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 انعهًْحتعهْى انهغح انعزتْح يف املعاىذ ينيجْح 
 يقذيح:

يهم ىذا البحث أن . و الناشئة وتربيتهم تربية إسالمية صاحلةتعليم اذلادفة إىل  العلميةتنتشر يف العامل اليوم ادلعاىد 

ويتناول ىذا البحث القسم الثاين  ، العربومعاىد للطالب غَت ،إىل قسمُت: معاىد للطالب العربيقسم ىذه ادلعاىد 

؛ ومن ىذا لغة العربية ومصادر الشرع والدين، وأوذلما الوحيُت ادلطهرينالرتباط الوثيق بُت اللنظرًا  ؛ وذلكمن ىذه ادلعاىد

 من مناىج ىذه ادلعاىد. وافرٌ  بد أن يكون لتعليم اللغة العربية نصيبٌ  الادلنطلق 

؛ ليتمكن ع أداء تعليم اللغة العربية فيهادمي توصيات عامة منهجية وعلمية ذلذه ادلعاىد لرفوهتدف ىذه الورقة إىل تق

  دارس اللغة من السيطرة القوية على مهارات اللغة األربع.

، أصيالً اللغة العربية ابلثقافة اإلسالمية ارتباطا  ومدى ارتباط: اللغة والثقافة أمهها ؛عدة زلاور يف ىذه الورقة وستتناول

 ثقايف يتعلم فيو الدراسون ىذه اللغة، والوعاء الثقايف األنسب للغة العربية ىو الثقافة اإلسالمية.  فالبد لكل لغة من وعاء

وتعليمها لغَت أبنائها من النواحي التعليمية  ،وتبحث الورقة كذلك يف الفرق بُت تعليم اللغة العربية ألبنائها

عاجل الورقة قضية تعليم اللغة العربية بطريقتُت سلتلفتُت مها: تكثيف الدراسة اللغوية واالحتياجات األساسية للدارسُت. وت

لورقة أيضا ادلستوايت وتعاجل ا ،الطريقة األمثل منهما وتبتكريف البداية ، وتوزيع الدراسة اللغوية على ادلستوايت كلها. 

كما تقدم التصور ؛  ستوايت على التحصيل اللغويىذه ادل تفاوتة للدارسُت حُت التحاقهم ابلدراسة، ومدى أتثَتاللغوية ادل

) االستماع  :الًتكيب والنحو( وكذلك مهارات اللغة األربع –ادلفردات  –صوات لتدريس عناصر اللغة الثالثة )األ العلمي

ياجات وتبحث االحت، كساب الدارس ىذه ادلهاراتوتعرض ادلقارابت العلمية إل  ،تابة(والك -القراءة  –الكالم  –

كما تقدم وصفا عاما للكتب   ؛األساسية للمعلم اللغوي، وأمهية دور ادلعلم ادلتخصص يف رفع ادلستوى اللغوي للدارسُت

 ادلنهجي لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا من جوانبو العلمية.
 

 

 تكثْف تعهْى انهغح قثم انثذء يف تعهْى انعهٌو
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عريب  ، واللغة العربية ىي لغة اإلسالم، فالقرآن نزل بلسانٍ العلوم الشرعية ادلختلفة  تعليمهتدف كثَت من ادلعاىد إىل

 ؛يةمبُت، ورسولنا ملسو هيلع هللا ىلص عريب وسنتو وسَتتو وتعاليمو مدونة ابللغة العربية، ولذا نشأ العلم الشرعي اإلسالمي ابللغة العرب

م اللغة تعلّ وأول أدواهتا  ،رام تعليم الشريعة اإلسالمية فأىم أبواهبادبختلف فنونو وزبصصاتو بل ومذاىبو األصلية، فمن 

ا حول تعليم اللغة ا زلددً فإننا نقدم تصورً  ؛م غَت العربىذه الورقة على ادلعاىد اليت تعليف  االعربية، وما دام حديثنا مقصورً 

قق ذلم ذلك حولكي يت ؛لوم الشرعية ابللغة العربيةالعربية يف ىذه ادلعاىد، وىو منطلق شلا ذكرانه آنًفا أبن يكون تعليم الع

 وهي طريقتان:ادلتبعة اآلن يف بعض ادلعاىد الشرعية يف تعليم اللغة العربية ،  الطرقفإننا نذكر 
ا ا مناسبً اللغة وإكسابو قدرً  تعليم اللغة العربية موزعة على السنوات الدراسية كلها بقصد التدرج يف إعطاء الطالب -1

 تساعده على فهم نصوص الشرع األصلية من القرآن والسنة وغَتمها من كتب الشرع ادلطهر.غة اليت من ىذه الل
كي يتقن اللغة العربية إىل القدر الذي ديكنو من فهم   ؛تعليم اللغة العربية مكثفة يف ادلرحلة األوىل يف ادلعهد -2

من مفرداهتا  ةجيد واكتساب حصيلة الكتب األساسية يف العلوم الشرعية، ومعها السيطرة على أصوات اللغة
 ها وقواعدىا.بوتراكي

ومن واقع اخلربة العملية والتجربة ادلشاىدة يف كثَت من معاىد وجامعات العامل اإلسالمي فإن الطريقة الثانية ىي 
امعات حول لطريقة يف العديد من ادلعاىد واجلاألصلح يف تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية كذلك. وقد طبقت ىذه ا

إذا صاحبها عوامل النجاح األساسية يف التعليم: وىي  ال سيماوأحياان ابىرة،  بل ملفتٍ  ؛العامل وآتت نتائج مشجعة
ادلدرب وادلنهج الدراسي ادلناسب ذلذا الغرض، والبيئة التعليمة ادلشجعة على التعليم. فيكمل الدارس و  ،ادلعلم ادلاىر

 يف شىت ادلعارف والفنون.  الدراسة بعد ذلك ابللغة العربية

تجربة أن شبانية أشهر )أي سنة دراسية واحدة( كافية لتعليم اللغة إىل احلد الذي ديكن الدراس من الواقع وال وقد أظهر
 ساعة دراسية لغوية.  666وىذه األشهر الثمانية تعادل  ،إكمال الدراسة الشرعية ابللغة العربية

 

 غري أىهياًتعهًْيا ن ،تعهْى انهغح ألىهيا

يف  ادلختصُتحىت بُت  ،وقليل من الناس من يعرف ذلك ،وتعليمها لغَت أبنائها ،ىناك فرق كبَت بُت تعليم اللغة ألبنائها
 دراسة علم اللغة التطبيقي.ذلم فرصة  تتحالدراسات العربية؛ من الذين مل 
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مقدار الفروق بُت تعليم اللغة ألىلها وتعليمها لغَت  -لغَت أىلها -من القائمُت على تعليم العربية  ال يتبادر إىل ذىن كثَتٍ 
تعامل معو ادلدرسون والقائمون  اوىذا اخللط زاد الصعوبة على متعلم العربية من غَت أبنائها إذ ،أىلها؛ فخلطوا بُت األمرين

بل وانتموا إىل  ؛اتـها وتراكيبـهاوألفوا أصواتـها ومفرد ،وا يف بيئتهاأيتعاملون مع أىل اللغة الذين نش على برامج التعليم كما
 ثقافتها. 

