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 دور أقسام اللغة العربية يف النهوض هبا وتعليمها لغري الناطقني
 

 إىل حد    هوقد ساعدت ،تعترب اللغة وسيلة اتصال وتواصل بني اإلنسان
نته من إنشاء عالقات وطيدة ومك   ،بعيد يف التعبري عن مشاعره ومشاغله

فه ا ساعده على توسيع دائرة معارفه وانسجامه وتكي  م  بني أفراد جمتمعه، 
بكل سهولة ويسر يف احمليط الذي يعيش فيه، فاللغة تعرب عن شخصية 

ى ، ذلك ما أد  األمة، واألمة اليت فقدت لغتها ابلضرورة تفقد شخصيتها
اللغة إىل التفكري بكل جدية يف تطوير ابلدول املتقدمة اليت عرفت قيمة 

ها م  وتدليل صعوابهتا لتمكني الناشئة من تعل   ،وتصميم استعماهلا ،أساليبها
ومعرفتها معرفة جديدة، ونظرا ألمهية اللغة فقد حظيت بعناية كبرية يف الدول 

وال تزال الشغل  ،كنولوجيقدم الثقايف والت  اليت قطعت شوطا بعيدا يف الت  
ضوء  يف من أجل تطوير أساليبها والعناية هبا شكال ومضموان الشاغل

 ومواكبة روح العصر. ،وعلم النفس ،االكتشافات احلديثة يف الرتبية
لغات انتشارا يف العامل، يتحدثها أكثر من الللغة العربية إحدى أكثر وا

إذا قارانها بغريها من اللغات كالالتينية و  ،مليون نسمة(244)
ا اندثرت ومل لغة الفنون واآلداب إال أهن   كوهنا اهمفالالتينية أقو  والسنسكريتية،

العربية احتفظت  ولكن   ،يبق منها إال اللهجات اليت أصبحت لغات أوروبية
مبفرداهتا وعباراهتا وقواعدها الصرفية والنحوية والبالغية، فأصبحت لغة العلوم 

مل تناهلا لغة من  بلغة القرآن جهاوالشك يف ذلك ما دام هللا تعاىل تو   ،والفنون
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وِإنَُّه َلتَ ْنزِيُل َربِ  الَعاَلِمنَي*نَ َزًل ِبِه تعاىل: " يقول ،قبل ولن تناهلا مستقبال
"سورة الرُّوح اأَلِمني*َعَلى قَ ْلِبَك ِلت َُكوَن ِمَن املُْنَذرِيَن*بِِلَساٍن َعَرِبٍ  ُمِبنيٍ 

 .291 – 294الشعراء: اآلية 
، فمن احملال أن يتبدلوا يهاأحرص الناس علا طقون هبالشعوب الذين ينف

هلذا أتىب هذه ، و هبا لغة أخرى وإن تتضافر على هذه اللغة أمم األرض مجيعا
ا تمتلك فصاحة أهن   ذلك ،وحتويل ألسنتها إىل لغة أخرى هاالشعوب هجر 

هلا وحدات صوتية ال وجود كما أن  الكلم، وحكمة األساليب، وغزارة املادة،  
والعني  والظاء)الثاء والذال أصوات احلروف ،كا يف اللغات األخرىهل

ا تمتلك ثروة هائلة يف أصول الكلمات واملفردات والرتاكيب وإهن   ،والضاد(
يروي حممد اخلضر قصة  ويف هذا املنحى ،واملفاهيم واإلجياز والشمول والدقة

طبقات الكرة  اح خيرتقون"جول قرن" الذي كتب قصة خيالية وبناها على سي  
ويف عودهتم تركوا هناك أثر يدل على مبلغ رحلتهم فنقشوا على  ،األرضية

ا سئل جول قرن عن وجه اختياره العربية، الصخر كتابة ابللغة العربية فلم  
ة حىت يرفع ه ميوت غريها وتبقى حيَّ ا لغة املستقبل  و ا كك أن  إّنَّ قال: "

 .القرآن نفسه
بني الش عوب  العربي ة ب َتجربة  فريدة من نوعها يف انتشارهاتتمي ز الل غة و 

وهي  ،دةجيب أن يكون له أهداف واضحة وحمد   هاوتعليم غري الن اطقة هبا
د مناهج ومقررات وطرائق يهذه الغاية تكمن يف حتد غاية جيب اجلهر هبا

وعية فاملادة من حيث حتديدها وبيان نوعها هلا ارتباط بن"هبا تعليم خاصة
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ياحة واإلقامة مع العرب حينا الس    طالب يقص   فهو ،الب الذي يستعملهاالط  
الب لذا جيب أن ختدم املادة هذا الط   آخرالتحصيل  الدراسي حينا  أو
وتكون بذلك مستمدة من احلياة  ،سر له االتصال ابلعرب والتعايش معهموتي   

 نه من استيعاباليومية على شكل حوار يتبع بتقومي على شكل تمارين ميك   
د فهو تعليم الل غة العربية يف البلدان الغربية ليس ابجلديو  .مهواستعمال ما تعل  

ه تعم ق وازداد انتشارًا منذ النصف الثاين لكن   يعود إىل القرن السادس عشر
مع تزايد وفود اجلاليات العربية واإلسالمية إىل تلك  تاسع عشرمن القرن ال

 البلدان واستقرارها فيها بدواعي اهلجرة والعمل.
، بعد الفرنسية، اليت تعد األم العربية هي الل غة الثانية يف فرنساواللغة 

تعليم هذه الل غة يف املدارس يبقى متخل فاً، وخباصة يف املدارس الثانوية  لكن  
حيث  (Luc Châtel) حد  تصريح وزير الثقافة الفرنسي لوك شاتيلعلى 

حد رين من نفهذا التعليم ما يزال حمصورًا يف معظمه بني التالميذ امليقول: "
وهلذا البد أن ال يكون اإلقبال على العربية، أصول عربية وأبناء اجلاليات 

مقتصرًا على أبناء املهاجرين فقط بل حىت الفرنسيني  الل غة العربي ة تعل م
 واألوربيني بشكل عام. 

