
 تعليمة اللغة العربية لغير الناطقين بها

  -يب والتدريببين التجر -
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 -الشلف -جامعة حسيبة بن يوعلي

 توطئة

تزيد رقعة االهتمام باللغة العربية يوما بعد يوم، ولهذا الغرض ُيقبل على دراستها 
أجيال من العرب ومن غيرهم، وفي هذا المجال يعمل المتخصصون في مجال تعليمية اللغة 
العربية لغير الناطقين بها على وضع مناهج وطرق تدريس واضحة المعالم، ألجل الوصول 

 تمكنه من التواصل المثمر مع أنباء العربية. اتصاليةءة بالمتعلم إلى تحقيق كفا

وعليه، فإّن اللغة المكتسبة وعاء إضافي لثقافة األمة وآمالها وحضارتها وطموحاتها، 
ألموال في سبيل تعلمها االتي تدرك قيمتها ومكانتها تنفق ، فاألمم واكتسابهالذا تسعى لتعلمها 

 مسؤولو الهيئات اللغوية العناية الفائقة.ونشرها ولجاللها لغير الناطقين بها يوليها 

من هنا تروم هذه الورقة البحثية الموسومة بـ "تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها 
 "، إبراز العناصر التالية:-بين التجريب والتدريب –

 تمهيد  -
 مصطلح والمفهومالتدريبات: ال -
 عناصر العملية التعليمية -
 التدريبات أنواع -
 دراسة تطبيقية -

رسمناها ستفضي إلى اإلجابة عن أسئلة ُيمليها واقع الحال:  التي ونحسب أّن الخطة
ما الطريقة لتعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ أهي ترجمة النصوص العربية إلى 



بالمعلمين العرب للتعليم في مختلف الكليات والمعاهد التي  االستنجاداللغات األخرى؟ أم 
تدرس اللغة العربية؟ وما اآلليات المثلى للتدريب الناجح لتمكين المتعلمين من التحصيل 

 المثمر، وكذا الحّد من األخطاء التي يقع فيها المتعلمون لغير الناطقين بهخا؟

 تمهيد:

سأبدأ هذا التمهيد بقصة طريفة أوردها "عبد الفتاح كليطو" في كتابه الموسوم بـ "أتكلم 
مالحظة إليمي سيزير أدهشني بعض هناك »جميع اللغات، لكن بالعربية"، وهي كما يلي: 
( وعندما قررنا تعليمها، لم يتلق الشعب créoleالشيء: "عندما بدأنا في كتابة لغة الكريول ) 

وسألتها: "سيدتي سجلت أبناءك في المدرسة. فهل يرضيك  ةمر مؤخرًا ِالتقيت ح. ذلك بارتيا
 -قالتها بالكريول -إلى المدرسة ابنيذلك؟" أجابتني: "كيف يرضيني؟ كاّل، ألّنني أرسلت 

ّنما لتعلم الفرنسية، الكريول أنا التي أتكفل بتعليمه إياه في البيت"  فليس لتعلم الكريول، وا 
 1«.أثارني حّسها وفيما قالته كان هناك شيء من الحقيقة "زنجي أنا، سأبقى بالفرنسية

إّن المتبصر في القصة التي أوردناها، يؤكد على أن البشر هم في حاجة ماسة للغة 
متينة. من مثل: بعضهم البعض، وأخص بالذكر األمم التي تجمعها روابط ثقافية وعالئق 

العالقة المتميزة بين األمة العربية والدول االسالمية اإلفريقية واألسيوية، التي تسعى إلى تعلم 
لغة الوحي. فإذا كانت لغتهم تستخدم في مجتمعاتهم بوصفها لغة التعامل اليومي بينهم، فإّن 

من شأنه فتح قنوات  : األول ديني، والثاني تواصلياثنيناللغة العربية تقتصر على جانبين 
 صل الثقافي والعلمي بين الطرفين.التوا