كلمة )قلم( على سبيل ؛ فإن  ولو أخذان مثااًل واحدًا لتبُت من خاللو البون الشاسع بُت ىذين النوعُت من الدارسُت
نـها ليست عندىم وأما بقية ادلهارات فإ ،ال حيتاج أىل اللغة يف أوائل تعلمهم ذلا إاّل إىل تعلم كيفية قراءتـها وكتابتها ،ادلثال

كما   ،وكذلك فإن أصواتـها قد اعتادوا عليها ودييزوهنا من غَتىا ؛ويستعملوهنا يف كالمهم ،صعبة فهم يفهموهنا إذا مسعوىا
إىل  --من غَت أىلها- -يف ادلقابل حيتاج متعلم العربية و أن معناىا معلوم لديهم ويستطيعون استعماذلا يف تراكيب اللغة؛ 

ويصعب  ،وال يستطيع استعماذلا يف تركيب صحيح ،وال يعرف معناىا ، يستطيع سبييز بعض أصواتـهافقد ال كلو؛  ذلك
إىل  وذلذا حيتاج ،ويصعب عليو أيضا قراءتـها وكتابتها ،كما يصعب عليو استعماذلا يف كالمو  ،عليو فهمها عند مساعها

 ،(، والكتابةوالقراءة ،والكالم ،) االستماع :هاراتـها األربعوالًتاكيب ( وم ،وادلفردات ،األصواتتعلم عناصر اللغة الثالثة )
 والكتابة. ،إالّ إىل مهاريت القراءة -ويف الغالب -بينما ال حيتاج أىل اللغة يف األساس 

 وغَت العريب يف اكتساب اللغة ،مقارنة بُت  العريب
 غَت العريب العريب 

 أصوات   
 مفردات   
 تراكيب   
 استماع   
 كالم   
 قراءة   
 كتابة   

 

 دًر انكتاب املنيجِ يف رفع يضتٌٍ انتعهْى
،  هِبا كما تقدمها للناطقُت هِبالغَت الناطقُت -والسيما قواعدىا  –بعض كتب تعليم العربية تقدم اللغة  نرى مع األسف
 وابلطرق نفسها. 
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كما يعّلم أىل اللغة؛ ألّن بعض القائمُت على تعليم العربية ها  يعّلم أن جييدىا إذا كان -من غَت أىلها-فأّّن دلتعلم العربية 
 جيهلون كل ىذه الفروق بُت النوعُت من الدارسُت.

والكتاب ادلخصص لغَتىم يف أّن األول يستعملو تالميذ ينتمون إىل  ويكمن الفرق اجلوىري بُت الكتاب ادلخصص للعرب
أما الثاين فيستعملو طالب ال ينتمون إىل الثقافة نفسها وال يعرفون  ؛ليت يتعلمونـهاالثقافة ذاتـها ويتكلمون اللغة العربية ا

 اللغة العربية. 

للغة العربية ولغة التالميذ؛ حبيث ربدد ما تتفق فيو  يوالكتاب ادلعّد لغَت الناطقُت ابللغة قد حيتاج إىل التحليل التقابل
معرفة الصعوابت اليت يواجهها التلميذ يف تعلم تراكيب العربية ونظامها  اللغتان، وما زبتلفان فيو لالستفادة من ذلك يف

 ،الصويت، كما جيب أن يتخذ ىذا الكتاب بيئة الطالب ورلمل حضارتو منطلقا لو يف تقدمي احلضارة العربية اإلسالمية
 1َت الناطقُت بـها.وىذا يعٍت أن الكتاب الذي يصلح لتعليم اللغة العربية ألبنائها قد ال يصلح لتعليمها لغ

عن الكتاب  يف ادلعاىد العلميةلغَت الناطقُت بـها  وتبعا ذلذا الفرق فإنّو ينبغي أن خيتلف الكتاب التعليمي لتعليم العربية 
من حيث الغرض والبناء والوسيلة، وقد أغفل كثَت من ادلهتمُت بنشر اللغة العربية ىذه  ،التعليمي لتعليم العربية ألبنائها

 .ا طويالً ق األساسية زمنً الفرو 

وترى  ،شاع استخدام كتب تعليم العربية للعرب يف تعليم العربية لغَت العرب ،ونتيجة ذلذا اخللط بُت النوعُت من الدارسُت
ذلك واضحًا يف ادلدارس وادلعاىد وادلراكز اليت يتعلم فيها أبناء ادلسلمُت من غَت العرب العربية؛ فتجد مناىج ومقررات 

 ؛.. ومن غَتىا من البالد العربية تدّرس يف ىذه ادلؤسسات،ومن ليبيا ،ومناىج من مصر ،الًتبية والتعليم السعوديةوزارة 
حيث يستخدمون ما يتاح ذلم من ىذه الكتب دون  ،بل ويطبق بعض من تلك ادلناىج تطبيقاً سيئا يف كثَت من األماكن

 طلوب يف عملية التعليم.ودون مراعاة للتدرج ادل ،مراعاة الختالف ادلستوايت

ذباوزه إىل االعتقاد اخلاطئ أبن الكتب ادلعدة ألطفال العرب يف ادلراحل األوىل من ؛ بل ومل يقف األمر عند ىذا احلد
التعليم صاحلة لغَت العرب من صغار وكبار؛ معتقدين أبن سهولة احملتوى وادلستوى الثقايف كافيان ليحققا أىداف الدارسُت 

غفلوا عن ادلستوى اللغوي  ؛ فإهنمن عن ىذا ادليدانيالقائمُت على أمر ىذه ادلؤسسات بعيد ونظرًا لكونب. من غَت العر 
كما رأى -وقد رأيت ، وغفلوا عن دوره الكبَت يف عملية تعلم اللغات األجنبية وتعليمها -وىو األىم يف ىذا اجلانب–

ادلملكة العربية السعودية منتشرة يف مدارس ادلسلمُت يف غَت البالد  من كتب ادلرحلة االبتدائية وما بعدىا يف اكثَتً   -غَتي 
 العربية.
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يف الشعور ابالستغناء عن   أثر كبَتٌ  ،كان ذلذا التوسع يف استخدام الكتب ادلعدة ألبناء العرب يف تعليم غَت العربوقد  
ّدت خصيصا لتعليم العربية لغَت فإن ما يف الساحة من كتب أع وعلى ىذاكتب خاصة لتعليم العربية لغَت العرب؛ 

وىذه احلاجة مل يشعر هِبا من  ،فاالخًتاع وليد احلاجة ،يعد قلياًل جدًا مقارنة بكتب تعليم اللغات األخرى ،الناطقُت بـها
و كما ى  -وىذه  ،لوفرة ما يف الساحة من كتب تعليم العربية والدين ألبناء العرب ،يتوىل تعليم اللغة العربية لغَت العرب

 ال تصلح لتعليم غَت العرب الفتقارىا إىل األسس العلمية والفنية ادلطلوبة ذلذا النوع من التعليم واجلمهور. -معلوم 
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 ًتعهْى انهغح انثانْح فزًق ين حْث احملتٌٍ: ،تني تعهْى انهغح األًىل
 .من حيث األىداف الًتبوية 
 .ومن حيث طريقة التدريس 
 .ومن حيث تدريس الثقافة 
 2يث أسلوب التقومي. ومن ح 
 

يـَُعّزز دعوى ضرورة إجياد   ،وتعلمها بوصفها لغة اثنية ،كثَتة بُت اكتساب العربية بوصفها لغة أوىلإن أوجو االختالف  
 ،وقد يكون النحو لكل منهما ،سلتلفة عن كتب تعليمها للناطقُت هبا ،يف ادلعاىد كتب لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا

 ،غي أن تنطوي عليو تلك الكتب. فثمة أمور من النحو اكتسبها الناطقون ابلعربية قبل دخوذلم ادلدرسةأىم اختالف ينب
ويستخدموهنا  ،يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية ،ألهنا ابتت جزءًا من كفايتهم اللغوية ،ولن يكونوا يف حاجة إىل تعلمها

