه تكون ولرمبا األم،

  ).٢٠١١ شادي،. (اهلدف
 العربية بغري للناطقني الصوتية، املعوقات معاجلة سهل غري أنه) ١٩٩٩ (الشايب فوزي يعتقد 

 األم لغتـه  ألصوات مناسبا وقالبا شكلًا واختذ تكون، قد الصويت فجهازهم املتأخرة؛ مراحلهم يف
  .لتهطفو يف اكتسبه وما

 مـن  متقدمـة  مرحلة يف األصوات تعلّم املستحيل من ليس أنه) ٢٠١١ (أمحد مسية وترى 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 الصحيح النطق على التعود يستطيع فاملتعلم فشيئًا؛ شيئًا الصعوبة تقل والتكرار املعايشة ومع العمر،
  .األقل على الصحيح من القريب أو

 نسمع أن جيب أصحاا نطق من األقرب هي بطريقة األجنبية اللغة نطق على نتعود لكي إنه 
 املـتعلم  معرفـة  بعد تأيت بالصوت وربطه املعىن معرفة مرحلة إن: نقول هنا ومن األصوات، ونقلد

  .ذاته للصوت
 

 بني العالقة فهوينظم اجلملة؛ عناصر بني الكائن واالرتباط والعالقة بالصلة النحويعىن علم إن 
 الصرف؛ النحوعن النحووال عن بنفسه الصرف يستقل وال ومكوناته، وأجزائه التركيب مكونات

  . اآلخر دون من أحدمها فهم نستطيع وال اآلخر، عن أحدمها يستغين ال شقيقان فهما
 املـشكالت  أن نقرر فإننا والصرف؛ النحو علمي بني العالقة هذه من ذكره تقدم ما وعلى 
  .بغريها الناطقون متعلموالعربية يعانيها اليت التصريفية تاملشكال عن كثريا ختتلف ال النحوية
 املـشكالت  مـع  بدورها تتشابه النحوية املشكالت معاجلة طرق أن) ٢٠٠٤ نصر، (ويري 

  . كبرية بدرجة التصريفية
 يعتـده  مل بـشكل  العربيـة  يف اجلمـل  بعـض  كتابـة  النحوية املشكالت أبرز من ولعل 

 فـسيكفيكهم، : (مثـل  احلـروف  متصلة كلمة صورة يف مكتوبة لةمج مثلًا فنجد متعلموالعربية؛
 خمتلفـة  أمنـاط  ووجـود  العربية، يف العدد نظام وتشعب والتعريف التنكري وقضية ،)أنلزمكموها

 العربيـة  اجلملة بنية فإن كذلك والتأنيث، التذكري ومشكلة مساا، من وهومسة العربية يف للمطابقة
 أبـرز  مـن  تعد اليت املساعدة األفعال من املثال سبيل على خالية هيف اللغات؛ من كثري عن خمتلفة

  . اللغات تعلم يف املعوقات
 العربيـة  يف والتأخري التقدمي فيقع اجلملة، عناصر بني الترتيب مرونة أيضا املعوقات هذه ومن 
 يف لـه  نظري وال فيها الدائرة وهوقطب العربية به متتاز الذي واإلعراب ومعان، أهداف وله كثريا،
 متعلمـي  لغـات  يف معهودة هي عما العربية يف وترتيبها الكلمات مواقع واختالف العامل، لغات
  . العربية

 
 التطبيق وترك النحوية، القواعد بوعورة الدارسني شعور يف اللغوية املعوقات جنمل أن نستطيع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مـن  كـثري  يف يوجد وال الدراسي، مقرره بإاء هالنشغال نظرا املعلمني؛ قبل من األحيان بعض يف
 مـتعلم  علـى  جيب اليت القواعد كثرة فإن كذلك والقراءة، بالتعبري النحوية القاعدة ربط األحيان
 اسـتفادة  توجد ال أنه كما وحنوذلك، حوارية سياقات يف وتفعيلها تطبيقها بدون معرفتها العربية

 إىل ويـضاف  اللغوية، واملختربات الصوتية كالتسجيالت احلديثة التقنيات من املرضي الوجه على
  .واالجتماعية النفسية األحوال وكذا العربية متعلمي بني الفردية الفروق وجود ذلك

 
 التـركييب،  النحوي والدرس الصويت الدرس وهويتوسط الكلمة، بنية بدراسة الصرف يعىن 
 ال إذ تعلمها؛ يف صعوبة إىل يؤدي وهذا اشتقاقية، متصرفة لغة فهي الفريد؛ الصريف بنظامها وتتميز
 الشائكة القضايا بعض وجود يف التصريفية الصعوبات جنمل ولعلنا اللغات، من كثري يف ذلك يتوافر

 اجلمـع  وكيفية والفعل املصدر بني والفرق الصريف وامليزان كاالشتقاق متعلموالعربية يعدها مل اليت
 التفريعـات  كثـرة  عليـه  يترتب وهوما الصرف، وقضايا مسائل وتعدد وتشعب وكثرة والتثنية،

 بني أحيانا اللبس ووقوع بينهما، املعروفة للعالقة نظرا والصرف؛ النحو أبواب وتداخل والقواعد،
 املطـردة،  الـصرفية  القواعـد  عـن  يشذ ما وكثرة مطردة، قاعدة له هوقياس وما هومسموع ما

 علـى  العربيـة  متعلمي وتعويل الصرفية، املسائل من كثري فهم على تيةالصو الصعوبات وانعكاس
 الـربامج  معظـم  فإن كذلك اللفظ، يف وتأثريه املعىن بعد مراعاة دون اللفظي أو البنيوي الشكل
 أثنـاء  يف والعلمية والنفسية التربوية املعايري تراع مل العربية تعليم كتب يف التعليمية واملواد الصرفية
  .التأليف
 وهـي  املتبعـة،  هـي  التدريس يف التقليدية الطرق تزال ال أنه) ٢٠١١ شادي، ( حلظ وقد 
  . بالعربية للناطقني الصرف تدريس برامج يف املذكورة نفسها

 
 ملتعلمي صعوبة تشكل الكلمات وكثرة املعىن فتعدد ومبانيها، معانيها يف ثرية لغة العربية 
 العربية املعاجم يف البحث طرق اختالف يف واملعجمية الداللية املشكالت إمجال وميكن ة،العربي

 وهوما الداللة، وتنوع الواحدة للكلمة املعىن وتعدد وتنوعها، العربية الكلمات وكثرة وصعوبتها،
 بعض فهم وصعوبة ااز، إىل احلقيقة من الكلمات من كثري وانتقال اللفظي، باملشترك يعرف

 بعض وحفظ والوظيفية، االتصالية اجلوانب فيها تراعي ال اليت القواعد عموم نتيجة الكلمات



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 اللغة بني اللغوية والفروق السياق، عن معزولة قوائم يف وضعها طريق عن الكلمات العربية متعلمي
 يف ويصح ية،العرب يف اخلال غري مثلًا العم فنجد اللبس، يف العربية متعلمي توقع اهلدف واللغة األم

 االعتماد نتيجة األم اللغة من املعاين استعمال وكذلك عليهما،) Uncle (كلمة إطالق اإلجنليزية
 للغة االجتماعية املعاين يف يؤثر الذي الثقايف اجلانب وإغفال املعجمي باملعىن واالكتفاء الترمجة، على

  .اهلدف
 

 
 كتابـة  إىل بعد لنصل أوال احلروف بكتابة نبدأ هوأن الكتابة مشكلة عالج إن: نقول أن نستطيع 
  .)٢٠١١ مسية،. (العربية يف الكتابة لتعلم املثلى الطريقة هي فهذه الكلمة،

 
 إىل حنتاج ا الناطقني لغري العربية تعلم يف الصوتية املعوقات حلل سعيا إنه: نقول أن نستطيع 
 حنتـاج  العربية للغة الصوتية واألنظمة العربية ملتعلمي األم للغة الصوتية األنظمة بني الفروق توضيح

 مـن  بد ال كذلك الواضح، املعىن وذات الشائعة الكلمات واستخدام التقابلي، املنهج استخدام إىل
 يف الطالب فيبدأ وتقدميها؛ األصوات عرض عند فاألصعب عبالص إىل فالسهل األسهل من البداية
 والقصرية، الطويلة احلركة وتوضيح الصائتة األصوات مث احللقية مث املطبقة مث الصامتة احلروف تعلم

 بـالفرق  والعنايـة  والنظـائر،  املتشاات بني الفروق لتوضيح والتدريبات التمرينات واستخدام
 الوجـه  حبركـات  فاالسـتعانة  والتعليم؛ النطق أثناء يف اجلسد لغة مواستخدا الوظيفي، الفونيمي

 ).٢٠١١ مسية،. (كبرية أمهية له اليدين وحركات واإلشارات
 

 القواعـد  مـن  اإلقـالل  إىل حنتـاج  ذلك ولتحقيق واللحن، اخلطأ من اللسان النحويعصم
 أسـلوب  وتبـسيط  التعقيـد  عن والبعد والتمرينات، ريباتالتد وكثرة واختصارها، والتعريفات

  ).٢٠١١ مسية،. (القواعد تدريس عند اللغة وروح ظل ومراعاة العرض،
 

 إمهاله بدرجة ما يف برامج تعليم اللغة        حظ نل وإننا ، هام يف حياة اإلنسان    ستماع السماع واال 
 بيـان   مع لطالب، بتهيئة ا  صي أولغ مهارة االستماع فإنين     ولكي نصل مبتعلم العربية ليب    . العربية؛
 كان هدف الـدرس     وإذا ، على اهلدف منها   والوقوف ، والفقرات اليت يستمعون إليها    جلملطبيعة ا 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ننمي قدرة ومهارة ما معقدة بعض الشيء فعلينا بالقراءة املتأنية البطيئة للمادة املراد االستماع              وأنه
 من ال بد   كذلك ، من عرض املادة بأسلوب متالئم مع هدف املرجو        بدأنه ال    إليها؛ مبعىن    صغاءواإل

إثراء حماضرة االستماع؛ إذ ينبغي أن تطرح بعض األسئلة يناقش فيها املعلم طالبه فيما استمعوا إليه              
 مراعاة أن تكون هذه األسئلة متعلقة باهلدف الذي يرمي إليـه            مع وعات،من فقرات ومجل وموض   

 أداء املتعلمني؛ وذلك ليقف علـى مـدى اسـتيعام           يقوم على املعلم أن     مث ،اع االستم ضوعمو
 التدرب بسهولة   بية ينبغي توفري املواد اليسرية اليت يستطيع من خالهلا متعلمي العر          وبداية ،وتقدمهم

ويسر على االستماع؛ ألنه ال ميكن للطالب الكتابة والقراءة أثنـاء دروس االسـتماع خاصـة يف      
 مث ينبغي أن نوفر هلم مواد يسرية يستطيعون من خالهلا التـدرب     ومن األوىل،ات واألسابيع   املستوي

  .على االستماع
 ذلك مما يسهل مهمة االسـتماع ملتعلمـي          ولعل استخدام اخلرائط والصور والرسوم وغري     

كـن أن    الرسوم ومي  ه تطرح عليهم بعض األسئلة اليت تتعلق ذ       مث هلم هذه األشياء     رضالعربية؛ فتع 
 حـصيلتهم  وضعف ، لقلة ما لديهم من ثروة لفظيةنظرانقبل منهم اإلمياء واإلشارة يف تلك احلالة؛        

 الـذي يرمـي إىل      ملكثف ينصح بتجربة ما يسمى باالستماع ا      كذلك ، املفردات واجلمل وقتئذ   يف
اءة املكثفة؛   بالقر وهوشبيه ،مترين الطالب وتدريبهم على االستماع لبعض الفقرات واجلمل اللغوية        

  . وأساس من برنامج تعليم العربيةمهمويعد االستماع املكثف جزء 
 قدرة املتعلمني اجلدد للغـة      وينمي فه خرى؛ إن هذا االستماع املكثف له بعض األهداف األ       

 أن االسـتماع املكثـف   كما ،على أن يستوعبوا حمتوى النص املسموع بطريقة مباشرة غري معقدة     
  .ملوسع يف أنه ال ميكن تطبيقه على متعلمي اللغة إال بإشراف املعلم مباشرةخيتلف عن االستماع ا

 
 ملعلـم  يكون وهوأن السابقة، باملعوقات عالقة له قيما حلًا) ٢٠٠٥ عوين، (دراسة عرضت 

 يـستطيع  حىت خمرجا؛ العريب الصوت وصفات مبخارج تفصيلية ومعرفة كبري إملام األول املستوى
 مـن  املتلقـي  متكـن  أداء بكيفية العربية ملتعلمي العربية األصوات بتوصيل يقوم أن عالية كفاءةب

 وميكـن  احلـرف،  مـن  غـريه  عن به ليتميز وخمرجه احلرف صفة تراعي بطريقة اجليد االستماع
 النطق عند الصويت اجلهاز تظهر اليت والصور بالرسومات مفردة للحروف النطق أثناء يف االستعانة

  . احلرفب
 األول املستوى يف سيما وال املكثف والتركيز الشديد االهتمام إىل أيضا الدراسة هذه ودعت 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 وتوظف اللغات مركز خمتربات تستخدم أن بد ال األثناء هذه ويف واالستماع؛ الترديد مهاريت على
 الدارسـني  كفاءة تتحقق معه الذي الوجه على املسألة هذه يف األهم بدورها لتقوم الصوتية املعامل
  . األول املستوى اية مع وأدائهم الطلبة حالة تعكس بدورها واليت

 آذان تعويـد  علـى  التأكيـد  على قائمة التدريس خطة تكون بأن الدراسة هذه نادت كما 
 آلـة  أو املـدرس  مـن  مباشرة خمتلفة، صوتية بتشكيالت العربية لألصوات االستماع على الطلبة

  . السن يف كبري أو صغري امرأة، أو رجل بصوت التسجيل،
 قـضيتني  تدرس فال املدروس؛ التدرج مبدأ على فهومبين الصوت قضايا مشكالت حل أما 

 واسـتيعاب  فهـم  مـن  االنتهاء بعد إال آخر إىل موضوع من ننتقل وال واحد، وقت يف صوتيتني
  .األول املوضوع

 القواعـد  بعض اتباع من بد ال األول املستوى منذ الصوت مشكالت حل على يساعد ومما 
 يف املتشابه األصوات وتقدمي بعناية، املفردات واختيار واملد، اللني حروف مع الصوت كربط اآلتية
 . للنص الصحيحة الصوتية القراءة مث ومن واملخرج، والصفة الرسم
 ال املهـارة  هذه ولتحقيق والتحدث واملناقشة التعبري على العربية متعلم قدرة فهي احملادثة أما 

 الكـايف  الوقـت  وإعطائه املعلم، من حديثًا هواألكثر ليكون التحدث؛ يف الطالب إشراك من بد
 مـن  الطـالب  إفـادة  مدى ومراقبة االنتهاء، بعد أخطائه يف يناقش مث مقاطعته، دون واملناسب

 الطالـب  طـاء إع ينبغي كما املثال، سبيل على السبورة على املعلم دوا اليت املكتوبة امللحوظات
 زائـدا  اهتماما املعلم ويعطيه وهوجالس، يتحدث كأن والنقاش احلديث أثناء يف احلرية من مزيدا
 ألن يقـف؛  أن عليـه  بل الطالب، حديث أثناء يف املدرس جيلس فال احلوار؛ يف احليوية له ليوفر

  .بالفتور ويصيبه ويضعفه حيويته احلوار يفقد الكرسي على املدرس جلوس



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

   
 سلبية نقطة يشكل ذاته حبد وهذا نسبيا قليلة العربية بعاملية املهتمة الدراسات أن من انطالقًا 

 مـن  يتـضح  النقص هذا خطر إن حيث اإلسالمية؛ الشريعة ودراسات العربية الدراسات جمال يف
 هنـا  ولعلنـا  ومستقبلها؛ العربية اللغة بشأن واملغالطات األخطاء من حتمل اليت راساتالد خالل
 العلميـة  املعطيـات  على بناء املتوقع العربية مستقبل عن احلديث دائرة إىل والولوج التنبيه حناول

 نظرا العامل هذا يف احلية اللغات ستسود اللغة هذه أن إىل معظمها يف تشري اليت التخصصية والبحثية
 خمأو يثري وهوما وغريها، والصينية والفرنسية كاإلنكليزية اللغات بقية يصيب الذي اخلطري للتراجع

 حىت. اللغات ذه املختربية العلمية واحلقائق املعلومات حفظ من التخصصات خمتلف يف العلماء ف
 لغـرض  للحفـظ  ملعـدة ا معلوماا توثق أخذت احلساسة التخصصية العلمية املراكز من كثريا إن

 والتارخيية القرآنية احلقائق هذه توافر أن هنا يهمنا وما العربية، باللغة مستقبلًا فيها البحث استئناف
 علـى  دليـل  خـري  هلي ولغته، القرآن بني التالزم عالقة ومستقبل مكانة حول املعاصرة والبحثية
  .حلضاريةا احلركة يف املستقبلي تأثريها ومدى العربية اللغة مستقبل
 عامـا،  ثالثني منذ بدأت بوادره أن رغم على م،٢٠٠٣ عام الكوين اللغة علم إقرار مت فقد 
  .لندن جامعة يف أستاذًا وهويعمل الشربيين، سعيد/ الدكتور فيه يتخصص مسلم ل أو وكان
 هـذه  يف النحوي النظام مقارنة خالل من واحد آن يف جمتمعة العامل لغات العلم هذا يدرس 

 لغـةٍ  كلّ مفردات احندرت لغة أي من وينظر واألفعال، واألمساء والصفات الظواهر ملعرفة لغاتال
  .الكون لغات وباقي العربية اللغة بني اجلينية العالقة يدرس الذي الوراثي، اللغة علم خالل من

 أصـحاب  قرر كما العلم، هذا يف بالغ أثر له مثيل ال الذي الصويت ونسجه الكرمي وللقرآن 
  . املعلومات حفظ يف اعتمادها ومت اللغات، أم هي العربية أن العلم هذا

 يـات  حـأو  على يكتب الذي التحذير كتابة أقر األمريكي الكوجنرس أنّ بالذكر واجلدير 
 يف الكـون  لغة أا علموا ألم العربية؛ باللغة املأهولة غري األماكن يف تدفن اليت الذرية املخلفات

  .نالقر هذا اية
 فمـات  ماتت اليت القدمية الفارسية باللغة كتب الذي» ودمنة كليلة «بكتاب يذكرنا وهذا 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ملا عنه يترجم أصلًا غدت اليت آنذاك املقفع ابن ترمجها اليت العربية النسخة ولوال الكتاب؛ هذا معها
  .إلينا وصل

 اللغـة  إىل فمـرده  لغـات، ال بني التشابه به واملقصود العلم هذا يف اجلينية العالقة وبدراسة 
 والقحطانيني العدنانيني العرب جناح» زيدان جرجي «تعليل خالل من تفهم العالقة وهذه العربية،

 التجـارة  وسائل يف التوسع على العرب ساعد وقد«: قال حني اإلسالم، قبل التجاري نشاطهم يف
 ذلـك  يف املتمدنـة  األمم رأكث لغات من قريبة لغة يتكلمون كانوا أم بالدهم، توسط عن فضلًا

 واألشوري والكلداين فالعريب ومعىن، لفظًا متقاربة تزال ال يومئٍذ كانت السامية اللغات ألن احلني؛
 مبـا  التشعب، من اللغات تلك عهد لقرب واسطة بال يتفامهون كانوا والفينيقي واحلبشي والعرباين

 جـاء  إذا مضر أو محري من العريب فكان فصحى،ال اللغة من اليوم العربية العامية اللغات حال يشبه
  .«ترمجان إىل األشوري أو البابلي أو الكلداين خماطبة يف حيتاج ال العراق
 لغات أصبحت واليت عنها، املنبثقة واللهجات العربية اللغة بني اجلينات يف التباعد ازدياد إنّ 

 أو يف الكنيـسة  على الثورة وبعد لوسطىا القرون يف سادت اليت الرومانسية باللغة يذكرنا مستقلة؛
 األو اللغـات  ذلك بعد منها فانبثقت احمللية، واللهجات الالتينية بني وسيطة لغة كانت فقد روبا،
  .واملخترعات الرموز لبعض مصطلحات الالتينية وغدت احلديثة، روبية



 
 الناسف الصوت من العربية خلواللغة: أوال  أو  بعده الذي احلرف ينسف الذي املفخم.  
 ا العربية اللغة تتنفس: ثانياا، تنفسّا خنق أي دون طبعيعلـى  احلفاظ يف يظهر والذي ألصوا 

) واليـاء  و،والوا األلف، (املد حروف جانب إىل حركات ست إىل تصل اليت القرآنية املدود
 أصوات تسمع فال الكلمات؛ ختنق حبيث التنفسي، جهازها عيب فيظهر مثلًا اإلجنليزية يف أما

- FATHER – (FATHU (MATHER-MATHU ) (TEACHER(: مثـل  كاملـة  احلروف

TEACHU ) ( IBRAHIM - IBRA - IB( ا، يؤذن اللغة ألصوات اخلنق فهذا ؛أدى وقد مبو 
 واسـتحداث  مـستخدمة،  كانت اليت واملصطلحات الكلمات من كثري موت إىل اخلنق هذا

  .اجلديدة واإلجنليزية القدمية باإلجنليزية يعرف ما إطار يف جديدة كلمات
 التعلـيم  مراحل يف عندهم الفعل يعد فلم العربية؛ غري اللغات يف الفعل يف الزمن تآكل: ثالثا 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 I GO YESTERDAY، I: إلجنليزيـة ا يف فمثال الطالب فيتعلم بالزمن ارتباط له األوىل

GO NOW، I GO TOMORROW، بـالزمن  الفعـل  ربـط  دون  GO WENT 

GONE الثانوية املرحلة يف الربط هذا ليبدأ ؛.  
 اجتمـاع  تقبل ال فهي عجيب، تناسق يف املميزة، حروفها بأصوات العربية اللغة متتاز: رابعا 

 وجود أن مع. مفرداا من كلمة يف رين متجأو غري وال رين متجأو ال) واجليم القاف (حريف
 اللغـة  يف وجوده نلحظ ما وهذا زواهلا، عوامل من عامل لغة، أي مفردات يف احلرفني هذين

  .والفرنسية اإلجنليزية
 ا يكون احلرف هذا تفقد اليت فاللغة ؛)الراء (حبرف لغتنا متيز: خامسازواهلا على مؤشر.  
 اللغة مرضت فإذا الفقري، العمود أو للغة الرئيس واجلذعوه) الباء (حبرف لغنتا متيز: سادسا 

 PRA B P V ) رديـة  األو اللغـة  أو V-P-B( ( اإلجنليزيـة  اللغة يف كما باالنشقاق يبدأ
 اللغة يف والباء الشيخوخة، مرحلة يف بدأت وأا للغة، الفقري العمود تصدع يعين وانشقاقه(

 يف البـاء  هذه هل يقال العاملية؛ الباءات كل عليه استق العامل، لغات لكل امليزان هي العربية
 الفقـري  عمودهـا  وأنّ صحيحة بلغة تتمتع أا يعين نعم،: قيل فإذا (ال؟ أم عربية كذا اللغة
  .سليم

 أداة يف خلـل  حـدوث  اللغات موت أسباب من أن الكوين اللغة علم يف املقرر من: سابعا 
 العربيـة  امتازت وقد وروحها، اللغة جذور مبرتلة مافه الراء، يف أو والالم، األلف: التعريف

 أل قطيب بأحد أو الراء صوت يف خبلل تصاب اللغة موت فقبل اللغات؛ سائر عن بسالمتهما
 ألـا  الفور؛ على اللغة سقوط يعين فقداا ألن كالمها؛ ال أحدمها الالم، أو األلف التعريف

  . اللغة ا حتيا اليت الرئيس اجلذر
 بـصوت  انفرادهـا  جانب فإىل العامل، لغات يف هلا مثيل ال بأصوات العربية انفردت :ثامنا 

 وهـذا ) أل (بـه  نطقنا حني ) أآ( هو) اهللا (اجلاللة لفظ من صادر بصوت انفردت الضاد،
 كلمـة  أي يف لـه  مثيل فال احمليط، أو املسيطر بالصوت الكوين؛ اللغة علماء أمساه الصوت
  ).٢٠١١ الكحلوت،. (العامل لغات من غريها يف وال العربية يف أخرى

 الطلبة أسرع ملعرفة لألجانب، اإلجنليزية تدريس معهد يف كاليفورنيا يف دراسة أجريت وقد 
 الغربيـة  روبا واو الالتينية وأمريكا العربية البالد من طلبة العينة بني من وكان اإلجنليزية، للغة تعلما



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 بـسبب  هـذا  فسر وقد العرب، اإلجنليزية اللغة لتعلم الطلبة رعأس أن وحلظ والصني، اليابان ومن
 سـرّا  اللغويون وجد ولقد. أقرام على يتميزون العرب الطلبة جعلت اليت العربية اللغوية الذخرية

 واملعنويـة  والنحوية والصرفية والفونولوجية الصوتية أنظمتها يف العربية إن حيث التميز، هذا وراء
  .األخرى اللغات من كثري يف متوافرة ريغ خصائص والنصية
 بواليـة ) بنماسـيت  (مدينة يف الكرمي للقرآن الشفائية القوة عن أخرى دراسة أجريت كما 
 للقـرآن  كان إذا ما إثبات إىل الدراسة هدفت. املاضي القرن من الثمانينيات يف األمريكية فلوريدا
 بـالتغريات  – وجـد  إن – األثر هذا اسقي إىل وكذلك اجلسد، أعضاء وظائف يف أثر أي الكرمي

: جمموعـات  ثالث إىل قسموا متطوعني أمريكيني من الدراسة عينات وتألفت. الناجتة الفسيولوجية
 بقـرآن،  ليست ولكن كالقرآن عربية أمسعوا: الثانية واموعة مرتلًا، قرآنا أمسعوا: األوىل اموعة

 قيـاس  جهـاز  استعمل ولقد. اإلجنليزية باللغة الكرمي قرآنال معاين ترمجة أمسعوا: الثالثة واموعة
 دافيكون وشركة بوسطن جبامعة الطيب املركز وطوره ابتكره الذي بالكمبيوتر املزود التوتر ومعاجلة

 القـرآن  أمسعـوا  الذين أن النتائج أظهرت املتطوعني، على جتارب ٢١٠ إجراء وبعد بوسطن، يف
 وأن  ٣٥ الـشفاء  نسبة كانت كالقرآن عربية أمسعوا الذين أنو ٦٥ الشفاء نسبة كانت املرتل
 وهي الثانية اموعة نتائج أن ونلحظ. صفرا كانت األجنبية باللغة القرآن معاين ترمجة أمسعوا الذين

 الزبون،. ( ولعظمتها اللغة هذه خلصائص يعزى وهذا ا، بأس ال شفائية قوة له للعربية السماع أن
٢٠٠٩.(   
 لَعلَّهم ِعوٍج ِذي غَري عرِبيا قُرآنا{: تعاىل لقوله مصداقًا فيها عوج ال العربية اللغة فإن وبعد 
 }ِعوجـا  لَـه  يجعلْ ولَم الِكتاب عبِدِه علَى أَنزلَ الَِّذي ِهللا احلَمد{: وعال جل وقوله ،}يتقُونَ

 مبوـا،  إيذان اعوجاجها اللغات، كذلك إخل،...اتوالنب لإلنسان حيدث كما هواالحنناء والعوج
  . العربية عدا لغة كل مصري يكون يكاد وهذا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
   

 يقع اليت األخطاء ألمناط اللغة معلمي فهم تطوير يف اللغة اكتساب أحباث أسهمت فقد وبعد 
 غـري  العالقـة  عـام  بشكل يفهموا أن على ساعدم كما األخطاء، تلك وحتمية املتعلمون فيها

 يف الفرديـة  الفروق دور أفضل بشكل يفهموا أن وعلى فعلًا، تعلّمه يتم وما يدرس ما بني املباشرة
 اكتساب نظريات عاجلتها اليت القضايا وحتمل التحصيل، درجات يف املتعلمني بني ت التفأو تفسري
 الـصفية  واملمارسات التدريسية اتباخليار يتعلّق ما يف املعلمني تفكري إلثارة كبرية إمكانات اللغة

 .اللغة تعليم يف وحماورين كموجهني دورهم أداء عند هلم املتاحة
 مـن  جزء سوى األحيان أغلب يف تكن مل ثانية كلغة العربية اكتساب حول الدراسات إن 
 إنتاجيـة  أكثرهـا  املنـاهج  فأفـضل  ا؛ الناطقني لغري العربية تعليم يف املناهج أفضل عن البحث

  .وخصوبة
 

 وضرورة ،)بغريها للناطقني العربية تعليم (التطبيقي اللغة علم جمال يف العلمي بالبحث االهتمام 
  .الرائد العمل هلذا كبرية ميزانيات ختصيص

 مـن  احلاليـة  الربامج وتقومي بغريها، للناطقني العربية تعليم لربامج شاملة علمية دراسة إجراء 
 والنـواقص  املعوقـات  وحصر التعليم، على والقائمني التعليم وطرق واحملتوى األهداف حيث

  .احلالية الربامج منها تعاين اليت والصعوبات
 العربيـة  اللغة تعليم لتطوير والتطبيقات املرتكزات حيث من فاعلة عاملية منظمة أو هيئة إنشاء 

 العربية تعليم ميدان يف والتجويد والتطوير التجديد على قادرة صفوة هلا خيتار ا طقنيالنا لغري
  .اال هذا يف العاملة املؤسسات بني اجلهود تنسيق ضرورة مع وتعليميّا، لغويّا

 وجعلـه  العربيـة،  نشر يف منها واالستفادة الكوين اللغة علم حنومقررات بقوة التوجه ضرورة 
  .تعليمها ومراكز العربية، اللغة أقسام يف مقررة مادة

 بغريهـا  للناطقني العربية تعليم يف اجلديدة والنظريات العلمية والدراسات املتزنة الدعوات تبين 
  .عملي واقع إىل وحتويلها

 علـى  والوقـوف  العربية، تعليم جمال مستجدات ملناقشة والندوات واملؤمترات امللتقيات عقد 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 العربيـة  بعامليـة  للتبصري تنويرية ثقافية خطة ووضع حلها، يف والسعي تعترضه اليت املعوقات
  .وخلودها

 ا الناطقني لغري العربية تعليم ملهارات معتمدة كاملة تعليمية حقائب إنتاج.  
 ا، الناطقني لغري العربية اللغة تعليم مناهج تطوير إىل اهلادفة اجلادة اإلجرائية بالدراسات العناية 

  .التعليم وزارات يف املبذولة هودباجل وربطها
 اجلوالعلمي وتوفري ومعلمني، وباحثني وخرباء أساتذة من والبشرية العلمية الكفايات استقطاب 

 ومستمر كامل بشكل وفكرهم طاقتهم توجيه من لتمكينهم والبحثية املادية واإلمكانيات هلم،
  ألبنائها العربية اللغة لتعليم الدائمة للمتابعة

 ،وجتويده وجتديده وتطويره التعليم هذا مسار وتصحيح ولغريهم.  
 مـن  بغريها للناطقني العربية اللغة وتدريس مناهج ميدان يف مت ملا شاملة تقوميية بدراسة القيام 

 والتوصـيات  العلمية اخلربات على التركيز مع العامل، مستوى على وجهود وحبوث دراسات
 كلغـة  العربية اللغة تعليم تطوير بصدد السديدة اتالقرار اختاذ ذلك ضوء يف ليمكن والنتائج

  .ثانية
 ا الناطقني لغري العربية بتعليم املعنية املؤسسات جلميع ملزم مهين شرف وميثاق دستور وضع 

  .أنشطتها مجيع يف
 اللغة بتعليم معنية إلكترونية عاملية وجملة موقع بتخصيص اإلنترنت شبكة من االستفادة ضرورة 

    .بعد عن للتعليم خاص قسم على تشتمل ا الناطقني لغري العربية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
   

 ،يف مسائل اخلالف بني اإلنصاف). ١٩٦١( الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد       أيب األنباري 
 .١ج ،النحويني

 ثة الثالالطبعة ، املعارفدار حتقيق، ، املائة النحوية للجرجاينالعوامل). ١٩٩٦( زهران ي البدرأو. 
 ،العربية جبامعة إفريقيا العاملية يف تعليم اللغة العربية         غة الل معهد جتربة). ٢٠١٣( أدم   الصديق بركات 

 ، مستقبلية ى الدويل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا جتارب ورؤ         علمي ال امللتقى ،للناطقني بغريها 
  . القاهرة ، الشريفاألزهر ا، زايد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني الشيخ مركز

 وتطبيـق،  نظريـة  ببكني، األجنبية الدراسات جامعة يف العربية اللغة تعليم). ٢٠١٥ (هونج تشانغ 
 مركـز  م،٤/٢٠١٥ –٢٨ املوافق هـ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء البينية، والدراسات العربية اللغة مؤمتر

 اململكـة  املـؤمترات،  مركز الرياض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة وآداا، العربية اللغة دراسات
 .السعودية العربية

 ،والتعليم التعلم جتارب ( الناطقني لغري العربية اللغة تعليم وأساليب طرائق ،٢٠٠٩ غسان، تيان( ، 
 .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠. سعود امللك جامعة. ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم العاملي املؤمتر سجل

 ت.د( امللك سعود    جامعة .(ا   لناطقني التداخل اللغوي يف تعليم العربية لغري ا       مشكالت ) األصوات
 . منشورات معهد اللغة العربيةمن ،)والتراكيب

 ا   مشكالت.  أم القرى  جامعة وحـدة  ، معهد اللغـة العربيـة  جملة ، تعليم األصوات لغري الناطقني 
 . املكرمةمكة ،البحوث واملناهج

 ،الكتـاب العـريب للطباعـة       دار ،تعليم اللغة العربية لغري العرب     مشكلة). ١٩٦٧ (علي احلديدي 
 .القاهرة ،والنشر

 ،التربية لدول اخلليجمكتب ، املستقبلمدرسة). ٢٠٠٢( العزيزعبد احلر . 
 ،اللغة العربية   مؤمتر والتطبيق، النظرية بني بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم ).٢٠١٣ ( مجيلة حسني 

  .مسقط.  سلطنة عمان-للغة العربية يف خطر ا-الدويل الثاين
 ،رسـالة  ، العربية للناطقني بغريهـا اللغة الثقايف يف كتب تعليم      احملتوى ). ٢٠٠٠ ( توفيق اخلصاونة 

 .ماجستري غري منشورة
 ،يعرب دار م،٢٠٠٤ خلدون، ابن مقدمة حممد، بن الرمحن عبد خلدون. 
 ،جامعة امللك  : الرياض األوىل، الطبعة ،ثنائية اللغوية ال:  مع لغتني  احلياة). ١٩٨٨( علي   حممد اخلويل

 .سعود



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ،دار املعارف: اإلسكندرية ، اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعلم). ١٩٩٢ (عبده الراجحي. 
 ،للنـاطقني  العربية التخطيط اللغوي يف رسم سياسة تعليم اللغة  دور ،٢٠٠٩ ، احلق عبد فواز الزبون 

ـ ١٤٣٠. دجامعة امللك سعو  .  اللغة العربية لغري الناطقني ا     تعليملبغريها سجل املؤمتر العاملي      / هـ
 .م٢٠٠٩

 ،تماللغة). ١٩٦٣ (حممود السعرانملعارفدار ا: اإلسكندرية ، الثانيةالطبعة ،رأي ومنهج: ع وا. 
 دينةامل جامعة بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم يف اللغوية املشكالت. )٢٠١١ (أمحد اهللا دفع مسية 

 . أمنوذجا العاملية
 ،إصـدار  وتقـومي،  عرض: اإلفريقية القارة يف العربية اللغة تعليم جتارب) ٢٠١٥(وآخرون الشثري 

 .العربية اللغة خلدمة الدويل عبداهللا امللك مركز
 ونقديـة،  حتليليـة  دراسة: اهلندية واملدارس اجلامعات يف العربية اللغة تعليم). ٢٠١٥ (عامل صهيب 

 مركـز  م،٤/٢٠١٥ –٢٨ املوافق هـ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء البينية، والدراسات العربية لغةال مؤمتر
 اململكـة  املـؤمترات،  مركز الرياض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة وآداا، العربية اللغة دراسات

 .السعودية العربية
 ،دار : القـاهرة  األوىل، الطبعة ، اللغة العربية يف التعليم العايل     تدريس). ٢٠٠٠( أمحد   رشدي طعيمة

 .العريبالفكر 
 باللغـة  اإلسـالمية  والدراسـات  العربية اللغة تعليم). ٢٠١٥ (ىف األو الدين صالح الوهاب عبد 

 -٩ الثالثـاء  البينيـة،  والدراسـات  العربيـة  اللغة مؤمتر وأسباب، مواقف نيجرييا، يف اإلجنليزية
 بن حممد اإلمام جامعة وآداا، العربية اللغة دراسات مركز م،٤/٢٠١٥ –٢٨ املوافق هـ٧/١٤٣٦

 .السعودية العربية اململكة املؤمترات، مركز الرياض، سعود،
 ،صوت  منتدى ، بغريها يف ماليزيا   طقني تعليم اللغة العربية للنا    مشكالت). ٢٠٠٤ (أمساء عبدالرمحن 

 . العربية
 عرفة اجلامعية املدار ، اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعلم). ١٩٩٥( الراجحي عبده.  
 ،دار : عمان األوىل، الطبعة ها، التطبيقية تعليم العربية للناطقني بغري     اللسانيات ،)٢٠٠٣ (وليد العنايت

 .اجلوهرة
 ،االعتصامدار ، إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةأسس). ١٩٩١ (ناصر الغايل . 
 ،الطبعـة  خرى،ة العربية للناطقني باللغات األ     حديثة يف تعليم اللغ    اجتاهات). ١٩٧٩ (علي القامسي 

 .جامعة الرياض: الرياض األوىل،
 ،العـدد  ، الثقافة الفلسطينية  وزارة ، مدارات جملة ،علم اللغة الكوين  ). ٢٠١١ ( يوسف الكحلوت 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .اخلامس
 ،معهد األمنار  : بريوت األوىل، الطبعة ، العربية يف إطارها االجتماعي    اللغة). ١٩٧٦ (مصطفى لطفي

 .العريب
 الناطقني لغري العربية اللغة تعليم). ٢٠١٥ (عارفة وزكية محيدة، وديوي الرمحن، فتح اهلدى مفتاح 

 ومعهـد  أملانيا، اليبزغ جامعة الشرقية الدراسات معهد بني مقارنة دراسة «العربية، غري الدول يف ا
 العربيـة  اللغة مؤمتر ،»إندونوسيا نقماال احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة

 اللغـة  دراسـات  مركز م،٤/٢٠١٥ –٢٨ املوافق هـ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء البينية، والدراسات
 .السعودية العربية اململكة املؤمترات، مركز الرياض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة وآداا، العربية

 لغري  عربية ال غة يف تعليم الل   للغويةة حلل املشكالت ا    العلمي الوسائل.  التربية لدول اخلليج العربية    مكتب 
 . الرياض ، ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني اوقائع ،الناطقني ا

 ـا  ني األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري النـاطق        الكتاب.  العربية للتربية والثقافة والعلوم    املنظمة ، 
 .تونس األول، اجلزء

 تمعية والتجارب النظرية البحوث). ٢٠١٤(افوعبدوج شيخ نوحلغـة  العربية اللغة جلعل املنجزة ا 
 املعرفيـة  اآلفاق البينية والدراسات العربية اللغة مؤمتر اإلثيويب، اتمع يف املستقبلية وآفاقها وظيفية،

 حممد ماماإل جامعة وآداا، العربية اللغة دراسات مركز م،٢٠١٤/هـ١٤٣٥ اتمعية، والرهانات
 .السعودية الرياض، سعود، بن
 ،لغـري  العربية اللغة تعليم جمال يف القاهرة جبامعة التربوية الدراسات معهد جتربة). ٢٠١٣ (هريدي 

 مـستقبلية،  ورؤى جتـارب  ا الناطقني لغري العربية اللغة لتعليم الدويل العلمي امللتقى ا، الناطقني
 .القاهرة الشريف، األزهر ا، الناطقني لغري عربيةال اللغة لتعليم زايد الشيخ مركز

   
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
  حكيم دهيمي. د

   حممد بوضيافجامعة ، اآلداب واللغات كلية– حماضر أستاذ
   فرقة البحث يف شعرية األدب اجلزائريرئيس

 املكتوب باللغة األجنبية
 

 وتلقينيـة  تعلّم لغة من اللّغات بالنسبة للناطقني بغريهـا تـوفري شـروط أدائيـة          يستوجب
 بأقل  وممارستها  هذه اللّغة  ترسيخ  على مساعدة ذكية وسائل إىل تسخري    إضافة ،وبيداغوجية خاصة 

 . ممكنةعوبةص
ايف الذي متـارس يف      اللّغة العربية للناطقني بغريها يستدعي مراعاة اجلانب السوسيوثق        وتعليم

ـ    والفكر ، منطلق أنّ اللّغة حاملة للفكر     نم) اللّغة اهلدف (أبعاده اللّغة املراد تعليمها       اج ليس غري نت
 ميكن  العربية  هذا أنّ اللّغة   ومعىن ، نطاق جمتمع ما   ضمن »السوسيوثقافية« مع املكونات    غةتفاعل اللّ 

 نـوع مـن التبـادل    فيه  يعيشلذينه وبني احمليط ا بيينشأأن تظلّ مادة خام يف ذهن املتعلّم ما مل     
 علـى   تؤكّـد   اللّغة تعليم النظريات العلمية املشتغلة يف حقل اكتساب و       ألن ،والتواصل والتفاعل 

  . يف حتصيل اللّغةاملمارسة أمهّية
 أهم املعيقات املسجلة يف ميدان تعلـيم اللّغـة العربيـة            ضبط  حبثنا يروم  على ما سبق   وبناء

 مـن طـريقتني   مستلهمة  على خلفية نظريةا اجلامعية معتمداشئة من فئة الن   خاصة ،الناطقني ا لغري
  .الطريقة الفطرية والطريقة التعليمية:  يف تعليم اللّغة ومهامهمتني
 
 
    ات لغوية ال جيد هلا مقابلً      ما يتعلّمه املتعلّم منجيعـل  ما ، يف ممارساته اليوميةا مبادئ نظرية وفني 

 يف شـأنه  ، عن أي تلقائيةا بعيدا مضطر يستخدمها إذ ؛عالقته ذه اللّغة على درجة من التعقيد      
  .ذلك شأن من يطالب حبلّ معادلة رياضية معقّدة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 قالعائ        ل العائقا هو    احملوري يف تعليم العربية لغري الناطقنيتبذل اجلهـود يف     حيث وكي، الس 
 املتعلّم جيد نفسه داخل األسرة يف قطيعة مع هـذه           لكن ، هذه اللّغة يف املدرسة    أجبدياتتقدمي  
  . املهيمنة داخل البيت إنما هي اللّغة األمغة اللّألنّ ،اللّغة
    حنة  يف طبيعة  االعائق الثّقايف ويتمثّل أساساللية اليت حت   الشتكاد ختتلـف    وهي ،ملها العربية  الد 

الل   اجذريمقارنة ) الفرنسية على سبيل املثال   ( املضيف   د اليت تستوعبها لغة البل    ية عن الشحنة الد
  . اللّغة  الواقع الذي متارس فيهاتمع مستلزم

   املعي     يسعى املسلك يف ضوء هذا ـا     تعليم  أمام قات حبثنا إىل ضبط أهم العربية لغري الناطقني ، 
 تعـبريا   وتعزيز ثقته ا   ، لتحبيب العربية للمتعلّم   املنهجية  وضبط بعض احللول   اقتراح  إىل عياس

  . جمتمع خمتلفيف سةوممار
 

ـ  ، بشكل خاصوروبية ا يف اتمعات األ    الناطقني لغري   العربية ميثّل تعليم اللّغة     ة  ولـدى فئ
  الـيت  خـرى  وحالة متميزة عن باقي األسـيقة األ       ، يف املعاهد واجلامعات وضعية خاصة     علّمنياملت

ـ يعود سبب ذلك ولعلّ ،تشهدها تعليمية اللّغة العربية لغري الناطقني ا يف أحناء املعمورة      إىل ا أساس 
  :عاملني بارزين

 يكون علـى    إنهإذ  : لتحصيلن التعليم وا   يف مرحلة متقدمة م    ةما يتعلّق بطبيعة املتعلّم للعربي       -١
خاصة )  املتحدث ا يف جمتمعهوىلاللّغة األ(درجة ناضجة من التوغّل يف التعامل مع لغته األم          

 أو املعهـد    يف كهلًـا  أو قًابعد أن امتطى صهوا عرب كل مراحل التعلّم قبل أن يصري مراه           
 ،) جمتمعه -أسرته( مبحيطه الداخلي واخلارجي   عن كوا وسيلته يف االتصال       ناهيك اجلامعة،

 وما تقتضيه ضـرورات     ، يف تعامله اليومي يف الفضاء االجتماعي والثقايف وربما املهين         وأداته
 ف خيتل - ذا التوصيف    - هذا أنّ املتعلّم     ومعىن ، للفرد ة احلاجات الشخصي  مهاحلياة وتستلز 

 كـلّ   حيث ، سنوات اخلمس اوز عمرية ال تتج   عن املتعلّم للعربية يف سن مبكّرة؛ يف مرحلة       
 اللغـة  جتمع وتقر بأنّ حتصيل      عمريةالدراسات املتعلقة باكتساب اللّغة يف مثل هذه املرحلة ال        

 ايكون أمر ة أنّ املنطقة املسؤولة على ختزين هذه ا    ا ميسوروحتصيلها على مـستوى  للّغة خاص 
 يف حتصيل اللّغة مقارنة مع صعوبة       ليةاع وتسهم بشكل أكثر ف    ،الدماغ تستجيب بصفة مرنة   

 الذي  األمر ولعلّ هذا مبثابة     ، سن املراهقة وما بعدها    يف الفئة العمرية    بالتحصيل لدى أصحا  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 يتحقّق  جبها اليت مبو  ضرورية يف الشروط ال   والبحثيلفت النظر إىل ضرورة تشديد االهتمام       
 أنّ هـذه احلالـة      كما ، الناطقني بغريها  التحصيل والنفع بالنسبة لتحصيل العربية للمتعلمني     

 إعداد الشروط األدائية والتلقينية والبيداغوجية يف تعلـيم         أثناء يف خاصة   متطلباتتستوجب  
  .وروبية املعاهد واجلامعات األئةالعربية لناش

 ا قـدر  يواجهون ص ثقايف خا  -سوسيو اق خالل سي  من وروبية إنّ طلبة املعاهد واجلامعات األ     -٢
 املؤسسة اتمعيـة واملؤسـسة   يف اللّغة املهيمنة ألنّ ،عوبة والتعقيد يف حتصيل العربية   من الص 

 والتواصـل يف اإلدارة ويف      خاطـب  يف التعامل والت   لرمسيةاجلامعية إنما هي لغة البلد واللّغة ا      
  إن شـئنا التمثيـل  - جيعل من تعلّم العربية ال خيتلف       ما ،مؤسسات البحث العلمي وغريها   

 القـة  ال تنعقـد ع حيث هندسية، أو عن تعلّم كيفيات التعامل مع معادالت جربية  - ذلكل
 املتعلّم خـارج جـدران قاعـة    جداملتعلّم مع هذه املادة إال داخل قاعة الدرس وجمرد أن يو    

 وما تستلزمه من تقنيـات مـع        ،) احلسابية غهصي( أن يتواصل مبعادالته     عليهالتحصيل يتعذّر   
 والتخاطب  التواصل لتصنع   تمعلوسط اخلارجي؛ حيث يطلق العنان للّغة كلّ ا       مقتضيات ا 

  .ونقل احلدث
 سلوبا يستلزم تقنية خاصة وأ    ما ، هذا الطّراز من املتعلّم هي على درجة من اخلصوصية         فوضعية

قـه  يرجى حتقيا هدفً بوصفها وعلى صلة مستمرة مع العربية       ، جلعل املتعلّم على متاس مباشر     اخاص .
  .والتطبيقي العملي إلجراء اليت نرومها هنا يف هذا البحث تستلزم صفة اقنية ريب أن التودون

جيـب علـى   :(  إنّ ما تعتمده كثري من البحوث حول املسألة من موجبات نظرية من حنـو            
 توما إىل ذلك مـن التوجيهـا  ..) ري توفويستحسن.. وجيب على الدولة توفري.. املؤسسة تشجيع 

ـ   ا ليس شيئً  - الواقع   هذا - يف سياق الواقع؛ وهو      ا ال ميكن أن جتد هلا وقع      »توبيةاليو«  ضاء غري ف
 وتسعى إىل افتكاك مكانـة   ، تروم منافستها  أخرىتنافسي يمن فيه لغة البلد األصلي على أي لغة          

 مـسلك   أي وأ الثّقايف، أو اليومي   اول على مستوى التد   إن ، ويف إطارها اجلغرايف   دارهاهلا يف عقر    
  . أن حتقّقهفةآخر تسعى اللّغة املضي

 معىن هذا أنّ مستلزمات تقنية التعامل وبيداغوجية التمكني هلذه العربية من الوجود والتعايش             
يف سياق تواصل حضاري ثقـايف إنمـا هـي يف    ) اجنليزية أوفرنسية كانت ( البلد األصلي  لغةمع  

 واسـتثمار   »البافلوفية« الوضعيات   ابتكار تقوم عليه هو     األساس تقنية خمالفة للمعهود؛ أهم شرط     



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 كما ، العربية حىت يشتد عوده فيها     ذه يبقى على اتصال     أن بكيفية تضمن للمتعلّم     ،عنصر الوقت 
 بامللـل وال    لّم دون أن يشعر هذا املتع     الكفء، ، النشط امللقّن أو طرف يف لعبة يديرها املعلّم       نه أ ول

 أن تشكّل عليه هيمنة سلبية يف سياق متطلّبات حياته القوميـة            وال ،كل أنشطته مبحاصرة العربية ل  
  .واتمعية املألوفة

 يف التأطري من قبل اجلهة الـيت        العبقرية و كاء أن يديرها الذّ   غي املسألة ينب  إنّ ، بعبارة أكثر دقّة  
قـديرنا أنّ اهلـدف ال       ت ويف ،حترص على تعليم هذه العربية وايصاهلا بكيفية وظيفية وعملية جمدية         

 ا على خطّة ذهنية جتعل من العربية مدار       اسا بنيوي؛ يركّز أس   »ميكانيزم« ادميكن أن يتحقّق إالّ باجي    
  . البنية اخلارجيةغريات تعددت متوإن ،يتحرك فيه املتعلم

 
 
 الكيفيـة  و وكان الكالم ه   ،)١( « يعرب ا كل قوم عن أغراضهم      أصوات »  كان حد اللغة   ملا

 أن تكون العربية أداة للتواصـل  زاما لكان )٢(« اليت تتكون منها اللغة املادة » اليت حتيا به اللّغة ألنه   
 للتبادل فيمـا    وإطارا ا، وحتصيلً ا هذه العربية تعلّم   يستهدفون الذين   همهم بني املتعلّمني أنفس   والتفا
 والتعبري ا عن حاجام ومتطلّبام قبل أن تكون وسيلة للتفاهم والتواصل ا مع أبناء               أولًا،بينهم  

فراد املـتعلّمني أنفـسهم    العربية بني أصريف وهذا يعين أنّ ت،جلدم الذين ال حيسنون استخدامها  
 ويؤسس هلا   ا، وتبني ا والتزام قناعة ميكّن من ترسيخ هذه اللّغة       لغويا )٣(»لويب« ـوتشكيل ما يشبه ب   

 ترتيلها على مستوى الواقع اليومي      ويتحقّق ا  االستمساك ما يتطور    وبقدر ، املضيف هلا  عيف اتم 
 وتزداد قيمة   تخدامها يتعزز دورها ويتسع اس    مادر   االجتماعية بق  قاتواستحضارها يف سياق العال   

                                   
 أداة  أنهـا :  أي ،» يعبر ا كلّ قوم عن أغراضهم      أصوات اللغة   حد«:  تعريف اللغة  يف) هـ٣٩٢ت  ( ابن جين    قال  ) ١(

اتواصل بني الناس أفرادا لتحقيق امليتوسط ا، وجمتمع قصد.  
 فهاوتلـك  ، املتكلّم عن مقـصوده بارة أنّ اللّغة يف املتعارف هي ع    علم«ا: فقال) هـ٨٠٨ت  ( ابن خلدون    عر 

 كل أمةٍّ حبـسب     يف وهو اللسان، وهو ، هلا الفاعل و أن تصري ملكةً متقررة يف العض      بد فال ،العبارة فعل اللسان  
  اصطالحام 

 ا كل قوم عن أغراضي ه:يف تعريف اللّغة) هـ٨١٦ت( اجلرجاين أورد رهم ما يعب. 
 .١٥:ص م،١٩٥٤ جنلو، مكتبة األ-القاهرة ، حممد أيوبالرمحن عبدترمجة ، بني الفرد واتمعاللغة أتوجسربسن،  ) ٢(
 .وتطويرا وحتدثًا ا استخدامبية للنهوض بالعردراته يسخر كلّ مقانريد به يف سياق استخدامه تكتلً: لويب  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 كالعملة » ضمن نطاق دائرة التعلّم    وسة احملب ، يف الذّهن  خزنة اللغوية امل  فالكلمة ، بني الناشئة  اسريا
 عملـة  فهي ، الواقعية يف الكالمة الكلم أما ، بالفعل ا ولكنها ال متثّل عاملً    ، هلا قوة التعامل   ،يف البنك 

  .«)١( نشاطها وقيمتها الواقعيةهلا ،ريةجارية وسا
 السوسيوثقايف يف احملافظة على سريان اللغة يف        ق إىل أمهّية السيا   وائل انتبه اللّغويون العرب األ   

 ا، وعلى انطباع حيام ا وتشكّلها مبظاهر حيـاة النـاس الـذين يـستخدمو           ،قوم من األقوام  
 حيثمـا شـاء إال      يتقوهلـا  ، درجة امللكة لـدى الفـرد       أنّ اللّغة ال ميكن أن ترقى إىل       فاستنبطوا

 ال مث ، يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك     مث أولًا، املفردات يف معانيها فيلقنها      استعمال »بشرط
 واستعماله يتكرر إىل أن يصري ذلك ملكة        ،يزال مساعه لذلك يتجدد يف كل حلظة ومن كلّ متكلم         

 العجـم  وتتعلّمها   ، األلسن واللّغات من جيل إىل جيل       تسري هكذا ، أحدهم ويكون ،وصفة راسخة 
  .«)٢( واألطفال

 ، الثقايف واالجتمـاعي اق اللّغة مؤثّرة ومتأثّرة بالسييه الذي تكون فاق عن هذا السي بعيد غري  
ـ ٣٩٥ت( ابن فارس    د جن ، منه وتعود إليه يف حركة دورانية حول حمور اتمع والناس          تنطلق ) هـ

 يف ممارسـتها؛    عتياد وذلك بفعل اال   ، اللّغة لدى مستخدمها   كةفية اليت حتصل ا مل     الكي نا ل وضحي
 وتؤخـذ  وقات، اللّغة عنهم على مر األ يأخذ فهو ، كالصيب العريب يسمع أبويه وغريمها     اعتيادا »أي
وتؤخذ ، من ملقّناتلقّنواة من ا مساع٣(« الثقاتالر(.  


 

 ،االعتياد والتعود على ممارسة اللّغة؛ فاالستمرارية واإلصرار على أخذ اللّغة من معينها األصلي               -ا
 .  على ذلك لكفيل أن يذلّل الصعاب ومشقّة السري على درب حتصيلهااومةواملد

علّم واملدرب ضرورة ال غىن عنها يف تعليم اللّغة          امل عنصر من حضور    ل جيع ما ، للمتعلّم ا تلقينه -ب
 شخصية املعلّـم هـي      ألنّ ، املساعدة خرى توافرت الوسائل األ   وإن حىت ،وحتصيلها للمتعلّم 

                                   
 .١٩:ص ، نفسهصدرامل  ) ١(
 .٤٥:ص ،)ت:د ، لبناندار ،بريوت (، خلدونابن مقدمة ، بن خلدونعبدالرمحن  ) ٢(
 واألساسية  نسانية جامعة دمشق يف العلوم اإل     جملّة ، واللغة العربية يف املناهج املدرسية     اإلبداع الدنان،عبداهللا  :  عن نقلًا  ) ٣(

 .٢٩:ص م،١٩٨٦:حزيران) يويون (هـ،١٤٠٦ شوال ،٦:عدد ،٢:جملّد ،والتطبيقية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 وجتعل  ، تستوجبه عملية التعلّم   عنصر فهو ،مصدر التوجيه والتفاعل والتبادل يف سياق احملادثة      
 مـن  ف يقوم به املعلّم املشرأن علينا ما ميكن  خيفى وال ،وظيفته متزامنة مع حدث التعلّم ذاته     

 مـن  ك ذلغري و، ملساقات استخدامها لداللة اللّفظ وختيرا وضبطًا نطقً مدور يف تصويب املتعلّ   
 .ها تستوجبها عملية أخذ اللّغة وحتصيلواليت فء،اخلربة اليت حيوزها املعلّم واللّغوي الكُ

 
 القنـاة   بوصفه ، تعلّم اللّغة  أثناء يف اع على أمهّية فعل السم    اعاصرة معظمه  امل ريات تتفق النظ 

 وجدانـه قبـل أن      وإىل املتعلّم،اليت تنتقل عربها األصوات واأللفاظ والتراكيب والصور إىل ذهن          
 ريب كلّما حصل االسـتعداد لتلقّـي املـادة    ودون ،حيصل االنفعال والتفاعل مع املادة املسموعة     

 .وأمشل وجذب الفائدة أعم ، كانت متعة التعلّم أكثر، ومساعها بشغف وماللّغوية
 السماع للـصوت    قلّة و من معيقات تعلّم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف عصرنا الراهن ه           

 والغربيـة؛ إذ  وروبيـة  األات ومنط املعيشة يف اتمعة احلياع إذا ما تصورنا طبيعة وق   خاصة ،العريب
 وجعل مـن  ، كلّ األمور من ناحية  يف مصدر الوقع السريع     كان ، اللّيربايل يف احلياة   املنهج رهاتيااخ

 يعز  ا السماع واحلديث إىل اآلخر مطلب     إمكانية صفة لنمطها االجتماعي؛ فغدت      ديةاخلصوصية الفر 
ـ    ألفرادها   ية واملظاهر السلوك  وروبية األ ية بطبيعة البيئة االجتماع   والعارف. حتقيقه ال اسيعلم أنّ الن 

 يتحدثوا أن   ناهيك ، باللّغة األم يف األماكن العمومية واخلاصة      خرينشغلون باحلديث إىل بعضهم اآل    
 على حد سواء جمتمعـات تفكّـر يف         وروبية هي دخيلة عليهم؛ فاتمعات الغربية واأل      أخرىبلغة  

 مسيـة  غـري اللغـة الر     ىأخر هذا السلوك يقلل من فرصة السماع والتحادث بلغة          ومثل ،صمت
  .املتداولة
 

 الناطقني ا انتقـاء املراجـع   غري من الشروط البيداغوجية اليت تقتضيها تعليمية اللّغة العربية ل 
 وارد ال يعطيه كما هـو   لشيء ا ففاقد ؛ واالرتواء من معينها الصايف    ،الصافية واألصيلة لتعلّم العربية   

 واحملـيط   ، من بعض أسرارها   واملتمكّن ، ميدان اللّغة  يف املتمرس   املعلّم عد   لذلك العريب،يف املتواتر   
 اختـصر   وقد ،مبدوناا مبثابة األداة املثلى لتلقني العربية ونقل ذخريا لطالبها من غري الناطقني ا            

 جيـود    ومدارسة كتب احلكماء   ، االختالف إىل العلماء   بطول » اجلاحظ مسلك تعلّم اللغة فحدده    
 مبجالـسة  اللغة إال تعلّم باخلطاب لن حييط بغاية جلاحظفاملتعلّم الذي يرومه ا   . « وحيسن أدبه  ،لفظه



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ، بالغ األمهية لتوسيع مـدارك الـذّهن       نشاط فالقراءة ، وقراءة الكتب  ، املتخصصني األفذاذالعلماء  
 وحسن تعبريه عما حييط    ، لفظه  وصفا ، حتقّق ذلك حترر لسان املتعلّم     وكلّما ،وتنمية احلصيلة اللّغوية  

  . خمتلفة تصادفه يف الواقع املعيشووضعيات احلياة،به من مواقف يف 
 عن لسان أهل التخـصص ينمـي        واألخذ الكتب، يفهم من قول اجلاحظ أنّ القراءة وختير        

 ،اـا  اللّغة ضمن اللّغة ذ    مستويات ينافس   ا وإجراء جديد  أخرى بدوره لغة    فيصري ،أسلوب املتعلّم 
 ، بل هي يف تطـور مـستمر  ا؛ ثابتا ليست شكلً»باختني« سي ألنّ اللغة كما يرى العامل الرو  ذلك

 إال عن طريـق     أتى وهي ال ميكن أن تت     تمرار تؤثّر فيه باس   لكنها ، من التراث السائد حوهلا    تتشكّل
 ال ميكـن أن يفهـم    الكـالم ذا إنّ همثّ ، لكالم سابقنتيجة و فالكالم الذي حيصل إنما ه     ،احلوار
ة    موقف وهو ، من املالبسات اليت حتيط به     وال ، من سياقه  امرتوعاللّغة  باط على ارت  أخرى يؤكّد مر 

 املعهود منذ أن اتصل اإلنسان      ديدا و هذا ه  بل ،بالسياق السوسيوثقايف يف كلّ عصر من العصور      
 ، حتـيط بـه     من قوى الطبيعة اليت    هاوف خم ا كاشفً ، عن حاجاته  ا بالعامل الذي من حوله معبر     ولاأل

 اللغة معجزتـه    فكانت ، غري احلقيقة  يء وال ش  قيقة السؤول يروم احل   عقله الغيب ب  ئ إىل خماب  متطلّعا
  . وال تزالوىلاأل

 
ليـة   أي لغة من لغات العامل لغري الناطقني ا االستناد علـى آ            لقني يف ت  همة اخلطوات امل  من

 أو واقـع،  الذّهن من ذخرية لغوية إىل ال وبعث ما يعلق يفللتحفيز وسيلتان   ألنهما ،احلوار والتكرار 
 ممارسة استعمال األلفاظ اللّغوية املكتسبة متنع إن«.  احلالتضى العربية مق بالغة يصطلح عليه يف ال    ما

 والـد  وختـصبها فتت   ،ة وحرارة  وتكسبها حيوي  ، وجتدد فيها احلياة   ، وحتميها من النسيان   ،ركودها
  .)١(» واملصاهرةلتناسب وااور غريها إليها بالتججتذب و،وتتكاثر

 احلياة مبا فيها من تناقضات وتوافقات يستوعبها        »دينامية« الفعل اللّغوي ذا املعىن حييلنا إىل       
تخذته قناة هلا لبلوغ     وا ، اللّغة على احلوار   قامت فكلّما ؛ ذاا احلياة و مل يكن ه   إن ،النشاط اللّغوي 

 فرصة البحـث والتنقيـب   فإنّ ، جمرى هلا- إجراء يطبعها  أهم ووه- من التحدث  وجعلت ،اآلخر
 يف نفس املتحدث وممارس     ا وذاتي ا الذاتية اليت حتصل تلقائي    إلجراءاتوغريها من ا  .. واالنتقاء والفرز 

 ب املكتـس  ي يف بعث الرصيد اللّغو    اأثرأعمق  ) إلجراءاتهذه ا ( كانت   ولربما ،اللّغة تكون أسرع  
                                   

 .٨٦:ص ،١ج ، والتبينيالبيان اجلاحظ،  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ـ  وأكثر ، يف ترتيله على مستوى املمارسة     ا مسلكً وأسهل ،من قبل املتعلّم   يف جريـان اللّغـة      ا نفع 
 كانت الذّخرية املكتسبة منها قليلة ال تفي بالغرض املطلوب لـدى النـاطق              وإن حتى   ،وانتعاشها

  .بغريها








 

  
 مـصطلح  ، إقحام املتعلّم يف العملية البيداغوجية املرتبطة بتحصيل العربية لغري الناطقني ـا           

 التعلّم وحتصيل   عملية حتديد املوقف من املتعلّم ذاته بوصفه مدار         بإعادة يعىن وهو ،ارتأينا استخدامه 
 باستخدام اللّغة   لّقة التوجيهات والنصائح املتع   ىيتلقّ) ب( أن ينظر إليه على أنه طرف        فعوض ،للّغةا

 من األمهيـة    فإنه ، لتخزين الذّحرية اللّغوية من قبل املعلّم      ا هدفً جعله و ،)أ( من قبل الطرف     فاهلد
 دقيقـة   ات من أدو  وليس.  وجعله يف سياق واحد مع املعلّم يف فعل التواصل         ،مبكان أن يؤخذ بيده   

 امللحوظـة  كإقحامـه يف     م مسلك لبعث النشاط اللّغوي يف نفس املتعلّ       ومن ض، الغر التحقيق هذ 
 األلفـاظ   يهـا  بني األسيقة الداللية الـيت حتيـل عل        والربط ، واالستنباط واالستخالص ،والتقدمي

 ،اسبة يف األسيقة املناسبة    املن والعبارات ، اآلين على وضع األلفاظ والتراكيب     والتدريب ،والعبارات
ـ    أن ، هذا كلّه وبعده   وقبل  سابقة حيرر املتعلم من عقدة ختريج األصوات واملعاين مـن الـذخرية ال

 أثنـاء  يف القبلية   لّغوية ال ت العربة بتمرير هذه الذخرية وتلك املكتسبا      ألنّ ، احلاصلة عنده  االبتدائية
 الذي املسلك   وهو ،تفاظ ا دون حدود االستخدام     واالح ميعا، وليس يف جت   ، الفعل اللّغوي  هممارست

 ومـا  ، من اخلوف واحلياء واالنطـواء     ا متحرر ظًا املتعلم يق  ويبقي ، منتعشة يةيبقي هذه الذخرية ح   
  . التعلّمأثناء يفميكن أن يصيب أي متعلم غري ناطق بالعربية من اضطرابات 

ـ      نعتقد ألننا ، اإلقحام مصطلح هذا ما يفسر اختيارنا       سـلوك   مبثابـة  و بأنّ حتصيل اللّغة ه
 مـن   اللغـوي  بني مقتضيات االستخدام     جيايب والصراع اإل  فاعل الت ةيستدعي دفع املتعلّم إىل دائر    



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 حيمل مـن    ا وعلى م  عوبته ص ى على مد  - موقف وهو أخرى، حيلة املتعلّم من ناحية      وقلّة ،ناحية
  .ارسة الفعلية الكتساب اللغة املباشر واملمي على فعل التدريب احلل حيي- مؤقّت جحر

ـ يات يف مثل هذه الوضععلّم املت إقحام ن نؤمن بأ   اللّغـوي املتواضـع   يده جيعله يستخدم رص
 نفسه مهاراته يف إطار هـذه       وقت يف ال  وينمي ،لتحقيق أهم غاية يف اكتساب اللغة وهي التواصل       

 ما ، من أسيقة  كتشفه ي ما وعرب ،فظ من استخدامات جديدة للّ    ئيا ما يكتشفه تلقا   عرب ،العملية ذاا 
  . ممارسة اللغة ذاتهفعل لوال ،كانت ألن تتحقّق

 أثنـاء  يف بشكل سـليم     ا لغوي يتفاعل ، كلّه األمر دف هذه الطريقة إىل جعل املتعلّم مدار        
 ، بـه  منـوط  و على تأدية دوره اللغوي بالنمط العريب الذي ه        ا يعين أن يكون قادر    وهذا ،املخاطبة

  . لغةية العربيلةوبوس
 ميكّن املتعلّم للغة مـن      أنه ، لعلّ ما يضفي فائدة على هذا السلوك وجيعله ينحى إىل الوظيفية          

 فتتـأتى  ،استدراك خلل استخدامه للّغة عرب تصويبات املشرف على العملية وضبطه لالسـتخدام           
 الـدالالت  استخدام أو ، ختريج األصواتمستوى على   إن ، لتحسني مستواه األدائي   السبل لمتعلّمل

 اليت تستوجبها ممارسـة     الك إىل ذلك من املس    وما ، مستوى التركيب  على أو ،اليت يقتضيها الوضع  
  .اللغة نفسها

  

 املـرياث  وص وعلى الوجه اخلص، ليس مثّة من وسيلة حتقّق انتقال املرياث احلضاري للشعوب    
 واللّغـة  ، ألنها الفعل الوحيد حلياة اللغة وجتسيدها      ،)١(وجهةاللّغوي الثّري لألمم كإجراء القراءة امل     

  . بالضروةميتة ،اليت ال تقرأ هي لغة هامدة
 نرومه ونعنيـه بفعـل   وما ، وكيفيتهرجعه كان نوعه وهدفه وم    مهما ، إنّ نشاط القراءة مهم   

 أن جيد سبيله يف كون      يةب بغري العر  لناطق القراءة اليت متكّن ا    إنما ، من البحث  ياقالقراءة يف هذا الس   
 برمتـه  األمـر  ألنّ ا، أحواهلا وحتقيق مراميه من حيسن تدبري يندر ملسألة إنها ولعمري ،اللغة العربية 

 وسيلة  ك حيقّقها املتعلّم الراغب يف امتال     ت وما تستدعيه من مستلزما    ،موكول إىل العارفني بأحواهلا   
  .العربية

                                   
سلسلة شهرية يصدرها الس الوطين     (عامل املعرفة   -تنميتها وسائلها، ،مصادرها:  اللّغوية احلصيلة ، حممد املعتوق  أمحد  ) ١(

 .٣١٧:ص ،م١٩٩٦آب/ أغسطس ـ،ه١٤١٧ ول، األربيع ،٢١٢:رقم ، الكويت–للثقافة والفنون واآلداب 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ، يف تدريب أعضاء النطق لدى املـتعلّم ا فعالًاأسلوب) سموعةامل( تعد يف نظرنا القراءة اجلهرية     
 واالسترسال يف اإلتيـان  ، عنده املرونة يف نطق األصوات   فتحصل رة، كان من فئة عمرية متأخ     وإن

  . اللغوية والبيانية لدى القارئقة السليتنمية كلّها إجراءات تسهم يف وهذه ة،بلفظ اللغ
  

ا ،ساليب العملية يف ترسيخ اللّغة     احلفظ من األ   يعدقـاد القـدامي        وقدميعراء والنكان الـش 
 من أجـود    ا حمدد عددافيه أن حيفظ    ) النبوغ(ينصحون من يرغب أن يسلك درب الشعر والربوز         

 وهـو  ، سجية واقتـدار   على ، نظم الشعر  على والقدرة   ، ملكة البيان  ه ل ى تتأت حتى ،شعر معاصريه 
 إىل األذن من كـالم      تهيوعي الناقد العريب القدمي مبسألة السماع وترديد ما ين         عن   شف يك موقف
  . أثره يف حتصيل امللكةوله ، تستأنس به النفس وتطمئن إليه األذنمنثور، أومنظوم 

 على إجراء احلفظ يف عصر انتشار وسائل القراءة وسريان ما يكتـب             أخرى مرة   ز وإذ نركّ 
ـ     ا ال يزال قادر   د نعتقد بأنّ احلفظ تقلي    فألننا ،بشكل سريع يفوق أي تصور      داف على حتقيـق أه

 اللغة، ازدحام نظريات اكتساب     وعصر املعاصرة،عجيبة يف حتصيل اللغة يف عصر ضوابط التعليمية         
 غري أو واحلديث الشريف    القرآن العرب الذين حيفظون     واقعوسبب ذلك أنّ الشواهد التطبيقية من       

 شواهد ال تكف عن تأكيد الـدور        لّها ك ، ومعاصريها أسالفها أشعاريت حتفظ    من األمم ال   العرب؛
  . تعلّم اللغةمهارات يؤديه احلفظ يف تطوير ذيالعظيم ال

  صوص األدب ) عامل( احلصيلة اللغوية يف كون      وير لتط ا يتجلّى احلفظ أسلوبمـن حكـم     يةالن 
 ختلف الذي متارس فيه اللّغة مب    وسع األ األدب احلقل «  وغريها ألنّ    وأمثال ومرويات ونوادر    ،وشعر

 ومـن  ، وما حتمله من صفات أصـيلة ، من أسراريها وبكلّ ما يكمن فغها، وتراكيبها وصي  ألفاظها
 يف معزل عن قـراءة  لفصحى اللعربية ا فال ميكن أن نتصور حتصيلً)١(»(طابع فكري ووجداين متميز  

ن ينفتح الوعي على أهم مقومـات اللّغـة          الضرورة أ  فمن ؛ عصوره أزهى األدب العريب يف     مناذج
 خبـار  عيـون األ   وقراءة ، إنّ حفظ ما تيسر من نصوص الشعر       بل ،العربية املستوعبة هلذه النماذج   

  .  الصعاب أمام ممارسة الفصحىلثقافية لإلنسان العريب ميكن أن يذلّ-املتعلقة بالبيئة السوسيو
 املبدع يسري باللّغـة  األديب« عد ضرورة ألنّ  يف هذا الشأن ي    دب إنّ الرجوع إىل نصوص األ    

                                   
 .١٢٥:ص نفسه،  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 لـى  يف الوقت يف نفسه ع     وحيافظ ، ما خضعت له من تطورات     كسا من جيل إىل جيل عا     هاوحيمل
  .)١(» األصليةهويتها أو وشخصيتها ريةأصالتها وطبيعتها الفط

هذه العالقة بـني   وألجل ، هذا الدور املتميز لألديب يف بعث اللّغة واحملافظة على ألقها  ل ألج
 العرب القدامى أشد احلرص على مجع واستقصاء منـاذج األدب الرفيـع يف              حرص غة،األدب واللّ 

 واالطّالع عليها   ، باالهتمام ذه النماذج   والصرف و علماء اللّغة وعلماء النح    وطالبوا ،الشعر وغريه 
 .ودراستها واستقصاء اللّغة الصافية فيها

 
 

 
 دون انتـشار اللّغـة العربيـة يف اتمعـات           ا اليت تقف حائلً   كربى ال يقات من مجلة املع   إنّ

 الرغم مـن    على وروبية،ات األ  قبل فئة املتعلّمني يف املعاهد واجلامع      من استخدامها   وقلّة وروبية،األ
 وكذلك نسبة املتعلّمني من اجلالية العربية يف املعاهد         ، للجالية العربية يف بلدان أوروبا     رتفعةالنسبة امل 

 املمارسة من قبل أبناء اجلالية العربية أنفسهم مع لغة تراثهم ولغة            القطيعة هو وروبية،واجلامعات األ 
 مـن   لكـن  ، يتسع هلا اال يف حبثنا هذا      ال ،لك متعددة ومعقّدة   دوافع ذ  ولعلّ وأجدادهم،آبائهم  

أيت على سبيل تقريبها إىل الذهن ما ياأمهّها ذكر:  
ـ    لدونية با اإلحساس و حياته، يف كلّ مظاهر     ورويب الولوع بالنموذج األ   -ا  ا والتخلّـف كلّم

 حني أنّ يف ، بالعربيةتبطتخلّف مر الب سبأنّ و لكما ، استخدامهايف أواقترن التفكري باللّغة العربية     
 يف سـبيل    هد وبذهلم للج  ، العزم عقدهمالعربية وسيلة وأداة بيد أصحاا تطلعهم على املراد بقدر          

 ميكـن  ال ، فترت عزميتهم وقلّ سعيهم فيهاوإن الراهن، العصرتنميتها وحتيينها لتستجيب ملتطلّبات    
ـ   ذات العريب  يف مرتبط بتقصري    فالتخلّف ا،ذهب متطر من السماء     أن ، كذلك واحلال ،لعربيتهم  و حن

 ، ختلّفه عن الدور الريادي الذي كان يفترض أن يقوم به يف سـبيل التقـدم واالزدهـار       ويف لغته،
  . بلغته العربية يف ذااال ، لتاريخ حضارته وتراث أجدادهووفاء عصره، لضرورات استجابة
 كتبت العلمية العربية إنما     ة املسألة؛ فاملدونة التراثي    يقدم أكثر من شاهد حول هذه      ريخ التا إنّ

 ، بلغة عربيـة   ا ما ترجم من علوم العرب املسلمني يف القرون الوسطى إنما كان منجز            بل عربية،بال
                                   

 .نفسه  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . ضمن حدود بيئة عربيةوأجنز
ىل العربية   يف بلدان املهجر هلي هجنة من لغات عامية متباينة ال متت بصلة إ             اولةإنّ العربية املتد  

 إىل اللّغة العربية اليت تؤدى ا شعائر        وال ، الفرس واليونان  وحضارةاليت استوعبت احلضارة العربية     
 ليست هي العربية الفصحى اليت متثّل املشترك بني كـلّ الـشعوب العربيـة               وباملختصر ،املسلمني

  .ولية اليت تعتمد يف احملافل الدالرمسية واللّغة ، يف املعمورةاإلسالميةو


 
 مـع   هل ها، اليت يفترض أنّ الناطق بغريها قد حصل       بالعربية التخاطبمع أي خماطب يكون        -أ 

 أبلغ  وأنّ ،هؤالء العرب ال يتحدثون العربية الفصحى     الذين ينتمون إليها واحلال يكشف أن       
 وثروة أعجمية   ددة هجينة جتمع بني هلجات وعاميات متع      لغة و به إنما ه   اما ميكن أن يتحدثو   

 وروبـيني،  يكشف أن هؤالء األ    واحلال ،دخيلة؟ أم أنّ التخاطب يكون مع الناطقني بغريها       
 اليت ميكن أن يتخلّوا عن لغتهم األم        ال ،عريب ثقافة ال  باكتشاف كان فضوهلم وشغفهم     ومهما

 فيها أنفسهم بكـل ثقـة   وجيدون ، فيها لسان احلضارة والتمدنوجيدون ،جيدون فيها عزهم  
  أكيدة وكرامة مصونة؟

 على كثرة تعدد    -مرد ذلك يف تقديرنا   : صلية مع جمتمعاا األ   العربيةالقطيعة الثقافية للجالية      -ب
 األصلية هلذه اجلاليات يف     وطان اليت متثّل األ   بلوماسيةتقصري املصاحل الد   يكمن يف    - باباألس

 يؤدى من أدوار ال يرقى إىل مستوى تعزيز         وما ، من أنشطة  ارس مي وما ،الدول املستضيفة هلم  
 .  األصليةواوطااالصلة بني أبناء اجلالية العربية 

 ذوي األصـول    وروبيـة ة يف البلـدان األ     تشجع الناطقني بغري العربي    ال كلّ هذه املظاهر     إنّ
 املناخ العام احمليط م ال مينح هلـم فرصـة   ألنّ ، يف حتصيلها  ويتفوقوا العربية، أن يتعلّموا    وروبيةاأل

ـ       فال ، املالئمة لبذل اجلهد يف تعلّمها     حوال هلم األ  فّر يو وال ،التعلّم ا ميكنهم أن يكونوا أكثـر دفاع 
  . اجلالية العربية أنفسهماءأبنواستماتة على العربية من 

 
 ، بتدريس العربية لغري الناطقني ا ال ميتلكـون كلّفة أنّ اهليئات امليلحظ يف كثري من األحيان   

 مـن   ومتكينـه  ،ة العربية احلية لغري الناطق ـا       لنقل الذّخري  اسبة املن املهارات ، أغلب األحوال  يف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 من أهم املهارات الـيت يعوزهـا هـؤالء املعلمـون            ولعلّ ،االنغماس يف سياقها الثّقايف والتارخيي    
 من شـأنه أن     وهذا ، إحاطتهم بلغة البلد املضيف    قلّة هو وروبية، للعربية يف األقطار األ    درسونوامل