هي جمموعة القواعد والكفاءات العربية كباقي لغات العامل، فاللغة و 
د وقوانني ـام اجتماعي حمدد بقواعــرد مزودا هبا يف نظـــالفطرية اليت يولد الف

اة،  ـــمشرتك القائمة على  -ة ــالذات اإلنسانيز ة اليت تمي   ـتلك الصف كما أهن 
 عن ابقي الكائنات. -العملية التواصلية 
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خباصة  العربيةاللغة بعامة، وتعليمية  والبحث العلمي يف حقل التعليمية
يستدعي وعيا عميقا ابألهداف العلمية البيداغوجية اليت ترمي التعليمية إىل 
حتقيقها يف الوسط البيداغوجي، وقد يعسر على الدارس امتالك هذا الوعي 
العلمي العميق مبعزل عن املخاض املعريف الذي نشأت يف رحابه تعليمية 

 إلنساين املعاصر.اللغات منذ اكتساهبا الشرعية املنهجية يف الفكر ا
مها من خالل وتعل  العربية البحث يف تعليمية اللغة  ا ال شك فيه أن  م  و 

اإلجراءات العملية التطبيقية اليت تقتضيها عملييت التعليم والتعلم، "تطور 
بشكل كبري خالل السنوات األخرية، حيث انصرفت أذهان الدارسني على 

اجلهود من أجل تطوير النظرة اختالف توجهاهتم العلمية إىل تكثيف 
البيداغوجية الساعية إىل ترقية األداء اإلجرائي يف حقل التعليمية، ما جعلها 

والسبب يف ، تكتسب الشرعية العلمية لتصبح فرعا من املباحث اللسانية
االنفجار املعريف والتكنولوجي الذي تشهده  التطور العلمي يف ظل    ذلك هو

االت ختصصاهتا، إضافة إىل زحف العوملة اليت الساحة العلمية يف كل جم
جعلت العامل قرية كونية حمدودة املساحة، هذا ما دفع ابملختصني واخلرباء 
اللغويني إىل وضع متناوالت حبثية يف جمال تصميم مناذج تعليمية اللغة 

الطرائق معتمدة يف ذلك  والوسائل أ و، سواء تعلق األمر ابحملتوايت أالعربية
 صيلة املعرفية للنظرية اللسانية.على احل

 إليها على النظرب أن يكون مسسسا جي اللغةهذه م تعل   من املتفق عليه اليوم أن  و 
ثة للنشاط اللغوي )البعد الشفهي وهذا ما يربز وجود األبعاد الثال ا الكل  على أهن  
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وال  وكذلك التعليمات األخرى كالنحو والصرف والكتابة واملعجم والقراءة( والكتابة
 . هذه النشاطات والتعليمات هي يف خدمة النشاط اللغوي وليس العكس شك أن  
على جمموعة من املبادئ أثناء مارسة  قومتة العربية تعليمية اللغو 

األولوية إعطاء كمن اللسانيات التطبيقية   ةمستسقاوهذه املبادئ  موضوعها،
للجانب املنطوق من اللغة وذلك ابلرتكيز على اخلطاب الشفوي، وهذا 
إبقرار البحث اللساين نفسه الذي يقوم يف وصفه وحتليله للظاهرة اللغوية 

مكتوب، وآخر نظام لغوي منطوق،  :على مبدأ الفصل بني نظامني خمتلفني
ا  ا،  ولابجلانب األ تعري االهتمامحيث إهن  م دف إىل إكساب املتعل   هت كما أهن 

اغي على سواه يف املمارسة الفعلية الط   ه هومهارة التعبري الشفوي، ألن  
يتعلق بشمولية األداء ، أضف إىل ذلك أن  تعليم هذه اللغة للحدث اللغوي

مجيع مظاهر اجلسم لدى املتكلم تتدخل لتحقيق املمارسة  الفعلي، حيث أن  
وعلماء  ما يسكده مجيع الدارسني اللسانيني،الفعلية للحدث اللغوي، وهذا 

العربية كغريها استعمال اللغة  ابلظاهرة اللغوية الذين يقرون أبن  النفس املهتمني 
 املستمع.و يشمل مظاهر الفرد املتكلم من اللغات 

عموما، والعربية  موضوع تعليمية اللغات ميكن القول: إن  ومن هنا 
ل على املتعلم جراءات اليت تسه   البحث عن القواعد واإل هو خصوصا

وهي بذلك  سواء ألبنائها أو لغري الناطقني هبا، ذاهتا م اللغةاكتساب وتعل  
تسعى إىل إجياد حلول للمشكالت اللغوية القدمية واملستجدة لتذليل 

ووصف العربية التوازن بني استعمال اللغة ، حيث أن  مالصعوابت أمام املتعل   
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وال يتحقق إال إذا كان توزيع النشاطات املختلفة وفق خليفتها أمر هام، 
طريقة بيداغوجية منسجمة، وهذه الطريقة هي اليت تسمح لنا أبن نشرح 

كيفية عمل نظام اللغة، مع مساعدته على استعمال هذه اللغة يف   ط البلل
إىل التمكن من اللغة  طالببىن خمتلفة وملقاصد متنوعة، وهكذا نصل هبذا ال

مبنية على منهج هادف بن اء،  ،ها وسيلة للتعليم والتواصل والتبليغابعتبار 
 يتم تسطريه وفقا لتطورات العصر وكفاءة وخربة املعلم. ،قائم بذاته

 جَ هَ الطريق البني  الواضح، ونَـ  هج هوالن   وقد ورد يف لسان العرب أن  
الصحيح ه سلك طريقا واضحا، واملنهج فن التنظيم ا أي أن  اجً هَ نـ  املرء م  

ا من أجل الكشف عن احلقيقة حني نكون لسلسلة من األفكار العديدة، إم  
 »ا من أجل الربهنة علميا لآلخرين حني نكون هبا عارفنيهبا جاهلني، وإم  

بعه الباحث وصوال إىل احلقيقة اليت ينشدها، ومنه: ه طريقة أو نسق يت  ن  إأي 
 ال: منهاج، واجلمع مناهج.منهج الدراسة، ومنهج التعليم وحنومها، ويق

املنهج جمموعة من اخلربات واملواقف اللغوية التعليمية  وصفوة القول:
م اللغة م وتسلسل يف مستوايت تتتابع بتتابع مستوايت تعل  اليت ختطـ ط، وتنظ  

استعمااًل ومارسة، ومن مث ميكن ترمجتها إىل سلوك لغوي ميكن تنميته 
 ومالحظته وضبطـه وقياسه.