بسبب  ،اآلخرين حيتاجون من النحو إىل كل شيء ليتعلموه على الطرف اآلخر صلد الطالبو استخداماً علمياً صحيحاً. 
 3وكفايتهم هبا من مث تساوي الصفر عند البدء بعملية التعلم.  ،أذىاهنم من العربية خلوّ 

 تبُّت لنا:ي ،كليهما  عنوإىل األخطاء اليت تصدر   -العرب ومتعلمي العربية  -الفريقُت  وإذا نظران إىل حاجات كال

o  ليست قائمة بصورة كبَتة ابلنسبة للعرب ،غَت ما خيص الناحية اإلعرابية ،ب إىل القضااي الصرفيةأّن حاجات العر، 
 ولكنها قضااي ضرورية ابلنسبة لغَت العرب.

o  وىذا ادلستوى ىو أكثر  ،إىل ادلستوى الًتكييب بشكل خاص -من غَت أىلها-تنتمي أكثر أخطاء متعلمي اللغة
أغلب أخطاء العرب حول ما يدور يف فلك احلالة اإلعرابية منو  بينما تنصبّ  ،صورمستوايت اللغة ثبااًت عرب الع

 بدرجة أكرب.
o ويعٍت هبا  ،بينما حاجة متعلمي العربية إىل مستوايت اللغة كلها ،حاجة العرب بدرجة أساسية إىل ضلو اإلعراب

 تصحيح األخطاء.وذلك ألّن األصل يف القواعد أن تكون إلقامة اللسان ول ،القواعد الوظيفية
o بينما يتم تعلم اللغة الثانية يف ظروف رمسية داخل الصف يف أغلب  ،اكتساب اللغة األم يتم يف ظروف طبيعية

 األحيان؛ ولذا فإّن الطائفة األخَتة حباجة إىل مزيد من التدريب على الًتاكيب اذلدف.

                                                           
 . )بتصرف( 169-1/167م القرى، جامعة أ ،ادلرجع يف علم اللغة العربية للناطقُت ابللغات األخرىانظر : د. رشدي أضبد طعيمة،   2
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o فهي من كفايتهم  ،اجة إىل تعلمها يف ادلدرسةوليسوا _فعاًل_ حب ،منذ الصغر هايكتسب أىل اللغة كثَت من قوانين
فأذىاهنم  ،حيتاجون إىل كل شيء -من غَت أىلها-ولكن متعلمي اللغة  ،يعرفوهنا معرفة ضمنية ال واعية ،اللغوية

 خالية من كل شيء يف مستوايت اللغة والثقافة أيضاً.
o .ًإذن بداية التعلم الواعي عند الفريقُت سلتلفة سباما 
o والقواعد الوظيفية لغَتىم. ،لصحيح ىو االكتفاء بنحو اإلعراب للعربولذا فإّن ا 
o  4.ابلنحو املشرتكوضلوىم وضلو غَتىم  بنحو اإلعراب (ضلو العرب)ويسمي عمر عكاشة 

 

 ًنٌجز ىذه اننتْجح مبا ّهِ :
  ًا من والديهم والبيئة قبل ادلدرسة. تلقائيً أىل اللغة يكتسبوهنا اكتسااب 
  ثقافتها.أىل اللغة يعيشون 
 أما ما سوامها من عناصر اللغة ومهاراهتا فقد سيطروا على أساسياهتا. ،أىل اللغة يتعلمون يف ادلدرسة القراءة والكتابة 
 .غَت أىل اللغة حيتاجون إىل األساسيات يف العناصر وادلهارات كلها 
 .ال ينبغي أن يهمل تعليم األصوات واالستماع والكالم 
 لغة ألىلها زبتلف عن الكتب ادلعدة لتعليمها لغَت أىلها.الكتب ادلعدة لتعليم ال 
 .ال ينبغي أن تستخدم يف تعليم العربية لغَت أىلها الكتب ادلستخدمة يف تعليم أىلها 
  ًا.ا وكبارً ال ينبغي أن تستخدم كتب الصغار ادلعدة للعرب يف تعليم غَت العرب صغار 
 ىلها.معلم  اللغة لغَت ألىلها خيتلف عن معلم اللغة أل 
 .ال ينبغي أن يـَُعلَِّم العربية غَت سلتصُت بتعليمها لغَت أىلها 
 .اجلهل هبذا الفرق الكبَت بُت ىذين الفريقُت أعاق التعليم العريب خارج الوطن العريب بدرجة كبَتة 
 .ال ينبغي أن تـَُعلََّم العربية لغَت أىلها ابلطريقة اليت تـَُعلَُّم هبا ألىلها 
  على طريقة القواعد والًتصبة.ال ينبغي أن يركز 
 

 

 

 أً تعهْى انهغح ًانتعهْى عن انهغح ،انفزق تني تعهْى انهغح ًعهٌو انهغح
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 ،رعية بُت تعليم اللغة العربية وعلوم اللغة العربيةشخيلط كثَت من القائمُت على برامج ومعاىد تعليم اللغة العربية والعلوم ال
 يم عن اللغة.والتعل ،تعليم اللغة : ن نقولأأو ديكن 

فهو أشبو  ؛فالدارس غَت العريب كما ذكران ال يعرف أي شيء عن أصوات اللغة وال مفرداهتا وال طريقة تركيب صبلها
أن يتعلم  إىل تعلم أساسيات اللغة ادلعروفة قبل فهو يف حاجة أوالً  ؛ابدلولود الصغَت الذي ال ينطق وال حىت يسمع جيدا

 تعليمو اللغوي كما يتدرج الطفل يف تعلم لغة والديو، حىت إذا أتقن أساسيات اللغة من  تدرج يفنفالبد أن  ،علوم اللغة
اللغة  ا هبا إىل درجة مقبولة أمكن بعدىا أن يدخل يف علوم ذلا متكلمً كالم واستماع وقراءة وكتابة. وصار انطقا للغة قارئً 

وىذا ما تقدمو غالبا  .ة، فيها تفاصيل كثَتة عن اللغةدمة من ضلو وصرف وبالغة وأدب وما شاهبها من علوم متقيالتفصيل
أقسام اللغة العربية يف اجلامعات، وأغلب ىذه األقسام العربية خارج الوطن العريب ال زبصص وقتا كافًيا لتعليم اللغة العربية 

حيققوا الكفاية اللغوية، ومن  قبل الدراسات األكادديية، وكان األوىل أن يبدأ مع الطالب بربانمج لتعليم اللغة العربية حىت
أراد منهم أن يتخصص يف اللغة العربية وآداهبا يلتحق بقسم اللغة العربية، ومن يكتفي منهم ابلكفاية اللغوية فيمكن أن 

 خيتار قسًما آخر يناسبو.