 ، املتعلّم وتفاعله مع العربية املقدمة له      اوب من جت  ويقلّل ،بني الطّرفني  التواصلية   رسالةيعطّل مرور ال  
  : علىا تعليم العربية لغري الناطقني ا من منظور بنيوي يقوم أساسطرق أهم ما ترتكز عليه ألنّ
 ن فهمها ملمارسة اللّغة على حنصحيح واللّغة نظام من القواعد واخلطوات اليت يتعي. 
 صوصعليها النحوية مث القياس املعاينلغة والتفريق بني توظيف قواعد البنماذج من الن . 
 صووالصرفيةالنحوية والقواعد وي وفق النظام اللغصضبط الن . 
               إجياد البنية اليت يشتغل مبوجبها النموذج اللغوي يف العربية ومقارنتها ببنية النموذج اللغوي للغة

 . العربيةرياألم لدى الناطق بغ
 املعرفية سابقة علـى األداء  الكفاية« أ البنيوية الذي يسلّم مببدليميةهذا السياق من التع   ظلّ   يف

 املشرف على تعليم العربية يف أغلب االحيان حباجـة السـتثمار            يظلّ )١(» وشرط حلدوثه  وياللغ
ية مـن   السطحنات اليت مبوجبها يسهل التحكّم يف املكو  للغة البنية الذهنية العميقة     إليصالاملعارف  

 . األصوات واأللفاظ والتراكيب
 كثري من الناطقني بغري العربية جيرفهم الفضول لتعلّم العربيـة الستكـشاف تـاريخ               لذلك

 ، عـن املـسألة    تنكفون سرعان ما يس   لكنهم ، على عادام وتقاليدهم   طالع واال ةاتمعات العربي 
 فيغادرون ، إليهم السأم وامللل   فيمتد ، من قبل من يشرف على تعليمهم      املباالة عدم يلمسون   عندما

 مبكّر بسبب الفتور الذي يستشعرونه من لـدن النـاطقني       ولية أن تنتهي احلصص األ    قبل ا،الصف 
 بـني املـتعلّم     مـي  التارخيي والقي  وأحيانا ، استمرارية احلاجز النفسي   وبسبب مدرسيها،بالعربية و 

  .تحصيلوالعربية بوصفها لغة هدفا لل
 

 ذج منـو  قيق وحت ، املنشودة لغريه  والقدوة ، املثل األعلى  يكون أن   على إنّ عدم مقدرة العريب     
 ألن ، شأنه أن يضيع الفرصة أمام من ينشد تعلّم العربية         من ،العريب الذي يعتز بلغته وبتارخيه وثقافته     

 ومـستويام  طبقام وفئـام  مبختلف ،قات مع أفراده وتوثيق العال، االنفتاح على اتمع   عملية«

                                   
 .٣٩٩: ص ول، األاجلزء ، أم القرىجامعة ، يف تعليم اللغة العربيةاملرجع ، طعيمةرشدي  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الفـرد مـن   لة حـصي وإغناء اللغوية يف تنمية املهارات ري تصبح ذات أثر كب وأجناسهم وأعمارهم
  .)١(» املتنوعةبهامفردات اللّغة وصيغها وتراكيبها وأسالي

 تتجـسد يف شـكل   ارةفت ورويب؛ األنسان بعد يوم يف خميال اإلا صورة العريب قتامة يوم تزداد
 ، والدميوقراطية واحلريـة   ، مقوالت الفرد  حيترم إنسانيا ا احملتال الذي ال ميتلك وازع     اهلمجيصورة  

 ومقتـضيات   حـداث  يف تعامله اليومي مع األ     ه من اندفاع يطبع شخصيت    يلحظ أن ما ميكن    جراء
 يف ا يـؤثر سـلب  مـا  ،قراراته طبعه وحدته يف اختاذ    اوة يف جلفته وقس   وتارة ، بلد املهجر  يفالعيش  

 ، بشكل عفوي على عاداته وتقاليده وطرق تفكـريه    تاح يف االنف  وروبيةاستعداد الناشئة اجلامعية األ   
 أخـرى  ة ملا ميكن أن يتحقّق مع لغ      خالفًا ، من العامل ومن كربيات القضايا اليت من حوله        ومواقفه

ـ   اكان العريب قدمي   وإذا ، وغريها اإلسبانية أو كاإلجنليزية ،غري العربية   بيئتـه  ة اعتـز بلغتـه وبثقاف
 ،)٢(هيدجر عبري حد ت  ى وكينونته عل  نسان هي حياة اإل   لّغة ال أنّوبالتقاليد املوروثة عن قبيلته باعتبار      

 بالشعر كان مبثابة مصدر أساسي إلقامة احلجة على سالمة اللّغة           وائل العرب األ  عناية»وإذا كانت   
 اللفظ وسالمة النظم    مة كان الشعر املعيار األساس الذي تقاس به سال        لذلك ، وداللة ا وتركيب الفظً

 يرقـوا بعـد إىل درجـة    مل ، الوصفوبعموم ، فإنّ عرب اليوم )٣( « يف مسلك الفصاحة والبالغة   
 مـستوى  علـى  أو ، بلغتهم وثقافتـهم االعتزاز على مستوى   إن ،اجلذب والنموذج احملبب لآلخر   

 اجلهـد يف    ويبذل بالعربية إىل لغتهم     الناطق غريت الراهن حتى ينجذب اآلخر      حتيينها وفق متطلّبا  
  .تعلّمها

 
 الثقـايف  الراهن يعد ، االناطق إىل ما تقدم ذكره من معيقات تعيق حتصيل العربية لغري       إضافة

 ، العربيـة  م على تعلّ  معيةشئة اجلا  النا إقبال حيول دون    ا وحاجز ا مانع وروبيةبشكل عام يف الدول األ    
 وشـرب ولبـاس   وأكـل  ، ومسرحا من فنون وآداب وسينمالثقافية ذلك أنّ كلّ املظاهر   وسبب

                                   
 .٨٤:ص نفسه،  ) ١(
 أعطى هـذا    وقد ، على احلقيقة  واملشتملة ، للفرد والسابقة ، اللغة عند هيدجر بوصفها الوجود املُمحِور لذاته       فُِسرت  ) ٢(

 ال ، كينونتـه وتنظيمات ، على موقع الوجود نفسها التركيز كان منصب  ألنّ ، ملنهجية ما بعد البنيوية    ا مهمّ ار دفع املسا
 . الفرد ومعطياتهموقععلى 

ـ ١٤٠٦ الفكـر العـريب      دار ،القاهرة (، وداللته الواقع ، يف اللغة  الشعر ب االحتجاج ، حسني حسن جبل   حممد  ) ٣( / ـه
 .٥٢:ص م،١٩٨٦



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ال جتد اللغة العربية حـضورها    وروبية من مشكّالت الفعل الثقايف ضمن حدود اجلغرافيا األ        غريهاو
 ال يكلّفون أنفسهم عناء     ورويبهجر األ  الناطقني بالعربية يف امل    ألنّ متميز، فاعل، ،فيه بشكل واضح  
 الثقـايف   إلنتـاج  واعية بـأثر ا    ية هم على درا   وال وروبية، اليوميات الثقافية األ   إثبات احلضور يف  

 جعل من الشحنة الداللية الـيت حتملـها         ما األورويب، الفسيفسائي   قايف يف بناء الزخم الث    واملسامهة
 فاترة ال تقوى على إحداث شحنة و تبد–ت مناسباتية    فيما ميكن أن يصادف من مسامها      -العربية  

 - أي لغـة   – ما يتـيح للغـة       ألنّ ، بشكل عام  اآلسيوية أو الصينية   ية باجلال مقارنة ،األثر املنشود 
 حينما قـدم    مسكي هذا ما عناه تشو    ولعلّ ، املستمرة اعلية والف االستخدام وحضورها وانتعاشها ه  

  .)١(« الالّحمدود ملوارد حمدودةستخدام هي االاللغة » : قالثحي ،مفهومه للغة من منظور توليدي
 مـن تعلـم     ربية أما وقد وقفنا على أهم الشروط اليت يتعني توفريها لتمكني الناطق بغري الع            

 يتطلّبه البحث   ملا - جياز من اإل  ء بشي وعرضنا ،العربية واستخدامها يف تعبريه عن أغراضه يف احلياة       
 ألهم معيقات التحصيل هلذه اللغة العربية لـدى طلبـة املعاهـد          -حتديد   السياق من    ايف مثل هذ  

 املقترحات املنهجية واإلجرائية للتقليل مـن  ض نضبط بع  أن العلمية   من يبدو وروبية،واجلامعات األ 
  .حدة اخللل القائم يف تعليم العربية لغري الناطقني ا

 
١-  ماع وأثره يف اكتساب اللغة وترسـيخ          عنصر من   اه سابقً  ملا طرحنا  اتأكيديتعلّق بإجراء الس 

 نـرى أنّ إتاحـة      فإننا ، اللّغوية لدى املتعلّم   لذّخرية وحتصيل ا  علّمالصور النطقية يف ذهن املت    
فرصة التخاطب والسماع اجليد ملنطوق اللغة ومراقبة خمارج احلروف ميكّن من حتقيق امللكة             

 من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فـيهم يـسمع        املتكلّم »اعتبارب ،اللسانية
 مثّ ، كذلك فينقلها ، تعبريهم عن مقاصدهم   وكيفية ، يف خماطبام  وأساليبهم ،كالم أهل جيله  

 يتكرر إىل أن يـصري      واستعماله ، كلّ متكلم  ومن ،ال يزال مساعه لذلك يتجدد يف كل حلظة       
 تصيرت األلسن واللّغات من جيـل إىل        وهكذا ، أحدهم ويكون ، ملكة وصفة راسخة   ذلك
  . )٢( « جيل

                                   
 – الفكر العـريب     دار( النظرية والتطبيق    - اللغة العربية لغري الناطقني ا     تعليم هريدي، أمحد إميان ، مدكور محدأ على  ) ١(

 .٥٤-٣٣: ص م،٢٠٠٦ ،٧ط ،)القاهرة
 .٥٤٦:ص م،١٩٧٨ ،١ط ، القلمـدار ، لبنانبريوت خلدون، مقدمة ابن ، خلدونابن  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 لتعلّم  اع حاجة إىل ممارسة إجراء السم     رلعلّ الناطق بغري العربية يف عصرنا الراهن يكون أكث           
 ، احلديثة التقنية أفرزته   مما ، توفري وسائل السماع   ألنّ آخر، يف أي عصر     ه أكثر من غري   عربيةال

  . اللغةتساب لصاحل اكإلجراء من استثمار هذا اميكّنه
 على تكييفه وفق متطلّبات املتعلّم من جهة        والعمل ، العربية لتعليماعتماد إجراء احلفظ وسيلة       -٢

 يف عصرنا الراهن من الوسـائل       يظلّ أخرى،ومتطلبات املادة اللغوية املراد تعليمها من جهة        
 افرة املتوالتقنية و ية ما متّ استغالل األدوات العلم     إذا ،ااحملفّزة على اكتساب اللّغة والتحادث      

ـ عمال قدر احملفوظ وكثرة االسـت على »  خلدون يرى أنه ابن كان   فقد ،هلذا الغرض   ون تك
 ، على هذه امللكات فقد حصل على لغة مضر        صل ح ومن ا، ونثر ظماجودة املقول املصنوع ن   

 واهللا يهدي مـن يـشاء بفـضله    مهان يكون تعلّ جيب أ  وهكذا ، البصري بالبالغة  الناقد وهو
  .)١( « وكرمه

 سببهإنّ تشديدنا على إجراء احلفظ يف سياق احلديث عن تعليم اللّغة العربية لغري الناطقني ا                
 ، تؤديه قواعـد العربيـة     ا الرغم مم  على ، على املمارسة العملية   أولًاهو كون تعلّم اللغة يقوم      

 العربيـة لغـري   ل اإلطار النظري والتصور البنيوي إليـصا    إجيادر يف    اإلعراب من أث   وقوانني
  .احلفظ و ها يف إجراء املمارسة إنماألمر فمدار ، الناطقنيا

 اإلدماج  بتقنية يتعلّق   ما ، الناطقني ا  غري اكتساب اللّغة وحتسني تعلّمها لدى       اتمن مستلزم   -٣
 إجيـاد  ا مطالبة ب   الناطقني إيصال العربية لغري      املشرفة على  هةواالحتكاك؛ ونعين ا أنّ اجل    
 به على وجه التحديـد الـشحنة   ونعين ، وتتوسع مداركه فيه ،فضاء ينفتح عربه وعي املتعلّم    

  . الذي تستوعبه اللغة وتغدق به على مستعمليها دون غريهموكيالثقافية واحملتوى السل
           ثقافيـة اجتماعيـة عربيـة       أوساط يف   اتبصلن يتحقّق هذا اهلدف إال بربجمة ما يشبه التر 

على غرار ما تقـوم بـه       )  لدى أسر عربية مضيفة وغريها     إقامات ، عربية جامعات ،معاهد(
 ، والروسية وغريها من أيـسر طريـق  اإلجنليزية اليت تسعى إىل إيصال اللّغة       خرىاجلهات األ 

 حيول دون حتقيـق     ااءل عم  لنتس وإننا ، يف بلد منشأ اللغة    نية لسا إقامات هلذا الغرض    فتربمج
ّ النظرية  ألن آلخرين، من قبل ا   -إن وجدت - العربية   م تلبية لطلبات تعلّ   إلجراءات ا هذهمثل  

                                   
 .٥٥٩:ص نفسه،  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 »املثري« يؤدي   ولن ،» واالستجابة للمثري«السلوكية يف تعلّم اللغة وحتصيلها تويل أمهية بالغة         
 ، مباشرة حيةتعلّم وضعيات    يواجه فيه امل   حيث ،أثره على أكمل دور إال يف وسط منشأ اللغة        

 ألنّ ، يساعده على تنمية مهاراته وتكوين حصيلته اللغوية بشكل سريع وبطريقة تلقائيـة            ما
 نـوع « م١٩٥٧ دره الذي أص  » اللغوي السلوك« من خالل كتابه     »سكنر«اللغة يف منظور    

ـ الـيت  خرى، األالسلوك السلوك الشفاهي ال خيتلف عن غريه من أنواع أنواعمن   سبها  يكت
  .)١(» واخلطأاولة واحملوالتجربة ،الفرد من خالل اخلربة

ـ   إشكالية العربية لغري الناطقني ا هي       اللغة تعليم   إشكالية مما سبق أنّ     نستخلص ا تقوم أساس 
 حىت ،ثقافية اليت تذلّل احلواجز واملوانع أمام الناطق بغري العربية        -سوسيو إىل احملفّزات ال   ارعلى االفتق 
 عليم؛ من مواقع الت   غريها أو يف املعاهد واجلامعات     ما استعداده لطلب العربية تعل    ويعظم ،يقوى ميله 

 اجلهود املتواضعة املبذولة يف هذا      رغم على   ،وهذا يعين بشكل ضمين أنّ القائمني على شأن العربية        
اطقني بغريهـا    ملن يطلبها من الن    ة مترير هذه اللّغ   معه تفي بالغرض املطلوب الذي يتحقّق       ال أن،الش

  . تتزامن ومقتضيات الراهنب جذوبأدوات ،بعلمية وسهولة واقتدار
 تقول ا معظم النظريات املهتمة بشأن اكتساب اللغـة          اليت التركيز على بعض املسلّمات      إنّ

 يف مسلك تعليم العربية أفـضل مـن         يغين) والسماع واالندماج، واحملاكاة، واالحتكاك، احلفظ،(
 ويكفي  فيلزم ، يف البحث حوهلا   اجلهد وبذل ، اليت ال تكاد تسعها مقاربة     النظرية كاراألفالتشدق ب 

  .وروبية حىت حتتضنها الناشئة األورويبأن تلقى العربية إىل الشارع األ
   

                                   
 – الفكر العـريب    دار( النظرية والتطبيق    - اللغة العربية لغري الناطقني ا     تعليم ، هريدي أمحد إميان دكور، م أمحد علي  ) ١(

 .٣٣:ص م،٢٠٠٦ ،٧ط ،)القاهرة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 


 
 

  حبيب بوزوادة. د
 ، يف جلنة التكوين يف الدكتوراهئيسر

تعليمية اللغة العربية يف ضوء : ختصص
 اجلزائر - معسكر، جامعة التطبيقيةلسانياتال

 
يواجه تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا العديد من التحديات اليت تعيـق مـسرية العمليـة      

كانة الئقة يف هذه اتمعات غري مضمون النتائج،        التعليمية، وجتعل الرهان على تبوء اللغة العربية م       
وهو ما يفرض على املختصني يف هذا اال تقدمي حلول عاجلة لضمان جناح هذه العملية، غري أنّ                 
اقتراح خطوات عملية للرقي باللغة العربية لدى غري الناطقني ا، سيظل جمرد ختمينات نظرية، ما مل        

تعليمية اللغة العربية لغري الناطقني ا من أجل رصـد مواضـع            ننطلق من تشخيص حقيقي لواقع      
  .العجز اليت تعيق عملية تعليمية مثالية

وهذا ما تسعى إليه هذه الورقة، من خالل حتديد طبيعة التحديات اليت تواجه مدرسي اللغـة                
وعي للعوائق اليت   العربية يف املعاهد واملراكز اليت تعىن ذا الشأن، مبا يوصلنا إىل فهم حقيقي وموض             

متنع الطالب الناطقني بغري العربية من تعلّم اللغة العربية وإتقاا، لنتمكّن يف اية املطاف من اقتراح                
  .حلول عملية هلاته العوائق

ولصعوبة رصد كافة العوائق اليت تقف يف وجه التعليم األمثل للغة العربية اقتصرت على ثالثة               
ئق البنيوية ذات الصلة باللغة العربية نفسها، والعوائق النفسية والثقافية          العوا: عناوين أساسية، وهي  

املتعلّقة بالطالب وباملدرس معا، والعوائق املنهجية ذات الصلة بطرائق التدريس وآلياته، حمـاوال يف              
  .أثناء ذلك أن أقدم احللول املمكنة يف هذا الشأن

  
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
Problems of Teaching and learning Arabic for non-native speakers 

between exploring the fact and finding alternatives 
Teaching Arabic to non-native speakers faces many challenges that 

hinder learning process, and makes it difficult for the Arabic language to 
occupy a crucial position in today’s communities. This fact imposes on 
specialists in this field to provide urgent solutions to ensure the success 
of this process, but the proposal practical steps for the betterment of the 
Arabic language for non-native speakers, will remain purely speculative 
theory, if it did not proceed from a genuine diagnosis of learning the 
Arabic language to non-native speakers of the reality in order to monitor 
deficits that hinder the learning process. 

Therefore, the present paper aims at reaching that point through 
determining the nature of the challenges which face Arabic teachers in 
related institutes and centers, doing so, we will be able to reach a real and 
objective grasp of the obstacles that prevent non-native students from 
learning Arabic and mastering it. Thus, we will end up suggesting 
practical solutions to these obstacles. 

Because it is highly tricky to handle all the obstacles that hinder a 
perfect teaching og Arabic, we have been limited to deal with three 
principle titles: structural obstacles related to Arabic itself, psychological 
and cultural obstacles related to both student and teacher and 
methodological obstacles related to teaching methods and techniques. 
Trying –meanwhile – to suggest the possible solutions to this problem.       



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

يواجه تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا العديد من التحديات اليت تعيـق مـسرية العمليـة      
التعليمية، وجتعل الرهان على تبوء اللغة العربية مكانة الئقة يف هذه اتمعات غري مضمون النتائج،               

ح هذه العملية، غري أنّ     وهو ما يفرض على املختصني يف هذا اال تقدمي حلول عاجلة لضمان جنا            
اقتراح خطوات عملية للرقي باللغة العربية لدى غري الناطقني ا، سيظل جمرد ختمينات نظرية، ما مل        
ننطلق من تشخيص حقيقي لواقع تعليمية اللغة العربية لغري الناطقني ا من أجل رصـد مواضـع                 

  .العجز اليت تعيق عملية تعليمية مثالية
ليم اللغة العربية ليست منفصلة يف واقع األمر، كما قد يتوهم، ولكنـها              تع -وصعوبات تعلّم 

شديدة التداخل واالرتباط فيما بينها، فمن الصعب جدا احلديث عن املشكالت النفسية مبعزل عن              
املشكالت االجتماعية والثقافية، كما ال ميكننا أن نتحدث عن املشكالت الصوتية مفصولةً عـن               

غوية األخرى، ولكننا سنضطر لدواٍع منهجية أن نفصل هاته املشكالت ضـمن     باقي املشكالت الل  
  . مباحث مستقلة، وإن مل تكن كذلك يف الواقع

 
ولكن قبل اخلوض يف تفاصيل البحث، واستعراض أهم قضاياه، أفضل احلديث عن مفهومني             

علّم والتعليم، وإىل أي مدى يسهمان يف خدمـة العمليـة   أساسيني وردا يف عنوان البحث، ومها الت    
  .التعليمية

وضع ، الذي يعين    )م.ل.ع(إنّ التعلّم والتعليم كليهما يعودان إىل نفس اجلذر اللغوي، وهو           
عالمة، أو مسة من السمات، لتصبح دالّةً على الشيء، تنوب عن الشي، وتغين عن إحـضاره، ويف                 

لشيء على ما هو عليه، إدراكاً جازماً، كإدراك أنّ الكـلَّ أكـرب مـن               العلم إدراك ا  االصطالح  
اجلزء

، وال ميكن الوصول إىل هذا اإلدراك اجلازم إالّ بأحد الطريقني، التعلّم أو التعليم، فـالتعلّم     )١(
، وبني الصيغتني فرق داليلٌّ أشارت إليه كتب هـذا الـشأن،            )التفعيل(، والتعليم من    )التفعل(من  

وإذا أراد الرجلُ أن يدخل نفسه يف أمٍر حىت يضاف إليه، ويكونَ من أهله، فإنـك               : ول سيبويه يق
، ويف هذا املعىن إشارةٌ إىل املمارسة الذاتية لتحصيل الفعل، خبالف التفعيل، الذي يدلّ           تفَعلَ: تقولُ

                                   
  .١٥ص ٢م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٤األصول من علم األصول دار اجليل، بريوت، : العثيمني  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .على املطاوعة، باالستجابة لتوجيٍه معين
ايتٌّ، والتعليم استجابة لتوجيه خارجي، مثلما يؤكّـد ذلـك أهـل            وذا يتضح أنّ التعلّم ذ    

أكّدت التجارب والدراسات املعاصرةُ يف علوم التربيِة، أنّ        : االختصاص، يقول عبد القادر لورسي    
التعليم والتعلّم كلٌّ متكاملٌ، حيث إنّ نشاطاِت كلِّ طرٍف يف العمليِة التعليميِة يربطهـا التفاعـلُ                

طقي مع الطَّرِف اآلخِر، باعتباِر أنّ التعلّم تأثري داخلٌّ، يتجه أو ينطلق من داخل ذاِت الفرِد حنو                 املن
اخلارِج، أي ميثّلُ خمرجاٍت، والتعليم تأثري خارجي يتجه حنو الذاِت، فهـو ميثّـلُ مـا تـستوِعبه                  

الذات
 املتعلّم من قبل شخٍص مؤهـل للقيـام      ، فالتعليم نقل جمموعة من اخلربات واملعارف إىل       )١(

بذلك، أما التعلّم فنتاج جهٍد فردي يقوم به الشخص لتحصيل املعارف واخلربات، وكال املفهومني              
الدراسة اليت تطبـق  ، هذا املصدر الصناعي الذي يعين )Didactique(يدخل ضمن حقل التعليمية     

يات األساسية الضرورية لتخطيط كلّ موضوٍع دراسي،       مبادئها على مواد التعليم، وهي تقدم املعط      
وكلّ وسيلة تعليمية

)٢(.  
 

من نافلة احلديث القولُ أنّ لكلّ لغة خصائصها ومساِتها، وشخصيتها االعتبارية، وكلّ أمـٍة              
 –، وتشربته، وألفته، وهو ما جيعل تعلّـم لغـة أخـرى             تنطق بلساٍن، ال شك أنها تطبعت عليه      

 يف غاية الصعوبة، خصوصاً عندما تكون اللغة الثانية متفردة، ومتميزة جبملة            -وخصوصاً على كرب  
من السمات البنيوية، كما هو احلال يف اللغة العربية، األمر الذي جيعل معرفة هذه السمات مطلبـاً              

تعليم اللغة العربية، ليـتمكّن يف      -ي إىل وضع تشخيص علمي ملعوقات تعلّم      مِلحا لكلِّ باحٍث يرم   
العملية للنهوض بتعليم اللغة العربية بالنـسبة للنـاطقني         -مرحلة الحقة من اقتراح احللول العلمية     

بغريها، وهو ما سأعرضه يف التشخيص التايل الذي سأحاول فيه تشريح املعوقات اليت ترجـع إىل                
  : العربية ذااهيكلية اللغة

 
تعترب اللغة يف املقام األول نظاما صوتيا، إذ هو األداة الرمزية األقدر علـى احتـواء املعـاين                  

أما حدها فأصوات يعبـر ـا كـلّ قـوٍم عـن         واألفكار، لدرجة أنّ ابن جين قال يف تعريفها         
                                   

  .١٩ص ٢م، ط٢٠١٥هـ، ١٤٣٦ اجلزائر، جسور للنشر والتوزيع،املرجع يف التعليمية : عبد القادر لورسي  ) ١(
  .١٩صالسابق املرجع   ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

أغراضهم
)١(        ا، ومن ذلك اللغة العربية الـيت      ، ومن املسلّم به أنّ لكلّ لغة نظام ويتّ اخلاصها الص

تتشكّل من بىن صوتية تتقاطع يف بعضها مع لغات أجنبية، وختتلف مع لغات أخرى نسبياً أو كلّيا،                 
ويعترب النسيج الصويتّ املختلف هو املشكلة اليت تعرقل عملية تعلّم اللغة العربية بالـشكل األمثـل                

اطقني بغري العربية، نظراً لعدم تعودهم على هذا النظام الصويت غري املـألوف             بالنسبة للمتعلّمني الن  
  .بالنسبة هلم

فمن األصوات اليت تتميز ا اللغة العربية، وتكاد تنفرد ا، القـاف، وجمموعـة األصـوات          
اد، الـص (، وجمموعة األصـوات املطبقـة       )اهلمزة، واهلاء، والعني، واحلاء، والغني، واخلاء     (احللقية  

، فمتعلّم اللغة العربية جيد صعوبة بالغة يف نطق هذه األصوات، لكوا غري             )والضاد، والطاء، والظاء  
موجودة يف اللغة األم للمتعلّم، أو ألا تقع يف اللغة العربية مواقع توزيعية مل يألفها املتعلّم يف لغتـه                   

  .)٢(األم
ائت، وعدم التفريق بني احلركات القصرية كما جيد الناطقون بغري العربية صعوبة يف نطق الصو      

، )األلـف، والـواو واليـاء     (، واحلركات الطويلة أو حروف املـد        )الفتحة، والضمة، والكسرة  (
كتـاب، وحجـاب، ومسـاء،      (فالناطقون بالفرنسية مثالً ليسوا متعودين على نطق ألف املد يف           

  ).Kitab, Hijab, Samaa, Matar: (، فينطقوا حركة قصرية هكذا)ومطار



 

 اختالف اللغتني يف خمارج األصوات. 
 اختالف اللغتني يف التجمعات الصوتية. 
 ع النرب والتنغيم واإليقاعاختالف اللغتني يف مواض. 
 اختالف اللغتني يف العادات النطقية.  

ولذلك فإنّ األخطاء اليت يقع فيها متعلّمو اللغة العربية تتفاوت تبعاً للغام األصلية، فإذا كان               
للصوت العريب ما يقابله يف اللغة األم للمتعلّم خمرجاً وصفةً وتوزيعاً، فلن يواجه املتعلّم مـشكلة يف              

                                   
  ).١/٣٣ ( ٢٠٠٦.  القاهرة-اهليئة العامة لقصور الثقافة ، حتقيق حممد علي النجاراخلصائص، : ابن جين  ) ١(
 للناطقني بلغات أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أساسيات تعليم اللغة العربية: عبد العزيز العصيلي  ) ٢(

  .١٩٤ص ١هـ ، ط١٤٢٢، جامعة أم القرى، أخرى



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

لنطق حينئذ، وإذا مل يكن له ما يقابله تعرض للعديد من املشاكل اليت ال ميكن القضاء عليهـا إالّ                   ا
  .بالتعليم الصحيح

فالناطقون بالفرنسية على سبيل املثال لن يواجهوا مشكالت يف نطق عدد مـن الـصوامت               
الـشني، والكـاف،   التاء، واجليم، والدال، والزاي، والـسني، و    (العربية، لوجودها يف لغتهم مثل      

كلـب، ناديـة،    (، فينطقون بشكل يقترب كثريا من الصحة كلمات مثل          )والالم، وامليم، والنون  
صدق، وغضب، وبـاع،    : (، غري أم جيدون صعوبة يف نطق كلمات مثل        ...)وادي، مشس، دينار  

سـدق،  : (، فيبدلون بعض حروفها مبا يقاربه يف اللغة الفرنسية، ويقولون      )وسقط، وعريب، وحبيب  
  .)وغدب، وباء، وسكت، وأريب، وأبيب

مثالً، وهو احلرف الذي    ) الضاد(ونفس األمر ينطبق على الناطقني باللغات األخرى، فحرف         
، وينطق زاياً يف الفارسـية،  )ضرب(مكان ) درب(تتميز به العربية، ينطق داالً يف اإلجنليزية، فيقال        

أنّ املتعلّم قد تعـود يف أثنـاء   ، وتفسري ذلك )رمضان(كان م) رمزان(والتركية، والبنغالية، فيقال    
الكالم بلغته األم على أمناٍط معينٍة وحمددٍة، من حتريك اللسان، والشفتني، وغريمهـا مـن أعـضاء     
النطق، فإذا بدأ تعلّم لغة جديدة ختتلف أنظمتها الصوتية عن أنظمة لغته األم وجد صعوبة يف التغيري                

طقية اليت شب عليها يف لغته األممن عاداته الن
)١(.  

 
علينا بداية أن نعترف بصعوبة حلّ املشكالت الصوتية بصورة ائية، إذ يستحيل أن ينطق غري      
العرب اللغة العربية كما ينطقها أبناؤها، فهناك حواجز موضوعية كثرية تصعب ذلك، غـري أننـا                

لتذليل الصعوبات، وتقليلها قدر اإلمكان، بداية بتقـسيم الطّـالب          مطالبون ببذل أقصى اجلهود     
حبسب لغام األم إذا تيسر ذلك، ألنّ املنحدرين من نفس اللغة تتشابه مشكالم، ومجعهم معـاً                
يسهل التعامل معهم، مثلما جيب على القائمني على شؤون تعليم اللغة العربية أن يتدرجوا يف تعليم                

ة، فيبدؤون من املعلوم إىل اهول، ومن السهل إىل الصعب، والبسيط إىل املعقّـد،          األصوات العربي 
فريكّزون أوالً على األصوات املشتركة بني اللغة األم، واللغة العربية، ويضعوا يف كلمات سـهلة               

كتب، وجلس، وشـرب، وبـرد، وكـرت، وركـب،     : النطق، ذات معاٍن حمسوسة معروفة، مثل  
حبيث ال جيتمع يف الكلمة صـعوبة النطـق،        بغي أن تكون الكلمات منتقاة بعناية،       ، وين )٢(وغريها

                                   
  .١٩٩ صاملرجع السابق  ) ١(
  .٢٠٠ صاملرجع السابق  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

وغموض املعىن، وندرة االستعمال
)١( .  

ولئال يقع املتعلّم يف مشكلة االلتباس بني األصوات املتقاربة؛ ينبغي تدريبه وتعويد على معرفة              
-فقـط (، )شريعة، سـريعة (،)سيف-صيف(،  )صار-سار(الفارق الصويت والداليل بني الثنائيات      

وينبغي اإلكثار من هذه األمثلة، مع بيان معىن كلّ كلمة حىت يدرك املـتعلّم         ) زكي-ذكي(،  )فقد
أمهية النطق السليم يف تغيري املعىن

)٢(.  
وال ميكن هلذه الغايات أن تتحقّق بدون التركيز على مهاريت االستماع واحلديث، الكفيلـتني          

من املتعلّم، وبتحقيق األداء الصويت األمثل، مثلما أشار إىل ذلك رشـدي            بتقريب الصوت العريب    
  :)٣(طعيمة يف دراسته ضمن كتابه املهارات اللغوية الذي شخص فيه دورمها كما يأيت

 
  :أما التمييز فيشمل كال مما يأيت-أ

 ف األصوات العربيةتعر. 
 احلركات القصرية والطويلةالتفريق بني . 
 التمييز بني األصوات وبني رموزها الكتابية 
 فةمتييز احلروف املضع. 
 ف التنوين ومتييزهتعر. 
 التمييز بني الكلمات طبقاً لتشكيلها أو ضبطها. 
 ف التنغيمتعر.  

  :أما الفهم فيشمل كال مما يأيت -ب
 هدف إىل التعبري عنهافهم األفكار الرئيسية اليت يبدو أن املتكلّم ي. 
 فهم األسئلة يف املواقف العامة أو املشتركة .  

 
  :أما النطق فيشمل كال مما يأيت -أ

 النطق الصحيح لألصوات العربية. 
                                   

  .٢٠١ صاملرجع السابق  ) ١(
  .٢٠٢ صاملرجع السابق  ) ٢(
 ١م، ط ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥املهارات اللغوية مستوياا تدريسها صعوباا دار الفكر العريب، القاهرة،          : رشدي طعيمة   ) ٣(

  .٢٢٠-٢١٩ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 إنتاج األصوات املتقاربة خمرجاً والتفريق بينهما. 
 ريق بينها يف احلديثإنتاج احلركات القصرية والطّويلة والتف. 
 استخدام منط التنغيم املناسب يف احلديث. 
 السيطرة على ضبط احلروف أو تشكيلها.  

  :أما التعبري فيشمل كال مما يأيت-ب
                 تعبري الفرد عن نفسه بلغة مفهومة يف وحدة فكرية تامة، يف خمتلف املواقـف مثـل

 ..السفر وطلب الطعام
 والتنغيم املناسبنياستخدام اجلمل القصرية مع النرب . 
 استخدام األسئلة بسهولة.  

ومما يستحسن يف هذا الشأن أن تدرس األصوات اللغوية داخل كلمات، وداخل مجل بسيطة،          
، )اهللا أكـرب (ليلحظ الفارق يف وجوه األداء الصويت، فصوت الالم يف لفظ اجلاللة ينطق مفخما يف      

  .مثال) باسم اهللا(ومرقَّقًا يف 
 

احللقة الوسطى بني علم األصوات، الذي يعىن باألصوات        ) Morphologie(يعترب الصرف   
اللغوية وطرق أدائها، وعلم النحو، الذي يهتم باجلملة العربية، فموضوع علم الصرف هو الكلمة،              

عـرايب  من حيث بنيتها، وخمتلف التغيرات اليت تطرأ عليها، عدا أواخر الكلمات اليت هي شـأن إ               
حبت، والتصريف من العلوم احليوية يف اللغة العربية، بسب ما تتميز به هذه اللغة من بنية اشـتقاقية       

  . العامل ثرية ومتفردة ال تتوفّر يف كثري من لغات











 

          ٍّب قضاياه، فلكلّ باب صريفقواعـده،   كثرة أبواب الصرف، وتعدد موضوعاته، وتشع 

                                   
  . وما بعدها من صفحات٢١٧أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ص: عبد العزيز العصيلي  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

ولكلِّ قاعدة تفريعاا، ولكلِّ تفريع أحكامه وضوابطه، وقد تسربت الكثري مـن هـذه              
 .التفاصيل إىل كتب اللغة العربية املوجهة للناطقني بغريها

             التداخل بني أبواب الصرف والنحو، فنجد للظاهرة اللغوية الواحدة معاجلة صرفية وحنوية
 .ل املبين للمجهول، واإلفراد والتثنية واجلمع، وحنو ذلكأيضاً، مثل اسم الفاعل، والفع

              عدم االطّراد يف بعض القضايا الصرفية، حيث حيفظ الطالّب بعض القواعد، ليفـاجؤوا
 .بورود ما خيالفها

 ماع والقياس يف بعض أبواب الصرفاخللط بني الس. 
           فراد والتثنية واجلمـع،  عدم وجود بعض القضايا الصرفية يف اللغة األم للمتعلّمني، مثل اإل

واملبين للمعلوم واملبين للمجهول، وسائر املشتقات، اليت ال تكون بضم كلمة إىل أخرى،             
 .بل تتكون من التغيري الداخلي للكلمة مع بعض السوابق واللواحق

              تأثري الصعوبات الصوتية على اجلانب الصريف، مثل عدم التفريق بني احلركات الطويلـة
 ).قُِبلَ وقُوِبلَ(، )جلَس وجالَس(، )كَتب وكَاتب: (ووالقصرية، حن

 
إنّ مدرس اللغة العربية للناطقني بغريها مطالب ببذِل جهوٍد أكرب لتيسري الـدرس الـصريف،               

ض وتقدميه يف قالٍب أكثر مقبولية للمتعلّمني، مع ضرورة مراعاة اجلوانب النفسية والثقافية يف عـر              
املسائل الصرفية، من خالل مراعاة معايري شيوع االستعمال، وسهولة املسألة، وأمهيتها بالنـسبة إىل   
املتعلّم، فليس كلّ ما يعلم يقال، ولكن املطلوب هو تقدمي املعلومة بقدر احلاجة إليها، ووفق ـٍج                 

 اخلـبري الـذي   مدروس، وضمن شروط تساعد على االستيعاب والنجاح، يؤطّر ذلك كلّه املدرس    
لديه إملام باملادة العلمية، وكفاءة عالية يف مناهج التدريس، وقراءة جيدة حلاجات املتعلّم وقدراتـه               

  .الذهنية
 

ميثّل املستوى النحوي اآللية الكفيلة ببناء منظومة خطابية متكاملة، انطالقاً من اجلملة وصوالً             
 العالقة بني املسند واملسند إليه، وباقي البنيات اللغوية امللحقـة           إىل النص، من خالل قواعد تضبط     

        ما، والوصول إىل فهم حقيقي للمنظومة القواعدية العربية حيتاج إىل عمٍل كبري، يبدأ بتذليل أهـم
املشكالت النحوية اليت تقف حجر عثرة يف وجه متعلّمي اللغة العربية من الناطقني بغريها، وهـي                



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تلف كثرياً عن املشكالت الصرفية، كتشعب املوضوعات، ومشكلة عدم االطّـراد،   مشكالت ال خت  
والتدخل بني املعاجلة الصرفية والنحوية لنفس الظاهرة اللغوية، وغريها، يضاف إىل ذلك مشكالت             

  :)١(أخرى، أمهّها
              ية، ومن اختالف بنية اجلملة العربية عن بنية اجلملة يف الكثري من لغات متعلّمي اللغة العرب

صور ذلك خلو اجلملة العربية من األفعال املـساعدة، ففـي الفرنـسية مـثال هنـاك               
)Auxiliaire Etre et Avoir( ، 

  ، مبعىن حممد جاري)Mohamed est mon voisin: (فيقال مثال
  ، مبعىن حممد يف املرتل)Mohamed est à la maison(ويقال أيضاً 

طون البنية القواعدية للغتهم األم على اللغـة العربيـة،          وهو ما جيعل بعض املتعلّمني يسق     
  .حممد يكون جاري، أو حممد يكون يف البيت: فيقولون مثال

كما أنّ العديد من اللغات ال تبدأ بفعل، خبالف العربية اليت تبدأ بالفعل وباالسم أيـضاً،     
، فجريـاً  )Mohamed est lit le livre(فجملة قرأ حممد الكتاب، تترجم بالفرنسية إىل 

على القاعدة اللغوية الفرنسية يفضل الكثري من املتعلّمني استعمال اجلمل االمسية بدالً من             
  . الفعلية

: كما أن النفي يف اللغة الفرنسية يتم بأداتني خالفاً للغة العربية، فقاعـدة النفـي هـي                
)Ne+Advneg (مثل) :Pierre ne mange pas la pomme( غـة  ، بينما يكفـي يف الل

  ).ال يأكل بيري التفاحة: (العربية أن تقول
              مشكلة التقدمي والتأخري اليت تربك متعلّمي العربية يف فهم الكـالم العـريب إذا خـالف

 .الترتيب األصلي، وقد خيطئون يف الفهم، وخباصة يف املراحل األوىل من التعلّم
      ًمشكلة كربى للمتعلّمني، خصوصا مع التفاصيل الكثرية اليت العالمات اإلعرابية، اليت تعد 

تتصل ذا املوضوع، من اإلعراب باحلركات، وباحلروف، وحبذف النون، باإلضافة إىل           
 .البناء، وسائر حاالته، فضالً عن العالمات الظاهرة واملقدرة وغريها

                بعض اجلمل العربية تكتب بطريقة غري مألوفة يف اللغات العاملية، فيمكن أن تكتب مجلة
مة يف شكل كلمة واحدة، مثل سألتمونيها، ضربه، أطعمين، وهو ما ميثّل حاجزاً             فعلية تا 

 .لغوياً آخر أمام متعلمي اللغة العربية
                                   

  . وما بعدها من صفحات٢٢٣ صاملرجع السابق  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

      ب جدا، فأحيانا يسبق املعـدود العـدد، حنـونظام العدد، ففي اللغة العربية نظام متشع
بقاعـدة  كراس واحد، وأحيانا أخرى يتأخر املعدود، مثل ثالثة كتب، كما يـصطدم             

اختالف العدد عن املعدود يف اجلنس بتفصيالا، كما أنّ هناك مشكلة حركة املعدود ما              
أحـد عـشر   (، أو النصب على التمييز، حنـو  )مخسة كتٍب(بني اجلر على اإلضافة حنو      

 ).رجالً
 

كنه وسيلة لصيانة اللـسان     بداية علينا أن نقر بأنّ تعلّم مادة النحو ليس غاية يف حد ذاته، ول             
من اخلطأ، والوصول إىل بنية لغوية سليمة، وهلذا فإنّ اإلغراق يف قضايا النحو ال طائل من ورائـه،         
وربما جاء بنتائج عكسية، تؤدي إىل قلب األولويات، وخسارة امللكة اللغوية السلمية، اليت هـي               

ين أفضل أن يتم تقومي اللسان اعتماداً على        اهلدف األساس من تعليم اللغة العربية، وهلذا السبب فإن        
االستماع للنصوص اجليدة، املنتقاة بعناية، وإعادة قراءا بصوت مسموٍع، وبتور، مبا جيعل املـتعلّم     
يكتسب اللغة بالتدريب، والتدريج رويداً رويداً، مع تزويده يف كلّ مرحلة يلحظ فيهـا تطـوره                

 بأسلوب ميسر، وبأمثلة واضحة، مع التركيز على مطلبني أساسيني،          ببعض القواعد اللغوية السهلة،   
  :ومها
  استثمار اللسانيات املقارنة)Linguistique Comparé(   اليت تسمح من خالل املقارنـة

بني اللغة األم، واللغة العربية، بالوصول إىل بنيات مشتركة بني اللغتني، تصلح ألن تكون              
ق حنو تعليم اللغة العربية بالشكل املناسـب، واألسـلوب          متكأً جيداً، وأرضيةً لالنطال   
يتبين للطّالب الذي حياولُ تعلّم لغٍة ثانيٍة، أنّ بعض قضايا          : السلس، يقول ميشال زكريا   

اللغة الثانية سهلٌ تعلّمه، وبعضها اآلخر صعب، فالقضايا السهلةُ تتوافق، يف رأينا، مـع              
م، يف حني أنّ القضايا الصعبة ترجع إىل البىن املتباينة يف اللغـة             البىن املتماثلة لبىن اللغة األ    

الثانية
 .، اليت يساعد حصرها على اكتشاف مواقع الصعوبات بصورة مسبقة)١(

             يها ميشال زكريا تداخالوحللّ مشكلة البىن اللغوية املتباينة، اليت يسم)Interférence(، 
التعليمية، حىت يكون املنطلق قائماً على بنيـة        ينبغي أن تكون اجلملة هي أساس العملية        

كالمية مفهومة ومكتملة، ألنّ املتعلّم إذا ارتبط ذهنياً بكلمات مفردة، فإنه سيعمل على             
                                   

 ١م، ط١٩٩٢ه، ١٤١٢ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بـريوت،  حبوث ألسنية عربية  : ميشال زكريا   ) ١(
  .١٣٥ص



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إنشاء مجٍل انطالقاً من البنية القواعدية للغته األم، وهو ما جيعل تراكيبه خاطئة، مثلمـا                
  :يظهر يف هذا اجلدول

   

 Youcef salue son frère يسلّم يوسف على أخيه يسلم يوسف أخيه

 Youcef ressemble à son père يشبه يوسف أباه يشبه يوسف إىل أبيه

             صاحلرص على تدريس النحو العريب انطالقاً من لغة وظيفية، ذات صلّة وثيقـة بتخـص
، ألنّ اللغة ال تدرس لذاا، وإمنا حلاجات معينـة ينـشدها            املتعلّم، وأهدافه من التعليم   

املتعلّم، وحنن مطالبون بتجسيد هذه احلاجـات يف األمثلـة والـشواهد، والنـصوص              
التوضيحية اليت ترفق بدرس القواعد، لئال يشعر املتعلّم بغرابة املـادة، وبعـدها عنـه،               

         احلاجات، فاملنهج الوظيفي اجلديد، ولذلك تقيم كلّ الطّرائق احلديثة أسسها على نظرية
أو املقاربة التواصلية يرسم أهداف املتعلّمني، مثّ حيدد ما حيتاجونه من اللغة           

، فتقـدم   )١(
األمثلة ذات الطابع الديين للذين يدرون اللغة العربية لـدواٍع دينيـة، وتقـدم األمثلـةُ          

مثلة سياسية بالنسبة ملن يـدفعهم      االقتصاديةُ للذين يتعلموا ألسباب اقتصادية، وتقدم أ      
 ..احلافز الدبلوماسي، وهكذا

 
ميثّل املعىن ظاهرة إشكالية يف اللغة العربية، بسبب ما يتسم به من حيوية وزئبقيـة وتفلّـت،                 

قة بينهما، جعلت العالقة بني الدال واملدلول، تسري يف عدة اجتاهات، تبعاً للعوامل املتحكّمة يف العال         
وهو ما أدى إىل العديد من الظواهر الداللية، كاملعىن احلقيقي، واملعىن اازي، واملعىن األساسـي،               
واملعىن اهلامشي، باإلضافة إىل قضايا املشترك اللفظي، والترادف، والتضاد، مما جيعل املتعلّم يف حرية              

 يف النفوس، ال فيما تراه من زخـرِف األرِض     والربيع ربيع وارتباك، وعندما نطالع هذا النص مثال       
والسماِء، حييينا بأزهاٍر خفيٍة، تتفتح يف ضمائرنا أمجلَ وأج وأحب إلينا من هذه األزهـاِر، الـيت            
تتفتح يف الرياِض، وحيبونا خبصٍب يف القلوِب، أغىن وأوفر من ذلك اخلصِب، الـذي ينبـت منـه       

   ويزكو فيه الثمر ،جرالش
، نقف على العديد من املفردات اليت انزاحت عن داللتـها املعجميـة      )٢(

                                   
  .٥١ صم٢٠١٢ ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظرية املقام وأثرها يف حسن تعلّم اللغة العربية: جالل رشيدة  ) ١(
  .٢٨مراجعات يف األدب والفنون ص: عباس حممد العقاد  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

واكتسب داللة جديدة، بفعل الوظيفة اازية املهيمنة، مما جيعل القاموس يقف عاجزاً أمـام هـذا               
  . االنفتاح الداليل

 كما يصطدم متعلّمو اللغة العربية مبشكلة الترادف، مبا متثله من ازدحام لفظي علـى املعـىن               
، فكيف سيتعامل متعلّمو اللغة العربية )١(الواحد، فقد زعم ابن خالويه أنه حيفظ للسيف مخسني امساً       

ابتـاع،  (، )جلس، وقعد(، و)السيف، واملهند، واحلسام: (الناطقون بغريها مع األلفاظ املترادفة مثل  
  .يف دوامة ال قرار هلافإنهم ال شك سيقعون ! ، وغريها من املفردات؟)الزوج، والبعل(، )واشترى

كما يتصور كثري من متعلّمي اللغات األجنبية أن مجيع املعاين يف اللغات واحدة، ويعتقـدون               
أن لكلِّ كلمٍة يف اللغة اهلدف ما يقابلُها يف اللغة األم للمتعلم، وهذا التصور غري صحيح يف كـثري                   

، مثلمـا   )oncle(ة كلمة واحدة، وهي     تقابلهما يف الفرنسي  ) خال(و) عم(، فكلمتا   )٢(من احلاالت 
  .على القريب واجلار معاً) voisin(تطلق 

 
ليس من السهل إجياد حلٍّ للمشاكل املتعلّقة بالداللة بالنسبة ملتعلّمي اللغة العربيـة النـاطقني        

ملفردات اليت تـثري مـشكالت      بغريها، ولذا أعتقد أنّ احلل ينبغي أن يكون استباقياً، مبعىن جتّنب ا           
داللية، واالقتصار على املفردات غري اإلشكالية، وهلذا فإين أدعو من يتولّى تعلـيم اللغـة العربيـة      

  :خصوصاً يف املراحل التعليمية األوىل إىل
              ،ازية، يضعنا أمام دالالت موازيـةاالكتفاء بالدالالت احلقيقية، ألنّ توظيف املعاين ا

القاموس، وهي معاٍن متبدلة حبسب السياقات اليت ترد فيهـا، ولـذا          ليست موجودة يف    
يستحسن االقتصار على املعاين احلقيقية إىل أن يتمكّن املتعلمون من جتاوز مراحل التعليم             

 .األوىل
         د األلفاظ للمعىن الواحد يشكل على املتعلّم ويربكه كمـاتضييق باب الترادف، ألنّ تعد

ر على ما اشتهر من تسميات، وال نعدد األمسـاء إالّ للـضرورة،             قدمنا، فينبغي االقتصا  
 .والضرورة تقدر بقدرها كما يقولون

             باب األضداد، لعدم احلاجة إليه، يف مراحل التعليم األوىل، فاملتعلم ليس حباجـة ألن سد

                                   
  .٢١٧ ص٦م، ط٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ عامل الكتب، القاهرة، علم الداللة: أمحد خمتار عمر  ) ١(
  .٢٣٧أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ص: عبد العزيز العصيلي  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

على األبيض واألسود،   ) اجلون(على الليل والنهار، و   ) الصرمي(يعرف أن العرب أطلقت     
على باع واشترى، خصوصاً أنّ عددا من اللغويني        ) شرى(على أمام وخلف، و   ) راءو(و

 . )١(العرب ال يعترفون باألضداد أصال
     ج ومرحلية، مع توظيـف الـصورهلة، والنصوص الواضحة، بتدراختيار الكلمات والس

 .التوضيحية عند الضرورة للقضاء على أي املشاكل ذات الصلة بالداللة
 

ال تقف احلواجز املعرقلة لتعلّم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية عند احلواجز البنيوية ذات الطبيعة     
لغوية حتول دون جناح عملية اكتساب اللغة العربية، ميكـن          -اللسانية، ولكن هناك معوقات خارج    

  . الدافعية، واملستوى الذهين للمتعلّمني، واخللفية الثقافية للمتعلّمنيإجيازها يف
Motivation 

إنّ الدافعية حالةٌ داخليةٌ يعرفها املتعلّم، تدفعه دفعاً إىل االستعداد اجليد لتلقـي مكتـسبات                
 -ملتعلّمني جتاه النشاطات التعلُّمية   إا تعبري عن اهتمام ا    : جديدة، ويعرفها أهل االختصاص بالقول    

 )٢(التعليمية، فهي ذا املعىن؛ يؤ لرغبٍة يف التعليم، ونوع من الفضوِل، لالطّالِع واإلقبال عليها             
 ،

وهي كفيلة بتنشيط الرغبة الذاتية للمتعلّمني لكي يتحكّموا يف اللغات املختلفة، وميثّل غياب الدافع              
ة للناطقني بغريها مشكلة حقيقية، ألنهم حينئٍذ يكونون فاقدين ألي اسـتعداٍد            لتعلّم العربية بالنسب  

داخلي، أو مثٍري يغريهم على اكتساب هذه اللغة، وميكننا بإثارة الدافعية أن حنفّز متعلّمـي اللغـة                 
 أو العربية ممن ال ينطقون ا، إىل بذٍل جهوٍد أكرب لتعلّم العربية، مـن خـالل الـدوافع الدينيـة                  

  .الرباغماتية أو ما مجيعاً
  :   الدافع الديين-أ

              والنيب ،ّيانة اإلسالمية، ألنّ القرآن عريبإنّ اللغة العربية متثّل عنصراً أساسيا يف الد  ،عريب 
والعديد من شعائر اإلسالم ال تقام إالّ بالعربية، وهلذا ينبغي استغالل العامل الديين لتعلـيم اللغـة                 

إننـا نـدعو إىل أن      عبد الكرمي بكري    .مسلمني الناطقني بغريها، مثلما جاء يف دراسة د       العربية لل 
تتظافر اجلهود من أجل تدريس اللغة العربية للمسلمني غري العرب انطالقًا من القرآن، فلهذا رأينـا            

                                   
  .١٩٤انظر املرجع السابق ص  ) ١(
  .٢٥٨ص املرجع يف التعليمية: عبد القادر لورسي  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

يـه، ال  أن ال إسالم بال قرآن، وال قرآن بغري العربية، ورأينا كذلك أن ترمجة أفكار القـرآن ومعان        
تسمى قرآناً، وال تصلح ألداء الفرائض، ألنّ القرآنَ قرآنٌ بألفاظه العربيِة، وأسلوبه العريب، فلـيس               

نص عريب آخر حيفِّز الفرد املسلم على تعلّم اللغِة العربيِة بنفس الدرجِة اليت حيفِّزه ا القـرآنُ                
)١( ،

ني القرآن والكرمي واللغة العربية حلفز املسلمني األعاجم علـى  وهلذا ينبغي استغالل الترابط القوي ب    
  .تعلّم اللغة العربية ألداء الشعائر، وفهم معاين القرآن الكرمي واحلديث الشريف

  :  الدافع العلمي-ب
لدى الكثري من غري العرب فضولٌ الكتشاف الشرق، والتعرف على ثقافته، عـرب مطالعـة               

ءة نفائس التراث العريب الساحر، الذي ما زال جيتذب الكثري من القراء يف             املطبوعات العربية، وقرا  
خصوصاً أنّ احلضارة اإلسالمية استوعبت منجزات احلضارات السابقة كاليونانية واهلندية          الغرب،  

والفارسية وغريها، وترمجتها بأمانة ودقّة عاليتني، مثّ وضعت بصمتها اخلاصة علـى كـلّ ذلـك،          
وطورته ومنته الزوال من هائال إنسانياتراثا   فحفظت

، مبا حفّز عدداً من عشاق اللغة العربية يف          )٢(
الشرق والغرب على تعلّمها، وهو ما فتح كوة يف اجلدار الفاصل بني العرب وغريهم، كـان مـن         

  ).L’orientalisme( نتائجه االستشراق
  :  الدوافع الرباغماتية-ج

ئيساً يف اإلقبال على تعلّم اللغة العربية، ألنّ املرء عندما يشعر بأنّ            متثّل املصلحة الذاتية سببا ر    
فهو يتعلّم لغـة  مصاحله متعلّقة بأمٍر ما فإنه سيقوم به ال حمالة، ويعمل على أن ال يفوته منه شيء،           

من اللغات إذا أحس بأنّ مصلحته يف احلاضر أو يف املستقبل متعلّقة باحلقائق اليت تتـضمنها تلـك        
لغةال

، فاللغة العربية بدأت تكتسب أمهية كربى بالنسبة للكثري من غري العرب، الذين أصـبحوا     )٣(
يبذلون جهوداً كربى لتعلّم اللغة العربية، بسبب ارتباط مصاحلهم ا، وحاجتهم إليها مـن أجـل             

  .التواصل، وتبادل الرؤى واألفكار مع الناطقني بالعربية
 

       واح العرببدأت جتتهد يف -كتركيا مثال–السياحة، فالكثري من الدول اليت تستقطب الس
                                   

  .٢٩ص  فصول يف اللغة واألدب ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت: عبد الكرمي بكري  ) ١(
القراءة االستشراقية للموروث األديب بني املوضوعية واإلجحاف، جملة جذور، نادي جـدة األديب،             : يب بوزوادة حب  ) ٢(

  .٢٩٣ ص،٣٧، العدد٢٠١٤، يونيو السعودية
  .٣٢، ص٢١م، العدد١٩٧٤هـ، ١٣٩٤األسس النفسية لتعلّم اللغات، جملة الثقافة، اجلزائر، : حنفي بن عيسى  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

إعطاء املكانة الالئقة للغة العربية، عرب تكوين املرشدين السياحيني وتعليمهم العربية، كما            
لغة العربية، باإلضافة إىل اجتهاد     صرنا نسمع جتار تلك البالد خياطبون السواح العرب بال        

املؤسسات الفندقية واملطاعم وخمتلف مراكز االستقبال السياحي يف التحـدث باللغـة            
 .العربية مع الوافدين إليها من السائحني العرب

          علـى    -كاخلليج مثال –العمالة األجنبية الوافدة، فالعامل األجنيب يف البلدان العربية جمرب 
بية، وإن بشكٍل بدائي وفوضوي، لكي يتواصـل مـع حميطـه، ومـع              تعلّم اللغة العر  

مستخدميه، مبا يسمح له بقضاء شؤونه اليومية، عن طريق لغة وظيفية، حمدودة وفقـرية              
غري أنه من املمكن البناء عليها وتطويرها، باستغالل احلاجة االقتصادية هلـؤالء العمـال         

 . املثلىلتحسني لغتهم العربية، وتعليمها هلم بالصورة
             الدبلوماسية، فموظفو السلك الدبلوماسي حمتاجون إىل تعلّم اللغة العربية، للتواصل مـع

مسؤويل البلدان اليت يعملون ا، وليأخذوا صورة واضحة عن الشعوب العربيـة، مـن              
خالل التعرف على ثقافتها، وأسلوا يف التفكري، وطريقتها يف العيش، رغم أنّ الكثري من        

دبلوماسيني ما زالوا يفضلون التخاطب بالفرنسية واإلجنليزية، إالّ أنّ اللغة العربية           هؤالء ال 
 .أضحت اللغة الوسيطة بينهم وبني اتمعات العربية اليت يعملون فيها

              لت املنطقة العربية منذ االجتيـاح العراقـيحتليل األحداث السياسية واألمنية، فقد حتو
 ملتهبة مليئـة باألحـداث الـسياسية، واألمنيـة،          م، إىل منطقة  ١٩٩٢للكويت سنة   

والعسكرية، كانت هلا تداعياا على املنطقة العربية، وعلى العامل ككل، بدًءا من أحداث            
ـ  ٢٠٠١سبتمرب    سـنة  الربيـع العـريب  م املنسوبة لتنظيم القاعدة، ومروراً مبا يسمى ب
 خمتلف أصقاع العامل    م وما أعقبه من فوضى وحروب أهلية، وموجات نزوح إىل         ٢٠١١

 اليت خـيم رعبـها علـى      داعشحبثاً عن األمان والعيش الكرمي، وليس انتهاًء بظهور         
اإلنسانية ككل، فكلّ تلك األحداث املشحونة بالسلبية فرضـت علـى املؤسـسات             
اإلعالمية واألكادميية واألمنية يف اتمعات غري العربية أن تم باللغة العربية مـن أجـل        

 اجليد لألحدث املتسارعة يف املنطقة وقراءا القراءة املناسبة، وصار احملللون الـذين      الفهم
يتقنون اللغة العربية مطلوبني يف تلك املؤسسات، وهو ما شكّل حافزاً آخر على اجتذاب          

 .فئة أخرى من الطاحمني إىل تعلّم اللغة العربية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

هذا الكم اهلائل من القنوات الفضائية الـيت        وقد كان مثرات االهتمام اإلعالمي باللغة العربية        
تبث باللغة العربية انطالقاً من دول غري عربية، وبتمويل غري عريب، مثل قنـاة العـامل اإليرانيـة،                  

) TRT(الـصينية، و   )cctv(الفرنسية، واحلرة األمريكية، و   ) 24France(الربيطانية، و ) BBC(و
انية، وغريها مـن القنـوات والـصحف، واملوقـع     األمل )DW(التركية، وروسيا اليوم الروسية، و 

اإللكترونية، باإلضافة إىل العديد من احمللّلني السياسيني الذين أتقنوا اللغة العربية وأضحوا مطلوبني             
  .إعالمياً لتغطية األحداث ومواكبتها

 
 ترجـع إىل التفـاوت يف الـذكاء، ويف    ليس مثة شك يف أنّ هناك فروقاً فردية بني املتعلّمني،   

احلفظ، ويف االسترجاع، وغريها، مما يظهر أثره بوضوح يف قاعات الدرس، ما ميثّل عائقًا إضـافياً                
لديـه القـدرة علـى      حيول دون االستفادة اجليدة من دروس تعلّم اللغة العربية، فبعض الطّالب            

من لديه القدرة على استنباط القواعد من األمثلـة،         االستجابة البصرية، كالقراءة والكتابة، ومنهم      
ومنهم القادر على تطبيق القواعد على األمثلة، ومنهم القادر على احلديث بطالقة           

، فجهل املعلّم   )١(
 تربويا –ذه الفوارق، أو عدم اهتمامه ا، جيعالنه كمن حيرث يف املاء، ال يرجع بطائل، فال جيوز              

فس املنطق، إذ من الضروري أن يراعي املدرس مستويات املـتعلّمني، وفـق              معاملة املتعلّمني بن   -
  ).الناس طبقات والكالم طبقات(، وقاعدة )حدثوا الناس مبا يفهمون(قاعدة 

 language aptitudeوهلذا يكون من األنسب أن جترى مسبقاً اختبارات االستعداد اللغوي 

Test((       درة اإلنسان على تعلّم اللغة، وإمكـان االسـتمرار يف          ، ملا لنتائجها من فائدة يف التنبؤ بق
  .ذلك

 
يأيت الطالّب لتعلّم اللغة العربية من مشارب ثقافية خمتلفة، ففيهم املهتم بـالفن، وبـاألدب،               

قـة  وبالسياسة، وبالدين، وبالتاريخ، وبغريها، وهو ما جيعل تعليم هؤالء يف صف واحـد، وبطري             
واحدة مشكلة يف حد ذاا، مما حيتم على املعلّم أن يكون على دراية باخللفيات الثقافية للمتعلّمني،                
ولديه القدرة على التخاطب معهم انطالقاً من خلفيام الفكرية واملعرفية، ليكون التلقـي أيـسر،              

للمهـتمني بـاآلداب،   وأوقع يف النفوس، فالنصوص علمية للمهتمني بالعلوم، والنصوص األدبيـة          
                                   

  .٢٥٤أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ص: يليعبد العزيز العص  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

والنصوص الفلسفية للمهتمني بالفلسفة، وهكذا، واستصغار هذه احليثية وعدم مراعاته يـؤدي إىل             
نتائج عكسية، فقد حدث أن سحبت سفارة الصني طالّبا صينيني من معهد لتعليم اللغـة العربيـة         

 الطالب، ومبالغته يف استخدام   بتلمسان يف اجلزائر، نظراً لعدم مراعاة املدرس للخلفية الثقافية هلؤالء         
  .النصوص اإلسالمية، اليت استغرا الطالب، وتقدموا بسببها إىل شكوى لسفارة بالدهم

 
      راً بالغاً، فرض على املشتغلني يف جماله االستفادة من أهـمر حقل تعليمية اللغات تطولقد تطو

لألسـف  –رية والتطبيقية اليت ميكن أن تقدم اإلضافة الالزمة، وهو مـا ال نلمـسه             املنجزات النظ 
 يف تعليم اللغة العربية، خصوصاً بالنسبة للناطقني بغريها، الذين ما يزالون يتلقون املـادة               -الشديد

العلمية بطريقة تستند إىل املبادرة الشخصية للمعلم، أكثر من اعتمادهـا علـى املنـهج العلمـي                 
دروس، وهو ما جيعل النتائج املتحصل عليها، أقلّ من املأمول، فمعظم املعاهد واجلامعـات الـيت    امل

تتولّى تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، تعاين تأخراً كبرياً من حيث اخلطط واملناهج واملقررات،              
  .ومن حيث طرائق التدريس، ومن حيث إعداد املعلّم

 
تعترب الكتب واملقررات املدرسية من أهم الوثائق اليت ال يستغين عنها املعلّم واملتعلّم على حٍد                
سواء، ملا متثله من قيمة معرفية وبيداغوجية يف عملية التعليم برمتها، وهلذا السبب فإنها حتـتج إىل                 

مل بسذاجة مع الكتب واملقررات، وعدم      عناية كبرية ا، لتحقق األهداف املرجوة منها، وإنّ التعا        
إيالئها األمهية الالزمة يؤدي إىل نتائج عكسية، ويؤجل قطف مثار عملية تعليمية لسنوات عديـدة،       

  :ورمبا جيعلها عدمية اجلدوى أساساً، ومن أهم املشكالت اليت تستدعي حلوالً عاجلة يف هذا الشأن
       ـه        إغفال الفارق يف احملتوى بني الكتاب املوجه للناطقني باللغة العربية، والكتـاب املوج

للناطقني بغريها، من حيث الغرض والوسيلة والبناء، فبعض املشرفني على املؤسسات اليت            
يبعثون بالكتـب   -وما زالوا مع األسف   –كانوا  تعىن بتعليم اللغة العربية يف عاملنا العريب        

يقة غري العربية، اليت تطلب مـساعدتنا      اليت نستعملها يف مدارسنا العربية إىل البلدان الشق       
يف تعليم لغتنا يف مدارسها    

!! ، ظنا منهم أم خيدمون اللغة العربية يف تلـك الـبالد           )١(
فينبغي على واضعي الربامج واملقررات املدرسية أن ينطلقوا من حقيقة أنّ املتلقي الناطق             

                                   
  .٥إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ص: عبد الرمحن الفوزان  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 يشكل خيتلف كثريا عـن      بغري العربية حيتاج إىل مقررات خاصة يف احملتوى واألسلوب،        
 .املتعلم الناطق باللغة العربية

              غياب العمل املؤسسي يف وضع الربامج واملقررات، فمعظمها من اجتـهادات بـاحثني
 .أفراد، ما ال يسمح يف اية املطاف يف الوصول إىل حمتوى علمي موضوعي متكامٍل

         لة بنفس احملتـوى، ممـا      غياب التحديث والتحيني، فقد تبقى بعض الربامج سنوات طوي
 .جيعلها غري ذات جدوى

              االقتصار على الكتاب فقط، باعتباره األداة الوحيدة القادرة على التبليغ املعريف، وهـذه
إالّ انه  -وإن كانت ترى يف الكتاب العنصر األهم      –نظرة قاصرة للوسائل التعليمية، اليت      

مية اليت تقوم بدور تكميلي ملا يقوم       ليس األداة الوحيدة، فهناك العديد من الوسائل التعلي       
به الكتاب، كاخلرائط، والفيديو، واحلاسوب، والرسوم، واجلداول البيانية، والـسبورة،          

  .واألقراص املدجمة، واملواقع اإللكترونية، والتطبيقات اهلاتفية، وغريها
 

تعليم اللغـات، باعتبارهـا جمموعـة       تعترب طريقة تقدمي الدرس من أخطر القضايا يف حقل          
األساليب الكفيلة بتنظيم عملية التدريس بني املعلم واملتعلم، وكيفية تبليغ اخلطاب التربوي، وتكمن      

  :أمهيتها فيما يلي
 ئ الظروف والوسائلي. 
 جتلب اهتمام املتعلمني وحتصر انتباههم. 
 ١(جتعلهم يشعرون بأمهية ما يتعلمونه(. 

طرائق التدريس قام الباحثون يف جمال التعليميات حبصرها ومناقـشة جـدواها            ونظراً ألمهية   
وفاعليتها، وخلصوا إىل أنها على تعددها وتنوعها متباينةُ النتائِج، واملردوِد، فمنها ما يعلي من شأن               

 تـسيطر   املدرس ومينحه السلطة املطلقة يف التعامل مع املتعلّم، كما الشأن يف الطريقة التلقينية اليت             
على الكثري من مدارسنا لألسف الشديد، إذ يسلّم املتعلّم عقله ملعلّمه ليحـشوه مبـا شـاء مـن                   

 الطرائـق الـيت   وهناك. واآلراء، من دون أن يكون له حق النقاش واالعتراض   املعلومات واألفكار   
الـيت تعتمـد   تقوم على الشراكة بني عناصر العملية التعليمية، مثلما حيصل يف الطريقة احلواريـة،       

السؤال واجلواب، وهي طريقة تقوم على فرضية وجود احلقيقة لدى الطالب، واملسؤولية ملقاة على             

                                   
  .٥٧ ص٧م، ط٢٠١٢ دار هومة، اجلزائر، دروس يف اللسانيات التطبيقية: صاحل بلعيد  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

عاتق املدرس الذي عليه أن يقوم باكتشافها، وفق ما تنص عليـه منهجيـة املقاربـة بالكفـاءات       
)approche par compétence.(  

 والتوجيه األحادي يف العملية التعليمية؟ ال       فهل جيوز بعد الذي قدمناه أن نتحدث عن التلقني        
أتصور أنّ هذه الطريقة أضحت ذات جدوى يف القرن الواحد والعشرين، مع أكثر األجيال حريـة      
وانفتاحاً، إنّ مدرس اللغة العربية خصوصاً للناطقني بغريها، مطالب بأن يكـون صـدره رحبـاً،           

شارب واخللفيات الثقافية، ليتسىن له متريـر رسـالته         وذكاؤه وقاداً يف التعامل مع عقول خمتلفة امل       
العلمية، بعيداً عن الرتعة األبوية اليت تدعي احتكار املعرفة، وتنظر إىل املتعلّم بوصفه الوعاء الفارغ               

  .الذي ينبغي أن يكون على استعداد دائم لتلقي ما يقدمه إليه املعلم




 
               سني رمبا انقلبـت األولويـات يفالتركيز على املكتوب بدال من املنطوق، فبعض املدر

بة، وهذا خطأ جسيم، فالغاية األوىل من تعليم اللغـة          أذهام، وركّزوا على اللغة املكتو    
الكـالم  : العربية هي إكساب املتعلم مهارة التحدث يف املقام األول، يقول صاحل بلعيد           

املنطوق هو األصل، واملكتوب فرع عليه، فاملنطوق هو الذي ميثّل اللغة احلية اليت يتعامل              
قدرته على التعبري الشفهي، ومن هذا املنطلق نعمـل         ا املتكلّم يف احلياة اليومية، وينمي       

على إكساب املتعلّمني اللغة املنطوقة؛ لغة احليـاة اليوميـة، واملتمثّلـة يف احلـوارات               
واملناقشات اليومية العديدة، من خالل التمارين املكثّفة هلذا الغرض

)١(. 
          س الذي يركّز على املادة اللغوية مبعزٍل     التركيز على املادة العلمية بدال عن املتعلم، فاملدر

عن املتعلّم، وعن حاجاته احلقيقية، يكون قد خالف أهم شروط التواصل البشري، وهو             
، ومن هنـا تـأيت      )٢(مراعاة أحوال املخاطبني، مثلما نصت على ذلك النظرية التداولية        

                                   
  .٧٩ صاملرجع السابق  ) ١(
العلم الذي يدرس عالقة العالمات باستعماالا، ومقاماا، وأطرافها التداولية، فهي تدرس العالقة القائمة             : التداولية  ) ٢(

 فهي ال تقصي أي عنصر ميكن أن يسهم يف توجيه املعىن، وحيدد املقصود مـن                بني اللغة والناطقني ا واملؤولني هلا،     
  .مجيع شروط إنتاجه، ويفسره ضمن نسقه اللغوي املغلقاخلطاب، بعكس النقد البنيوي الذي يعزل اخلطاب عن 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

           أي معرفـة    ضرورة التركيز على املتعلّم، ال على املادة اللغوية على حدة، معزولة عنه ،
حاجاته احلقيقية، وإمداده مبا حيتاج إليه مـن ألفـاظ وعبـارات وتراكيـب، وهـذه                
االحتياجات ختتلف باختالف السن واملهنة واملستوى العقلي وما حيـيط بـاملتعلّم، ألنّ             
األفعال الكالمية اليت حيدثها املتعلّم ال حتصل منعزلة، بل حتدث يف حال خطاب معـين،               

اطب معين مقصود، ولكلّ ذلك تأثري على موقـف املـتكلّم وسـلوكه             وتوجه إىل خم  
الكالمي، وعلى تعلّم اللغة

)١(. 
                تدريس اللغة بعيداً عن بيئتها، فإذا كان متعلّمو اللغة العربية من العرب بعيدين عن اللغة

ة من  العربية خطوةً، بسبب طغيان العامية على أحاديثهم اليومية، فإنّ متعلّمي اللغة العربي           
الناطقني بغريها بعيدون عنها خبطوتني، وهو ما ميثّل عائقاً إضافياً، ألنّ الناطق بغري العربية            
سيفتقد البيئة الناطقة بالفصحى اليت متكّنه من توظيف خمزونه اللغوي، وهو مـا جيعـل               
 مدارس تعليم اللغة العربية ملزمة خبلق بيئة ولو داخل أسوار املدرسة فقط تتخاطب باللغة             

من أراد أن يتعلّم   : العربية، وتوفّر البيئة الناطقة بالفصحى، يقول عبد الرمحن حاج صاحل         
لغة من اللغات فالبد أن يعيشها هي وحدها ملدٍة معينٍة، فال يسمع غريهـا، وال ينطـق                 

بغريها، وأن ينغمس يف حبر أصواا
)٢(. 

        اً عن اللغة األم للمتعلّمني، جيعـل       عدم توظيف املنهج املقارن، فتدريس اللغة العربية بعيد
عملية التعلّم أبطأ، أما تدريسها انطالقاً من مقاربة مقارنة، فيجعل عملية التعلّم سـهلة              

يتبين للطّالب الذي حياول تعلّم لغة ثانية، أنّ بعض قضايا          : وسلسة، يقول ميشال زكريا   
 السهلة تتوافق، يف رأينا، مـع       اللغة الثانية سهلٌ تعلّمه، وبعضها اآلخر صعب، فالقضايا       

البىن املتماثلة لبىن اللغة األم، يف حني أنّ القضايا الصعبة ترجع إىل البىن املتباينة يف اللغـة                 
الثانية

مرحلة وضـع   ، وهلذا يرى ميشال زكريا أنّ هذا املنهج ينبثق عن مرحلتني،             )٣(
قواعد اللغتني، ومرحلة مقارنة قواعد اللغتني  

رحلة األوىل تقدم وصـفاً متوازيـاً   ، فامل )٤(
                                   

  .٧٨دروس يف اللسانيات التطبيقية ص: صاحل بلعيد  ) ١(
حماضرة بعنوان علم تدريس اللغات والبحث العلمي يف منهجية الدرس اللغوي، بواسـطة             : عبد الرمحن حاج صاحل     ) ٢(

  .٧٩ صدروس يف اللسانيات التطبيقية: صاحل بلعيد.د
  .١٣٥حبوث ألسنية عربية ص: يشال زكريام  ) ٣(
  .١٣٦ صاملرجع السابق  ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .للغتني، واملرحلة الثانية، تكشف عن نقاط التماثل ونقاط االختالف بني اللغتني
 

تقع على املدرسني مسؤولية كربى، باعتبارهم املؤمتنني على رسالة التعليم، فإخفاق املـدرس             
    تها، وجناحملنظومة التعليم برم لـها           إخفاقها، وهلذا نعتقد أن الكثري من اإلخفاقـات يتحمه جناح

املدرسون، وإم ملطالبون بتحسني أدائهم، وترقية معارفهم، كما تتحمل املؤسسات اليت ينتـسب             
إليها هؤالء املدرسون قسماً من املسؤولية، عرب إعادة تأهيلهم، ومرافقتهم معرفياً وماديـاً إلعـداد               

  : إطار حصر املشكالت املرتبطة باملدرسني ميكننا احلديث عما يأيتاملعلّم اجليد، ويف
     سونص، فاملدرـا،       -يف العادة –مشكلة التخص لون لتدريس اللغة العربية للناطقنيمؤه

وعندما ينتدبون لتدريس الناطقني بغريها، فإم يالقون الكثري من املشكالت املوضوعية،           
هذا فضال عـن    . ، وطريقة تفكريهم املنبثقة عن لغتهم األم      املرتبطة أساساً بثقافة الطّالب   

أنّ بعض املعاهد تنتدب أساتذة متخصصني أساسـاً يف العلـوم الـشرعية، أو العلـوم             
يكـون بتأهيـل مدرسـني      -يف نظرنا -واحلل  . االجتماعية، وحىت يف اللغات األجنبية    

       دين بعدهني لتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، مزوة معرفية يف اللغة العربية ويف      موج
 . البيداغوجيا وهلم إملام بثقافة الطّالب وخلفيام وانتماءام

             اللغة ال يكون له االطّالع الكـايف علـى س أحادية، فاملدرعدم اإلملام باللغات األجنبي
نبيـة  ثقافة املتعلّمني، كما أنه ال يستطيع أن يطّلع على ما يكتب من حبوث باللغات األج   

يف جمال التعليمية، وهو ما جيعله يقتصر على مطالعة البحوث املكتوبة بالعربية أو املترمجة              
إليها على قلّتها، وهلذا يصبح لزاماً على املؤسسات ذات الصلة ذا الشأن أن تويل عناية               

 .للغات األجنبية، وجتعل إتقاا شرطاً الزماً للمدرس إىل جانب إتقان اللغة العربية
               س يف جمال اللغة العربية ليكـونضعف اإلعداد املعريف واملهاري، فال يكفي إعداد املدر

مؤهال للتدريس، فهناك حاجة ضرورية لتطوير األداء املهاري، ليكـون قـادراً علـى              
 -إنّ املعلّـم مطالـب     : التواصل اجليد، والتوصيل السلس للمعلومة، يقول صاحل بلعيد       

ا بأهم جماالت تعامل علم النفس مع اللسانيات، وخاصة اللسانيات    بأن يكون ملم   -اليوم
التربوية، وهذا من متطلبات التواصل اللغوي     

، ألنّ املدرس مثلما يتعامل مع عقـول        )١(

                                   
  .٧٣دروس يف اللسانيات التطبيقية ص: صاحل بلعيد  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

تستقبل املادة العلمية، فإنه يتعامل مع درجات ذكاء خمتلفة، وأمزجة متنوعـة، تتطلـب             
 . تعامالً خاصا من املدرس

  ريب والتطوير خالل العمل، فالكثري من املدرسني ميارسون مهنتهم بناء علـى     ضعف التد
معلومام السابقة، وتكوينهم الذي تلقّوه خالل مرحلة الدراسة، وهو ما جيعلهم حباجـة     
إىل التدريب والتطوير املستمرين لرفع املستوى، ومواكبة املستجدات يف جمال التعليميـة            

 بعض املعاهد واملراكز تم ذا اجلانب، فإنّ كثرياً منـها ال            وإذا كانت والبيداغوجيا،  
يلقي له باالً، بل يكتفي خبربات املعلّم ومعلوماته السابقة، عنـد التحاقـه بالعمـل إن                

وجدت
، فإذا كان التدريب واجباً يف حق املدرس املتخصص فإنه يف حق املدرس غري              )١(

 .املتخصص أوجب وأوكد
    د رفع مستوى لغـة التخاطـب مـع           عدم مراعاةس الذي يتعممستوى الطالب، فاملدر

الطالب أمالً يف االرتقاء مبستواهم قد جيين نتائج عكسية، ألنه يظلم قسما كـبريا مـن                
سوء االختيار اللغوي   الطالّب املتوسطني أو الضعاف ممن ال يقدرون على جماراته، ألن           

، وبالتايل ال تصل الرسالة يف أحسن األحوالقد يؤثر سلبا على العملية االتصالية
)٢(. 