وعليه، فإّن كثيرًا من هؤالء يقبلون على تعلم اللغة العربية إلعجابهم بحضارتها، التي 
ِانتقلت إليهم بفضل الموقع الجغرافي المتميز، وكان تأثير ذلك على العالم األوروبي بأسره، 

عليها، بل  االطالعوعاء كنوز علمية ومعرفية يتشوقون كما يرون أن مستقبلها مشرق ألنها 
 يقبلون على تعلم الفصحى، ويؤلفون في علومها المختلفة.
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وعليه، فإّن ما زاد من أهمية اللغة العربية، أنها صارت مركز الدراسات االنسانية. 
ى إذ أنها تحظى بِاهتمام علماء متعددي التخصصات ولم يعد االهتمام بها مقتصرًا عل»

نما انتقلت العناية بها إلى عالم وظائف األعضاء والطبيب  اللغويين والتربويين وحدهم، وا 
 .1«...المختص بالجهاز العصبي وعالم الصوتيات، وعالم الطبيعة والمهندس وعالم النفس

 ,عناصر العملية التعليميةأوال : 

، أّن العملية التعليمية تتضمن العناصر التالية: المعلم، إتنانمما ال يختلف فيه 
في باقي  رالمنظومة يؤثالمتعلم، والمادة التعليمية، إذ أّن كل عنصر من عناصر هذه 

العناصر األخرى، وحتى يتم تفعيل أداء العملية التعليمية، ال بّد أن يكون للمعلم مواصفات 
شريطة أن يتحصل المتعلم على اصر األخرى، كي يتمكن من التأثير في بقية العنخاصة، 

تدريبات كافية، ولتعزيز هذا التوجه، ِاستوجب على المتخصصين في مجال تعليمية اللغة 
 بها أن يحرصوا على إعداد المادة التعليمية بطريقة مثالية تساعد على: العربية لغير الناطقين

 المعلم:-

المتفق عليه لدى المتخصصين في مجال التربية العامة، أن المعلم هو أحد أركان  من
فإّن االهتمام بتنميته وتطوير مهاراته يعّد أمرًا ضروريًا »المنظومة التعليمية الرئيسية لذا: 

لضمان جودة بقية عناصر المنظومة التعليمية. فالمعلم ركن رئيس من أركان العملية 
ال يتنافى مع كثرة الحركات التربوية ختلفت مراحلها، ومقرراتها الدراسية، وهذا التعليمية مهما اِ 

رشاده  –بالمتعلم وجعله محور عملية التعليم، ألّن المعلم  باالهتمامالتي تنادي  بتوجيهه وا 
 .2«يسهم في تحقيق هدف عملية التعليمية ...  -وخبرته

إلعداد المعلمين بصفة عامة، ظم وعليه، فإذا كانت هذه أهم األطر التي تؤسس وتن
معلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى له أهمية خاصة، إذ أّنه ُيعد حلقة الوصل بين »فإّن 
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اللغة العربية بثقافتها وقيمها، وأفراد كثيرين من مختلف دول العالم: ومن ثم فهو في حاجة 
للناطقين بلغات أخرى، حتى يسهل إلى أن يتعرف إلى األطر العامة في تعليم اللغة العربية 

 .1«عليه تعليم هذه الفئة بصورة جيدة

فإّن إسناد العملية التعليمية لمعلم اللغة العربية الذي يملك وعلى هذا األساس،  
خبراته السابقة غير كاٍف؛ بل البد أن شهادات دراسية دون النظر إلى خلفياته من مثل: 

الشخصية والطموحات اإليجابية نحو التعليم، يمكنه من يكون ممتلكًا لقدٍر كبير من الميول 
المجال الذي يوّد أن يوظف فيه قدراته، وكلما كان المعلم متعمقًا في مادته الدراسية، كان 

  2ذلك دلياًل على قدرته على بلوغ أهداف منهج المواد الدراسية.

د أن تتوفر فيه وبناء على ذلك، فإّن معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، البّ 
 العناصر التالية:

أن يكون متخصصًا في اللغة العربية، وأن يكون على معرفة وثيقة بالحضارة العربية -1
 اإلسالمية.