 

 يزاعاج املضتٌٍ انهغٌُ، ًاملضتٌٍ انعهًِ، ًاملضتٌٍ انثقايف
مكن الدارس من االستمرار يف ن الشروط للقبول فيها، تراىا أساسية ليتتضع ادلعاىد ادلختلفة عادة العديد م

سة؛ مثل العمر وإهناء مرحلة دراسية معينة ، كي ينضم إىل ادلعهد ويبدأ ربصيلو فيو. والتجانس بُت راالد
 ا. وتعليميً الدراسُت أمر ضروري تربوايً 

م مراعاة التقارب يف ادلستوى العلمي للدراسُت  ومن اجلوانب اليت حيرص عليها القائمون على الًتبية والتعلي
وكذلك ادلستوى  ،ستفيد منها اجلميعيعلى وتَتة واحدة   ولعلمية لطالبكي يستطيع ادلعلم تقدمي مادة ا

بد  أما ما خيص الصف اللغوي فال ؛ لديهمقايف للدراسُت، كي يكون مستوى النقاش واالستيعاب متقارابً الث
فالبد من التأكد من تقارب مستوى الدارسُت  ؛وىو ادلستوى اللغوي للدارسُتمن االىتمام جبانب آخر 

فوجود مستوايت لغوية سلتلفة يف الفصل اللغوي لو  ؛األمر يف غاية األمهية اللغوي يف الفصل الواحد، وىذا
لم بُت طالب متقد لغواي وطالب ا على ربصيل الدراسُت، ويشتت اىتمام ادلعانعكاس تعليمي سيء جدً 
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لو ، و غوايً و غَت قادر على رلاراة من سبقو لحباط وىو يرى نفسن الطالب ادلبتدئ يصاب ابإلإئ، كما تدمب
 لشعر اآلخرون ابدللل يف الصف وأن الدراسة اعاة الطالب األضعف لغوايً ر معمد ادلعلم إىل تبسيط الدرس و 

امعات واحد. لذا نرى ادلعاىد واجلوكل ذلك انتج عن خلط ادلستوايت اللغوية يف الفصل ال ،ال فائدة منها
احلريصة على جودة التعليم تعمد إىل وضع امتحان خاص لتحديد ادلستوى يف بداية التحاق الدراس ابدلعهد 

ن يف الدرجة اليت حصل عليها يف ىذا و أما العام فيك ؛أو اجلامعة للوقوف على مستواه اللغوي العام واخلاص
ا يف واه اللغوي يف ادلهارات ادلختلفة. فقد يكون جيدا يف القراءة وضعيفً االختبار أما اخلاص فهو قياس مست

 الكالم مثال.

، وبعد معرفة نتيجتهم يف اختبار ربديد ادلستوى ىذا ةوجرت  العادة أن يقسم الطالب إىل مستوايت أربع
 يتم ضم طالب كل مستوى يف فصل خاص هبم.

 بال-و نعات وادلعاىد سينتج عواالستعداد الكامل لدى اجلامإن قوة االبتداء يف التعليم والتخطيط السليم 
 وىذا األمرللجهد ادلبذول يف التعليم الحقا.  كبَتٌ   يف التحصيل اللغوي لطالهبم، وتوفَتٌ  سريعٌ  تقدمٌ  -ريب

عة اجلهود والسنوات أما التخبط وإضا ؛تقان للعملإلكنو حيتاج إىل خربة و ثَت، كهد الشيء العال يكلف ادل
 ا من الضعف التعليمي واللغوي.فقد أورثنا كثَتً  ؛دروسادلغَت التعليم يف 

 :دًر املعهى املختص 
ادلعاىد إىل رلموعة من ادلعلمُت من غَت ادلختّصُت بتعليم اللغات أو ما يسمى  كثٍَت منيوكل أمر تعليم اللغة العربية يف  

لة اندرة يف العربية؛ وذلك لعدم إدراك قيمة علم اللغة ويتّم ذباىل بعض ادلختصُت شلن يعد عم ،بعلم اللغة التطبيقي
 التطبيقي.

مقارنة دبراكز إعداد معلمي  ،ادلؤسسات وادلراكز اليت هتتم بتدريب معلمي العربية لغَت الناطقُت بـها قليلة جداً نالحظ أن و 
أصبحت الربامج  كلو  بب ىذاوبس ،ا قلياًل من ادلتدربُتوما ىو موجود فعاًل ال يستوعب إال عددً  ،اللغات األخرى

 قليلة جداً. -من غَت أىلها-الرئيسية ادلناسبة دلتعلم العربية 
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ومل يكن من ادلمكن  ،وأصبح معلمو اللغة العربية لغَت الناطقُت بـها أقل كفاءة من نظرائهم من معلمي اللغات األخرى 
لوقت الذي أصبح فيو تعليم اللغات األجنبية احلّية يف يف ا ،االستمرار يف سد احلاجة ادلتزايدة عن طريق التجربة واخلطأ 

 متينة من العلوم النظرية والتطبيقية . الغرب علما وفّنا وشلارسة قائمة على أسسٍ 

يعانون من مشكالت وظيفية مهنية؛  وىي عدم  -وأمثاذلا-ادلتخرجُت يف تلك األقسام  ادلختصُتوادلشكلة أن بعض 
 ،قليل منهم أتيحت ذلم فرص العمل يف ادليدان، و وتطبيق ما تعّلموه  ،نتهم ابلتدريس دلمارسة مه ذلمإاتحة الفرصة 

ا من معلمي اللغة العربية يف ىذه يف الوقت الذي يالحظ فيو أّن كثَتً  ،والتدريس يف معاىد تعليم اللغة العربية ومدارسها
 يف ادليدان . ادلختصُتادلعاىد من غَت 

 تعهْى انهغح انعزتْح ًتزاتطيًا:صاليْح يف ْح انثقافح اإلًأى
فالثقافة  ؛طالقعلى اإل ، وغَت مفيدٍ ة أمر غَت رلدٍ دبعزل عن الثقافيف ادلعاىد العلمية وغَتىا إّن تعلم اللغات أو تعليمها 
م شخصا من الناحية والدليل على ذلك أنو إذا ما أردان أن نقيّ  ،فهي متالزمة ال تنفك ؛ابلنسبة للغة كالروح للجسد

ولكن يتعداه  ؛تقانو للغة، أي ادلستوى اللغوي البحتإلغوية ومدى إجادتو للغة فإن ىذا األمر ال يقتصر فقط على ال
 إىل مدى معرفتو ابدلنظومة الثقافية للشعب الذي يدرس لغتو.
 ؛لغة أجنبية فهو أصدق ما يكون على اللغة العربية بوصفها ؛وإذا كان ىذا األمر يصدق على اللغات األجنبية وثقافاهتا

فاللغة العربية دون غَتىا من اللغات ترتبط بثقافة الناطقُت هبا بصفة خاصة، وبثقافة الناطقُت بغَتىا من الشعوب 
وىذا يعٌت أن منهج تعليم ىذه اللغة  ، يصعب معو أن حيدث االنفصال بينهمااإلسالمية بصفة عامة ارتباطا عضوايً 

بل يستند إليها ويستمد منها زلتواه وجيعل  ؛للناطقُت بغَتىا ينبغي أال خيلو من مالمح ثقافتها )وىي الثقافة اإلسالمية(
 5التعرف عليها من أىدافو الرئيسية. 

لطالهبم قبل الشروع  قافة العربية اإلسالميةعلى نقل الث للمعاىد ىو خَت معُتيف ادلعاىد العلمية إن تعليم اللغة العربية 
ألن اللغة تعترب سبثياًل حيًا لثقافة أية أمة من األمم، وأي تعليم للغة العربية دبعزل عن مكوانهتا  يف دراسة علوم الشريعة، 

 6.الثقافية واحلضارية يعد انقصاً، وىو كمن يغوص يف حبر بدون أن يرى جواىره الثمينة

يم اللغة العربية أن تقدم الثقافة العربية واإلسالمية ، وتعرضها بصورة مباشرة يف بعض وحدات الكتاب تعلوديكن لكتب  
و"القيم واألخالق" وضلو ذلك،  "األعياد اإلسالمية"وأو دروسو ؛ مثل "الصالة" و "احلج" و"العمرة" و"رمضان" 

                                                           
 . د. نصر الدين إدريس جوهر, األسس الثقافية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  5
 . ا عرب ثقافتهاراوية جاموس، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هب  6
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 ن ربتوي على نصوص متعددة من القرآن الكرمي،أ، والبد وتعرضها الكتب بصورة غَت مباشرة يف مواضع  أخرى كثَتة
، كما حيتوي على موضوعات متعددة تربز قيم وعادات وأمناط حياة العرب وادلسلمُت. مثل تقدديها يف تدريبات األصوات

كما أن فيو تصحيحا لكثَت من ادلفاىيم    ،وىذا احملتوى الثقايف حيقق رغبة ادلسلمُت، ومثَت من مثَتات التعلم لديهم
اخلاطئة يف أذىان الدارسُت من غَت ادلسلمُت عن الثقافة العربية واإلسالمية لو افًتضنا وجودىم، وقد يقودىم إىل 

 عن حياة ومعيشة أبناء اللغة اليت يتعلموهنا . كثَتٍ ، وعادة يكونون شغوفُت ومتطلعُت إىل معرفة  اإلسالم

، "ادلسجد"  ،دلفردات اإلسالمية مثل : "السالم عليكم"من ا كبَتٍ   والبد أن حيتوي الكتاب ادلنهجي على عددٍ    
 "الصيام" و"األذان" . 