                                   
  .٢٧٠ صأساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: عبد العزيز العصيلي  ) ١(
  .٤٦م ص٢٠٠٩مراء للنشر، سيدي بلعباس، اجلزائر، التبليغ املعريف يف عملية التواصل التعليمي، احل: جلول بوطيبة   ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

إنّ حلول املشكالت املطروحة يف ثنايا هذا البحث ال تأيت بالضرورة من اجتهادات اللسانيني              
على أمهّيتها، وال من اقتراحات علماء التربية والسيكولوجيا فقط، ولكن هناك جماالت أخـرى ال               

نت هي األهم، وهي تنافسية االقتصاد العريب، وقدرة املنتج العـريب علـى             تقلّ أمهية، بل ربما كا    
فالتطور الذي تعرفه اإلجنليزية ليس متأتياً من كوا        اكتساح األسواق العاملية، وقوة العملة العربية،       

ملـة  لغة راقية كاملة، بل يأتيها من كوا لغة التجارة، واألسواق، واملال، فاللغة اليوم تقـاس بالع             
ذات الثقل امللحوظ، وكلّ لغة تفقد ثقلها التجاري تتحول إىل عملة زائفة           

، وقدمياً ربط ابـن      )١(
خلدون اللغة بالتحوالت االقتصادية للدولة فتحدث عن تطور البالغـة تبعـاً لتـأنق األمـم يف                 

 يف تراجع مكانة   عن التخلّف العريب وأثره   -بشجاعة-، وعلى هذا األساس ينبغي احلديث       )٢(عمراا
اللغة العربية، فاللغة جزء من ثقافة األمة ومظهر من مظاهر حضارا، تتقدم بتقدم األمـة وتتـأخر      

املشكالت ذات الصلة باللغة مرهون مبكانة األمة ككل، ولـيس يف يـد             ) بعض(بتأخرها، وحلّ   
  !اللغويني وحدهم

 الدراسة ينبغي علـى اللغـويني العـرب         وباإلضافة إىل احللول اللسانية اليت قدمناها يف هذه       
االستفادة من البعد الديين الذي تتميز به اللغة العربية، يف سبيل التمكني هلا، والنهوض ا النهـضة             
اليت تليق ا، فهناك مئات املاليني من املسلمني غري العرب، باإلضافة إىل املئـات أو اآلالف مـن                  

لعربية، هم يف أمس احلاجة إىل تعلّم اللغة العربية، إلقامة الشعائر           املسلمني اجلدد غري ناطقني باللغة ا     
التعبدية، كاألذان والصالة واحلج وغريها، مما ميثّل مدخالً جيدا لتعليمهم اللغة العربية، عرب استغالل        

لغوية مهارة احلفظ وتنميتها، انطالقاً من حفظ السور القرآنية، واألحاديث النبوية، اليت متثّل أرضية              
من املؤسف أنّ بعض املـدارس أخـذت تـستهني          : صاحلة للبناء عليها، يقول حنفي بن عيسى      

باحلفظ، فيتخرج الطفل من املدرسة االبتدائية من غرب أن يعلق بذاكرته شيء من بليغ الشعر وجيد                
ل احلكماء  النثر، ومن غري أن يتزود بذخرية من آيات الذكر احلكيم، ومن األحاديث النبوية، وأقوا             

                                   
، بأي لغة ندرس؟ جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سيدي بلعبـاس،         ةالعوملة والتحديات اللغوي  : حبيب مونسي   ) ١(

  .٥٠، ص٤م، العدد٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦اجلزائر، 
  .٥٠ صاملرجع السابق  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

والشعراء
)١(.  

وقبل هذا الكالم وبعده ننصح مدرسي اللغة العربية أن يولوا أمهّية للنـصوص األدبيـة، وأن                
جيعلوها منطلق تدريس اللغة العربية مساعاً وقراءةَ، نظراً ملا توفّره النصوص األدبية من بناء لغـوي                

 من اجلملة ال يساعد على تنميـة مهـارة   متكامل، ومسحة بالغية، نظراً ألنّ تدريس اللغة انطالقاً      
القراءة، كما أنه يفصل بني ما هو حنوي وما هو بالغي، فضالً عن تغييب خمتلف السياقات الدالـة       
اليت يوفّرها النص، وهلذا دعا املختصون إىل تدريس اللغة العربية انطالقاً مـن لـسانيات الـنص                 

)Linguistique textuelle(لة ، ألنّ لسانيات اجلم  ،حتصر التعامل مع النص يف مستوى اجلملـة
ومل البعد النصي، فتكون نتيجة ذلك أنّ التلميذ يصبح بإمكانه تكوين مجٍل سـليمٍة، وحتديـد                

، كما قد حيصل ثروة لفظية معتربة، غري أنه باملقابل          )القدرة على اإلعراب  (وظائف الكلمات فيها    
سجم سواء على املستوى الكتايب أو الشفويال يستطيع إنتاج نص طويٍل نسبياً، ومن

)٢(.  

                                   
  .٣٣، ص٢١ م، العدد١٩٧٤هـ، ١٣٩٤لغات، جملة الثقافة، اجلزائر، األسس النفسية لتعلّم ال: حنفي بن عيسى  ) ١(
 الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، -مدخل إىل علم، النص منشورات االختالف، اجلزائر: حممد األخضر الصبيحي  ) ٢(

  .١٢٠صم  ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
   

 
 اللة: أمحد خمتار عمر٦م، ط٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، عامل الكتب، القاهرة، علم الد. 
  ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر،      نظرية املقام وأثرها يف حسن تعلّم اللغة العربية       : جالل رشيدة ،

 .م٢٠١٢
 ا، دار الفكر العـريب، القـاهرة،   : شدي أمحد طعيمة  ر.دا تدريسها صعوبااملهارات اللغوية مستويا

 .١م، ط٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥
 جامعـة أم القـرى،      أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخـرى       : عبد العزيز العصيلي  .د ،

  .١هـ، ط١٤٢٢
 ند األنيس يف علم التـدريس، جـسور        املرجع يف التعليمية، الزاد الن    : عبد القادر لورسي  .دفيس والس

 .٢م، ط٢٠١٥هـ، ١٤٣٦للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 فصول يف اللغة واألدب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت: عبد الكرمي بكري.د. 
 ٧م، ط٢٠١٢دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر، : صاحل بلعيد.  
 ٢م، ط١٩٩٤هـ، ١٤١٤لم األصول، دار اجليل، بريوت، األصول من ع: العثيمني. 
 راسات والنـشر والتوزيـع، بـريوت،          حبوث ألسنية عربية  : ميشال زكريا .داملؤسسة اجلامعية للد ،

 .١م، ط١٩٩٢هـ، ١٤١٢ 
 

  القراءة االستشراقية للموروث األديب بني املوضوعية واإلجحاف، جملة جذور، نادي          : حبيب بوزوادة
 .٣٧، العدد ٢٠١٤، يونيو ة األديب، السعوديةجد
  بأي لغة ندرس؟ جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعـة          ةالعوملة والتحديات اللغوي  : حبيب مونسي ،

 .٤م، العدد٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦سيدي بلعباس، اجلزائر، 
   م١٩٧٤هــ،   ١٣٩٤األسس النفسية لتعلّم اللغات، جملة الثقافـة، اجلزائـر،          : حنفي بن عيسى ،

 .٢١العدد



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

 
  حممود بن راس . أ

  الباحث مبعهد العلوم االجتماعية 
 جامعة إسطنبول، تركيا

 
تعرف تركيا حركة نشطة يف جمال تعليم اللغة العربية على املستويني الرمسي وغري الرمسي، وقد         

رحلة الراهنة يف حتوالا االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية،          جاء هذا تفاعلًا مع متطلبات امل     
واستجابة لذلك مت فتح العشرات من مراكز تعليم اللغة العربية لألتراك على مجيـع املـستويات،                
خاصة اجلامعية، لكن بقي اهلاجس قائما إزاء تعلّم اللغة العربية خاصة إذا استحضرنا املاضي الكبري               

بالد الترك، لذلك عكفت هذه املؤسسات على حتليل األسباب الـيت حالـت دون         للغة العربية يف    
احلصول على النتيجة املثلى لعملية تعليم اللغة العربية اليت احنصر أغلبها يف غياب املناهج التعليميـة                

ـ               م والربامج املثلى للتحصيل، وللتغلّب على عقدة تعلّم اللغة األجنبية يف الدرجة األوىل، وعقدة تعلّ
اللّغة العربية يف درجة أخص، ولكن اإلشكالية ليست يف هذا املستوى فحـسب، إذ أن إشـكالية            
املناهج مرتبطة أساسا بأهداف املتعلّمني من جهة واملؤسسات املشرفة على العملية التعليميـة مـن          

وعية يف إنّ تركيا حقّقت قفزة ن   : جهة أخرى، لكن مع ذلك ميكننا القول مقارنة بالسنوات الفارطة         
جمال تعليم اللغات األجنبية وخباصة تعليم اللغتني العربية لألتراك، والتركية لغري األتراك، ما أكسبهم           
خربة يستثمروا اليوم لتطوير املناهج التعليمية اخلاصة باللغة العربية بشكل مستمر، يف هذا الصدد              

  . جاءت هذه الورقة لتنقل هذا الواقع
ربية يف تركيا ضة حركية كبرية تسعى من خالله املؤسسات الرمسيـة            يعرف تعليم اللغة الع   

واخلاصة إىل االنفتاح بشكل أكرب على االمتداد الثقايف الطبيعي للدولة التركية يف عمـق اتمـع                
الشرقي الذي تنتمي إليه، وحماولة النهوض باجلوانب املتعلّقة بالذاكرة والتراث التركـي احملفـوظ              

، إضافة إىل معطيات اقتصادية تشكّل فيها اللّغة عنصرا مؤثرا جدا، دون أن ننـسى               باللسان العريب 
بقية املعطيات األخرى السياسية واالجتماعية وغريها، يدلّ على ذلك عدد املؤسـسات التعليميـة        
الرمسية وغري الرمسية اليت توجد بأرقام كبرية جدا وبنشاط وسعي منقطع النظري، حيـث ميكـن أن       

صي على املستوى اجلامعي الرمسي أكثر من تسعني كلية تقدم بشكل إجباري سـنة حتـضريية                حن



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

للطالب للدخول إىل الدراسة يف مرحلة اإلجازة اجلامعية، إضـافة إىل العـشرات مـن املعاهـد                 
والكليات املتخصصة يف  اللّغة واألدب العريب؛ فاللغة العربية يف تركيا جتاوزت كوا جمـرد لغـة                 

ة، بل هي لغة تعليم على املستوى العايل، لذلك يسعى األتراك جاهدين لتطوير مناهج تعلـيم                أجنبي
اللّغة العربية وبراجمها، حيث تعقد عشرات الندوات وامللتقيات يف هذا اال خاصة يف الـسنوات               

             صني يف  األخرية مبعدل مؤمتر كبري كل سنة على األقل يدعى إليه خمتلف اللسانيني واللغويني املتخص
هذا اال، إضافة إىل ذلك العشرات من املقاالت العلمية احملكمة والرسائل اجلامعيـة املتخصـصة         

 مصدرا  ٣٠على مستوى املاجستري والدكتوراه يف هذا اال، حيث إنين مثال مررت على ما يفوق               
ة، إضافة إىل الدراسـات  تركيا أصيالً يف أثناء كتابة هذه الورقة ما بني مقال علمي أو رسالة جامعي   

  .امليدانية
وجناح التجربة التركية ال يكمن يف تعليم اللغة العربية لألتراك فقط، بل يتجاوزه إىل النجـاح     
يف تعليم اللغة التركية لغري األتراك لكوا اللغة الرمسية للتعليم اجلامعي، بالنظر إىل حجم الطـالب                

دان العامل، حيث إن الطالب يكتفي بسنة حتـضرية يف          األجانب يف اجلامعات التركية من خمتلف بل      
كحـد أدىن للـدخول إىل    B1اللغة التركية إن كان ال يتقنها للدخول للدراسة اجلامعية بـشهادة    

كحد أدىن للدخول يف مرحلة الدراسات العليا، وميكننا القـول إنّ         C١اإلجازة اجلامعية أو شهادة     
ال، ألنّ هؤالء الطالب بعد السنة التحـضريية ينـدجمون يف           تركيا حقّقت إجنازا مهما يف هذا ا      

اجلامعة، وميتحنون مع األتراك جنبا إىل جنب، و كثري منهم حيتل املراتب األوىل، مع أنه ال ميكننـا               
املقارنة بني تعليم اللّغة التركية والعربية يف تركيا، إال أنّ املشاهدة تثبت االستفادة الكبرية من تطوير         

  .اهج اللغوية التعليمية باستثمار كل هذه املعطياتاملن
إضافة إىل ذلك الظروف االجتماعية اليت تعرفها البالد جراء املعطيات الـسياسية الراهنـة،              
وتدفق أعداد كبرية من العرب، واندماجهم يف اتمع التركي على مجيـع املـستويات التعليميـة               

ستوى اخلدمات والتجارة، لذلك فمثل هذه املعطيات       كاملدارس واجلامعات والعملية خاصة على م     
بعيدا عن السياسة ختدم تعليمية اللغة العربية بشكل كبري، لذلك فإنّ الدراسة احلديثة يف تعليم اللغة                

م كحد أقصى وما بعدها ملثل      ٢٠٠٨العربية يف تركيا حسب رأيي جيب أن تفرق بني ما قبل سنة             
  . املعطيات السابقة وغريها

 ط األتراك باللغة العربية ارتباطًا وثيقًا نظرا للمعطيات الدينية واجلغرافيـة واالجتماعيـة            يرتب
واالقتصادية والسياسية خاصة، لكن هذا االرتباط يرتفع يف نسقه وينخفض وفق معطيات سياسية              



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 واجتماعية خمتلفة حسب الزمن، وما زال هذا االرتباط إىل اليوم يعرف التذبذب وفقًـا لألسـباب   
  .السالفة

و انطالقًـا مـن معركـة اونـد     ) م٦٤٤-٦٣٤(يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         
بدأ التماس بني الثقافة العربية اإلسالمية ونظريا التركية، ويف زمـن احلكـم األمـوي               ) م٦٤٢(
ازدادت قوة االرتباط بني األمويني والترك، وكانت بينـهما عالقـات سياسـية             ) م٧٥٠-٦٦١(

مويني يف إدارة شؤون احلكم يف بالدهم، وهو ما قـوى أواصـر التقـارب الثقـايف                 ساعدت األ 
ويف مدة وجيزة، وبفعل هذا التقارب بدأت مدن كبرية ومهمة جدا يف            . واالجتماعي واالقتصادي 

بالدخول يف اإلسالم، ويف عصر احلكم العباسي        )١ ()Frgana(احلكم التركي مثل مسرقند و فرغانة       
العالقات بفعل أسباب الترابط اليت أصبحت أكثر قوة بفعل اإلسالم، فقاتل اجلنـود             استمرت هذا   

الـيت  ) م٧٥١(األمويون إىل جانب العنصر التركي اجليش الصيين يف معركة ر طاالس الكـبرية              
كانت أكثر املعارك توغلًا يف قلب قارة آسيا، وفيها أحلقت اجليوش اإلسالمية هزمية نكراء باجليش               

 بعد مثن باهض، وميكن القول بأنه ابتداء من هذه املرحلة فإن العالقات العربيـة التركيـة                 الصيين
أصبحت أكثر قوة وعمقًا على املستويني السياسي واالجتماعي، ومن ذلك عـرف تطـور هـذه          

 .  )٢(العالقات حركية وسرعة استمرت مدة زمنية طويلة
 يف اجليش العباسي من العنصر التركي،       يف زمن احلكم العباسي اختري قسم كبري من العساكر        

ويف هذه املدة كذلك بدأ إنشاء املدارس العلمية اإلسالمية اليت تعد اللغة العربية املكون األساس هلا،                
وبفعل العالقات السياسية القوية قويت العالقات التجارية، وكان التجار يف قوافلهم يـصطحبون             

اطات الثقافية، ومن مث أصبح العنصر التركي ذا مقدرة         العلماء والشعراء وغريهم من أصحاب النش     
ثقافية خاصة كانت سببا يف توسع انتشار اإلسالم يف تركيا، لذلك ميكننا أن نعد أن هذا االنصهار                 
الثقايف هو من أسرع التفاعالت الثقافية اليت حصلت بني اتمعات اإلنسانية، وكانت أول نتـائج               

                                   
الواقعـة يف شـرق      والية فرغانة   فرغانة هي مركز   ،طشقند  كم شرق العاصمة األوزبيكة    ٤٢٠تبعد   أوزبكية مدينة  ) ١(

  .أوزبكستان
لعربية لألجانب و حتليل مناهج التعليم، رسالة دكتـوراه ، معهـد العلـوم    دوغان، أساسيات تعليم اللغة ا جان دمري     ) ٢(

  .٢٢م، ص ١٩٩٦االجتماعية، اللغة العربية و بالغتها، جامعة السالجقة، تركيا، 
 Cendemir Doğan , yabancilara Arapça öğretimi esaslari ve öğretim metotlarının 
incelenmesi , doktora tezi, sosysal belemler enstitüsü , arap dili ve balağatı bilim dali , 
selçuk üniversitesi , türkiye cümhüriyet , konya 1996 , s 22 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .)١((لغوي من خالل تعلّم وتعليم اللغةهذا االنصهار هو التفاعل ال
جند يف التاريخ أن أقدم ديوان أديب جيمع يف طياته بني الفكرين العريب والتركي يعود إىل زمن                 

حيت بدأ يف هذه املرحلة هذا الضرب من التآليف، حيث جند يف             )٢ ()م١٢١٢-٨٤٠(القراخانات  
 حممود بن احلـسني بـن حممـد الكاشـغري     لـ )٣(هذه املرحلة مؤلفًا حتت اسم ديوان لغة الترك  

وهو عبارة عن قاموس تركي عريب مكتوب باألحرف العربيـة، يعـد أول             ) م١٠٧١/هـ٤٦٤(
عريب وجد، إىل جانب الترمجات التركية ملعاين القرآن الكـرمي الـيت            ) uygur ( )٤(قاموس أيغوري 

 حممـود الغزنـوي     اختـذ ) م١١٨٧ -٩٦٣(بدأت مع هذه املرحلة كذلك، ويف عهد الغزنويني         
اللغة العربية لغة رمسية للدولة، وهلذا السبب كانت أغلب املؤلفات العلميـة يف             ) م١٠٣٠-٩٩٨(

هذه احلقبة مكتوبة باللغة العربية، خاصة إذا علمنا أنه عاش يف زمن حممود الغزنوي علماء عظمـاء            
ى مر التاريخ وبالرغم من أن      مثل ابن سينا والبريوين وأيب الفتح البسيت والبيهقي وغريهم، ولكن عل          

األتراك استخدموا احلرف العريب يف اللغة املكتوبة إال أنه مل حيصل أن حدث وكان التواصل اليومي                
  .)٥(بينهم باللغة العربية

ويذكر ابن بطوطة أنه يف مجيع بالد األناضول مل يكن يعرف العربية إال من اشتغل بـالقرآن                 
، لكن بالرغم من ذلك فإن الثقافة       )٦(قه وغريه يف املدارس العربية    الكرمي أو احلديث الشريف أو الف     

واللغة التركية تأثرت باللغة العربية، وكان إقبال األتراك على املدارس العربية كبريا لألسباب الدينية             
أولًا، واجلوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها، لذلك فبصدد البحث يف تعليمية اللغـة        

بية لغري الناطقني ا جند أن يف الثقافة التركية جذورا تارخيية عميقة ال تزال مستمرة إىل اليـوم                  العر
على رغم االنقطاعات التارخيية اليت عرفتها على مر الزمن، ويف هذا املوضع نذكر مرحلتني مهمتني               

ارس العربية، وهـي مرحلـة      جدا يف تاريخ الترك املتعلّق بتعليم اللغة العربية اليت انتشرت فيها املد           

                                   
  .٢٣املصدر السابق ص   ) ١(
  . م١٢١٢-٨٤٠حكمت يف بالد ما وراء النهر، سنوات ) اليوغور(ساللة تركية : أفراسياب، آل خاقانآل   ) ٢(
  . تركيا- سابقا-م، مبطبعة عامرة، دار اخلالفة العلية ١٩١٥/ ـ ه١٣٣٣مطبوع سنة   ) ٣(
، و اليت ال تزال موجودة - وليست خمتلفة كثريا عن اللغة التركية اليوم -لغة األيغور هي إحدى اللغات التركية القدمية   ) ٤(

  . سياسيا إىل مجهورية الصني الشعبيةبقواعدها القدمية إىل يومنا هذا يف تركستان الشرقية ذات احلكم الذاتية لكنها تابعة
  .٢٣ص دوغان، أساسيات تعليم اللغة العربية لألجانب، جان دمري   ) ٥(
  .٢٣املصدرالسابق ص   ) ٦(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  .)١(احلكم السلجوقي والدولة العثمانية
 

تعد مدارس نيسابور خبراسان أقدم املدارس العربية اليت كانت تستقطب األتراك السالجقة يف             
نيـسابور مركـزا علميـا     ذلك العصر، لذلك جعلت املدرسة النظامية اليت أنشأها العباسيون من           

تستقطب التالميذ من كل أقطار احلكم اإلسالمي وخارجه، وعلى شاكلة مدرسة خراسان كانت             
، ومن خصائص املدرسـة     )م١٠٦٤/هـ٤٥٧(مدرسة بغداد اليت أنشأها وزير الدولة نظام احلكم         

انـت تـشترط يف   النظامية أا كانت تركّز على عنصر اللسان واللغة أكثر من غريها، حىت إا ك             
املدرسني ا معرفة لغة أجنبية، يف توجه صريح حملاولة استقطاب املسلمني على اختالف أعـراقهم               
وألسنتهم، واستجابة لواقع إسالمي أصبح العنصر العجمي فيها قويا، أثرى الثقافة اإلسالمية طبعـا        

يف عهد السالجقة والعثمـانيني  والثقافة العربية خاصة، وتطور هذا الضرب من املدارس مع التاريخ      
فيما بعد يف عمق بالد األناضول، واألكيد أنه كان يف صدارة العلوم امللقنة فيهـا علـوم اللـسان      

  .)٢(لألمهية املفتاحية للغة العربية
وكانت املنهجية العلمية املتبعة يف هذه املدارس اليت يعد جزء من اختصاصها تعليم العربية لغري            

لى احلفظ سواء تعلّق األمر بالصرف أو النحو يف الدرجة األوىل، حيث إنّ الطالـب               الناطقني ا ع  
تقرر له جمموعة من الكتب اليت يتعني عليها حفظها وفق ترتيـب معـني، مث حيفـظ شـروحها                   

  .  )٣(وحواشيها خطوة خطوة، وبقدر حفظه املسائل والكتب يصنف يف مراتب العلماء والشيوخ
 

يف عهد العثمانيني توجه األتراك بشكل مباشر لتعلّم اللغة العربية ألسباب متعددة ال ختتلـف               
على سابقتها، لكن طاملا أنّ األمر آل إليهم فلقد أنشؤوا العديد من املدارس هلذا الغرض، كانـت                 

                                   
 ، جملة كلية اإلهليات، - امنوذج معهد الرياض للغة العربية–يعقوب جوالق، توصيات حول تعليم اللغة العربية يف تركيا   ) ١(

  . ٩١ -٣٣م، ص ١٩٩٨، ديسمرب ٠٢ة، العدد جامعة السنة املئوي
YAKUP CiVELEK  , Türkiye’de Arapça öğretimine dair bazı teklifler -Riyad Arap Dil 
Enstitüsü Örneği- , YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi İLAHİY AT F AKÜLTESİ DERGiSi 
, SA YI: 2, ARALIK 1998 , s 33 /91. 

  .٢٣ات تعليم اللغة العربية لألجانب، ص دوغان، أساسيجان دمري   ) ٢(
  .٢٤ص  تعليم اللغة العربية لألجانب، جان دمري دوغان، أساسيات  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 حتت يـد الـسلطان       يف يومنا احلاضر   )Bursa( التابعة لوالية بورصة  ) Iznik(أوهلا مدرسة إزنيق    
، ومع فتح القسطنطينية وتأسيس مدرسـة الفـاتح ـا           )م١٣٣١(العثماين الثاين أورهان غازي     

تأسست إىل جانبها العشرات من املدارس العلمية بشكل متفتح، كان تعليم اللغة العربيـة فيهـا                
غة الرمسية للتدريس إىل جانب كوا لغـة        عنصرا أساسا ورئيسا، حيث إن اللغة العربية كانت الل        

أجنبية تدرس بشكل خاص ملن ال يعرفها، واستمر هذا األمر يف حكم األتراك إىل حـني صـدور                  
التركيـة  (، حني أصبحت لغة التعليم هي اللغة العثمانيـة  )١ ()م١٨٣٩(قانون التنظيمات العثمانية  

  . )٢(ى أا لغة أجنبية، وأصبحت اللغة العربية لغة تدرس عل)باحلرف العريب
ال تشري الدراسات التارخيية أو اللغوية اليت كتبت يف العصر العثماين أو بعـده إىل منهجيـة                 
موحدة كانت تتبعها املدارس العثمانية يف تعليم اللغة العربية، ما يعين أنّ األمر كان مرتبطًا بترجيح                

مدرس يتبع الطريقة الـيت يراهـا، هلـذا    وتوجه الشيخ أو األستاذ يف تلك املدارس، حيث إنّ كل    
السبب ولعصر متأخر افترقت املدارس العثمانية يف توجهاا وآثارها، وأثّر ذلك كذلك يف شـهرة               
الكتب اللغوية املعروفة يف تلقني اللغة العربية، لكن املقصد  من تعلّم العربية مل يزل وظـل دائمـا                   

ة العربية كانت لغة علم فقط، ما ميكن أن يكون سببا      لغرض طلب العلم وفهم اإلسالم يعين أنّ اللغ       
  .)٣(يف ابتعاد عموم الناس عنها واحنصار اللغة العربية يف اخلاصة فقط

إىل جانب ذلك فإن مناهج تعليم اللغة العربية يف هذه املدارس مل ختتلف عن سـالفتها مـن                  
د كان علـى احلفـظ، حفـظ    املدارس العربية اليت تأسست يف حكم العباسيني، حيث إن االعتما      

احنسار تعلّم اللغة   : الكتب واملتون واحلواشي واملسائل، ونتج عن ذلك كما يقول الباحثون األتراك          
، وولّد كذلك مشكلة أخرى وهي أنّ هـؤالء املـتعلمني       )٤(العربية فيمن متتع بقوة احلفظ والتذكّر     

                                   
، جملة - حتليل و تقييم–أمحد بوسطاجني، الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية بكليات اإلهليات والوسائل األخرى           ) ١(

  . ٣٠ – ١م، ص ٢٠٠٥، ١١كلية اإلهليات، جامعة سكاريا، العدد 
- Ahmet BOSTANCI، İLÂHİYAT FAKÜLTELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN 
DERS KİTAPLARI VE DİĞER ARAÇ GEREÇLERİN TESPİT VE ANALİZİ , Sakarya üniversitesi 
ilahiyat fakültesi dergisi 11 / 2005, s. 1-30 

  .٢٤ص  العربية لألجانب، دوغان، أساسيات تعليم اللغةجان دمري   ) ٢(
  .٢٤ص ، املصدر السابق  ) ٣(
يوسف سنجاق، تعليم اللغة األجنبية وتعليمية اللغة العربية، التاريخ، األهداف، األسس، العناصر، املناهج والتقنيات،                ) ٤(

    .٦٧ – ٥٣م، ص ١٩٩٩، نوفمرب ٠١، العدد ٠٢، الد AKEVجملة أكادميية 
Yusuf SANCAK , YABANCI DİL EGİTİMİ - ÖGRETİMİ VE ARAPÇA - Tarihçe, Amaç, Esaslar, 
Elemanlar, Usftl (Metot) ve Teknik - EKEV AKADEMİ DERCİSİ , c. 2 sy. 1 Kasım 1999 , S 53 – 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

ا حتفظه كما ينقله املؤرخ العثماين كاتب   حتولوا إىل أوعية لغوية تتفاعل بشكل آيل وفق ما تعرفه وم          
  . )١(شليب

 
م كانت اية اإلذن للمدارس بتعليم اللّغة العربية، واسـتمرت هـذه            ١٩٢٧ابتداء من سنة    

ـ       ١٩٥٣املرحة ملدة ست وعشرين سنة، أي إىل سنة          ب يف  م، حني بدأ افتتاح مدارس اإلمام خطي
تركيا اليت تعىن بتقدمي تعليم عصري مع بعض املبادئ الدينية، حيث إنّ اهلدف من هذه املـدارس                 
كان ختريج شباب مؤهلني لالخنراط يف صفوف األئمة واخلطباء والوعاظ يف املـساجد وغريهـا،               
وكان من ضمن املقررات على بعض الصفوف درس اللغة العربية لكن بشكل غري ممنـهج يعتمـد     

سا على اجتهاد املدرسني، فكانت هذه هي العودة الرمسية لتدريس اللغة العربية لألتراك، حيث              أسا
 )imam-Hatip استمر تعليم اللغة العربية على الصعيد الرمسي وذلك يف ثانويات اإلمام اخلطيب             

يب، إىل  وبعض اجلامعات اليت ا فرع اللغة واألدب العـر        ) العلوم اإلسالمية (، وكليات اإلهليات    (
  .)٢(م حني أذنت احلكومة التركية بتعليم اللغة العربية للخواص١٩٩٢غاية سنة 

                ها حتتل مكانة أخصحتتل اللغة العربية مكانة مهمة ال ختفى على اجلميع بني لغات العامل، لكن
 وأهم لدى األتراك لألسباب السابقة، وبالرغم من ذلك وإىل غاية القرن العشرين مل حتقّق معاهـد               
اللغة العربية التأثري اإلجيايب الذي تنشده، ويرجع اللسانيون األتـراك التعثّـر إىل غيـاب املنـاهج       

 القضية نظريا إىل جانب حماولـة وضـع          والتقنيات، حيث غاب إىل جانب ذلك السعي لدراسة       
يف حبثـه يف هـذا   ) Ahmet Altun(مقررات مالئمة ومناسبة، حيث توصل الباحث أمحد ألتون 

 من أسباب عدم جناح عملية تعليم اللغة العربية مرده هو ضـعف املنهجيـة             %٨٢وضوع إىل أن    امل
 Amrullah(وهزالة الكتاب وعدم الكفاية التعليمية لدى األستاذ، وتوصل الباحث أمري اهللا إشالر 

Işler  (    ّلكـون   من جمموع األساتذة ال ميت%٧٢إىل أنّ الضعف عائد إىل املنهجية املطبقة حيث  إن
املهارات الكافية يف اللغة العربية لتدريسها، ويف دراسة أجرا شعبة اللغة العربية مبركـز اللغـات                

 من  %٩٧األجنبية بوزارة التعليم التركية على أساتذة ثانويات اإلمام خطيب، توصلت فيها إىل أن              
من صـعوبة فهـم املقـرر    األساتذة مل يقرؤوا ثالثة مقاالت باللغة العربية، إىل جانب أم يعانون     

                                   
  .٢٥ص دوغان، أساسيات تعليم اللغة العربية لألجانب، جان دمري   ) ١(
  .٢٩ص ، املصدر السابق  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

يف كتابـه صـراع   ) Mehmet arslan(، ويقول الكاتب التركي حممـد أرسـالن   )١(الدراسي
يف لقاء مع  املتخصصني يف تعليم اللغة العربية بتركيا وقع اإلمجاع على أنّ املـشكل                 إنه: الثقافات

  .)٢(مية لدى األستاذيعود إىل ضعف املنهجية املتبعة يف التعليم، إىل جانب عدم الكفاءة العل
عند الدراسة الدقيقة لوضع تعليم اللغة العربية يف تركيا يف الوقت الراهن، يلزمنا أن نفرق بني                
احلقب الزمنية املختلفة، واألطوار التعليمية كذلك، فمن هذه الناحية األخرية فإن املشكالت الـيت              

معي، فالطور الثانوي كمـا هـو الـشأن يف    يعاين منها الطور الثانوي مثلًا غري اليت يعاين منها اجلا 
ثانويات اإلمام خطيب تدرس اللغة بشكل ثانوي، كما أنّ قصور الكفاية لدى األسـتاذ ال تـزال       
قائمة، أما يف اجلامعة فاألمر خيتلف متاما حيث إنّ كفاية األسـتاذ يف الوقـت الـراهن بـشهادة              

اهد األدبية وطالب اإلهليـات، طـالب       املتخصصني موجودة، لكن علينا أن نفرق بني طالب املع        
لكي يتعلموا اللغة العربية من غـري منـاهج        ) أربع سنوات (املعاهد األدبية لديهم متسع من الوقت       

 يف مدة وجيـزة  ١متخصصة، أما طالب العلوم اإلسالمية فهم حباجة إىل احلصول على مستوى ب         
مناهج نظرية غايـة يف الدقـة، لـذلك    ال ينبغي أن تتجاوز السنة الدراسية، لذلك فهم حباجة إىل      

  .)٣(فسوف نركز حديثنا على هذا الصنف من الطالب
 هلذا الصنف من األتـراك  - كما سبق  –نستطيع أن نفصل زمنيا واقع تعليم اللغة العربية           

م وما بعدها، قبل هذه السنة كل املشكالت اليت حتدثنا عنها سابقًا من نقـص               ٢٠٠٨مبا قبل سنة    
ف املناهج وغياب األهداف كانت حاضرة بقوة، أما اليوم فـاألمر خمتلـف قليلًـا؛               التأطري وضع 

فاألستاذ متوفر وعلى كفاية مقبولة، واملناهج متطورة مستغلة التطور التقين، وارتفع معدل الكليات             
 إىل ما جياوز التسعني كلية، كلها تلزم الطالب بدراسة سنة حتضريية يف اللغة العربية، لكن كل كلية           
من هذه الكليات واملعاهد تستخدم جمموعة من املناهج اليت ختتلف عن بـاقي الكليـات، وهـذه             
الكليات مل تستطع أن جتتمع على وضع منهج موحد، بل أكثر من ذلك فإن املعلّمـني يف الكليـة          

                                   
  .٣٠ص ، بقاملصدر السا  ) ١(
  .٢٩٧م، ص ١٩٨٦حممد أرسالن، حرب الثقافات، دار العقبة للتجارة والصناعة، إسطنبول،   ) ٢(

Mehmet Arslan. Kültürler Savaşı , İstanbul ,  Akabe Yayın Ticaret ve Sanayi A.Ş., 1986. S 297. 

، ص  ٢٠٠٨، جانفي   ١٩يات، جامعة حران، العدد     ياسني كايا أوغلو، حبث حول تعليم اللغة العربية، جملة كلية اإلهل            ) ٣(
١٣٥ -١٢٧  .  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

غة الواحدة ال يقدمون الدروس بالرؤية واملنهجية نفسها، على رغم أنهم متفقون على أنّ تدريس الل              
العربية يعتمد على النحو والصرف واحملادثة والقراءة، ومتفقون كذلك على أنّ اهلدف األساس هو              
حماولة التعامل وفهم النصوص العربية القدمية واحلديثة، والتعامل مع املصادر العربية بشكل مستقل،             

الطالب االنتهاء مـن    إضافة إىل الكتابة باألسلوب اخلاص باللغة العربية، واحلد األدىن الذي خيول            
حـسب التـصنيف   ) B1(أو ) ١ب(الدرس العريب وااللتحاق بالكلية هو حصوله على مـستوى   

األوريب، وإذا أراد الطالب احلصول على مهارات أخرى غري األهداف األساسية للمركز اللغـوي              
  .، لذلك ظلت إشكالية تعليم اللغة العربية قائمة)١(فله ذلك طبعا

م، كان  ١٩٩٩-١٩٩٨ت على مستوى اجلامعات التركية يف العام الدراسي         يف كليات اإلهليا  
قد توقف تطبيق القانون املتعلّق بالسنة التحضريية للدخول للجامعات، ألسباب كثرية مؤكـد أن              
أمهّها الصعوبة الكبرية اليت يواجهها الطالب يف ختطي هذه املرحلة، لكن ابتداء من املوسم الدراسي               

 اشتراط اجتياز السنة التحضرية إضافة إىل شروط أساسية أخرى للتـسجيل          م أعيد ٢٠٠٩/٢٠١٠
يف كليات اإلهليات، ومنها بدأت كل كليات اإلهليات يف مباشـرة تقـدمي الـسنة التحـضريية                 

  .)٢(للطالب
لكن أول إشكالية ظهرت على السطح كانت عدم توحد الرؤية جتاه اهلـدف مـن الـسنة                 

ئ براجمها ورؤيتها بشكل مستقل، فعلى سبيل املثـال يف جامعـة            التحضرية، فكانت كل كلية ي    

                                   
، ٠٥إبراهيم أسطى، قواعد اللغة األربعة ومسامهتها يف تعليمية اللغة العربية، جريدة أكادميية العلوم االجتماعية، الد                  ) ١(

  .٣٢٠ م، ص ٢٠١٢أفريل 
- İbrahim USTA, DÖRT TEMEL DİL BECERİSİ VE ARAPÇA ÖĞRETĠMİNDEKİ 
KATKILARI, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 2, April 
2012, p 320. 

يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات، املكتسبات املنتظرة من الطالب، و             /آدم كوركوجو   ) ٢(
، جملة كلية اإلهليات، جامعة حطـيط، تركيـا،         - هتيت أمنوذجا     كلية اإلهليات جبامعة   -أهداف تعلم اللغة األجنبية،   

  .٢١١ – ١٩١م، ص ٢٠١٢، ١٧/٢
-Adem KORUKCU/  H. Yusuf ACUNER , İLÂHİYAT FAKÜLTESİ ARAPÇA 
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL YETKİNLİK BEKLENTİSİ ve 
YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI -Hitit Üniversitesi , İlâhiyat Fakültesi Örneği- , 
Hitit Üniversitesi ,  İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 17:2 (2012), SS.191-211. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

: سطرت يف أهدافها لتعليم اللغة العربية للفصول التحضريية ما يأيت) Hitit Üniversitesi(هيتيت 
تعلم الطالب القواعد األساسية للغة العربية، إثراء القاموس اللغوي للطالب بكمية وافـرة مـن                «

لغة العربية املسموعة واملقروءة، وتزويد الطالب باملهارات اليت متكّنه مـن           الكلمات العربية، فهم ال   
، و لتحقيق هذه األهداف قررت الكليـة وضـع برنـاجمني            )١(»الكتابة واإلنشاء بأسلوبه اخلاص   

 ساعة، أربع ساعات ملادة النحو، ومثلـها للـصرف،          ٢٨دراسيني يف كل أسبوع يدرس الطالب       
ت ساعات للمحادثة، وساعتني للكتابة اإلنشائية، وساعتني للكتابـة        ومثاين ساعات للنصوص، وس   

اإلمالئية، وساعتني لتقنيات القراءة العربية، وهذا املقرر يف حقيقة األمر يتشابه يف عمومه مع أغلب               
كليات العلوم اإلسالمية يف تركيا، وشحذت لتطبيق هذا املنهج أساتذة من طاقمها التعليم الداخلي              

  .)٢(ون كذلك من أجانب ممن لغتهم األم اللغة العربيةالذي يتك
لكن على رغم ذلك ظلت اللغة العربية بإمجاع املتخصصني، وبدراسة واقع الطالب هي أكثر              
اللغات األجنبية يف تركيا اليت تعاين من املشكالت اليت تواجه العملية التعليميـة، ملخـص هـذه                 

حيث إن خرجيي هذه الكلية     يل ذلك واضح أشد الوضوح      املشكالت هو فشل العملية التعليمية، ودل     
إذا استثنينا قسما قليلًا منهم فإن البقية ال ميتلكون الثقة يف فهم نص عريب متوسط املستوى إذا ما تعامل مع                

، حـسب   )٣(ناطق آخر باللغة العربية، يعين أنّ تكوينه ال خيوله الستخدام هذه اللغة بشكل سلس وعادي              
  . Adem KORUKCU / Yusuf ACUNERويوسف آجونري  آدم كوروكجو دراسة الباحثني

ويرجعون سبب ذلك إىل عدم التطبيق الصارم للربنامج املختار، وعدم استخدام كل الوسائل             
املتاحة يف العملية التعليمية، لذلك كانت النتائج ذا الضعف، يضاف إليـه أن رغبـة الطالـب                 

مج واملنهجية املتبعة يف التعليم، يضاف إليه ضعف املنهجيـة     وطموحه مل يتناسب مع مفردات الربنا     

                                   
 عوامل جناح املنهجية –رجب أوتشار، صربي تركمان،  منهجية فريق العمل يف تعليم اللغة العربية يف كليات اإلهليات   ) ١(

–٩٤، ص ٠٣، العدد ١٥لد  جملة اكادميية علوم الدين للبحوث، ا.  
Recep UÇAR , Sabri TÜRKMEN , İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAPÇA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ve 
BAŞARILARINA OLAN ETKİSİ ,  DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞTIRMA 
DERGİSİ CİLT 15 SAYI 3. S 94. 

  .٢١١ -١٩١يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات ص /وركوجوآدم ك  ) ٢(
  .٢١١ – ١٩١املصدر السابق ص   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

املتبعة وعدم كفاية ساعات الدرس املقررة، كلها أسباب أدت إىل عدم متكن الطلبة مـن اللغـة،                  
وبشهادة اللسانيني األتراك فإنه إىل اآلن مل يتم التوصل إىل منهجية تتناسب مع معطيات اإلنـسان                

 ماديت النحو والصرف املادتني األساسيتني يف اللغة العربية يف املعاهد التركية،            وأهدافه املتعلقة بتعلم  
حيث تكون هذه املنهجية خمتلفة عن مناهج تعليم النحو األخرى، الختالف طبيعة كل لغة، حيث               
ال توجد هناك حماولة لتسهيل هذه اللغة، بل يتم تعليمها باستحضار الـصعوبات الـيت حتتويهـا                 

، واملنهجية املتبعـة مل     )١(كتب التراثية اللغوية القدمية اليت ال يفهمها حىت العرب أحيانا         باستخدام ال 
تستطع أن تكون للمتعلم شخصية يستوعب ويستشعر ويعيش اإلحساس اللغوي الـذي يعيـشه              
 املتكلّم األصلي للغة العربية، وهذا عنصر مهم جدا يف العملية التعليميـة، ويف العمليـة التعليميـة              
كذلك إذا مل نأخذ يف احلسبان مميزات اللغة خاصة تلك اليت تضفي عليها شكل الصعوبة والتثبيط                

  . )٢(فإن نتائج العملية التعليمية ميكن أن تكون معاكسة
طلبة كليات اإلهليات بتركيا يف الغالب األعم يدرسون اللغة العربية حىت حيصلوا على وظيفة              

ام خطيب كأقلّ احتمال، يعين أنّ اهلدف الذي جاؤوا ألجله ليس           يف الثانويات خاصة ثانويات اإلم    
جمرد تعلّم اللغة فقط؛ بل الدراسة ألجل تعليم هذه اللغة فيما بعد، ومؤكد أنه إذا مل يكن هـو يف                    
نفسه ليس باألستاذ املؤهل، فمن غري املمكن أن يستطيع تزويد الطالب باملعلومـات واملهـارات               

لب اللغة، ومثل هذا الوضع للطالب الذين ال ميتلكون قاعدة معرفية صلبة            الالزمة اليت تكسب الطا   
ملـاذا ال يتخـرج يف األقـسام        : وجيدة موجود وكثري يف كليات اإلهليات، ليطرح السؤال نفسه        

التحضريية لكيات اإلهليات من ميتلك لغة جيدة تؤهله للتعامل ا على األقل فضلًا عن تعليمها، ويف        
ديرو ثانويات اإلمام خطيب بتركيا على األساتذة املتخرجني يف كليات اإلهليات،           دراسة أجراها م  

 منهم قالوا إن سبب الضعف مرده       %٦٩لبحث أسباب ضعف التكوين يف اللغة العربية، وجدوا أن          

                                   
 جملة كلية اإلهليات، جامعة – تعليم اللغة العربية –مراد عارف قوناي، تعليم اللغة األجنبية يف تركيا بني األمس و اليوم   ) ١(

٢١١ – ١٩٢، ص ٢٠١٤، ربيع ٠١، العدد ٠١لد البحر األسود التقنية، ا.  
Murat Arif Güney , Yabancı Dil Öğretimi ve Dünden Bugüne Türkiye’de Arapça Öğretimi ,  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Cilt: 1, 
Sayı: 1, Bahar 2014 ,  s 192/211.   

  .٢١١ -١٩١آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات ص يوسف /آدم كوركوجو  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

، كاختيار يؤكد وجود إشـكال حقيقـي يف         )١(إىل عدم ثقتهم يف أنفسهم للتمكن من هذه اللغة        
   . )٢(تعليمية اللغة

وزارة الشؤون الدينية يف تركيا كذلك  توظف املخرجني من كليات اإلهليـات يف خمتلـف                
املناصب اليت تتيحها، لكن العائق األكرب الذي يواجه هؤالء املترشحني يف امتحانـات الـدخول               

ل للخدمة هو اللغة العربية، ألنه بعد اجتياز هذا االختبار سيشتغل يف مصاحل مثل دار اإلفتاء أو جما                
الوعظ، لكن إذا جنح الطالب يف امتحان الدخول فإم خيضعونه كذلك لتكوين ملدة سنتني ونصف          
لتعلم أساسيات اللغة العربية والقضايا اإلسالمية األساسية، يف إشارة إىل اخللـل املوجـود علـى                

  . )٣(مستوى تكوين الطالب خاصة على مستوى اللغة العربية احلاصل يف كليات اإلهليات
أهم القضايا اليت تواجه الطلبة يف أثناء العملية التعليمية للغة العربية هي ما يواجه مـتعلّم                من  

اللغات عموما من صعوبة التفاعل والتعامل مع املنطق اجلديد، يضاف إليه عدم وجود احلافز داخل               
س الطالـب   ، وح )٤(اللغة نفسها، يعين احلافز اللغوي الذي جيعل الطالب يندفع للتعلم حبب ورغبة           

بعدم وجود منهجية مكتملة متكنه من تعلم اللغة واكتساا، تضع املتعلّم يف حالة نفسية ال تساعده                
على التحصيل، وبذلك يصعب عليه أن يتعلم، منهجية ووسط التعليم جيب أن يكـون مدروسـا                

هدافهم التعلميـة،  بعناية، يضاف إليه ضرورة مراعاة مقاصد املتعلمني واالستجابة ملتطلبام وفقًا أل          
كل ذلك كفيل بنجاح العملية التعلمية، وإال فسوف تكون العملية سلبية النتائج، خاصة مبراعـاة               
جوانب الصعوبة يف اللغة يف أثناء تعليمها، ألن املتعلم دائما ينتظر أن تكون املادة العلمية املقدمـة                 

                                   
، ٢٠٠٨/٠١حسن سويوبيك، أمهية التحفيز يف تعليمية اللغة العربية، جملة كلية اإلهليات، جامعة سليمان دميريال، سنة         ) ١(

  . ١٩٧ – ١٧٨، ص ٢٠العدد 
Hasan SOYUPEK , YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA ARAPÇA 
ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ , Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi ,  Yıl: 2008/1, Sayı: 20 , s 178 / 197. 

  .١٩٥يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات ص /آدم كوركوجو  ) ٢(
  .١٩٦املصدر السابق ص   ) ٣(
 ٩خمرب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، الواقع و األهداف املنتظرة، جملة كلية اإلهليات، جامعـة  ر رضى، أنور طاه   ) ٤(

  .  ١٢٥ -١٠٧م، ص ١٩٨٩، ٠٥إزمري، تركيا، عدد / ايلول 
Enver Tahir RIZA , ARAP OLMA.YANLARAARAPÇA ÖGRETİMİNDE DİL 
LABORATUVARININ HEDEFLERİ BEKLENTİLER vE GERÇEKLEŞENLER , D.E. 
"ü.llahtyat. Fakültesi Dergisi , Sayı V , lzmir 1989, ss. 107-125 ,   



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  . )١(مفهومة ومتناولة
بية ال بد من وضع برنامج مدروس بطريقة دقيقة حيتوي على           لنجاح العملية التعليمية للغة العر    

أهداف متوافقة مع املنهجية، ويلزم أن تكون هذه األهداف قابلة للتقومي، إضافة إىل حتضري وسائل               
وطرق وتقنيات متوافقة مع هدف كل جمموعة معينة من املتعلمني، لذلك فالدقة يف وضـع كـل                 

بضمان جناح العملية التعليمية؛ إذ إن بداية احتكاك الطالـب      عنصر وفق رؤية واعية وهادفة كفيلة       
، واألمـر  )٢(باللغة يبتدئ بالربنامج واملنهج؛ لذلك فالربنامج كفيل بإعطاء االنطباع املبدئي للمتعلّم    

ليس يف غاية الصعوبة، فبامتحان الطالب بعد تطبيق املنهج لغرض اكتشاف مقدرته على الدراسـة             
، باستخدام موضوع لالمتحان يكون مدروسا ومتوافقًا مبـا سـيجده املـتعلم             األكادميية فيما بعد  

الحقًا، كفيل بإبراز املشكالت اليت حيتويها املنهج، أو مبا قد يعترض املتعلم الذي يطبق عليه هـذا                 
  . )٣(املنهج

 العربيـة   يف واقع األمر أن التحاليل والدراسات املتعلقة بالتعليمية اللغوية خاصة املتعلقة باللغة           
كثرية، لكن ال ينبغي أن ننسى أنّ تعليم العربية ال خيتلف عن غريه من تعليم العلوم األخرى مـع                    
خصوصية كل فرع طبعا، ويف كل هذه الفروع يسعى املعلمون للتطوير دوما والرفع من قيمة املادة               

 املعطيـات الفرديـة   املدرسة واملتعلم معا، لذلك فبقدر ما يتم التحضري للربامج بشكل أدق وفـق     
واجلماعية وحتديد األهداف ومتابعة التطورات والتغيريات بقدر ما تكون العملية التعليمية ناجحـة             
حتما، لذلك فإن اختيار طالب السنوات التحضرية يف تركيا لتعلم اللغة العربية ينبغي أن يتم وفق                

اليت يسعى إليها، ويراعى يف أثناء االنتقاء       انتقاء حتدد فيه كتابيا من لدن املترشح األهداف واملرامي          
  .)٤(املعطيات احمليطة بالعملية التعليمية

من القضايا اليت ينبغي أن حتمل حممل اجلد يف تعليم اللغة العربية لألتراك خصوصا هي أنـه ال    
لف متـام  جيب أن يتعامل يف تعليم اللغة العربية كما يتعامل مع اللغات األجنبية األخرى، فاألمر خيت      

                                   
  .١٩٦يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات ص /آدم كوركوجو  ) ١(
 م،  ٢٠٠٤،  ٠٢، العدد   ١٣لوداغ، الد   إمساعيل غوالر، تعليم اللغة و القواعد العربية، جملة كلية اإلهليات، جامعة أو             ) ٢(

  .١٨٢ – ١٦٩ص 
İsmail GÜLER , Dil Öğretimi, Dilbilgisi ve Arapça , ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ , İLÂHİYAT 
FAKÜLTESİ , Cilt: 13, Sayı: 2, 2004 , s. 169-182. 

  .١٩٦ات ص يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهلي/آدم كوركوجو  ) ٣(
  .١٩٧املصدر السابق ص   ) ٤(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

االختالف للمعطيات اللغوية والثقافية اليت جتمع اللغة التركية مع اللغة العربية، خاصة إذا أضفنا له               
أن غالبية طالب كليات اإلهليات يف تركيا من خرجيي ثانويات اإلمام خطيب اليت تقدم دروسا يف                

ت اإلهليات هـم مـن       من طالب كليا   %٩٦،٥اللغة العربية، حيث تشري اإلحصائيات احلديثة أن        
 فقط من جمموع الطالب هم الذين سيكون هلـم          % ٣،٥خرجيي ثانويات اإلمام خطيب، يعين أن       

أول احتكاك وتعامل مع اللغة العربية، هذا املؤشر إجيايب جدا على املستوى النظري ينبغي االستفادة           
 علميا اللغة العربية ملدة طويلة      منه، ومن املستغرب أن جتد إشكالًا يف تعليم العربية يف دولة حكمتها           

إبان احلكم العثماين، لكن كما يشري الباحثون إىل أن العهود املتـأخرة للدولـة العثمانيـة بـدأ                  
استصعاب اللغة العربية انتهى بإلغائها وجعلها لغة أجنبية يف عهد التنظيمات، مث وصل األمـر إىل                

عاب استيعاب اللغة العربية ال يزال حاضـرا يف         حد منع تعليمها وتداوهلا، واحلق أن خملفات استص       
ذهنية املتعلمني اليوم وهو ما يقف حاجزا أمام تعلمهم، خاصة مع االنقالب من احلرف العريب إىل                

، لكن وجود كثري من الكلمات من اللغة العربية يف اللغة التركية خاصـة علـى             )١(احلرف الالتيين 
يات بصفة خاصة ال جيب أن يشعروا بالغرابة جتاه التعامل          مستوى القاموس الديين جيعل طالب اإلهل     

مع هذه اللغة ما جيب أن جيعل تعلمهم هلا أمرا أكثر يسرا، و ذه الذهنية ينبغي التعامـل للمعلـم             
  .  )٢(واملتعلم

من أهم العوامل املؤثرة يف العملية التعليمية؛ الوسط التعليمي، واملعلّم، إضـافة إىل منهجيـة               
لتعليم والوسائل، مع األمهية الكربى للربنامج واملادة املقررة، لكـن املـشاهد أن أغلـب               وطرق ا 

الدراسات اليت حاولت حتليل مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تركز على اجلانب األخـري              
 يف الوقـت   املتعلّق باملادة امللقنة، مع إمهال اجلوانب األخرى خاصة تلك املتعلقة بالوسط التعليمي،           

الذي جيب أن يكون التركيز بشكل كبري كذلك على احلوافز واملثريات اللغوية اليت من شـأا أن                 
  . )٣(تشجع املتعلم وتدفعه للطلب بكل سهولة
                                   

حممد  سوسالدي، الصعوبات املواجهة لتعليم اللغة العربية يف كليات اإلهليات بتركيا، و طرق حلها، جملـة أكادمييـة          ) ١(
AKEV   لد٢٧٩ – ٢٤٧، ص ٢٠١٠، خريف ٤٥، العدد ١٤، ا .  

Mehmet Soysaldi , türkiye’deki lahiyat fakültelerinde arapça öğretminde karşilaşilan 
problemler ve çuzüm yolları , Ekev Akademi dergisi yıl : 14 Sayı 45 Güz 2010 , s 247/279. 

  .١٩٧يوسف آجونار، األقسام التحضريية للغة العربية بكليات اإلهليات ص /آدم كوركوجو  ) ٢(
  .١٩٧املصدر السابق ص   ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

وذه الذهنية، أي حماولة التحفيز اللغوي بإثارة الروابط الداخلية للطالب املرتبطـة باللغـة              
 اإلهليات يف تركيا، لذلك حتسن مستوى الطـالب، ويـشري           العربية بدأ العمل مع طالب كليات     

الدكتور رمضان يلدرمي احملاضر يف كلية اإلهليات جبامعة إسـطنبول إىل أن طـالب اإلهليـات يف                 
السنوات األخرية حتسن مستواهم، سواء يف جانب تعلم اللغة العربية، أم يف مـستوى التحـصيل                

     .  )١( املنهجي واالستفادة من املعطيات الراهنةالعلمي، وهذا من دون شك راجع إىل التطور
إنه لنجاح النظام التعليمي للغة العربية ) Doğan candemir(و يقول األستاذ دوغان جاندميري 

ال بد من حتليل دقيق الحتياجات املتعلمني بشكل منظم، يعين أنه ينبغي أن يكون نظـام التعلـيم                  
علم، وذلك ألن بعض املتعلمني يروم التجارة، وبعضهم يـروم          موافقًا لألهداف اليت يرومها كل مت     

القراءة والبحث وبعضهم يرومها لغرض السياحة وغري ذلك، وبذلك تكون هناك جمموعة بـرامج              
خمتلفة متخصصة لتعليم اللغة العربية، ويكون استغالل مهارات التعلم األربعة القـراءة والكتابـة              

صد اليت وضع هلـا كـل برنـامج، إىل ضـرورة أن تكـون      والسماع والتحدث فيها وفقًا للمقا   
املوضوعات والنصوص يف كل برنامج موفقة للمقاصد كذلك، وقبل ذلك كله ضـرورة مالءمـة               

  . )٢(منهجية التعليم كذلك وفق كل مقصد
 نائب العميد السابق بكليـة  -) Ömer Aydın(ويف السياق نفسه يضيف األستاذ عمر أيدن 

 أن التعليم األمثل للغة العربية مرهون بضرورة حتديد املنـاهج وفـق             -نبول  اإلهليات جبامعة إسط  
املقاصد، وضرب مثلًا إىل املنهجية املتبعة يف جامعة إسطنبول، بأن اهلدف من الـسنة التحـضريية                
املقررة على الطالب بكلية اإلهليات هو حماولة إفادة الطالب مبهارات متكنه من اسـتغالل الـنص                

ادر األصيلة يف اختصاصه، وألجل ذلك ينبغي أن تكون املنهجية مستوعبة هلذا الغرض،       العريب واملص 
  .  )٣(يف تقنيات اللغة األربع اليت تعتمد عليها العملية التعليمية

  

                                   
  .٠٦/٠٤/٢٠١٦ -بول يوم حوار أجريته معه بإسطن  ) ١(
  .٣٠جان دميري دوغان، أساسيات تعليم اللغة العربية لألجانب ص   ) ٢(
  .٠٤/٠٤/٢٠١٦حوار أجريته معه بكلية اإلهليات يوم   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
   احملمودحممود بن عبد اهللا. د

  مستشار العربية للجميع
  حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ. د

  رئيس جملس إدارة العربية للجميع
 

 
ميثل املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية من خالل دوره الرئيس وتأثريه املباشر يف أركان               

ومـن مث  . م اللغة لغري النـاطقني ـا     وتتأكد هذه األمهية يف سياق تعلي     . العملية التعليمية األخرى  
فالبحث حول معلم اللغة وحاجاته وتأهيله وتدريبيه واستكشاف أبرز اإلشكاالت الـيت تواجهـه         

يسعى الباحثان يف الدراسة احلاليـة إىل       . قضية رئيسة يف سياق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا         
طقني ا يف السياق اإلندونيسي من وجهـة نظـر          استقصاء مشكالت تعليم اللغة العربية لغري النا      

ويأيت اختيار إندونيسيا ألسباب عدة؛ فقد برزت يف الساحة اإلندونيسية يف           . املعلمني اإلندونيسيني 
كما . السنوات العشر األخرية تطورات منهجية إجيابية يف سياق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا             

ت اإلسالمية اليت جتد العربية فيها طلبا ضخما، وجهودا كبرية، غري أا            أن إندونيسيا من أكرب البيئا    
حباجة لدراسات متنوعة يف خمتلف مسارات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا؛ دعمـا للعربيـة                

كما أن الظروف الدميوغرافية واجلغرافية واالقتصادية والثقافية جعلت منـها          . وملعلميها ومتعلميها 
ما يؤكـد   وهو  م خبصوصيات متيزها عن غريها من بيئات تعليم العربية لغري الناطقني ا؛             بيئة تتس 

وتتناول .  السابقة للمعطياتاحلاجة املاسة إىل استقصاء إشكاالت تعليم اللغة العربية فيها مع النظر            
لغري النـاطقني   الدراسة احلالية حتليال نوعيا ألسئلة مفتوحة موجهة إىل عينة من معلمي اللغة العربية              

وتتميز الدراسة باإلضافة إىل منهجيتها الكيفية بأا تتخذ بعدا طوليا يف استقصاء            . ا يف إندونيسيا  
ـ ١٤٢٤ الزمنية من العام املدةطي  ـكال الدراسة؛ حيث ستغ   ـإش وحـىت العـام   ، م٢٠٠٣/هـ

ـ ١٤٣٦ يـد علـى    يز وشارك يف اإلجابة عن األسئلة اليت تستهدفها الدراسة مـا         . م٢٠١٥/  ه
.  أحنـاء إندونيـسيا    كلجامعة ومؤسسة تعليمية يف     ) ١٨(يقرب من    معلم ينتمون إىل ما   ) ٥٠٠(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وبعد مجع استجابات املبحوثني، وترميزها، وتصنيفها كيفيا؛ أظهرت بيانـات الدراسـة وجـود              
ية لدى إشكال كبري يف الكفاية اللغوية لدى عينة البحث؛ مما يؤكد احلاجة إىل تنمية الكفايات اللغو       

كما أظهرت نتائج الدراسة أن اإلشكاالت اليت يعاين منها معلمو العربيـة تنـدرج              . عينة الدراسة 
صعوبات متعلقة بالبيئة التعليمية، صعوبات متعلقة باملنـهج التعليمـي          : حتت أربعة جوانب رئيسة   

ل تتبـع   ومـن خـال   . ، صعوبات متعلقة باملتعلمني، صعوبات متعلقة باملعلمني      )مبفهومه الواسع (
اإلشكاالت يف بعد الدراسة الزمين يظهر تكرار بعض اإلشكاالت على امتداد سـنوات الدراسـة              

 بعـض   أما،  )كافتقاد البيئة العربية، وضعف الدافعية لدى املتعلمني، وكثرة الطالب يف الصفوف          (
 تعلـيم  كاحلاجة إىل كتب متخصـصة يف (لم تعد حتمل أمهية يف بيانات الدراسة املتأخرة فالقضايا  

وذلك التغيري يف اإلشكاالت من     ) العربية لغري الناطقني ا، واحلاجة إىل معرفة طرائق تعليم اللغات         
وجهة نظر املعلمني يظهر حراكا إجيابيا يف سياق تعليم العربية يف إندونيسيا، ويف ذات الوقت يؤكد           

ليل دوري للحاجات التدريبيـة؛     احلاجة املاسة إىل وجود برامج تنمية مهنية للمعلمني مبنية على حت          
  .رغبة يف بناء برامج مواكبة للحاجات ومتغرية وفق تغريات البيئة التعليمية وحتدياا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

 يف كونه أحد أركـان  -ومعلم اللغة على وجه أخص –يقتصر الدور الفاعل واملهم للمعلم       ال
.  عناصر العملية التعليمية األخـرى     العملية التعليمية الرئيسة؛ بل يتجاوز ذلك من خالل تأثريه يف         

فاملعلم احملترف املؤهل لديه القدرة على التعامل مع جوانب الضعف والقصور اليت تعتري أركـان               
وبعبـارة  . العملية التعليمية مبا حيقق جناح عملية التعلم والوصول إىل املخرجات التعليمية املستهدفة           

ب القصور والضعف اليت تعتري البيئـة التعليميـة،       أخرى؛ فاملعلم املؤهل يستطيع أن يعوض جوان      
لذا ال عجب أن يكون االهتمام باملعلم من أولويات املؤسسات          . واملنهج التعليمي بصورته الواسعة   

وهذا االهتمام مبعلم اللغـة     . التعليمية بشكل عام، واملؤسسات املهتمة بتعليم اللغة للناطقني بغريها        
ا دراسة ما يواجهه من مشكالت، وتلمس ما تتطلبه مهنته من           ظهر من خالل صور شىت من أبرزه      

  .حاجات، وبناء الربامج التأهيلية والتدريبية على ذلك
يسعى الباحثان يف الدراسة احلالية إىل استقصاء مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا              

عرض لواقع تعليم اللغة العربية     ويف اجلزء األول من الدراسة      . يف إندونيسيا من خالل دراسة طولية     
وينتقل احلديث بعد ذلك إىل معلم اللغة العربية لغري    . يف إندونيسيا واستعراض ألبرز حمطاته التارخيية     

الناطقني ا واستعراض أدبيات اللغويات التطبيقية فيما يتعلق بتأهيل املعلم والكفايات الالزمة لـه              
 منهجية الدراسة وأدواا وعينتها وأبرز تـساؤالا،        ويستعرض البحث بعد ذلك   . وجوانب تأهيله 

  . لينتقل احلديث بعد ذلك إىل استعراض أبرز النتائج ومناقشتها والتوصيات املبنية عليها
 

 تالزم تارخيي ظاهر يف بيئات خمتلفة بني دخول اللغة العربيـة ودخـول اإلسـالم هلـا،                  ةمث
فبالرغم من صعوبة التحديد الدقيق لتاريخ دخـول اإلسـالم          .  استثناء من ذلك   وإندونيسيا ليست 

إلندونيسيا، إال أن جل املصادر تشري إىل دخول اإلسالم من خالل التجار العرب القـادمني مـن                 
  ). ٢٠٠٣قمر، (شبه اجلزيرة العربية، وتشري بعض املصادر أن ذلك يف القرن الثالث اهلجري 








  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
  للغـة العربيـة    امرحلة االكتشاف، وتشري إىل مرحلة اكتشاف اإلندونيسيني        : املرحلة األوىل

وتلك املرحلة مل تتأخر كثريا عن قبوهلم اإلسالم دينا، نظرا للتالزم بـني          . وحتديد املوقف منها  
فكان من الطبيعي أن يكون موقفهم من   . العربية واإلسالم، ومكانة العربية من الدين اإلسالمي      

 اإلجيايب على اتمع    وحتم هذا املوقف  . اللغة العربية إجيابيا كما هو املوقف نفسه من اإلسالم        
تعلم اللغة العربية ليس على أا لغة أجنبية، بل على أا لغة دينهم الذي قبوله، وجـزءا مـن                   

كمـا  .  أحنـاء الـبالد    لحىت أضحت العربية متتلك انتشارا جغرافيا يف ك       . ثقافتهم وهويتهم 
، وانتقلـت إىل    )تيف الصالة، واألذكار، والدعوا   (أصبحت العربية حاضرة يف احلياة اليومية       

كانت تلك املرحلة مهمة ومؤسسة ملـا بعـدها مـن    . نواح خمتلفة من ممارسات احلياة العامة 
  .مراحل رسخت وجود العربية

  مرحلة التعلم، فبعد أن قرر الشعب اإلندونيسي يف املرحلة األوىل قبول اللغـة             : املرحلة الثانية
، حتول هذا القرار إىل املطالبة بتعلم هذه اللغـة          العربية جزًءا من ثقافته الرتباطها بدينه اجلديد      

وبدأت تظهر يف اتمع دروس بدائية لتعليم اللغة        . إلشباع رغباته الوجدانية يف معرفة لغة دينه      
ومن الطبيعي يف تلك املرحلة التركيز على القواعد والترمجة ألـا           . العربية من خالل املساجد   

 كما مشلت هذه املرحلة بواكري افتتاح بعـض املعاهـد           .ستمكنهم من قراءة النصوص الدينية    
واتسمت هذه املرحلة باحلرص علـى      . واملدارس الدينية اليت اشتملت على تعليم اللغة العربية       

  .تعلم العربية رغبة يف قراءة النصوص الدينية وفهم حمتواها من خالل الترمجة
  عليم اللغة العربية يف إندونيسيا متجها      كان التدرج الطبيعي لت   : مرحلة التخصص : املرحلة الثالثة

. بوضوح إىل مزيد من االهتمام باللغة العربية مادامت ذات عالقة أصيلة بثقافة الشعب وبدينه             
وقد صاحب تطور مؤسسات الدولة اإلدارية والتعليمية والتربوية يف النصف الثاين من القـرن              

امعات اإلندونيسية ختصـصات تربويـة      فنشأت يف اجل  . املاضي تطور تعليم اللغة العربية هناك     
كمـا  . وأمهها إعداد تأهيل معلمي اللغة العربية     . وعلمية ولغوية ذات صلة بتعليم اللغة العربية      

صاحب تلك املرحلة تطوير معاهد تعليم اللغة العربية، والتواصل املباشر مع الـدول العربيـة               
وقـد  . سائل احلديثة يف تعليم العربيـة وجامعاا لتستقبل الطالب اإلندونيسيني، واستثمار الو     

انعكس ذلك إجيابيا على واقع تعليم العربية فشهد الواقع التعليمي تغيريا يف املناهج والطرائـق               



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

املستخدمة يف تعليم العربية والتركيز على املهارات اللغوية بتكامل، بعد أن كان التركيز سابقا              
  . على مهاريت القراءة والكتابة

 
تتناول الورقة احلالية أدبيات تأهيل معلمي اللغات لغري الناطقني ا دف االنطالق من إطار              

يف اجلزء اخلـاص باسـتعراض النتـائج        –نظري ميثل رؤية املتخصصني، ومقارنته يف آخر الورقة         
معلمي اللغة للناطقني بغريهـا  يعد تأهيل .  باملشكالت اليت تبحث عنها الدراسة احلالية      -ومناقشتها

ومن خالل استعراض أدبيات تعليم العربية للناطقني بغريهـا         . قضية جوهرية يف اللغويات التطبيقية    
جيد الباحث العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت هذه القضية من زوايا خمتلفة مما يظهـر أن                 

رغم قلة ما نشر فيـه مقارنـة مبعلـم     على التفات الباحثني هلذا املوضوع ليس جديدا على امليدان   
  .العربية ألهلها

تناولت موضوع تأهيل معلمي العربية للناطقني بغريها أحباث خمتلفة صدرت بواكرياها قبـل             
يف سياق التأهيـل  : فعلى سبيل املثال  . بضعة عقود، واختلفت يف الطرح واملنهجية وجانب التركيز       

دراسـة للتوصـل إىل     ) هـ١٣٩٨(ناطقني ا؛ أجرى الطعمة     اللغوي ملعلمي اللغة العربية لغري ال     
وقام الباحث بتحليل املواد التعليمية املقدمة للمعلمني، كمـا         . املكونات األساسية إلعداد املعلمني   

. استخدم االستبانة أداة حلصر املكونات األساسية لإلعداد اللغوي ملعلمي العربية للناطقني بغريهـا            
وتشمل التمكن مـن    (اللغة العربية   :  مكونات ثالثة يف عملية اإلعداد وهي      وقد بينت دراسته أمهية   

وتشمل علـم  (، الدراسة النظرية اللغوية العامة    )املهارات اللغوية األربع، واإلملام بتراث اللغة األديب      
ويـشمل تعلـيم    (، علم اللغة التطبيقي     )اللغة العام، وعلم النفس اللغوي، وعلم االجتماع اللغوي       

  ).، واختيار املواد التعليمية، واملناهج، وطرائق التدريس، وعلم اللغة التقابلياللغة
بدراسة لتصميم برنامج إعداد معلم اللغة العربيـة        ) هـ١٣٩٨(ويف السياق ذاته قام أبوبكر      

للناطقني بغريها يف ضوء جتربة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، وأسفر البحث عن عـدد مـن                 
وضع بعض األسس إلعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، ومـن تلـك             : برزهاالنتائج، من أ  

التوازن بني جوانب اإلعداد اللغوي واملهين والثقايف، تزويد الطالـب واملعلـم باللغـات          : األسس
ة، األجنبية وإملامه مبشكالت تعليم العربية كلغة أجنبية، تزويد الطالب بالعلوم الدينية والثقافية الكافي    

كما . االهتمام بنظريات التعليم والتعلم، االهتمام بالدراسات التقابلية بني العربية واللغات األخرى          



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

يف فرها لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريهـا         اأوضحت الدراسة بعض األسس الواجب تو     
كلغة أجنبية، تـدريب    تزويد املتدرب مبا يستجد يف ميدان تعلم اللغة العربية          : أثناء اخلدمة، ومنها  

املعلم على تصميم الربامج التعليمية وتنفيذها وتقوميها، تدريب املعلـم علـى إجـراء البحـوث                
  .والدراسات امليدانية

بدراسة مقارنة لربامج إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا          ) هـ١٤٠٦(كما قام بشري    
امعة أم القرى مبكة املكرمة، ومعهد اللغة العربيـة  معهد اللغة العربية جب(يف ثالث مؤسسات تعليمية  

دف حصر جوانب تأهيل معلمـي اللغـة     ) جبامعة امللك سعود بالرياض، ومعهد اخلرطوم الدويل      
أن تأهيل معلمي اللغة العربية للنـاطقني       : ومن أهم ما توصل إليه الباحث     . العربية لغري الناطقني ا   

عداد اللغوي، واإلعداد املهين، واإلعداد الثقـايف، وقـد وضـع    بغريها يتمثل يف ثالثة جوانب؛ اإل    
اشـتمال  (الباحث معايري عدة حتت كل جانب من تلك اجلوانب، ومن أبرزها؛ يف اإلعداد اللغوي   

الربنامج على دراسات متكن من مهارات اللغة األساسية، التدريب على فهم املسموع يف املواقـف          
الصحيحة والتفاعل مع املقروء، دراسات عن علم اللغة التطبيقـي،          املختلفة، التدريب على القراءة     

أن يشمل الربنامج على الثقافة مبفهومها      (، ويف اإلعداد الثقايف     )دراسات عن خصائص اللغة العربية    
العام، العالقة الوثيقة بني اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، األدب العـريب، أثـر الثقافـة يف بنـاء                  

أن يشمل برامج   (، ويف اإلعداد املهين     )تباط اللغة باتمع ومبستويات األداء والتفكري     الشخصية، ار 
دراسات نظرية وزيارات ميدانية لتعريف املعلم بطبيعة املهنة، أسـس إدارة العمليـة        : اإلعداد على 

ـ           ساا، التربوية، األهداف التعليمية وأنواعها وصياغتها، األسس النفسية لتعليم اللغات وطرائق اكت
األسس الفنية لبناء املادة اللغوية، طرائق تدريس اللغات األجنبية، الوسائل التعليمية يف جمال تعلـيم            

  ).اللغات، التقومي وأسسه، إجراء البحوث يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
حل ويف طرح أكثر توسعا وعمقا ملا ذكره سابقا الطعمة، وأبـوبكر، وبـشري؛ يـرى صـا                

: أن جوانب التأهيل ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا تتمثل يف مخـسة جوانـب      ) هـ١٤٢١(
وعلـى  . اإلعداد اللغوي، اإلعداد العلمي، اإلعداد التربوي، التدريب العملي، التدريب التطويري         

ختلفة، إضافة إىل   الكفاية اللغوية املناسبة يف املهارات امل     : (حنو أكثر تفصيال يقصد باإلعداد اللغوي     
فهو تزويد املعلم باملعـارف     : (أما اإلعداد العلمي  ). املعلومات املناسبة عن اللغة وثقافتها وتارخيها     

اللسانية النظرية والتطبيقية ومن ذلك الدراسات اخلاصة بأبنية اللغة النحوية والـصرفية والـصوتية          



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

كتساب اللغة األوىل والثانيـة وقـضايا       والداللية وقضاياها الذرائعية، وحتليل اخلطاب ونظريات ا      
يشمل تزويد املعلم مبا حيتاج إليه من       : (ويف اإلعداد التربوي يرى صاحل أنه     ). اللسانيات االجتماعية 

معلومات تتعلق بطرائق تعليم اللغة بوصفها لغة أجنبية وأساليب تقـومي أداء الدارسـني وحتليـل                
والبصرية املناسبة لتعليم اللغة واسـتخدامها بطريقـة     أخطائهم وتصويبها وإعداد املعينات السمعية      

فيشمل إشراك املعلم يف مالحظة ومـشاهدة       : (أما التدريب العملي  ). فعالة، وإعداد املواد التعليمية   
ألداء دروس حقيقية وتقوميها، والتدريس املصغر مع األقران، وممارسة املهنة حتت إشـراف خـبري               

يهدف إىل تدريب املعلم علـى      فما التدريب التطويري    أ). ر األداء للتنبه لألخطاء ومعاجلتها وتطوي   
تعريفه باملراجع األكادميية واالت املتخصصة، تدريبه على التأمل النقدي         (أساليب التطوير الذايت    

وحتليل التجارب والتقومي الذايت، وتدريبه على إجراء البحوث اإلجرائية حلل اإلشـكاالت الـيت              
  ). تواجهه

يف دراسته السابقة وتقدميه ببعض الـرؤى احلديثـة يف      ) هـ١٤٢١(ا ملا قام به صاحل      وامتداد
دراسة لتقدمي تصور   ) م٢٠٠٦(سياق تأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا؛ أجرى الشويرخ           

 وأشار الباحث إىل أن برامج إعداد    . متكامل متعدد املراحل إلعداد معلمي اللغة العربية كلغة أجنبية        
زالت تسلك املذاهب التقليدية يف إعـداد املعلـم، والـيت            اممعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها      

تتجاهل اخلربات الفردية للمتعلمني، وقد حاول الباحث يف تصميمه للخطة مراعاة املذاهب احلديثة             
واالسـتقاللية  يف إعداد املعلمني ومن ذلك توفري مناخ إجيايب تفاعلي، يشعر فيه الطالب باحلريـة               

املهـارات  . ويكون مسؤولًا عن عملية تعلمه، كما هدفت هذه اخلطـة إىل إكـساب الطالـب              
  االستكشافية التأملية الناقدة، 

  يئـة الطـالب            : املرحلة التأسيسية وهي عبارة عن مرحلة متهيدية تأسيسية إعدادية، هدفها
عقليا قبل الدخول الفعلي للربنامج، كما دف إىل رفـع الكفايـة اللغويـة              املعلمني لغويا و  

عندهم، إضافة إىل تنمية مهارات التفكري الناقد، ومهارات التعلم الذايت، ومهارات اسـتخدام             
  .احلاسب اآليل

  دف هذه املرحلة إىل تأسيس قاعدة معرفية معلوماتية غزيرة فيمـا يتعلـق             : املرحلة النظريةو
لوم ذات الصلة باللغة العربية، وتعتمد على احملاضرات التقليدية مع ضرورة مزجها بـورش          بالع

اللغويات النظريـة، واللغويـات     : العمل، ويعرض الدارس فيها إىل أربعة جماالت رئيسة، هي        



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .التطبيقية، وعلوم اللغة العربية، والعلوم التربوية
  ا أهم املر    : املرحلة التطبيقيةتعلميـة ميارسـها   /احل ومتثل نشاطات تعليميـة ويرى الباحث أ

الطالب ليتعلم كيف يدرس، ودف هذه املرحلة إىل ربط النظرية بالتطبيق، واملمارسة العملية             
امللحوظـة،  : ملا تلقاه الطالب يف املرحلتني السابقتني، وهلذه املرحلة أربعة أركان رئيسة هـي            

اإلجرائية، مع تدعيمها باحللقـات الدراسـية       والتربية العملية، وكتابة املذكرات، والبحوث      
  .وورش العمل

ويف حماولة لإلفادة من اإلطار املرجعي األورويب املشترك لتعليم اللغات يف تطوير تعليم اللغـة               
بدراسة حول اإلطار األورويب وحماولة إلسـقاط       ) ه١٤٣٦(العربية لغري الناطقني ا؛ قام أبوعمشة       

ويـشري الباحـث إىل أن اإلطـار األورويب     . غة العربية لغري الناطقني ا    أبرز معايريه على تعليم الل    
املشترك لتعليم اللغات ميثل مرجعا مفيدا وموردا مميزا ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ـا علـى               

ويرى الباحث أن خصائص املعلم اجليد واليت أبرزها اإلطـار األورويب           . نطاق األفراد واملؤسسات  
وقد حدد اإلطار األورويب    . توافر يف برامج إعداد وتدريب معلمي العريب لغري الناطقني ا         جيب أن ت  

CEFR )كالدافعية، والذكاء، القدرة   (اجلانب الشخصي   : األول: يتمثانية معايري هي كاآل   ) ٢٠٠١
يات استيعاب مـستو  (فهم اإلطار األورويب لتعليم اللغة      : ، الثاين )على التغيري، ومساعدة الدارسني   

احملتـوى  : ، الثالـث  )ورويب ومعىن كل مستوى وخمرجاته    الكفاية اللغوية املختلفة وفقا لإلطار األ     
املعرفة الواعية بأنظمة اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ومهاراا األربع،          (والوعي اللغوي   

تقومي وطرائقه، تطبيق التقومي    أنواع ال (املنهجية والتقومي   : ، الرابع )ونظريات اكتساب اللغة وتعلمها   
القـدرة علـى    (البحث العلمي   : ، اخلامس ..)التأملي القبلي ويف أثناء العملية التدريسية والبعدي      

املـادة  : ، الـسادس  )البحث يف جمال التخصص للوصل إىل احللول العلمية إلشكاالت التـدريس          
عليمية وآلية إعدادها وفقـا حلاجـات       أنواع املواد التعليمية واملصادر الت    (الدراسية ومصادر التعلم    

القدرة على إدارة بيئة صفية مـشجعة ومـساعدة   (اإلدارة الصفية  : ، السابع )الدراسني ومستويام 
القدرة على إدارة الصف التعليمي مع التركيز على احملتوى         (إدارة صفوف احملتوى    : ، الثامن )للتعلم

اإلطار األورويب عدة قضايا تتعلق مبعلم اللغة من        كما يربز   ). وعدم إغفال املهارات بصورة تكاملية    
أبرزها أن يكون دور املعلم مسهال لعملية التعليم وليس مصدرا للتلقني، قادرا على تزويد طالبـه                
باإلستراتيجيات املناسبة للتعلم، باإلضافة إىل أمهية إدراكه لألهداف العامة واخلاصة، مع قدرته على           



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  .مي منهجيوقمتابعة ذلك من خالل نظام ت




 
  ويـستمع إىل    وفيه يتتلمذ املتدرب على يد معلم ذي خربة، وحياكي أسلوبه،         : النموذج احلريف 

نصائحه وإرشاداته؛ حىت يكتسب الكفاية املهنية املطلوبة، ويرى صاحل أن هذا األسلوب قاصر             
  . جدا يف إعداد معلمي اللغات، وقد يصلح هذا النموذج يف املهن واحلرف البسيطة

 يطلـب  منوذجيةوهذا النموذج يستخدم أحيانا يف تدريب معلمي اللغة وذلك بتقدمي دروس       
ملتدرب حماكاا وتقليد اخلطوات اليت يقوم ا املعلم، إال أن فائدته حمدودة جدا، ذلك أنه               من ا 

يغفل اإلفادة من قدرات املتدرب وخرباته السابقة، فدور املتدرب يقتصر على التلقي الـسليب              
ويف ذات الـسياق  . فقط، كما أن هذا النموذج ينظر إىل مهنة تعليم اللغة كأي مهنة حرفيـة        

إىل أن النظرة امليكانيكية للعملية التدريسية تتجاهـل        ) Richards) (١٩٩٨(شري ريتشاردز   ي
حقيقة أن التدريس اجليد ظاهرة معقدة تتألف من جمموعة من املهـارات املتنوعـة املرتبطـة                

ويـرى  . مبستويات عالية من املعاجلة املعرفية واليت يصعب يف كثري مـن األحيـان حـصرها    
 أن املذاهب التقليدية ينظر فيها إىل املدربني على أم سـلطات يتمثـل              )م٢٠٠٦(الشويرخ  

دورهم يف حتديد ما جيب أن يفعله املتدرب ليصبح مدرسا فاعلًا، ويقتصر دور املتدرب علـى               
  .االستماع وتقبل ما يرد إليه

   مـا   ك -وهو النموذج السائد يف معظم مؤسسات تأهيل املعلمني         : النموذج العلمي التطبيقي
، ويبدأ فيه باملعرفة واملعطيات العلمية مث تطبيق هـذه املعطيـات            -) هـ١٤٢١(يرى صاحل   

ونقلها للمتدربني ليقوموا مبمارستها، غري أن اخلرباء غالبا ما يكونون بعيدين عن امليدان الفعلي              
ن مما خيلق فجوة بني البحث واملمارسة امليدانية، وهذا ما يعيب هـذا النمـوذج، فاملتـدربو               

حيتاجون إىل شخص حيمل اخلربة واملمارسة الفعلية يف ميدان تعليم اللغة، ذلك أن هنالك فرق               
  .بني التنظري وبني التطبيق الفعلي يف امليدان

  جاء هذا النموذج ليغطي عيوب النموذج السابق، ويتكون هذا األسـلوب           : النموذج التأملي
التصورات الذهنية واملعارف الـسابقة     : مرحلة ما قبل التدريب، وتعين    : من مرحلتني؛ األوىل  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

العوامـل  : لدى املتدرب عند انضمامه للربنامج، وتأيت هذه التصورات نتيجة عوامل عدة منها         
فهي التدريب  : الشخصية، والعوامل االجتماعية، والعوامل الثقافية، وغريها، أما املرحلة الثانية        

 املعرفة املتلقاة واملعرفة املكتسبة من اخلربة، حيث       والتطوير املهين، وتعين إجياد عالقة متبادلة بني      
وهـذا النمـوذج   . يطلب من املتدرب أن يتأمل يف املعرفة املتلقاة على ضوء خرباته الـسابقة        

التأملي شهد اهتماما كبريا يف ميدان تدريب معلمي اللغة للناطقني بغريها وخرجت فيه العديد              
 ملزيـد  ١٩٩١ (Wallace(النظر يف كتاب ويليس لالستزادة ميكن (من الدراسات واألحباث 

  ).من الطرح النظري والتطبيقي حول النموذج التأملي
              على املتدربني تسجيلٌ مرئي عرضومن تطبيقات ذلك النموذج يف تدريب معلمي اللغة؛ أن ي

يف لـم  ألداء أحد املعلمني يف الصف، ويقوم املتدرب بالتأمل يف تلك املشاهدة ومالحظة سلوك املع        
أثناء التدريس، ويقوم املتدرب بتقوميه من حيث النجاح واإلخفاق، وتشخيص مـواطن الـضعف         
وعالجها، وإبراز مواطن النجاح وتعليلها، وأظن أن هذا النموذج هو النموذج األنـسب للتربيـة              

يد من  العملية يف برامج تدريب املعلمني، حيث ينطلق الربنامج من خربات املعلمني ويضيف هلا املز             
اخلربات عن طريق تغيري قناعام وتنمية التأمل الذايت والتفكري الناقد، وال يقتصر الربنامج التدرييب              
على تزويد املتدربني باملعلومات النظرية والتطبيق عليها أو حل املشكالت اليت يواجهوـا، بـل               

ين علـى اكتـشاف     تزويدهم بإستراتيجيات الوصول إىل املعلومات اليت مهم وجتعلـهم قـادر          
إىل أننا حباجة إىل    ) هـ١٤٢٣(ويف ذات السياق يشري احلارثي      . املشكالت وإجياد احللول املناسبة   

االنتقال من حالة نقل املعلومات أو نقل املعىن الذي لدينا لآلخرين إىل مساعدة اآلخـرين علـى                 
اقل إىل مسهل وميـسر     تكوين املعىن اخلاص م، ويؤكد احلارثي على أن يتحول دور املعلم من ن            

لتكوين املعىن، ويتطلب ذلك االنتقال من أسلوب احملاضرة وتلقني املعلومات إىل أساليب جديـدة              
كأسلوب التعليم املبين على حل املشكالت والتعليم التعاوين وتشجيع التعليم الذايت وتنمية مهارات             

ذكره احلارثي مـا مل يـدرب عليـه    ميكن أن يؤدي املعلم هذا الدور الذي  التفكري اإلبداعي، وال  
أن التنمية الذاتية هي املركز يف عملية تطـوير معلمـي   ) ٢٠٠٥ Mann(ويرى مان . بشكل جيد 

  .اللغة، والبد للربامج التدريبية أن تنطلق منها
إىل أن املذاهب احلديثة يف إعداد املعلمني تنظر إىل هذه العمليـة            ) م٢٠٠٦(ويشري الشويرخ   

تفاعلية، وأن عملية التطوير املهين ال تنتهي بانتهاء الطالب من الربنامج اإلعـدادي،  على أا عملية    



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

بل هي مستمرة مدى احلياة وتسعى إىل مساعدة املعلمني على اكتساب املهـارات االستكـشافية               
 ويؤكد االهتمام باملنهج التأملي ما ورد يف تقريـر        . وصولًا إىل مرحلة التأمل الناقد والتقومي الذايت      

بواسـطة كيلـي    ) التطورات يف أوروبا  : تدريب معلمي اللغات األجنبية   (للمفوضية األوروبية عن    
حيث بين أن هنالك حاجة ملحة لتدريب املعلمني علـى  ) ٢٠٠٢,Kelly & Others(وآخرون 

ومن احلاجات األساسية يف التدريب األويل ملعلمي اللغات        . النقدي/تنمية تطبيقات التفكري التأملي   
  : جنبية يف أوروبا اليت ذكرها التقريراأل

o أن هنالك حاجة لزيادة املقررات اليت تطور املهارات اللغوية للمتدربني.  
o تضمني برامج التدريب أنشطة ملقارنة برامج تعليم اللغة ومناهجها املختلفة.  
o              ا يف برامج التـدريبأن هنالك حاجة للتوسع يف برامج التدريب اإللكتروين، وخصوص

يلاألو.  
o حاجة مجيع املتدربني إىل تشجيعهم على الدخول يف برامج تعاونية دولية.  