للذين سيقوم بتعليمهم العربية، وخاصة  ةواألنثروبولوجيأن يدرس الحياة االجتماعية  -2
 أفريقيا وآسيا.

يكون على دراية تامة بعلم األصوات والصوتيات، وأن يكون مسيطرًا على علم  أن -3
 الصرف، وكذا علم الداللة والمعاجم.

 3أن يجيد إجادة تامة إحدى اللغات األجنبية. -4
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 المادة التعليمية:-

قبل البدء في تحليل ومناقشة الركن الثاني من أركان "العملية التعليمية"، الّبد من 
عند مصطلح "تعليمية" الذي لم يأخذ مفهومًا واحدًا، وهذا شأن عديد المصطلحات الوقوف 

لفظ "تعليمية" من تلك المصطلحات التي تعددت »التي ترجمت إلى اللغة العربية، إذ أّن 
من يقصد به طريقة مفاهيمها في البحوث العربية ألّنه منقول من لغات أخرى؛ فمنهم 

التدريس أو طرائق مشتركة كتدريس مجموعة من المواد، ولكن حين نرجع إلى منهاج اللغة 
 الصطالحنجد تعريفًا واضحًا  1991العربية وآدابها في التعليم الثانوي الجزائري الصادر 

ته على التعليمية جاء فيه: هي قدرات المكون التربوية المتمثلة في معرفته من ُيعلم وسيطر 
 .1«المادة يدرّسها وتحكمه في طرائق التدريس

 من هنا تتجلى "التعليمية" في ثالثة عناصر:

 كفاءة المدرس المعرفية علميًا وتربويًا من معلومات وخبرات تجعله قادرًا على عمله.-

من معرفة  تالمذتهبنصيب من علم النفس التربوي للتمكن من التعامل مع  اإلحاطة -
 جوانب الشخصية للطفل ومراحل نموه ومدى مالءمتها مع التحصيل العلمي.

التحكم في طرائق التدريس المختلفة من نشاط إلى آخر مع ما يجّد فيها من جديد،  -
 2فالتعليمية من هذا التوصيف تعكس ما يسمى بالمنهاج التربوي.

ل لتفعيل أداء العملية التعليمية، ويمكن ومما ينضاف إلى ذلك، الّبد أن تتضافر عديد العوام
 إجمالها في اآلتي:

                                                                   
  .11، ص 7010لعسال لخضر: تعليمية النص األدبي في التعليم الثانوي، مجلة اللغة واالتصال، جامعة وهران، أكتوبر  -1 

  .11ينظر: لعسال لخضر: تعليمية النص األدبي في التعليم الثانوي، ص  -2 



من مستوى المتعلم في مادة اللغة العربية، وفي الوقت نفسه تقوى  إقامة الندوات، للرفع-
 رغبتهم في دراستها.

 باللغة العربية تحت رقابة أساتذة أخصائيين. تكثيف الحواريين المتعلمين -

 التجارب، والمقابالت، وا عداد التقارير وعرضها على الطلبة. إجراء -

إتاحة الفرصة للمتعلمين لاِلحتكاك بالبيئة والتفاعل معها من خالل األنشطة الخارجية  -
 1مثل: الرحالت والزيارات العلمية.

عملية التدريس أيًّ كان نوعها أو نمطها أو مادتها »في إطار هذا الطرح، فإّن 
كبيرًا على الكتاب المدرسي، فهو يمثل بالنسبة للمتعلم أساسًا باقيًا  اعتماداتمد ومحتواها تع

لعملية تعلم منظمة، وأساسًا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقًا ال يغيب لاِلطالع السابق 
 2«والمراجعة التالية

 المتعلم:-

والشروط الالزمة للتعليم، وال إّن العملية التعليمية ال تعتمد فقط على معلم توفرت فيه العوامل 
على المادة التعليمية التي ُيخطط لها المختصون في مجال تعليمية اللغة العربية لغير 
ّنما يحتوي على عناصر أخرى ال تقل أهمية عن عنصري المعلم والمادة  الناطقين بها، وا 