والبد أن خيلو الكتاب من ادلخالفات اإلسالمية اليت قد تشوه صورة اإلسالم وأىلو؛ فجميع النصوص والصور اليت فيو 
 . والصادقة عن حياة اجملتمع ادلسلمتعطي الصورة الصافية 

 

  أحذ صالصم تعهْى انعزتْح نغري انناققني تيايثال: انضْاق انقزآنِ يف
 )إحصائْح تاننصٌص انقزآنْح (

 الكتاب األصوات الًتاكيب/ القواعد النصوص والتدريبات اجملموع

164 6 6 164 1 

464 36 182 186 2 

533 147 386 6 3 

447 113 334 6 4 

 اجملموع 356 962 296 1548
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 مبنيجْح فعانح: تياعناصز انهغح ًيياراتذرّش 

 

 تعهْى انعناصز انهغٌّح
وىذه العناصر ىي ادلادة احلقيقية اليت تعُت  ،والًتاكيب / القواعد ،وادلفردات ،وىي ثالثة عناصر:  األصوات

 ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهارات اللغة دبستوايهتا ادلتعّددة. ،ادلتعلم على تعلم مهارات اللغة
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 أًال: األصٌاخ
ل ىـ، قد فصّ 175ت  –علم األصوات علم قدمي، اىتم بو العرب اىتمامًا ابلغًا يف وقت مبكر؛ فنرى اخلليل بن أضبد 

فجعل دراسة  ؛القول يف أصوات اللغة العربية وبُّت سلارجها وصفاهتا، مث جاء بعده تلميذه سيبويو وسلك نفس ادلسلك
وأصبح االىتمام ابألصوات ديدن كثَت من اللغويُت وعلماء التجويد يف القدمي  ،لصوتيةاألصوات مقدمة لظاىرة اإلدغام ا

 واحلديث.

؛ ال يتم عرب الوصف النظري ذلذه األصوات إىل جيلٍ  وسبتاز أصوات اللغة العربية ابلثبات؛ ودبا أن نقل األصوات من جيلٍ 
إليهم الفضل الكبَت يف حفظ أصوات اللغة العربية وثباهتا عرب قرّاء القرآن الكرمي ىم الذين يعود ؛ فإن ابلتلقي مشافهةبل 

 وخَت من ديثل النطق الصحيح ألصوات اللغة العربية القراء ادلعتربون الذين صبعوا بُت الدراية والرواية. ،القرون

ا؛ فمهما كان لدى والتدريب على نطق أصوات اللغة ىو ادلدخل الصحيح، والطريق األمثل لتعّلم اللغة األجنبية وإتقانـه
الدارس من احلصيلة من ادلفردات والقواعد والًتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرًا عن أداء اللغة الثانية ما مل 

والتسجيالت الصوتية  ،من خالل التدريبات الثنائية - يتقن نطق أصواتـها؛ ومن مَثّ فإّن تعليم األصوات ابلطرق احلديثة
 -وعند نطق ادلتعلم ابلصوت، ينكشف للماىر احلاذق  ،تؤّدي إىل نتيجة أفضل -ربات اللغة أو خالفهاالسليمة يف سلت

 7أو فيو عوج وخلل. سليمٌ  أن النطق ابلصوت نطقٌ  -دبعرفة ادلخارج والصفات

صعب وأ ،اكتساب النطق اجليد للغة اذلدف، من أصعب عناصر اللغة اكتساابً؛ ويعود ذلك إىل انحية عضوية ويعدّ 
األصوات على الدارس تلك األصوات اليت ال مثيل لـها يف لغتو األم؛ فاجلهاز النطقي للغة األم، وما يرتبط بو من العادات 

وألن متعلم اللغة العربية قد  ،ما يتطلب كثَتاً من العناية والتدريبَتة للمتعلم غَت الناطق ابللغة، النطقية يشكل صعوبة كب
ومل تكن أذنو تسمع إال تلك األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل ىذا  -منذ صغره -غتو األمد على مساع أصوات لتعوّ 

بُت األصوات العربية، وأصوات لغتو لكي يدرك تلك االختالفات، اليت مل  -بصورة مكثفة-الطالب على التمييز السمعي 
 يكن يدركها من قبل، وحىت يصبح دبقدوره التمييز السمعي بُت ىذه االختالفات.

 :صلد ما يليوإذا قمنا بدراسة تقابلية بُت النظامُت الصوتيُت للعربية ولغة الدارسُت 

o  ٌشلاثلة أو مشاهبة ألصوات اللغة العربية، ونفًتض يف ىذه احلالة أّن الدارسُت ال  يف لغة الدارسُت أصوات
 جيدون صعوبة يف نطقها.
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o  ٌولكن متغَّتاهتا ليست شلاثلة دلتغَتات أصوات اللغة  ؛شلاثلة أو مشاهبة ألصوات اللغة العربية يف لغتهم أصوات
 العربية، ويف ىذه احلالة نفًتض أّن الدارسُت سيواجهون بعض الصعوبة.

o .ليس يف لغتهم بعض أصوات اللغة العربية، وىنا نفًتض أّن ىذه األصوات ستكون صعبة عليهم 

 أنٌاع انتذرّثاخ انصٌتْح ثالثح :
 وىو إدراك الصوت وسبييزه عند مساعو منفصاًل، أو متصاًل.   :تدريبات التعرف الصويت  -1

 .الثنائيات الصغرى( وىو إدراك الفرق بُت صوتُت خيلط بينهما الدارسون عادة ) تدريبات التمييز الصويت : -9
  .ل، أو مقاطع وىي التعرف إىل الصوت من خالل صبُ  تدريبات التجريد الصويت : -4
 

 ثانْا : املفزداخ
 ما اللغة إال رلموعة مفردات وكلمات.  ؛ بل من مكّوانت اللغة ردات مكّون أساسٌ ادلف
فهي وسيلة لعرض  ،واألصل أن تقّدم ىذه ادلفردات يف سياقات لغوية يسهل زلاكاهتا؛ كاحلوارات والنصوص السهلة 

يد الطالب ضلو استعمال اللغة ادلفردات يف مواقف وسياقات سلتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذ ب
 وىكذا ينبغي تعليم ادلفردات يف احلوار والنصوص القرائية من خالل السياق. ،وشلارستـها يف التعبَت واالتصال

أو فهم معانيها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة  ؛وليس اذلدف يف تعليم ادلفردات أن يتعّلم الطالب نطق حروفها فحسب
ا ّرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إّن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرً االشتقاق منـها، أو رل

؛ 8ا على استخدام الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب على ىذا كّلو ابإلضافة إىل شيء آخر ىو أن يكون الطالب قادرً 
ذلم  تشلّن ليس ،يت يكون القائمون عليها يف الغالب األعموىو ما عجزت عنو مؤسسات تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ال

 دراية بعلم اللغة التطبيقي.
 