من خالل استعراض العينة السابقة من الدراسات يف ميدان تأهيل معلمي اللغة لغري النـاطقني         
نستخلص أن جوانب تأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا تتضمن أركانـا رئيـسة؛               ا ميكن أن    

؛ )اجلانب اللغوي، اجلانب الثقايف، اجلانـب املهـين  (الدراسات التقليدية يف جوانب ثالثة رئيسة   متثلت يف   
النقـدي، ومهـارات   بينما تتضمن املناهج احلديثة التأكيد على استثمار أساليب التطوير الذايت، والتأمل        

  . اد حلول فاعلة هلاالبحوث اإلجرائية اليت تنمي قدرات املعلم يف دراسة املشكل بطريقة علمية وإجي
أما يف السياق اإلندونيسي فنجد العديد من األحباث اليت تناولت إشكاالت تعليم اللغة العربية              

بدراسة مسحية وصفية لبحث تأهيـل      ) هـ١٤٢٣(فعلى سبيل املثال قام أبكر      . لغري الناطقني ا  
احث بدراسة واقع تعليم اللغة     حيث قام الب  . معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا وبروناي دار السالم       

العربية، واملعاهد اليت تعىن بإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها، ـدف النظـر يف      
وقد قام الباحث بدراسة ميدانية أجراها يف عشر جامعات إندونيسية          . حمتوى تلك الربامج وتقوميها   

 خللًا يف الكفاءة اللغوية ملعلمي اللغة العربيـة  وجامعة بروناي دار السالم، وأكد الباحث أن هنالك  
للناطقني بغريها يف كٍل من إندونيسيا وبروناي على الرغم من االهتمام الكبري الذي توليه هاتـان                
الدولتان لتعليم اللغة العربية ونشرها، وأكد الباحث أن هذا االهتمام ال تسنده إستراتيجية واضحة              

ويقسم الباحث نظم تأهيـل املعلمـني إىل   . مني على املستوى القومياألهداف يف جمال تأهيل املعل   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اجلوانب العلمية واملهنية والثقافية يف      لالنظام التكاملي؛ ويتم فيه تأهيل املعلم يف ك       : األول: قسمني
كلية مستقلة، وعادة ما تستغرق الدراسة فيه أربع سنوات، ويرى أن من حماسـنه التكامـل بـني       

األكادميي، ويشري الباحث إىل أن الربنامج التكاملي ينبغـي أن يتـضمن اإلعـداد    اإلعداد املهين و  
النظـام  : الثاين. األكادميي، والتأهيل املهين، والتأهيل الثقايف، واإلعداد الشخصي، والتأهيل املستمر     

يـة  التتابعي؛ ويعين به تلك الربامج اليت دف إىل تزويد الدارسني غري املتخصصني بـالعلوم التربو             
. الالزمة ملهنة التعليم، ويرى أن من أبرز عيوا أا تقدم تأهيلًا سطحيا، وذلك لقصر مدة الربنامج               

ويقسم الباحث هذا النظام إىل الدورات القصرية، والدورات املتوسطة، والدورات الطويلة، ويؤكد            
وختم الباحث  . نظرية ال تعلى وجوب التركيز على اجلانب التطبيقي فيها، وعدم إثقاهلا بالتفصيال         

بذكر عدد من التوصيات من أبرزها التأكيد على االهتمام بالكفاية اللغويـة خـصوصا مهـاريت                
  .االستماع والكالم يف برامج إعداد املعلمني يف البيئات غري العربية

بدراسة تضمنت استعراضا ألبرز إشـكاالت تعلـيم    ) ١٩٩٤(ويف دراسة أخرى قام هيازع      
وأشار الباحث إىل أن أبرز املشكالت تتضمن إمهـال         . غري الناطقني ا يف إندونيسيا    اللغة العربية ل  

التوازن يف تقدمي املهارات اللغوية بتكامل وتناسق، إذ يتم التركيز على مهاريت القراءة والكتابة مـع   
بنية وفـق  فر الكتب واملناهج العلمية امل  اشبه إغفال ملهاريت االستماع والكالم، باإلضافة إىل عدم تو        
كما أشار الباحـث إىل عـدد مـن         . الضوابط األكادميية املتعلقة بتعليم اللغات لغري الناطقني ا       

أن املعلمني يلتزمون بالطرائق التقليدية اليت تعلم عن اللغة وتركز على الوصـف             : اإلشكاالت منها 
 أشارت الدراسة إىل أن     وفيما خيص املعلم؛  . اللغوي بدال من تركيزها على املهارات اللغوية نفسها       

جل املعلمني العاملني يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مـن غـري املـؤهلني يف هـذا              
  .التخصص ولديهم ضعف مالحظ يف الكفاية اللغوية وذلك ما أشارت له دراسة أبكر السابقة

 
واختار الباحثان هذه املنهجيـة     ). الكيفي( منهجية البحث النوعي     تسري الدراسة احلالية وفق   

ألا هي األقرب لتحقيق أهداف الدراسة واملتمثلة يف تتبع إشكاالت تعليم اللغـة العربيـة لغـري                 
ة زمنية حمددة، وحماولة حتليلها واكتشاف العوامل الكامنة خلفهـا، وطـرح           مدالناطقني ا خالل    

ذلك أن منهجية البحث النوعي تساعد علـى فهـم   . لتعامل األمثل معهارؤى ميكن أن تسهم يف ا     
أعمق للظواهر البحثية من خالل االنطالق من الظاهرة املدروسة يف بناء االستنتاجات دون وضـع             



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

افتراضات سابقة، خالفا ملنهجية البحث الكمي، واليت ترتكز على طرح افتراضات والكشف عنها             
  ).Bogdan & Biklen، ١٩٩٧(يال ظاهرة الدراسة من خالل دراسة قيم عددية ح

أما حدود البحث املكانية فهي دولة إندونيسيا، ومتتد حدود البحث الزمانية الثنيت عشرة سنة              
ما جيعل الدراسـة  وهو م ٢٠١٥/  هـ١٤٣٦م ـ وحىت العام  ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤متتد من العام 

وقـد شـارك يف     . د زمين يتسم بالطول   احلالية دراسة طولية حتاول تتبع قضية معينة من خالل بع         
  .مؤسسة تعليمية) ١٨(معلما للغة العربية لغري الناطقني ا ينتمون إىل ) ٥٥٤(الدراسة احلالية 

 أهـم   -باختصار–اذكر  : أما أداة البحث فهي سؤال واحد مفتوح موجه إىل املعلمني وهو          
 ويـستهدف  ؟)بة حـسب أمهيتـها  مرت(الصعوبات اليت تواجهك حاليا عند تدريس اللغة العربية    

السؤال معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا يف إندونيسيا، ومت توجيه السؤال ليتحدث املعلم عـن                
وجتدر اإلشارة إىل أن السؤال الـسابق  . نفسه هو، كما طلب منه ترتيب املشكالت حبسب أمهيتها  

مها مؤسسة العربية للجميـع لتـدريب        خاصة للدورات التدريبية اليت تقي     إستمارةكان مضمنا يف    
 .معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا

 
ما أبرز مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف          : ينطلق البحث من سؤال رئيس هو     

 السياق اإلندونيسي من خالل رؤية املعلمني؟
كيـف ميكـن تـصنيف هـذه     : تيـة  اآلكما حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التفصيلية  

املشكالت؟ هل هنالك تغري يف نوعية اإلشكاالت اليت يواجهها معلمو اللغة العربية يف إندونيـسيا               
تبعا لالمتداد التارخيي؟ كيف ميكن اإلفادة من هذه املشكالت يف تعزيز برامج التأهيل والتـدريب               

 املهين ملعلمي اللغة العربية يف إندونيسيا؟
 

للوصول إىل إجابات لتساؤالت الدراسة قام الباحثان جبمع إجابات املعلمني علـى سـؤال              
وبعد قراءة اإلجابات؛ قام الباحثان بترميزها وفق حمتواها ليتم تـصنيفها وفـق       . املفتوح املوجه هلم  

لبحث واإلجابة على تساؤالته وقبل احلديث حول احملتوى التفصيلي لنتائج ا   . حقول تعكس طبيعتها  
مثت ملحوظات عامة ظهرت من خالل استعراض إجابات املبحوثني على سؤال البحـث املوجـه      

  .هلم



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

أوىل هذه امللحوظات وأكثرها أمهية هي ما تعكسه إجابات املشاركني من وجود خلل واضح              
ت املبحوثني علـى    فمن خالل إجابا  . وضعف ملحوظ يف الكفاية اللغوية لدى النسبة األكرب منهم        

السؤال املفتوح املوجه هلم، ورغم حمدودية ما متت كتابته إال أن االنطباع العام يظهـر ضـعفا يف                  
حىت أنـه  . حصيلة املعلمني املشاركني يف املفردات، والكثري من اإلشكاالت يف التراكيب، واإلمالء     

مهية هذه امللحوظة حينما    وتتأكد أ . يصعب فهم مراد بعض األساتذة بسبب كتابتهم الركيكة جدا        
ننظر ملهارة الكتابة على أا مهارة إرسالية تعكس يف الغالب القدرة اللغوية لدى الكاتب، وتظهـر       

وتلك امللحوظة تتسق   . ثراء مفرداته، وتكشف عما لديه من أخطاء يف اجلانب التركييب واألسلويب          
كدت على أن ضـعف الكفايـة   اليت أ) هـ١٤٢٣(مع بعض الدراسات السابقة مثل دراسة أبكر     

اللغوية لدى معلمي العربية لغري الناطقني ا يف إندونيسيا من أبرز إشكاالت تعليم اللغـة العربيـة             
  .هناك

ظة الثانية فهي أن جل مرئيات املعلمني حيال الصعوبات تنطلق من اآلخر، ونـدرة            حوأما املل 
رة تبني غياب مفهوم النقد الذايت، واملنـهج      وتلك النظ . منهم من أشار إىل إشكاالت يف املعلم ذاته       

التأملي والذي متت اإلشارة له مسبقا يف اإلطار النظري ويؤكد عليه الباحثون يف جمـال تـدريب                 
وال شك أن غياب مثل هذا املفهوم له انعكاسات على رؤية املعلم        . معلمي اللغات لغري الناطقني ا    

ساس القادر على ردم الفجوات يف أركان العملية التعليمية         فاملعلم هو األ  . ط به النفسه، وللدور املن  
  .املختلفة، وسلبيته تنعكس على جوانب العملية التعليمة بشكل فاعل
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ضغط الدروس يف اجلامعة، عدم وجود بيئة عربية للتطبيق، حمدودية عدد ساعات تـدريس               (

العربية يف التعليم العام والتعليم اجلامعي، حمدودية املوارد املالية، عدم االهتمام بالعربية مـن قبـل                
ر السياسي، كثرة عدد الطالب يف الفصل الواحد،       احلكومات احمللية واحلكومة الرئيسة وغياب القرا     

 ).غياب الفرص الوظيفية خلرجيي اللغة العربية، غياب االحتكاك بالناطقني بالعربية
   

غياب الوسائل التعليمية، غياب الكتب املناسبة، غياب املعاجم، غياب امللحقات الـصوتية            (
تعليم اللغة، غياب املعمل احلاسويب، الكتب املستخدمة ضعيفة من حيث احملتوى والتصميم،            لكتب  

التركيز على القواعد وإغفال املهارات اللغوية، غياب الكتب التعليمية املساعدة كالقصص وغريها،            
يـة،  غياب الترفيه يف التعليم، الرتابة يف املناهج، كثافة احملتوى مع ضيق الوقـت املخـصص للعرب               

 ).التركيز على احلفظ والترديد وترك مهارات التفكري
   

ضعف الدافعية، اخلجل من احلديث بالعربية، تأثر الطالب باللغة األم، الفقـر، ضـعف يف               (
التعليم اجلـامعي   –، تعلم العربية يف مراحل التعليم املتأخرة        )االستماع والكالم (املهارات الشفوية   

، تفاوت مستوى الدارسني يف الفصل الواحد، االجتاهات السلبية حنو تعلـم  -يف التعليم العام وليس  
العربية، تفضيل اللغات األجنبية على العربية، النقل من اللغة األم، غياب الدوافع النفعية، التحـرج              

 )من األخطاء
   

ق تعليم اللغات وطرق التدريس، قلة املصادر       قلة املدرسني املتخصصني، ضعف املعرفة بطرائ     (
املتخصصة، عدم ممارسة العربية، قلة الدورات والفرص التدريبية للمعلم، ضعف الطالقـة اللغويـة         

  ).لدى املعلمني، التركيز على القواعد، تدريس العربية باملاالوية، التدريس بطريقة رتيبة مملة
 كما ميكن من خالل تتبع بيانات الدراسـة         .-وستتم مناقشة ذلك الحقا   -ويف سياق ندرة    

اإلشارة إىل أن بعض اإلشكاالت برزت بوضوح يف السنوات األوىل من مجع بيانات الدراسـة ومل       
وعلى حنو أكثر تفصيال    . تعد حتمل أمهية كبرية يف البيانات اليت مجعت يف سنوات الدراسة األخرية           

لغري الناطقني ا بشكل واضح ومكرر من قبـل  أثريت مسألة وجود إشكال يف كتب تعليم العربية    



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

وتلك النتيجة .  يذكر ذلك اإلشكال ضمن البيانات البحثية املتأخرة دال يكا بينما  . أغلب املشاركني 
تشري إىل نضج وانتشار نسيب يف الكتب املعدة لتعليم العربية لغري الناطقني ا واليت تساير معطيات                

جة يؤكدها الواقع اإلندونيسي الذي شهد انتشارا لعدد من الكتـب  وتلك النتي . اللغويات التطبيقية 
املتخصصة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا املؤلفة يف العامل العريب من قبل متخصصني، إضافة               
إىل خروج عدد من الكتب من البيئة اإلندونيسية نفسها حماكية لتلك الكتب مما جعلـها تنـهض                 

  . حد ما وتساهم يف حماولة سد الثغرة يف هذا السياقبالواقع اللغوي إىل
كما أثار املشاركون قضية معرفة األستاذ بطرائق تعليم اللغات بصورة واضحة وملموسـة يف           

وحني النظر يف البيانات البحثية املتأخرة نلحظ قلة يف احلديث حول هـذا    . البيانات البحثية املبكرة  
ير نسيب يف اجلانب املعريف لدى معلمي العربية لغري الناطقني ـا      وتلك النتيجة تشري إىل تغ    . اجلانب

حيث باتت طرائق تعليم اللغات من األمور اليت يدركها العاملون يف جمال تعلـيم العربيـة لغـري                  
  .الناطقني ا من حيث العموم

ومن جانب آخر تظهر نتائج البحث أن برامج اإلعداد والتأهيل والتدريب اخلاصة مبعلمي             
حيـث أظهـرت بيانـات      . اللغة العربية قاصرة يف تلبية حاجات معلمي اللغة يف جوانب عدة          

الدراسة ومن خالل التتبع الطويل هلا استمرار اإلشكال بشكل واضح وملمـوس يف جوانـب               
  :ثالثة رئيسة كالتايل

ـ          : مثل(إشكاالت البيئة التعليمية      -أ دد إشكالية عدم وجود بيئة عربية للتطبيـق، حمدوديـة ع
ساعات تدريس العربية، حمدودية املوارد املالية، عدم االهتمام بالعربية من قبـل أصـحاب              

  .)القرار، كثرة عدد الطالب يف الفصل الواحد، غياب الفرص الوظيفية خلرجيي اللغة العربية
مثل غياب الوسـائل التعليميـة،      ): ( مبفهومه الواسع ( إشكاالت ذات صلة باملنهج التعليمي       -ب

الرتابـة يف  وغياب الترفيه يف التعليم،     وب الكتب التعليمية املساعدة كالقصص وغريها،       غياو
  .)التركيز على احلفظ والترديد وترك مهارات التفكريواملناهج، 

ضعف الدافعية، اخلجل من احلديث بالعربية والتحرج مـن         : مثل( إشكاالت تتعلق باملتعلمني     -ج
 تفاوت مستوى الدارسني يف الفصل الواحد، االجتاهـات     األخطاء، تأثر الطالب باللغة األم،    

 ).السلبية حنو تعلم العربية، غياب الدوافع النفعية
تلك النتائج تدعو إىل مراجعة ملحة لربامج التأهيل واإلعداد والتدريب املوجهة إىل معلمـي              



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

جـة يؤكـدها حمتـوى    وتلك النتي. اللغة العربية لغري الناطقني ا وتكييفها لتليب احلاجات السابقة     
الربامج التأهيلية والتدريبية واليت يف غالبها تركيز على قضايا ذات أمهية كطرائق تعلـيم اللغـات،              

إخل لكن مثت ضعف ملحوظ يف جوانب مهمة أخرى كاحملتوى          ...وأساليب تعليم املهارات اللغوية   
استثمار األلعاب اللغوية، واسـتثارة     املتعلق بإعداد املواد التعليمية املساعدة، وتعليم اللغة بالترفيه و        

دافعية الدارسني، وإثراء احلراك والنشاط يف الصف اللغوي، وآلية تعزيز االجتاهات اإلجيابية لـدى              
املتعلمني، وتعليم مهارات تعلّم اللغة، والتركيز على التهيئة املهنية للمعلم املبدع القادر على التعامل              

دودية املوارد، وكثرة عدد الطالب يف الـصف، وعـدم          مع اإلشكاالت يف الصف اللغوي كمح     
تلك اإلشكاالت تتطلب معلما مؤهال تأهيال لغويا، وثقافيـا، ومهنيـا،           . وجود بيئة تعليمية عربية   

فالتأهيل اللغوي والثقايف يتضمن إجادة الكفايات اللغوية ومعرفة ثقافة اللغة، أما التأهيل            . وإبداعيا
ات الالزمة ألداء مهنة تعليم اللغة من تأسـيس نظـري وتطبيقـي ذي    املهين فيتضمن إجادة املهار  

عالقة، أما التأهيل اإلبداعي فيتضمن تكوين معلم مبدع ميتلك قادر على استثمار مهارات التفكري              
  .النقدي للتعامل مع الصف اللغوي، ودراسة إشكاالته، وطرح احللول

  سياق تعليم اللغة العربية لغري النـاطقني   يتبني تغري احلاجات التدريبية يف 
كما تؤكد تلك النتيجة احلاجـة      .  وهو مؤشر إجيايب حلراك علمي يف هذا السياق        إندونيسياا يف   

إذ ينبغي أال   . املاسة إىل العمل التطويري لربامج إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا            
 املتخصصني فحسب؛ بل البد من إشـراك املـستهدفني وحتليـل     تبىن تلك الربامج بناء على رؤية     

حاجام التدريبية، والتطوير املستدام يف برامج التنمية املهنية حىت تواكب تغيريات البيئة التعليميـة              
  . وتتعامل مع حتدياا بكل فاعلية
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  .وث اإلنسانية واالجتماعيةوالبح
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  سعيدي الدين خري. أ
 إسنطبول جامعة اآلداب كلية

 
 
 حتديدا، التركية والدولة بصفة، العامل يف كبريا انتشارا تشهد اليت اللغات من العربية اللغة تعد

 الوطن رأسه على يأيت والذي اإلقليمي حميطها إىل تركيا ا تنظر اليت يوسياسيةاجل للرؤية نظرا وهذا
 عالقاا رسم إعادة أجل من متسارعة خبطى تقوم قصرية مدة منذ حاليا تركيا أن إىل إضافة العريب،

 ربيـة الع اللغة دراسة ترقية إىل سنوات منذ تسعى تركيا أن جند وهلذا واإلسالمي، العريب العامل مع
 أحـد  واعتمادها التخصصات، بعض يف إلزامية مادة جعلها بل الدراسية، واملواد املناهج حيث من

 دخوهلم قبيل التركية اجلامعات جل يف اإلسالمية، الشريعة كلية لطلبة بالنسبة األساسية املستلزمات
 حتـدد  العربيـة  اللغة يف ائي بامتحان تتوج حتضريية سنة بدخول يلزمون حيث اجلامعي، الفصل
 العربيـة  اللغة اكتساب تسهيل أجل ومن عدمه، من التخصص هذا دخول يف الطالب أهلية مدى

 العربيـة،  اللغـة  لتدريس خمتلفة مناذج اجلامعات خمتلف وضعت التركية اجلامعة يف بغريها للناطقني
 يف الـضعف  طنوبوا القوة مواطن وتربز جهة من اجلهود هذه ترصد أن البحثية الورقة هذه حتاول
 تتوافـق  مناهج اعتماد أمهية على ندلل أن البحثية الورقة هذه خالل من حناول كما املناهج، هذه

 هـذه  يف الطالب مبستوى للرقي توفريه التركية اجلامعات حاولت الذي العام واحمليط واإلمكانيات
  .الطلبة موحاتط مع املناهج هذه تالؤم مدى استبيان إىل البحث آخر يف نسعى كما املادة،



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 
 أهلها غري عند النفوس إليها وترنو القلوب إليها فو لغة حديثًا أو قدميا العامل يف جند نكاد ال

 وهـذه  إال االنتشار يف وبدأ للخليقة اإلسالم ظهر ومذ إنه إذ العربية، اللغة إىل بالنسبة جنده ما مثل
 طلـب  إىل األرض تلك أهل سعى حتى بأرض اإلسالم حيلُّ فما وتغلغله، ترحاله يف تصاحبه اللغة
 وسـنة  اهللا كتاب فهم واليزال كان ا ومرادهم هلم، بالنسبة الدين مفتاح فهي وتعلمها اللغة هذه
 غري ِمن املسلمني تدفع رئيسة دعامة السبب هذا ظلّ عديدة قرون وطيلة وسلم، عليه اهللا صلى نبيه

  .تعلمها إىل العرب
 منطقـة  يف اإلسـالم  انتـشار  اهللا يسر أن فمنذ االتراك، عند جنده الذي نفسه األمر وهو 

 اللغـة  أي للسكان، األصلية اللغة إزاحة إىل تسع مل أنها بيد العربية، اللغة معه انتشرت األناضول
 على للداللة العربية اللغة حروف استعارة حيث ِمن أوالمها: ناحيتني ِمن فيها أثَّرت لكنها التركية،
 حبيـث  التركية، أختها إىل العربية اللغة أضافته الذي الكبري اللفظي الزاد: وثانيهما التركية، الكلمة
 مـا  إىل اإلشارات بعض حسب يصل يكاد جدا كبري الكلمات من بقاموس العربية اللغة سامهت

 مذكراته يف تحسري الثاين عبداحلميد جعل الذي األمر وهو بقليل، ذلك ِمن أكثر أو النصف جممله
 القرون، ِمن مضى فيما ذلك العثمانيني للخلفاء أُتيحت عندما كلها العثمانية اللغة تعريب عدم على

 اخلطر واستشعر اتمع، على التغريب ريح بوب الثاين عبداحلميد السلطان شعر عندما وباألخص
  .العثمانية الدولة كيان يهدد الذي

 كـبريا  تراجعا يعرف بدأ مفردات من العربية نظريا من التركية غةالل استعارة نسبة أن وجند 
 يف التعليميـة  ومفرداا العربية اللغة بعدها واحنصرت مـ،١٩٢٣ سنة العثمانية الدولة سقوط بعد

 الدولـة  سقوط بعد تركيا حكم الذي اجلديد التيار إنّ إذ ؛)١(الدينية واملدارس الكليات ِمن جمموعة
 أـا  حبجة التركية؛ اللغة داخل العربية املفردات ِمن التخلص إىل حثيثة ومبحاوالت عىس العثمانية

 عـدت  إذ العثمانية، الدولة سقوط بعد البالد على طغت اليت اإليديولوجية إىل إضافة. التقدم تعيق
 اسـتبِدل  اوهلذ احلديثة، تركيا يف ا مرغوب غري ونفسية دينية دالالت طياا يف حتمل لغة العربية

                                   
ية  اللغة العربية يف ديب، اإلمارات العربؤمتر التركية، حبث مرقون قدم مل    تتعليم اللغة العربية يف اجلامعا    :  شعبان إبراهيم  ) ١(

 .م٢٠١٣املتحدة، سنة 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  .التركية اللغة يف العربية املفردات وجود على القضاء إىل سعي مثَّ الالتيين، احلرف العريب باحلرف
 يومنـا  إىل مازالت التركي والوجدان الثقافة يف وتراكماا العربية اللغة أثر أنَّ امللحوظ أنَّ إالّ

 والقواميس الدراسات من كثري شارةإ خالل من يظهر ما هذا ولعل. الناس وجدان يف راسخة هذا
 أن ويكفـي  عربية، أصول ذو التركي اللغوي الزاد ِمن -بقليل أقل أو- ثُلث من يقارب ما أنَّ إىل

 الصادرة التقارير حسب التركية باللغة املوجودة احلية العاملية اللغات مفردات جمموع ِمن أنَّ نذكر
 بثالثة التقرير قدرها مفردات بعدد األوىل املرتبة يف تأيت العربية اللغة أنّ تركيا يف الرمسية اهليئات عن

 بـاب  ِمن ليس النقاشات هلذه نتعرض إذ وحنن ،)١(مفردة ٦٤٣٤ آالف وستة مئة وأربع وأربعني
 اللغـة  وجتـدها  وجدا اليت القابلية عن للداللة بل أخرى، لغة على وفضلها لغة أمهية على التدليل
  .هذه ورقتنا يف سيأيت كما عامة بصفة التركي اتمع نفسية يف العربية

 النماذج بعض حندد أن دون تركيا يف العربية اللُّغة تدريس واقع عن احلديث الصعب ِملن وإنه
 مـن  سـيجعل  مصراعيه على مفتوح الباب ترك فإن وإال الواقع، هذا على خالهلا من نستدل اليت

  :يأيت مبا نقوم أن املقام هذا يف ارتأينا فقد وهلذا لبحث،ا من احلقل هذا إجلام جدا الصعب
 األسـاس  يف وهي احلديثة، تركيا شهدته الذي العربية اللغة تدريس أمناط عن سنتحدث: أولًا

 يعين وهذا اجلامعية، باملقاعد التحاقه قبل العربية اللغة على الطّالب فيها يتعرف اليت األوىل املراحل
 ثانويـات  حتملته الذي األمر وهو اجلامعية، املرحلة قبل العربية اللغة تدريس لحو مستفيضا حديثًا
 اللغة تدريس مالمح «بعنوان املبحث هذا ومست وقد. طويلة وملدة صعبة مرحلة يف واخلطباء األئمة
  .»احلديثة املرحلة خالل تركيا يف العربية
 يف أننـا  إىل - الثـاين  املبحث يف والشروع األول املبحث من الفراغ بعد- اإلشارة وجبت 
 أو خاص قسم يف ال تركيا يف العربية اللغة تدريس عن شاملة صورةً نقدم أن سنحاول هذه دراستنا

 قـد  ما نجِمل أن االستفاضة هذه خالل ِمن وأردنا جمملة، عامة بصفة وإنما أخرى، دون شعبة يف
  .بتفصيله الحقًا الدارسني بعض يتفضل


 

                                   
(1) Hamza Ermiş: Arapça’dan türkçeleşmiş kelimleri sözlüğü. Ensar neşriyat, 

Istanbul, 2008, s9. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .واألدبية اللغوية الدراسات ِمن لكلَّ بالنسبة: العربية للغة التحضريية السنة-١
  .عيةالشر الدراسات ألقسام بالنسبة العربية للغة التحضريية السنة-٢
 الكليـات : أي املـذكورين  بنمطيها الليسانس مبرحلة اخلاصة العادية الدراسية السنوات-٣
  .األدبية والكليات الشرعية

  
 اعتنـت  الـيت  واألقسام الكليات نشأة إىل البحثية الورقة هذه من الثاين املبحث يف نتطرق 

 يف العربيـة  اللغة تدريس ساليبأ عن عامة تارخيية حملة نعطي أن وسنحاول العربية، اللغة بتدريس
 عـن  للتحـدث  سنـسعى  كما البحثية، الورقة هذه يف كنماذج عليها اعتمدنا اليت اجلامعات أهم

. جامعة بكل التعليمي والكادر اجلامعات خمتلف يف العربية اللغة لتدريس املخصص الساعي احلجم
. الكليات وعدد الطلبة وعدد معاتواجلا باألقسام اخلاصة اإلحصائيات استعراض من الفراغ وبعد

 مل أين إال ذكرهـا،  سـيأيت  اليت اجلامعات بعض تعتمدها اليت والكتب املناهج مناقشة يف سنشرع
 احلـديث  مبجرد أنين إىل أشري أن بقي متخصصني، دارسني إىل األمر حيتاج إذ األمر هذا يف أفصل

 عامـة  نتـائج  يشبه ما إىل األخري يف نصل كي ا يتعلّق ما كل عن احلديث سأحاول اجلامعة عن
  . »التركية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع «بعنوان املبحث وهذا

 إىل التطـرق  سنحاول التركية، اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع عرض استكمال بعد
 بعـض  تقدمي إىل سنسعى أننا إىل إضافة العربية، اللغة تدريس تطوير تعترض اليت املشكالت بعض

 بـعنوان املبحث تسمية ارتأيت وهلذا الشأن، هذا يف واملُتمدرسون املدرسون يراها اليت املقترحات
  . »املقترحة احللول وبعض تركيا يف العربية اللغة تدريس تعترض اليت واملشكالت املعيقات«



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 أن فبمجرد الشرعية، الدراسات رفقة العثماين العهد خالل تركيا يف العربية اللغة تدريس أبد

 أول أنشأ) مـ١٤٥٣ (سنة إسطنبول مدينة) الثاين مراد ابن الفاتح حممد (الثاين حممد السلطان فتح
 يف ةخمتص مؤسسات هلا فأضيف املؤسسة هذه تطورت مثَّ العلية، العلوم باسم تعليمية مؤسسة

 وقيامه السليمانية، صرح تأسيسه بعد القانوين سليمان السلطان عهد يف والطبية الرياضية الدراسات
 تطورات ذلك بعد لتشهد ،)١(والرياضية الطبية للدراسات املُجمع ضمن مواضع أربعة بتخصيص

  . أخرى أحيانا ومتكاملة أحيانا متباينة سياقات ضمن خمتلفة
 اإلسالمية والشريعة العربية اللغة وتعلم لتعليم املنتظمة األكادميية الدراسة خيص ملا فبالنسبة

 بعد أُسست )٢(الشاهانية الفنون دار مع العشرين القرن بدايات إىل ظهورها ننسبها أن فيمكننا
 إنشاء من اهلدف وكان عشر، التاسع القرن منتصف يف العثمانية الدولة عرفتها اليت اإلصالحات

 أخذت وقد ،)٣(أوروبا يف بقوة وانتشرت ظهرت اليت التعليمية األمناط إدراك الشاهانية الفنون ردا
 العلوم فيها تدرس كانت .)٤(إسطنبول جامعة تسمية) مـ١٩٠٠ (سنة بداية الشاهانية الفنون دار

 حولليت العلية العلوم باسم تعرف خاصة شعبة ضمن وتفسري وفقه وحديث عربية ِمن املختلفة
  . )٥(م١٩٠٨ سنة الشرعية العلوم إىل بعد فيما امسها

 الغالب االجتاه وكان احلديثة، التركية اجلمهورية تأسست معلوم هو كما قليلة سنوات وبعد 
 حصر حماولة على عمل تغريبية ذورنزعة هوراجتاه اجلمهورية تأسيس من األوىل احلقبة خالل

 الذي العلماين لالجتاه العامة الروح وهي متاما، عليها للقضاء امتهيد ضيق إطار يف الدينية الدراسات
 االجتاه حصر أنواع من وكنوع ،)٦(العثمانية اخلالفة إسقاط بعد احلديثة التركية الدولة على ورد

                                   
(1) kitabevi Mehmet Ali Ayni Darülfünun Tarihi İstanbul, 2007, s1 
(2) Ali Arslan: Darülfünun’den Üniversite’ye ،kitabevi ،İstanbul, 1995, s23. 
(3) a.g.e. ،s23. 
(4) Vecih Uzunoğlu: Türkiye’de Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans 

ve Doktora Tezleri (1956-2002( s8 
(5) a.g.e. ،s.8 
(6) İNÖNÜ Üniversitesi: Ülkemizde laik eğitim sisteminde sosyal bilim 

olarak din öğretimi kurulatayı ،türkiye Cumhuriyeti’nin Temellendirildiği 
Atatürk ilk ve Devrimlerine Dayandırılan laik Eğitim sisteminin Kurulus 
Mantığı ve esaslar, 7-9 Nisan 2005 malatya ،s37 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 من العديد برزت التركي اتمع داخل التغريبية العلمانية االجتاهات قادته الذي العام اإلسالمي
 ِمن ضئيل عدد يف العربية اللغة تعليم حصر مبحاولة وذلك التعليمي الشق يف ضيقالت هذا مالمح

 توقف بل التركي، اتمع يف اللغة هذه ا حتظى اليت األمهية حقيقة تعكس ال اليت الشرعية الكليات
 نالقر من اخلمسينيات يف تركيا يف ظهر أن إىل ،)١(بالدين ارتباط هلا اليت العلوم معظم تدريس

  .»واخلطباء األئمة «مبدراس تسمى إسالمي ديين اجتاه ذات مدارس العشرين
 الطلبة ختريج تشييدها من الغرض كان دينية ثانويات مبثابة واخلطباء األئمة مدارس تعد 

 األهداف بعض هلا كانت كما الديين، اال يف والعمل الدينية بالكليات لاللتحاق املؤهلني
 الدول مصاحل يهدد كان الذي الروسي الشيوعي االشتراكي املد وجه يف الوقوفك اخلفية السياسية
 االجتاه ذوي احللفاء صف إىل االنضمام اختارت الثانية العاملية احلرب اية بعد تركيا ألن الكربى

  ). مـ١٩٤٧ (سنة مارشال مشروع من أيضا كغريها واستفادت الرأمسايل،
 تقبـل  وال املـدارس،  هـذه  على تضيق بنا مر كما األمر ةبداي يف التركية احلكومة كانت
 على اإلشراف أُسند أمهيتها من التقليل وبغرض الشرعية، الكليات يف مباشر بشكل منها املتخرجني

  .التركية الدينية الشؤون وزارة إىل الثانويات هذه
 املـدة  تلـك  خـالل  تركيا يف الديين للتعليم الوحيد اال واخلطباء األئمة مدارس شكلت 
 احلاجـة : ومها عنهما احلديث سبق لسببني بنشاطها السماح على جمربة احلكومة وكانت ،)٢(تقريبا

 وقـد  السوفيايت، الشيوعي املد مواجهة وهو الثاين السبب إىل إضافة الديين القطاع يف موظفني إىل
 الدراسات الرتباط لتالميذها أوىل أجنبية كلغة العربية اللغة تعليم عاتقها على املدارس هذه أخذت

 .العربية باللغة الوثيق اإلسالمية
 اللغة مبادئ ببعض التعريف يف الفضل هلا فكان متزايدا نشاطًا والثانويات املدارس هذه عرفت

 بـشكل  التعـرف  الثانويات هذه تالميذ استطاع الزمن مرور مع املؤسسات، هذه لتالميذ العربية
 الـشخص  تقـدمي : مثل العربية اللغة تحكُم اليت واألساسيات ادئاملب بعض على وسطحي خاطف

 بالقـدر  يكـن  مل الساعي احلجم أنّ إال العريب؛ احلرف وقراءة البسيطة، واحملادثة لآلخرين، نفسه
 للغة التحضريية السنة يف املقررة الساعات فعدد احلد، هذا من أكثر نفسه تطوير للطالب يتيح الذي

                                   
(1)Vecih Uzunoğlu: a.g.e. ، s.07-09. 
(2)Suat Cebeci Din Eğitimi Bilimi ve türkiye’de Din eğitime ikinci baskı Akçağ 

Yayınları Ankara 2005 s173 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 لثانويـات  بالنسبة ساعات ٩ وتسع أسبوعيا، ساعة ١٥ كانت واخلطباء األئمة تثانويا يف العربية
 وحـدة  كـل  تـضم  خمتلفة وحدات بني الدراسة ساعات تقسم ،)١(األناضول يف واخلطباء األئمة

) والعائلــــة  البيت (امسها األوىل الوحدة جند: مثلًا ذلك على األمثلة ومن خمتلفة، موضوعات
 يف رئيـسا  موضـوعا  الوحـدة  من اآلخر القسم ويضم ،)العائلة (حول مثلًا ةالقراء موضوع جند

 املبتـدأ  (مدلويل عن حديث األوىل الوحــدة يف يكــــون مثلًا واإلعراب، القواعـــد
 مثلًا تتناول للوحدة األساسية باملفردات متعلِّقًا قسما نفسها الوحدة يف جند كما وإعراما،) واخلرب

 عموميـات  ِمـن  وغريها) األقربـــاء مع والتعامل واجلريان واألخالق العائلة( ختص مفردات
  .)٢(ا حييط وما العائلة العام موضوعها يكون
 للطالـب،  املعـاين  يقرب سهل أسلوب على غالبا املرحلة هذه يف العربية اللغة كتب تعتمد 
 ومتـون  لنصوص مناذج عرض لخال ِمن الطالب عند والكالمية الكتابية امللكة تقوية على ويركز
 حتقيـق  هدفه يكون الثانويات هذه يف املنهج أنّ إىل إضافة تكامليا، ارتباطًا بعض مع ترتبط بسيطة
  :)٣(هي األهداف هذه أهم لكن بسطها حمل هذا ليس النقاط من جمموعة

 .وفهمها العربية النصوص قراءة من التمكن -١
 .واإلنشاء والتعبري الكتابة من التمكن -٢
  . اليومية احملادثات يف واملصطلحات املفردات استعمال من التمكن -٣
 عـدد  انتقـل  حبيث جدا، كبري بشكل عندها الطلبة عدد رفع يف الثانويات هذه جنحت وقد
 عدد إىل مث) م١٩٨٥ (سنة) ٣٧٦ (إىل) م١٩٧٥ (سنة ثانوية) ١٧١ (من واخلطباء األئمة ثانويات

ـ  اليوم عددها ويقدر )٤ ()م٢٠٠٣ (سنة ثانوية) ٤٥٠ (إىل لتصل) م١٩٩٠ (سنة) ٣٨٢(  بـــ
 وزارة إحـصاءات  آخر حسب طالب مليون نصف من أكثر ا) م٢٠١٥ (سنة ثانوية) ١٠١٧(

 األصـل  يف وهم الثانويات هذه طلبة عدد تطور ميثل بياين شكل يأيت وفيما التركي، الوطين التعليم

                                   
(1)Mehmet Zeki AYDIN: İmam Hatip Lisesi Arapça Dersleri’nin Planlanması C.Ü. 

İlâhiyat Fakültesi Dergisi ss.159 ، sayı:VII/2, Sivas 2003 
(2)Mehmet Zeki AYDIN: a.g.e. ، s.162. 
(3)a.g.e. ، s.165. 
(4) s183Suat Cebeci: Din Eğitimi Bilimi ve türkiye’de Din eğitime 
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :)١(تركيا يف العربية اللغة متلقي عدد
 مـن  املمتـدة  املـدة  خالل املدارس هذه أنّ أعاله املوضح البياين الشكل خالل من حظونل

 وقفـز  تعليميـة،  مؤسسة) ٤٥٠ (عددها يتجاوز مل) م٢٠٠٣ (سنة إىل املاضي القرن مخسينيات
  ).م٢٠١٥ (سنة مؤسسة) ١٠١٧ (إىل ليصل سنة ١٥ خالل تقريبا الضعف إىل العدد

 جهة، من املؤسسات هذه على التركي للمجتمع الكبري باإلقبال األرقام هذه نعلّل أن وميكننا
 مـن  النمـوذج  هـذا  لنشاط اال اإلسالمية اخللفية ذي التركي والعدالة التنمية حزب وبفسح

  .التعليمية املؤسسات
 هـذه  وأظهرت التركي، الطاليب الوسط يف االهتمام بذرة غرس يف الثانوية هذه جنحت وقد 

 لـذا  والدينية، اإلسالمية الدراسات يف العربية اللغة ا حتظى أن جيب اليت الكبرية األمهية الثانويات
 باجلامعـات  بااللتحاق لتالميذها سمح بعدما خاصة الرؤية هذه ِمن أكثر إىل الحقًا تتطور جندها

  .العربية باللغة اخلاصة واألقسام
 الشرعية والكليات العربية اللغة أقسام ولوج إىل الثانويات هذه تالميذ من كبري عدد وفِّق وقد

  .الثانويات هلذه مهما إجنازا ذاته حد يف يعد ما وهو العربية اللغة يف التحضريية بالسنة املرور بدون


 
١.  
 ـتم  اليت واألقسام الكليات عدد أنَّ جند حديثًا التركية اجلمهورية تاريخ استقراء خالل من

                                   
 هذا اجلدول بالرجوع إىل جمموعة من التقارير الصادرة عن وزارة التعليم الوطين بتركيـا وبعـض التقـارير                   أنشأنا  ) ١(

  : ميكن االطالع علىلالستزادةالصحفية باإلضافة إىل الدراسة األكادميية عن الدراسات الدينية يف تركيا 
 Suat Cebeci Din Eğitimi Bilimi ve türkiye’de Din eğitime،s183-182 
 Millî Eğitim Bakanlığı Milli eğitim istatikler T.C. strateji geliştirme 

başkanlığı resmi istatistik Programı yayındır  
 http://t24.com.tr/haber/imam-hatip-liselerinin-ogrenci-sayisi-11-

yilda-7-kat-artti,279493. 
 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/252183/Bilal_in_hedefine_

bir_yilda_varildi.html 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 من يسريا نزرا عدت) م٢٠٠٠- ١٩٣٨ (كاملة سنة وسنت اثنتني مدار على العربية اللغة بتدريس
 يف طليتـها  عدد وكان الشرقية كاللغات عامة فروع يف مدمج بعضها أنّ حىت ية،احلكوم الكليات
 سـنة  مـن  بدايـة  املتغريات ِمن مجلة يشهد بدأ األمر هذا أن إالّ. املئات بعض يتجاوز ال الغالب

 فحسب إسطنبول يف ليس اخلاصة أو احلكومية سواء اجلامعات ِمن العديد ظهرت حيث) م٢٠٠٤(
  .لألتراك العربية اللغة بتدريس تعتين التركية ملدنا من غريها يف بل

 معظـم  إقرار بعد خاصة مميزة نوعية قفزة العربية اللغة تدريس عرف) م٢٠١١ (سنة منذ إذ 
 دخوهلم قبل اإلهليات كليات لطلبة العربية اللغة يف حتضريية سنة تدريس البالد يف اإلهليات كليات

  .)١(اإلسالمية الشريعة يف البحث جمال
 مـا  ومدى بذلك اعتنت اليت واجلامعات العربية تدريس عن الكالم آٍت هو فيما وسنفصل 
  .أمور ِمن وغريها العربية اللغة تدريس إليه وصل

 كليات يف العربية اللغة تدريس يف سامهت اليت - سبق كما- الرئيسة األسباب بني ِمن لعل 
 خمتلفـة  اختصاصات يف البحث مصادر تباطار هو الشرقية والدراسات اللغات أقسام غري وأقسام

 خاصـة  الكليـات  من العديد محل الذي األمر وهو العربية، باللغة والشريعة والتاريخ القانون مثل
 دخـول  قبيـل  العربية اللغة يف حتضريية سنة بأخذ طلبتها إلزام على اإلسالمية والدراسات الشريعة
 ختصـصها  يف الـصلة  ذات واملراجع للمصادر تاحامف الكليات عدا إذ اجلامعية؛ الدراسة مرحلة
  .األوهام من حبر يف يسبح كمن الطالب يصبح وبدوا )٢(املتقدمة األطوار يف خاصة



 
 كما- األمر بادئ يف اجلامعة كانت: إسطنبول جامعة اآلداب بكلية وآداا العربية اللغة   قسم  -١

عرف -بنا مرورده ما حسب امسها يتغري ومل الفنون بدار تيف إال -موقعهـا  يف- اجلامعـة  ت 
                                   

(1)Adem KORUKCU ve H. Yusuf ACUNER: İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfı 
öğrencilerinin yabancı dil yetkinlik beklentisi ve yabancı dil öğrenme kaygısı Hitit 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği-İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 17:2 
(2012), s194 

(2)Adem KORUKCU ve H. Yusuf ACUNER،192 a.g.e.S. 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ضـمن  تدرس العربية اللغة كانت)١(إسطنبول جامعة اسم حتمل لتصبح) م١٩٣٣ مايو ٣١(
 والفارسـية  اليونانيـة  اللغـة  ِمن كل جانب إىل اآلداب، كلية داخل الشرقية اللغات سياق

 اللغة عن العربية اللغة قسم انفصل) م١٩٦١ (سنة مثّ ،)٢(والتاريخ والفلسفة واملنطق والالتينية
 ومنذ العربية، اللغة اسم حتت وآداا العربية اللغة بتدريس خاصة قسم أول وتشكل الفارسية

 الـذين  الطلبـة  على القسم يشترط وآداا، العربية اللغة ليكون امسها انتقل) م١٩٨١ (سنة
 حتـضريية  سنة دخول إسطنبول جبامعة اآلداب كلية يف العربية اللغة بقسم االلتحاق يودون
 هلـم  يتسنى حىت ٧٠ عن يقل ال مبا العام االختبار يف والنجاح ،)٣(العربية اللغة يف إلزامية

 مقـاييس  يف دروسـا  الطلبة فيها يأخذ سنوات أربع تستغرق واليت الليسانس مرحلة خولد
 اللغـة  قـسم  برئيس لقاء مجعنا وقد وغريها، واإلنشاء واإلمالء والصرف النحو مثل خمتلفة
 إملامهم ومدى العربية اللغة حتصيل سنوات بعد الطلبة مستوى حول اآلداب كلية يف العربية
 اللغـة  يف ضـعيف  مبستوى يدخل الطالب أن يرى القسم رئيس السيد فكان العربية، باللغة
 .ملحوظًا تقدما شهد قد مستواه يكون خترجه عند لكن العربية

 مرحلة يف العربية اللغة طلبة على إسطنبول جامعة يف العربية اللغة قسم رئاسة حسب يقرر إذ   
 السنة يف التركيز يكون خمتلفة، قايسم على موزعة أسبوعيا، ساعة ١٨ يقارب ما الليسانس

 بعـض  فيقـرر  العربية اللغة أكثر الطالب يستوعب حىت وذلك والقواعد النحو على األوىل
 تلـك  أمثلـة  ومن طلبتهم على ضرورية يروا اليت الكتب بعض )٤(فردي بشكل األساتذة
 كمـا  عاريب،األ كُتب عن اللبيب مغين وكتاب الصدى، وبل الندى قطر شرح جند الكتب
 Arapça كتـاب  ضـمن  املختارة العربية النصوص بعض اعتماد األساتذة من عدد يفضل

Mektuplaþma örnekleri (Mahmut Toptaþ( أسـاتذة  من عدد اختيار إىل إضافة 
 بعـدها  لينتقل ،)Nihad Mçetin (لصاحبه العريب األدب يف خمتارة نصوص كتاب القسم

                                   
(1) http://edebiyat.istanbul.edu.tr/?p=53 
(2) Mehmet Ali Ayni Darülfünun Tarihi, s32 

  .٠٤ ص ،املرجع نفسه: ان شعبإبراهيم  ) ٣(
 يناسب مـستوى طلبتـه   ه يترك اخليار لألستاذ لينتقي ما يراوإمنا ،على كل أستاذ اتباعه ال يوجد منهاج حمدد      حبيث  ) ٤(

 .وخيدم تطوير لغتهم



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 البيئـات  ودراسات العربية، اللغة يف واحلديثة التراثية النصوص يف البحث إىل الثانية السنة يف
 األمـوي  العصرين مثّ اإلسالم إىل اجلاهلية املرحلة من العربية اللغة فيها تطورت اليت املختلفة

 الـشعر  حول يف دروسا املدة هذه خالل الطالب ويأخذ اململوكي، بالعصر انتهاء والعباسي
 على التركيز إىل إضافة اجلاهلي العصر يف العرب الشعراء حولف إنتاج بعض ويدرس العريب،

 فيدرس ختصصا، أكثر لتكون والرابعة الثالثة السنة تأيت مث واملتنيب، والفرزدق وجرير األخطل
  .املطوالت بعض على ويتعرف املعجمية الكتب بعض الطالب

 جامعة يف اإلهليات كلية أنشئت: إسطنبول جامعة اإلهليات كلية يف وآداا العربية اللغة   قسم  -٢
 قبـل  عموما للطلبة الديين بالتكوين تعتين كانت إذا األصل، يف شرعية كلية كأول إسطنبول

 أنـشئ  واملفتني، الدين رجال بعض تكوين إىل العثمانية اخلالفة سقوط بعد جماهلا ينحصر أن
 أهـم  بني من يعد آداا،و العربية باللغة خاص قسم إسطنبول جامعة يف اإلهليات كلية ضمن

  . الكلية مستوى على األقسام
 حتديـد  بعـد  املستوى، حتديد امتحان بأخذ التحضريية السنة دخول قبل طلبته القسم يلزم

 املـستويات  وتتكون درجته، حسب معني مستوى بدخول طالب كل يلزم الطالب مستوى
 أسبوعيا ساعة ١٨ ذيأخ حبيث األقل، على ساعة ٩٠ حوايل مرحلة لكل مراحل، ست من
 امتحـان  إىل) أسابيع ستة (دراسية مرحلة كل بعد خيضع األقل، على دراسية حزمة كل يف

 األقـل  على ٧٠ عن يقل ال ما فيه حيصل أن الطالب على جيب املستوى، لتحديد أساسي
 الثـاين  فشله حالة يف يومني، بعد جديد من االمتحان يعيد ذلك يف فشله حالة يف للنجاح،

  .جديد من) أسابيع ستة (نفسها الدراسية احلزمة أخذ الطالب على جيب
 بني العربية (كتايب على أساس بشكل الليسانس مرحلة لدخول طلبته حتضري يف القسم يعتمد
 الـشق  يف عليه فيعتمد يديك بني العربية أي األول الكتاب أما) األم اللسان وكتاب يديك
 للنحـو  بالنسبة أما ،)١(ضعيفًا اجلزئيتني هاتني غري يف ستواهم لكون واإلنشاء باحملادثة اخلاص

 بـشكل  يعتمد كما امليسرة، العربية القواعد كتاب على أساس بشكل يعتمد فإنه والصرف
  .املختارة النصوص قسم يف للندوي الراشدة القراءة كتاب على كبري

                                   
 للغة العربية جبامعة إسطنبول يف التحضريي املدرس يف القسم     األستاذ عبد العزيز حممود     األستاذ مقابلة شخصية مع     يف  ) ١(

 .٢٠١٦شهر شباط سنة 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 كان أنه إسطنبول جامعة يف اإلهليات كلية يف العربية للغة التحضريي القسم على يعاب وما
 الـنقص  هذا استدرك القسم أن إال التعليمية، العملية يف اإلنشائي اجلانب ما حد إىل يهمل
 املقـاييس  ضـمن  زمنيـا  حيزا له وجعل) م٢٠١٦-٢٠١٥ (اجلامعي املوسم هذا من بداية

  .الدراسية
 الـسنة  مرحلـة  يف خاصـة  العربية اللغة أقسام من وغريه القسم هذا على أيضا يعاب كما

 ومـدى  الطالب مستوى خالهلا من يعرف حقيقية معيارية اختبارات وجود عدم التحضريية
 عـام  بشكل األستاذ تقيم إىل خاصة ونقاطه االختبار إن إذ. العربية اللغة مفاتيح يف حتكمه

  .والفتور النقص يعتريها ما كثريا اليت الكتابية اإلجابة عن النظر بغض للطالب
 مثـرات  إحـدى  كانت اجلامعة هذه إن: القول ميكن: الوقفية الفاتح حممد السلطان عة  جام  -٣

 هـذه  أُنـشئت  إذ اليوم، التركية اخلارجية السياسة يف والعريب اإلسالمي العمق إىل التوجه
 اجلـامعي  املوسـم  يف الطلبـة  قبول يف وبدأت إسطنبول، مدينة يف) م٢٠١٠ (سنة اجلامعة

 كلية والتصميم، املعمارية اهلندسة كلية هي رئيسة، كليات ست تضم ،)م٢٠١٢- ٢٠١١(
 بداية اجلميل، الفنون وكلية اإلسالمية العلوم وكلية احلقوق، وكلية اآلداب، وكلية اهلندسة،

 أن إال تركيا، خارج من طالبا ٢٠ إىل إضافة تركيا داخل من طالبا ٦٠ بقبول اجلامعة قامت
 وحـوايل  الليسانس مرحلة يف طالبا ٦٥٠ منهم: طالبا ٧٣٠ يقارب ما تضم حاليا اجلامعة

  .والدكتوراة املاجستري مرحليت يف طالبا ٨٠
 تقوم الذي االمتحان يف بالنجاح مطالبون فهم باجلامعة االلتحاق يودون الذين للطلبة بالنسبة

 يف النجاح قحتقي يف ينجحون الذين للطلبة فبالنسبة شباط،/فرباير شهر يف سنة كل اجلامعة به
 مـن  أما اجلامعة، يف البيداغوجية باملقاعد مباشرة يلتحقون فإم العربية للغة األويل االمتحان
 ٣٠ الطالـب  يأخذ حبيث العربية، اللغة يف حتضريية سنة بأخذ ملزمون فهم ذلك يف يفشلون

  .األسبوع يف ساعتني عن تقل ال واليت القرآنية الدروس حضور إىل إضافة أسبوعيا، ساعة
 علـى  باتـا  منعا ومينع فقط العربية اللغة على التحضريية السنة يف الطلبة حتضري عند يعتمد   

 العلـوم  كليـة  عميد - أرسالن أمحد د. أ ويذكر التركية، اللغة استعمال والطلبة األساتذة
 هـي  جامعتنا إنَّ«: قائلًا الشأن هذا يف - الوقفية الفاتح حممد السلطان جامعة يف اإلسالمية

 باللغـة  اإلسـالمية  العلـوم  طلبة على املقررة الدروس كلّ تقدم قاطبة تركيا يف جامعة أول



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 بـه  يحتـذى  مثلًا وجيزة مدة خالل نصبح أن األمر هذا لنا مسح وقد غريها، دون العربية
  . )١(»تركيا يف األخرى للجامعات بالنسبة
 الـسنة  يف أرسـالن  أمحـد  - اإلسالمية العلوم كلية عميد - يورده حسبما اجلامعة تعتمد

 يف العربية اللغة تدريس معهد عن يصدر الذي (األم لسان كتاب على العربية للغة التحضريية
 تعـتين  اليت التركية اجلامعات غالب يف ويوزع يطبع أصبح والذي املتحدة العربية اإلمارات
 القـسم  يف كلي شبه وبشكل ساأسا الكتاب هذا اختري وقد ،)لطلبتها العربية اللغة بتدريس
 ،)٢(األتراك الطلبة كثريا يساعد وأسلوٍب متعددة تطبيقات ِمن فيه ملا وذلك باحملادثة؛ اخلاص

 واستعمال حفظ الطَّلبة يلقِّنوا أن العربية للغة التحضريية السنة يف التعليمي الطاقم حياول كما
  .جيد بشكل والصرفية النحوية القواعد

 عن يصدر والذي» للمسلمني العربية «كتاب على أيضا التحضريية السنة هذه يف ديعتم كما
 هـذا  أمهيـة  وتكمن السعودية، العربية اململكة يف ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم قسم

 يرسخها اليت املصطلحات على اجلامعة يف العربية اللغة تدريس على القائمني حسب الكتاب
 بتعريـف  أرسالن أمحد اإلسالمية العلوم كلية عميد حسب الكتاب يقوم إذ ،الطلبة ذهن يف

 والتفـسري  كاحلديث اإلسالمية العلوم يف املوجودة الدينية املصطلحات بأهم األتراك الطلبة
 الليـسانس  مرحلـة  يف الدراسية سنوام يف الحقًا الطلبة يساعد ما وهو واألصول، والفقه

  .)٣(واملاجستري
 التحضريية السنة وتقسم املستوى، حتديد اختبار إىل تعليمية وحدة كل اية بعد بةالطل خيضع

 علـى  اجلامعـة  يف الليسانس مرحلة دخول يود الذي الطالب على جيب مستويات ستة إىل
 يعـرف  وهومـا  ٧٠ عن يقل ال مبجموع فيه والنجاح اخلامس للمستوى الوصول األقل

 مواصـلة  علـى  جمربا يكون االمتحان هذا يف الطالب حجنا عدم حالة يف الكفاءة، بامتحان
 جمربا يكون وإال) سبتمرب (أيلول شهر بداية يف ثاٍن كفاءة اختبار إىل واخلضوع صيفًا الدراسة

                                   
مقابلة شخصية مبكتبه باجلامعة بتاريخ )  جامعة حممد الفاتح الوقفيةاإلسالميةميد كلية العلوم ع( طوران أرسالن    أمحد  ) ١(

 .م٢٠١٦) ربايرف( شباط ١٦
 ). جامعة حممد الفاتحاإلسالمية لعلومعميد كلية ا( طوران أرسالن أمحد  ) ٢(
 ).اإلسالميةعميد كلية العلوم ( أرسالن ن طوراأمحد  ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . جديد من التحضريية السنة ولوج على جناحه عدم حالة يف
 اللغـة  ريسبتـد  اخلاصة الساعات وتكثيف الكُتب هذه على االعتماد مثار من كانت وقد

 العربية اللغة على وأساس رئيس بشكل يعتمدون والطلبة األساتذة من كل أصبح أن العربية
 واألدب اللغـة  مهـا  مقياسني عدا ما العربية باللغة تقدم املقاييس وكل والتعلم التدريس يف

  .)١ ()التارخيي االنقالب (احلديثة تركيا تاريخ إىل إضافة التركي
 إىل تعـداه  بـل  فقـط،  األتراك على يقتصر مل الفاتح حممد جامعة يف ةالعربي اللغة وتعليم

 وأمريكا أملانيا من طلبة العربية للغة التحضريي بالقسم يلتحق إذ األجانب؛ الطلبة استقطاب
 العامليـة،  الدول من وغريها واليونان وبلغاريا واوزبكستان وطاجكستان وتركستان وإجنلترا

 الليـسانس  مرحلـة  يف األخـرى  وأقسام العربية للغة لتحضرييا القسم يف اجلامعة أن كما
 وخـربم  خـدمام  من لالستفادة العرب األساتذة من العديد استقطبت العليا والدراسات

 من أستاذًا ١٦: أستاذًا ٣٢ والثالثني االثنني يقارب ما للجامعة التعليمي الكادر يضم حبيث
 القـرى  أم جامعة من وأستاذين األردن من ساتذةأ ٤ إىل إضافة العراق من أساتذة ٤ سوريا

 مـن  أسـتاذين  إىل إضافة مصر من وآخرين اليمن من ومثلهما السعودية العربية اململكة من
 تعليمـي  بكادر دولية جامعة كوا إىل تركيا جامعة كوا تتعدى اجلامعة جيعل ما اجلزائر،
  .عاملية فسيفساء يشكلون وطلبة
 اجلامعات خمتلف مع التعاون اتفاقيات بتفعيل العربية اللغة يف للطلبة داجلي التكوين مسح كما

 املتخـرجني  طلبتها من طالبا ١٥ الوقفية الفاتح حممد جامعة أرسلت إذ واإلسالمية، العربية
 كمـا  اجلامعـة،  بتلك العليا الدراسات مواصلة أجل من ماليزيا يف العاملية اجلامعة إىل حديثًا
 أجـل  مـن  املكرمـة  مبكة القرى أم جامعة إىل طلبتها من طالبا ٢٥ بإرسال اجلامعة قامت

  .)٢(الحقًا منهم واالستفادة ا اإلسالمية الدراسات مواصلة
 يف التحـضريية  الـسنة  يف الطلبة حتضري مرحلة يف اجلامعة اعتمدته الذي األسلوب مسح وقد
 يدرس إذ لطلبتها العربية اللغة يف قاييسامل من متكاملة تشكيلة تقدم بأن للجامعة العربية اللغة

 تـاريخ  العريب اخلط املنطق التاريخ احلديث التفسري: مقاييس مثلًا الليسانس مرحلة يف الطلبة
                                   

 ).اإلسالمية كلية العلوم عميد(الن  طوران أرسأمحد  ) ١(
 ).اإلسالميةعميد كلية العلوم  (رسالن طوران أأمحد  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 سـنوات  يف األمهية وحسب التخصص حسب موزعا الساعي احلجم يكون اإلسالمي الفن
  . اجلامعي التدرج
 الفاتح حممد السلطان جامعة يف اإلسالمية شريعةال كلية عميد - أرسالن أمحد األستاذ ويرى

 جيـد  العربيـة  اللغة يف الطلبة مستوى أن باجلامعة مكتبه يف به مجعنا الذي اللقاء خالل -
 الـيت  واإلسـالمية  العربية اجلامعات مع التفاهم ومذكرات اخلربات من نستفيد أننا بسبب
 الـيت  تركيا، يف اجلامعات أوىل ِمن تعد اجامعتن إنّ«: )١(يقول وهلذا املضمار هذا يف سبقتنا
 تعليميـة،  عالقات عدة أقمنا ذلك، على وبناًء العربية، باللغة اإلسالمية العلوم برامج تدرس

 العربيـة  اململكة يف القرى أم جامعة: منها اإلسالمي، العامل دول يف اجلامعات من كثري مع
 األسـاس  الغرض وكان ماليزيا، يف الميةاإلس واجلامعة لبنان، يف طرابلس وجامعة السعودية،

 اللغة تدريس مناهج تطوير يف اجلامعات هذه خربات من االستفادة االتفاقيات هذه عقد من
 لكادرنـا  االحتكاك آفاق ويفتح الطلبة مستوى سيطور ما والطلبة األساتذة وتبادل العربية

 . )٢(»واإلسالمي العريب الوطن يف غريه مع التعليمي
 أهـم  مـن  اإلهليات كلية يف العربية للغة التحضريي القسم يعد: م١٤٥٣ مايو ٢٩ جامعة  -٤

 خالل من ذلك ويتجلّى تركيا؛ يف العربية اللغة لطلبة بالنسبة العربية للغة التحضريية األقسام
  .القسم هذا يف اجلامعة تقدمها اليت واملستويات الساعي احلجم

 دروسـه  تقدمي يف وبدأ) ٢٠١٢-٢٠١١ (اجلامعي املوسم يف التحضريي القسم هذا تأسس   
 متدرجـة  مـستويات  ستة لطلبته التحضريي القسم يقدم إذ ،)٣(السنة نفس يف مميز بربنامج
 أي: )٤(الـسنة  يف سـاعة ) ٨٧٠ (عن يقل ال املستويات هلذه الساعي احلجم جمموع يكون
 قـدره  سـاعي  وحبجم) ثوالثال والثاين األول (املستويات يف ساعة ١٤٠ عن يقل ال مبعدل

 اجلامعـة  وضـعت  وقد. أسبوعيا ساعة ٢٥ معناه ما. الالحقة املستويات يف ساعة) ١٥٠(
  :رأسها على حتقيقها إىل ترمي الربنامج هذا خالل من األهداف ِمن جمموعة

                                   
 باجلامعة بتاريخ بهمقابلة شخصية مبكت)  جامعة حممد الفاتح الوقفيةاإلسالميةعميد كلية العلوم ( طوران أرسالن    أمحد  ) ١(

 .م٢٠١٦) ربايرف( شباط ١٦
 ).اإلسالميةية العلوم عميد كل( طوران أرسالن أمحد  ) ٢(

(3)https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/arap_dili_ve_edebiyati/tr 
(4)http://www.29mayis.edu.tr/bolum/arapca-hazirlik-birimi-10.html 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 بيسر احلديثة العربية النصوص وفهم قراءة من الطلبة متكني. 
 بسهولة تعبريوال واإلنشاء التحدث من الطلبة متكني. 
 وواضح يسري بشكل املقررة غري الكتب قراءة من الطلبة متكني. 
 عـدد  تتكـون  العربية اللغة يف منت قراءة من العربية للغة التحضريي القسم طلبة متكني 

 .)١(واحدة دقيقة يف كلمة ١٣٠ من كلماته
 ساعة ٨٧٠ ميقس مـ١٤٥٣مايو ٢٩ جامعة يف العربية للغة التحضريي القسم هذا أنَّ وجند

  :التايل الشكل يف املقدم بالشكل السنة يف املخصصة

  
 النص، وفهم القراءة عملية إىل السابق الشكل يف موضح هو كما الكربى األمهية تعطى حبيث
 يف تقريبا ويبقى األسبوع، يف ساعة ١٦ حبجم األسد حصة يأخذ األول املستوى يف أنه فنجد

 األسـبوع  يف ساعة ١٢ عن املستويات مجيع يف ساعاته عدد ينقص ال حبيث نفسه املستوى
 اإلهليات كلية جند فمثلًا تركيا، يف هنا عدة جامعات يف جنده نفسه األمر وتقريبا األقل، على

 حبيـث  نفسه، احلصص تقسيم على تقريبا تعتمد) Hitit Üniversitesi (هتيت جامعة يف
 مـع  والتعامـل  والفهـم  القراءة على تركيز أكرب يكون حبيث أسبوعية ساعة) ٢٨ (تقسم

  :اآليت الشكل يف موضح هو كما )٢(النصوص

                                   
(1)http://yadyok.29mayis.edu.tr/a_hakkinda.php 
(1)Adem KORUKCU ve H. Yusuf ACUNER،194 a.g.e.S 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 إىل العربية من الترمجة يف جيدين فعلًا ليكونوا الحقًا األتراك العربية اللغة طلبة يؤهل ما وهذا

 يف جيدا مستواه يكون الطالب جتد تذةاألسا من كثري فحسب مثلًا، احملادثة بعكس التركية،
 احملادثة؛ عملية يف ضعيفًا أو متوسطًا يكون مستواه لكن وفهمها، النصوص مع التعامل

 يرتبك جتده ولدت؟ أين سؤاله عند )١(- حممود عبدالعزيز األستاذ حسب مثلًا - فالطالب
] أنطَاكْياَ يف وِلدت: [لك يقول] أَنطَاِكياَ يف وِلدت: [لك يقول أن فبدل اإلجابة يعرف وهو
  .)٢(نفسه يقصد وهو

 األسبوع بعد م١٤٥٣ مايو ٢٩ جامعة يف العربية للغة التحضريي القسم يف الطلبة خيضع
 أو املستوى حتديد امتحان إىل بأسبوع وبعده جترييب، امتحان إىل مستوى كل من اخلامس
 حال يف آخر، إىل مستوى من للمرور ٧٠ عن يقل ال مبجموع الطلبة ويطالب ،)٣(االنتقال

 عليه وجب الثانية املرة يف فشل فإن أخرى، مرة االمتحان إعادة عليه ذلك يف الطالب فشل
  . فيه رسب الذي املستوى يعيد أن

 شهر ِمن ١٦ يف أُسست إذ تركيا يف اجلامعات أعرق من مرمرة جامعة تعد :مرمرة جامعة   -٥
 احلميدي التجاري املكتب «اسم حتت مرمرة، جامعة تأسيس متّ) م١٨٨٣ (سنة من يناير

                                   
 . بالقسم التحضريي للغة العربية يف جامعة إسطنبولاألستاذ  ) ١(
 املدرس يف القسم التحضريي للغة العربية جبامعة إسطنبول يف     األستاذ عبد العزيز حممود     األستاذ مقابلة شخصية مع     يف  ) ٢(

 .م٢٠١٦ سنة اطشهر شب
(3)http://yadyok.29mayis.edu.tr/a_hakkinda.php 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 من دفعة أوىل وخترجت ،»والتجارة الزراعة نظارة «مع األمر بادئ يف مرتبطة كانت» العايل
 سنة ربطت فقط، طالبا ١٣ يتجاوز مل الطلبة عدد أنّ إالّ) م١٨٨٧ (سنة املكتب هذا

 نظارة وصاية إىل أخرى مرة ليعود ا التدريس توقف مثّ املعارف، بنظارة) م١٨٨٩(
 ،)م١٩٥٩ (سنة كان اجلامعة هلذه الفعلي التأسيس إنّ: القول وميكن) م١٨٩٧ (املعارف
 جامعة إىل) م١٩٨٢ (سنة االسم حتويل ومتَّ واالقتصاد، التجارة بأكادميية حينها وعرفت
 حسبما عليا سمدار مخس إىل إضافة معهدا ١١و كلية ١٥ حاليا اجلامعة وتضم مرمرة
  .)١(باجلامعة الطلبة شؤون رئاسة عن صادر تقرير آخر أورده
 بكلية االلتحاق يريدون الذين الطلبة أُلزم) م٢٠١٠- ٢٠٠٩ (اجلامعي املوسم من بداية

 من ٣٠ نسبته ما ألنّ العربية، اللغة يف حتضريية سنة بدخول مرمرة جامعة يف اإلهليات
) م٢٠١٥ (سنة األمر تطور وقد العربية، باللغة يقدم مرمرة ةجبامع اإلهليات قسم يف الدروس

 باللغة دراستهم مراحل مجيع أخذ يف الراغبني الطلبة على العربية باللغة ليسانس عرض إىل
  . )٢(العربية

 جند إذ املتجددة القدمية اجلامعات من زعيم الدين صباح جامعة تعد: زعيم الدين صباح جامعة -٦
 أو الزراعي الشعب مبكتب - اجلامعة إدارة تورده ما حسب - ما حد إىل مرتبط تارخيها أن
 بتخريج تعىن كانت تعليمية مؤسسة وهي) Halkalı Ziraat Mekteb-i (بـ يعرف ما

 قانون به جاء ما بسبب م١٩٢٨ سنة أغلقت مثَّ عشر، التاسع القرن أواخر يف الطلبة
 مثّ متوسطة، كمدرسة م١٩٣٠ سنة حدود يف جديد من فتحها ليعاد املدرسي، اإلصالح
 أن قبل م٢٠٠٢-٢٠٠١ سنة التركي الوطين التعليم وزارة إىل تام بشكل تابعة أصبحت

  .)٣(م٢٠٠٥ يوليو ٠٤ يف بإقرارها الرئاسة بقيام التركية اجلامعات مصاف إىل تعاد
 الطلبة على واشترطت لإلهليات، كلية بدورها زعيم الدين صباح جامعة استحدثت وقد 
 تقترحه الذي الليسانس برنامج إن إذ اللغة؛ يف حتضريية سنة يأخذوا أن ا االلتحاق يودون الذين

                                   
(1)Marmara Üniverstesi Öğrenci işleri daire başkanlığı: 2011-2015 Eğitim Öğretim 

yılları arasına ait öğrenci sayıları ile ilgili raporlar ، s01 
(2)https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/ders-programlari-icerikleri/#arapca 
(3)http://www.izu.edu.tr/tr-TR/tarihce-ve-vakif/453/Page.aspx 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 يف أخرى إمكانية توجد كما العربية، باللغة املرحلة هذه يف الدروس من ٣٠ أخذ يلزم اجلامعة
 تفكر املقابل يف لعربية،ا اللغة يف التحضريية السنة أخذ عدم وهي اإلجنليزية يتقن الطالب كان حالة

 اململكة خاصة اللغة لتعلم العربية الدول إىل العطل أوقات يف الطلبة هؤالء إرسال يف اجلامعة
 ،)١(اإلجنليزية باللغة الكلية يف املقاييس ِمن ٣٠ نسبته ما احلالة هذه يف الطالب ويأخذ األردنية،

 الفصل يف مقياس منها العربية اللغة يف يسمقاي أخذ الليسانس السنوات مجيع يف الطلبة يلزم كما
 مث تقدما، وأكثر لألول تكملة األوىل السنة من الثاين الفصل يف وآخر للمتقدمني العربية امسه األول