ز يف غالب األحيان بني مصطلحي "برانمج" و واألدب الرتبوي ميي   
على "املعلومات واملعارف اليت جيب تلقينها  األول يدل   ن  إ"منهاج" إذ 

ا الثاين فهو يشمل كل العمليات م  أخالل فرتة معينة،  طالب املبتدئلل
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م، عل  ل فرتة الت  سسولية املدرسية خالاملحتت  ط البالتكوينية اليت يساهم فيها ال
 .عينةم م خالل فرتةأي كل املسثرات اليت من شأهنا إثراء جتربة املتعل   

واملنهاج خطة عمل، تتضمن الغاايت واملقاصد واألهداف واملضامني 
واألنشطة التعليمية، مث طرائق التعليم وأساليب التقومي أو سلسة الوحدات 

وعليه فإن  املوضوعة بكيفية جتعل كل وحدة تتم انطالقا من فعل واحد، 
عليها على عناصر ثالثة يطلق  تتوزعالبد أن املهام داخل الفصل الدراسي 

 م،املتعل   و م، واملتكون من املعل     املثلث الرتبوي املثلث الديداكتيكي أو
ابعتبار العملية  هذه العناصر تكشف عن أبعاد املوقف التعليميو واملعرفة، 

م وصوال إىل املتعل    م ابعتباره املرسلالتعليمية عملية تواصلية تنطلق من املعل   
م ابعتبارها الرسالة املتبادلة بني املعل    املعرفةاعتمادا على  ابعتباره املستقبل،

م، هلذا فقد عمد الباحثون يف جمال التعليمية إىل وضع شروط واملتعل   
بيداغوجية لكل عنصر من هذه العناصر حىت يسدي وظيفته على أحسن 

وينبغي أن أنخذ بعني االعتبار كل أطراف العالقة ، ويف أحسن صورة، وجه
يف  العناصر الثالثة املذكورة أنفاعالقة نوعية تتأسس بني  وهي الديداكتيكية،

م جيب أن نعرف قدراته ووسطه بالنسبة للمتعل   فحميط تربوي معني وزمان حمدد، 
ز ابلتدرج يف ينبغي أن تتمي  فلمعرفة ابلنسبة لو  يف القدرات املوصوفة، همحتك  و 

فينبغي أن تكون له قدرات على التخطيط واالستفادة  عل  مامل وفيما خيصمفاهيمها، 
 ives choufler)-شوفلر سم، وهو املرام إليه يف مثلث )إيفمن نظرايت التعل  

 الديداكتيكي

ةالتعليمي  

 المعرفــة
 

مالمعلـ  التالميذ 
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.  

داخل م هو حمور العملية التعليمية املعل   من خالل هذا الشكل يتبني  أن  
ملقنا، وهو بذلك عنصر نشيط فيها، فهو منظم وليس القسم، كما إن ه 

التقدم الذي حيرزه، فيبادر ويساهم يف حتديد املسار التعليمي،  نمسسول ع
ن تعاون، ويثم    وميارس ويقوم مبحاوالت يقنع هبا أنداده، ويدافع عنها يف جو   

ز على م وحيف   ل عملية التعل  سه   ويعمل على توسيع آفاقها، وي   ،جتربته السابقة
يف  م من خالل تقومي جمهوداتهع ابستمرار مسرية املتعل   اجلهد واالبتكار، ويتاب

الوقت نفسه، وحىت يتحقق اهلدف من جعل اللغة العربية لغة عصرية 
وقادرة على استيعاب مفاهيم العلوم  ،متفتحة على مجيع االبتكارات

والتكنولوجيا والفلسفة والفنون واألدب يف إطار العوملة، جيب يف مرحلة 
مون أن يضع املعل    -مها ابلذاتويف بداية تعل   -ناطقني ابلعربيةلغري ال التعليم

األم  ةيف احلسبان املكتسبات اللغوية القبلية للطلبة حىت يتم انتقاهلم من اللغ
، إىل لغة التعليم بشكل ميسوراملمزوجة ابلعربية املنحوتة ية العامية نسر فال

س اللغة العربية على مدر   كما إن ه ينبغي ونقصد هنا اللغة العربية الفصيحة،
يف داخل القسم تعليم الز مبجموعة من الصفات جتعله يسدي مهنة أن يتمي  

بدعا يف ا للعربية، م  أن يكون حمب  : الصفاتهذه  أحسن صورة، ومن أهم   
أن يكون سليم ، و لكل جديد فيها اتابعً وم   ،ا يف تدريسهاثابرً وم   ،تعليمها
أن يلتزم ، و واسع الثقافة، اخلط نَ س  مع، حَ الس   قوي   ،الصوت واضح النطق،
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أن يكون حافظا وقارائ للقرآن ، أضف إىل ذلك العامية رَ ج  ه  الفصاحة ويَـ 
 ا دعت احلاجة لذلك خاصة يف قواعد اللغة، ألن  مَ ل  ستشهدا به ك  الكرمي، م  

طلبته أينما أن يالحق األخطاء الل فظية لدى و القاعدة حتفظ بشاهدها، 
ت احلاجة، كذلك جيب أن يالحق ا مس  مَ ل  ك  ا  ر هبمها، ويذك   تقع، ويقو   

ه األخطاء اإلمالئية يف كتاابت الطلبة أينما وردت، وجيمع الشائع منها، وينب  
أن يوازي ،كما جيب على معل  م اللغة العربية قواعد كتابتهلعلى تصحيحه 

طلبته وأن يشعر  ،تعبري...إخلو كتابة، و  ،بني تعليم مهارات اللغة من قراءة
ن يتقن فن اإللقاء وحيرص على ، وأاللغة وحدة متصلة ال منفصلةهذه  أبن  