 أصش اختْار املفزداخ :
 . الشيوع 
 . االرتباط حباجات الدارسُت 
 . االرتباط بعامل الدارسُت ادلعريف 
  ستوى الدارسُت العمري .دباالرتباط 
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 . األمهية االتصالية 
 . الصحة اللغوية والفصاحة 

 
 
 

  

 

 يتحقق تعلم الكلمة إذا متَّ:
  ًا.صحيحً  نطقها نطقا 
 .فهم معناىا 
  ٍصحيح. لغويٍ  استعماذُلا يف سياق 
 .استخدام الكلمة ادلناسبة يف الّسياق ادلناسب 
 .معرفة طريقة االشتقاق منها 

 

 
 



 

 د. دمحم بن عبد الرحمن آل الشيخـ       العلميةتعليم اللغة العربية في المعاهد منهجية ورقة عمل:  17

 

 

 ثانثا: انرتاكْة اننحٌّح
وىو استعمال شاع يف تعليم اللغات للداللة  ،ن اجتماع الوحدات اللغويةتراكيب اللغة ىي القوالب الناذبة ع

الذين يعّلمون ىذه القوالب الوظيفية الشائعة دون الدخول يف  ،والسيما يف مستوى ادلبتدئُت ،على قواعد اللغة
 مصطلحات النحو النظرية.

 

 بني الرتاكيب والقواعد

 الرتاكيب

 

 القواعد

 غري نظرية  وظيفية

o تاج إليو لتعّلم اللغةما حي 
o تعليم غَت مباشر للقواعد النظرية 
o ال تذكر ادلصطلحات النحوية 

 وظيفية نظرية

o ما حيتاج إليو لتعّلم اللغة 
o تعليم مباشر للقواعد النظرية 
o تذكر ادلصطلحات النحوية 

 

 انرتاكْة / انقٌاعذ ًقزق تعهْى انهغاخ:
رق دروســــــــــــــو ســــــــــــــاعات طويلــــــــــــــة، يقضــــــــــــــيها ادلــــــــــــــدرس يف كــــــــــــــان االذبــــــــــــــاه الســــــــــــــائد يف تعلــــــــــــــيم القواعــــــــــــــد أن تســــــــــــــتغ

 طريقة القواعد والًتصبة.  إىلبينما ينحصر دور الطالب يف رلرد االستماع  ؛الشرح والتفصيل

ظهـــــــــــرت احلركـــــــــــة الـــــــــــيت عرفـــــــــــت  ،ويف أواخـــــــــــر اخلمســـــــــــينيات وجـــــــــــزء كبـــــــــــَت مـــــــــــن الســـــــــــتينيات مـــــــــــن القـــــــــــرن ادلاضـــــــــــي
ــــــــــادى كثــــــــــَتٌ  ؛ألســــــــــلوب الشــــــــــرح ادلفصــــــــــل امباشــــــــــرً  وكانــــــــــت رد فعــــــــــلٍ  ،ابســــــــــم الطريقــــــــــة الســــــــــمعية الشــــــــــفوية مــــــــــن  فن

ــــــــــــاً  ــــــــــــالوا خــــــــــــرباء تعلــــــــــــيم اللغــــــــــــات بطــــــــــــرح الشــــــــــــرح جانب ــــــــــــق  ،ن اللغــــــــــــة ليســــــــــــت ســــــــــــوى عــــــــــــادةإ، وق أتيت عــــــــــــن طري
وقـــــــــد ابلـــــــــ  بعـــــــــض  أو القوالـــــــــب. ،وشـــــــــاعت تـــــــــدريبات األمنــــــــاط ،التــــــــدريب ادلســـــــــتمر علـــــــــى األمنــــــــاط اللغويـــــــــة

الوســـــــــــيلة الوحيـــــــــــدة إىل تعلـــــــــــم اللغـــــــــــة األجنبيـــــــــــة ىـــــــــــو  ،فـــــــــــزعم أن التـــــــــــدريب علـــــــــــى القوالـــــــــــب ؛دعـــــــــــاة ىـــــــــــذا االذبـــــــــــاه
 وقواعدىا. 

ــــــــــــة حــــــــــــول و   ــــــــــــك احلــــــــــــرب الكالمي ــــــــــــدأت هتــــــــــــدأ تل ــــــــــــع الســــــــــــبعينيات مــــــــــــن القــــــــــــرن ادلاضــــــــــــي، وحينمــــــــــــا ب مــــــــــــع مطل
ــــــــــة ــــــــــم اللغــــــــــة وقواعــــــــــدىا، أخــــــــــذ مدرســــــــــو اللغــــــــــات وخــــــــــرباء تعليمهــــــــــا يف النظــــــــــر إىل األمــــــــــور مــــــــــن زاوي  أســــــــــلوب تعل
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أصــــــــــحاب النظــــــــــرايت ادلختلفــــــــــة نســــــــــوا حقيقــــــــــة جوىريــــــــــة، وىــــــــــي كثــــــــــَتين مــــــــــن أكثــــــــــر ىــــــــــدوءاً ورويــــــــــة، فوجــــــــــدوا أن  
ـــــــــدارس ؛ فـــــــــإن أنـــــــــو مهمـــــــــا اختلفـــــــــت الوســـــــــائل الـــــــــيت نتبعهـــــــــا ىـــــــــدفنا جيـــــــــب أن يكـــــــــون واضـــــــــحاً، وىـــــــــو أن منكـــــــــن ال

وال بــــــــــد مــــــــــن االســــــــــتفادة مــــــــــن كــــــــــل الوســــــــــائل  ،كمــــــــــا جيــــــــــب أن تكــــــــــون  ،مــــــــــن اســــــــــتعمال اللغــــــــــة وســــــــــيلة لالتصــــــــــال
 ىل الغاية ادلنشودة.والطرق ادلتوفرة لدينا، لكي نصل ابلطالب إ

، أنـــــــــو ال تعـــــــــارض يف حقيقـــــــــة األمـــــــــر بـــــــــُت اعتبـــــــــار تعلـــــــــم م اخلاصـــــــــةذبـــــــــارهبمـــــــــن  الحـــــــــظ كثـــــــــَت مـــــــــن ادلدرســـــــــُتوقـــــــــد 
 ،أو أيـــــــــة لغـــــــــة أخـــــــــرى ،فـــــــــنحن حـــــــــُت نـــــــــتعلم لغتنـــــــــا ،ســـــــــلوكاً ربكمـــــــــو القواعـــــــــدأو  ،ســـــــــلوًكا ربكمـــــــــو العـــــــــادةاللغـــــــــة 

ــــــــــــى   ،ضلتــــــــــــاج إىل فهــــــــــــم القواعــــــــــــد ــــــــــــدريب ادلكثــــــــــــف عل ــــــــــــاج إىل الت ــــــــــــتمكن يف  ،اســــــــــــتعمال اللغــــــــــــةكمــــــــــــا ضلت حــــــــــــىت ن
قــــــــــــد  ،وذلــــــــــــك ألن اســــــــــــتعمال اللغــــــــــــة واإلتيــــــــــــان بصــــــــــــيغها ،النهايــــــــــــة مــــــــــــن اســــــــــــتعمال اللغــــــــــــة اســــــــــــتعماالً صــــــــــــحيحاً 