 يف وآخر اإلسالم تاريخ عن العربية باللغة مقياسني الطلبة يأخذ األول الفصل يف الثانية السنة يف
 الفصل من نفسها السنة ويف العربية، باللغة الفقه مقياس الطالب خذيأ الثالثة السنة ويف البالغة،

  . وهكذا بنفسه الطالب خيتاره مقياس يأخذ الثاين





--






 

 يـورده  ماحـسب  أنقرة جامعة يف القسم هذا تأسس: أنقرة جبامعة وآداا العربية اللغة قسم   -١
 األطـوار  يف معلمـني  ِمـن  الدولة حاجيات لتلبية حماولة يف) م١٩٤٨ (سنة شعبان إبراهيم
 يتعلـق  فيما واقتصاديني سياسيني ومستشارين مترمجني توفري إىل إضافة العربية، للغة الثانوية
 اليت التدريسية باهليئة يتعلق فيما أوردها اليت اإلحصاءات آخر وحسب العريب، الوطن بشؤون
 هـذا  يف الـدائم  التعليمي الكادر يتجاوز ال إذ سنرى، كما بالكبري ليس العدد فإن يضمها
 دكتور، بدرجة أستاذ إىل إضافة بروفيسور، بدرجة أساتذة ثالث ٣: منهم أساتذة ٨ القسم

                                   
(1)http://www.izu.edu.tr/tr-TR/iif/AmacHedef/42/42/EbsFile.aspx 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . )١(معيد أحدمها مساعدين وأستاذين
 اللغات تضم مشتركة شعبة فتحب م١٩٦٨ يف: روم بأرض أتاتورك جبامعة العربية اللغة قسم  -٢

 سـنة  إىل تـأخر  الطلبة قبول أنَّ إالَّ والفارسية، العربية اللغة الشعبة هذه وضمت الشرقية،
 سـنة  ويف العربية، اللغة يف حتضريية سنة دخول طلبتها على تشترط مل) م١٩٧٥ -١٩٧٤(
 باسم عرف ديدج ختصص ضمن الفارسية اللغة عن وآداا العربية اللغة فصل متّ) م١٩٨٣(

 صارفان أمحد د. أ بينهم من األساتذة من جمموعة وضعه خمتلف بربنامج وآداا العربية اللغة
)Pr. Dr. Ahmet Savran( أسالن كرا إينال نصحي د .وأ) Pr. Dr. Nasuhi Ünal 

Karaaraslan (صايف إنال سامي د .وأ )Pr. Dr. Saime Ýnal savi (نـازيف  د .وأ 
  .)٢ ().ªahinoðlu Nazif Dr(غلو أو شهني

 اجلامعة، ذه اإلسالمية العلوم كلية فتح تقرر) م١٩٧١ (سنة شباط/فرباير شهر ِمن ١٢ ويف   
-١٩٨٢ (اجلـامعي  املوسـم  ويف ،)٣(الكلية ذه الطلبة استقبال يف شرع ذلك بعد وسنة

 مبعـىن  دراسيني، فصلني يف العربية اللغة يف حتضريية لسنة الطّلبة أخذ ضرورة تقرر) م١٩٨٣
 الفـصل  يف الطالـب  يأخـذ  حبيث سنوات، مخس إىل حتتاج أصبحت الليسانس مرحلة أن

) ١٠ (عشر منها ساعة) ٤٠ (يقارب ما الواحد األسبوع يف العربية للغة التحضريي الدراسي
 بشكل العربية اللغة تدريس على تقتصر ال واجلامعة ،)٤(القرآنية للدراسات خمصصة ساعات

 ثقافـة  هي اللغة أنَّ العتقادها العربية بالثقافة عالقة له ما كل إدخال حتاول وإمنا ط،فق آيل
 العـريب  التاريخ يف مواد إدراج أيضا عاتقها على أخذت التدريس جلنة أنّ جند هلذا متكاملة،
 إكمـال  وآداا العربية اللغة ختصص يف الطلبة على يشترط. )٥(ذلك إىل وما العربية والثقافة

  .مستلزما ١٥٠ عن يقل ال مقاييس مبجموع سداسيات اينمث
 ٩و مساعدين، أساتذة ٣و ودكتور، بروفيسور، بدرجة أساتذة ٥ من التدريس هيئة تتكون   

                                   
(1)http://www.dtcf.ankara.edu.tr 
(2)http://www.atauni.edu.tr/arap-dili-ve-edebiyati 
(3)Vecih Uzunoğlu: a.g.e. ، s. 10 
(4)Adem KORUKCU ve H. Yusuf ACUNER: a g e,s193 
(5)http://www.atauni.edu.tr/arap-dili-ve-edebiyati 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 تعليمـي  بكـادر  تتميز اجلامعة جيعل ما )١(مؤقتني باحثني ٣و باحثني، ٣ إىل إضافة معيدين
 طالبا ٣٦ وحوايل الليسانس مرحلة يف طالبا ٣١٦ من أكثر اجلامعة ضمن يوجد كما. جيد

  . )٢(الدكتوراة مرحلة يف طالبا ٢٢ إىل إضافة املاجستري مرحلة يف
 مستواهم تطوير إىل سعت بل طلبتها، على العامة باملقررات تكتف مل اجلامعة أن وامللحوظ

 الـدروس  مـن  جمموعة ووضع اإلنترنت، على الثقافية النوادي بعض إنشاء خالل من أكثر
 إىل إضافة التحميل، إمكانية مع الطلبة لفائدة العربية باللغة املقاالت وبعض التطبيقية النحوية
 اإللكتروين املوقع حسب منها الغرض كلثوم ألم التراثية األغاين من الفيديوهات من جمموعة
  . الدراسي مشوارهم يف ومرافقتهم الطلبة قدرات تطوير

 تعد واليت بقونيا سلجوق جامعة عن للحديث نأيت: بقونيا جوقسل جبامعة العربية اللغة قسم  -٣
 وإمنا فقط، احلافل تارخيها حيث ِمن ال تركيا يف العربية اللغة تدريس يف اجلامعات أعرق ِمن

 تقـدم  إـا  إذ الليسانس، سنوات يف املتخصصني للطلبة تقدمها اليت املواد حيث من أيضا
 مـن  أكثر القسم هذا يف الطالب جعل إىل دف عامة رؤية ضمن ومترابطة خمتلفة مقاييس

 ضـبطت  وهلـذا  العربيـة،  اللغة يف باحثًا ليكون لتجهيزه وإمنا فقط، ليسانس طالب كونه
 فنجد القسم، هذا يف للطالب معمق تكويين اجتاه يف تصب واحملاضرات الدروس من جمموعة
 األول عـصره  يف اإلسـالمي  األدب يف مقيـاس  مثّ اجلاهلي األدب يف دروس يقدم القسم

 وأثـرهم ) والفرزدق وجرير األخطل (الثالثة الشعراء على مركزين العريب الشعر يف ومقياس
 األدب يف ومقيـاس  األنـدلس  يف العريب األدب وتاريخ العربية، واألدبية الشعرية الثقافة يف

  .العباسي العريب
 تقـدم  املقـاييس  هذه وجلُّ اييس،املق هذه مجيع دخول على جمرب املرحلة هذه يف والطالب   

 الطلبـة  على يشترط يكن مل)٣(أيضا التركية باللغة يستعان األحيان بعض ويف العربية، باللغة
 الطلبة على يشترط أصبح مؤخرا لكن العربية، اللغة إتقان القسم ذا االلتحاق يودون الذين
 الطالـب  علـى  ويـشترط  ،)ÖSYM (العربية اللغة يف املستوى حتديد امتحان إىل املرور

                                   
(1)http://telaffuzz.com/erzurum-ataturk-universitesinde-arapca-egitimi 
(2)http://telaffuzz.com/erzurum-ataturk-universitesinde-arapca-egitimi 
(3)https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/arap_dili_ve_edebiyati/tr 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الـسنة  دخـول  عليه ذلك يسعه ال فمن وذا القسم لدخول األقل على ¾ على احلصول
  .)١(العربية للغة التحضريية

 
 تركيا يف اجلامعات من موعةجم يف ذلك يف املعتمدة واملناهج العربية اللغة تدريس يف حبثنا   إن  - ١

 الـيت  النقاط بعض استنباط من ميكننا إسطنبول خارج العينات وبعض إسطنبول مدينة ضمن
  :أمهها لعل اجلامعات هذه فيها تشترك
 أخـذ  ضـرورة  التركية اجلامعات يف العربية اللغة وأقسام اإلهليات كليات معظم إقرار 

 .العربية اللغة يف حتضريية لسنة الطالب
 النجـاح  العربيـة  اللغة وقسم اإلهليات ختصص يف الطلبة على اجلامعات معظم تراطاش 

 .٧٠ عن يقل ال مبجموع
 لتدريس العربية الدول يف املوضوعة باملناهج التحضريية السنة يف اجلامعات معظم استعانة 

 لةسلـس  يديك، بني العربية: الكتب هذه رأس على وجند ا، الناطقني لغري العربية اللغة
 .امليسرة العربية القواعد األم، لسان كتاب

 كل وانفراد التركية اجلامعات مجيع يف العربية اللغة تدريس يف موحد مناهج وجود عدم 
 .هلا صاحلا تراه مبا جامعة كل يف تدريسية هيئة
 ا  ساعة ٢٤ عن يقل ال الغالب يف األسبوعي الساعي احلجم٣٠ يتجـاوز  وال أسـبوعي 

 .أسبوعيا ساعة
 بعـد  تركيا إىل الوافد العريب التعليمي الكادر من اجلامعات هذه يف العربية اللغة استفادة 

 بتوسـيع  اجلامعـات  لبعض مسح ما وهو العريب، الوطن يف األخرية السياسية األحداث
 .الطلبة من االستيعابية طاقتها

 العلـوم  ليـة ك ومقررات دروس كل بتقدمي الوقفية الفاتح حممد السلطان جامعة انفراد 
 يف البحـث  رسـائل  تقـدمي  بقبول إسطنبول جامعة وانفردت العربية، باللغة اإلسالمية

 .العربية باللغة والدكتورة الليسانس مرحليت

                                   
(1)https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/arap_dili_ve_edebiyati/tr 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 مـر : املقترحة احللول وبعض تركيا يف العربية اللغة تدريس تعترض اليت واملشكالت   املعيقات  -٢
 بتدريس النهوض أجل من التركية اجلامعات ا متقو اليت اجلهود خمتلف هذه دراستنا يف بنا

 املـشكالت  من عدد وجود مينع ال هذا أن إال ا، والرقي التركية اجلامعات يف العربية اللغة
 :أمهها من لعل اجلهود هذه تواجه اليت
 اجلامعـات  بـني  والترابط االحتكاك ونقص نفسها على التركية اجلامعات بعض انطواء 

 وعالقاـا  الوقفية الفاتح حممد السلطان جامعة استثنينا فإذا العربية، تواجلامعا التركية
 يرقى ال ضئيلًا زال ما والعربية التركية اجلامعات بني األكادميي الترابط أن جند األكادميية

 .األكادميية الطرفني وتطلعات العربية اللغة أمهية إىل
 بتدريس االهتمام أن مبعىن التركية، لةللدو السياسية بالتوجهات العربية اللغة تدريس ربط 

 توطيـد  إىل الـساعية  اجلديـدة  التركية للحكومة العام االجتاه نتيجة جاء العربية اللغة
 العربيـة،  اللغة وتعليم تعلم بدون يتأتى لن والذي واإلسالمي العريب العامل مع العالقات

 العربيـة  اللغـة  دريست يف ذلك يؤثر أن ميكن خمتلفة برؤية جديدة حكومة جاءت فإذا
 . أكادمييا

 أغلب أن جند إذ العربية، اللغة تدريس يف التركية اجلامعات خمتلف بني تنسيق وجود عدم 
 أا كما التركي، الطالب كثريا ختدم ال قد عربية مناهج على الغالب يف تعتمد اجلامعات

 .الناجحة التركية التجارب بعض تغفل قد
 الـتقين  التسارع ومواكبة تطوير إىل تسعى اليت العربية اللغة أقسام يف البحثية املخابر قلة 

 .والعلمي
 تمـع  الطالب جعل أي الدينية، اللغة شق يف العربية اللغة تدريس حصرأن يعتقـد  وا 

 أنه معلوم وهذا اإلسالمي الشرعي البحث باب ِمن إالَّ ليس العربية اللغة تعلم أو تدريس
 سياسـية  وعالقـات  وجتارة وتاريخ وعلوم وأدب وفلسفة حبث لغة العربية فاللغة خطأ؛

 .أمور من وغريها
 معظـم  إن إذ الـديين،  غري العريب بالكتاب التركي والناشر اجلامعي الناشر اهتمام عدم 

 وتكـاد  والسري، واحلديث الفقه كتب هي التركية املكتبات يف عليها نقف اليت الكتب
 .وغريها والقصص األدبية والروايات الطبو والتقنية والبحوث العلوم كتب تغيب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 والقواعد، بالنصوص العربية اللغة يف التعليمية مناهجها يف التركية اجلامعات معظم اهتمام 
 الفهـم  شق يف الطالب جيعل ما والتكلم احملادثة جانب يف العربية باللغة اهتمامها ويقل

 . ضعيف خاطره يف جيول عما والتعبري احلديث شق يف لكنه قويا والترمجة








 

 تمع الطَّلبة تعريف خالل من وهذا العلمية ومكانتها حقها العربية اللغة إعطاءخاصة (وا 
 والتحقيقـات  االسـتبيانات  بعض حسب حاليا اللغة هذه بأنَّ) العربية باللغة الناطق لغري

 استعماهلا حيث ومن ا، املتحدثني حيث من عامليا الرابعة املرتبة يف تأيت العلمية والبحوث
 واإلسـبانية  اإلجنليزيـة  اللغـة  من كل بعد اإلنترنت يف واالجتماعية التقنية الوسائط يف

 .والصينية
 باللغـة  الناطقة غري البلدان يف األكادميية اهليئات خمتلف بني وطيدة علمية عالقات إقامة 

 .العريب الوطن يف وتدريسها العربية اللغة يف متخصصة هيئات من غريها مع العربية
 ال فتحالـوطن  يف العربية اللغة أقسام من وغريها التركية اجلامعات بني الطلبة لتبادل ا 

 .العريب
 تلتـزم  العربية باللغة الناطقة غري والدول العريب الوطن يف اجلامعات بني دائم تعاون إقامة 

 أجـل  مـن  اخلـربة  ذوي واملستشارين األساتذة من جمموعة بإيفاد العربية معاتاجلا فيه
 .العربية باللغة ناطقة غري بلدان من وغريها تركيا يف نظرائهم مساعدة

 صة اهليئات عليها تشرف سنوية تدريبية دورات فتحول  جامعة يف املتخصالعربيـة  الـد 
 .الطرفني بني العلمي والتعاون التبادل من يزيد مبا التركية اجلامعات إىل باإلضافة

 ا الناطقة غري اجلامعات يف العربية باللغة املشترك للنشر جمال فتح جمالًـا  تكـون  حبيث 
 .للطلبة والعلمي املعريف الزاد لزيادة

 لغة وجعلها للدول، السياسية بالتوجهات العامل يف العربية اللغة تدريس ربط عن االبتعاد 
 .العاملية اللغات من كغريها أكادميية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ال فتحا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس يف خمتصني أساتذة إلعداد ا اجلامعـات  يف 
 مواصلة أجل من دول، من غريها أو ماليزيا أو تركيا يف املتميزين الطلبة ا ليلتحق العربية

 يف ومستفيدين تلقوها ليتا اخلربات من مستفيدين بلدام إىل العودة مث ا العليا الدراسات
 .الدراسة أثناء يف أنشؤوها اليت واألكادميية العلمية عالقام من نفسه الوقت

 
 
 يكون أن ميكن مما يسريا جزًءا التركية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع استعراضنا يعد

 الـيت  والسلبيات النقائص يناقش اكم أكرب، حتليلية بصفة املعتمدة املناهج يناقش متكامل حبث عليه
 منـاذج  إىل االنتبـاه  نلفت أن فقط أردنا هذه البحثية ورقتنا يف لكننا أعمق، بشكل تداركها ميكن

  .ا ناطقة غري اتمعات يف العربية اللغة لتدريس بالنسبة النجاح على ومصرة صاعدة
 تـدريس  عليـه  كان مبا الواقع ذاه قارن ما وإذا تركيا يف العربية اللغة تدريس خيص فيما أما

 أدىن بـدون  - القول لنا حق سنوات، قبل تركيا يف العلمية واملؤسسات اجلامعات يف العربية اللغة
 مـن  سواًء واملتسارع احملمود التطور من نوعا يشهد تركيا يف العربية اللغة تدريس واقع أن - شك
 كبريا، عدديا تطورا بدوره يشهد الذي التعليمي الكادر حيث من أو املتزايد الطاليب اإلقبال حيث

 الرمسيـة  اهليئـات  من به يليق الذي والدعم االهتمام يلق مل إذ مبتورا؛ يزال ال النشاط هذا أن غري
  :بـــ التوصية علينا وجب وهلذا ذلك عن املسؤولة العربية
 ا الناطقة غري الدول يف العربية اللغة تدريس دعم ضرورة معلوماتيـة  شـبكة  لخال من 

 والنـشرات  والكتـب  املناهج جمال يف خاصة العربية اللغة بتدريس املهتمة الدول تدعم
 .وغريها واملؤمترات األكادميية

 هودات خمتلف وتثمني العربية اللغة تدريس لتطوير أعلى جملس إنشاء ضرورةالرمسيـة  ا 
 .العلمية واملرافقة املايل الدعم خالل من الرمسية وغري
 بـني  االحتكاك لتطوير خصوصا وصيفية دائمة ورش خالل من الطلبة ومرافقة مساعدة 

 الـشأن  هـذا  يف ونقتـرح  العـريب،  الوطن يف طلبة من وغريهم البلدان هذه من الطلبة
 العـرب  الطلبـة  بـني  خمتلطة صيفية خميمات إلنشاء العربية اجلامعة مرافق من االستفادة
 . العربية اللغة متعل على مقبلني طلبة من وغريهم



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 
 اإلمارات ديب، يف العربية اللغة ملؤمتر قدم حبث التركية، اجلامعات يف العربية اللغة تعليم: شعبان إبراهيم 

 .م٢٠١٣ سنة املتحدة، العربية
 اللقاءات: 
 جبامعـة  العربية للغة رييالتحض القسم يف املدرس األستاذ حممود عبدالعزيز األستاذ مع شخصية مقابلة 

 .م٢٠١٦ سنة شباط/فرباير شهر يف إسطنبول
 مبكتبه شخصية مقابلة) الوقفية الفاتح حممد جامعة اإلسالمية العلوم كلية عميد (أرسالن طوران أمحد 

 .م٢٠١٦) فرباير(شباط ١٦ بتاريخ باجلامعة
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FAKÜLTESÝ DERGÝSÝ 17:2 (2012) 
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Yayınları Ankara 2005 
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9 Nisan 2005 malatya 
  Millî Eðitim Bakanlıðı Milli eðitim istatikler T.C. strateji geliºtirme baºkanlıðı 

resmi istatistik Programı yayındır  
 Marmara Üniverstesi Öðrenci iºleri daire baºkanlıðı: 2011-2015 Eðitim-Öðretim 

yılları arasına ait öðrenci sayıları ile ilgili raporlar ،s01 

 
 https://ilahiyat.marmara.edu.tr/ogrenci/ders-programlari-icerikleri/#arapca 
 http://t24.com.tr/haber/imam-hatip-liselerinin-ogrenci-sayisi-11-yilda-7-kat-

artti,279493. 
 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/252183/Bilal_in_hedefine_bir_yild

a_varildi.html 
 https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/arap_dili_ve_edebiyati/tr. 
 http://www.29mayis.edu.tr/bolum/arapca-hazirlik-birimi-10.html 
 http://yadyok.29mayis.edu.tr/a_hakkinda.php. 
 http://www.izu.edu.tr/tr-TR/tarihce-ve-vakif/453/Page.aspx. 
 http://www.izu.edu.tr/tr-TR/iif/AmacHedef/42/42/EbsFile.aspx. 
 http://www.dtcf.ankara.edu.tr. 
 http://www.atauni.edu.tr/arap-dili-ve-edebiyati. 
 http://www.izu.edu.tr/tr-TR/tarihce-ve-vakif/453/Page.aspx. 
 http://telaffuzz.com/erzurum-ataturk-universitesinde-arapca-egitimi 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 


 

 
 

 العوضيالسيد حممد سامل  .د
   كلية اللغات– اللغة العربية قسم رئيس

  ماليزيا- جامعة املدينة العاملية
  

 
إن مما يتعاظم عليه الطلب اآلن يف اجلامعات العاملية هو تأسيس قسم لتعليم العربية للنـاطقني             

 املهتمة ذا اال وتوليه عناية فائقـة واهتمامـا   بغريها، وجامعة املدينة العاملية من هذه املؤسسات      
كبريا، وتبقى جتربة هلا بصمتها وطابعها اخلاص ا، وحىت تبقى منارة تشع هذا النور، فالبد مـن                 
وقفات ومراجعات مع كل مفردات هذه احلقل وتلك املعادلة واليت يشترك فيها أطراف كثرية منها               

ملسار، وتوجيه القارب من جديد إىل الوجهة اليت ترسو بـه إىل          الطالب واملعلم واملنهج؛ لتصحيح ا    
 مـن وجهـة نظـر    –بر األمان، ومن خالل هذه الورقة نقف على هذه التجربة مبا هلا وما عليها        

 - إن وجـدت  - مستعينا باملنهج التحليلي، مستعرضني اإلجبابيات، منبهني على السلبيات      -خاصة
  :جاءت الورقة يف نقاطمقترحني بعض اخلطوات ، وعليه فقد 

o واقع تدريس اللغة العربية يف اجلامعة: األوىل.  
o مناهج ومقررات اللغة العربية يف اجلامعة :الثانية.  
o وسائل وطرق تدريس اللغة يف اجلامعة :الثالثة.  
o عقبات وحلول :الرابعة .  

  .مث خامتة تتضمن  بعض التوصيات واملقترحات مشفوعة بقائمة املصادر واملراجع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 
 تبذل كل   بل ، جاهدة إىل تطبيقها   وتسعى ، حتقيقها رنوإىل جتربة بشرية مقاصد وأهداف ت     لكل

 إال ، السعي احلثيث وهذا ، هذه النية الطيبة   افر تو ومع ، للوصول إىل ما تريد    باب ل ك وتطرق ،جهد
 هذه النقطة عليهم    ون من يتخذ  وعلى ، السطر ل أو إىل نقطة لتبدأ من      أحيانا حتتاج   حماولةأا تبقى   
 مع صادقني ، من كل هوى   جمردين ، يف احلكم  حمايدين ، متجردين من كل حظوظ النفس     واأن يكون 
 إذا  خاصـة  يـة،  خيالية غري حقيق   ان بألو تلوينه أو ، تزيني له  ودون يف عرض الواقع كما ه     أنفسهم

ضع أيـدينا علـى      سي – ك بال ش  – وهذا ، احلاصلة بالفعل  ية أن يقفوا على الصورة احلقيق     ادواأر
  . له الدواء قدر االستطاعة وحسب البضاعةلنشخص ، إن وجداءمواطن الد

 بـضع  تجـاوز  ال يعمرها ، من هذا فإن جامعة املدينة العاملية جامعة وليدة وحديثة       انطالقًا و
  التـراث  بني والتنويع، القدمي واجلديد والتطوير     بني ، مجعت بني األصالة واملعاصرة    أاسنوات إال   

 يـدلك  وهذا ، يف العامل أمجعبل ، بصمة ليس فقط يف دول جنوب شرق آسيا     ا هل وأصبح ،واحلداثة
 واليت ، هلا قرار  يقرويف ظل التحديات العاملية واليت ال       .  على االنتشار  وحرصها ،على مدى جديتها  

 للتشذيب   ومراجعته ووضعه يف امليزان    إجنازه التنبيه والوقوف على ما مت       لزمهي كل يوم يف شأن؛      
  .اإلضافة أو واحلذف التجديد، أو والتنويع ،والتهذيب

 
 واقـع اللغـة     ومي تفيد يف دراسة وتق    اليت هذه الورقة إىل اإلجابة عن مجلة من األسئلة          دف

 م إجياد احللول للمشكالت اليت قد تقف حجر عثرة أما         وحماولة ،العربية يف مقررات اجلامعة وكتبها    
 تعترض مسرية تعلُّم تلك املقررات للوصـول    قد أو ، ألهدافها املرسومة  اتى هذه املقرر  حتقيق حمتو 

  : هذه األسئلةومن ،إىل نتائجها املرصودة
  العربية داخل اجلامعة مقارنة بغريها من اجلامعات؟يم واقع تعلما -١
  مع بيئتها وحميطها العلمي داخل اجلامعة وخارجها؟ ات أى مدى تناغم املقررإىل -٢
 ل حتقق املادة العلمية يف املقرر أهدافها العلمية؟ ه -٣
 ؟ هلاوخدمته معة العملية خارج اجلااحلياة تتكامل املادة العلمية مع متطلبات هل -٤
 لعربية؟ حمتوى مقررات اللغة اوير اليت ميكن أن تساعد على تطاألفكار الرؤى وما -٥
 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 . مقارنة بغريها من اجلامعات على واقع تعليم العربية داخل اجلامعةالوقوف -١
 . مقدار تناغم املقررات وتكاملها مع بيئتها وحميطها العلمي داخل اجلامعة وخارجهاتلَمس -٢
 . مدى حتقيق املادة العلمية يف املقرر ألهدافها العلميةقياس -٣
 خـارج اجلامعـة     العمليـة  مع متطلبات احلياة     ت مدى تكامل املادة العلمية للمقررا     حتديد -٤

 . هلاوخدمته
 تطوير  وحماولة ، تساعد على االرتقاء مبستوى العملية التعليمية      اليت ت واملقترحا لول احل طرح -٥

 .حمتوى مقررات اللغة العربية وآداا يف التعليم العام
 

 ال دائمـا  والوقـت  ، بني جنبات اجلامعة بأن كتاب املادة ال ينتهيتردد ت أصواتا كثريا نسمع
 اختبار املعلومات قاصرة عن الوفاء بـاملطلوب        وأساليب جتدي،قياس التحصيل ال     وطرق ،يكفي

وحتقيق املقصود؛ ولذا رأى البحث أن يسلط الضوء على مثل هذه األصوات للوقوف على مكامن               
 الضعف؛ لطرح حلول هلـا ومقترحـات        وجوانب ، والعلل ص النق ومواضع ،اخللل وأماكن الزلل  

  . منها قدر املستطاعواحلد ،للتقليل من آثارها
 

 أمهية هذا البحث يف أنه يقدم رؤية واضحة عن الواقع القائم والوضع احلاصل لتدريس               تكمن
 ما خفـي مـن   وجتلية ، يف جامعة املدينة العاملية؛ الكتشاف مزاياه وعرض خباياهالعربيةمادة اللغة   

 وخملصة لوضع يدي مالكي القـرار علـى         ة وقفة جادة وصادق   رتلة عن أنه سيكون مب    فضلًا ،زواياه
 وتـصحيح  ، املناهج وتقومي ، املقرارت بتعديل ، الختاذ القرارات  ؛ له لدواء ا وتشخيص ،مواطن الداء 

  . تحلية على مبدأ التخلية والمعتمدين ،الربامج



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

   
 مركـز اللغـات   ومها ،املدينة مبؤسستني تقوم بتدريسها واالهتمام ا العربية يف جامعة  حتظى

  .لتفصيل مع كل واحد منهما بشيء من اوسنقف ،وكلية اللغات
 

 امللـتحقني  مهارات اللغة العربية جلميع الطالب   دريس عن ت  املسؤول واملركز مركز اللغات ه  
 املقررات اليت يقدمها املركز لطالب جامعة     وتنقسم .ة بالتخصصات املختلف  واملقيدين ،جبامعة املدينة 

 للتخصصات اليت تدرس    تمدة املع واملقررات ،هي مقررات الربنامج املكثف   : املدينة إىل ثالثة أقسام   
 وحدتان  املركز يف   يوجد . املعتمدة للتخصصات اليت تدرس باللغة العربية      واملقررات ،باللغة العربية 

 وحدة االختبارات بتصميم وإعـداد      تقوم . تطوير املناهج  ووحدة ،ات مها وحدة االختبار   مهمتان
 ، باجلامعـة  ااالختبارات الالزمة لتحديد املستويات والقدرات اللغوية للطالب امللـتحقني حـديثً          

 من متطلبات القبول يف أي برامج ا إىل إعداد وتصميم اختبارات اللغة العربية اليت تعد جزءً         باإلضافة
 اللغة  دريسكما يتم ت  . املاجستري طلبةادها من قبل اجلامعة كاختبار حتديد املستوى ل       تعليمية يتم إعد  

 املنـاهج  تطوير وحدة وتضطلع .العربية لطلبة املاجستري ممن هم يف حاجة إىل حتسني مستواهم فيها        
 ذلـك   ويتم .مبهام تصميم املقررات اليت يقدمها املركز لطالب اجلامعة مبختلف أنواعها وتطويرها          

 ، الندوات واملؤمترات يف جمال تدريس اللغة العربيـة        وإقامة ، البحوث والدراسات  إجراءن خالل   م
 للغـة  يف جمال إعداد وتصميم مناهج ومقـررات ا         باإلضافة إىل االستعانة باخلرباء املتخصصني     هذا

 مع كليـة    نالتعاو ب ركز إىل أفضل املستويات يقوم امل     ليمية أجل االرتقاء بالعملية التع    ومن .العربية
 وملنتسيب اجلامعة من الناطقني بغري      ،اللغات بإعداد وإقامة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس       

. خارجهـا  أو مع اجلهات ذات العالقة يف هذا اال سواء داخل اجلامعـة  التعاون ب وذلك ،العربية
 ويستقطب ،غة اللغة العربية  كما سيقوم املركز بعقد مؤمتر سنوي حول القضايا املتعلقة بتدريس الل          

  ا اهذا املؤمتر عدديف املركـز أسـاتذة مـن ذوي اخلـربة           سويقوم بالتدري .  من املشاركني  كبري 
 ، حاجتـه  حـسب  أو ، مكثف برنامج دورات تقدم ملن يرغب يف أخذ        للمستويات التمهيدية عرب  

 ، والرابـع اختيـاري    والثالث ، والثاين منهم إجباري   األول:  هناك للمتقدم مستويات أربعة    وكذا
  الدراسة يف  ومتتد ، والقراءة والكتابة التحدث واالستماع    رة تنمية مها  اسة الطالب بعد الدر   يستطيع



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ، املنشود للدراسة  واهلدف ه وهذا ، بعدها التواصل باللغة   يستطيع ،هذا املركز إىل عام دراسي كامل     
 متخصصة ملن يرغب يف أخـذ   دورات عطي ي وكذا ، صفية متنوعة  غري املركز أنشطة صفية و    ويقدم

إخل حسب  ....والسياحة والعمرة، واحلج، والتمريض، ،الطب:  مثل من ،دورة خاصة يف جمال معني    
 لـه يف جمـال      ملرسـومة  ا هداف األ وحتقيق ،ومن أجل القيام بالدور املنوط به     . حاجات املتقدمني 

نيـات الـيت تعينـه علـى         زود املركز بالوسـائل واإلمكا     فقد ،تدريس اللغة العربية يف اجلامعة    
 بأحـدث  ومزودة ، قاعات للدرس جمهزة باحلواسيب   حيث ، تسهيالت متاحة باملركز   وهناك .ذلك
 إلكترونية جمانية ميكن لكل راغب يف الـتعلم احلـصول    ومبادة ، التعلم الذايت يف اللغة العربية     جبرام

د من الكتب واملواد الـسمعية       مكتبة حتتوي على العدي    أيضا املركز عرب موقع اجلامعة      ويضم .عليها
 .والبصرية اليت تتناسب مع مجيع املستويات

 
ـ     وعليهـا  ، الركني واحلصن احلصني يف اجلامعة للغة العربية       كن الر وهي  يم املعـول يف التعل

 نشر«: ومنها ، تسعى لتحقيقها  وأهداف ، تقوم ا  ورسالة ، رؤيتها اخلاصة  وهلا ،والتدريس واملتابعة 
 متطورة  وتقنيات ، املعرفة بطريقة سهلة ميسرة    وإيصال جتمع،علم اللغات وآداا وذلك ألمهيته للم     

 ،وترسيخ علوم اللّغات وآداـا    .  بطاقات شبابية مثمرة   وتزويدها ،خلدمة اتمعات احمللية والدولية   
 ية، الكلية العلمية والعمل  جم مراعاة حاجة اتمع لربا    مع ، املفاهيم العلمية للبحث األكادميي    وترسيخ
 باتباع  واألمام حن التطور القادرين على دفع عجلة       املتخصصني وإعداد ، علوم اللغات وآداا   وتطوير

 باحثني ومفكِّرين يف علـم      وإعدادهم ، الطالب دى امللكة القوية ل   وتكوين ،أفضل السبل والوسائل  
 ملمارسة نشاطهم العلمي والبحثي والفكري يف       زمةلال ا واملهارات ، العالية بالقدرةاللّغات يتميزون   

 املهارات الفنية والتقنيـة     وتنمية ، يف التعليم والتدريب   ةاتمع؛ وذلك باعتماد مبدأ اجلودة الشامل     
  .)١( بتطبيقاا العلميةوربطها عرفة، يف جمال تفعيل املزمةالال

 فيـه الطالـب   يطري ، عام دراسي كامل التمهيدي الذي تصل مدته إىل باملستوى براجمها   تبدأ
 ليتمكن بعدها من االلتحـاق بإحـدى   اإلسالمية؛ والعلوم ه والثاين ة، اللغ وعلوم ه األول ،جبناحني

 حىت ال يتوقـف     ا؛ كان مقصود  وهذا اإلسالمية، العلوم   كلية أو للغاتإما كلية ا  : كليات اجلامعة 
 ميكنه االلتحـاق ـا   اإلسالميةيف العلوم  رغبة من عنده    بل ، فحسب بيةالطالب عند ختصص العر   

  . ويدرس دراسة ختصصية فيها
                                   

 .م١٤/١٢/٢٠١٤اجلامعة، اجلهات األكادميية، تاريخ التصفح موقع : انظر  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يدرس فيها الطالب مجلة مـن       نوات الدراسة فيها أربع س    ومتتد ، مرحلة البكالوريوس  يليه مث
 اللسان من الوقوع يف اخلطـأ يف نطـق الكلمـات            حفظ« إىل   ودف ، املناهج مناملواد وحزمة   

 عن معرفـة تراكيـب      فضلًا ، وفهمه ومعرفة دالالته ونظمه اللّغوية     القرآين النص   وخدمة ،العربية
 للغة  ية املنظومة املعرف  تتناول عدة   اوتشمل هذه الربامج دروس   . اجلملة وأبنيتها يف نظام قواعد العربية     

 والعـصر  اإلسـالم  صدر   بعصر ا، من العصر اجلاهلي مرور    بدًءا ، يف خمتلف العصور   وآدااالعربية  
 إىل جانـب بـرامج   ، بالعصر احلديث والدراسات املقارنـة وانتهاًء ،عباسي واألندلسياألموي فال 

 ا، موضـوعاً  وأهـم  ها، نشأا وتطور  وتاريخ وفقهها، ، اللغة علوم تعريف   تتناولمتنوعة علمية   
 وخـصائص  عجمـي،  بأصول اللغة وتراِثها امل    املتعلقة ،وهي مادةٌ غنيّة باملعارف اللغوية    . وروّادها

 وطـرقِ  تٍع، مم بأسلوٍب ، وآداا العربية يضفي فوائد مجّة على املسرية املعرفية للغة         وهوما ،كيبهاترا
 من  ومجلة ، علمية تشمل حماضرات إلكترونية    ة الدروس ضمن متوالي   دميويتم تق . عرٍض شيِّقٍة مؤثِّرة  
جموعِه حـصيلة    كلّ ذلك مب   ويشكل ،)واالختبارات واملنتديات، ،الواجبات: (النشاطات تتضمن 

وذا يكون الطالب قد وقف على      . )١( علميةً تعني يف فهم املادة واستيعاا      وخزانةً للطالب،معرفية  
  . بني القدمي واحلديثونوع ، قد حقق األصالة واملعاصرةون يكوذا ،التراث بأساليب عصرية






 

 

 
 حتت إشراف أستاذ مـن الكـادر        األطروحة أو الطالب حتت هذا النظام الرسالة       عد ي حيث

  .الكلية من خرى عن املتطلبات األافضلً خرجاألكادميي إلحراز متطلبات الت
 

  : الدراسة حتت هذا النظام وفق الضوابط اآلتيةوتكون
 جمموع الساعات الدراسية اليت يتوجب على الطالب دراستها يف برامج قـسم اللغـة                يبلغ -١

ساعة دراسية  ) ١٢(و ،ساعة دراسية للمواد  ) ٣٠ (العريب والنقد األديب   دب األ وقسم ،العربية
 .عةسا) ٤٢( الكلي واموع ،للرسالة

                                   
 .السابق، نفسه  ) ١(
 .موقع اجلامعة، دليل كلية اللغات: انظر  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 حتقيق نسبة   الب الط وعلى ، مباشرة مواصلة الدراسة يف الربنامج     وله على الطالب فور قب    يتعني -٢
 .األقل من جمموع احملاضرات على ٧٠ لساعات املواد الدراسية وهي جبارياحلضور اإل

 وعند ، للطالب تسجيل مشروع البحث بعد إكمال ثلثي ساعات املواد الدراسية بنجاح           حيق -٣
 ، خالل مدة أقلّها فصل دراسـي واحـد   يمه االلتزام بإكماله وتسل   بالتسجيل للمشروع جي  

 ميكن تسليم املـشروع خـالل الفـصلني         وال ، اية املدة املقررة لدراسة الطّالب     وأعالها
 .األولنيالدراسيني 

 من الكادر األكادميي يف اجلامعة لإلشراف علـى         ا خمتصّ ا جملس الدراسات العليا مشرفً    يعني -٤
 .ليةمشروع البحث بناًء على توصية الك

  . منحه درجة املاجستريقبل ل على األق٣,٠٠ على الطالب إحراز معدل تراكمي جيب -٥
 

  : الدراسة حتت هذا النظام وفق الضوابط اآلتيةوتكون
  راسي   : أوالاعات الدب على الطالب دراستها يف برناجمي قسم اللغة         يت ال ةيبلغ جمموع السيتوج 

ـ  دراسـة  أو حبثي   ومشروع ة،ساعة دراسي ) ٤٠ (العربية و األدب العريب والنقد األديب       ة، حال
 يـتم  وال هـا،  إلزامية للربامج الدراسـية كلّ     وهي ، البحث اهجمنساعات دراسية ملادة    ) ٣(و

  . عدد الساعات املطلوبة للربنامجويف ،احتساا يف املعدل التراكمي
  اراسة يف الربنامج      : ثانين على الطّالب فور قبوله مباشرة مواصلة الدالطّالب حتقيـق  وعلى ،يتعي 

٨٠راسية وهي نسبة احلضور اإلجباري لساعات املواد الدّمن جمموع احملاضرات على األقل .  
 للطّالب تسجيل مشروع حبثي      : ثالثًا راسي األخـري   الفصل حالة يف    دراسة أوحيقوعنـد  ، الد 

 ، بإكماله وتسليمه خالل مدة أقلّها فـصل دراسـي واحـد      لتزامالتسجيل للمشروع جيب اال   
  . اية املدة املقررة لدراسة الطّالبوأقصاها

 اران ، احلالة دراسة أو البحثي   روعتتولّى العمادة املوافقة على موضوع املش     : بعله مشرف   ويعي 
 بنـاًء   ة احلال دراسة أو يف اجلامعة لإلشراف على املشروع البحثي        ادميي األك ادرخمتص من الك  

  .على توصية الكلية
  ال تراكمي ىجيب عل: خامسه درجة املاجستري على األقل قبل منح٣,٠٠ الطّالب إحراز معد. 
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 عـن  التعليم: والثاين ،التعليم املباشر: األول ، جامعة املدينة بنظامني يف الدراسة والتعليم  حتظى

من حيث املـضمون     امعة خيتلف نظام الدراسة يف نظام التعليم عن بعد والذي تنتهجه اجل           وال ،بعد
 واألنـشطة  واحملاضـر،  ، من حيث وجود املنهج الدراسي وذلك ، نظام التعليم املباشر   عنواجلوهر  

 عليهـا العمليـة     تقوم اليت   ملهمة ا تطلبات امل ن م وغريها هائية، النصفية والن  واالمتحانات لتعليمية،ا
عمل يف كل من التعليم عن       األساليب واألدوات اليت تست    هةولكن يأيت االختالف من ج    . التعليمية

 الدراسة لدى اجلامعة يف هذا النوع من التعليم فإننا          ة على طريق  نتعرف ولكي ،بعد والتعليم املباشر  
 يـث  يتبني من خالهلا الفرق بني النظامني من ح       يسرية نود أن نعقد لك مقارنة       وضيحومن باب الت  
  :األدواتاألساليب و
يف التعليم املباشر أن الطالـب ملـزم باحلـضور           املعلوم   من : حيث احلضور الشخصي   فمن

 يف التعليم عـن     وأما.  مباشرة األستاذ تعليمه من    ليتلقى ،الشخصي للفصول الدراسية بنسبة معينة    
 بأن تكـون    ك فإنه يستعاض عن ذل    اإللكتروين التعليم   وات وجود شبكة اإلنترنت وأد    كمبعد وحب 

 مـن  والطالب ،ل جهازه املتصل بشبكة اإلنترنت     يدي الطالب من خال     بني افرةمجيع األدوات متو  
 يلزم احلضور الشخصي إال يف االختبـارات النـصفية         ال ، قبوله إىل استالم نتائجه    اءاتحيث إجر 

  .والنهائية فقط
 يف التعليم املباشر يعتمد على املعلومـة الـيت يلقيهـا           وضع ال فإن : حيث املنهج الدراسي   من

 الطالب تفوته   فإن ، عن حماضرة ما   احملاضر أو الطالب   ب غيا ومبجرد ،احملاضر يف أثناء احملاضرة فقط    
 باإلضافة إىل كون هذا ، لتلك احملاضرة  صصة ميكن تعويض تلك املعلومات املخ     وال ،تلك املعلومات 

وأما يف التعلـيم    .  يف تلك احملاضرة   لقاؤه الذهن عما سيتم إ    وخايل ما يأيت احملاضرة وه    غالباالطالب  
 روابـط   ل للطالب من خـال    وتقدم ، قبل من للمقرر يتم إعدادها     ميةيع املادة العل  عن بعد فإن مج   

 عرض املنهج الدراسي بعدة أساليب متنوعة    ويتم ، يوم دراسي  ل أوللتحميل على بوابة الطالب من      
  :هي
 يتم إعدادها من أساتذة مشهود هلم باخلربة والتخصص يف تلك املادة            يت احملاضرات الصوتية ال   – ١

                                   
 .موقع اجلامعة، كلية اللغات: انظر  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  .دعمة باملصادر واملراجع عند كلّ عنصر من عناصر احملاضراتامل
  . املعهودةب صياغته على ترتيب وصورة الكتتم الكتاب املقرر الذي ت– ٢
 فهـي  املعلومة، بني الطّالب ووالتفاعل ، تقوم على أساليب التعلم الذّايتيت الدروس التفاعلية ال   – ٣

 الذّاتية الّـيت يـتمكّن      والتمارين ،عمة بالتدريبات حتتوي على ملخصات تلك احملاضرات مد     
 الصورة يتمكّن الطّالب من     وذه ، وفهمه تلك احملاضرات   بهالطالب من خالهلا قياس استيعا    

  :حتصيل الفوائد اآلتية
 الصعوبات واإلشكاالت الـيت  وحتديد ، يف املقرر الدراسي   ا وعلميّ احتضري نفسه ذهنيّ     ـأ

  .ه باحملاضرتواجهه قبل لقائ
  .تناسبه يت القات واالستماع إىل دروسه ومذاكرا يف األ  ـ ب
  . يف املقرر الدراسيقررةضمان إكمال املنهج الدراسي حسب اخلطة امل   ـ ج
 تنحـصر العمليـة     اشر التعليم املب  ففي ؛ حيث اللقاء مبحاضر املادة وطرح االستفسارات      من

 املعلوم أنه يف غالـب األحيـان        ومن ، الدراسي فداخل الص  غالبا والطالب   األستاذالتعليمية بني   
 يتبقّى الشيء اليسري من الوقت لطرح االستفـسارات         وقد ،يقضي أغلب الوقت يف شرح احملاضرة     

 راته طرح استفسا  ن غالب األحيان ال يتمكّن الطّالب م      ويف ، قد يطرحها الطّالب   يتواإلشكاالت ال 
 عـن بعـد   يموأما يف التعل  .  ألسباب متعددة  ملادةجهه يف فهم ا    توا يت والصعوبات ال  اإلشكاالت أو

فلدى الطّالب أكثر من طريقة لطرح استفساراته وإشكاالته عن املادة املقررة وموضوعاا وذلـك              
  : األمور اآلتيةلمن خال

 يتمكن الطالب من اللقاء باحملاضـر عـرب برنـامج    حيث ، املباشرة مع حماضر املادة    اللقاءات -١
 ا التواصل فيه عرب شبكة اإلنترنت يف لقاءات متعددة ختصص هلذ          يتم ، لتلك اللقاءات  خمصص
 ال يعيد شـرح تلـك   فاحملاضر ، قبلمن موجودة لدى الطالب لمية املادة الع أن كما ،الغرض

 .رام استفسان لالستماع للطالب واإلجابة عءات خيصص هذه اللقاوإمنا ،املادة
 يستطيع الطالب الوصول إليه     والذي املادة، حملاضر   اإللكتروين  االستفسارات عرب الربيد   طرح -٢

 مـن  نـها  االستفسارات يتم اإلجابـة ع وهذه ،)عليم( التفاعلية لتعليمية ادارةعرب برنامج اإل 
 عنـاوين  توجد لدى احملاضر مجيـع ال      حيث نفسها   بالطريقة مث يرسلها للطالب     ومن ،احملاضر

وات التواصل املفتوحة على مدار الوقـت بـني احملاضـر            أحد قن  د تع واليت ،الربيدية للطلبة 
 .والطالب

ـ  ويكون ، الذي خيصص لكل مادة دراسية     دى املنت يف الت واإلشكا لتساؤالت ا طرح -٣ ا مفتوح 
 .ملادةجلميع طلبة تلك ا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

   
نذ تأسيسها على اختيار املناهج واملقررات اليت تعود بـالنفع علـى             كلية اللغات م   حرصت

 فعملـت  ، مبستوى اللغة لدى الطـالب رتقاء كل ما من شأنه االتيار يف اخ لدقة ا وتنتهج ،الطالب
 املـواد  وتنوعـت  ، األساليب وشـىت الوسـائل  بأحدث ،على ربط الطالب بتراث أمتهم الزاخر  

 اللغة وتارخيها واألصوات العربيـة      وفقه ونقد، ،ة وأدب  وعروض وبالغ  ووصرف حن من ،الدراسية
مـع  . والفكـري  عدم إغفال بعض املواد املهمة اليت تربطهم بواقع احلياة من مثل الغز   مع ،واملعاجم

 وكـذا  ، ومناهجه يف مادة منـاهج البحـث     علميالتركيز عليهم يف تأسيسهم يف كيفية البحث ال       
 من  اإلسالمية عن االستعانة ببعض العلوم      فضلًا ،ز اللغوي فيه   الكرمي يف مادة اإلعجا    القرآنربطهم ب 

 ربطهـم بالبيئـة     مع اإلسالمية، عندهم حظ من الثقافة      ليكون ،التفسري والعقيدة واحلديث  : مثل
  .املاليوية عن طريق دراسة لغتهم ليتمكنوا من التواصل مع أهلها

 جهيـد،  إىل جهـٍد     فيحتاج اهلني، أو السهل   األمر أن تعلم لغة أجنبية ليس ب      يه الشك ف  ومما
 االطالع على واقـع  وبعد ، العمليينسة مع كثرة البحث والدرا ولكن ، وحبث وسعي ، وصرب وجلد

 مثة عقبات خمتلفة تواجه متعلم هذه اللغة تعـود إىل طبيعـة اللغـة         فإن جلامعة،تدريس العربية يف ا   
 قد تـرتبط بـاتمع      أخرى بات عن عق  ا فضلً هذا ،واملناهج وقدرات املعلم نفسه الذي يعلم اللغة      

 أو يسمع اللغة اليت يتعلمها خارج إطار اجلامعـة    يكاد العربية ال    فمتعلم للغة،نفسه الذي تعلم فيه ا    
 عند اإلسناد إىل ضمائر     ق العامية اليت ال تفر    اللهجة أو يسمع لغته األم     وإمنا ، الذي يدرس فيه   املعهد

 العقبات اليت تعود    أما ، اجلمع املؤنث واملذكر   بني أواملؤنث واملذكر    املثىن   بني أو واجلمع   بني املثىن 
 اآلخر إىل الفروق بني لغـة       وبعضها ،إىل طبيعة اللغة فيعود بعضها إىل صعوبة نطق بعض احلروف         

 ملنـاهج  اليت قد تنبع من طبيعة املناهج فمردها إىل أن ا          باتأما العق . وهكذا... الكالم ولغة الكتابة  
 مـا تراعـي الفـروق    ونادرا ، تعليم العربية تركز على مهارة القراءة والكتابة والترمجة      يف ةاملعتمد

 املوجودة بني اللغة العربية واللغة القومية للمتعلم كما أـا           - والنحوية والداللية  ة الصرفي -اللغوية  
ّعلى املتعلما عبئًل تشكاتعتمد لغة راقية فني .  

قط على العقبات اليت تواجه الطـالب يف جامعـة املدينـة             ف قتصار الورقة سيتم اال   هذه ويف



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  . نفسهاملقرر أوواخلاصة باملنهج 
 
 استغناء أحـدهم عـن      كن مي ال ، على علم بأن العملية التعليمية معادلة هلا ثالثة أطراف         كلنا

 دون  أحـدهم ة ال ميكن احلديث عن       تربطهم عالقة وثيق   كلهم ،املادة واملعلم واملتعلم  : اآلخر وهم 
  . التطرق إىل اآلخر

 الطالـب  ومرجع ألنه يف النهاية ه؛)املقرر أواملنهج ( مبكان أن يوضع يف احلسبان    ألمهية ا ومن
 اللغة أو عن اللغة الثانية     ا األصل ختتلف كليّ   اللغة أو وألن طبيعة اللغة األم      ؛ حال غياب املعلم   األول

 مـن   أصـبح « أنه   ذلك ، املتخير للتدريس  ى من حيث احملتو   وإمنا ،وهرها من حيث ج   ال ،األجنبية
 األجنبية اللغة أو املتعلم إىل اللغة الثانية اتاملعلوم لدى املتخصصني يف اللسانيات التطبيقية أن حاجي       

 ، عن كون عمر هذا خيتلف عن عمـر ذاك فضلًا ، حلاجيات املتعلم من أبناء اللغة املغايرةمغايرة متام   
 جميـة  إىل اخلصائص اللسانية الصوتية منها واملع      باإلضافة أيضا، عندمها ختتلفان    الستيعاب ا لكةوم

  .)١( للمتعلم األجنيب سابق علم انوالبنيوية والداللية اليت قد ال يكو


 

 ال ، واضح من واقع الكتب املطروحة للتـدريس       وهذا ،ريبة عن العربية  االستعانة مبناهج غ     -١
 هناك طريقة متبعة    فليس ، خلط بينها  اك هن بل ،تتبع التدرج يف الدروس من السهل للصعب      

 كانت جمـرد  فيبدوأا ،املمنوع من الصرف يف كتب املرحلة التمهيدية : ا مثلً فتجد ،واحدة
  . منهجية أوجتميع دون هدى 

 من ذلـك إال أـا مل تـف     الرغم وعلى بصرية،اهج يف اجلامعة يرافقها برامج مسعية و      املن  -٢
 وعنـد  جلامعة، ضعف املستوى اللغوي خلرجيي ا     يلحظباملطلوب ومل حتقق املقصود؛ حيث      

 متامـا  يتعلـق  األمر أن اكتشفنا ،البحث عن العوامل الكامنة وراء ذلك التدين يف املستوى     
 إذ إن النظام السائد يف أكثر الدروس وطريقة         لدراسية؛يس والكتب ا  باملناهج وطرائق التدر  

 والطـالب  تلقـيين،  أو املادة يكون بشكل شـفوي       فعرض ، هي الطرق التقليدية   تقدميها
 معرفـة  أو األفكار، التعمق يف    دون ، مث يعودون للحفظ واالستظهار    ومن ،مستمعون فقط 

                                   
 .م١٩٧٩/ ١٩٣٩ الرياض خرى، للناطقني باللغات األبية حديثة يف تعليم العراجتاهات ، علي القامسيحممد  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ففـرص  الكـالم،  أوك مساحة هلم للتعبري      هنا ون فال يك  وعليه ، التطبيق حىت أو ،األسرار
 لضيق وقت الفصل مع ضـيق وقـت         نظرا هي عنوان الدراسة؛     والعجلة ،احملادثة ضعيفة 

 ظهور املساحة يشوما كسل من الطالب ممزوج بكثري من احلياء خشية ال            وهذه ،احملاضرة
  .رفقائهم واألستاذ الئق أمام وغريمبست

 ، االسـتيعاب ملكـة  حىت وال ،قطُّ الفروق الفردية بني الطالباملناهج املوجودة ال تراعي        -٣
ـ  ا حذقها شفويّ  صعوبة أو وسهولة   اللغة ملكة استيعاب    ختتلف« أنه   خاصة ّعلـى   ا وكتابي 

 لذا تأكـد    ؛ اجلنسيات والسن ومدة التعلم    تالفاملستوى الصويت واملعجمي والبنيوي باخ    
 ، املتعلمني صنافواخلصائص البارزة أل   ماشى على وضع برامج وحمتويات وظيفية تت      حلرصا

 من الضروري إلغاء الربامج الشاملة واحملتويات اللسانية العامة الصاحلة يف كل مكان             فبات
كما يتعني على معلم اللغة العربيـة لغـري         .  إىل خمتلف أصناف املتعلمني    وبالنسبة ،وزمان

 قبـل اإلقـدام علـى    لنفسيةية ا أبنائها اإلملام بكل هذه اخلصائص التربوية النفسية واللسان       
  .)١(تدريسها

وتعليم اللغات  ( املسائل املركزية لتعليم العربية لألجانب       ومن«:  الدكتور عبده عبود   يقول
 وفيها ، الترمجة العملية لألهداف التعليمية  فهي لتعليمية،مسألة الكتب ا  )  عامة صفةاألجنبية ب 

 ال يستهان به قـد  ا كميّ ا أنّ تراكم  حوظلومن امل .  البيداغوجية لواضعيها  التوجهاتتتجلى  
 مـن الكتـب     افقد صدر عدد كبري نـسبيّ     .  هذا الصعيد خالل العقدين األخريين     علىمتّ  

) ـا  األساسي يف تعليم العربية لغري الناطقني     الكتاب (أبرزها ، املستويات ملختلفالتعليمية  
 مـا   لألجانب كتب تعليم العربية     فإنّ ، الذي متّ  نسيبولكن رغم التقدم ال   . الثةبأجزائه الث 

 لغات حديثة   ا بعيدة عن مواكبة املستويات اليت بلغتها الكتب التعليمية اليت تدرس            زالت
 ال يستند ألبتـة  لألجانب إنّ بعض كتب تعليم العربية      بل ، واألملانية لفرنسيةكاإلنكليزية وا 
 عن أشـخاص ال     صدرت ية،مومس جهود فردية    وهووليد ، اللغات األجنبية  مإىل أسس تعلي  

 األسس العلميـة الـيت      يستوعبوا عن أم مل     ناهيك ،يربطهم رابط بتعليم اللغات األجنبية    
 وعلوم ، اكتساب اللغة األجنبية   ونظريات ، التطبيقية كاللسانيات ، ذلك التعليم  إليهايرتكز  

                                   
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ يسيسكو، العربية لغري الناطقني ا، اإلة معلمي اللغدتقومي برامج إعدا:  أمحد مدكورعلي   )١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

ى رأسها االجتاه    وعل ية تدريس اللغات األجنب   يف املعاصرة   واالجتاهات ،التربية والسيكولوجيا 
 من اخلربة   ا مؤلفي كتب تعليم العربية لألجانب ميتلك شيئً       من عدد كانولئن  . )١(التواصلي

   . كتب تعليمية متطورةع لوضا أنه غري مؤهل علميّاملؤكد فمن ،العملية يف التدريس
ـ   كـأ  واحلاسوبيةفقدان املواد التعليمية القوية واهلادفة السمعية منها والبصرية            -٤  ديوفالم الفي

  .احلاسوبية التعليمية واألقراص والسينما
 والقـراءة  صعيد القواعـد  على تكسب املتعلمني كفاءة لغوية  -ا ظاهر – روحةاملناهج املط    -٥

أما .  ال ينمي لديهم مهارات لغوية رئيسة كفهم املسموع والتعبري الشفهي          ولكنه ،والكتابة
 معضلة مل   وهي لألجانب،تعترض طريق تعليم العربية      احملادثة فهي عقبة كأداء      علىالقدرة  
 العربية املعاصـرة إىل    وانقساموأساس هذه املشكلة ه   .  بعد إىل حلٍّ مناسب هلا     أحديتوصل  
 عـدد  وإىل ، يف الكتابة وال تستخدم يف التواصل اليـومي  األوىل بالدرجة   تستخدمفصحى  

  .)٢(يف احلياة اليومية ولكنها ال تكتب اليت تستخدم لية العاميات القُطْرية واحملمنهائل 

 ال  لألسـف  ،فرص احملادثة ضعيفة للغاية؛ ألن كل أستاذ مطالب مبنهج حمدد وبوقت قصري              -٦
  . أن تفرد مساحة منه لكل طالبمطلقًايستدعي 

 االختالفات  ثرة بآراء العلماء وك   اكتظت ، إىل حد بعيد   عميقة أوكثري من الكتب سطحية        -٧
 عليه القاعـدة  ضيع تا ا وأخريفيشقى ، الطالب وال يهتدي إىل رأي واحد   عهاحىت يضل م  

  .ةالصحيح
 ابتداًء باملهارات اللغوية اليت متكنه من استخدام اللغة يف عمليـة التفاعـل              بمل تزود الكت     -٨

  . إعداد الطالب ملهارات اللغة وليس اللغة نفسهافيجب ،االجتماعي
 لغوية؛ وذلك عادة أوحقائق علمية للحفظ ال تكفي لتكوين مهارة      على أا    للغةيتم تعليم ا     -٩

  .ألن تكوين العادة يتطلب املمارسة والتكرار والفهم
  . املناهج الدراسية غري مرتبطة بالبيئة املاليوية االجتماعية-١٠
  . يتم االنتهاء منهوال ، اململار التكرومن املنهج ال خيل-١١

                                   
) إيسيسكو(الرباط .  وأساليبهاهجهمن.  اطقني لغري الناالعربيةتعليم : رشدي أمحد طعيمة  :  من املعلومات راجع   ملزيد  ) ١(

  .م١٩٨٩
 .خالد حسني أبوعمشة. دذكره ، واتا احلضاريةمنتديات ،جانب ومكانتها الدولية العربية لألتعليم ، عبودعبده  ) ٢(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يزيـد  أو إىل شهر    األستاذ ب احملاضرين؛ رمبا يصل غيا    عبالتعامل م  السياسة اإلدارية اخلاصة     -١٢
  . ليست بالقصريةمدةويبقى الطالب دون معلم 

 داخـل اجلامعـة الـيت ال      ت عن احملاضرات لكثرة االرتباطات واالجتماعا     اضرين تغيب احمل  -١٣
 يف ا أثـر   بدوره يترك  وهذا ، احملاضرات بعدد إىل عدم الوفاء باملنهج و     دي يؤ وهذا ،تتوقف

  .نفسيات الطالب
 يعتمد على الـتلقني  وال ا، حىت يكون الطالب فاعلً ؛ مراجعة إىل التدريس حتتاج    إستراتيجات -١٤

  .فقط
  .مطلقًا للطالب ي ال تقيس املستوى احلقيقاالمتحانات وصوغ ، طرق طرح األسئلة-١٥
  .ل يقل مستوى التحصييلوبالتا يه، الشيء ال يعطوفاقد لغوية، ضعف الطالب من الناحية ال-١٦
  . مستغلقةومعظمها ، فهم الطالبوى يف الكتب املقررة ألفاظ ال ترقى إىل مست-١٧
  .ملواد يف املستويات يف بعض ادرج عدم مراعاة الت-١٨
  . حق األداء اجليد من احملاضرين يفوالتقصري ، يف اختيار احملاضرينن أو الته-١٩
  .رين املعلومة من قبل بعض احملاض قلة االبتكار والتجديد يف ايصال-٢٠
  . الدراسية من املراجع واملصادر واإلحاالت إىل كتب التراثالكتب خلو -٢١
  . ذهام للمكتبةوقلة ، التراثتب ربط الطلبة بكانعدام-٢٣
  . إحالةأي أو اآلراء دون إشارة نقل ، الكتب بالعشوائيةتتسم-٢٤
 عمـا يف    البحث و األصل ه  فكأن ،السهولة والليونة  ب وتتسم ، معايري قبول الطلبة غري جادة     -٢٥

  .جيب الطالب ال ما يف عقله
  . املنهجية واإلمالئيةواألخطاء واإلطالة، و تتسم الكتب باحلش-٢٦

 
 جلان من ذوي اخلربة ملراجعة هذه املناهج وتنقيتهاوضع . 
 م للطالبالتزاماألساتذة الفصحى يف تدريسهم ومناقشا .  
 وجوه الفرق بني العامية والفحصىانبي .  
 تعويد الطالب متابعة برامج الفصحى اإلذاعية.  
 الت والدورياتهذا الشأن إصدار جرائد خاصة يفوميكن ،تعويدهم قراءة اجلرائد وا .  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

      كتـب األدب ذات األسـلوب       وقـراءة  ، الراقية يةحث الطالب على حفظ النصوص األدب 
  .الفصيح

  للطالبتطويع ظاهرة اإلعراب.  
 ّا تعليمي امعاجلة القضايا اللغوية لألعداد واالهتمامّا وإعالمي.  
 صحى استعمال الفوتشجيع ،الرفع من املستوى الثقايف للبيئة العربية.  
 على الرسوم والتخطيطات إال يف أضيق احلدودواالعتماد ،عدم استعمال لغة وسيطة .  
 العربيةكيبالتمرين املستمر للطالب على ترا .  
 بيان الفروق بني تراكيب العربية ولغة الطالب.  
      تـنكري،  والتعريـف ال:  مثل ظواهريف ،تشجع الدراسات اللسانية املقارنة بني العربية وسواها 

  .إخل...  والتذكريوالتأنيث
 املصادر العربيةاستخدام على الطالب تعويد . 
 أسئلة االمتحاناتخباصة طريقة قياس مستوى الطالب وتغيري . 
 مـواطن اخلالفـات     وحـذف  ، مع مستويات الطالب   اسب الكتب واملناهج مبا يتن    عةمراج 

 .واإلطاالت وغريها منها
 تعتمد على التفكري والعمقاليت على األسئلة اإلبداعية االعتماد . 
 الطالب اجلددبول معايري جادة يف قوضع . 
 د النظر يف حتديد مستويات الطلبة خاصةً للطالب اجلدإعادة. 
 ات بصفة دورية لتحفيز روح التنافس مع منح املتفوقني منهم جوائز مسابقطرح. 
 باألنشطة وتفعيلها ملا هلا من أثراالهتمام  . 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
   



 
  .عض املراجعات بإىل اجتهاد ولكنها حتتاج وفيها ، جتربة واعدةملدينة جامعة اجتربة -١
 متكـن  وال ، جيدة إىل حد ما ولكنها ال تفي بالغرض املطلوب بشكل تـام وكلـي      املناهج -٢

 .الطالب بعد دراستها من كل علوم العربية
 ال تـصل  غالبا واليت ، الشخصية االجتهادات على اجلهود الفردية و    ا تعتمد يف إعداده   املناهج -٣

 . القضيةاءز الشاملة لكل أجوالنظرة ،إىل الرؤية الكلية
 منهم له غرض خاص خيتلف عن اآلخر       فكل ، تليب حاجات الدارسني وأهدافهم     املقررات ال  -٤

 . يف أغراضهاومتعددة ا، ومناهج متنوعة يف ماداذج جيب وضع منوعليه ،لتعلمه اللغة العربية
ربة عـن   الصور والرسوم التوضيحية واملع   وقلة ، كثري منها إىل اجلودة والطباعة الفاخرة      افتقار -٥

 .تناولالدرس امل
 واليت أحيانا، منها على التدريبات املتشاة والروتينية والكثرية واملتشعبة والصعبة          كثري اعتماد -٦

 . التعلملية يف عما ينعكس سلبوبالتايل ،تؤدي باملتعلم إىل احلرية وتصيبه بالضيق
تعلمـه العربيـة     األصـلي مـن      ف مبا ال حيقق اهلـد     ا احملادثات والتخاطب قليل جدّ    حظ -٧

 . املختلفةاملناسبات يف عرب مع الوالتواصلوه
 . هي مقياس جناح العملية التعليميةواليت ، فيهاملوجودة اطبيقية الربامج العملية التقلة -٨
 .خرى يركِّز على بعض اجلوانب ويهمل اجلوانب األبعضها -٩

 للبحث عن   دائماى   األصل أن نسع   ولكن ، فيها خري  بل ، معىن هذا أا كتب غري نافعة      وليس
وهذه احلاجات هي نابعة مـن      . األفضل وتطوير املتاح مبا يتواكب ويتناسب وحاجات الدارسني       

 ، يرمون إليه من دراسـة العربيـة  وما ، ختصصامونوعية ،أهدافهم اليت ختتلف باختالف وظائفهم  
 كالتجـار  أخـرى  فئـات  وهناك خرى، من الديانات األ  املستشرقون وهناك ، طالب العلم  فهناك

 عربية، ببلدان   رام ارتبطت أعماهلم واستثما   ذين واملمرضني ورجال األعمال ال    سنيواألطباء واملهند 
 لذا ال   ؛ من أجله تتعلم كل فئة من هؤالء       ي واضع املنهج أن يراعي حتقيق اهلدف اخلاص الذ        وعلى

  :)١( أمههائ هذه الكتب تقوم على مبادتويات أن تكون حمبد
                                   

مطبوعات . م١٩٩٢من نوفمرب   ) ٢٦-٢٣( يف بروناي    ا الدويل يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني         املؤمتر توصيات  ) ١(
 .جامعة بروناي دار السالم



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 دون النظـري  ال يفرض سلطانه حبيث ، بالفعل ملوجود من الواقع الطاليب ا    ا يكون مستمدّ  أن -١
 يف التقريب بـني     نهج دميقراطية امل  قق تتح وبذا ،إحساس مبا يعانيه الطالب يف قاعات الدرس      

  .والطالب ماملعل
 الدرس منها حبيث يـشجع املوهـوبني        قاعات و أن يتسع املنهج للفروق الفردية اليت ال ختل        -٢

 .د الضعاف منهمويأخذ بي
 .ا ومِرنا أن يكون تنظيمه الفين بسيطً -٣
وهذا يقتـضي علـى     .  أن يزود احملاضر بوسيلة متكنه من معرفة دوره بالنسبة للنظام الكلي           -٤

 – خلربات الحقـة  ميهد أو أنه إذا كان على املعلم أن يبين على خربات سابقة  –سبيل املثال   
وال خيفى مقدار الصعوبة اليت تواجه واضعي املناهج        . أن يعرف مثل هذه اخلربات يف احلالني      

 وضـوح الرؤيـة     وعدم ، املستويات د لتعد نظرااخلاصة بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا        
 . اليت يقوم ا املهتمون ذا الفن ومعظمها مل يثبت جناحه التام بعداوالتوسط هذه احمل

 
 مفيدة وينظر إليها    نمي بعض التوصيات يف هذا اال لعلها تكو        هذا البحث املوجز بتقد    وخنتم

  :  ما يأيتاتومن هذه التوصي.  والقبولا بعني الرضواملسؤولونأصحاب الرأي 
  . وتعديل املناهج اليت حتتاج إىل ذلكحيح عن تصمسؤولةعقد جلنة وهيئة  -١
 اللسانية احلديثة وخاصـة  تزويد معلم اللغة العربية باخلربات الالزمة فيما يتصل بالدراسات        -٢

  .علم األصوات
 والصرف والبالغة واإلمالء مع     النحومعاجلة قضايا اللغة العربية مبا ميكن من تبسيط قواعد           -٣

  . من الدراسات اللسانية احلديثةةاالستفاد
 اللغوية احلديثة يف الكشف عن خصائص العربية مبا يف ذلـك          لبحوث الدراسات وا  تشجيع -٤

  . بني العربية وغريها من اللغاتالدراسات التقابلية
 بالنفع دون الدخول يف خالفات عقيمة ال تزيد         الب املستمر على ما يعود على الط      التركيز -٥

  .ا إال تعقيداألمر
 إعطائهـا  العربية من خالل نشرها وتعليمهـا و       اللغة و نسأل أن يوفقنا للقيام بواجبنا حن      فاهللا

 . ذلك والقادر عليهويل وهو ،حقها كلغة حية ومهمة يف مجيع أحناء العامل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

  
 ا يف برونـاي              توصيات مـن ) ٢٦-٢٣( املؤمتر الدويل يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

 .مطبوعات جامعة بروناي دار السالم. م١٩٩٢نوفمرب 
 ا   العربية ليمتع:  أمحد رشدي ،طعيمة إيسيـسكو  (طالربا. مناهجه وأساليبه .  لغري الناطقني (

   .م١٩٨٩
 خالد . د ذكره ، واتا احلضارية  منتديات ، العربية لألجانب ومكانتها الدولية    تعليم عبده، ،عبود

  . حسني أبوعمشة
 الريـاض  خـرى،  حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األ       اجتاهات ، علي حممد ،القامسي 

  .م١٩٧٩/ ١٩٣٩
 ا    ةللغ برامج إعداد معلمي ا    تقومي ، أمحد علي ،مدكور اإليسيـسكو،  ، العربية لغري الناطقني 
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  عبداهللا بوغوتة. د
مدير ، أستاذ باحث يف التربية والديدكتيك

تكوين جلهة املركز اجلهوي ملهن التربية وال
  اململكة املغربية–الشرق 

 
إن جودة عمل املدرسني عموما ومعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها خاصة، ترتكز أساسـا              
على جودة التكوين األساس والتأهيلي والتكوين املستمر الفعال واملستدمي، مما يستلزم السعي وراء             

  . حتقيق مهننة التكوين
العربية يف سياقها الثقايف واحلضاري للمتعلمني الناطقني بغريها، رهني جبودة تأهيل      فتعليم اللغة   

املعلمني، الذين يعتربون قطب الرحى، والنواة الصلبة هلذه العملية النبيلة، ولذلك وجب اعتبار هذه              
ميكـن   مرحلة أساسـية ال      –أي التكوين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها         –املرحلة  

االستغناء عنها أو جتاوزها حبلول ترقيعية من باب أنه ميكن أن يقوم ذه العملية كل متعلم له حظ                  
من املعرفة األكادميية، واملمارسة قمينة بإكسابه القدرات املطلوبة، وهذا كالم ال يستقيم، ألنـه ال               

 والتعليم عملية يقوم ـا      يعقل يف زمن االحتراف والتأهيل حىت يف أبسط األمور، أن تبقى التربية           
  ...اهلواة، أو تكون مهنة من ال مهنة له




 

 فهومه وأنواعه وجماالته وفضاءاته وصيغهم: التكوين التأهيلي.  
 مواصفاته وكفاياته: معلم اللغة العربية.  
       مـن املرجعيـات النظريـة إىل       : التكوين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

  .املمارسات املهنية
 من اهلندسة إىل األجرأة: التكوين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها.  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
    ـ         إن جودة عمل املدرسني عموم ا ا ومعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها خاصة، ترتكز أساس

 يستلزم الـسعي    وهذاعلى جودة التكوين األساس والتأهيلي والتكوين املستمر الفعال واملستدمي،          
 يعد ملقنـا  الذي مل) ة(وراء حتقيق مهننة التكوين، واإلسهام يف عملية إمناء الكفايات املهنية للمعلم         

فحسب، بل أصبح وسيطا بني املؤسسة التربوية واتمع وبـني مـصادر الـتعلم واالكتـساب                
              ا واملتعلمني، ومنخرطا يف املشروع التربوي للمؤسسة أو املنظمة اليت يعمل يف إطارهـا، ومـؤطر

ت التنشيط  للمشروع التربوي للمتعلم، ومنظما لألنشطة التعلمية بالتركيز على توظيف ناجع لتقنيا          
  .والتواصل وتطوير املقاربات البيداغوجية املتمركزة حول املتعلم

واإلمناء املهين للمدرس وحتقيق هويته املهنية، يستلزم التركيز على دعم مكتـسباته املعرفيـة              
 احلديثة، وذلك باعتمـاد مقاربـات     التقنياتوتوظيفه الناجع لتقنيات التنشيط والتواصل وكذلك       

وية متنوعة، مع التركيز على القيم وأخالقيات املهنة، واستثمار التجارب السابقة يف            بيداغوجية وترب 
املعلمني واالحتفاظ بأجودها وتعديلها وتكييفها، إن اقتضى األمر مع احمليط          /جمال تكوين املدرسني  

  .ثقايف للمتعلمني ومستجدات التكوين وفق مدخل التمهيـن واملهننة-السوسيو
وين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها وراهنيته، ارتأيت أن أتناوله           ولبيان أمهية التك  

  : ةيتباعتماد مقاربة تفكيكية بنائية من خالل بسط احملاور اآل
 

  
 والديدكتيكية الـيت يكـون هـدفها        التكوين هو جمموع األنشطة والوضعيات البيداغوجية     

؛ ...من أجل ممارسـة مهمـة أو عمـل   ) معلومات، مهارات، مواقف  (إكساب أو تنمية املعارف     
واملهارات واملواقف اليت جتعل شخصا قادرا على       ) مفاهيم، مبادئ (وتشمل جمموع املعارف النظرية     

  .)١ (..ممارسة شغل أو مهنة أو وظيفة
 

 إعداد الفرد ألداء مهام معينة؛ 

                                   
(1)Legendre, R. (1988) Dictionnaire actuel de l’éducation, Paris, Montréal: Larousse



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 تدريبه على مهارة معينة؛ 
 ١ (..إمداده مبعطيات خاصة مبيدان معني(. 

 

 .)٢(إحداث تغيري إرادي يف سلوك الراشدين يف أعمال ذات طبيعة مبينة )١
للمعرفة وللمهارة وهو أيضا تعلم ألشكال السلوك الـذي  التكوين يتضمن فعل التعلم املنظم      )٢

 .)٣(يكتسب عن طريق املمارسة دور معني
 .)٤(كل فعل منظم يسعى إىل إثارة عملية إعادة بناء متفاوتة الدرجة ويف وظائف الشخص )٣
. ين، وليس جمرد تسجيل للمعلومات أو جمرد تعليم لعادات معينة     نفعل بيداغوجي يكتسب ويب    )٤

ينبغي أن يسعى إىل البناء وإىل حتليل املواقـف البيداغوجيـة املختلفـة، بقـدر               فالتكوين  
 .)٥(اإلمكان

  
 باملهام املطلوبة منه علـى      -كغريه من املعلمني  -لكي يقوم معلم اللغة العربية للناطقني بغريها        
  :سية من التكوينالعملي من ثالثة أنواع أسا/أحسن وجه، ال بد أن يستفيد خالل مساره املهين

والذي ينبغي أن يركز فيه على اجلانب املعريف بشكل خاص، سواء تعلـق             :  التكوين األساس  ١,٢
، أو باملواد اآللة وازوءات الداعمة واملستعرضة اليت ال         )مادة التخصص (األمر باللغة العربية    

والعلوم املعينة ألداء مهمة    ميكن أن تقوم العملية التعليمية إال ا، كعلوم التربية والديدكتيك،           
ثقايف للمـتعلمني كاللغـة والتـاريخ       -التدريس، ومنها بشكل ما يرتبط بالوسط السوسيو      

  .والثقافة
والذي يتكون من ثالث جمموعات جمزوءاتية أساسية مرتبطـة مبجـاالت           :  التكوين التأهيلي  ٢,٢

                                   
، ١املنهل التربوي، عبد الكرمي غريب، منشورات عامل التربية، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيـضاء، املغـرب، ط         ) ١(

١/٤٥٠، ٢٠٠٦.
(2)Gaston Mialaret, G. Vocabulaire de l'éducation, Paris, PUF, 1979 
(3)Postic, M. (1972) , Observation et formation des enseignants (Paris: PUF)
(4)Ferry, G. 1982, Les enseignants entre la théorie et la pratique. Le trajet de la 

formation. Paris:Dunod
(5)Morisseau Menager, 1985



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

رية واضـحة   التكوين، كما سنذكر الحقا، وينبغي أن يقوم على أسس ومرتكزات تـصو           
    ا جيمع بني تالزمية العملي والنظري يف التكوين، ينطلق من      ومتوافق عليها، وأن يعتمد أمنوذج

العملي مالحظة وممارسة، ومير عرب حلقة حتليل املمارسات والوعي باملمارسة مـن خـالل              
بعملية استقراء الثوابت واملتغريات يف جمال النظريات والفلسفات والطرائق واملنهجيات للقيام         

الضبط والتعديل باستحضار البعد التبصري ليعود من جديد إىل املمارسات امليدانية ليعـزز             
املكتسبات ومواطن القوة وليتجاوز اإلكراهات ويذلل الصعوبات مستفيدا من حمطات هذه           

  . السريورة االرتقائية وذلك بغية التطوير والتجويد املستمر واملستدام هلذه املمارسات
وهو تكوين يصاحب املمارس طيلة مساره املهـين، وينبغـي أن يراعـي             : كوين املستمر  الت ٣,٢

أي اللغة العربية وما يـرتبط بديـدكتيكياا        (املستجدات سواء تعلق األمر مبادة التخصص       
وما يعرفه اال من مستجدات يف عالقتها بالنظريـات والطـرق واملنـاهج أو              ) وعلومها

 .ق والواقع احمليطاملستجدات املرتبطة بالسيا
  

 :تتعدد جماالت التكوين وتتنوع، لكن ميكن إمجاهلا يف ثالثة جماالت أساسية
يتم التركيز يف هذا اال أساسـا       : جمال أخالقيات املهنة وتفعيل البعد التربوي واالجتماعي        ١,٣

بالتشريعات الـيت ينبغـي     على الوظائف املرتبطة بالقيم والغايات التربوية، خاصة ما يتعلق          
استحضارها وااللتزام ا، واألخالق واآلداب العامة اليت ينبغي التحلي ـا واستحـضارها             

  .خالل املمارسات العملية
يتم التركيز يف هذا اال على الوظائف املرتبطـة بالعمليـة   : اال البيداغوجي الديدكتيكي   ٢,٣

طيط التعلمات وتدبريها بيداغوجيا وديـدكتيكيا      التعليمية التعلمية، ونقصد بذلك أساسا خت     
  .وتقومي سريورة التعلم ومعاجلة التعثرات

يتم التركيز يف هذا اال على الوظائف املرتبطـة بتطـوير األداء           : جمال املمارسات املتبصرة    ٣,٣
نابعة عن وعي ما يلزم الوعي بـه مـن نظريـات            ) ة(املهين؛ حبيث تصبح ممارسات املعلم    

 .التعليمية-ت، مستشرفة األهداف التعلميةومقاربا
  

 وجود فضاءين للتكوين التأهيلي ملعلمي اللغـة        – على األقل    – مبدأ املهننة، يلزم     انطالقا من 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

العربية للناطقني بغريها، شأم يف ذلك شأن كل من يوجد يف وضعية تكوين لولوج جمال التربيـة                 
  :والتكوين، هذا الفضاءان مها

وهي املؤسسات اليت يستقبل فيها أساتذة متمرسـون ذوو جتربـة           : مؤسسات التدريب  -٤,١
وخربة تؤهلهم للقيام مبهام التدريب والتوجيه واإلرشاد للمتدربني املرشحني للقيـام مبهـام             
التدريس، لتأهيلهم من خالل التحمل اجلزئي ملقطع درس مث درس مث حصة وانتهاء بالتحمل              

 . ملبدأي التدرج والتناوبالكلي للقسم، تفعيال 
وهي املؤسسات املتخصصة اليت يقوم فيها املتدربون بأنشطة ممهننة يـتم          : مراكز التكوين  -٤,٢

التركيز فيها على حتليل املمارسات املهنية، والدروس النظرية للوعي ذه املمارسات انطالقا            
 .من اخللفيات النظرية املعتمدة

  
هيلي تقتضي تنويع صيغ التكوين، ومن أهم هـذه الـصيغ املمكـن             إن جودة التكوين التأ   

  :اعتمادها، نذكر
وهو الذي يتم حبضور األستاذ املكون باعتماد الطرق املتعارف عليها يف           : التكوين احلضوري -٥,١

، والتعلـيم املـصغر ولعـب األدوار،        )العمل يف جمموعات  (التكوين كاحملاضرة والورشات    
  .واملوائد املستديرة

وهو عبارة عن نظام للتكوين عرب الشبكة احمللية، املوسـعة أو العنكبوتيـة     : التكوين عن بعد  -٥,٢
وهـذا يـشمل    . حىت يتمكن املستفيد من تلقي املعلومات، مع إمكانية التواصل والتفاعـل          

وهـو  . التكوين عن بعد يف بيئة موزعة وإمكانية االطالع على ازوءات والدروس وحتميلها       
 تكوينا متزامنا وغري متزامن باعتماد نظام اموعات، ونظام للتكوين الفردي أو            يشمل أيضا 

  .مزجيا من هذه األنواع
 

نظام تكوين يتم التركيز فيه على ازوءات األساسية أو التكميلية خالل التكوين التـأهيلي،        . أ
 شعاع اخلدمة باتساع اال اجلغرايف للمتكونني، أو تقـدمي          خاصة عندما يتعلق األمر بطول    

جمزوءات تكميلية لتقليص الفوارق التكوينية خاصة يف اال املعريف أو ما ميكن أن نـصطلح         
  . عليه بدعم التكوين األساس



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

نظام تكوين يركز على املستجدات املعرفية أو املهنية املرتبطة مبجال التدريس وهو تكـوين                . ب
  .اكب يف إطار التكوين املستمرمو

 

 استهداف احتياجات املستفيدين احملددة بوضوح.  
 حمتويات مطابقة للمواصفات املطلوبة حمليا وعامليا.  
 توجيه وتأطري املستفيدين خالل مجيع مراحل تكوينهم.  
 نظام تقومي مصادق عليه.  