ن كان المعلم هو الحجر األساسي في العملية التعليمية كلها،  ومن أهم العناصر العلمية، وا 
التي يحتويها الموقف التعليمي والتي ينبغي أن يتوفر لها أنسب الشروط حتى يكون هذا 

التعليمي كاماًل وناجحًا، الّبد من وجود النواة التي بها تستكمل أركان العملية الموقف 
 التعليمية.
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يتيسر له وعليه، فإّن عملية التعلم تتطلب توفر عوامل معينة في شخص المتعلم حتى 
 أن يستفيد من الموقف التعليمي، ومن أهم هذه العوامل:

االستعداد والتهيؤ من حيث استكمال نضجه الجسمي والعقلي لتقبل الخبرة والمهارة المراد -
 تعلمها.

 توفر الدوافع المناسبة لإلقبال على التعلم. -

 توفر االستعدادات العقلية الالزمة للنجاح في عملية التعلم. -

 وضع خطة ألجل إحصاء الطلبة من حيث: -

 * البالد التي ينتمون إليها.

 * اللغة األم التي يجيدونها 

 * لماذا يريد تعلم العربية؟ ليتحدث بها ويقرأ؟ أم ليتخصص فيها؟

 التدريبات بأنواعها. -

ومن هنا، سنحاول أن نقف عند عنصر "التدريبات" الذي ُيعد واحدًا من العناصر 
عليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث سيكون موضوع دراستنا في هذه المهمة في ت

 المداخلة:

 (المصطلح والمفهوم )التدريبات :ثانيا

 تعريف التدريب لغة:

كة الواسُع؛ وفي التهذيب: الواسعة، وهو  مادة )درب(: الّدرُب: معروف، قالوا: الّدرُب باٌب السِّ
 أيضا الباب األكبر، والمعنى واحٌد، والجمع دراٌب، أنشد سيبويه:

 مثل الِكالِب، َتِهرُّ عند ِدرَاِبهَا                    َوَرَمَت ِلَهاِزِمَها ِمَن الِخْزَيارِ 



دروبها، وقبل: هو يفلح الواء، للنافذ منه، وبالسكون وكّل مدخل إلى الروم: درٌب من 
د. والمدرُب:  لغير النافذ، وأصل الّدرب: المضيق في الجبال، والمدرُب من الرجال: المنجِّ

 .1المجرُِّب، وكل ما في معناه، والمدرب أيضا: الذي أصابته البالتا

 تعريف التدريب ِاصطالحا:

ي العملية التعليمي، وهو مرتبط أساسًا بركن ُيعد التدريب من األنماط الضرورية ف
أن يكتسب مهارة، والمهارة تحتاج إلى تدريب ومران، وما لم تكثف »المتعلم؛ الذي يراد له 

التدريبات ال تتحقق السيطرة على اللغة، فمتعلم اللغة ليس مجرد متلقٍّ لمعلومات ولمعارف 
بد من أن يتدرب المتعلم على ذلك فيكفيه ما يستقبل من المعلم في عرضه لدرسه، بل ال

لينغمس في اللغة، ولتثبت في ذهنه ولتجري على لسانه وقلمه، وهنا تبدو أهمية التدريبات 
 .2...«اللغوية في حمل المتعلم على ممارسة اللغة 

ولهذا القانون ناحيتان: ناحية االستعمال وناحية عدم االستعمال، فقانون االستعمال 
ون ارتباط قابل للتعديل بين موقف وتلبية، فإّن قوة هذا االرتباط تزداد مؤداه: أّنه إذا تك

باالستعمال، أّما قانون عدم االستعمال، فخالصته: أّنه عندما ال يحدث ارتباط بين موقف 
 واستجابة لمدة كبيرة، فإّن قوة هذا االرتباط تضعف.