أن يكون متمكنا من إجراء البحوث اليت تتصل ابللغة ، و تمكني الطلبة منه
العربية وطرائق تدريسها، وأن يكون قادرا على حتليل نتائج البحوث واحلكم 

وأن يكون قادرا على إعداد برامج ، تائج خدمة للغةتسخري النلعليها 
وأنشطة لغوية لتدريب الطلبة على مارسة فنون اللغة املختلفة  ،تدريبية

 واكتساب مهاراهتا.
م مهيأ علميا وبيداغوجيا، قادرا على التحكم يكون املعل    وهبذه الصفات

املضامني وطرائق يف آلية اخلطاب التعليمي، ميتلك القدرة الذاتية يف اختيار 
تعليمها، حيسن استغالل الوسائل التعليمية املساعدة على التبليغ اجليد والتام 

ه مهما كانت بمقدار صالحه يكون صالح التعليم، ألن  ، فاستغالال جيدا
إذا مل و ات والتجهيزات، املناهج املدروسة جيدة، ومهما توفرت كل املعد  

رسول العلم والتعليم، يبين  التعليمية، فهوم صاحل لن تنجح العملية يتوفر معل   
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ويف هذا الصدد يقول األستاذ عبد الرمحان حاج ، وينشئ عقوال وأنفسا
م اللغة قد مت اكتسابه للملكة اللغوية األساسية اليت صاحل: "أن يكون معل   

سيكلف إبيصاهلا إىل تالميذه، واملفروض أن يكون قد مت له ذلك قبل 
ر سليم للغة حىت حيكم ص، وأن يكون له تصو  دخوله إىل طور التخص

تعليمها، وال ميكن أن حيصل له ذلك إال إذا اطلع على أهم ما أثبتته 
 اللسانيات العامة واللسانيات العربية ابخلصوص".

جيًدا داخل القسم أثناء إلقاء  م أن يدرك دورهاملتعل   كما يتوج ب على 
ه مل يعد يقتصر على التلقي ، ألن  مالدرس ابللغة العربية من ق َبل  املعل   

واملذاكرة، بل البد أن يتدرب على استخدام االسرتاتيجيات اليت تساعد 
ه وانشغاالت هوعادات هواهتمامات هم لديه، وهذا راجع لقدراتعلى تعظيم التعل  

، فهو يهيأ سلفا لالنتباه واالستيعاب، واكتساب املهارات ابللغة نفسها
 لتعليمها له. عل  مليت يسعى املوالعادات اللغوية ا
ما انجحا، جيب أن تتوفر فيه جمموعة م حىت حيقق تعل  وعليه فاملتعل   

شروط، أبرزها: النضج، واالستعداد، والفهم، إضافة إىل هذه الشروط، هناك 
امه منها الكفاءة اللغوية كدافع أويل، لتعل    جمموعة دوافع نه من تعبري تمك    ألهن 

التأثري يف  ساعده يف عملية اإلفهام أويمكتوب  سليم، أونطوق مبلغوي 
 غريه.

ها م عالقة مركبة، تسري   م واملتعل   ومن هنا يتضح أن  العالقة بني املعل   
مني أثناء تقدميه للمحتوى م، وجناحه يف تعامله مع املتعل   لها جناعة املعل   وتمث   
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مني من حيث ملستوايت املتعل   التعليمي، حبيث تكون هذه املعارف موافقة 
 دوره من املسيطر إىل م تغري  التفكري، واملنهج، واملعرفة القبلية، كون املعل   

 .ه واملسري   املوج   
ويظن كثري من الناس أن  التدريس ليس سوى خربة تراكمت عرب 

وهو خال من أي قيد عقلي، مفرغ من أي أسس ومبادئ  سنوات املمارسة،
واحلق أن  التدريس والتعليم عمالن  ى جودته وكفايته،ترعاه وحتكم عل

ة مطالب تلزم كليهما معا، منها املوهبة، والرغبة متالزمان يستندان إىل عد  
والقدرة على ضبط ما يراد تعليمه ضبطا علميا، وكذلك ضبط ما يراد 
تدريسه، مث أتيت اخلربة فيما بعد لتزيد اإلملام والوعي بطبيعة املادة، 

ومسات عملية التعليم، وتنظيم  ،مني، وظروف بيئة التعليمئص املتعل   وخصا
الظروف املدرسية وضبطها لتكو  ن مناخا صاحلا جلراين عملية التعليم يف 

« اإلطار املرجعي األورويب العام للغات»املوقف التعليمي، وهو ما أكد ه 
م والتفاعل بني الثقافات يف الوقت م املستدام وذاتية املتعل   على أمهية التعل   

الذي يتم حتديد مستوايت الكفاءة اللغوية اليت من املتوقع أن يتوصل إليها 
مبثابة معيار اعرتفت به مجيع بلدان أورواب يعترب هذا اإلطار املتعل م، لذلك 

إىل املستوى الثاين  (A1د مستوايت القدرة اللغوية من املستوى األول)لتحد   
(C2). 

م لتحقيق بعها املعل   وطريقة التدريس ليست سوى جمموعة خطوات يت  
أهداف معينة، وإذا كانت هناك طرق متعددة مشهورة للتدريس، فإن  ذلك 
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يرجع يف األصل إىل أفكار املربني عرب العصور عن الطبيعة البشرية، وعن 
لنفس عن ل إليه علماء اطبيعة املعرفة ذاهتا، كما يرجع أيضًا إىل ما توص  

إن هناك جذور تربوية ونفسية لطرائق "م، وهذا ما جيعلنا نقول: ماهية التعل   
 ."التدريس

وليست هناك طريقة واحدة أفضل من غريها، فلقد تعددت طرائق 
إال أن خيتار الطريقة اليت تتفق مع موضوع درسه،  عل  مالتدريس، وما على امل

ي مثل طالب بشكل كل   وهناك طرق تدريسية تقوم على أساس نشاط ال
إىل حد   عل  ماملشكالت، وهناك طرق تقوم على أساس نشاط امل طريقة حل   