 واحملاكاة وحتمل املسؤولية باعتماد مبدأ      املالحظةوهو تكوين يقوم على     : التكوين باملمارسة -٥,٢
التدرج، وهو أقرب ما يكون من التدريب احلريف؛ حبيث يتم اكتساب املهنـة مـن املعلـم           
احملترف يف امليدان، وهذا التكوين له حماذير منها خطورة نقل املمارسات اخلاطئة وتكريسها،             

جب استحداث نظام املصاحبة امليدانية باعتماد التمفصالت وتكامل املهام واألدوار          ولذلك و 
  .بني املشرفني على التكوين

ويتم من خالل تنظيم دورات تكوينية حمددة زمانا وموضوعا؛ حبيث يـتم            : التكوين باخلبري -٥,٣
ـ              واء ضـمن   استقدام خبري يف جمال تكويين معني ملدة حمددة، وميكن إدراج هذا التكوين س

  .التكوين التأهيلي أو ضمن التكوين املستمر
، وميكن اعتمـاد هـذه      القرين للقرين ألقن  : التكوين بالنظري أو القرين، انطالقا من مقولة      -٥,٥

الصيغة عندما نريد تقليص الفوارق والتقريب بني مستوى املتكـونني أو تقويـة املهـارات               
  .بتوسيع دائرة املهارات والقدرات الفردية

هو جمهود فردي دائم يعتمد على القدرات الذهنية للفرد من أجل حتـديث             : التكوين الذايت -٥,٤
إننا من خالل التكوين الذايت نريد أن ينتقل املعلم من مرحلة انتظار التكوينات اليت       . معلوماته

تقوم ا اهليئات املسؤولة قصد مساعدته على التكوين والترقية إىل مرحلة االعتمـاد علـى               
النفس واملبادرة الشخصية املستقلة املنبعثة من إرادته احلرة لطلب العلم واملعرفة ومن أجـل              

وميكـن أن يكـون   . التحسني املهين متاشيا مع التطورات واملستجدات يف إطار علمي منظم      
  :التكوين الذايت مصاحبا جلميع الصيغ األخرى، وهو يهدف إىل

  وين على نفسه يف تكوينه الذايتتكاعتماد املعلم املمارس أو يف وضعية.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 بضرورة البحث وجتديد املعلومات باستمرارإشعاره .  
 نبذ روح االتكالية يف احلصول على الوثائق املدعمة لعمله.  
                 التطلع الدائم ملا ينتج عرب العامل يف ميدان التدريس والتعليم عمومـا وتقنيـات العمـل

، اإلعـالم اآليل، شـبكة    ية البـصرية   العصرية خاصة الـسمع    التقنيةباستغالل الوسائل   
  .اإلنترنت

                إبعاد املدرس عن الروتينية اليت يتخبط فيها من جراء عدم جتديد معلوماته وتكرارهـا يف
  .كل سنة

 
ن يفرض رهان التكوين املهين الفعال، بناء منهاج يهدف إىل إكساب املعلم يف وضعية تكـوي             

  :مثال) PAQUAY(كفايات م خمتلف وظائفه املستقبلية، كما حددها باكي 
  األستاذ املثقف        املتمكن من املعارف املتعلقة باملواد املقـررة واملعـارف الديدكتيكيـة 

  .والبيداغوجية الالزمة
 األستاذ التقيناملتمكن من التقنيات الضرورية ملزاولة عمله .  
 األستاذ احلريف :االقادرعلى إجناز مهامه وإعادة إنتاج خمتلف مكونا .  
 األستاذ املفكر :ذو النظرة النقدية ملمارساته ومواقفه واملبدع يف آن واحد.  
  الناشط االجتماعي :   مجاعية واحمللل للرهانـات األونتروبـو      مشروعاتاملنخرط يف -

  .سوسيولوجية لوضعيات حياته اليومية
  األستاذ اإلنسان : مشروع تطوير ذايت، والقادر علـى التواصـل وربـط           املنخرط يف 

 .عالقات
  

  :أيتينبغي على معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، أن يكون ملما بشكل دقيق وسليم مبا ي
 اللغة العربية وثقافتها يف بعديها األكادميي واملدرسي؛ 
 لغة البلد اليت يعمل فيها؛ 
  ؛)البلد األصل وبلد اإلقامة(الذي ينتمي إليه املتعلم تاريخ وثقافة الوسط 
  تربوي؛–الواقع السياسي والسوسيو  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 إخالص النية هللا تعاىل وابتغاء األجر منه سبحانه؛ 
 التحلي بأخالقيات املهنة والتزام الضوابط األخالقية العامة للبلد الذي يشتغل فيه؛ 
  املؤسسة وخارجها ملا لذلك من تالزم؛احملافظة على مقامه داخل 
 أن يكون داعيا إىل مكارم األخالق حباله قبل مقاله. 

  
 التمكن من القدرات واملهارات املهنية الالزمة والضرورية ألداء مهامه. 
        التحلي بالفطنة وسرعة البديهة ومعارف التصرف إزاء املواقف الطارئة والصعبة الـيت

 .أثناء مزاولة مهامهيف  قد تواجهه
 االطالع املستمر على املستجدات املرتبطة مبجال اشتغاله وحميطه. 
 القدرة على استحضار البعد التبصري خالل ممارساته امليدانية. 
              القدرة على تعبئة املعارف واملهارات واملواقف املكتسبة خالل التكـوين يف خمتلـف

هذا يستلزم القدرة على اختيار مضامني من       املواد من أجل برجمة تعلمات وتقوميات، و      
 .بني حمتويات الربنامج الرمسية املقررة وتطويرها وفق معطيات الوسط

             القدرة على اختيار األنسب من أنواع الوضعيات التعلمية التعليمية وحتديد حمطـات
  . التقومي حسب وظيفته، انتقاء األجود واألجنع من أدوات التقومي واملعاجلة

 برصد الظواهر التربويـة     - بشكل فردي أو ثنائي كحد أقصى      - على القيام     القدرة 
والقيام ببحث تربوي تدخلي، معتمدا منهجية البحث التربوي وآلياته ومـستجداته،           

 تقنيات اإلعالم والتواصل التربـوي، علـى أن تـرتبط           - كلما أمكن    -ومستعمال  
أو إشكاالت يتم رصـدها     موضوعات هذه البحوث بقضايا بيداغوجية أو ديدكتيكية        

خالل وضعيات مهنية حقيقية أو بظاهرة تربوية مرتبطة باملنظومة التربويـة، علـى أن     
يتوج كل حبث باقتراحات أو حلول للقضايا والظواهر املدروسة، واليت من شـأا أن          
تطور املمارسات املهنية لدى املعلم املمارس أو يف وضعية تكوين ومهاراته اإلبداعيـة             

  . يته على االخنراط الفاعل يف تطوير ومعاجلة املنظومة التربوية املعتمدةوقابل
               اكتساب القدرة على املشاركة يف إعداد مشروع متمثل يف العمل على إجياد حلـول



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

لتدارك نقائص األداء التربوي على مستوى الفصل قصد حتـسني جودتـه يف إطـار               
 ثقايف للمؤسسة التعليمية    -لسوسيومشروع القسم، وكذا اإلسهام يف التأهيل املادي وا       

  . مشروع املؤسسةاليت ينتمي إليها قصد تطوير مردوديتها الداخلية يف إطار 
 مـن معـارف     - فاعال يف التنميـة االجتماعيـة      لكونه-ويستلزم هذا متكن املعلم املتدرب      

 شـركاء مع فعل وقيم مرتبطة ببناء وبلورة مشروع تربوي تعليمي، وتتبع إجنازه بشراكة     -ومعارف
، يف إطار مـشروع     ...)زمالء، مؤسسات شريكة، هيئات رمسية، منظمات غري حكومية       (آخرين  

  .تربوي ضوي قائم على اختيارات وتوجهات منبثقة من اهلوية املشتركة
ويعتمد إلجناز كل هذا منهجية متكنه من حتديد أهداف املشروع ومراحله وطبيعة املتـدخلني             

جناز وإجراءات التقومي والتتبع وأثره على مكتسبات املـتعلمني وإشـعاع         وصيغ التمويل وطرق اإل   
 .املؤسسة وانفتاحها على احمليط

 . 
لقد عرفت املقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والربامج، تطورا من حيث املفهوم أو مـن              

 . تلفةحيث أجرأته عرب املمارسات التربوية املخ
وخالل كل مرحلة من مراحل هذا التطور، مت تدقيق مفهوم الكفاية دف صياغتها صـياغة               
وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية هلذه املقاربة من جهة، ومن جهة أخـرى جتـاوز النمـاذج                  

  .البيداغوجية اليت برزت حدودها
تمـدة بـبعض األنظمـة      ومن خالل النقاش الدائر حول املقاربة بالكفايات، والتجارب املع        

التربوية، ميكن القول بأن املناهج التكوينية املعتمدة تنبين على أساس منوذج ميزج بـني الكفايـات              
النوعية املرتبطة بالتخصص والكفايات املستعرضة املرتبطة باملهنة؛ حبيث ينبغي على املشرفني العمل            

مناء وحتقيق كفاياته املستعرضة يف إطـار       على تكوين وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها إ        
  . ختصصه







                                   
(1)La possibilité, pour un individu, de mobiliser de manière intériorisée un 

ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations-
problèmes



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
  موعة مدجمة من ا ،معارف ومهـارات  (ملوارد الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة

املشكلة هنا هي وضعيات مهنية     -، والوضعيات املشكلة  -، دف حل فئة من الوضعيات     )ومواقف
يتقمص فيه املتدرب شخصية املـتعلم، وأمـا   فمركبة ذات مستويني متزامنني؛ فأما املستوى األول        

  . املستوى الثاين فيستحضر الوضعية املستقبلية أي وضعية املعلم


 
  وتعين توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارسـتها يف وضـعية            : إمكانية التعبئة

  .معينة فقط، مما جيعل الكفاية مالزمة للفرد ودائما يف خدمته
  للذين مييزان الكفاية، مع قابليتها للتطـوير       وتعين طابع االستقرار واملالزمة ا    : الكيفية املستبطنة

  .والدعم من خالل ممارستها عرب سياقات مهنية خمتلفة
    ويتعلق األمر بوضعيات متكافئة، تتميز بـنفس اخلـصائص         : املشكلة-حل فئة من الوضعيات

 ...).املعطيات، صعوبة املهام، دقة املعلومات املقدمة(
 

               امتالك املعلم املتدرب أو املمارس معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطـة مبحتـوى
  .املادة

 تبنيه ملواقف واجتاهات، متكنه من اتباع سلوك صحيح جتاه ذاته وحميطه؛.  
 مترنه على ممارسة الكفاية يف وضعيات متكافئة خمتلفة.  
 ،وتطويره هلا باكتساب تعلمات ومهارات جديدةاستعداده الدائم ملمارسة الكفاية .  

 
   إذ التمكن من الكفاية يعين امتالك معارف ومهارات وخربات وتقنيـات    : تعبئة جمموعة موارد

تتفاعل فيما بينها ضمن جمموعة مدجمة، وال يعترب توفر املعلم على كـل املـوارد               ... وقدرات
  . ضروريااخلاصة بكفاية ما 

 إن امتالك املعلم معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معىن إذا مل تستثمر يف نشاط              : الوظيفية
وهكـذا  . أو إنتاج حمفز، أو يف حل مشكلة تعترضه يف املؤسسة التعليمية أو يف حياته العامـة           



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

ة هـذه   متكنه الكفاية من ربط التعلمات حباجاته وحاجات املتعلمني الفعلية، والعمل على تلبي           
  .احلاجات باستقاللية تامة، ووفق وترية خاصة

     إن ممارسة الكفاية ال ميكن أن يتم إال يف إطار حل فئة من     : العالقة بفئة من الوضعيات املتكافئة
تعين قدرة املعلم على    ) مادة أو مكوناا بصفة مدجمة    (فالكفاية يف جمال ما     . الوضعيات املتكافئة 

احملـددة  ) حركية والوجدانية-املعرفية واحلس(تثمار األهداف   حل مشكالت مهنية متنوعة باس    
وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار املوارد املالئمـة للوضـعية وترتيبـها             . يف الربنامج 

  .واستثمارها يف اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة
   يتطلب حلها   ويتجلى يف كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات       : االرتباط مبحتوى دراسي ،

وميكن أن يندرج هذا احملتوى ضمن مـادة        . استثمار موارد مكتسبة عرب حمتوى دراسي معني      
واملـواد األداتيـة أو     ) اللغة العربية (دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد باعتبار املادة األساسية          

  .الداعمة أو التكميلية
  انية قياس جودة إجناز املعلـم املتـدرب أو     تتمثل قابلية الكفاية للتقومي يف إمك     : القابلية للتقومي

ويتم تقومي الكفاية من خالل معـايري حتـدد   ). مشروع،مشكلة، إجناز -حل وضعية(املمارس  
  .وقد تتعلق هذه املعايري بنتيجة املهمة أو بسريورة إجنازها أو ما معا. مسبقاً

من حتليل خصوصيات مهـام     هذا؛ وينبغي بناء الكفايات املهنية وتصنيفها وهيكلتها، انطالقا         
وأدوار معلم اللغة العربية للناطقني بغريها، كما ينبغي تضمني ذلك يف املرجعية املهنية، اليت ميكن أن          
تشكل أرضية للحكم على درجة متلك املعلمني يف وضعية تكوين هلذه الكفاية، ومـدى أهليتـهم                

  .ملمارسة مهنة ومهام تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 بـني  والتوافـق وينبغي أن تقوم هذه املرجعية املهنية يف متفصالا الداخلية على مبدأ التكامل       

حلقات التكوين األساس اليت تشكل العمود الفقري هلذه اإلستراتيجية، وهي خمتلف مواد التكوين             
ـ            اغم النظري واملمهنن، والتكوين العملي مبؤسسات التدريب، ومشروع اية التكوين، بشكل متن

يعطي لإلستراتيجية وظيفتها وفعاليتها، ودرجة متقدمة من املهنية لتحقق تطـورا كيفيـا ونوعيـا            
  .خلرجيي هذا التكوين التأهيلي



 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اية التكوين، قادرا على أن خيطط التعلمات وحمطـات             : ية األوىل الكفا أن يكون املتدرب يف
التقومي واملعاجلة والدعم املالئمة هلا، ويعدهلا يف ضوء ممارسة متبصرة يف خمتلف ااالت ومادة              

وفق املقاربات البيداغوجيـة املتنوعـة، واملنـاهج        ) اللغة العربية للناطقني بغريها   (التخصص  
  .ملعتمدة، وطبيعة التعلمات يف كل مستوى دراسي، وخصوصيات املتعلمنيا
  ايـة التكـوين، قـادرا علـى أن يـدبر نـشاطا                 : الكفاية الثانية أن يكون املتـدرب يف

مدرسيا للتعلم أو للتقومي أو للدعم أو املعاجلة ويعدل ممارساته التعليمية آخذا بعني             /فصليا/صفيا
اللغـة  (وتعديله، وطبيعة ونوعية األنشطة اخلاصة باملـادة املدرسـة   التخطيط املنجز  : االعتبار

، والطوارئ واملستجدات اليت قد تربز خالل التفاعل والتواصل داخل          )العربية للناطقني بغريها  
  .مجاعة القسم أو مجاعة املؤسسة التعليمية

  اية التكوين، قادرا على أن يقترح        : الكفاية الثالثة حلوال عملية وقابلـة  أن يكون املتدرب يف 
لإلجناز م قضايا مرتبطة بديدكتيك مادة اللغة العربية للناطقني بغريها، أو بظـاهرة تربويـة               

  .واقعية مرتبطة باملدرسة وحميطها معتمدا منهجية البحث التربوي ومستجداته
  اية التكوين، قادرا على أن يبلور مشروعا تر    : الكفاية الرابعة بويا علـى  أن يكون املتدرب يف

مستوى القسم أو املدرسة انطالقا من مالحظة أو وصف لوضعية قسم أو مدرسة، مع احترام               
  .املرجعيات القيمية والتشريعية والتنظيمية اجلاري ا العمل


 

  
التدريس واملهام املنوطة ا، وتتضمن املرجعية املهنية       /تنطلق من تشخيص وحتليل مهنة التعليم     

املتدرب على مستوى القسم أو املؤسسة التعليمية أو        ) ة(جمموع املهام واألنشطة اليت ينجزها املعلم     
 :وميكن تصنيفها إىل ثالثة حماور أساسية. حميطها
 : ملهنة وتفعيل البعد التربوي واالجتماعيجمال أخالقيات ا  .أ 
 يتعامل وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والقيم املنظمة للمهنة بالبلد الذي يعمل فيه. 
  مع املتعلمني، مع املدرسني واإلداريني( يعمل ضمن فرق تربوية ويدبر عالقاته التربوية(... 
  املشاريع، الشراكات( ينفتح على احمليط (... 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  البيداغوجي الديدكتيكي جمال  .ب 
              يوظف آليات التخطيط إلمناء الكفايات املستهدفة وفق اإلسـتراتيجيات املعتمـدة باعتبـار

 خصوصيات املادة واملتعلمني والوسط؛ 
 يوظف آليات تدبري التعلمات إلمناء الكفايات املستهدفة وفق اإلستراتيجيات املعتمدة . 

 : جمال املمارسات املتبصرة  . ج 
 دف تطويرهاحيلل ويعدل املمارسات البيداغوجية  
 جيدد ويبدع يف املمارسات التعليمية ـ التعلمية من خالل البحوث اخنراطا واستثمارا. 

  
هندسة حتدد مضامني التكوين وأنشطة مهنية وكيفية تقوميها، من خـالل دفـاتر حتمـالت               

  .تمدةودالئل عملية ووثائق تشريعية وتنظيمية وتربوية مع
  

الفصلية احملك احلقيقي للتكوين التأهيلي؛ حبيث يتم ترتيل النظريات         / تعد املمارسات الصفية    
والتصورات واملقاربات والطرائق على أرض الواقع بكل ما يتضمن ويتسم به هـذا الواقـع مـن               

بعا حمليا خاصا بضوابط وموجهات عامـة،       خصوصيات ومميزات جتعل هذه املمارسات تكتسي طا      
  .وهو االختبار احلقيقي ملدى متلك املعلمني للكفايات املهنية

-ومن أهم ما ميكن اعتماده خالل املمارسات املهنية إىل جانب معطيات الوسط الـسوسيو             
ـ                ا ثقايف، هو الفوارق الفردية اليت ينبغي اعتبارها بشكل حيقق اإلنصاف وتكافؤ الفرص، ألنه كم

يعلم أهل االختصاص، ليس املهم أن ننفذ الربامج يف الوقت احملدد هلا بل األهم من ذلك هـو أن                    
  .حيقق كل متعلم كفاياته احملددة سلفا باعتبار خصوصياته الفردية

الفصلية نعين ا كل األنشطة املسطرة يف املناهج املعتمدة املقـررة، والـيت           /واألنشطة الصفية 
 املدرسية املعتمدة واملصادق عليها، وتعىن باالجتهاد الفردي واجلماعي، كما          تنجز باستثمار الكتب  

  .ينبغي أن يدعم هذا االجتهاد بإعداد تقارير دورية تتيح التراكم والتقاسم والتعميق يف إطار تعاوين
 

مي اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية بـشكل      حبيث تن : التنمية الشمولية لشخصية املتعلم     . أ
تفاعلي مندمج دون فصلها عن بعضها البعض، مع ترسيخ القيم وتقوية االجتاهـات لـدى               



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

املتعلم حنو ذاته وحميطه، ويعطي معىن للتعلم جبعله منفتحا على اتمع مبجاالته االقتـصادية              
  .والثقافية والفنية وغريها

ا حول املتعلم، فهو مـن     ويقصد ما أن يكون التدريس متمحور     : املعرفةالتعليم الذايت وبناء      . ب
يسأل، وهو من جييب، وهو من يناول وجيرب، ويبين املعرفة وال يتلقاها ألن التعلم عمليـة                
فردية، وهلذا ينبغي تفريد التعلم جبعل كل متعلم يتفاعل شخصيا مع املعرفة دون ان ينـوب                

  .علما أم مدرساعنه يف ذلك أحد، سواء كان مت
وال يقصد ما أن تكون األنـشطة موجهـة         : العمل اجلماعي التشاركي واملشاركة الفعالة      . ج

علـى  ) اتهـدين (بشكل موحد إىل مجاعة القسم الكربى؛ حبيث يتسابق بعض املـتعلمني     
 األجوبة، بينما تظل األغلبية متفرجة تستمع أو تشاهد، بل املقصود أن يكون العمل اجلماعي            
ضمن جمموعة، تكرب أو تصغر، وفرصة لتنمية التعاون، وليس االتكالية أو املنافسة اإلقصائية،             

  .وما يرتبط به من بناء قواعد العمل اجلماعي
 وحيد املـستوى، إن مجيـع       متوافقال يوجد قسم    ): البيداغوجيا الفارقية (تفريق التعلمات     . د

ن متعلم واحد، فمهارة املـدرس ومهنيتـه      األقسام متعددة املستويات ما دامت تضم أكثر م       
تكمن يف قدرته على أخذ الفوارق الفردية بني املتعلمني بعني االعتبار، ال يوجـد متعلمـان               
متشاان ولو كانا توأمني متطابقني، ذلك أن كل متعلم يتميز بإيقاعـه وسـرعته وخربتـه      

اصة، وبتوظيفه حلواس أكثر من   واستراتيجيته اخلاصة يف التعلم، وبذكاءاته وميوله ومواهبه اخل       
 .أخرى إلدراك وفهم العامل

كل هذا ينبغي أخذه بعني االعتبار يف اختيار األنشطة بشكل يربز ويشجع وينمي القـدرات        
/ معامل/ تطبيقية  / أشغال  / ورشات/ واخلصوصيات الفردية، عرب صيغ متنوعة، عمل فردي      

  اخل ...موسيقى/ تشكيل/ مسرح
التعامل مع األخطاء ليس فقط مرغوبا فيه، بل ضروريا للتعلم،          : أ وحرية التعبري  احلق يف اخلط    . هـ

فال يكفي تقدمي املعارف الصحيحة، إذا مل ننطلق من متثالت املتعلمني حول معرفة معينـة،               
  .وحول املسارات الذهنية اليت يقطعوا من اجل الوصول إىل احللول املطلوبة

تفعل يف ظل أجواء تنعدم فيها احلرية وينظر فيها اىل اخلطـأ            وال ميكن لبيداغوجيا اخلطأ أن      
  .على انه سلوك سليب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 املرتكز األساسي للمقاربة بالكفايات، وحصيلة موعة       ألا: مشكلة -االنطالق من وضعية    . و
من املنطلقات البيداغوجية احلديثة، وهي ال تقتصر على بداية التعلم أو الدرس، بل تواكـب         

 التعلم بدءا باالكتساب والبناء، وانتهاء بـالتقومي واإلدمـاج ومـن شـأن              خمتلف حلظات 
املشكلة أن جتعل اتمع يف قلب املدرسة، وتعطي معىن للتعلم فتجعله مالئما للحياة        -الوضعية

  .وجتعل املتعلم مؤهال لالندماج يف احلياة العامة والعملية
كون طرائق التعلم متنوعة مشوقة، تعتمد علـى        ينبغي أن ت  : تنويع طرائق التعلم ومتعة التعلم      . ز

وسائل خمتلفة تسهل على املتعلم االخنراط وحتفزه عليه، حبيث ال ميكن االستمرار يف اعتبـار               
املتعلمون على االمتثال له، إن هذا منطلق يعاكس        ) يكره(التعليم والتعلم فرضا خارجيا جيرب      

ريزة فطرية للمعرفـة والـتعلم، وواجـب        التوجه الطبيعي لإلنسان، باعتباره يولد ومعه غ      
التعلمات الفصلية هو استثمار هذا االستعداد واالستجابة له، وإذا تبني أن املتعلم ال يرغب يف      
نشاط تعليمي معني، فاحلل لن يكمن يف اإلكراه والتكرار، بل يف البحث عن بدائل أخـرى              

سـتطالع والزيـارات    تستجيب حلاجاته، واالنطالق من وضعيات طبيعية والبحـث واال        
  ، ...واستضافة أشخاص مصادر أو يف إطار مشروع املؤسسة

ينبغي أال تتم األنشطة الفصلية دائما داخل احلجرات الدراسية         : تنويع وتدبري فضاءات التعلم     . ح
فضاءات أخرى، داخل املؤسسة أو خارجها، كما يتعني تنويع         يف  التقليدية، بل ميكن إجنازها     

تمادها يف وضعيات خمتلفة تيسر التواصل بني جمموعة القـسم الواحـد أو          أشكال العمل باع  
أكثر، أو ضمن جمموعات عمل صغرية تتغري تبعا لألنشطة التعليمية التعلمية، حبيث تتجـانس   

  .تارة، وتتباين تارة أخرى
مهيـة  ال تزال املمارسات التعليمية ال تعكس األ   : تقومي التعلمات واالنطالق من نتائج التقومي       . ط

الكربى اليت حيتلها التقومي مبختلف أنواعه، وخصوصا منها التقومي التشخيصي والتكويين، فال            
ميكن تربير القفز عليه بدعوى طول املقررات واإلسراع يف استكماهلا ذلك أن أي تعلـم ال                
ميكن أن يكون راسخا إال إذا استند على مكتسبات ينبغي التأكد من حتصيلها عـن طريـق    

  .التقومي
الكتاب املدرسي ليس سوى فرضية لتـصريف       : التعامل اإلجيايب مع الكتاب املدرسي املقرر       . ي

املنهاج الرمسي، فال ينبغي التعامل معه على أنه املنهاج نفسه، بل هو جمـرد أداة مـساعدة،                 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

تستعمل عندما يتبني أن بعض مكوناته تستجيب خلصوصيات وحاجات املتعلمني، ينبغي إذن        
م التعامل مع الكتاب املدرسي على أنه منطلق ومنتهى، يتحول مبوجبه الـدرس إىل              أن ال يت  

إجناز متسلسل ملختلف التمارين واألنشطة املتضمنة يف الكتاب دون تـصرف أو اجتـهاد،              
ويتحول إىل بديل عن وضعيات حقيقية ووسائل وطرائق أكثر مالءمة، إن استعمال الكتاب             

  .علم أكثر مما خيدمهاملدرسي ذه الصورة يعوق الت
فاملطلوب من املعلمني االجتهاد يف استثماره وإثرائه بأنشطة متنوعـة تـستجيب حلاجـات              

  .املتعلمني وملتطلبات منوهم
  

نشطة املمارسة داخل فضاء املؤسسة واليت تتكامل مع األنشطة الفصلية بفضل           هي جمموع األ  
 حتقيـق  إىلدريس بالكفايات، وقد يشارك يف تأطريها متدخلون خمتلفون، كما أا تسعى  مقاربة الت 

أهداف املنهاج، وتعطي هامشا أكرب للمبادرات الفردية واجلماعية اليت تم أكثر بـالواقع احمللـي               
ـ          إىلواإلقليمي، باإلضافة    ا تتيح إمكانية مناولة املوضوعات واألحداث الراهنة، وتفتح اال  كو

  .للتعلم الذايت واملالئم خلصوصيات املتعلمني
... وتعد األنشطة املندجمة جماال خصبا للتجديد والتجريب التربوي ملقاربات وطرق وتقنيـات     

  .ميكن اعتمادها، عند ثبوت جناعتها يف املمارسة الفصلية


 
 التركيز على األبعاد التربوية لألنشطة ودورها يف تنمية الكفاءات املنشودة؛  
 مراعاة مستوى الفئات املستهدفة؛ 
 حتديد أهداف كل نشاط بوضوح؛ 
       لتلبية ...) ة والرياضية االجتماعية والثقافية والترفيهية، والفني   (التنوع والتوازن يف برجمة األنشطة

 حاجات واهتمامات املتعلمني؛
 اشراك املتعلم بكيفية نشيطة يف الربجمة واإلعداد والتنظيم؛ 
 اختيار الفضاء املناسب تفاديا ألي ضرر للمتعلم؛ 
 حتديد مسؤول أو مسؤولني عن كل نشاط؛ 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  اعتماد وسائل مادية ومالية مالئمة لألنشطة املزمع تنظيمها؛ 
  م             منح املتعلم مـع مـساعدمني حرية كافية الختيار األنشطة اليت تتناسب وميوهلم وقدرا

 وإرشادهم يف ذلك؛ 
 تثمني جمهودات املتعلمني وحفزهم على مزيد من البذل والعطاء؛ 
 ا تقومي األنشطة يف أفق تطويرها وجذب اهتمام مزيد من املتعلمني... 

 

 تنمية القيم واالجتاهات وامليول واملهارات وأساليب التفكري؛  
 متكني املتعلمني من بناء شخصيتهم معرفيا ووجدانيا؛ ا ومهاري 
 م وميوهلم وإمكانم؛ يمتكينهم من التعرف على ذواا 
 م؛م وميوهلم ومواهبهم وإشباع حاجاإظهار طاقا 
 بادرة واالبتكار لديهم؛ترسيخ حس امل 
  إعدادهم للحياة االجتماعية؛ 
 متكينهم من حسن تدبري أوقات الفراغ؛ 
 م؛م ومسؤولياإعدادهم للمواطنة املسؤولة وذلك بتعريفهم واجبا 
  حتسيسهم بأسس ومبادئ الدميقراطية وتعويدهم على ممارستها يف احلياة املدرسية؛ 
 يقود املتعلم زمالءه يف نواح ويتبعهم يف نواح أخرى؛تنمية مسة القيادة لديهم وذلك بأن  
              ا العمل وللـذوق ترسيخ السلوك السوي لديهم، والتصدي للسلوك املنايف للقوانني اجلاري

  ...العام


 
   
  :املبادئ املوجهة لبناء مناهج التكوين األساس  . أ
                املسامهة يف عملية اإلمناء املهين للمدرس ومهنته وحرفته وهويته املهنية والتركيز علـى دعـم

   احلديثة؛التقنياتمكتسباته املعرفية وتوظيفه؛ الناجع لتقنيات التنشيط والتواصل وكذلك 
 لمني على مقاربات بيداغوجية وتربوية متنوعة؛تكوين املع  
  تكوين املعلمني على القيم وأخالقيات املهنة؛  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

              رمسلة التجارب الناجحة السابقة يف جمال تكوين املدرسني واالحتفاظ بأجودهـا وتعديلـها
  وتكييفها، إن اقتضى األمر مع مستجدات التكوين وفق مدخل التمهني واملهننة؛

   

  اعتماد مقاربة جمزوءاتية هليكلة منهاج التكوين؛  
 اعتماد املقاربة بالكفايات املهنية كإطار منهاجي لبناء منهاج التكوين؛  
 ا؛تكوين معلم متبصر قادر على حتليل ومراجعة ممارسته املهنية وتعديل مسارا  
  التكوين على البحث التربوي؛  
 لتناوب مع التركيز على الوضعيات واألنشطة املهنية؛التكوين با  
 استثمار التكوين الذايت وتنويع فرص أجرأته.  

   
 ختطيط أنشطة التأهيل؛  
 ة التكوينية التأهيلية؛مرحلاعتماد الوضعيات املهنية أساسا للتخطيط العام لل 
  زوءات   ختطيط خمتلفيف عالقة بالوضـعيات  ) الرئيسة أوال مث الداعمة ثانيا فالتكميلية ثالثا    ( ا

 املهنية؛
        اية املرحلة الثانية لتقومي حتققختصيص املرحلة األوىل من الفترة التكوينية لتقومي مناء الكفاية، و

 الكفاية؛
    لتوفر على املوارد البشرية، والبنية ، وا)التعلم(التأهيل  /إيقاع التكوين : تيةالتوافق بني العناصر اآل

 .التحتية
   
 التدرج يف حتمل مسؤولية القسم، من التحمل اجلزئي إىل التحمل الكلي. 
  زوءاتاملهارات املهنية، الوضعيات املمهننة(التمفصل مع باقي مكونات ا (...  

   
    زوءات يف إطاريئ سـياق الوضـعيات املهنيـة، وتـضمن          تدبري ا سريورة ووفق هندسة 

 االنسجام والتفاعل البنائي بني ازوءات، الرامي إىل إمناء الكفايات وحتقيق ملمح التخرج؛
 متديد تدبري جمزوءات دعم التكوين األساس على طول الفترة التكوينية؛ 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

   
 

 ): التوجيهي/التموضعي/ التشخيصي ( التقومي القبلي-
رصـد متـثالت    : توجيهي، يتخذ أشكاال متعددة منها    / تستهل كل جمزوءة بتقومي تشخيصي    

وهو ضروري خاصة يف جمزوءة دعم التكوين األساس،        . التأهيل/املتدربني املتعلقة مبوضوع التكوين   
 : حيث يتضمن

 جردا للكفايات اخلاصة باملادة موضوع الدعم . 
 االئحة املعارف ومعارف الفعل ومعارف الكينونة املتعلقة . 
                أنشطة مقترحة لتقومي مدى التمكن من هذه الكفايات واملوارد مع املعايري واملؤشـرات الـيت

 . ستعتمد يف هذا التقومي
 :التقومي التكويين -

هلـدف  ا(تأهيلي تقومي ملدى مناء املهارة املهنيـة        /من املفترض أن يواكب كلَّ مقطع تكويين      
  .املستهدفة من خالل هذا املقطع) التكويين

وميكن أن يتخذ هذا التقومي أشكاال متعددة، من بينها وضعيات مستقلة تستهدف تقومي مدى              
  . مناء املهارة املهنية مصحوبة مبعايري ومؤشرات متعلقة ا

 : التقومي النهائي للمجزوءة -
 لدن املتدربني ومـن حتديـد إسـتراتيجية    ميكّن من حتديد مستوى مناء الكفاية املستهدفة من 

 : ملعاجلة التعثرات من خالل
                 ا مـع حتديـد اقتراح مناذج أنشطة لتقومي مدى متلك الكفاية املستهدفة ومن املوارد املتعلقة

 .املعايري واملؤشرات اليت ستعتمد يف هذا التقومي
 اإلحالة على مناذج من أنشطة الدعم واملعاجلة الداعمة للمجزوءة. 

 
  :أنواع وضعيات التقومي. أ

 إىل  -يف سياق تأهيل املتـدربني    -تنقسم أنشطة ووضعيات تقومي الكفايات املهنية ومواردها        
 : أربعة أصناف أساسا



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 حترير إجابة عن أسئلة أو تعليمات: اختبارات كتابية ... 
 تقدمي منتوج أمام جلنة ملناقشته: اختبارات شفوية . 
 تعليم مصغر، لعب أدوار: عيات ممهننةوض ... 
  أي أمام قسم يف    (ظروف طبيعية   حتمل مسؤولية التدبري الفعلي حلصة تعلم يف        : وضعيات مهنية

 ). مؤسسة التدريب
  :املعايري واملؤشرات: ب

) أو باملهـارة (تعبري عن صفة مثلى للمنتوج املنتظر بوجه عام، وهو مرتبط بالكفايـة            : املعيار
موضوع التقومي، وهو بالتايل مرتبط بصنف األنشطة اليت تتجلى فيها هذه الكفاية أو املهارة              املهنية  

، ومن أهم خاصيات املعايري أـا مالئمـة    ...)سالمة املوارد املستعملة، االنسجام، جودة العرض     (
 ).  معايري كحد أقصى٥(ألهداف التكوين، ومستقلة عن بعضها البعض، وقليلة العدد 

ومن أهم خاصيات   . تدقيق يفضي ألجرأة املعيار، وهو تعبري عن جتلية قابلة للمالحظة         : املؤشر
 . املؤشرات أا مرتبطة بوضعيات بعينها ختتلف باختالفها

 
إن تعليم اللغة العربية يف سياقها الثقايف واحلضاري للمتعلمني الناطقني بغريها، رهني جبـودة              

 جعلقطب الرحى، والنواة الصلبة هلذه العملية النبيلة، ولذلك وجب           يعدونتأهيل املعلمني، الذين    
 مرحلة أساسية ال ميكن     –أي التكوين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها         –هذه املرحلة   

االستغناء عنها أو جتاوزها حبلول ترقيعية من باب أنه ميكن أن يقوم ذه العملية كل متعلم له حظ                  
ة األكادميية، واملمارسة قمينة بإكسابه القدرات املطلوبة، وهذا كالم ال يستقيم، ألنـه ال              من املعرف 

يعقل يف زمن االحتراف والتأهيل حىت يف أبسط األمور، أن تبقى التربية والتعليم عملية يقوم ـا                  
  ...اهلواة، أو تكون مهنة من ال مهنة له

 تعىن بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها       وخالصة القول، وجب على اهليئات واملؤسسات اليت      
أن جتعل التكوين التأهيلي للمعلمني من أوىل أولوياا، بل لقد أصبح إنشاء مؤسسات متخصصة يف         

  .هذا اال أمرا ذا أولوية ال مندوحة عنه



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
  أمحد حسن حممد علي. د

اللغة العربية املساعد بكلية العلوم  ذأستا
 اإلسالمية، جامعة ألوداغ، تركيــا

 
هدفت الدراسة إىل حتديد املشكالت املتعلقة بتعليم اللغة العربية للدارسني األتراك يف كليات             

سابق العلوم اإلسالمية باجلامعات التركية  من أجل اقتراح حلول هلا، وتفرع عن اهلدف الرئيس ال              
 :األهداف الفرعية اآلتية

حتديد املشكالت املتعلقة مبناهج تدريس اللغة العربية على مستوى الـسنوات التحـضريية،                -١
  .وسنوات الدراسة التالية هلا

حتديد املشكالت املتعلقة بأسس اختيار املعلمني الذين يقومون بالتدريس يف هذه الكليـات،                -٢
  . تعليم العربيةباعتبارهم أهم ركيزة من ركائز

 . حتديد املشكالت املتعلقة بالطالب   -٣
متثلت أداة الدراسة يف استبانة حمكمة تضمنت ثالثة حماور، هدف كل منها إىل حتقيق هـدف     

وقد مت تطبيقها على عشرة من كليات العلوم اإلسالمية اخلاصة واحلكوميـة،            . من أهداف الدراسة  
  . باستخدام املنهج الوصفي التحليليحيث قام الباحث بتحليل حمتوى براجمها

 

هناك تباينات كبرية يف الرؤى واألهداف العامة لتدريس اللغة العربية باجلامعات التركية، مما                -١
  .انعكس على عناصر املناهج والربامج التدريسية املستخدمة يف تلك اجلامعات

تبعا لتوجهـات كـل     ) العرب واألتراك (أسس اختيار معلمي اللغة العربية      توجد فروق يف       -٢
  . جامعة، إال أن هناك بعض القواسم املشتركة فيما يتعلق بأسس اختيار املعلمني األتراك

متحورت مشكالت الدارسني األتراك يف ثالثة جوانب، أمهها كان يتعلق بضعف دافعيتـهم                -٣
 وبعضها كان بسبب ضعف أداء املعلمني، وبعضها تعلـق          حنو الدراسة بسبب سوء املناهج،    

  .مبشكالت خاصة ببيئات الطالب أنفسهم



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 

 يتعـارف أفـراد   واليت ، اللغة بأا جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معني          عرفت
رشـدي  . ( أجل حتقيق االتصال بـني بعـضهم وبعـض   من ،جمتمع ذي ثقافة معينة على دالالا    

 ، بني الشعوب  تواصل تفاعل و  ووسيلة ، أسلوب تعايش بني الناس    فهي ،)١٣٥ص ،١٩٨٦:طعيمة
 ،٢٠١٣:هاديـا كـاتيب   ( اليت تعمل على بناء األمة وحضارا ومحاية كياا          األوىل الوسيلة   وهي
 وجيمـع  ، الذي يربط به أبناءه فيوحد كلمتـهم    والرباط ، املستودع لتراث اتمع   ا أ كما ،)٢ص

  . اجلسر الذي تعرب عليه األجيال من املاضي إىل احلاضر واملستقبلوهي ا،فكريبينهم 
 اسـتوعبت  الـيت  ، يصدق على لغتنا العربية خاصـة فإنه ، صدق هذا على اللغات عامة     وإذا

 استوعبت ما نقل إليها من تراث األمم والشعوب ذات احلـضارة            كما اإلسالمي،التراثني العريب و  
 ما أسس احلـضارة     حقبة إىل البشرية يف     ونقلت ،واليونانية والرومانية واملصرية  القدمية؛ كالفارسية   

 إميـان  ،علي مـدكور  . (وسيقا يف العلوم والطبيعة والرياضيات والطب والفلك وامل       تقدموعوامل ال 
 اإلسالم حيث ارتبطت ب   القرآن أمهية اللغة العربية يف كوا لغة        وتتمثل). ١٤ص ،٢٠٠٦ ،هريدي
 اللغة الدينية جلميع املسلمني يف مجيع أحناء العامل سواء أكانوا يتكلمون العربية أم       فهي ريا،كب اارتباطً

 هناك ترمجة يف أي لغة ميكـن أن         وليست ، الكرمي يف أصله العريب    القرآن يتلون   وهم ،ال يتكلموا 
هـا   فالصلوات اخلمس ينبغي على كل مـسلم أن يؤدي         كذلك ، العريب صل عن األ  اتستخدم بديلً 

 كمـا  ،)٢٤ص ،١٩٧٨ :فتحي يونس( يقال عن بقية شعائر اإلميان والعبادات   ذا ه ومثل ،بالعربية
 كلغات رمسية ولغـات  ستخدم لغات ست تإحدى األمم املتحدة يف الدورة الثامنة والعشرين    داع

ـ    ولغات ، على إدخال اللغة العربية بني اللغات الرمسية       ٢٨ ينص القرار رقم     إذ ،عمل يت  العمـل ال
  ).Decision 28 the session: 1973, 149 (ة وفروعها الرئيسة اجلمعية العامتستخدم يف

 كبريا اهتماما وتلقى وتدرس تعلَّم لغة اليوم العربية اللغة أصبحت آنفًا، ذكرت اليت ولألسباب
ـ   بعـد اعتنـاقهم لـه        اإلسالم ارتبطت ثقافتها ب   اليت ، تركيا سيمايف كل بالد العامل ال        ديف عه

ـ ٩٣٢(القراخانيني   ، اختذ األتراك احلروف العربية يف كتابـة اللغـة التركيـة   حيث ،)م١٢١٢م 
 التركية  ة كانت اللغة الرمسية للدول    كما ، مكانة مرموقة يف حياة األتراك     القرآن لغة   ت احتل وبذلك

ة حـىت القـرن      العربية ذه املكان   غة الل تفظتوقد اح . يف األناضول وذلك حىت القرن الثاين عشر      
        يكن اهلدف املنشود من املدارس آنـذاك   ومل ا،الثالث عشر قبل أن حتل حملها اللغة الفارسية تدرجيي 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

حممـد  . (القـرآن  كان اهلدف ترسيخ التعليم الـديين بوسـاطة لغـة            بل ، اللغة نفسها  هوتعليم
  ). ٢٠٠٩:صوتشني
 عهـد  اخـر  أو يفاليت بدأت    الشرسة   التتريك محالت تركيا من    يف قاست اللغة العربية     وقد

 أتـاتورك  كمال مصطفى بيد تركيا مجهورية وقيام اخلالفة ايار بعد تواصلت مث العثمانية، اخلالفة
 العـريب،  باحلرف الالتيين   واستبدال القاموس من العربية الكلمات و يف حم  حماوالته وبدت ،م١٩٢٣

 تابع أتاتورك وفاة وبعد التركية، إىل   ربيةالع من األذان   وحتويل الكرمي القرآن تعليم حظر درجةإىل  
 عـشرة  مخـس  من أكثر   نفسهالطريق  - إينونو اجلمهورية عصمت    رئيس رأسهم على و -خلفاؤه

 تأثرا باللغة   اللغات ذلك فإن اللغة التركية من أكثر        كل رغم وعلى حزما، أكثر   بشكل ولكن سنة،
 مـن  تقـدير  أقـل على ) ئةأربعني يف امل (يقاربة  من املفردات العربي  ا هائلً عدداالعربية؛ ألن فيها    

  ).٢٠١٣:  سالمةوليد. (التركية املفردات جمموع
: مثـل  ، بتعليم اللغة العربيـة التركية يف العصر احلاضر فقد اهتمت العديد من املؤسسات       أما

 وأقسام ،)اإلهليات (اإلسالمية العلوم وكليات ،)طباءثانويات األئمة واخل  (مدارس األئمة واخلطباء    
 يف تدريـسها  ذلك إىل   ويضاف الترمجة، كليات عن فضلًا والتربية، اآلداب كليات يفاللغة العربية   

ومع اختالف عـدد دروس اللغـة       . اخلاصة واملدارس املتخصصة، والدورات احمللية، التعليم مراكز
 السبب و تركيا ه   اتفقت كل املؤسسات أن التعليم الديين يف       احلاضرالعربية ومستوياا يف املاضي و    

  ).١٩٥ص ،٢٠١٥: طاهر أيدين(الرئيس الداعي إىل تدريس اللغة العربية 
 يف سـيما  باللغـة العربيـة ال   ا متزايدتماما شهدت تركيا يف السنوات العشر األخرية اه      وقد

 لعربيـة  عن إضافة اللغة ا    لتركية أعلنت وزارة التعليم ا    ارساخلمس األخرية منها؛ فعلى مستوى املد     
 ،)م٢٠١٧- ٢٠١٦( من العـام الدراسـي       ابتداء االبتدائية، املناهج التعليمية لطالب املرحلة      إىل

: االبتدائية لكل من الصفوف     رية أن اللغة العربية ستدرس كإحدى اللغات األجنبية االختيا        موضحة
 س،الـساد  ،اخلـامس : ( عن تدريسها يف صفوف املرحلة املتوسطة      فضلًا ،)الرابع الثالث، اين،الث(

وعـزت احلكومـة    . »باء األئمة واخلط  مدارس« باسم   وفة املعر الثانوية واملدارس ،)الثامن السابع،
 ،دولـة يف العـامل    ) ٢٢(مليون شخص يف    ) ٣٥٠ (و اللغة العربية اليت ينطق ا حن      يةقرارها إىل أمه  

ـ        ثقافية إىل ما وصفتها بالدواعي التارخيية وال      إضافة . ة مـسلمة   اليت تستدعي تعلمهـا يف أي دول
  ). ٢٠١٥:يةاجلريدة الرمس(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اإلسـالمية  يف كليـات العلـوم    أساسية مادة   د فإن اللغة العربية تع    اجلامعات مستوى   وعلى
 النجاح  يشترط ، ملدة سنة كاملة تعرف بالسنة التحضريية      - يف معظمها  - تدرس حيث ،)اإلهليات(

ذه الكليات قبل مخس سـنوات      وقد كان عدد ه   . األوىلفيها كي ينتقل الطالب إىل دراسة السنة        
 ،٢٠١٥:إبـراهيم احلاللـشة   . (كليـة ) ٩٥ (جتـاوز  اليوم فقد    أما ،كلية يف عموم تركيا   ) ٢١(

  ). ١٢٧ص
 أـا  إال ومؤسساا التعليمية ركية الرغم من تلك اجلهود الكبرية اليت تبذهلا احلكومة الت    وعلى

 يتعلـق  اليت ،لعديد من املشكالت والتحدياتمل حتقق النتائج املرجوة يف تعليم اللغة العربية بسبب ا 
 اآلخـر بـالطالب     بعـضها  ويتعلق ، بعضها مبعلمي اللغة العربية    ويتعلق ،بعضها باملناهج التعليمية  

  .أنفسهم
 ،٢٠١٣:  أيـدين  طـاهر  ،يوسف دوغـان  ( ناحية مناهج تعليم العربية أكدت دراسة        فمن

 لكـن  البالد، خارج أُلف اآلخر عضهاوب تركيا، أن بعض الكتب واملناهج أعدت يف        على) ٤٧ص
 بني مقارنات إجراء األجنبية اللغات تدريس طرائق بدهيات من ألنه تأليفها، يف أُغفلت كثرية أمورا

 أكثـر  وجيعلها تعلمها، ذلك يسهل إذ املستهدفة؛ واللغة األم للغة املتشاة وغري املتشاة     اخلصائص
 شـعبان،  إبـراهيم ( أشـار    كما. تركيا يف العربية ةاللغ تدريس كتب منه خلت ما وهو خصوبة،
 ، عامـة بـصفة  اللغـات  تعليم لكتب الالزمة العلمية األسس خلت يف بنائها من   أاإىل  ) ٢٠١٣
 للطـالب  مناسـبة  بـرامج  إىل ماسة حاجة مثة كانت هلذا لتعليم األتراك بصفة خاصة؛ و  والالزمة
  ).١٩٨ص ،٢٠١٥: أيدينطاهر (األتراك

 املـؤهالت  تـوافر إىل عـدم    ) ٢٠١٣ ، أغلو عمر(ملعلمني فقد توصلت دراسة      ناحية ا  ومن
 الـيت  اإلهليات   كليات يف متخرجني معظمهم لكون العربية، اللغة مادة معلم لدى عموما الدراسية

 ،٢٠١٥ ،طـاهر أيـدين    (سـة أما درا . ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس ختصصها من ليس
ـ      مـد معظم طرائق املعلمني يف التدريس تعت     فقد أكدت على أن     ) ص١٩٨  و علـى طريقـة النح

 تـتلخص مهمتـهم يف      حيث والكتابة، الكالم   على الطالب أدى إىل ضعف قدرة      وهذا والترمجة؛
 أن يهمـه  ال فاملعلم احلفظ، طريق   عن األساسية والقواعد والصرف و تعليم النح  يفمعظم األحيان   

 ويعللـون  والـصرفية؛  النحوية القواعد تعليم هو يهمه ما   ولكن حقيقتها، على اللغة الطالب يتعلم
 يستخدمون املعلمني بعض يزال الويضاف إىل ما سبق أنه      . والسنة القرآن فهم يف يساعد أنه ذلك



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 ،٢٠٠٢:أمحـد الـدياب   . (اللغـة  إكساب عملية يف كثريا تساعد ال اليت البدائية التقومي أساليب
  ).١٠٤ص

إىل أن ) ٤٤ص ،٢٠١٣ وآخـر،  ،يوسف دوغان (أشارت دراسة    ناحية الدارسني فقد     ومن 
 تدريس أهداف أحد وإن األم، للغته معرفته بقدر األخرى الدراسية مواده يفهم أن   يستطيعالطالب  
 املقارنة له ليتسىن األخرى؛ اللغات قواعد استيعاب من متكينه هو األم اللغة إطار يف القواعد الطالب

 تركيـا  يف العربيـة  اللغـة  تدريس يف الفشل أسباب أحد أن سبق مما فهمون األم، لغته وبني بينها
أمحـد  ( كـشفت دراسـة      اكم. كاٍف بشكل التركية اللغة بقواعد التركي الطالب إملام هوعدم
 البيـت،  يف طالـم  من ضعف اجتهاد     يشكون املعلمني من كثرياأن  ) ١٢٣ص ،٢٠٠٢:الدياب

 ألسـباب   وإما ، الترفيه احلديثة  ووسائل ،املرحلة العمرية :  الذي يرجع إما ألسباب ذاتية مثل      األمر
 ،٢٠١١ ،كـارم اخلـويل  (وأرجعت دراسة   .  ما تتعلق بالبيئة األسرية واالجتماعية     غالباموضوعية  

 لذلك فهم   ونتيجة ، اللغة العربية  تعلم و الطالب حن  ة إىل ضعف دافعي   ني الدارس مشكالت) ١٨٧ص
 . التعلم و حناجتهادا أو تماماال يبدون اه

 ليـات  الباحث من اخنفاض مستوى دارسي اللغة العربية يف ك         ظه إىل ما سبق ما حل     ويضاف
 الـذي   األمر ، بعض التجارب يف بعض الكليات     باستثناء ، بصفة عامة  »اإلهليات« اإلسالميةالعلوم  

 ليـات  شـيوعها بـني ك     ومدى ،دفع الباحث إىل البحث عن األسباب الرئيسة هلذه املشكالت        
  . أجل اقتراح حلول هلامن ، يف تركيا»هلياتاإل«

 
 انطالقًـا  على املستويني احمللي والعاملي      كبريا تماما تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اه      شهد

 عن مكانتها اخلاصـة     فضلًا ،مليون نسمة ) ٤٢٢(من مكانتها اليت حتظى ا؛ إذ يتحدثها أكثر من          
مـن  )  ٢٣( تفوق   بنسبة ،مليار نسمة ) ١,٦٢( أحناء العامل الذين بلغ تعدادهم       لدى املسلمني يف  

 يف العـامل  ا العشر لغات األكثر استعمالً    نيب من   ا أا تعد يف املرتبة اخلامسة عاملي      كما ، العامل سكان
  ). ١٠/٠٣/٢٠١٦تاريخ الدخول(حبسب ويكيبيديا املوسوعة احلرة 

 رأسها تركيا   وعلى ، هلذه األمهية فقد سعت دول العامل إىل تعليم اللغة العربية يف بالدها            ونظرا
 إىل ذلك سياسـات     ويضاف ،رب العصور  ع ا وتارخيي ا وثقافي ا ديني االيت ارتبطت باللغة العربية ارتباطً    

 الـدول  مجيـع  من العرب املواطنني وإقبال ،االنفتاح اليت تبنتها احلكومة التركية على العامل العريب       
 العربيـة،  باللغـة  التعليمية يف تركيا إىل االهتمام       ملؤسسات دفع ا  ما وهو تركيا، زيارة على العربية



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 بعد أن كان    م٢٠١٤ عام)  مدرسة ٨٥٤( عددها   بلغ اليت  اليت تدرس اللغة العربية    ملدارس ا فأنشئت
  .م٢٠٠٥)  مدرسة٤٥٣(

 أن العديد من الدراسات قـد       إال ة، اهتمام املؤسسات التعليمية بتعليم اللغة العربي      رغم وعلى
توصلت إىل عدد من املشكالت اليت تعوق تعليم اللغة العربية بتركيا؛ منها ما يتعلق بالقـصور يف                 

 مـا   ومنـها  ،)٢٠١٥:طاهر أيدين  (،)٢٠١٣ شعبان،إبراهيم   (نيج املقدمة للدارس  الكتب واملناه 
أمحـد  ) (٢٠١٥:طاهر خـان أيـدين    ) (م٢٠١٣ ، أغلو عمر. (يتعلق باملعلمني وطرائق تدريسهم   

 ،يوسف دوغان  (التعلم و ما يتعلق بالطالب أنفسهم وضعف دافعيتهم حن       ومنها ،)م٢٠٠٢: الدياب
  ).٢٠٠٢ :أمحد الدياب) (٢٠١٣:وآخر

 سبق تربز أمهية البحث احلايل يف ضرورة حتديد مشكالت تعليم اللغة العربية يف              ما على   وبناء
  . اقتراح حلول مناسبة وواقعية تناسب اتمع التركيدف ،»اإلهليات «اإلسالميةكليات العلوم 

 
 وخاصة ، يف تعليم اللغة العربية     الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة التركية ومؤسساا        على

 مل تؤت مثارها املرجـوة؛ ألـا        اجلهود أن نتائج تلك     إال »اإلهليات« اإلسالمية العلوم   لياتيف ك 
 مـا  ومنها ، ما يتعلق باملعلمنيومنها ،تواجه العديد من املشكالت؛ منها ما يتعلق باملناهج الدراسية     

  .ميتعلق بالطالب أنفسه
 :ية األسئلة اآلتن هذه الدراسة يف اإلجابة عمشكلةددت  على ذلك فقد حتوبناء

   ما مناهج تعليم اللغة العربية يف تلك الكليات؟ -١
   يف هذه الكليات؟ريس املعلمني الذين يقومون بالتديار ما أسس اخت-٢
   اخلاصة بالطالب؟شكالت ما امل-٣
  ما احللول املقترحة؟-٤

 
  : تية اخلطوات اآل هذا الدراسة يف تسري

 »اإلهليـات « اإلسـالمية  يف كليـات العلـوم       ربية بتعليم اللغة الع   ةحتديد املشكالت املتعلق     -١
  :ية للخطوات اآلتا خالل بناء استبانة؛ ويتم ذلك تبعمن ،باجلامعات التركية

 سيماال   العربية واألجنبية اليت اهتمت بتقومي برامج تعليم اللغة العربية           تمسح الدراسا    -أ
 .يف تركيا



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 مقابلة عدد من املتخصصني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها؛ لالستفادة من آرائهم              -ب
  .يف بناء االستبانة

 علـى   ضها عر يتم ، تصنيف ما مت الوصول إليه يف اخلطوتني السابقتني يف استبانة مبدئية           - ج
  .لنهائيبعض اخلرباء دف الوصول إىل شكلها ا

  . االستبانة على جمموعة من احملكمني يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها عرض- د
  . تعديل االستبانة يف ضوء نصائح احملكمني-هـ

  .لالستبانة الوصول إىل الشكل النهائي -و
 ذلـك مـن     ويتم ، الختالف اجلامعات  ا االستبانة تبع  حماور الفروق يف نتائج تطبيق      حتديد   -٢

  :خالل
  .جلامعات اليت سيتم تقومي براجمها اختيار ا-أ

  . على حدةة تطبيق االستبانة على كل جامع-ب
  . رصد النتائج وحتليلها وتفسريها   -٣

 
  : تتحدد هذه الدراسة باحلدود اآلتية

 »اإلهليـات « اإلسالمية على عشر من كليات العلوم حلالية ااسةمت تطبيق الدر: حدود مكانية    -١
 -جومـشهانة - مرمـرة  -ألوداغ: (»YÖK« تابعة لوزارة التعليم العايل      نها م عتس ،بتركيا

 إىل جامعة   إضافة ،) دبلمنار - غريسون - باموق قلعة  - ماردين آرتوقلو  - تراكيا -يوزجني يل 
  . عربيةاليت تدرس املواد العربية والشرعية باللغة ال) اصةالسلطان حممد الفاتح الوقفية اخل(

  ). م٢٠١٦- ٢٠١٥( الدراسي متطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي من العامت : حدود زمانية   -٢
  : البحث احلايل علىتصريق:  موضوعيةحدود   -٣

 الكتب  لىمن حيث التعرف ع   : »اإلهليات «اإلسالمية املناهج التعليمية بكليات العلوم      - أ 
 ،لتدريـسية  ساعاا ا عدد على   والتعرف ،والسالسل التعليمية املستخدمة يف اجلامعات    

 هـذه الكتـب مـن       كفايات مدى   وكذلك لم، لتحقيق أهداف التع   كفاياا ومدى
  .تقومي طرائق الوأيضا ، حباجات الدارسنيووفائهااملهارات اللغوية 

 العرب، و األتراكمن حيث عدد املعلمني     : »اإلهليات «اإلسالمية العلوم   ليات معلمي ك  -ب



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 اليت حيصلون   ريبية التد والدورات ،تدريسهم وطرائق ، التحاقهم مبهنة التدريس   وشروط
  .عليها

 ومن حيث مشكالم املتعلقة بدافعيتهم حن   : »اإلهليات «اإلسالمية دارسي كليات العلوم     -ج
 وكـذلك  ، التعليمية بالوسائل وأيضا ، بالكتب الدراسية  واملتعلقة ، اللغة العربية  دراسة

  .بالبيئة احمليطة
 

 ليـات ة املنهج الوصفي التحليلي يف حتديد مشكالت تعليم اللغة العربية بك    استخدمت الدراس 
 الوصول  دف ، خالل إعداد استبانة مبدئية يتم حتكيمها      من ، بتركيا »اإلهليات« اإلسالميةالعلوم  

  . النتائج وتفسريهاواستخراج ا، بياناا إحصائيوحتليل ، أجل تطبيقهامن ،إىل شكلها النهائي
 

هي الكليات اليت تدرس العلوم الدينية واللغة العربية يف اجلامعـات           : اإلسالمية العلوم   كليات
 الدراسة ـا    مدة ،» الدين أصول« و »الشريعة«و ،»اإلهليات«:  بأمساء عدة مثل   وتعرف التركية،

 وتعـرف  ، العربية فقـط   للغة منها معظم األحيان ا    األوىل السنة الطالب يف    يدرس ،مخس سنوات 
 ن م وبعضا ة، يف السنوات األربع التالية املواد الديني      ويدرسون ،»التمهيدية« أو »التحضريية« سنةبال

  .فروع اللغة العربية
 

  :تية أمهية الدراسة يف النقاط اآلتربز
 ةلول علمي  أجل اقتراح ح   من ، اللغة العربية باجلامعات التركية    م املشكالت املتعلقة بتعلي   إبراز   -١

  .اوعملية هل
 يف تقومي برامج تعليم العربية للنـاطقني  املسؤولنيتقدمي بعض األدوات اليت تساعد الباحثني و         -٢

  .بغريها
 تلـيب حاجـات   أخـرى  راسـات إثراء اال بدراسة تقوميية ميكن االسترشاد ا يف بناء د      -٣

  .اجلامعات املعنية بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

  
 

 وسياسـية  وثقافيـة،  ينية، التركي بني أهداف د    اتمع أهداف تعلم اللغة العربية يف       تعددت
  :كاآليت ،اقتصادية

  

ليهود واملسيحيني   اجلزء الباقي فيتكون من ا     أما ، سكان تركيا  نم)  ٩٦( يشكل املسلمون   
ولـذا  ). ١٢/٠٣/٢٠١٦لـدخول  ا تاريخ احلرة، املوسوعة   يبيدياويك (حبسب ، مذاهبهم ختلفمب

 -الـدين  هذا كتاب أن وأمهها العربية، اللغة تعلّم على األترك ض حت اليت العوامل ول أ هو اإلسالم
 نـزل  اليت   بلغته وفهمه القرآن قراءة يريدون   فَهم ، العربية باللغة وجلّ عز اهللا أنزله   - الكرمي القرآن

 متارس أغلب الـشعائر     وال ،)١٩٣ص ،٢٠١٥ ،حممد سليم  (وإجيازه ببالغته   معجزاته وإدراك ا،
 األصلية، مصادره من   يكون الدين تعلم   وكذلك ،الدينية كاألذان واإلقامة وشعائر احلج إال بالعربية      

 وهومـا  ، الديين وليس تعليم اللغات    يمتعل يندرج حتت ال   لعربية تعليم اللغة ا   رون فاألتراك ي  ولذلك
  .يفسر مكانة اللغة العربية اليت حتظى ا يف جمتمعهم

  : 
 و تـدع  مث ومـن  أخرى، لغة تعلمه هو باملثقف الشخص   وصف أسباب أهم من أن شك ال
:  مثـل  الثقافية طةاألنش يف ومشاطرم   الناس مشاركة هنا اهلدف إذ العربية؛   اللغة تعلم إىل   احلاجة

 جهة  ومن ،)١٩٤ص ،٢٠١٥ ،طاهر خان أيدين  . (إخل...  الرياضية واألنشطة والندوات املؤمترات
 التارخيية التطورات من   كثريا حتوي وكتب وثائق على التركي   للشعب الثقايف التاريخ يعتمد أخرى

 الوثـائق  وهـذه  اليوم، حىت العثمانية الدولة زمن   منذ املوروثة واالقتصادية واالجتماعية   والسياسية
 العربيـة؛   لـتعلم  اجلهود كل بذل األتراك    ولذا العربية، باللغة أو العربية   باحلروف مكتوبة والكتب

  ).١٩٤ص ،٢٠١٥ ،حممد سليم. (واحلاضر املاضي بني جسر كانة مبهي اليت الكتب هذه لينقلوا
   : 

 وإقبـال  ، السنوات األخرية  يف التركية احلكومة تبنتها اليت العريب العامل على االنفتاح سياسة
 إىل  ماسة احلاجة وأصبحت العربية، باللغة األتراك اهتمام من زاد تركيا زيارة على العرباملواطنني  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

ـ ( وغريهـا    اإلعالميـة  و واالقتـصادية  الدبلوماسية ااالت مجيع يف العربية اللغة جييد من  دولي
  ).٢٠١٣:سالمة

 يف ثـورات    متثـل  ، اللغة العربية  حياة يف   ا جديد ا والعاملية واقع  لية فرضت املتغريات الدو   ماك
 املهاجرين العـرب إىل الـدول        ماليني ونزوح ، العريب اليت ألقت بظالهلا على اتمع العاملي       ربيعال

 وإىل ا،الغربية عموم  الجئًا) ٢,١٣٨,٩٩٩( وحدها   ضيف اليت تست  ا تركيا خصوص حبسب   سوري 
 الذي ترتب عليه رغبة     األمر). ١٣/٠٢/٢٠١٦ الدخول   تاريخ احلرة،ويكيبيديا املوسوعة    (اءإحص

 منـها  ي يف اجلانب الـشفه سيما العربية ال  للغة التواصل مع هؤالء املهاجرين با     الشعب التركي يف  
 الرمسيـة   أغلب مواقف احلياة اليومية كالبيع والـشراء واملعـامالت     إن إذ ،)االستماع والتحدث (

  .تتطلب مهارات االتصال باللغة العربية
  
 من قليل غري عددا تركيا   داخل األتراك من ا للناطقني العربية   اللغة أتاحت   احلاضر يومنا يف

 للعمـل  رحبا ا جمالً التركية جلامعات ا يف العربية اللغة   أقسام خرجيو جيد املثال سبيل   فعلى الوظائف،
 الوثـائق  ودار والسياحة الترمجة مكاتب   ويف الدين، علوم كليات ويف ، واخلطباء األئمة ثانويات يف

 هذا يف وقدرات على شهادة    للحصول فيسعى ذلك يدرك التركيوالشباب  . إخل... الوزارةلرئاسة  
حت  أصـب  العربية التركية التجارة صعيدوعلى  .  املرادة الوظيفة على احلصول له يتسىن حىت   اال

 اللغة تقدم وذا العرب، مع التجاري   التبادل جناح يف مهما أساسا العربية للغة املترمجني إىل   احلاجة
.  األيـام ذه هيف يزداد عليها   اإلقبال جند لذلك املادي؛ الصعيد   على هائلة إمكانيات لألتراكالعربية  

  ).١٩٣ص ،٢٠١٥:حممد سليم بك(
 

:  بأمساء عدة مثل   وتعرف التركية، العربية يف اجلامعات     غة كليات تدرس العلوم الدينية والل     هي
 الطـالب يف    يـدرس  ت، الدراسة ا مخس سنوا    مدة ،» الدين أصول« و »الشريعة« و »اإلهليات«

من قـراءة وقواعـد      معظم األحيان فروع اللغة العربية       يف »التمهيدية أو التحضريية« األوىلالسنة  
- ٢٤( بـني    يتراوح حيث ،ويتباين عدد حصص بالسنة التحضريية بني كليات اإلهليات       . ثةوحماد
 التاليـة   ع التحضريية يدرس الطالب يف السنوات األرب      السنةوبعد اجتياز   . حصة يف األسبوع  ) ٣٠

 . من فروع اللغة العربيةوبعضا ،املواد الدينية



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

م ١٩٦٠-١٩٥٩ من العام الدراسي     وبدًءا ،م١٩٤٩ يف أنقرة     كليات اإلهليات  أوىل افتتحت
 الطالب املتخرجني يف ثانويـات  بل كانت تستقاليت اإلسالمية،مت افتتاح جمموعة من املعاهد العالية     

 الدراسة فيها تستمر ألربع سنوات حولت إىل مخس         وكانت ،)شرعيةالثانويات ال (األئمة واخلطباء   
 أن  النظـام  ما لبث هذا     مث ، لتعلم اللغة العربية   األوىلختصص السنة    أن   على ،م١٩٨١ قالببعد ان 

 استقر  مث ، األربع لدراسية السنة التحضريية وتوزعت مواد اللغة العربية على السنوات ا         يت فألغ ريتغ
م ١٩٨٣وكانت سـنة    . الكلية لرغبة   االنظام التعليمي على أن يكون اعتماد السنة التحضريية وفقً        

خ كليات اإلهليات؛ إذ صدر فيها قرار بتحويل هذه املعاهد العالية إىل كليات تلحق              مفصلية يف تاري  
 ). ٢٠١٥:حممد يالر. (باجلامعات املوجودة يف مدا

حممـد  ) (٢٠١٥ ،إبـراهيم احلاللـشة   ) (٢٠١٣ شـعبان، إبراهيم  ( أكدت دراسات    وقد
 ، يف اجلامعات التركية   سالميةاإل يف عدد كليات العلوم      ا ملحوظً اعلى أن هناك تزايد   ) ٢٠١٥:يالر

  : طالا يف السنوات اخلمس األخريةوأعداد ، اآليت يوضح أعدادهاواجلدول


 
   
 ٦٧٣٠ ٢٥ م٢٠٠٩
 ٩١٥٥ ٢٥ م٢٠١٠
 ١٠٤٥٠ ٣٣ م٢٠١١
 ١٢٧٩٦ ٤٤ م٢٠١٢

 ١٥١٠٠ ا تقريب٩٥ م٢٠١٤-٢٠١٣
 ، من اجلدول السابق ازدياد أعداد الكليات والطالب امللتحقني ا بـشكل ملحـوظ             نلحظ

 يف  والـشرعية  العربية العلوم   يف تدرسان مناهجها كاملة     اإلسالمية األقل كليتان للعلوم     ى عل فهناك
جامعـة مـاردين   (و) السلطان حممد الفـاتح الوقفيـة  جامعة (كل سنوات الدراسة باللغة العربية   

 كليات تقيم امتحانات يسافر الناجحون فيها إىل العامل العريب لقضاء فصل دراسـي      ومثة ،)وآرتوقل
  . ملكا

  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 الفـصول  نظام   تتخذ اإلسالمية العلوم كليات   أنإىل  ) ٢٠١٣: وليد سالمة ( دراسة   أشارت
 احلـايل  وضـعها  يف اإلهليات كليات وحتتوي دراسيني، فصلني السنة إىل    وتنقسم للدراسة، أساسا

  :كاآليت العليا الدراسات مستوى يف علمية أقسام أربعة على
 واحلـديث،  ،التفـسري : (علـى يـشتمل  ): اإلسالميةالدراسات األساسية   (أو العلوم   قسم   -١

 اـا، وآد العربيـة  واللغـة  والتصوف، ،»العقيدة« والكالم ،»اإلسالمي الفقه« والشريعة
  ).وتارخيها اإلسالمية والفرق واملذاهب

 اإلسالمية، والفلسفة الدينية، والعلومالفلسفة  : (ويشتمل على : الدينية والعلوم الفلسفةقسم     -٢
 الفلـسفة،  وتـاريخ  الديين، النفس وعلم الديين، االجتماع وعلم اإلسالمية، الدينية والتربية
  ).األديان وتاريخ

 التركـي  األدب وتـاريخ  اإلسالمي،التاريخ  : (يشتمل على : وفنونه المياإلس التاريخقسم     -٣
  ).اإلسالمية التركية الفنون وتاريخ اإلسالمي،

  . األخالقية واملعرفة الدينية الثقافة تربية قسم   -٤
 

 التركية؛ ميكن تقـسيمها إىل أربعـة       امعاتجل مشكالت عديدة يف ا    العربية اللغة تعليم يواجه
يتصل مبعلمـي اللغـة     : الثاين. يتعلق باملناهج والكتب الدراسية والوسائل التعليمية     : األولأقسام؛  

 ودوافعهـم   العربية اللغةيتعلق بالطالب من حيث نظرم جتاه       : الثالث. العربية وأساليب تدريسهم  
املشكالت النامجة عـن    : الرابع.  جيد بشكل األم اللغة دبقواع درايتهم عدم   وانعكاس وتعلمها،حن

 التركيـة  إىل اللغة العربية اللغة من املقتبسة الكلمات تولده وما ،التقابل بني اللغتني العربية والتركية   
  :وتفصيل ذلك فيما يأيت.  أخطاءمن

  
 للطـالب  بالعربيـة  املؤلفة الكتب قلة إىل) ٨٨ص ،٢٠٠٢:  الدياب أمحد( دراسة   أشارت

 أن تؤلف من قبل أساتذة أتراك ألـم         جيب حني أنه    يف ، معظم الكتب ألفها العرب    وأن األتراك،
 على أن كتـب  فأكدت ،)١٩٨ص ،٢٠١٥:طاهر خان أيدين(أما دراسة   . أعلم خبصائص طالم  

 تركيا، أعد بعضها يف     حيث يدة،عات عد  حتتاج إىل مراج   - قلتها لىع-تركيا يف العربية اللغةتعليم  
 تـدريس  طرائق بدهيات فمن تأليفها، يف أُغفلت كثريا أمورا لكن خارجها، أُلف اآلخر وبعضها



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 واللغـة  األم للغـة  املتـشاة  وغري املتشاة اخلصائص بني مقارنات إجراء احلديثة األجنبية اللغة
 مـا  ووه.  والتركية العربية بني املتشاة وضوعاتامل يف   سيما ال تعلمها، ذلك يسهل إذ املستهدفة؛

  .تركيا يف العربية اللغة تدريس كتب هذه منه خلت
 عدم تكامـل املنـاهج      أن إىل) ٢٥٣ص ،٢٠١٥:علي عبد الواحد  ( أشار   أخرى هة ج ومن 

 الكليات تـدرس سلـسلة      فبعض عربية، جديدة يف تعلمهم ال    صعوبةاملقررة على الطالب يشكل     
 األمر ؛ لالستماع واحملادثة  وثالثة ، ثانية للقراءة والكتابة   وسلسلة ،د النحوية والصرفية  خاصة بالقواع 

 يشعرون بأن اللغة    ا عندم خاصة ، على تعلمهم  ا ينعكس سلب  وهوما ، من شأنه إرباك الدارسني    الذي
 ن،شـعبا إبـراهيم   (دراسة وأضافت.  ال ميكن اإلحاطة ا  وأنه ، غري متكاملة  فصلةالعربية علوم من  

 لألتراك العربية تعليم يف الالزمة العلمية األسس على حتتوي ال معظمها يف الكتب هذه أن) ٢٠١٣
  .األتراك للطالب مناسبة برامج إىل ماسة حاجة مثة كانت مث ومن خاصة، بصفة

 األدوات كفايـة  التقنية فإن تدريس العربية يعاين من عدم       إلمكانيات الوسائط التعليمية وا   أما
 تعليم خمتربات يئة وعدم واحلكايات، واالت الكتب مثل العربية اللغة تعلم يف والبصرية   ةالدراسي

 ). ٢٠١٣ لو،عمر أغ) (١٩٨ص ،٢٠١٥: أيدينخانطاهر . (كاٍف بشكل اللغة
  

 شريعةال كليات يف العربية معلمي أن) ١١٦-١٠٤ص ،٢٠٠٢: يابأمحد الد ( دراسة   أكدت
 النحـو  يعتمـدون علـى      فهم ، العربية تعليم يف القدمي منذ املتبقية اآلثار ببعض حيتفظون زالوا ما

 علـى  اللغـة  الطالـب  يـتعلم  أن يهمه ال واملعلم احلفظ، عملية يف األساسية والقواعد والصرف
 القـرآن  فهم يف يساعد بأنه ذلك ويعللون والصرفية، النحوية القواعد تعليم هو يهمه وما حقيقتها،

 على حىت ثقيلة تكون تكاد الشريعة كلية لطالب تعطى اليت والصرفية النحوية املسائلإن  . والسنة
 املدرسني بعض أن توصلت إليها الدراسة نفسها      يتومن النتائج ال  . العرب من العريب األدب طالب

 الطـرق  يـستخدم ل   يزا ال اآلخر وبعضهم قبل، من ا   يسمع ومل العربية تدريس طرق   يعرفون ال
 والتقـدم،  للحركـة  قابلة الذي من شأنه جعل العربية جامدة غري         األمر ، كاإللقاء والترمجة  القدمية
  .التعليمية العملية مركز املعلم من وجتعل

 يف الـشائعة  الطريقـة  أن على) ١٩٨ص ،٢٠١٥ ، أمحد ضوينامدحم( أكدت دراسة   كذلك
 وهـو  والكتابة، الكالم على الطالب قدرة عدم إىل هذا وأدى والترمجة، النحو طريقة هيالتدريس  



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 أغلبـه  يتم الدروس إلقاء يزال وال. عديدة ملشكالت يتعرض تركيا يف العربية اللغة تعليم جعل ما
 ذاتـه   األمـر . األكادميي والتعلم الصحيح اإلكساب بني االنفصال يعمق مما وهذا التركية، باللغة

 بـل  ،)٢٠١٣ ،عمر أغلـو  (و) ١٨٧ ،٢٠١١ ،فاروق اخلويل  كارم(أشارت إليه دراسة كل من      
 أن يستطيع وال ، يفهم العربية بالقدر املطلوب    ال نفسه العربية اللغة مادة مدرس كان أنه إذا    أضافتا

. العربية طالبه   يعلم أن منه ينتظر فكيف العربية، لشرح وسيطة لغة ويستخدم ، بشكل جيد  يتحدث
 حقـي حممـد  . ( العربيـة مناهج لتدريس املتمكنني املدرسني نم كاٍف عدد وجود عن عدم  افضلً

  ).٢٠٠٩:صوتشني
 بلد أي يف ميكثوا مل   العربية اللغة مدرسيأن  ) ص١٩٨ ،٢٠١٥: يدين خان أ  طاهر( وأضاف  

 منـهم  كثري عند شديدا إمهالًا يلقى جانب وهو ا، الناطقني مع العربية من تعلموه ما لتطبيق عريب
 االعتمـاد  طريق عن بالتدريس   يقومون أن الكثريين    كما أجنبية، أي لغة    لتعلم مهمة وسيلة بوصفه
  .للطالب إشراك أدىن غري ومن الكتاب، على الكامل
  

 ،٢٠١٣:وآخـر  ،يوسف دوغـان  ( املشكالت املتعلقة بالطالب تذكر لنا دراسة        تناول قبل
 يـستمعون  عندما العربية باللغة احلديث يفهمون ال الطالب من) ٦٠ (من يقرب ما أن) ٣٩ص

 االسـتماع  ناحية من بالغ باهتمام حيظى ال العربية اللغة تدريس أن على النتيجة هذه وتدل إليها،
 يـستطيعون  ال   الطالب من) ٨٠ (من يقرب ما أن   تؤكد ذاته للبحث   األخرى والنتائج. والفهم
 مـا  أن عـن  فضلًا العملية، باحملادثة االهتمام عدم   على يدل   ما وهو العربية، باللغة احملادثة ممارسة
 احلقائق ذهبهو. العربية باللغة آرائهم كتابة استطاعتهم عدم أكدوا الطالب من)  ٧٠ (من يقرب
 احلد إىل   الوصول تضمن اليت للغايات حمققة غري زالت ما العربية اللغة تعليم أساليب أن على نستدل
  .م التعليهذا من األدىن

 وإذا كنا قد أسلفنا احلديث عن املشكالت اخلاصة بطرائق تدريس املعلمني فال بد من حتديد               
ـ    ( حددت دراسة    حيث ،املشكالت اخلاصة بالطالب   ) ١٨٧ص ،٢٠١١ ويل،كارم فـاروق اخل

 تعلـم  إىل   الـدافع  لديهم وليس وحتصيلها، القواعد فهم يف جيتهدون ال الطالب يف أم     مشكالت
فقد أرجـع   ) ١٩٨ص ،٢٠١٥: طاهر خان أيدين  (أما  . الصف يف يدرسونه مبا تفونويك العربية،
 يتسبب يف عدم قـدرم علـى        ما وهو ، إىل عدم إتقان الطالب األتراك قواعد لغتهم األم        ةاملشكل



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

أرجع مشكالت الطالب إىل    ) ٢٥٢ص ،٢٠١٥: الواحدعلي عبد (ولكن  . تعلم العربية وقواعدها  
 املرحلة العمرية اليت ميـرون  نتيجة أو ،نتيجة اعتماد املعلمني على التلقني بامللل   شعورهم أوكسلهم  

 الـيت  املـشكالت  بني من   أنهإىل  ) ١٩٩ص ،٢٠١٥: طاهر خان أيدين  (كما أشارت دراسة    . ا
 عـن نقـص     فضلًا ، التعلم صعبة لغة أا العربية للغة الطالب رؤية العربية اللغة تدريس يف تواجه
 . العربية اللغة ةبأمهي لديهم الوعي

  
 الـشمالية  السامية اللغات شعبة من العربية فاللغة جذريهما، يف خمتلفتان والتركية العربية اللغة

 فروق وجود عند عجب فال. األلطائية األورال لغات شعبة ىل إ التركية اللغة تنتمي حني يف الغربية،
  :يأيت هذه الفروق على سبيل املثال ال احلصر ما ومن اجلذرين، الختالف بينهما بنيوية

  
 وواحـد  صائتة، حروف مثانية منها حرفًا؛ وعشرين تسعة من تتكون أجبدية هلا التركية اللغة
 مـن  يتكون خمتلفًا، صوتيا نظاما العربية اللغة متتلك ذلك من قيض الن وعلى صامتا، حرفًا وعشرون

 اللغـة  يف الـصائتة  الثمانية احلروف وتصدر. أساسية حركات وثالث صامتا حرفًا وعشرين مثانية
 نطقهـا  وحتقـق  الصامتة، احلروف يف تؤثر حيث الفم، جوف يف مانع أي ضرب غري من التركية
 نطـق  توفر حتتها أو لكلماتا فوق توضع اليت العربية اللغة   حركات فإن ذلك مقابل ويف ا،تهوقراء

 ،ء:(هـي  التركية اللغة يف يقابلها ما يوجد ال اليت   العربية اللغةوأصوات  . صحيح بشكل الكلمات
  ).٤٢ص ،٢٠١٣:وآخر ،يوسف دوغان). (و ق، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ذ، خ، ح، ث،

  

 فمـن  التركيـة  اللغة يف أما اليسار، إىل   اليمني من وتقرأ تكتب العربية اللغة يف الكلمات إن
 غالبا خمتلفة وتكتب األحيان، من كثري يف متصلة العربية احلروف تكتب   وأيضا اليمني،اليسار إىل   

 كـبري  حـرف  بني العربية اللغة كتابة يف التفريق عدم عن   فضلًا وايتها، ووسطها الكلمة بداية يف
  ).١٩٦ص ،٢٠١٥: يناهر خان أيدط. ( يف اللغة التركية فخالف ذلكأما ،وصغري

   
 إليهـا  تضاف حيث منها، االشتقاق أو التصريف عند التركية اللغة يف الكلمة بنية ختتلف ال
 تستبدل الكلمة بنية يف العربية فحروف     أما إلصاقية، ألا لغة    االشتقاق يف الكلمات آخر يف لواحق



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ).٤٢ص ،٢٠١٣:وآخر ،يوسف دوغان. (تصريفية لغة فالعربية مواضعها، تتغري أخرى ويف تارة،
كمـا  .  تثنية يف اللغة التركية    عالمة أو عدم وجود عالمة تأنيث      خرى أشهر الفروق األ   ومن

 يف  تستخدم اليت اجلر حلروف مثيل التركية اللغة يف يوجد ال   أيضاو.  اإلعراب هرةتنفرد العربية بظا  
 صـعبا  باستخدامها اإلحاطة جيعل معانيها واختالف التركية يف ودهاوج فعدم خمتلفة،العربية مبعان   

 ،٢٠١٥: طـاهر خـان أيـدين     . (لغتـه  يف وجودها لعدم يألفها مل الذي التركي الطالب على
  ).١٩٨ص

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
 

  
 ، عن أسـئلة الدراسـة     اإلجابة دف ، الدراسة امليدانية  إلجراءات ا هذا اإلطار عرض   يتضمن

 اللغة العربية يف اجلامعات     م أجل حتديد مشكالت تعلي    من ،داة املستخدمة هي االستبانة    األ وكانت
  : يأيت فيما ا ميكن عرضها تفصيلًراءات قام الباحث بإعدادها من خالل عدة إجوقد ،التركية

 
 اإلسـالمية ات العلوم    يف كلي  ربية مشكالت تعليم اللغة الع    حتديد« هذه االستبانة إىل     هدفت

  . حلها تسهم يف قترحات من أجل الوصول إىل م؛»يف اجلامعات التركية) اإلهليات(
 

  :وتشمل ، عند بناء االستبانة يف صورا املبدئيةتية الرجوع إىل املصادر اآلمت
 العربيـة  واللغة ،ت بصفة عامة اللغاليم برامج تع بتقومي العربية واألجنبية اليت اهتمت      الدراسات 

  .للناطقني بغريها بصفة خاصة
 وما تضمنه من دراسات سابقةاسةاإلطار النظري هلذه الدر .  
 آراء املتخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.  
 