 أنواع التدريبات :ثالثا 

 الحوار:-

الحديث بين طرفين أو أكثر، بحيث يقوم الحوار بدور بارز  وهو التدريب الذي يتم فيه
في تطوير األحداث والكشف عن تمايز الشخصيات نفسيًا واجتماعيا وثقافيًا، والغاية 
المنشودة لدى معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها هو أداء الحوار بشكل صحيح، ما 

 يستوجب سالمة اللغة.
                                                                   

  .121، مادة )د ر ب(، ص 1992، 1، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط7ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مج-1
  .214هر حسين: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة، صمختار الطا -2 



نتكلم العربية الحديثة( يوضح اآللية التي  -لسلة اللسان في تركياوهذا المثال )المأخوذ من س
 تتسم بها تدريبات الحوار:

 َزْيَنْب: َمْرَحَبا

 َأْسَماْء: أَْهاًل َوَسْهالً 

 ؟َزْيَنْب: َكْيَف َحاُلكَ 

 َأْسَماْء: الَحْمُد هلل، َأَنا ِبَخْيرْ 

 َزْيَنْب: ِمْن َأْيَن َأْنتَ 

 ُتْرِكَياَأْسَماْء: َأَنا ِمْن 

 َزْيَنُب: َجِميٌل ِجدًا، ِمْن َأِي َمِديَنٍة؟

 .1َأْسَماْء: ِمَن الَعاِصَمة َاْنَقَرة

فالمتعلم في مثل هذا التدريب الحواري، يعيد البنية التي يقّدُمها المعلم، وكل ترديد 
 يرّدده هو إجراء حواري.

 االستبدال:-

ن التدريبات، بأحداث بعض وهو نشاط آلي، حيث يقوم المتعلم في هذا النمط م
 التغييرات في البنية، بناًء على المثيرات التي يتلقاها من المعلم، أو شريط أو الكتاب، أو عن 

 

 .2طريق الصورة
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وهذا المثال ) المأخوذ من سلسلة العربية بين يديك في المملكة العربية السعودية، يوضح 
 .االستبدالاآللية التي تتسم بها تدريبات 

 ِعْنَدُكْم َشاْي؟    )ماء(َهْل 

 َهْل ِعْنَدُكْم .... ؟    )قهوة(

 َهْل ِعْنَدُكْم ......؟   )عصير(

 َهْل ِعْنَدُكْم ......؟   )حليب(

 َهْل ِعْنَدُكْم ......؟   )ثلج(

 َهْل ِعْنَدُكْم .....؟    )ليمون(

 َهْل ِعْنَدُكْم .....؟    )برتقال(

االستبدالي، يعيد النمط أو البنية، التي يقدمها المعلم، فالمتعلم في مثل هذا التدريب 
 وكل ما يفعله هو إجراء تعديل منتظم في آخر الجملة، بناًء على المثيرات التي يتلقاها.

 الترديد:-

وهو نشاط آلي، حيث يقوم المتعلم، في هذا النمط من التدريبات، باالستماع إلى 
يستخدم هذا النوع من »الشريط، ثم الترديد بعده، إذ البنية اللفظية التي يرددها المعلم أو 

التدريبات اآللية عادة في المراحل األولى من تعليم اللغة، لسهولة أدائه، إذ أّن الدارس ال 
يأتي بشيء من عنده. وتفيد تدريبات اإلعادة في عرض الخصائص الصوتية للغة األجنبية 

» ...1. 

بية بين يديك في المملكة العربية السعودية( وهذا المثال )المأخوذ من سلسلة العر 
 يوضح اآللية التي تتسم بها تدريبات الترديد: 
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 أنا أكتب التقرير األسبوعي

 نحن نكتب التقرير األسبوعي

 هو يكتب التقرير األسبوعي

 هي تكتب التقرير األسبوعي 

 1أنت تكتب التقرير األسبوعي.

الحوار بصورة كافية، ثم يرّدد جمل فالمتعلم في مثل التدريب، يستمع إلى جمل 
 الحوار خلف المدرس أو الشريط.