وال ديكـــــــــــن أن يتجاىـــــــــــل ادلـــــــــــدرس ىـــــــــــذه  ،واإلنســـــــــــان كـــــــــــائن عاقـــــــــــل ،ولكـــــــــــن اللغـــــــــــة أداة للفكـــــــــــر ،يكـــــــــــون عـــــــــــادة
 ليم.إن أراد أن يستفيد من كل طاقات طالبو يف عملية التع ،احلقيقة

وينبغــــــــــــــي إجــــــــــــــراء التــــــــــــــدريبات ، ونرجــــــــــــــو أن يهــــــــــــــتم ادلــــــــــــــدرس دبعــــــــــــــٌت الًتكيــــــــــــــب النحــــــــــــــوي ومبنــــــــــــــاه يف آن واحــــــــــــــد
 كما جيب أن يؤديها الطالب صباعياً وثنائياً وفردايً.  ؛أواًل، مث قراءة، مث كتابة مشافهةالنحوية 

ــــــــــتعلم اللغــــــــــة ــــــــــَتً  ،قواعــــــــــد اللغــــــــــة عنصــــــــــر مســــــــــاعد ووســــــــــيلة ل ــــــــــيم العر ولكــــــــــن كث ــــــــــَتً ا مــــــــــن مراكــــــــــز تعل ــــــــــة وكث ا مــــــــــن بي
ا عــــــــــــن فيصــــــــــــبح تعلــــــــــــيمهم تعليًمــــــــــــ ،معلميهــــــــــــا جيعلونــــــــــــو ىــــــــــــدفا بذاتــــــــــــو؛ فيبــــــــــــالغون بتفصــــــــــــيالتو وشــــــــــــوارده ونــــــــــــوادره

إمنـــــــــــــا  ،وىـــــــــــــذه الطائفـــــــــــــة مـــــــــــــن ادلعلمـــــــــــــُت ال يكتفـــــــــــــون ابلقواعـــــــــــــد التعليميـــــــــــــة الوظيفيـــــــــــــة ،ال تعليمـــــــــــــا للغـــــــــــــة ،اللغـــــــــــــة
وقــــــــــد رأينــــــــــا ذلــــــــــك يف مثــــــــــل طريقــــــــــة  ،يوغلــــــــــون أيضــــــــــا ابلقواعــــــــــد العلميــــــــــة الــــــــــيت ىــــــــــي للمتخصصــــــــــُت ال للمتعلمــــــــــُت

وتعــــــــــد شــــــــــائعة يف مــــــــــا خيــــــــــص التعلــــــــــيم العــــــــــريب  ،ا يف ادلاضــــــــــيالقواعــــــــــد والًتصبــــــــــة الــــــــــيت تعــــــــــد أكثــــــــــر الطــــــــــرق شــــــــــيوعً 
 يف احلاضر.
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 تعهْى املياراخ انهغٌّحينيجْح 
كالم ىي الصوت عرب . والوسيلة اليت تنقل مهارة الوالكتابة ،والقراءة ،والكالم ،االستماعللغة أربع مهارات، ىي: 

 االتصال ادلباشر بُت ادلتكلم وادلستمع. أما مهارات القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف ادلكتوب. 

  
 

 أًال : ييارج االصتًاع
 

ن ودير هِبا متعلم اللغة األجنبية. ومن ادلعلوم أن م ،مهارة االستماع أوىل ادلهارات اليت دير هِبا الطفل يف اكتساب لغتو األم
؛ ولذا يغلب على من فقد ىاتُت احلاّستُت أن يكون يف برانمج تعليمي من الصغر يكون أبكم واألصمّ  ،ال يسمع ال يتكلم

 واحد ) لغة اإلشارة (.

 

 يف درس االصتًاع : املعاىذ  انصعٌتاخ انتِ تٌاجو تعض
 صعوبة يف سبييز بعض األصوات . -
 صعوبة يف فهم كل كلمة ابلنص . -
 فهم السرعة يف الكالم أو الكالم العادي ويفهمون الكالم البطيء . صعوبة يف -
 يرغبون يف مساع النص أكثر من مرة . -
 وال سيما إذا كان طويال . ،جيدون صعوبة يف االحتفاظ دبحتوى النص  -
 9يتعبون من الًتكيز يف فهم ادلسموع إذا كان النص طويال . -
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 أنٌاع فيى املضًٌع تعهًْْا : 
اذلدف منو تدريب الطالب على االستماع إىل بعض عناصر اللغة، كجزء من برانمج تعليم : هم املسموع املكثفف – 1

كما يهدف االستماع ادلكثف إىل تنمية القدرة على استيعاب زلتوى النص ادلسموع بصورة مباشرة.  وعادة   ؛اللغة العربية
 يسمعو الطالب يف الصف.

وقد ال  ،، إىل االستماع إىل نصوص جديدة غالب خارج الصف االستماع ادلوسعف ويهد: فهم املسموع املوسع – 2
  ويسمعو الطالب عادة خارج الصف بتوجيو من ادلعلم.  ،تكون يف حدود ادلستوى

    

 

 ثانْا : ييارج انكالو
عـــــــــــرف اإلنســـــــــــان الكـــــــــــالم قبـــــــــــل أن يعـــــــــــرف الكتابـــــــــــة بـــــــــــزمن طويـــــــــــل، حيـــــــــــث ظهـــــــــــرت الكتابـــــــــــة يف فـــــــــــًتة متـــــــــــأخرة 

ـــــــــ  اإلنســـــــــانمـــــــــن اتر  ـــــــــد  ،ي ـــــــــدأ يف تعلمهـــــــــا عن ـــــــــيت يب ـــــــــة، ال ـــــــــل أن اخـــــــــذ يف تعلـــــــــم الكتاب ـــــــــتعلم الطفـــــــــل الكـــــــــالم قب وي
 دخول ادلدرسة. 

علــــــــــى مـــــــــا تقــــــــــدم مــــــــــن أســـــــــباب، ينبغــــــــــي أن صلعـــــــــل مــــــــــن تعلــــــــــيم الكـــــــــالم أحــــــــــد أىـــــــــم األىــــــــــداف يف تعلــــــــــيم  وبنـــــــــاءً 
 اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .

ــــــــــَتً  ،ومــــــــــع ىــــــــــذه األمهيــــــــــة ذلــــــــــذه ادلهــــــــــارة ــــــــــة يف تعلــــــــــيم اللغــــــــــة العربيــــــــــة لغــــــــــَت أىلهــــــــــا صلــــــــــد كث ــــــــــربامج التقليدي ا مــــــــــن ال
 تغفل ىذا اجلانب فال تعطيو حقو؛ بل قد يتم ذباىلو سباماً. 

وإنـــــــــو دلـــــــــن ادلؤســـــــــف أن صلـــــــــد ىـــــــــذا االذبـــــــــاه اخلـــــــــاطئ تقـــــــــع فيـــــــــو مراكـــــــــز تعلـــــــــيم اللغـــــــــة العربيـــــــــة لغـــــــــَت النـــــــــاطقُت هِبـــــــــا 
 ت األخرى. بدرجة قد ال صلدىا يف كثَت من برامج تعليم اللغا

وكــــــــــم تصــــــــــيبك الدىشــــــــــة حــــــــــُت تــــــــــزور فصــــــــــال مــــــــــن فصــــــــــول تعلــــــــــيم العربيــــــــــة يف كثــــــــــَت مــــــــــن مراكــــــــــز تعلــــــــــيم العربيــــــــــة 
ادلقابــــــــــل ال يف ، و وتــــــــــرى سبكـــــــــن كثــــــــــَت مــــــــــن الطـــــــــالب مــــــــــن قواعـــــــــد العربيــــــــــة لدرجـــــــــة كبــــــــــَتة ،خـــــــــارج الــــــــــوطن العـــــــــريب

آاثر التعلــــــــــيم بطريقــــــــــة  ا؛ وىــــــــــذا أثــــــــــر مــــــــــنيســــــــــتطيع ىــــــــــؤالء أن يتحــــــــــدثوا ابلعربيــــــــــة أو يصــــــــــفوا منظــــــــــرا وصــــــــــفا قصــــــــــَتً 
 القواعد والًتصبة.
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 يزاحم تعهْى ييارج انكالو :
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد : حوارات مغلقة اإلجابة:  املزحهح األًىل 

 مثال : )ما امسك ؟ من أين أنت؟ ..إخل (. ؛القوالب مع تغيَت بعض الكلمات

وىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األوىل بزايدة ادلتطلبات الفكرية : حوارات مفتوحة اإلجابة :املزحهح انثانْح 
 ماذا أتكل يف الغداء ؟ ..(. مثل: حوارات مبسطة : )كيف أتيت إىل ادلدرسة ؟ واللغوية للحوار.