صول عليها من املـصادر      الرئيسة لالستبانة وما تتضمنه من عناصر فرعية مت احل         اور احمل دونت
 وضعها يف استبانة تتضمن يف صورا املبدئيـة         ومت ،السابقة بعد دمج املتشابه منها وحذف املكرر      

 واملنـاهج  ،املناهج الدراسية يف الـسنة التحـضريية   : ( هي حماور ة يف أربع  تندرج ،)امخسني سؤالً (
ـ     ). رسني الدا ومشكالت العربية، ومعلمو ، يف السنوات التالية   الدراسية  اوروقد وضع أمام هذه احمل

 ترك يف اية كـل      كما ،) تعديل الصياغة  - غري مناسبة  -مناسبة(ثالثة اختيارات للسادة احملكمني     
ـ  .  كتابته من تعليقات   مون السابقة مكان لكتابة ما يود احملك      اور احمل ن م ورحم  تفـصيل   أيتوفيما ي

  :ذلك
 املنـاهج   أمسـاء : ( أسئلته حول  ودارت): رييةتحض السنة ال  يف دراسيةاملناهج ال : (األول وراحمل 

 ، املعلمني يف تلك املناهج    ورأي ، لتدريس املهارات اللغوية   صة الساعات املخص  وعدد ،الدراسية
 مـن   كلها ا،سؤالً) ١٥( احملور   ذا عدد األسئلة اإلمجالية هل    وكان ،) االختبارات وعددها  ونوع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .النوع املقايل
 أمساء املناهج الدراسية: (ودارت أسئلته حول  ): الية للسنة التحضريية  السنوات الت : ( الثاين احملور، 

 عدد األسئلة اإلمجالية هلذا احملور      وكان ،)اختيارية أو إجبارية   كوا ، الساعات املخصصة  وعدد
  . من النوع املقايلكلها ا،سؤالً) ١٥(
 من النوع املقايلكلها ،أسئلة) ١٠(واحتوى هذا احملور على ): العربية ومعلم: (احملور الثالث .  
 املشكالت اليت يعـاين     وع حول ن  ئلته أس ودارت): مشكالت الدارسني الشائعة  : ( الرابع راحملو 

) ١٠( عدد األسئلة اإلمجالية هلذا احملور  وكان ،»اإلهليات« اإلسالمية العلوم   لياتمنها طالب ك  
  .» من متعدداالختيار« من النوع املوضوعي كلها ،أسئلة

 
 من صدق االستبانة وأا تقيس ما وضعت لقياسه مت عرضها على ثالثة من احملكمـني              للتأكد

ـ حديد لت؛من املتخصصني يف جمال اللغة العربية للناطقني بغريها        اور آرائهم يف مدى مناسبة هذه احمل
 وأشار احملكمـون إىل  . مما مل يذكر يف االستبانةا ما يرونه مناسب  وإضافة ، الدراسة ملوضوعواألسئلة  

 بعض  وحذف ، تعديل بعض الصياغات اللغوية    أوا أم ر  إال ،أن االستبانة حتقق اهلدف من إعدادها     
  : تفصيل ذلكأيتوفيما ي.  بعض األسئلة الضروريةوإضافة ،األسئلة اليت ال تناسب الدارسني

 التاليـة للـسنة     اتوالـسنو  ،املناهج الدراسية يف الـسنة التحـضريية      : ( والثاين األول وراحمل 
 توصـيف : ( والثاين يف حمور واحد بعنـوان      األول احملكمون دمج احملورين     اقترح): التحضريية

 ا،سؤالً) ١٢ (ويتضمن ،)منهج السنة التحضريية  (-أ: ؛ وينقسم إىل  )املناهج يف سنوات الدراسة   
ـ     ليصبح ،أسئلة) ١٠ (ويتضمن ،)مناهج السنوات التالية   (-ب ) ٢٢(ور   جمموع أسئلة هذا احمل

  .وقد مت األخذ بتعديالم.  من نوع األسئلة املقاليةاسؤالً
    العربيـة يف    اللغة معلمو« بعض احملكمني تغيري امسه ليصري       اقترح): والعربيةمعلم(احملور الثالث 

 ، اآلخـر  بعضها وحذف ، صياغة بعض األسئلة   تعديل اقترح بعضهم    كما ،»كليات اإلهليات 
  .وقد مت األخذ بتعديالم. ة أسئلستة رو عدد أسئلة هذا احملليصل

    مشكالت« بعض احملكمني تغيري امسه ليصري       اقترح): مشكالت الدارسني الشائعة  (احملور الرابع 
 عدد  ليصل ئلة، األس ض بع وإضافة ، تعديل صياغة بعض األسئلة    م اقترح بعضه  كما ،»الدارسني

  .م األخذ بتعديالوقد مت. اسؤالً) ١٢( أسئلة هذا احملور 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 الباحث يف حساب ثبات االستبانة طريقة إعادة التطبيق وحساب نسبة االتفاق بني              استخدم
 مـن  ثة على ثال نةحيث قام بتطبيق االستبا   .  نسبة االختالف  وحساب ، والثاين األولنتائج التطبيق   

ريغ البيانات حبيث كتب أمـام       تف ومت. ا بفارق زمين قدره شهر تقريب     تلفتني خم مدتنياملتخصصني يف   
 مرات االخـتالف  وعدد ،كل حمور عدد مرات االتفاق واليت تشكل الوزن النسيب لكل سؤال يف عمود          

: تيـة  مجع عدد مرات االتفاق وكذلك عدد مرات االختالف وطبقت املعادلـة اآل            ومت ،يف عمود آخر  
   ).٥٣٩ص ،١٩٧٩:فؤاد البهي(

  ١٠٠  االتفاق مرات عدد  =االتفاق نسبة
  االختالف مرات عدد + االتفاق مرات عدد

 االستبانة هذه أن تعين فإا ٠.٨٩ إىل   وصلت عليها احلصول مت اليت االتفاق نسبة إن وحيث
  . مرتفع ثبات هلا
 

ـ  عدد األسئلة يف     جمموع حماور، االستبانة يف صورا النهائية مكونة من ثالثة         أصبحت  وراحمل
 عدد  وجمموع ،) أسئلة مقالية  ستة( عدد األسئلة يف احملور الثاين       وجمموع ،)ا مقالي ا سؤالً ٢٢ (األول

وهكـذا مت   ). سؤالًا ٤٠( عدد كل األسئلة     ليصبح ،) موضوعيا ا سؤالً ١٢(األسئلة يف احملور الثالث     
  ).١ملحق. (إعداد االستبانة يف شكلها النهائي

 
 ها ميكن عرض  ت عدة إجراءا  الل االستبانة من خ   الباحث طبق اسة اإلجابة عن أسئلة الدر    جل أ نم
  : فيما يأيتاتفصيلً

 
 ١٠ نسبة لتمثل التركية معات باجلااإلسالمية كليات العلوم منكليات ) ١٠( الباحث  انتقى

 أقدم  فمن ، الكليات بني القدم واحلداثة    تفاوتت دوق ا، يف تركي  اإلسالميةمن جمموع كليات العلوم     
 وأحـدثها  ،م١٨٨٣ اليت يرجع تاريخ تأسيسها إىل عام »مرمرة«اجلامعات يف عينة الدراسة جامعة  

 تدرس اللغة العربيـة واملـواد       اليت ،م٢٠١٠ حممد الفاتح الوقفية اليت أسست عام        السلطانجامعة  
تـدرس كـل    ) ماردين آرتوقلو ( جامعة   وكذلك ،عربيةالشرعية يف كل سنوات الدراسة باللغة ال      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . أن تلك العينة تعرب عن بيئات جغرافية متنوعة للمجتمع التركيكما ،موادها بالعربية
 
 اإلسـالمية  كليات العلـوم     يف ومعلمي اللغة اللغة العربية      مسؤويل االستبانات على    الباحث وزع
 وبعـد  ، وضح هلم الباحث اهلدف من االستبانة والتعليمات اخلاصة ا         حيث ،امعات التركية العشر باجل 

 املسؤولني مع السادة األساتذة و    ل التواص فأعاد ،مجع االستبانات وجد أن هناك بعض البيانات مل تكتمل        
  .حىت استوىف البيانات املطلوبة

 
ـ  اليت إدخال بيانات االستبانة     يف spss اإلحصائي   الربنامجث   الباح استخدم ) ٤٠ (ضمنت ت

 التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية يف اإلجابـة        مجع من أجل    حماور؛ على ثالثة    مقسمة سؤالًا،
يف )  ليكرت الثالثـي   مقياس (ث الباح استخدم كما.  االستبانة على حدة   ةعن كل سؤال من أسئل    

  . االستبانةحماورحملور الثالث من حتليل استجابات ا
 
ما مناهج تعليم اللغـة العربيـة يف        : ( الدراسة سئلة من أ  األولالنتائج اخلاصة بالسؤال    : أولًا

  ) باجلامعات التركية؟اإلسالميةكليات العلوم 
واملتوسطات والنسب املئويـة     التكرارات    الباحث سب اإلجابة عن السؤال السابق حي     جل أ من

يتعلق بتـدريس   : األول القسم ، من االستبانة الذي انقسم إىل قسمني      األوللكل سؤال من أسئلة احملور      
 السنوات التاليـة للـسنة       الثاين يتعلق بتدريس اللغة العربية يف      والقسم ،اللغة العربية يف السنة التحضريية    

وتفصيل ذلـك   . معات من أجل الوصول إىل نتائج موضوعية       يقارن تلك النسب بني اجلا     مث التحضريية،
  : اجلدول اآليتيف
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 متوسط عدد ساعات تدريس اللغة العربية يف كليات العلـوم           بلغ: عدد الساعات الدراسية     -١
 متوسط عدد ساعات    يتراوح إذ ا، نسبة مرتفعة نسبي   وهي ا،ساعة أسبوعي ) ٢٨ (اإلسالمية

  .اساعات يومي) ٥,٦٢(اليوم الدراسي 
 والتحدثبلغ متوسط عدد ساعات تدريس مهاريت االستماع        :  االستماع والتحدث  مهارتا   -٢

من اموع الكلي لعدد سـاعات تـدريس      )  ٢٣,٥٧ (بنسبة ،ساعات أسبوعيا ) ٦,٦(
 االستماع والتحدث نصف مهـارات      مهارتا متثل   إذ ، نسبة قليلة للغاية   وهي ،اللغة العربية 
 املناسب  هتمامد أن مهاريت االستماع والتحدث ال تلقيان اال        الذي يؤك  األمر ،اللغة العربية 

وهذه النتيجة تتفق مع ما توصـلت إليـه         . يف برامج تعليم اللغة العربية بالسنة التحضريية      
  ).٢٠١٣:وآخر ،يوسف دوغان(دراسة 

 تدريس االستماع والتحدث يف كليات      ناهجتنوعت م : مناهج تدريس االستماع والتحدث      -٣
 من كليـات العينـة بتوظيـف        ٥٠ حيث قام    ؛ بني التوظيف والتأليف   سالميةاإلالعلوم  

  .» بني يديكالعربية« و»اللسان« سلسال
 أمـا  ، يف تدريس مهارات االستماع والتحـدث      » سعود بن اإلمام حممد    جلامعة التعبري«و



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

٥٠      وى حمت فأعد من أساتذة كليات العينة م ا خاصكفايـات  يعين ضعف    وهوما ، بطال 
 الـذي  األمـر  ،)االستماع والتحـدث ( املناهج يف معاجلة مهارات االتصال الشفهي  تلك

 طـاهر : ( أشارت إليه دراسة كل من     وماوه. دفعهم إىل إعداد مواد إضافية للمنهج املقرر      
  ).٢٠١٣ شعبان،إبراهيم (و) ٢٠١٥:أيدين

ـ    مهاريت القراءة  ريسبلغ متوسط عدد ساعات تد    : مهارتا القراءة والكتابة     -٤ ا والكتابة مع ) 
١٠,٨ ( بنسبة ا،ساعات أسبوعي) ٣٨,٥٧  (    موع الكلي لعدد ستـدريس   اعاتمن ا 

  . التدريسينامج ضعيفة بالنسبة موع ساعات الربأيضا نسبة وهي ،اللغة العربية
 تدريس القراءة والكتابة يف كليات العلـوم        هجتنوعت منا :  تدريس القراءة والكتابة   مناهج   -٥

 ٥٠ بنـسبة    عات جام مخس »اللسان« تدرس مهارة القراءة من سلسلة       حيث مية،اإلسال
 العربيـة   القراءة« سلسلة   ومن ،٢٠ جامعتان بنسبة    » يديك بني« سلسلة   ومن ،من العينة 
  .٢٠ مناهج خاصة من إعداد أساتذة املادة جامعتان بنسبة ومن ،١٠ »للمسلمني

 يسها اجته فريق إىل تدر    حيث دريسها،ستخدمة يف ت   مهارة الكتابة فقد تنوعت املناهج امل      أما
أربـع  »اللـسان «سلـسلة  :  مثلاءة مهارة القرريس يف تداملستخدمة من السالسل   اضمن 

 أساتذة  وأعد ،٢٠ جامعتان بنسبة  » يديك بني «وسلسلة ، من العينة  ٤٠جامعات بنسبة   
.  مـن العينـة    ٤٠نسبة   ميثل   يما يف تدريس مهارة الكتابة ف     ا خاص ا جامعات منهج  أربع

 سـاتذة  الذي دفع األ   األمر ، يف تلك املناهج فيما يتعلق مبهارات الكتابة       ا يعين قصور  وهوما
 أن  من) ٢٠١٣ شعبان، إبراهيم( أشارت إليه دراسة     وماوه. نهج مواد إضافية للم   إعدادإىل  

يف األسس العلمية لبناء مناهج تعليم العربية للناطقني بغريهااهناك قصور .  
سـاعات  ) ٩,١( متوسط عدد سـاعات تـدريس القواعـد    بلغ: والصرف وقواعد النح    -٦

٣٢,٥ (بنسبة ا،أسبوعي (      موع الكلي لعدد ساعات تدريس اللغة العربيـةوهـي  ،من ا 
 مهارات  طفنحن نعلم القواعد لضب   . نسبة كبرية بالنسبة موع ساعات الربنامج التدريسي      

 تدريس العربيـة ينـصب علـى        يف كرب يعين أن االهتمام األ    وهوما. اللغة وليست لذاا  
 ضـوينا، حممد أمحد   ) (٢٠٠٢:لديابأمحد ا : ( أكدت عليه دراسة كل من     وهوما ،القواعد
٢٠١٥.(  

 مناهج تدريس القراءة والكتابة يف كليـات        تنوعت:  والصرف النحومناهج تدريس قواعد       -٧



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ٥٠ جامعات بنـسبة     مخسيف  ) شجعةمل ا قواعدال (سلسلة  تدرس حيث اإلسالمية، مالعلو
 بـن  حممد   اإلمامجامعة  - والصرف النحوتعليم اللغة العربية يف     ( سلسلة   وتدرس ، العينة من

 ،١٠يف جامعة واحدة بنسبة   ) اللسان (وسلسلة ، من العينة  ٢٠يف جامعتني بنسبة    ) سعود
 ساتذةمن إعداد األ   ومنهج ،١٠يف جامعة واحدة بنسبة   ) القواعد العربية امليسرة   (وسلسلة

 إىل النتائج السابقة يتضح أن هناك وفرة يف منـاهج     بالنظر و ،١٠يف جامعة واحدة بنسبة     
 جا منه ت فقط من اجلامعات أعد    ١٠ أن   حىت كافية   وأا ، والصرف يف اجلامعات   النحو
اخاص  ،هـي أكثـر الـسالسل    ) القواعد املشجعة( أن سلسلة حظ نلأخرى ومن جهة   ا

٥٠ تخدميها حىت أن مس   ااستخدام   ـ     وهوما ، من عينة الدراسة  بـني   ا يعين أا تلقى قبولً
 أن كثرة املناهج املعدة لتدريس القواعد ساعد        حظكما نل .  وحتقق أهداف التعلم   رسنيالدا

 املقابل ندرة وجود مناهج لتدريس مهـاريت االسـتماع          ويف ،يف زيادة ساعاا التدريسية   
  . سامهت يف اخنفاض ساعاا التدريسيةوالتحدث من العوامل اليت

 يف  العينة تدرس البالغة العربية يف أية جامعة من جامعات          مل: أخرى مواد أو ة العربي لبالغةا   -٨
 ،صوتيات (اسم إىل تدريس مادة إضافية حتت    ت اجتهت ست كليا   ولكن ،السنة التحضريية 

وـدف هـذه    ).  والترمجة آنالقر( واحدة مجعت بني ماديت      وجامعة ،)ة وتالوة جتويد أو
 األصـوات العربيـة     متييـز  وعلى ، من ناحية  القرآن على قراءة    طالباملادة إىل تدريب ال   

معاجلة يعين افتقار مناهج االستماع والتحدث إىل        وهوما. أخرى من ناحية    ا وتلفظً ااستماع 
 سيما ال ،ة من عينة الدراسة إىل تدريس هذه املاد       ٦٠ أجلأ   حيث ،مهارات متييز األصوات  

  .اإلسالمية اليت تناسب كليات العلوم القرآنية لنصوص تتصل باأا
 ثـالث ( هلذه املادة فقد بلغ متوسط عددها يف اجلامعـات الـستة    ية الساعات التدريس  أما
 الكلي لعدد ساعات تـدريس      وعمن ام ) ١٠,٢٢ (بنسبة بوعيا،تدريسية أس ) عاتسا
  .الست العربية يف هذه اجلامعات غةالل

اختبارات يف العام   ) ٧,٤(بلغ متوسط عدد االختبارات يف كليات العينة        :  االختبارات عدد   -٩
 وهومـا .  الدراسي الواحد  لفصل يف ا  اختبارات) ٣,٧( نسبة جيدة مبعدل     وهي ،الدراسي

  .يدفع الطالب إىل االهتمام بالدراسة بشكل مستمر طوال العام الدراسي
 تنقسم االختبارات التحريرية من حيث طريقة اإلجابة إىل         م معلو هوكما  :  االختبارات نوع   -١٠



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 من عدد   ٤٠ أن   االستبانة من نتائج    ظ حل وقد ،) مقالية واختبارات ضوعية،اختبارات مو (
املوضـوعية  ( يستخدم الطريقتني    بينما ،كليات العينة يستخدم االختبارات املوضوعية فقط     

 لكن ا، من الطريقتني مميزات وعيوب    ةف أن لكل طريق   ومن املعرو . العينة من   ٦٠) واملقالية
 ولـذا  ، يف مهارة الكتابة   سيماهناك من املهارات اللغوية ما حيتاج إىل اإلجابات املقالية ال           

ـ              وهومـا  يم،فاالختبارات اليت تعتمد على األسئلة املوضوعية فقط تفتقر إىل الدقة يف التقي
  ).٢٠٠٢: الديابأمحد ( إليه دراسة شارتأ

  : يف املناهج الدراسية رأي املعلمني-١١
  ٣٠( أن   تائجأظهرت الن (  أبدوا قبوهلم للمناهج الدراسية املـذكورة      دراسةمن عينة ال ، 

 إىل ضـرورة عقـد ورش       إضافة ، تعليقهم بأا حتتاج بعض التصحيحات الطباعية      مع
  .  على توظيف تلك املناهجاملعلمنيتدريب 

    ٣٠( على أن    النتائجكما أكدت(   أبدوا استياءهم من تلك املناهج     ة من عينة الدراس ، 
 كما ، يف مهارات االستماع والتحدث    سيما أا ال تفي حباجات الدارسني ال        مؤكدين

ـ   األقـسام  املؤلفة من قبل أساتذة      -خاصة– الكتب   كأضاف بعضهم أن تل     ضع ال خت
  . العربيةمتعل حنو إقبال الطالب على ا ينعكس سلبوهوما ، يف بنائهايةلألسس العلم

     ٤٠(أظهرت النتائج أن (   رفضها، أو يف قبول تلك املناهج      ونمن عينة الدراسة متردد 
الطالب ( مناسبة خلرجيي مدارس األئمة واخلطباء      ملناهج تلك ا  أن أشار بعضهم إىل     حيث

 غري مناسبة لطالب الثانويـة      نهاولك) الذين سبق هلم دراسة العربية من املناهج التركية       
 أـا  اآلخر إىل    بعضهم وأشار ،)الذين مل يسبق هلم دراسة العربية يف الثانويات        (العامة

  .مقبولة بشرط أن يقوم املعلمون بإضافة بعض املواد التعليمية املسموعة واملرئية
  :  الطالبل تفاع-١٢

 الطالب مـع    ل تفاع حنو إجيابيا ا توصيفً وامن عينة الدراسة أبد   ) ٥٠(أظهرت النتائج أن    
) ٤٠ (وأبـدى  ، ذلك بأن تفاعل الطالب يعتمد على إدارة املعلم الناجح         مسوغني ،ادةامل

ـ  حنو دافعية الطالب    اخنفاض ذلك إىل    مرجعني ، الطالب فاعل حتفظه على ت   عينةمن ال   م تعل
) ١٠( باقي العينـة     أما ، أكثر الطالب جمبورون على الدراسة لدوافع خمتلفة       وأن ،العربية

 مناهج ليس فيها    ألا وذلك ، هذه املناهج على إثارة الطالب     لقدرة تاملفقد أبدوا رفضهم ا   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . تسمح بتفاعلهم معهاوال ، متعة للمتعلمأدىن
  : عدد احلصصتوزيع -١٣

 على مهـارات  صص عن توزيع عدد احل من عينة الدراسة راضٍ   ) ٧٠(أظهرت النتائج أن    
 مهـارة  أن ذلك إىل    مرجعني ، العينة على تلك النسب    من) ٣٠ (واعترض ،اللغة العربية 

 عـن  فـضلًا  ، التدريسساعات من سب بالقدر املناحتظىاالستماع والتحدث والكتابة ال    
ويرى الباحـث   .  من احلصص الدراسية   كرباستئثار القواعد النحوية والصرفية بالنصيب األ     

ن يتبعون  السابقة هم مم  بالطريقةأن املعلمني الذين يوافقون على نسبة توزيع ساعات العربية          
 اللغة األربـع  مهارات ال يدركون ضرورة توظيف   فهم ، يف التدريس  ة والترمج النحوطريقة  

 ، يف املهارات الشفهية للغة  ج املناه كفايات عن ضعف    فضال ، سيما اجلانب الشفهي منها    ال
  .  أسهم يف إمهال املعلمني هلاوهوما

 
  :اآليت نتائج تطبيق االستبانة على عينة الدراسة يف السنوات غري التحضريية يف اجلدول تتلخص

 
 

      
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
  

  
 

 
 

 

 



 

 



 

 


 

  
 

 
 
 


 

 
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

      

 

 

 
 

   

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

   

      

 



 

 
 

 
 


 

 


 

 


 


 
  

 مـن  ٩٠ تسع جامعات بنـسبة  األوىل اليت تدرس اللغة العربية يف السنة عاتبلغ عدد اجلام  
وهي نـسبة   . اأسبوعي)  ساعة ٢,٨٩( متوسط عدد الساعات التدريسية إىل       ووصل ،عينة الدراسة 

 يعين أن ما درسه الطـالب  وهوما ، الطالب يف السنة التحضريية    ها كان يدرس  قليلة للغاية مقارنة مب   
  .الن يتمكنوا من تطبيقه الحقً

 اإلشارة إىل أن الباحث مل يتمكن من رصد عدد الساعات التدريـسية لـربامج       جتب وهنا« 
الكليـة   يف بـل  أخـرى،  لتغري عدد الساعات من كلية إىل نظراالسنوات التالية للسنة التحضريية  

 العـايل   عليم هناك قانون عام لوزارة الت     لكن ، إجبارية أخرىالواحدة بسبب وجود مواد اختيارية و     
»YÖK«       ٣٠ ة ينص على وجوب تدريس اللغة العربية بنسب        من عدد سـاعات التـدريس يف 

 أوكما أنه مل يتمكن من رصد عدد االمتحانات         . اإلسالمية الدراسة بكليات العلوم     واتخمتلف سن 
  .» الختالف املواد بني الكلياتنظرا ريقتها،ط
 درست مادة البالغة ثـالث      حيث ، الكليات التسع  بني األوىل املواد الدراسية يف السنة      تنوعت 

 بنـسبة   امعتـان  ج األدب مادة ودرست ، العينة تمن عدد كليا  ) ٣٣,٣٣ (بنسبةجامعات  
)٢٢,٢٢ ( بنسبة ان جامعتالنحو مادة  ودرست ،من العينة )٢٢,٢٢ (ودرسـت  ،من العينة 

 جامعة واحدة بنـسبة     تابة الك ومادة ،من العينة ) ١١,١١(مادة احملادثة جامعة واحدة بنسبة      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

)١١,١١ (من العينة .  
 وصل عـدد سـاعات    حيث ، عدد ساعات تدريس املواد العربية بني كليات العينة        ت تفاوت 

من عدد كليـات  ) ٤٤,٤٤(ة  بنسباساعات تدريسية أسبوعي) ٤(جامعات ) ٤(التدريس يف  
) ٥٥,٥٦( بنـسبة    اأسبوعي) ساعتني(جامعات  ) ٥( عدد ساعات التدريس يف      ووصل ،العينة

  .من العينة
       كمـا  ع، التس جلامعات يف ا  لطالب ل إجباري تدرس بشكل    األوىلكل املواد الدراسية يف السنة 

 مهـاريت احملادثـة     استثناءب ،أن معظم هذه املواد عن اللغة وعلومها وليست عن مهارات اللغة          
 علـوم  وحصلت ، العربية للعينةة اللغعاتمن جمموع عدد سا) ١٥,٦٢( مثلتا   نيوالكتابة اللت 

.  عدد ساعات اللغة العربيـة     موعمن جم ) ٨٤,٣٧( األدب والبالغة على نسبة      كالنحواللغة  
حضريية قد انصب على     يعين أن اهتمام برامج تعليم العربية يف السنوات التالية للسنة الت           وهوما

  .مهاراا على وليس ،علوم اللغة
  

          ٦٠ جامعات بنسبة    ست يةبلغ عدد اجلامعات اليت تدرس اللغة العربية يف السنة الثان   من عينة 
 بالنسبة للجامعات   اأسبوعي)  ساعات ٣( متوسط عدد الساعات التدريسية إىل       ووصل ،الدراسة
 أقل من حيث عـدد      ولكنها األوىل،ى من متوسط عدد ساعات السنة       وهي نسبة أعل  . الست

  .الكليات
 والبالغة  األدب مادة درست   حيث ، السنة الثانية بني الكليات الست     يف املواد الدراسية    تنوعت 

 مهارة الكتابة جامعة واحـدة      ودرست ،من عدد كليات العينة   ) ٥٠(ثالث جامعات بنسبة    
) ١٦,٦٦( واحدة بنـسبة  ة جامعة واحملادث النحو مادة   درستو ،من العينة ) ١٦,٦٦(بنسبة  

 ذكرت عـدد    ولكنها ، تذكر واحدة من كليات العينة موضوع املادة الدراسية        ومل ،من العينة 
  .ساعاا

 وصل عـدد سـاعات    حيث ، العينة كليات املواد العربية بني     دريس عدد ساعات ت   ت تفاوت 
 ووصل ،من عدد كليات العينة   ) ٥٠ (بة بنس ياعأسبو) ساعتني(إىل  ) جامعات٣(التدريس يف   

  . من العينة) ٥٠( بنسبة اأسبوعي)  ساعات٤(إىل )  جامعات٣(عدد ساعات التدريس يف 
          كمـا  ، للطالب يف اجلامعات الست    إجباريكل املواد الدراسية يف السنة الثانية تدرس بشكل 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 مهارة احملادثة الـيت   باستثناء ،ت اللغة أن معظم هذه املواد عن اللغة وعلومها وليست عن مهارا         
من جمموع عـدد سـاعات      ) ٢٢,٢٢( الكتابة على    وحصلت ،)٥,٥(حصلت على نسبة    
) ٧٢,٢٧( األدب والبالغة فحصلت على نـسبة        كالنحو علوم اللغة    أما ،اللغة العربية للعينة  

ج تعلـيم العربيـة يف       يعين أن اهتمام برام    وهوما.  عدد ساعات اللغة العربية    موع من جم  اتقريب
كما يف  .  مهاراا على وليس ، قد انصب على علوم اللغة     أيضا التالية للسنة التحضريية     السنوات

 .األوىل ةالسن
  

 من عينة  ٣٠بنسبة  )  جامعات ٣( عدد اجلامعات اليت تدرس اللغة العربية يف السنة الثالثة           بلغ
 بالنـسبة   أسـبوعيا سـاعات   ) ٥,٣٣(ات التدريـسية إىل      متوسط عدد الساع   ووصل ،الدراسة

 والثانية من حيث عدد     األوىل عدد ساعات السنة     متوسطوهي نسبة أعلى من     . للجامعات الثالث 
  . أقل من حيث عدد الكلياتولكنها ،الساعات

 باحث  ال لكن ، األدب ولغة الصحافة   والنحو املواد الدراسية يف السنة الثالثة بني احملادثة         تنوعت
 ألن معظم هـذه     نظرامل يستطع رصد املتوسطات والنسب املئوية لعدد املواد والساعات بدقة           

  .املواد اختيارية
 السنة الرابعة:  
       ٣٠بنسبة  )  جامعات ٣( يف السنة الرابعة     ةبلغ عدد اجلامعات اليت تدرس اللغة العربي   من عينة 

 بالنـسبة  اسـاعات أسـبوعي  ) ٣,٣٣( إىل ة عدد الساعات التدريسيوسط مت ووصل ،الدراسة
 والثانية  األوىلوهي نسبة أعلى من متوسط عدد الساعات التدريسية للسنة          .  الثالث معاتللجا

  . الثالثةالسنة من حيث عدد الكليات مع اوية أا متسكما ،ولكنها أقل من السنة الثالثة
 الباحث  لكن ،دب ولغة الصحافة   األ والنحو املواد الدراسية يف السنة الثالثة بني احملادثة         تنوعت 

 ألن معظم هـذه     نظرا والنسب املئوية لعدد املواد والساعات بدقة        توسطاتمل يستطع رصد امل   
  .املواد اختيارية

 يقومـون  لـذين  املعلمـني ا ارما أسس اختي: ( الدراسةلة عن السؤال الثاين من أسئ  ولإلجابة
كرارات واملتوسطات والنسب املئوية لكل سؤال       الت حبساب الباحث   قام) بالتدريس يف هذه الكليات؟   

 قارن تلك النسب بني اجلامعات من أجل الوصـول إىل نتـائج             مث ،من أسئلة احملور الثاين من االستبانة     
    :وتفصيل ذلك يف اجلدول اآليت. موضوعية
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 اإلسـالمية  العلـوم  ات اللغة العربية العرب يف كلي    سي متوسط عدد مدر   بلغ: عدد املعلمني    -١
)٨,٩ ( األتراك متوسط عدد املعلمني     وبلغ ا،معلمني تقريب) يعـين   وهومـا  ،معلمني) ٨,٢ 

 نتيجـة مبـشرة؛ ألن      وهي ،زيادة متوسط عدد املعلمني العرب على عدد املعلمني األتراك        
  . مهارات االتصال الشفهيس سيما يف تدريالتاج إىل املعلمني العرب تعليم العربية حي

 :شروط االلتحاق بالتدريس   -٢
    شرط احلصول على مؤهل جامعي يف اللغة العربية على نـسبة            حصل: املعلمون العرب 

)٧٠ (   شرط احلصول على الدكتوراه وحصل ،من جمموع عينة الدراسة )٢٠ (  مـن
انية العمل يف تدريس العربية بدون مؤهـل متخـصص يف      حني حصلت إمك   يف ،العينة

  . العينةمن) ١٠(اللغة العربية على 
   ٨٠( الشروط اآلتية على     حصلت: املعلمون األتراك (  من عينة البحث) :   أن يكون من

الذي يعـده   ) YDS( جيتاز اختبار الكفاءة     وأن ، يعادهلا ما أو اإلسالميةخرجيي العلوم   
) ALES( جيتاز اختبار الثقافة وأن ،)٧٠( التركي بنسبة  ين الوط مركز القياس والتقومي  

مـن  ) ٢٠( شرط احلصول على املاجستري والدكتوراه على        وحصل).  ٨٠ (بنسبة
  .عينة الدراسة

ـ           : املواد الدراسية    -٣  يةبلغت نسبة الكليات اليت يدرس فيها املعلمون العرب كل املواد الدراس
)٤٠ (  نسبة الكليات اليت يدرس فيها العرب كل املـواد عـدا            غتوبل ،من جمموع العينة 

 بعض الكليات على تدريس احملادثة والكتابة       واقتصرت ،من العينة ) ٤٠( والصرف   النحو
  .من العينة) ٢٠( نسبتهم وكانت ،فقط من قبل املعلمني العرب

 اإلسالميةلعلوم   ا تمن معلمي كليا  ) ٩٠( نتائج االستبانة أن     أظهرت: الدورات التدريبية    -٤
 عمل حول طرائق تدريس اللغة العربيـة للنـاطقني          ورش أو دريبية، ت مجال يتلقون أي برا   

 أثنـاء  يف برامج تدريبية للمعلمـني      تعد دة االستبانة أن هناك جامعة واح     وأظهرت ،بغريها
 ة به دراسات عديـد    صت أو الذي   ر األم وهو.  جمموع العينة  من) ١٠( ميثل   فيما ،اخلدمة

  ).٢٠٠٢: أمحد الدياب) (٢٠١٣:وآخر ،يوسف دوغان: (مثل



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  :التدريسطرائق    -٥
  نتائج االستبانة أن املعلمني العرب يستخدمون اللغة العربيـة          أظهرت:  العرب وناملعلم 

 الدراسية معتمدين على الطرائق املباشرة يف تـدريس اللغـة           وادالفصحى يف شرح امل   
  .العربية

   ٧٠(ائج االستبانة أن    أظهرت نت : املعلمون األتراك (    نمن املعلمني األتراك يـستخدمو 
مـن عينـة    ) ٣٠( على الفصحى فقط يف التدريس       ويعتمد ، يف شرح العربية   مجةالتر

 ،عمر أغلـو   (،)٢٠١١ ،كارم اخلويل : ( أشارت إليه دراسة كل من     وهوما ،اجلامعات
  ).٢٠٠٢: أمحد الدياب (،)٢٠١٥:طاهر خان أيدين (،)٢٠١٣

 استخدام الترمجة يعد السبب الرئيس وراء ضعف دارسي اللغة العربية مـن             نث أ  يرى الباح 
 كان املعلمون يعتمدون على الترمجـة       فإذا م، التعل حنو دافعيتهم   اخنفاض وراء   ب السب وهو ،األتراك

 ننتظر منـهم أن  فكيف ، كان الطالب يستمعون إىل اللغة التركية معظم الوقت       وإذا ،طوال الوقت 
 حـىت  أو يتحدثوا ا مع أصدقائهم  أن أو ، يبذلوا اجلهد يف سبيل إتقاا     أن أو ،غة العربية يتعلموا الل 

 العرب أنفسهم يستخدمون طرائق التدريس عينـها        املعلمنيويضاف إىل ما سبق أن      . مع أساتذم 
  من املعلمني سواء العرب أم األتراك ال يفرقون بـني          فالعديد ،اليت يستخدموا مع الطالب العرب    

 يف بالسلب   ر الذي يؤث  األمر تعليم املعلومات وتنمية املهارات؛      بني أو ،تعليم اللغة والتعليم عن اللغة    
  .ا من دراستهوالنفور ، العربيةم تعلحنوإقبال الدارسني 


 

 كل سؤال مـن  عن عينة الدراسة استجابات لقياس) الثيليكرت الث( مقياس  الباحث استخدم
 علـى   السـتبانة  من خالل إدخال بيانات ا     وذلك سؤاال،) ١٢( اليت تضمنت    لث الثا احملورأسئلة  

 وتفـصيل  ملعيارية، التكرارات واملتوسطات واالحنرافات ا    حساب دف ،»spss« اإلحصائي   الربنامج
    :ذلك يف اجلدول اآليت



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  


 

    


 
 


 

 ٠,٨٧٥ ١,٩٠ ٤ ٣ ٣ .والصرف النحو عن صعوبة ةاملشكلة نامج ١
 نامجة عن اختالف اللغـتني العربيـة        شكلةامل ٢

 األصوات واملفردات ونظام بنيـة      والتركية يف 
 .اجلملة

٠,٨٤٣ ٢,٤٠ ٢ ٢ ٦ 

 ممارسة اللغـة خـارج   م عن عد  نامجةاملشكلة   ٣
 ٠,٣١٦ ٢,٩٠ ٠ ١ ٩ .الصف

املشكلة نامجة عـن اسـتخدام الترمجـة يف          ٤
 ٠,٨٤٣ ٢,٤٠ ٢ ٢ ٦ .التدريس

املشكلة نامجة عن سـوء الكتـب واملنـاهج          ٥
 ٠,٤٢١ ٢,٢٠ ٠ ٨ ٢ .التعليمية

ملشكلة نامجة عن عدم وجود كتـب باللغـة         ا ٦
 ٠,٧٠٧ ١,٥٠ ٦ ٣ ١ .العربية يف مكتبة الكلية

املشكلة نامجة عن عـدم رغبـة الطـالب يف       ٧
 ٠,٦٣٢ ٢,٢٠ ١ ٦ ٣ .التعلم

 عن الفكرة الشائعة بصعوبة اللغة      امجةاملشكلة ن  ٨
 ٠,٧٠٧ ٢,٥٠ ١ ٣ ٦ .العربية

يـة   نامجة عن عدم وجود وسائل تعليم      شكلةامل ٩
 ٠,٨٧٥ ١,٩٠ ٤ ٣ ٣ .مشاهدة أومسموعة 

 لغـة املشكلة نامجة عن عدم مواصلة دراسة ال       ١٠
 ٠,٨٤٩ ٢,٥٠ ٢ ١ ٧ العربية يف الصفوف التالية للسنة التحضريية

 عدم وجود دورات تدريبية     ناملشكلة نامجة ع   ١١
 ٠,٥٢٧ ٢,٥٠ ٠ ٥ ٥ .للمعلمني

املشكلة نامجة عـن عـدم وجـود معامـل           ١٢
 ٠,٨٧٥ ٢,١٠ ٣ ٣ ٤ .لالستماع

 أعطى  وقد ، أفراد العينة  د عد وهو ،)١٠( لنا من اجلدول السابق أن جمموع التكرارات         يتضح
) أحيانا( املوجود يف اختيار     والتكرار ،)٣(قيمة عددية   ) افق أو(الباحث التكرار املوجود يف اختيار      



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

مث مجعت هـذه القـيم      ). ١(ددية  قيمة ع ) افق أوال   (انة املوجود يف خ   والتكرار ،)٢(قيمة عددية   
اليت تعوق تعلم ) املشكالت( مت حساب التكرارات من أجل ترتيب العبارات   مث ،العددية لكل عبارة  

 العبارة اليت تدل على املوافقة هي اليت حتصل علـى قـيم             فكانت ،الطالب العربية حبسب أمهيتها   
-١١( اليت حتصل على قيم عدديـة  هي) أحيانا( العبارة اليت تدل على   وكانت ،)٣٠-٢١(عددية  

  .درجة) ١٠-٠(هي اليت حتصل على قيم عددية ) افق أوال ( اليت تدل على ة العباروكانت ،)٢٠


 
  
  الصفعدم ممارسة اللغة خارج.  
 مواصلة دراسة اللغة العربية يف الصفوف التاليـة للـسنة   وعدم ، الشائعة بصعوبة اللغة العربية  رةالفك 

  . وجود دورات تدريبية للمعلمنيوعدم ،التحضريية
 صوات واملفردات والبنية اللغتني العربية والتركية يف األواختالف ، الترمجة يف التدريسستخداما.  
  رغبة الطالب يف تعلم العربيةوعدم ، سوء الكتب واملناهج التعليميةعن نامجةاملشكلة .  

 يف أو ، عدم ممارسة اللغة خارج الـصف      أن ضح يت العينة فقة النتائج اليت حصلت على موا     مبراجعة
 تعد من أكثـر     علمني تدريب امل  دموع ، بصعوبة اللغة  شائعة ال والفكرة ،السنوات التالية للسنة التحضريية   

 ويرجع الباحث هـذه النتـائج إىل ذلـك    .املشكالت اليت حصلت على نسبة موافقة بني أفراد العينة    
             ـا     ااملوروث القدمي يف تدريس العربية الذي يهدف إىل فهم املتون العربيـة اعتمـادعلـى قراء 

 وهوما ، عليها يف الشرح   االعتماد أو ، ملمارسة العربية خارج الصف    ي مث فال داع   ومن ،واستظهارها
 ال حتقق غايتهم من فهـم       ألا ،)االستماع والتحدث (يؤدي إىل إمهال مهارات التواصل الشفهي       

 ،٢٠١٥:  أيـدين  طـاهر ) (٢٠١٣ ،عمر أغلو  (: مع دراسات كل من    تفق السابقة ت  والنتائج. املتون
١٩٨ .( 

 نظام اللغـتني العربيـة      واختالف ، الدروس رح الترمجة يف ش   م املشكالت النامجة عن استخدا    تليها
 عدمويرجع الباحث تلك النتائج إىل      .  رغبة الطالب يف التعلم    وعدم ، املناهج التعليمية  وقصور ،والتركية

 حيـث  ، املستخدمة املناهج فهناك ختبط يف نوع      وبالتايل ،وجود رؤية واضحة حول أهداف تعلم العربية      
 نميـة  ـدف إىل ت    مناهج اآلخر   بعضهم ويستخدم ،راض دينية  ذات أغ  خاصة مناهج   بعضهميستخدم  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 شـعبان، إبـراهيم    (:والنتائج السابقة تتفق مع الدراسات السابقة لكل من       . احلياتيةمهارات االتصال   
 ،كـارم فـاروق اخلـويل      (،)٢٠٠٢:أمحد الدياب  (،)٢٠١٣:وآخر ،يوسف دوغان  (،)٢٠١٣
٢٠١١.(  
  
 عدم وجود معامل لالستماع.  
  الصرف والنحو صعوبة وعدم مشاهدة، أوعدم وجود وسائل تعليمية مسموعة.  
 عدم وجود كتب باللغة العربية يف مكتبة الكلية.  

 أو ، لنا أن انعدام وجود املعامـل الـصوتية        ضح النتائج اليت مل حتصل على موافقة العينة يت        مبراجعة
 رفـضت   وكذلك ، يف املكتبات مل يشكل مشكلة تعوق تعلم اللغة العربية         الكتب أو يمية،لتعل ا الوسائل

 املادية لدى   إلمكانيات الباحث النتائج السابقة إىل وفرة ا      جعوير.  والصرف النحوالفكرة القائلة بصعوبة    
 شاشات عرض تـسمح     على الصفوف   اشتمال أو ،اجلامعات من مكتبات حتتوي مئات الكتب العربية      

 الفكرة القائلة بصعوبة القواعـد فمرجعهـا إىل         رفضأما ما يتعلق ب   . املشاهدة أوعرض املواد املسموعة    ب
  . احلصص املخصصة هلاوكثرة ،وفرة املناهج




 
 رؤية واضحة حول حتديد أهداف تعليم اللغة العربية باجلامعات التركيةبينضرورة ت .  
 إعداد برامج تدريبية للمعلمني العرب واألتراك يف طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.  
          سيما  ال ،ت التركية استقطاب املعلمني العرب املمارسني لتدريس العربية للناطقني بغريها يف اجلامعا 

  .يف تدريس مهارات التواصل الشفهي
         فليس ،االهتمام بأسس اختيار معلمي اللغة العربية من األتراك والعرب    يصلح أن   ا كل من كان عربي 

 ليس كل من اجتاز أحد االختبارات اللغوية من األتراك يـصلح أن             وكذلك ، للعربية ايكون معلم 
ايكون معلم.  

   االختبارات القومية مثل اختبـار   وخاصة ، املعلمني ينيارات تع ضرورة تطوير اختب )YDS (  الـذي
  . أكثر من لغة احلياة اليوميةالميهتم بلغة اإلع



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

       املرجعي  وريب األ اإلطار« مثل معايري    وذلك ، املعلمني تيارتطبيق املعايري العاملية يف بناء األهداف واخ 
  .»عليم اللغات األجنبية لتاألمريكي الس معايري« أو ،»لتعلم اللغات

        على التقابل اللغوي    وتعتمد ، الطالب األتراك  ئصبناء مناهج تعليمية على أسس علمية تراعي خصا 
  .بني اللغتني العربية والتركية

         ولغـة  ، التراثية والنصوص واألدب كالبالغة ،بناء مناهج على أسس علمية حول علوم اللغة العربية 
  .إخل...اإلعالم

 بني ساعات التدريس ومهارات اللغة العربيةضرورة التوازن .  
   خالل زيادة عـدد الـساعات املخصـصة هلـا    من ،ضرورة االهتمام مبهارات التواصل الشفهي ، 

  . والتحدثستماع إعداد املناهج العلمية يف مهاريت االوكذلك
 التطبيقياجلانب القواعد النحوية والصرفية من خالل االهتمام بتدريس .  
   ال تنقطع صـلة الطـالب       حبيث ، للسنة التحضريية  ية يف السنوات التال   العربيةللغة  مواصلة تدريس ا 

  .باللغة العربية
          اختبـارات   وكـذلك  ،االهتمام بتقومي الدارسني من خالل إعداد اختبارات اجتياز املـستويات 

  .الكفاءة
 دف ،نشر الوعي بني الدارسني حول أمهية تدريس اللغة العربيةم لديهم تنمية دوافع التعل.  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
   

 

 ال ، طرائق حتقيقهـا   وحتديد ، تبين رؤية واضحة تتضمن حتديد أهداف تعليم العربية        ضرورة -١
سيما بعد أن توصلت الدراسة إىل أن أبرز املشكالت يكمن يف اختالف الرؤى واالجتاهات              

 .ليم اللغة العربيةحول أهداف تع
 حتدد شروط قبول معلمي اللغة العربيـة يف اجلامعـات التركيـة      ليت ا األسس حتديد   ضرورة -٢

 أن هناك بعض اجلامعات ال تشترط التخـصص         ضحت أو أن الدراسة    وخباصة ،وتوحيدها
 . العرباملعلمنياألكادميي يف تعيني 

 يفة العرب واألتراك قبل اخلدمة و      اللغة العربي  معلمي إعداد برامج تدريب مستمر بني       ضرورة -٣
 سيما وأن الدراسة قد أشـارت إىل عـدم          ال سة، ملمو إجيابية أجل حتقيق نتائج     من أثنائها،

 .وجود برامج تدريبية للمعلمني باجلامعات التركية
 على  معتمدة ، خصائص الطالب األتراك   ي تعليمية تقوم على معايري عاملية تراع      مناهج بناء   ضرورة -٤

وذلك بعد أن توصلت الدراسة إىل قـصور املنـاهج          .  العربية والتركية  اللغتنيللغوي بني   التقابل ا 
 . اللغة العربيةتعلم الالزمة لالكفاياتاملستخدمة يف حتقيق 

 من أجل جتنب ما توصلت إليه الدراسة من عدم رغبـة            م؛ التعل حنو تنمية دوافع الدارسني     ضرورة -٥
 .كثري من الطالب دراسة العربية

 سيما وقـد توصـلت      ال ، مواصلة تعليم اللغة العربية يف السنوات التالية للسنة التحضريية         ضرورة -٦
 ختلـو  حـني    يف ضريية،الدراسة إىل أن بعض اجلامعات تكثف دراسة اللغة العربية يف السنة التح           

 .  يضعف اتصال الطالب بالعربيةوهذا اللغة العربية؛ دراسة السنوات التالية هلا من جبرام
 

 على نتـائج أكثـر      ل احلصو دف ، من اجلامعات التركية   أكرب استبانة الدراسة على عدد      تطبيق - ١
 . مشكالت اجلامعات التركيةن عاتفصيلً

  .لتعلم لديهم بني طالب اجلامعات دف تنمية دوافع اعربية املسابقات العلمية يف اللغة العقد - ٢
 أجل إتاحة الفرصـة ملعايـشة   من ، برامج لدراسة اللغة العربية يف املعاهد واجلامعات العربية       إعداد - ٣



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  . املشترك بني اجلامعاتالتعاونوذلك يف إطار . الثقافة العربية
  . اللغة العربية بينهام عقد ملتقيات علمية بني اجلامعات لتدارس مشكالت تعليضرورة - ٤
 إتاحة الفـرص    وكذلك ،الت ودوريات باللغة العربية داخل اجلامعات التركية       إصدار جم  ضرورة - ٥

 . اتميزةللطالب لنشر كتابام امل
  . برامج تدريس اللغة العربية يف اجلامعات التركية وتقوميهابعة متا - ٦

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
  

 
 حبـث منـشور     -الدويل يف خدمة العربية    تطبيقية تنموية ملركز العربية      مشروعات:  احلاللشة إبراهيم 

 ، اللغة العربية للناطقني بغريهـا الـرؤى والتجـارب         تعليم األول،ضمن وقائع أعمال املؤمتر الدويل      
  .م٢٠١٥ عمان، ، كنوز املعرفةدار األوىل، الطبعة إسطنبول،

 لرمسي للمؤمتر الدويل    منشور على املوقع ا    حبث ،تعليم اللغة العربية يف املدارس التركية     : شعبان إبراهيم
  .م٢٠١٣ ، مايو١٠-٧ ديب، ، للغة العربيةالثاين وقائع املؤمتر الدويل ضمن ، العربيةلغةل
 ماجـستري  أطروحـة  واملقترحات، العربية اللغة تعليم يف األتراك تواجه اليت املشكالت:  الدياب أمحد ، 

  .م٢٠٠٢ أنقرة، غازي، جامعة التربوية، العلوم معهد العربية، اللغة قسم
 الـدويل   املـؤمتر  منشور ضمن وقائع     حبث ، (الكتاتيب نظام (تركيا يف العربية اللغةتعليم  : مجي أمحد 

  .م٢٠١٥ ، مايو١٠-٦ ديب ،الرابع للغة العربية
 املناهج وطرق   األول اجلزء أخرى، بلغات   ني يف تعليم اللغة العربية للناطق     املرجع:  طعيمة أمحد رشدي 

 دراسات يف تعلـيم     سلسلة ، البحوث واملناهج  وحدة ، اللغة العربية  معهد ،رى أم الق  جامعة ،التدريس
  .م١٩٨٦ ،١٨ ،العربية

 مقال منشور على الشبكة الدوليـة      -نظرة إصالحية -مناهج التعليم العايل يف تركيا      :  الشاهني شامل ، 
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،)٣٦٣ (العدد ، باململكة املغربيةوقاف دعوة احلق الصادرة عن وزارة األجملة
 منشور على املوقع الرمسي     حبث تركيا، يف العربية اللغة تعليم تواجه اليتاملشكالت  :  خان أيدين  طاهر 

  .م٢٠١٥ ، مايو١٠-٦ ديب، ، العربيةللغة وقائع املؤمتر الدويل الرابع ضمن ،للمؤمتر الدويل للغة العربية
 ا  تعليم اللغة العربية لغ   :  أمحد هريدي  إميان ، أمحد مدكور  علي ١ط ،النظرية والتطبيـق  -ري الناطقني، 

  .م٢٠٠٦ ، الفكر العريبدار
 ا اطقني لغري الن  لعربية تعليم اللغة ا   مشكالت:  عبد احلميد  الواحد عبد علي ، اإلهليات يف تركيا    كليات 

اللغـة   تعليم األول، أعمال املؤمتر الدويل     وقائع ضمن   ر منشو حبث ،»ل احل هو الصف   قلب «اأمنوذج 
 عمـان،  ، كنـوز املعرفـة  دار األوىل، الطبعـة  إسطنبول، ،للناطقني بغريها الرؤى والتجاربالعربية  
  .م٢٠١٥

 الرمسـي للمـؤمتر    قع منشور على املو   حبث ،تعليم اللغة العربية يف املدارس التركية     :  أغلو اق إسح عمر 
  .م٢٠١٣ ،مايو ١٠-٧ ديب، ، الدويل الثاين للغة العربيةر وقائع املؤمتضمن ،الدويل للغة العربية

 م١٩٧٨ ، الثقافةدار القاهرة، ،تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب:  علي يونسفتحي.  
 م١٩٧٩ ، الفكر العريبدار القاهرة، ي، وقياس العقل البشرئي اإلحصالنفسعلم ا:  السيدي البهفؤاد.  
 منشور ضمن   حبث ، واملفتني ألئمةوا للواعظني العربية اللغة تعليم يف التركيةالتجربة  :  أمحد ضوينا  حممد 

  .م٢٠١٥ ، مايو١٠-٦ ديب ، للغة العربيةابع الدويل الرروقائع املؤمت
 الرابع للغـة    يل وقائع املؤمتر الدو   ضمن ، منشور حبث العربية، اللغة األتراك يتعلمملاذا  :  بك سليم حممد 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 .م٢٠١٥ ، مايو١٠-٦ ديب ،العربية
 ضـمن   منـشور  حبث   -أخرى بلغات للناطقني وتعليمها العربية ةاللغ عاملية:  عادل خزنة كاتيب   هاديا 

 .م٢٠١٣ ، مايو١٠-٧ ديب عربية، الللغة الدويل الثاين املؤمتروقائع 
 منشور على املوقـع الرمسـي       حبث واملستقبل، الواقع بني تركيا يف العربية اللغةتدريس  :  سالمة وليد 

 .م٢٠١٣ ، مايو١٠-٧ ديب ، الدويل الثاين للغة العربيةاملؤمتر وقائع ضمن ، العربيةغةللمؤمتر الدويل لل
 Karim Farouk el-KHOLİ: Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi,Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 32. 2011. 
 Yusuf Doğav-Tahirhan Aydın: Türkie’de Arabça öğretiminde 

Karşılaşılan Sorunlar’ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2013, Cilt: XVII, Sayı:1. 2013. 

 منشور على الشبكة الدوليـة مقال واليوم، باألمس تركيا يف العربية اللغةتعليم  : صوتشني حقي حممد ، 
  . ٧/٠٣/٢٠١٦ الدخول تاريخ ،١٧/٠٦/٢٠٠٩ نشرال تاريخ ، العربية مباشرموقع

http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=6186 
 الـشبكة   علـى  منشور   مقال ، جتربة واعدة إلحياء تعليم العربية     كية اإلهليات التر  اتكلي:  يالر حممد 

 .م٧/٠٣/٢٠١٦ الدخول تاريخ م،٢٧/٠٤/٢٠١٥ النشر تاريخ نالين، أو ج اخلليشبكة ،الدولية
 http://alkhaleejonline.net/articles/1430115589761840900/%D9%83%D9

%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8
%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ 

 م١٠/٠٣/٢٠١٦ الدخولتاريخ ( املوسوعة احلرة ويكيبيديا :(  
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D

8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
 عن أحد املواقع يف     نقلًا ،تركية اجلرائد ال  يفالقرار منشور   :  الشبكة الدولية  على التركية الرمسية   اجلريدة 

 ):١١:٤٥ - ٢٠١٥ أكتوبر ٢٥:  الدخولتاريخ دولية،الشبكة ال
 http://www.hespress.com/international/281768.html  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
 

   ناعوس طاهربن حيىي. د
  غليزانأمحد زبانة  أستاذ مشارك، جامعة

 اجلزائر 
 

يف سبيل التقرب من واقع اللغة العربية عند الناطقني ا وبغريها  وحتـديات االزدواجيـة                
عربية يف األنظمة التعليمية العربية و اإلفريقية       اللغوية، وتطرح هذه الورقة اليت ترصد واقع اللغة ال        

،وواقع اللغات األجنبية  يف أروقة البحث العلمي العريب و اإلفريقي يف القرن املاضي و بدايات                 
  .القرن احلايل

هذا التتبع يرمي إىل رسم املنحىن التطوري حلركة اللغة العربية يف عامل املعرفـة  العـريب                 
ل ما قدمت من دراسات علمية على مستوى عاملي ، أو نشرت من             احلديث و املعاصر،من خال   

  ...كتب أو عقدت من مؤمترات 
 وتتلخص أهداف الورقة بعدما أن تشخص الداء اللغوي الذي يستشري يف بالدنا العربية             

إنه يتلخص يف تبني    . هو يف حوزة أصحاب القرار    "و ذكر أسبابه، يف تبيني الدواء الناجع الذي         
 تعليمية وإعالمية وثقافية جديدة تعيد األمور إىل نصاا الطبيعي، أي استعمال العربية             سياسات

بنيـة  ..  وذلك باختـاذ القـرارت امللزمـة         يف مجيع جماالت احلياة يف بالدنا املسماة بالعربية،       
من هنا، الوقوف على أهم اإلجراءات التنفيدية لرفع مـستوى اللغـة العربيـة يف               و )١("صادقة

  .، ويف العامل انهموط

                                   
 .جملة الفوانيس الدكتور علي القامسي،  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 ومـدّا  ا، وسـقوطً  وضة ا، واقع أي أمة من األمم يعكس واقع لغتها قوة وضعفً          فإن ، بداية
لألمة يف مسار النهوض والتـصاعد والرقـي        والثقافية احلياة العقلية والفكرية     تفإذا كان . اوجزر ، 
 بالضرورة لـدى كـل      ومعلوم ه ومما ، وخصوبة ا واتساع اقي ور وضا ك، اللغة على قدر ذل    كانت

 كربى يف حياة كـل   جوهرية قيمة   للغة« أنّ وتيهان، عليها من كل زيغ      واحلريص مته،غيور على أ  
 فتقيم بذلك روابط االتصال بني أبنـاء األمـة         ، املفاهيم وتنقل األفكار، فإا األداة اليت حتمل      ،أمة

  . )١(» والتشابه واالنسجام بينهملتقارب يتم اوا ،الواحدة
 األفكـار،  ال تنفصم عن القوالب اللغوية اليت توضع فيهـا        العواطف و األفكار فإن ، هنا ومن

 املعرفية الثقافية وترسانة اللغة هي ال   فإن وهلذا،.  تصاغ فيها املشاعر والعواطف    يت الكالمية ال  والصور
إا .  لقواننيا خاضعا متراصّا ا كلًّ  ة الناطق األمة«ن  وهي اليت جتعل م   .  كياا وحتمياليت تبين األمة    

  .)٢(» وعامل األذهانمالرابطة احلقيقية بني عامل األجسا
 كرست مبادئ االهتمـام بالـدين   فقد ا، إذا نظرنا إىل أعمال الثورة الفرنسية جند عجب       وهلذا

 الثورة يقضي   ته الذي أقر  اة أوملس مبدأ ا  إن«:  هذا يقول أحد الرهبان الفرنسيني     ويف ،واللغة القومية 
 اللغة  سنون تسليم زمام اإلدارة إىل أشخاص ال حي       ولكن ،بفتح أبواب التوظف أمام مجيع املواطنني     

ـ   واإلدارة ميادين احلكم    رج ترك هؤالء خا   وأما ، كبرية وراتالقومية يؤدي إىل حمذ     دأ فيخالف مب
 هذه املشكلة معاجلة جدية؛ وذلك مبحاربة     جلعا أن ت  - واحلالة هذه    - على الثورة    فيترتب اة، أواملس

  .)٣(» الفصيحة بني مجيع املواطننينسية اللغة الفرونشر ،اللهجات احمللية
 كما ،» روحي يؤوي من حِرم وطنه على األرض       وطن« للقول بأن اللغة القومية      يدفعنا وهذا

كيفما قلّبت أمر اللغـة  . األمة صفة والتاريخ ، من مظاهر التاريخ   مظهر« إن اللغة    بل. يقول فوسلر 
 وجدا الصفة الثابتة اليت ال تزول إال بـزوال  - من حيث اتصاهلا بتاريخ األمة واتصال األمة ا     -

 .)٤(»تارخيها وانسالخ األمة من ،اجلنسية
                                   

 .الشبكة العنكبوتية  يفمنشور مقال اللغات، العربية ومكانتهـا بني اللغة ، الدكتـور فرحان السليماألستاذ  ) ١(
 .ختهيلسوف األملاين في للفمقولة  ) ٢(
 .غريغوار الفرنسي الراهب  ) ٣(
 .٠٣ج واألمة، اللغة ، القلموحي ، صادق الرافعيمصطفى  ) ٤(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 والثقافـة  من وعـن  ، العقل وإبداعاته  جزات اللغة هي األداة املعبرة عن من      فإن ، ما سبق  وعلى
 روبيـة  ووهذا ما فهمته الـشعوب األ     .  القيم ودليل احلياة   ومرآة ،وهي وعاء احلضارة  . وامتداداا

 مودـا  ب وكـس ا، وغزوها فكريا، وجعلتها وسيلتها لفتح الشعوب وقهرها ثقافي ،فاعتنت بلغتها 
 ضاعها أو يف   اإلسالميةوهذا ما جتاهلته أمتنا العربية و     .  وتقليدها يف أمناط حياا ومعايشها     ،ووالئها
 لعزـا وقوـا     ا ومظهر جتماعي، فلم جتعل لغتها وسيلة للتالقح احلضاري والتواصل اال        ،الراهنة

 مـن قبـل     ال ، الكرمي تعاين املهانة واإلعراض واالحتقار     القرآن هذا ما جعل لغة      ولعل ،وكرامتها
ي مهمشة على   فكم ه .  تعاين ذلك من قبل أبنائها كذلك      أا األمر، األدهى و  بل ،أعدائها فحسب 

 هـي   وكـم  ، هي مبعدة على مستوى اجلامعات والكليات      وكم ،مستوى اإلدارات واملؤسسات  
 . على مستوى الوظائف والتعييناتسية هي منوكم ، والتخصصاتاألقساممهملة على مستوى 

 سبيل التقرب من واقع اللغة العربية عند الناطقني ا وبغريهـا وحتـديات االزدواجيـة                ويف
 اإلفريقيـة،  واقع اللغة العربية يف األنظمة التعليمية العربية و        صد اليت تر  الورقة هذه   وتطرح ،اللغوية
 القـرن  بدايات العلمي العريب واإلفريقي يف القرن املاضي و       البحث اللغات األجنبية يف أروقة      وواقع
  .احلايل

عرفة العريب احلـديث   املنحىن التطوري حلركة اللغة العربية يف عامل املسم التتبع يرمي إىل ر   هذا
 أو مـن كتـب   نشرت أو ، خالل ما قدمت من دراسات علمية على مستوى عاملي        من واملعاصر،

  . من مؤمتراتعقدت
 بالدنـا العربيـة    وتتلخص أهداف الورقة بعدما أن تشخص الداء اللغوي الذي يستشري يف 

إنه يـتلخص يف تبنـي      .  حوزة أصحاب القرار   هويف« تبيني الدواء الناجع الذي      يف ، أسبابه ذكرو
 استعمال العربية يف    أي ،سياسات تعليمية وإعالمية وثقافية جديدة تعيد األمور إىل نصاا الطبيعي         

 ومن ،)١(»بنية صادقة ..  وذلك باختاذ القرارت امللزمة    ،مجيع جماالت احلياة يف بالدنا املسماة بالعربية      
  . العاملويف ،ع مستوى اللغة العربية يف موطنها التنفيدية لرفإلجراءات على أهم االوقوف ،هنا

 
 بعيـد  ، يف العامل يذكرين مبا صرح به ديغول يف مذكراته         لعربية احلديث عن اللغة ا    فإن بداية،

 اخلي عنهم بعيـد    أنفسهم يترتب الت   مون حيك تركناهم يعين أننا إذا     وهل«: قائلًا ،استقالل اجلزائر 
                                   

 . الفوانيسجملة ، علي القامسيالدكتور  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ويتقامسون معنا   ، لغتنا يتكلمون ألم   ، فالواجب يقتضي منا مساعدم    ؛ ال قطعا ،عن أعيننا وقلوبنا  
 االستعماري  املشروع الثقافية يف    هليمنة ا يس رغبته يف تكر   يغول نلمس من قول د    ضمنيا ،)١(»ثقافتنا
 علـى الطـابع الـذي    ظ وحتافجه، وأ من عدة رنسية تبقى اجلزائر ف  أن« يسعى إىل    كونه ،اجلديد
 .)٢(»أكسبته

 مـن   مراحـل  خالل تارخيها    ت تقديري إىل أنَّ اللغة العربية شهد      يف هذا احلقد    بب س ويعود
 عدد غـري    يف وذلك   ، ختطت فيها حدود جماهلا العريب إىل آفاق ومناطق واسعة         واالنتشار،االزدهار  
وقد متتعت اللغة العربيـة  . دان القارة األفريقية وخاصة يف بلية، العربنطاق« خارج لبلدانقليل من ا 

 حيث استقرت العربية يف غالبية أحناء أفريقيـا         ؛ على اخلريطة اللغوية ألفريقيا    زةبوضع ومكانة متمي  
 مـن  ري ا عدد كـب وحتدث ، إىل أفريقيااألوربيةمنذ وقت طويل يسبق دخول أي لغة من اللغات  

وقد ترسخت هذه املكانة بشكل خـاص يف غالبيـة دول   . برياك ا وانتشرت بينهم انتشار ،األفارقة
ـ  جييا تتراجع هذه املكانة تدر    بينما ،شرق أفريقيا وغرا    وسـط القـارة     صـوب  اجتهنـا    ا كلم

 . )٣(»وجنوا
ـ ؛ لإلسالم الدور األبرزن هذا االنتشار الواسع للغة العربية كا  ويف  مـع  ة حيث سارت العربي
 داءفاسـتخدمت العربيـة يف أ     . ت معه أينما حل وحيثما ارحتـل       وحلق نب، إىل ج  ا جنب اإلسالم

 على تعلمهـا رغبـة يف   اإلسالم إقبال معتنقي وازداد اإلسالم، ملن يعتنق    لدينية والشعائر ا  اداتالعب
التعمق يف الدين عن طريق الرجوع ملصادره األساسية عرب قراءة ومدارسة مصنفات الفقه واحلديث              

 وتعلـم   اإلسـالم  بني اعتناق    يق أدى هذا االرتباط الوث    قدو. لوم الشرعية والتفسري وغريها من الع   
كما كان . ةالعربية إىل أنه جعل للعربية درجة من االنتشار يف كل املناطق اليت تضم مجاعات مسلم             

 جهود ني كان للتجار وللدعاة وللمعلم    كذلك ربية، العربية ألفريقيا دور يف نشر اللغة الع       راتللهج
 وذلك عن طريق السلوك القومي والقدوة احلـسنة         ؛ واللغة العربية يف أفريقيا    اإلسالمشر  صادقة يف ن  

 م أ كما ، املساجد وفتح املدارس يف كثري من البقاع       ء قاموا بإنشا  حيث ، والتعليم قةوالدعوة الصاد 
  . معهمصاهروا أهل البالد واندجموا 

                                   
 .٤٧.ص ، تاريخدون بريوت، ، عويداتمنشورات ،مذكرات األمل:  ديغولشارل  ) ١(
  .٥٥ص ، نفسهاملصدر  ) ٢(
 .كبوتية العنشبكة منشور يف المقال ،ة العربية يف البلدان اإلفريقية اللغواقع  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 بل ؛ إىل عني اللغةا ليس عائداحندار و،ية بعده تضعضع للغة العرب   جاء ، أن هذا الرقي الباهر    إال
 در حافظ إبراهيم إذ يقـول       وهللا ، حىت يف عقر دارها    ان جعلها تتقلص و   وهذا ،إىل املنتسبني إليها  

  :على لسان اللغة العربية
تعجر      همـتـصاِتي  لنفْـِسي فاتح  

ــوين مباِب رــش ــٍم يف ال ــتين بعق   ولي
ــدت ــد ول ــا مل أِج ــسي وملَّ   لعرائ
اِهللا لَفظًــوِســعت ــاب ــة ا ِكت   ً وغاي

   ٍ آلـة  اليوم عن وصـِف      أِضيق فكيف
  كـامن  البحـر يف أحـشائه الـدر         أنا
  محاِسـين  وحيكُـم أبلـى وتبلـى        فيا

ــال ــاِن  ف ــوين للزم ــإنين تِكلُ   ف
ــزأرى ــرِب ِع ــة ا لِرجــاِل الغ نعوم ً  

ــوا ــاملُعِجزاِت  أت ــم ب ــا أهلَه نفَنت  
  ناِعـب اِنـِب الغـرِب      من ج  أيطِربكُم

  

  ــتونادي تبــستِمي فاحــو ــاِتي قَ   حي
 ِقمـتلقَـوِل  لـم  فع عِعــدايت أجــز  

ــا ــاًء وأَدت ِرجالًـ ــاِتي وأَكفـ   بنـ
   ِضـقْت عـن آٍي بـه وِعظـاتِ    ومـا 

ــِسيِق ــاتِ وتنـ ــاٍء ملُخترعـ   أمسـ
   سـاءلوا الغـواص عـن صـدفايت        فهل

كمــن ــدواُء وم ــز ال ــاِتي وإنْ ع   أس
ــاف ــايت  عأخ ــني وف ــيكم أن تح   ل
ــم ــوام ب وك ــز أق ع ــز ــاِتِع    لُغ
ــا ــأتونَ  في ــتكُم ت ــاِت لي بالكِلم  

ــادي ــِع ين ــوأدي يف ربي ــايت ِب   )١(حي

  



 

 
 عاشت يف قمة هرم القيم      ألا الرقي، من االزدهار و   قرونا ، أسلفنا كما ، اللغة العربية  عاشت

 نكـون  ال« إننا ف ، يف أدىن املراتب   ية اللغة العرب  أصبحت تغريت األمور و   وملا ،يف ميزان الناطقني ا   
 وحنن ، العربية يف وطنها   لغة ننتظر االزدهار والسيادة ل    أن ، التاريخ ع م وواقعيني ،منطقيني مع أنفسنا  

 غـري  أوقوميـة  ( اللغـة  د من يعفنجد ، الوطنية والقوميةتماماتناوضعناها يف املرتبة األخرية من اه    
 يف  لـوب  بغريها فقد ثبت املط    فراد والتعلم بني األ   التفاهم حصل   وإذا ،جمرد وسيلة للتفاهم  ) قومية

                                   
 .الديوان ، إبراهيمحافظ  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 لغة التفاهم بني أفراد اتمـع   تكوناملطالبة القومية بأن    ) التعصب(ن من قبل     يكو وبالتايل ،نظرهم
  .)١(» ربية مراحله وختصصاته هي العميع لغة التعليم جبوكذلك يب،العر

 أيـضا  انطبق   كما ، القاعدة ذه األجنبية يسري وفق ه    لغات كله وغريه جعل استعمال ال     وهذا
 قطـار  تنشر ا اخلطب الرمسية يف بعـض األ صبحتاليت أعلى استعمال اللهجات الدارجة العربية    

 جعل الطالب األجانب الذين يؤمون أقطارنا لدراسة اللغـة العربيـة   مما« ،املشرقية على اخلصوص 
 علـى تعلـم     فينكبون ، للغة الضاد يف الواقع    ا ال يكادون جيدون أثر    حيث ،يصدمون بواقع خمجل  

 أو املـسموعة  أو يف الصحافة املكتوبة     ل يفهموا ما يقا   لكي اك،ذ أو البلد العريب    ذااللهجة احمللية هل  
 عن التفاهم مع أفراد اتمع الذين يفضلون استعمال اللهجات العامية إذا تعذر عليهم              فضلًا املرئية،

 ل أو جنده يف السوق مـن تـد       ا مثال على ذلك م    وأبرز ،خماطبة األجنيب بلغته األصلية يف بلدام     
 أو ا تونـسي  ا فرنـسي  ا قاموس افنجد مثلً ( أجنبية   لغات أوباللهجات احمللية مع لغة     للقواميس املعدة   

  .)٢ ()ا جزائريفرنسيا أو ا مغربيإسبانيا أو ا مصريإجنليزيا
 االمتحان  راق أو يف   إال ، يف الوقت احلاضر   أثرا أصبحنا ال جند للفصحى      أننا ، عما سبق  ونتج

 يتحـدثون باللـهجات   ن لألميني العرب الذيان اآلن إذا وجدنا مربروحن! الكتايب والكتب املقررة   
 أو ، احتقار الفصحى  يف ،وللمثقفني العرب ) تذةً وأسا اطالب (لعربفكيف جند للجامعيني ا   ... ليةاحمل

بـل  ... منابر العلم املختلفـة    ويف ، يف احلرم اجلامعي   - على األقل    - من قيمة التحدث ا      التهوين
 الناس يفرون   ة جعل عام  مما ، من عالمات الرقي احلديث باللغات األجنبية      أن ،قفني املث بعض ،أصبح

 يف  نلحظـه  وما ، العواصم العربية  يف التابعة لبالدها املنتشرة     فية هذه اللغات يف املراكز الثقا     وتعلمحن
 هلا  تكونو ،فكيف ينتظر العرب أن تنتشر لغتهم يف العامل       ... واقعنا الثقايف املعيش يغين عن احلديث     

 ويفرضـون  ، احمللية جات حيتقروا يف بلدام ويفضلون عليها الله      وهم ، تذكر وعملية علمية   ةقيم
  !.؟تعلم هذه اللهجات احمللية على األجانب القادمني إىل بلداننا لدراسة لغتنا القومية

 
 كيف نتصور نظرته    بل ؟، االحتقار  حنتقرها هذا  وحنن لغتنا   حيترم نريد من األجنيب أن      فكيف

 إتقـان  إىل   وهومـضطر  نسة،إىل العرب واحترامهم كقوم يدعون أم يكونون وحدة ثقافية متجا         
  !.؟ معهميتفاهم أو يفهم العرب كي ،أكثر من عشرين هلجة عربية