 بالمرادف:-

وهو التدريب الذي يتم فيه شرح المفردات، بحيث يقوم المتعلم في هذا التدريب بإيجاد 
 مرادفات الكلمات الصعبة التي ترد في بنية الجمل.

اآللية التي تتسم بها  وهذا المثال )المأخوذ من سلسلة نتكلم العربية الحديثة( يوضح
 التدريبات بالمرادف:

 نختار من الحوار مرادفات الجمل اآلتية:

 .......................................... -نطلب مشاهدة محتوى البيت     

 .......................................... -إّنه بيت كبير                   

 .......................................... -الفرش عتيقة                    

 .................................... -                2هذا باهظ كثيراً 
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 فالمتعلم في مثل هذا التدريب، يشرح جمل الحوار، بوضع المرادفات المناسبة.

 المعنى:-

لمتعلم التعبير عن المعنى، بأكثر من طريقة، ويؤدى وهو التدريب الذي يستطيع فيه ا
 فرديًا، ويشترط فيه أن يكون المتعلم ُمِلمًّا بالبنيتين النحوية والمعجمية.

وهذا المثال )مأخوذ من سلسلة العربية بين يديك( يوضح اآللية التي تتم بها تدريبات 
 المعنى.

س اللغة العربية في جامعة القاهرة، حضر السيد فريد من السودان إلى القاهرة، در » النص:
 «وبعد الدراسة رجع إلى السودان، وهو اآلن موظف كبير في الخرطوم

 أسئلة:

 من أين السيد فريد؟ -
 أين يدرس؟ -
 هل حصل على شهادة جامعية؟ -
 1هل هو طالب اآلن؟ -

فالمتعلم في مثل هذا التدريب، يأتي باالستجابة من عدة مصادر، مثل: المواد المقروءة 
والمسموعة، وقد يستمدها من المدرس، أو من الموقف المحيط به، أو من البيئة التي يعيش 

 فيها في .

 ملء الفراغ:-

ة، وهو التدريب الذي يتم فيه ملء الفراغ، بحيث يجيب المتعلم عن جملة من األسئل
 ليبحث فيها عن إجابة محّددة، انطالقا من النص المقروء.
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وهذا المثال )مأخوذ من سلسلة نتكلم العربية الحديثة( يوضح اآللية التي تتسم بها 
 التدريبات بملء الفراغات.

 نجيب عن األسئلة التالية:

 ..................................... -ِلَماَذا َيْبُدو ُأوْرَهاْن َحِزيًنا؟               -
 ..................................... -َهْل َسِرْقَت الِمْحَفَظة؟                   -
 ..................................... -َماَذا َطَلَب ُأوْرَهاْن ِمْن َصِديِقِه؟          -
 ........................ -   1َهْل َحَدَث َمَعَك ِمْثَل َهَذا الَمْوِقْف، َوَكْيَف؟ -

فالمتعلم في مثل هذا التدريب، يمأل الفراغات في شكل إجابات عن األسئلة التي 
 طرحت من النص المقروء سابقًا.

 الطلبة الماليزيون نموذجًا. -تحليل أخطاء متعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها -

بعد رحلة مع أهم السالسل المعتمدة في الوطن العربية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، 
وأهم المدارس المتخصصة في تدريس هذا النوع من التعلم، ها نحن نرحل بكم إلى الضفة 

العربية  بآالف الطالب إلى األقطاراألخرى من العالم اإلسالمي، إنها ماليزيا التي ترسل 
 اللغة العربية، لنقف عند األخطاء التي يقع فيها الطالب الماليزيون.لتعلم 

وعليه فإّن، الباحث في شؤون تعليمية اللغة العربية لغير الناطقين بها، رصد لنا 
األخطاء التي وقع فيها الطالب الماليزيون، وصنفها إلى أصناف عامة، ثم إلى أصناف 

لمعالجة تلك المشكلة والتخفيف منها، وتتمثل في ما فرعية، وفي نهاية كّل خطأ قدم توصية 
 2يلي:
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 أخطاء التعريف والتنكير-1