كبري مثل: طريقة اإللقاء، وهناك طريقة تدريسية تتطلب نشاطًا كبريًا من 
طريقة  ييستحوذ على النشاط األكرب فيها وه عل  مالب وإن كان املوالط   عل  مامل

عليم ق تدريسية مثل: طرق التدريس الفردي كالت  احلوار واملناقشة، وهناك طر 
عليم ابحلاسبات اآللية، وهناك طرق التدريس اجلماعي مثل: املربمج أو الت  

 املشكالت واملشروعات والوحدات. اإللقاء واملناقشة وحل   
ريقة ، الط  يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بعةومن الطرق املت  

من  كونا تتأي أهن   ،مزيج بني الطريقتني التقريرية واحلوارية ة اليت هياحلي  
 ، وتوجيههمطلبةم يقوم فيها ابستجواب الالتلقني واحلوار معا، إذ املعل   

ن يسمح ابلصمت أكهم يف العمل دون ار الكتشاف احلقائق، فيش
ينتقل إىل  لالستجوابه عندما ال جيد جماال واالستمتاع واملشاهدة، لكن  

 العرض والتلقني والتحليل والتقرير، ويعود إىل متابعة االستجواب بعد ذلك.
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م فيه املعل    سديالدرس يف الطريقة احلية شكل حوار ي أيخذوهكذا 
الدور الرئيسي ابستناده إىل االستجواب عندما تسمح املعلومات امللقاة 

طبيعة املعلومات اليت ال  والعودة إىل التلقني أو التقرير عندما تتطلب ،بذلك
 للتكي فذلك فالطريقة احلية تمتاز بقابليتها  ،معرفتها واكتشافها طلبةميكن لل
 يتوكمي االستجوابفهي ال حتدد طريقة  ،وإمكاانهتم طلبةال استعدادحسب 

م حسن تقديرها، لذلك املواد الواجب عرضها اليت يعود إىل املعل   و األسئلة، 
ن يفعل على قدر خربته أوهو املقرر ملا جيب  ،فيهافهو احملور األساسي 

 يف آن واحد. طلبةابملدة واستعداد ال
الب غري الناطق ا تريب عقل الطهن  أوأشهر ميزات هذه الطريقة، 

 دى استعداده وقابليته وفهمهه ملقي معلوماته حبكمة وتشو   وتنم    ابلعربية،
ه ا تعد  هن  أرجوة، كما مجة إبتقان للوصول إىل نتي حملتوى املادة املدروسة

م ابملعل    االستعانةاحلقائق دون  اكتشافللحياة ومواجهتها بفهم وقدرة على 
اليت يتم   بشكليها املكتوب واملنطوق هي األداةالعربية وملا كانت اللغة   مستقبال

مه يف حتك   تسثر على درجةهي اليت م طبيعة لغة املعل   فإن  ، هبا عملية التدريس
حصول الفهم عند  ه العلمية واللغوية عامل مهم يفيثروتبيد أن  ، مادته  العلمية

تسثر سلبا على حتصيل  قلة لغته وعدم دقتها والعكس من ذلك فإن   ،منياملتعل   
هام ق م عامل مشو   للمعل    اللغة السليمة ما ذكر فإن  ابإلضافة إىل كل  طالب،ال

كان اختصاصه واملادة ا  م مهمب على كل معل   لذا جي ،جدا يف العملية التعليمية
 ."م اختصاصمعل    م لغة قبل أن يكونأن يكون معل   "سها يدر   اليت 
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يعين ابملعرفة أتكيد للمنهج لغري الن اطقني هبا منهج تعليم اللغة العربية و 
الرتبوي العام، وأتكيد لفكرة الفروع يف تدريس اللغة العربية وتعليمها، 

، املرحلة من خالل القراءة والكتابةهذه س يف تدر  العربية اللغة  ويالحظ أن  
ومن مث يكون الزما احلرص على ، التعبري واإلمالء، و االستماع والتحدثو 

اختذ هذه املهارات  نهج قدامل، حيث أن  هذا التتابع املنطقي بني فنون اللغة
املهارات، فقد اللغوية أساًسا له دون إعطاء تفضيل أو أولوية ألي من 

يها مجيعا بشكل تتفاعل مع بعضها البعض كما هو األمر يف استهدف تبن   
ل هذا التفاعل مرحلة تشكيل املعرفة واملعلومات التواصل الطبيعي، وسيسه  
 م الطالب للغة.واالستخدام الفع ال، وتعل   

اللغة إن  أهم  ما ينبغي البدء به يف مستهل  السنة الدراسية يف أقسام 
العربية لغري الناطقني هبا وقبل العودة إىل الربانمج والشروع يف إلقاء الدروس 
هو القيام بتشخيص الوضع التعليمي للقسم الذي هو معين بتطبيق املنهاج، 
والنتيجة اليت يتوصل إليها هبذه العملية التشخيصية حيل  لها املعل  م ويتعرف هبا 

والرصيد اللغوي الذي جاءوا به، فيضع  على إمكاانت التالميذ وحاجاهتم،
هذه الدراسة جانبا، ويعهد إىل قراءة املنهاج، واهلدف من هذه القراءة هو 
االطالع على أهدافه ومضامينه وكذا على مالمح الدخول والتخرج، فيقارن 
املعل  م بني نتائج التشخيص والوضع البيداغوجي من جهة وبني مطالب 

تباره مرجعا رمسيا فيكيفه مع واقع القسم مع البقاء الربانمج الذي ينبغي اع
يف إطاره العام، وإثر هاتني العمليتني املهمتني يقوم املعل  م إبعداد خطة 



 

 

 
 

15 

ا يف متناول تالميذه، فيتحكم يف تطبيقها، ويف حتقيق  دراسية يعتقد أبهن 
 األهداف املسط رة هلا يف شكل جمموعة من التمارين الشفوية والكتابية.