                                   
 . على الشبكة العنكبوتيةمقال ،)عرض تقوميي( اإلعالم أجهزة اللغة العربية يف واقع ،أمحد بن نعمان. د  ) ١(
 . نفسهاملرجع  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 
 

 الغاشم كان له اليد الطوىل يف تردي أحـوال          ورويباأل) االستعمار(االستدمار   بأن نعلم   حنن
 سـنذكر أن هـذا      هلذا ، خطورته رغم على ، ال نريد التركيز عليه    ولكننا ،اللغة العربية يف موطنها   

 اسات والذي له انعك   ،الوضع الشاذ الذي توجد عليه اللغة العربية يف جامعات الدول املنتسبة إليها           
ـ يعود ، احلياة كما قلنات يف جماال عماهلاعلى است خطرية    تعمارية وال شك يف تارخيه إىل احلملة االس

 ر مث أقطـا م،١٨٣٠ للجزائر سـنة    فرنسا و بغز ا على البلدان العربية بدءً    الغرب هاالصليبية اليت شن  
ـ خـرى  ملصر والبلدان الشرقية األ   اإلجنليز و مث غز  ،املغرب العريب بعد ذلك    وكـذا   ، لـذلك ا تبع

 يهمنا ذكره يف هذا اخلـصوص       الذي«و... االستعمار اإلسباين واإليطايل يف كل من املغرب وليبيا       
يف ذلك الوقت كانت هي اللغة      ) مبا فيها الطب واهلندسة    (ية لغة التدريس لكل العلوم العصر     أن وه

يف أصـدر    أن أمسك احملتل قبضته على أرض الكنانة واألزهر الشر         دولكن بع ... العربية وحدها 
مبا فيها   (اإلجنليزية الطب ومجيع الفروع العلمية يف اجلامعات املصرية باللغة          سقراره جبعل لغة تدري   

 على ما كان عليه حـىت هـذه         ا يزال الوضع منذ ذلك التاريخ حمنطً      ما و ،)جامعة األزهر الشريف  
 الـيت  خـرى إلنسانية األ وخطورةً بتوسيعه إىل بعض املواد االجتماعية واا ازداد تدهور  بل ،اللحظة

 والتخلص من عقدة    اح اليوم حتت شعار االنفت    مكانت تدرس باللغة العربية يف عهد االحتالل لتعج       
  .)١ (»)االستقالل(االحتالل يف 

 أدى إىل أن ننسلخ من عروبتنـا يف شـىت           ا به انبهار  واالنبهار ، االنسياق وراء األجنيب   وهذا
 االنفتاح املنفلت اليت أنتجتها الدول العربيـة بـدرجات          ياسةس« عن حمالة ال ناتج ،مظاهر احلياة 

 مـع هجـوم     ا أدت إىل ما نشهده من هجوم واسع النطاق للسلع األجنبية متوازي           حيث متفاوتة،
ـ  األجنبية أصبح الذين جييدون اللغات      حىت... للثقافة األجنبية  ّا هم املتميزين اجتماعي ّا، واقتـصادي 

 وجدنا بعض اجلامعات الوطنية تفتح فروعها       بل ، بإقبال غري عادي   ظىحت املدارس األجنبية    وصارت
 إجنـازه فبعد أن حقق العمل الوطين      ...  مفارقة من و الذي ال خيل   األمر ،للتدريس باللغات األجنبية  

   ة ملواصل األصوات تعالت وحينما ، الدراسات اإلنسانية  يات يف كل  ابتعريب التعليم اجلامعي خصوص 
 بنـا جنـد     إذا ،ناهج الكليات العلمية من طب وصيدلة وهندسة وما إىل ذلـك           م بتعريبالشوط  

                                   
 . السابقاملرجع  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 األقل هذا مـا حـدث يف جامعـة     على ، مت تعريبها تعود للتدريس باللغات األجنبية      اليتالكليات  
 طـب  وقع يف كلية     وحاضرا ا وقع ملصر قدمي   وما ،)١ (»)كلية االقتصاد والعلوم السياسية   (القاهرة  

 باللغـة   تدرس ، تزال إىل اآلن   وما ، وقد أصبحت منذ االحتالل    ، تدرس بالعربية  بريوت اليت كانت  
  . اإلجنليزية
 وكان من نتـائج     ، يف هذا اال   ا أكثر استفحالً  األمر انتقلنا إىل بالد املغرب العريب فإن        وإذا

 ،االت ا تلفعلى تشويه صورة استعمال اللغة القومية يف خم       ) االستعمار (رذلك أن عمل االستدما   
 األمـة   ضـاع  أووعلى اخلصوص يف جمال اإلعالم والصحافة بصفتها الواجهة املرئية اليت تعكس            

 وتعـرب القـارات يف      ت اليت تطوي املـسافا    لفضائيات يف عهد ا   وخاصة ، إليها من اخلارج   ظرللنا
  .حلظات

 ،لفرنـسي  االسـتدمار ا   إبان مثلًا إننا وجدنا يف اجلزائر      بل ، وليدة احلاضر فقط   األمر وليس
 الـشيخ عبـد     رئيسها سجلت مجعية العلماء اجلزائريني على لسان        وقد ، للغة العربية  رسة ش حماربة

 إلطالعكـم  أنّ اجتماعنا قد كان      د أو كنت   فقد«: احلميد بن باديس يف إحدى خطبه حيث قال       
 لك، اجتماعنـا كـذ    وكانوددت ل ...  ولغة الدين  الدينعلى ما مت من أعمال العاملني يف خدمة         

 عليهـا   واستوىل ، األنانية على نفوس فأنستنا حق غريها      استحوذت وقد   ؟ أنّى يكون كذلك   ولكن
 اآلفـاق   اختـرق  وقد ، آذان عن مساع كلمة احلق     فصمت ، ما سواها  كلالغرور فحقّر يف نظرها     

 ظـم وكـان أع  ...  غمرت الكون أضواؤها   وقد ، احلقيقة مشس رؤية   عنوعميت أبصار   ... دويها
 حيينـا   وإذا ، ليحيا سوانا  ومنوت ، ليسعد غرينا  نشقى ، يف مثل حالنا   األمممن كان من    البالء على   

 أعـز  يتناول بالؤنا عند هذا حىت      تهي ال ين  مث ، متنا فبدون مثرات املوت    وإذا احلياة،فبدون حقوق   
 .القرآن ولغة القرآن هو ، ولغة دينناديننا وه...  عليناعزيز

 ، كل جانب  من به   وأحيط ،ملفدى قد كشف يف حماربته القناع      العزيز ا  ذا و هاه ، اإلخوان أيها
بقانون الثـامن   : املسموم عن قوس واحدة بالسهم      ى رم مث ، له املكائد  ودبرت ، فيه اآلراء  وأديرت

 الـصبيان   وأفـواج  ، املغلقة واملكاتب دارس القانون الذي شاهدمت أثره يف امل      ذلكم ،مارس املشؤوم 
 الـيت  والـسجون  ، واملغارم اليت دفعتموهـا وقفتموهااحملاكم اليت   وقفات   ويف ،والصبيات املشردة 

                                   
 .م٢٤/٠٩/١٩٩٦ اجلزائرية الصادرة بتاريخ اهد ا عن صحيفة نقلًا  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 مبثل هذا الـسهم     لمة اجلزائر املس   أنه مل ترم   أشهد. وعنت لقيتم وتلقون من جهد      وما ،دخلتموها
 أما ، غري معقد البقاء منها    ويف ، بدا يف وفقد كان كل ما أصاا ه     . الرماةعلى كثرة الرمي وتفنن     

  .)١(» مصدر حياايف ، صميم فؤادهايف ،روحها ويف فهالسهمهذا 


 
ـ  لعـصر  مسايرة ا  عنقد جعلت اللغة العربية بعيدة        ) أ  الـراهن باسـتيعاب املفـاهيم       تقين ال

 واملصادر العلمية املختلفة ذه اللغة العربيـة        الدوريات وظهور ،حات العلمية احلديثة  واملصطل
نتيجة إبعادها عن جمال التفاعل مع العلـوم احلديثـة          !  أجنبية يف عقر دارها    أحيانااليت باتت   

  . املختلفة يف التدريس والبحث والتأليف والترمجة
 يف خمتلـف الفـروع      للتدريس ملختلفةاللغات األجنبية ا   املظهر الثاين فقد برز يف استبقاء        وأما) ب

  . العلمية يف معظم اجلامعات العربية
 يف تبعية خيجـل منـها   طًاما جعل خرجيي تلك اجلامعات العربية ببلدان الشرق والغرب ارتبا     ) ج

حيث أضـحوا يثـرون   ...  يف تلك الديارحراراالستقالل السياسي الذي حققه الوطنيون األ  
لوا أو تلك اللغات األجنبية اليت ز     حضارات ،م وأحباثهم العلمية يف شىت جماالت املعرفة      مبؤلفا 

مبعزل عـن املـسامهة يف عمليـة       (...) ا ختصصام العلمية يف اجلامعات العربية واألجنبية        
 ، يف العـامل   الكبرية أو كل األمم الصغرية     تفعله غرار ما    على ، العريب األصيل  العلمياإلبداع  

 ا وفرنـس  نـدا  ورومانيا وفنل  ر واليابان وتركيا وإيران وبلغاريا واليونان وبولونيا وا       صنيكال
 دون أن جند يف بقية اجلامعات العربيـة         ، والربتغال وهولندا وأملانيا   انياوإسبانيا وأمريكا وبريط  

  . بعض اجلامعات اليت تعد على األصابعباستثناء ،إىل حد الساعة
 يـشجع   ممـا  ، العاجز عن مسايرة التطور العلمي واحلضاري      موقف«ة يف   ظهار اللغة العربي    ) د

جاهزة لديها من موروثات االحـتالل      ( لغة علمية    تبين ويضطرها إىل    ألخرى ا ةاألقطار العربي 
علـى غـرار    (وطاملا أن العرب ال يعتمدون لغة علم واحدة         ... لبناء التقدم املوهوم  ) السابق

 العلوم يف كل بلد بلغة املـستعمر        ون ما يزالون يدرس   حيث عام،يف جام ) النموذج السوري 
 النتيجة احلتمية أال تتحقـق حـضارة        فتكون الفرنسي، أو اإلسباين أو اإليطايل أو ليزياإلجن

                                   
 .م١٩٣٩ سنة ع ، البصائر اجلزائريةجملة ، املشؤوممارس من الثامن قانون ، عبد احلميد بن باديسالشيخ  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 هذه املظاهر احلضارية لكي تكون عربيـةً        ألن ،عربية وإعالم وصحافة موحدة على اإلطالق     
 الطابع العريب العـام  هذا تكون ذات ولكي ، العربيةار تكون على مستوى كل األقط     نجيب أ 

 للمحـسوبني  ،جيب أن تكون بلغة واحدة وموحدة االستعمال على مستوى الرقعة اجلغرافية          
 العربية اليت جتمع كـل      باللغة ميكن أن تكون كذلك إال       وال ، ألمسائها لنيعلى العربية واحلام  

  .)١ (»...ملنشودةالعرب ومتثل أحد األركان األساسية لوحدم املعهودة وا
 اإللكترونيـة،  العلومحيث أصبح الشباب العريب يرى املستقبل املضمون يف اهلندسة والطب و      ) هـ

 عزوفهم عن اللغة العربية إىل لغـة احليـاة          نتيجة اآلداب والعلوم االجتماعية     يف و مما ه  أكثر
ي مفارقة حمزنـة    وه... صحافة اإلدارة واإلعالم وال   لغة سيتبع ذلك من تعلم      وما ،واملناصب

 »باألنترنـت « م الشباب العريب فيما بينـه     تواصل ي حيث ،وخمزية يف التاريخ العريب املعاصر    
 يف أي بلـد يف      اإلجنليـزي  أو مثلما يتواصلون مع الشباب الفرنسي       متاما جنبية،باللغات األ 

  !العامل
 رسم صورة   ثر وذلك إ   النقص يف نفوس األجيال املتعاقبة     دة عق رسوخ أيضا، عن ذلك    تجمما ن   ) و

 مميزاا تنحصر يف كوا لغة عاطفة وليست لغـة عقـل            جبعل ،سيئة للغة العربية يف أذهام    
 لغة طب وعلم وهندسة وأعمال وإعالم       وليست ، شعر وقصص وخيال وأقوال    ولغة ،وحتليل

سباب وهذه الذهنية السائدة لدى بعض الناشئة العربية هي معذورة فيها لأل          ... وصحافة عاملية 
 و توجد عليه اللغة العربية يف أقطارهم كما ه      لذياملذكورة نتيجة هلذا الوضع الشاذ واألعرج ا      

 للغة القومية يف أدىن درجاتـه      ملنشود بعيد األثر يف سبيل االستعمال ا      ا ميثل عائقً  ما وهو مبني،
الروح القوميـة   وبني ، من أبناء األمة بني العقل والعاطفة     الناشئة يشتت القوى    حيث ،املقبولة

 بني االستجابة إىل نداء الضمري والواجب الوطين والقـومي          فيتذبذبون ،واملصلحة الشخصية 
 بإتقان اللغات األجنبية املرهون مـستقبلهم  »البطنية« الغريزة  حلاح إ وبني ،بإتقان اللغة العربية  

  ! على حساب اللغة القوميةجاداالوظيفي بإ
 عربية الواالحتادات من املنظمات  كثريا جعل ، أبناء األمة  فيهش   االنفصام القاتل الذي يعي    وهذا

 عمدت  فقد ، العربية اللغة و ه أال ، إىل معاجلة هذه القضية اليت متس األمة يف أقدس شيء متلكه           وتدع

                                   
 بتصرف. على الشبكة العنكبوتيةمقال ،)عرض تقوميي( اإلعالم أجهزة اللغة العربية يف واقع ،أمحد بن نعمان. د  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 فقد صرح الرئيس اجلزائري الراحـل       ، االستقالل إىل تبين سياسة التعريب     بعد مثلًاالدولة اجلزائرية   
 هذا ال يبعدنا فإن ، اللغة العربيةكامل إذا كنا ال منلك بشكل  إننا«: ا يف هذا الشأن قائلً    أمحد بن بلة  

 وليس ،إن التعريب ال ميكنه أن يكون إال منط حياة وتفكري    ... يف أن حنس أننا عرب يف عمق قلوبنا       
  .)١(» هلذه البالد إال يف التعريبتقبلهناك مس
 قـة  حىت أن الطب   كبريا، اجلزائر جيد بأن التعريب لقي عنت      التعريب يف ا   ار ملس املراقب فإن لذا؛

 واآلخر يـرفض ذلـك ويطالـب     ، يؤمن بالتعريب  أحدمها«: توجهاناملثقفة يف اجلزائر ظهر فيها      
  .)٢(» ما فتح اال للمفاضلة بني اللغتني وطرحت مسألة أيهما أصلح للتعليموهذا ،باالزدواجية

يف مقال له بعنـوان     )  العرب طباء األ احتاد وعض(مد غوري    حم وجدنا ؛ للرأي السابق  وتدعيما
 قـدامى  ، يرتاب أحد من الباحثني اللغـويني      ال«: يقول)  الطب واقع اللغات وطموحات    تعريب(

فهـي  ... ا تعريفًسعها واو أصالة واها أن العربية من أقدم اللغات وأق     يف ، وغربيني شرقيني ،وحمدثني
 ، صيغها وأنواع ، اشتقاقاا وان منها العلوم الطبية بأل    وخاصةً ،لوم تليب أدق مطالب الع    عةمرنة مطوا 

 األصيل لالقتباس والتعريب لكل لفظ دخيل من ألفاظ احلضارة      وباستعدادها ، وصفات ا وأفعالً أمساًء
  .والفنون والعلوم

  الطبية اليت تقام يف    فمؤمتراتنا ،م١٩٨٢ قد محل فكرة تعريب الطب منذ إنشائه سنة          نا احتاد إن
 من نوعهـا مبقاالـا العلميـة       األوىل الطبية هي    مجعيتنا ،) لغتنا العربية( شعار   رفع ت روبا أووسط  

 وإىل ، االحتاد مذكرات عديدة إىل وزراء الصحة العـرب ورفع ،والطبية والتخصصية ناطقة بالعربية 
 إياهم بـأن    مذكرا ، إىل منظمي املؤمترات الطبية يف األقطار العربية       وكذلك ، الدول العربية  اباتنق

 واأللبان والبولونيون وحىت أرمينيا ويف دولة       فاليونان ،الطب يف العامل كله يدرس بلغة بلده األصلية       
 أوفلم إذن ندرس العلوم الطبية يف بالدنا باللغة الفرنسية          . كل يدرس بلغته القومية   ... طاجكستان
  .)٣(حد هلذا االزام احلضاري االحتاد كافة املنظمات املعنية بوضع وطالب اإلجنليزية،

 

                                   
(1) Ahmed Ben bella: op-cit, pp.116-117 

 ص م،١٩٨٠: دراسات الوحدة العربية بريوتمركز ،١ط ، العريبوطنالتعريب وتنسيقه يف ال:  املنجي الصيادي  حممد  ) ٢(
١٦٤. 

 .، تعريب الطب واقع اللغات وطموحات)عضو احتاد األطباء العرب(الدكتور حممد غوري   ) ٣(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 إىل احلديث   ، العربية يف عقر دارها    غة احندار الل  وعوامل ما ذكرناه من أسباب      بعد ، عدنا وإذا

ما زالت   تعرضت له من حتديات إال أا        ا م رغم على جندها   فإننا ،عن حال اللغة العربية يف إفريقيا     
 يف بلدان شرق أفريقيا وخاصة يف الصومال وجيبـويت          قوي ضور حب تتمتعان اإلسالمية والثقافة   هي

 السنغال ومـايل     أفريقيا وخاصة يف   ربويف دول غ  . غندا واووجزر القمر وإريتريا وإثيوبيا وترتانيا      
 نكـاد   ال ،ل الكامريون أما يف وسط أفريقيا فباستثناء تشاد ومشا      .  وغينيا ونيجرييا  غامبياوالنيجر و 
ـ       أما.  وسط أفريقيا  لدان يف بقية ب   كبريا ا الكرمي أثر  القرآنجند للغة     صل يف دول جنويب أفريقيـا في

 يعود السبب يف ذلك إىل      ورمبا ،)١(ا معدالته يف دول القارة األفريقية تقريب      لحضور اللغة العربية ألق   
 تطابق يف الغالب خريطة اإلسالم نعلم أن خريطة  نوحن ، ميثل دين األقلية يف هذه البلدان      اإلسالمأن  

 أفريقيا تتوافق مع    رةوهناك بعض التقديرات ألعداد املسلمني يف قا      .  واللغة العربية  اإلسالمية لثقافةا
 حيث تبلغ نسبتهم حوايل قارة حيث تشري إىل أن املسلمني يتركزون يف مشال ال     ،هذا الرأي وتعضده  

٨٢,٣   ٦٢,٧يف غرب القارة فتبلغ النسبة       أما ، من عدد السكان، شرقها تـصل النـسبة      ويف 
 وجنـويب  ،١٥,٤ نسبة املسلمني يف كل من وسط أفريقيا حيث تبلغ           وتنخفض ،٥٢,٧حلوايل  

١٠,٢أفريقيا حيث تبلغ 
)٢(. 

 التركيـز علـى   مع ، أهم األدوار اليت تقوم ا اللغة العربية يف إفريقية        أيت فيما ي  ني لذلك سنب 
 أو مع اإلشارة إىل وضعها كلغـات رمسيـة         ،الديين وواقعها وحضورها يف التعليم واإلعالم     دورها  
  . اء وبيان أهم هلجاا وتنوعاا يف السياق األفريقي جنوب الصحروطنية،

 اليت تقوم ـا اللغـة   وار الدور الديين للغة العربية يعد من أهم األد        فإن ، من الواقع  واستنباطًا
 اللغة الدينيـة للمـسلمني      بية العر د الصحراء حيث تع   جنوبالق يف دول أفريقيا     العربية على اإلط  

ـ      ، الكرمي ولغة الشعائر الدينية    القرآن فهي لغة    ؛هناك  خطـب اجلمعـة    ى وا تقام الـصالة وتلق
                                   

 يف كل من  ٢٠إىل أن أعلى نسبة للمسلمني يف دول جنويب أفريقيا تصل إىل ) م٢٠٠٥لعام (تشري بعض التقديرات      ) ١(
 أما أدىن نســبة للمسلميـن ٧، فمدغشقر ١٠، مث سوازيالند ١٦,٦ماألو ي وموزمبيق، تليهما موريشيوس  

نسبة وأدىن نسبة تـأيت    ، وبني أعلى    ١فتمثلها بالتسأو ي كل من أجنوال وبتسوانا وزامبيا وزميبابوي، وذلك بنسبة            
 .  على التوايل١,٥ وجنوب إفريقيا بـ ٢ وليسوتوبـ ٣نامبيا بـ 
، أعمال املؤمتر الدويل اإلسالم  »أو ضاع املسلمني يف اجلنوب اإلفريقي يف العقدين األخريين        «): م٢٠٠٦(كمال حممد   جاه اهللا،   

 .١١٣ان، ص  السود–يف أفريقيا، الكتاب العاشر، جامعة أفريقيا العاملية 
حتديات اإلسالم واملسلمني يف إفريقيـا املعاصـرة،   «): م٢٠٠٦(مصطفى، أحالم عبدالرحيم أمحد     عثمان، عبدالرمحن أمحد،      ) ٢(

 .٣٠٦-٣٠٢ السودان، ص ص –العاشر، جامعة أفريقيا العاملية أعمال املؤمتر الدويل اإلسالم يف أفريقيا، الكتاب 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 مبكانة كـبرية يف     متعولذا فإا تت  .  دروس العلم يف املساجد    ا تلقى   ن ويف بعض األحيا   ،والعيدين
 يف نظر كثري منهم لغة الفكر واحلـضارة         وهي ، ينظرون إليها نظرة احترام وتقديس     همنفوسهم و 

 بالنـسبة   وهي ، وفقائهم وأئمتهم  لمائهم لغة ع  وهي ، الرسالة اليت حيملوا يف احلياة     ولغة يخ،والتار
 اختلفـت لغـام     مهما اإلسالم، لغة األمة و   ولكنها ، معني شعب أو ،إليهم ليست لغة قبيلة معينة    

  . )١( وأزمامطام واولوام وأ
 وذلك ألن معرفة اللغة العربية ال تـزال  ، منهم حيرصون على تعلم العربية     كثريين جند أن    ولذا

ـ     ، الكرمي وفهمه  القرآن حلفظ   ةمالزم  مـن مـصادره     اإلسـالم  اليم وضرورة لفهم واستيعاب تع
 مثـل   العربية ببعض العبارات    ام له من اإلمل   بدوأي مسلم بصرف النظر عن لغته األم ال         . األساسية

 أو  علـيكم  مالسال التحية   عبارة أو ،» رسول اهللا  ا أن ال إله إال اهللا وأن حممد       أشهد«الشهادتني  
 العربية حىت يـستطيع  اللغة بالقرآنية يات جيب عليه حفظ الفاحتة وبعض اآل      كما غريها، أو البسملة
 باللغـة العربيـة   ا دينه فعليه أن يزداد علم شؤون   يف هاومن أراد أن يزداد تفق    .  ا صالته  يأن يؤد 

 . خل إ… والشروح والتفاسري وكتب احلديثهليطلع على املؤلفات الدينية املختلفة من كتب الفق
 العربية إىل أنه جعل للعربية درجة من   ة واللغ اإلسالم أدى هذا االرتباط الوثيق بني اعتناق        وقد

 درجة حضور اللغة العربية نإ: ول ميكن القولذا ،مجاعات مسلمة االنتشار يف كل املناطق اليت تضم       
ـ   إملامهم ، إىل حد كبري   ، ما ترتبط بعدد املسلمني ألنه يضمن      غالبايف مكان ما      يـسري  و بطرف ول

 األمـر  أكرب، اإلسالمية زاد عدد املسلمني كانت فرصة إقامة حلقات العلم واملدارس           وكلما ،منها
   .  للغة للعربيةالنتشار ايتحقق إسالمي ومن مث  إجياد تعليملزمالذي يست

. 

                                   
 أفريقيـا   جامعة ،» يف أفريقيا مقدمة تعريفية    اللغات«اللغة العربية يف أفريقيا، يف      ): ٢٠٠٦( اخلليفة   يوسف بكر، أبو  ) ١(

 .١٠٣ ص ، السودان–العاملية 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 يف نشر اللغة العربية يف أفريقيا سـاهم عـدد           اإلسالم م هذا املخطط نرى أنه كما ساه      ومن
 النظر عـن مـستوى      بصرف ،املسلمني الكبري يف احلفاظ على استقرار وثبات اللغة العربية هناك         

من أهم عوامل استقرار وثبات اللغة العربيـة يف البلـدان            ال يزال     املسلمني الكبري  فعدد ، هلا إتقام
 .األفريقية خارج نطاق العربية

 يف  ا وجدنا هلا حـضور    فقد ، فيما خيص وضع اللغة العربية يف مؤسسات التعليم بأفريقيا         وأما
 حيث خيتلف شكل هـذا      ، ال يسري على منط واحد     ولكنه ، شرق أفريقيا  دولالتعليم احلكومي يف    

 إثيوبيا مل يكن للعربية حضور يف التعليم احلكومي حـىت صـدور             ففي. خرى دولة أل  احلضور من 
 يف  إقلـيم  منحت كـل     واليت ، أساسه السياسة التعليمية للدولة    ى الذي بنيت عل   م١٩٩٤دستور  

 بـين  إقليم ارفاخت. األويل به يف مرحلة التعليم   اصةاالحتاد الفيدرايل احلق يف حتديد لغات التعليم اخل       
أما علـى مـستوى التعلـيم    . األويلل ـ جوموز اللغة العربية كلغة تعليم يف مرحلة التعليم  شنقو

 الشعبة هذه ولكن ،اجلامعي فقد مت تأسيس شعبة للغة العربية يف جامعة أديس أبابا منذ عدة سنوات            
 .مل تبدأ عملها بشكل كامل حىت اآلن

 ويف املرحلـة  األوليـة  دراسية يف املرحلة  إريتريا جند أن اللغة العربية يتم تدريسها كمادة     ويف
 كلغـة   لغتها للسياسة التعليمية للحكومة اإلرترية فإن لكل قومية احلق يف استخدام            اوطبقً. الثانوية

 حـني   يف ، تعليم يف مراحل التعليم التالية     لغة فستخدم   اإلجنليزية أما. األويل التعليم   ةتعليم يف مرحل  
 رحلـة  الطالب الذين درسوا بالتيجرينية يف امل      ءوهؤال. الدراسية واد امل ضم خرىتدرس اللغات األ  

 يف  بيـة  مقابل ذلك فإن الطالب الذين درسوا بالعر       ويف ، سيدرسون العربية كمادة دراسية    األولية
  .)١( سيدرسون التيجرينية كمادة دراسيةاألوليةاملرحلة 

 ابتداء مـن    اإلجنليزيةس احلكومية مع     إىل جيبويت فإن اللغة العربية تدرس يف املدار        انتقلنا وإذا
 تأسـست عـام    الـيت  Paul إىل إنشاء قسم عريب يف جامعة بـول        ضافة باإل هذا ،الصف السابع 

وقد ذكر مستشار وزارة العدل اجليبوتية القاضي عبد الرمحن بشري يف حديث له مـع               . )٢(م٢٠٠٢

                                   
(1)Hailemariam, Chefena, etal.(1999): "Multilingualism and Nation Building: 

Language and Education in Eritrea", Journal of Multilingual and Multicultural 
Development, Vol. 20, No. 6, 1999,p. 489 

 ، يف أفريقيا اإلسالم املؤمتر الدويل    أعمال العربية يف دول القرن األفريقي،       ة اللغ وضع): ٢٠٠٦( كمال حممد    ، اهللا جاه  ) ٢(
 .٢٣٤ ص ، السودان– أفريقيا العاملية جامعة ، الثالثالكتاب



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 بأن تقرر مادة اللغة العربية والتربيـة        قناة اجلزيرة أن الرئيس اجليبويت قد أصدر قراره لوزارة التعليم         
 اليت تدرس باللغة    املدارس دجمتكما  . االبتدائية من املرحلة    داء ابت التعليمي ضمن املنهج    اإلسالمية

 فيتم تدريس اللغة العربيـة يف       غندا أوأما يف   . العربية كاملة ضمن نطاق املؤسسة التعليمية الرمسية      
 ، اجلامعة يف سبعينيات القرن املاضـي      هأ تدريس العربية يف هذ     بد وقد ،جامعة ماكرييري احلكومية  

 ولكـن  ، إضـافية مـادة  إمنا كان يدرسها الراغبون  ، للطالب هجية من مادةولكنها مل تكن تدرس     
ويف عـام  .  النظام السياسي بسقوط حكومة عيـدي أمـني     تغري مع م١٩٧٩تدريسها توقف عام    

 جهـة  افر بعد تـو وذلك ا،لعربية باجلامعة رمسيّ   تدريس ا  دةم متت املوافقة على عو    ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 بـدأ   يخ ذلك التار  ذومن.  العاملية اإلسالميةمتول برنامج تعليم العربية يف اجلامعة وهي مجعية الدعوة          

 توسع القسم فيما بعد ليشمل كلية التربية        وقد ،تدريس العربية بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب       
  ناٍدافتتحكذلك .  القسم مرحلة الدبلوم العايل يف التربية باللغة العربية     حافتت م٢٠٠٦ويف عام   . أيضا

 فيـه احملاضـرات والـدروس       وتلقى ، يف اجلامعة جيمع كل الطالب الدارسني بالقسم       ريبثقايف ع 
 و خاصة واتمـع األ    امعة فيه مسائل ثقافية واجتماعية ختص الطلبة املسلمني باجل        وتناقش ،بالعربية
 ٧١ إىل   م٢٠٠٦ يف عـام     ية اللغة العرب  نوقد وصل عدد الطلبة الذين يدرسو     .  عامة  بصورة غندي

١( من منتسيب كلييت التربية واآلداب باجلامعةوطالبة اطالب( . 
 ية أن اللغة الصومالإال ، اعتماد العربية لغة رمسية إىل جانب الصومالية    رغم على   ، الصومال ويف

. )٢(ويتم التدريس بالعربية فقط يف املدارس األهلية   . كل كبري هي املسيطرة على التعليم احلكومي بش     
 يف املرحلـة    وذلك ،ويف زجنبار بترتانيا يتم تدريس اللغة العربية كمادة دراسية يف التعليم احلكومي           

 .)٣( املتوسطة واملرحلة الثانويةرحلة ويف املرابع بداية من الصف الاالبتدائية
 االبتـدائي  ففي التعليم ؛ يف التعليم احلكومي بشكل بارزربيةالع دراسة اللغة  فتتم مايل   يف وأما

 تدرس  وهي ،)العربية-الفرنسية( حىت السادس باملدارس ثنائية اللغة       األولتدرس العربية من الصف     

                                   
جامعـة مـاكرييري    : اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية احلكومية بأو غندا       وضع  ): ٢٠٠٦(سايل، إبراهيم علي      ) ١(

-١٧٢ الـسودان، ص ص  –أمنوذجا، أعمال املؤمترالدويل اإلسالم يف أفريقيا، الكتاب الثامن، جامعة أفريقيا العاملية         
١٧٣. 

 .٢٤٣ص وضع اللغة العربية يف دول القرن األفريقي، ): ٢٠٠٦(جاه اهللا، كمال حممد   ) ٢(
 تعليم غري احمللية يف إحياء الاإلسالمية يف زجنبار دور املنظمات   اإلسالمي التعليم   تطور): ٢٠٠٦( احلاج   عيسى زيدي،  ) ٣(

 ، الـسابع  الكتاب ، يف أفريقيا  اإلسالم الدويل املؤمتر   أعمالحتدياا وإجنازاا،   : م٢٠٠٦ – ١٩٧٢ ما بني    اإلسالمي
 .٤٢٢ ص ص ،ودان الس– أفريقيا العاملية جامعة



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 سوجيب أن نشري هنا إىل أنـه يـتم تـدري   .  لغة تعليموصفهما الفرنسية على حد سواء ب    لغةمع ال 
 إىل املادة اليت ا وذلك استناد اإلسالمي، بالدين   ا لغة فقط دون ربطه    وصفهابالعربية يف هذه املدارس     

 أوليـاء  يرسـل  أخرىومن ناحية . تنص على علمانية الدولة وعلمانية التعليم يف دستور دولة مايل       
 إذ يعتقدون أن تعليمهم مبادئ اللغة يساعدهم علـى        ؛ لغرض ديين  ملدارس إىل هذه ا   اهلماألمور أطف 

) الصف السابع والثامن والتاسع   (ويف املرحلة اإلعدادية    . القرآن عليهم قراءة    سهل وي م،اإلسالفهم  
 حيث يترك للتلميذ حرية اختيار اللغة الـيت         ،تتحول العربية ملادة اختيارية من بني اللغات األجنبية       

 يف هذه   د الواقع العملي فال يوج    يف وأما   ، وهذا على املستوى النظري العام فقط      ،يرغب يف تعلمها  
ويف املرحلة  . ا هلذه املادة االختيارية ثالث ساعات أسبوعي      وخيصص ، والعربية اإلجنليزيةاملرحلة عدا   

 وفقا للغة الـيت  األوىل ويتم اختيار اللغة أخرى؛الثانوية تستمر العربية كلغة اختيارية مع لغة أجنبية        
 يف دائمـا  خرى ما تبقى اللغات األوغالبا ة،العربي أو اإلجنليزية ، يف املرحلة اإلعداديةلتلميذدرسها ا 

 . االختيار الثاين
ـ .  للعربية حضور يف املعاهد التربوية ويف التعليم اجلامعي مبايل         كذلك  يف عـام    افتـتح  دفق

 حكومي لتلبية حاجة املدارس العربيـة   معهد وهو ، معهد اهلجرة التربوي يف مدينة تنبكت      م١٩٩٧
.  والكيمياء والفيزيـاء   ضيات العلمية كالريا  املواد أود اللغة العربية    من مدرسي العربية سواء يف موا     

 كمـا  ، دراسـية  مـادة  لفرنسية اللغة ا  وتدرس هد، اللغة العربية هي لغة التدريس يف هذا املع        دوتع
  .والرسم ، املدنيةوالتربية ، يف تدريس بعض املواد كالفلسفةوسيطًا أيضاتستخدم الفرنسية 

 يف  أيضاكما تدرس   . لتعليم اجلامعي تدرس يف املدرسة العليا إلعداد املعلمني        وجند العربية يف ا   
 يف اللغتني والثاين ، يف اللغة العربية فقطاألول ، اللغة العربية بكلية اآلداب واليت تضم ختصصني     شعبة

  فتدرس كمـادة اختياريـة يف      أخرىوتدرس اللغة العربية يف اجلامعة بأشكال       . اإلجنليزيةالعربية و 
:  وكذلك تدرس يف كلية اإلدارة واحلقوق والعلوم السياسية يف السنتني          خرى، األ الشعب و األقسام

  .)١(والرابعة ،الثالثة

                                   
 ، يف أفريقيا  اإلسالم الدويل املؤمتر   أعمال اللغة العربية يف مجهورية مايل،       وضع): ٢٠٠٦( عبداهللا   عبدالرمحن سيسي،  ) ١(

 اللغة العربية يف بلدان حضور: بكري درامي، ؛٣٨٧-٣٨٣ ص ص ، السودان– أفريقيا العاملية جامعة ، الثامنالكتاب
  . صحرا البالصحراء الواقعة جنوأفريقيا الفرنكفونية جنوب 

http://www.11c11.com/vb/showthread.php?t=7086. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

ـ    لدول أن حضور اللغة العربية يف ا      نستنتج ، هنا ومن بفهـم تعـاليم   ا اإلفريقية مرتبط أساس 
 .ه الدول اإلفريقية يف هذاملسلم يف الواقع التعبدي مما حيتاج إليه وتطبيقها اإلسالم،

 
 بل هي اللغة اليت محلـت  ، بأن اللغة العربية حتمل يف ذاا وسائل قوا وعوامل حياا  شك ال

 وهلذا ، وسيلة طيعة يف أيدي العلماء الباحثني من أسالف هذه األمة          وكانت ،معاين الكتاب احلكيم  
 أغرب ما وقع يف     وهذا ، العربية بدأت فجأة على غاية الكمال      ةاللغ«: يقول) رنست رينان (وجدنا  

  .)١( هلا طفولة وال شيخوخةفليس ، البشراريخت
 اللغة العربية مكانتها  تبوأت إال إذا    سامي عافيتها ودورها ال   سترداد سبيل إىل ضة األمة وا     وال

 والشؤون الدوليـة  دارةلثقافة واإل  يف التربية والتعليم واإلعالم وا     ملعرفية ا األولوياتالسامقة يف سلم    
 لألجيال احلاضرة والقادمة يف ضوء تلك      وبناًء ،وصال بني حقيقة الدين ونسيج اللغة وحصاد العصر       

 .ةاملعطيات الثالث
ـ     ة على رغم العقب   ا، وال مستحيلً  ا خارقً ا أمر ليس ذلك   أن الظن   وأكرب  ا الكؤود اليت ال جيوزه

 مـسوح  لـبس  احلضارية الـيت ت الفتنة رغم على و، والعلم الراسخ   املبدئي  واليقني البصائر أهل   إال
ويروج له دعاة النظام العاملي اجلديد بأمنوذجه القطيب الواحد يف الثقافة           ) العدالة(و) احلرية(و) العلم(
 ذلك من املفـاهيم الدعائيـة       وغري ، الربجوازية والقيم ، وأمناط االستهالك واألسواق احلرة    لعوملةوا

  . الفضفاضةواملصطلحات

                                   
 . غريبمفكر ، رينانرنست  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 
 
 اللغـة «:  هذا يقول األملاين فريتاغ ويف ، يف ذاا  قوية اللغة العربية هي لغة      أن لنا مما سبق     تبني

 يدل علـى    ، العصر ملا حتمله من خصائص     مواكبة هي لغة تستطيع     بل ؛»امل الع تالعربية أغىن لغا  
 ونقـل  .» ملقتضيات العصرا التكيف وفقً ومرونةً ميكناا من   ا للعربية لين  إن«: ذلك قول وليم ورك   
  . يب أنّ كالم العرب ال حييط به إال نسالسيوطي عن ابن فار

 مـشاهد   ألفاظها تصور   تكاد ، لغة كاملة حمببة عجيبة    العربية« أن كثري من املفكرين     رى وي
 اـا لم ك كأمنا ، تتجلى معانيها يف أجراس األلفاظ     وتكاد ، كلماا خطرات النفوس   ومتثل ،الطبيعة

  . )١( ونبضات القلوب ونربات احلياةريخطوات الضم
 ، جنسية لغوية جتمع أطراف النسبة إىل العربيـة        القرآن إمنا«:  مصطفى صادق الرافعي   ويقول

  . »حكما أو ذه اجلنسية حقيقةً متميزين ، يزال أهله مستعربني بهفال
 تأكد لنا بكل وضوح أنه ال       بأنه ، هذه الشهادات السابقة   ومن ، يف اية هذه الورقة    ونستنتج

 ميكن أن تصبح حية إذا ظلّ أبناؤهـا         ت كل اللغا  إمنا ، لغات ميتة ولغات حية    ياتوجد يف هذه الدن   
 املنتسبون أو ، كان أبناء األمة   فإذا ، صحيح والعكس خرى، وأصروا على ذلك مثل األمم األ      ،أحياًء
 ترفع من شأم اللغـات   وال ،يهم لغام مهما تكن راقية     فال تحييهم وال تقو    ضعافًا أو ميتني ،إليها

 لينافـسوا  طام، أواألجنبية اليت يتبنوا ويفرضوا على الشعوب كلغات تعليم وإدارة وإعالم يف            
 أما آن لنا أن نعود إىل       ، نتائجه املريرة  وذقنا ، قد جربناه يف السنوات اخلالية     فهذا ة،ا لغام القومي  

  . سؤددناونصنع بلغتنا لنبلغ جمدنا ونتمسكرشدنا 
 جنـسية  القـرآن  إمنا«:  مصطفى صادق الرافعي يقول ، متسكنا بلغتنا متسك بكتاب ربنا     ويف

 أو  ذه اجلنسية حقيقةً   متميزين ، يزال أهله مستعربني به    فال ، إىل العربية  سبةلغوية جتمع أطراف الن   
 ضـربنا   ولقـد {: أيضا وقال ،)٢(}م تعقلون  قرآنا عربيا لعلك   نزلناه أ إنا{: عاىل قال ت  ،»حكما

  .)٣(} من كل مثل لعلّهم يتذكرون قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلّهم يتقونالقرآنللناس يف هذا 

                                   
 .عبد اهللا عزام، مفكر عريب  ) ١(
 .٢: اآلية ، يوسفسورة  ) ٢(
 . الزمرسورة  ) ٣(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 

 
 

 
  أمحد طعمة حليب. د

   اللغة العربيةقسم
  قطر،  جامعة اآلداب والعلومكلية

 

 
 يف مجلـة مـن      تتمثل ، من متعلّمي اللغة العربية غري الناطقني ا معوقات عديدة         كثريا تواجه

 اآلخـر إىل    بعضها ويرجع هم، هذه اللغة إلي   ا بعض منها إىل األساليب اليت تقدم        يرجع ،األسباب
 فيمـا ال هذه األسـباب     وميكن إمج . لّمني إىل هؤالء املتع   هلا هذه اللغة من إيصا    مدرسيعدم متكّن   

  :يأيت
 لعدم أو ، لضعف مستواهم العلمي   إما ،عدم متكّن مدرسي هذه اللغة من إيصاهلا إىل املتعلّمني           -١

  . امتالكهم األساليب العلمية احلديثة يف التدريس
 يـؤثر   وهذا ، كبري كل بش التدريس احمللية يف أثناء     اللهجة أو العاميةاستعمال بعض املدرسني       -٢

اللغة ومتكنهم منهاهذه يف تلقي الطالب اسلب .  
 وإمهـال  ، منفـرد  بشكل التحدث، أو الكتابة أو كالقراءة ،االهتمام ببعض املهارات اللغوية      -٣

  . خرىاملهارات األ
  . هذه اللغة إىل متعلميهاا اليت تقدم األساليب أو س،ختلّف طرق التدري   -٤
  .ديثةقلة استخدام التقنيات العلمية احل   -٥

 حيـول دون  مما ، القضيةهذه على ذكرها يف أثناء معاجلتنا يت سنأأخرى ا أن هنالك أسباب  كما
 . األكمللوجهإيصال هذه اللغة إىل املتعلمني على ا

 ،لــ املعوقـات بالتفـصي    هذه وسيعرض ، هذه القضية بشكل موسع     هذا سيعاجل  والبحث
 أصبحت العملية التعليميـة اخلاصـة       لرمبا ، ا أُخذ و ل اليت واملقترحات،ول  ــ بعض احلل  ويقدم

  .ه اآلنــبتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا أفضل بكثري مما هي علي
 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  
 

 محل التشريع احليـايت     ذي ال الكتاب ، اهللا تعاىل املرتل   كتاب ، الكرمي القرآن العربية لغة    اللغة
 ، موجودة يف كثري من لغات العـامل       غري ،ائص عدة وهذه اللغة متيزت خبص   . لكل العرب واملسلمني  

 ويوهـان فـك     ماسـنيون  مثل هذه اللغة أنفسهم؛     أصحاب قبل ، كثري من املستشرقني   باعتراف
  .وغريمها

 علـى أنـسام     كمحافظتـهم  نواجـذ،  عليهـا بال   وعضوا ، حافظ العرب على لغتهم    لقد
 من  وحفظوه ، الذي اجتمعوا عليه   -مي الكر القرآن -وساعدهم على ذلك كتام اخلالد    . ومكارمهم

  .)١( وأصوهلا وحروفهالفاظها ألوثبات ، ذلك بقاء للعربية وحفظ هلاويف ،التغيري والتبديل
 إىل بالد واسعة    لتمتد ، منحها صفة العاملية   كما ، الكرمي يف هذه اللغة وحفظها     القرآن أثّر   وقد

 عجـزت معظـم     حيث ،البية سكان األرض   لغة غ  فأصبحت ، رحبة من الدنيا   وآفاق ،من األرض 
 يف أي بلٍد يقال     بل اإلسالم، زالت هذه اللغة متد جذورها يف بالد         وما أمامها،اللغات عن الوقوف    

  .)٢(ال إله إال اهللا: فيه
 الترويج لألفكار الـيت تقـول      بدأ ، مع املد االستعماري   وتزامنا ، حوايل قرن من الزمان    ومنذ

وما لبثـت هـذه     .  أمام التقدم العلمي   وبضعفها ، اللغة ملواكبة العصر احلديث    بعدم صالحية هذه  
 شـد  واليت هي أ   - اليت تسمى العوملة   - اجلديدة تعماريةاألصوات أن زادت وتريا مع اهلجمة االس      

 ، كان يف الـسابق كما ، يهدفال ،وطأة من سابقاا؛ حيث ظهر نوع جديد من أنواع االستعمار   
 ثقايف واجتماعي واقتـصادي  غزو خالل من ، إىل احتالل العقول وإمنا ،ل املباشر للدول  إىل االحتال 

  . بلدان العامة كافّةيف ا، خصوصواألمريكية ا، النماذج الغربية عموميكرس ،شامل
 مقدمة  يف ، يزال وما ، وضع الذي ، الثقايف الديين التبشريي   الغزو من ذلك كله ذلك      واألخطر

 فإذا ، الذي حياربونه  اإلسالمي الدين   ذا احلامل األساس هل   بوصفها العربية،قضاء على اللغة    أهدافه ال 
 بشكل  اإلسالميةما حتقّق هذا اهلدف استطاع هؤالء املستعمرون اجلدد القضاء على اهلوية العربية و            

  .تام

                                   
 .٦م، ص ١٩٨٠، ١توفيق حممد شاهني، مكتبة وهبة، القاهرة، ط. ة اللغة العربية، دعوامل تنمي  ) ١(
 .١٢م، ص ١٩٨٦، ١عباس حمجوب، دار الثّقافة، الدوحة، ط. مشكالت اللغة العربية حلول نظرية وتطبيقية، د  ) ٢(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 فقـد  ،ة العربية  إىل خطّة خبيثة للتنفري من اللغ      أوربة االستشراق يف    ئر عمدت بعض دوا   وقد
ـ :  باملصادر القدميـة املعروفـة    ممثلًا ، بانتقاء نصوص أدبية من التراث العريب القدمي       امتق : بككت

 ، للمـربد  األدب كتاب الكامل يف اللغة و     وكذلك للجاحظ، والبخالء، ، والتبيني والبيان ان،احليو
 من الكتب اليت قـد      وغريها ،جلرجاينّ ا القاهر البالغة لعبد  وأسرار ، أليب الفرج األصفهاينّ   واألغاين

 ألفاظهـا،  حباجة إىل جهد كبري لنطق     -ا غري املتخصص يف اللغة طبع     -جيد فيها املتعلّم العريب نفسه    
وقـد  . وجعِل تلك النصوص مبثابة املقررات ملن يريد تعلّم اللغة العربيـة          .  مفرداا ومعانيها  وفهم

 مـن  ، غري العربمن ، الكثري من أبناء املسلمنيفنفّرت ،ملخبوءة اخلبيثة أهدافها ا ةحقّقت هذه اخلطّ  
 لغة  وبأا ، يرددون تلك األصوات اليت تتهم اللغة العربية باجلمود والعقم         وجعلتهم ،تعلّم لغة دينهم  

 مـسايرا احليـاة احلـضارية؛ حيـاة         وبعدم ، عليه الزمن  عفى ، قدمي تمع تصلح إال    ال اوة،بد
 يف ، البشرية تراث ، طويلة لقرون ،مع أنّ هذه اللغة هي اليت حفظت      . )١( احلديثة ملعلواملكتشفات وا 

 يضعوا  وأن ، تراث البشرية العلمي   وا علماؤها أن يستوعب   واستطاع ،جماالت العلوم واملعارف كافّة   
. بر عنـها   احلضارة املع  ولسان ، واآلداب والفنون ،إسهامام فيه؛ فكانت العربية لغة العلم واملعرفة      

 رقعتها لتقـدم للبـشرية      وتوسع ، تزيد فيها  وأن ، هذه اللغة أن ضم املعرفة اإلنسانية      واستطاعت
وهذه اللغة خدمت العلـوم     . )٢( نتائجها على العامل يعيش    زال ما ، جديدة ورؤى ،إضافات جديدة 

 ، باخليـال والظّـالل    دباأل أثرت أا   كما ، وأشكاله بألوانه ، الفكر الفلسفي  وقدمت ،اإلنسانية
 أمسـاء   ووضعت اكب، النجوم والكو  ورصدت ،وهي اليت سربت أغوار السماء    .  واملشاهد والرؤى

  .)٣ (...يدة،الربوج والنجوم البع
 الذي يتعلّق بالـصعوبات  ثي تكون توطئة لبحأن ، خالل هذه املقدمة السريعة من ، أردت لقد

 تـدعو  من الدعوات اليت كثريا مين بأن   ا إميان وذلك ، الناطقني ا  اليت تواجه تعليم اللغة العربية لغري     
 التطـوير  أو يكن هدفها احلقيقي اإلصـالح  مل ، وتطويرها لتواكب العصرة إصالح اللغة العربي   إىل

                                   
تـا، ص   . ريب للطّباعة والنشر، القاهرة، د    علي احلديدي، دار الكتاب الع    . مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العرب، د        ) ١(

٥٨-٥٧. 
مشكالت اللغة العربية، حممود تيمـور،      : وينظر كذلك . ١٢-١١عباس حمجوب،، ص    . مشكالت اللغة العربية، د     ) ٢(

 .٩-٧تا، ص .  بريوت، د-منشورات املكتبة العصرية، صيدا
م، ١٩٦٣، ١، دار السؤال للطّباعة والنشر والتوزيع، دمـشق، ط    عبدالكرمي اليايف . دراسات فنية يف األدب العريب، د       ) ٣(

 .٢٢-٢١ص 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 مع اعترايف بوجود دعوات حقيقية صادقة إىل تطـوير هـذه اللغـة واالرتقـاء ـا            هذا ا،إطالقً
 ، لغات العوملـة   وإحالل عليها، القضاء   وحماولة ، كان هدفها النيل من هذه اللغة      وإنما ،وإصالحها

  .حملّها نكليزية، اإلوخاصة
 

 
 حدد املختـصون يف     وقد ، متعددة غاياتن أهداف و   إنّ تعلّم أي لغة من اللغات ينطلق م        إذ

ولن نغوص علـى هـذه     .  العامة املرجوة من تعلّم اللغات     الغاياتجمال التربية مجلة من األهداف و     
ـ       لكن ، تشترك فيها  ة واألهداف؛ ألنّ لغات العامل كافّ     الغايات  تلـك  و ما سنركز عليه يف حبثنا ه

  :)١( تنحصر فيما يأيتواليت ،اللغة العربية لغري الناطقني ا اخلاصة بتعلّم الغاياتاألهداف و
 مقومـات   أحـد  ذلك يف احلفاظ على      ليساعدهم ، غرس حمبة اللغة العربية يف نفوس متعلّميها       -١

 عناصر شخصية الفرد املـسلم مـن    أحد على   واحلفاظ ، من جهة  اإلسالميةاألمتني العربية و  
  .جهة ثانية

 هذا االعتزاز على حفظ     ويساعد ، الكرمي القرآن لغة   لكوا ، هلا والوالء ،ة العربية  االعتزاز باللغ  -٢
  . معانيهما واإلفادة منهماوفهم ، الكرمي واحلديث النبوي الشريفالقرآن

 تـصل الفـرد     ألنهـا  ، خالل فهم العربية وقواعدها    من اإلسالمية، االعتزاز باألجماد العربية و    -٣
  . كانت يف املاضي منارة للعامل أمجعاليت ،حبضارته املاضية

 طريق قـراءة  عن ، اكتساب املعارف واملعلومات يف مجيع مواد الدراسة باللغة العربية الفصحى        -٤
 وهـذا  ، واحلكم السليم عليها   وتقوميها ، فهمها وحتليلها  بعد ،هذه املوضوعات والتعبري عنها   

  .بية وآداا العرحنويساعد على تنمية امليول واالجتاهات 
 اجلمـال  طن طريق التعرف على مواعن ، تنمية جوانب التذوق اللغوي لدى متعلّمي هذه اللغة    -٥

  .والتناسق فيها
 عن هـذا    والتعبري ، يف النصوص اليت يدرسوا    سلسلها وت األفكار تدريب املتعلّمني على تنظيم      -٦

                                   
نقلًـا  . ٥٠-٤٩تا، ص   . زكريا إمساعيل، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، د      . طرق تدريس اللغة العربية، د    : ينظر  ) ١(

مناهج (ثران، ورقة عمل أعدت لندوة      األهداف العامة واخلاصة لتدريس اللغة العربية، حممد العويف وعبداهللا اخل         : عن
عليم ما قبل اجلامعية يف التياض، ) اللغة العربي١٦٥م، ص ١٩٨٥جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميذة، الر. 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  . قدرام اللغويةوتقوية ، خربامنمية يساعدهم ذلك على تحبيث ، وكتابةاالتنظيم لفظً
 والتركيب  والتحليل ، حيث استخدام أسلوب التفكري الناقد     من ، العقلية ني تنمية قدرات املتعلّم   -٧

  . على املشكالت وإجياد احللول الناجعة هلاوالتعرف ،والتقومي
 بـشكل  ،ناء الكتابة والقراءة   أث يف ، النحوية والصرفية  د املتعلّمني على استخدام القواع    تدريب -٨

  .سليم؛ حبيث يتم الربط اجليد ما بني التنظري والتطبيق
 وهـذا  ، اكتـشافها  بعد ، والكتابة راءة تدريب املتعلّمني على تصحيح األخطاء اللغوية يف الق        -٩

 القدرة على التلخيص واسـتخالص      م لديه وينمي املسموع، أويساعدهم على فهم املقروء     
  .النتائج

 القدرة على االستماع اجليد الذي يساعد على فهم احلديث وحـسن احلـوار وأدب               تنمية -١٠
  .املناقشة

 واستعماهلا ، القراءة والكتابة والتخاطب منها يف  لالستفادة ، تنمية الثّروة اللغوية لدى املتعلّمني     -١١
  .ا صحيحااستعمالً

 
 



 
ـ كـثريا  حيث إنّ  ذهام؛ التربوية والتعليمية يف أ    الغايات أوعدم وضوح األهداف       -١  ال مه من

ـ وإمنا ، يهتدون ا أثناء حتضري دروسهم صوى أو ايضعون خططً  كمـا أنّ  . ا يرجتلون ارجتالً
.  املرجوة من وراء تدريس مفردات مقـررام       الغايات أو األهداف   كون منهم ال يدر   بعضا

  . يف املتعلّمنيا يؤثّر سلبالغايات أوومعلوم أنّ عدم وضوح تلك األهداف 
 علـى   ا ينعكس سـلب   وهوما ا؛ وجود هذا التحضري أصلً    عدم أو ،مي الضعيف التحضري العل    -٢

 ال يتلقّـون أي معلومـات       جيعلهم أو ا، جيعلهم يتلقّون معلومات منقوصة حين     إذ ،املتعلّمني
  . حبسب درجة ضعف مدرسيهم ومعلّميهموذلك ا،إطالقً

 أن يتحلّى به كلّ مـن       جيب ذيال ، التزامه بالسمت العلمي   وعدم ،ضعف شخصية املدرس     -٣
 غري قادرين على تلقّـي  فيجعلهم ، يؤثّر بشكل كبري يف طالبه  وهوما التعليمية،ميارس العملية   



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  ! فكيف سيأخذون منه؟ا ال يستشعرون وجوده أصلًألنهم ،ما يعرضه عليهم
روفـة لـدى القاصـي       باتت مع  اليت ،عدم التزام املدرس بالطّرق التدريسية العلمية احلديثة         -٤

 ، باتت ال تلبي حاجات العـصر      اليت ، بالسري على املناهج التقليدية القدمية     واكتفاؤه ،والداين
ـ  ا إن التزم إحدى تلك املناهج؛ إذ إنّ بعض املدرسني ال يعتمـدون منـهج              هذا يف ا، علمي 
  . يف املتعلّمنيا يؤثّر سلبوهذا ، ختبط األعمىفيتخبطون ساس،األ

 دون من ،عدم االهتمام مبعاجلة مشكالت املتعلّمني؛ حبيث يقوم املدرس بإلقاء حماضرته إلقاءً             -٥
  . من مدى قدرته على إيصال املعلومات إليهميتحقّق أو تلقّني،أن خيترب مدى فهم امل

 بشكل ،...والبالغة واألدب والصرف   النحو علوم اللغة العربية؛     ضعف مدرس هذه اللغة يف       -٦
 اليت ، تلك العلوم  ن م أكثر أو بعلم واحد    تضلّعه أو ، متكّنه من بعض تلك العلوم     عدم أو ،معا

 نـص   يف ، اآلخر؛ ففهم املعىن   ضها ينفصل بعضها عن بع    ال ، ال يتجزأ  كلٌّ قيقة، احل يف ،هي
 النحو فإنّ التمكّن من     وكذلك والبالغة، النحو من   ا متكّن يتطلّب ، سبيل املثال  على ،أديب ما 
 عالقـة  ، أرىفيمـا  ، بني تلك العلوم  فالعالقة ، ملعاين اجلمل املطروحة   ا صحيح ا فهم يتطلب
  .جدلية

 خرية الكوادر؛ إذ إنّ نسبة كبرية من املتفوقني         تستقطب ، مضى فيما ، كانت مهنة التعليم   لقد
 ا، ومتين ا قوي اب إعداد  يعد الطّال  حيث ،يف الشهادات العامة تنتسب إىل دور املعلّمني واملعاهد العليا        

 خيتارون مهنة التعلـيم     ن حني أن م   على ، التعليمية ة على مردود العملي   ا قد انعكس إجياب   األمر وهذا
   آخـر  ص االلتحاق باختصا  من بسبب عدم متكّنهم     وإمنا ، لديهم بة عن رغ  ايف عصرنا ال خيتارو ، 

  .)١( الثانوية العامة يفدرجام اخنفاض معدل بسبب ، اللغة العربيةغري
 

 ميـة  العربية لغري الناطقني ا ال ينتـهجون الطّـرق التدريـسية العل            ة من مدرسي اللغ   كثري
 فكثري منهم ال ميتلكـون أي طريقـة   ا؛ إن التزموا طريقة تدريسية أصلً هذا ،الصحيحة يف التدريس  

 علـى املـردود   ا يـنعكس سـلب  وهذا ا،طون يف حماضرام ختبطً تراهم يتخبولذا ،علمية تدريسية 
عليميالت.  

                                   
 .٧٣٢م، ص ١٩٨٨-١٩٨٧حممود أمحد السيد، جامعة دمشق، دمشق، . يف طرائق تدريس اللغة العربية، د  ) ١(



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 الطّريقـة اإللقائيـة يف      عتمـدون  ي فإنهم ، اعتمدوا طريقة تدريسية ما    إن أيضا، منهم   وكثري
وال دور له   .  حياكيه حماكاة عمياء   بل ، يتفاعل مع مدرسه   ال ، جتعل الطّالب جمرد متلق    واليت الشرح،

 من أنّ معظم النظريات العلمية احلديثة يف التدريس تؤكّد اجلانـب        م الرغ على ،علمية التعليمية يف ال 
  . من تلك العمليةا أساسيا ركنبوصفها ،التفاعلي يف هذه العملية

 ، على طالبه مباشـرة    لقواعد ا ك يقرر تل  أن ، مدرس القواعد النحوية   لدى ، جرت العادة  لقد
 أو احلقائق أو يصدر األحكام    عندما األدب، مدرسومثله يفعل   . قراء يف الوصول إليها    غري است  من

 ، طالبـه أمـام  ، يبدأالذي ، نفسه لدى مدرس التعبرياألمرو.  قبل دراسة النصوص وحتليلها    النتائج
 أن يـسمح    دون ، جهد جهيد  د بع هو كتبه أو ذاك، أو كتاب نص تعبريي أتى به من هذا ال       بسرد

 لريسـخ  ، تركيبه يف أذهام   وإعادة ،ؤالء املدرسون لطالم باملشاركة يف حتليل ما يستمعون إليه        ه
  . ويثبت

 قـراءة  ، بقراءة ما حدد هلم يف الكتب الدراسـية املقـررة         يكتفون كذلك، ، املعلّمني وبعض
 ا،ارين املساعدة إال نـادر  يهتمون حبلّ التم  وال ، بعض الطّالب املتميزين بقراءته    يكلّفون أو ،سريعة

وهذه الطّريقة تعد من أخطر الـصعوبات       . مسعوه أو يتحقّقون من مدى فهم الطّالب ملا تلقّوه         وال
       ي حتما ستؤدة؛ ألروس فهمهم   وعدم املتلقّني، إىل ضياع    االيت تواجه تعليم اللغة العربيالـيت   الد 

  . اليت تقدم من خالهلاوالطّريقة ، والكره هلذه اللغة بامللل واجلمود- من ثَم-وشعورهم تلقّوا،ي
 التدريسية فالطّرق جتاوزها، أن هذه الطّرق التقليدية يف التعليم قد عفّى عليها الزمن و           واحلقيقة
 يف التدريس؛ حبيث يـشارك الطّلبـة مدرسـيهم    جيابية تعمل على خلق املواقف اإل    ثةالعلمية احلدي 

  . )١( دور املدرس يف إدارة احملاضرة واملراقبة والتقومينحصروي ،مشاركة فعالة
 معظـم   لكن ، اللغة العربية لغري الناطقني ا     تدريس طرق   لتطوير حماوالت نقر بوجود    وحنن

  . تعاين من التخبط واالضطراب وعدم املنهجيةزالت ما ، األقلعلى ، منهاكثريا أو اوالتهذه احمل
 

 الكبري يف تقريب    وأثرها يضاح، خيفى على املهتمني مبجال تدريس اللغات أمهية وسائل اإل         ال
 األثـر الكـبري   أيضاكما ال خيفى   .  من تعليم اللغة   األوىل يف املراحل    وخاصة ،املفاهيم إىل األذهان  

 اهلائلة اليت أحدثتها هـذه      والنقالت ،اللغات البصرية يف جمال تدريس      يةالذي حتتلّه الطّريقة السمع   
                                   

 .٧٣٥-٧٣٤ نفسه، ص املرجع السابق  ) ١(



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 وتعزيـز  ، والصيغ والقوالب اللغويةمناط األوتثبيت ، التعلّم الذّايتّ  حيث يف هذا امليدان؛ من      ريقةالطّ
  .)١(تعلّم اللغة
 ، بالصور واـسمات   بدًءا ا، هائلً تطورا ، األخرية ونة اآل يف ، تطورت الوسائل التعليمية   وقد

ة     امرورالت واألشرطة واألفالم واملخابر اللغويبورة الذّكية و     وانتهاًء ، باملسجأجهزة مبا يعرف بالس 
 أكـرب  بـشكل  ، املعرفية إىل املـتلقّني دة مما يساعد يف إيصال املا   ك ذل وغري ،)الداتا شو (اإلسقاط  

  . يساعد كذلك على ترسيخ هذه املادة يف األذهانومما ،وأسرع
 ، اآلنحـىت  ، اللغة العربية لغري الناطقني ـا ال يزالـون         مي معلّ من كثريا أن    له سف يؤ ومما
 ، املعلّمني فقـط   أولئك من   ةوقل.  ال تتعدى السبورة العادية    اليت ، يف فلك التقنيات القدمية    يدورون

 بعيدة  علهاوجي ، يف تعلّم هذه اللغة وتعليمها     ا يؤثّر سلب  وهذا ، الذين يستخدمون التقنيات احلديثة    هم
 يف اسـتخدام  ا ال يدخرون جهـد خرى أن معلّمي اللغات األ  وخاصة ، على الفهم  عصية أو ،املنال

 ، مـستمر  بشكل حياولون، منهم   كثريين إنّ   بل ، سبيل إيصال لغام إىل املتلقّني     يف ،تلك التقنيات 
 ة احلال لدى معلّمي اللغ    عليه و عكس ما ه   على ، تقنيات جديدة  وابتكار ، أدوام التدريسية  تطوير
  .العربية

 
 تعليمية للمستويات التعليميـة     ت بذلك الكتب املؤلّفة واملعدة لكي تكون مبثابة مقررا        ونعين

  :)٢( أن يراعي ثالثة أركان هيميومما جيب أن يشار إليه هنا أنّ على أي منهاج علمي تعلي. كافّة
 . املادةأساسيات -١
 . املتعلّمنيمتطلّبات -٢
 . اتمع وروح العصرحاجات -٣

 
 هذه املرحلة؛   أهداف ، تعليمية مرحلة أو تعليمي   توى كلّ مس  يف ، دراسي ج أن حيقّق كلّ منها    -١

  . فهمهم وإدراكهمومستوى ،حبيث يتناسب وِسين املتعلّمني وقدرام

                                   
 .٧٣٥املرجع السابق نفسه، ص   ) ١(
املوجه الفني ملدرسي اللغة العربية، عبدالعليم إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، : وينظر. ٧٣٣املرجع السابق نفسه، ص     ) ٢(

 . وما بعدها٣٥تا، ص . ، د١١ط 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

 اخـتالف   علـى  ، املتعلّمني تناول تكون يف م   حىت ، أن تتصف هذه املناهج بالسهولة واملرونة      -٢
  .مستويام

  . التكراروعدم ا، ببعضها بعضوربطها اهج، التدرج العلمي املنطقي يف هذه املن-٣
 أن  ال ، من الواقع املعـيش للمـتعلّمني       ربط هذه املناهج باحلياة؛ من خالل اإلتيان بأمثلة حية         -٤

  .تطبيقها أو فهمها يصعب ،تكون أمثلة جتريدية
 مـواطن اجلمـال يف      ومعرفة ، واللغوي األديب التذوق أن تعمل هذه املناهج على تنمية روح         -٥

  .النصوص اليت يدرسها املتعلّمون
 ، ومتنوعة سهلة كثرية، مفردات    للمتعلّمني؛ من خالل بثّ    ي إثراء هذه املناهج للقاموس اللغو     -٦

  . والتحدث لدى املتعلّمنيوالكتابة تقوي مهارات القراءة حىت
 فني الشعر والنثر    يف على أمجل ما كتب      ل تنوع املصادر اليت تستقى منها املناهج؛ حبيث تشتم        -٧

  . من فنونتهما ينضوي حتوما لعربيني،ا
 ن يتعرف املتعلّمـو   حبيث ،ة روح التفكري والتفكري الناقد     أن تعمل هذه املناهج على تنمي      ب جي -٨

  .يدرسوا يف النصوص اليت النقص أو جوانب اإلبداع على
 الطالب غري الناطقني بالعربية ال      ى من مناهج اللغة العربية املقررة عل      كثريا يؤسف له أنّ     ومما

ن تلبية تلك احلاجات الثّالث األساسـية     تلبي معظم هذه احلاجات؛ مما جيعل هذه املناهج قاصرة ع         
      دراسي منهاج علمي عوبات الـيت    ادة زي يف ، كبري بشكل ، يسهم ومما ،الواجب توافرها يف أيالص 

كما أنّ هذه املناهج ال حتظى بالقدر الكايف من التخطيط      . تواجه تعليم اللغة العربية هلؤالء األجانب     
ي حاجة الفرد واالذي يلب تمعالعلمي.  

 
 حـالل  إىل إ  بالـدعوة  ، حوايل قرن من الزمن    منذ ، أن طلع علينا سالمة موسى وأضرابه      منذ

 ومنـو  يف زيـادة     مية التأثريات السلبية للعا   فإنّ واألدب، لغة الثّقافة    وجعلها ،العامية حملَّ الفصحى  
  .ملحوظني
 إىل  ودعـوم  ، حماربتهم للفـصحى   يف ،وقت ذلك ال  يف ، سالمة موسى وأضرابه   انطلق لقد

  .الكرمي القرآن لغة بوصفها ، على اللغة العربيةكبري حقدهم المن ،إحالل العامية مكاا
 لعدم  إما ، وراء تلك الدعوات   روا العرب قد اجن   قّفني من الكُتاب واملث   كثريا يؤسف له أن     ومما



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

 ا، بتلك الدعوات أصلً   إلميام أو لدعوات،ة وراء تلك ا    الدفينة املختبئ  الغايات باألهداف و  رفتهممع
  . وأهدافهاغاياا كانت مهما

 قد أمثـرت يف     فإنها ، ذلك الوقت  يف ، كانت هذه الدعوات مل تؤِت أُكُلها بشكل كبري        وإذا
 عـن  عـد تبت ، بالدنا العربيةيف ، واملسموعةاملرئية ، من وسائل اإلعالمكثرياعصرنا الراهن؛ إذ جند   

 وغريهـا  ، كذلك يف جماالت التمثيل واملسرح     األمرو.  مل نقل كلّها   إن ،الفصحى يف معظم براجمها   
 املعلّمـني عـن االلتـزام       د ابتعـا  هولكن األدهى واألخطر من ذلك كلّه       . خرىمن ااالت األ  

 يـنعكس   وهومـا  ،ا العربية نفسه  لغة يف أقسام ال   حىت ،بالتخاطب باللغة العربية يف أثناء حماضرام     
عوبات اليت تواجه        اسلبة  تعليم على زيادة تلك الصحدث األمر أنّ هذا    ذلك ، اللغة العربيلدى ، سي 

 التنظري الذي يتلقّونـه يف      بني ، شاسع وبون ، كبري ختالف كبرية؛ ملا جيدونه من ا     صدمة ملتعلّمني،ا
 التـزامهم   وعدم ،ريات معلّميهم أنفسهم   تنظ وبني ، جهة من ،حماضرام واملمارسة احلياتية العملية   

  .أخرى جهة من ،هم ذه التنظريات
 ليشمل املقررات املعدة للطالب الناطقني بغري العربية؛ حبيث جنـد أثـر             األمر امتد هذا    وقد

 ما يـؤدي إىل ضـعف الطـالب         وهذا ، مدرسيها يف أو ، فيها ا احمللية واضح  اللهجات أوالعامية  
  .أنفسهم

 
 أدوات التقومي والقياس لدى كثري من معلّمي هذه اللغة؛ حيث إنهـا تعتمـد علـى                 ختلّف

 عن التقومي املوضوعي الذي يكشف وتبتعد ، العملية التعليمية د يف قياس مردو   لتحصيليةاالختبارات ا 
  .للمدرس عن مدى حتقّق األهداف

 أن تظلّ ال ، نأمل أن جتد سبيلها إىل الوجود    اليتوصيات   نقترح بعض الت   بحث اية هذا ال   ويف
مفيعفّي ، على ورقاأحباراكما ان، عليها الزعفّى على سابقا .  

 
 عـصر  العربية بالقصور وعدم مواكبة روح الللغة الوقوف يف وجه احلمالت املغرضة اليت تتهم ا       -١

 ، املتاحة والسبل الوسائل   بكل ،ذه اللغة ودعمها   خالل االهتمام    من ، هلا والتصدي ،احلديث
  . وسائل اإلعالم املرئية واملسموعةعرب

٢-  مكن        وهوما ، هذه اللغة يف نفوس متعلّميها      غرس حبقها والـتيساعدهم على فهمها وتـذو 
  .منها



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

قني ا؛ تـدريس   أن تعتمد اللغة العربية الفصحى لغةً أساسية يف تدريس اللغة العربية لغري الناط     -٣
. أوىل من بـاٍب     األمروالتزام مدرسي هذه اللغة أنفسهم ذا       . مجيع املقررات والتخصصات  

 الثقـايف  الغـزو  أتباع من ،وبغري ذلك لن تستطيع اللغة العربية الوقوف يف وجه املتربصني ا    
  . والعوملة

 مني، التربوي اجليد للمعلّ والتأهيل ،ات العالية  الكفاء واعتماد ، الدقة يف اختيار الكوادر التعليمية     -٤
 ، على اجلديد يف هـذا اـال      واطالعهم ، بدورات تربوية تعليمية تدريبية باستمرار     وإحلاقهم
  . بتطبيقهوإلزامهم

٥-   روس إعدادا إعداد الد ات باجلز واالهتمام ا، جيدات وا ئيسـو    ألساسي واإلحاطـة  اء، على حد 
  . إمهال أي من فقرات املوضوع املطروحوعدم ،مية املقررةباملادة العل

  .باستمرار ، تطوير املناهج التعليمية املعدة لغري الناطقني بالعربية-٦
٧- دريس    باع اتعليم       ألنّ ، الطّرق احلديثة يف التة من التدة حتقّق األهداف املرجوكما ، الطّريقة اجلي 

ـ   وهوما ، على املشاركة يف األنشطة    فزهمحتأا تثري اهتمام املتعلّمني و     علـى   ا ينعكس إجياب 
  . املنشوديمياملردود التعل

 ار ابتك وحماولة ، بالوسائل التعليمية املختلفة   واالهتمام ، االستفادة من التقنيات التعليمية املتاحة     -٨
  .ملتلقّنيوسهولة إىل ا بيسر وإيصاهلا ، هلا من أثر فعال يف توضيح هذه اللغةملا ،تقنيات جديدة

ـ  نحوية توعية املتعلّمني األجانب بأمهية ربط القواعد ال       -٩  ، بالدراسـة بـشكل عـام      صرفية وال
 االهتمـام   وكذلك ، أمامهم ا ذلك عملي  وممارسة اص، والكتابة بشكل خ   اءة والقر وبالتحدث

      ها ا،بربط علوم هذه اللغة املختلفة ببعضها بعضأ   ألنتغليب ِعلم منها على     وعدم ، كلٌّ ال يتجز 
  . من التنظري دون التطبيقواحلذر أخرى، علوم أوحساب ِعلم 

 العرب القدامى يف اجلاهليـة      ليها اللغة العربية سار ع    عليم بد من أن يشار إىل طريقة يف ت        وال
ل  إرسا وهي ، حني استقروا يف األمصار واحلواضر     اإلسالم يسريون عليها بعد     وظلوا اإلسالم،قبل  

 ذهب إىل البادية وخـالط      إذا ،تبدى: ويقال ، العرب األقحاح  عن العربية   لقوا ليت الباديةأبنائهم إىل   
 إىل اللغويني الذين    باإلضافة ، من الشعراء  ريهم ما سار عليه بشار بن برد واملتنيب وغ        وهذا ،األعراب

  .  اللغة عن العرب البداةامجعو
 أرادوا تعلم   إذا ،بالعربية من أن يقصدوا املدن العربية      العصر احلديث ال بد لغري الناطقني        ويف



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  .بالعربية الطالقة يف التكلم وليحرزوا ، العربيةليتعلموا ، ليعيشوا مع العربربيةالع
 يتكلم ـا أصـحاب   يت يف هذا احلالة سيتعلمون اللهجة ال     ألم ، هذا وحده ال يكفي    ولكن

 ر حـضو  وهـو  ، ال بد من أن يرفده أمر آخـر        ولكن ، أمر ال بد منه    وهذا ،املدينة اليت يقصدوا  
 إىل األساتذة وهم يلقون حماضـرام    واالستماع ، العريب يف اجلامعات العربية    األدب عناحملاضرات  

 ، والشعرية األدبية واألمسيات ، واملؤمترات الثقافية  ات بد من حضورهم الندو    وال ،بالعربية الفصيحة 
  . يف املساجد واجلوامع بد من حضورهم الدروس الدينية وال

 ، العربية ممن ينطقون بالعربية وممن ال ينطقون ا      تقن ال بد لكل من يريد أن ي        نشاط أخري  ومثة
 المتالك ف، يف املصحف الشري   وة التال وتتبع ، بصوت القراء   الكرمي القرآن وة إىل تال  ء اإلصغا وهو

 يف  وةق ذلك هي حضور جملس الـتال      ولعل خري طريقة لتحقي   .  العربية وإلتقان ،الفصاحة والطالقة 
 ذلك فيمكن حتقيقه بصورة ما من خالل        يتحقق مل   وإذا ، على يدي شيخ مقرئ    والتدرب ،املسجد

 .  يف املصحف الشريفوة التسجيل وتتبع التالأجهزةاإلصغاء إىل التسجيل الصويت يف 



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
   

   ةدراساتاألدب يف فني وزيـع     دار ،عبد الكرمي اليايف  . د ، العريبشر والتؤال للطّباعة والنالس ، 
  .م١٩٦٣ ،١ط دمشق،

 ةسطرق تدريةدار ،زكريا إمساعيل. د ، اللغة العربية، ، املعرفة اجلامعيتا. د اإلسكندري.  
 ةم١٩٨٠ ،١ط القاهرة، ، وهبةمكتبة ،توفيق حممد شاهني. د ،عوامل تنمية اللغة العربي.  
   ة  سيف طرائق تدريد ، اللغة العربي .  ي١٩٨٧ دمـشق،  ، دمـشق جامعـة  د،حممود أمحد الس-

  .م١٩٨٨
 ة   غةاللة إضاءات عصرية للكتـاب    اهليئة ،حسام اخلطيب . د ، العربية العامالقـاهرة،  ، املصري 

  . م١٩٩٥
      ة لغري العربد ،مشكلة تعليم اللغة العربي . شر    دار ،علي احلديديللطّباعة والن الكتاب العريب ، 

  .ات. د القاهرة،
 ةتمشكالة، املكتبة المنشورات ، تيمورحممود ، اللغة العربيتا. د ، بريوت-صيدا عصري.  
 ة     مشكالتة وتطبيقية حلول نظريوحة، ، الثّقافة دار ،عباس حمجوب . د ، اللغة العربي١ط الد، 

  .م١٩٨٦
 هسي اللغاملوجملدر يةة الفنتا. د ،١١ ط هرة،القا ، املعارفدار براهيم، العليم إعبد ، العربي. 

 



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  



  

  
  
  
  
  
  
  

 

   
 

  

  

  
      

  

  ٥  كلمة املركز
  ٧  اإلنسانية للعلوم سينا ابن معهد رئيسمقدمة 

    
حتديات تـدريس األصـوات العربيـة       

 للناطقني بغريها وطرق عالجها
  ١١  عبداحلميديعبدالغين أكوريد. د

التجارب، املعوقـات،   : كتساب العربية ا
 اآلفاق

  ٣٥ لقم علي علي أمحد. د

 تعليم العربية لناشئة اجلامعية يف      ميعيقات
 اتمعات األوروبية

  ٦٣ حكيم دهيمي. د

مشكالت تعلّم وتعليم اللغة العربية لغري      
الناطقني ا بني تشخيص الواقع واقتراح      

 البدائل
  ٨١ حبيب بوزوادة. د

للغة العربية يف تركيـا الواقـع و        تعليم ا 
 املعوقات

  ١٠٧ حممود بن راس. أ

مشكالت تعليم اللغـة العربيـة لغـري        
: الناطقني ا يف الـسياق اإلندونيـسي      

 وجهة نظر معلمي اللغة

  حممود بن عبد اهللا احملمود. د
 حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ. د

١٢٣  

واقع وآفاق تعليم اللغة العربيـة لغـري        
جامعــات (ني ـا يف تركيـا   النـاطق 

  )اسطنبول منوذجاً
  ١٤٣  سعيدي الدين خري. أ

واقع تدريس اللغة العربيـة يف ماليزيـا        
 )جامعة املدينة العاملية منوذجاً(

  ١٧١ العوضيالسيد حممد سامل  .د



  

 
 

  
  
  

  
  

  

   

  
 

  

  

    
التكوين التأهيلي ملعلمي اللغة العربية لغري      

 األجرأةاهلندسة و: الناطقني ا
  ١٨٩ عبداهللا بوغوتة. د

اللغة العربية يف اجلامعات التركية بـني       
 الواقع واملأمول

  ٢٠٩ أمحد حسن حممد علي. د

  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهـا      يف
  املعاهـد  وحتديات االزدواجية اللغويـة   

ااإلفريقية أمنوذج 

  ٢٤٩  ناعوس طاهربن حيىي. د

 -النـاطقني ـا   تعليم اللغة العربية لغري     
 املعوقات واحللول

  ٢٦٧ أمحد طعمة حليب. د

 ٢٨١  
  

 
      

 
  