 وتشتمل األصناف الفرعية اآلتية:

 م ما يأتي:ضيجب تعريفه، وتتنكير ما -أ

 تنكير المبتدأ، كما في األمثلة اآلتية:-

  ًرحلة ممتع جّدًا                       الصواب: الرحلة ممتعة جّدا 
  في ماليزيا متعدد األديان        الصواب: الشعب في ماليزيا متعدد األديان.شعب 
  مسلمون في ماليزيا يحتفلون بعيد األضحى      الصواب: المسلمون في ماليزيا

 يحتفلون بعيد األضحى
 حمد هللا رّب العالمين                  الصواب: الحمد هلل رّب العالمين 

 كما في األمثلة اآلتية:تنكير الصفة المعّرفة، -

 .كيف نتيجة االمتحان ماضي؟         الصواب: كيف نتيجة االمتحان الماضي 
 يتحدث فيها عن العالم عربي          الصواب: يتحدث فيها عن العالم العربي 
 وعن الوضع ِاقتصادي                الصواب: عن الوضع االقتصادي 
 جرش والبحر األحمر   الصواب: ذهبت مع صديقتي إلى  ذهبت مع صديقتي إلى

 جرش والبحر األحمر.

 تنكير الموصوف، كما في األمثلة اآلتية:-

 .هو طالب في الجامعة األردنية        الصواب: هو طالب في الجامعة األردنية 
 اإلسالم    الصواب: درست اللغة العربية والتاريخ  درست اللغة العربية وتاريخ

 اإلسالمي.

 



 تعريف ما يجب تنكيره: -ب

 تعريف الخبر النكرة:-

 الطالب الماليزي المجتهد              الصواب: الطالب الماليزي مجتهد 
 األردن البلد الجميل                   الصواب: األردن بلد جميل 
 بكثرة في الشتاء   الصواب: الثلج موجود في األردن بكثرة  الثلج الموجود في األردن

 في الشتاء
  قال لهما: الحمار المسكين ألنهم يركبوا   الصواب: قال لهما: الحمار مسكين ألنهما

 يركبان عليه

 تعريف الصفة النكرة:-

 يذهبون إلى أماكن الجميلة           الصواب: يذهبون إلى أماكن جميلة 
 اكن األثرية           الصواب: ولم أزر األماكن األثريةولم أزر إلى أم 
 إن شاء هللا في يوم اآلخر سأزورك   الصواب: إن شاء هللا في يوم آخر سأزورك 

 تعريف الموصوف النكرة:-

 الصواب: يسكن معي طالب عربي له    كريمة يسكن معي الطالب عربي له األخالق
 أخالق كريمة

  لى اللقاء في رسالة أخرى لى اللقاء في الرسالة أخرى           الصواب: وا   وا 
 1مكتبة الجامعة فيها الكتب كثيرة        الصواب: مكتبة الجامعة فيها كتب كثيرة. 
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 التذكير والتأنيث:-2

 ويضم األصناف التالية:

 تذكير األفعال وتأنيثها، كما في األمثلة اآلتية:-أ

 إلى األردن ليدرس اللغة العربية   الصواب: حضرت أختي إلى األردن  حضرت أختي
 لتدرس اللغة العربية

 وهي يسكن مع فتاة عربية                     الصواب: وهي تسكن مع فتاة عربية 

 تذكير الضمائر وتأنيثها، كما في األمثلة التالية:-ب

 ي األردن حياتهم جميلةوالناس في األردن حياتهم جميلة    الصواب: والناس ف 
  والجامعة اإلسالمية هو أهم جامعة في ماليزيا   الصواب: والجامعة اإلسالمية هي

 أهم جامعة في ماليزيا.

 التذكير والتأنيث في الصفة والموصوف: -ج

 وفي األردن آثار جميل وكثير             الصواب: وفي األردن آثار جميلة وكثيرة 
  األسئلة الموجودة في االمتحان كثير وصعب      الصواب: األسئلة الموجودة في

 االمتحان كثيرة وصعبة

 

 

 

 

 