طالب التعبَت عن فكرة ىنا يطلب من ال: التعبري املوّجه أو املقّيد ؛ التعبري عن أفكار قصريةاملزحهح انثانثح :
مثل : )عرض صورة لوصفها ، أو  متكاملة، ولكن بتقدمي بعض ادلساعدة على مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما.

 عرض سلسلة من الصور لتكوين قصة، أو وصف تفصيلي حملتوايت صور متفرقة ، أو التلخيص (.

ىي مرحلة تناسب ادلستوايت ادلتقدمة من تعّلم اللغة، يقوم فيها و  : قةاحلّر ؛ التعبَت عن أفكار عمي ادلرحلة الرابعة : التعبَت
مثال ذلك: وصف اجلو  الطالب بتقدمي موضوعات متكاملة اعتمادًا على قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري.

أفضلية أحدمها على وقد تكون أعمق ابدلقارنة بُت شيئُت والوصول إىل  ،أو احلديث عن بلده أو جامعتو  ،يف بلده 
 أو إلقاء زلاضرة أو خطبة ... ،اآلخر ، أو أعمق ابحملاورة وادلناظرة 

 

 ممارصح انكالو تانعزتْح:

ليتعلم الطالب الكالم عليو أن  ؛إن أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم، ىي أن نعّرِضهم دلواقف تدفعهم للتحدث ابللغة
 يتكلم. 

لكن ل الوقت، والطالب يستمع؛ و اب ال يتعلم الكالم إذا ظل ادلدرس ىو الذي يتكلم طو أن ننبو إىل أّن الطال ىنا ونود
أقرب إىل الصمت عند تعليم ىذه ادلهارة، إال عند عرض النماذج، وإاثرة الطالب و ادلدرس ادلاىر يكون قليل الكالم، 

 للكالم، وتوجيو األنشطة.
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 ثانثا : ييارج انقزاءج
 

يا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وىي مهارة ربتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة. ا أساستعد القراءة مصدرً 
انطالقًا من مستوى  ،ابلتدرج -الذي مل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل -وينبغي أن تقّدم القراءة للطالب ادلبتدئ 

مث قراءة  ،( مث اجلملة ادلركبة مث قراءة الفقرة فالكلمة، فاجلملة البسيطة ) مبتدأ وخرب / فعل وفاعل غالباً  ،احلرف
 النصوص الطويلة.

 

 يضتٌّاخ انقزاءج :   
o  ادلستوى اآليّل : ويتضمن الربط بُت الرموز ادلكتوبة )احلروف وعالمات الًتقيم( وما يقابلها من أصوات.  
o جلمل.وىو فهم ادلعٌت الداليل للكلمات وا ،ادلستوى العقلي: وىو اذلدف من القراءة 

  

 

 أقضاو انقزاءج:
ويقصد منها  الفهم التفصيلي دلا يقرؤه، وتنّمي قدرتو على القراءة اجلهرية، ويقرؤىا الطالب يف : القراءة ادلكثفة –أوال 

 ويناقش ادلعّلم الطالب يف أفكارىا التفصيلية. ،الصف

ب خارج الصف بتوجيو من ادلعلم، وتناقش ويطالعها الطال ،تعتمد  على قراءة نصوص طويلة: القراءة ادلوسعة –اثنيا 
 أىم أفكارىا داخل الصف،  

 يزاحم انقزاءج املكثفح :
 للقراءة ادلكثفة ثالث مراحل ىي:

بطريقتُت: األوىل: مناقشة الصور ادلصاحبة  ،يتم التمهيد لدرس القراءة اجلديد ،: ويف ىذه ادلرحلةما قبل القراءة – 1
 اليت تسبق النص.ألسئلة ، والثانية: إجابة الطالب للنص
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وينبغي أن حيّدد ذلا  ،بغرض الفهم واالستيعاب ،: حيث يقوم الطالب بقراءة النص سراً دون صوتالقراءة الصامتة – 2
 وقت مناسب لطوذلا ودلستوى الطالب؛ لتعويدىم على القراءة السريعة.

وبعد  ، أو شفهيا مّث ربريرايً ا أو ربريرايً فردات شفهيً : وفيها يقوم الطالب حبل تدريبات االستيعاب وادلما بعد القراءة – 3
 ا؛ لتحقيق ىدف الصحة.ربقيق ىدف الفهم يتاح للطالب القراءة جهرً 

 

 أصش اختْار نصٌص انقزاءج: 
 يفًتض يف نصوص القراءة ادلختارة أن :

 .تكون ادلادة القرائية جذابة وشيقة 
 .تكون مناسبة دلستوى الدارسُت اللغوي 
 بة دلستوى الدارسُت الثقايف.تكون مناس 
 .تكون مناسبة دلستوى الدارسُت العمري 
 .تليب حاجات الدارسُت 

  

 راتعا : ييارج انكتاتح
 

الكتابة: ىي ربويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. وأتيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات؛ فهي 
 أتيت بعد مهارة القراءة. 
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 انتذرّة عهَ انكتاتح :يزاحم 
 توي على ادلهارات اآللية )احلرّكية( اخلاصة برسم حروفربو  رسم احلروف والكلماتالتدريب على  :املرحلة األوىل

 .اللغة العربية، ومعرفة التهجئة

ة يقدم ادلدرس للطالب عددا من األسئلة ، تدور حول صورة ، أو فقر  كتابة اجلملالتدريب على  :املرحلة الثانية
 ، وتؤدي اإلجابة عن تلك األسئلة إىل كتابة عدد من اجلمل .  

 .  التدريب على كتابة الفقرات :املرحلة الثالثة

 .التدريب على إعادة كتابة القصة  املرحلة الرابعة:

 .التعبري املقيد التدريب على  املرحلة اخلامسة:

 .التدريب على التعبَت ادلصور املرحلة السادسة:

 . التعبري املوجهالتدريب على  :رحلة السابعةامل       

 . التعبري احلرالتدريب على  :املرحلة الثامنة

 .الكتابة اإلبداعية والفنية التدريب على :املرحلة التاسعة
 

 ومن جماالت مهارة الكتابة: 
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. .1
 سرعة الكتابة وسالمتها من األخطاء. .2
 وتناسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادىا. ،ة التناسب بُت احلروف طوال واتساعامراعا .3
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصاً كتابياً صحيحاً ووافيا. .4
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب.  .5
 ترصبة أفكاره يف فقرات مستعمالً ادلفردات والًتاكيب ادلناسبة. .6
 سبة اجتماعية معينة. صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف منا .7
 16وكتابتو خبط مقروء. ،وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معُت وصفاً دقيقا .8
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