أن حندد  لغري الناطقني هباوجيب يف إعداد حمتوى تعليم اللغة العربية 
أمرا مهما مفاده اإلجابة عن السسال اآليت:هل يعتمد تدريس اللغة العربية 

 اللغة وتدريسها؟. هذه وتعليمها على نتائج تعليم
جمموعة  ااحملتوى يف منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبإن  

مة للطالب، املواقف التعليمية ذات املضمون اللغوي والثقايف واالتصايل املقد  
م اللغة عن ا األنشطة اللغويـة والثقافية واالتصالية اليت تسهم يف تعل  وهو أيضً 

وهو يتضم ن كل ما ينوي طريق مارسة الطـالب هلــا ومعايشـته ملضموهنا، 
وعادة ما ينظ م هذا اجلزء من خطة الدرس حول املعل  م أن يقد  مه لطالبه، 

األشياء اليت ينوي املعل  م أن يقوهلا، فلو م ث  لت املعلومات يف موضوعات فقد 
يستخدم املعل  م احملاضرة لنقلها ويكون قد خط ط للمحاضرة خمط طا يستعني 

مها به يف الدرس، وينبغي أن يكون احملتوى يف صورة تتضمن املواد الالزم تعل  
مرتبة على حنو ييسر تدريسها، وكل ما در س أجزاء يضع  املعل  م عالمة أو 
عالمات على ما در س، ومثل هذا اإلجراء يقي املعل  م وطلبته من أقدار كبرية  

 .كسوء الفهم واخللط مثال
ولعرض املادة اللغوية دور هام يف إجناح العملية التعليمية، وأستاذ اللغة 

نه إلتقان العرض والتقدمي، ولتحقيق ذلك البد أن يطرح مسهل حبكم تكوي
ة لعرض املادة حعلى نفسه أسئلة من هذا النوع: ما هي الوسيلة الناج
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اللغوية؟، وما هي العناصر اللسانية اليت جيب الرتكيز عليها يف عرض هذه 
 .م؟املادة؟، وكيف ميكن تبسيط إدراك العالقة بني الدال واملدلول لدى املتعل   

تتكون من ا لغري الناطقني هباملادة اللغوية يف تعليمية اللغة العربية إن  
مفردات لغوية )اجلانب املعجمي(، واألداء )املستوى الصويت(، والبىن 
والرتاكيب والصيغ املختلفة )اجلانب الرتكييب( واملعارف اللغوية املختلفة اليت 

ت حمددة مسبقا يف شكل لغة، وهذه احملتواياليعرضها األستاذ يف تعليمه 
برامج ومقررات موضوعة من قبل خمتصني وخرباء التعليم، موزعة على كل 

 سنة من سنوات أطوار التعليم يف املدارس النظامية.
قبل اختيار احملتوى )املعرفة( يستوجب أن يعرف املستوى التعليمي و 

يستطيعوا مني، لكي حىت خيتار احملتوى املناسب لقدرات ومعارف املتعل   
حسب اإلطار (A1)املعرفة اخلاصة مبستوى التجاوب مع هذه املعرفة، ألن  

ال ميكن أن تتوافق مع املستوى  املرجعي األورويب املشرتك للغات
(4A)،والبيئة اللغوية، واملواد  ،وذلك وفق معايري كثرية، منها القدرات املعرفية

 .األخرى املصاحبة
بعه التعليمية، يتم تصميم جدول زمين، حىت يت  بعد اختبار املعرفة و 

وتوزيعه خمتلفا  ويكون عامل الوقت ،س أثناء تقدميه للمقرر الدراسياملدر   
فمثال احملتوى اللغوي خيتلف يف  ،حسب املادة التعلمية اليت سيتم عرضها

تعليم اللغة األم عن اللغة األجنبية؛ إذ يكون الوقت احملدد لألوىل أغلب عن 
ولكي تنجح منهجية عرض املادة التعليمية ينبغي ، قت يف اللغة الثانيةالو 
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قبل تعليمها، مع مراعاة مبدأ التدرج واملقاييس  العربيةلغة ال نظام حتديد
، كما أن ه اللسانية والنفسية، وضبط الوحدات األساسية وتنظيم الوقت بينها

كتفي ابأللفاظ يقد ، فموتراكيبها تالئم املتعل   العربية ليست كل ألفاظ اللغة 
اليت هلا عالقة ابملفاهيم العامة اليت حيتاجها يف عملية التواصل، إذ ليس 

ا جيول م حمتاجا إىل كل حمتوايت اللغة قصد التعبري عم  الضرورة أن يكون املعل   
يف خاطره من أغراض، واهتمامات تواصلية داخل اجملتمع، قد يصعب على 

مه أن يفهم وحيفظ حدا أكرب من األلفاظ راحل تعل   م يف مرحلة من ماملتعل   
لذا من الواجب أن تكون  املعرفة اليت هو بصدد تعليمها   ،والرتاكيب

 .منيحمدودة كي جيتنب اإلرهاق اإلدراكي للمعل   
اره ختيمن معايري ال ولكي خنتار هذا احملتوى اللغوي بشكل سليم، البد  

ه ن   وأيضا لطبيعة الدارس وس  بشكل يستجيب لطبيعة اللغة العربية وخصائصها، 
من ق َبل  آراء اخلرباء  احملتوى ومستواه وأغراضه ودوافعه، ويكون اختيار

واملختصني يف تعليم اللغة العربية لغـري الناطقـني هبـا، ومن مث حتليل دوافع 
ون االخنراط فيها بعد للغويـة التـي يـود  الدارسني ورغباهتم وأغراضهم، واألنشطة ا

مهم العربية للوصول إىل أهداف املنهج ومستوى املهارات اللغوية املطلوبة لألداء تعل  
اليت تعد « الطريقة احللزونية»أخذ بـ" وفق منهجيكون مبنيا اللغوي، كل ذلك 

 حيث ت قد م إحدى اخلصائص املشرتكة يف تعليم معظم اللغات األجنبية،
املوضوعات بشكل تتضافر وتتداخل فيه مع بعضها البعض، حبيث ال تكون على 
هيئة أكوام من اآلجر املرتاص فوق بعضه البعض، ومن مث ترتابط بداايهتا وأواسطها 

 .وهناايهتا بصفة مستمرة"
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م متعل    ألن   الب؛وترتبط عملية اختيار احملتوى ابملستوى الثقايف للط  
اللغة العربية غري الناطق هبا له ثقافته وبيئته، ولغته وعاداته اخلاصة مبجتمعه 

تعليم اللغة العربية يف فم ا يصعب عليه االندماج بسرعة مع اللغة العربية، 
ا تعل   م اللغة أقسامها ليس مقصودا لذاته حىت يكون يف كتاب مدرسي، وإمن 

قضيتني تربويتني مهمتني مها: التكامل أمر الزم، وهذا يفرض إعادة النظر يف 
أم ا التكامل  ،والتتابع املنطقي يف الدرس اللغوي وفق منهج حمكم ومنظم

ترابط خربات احملتوى ومواقف التعلم، حبيث يسثر كل موقف يف به فنعين 
تعليم  اآلخر، وتسثر كل خربة لغوية يف األخرى، حيث أنخذ يف اعتباران أن  

ي مهارات االستماع، تعليم الكالم، وتعليم الكالم ينم   ي نم   االستماع ي  
 ،ي مهارات القراءة والكتابة، وهكذا تتكامل اخلربات وترتابطنم   وكالمها ي  

د اخلربة السابقة للخربة وأم ا التتابع، فنعين به أن تتتابع اخلربات اللغوية فتمه   
اخلربات اللغوية  الالحقة، وأن يكون هلذا التتابع منطق تنظيمي، فقد تبدأ

هل إىل أو من الس   ،من البسيط إىل املعقد، أو إىل اجلزء وتتدرج من الكل   
أو من  ،أو من اجلديد إىل القدمي ،من العام إىل اخلاصأو من ، عبالص  

املقدمات إىل النتائج، وكمثال على منطقية التنظيم تتابع قواعد اللغة تتابعاً 
ملة الفعلية قبل أن ندرس الفاعل، وندرس من دراسة اجل منطقياً، فالبد  

وهو ما يساهم يف عرض أفكار الفاعل قبل أن ندرس املفعول به، وهكذا، 
ويالحظ أن  كتب القراءة يف حمتواها  تتماشى وموضوعات املادة املدروسة،

الثقايف "ال تعدو أن تكون جمرد جتميع لعناصر ثقافية معزوال بعضها عن 
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من وراء ترتيب موضوعات الكتاب، ودون صلة بني دون سبب قائم   بعض"
ا هو ترتيب  هذه املوضوعات مجيعها، وهذا الرتتيب ليس ترتيبا زمنيا، وإمن 
لعالقات متبادلة داخل املوضوع القرائي الواحد، وغالبا ما يعىن أبفكار 
املوضوع دون الظواهر اللغوية، ومن مث فهو "ترتيب اثبت يتضاد وحركة عقل 

 وطبيعة عملية التعليم". البالط  
ق ومثة أزمة كربى يف جتسيد املادة الدراسية يف صورة حمتوى تعليمي حيق   

 تنظيمهاوبي احملتوايت يعنون ابملعرفة م  م   صَ واضعي املناهج، وم   أهدافه، ألن  
املناهج وطرق التدريس على النظر إىل املادة  م َصم  م ووقد درج ، املنطقي

ا معرفة جيب أن هن  إعلى داخل أقسام اللغة العربية للطلبة غري الناطقني هبا الدراسية 
 ،مراحل التعليم الصفوف يف خمتلف طلبةتوجد يف كتاب مدرسي مقرر على 

 حقق عنصر الفهم واإلفهام معاتي م حىتوبديهي أن يوضع احملتوى وينظ  
ألورويب العام اإلطار املرجعي ا»قسم، وهو املنحى الذي حنا حنوه الداخل 
 Common European Framework of Reference for)«للغات

CEFR)-Languages  الذي وضعه اجمللس األورويب لتقدمي أمناط موحدة قابلة
حيث مت وضع حجر األساس هلذا  م اللغات األجنبية وتدريسها،للمقارنة يف تعل   

، وافقت عليه دول األعضاء (1991)اإلطار يف ندوة نظمت يف سويسرا عام 
« اإلطار املرجعي األوروب العام للغات» عد  ويُ  ،(1997)للمجلس األورويب عام 

د اللغات والثقافات  مرجًعا مركًدا مرتابطًا واضًحا الذي يؤكد على أمهية تعد  
لية الطريق أمام طالب اللغات األجنبية ومدرسيها يف كاماًل وضع هبدف جت

 وتدريسها وتقييمها.جمال تعل م اللغة 
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ليست دراسة وصفية لنماذج  أقسام غري الناطقني هبااللغة العربية يف و 
 ،هي نصوص تنتمي إىل حماور من األدب العريب عرب العصور بقدر ما

وجبملة من املضامني  الب املبتدئ،لط  لياة اليومية حلومواضيع هلا صلة اب
االجتماعية والعلمية والتكنولوجية املتكاملة يف إطار املضمون الثقايف العام 

 بناء مناهج جديدة. ي، وهو ما يستهدخصيةمات الش  املرتكز على مقو   
 (sub-themes) والفرعية (themes)الرئيسية املوضوعات  ومن

هبا املقرتحة والقابلة للتعديل  اليت يتضمنها منهج اللغة العربية لغري الناطقني
 : ما أييت واإلضافة واحلذف، جند

األصوات واحلروف، وندرس حتتها حروف اهلجاء، الصوامت، الصوائت  -2
الطويلة، الصوائت القصرية )الفتحة والكسرة والضمة(، إشارات مساعدة للقراءة 

 وما إىل ذلك.)الَشد ة والسكون وغريمها(، احلروف الشمسية واحلروف القمرية 
أان وأسريت، وندرس حتتها التعريف ابلنفس، التعريف ابآلخر، اجلنس،  -4

اجلنسية، البلد، العمر، اتريخ امليالد، املظهر البدين، أصدقاء جدد، السسال عن 
أحوال اآلخرين، التوديع، أفراد األسرة، األسرة املوسعة، املهن، اخلصائص اجلسمية، 

 شخصية وما إىل ذلك.العمر، اجلنس، اخلصائص ال
اهلواايت واالهتمامات، وندرس حتتها اهلواايت، االهتمامات، ما حيبه  -3

الطالب أو ما ال حيبه، أنشطة قراءة )رواايت، قصص قصرية، شعر، صحف 
وجمالت إخل(، برامج تلفزيونية، ألعاب حاسوبية، رايضة، نزهة، املقابلة مع 

هدة األفالم السينمائية ومسرحيات، األصدقاء أو الزمالء، ترفيه خمتلف )مشا
 حفالت موسيقية، َمعارض، إجراء مقابلة مع مشاهري إخل.(
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اإلجازات، وندرس حتتها اإلجازات املفضلة، التمهيد للعطلة، بطاقات  -2
سياحية، املبيت، مكاتب السياحة والسفر، تذاكر، معامالت العفش، حمطة 

حالت، وسائل النقل اخلصوصية احلافالت، حمطة القطار، املطار، أسعار الر 
 والعامة، مكاتب الربيد، البنوك، حياة العمل وما إىل ذلك.

أنشطة ترفيهية، وندرس حتته أغان  أو قصائد مفضلة، أنشطة اجتماعية  -1
)دعوات، حفالت موسيقية، مناسبات خاصة، هتاين، زايرات إخل(، العالقات، 

جتارية، وسائل اتصال )هاتف،  البيع والشراء، السوق، مراكز التسوق، حمالت
 انرتنت، رسائل نصية قصرية، رسائل خطية إخل(، تكنولوجيا، سفر وما شابه ذلك.

التسو ق، ندرس حتته مراكز تسو ق، بنوك، سوبرماركت، ابئع  -6
اخلضروات، ابئع مالبس جاهزة، أقسام حمالت بيع املالبس، السوق، سوق 

هى، اختيار األطعمة من قائمة الطعام، اخلضروات، البائعون، مطعم، كافيه، مق
طلب املأكوالت واملشروابت، أنواع املأكوالت، أنواع املشروابت، اخلضر والفواكه 

 )الصيفية والشتائية إخل(، السوق املركزي، التسو ق، دفع احلساب إخل.
العمل وامل َهن، وندرس حتته كل ما يتعلق ابلعمل، م َهن أفراد األسرة،  -7

 هورة وخصوصياهتا وما إىل ذلك.املهن املش
البيت، وندرس حتته األماكن اليت تتعلق ابحلياة اليومية، مكو انت البيت،  -8

أنواع املساكن )مساكن مستقلة، شقق، فلل إخل(، أجزاء البيت، أدوات منزلية، 
أجهزة وآالت منزلية، املالبس )الصيفية والشتوية أو املومسية إخل(، شغل البيت وما 

 ك.إىل ذل
احلياة الدراسة أو العمل ، وندرس حتته قواعد املدرسة، مكو انت املدرسة  -9

)الصف، صالة الرايضة، خمترب إخل(، أجهزة وأدوات مدرسية )خريطة، قرطاسية، 
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أدوات خمربية إخل(، األصدقاء، املكتبة، املوظفون )املدير، املدرسون، الفنيون إخل(، 
ولوجيا يف املدرسة، نزهة مدرسية، أنشطة احلصص، االمتحاانت، استخدام التكن

 طالبية يف هناية العام الدراسي، الفرق الرايضية، النوادي وما شابه ذلك.
، أعاله املذكورةمواضيع على األقل من بني املواضيع  ستويتم اختيار 

إلزامي نظًرا خلصائص اللغة العربية  (األصوات واحلروف)موضوع  بيد أن  
الرتتيب ، كما أن  هذا وخاصة كوهنا مكتوبة أبجبدية خاصة غري الالتينية

ليس ترتيًبا ملزًما، من املمكن ترتيب املواضيع الرئيسية والفرعية  للمواضيع
 ترتيًبا خمتلًفا شريطة مراعاة أن يكون االختيار من السهل إىل الصعب.

األساسية للمنهج، تركيزه على املهارات اللغوية، وتنسيقه ومن املقارابت 
الب للموضوع، وتبن يه معايري اإلطار املرجعي األورويب املشرتك بصورة جتذب الط  

ن املعتمدة يف املناهج اجلديدة يف اإلجابة ع تاملقارابهذه وتتلخص للغات، 
ي يسعى إىل تعليم اللغة ط الب املبتدئ الذما الذي يتحصل عليه ال األسئلة التالية:

ما هي ، و يف هناية كل مرحلة من معارف وسلوكات وقدرات وكفاءات؟العربية 
الوضعيات التعليمية األكثر داللة وجناعة الكتسابه هذه الكفاءات وجعله يتمثل 
املكتسبات اجلديدة بعد حتويل ملكتسباته السابقة )من معارف ومواقف 

رق املساعدة على استغالل هذه الوضعيات ما هي الوسائل والط، و وسلوكات(؟
كيف ميكن أن يقوم ، و م يف تكوين ذاته مشاركة مسسولة؟واحملفزة ملشاركة املتعل   

 .ن فعال من الكفاءات املستهدفة؟ه قد تمك  ن  أد من م للتأك  املتعل    أداءمستوى 
من يتعل مها ا الكتب، وإمن  ة ابحلديث عنها، وال من عربيم الال يتعل  الب املبتدئ الط  إن  

مارسة اللغة ذاهتا يف خمتلف أشكاهلا: املنطوقة واملكتوبة، املواقف والسياقات، اإلرسال 
، ة واحدةيف حصيكون ذلك ال و مث املعاين واملباين،  ،املثريات واالستجاابت، واالستقبال
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 . يفظر عن احملتوى املعر الن   ا يف كل حصص العام الدراسي بغض   وإمن  
بتعليم فين تضطلع غري الناطقني هبا ألقسام اللغة العربية  تعليمرحلة موخالصة القول: إنَّ 

ويؤدي إىل إبراز  من املسامهة يف احلياة الثقافية نهم اإلحساس اجلمايل  وميك ِ يوقظ يف املتعل ِ 
هات العاملية اخلاصة ابلفنون ها طبقا للتوج  املواهب املختلفة يف امليدان والعمل على تشجيع منو ِ 

 داع والثقافة وا اتصال البصري املباكر ابملنتوج الفين.بحول التعبري واإل ة واليت تتمحورالتشكيلي
 مصادر البحث ومراجعه
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