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دف  تم بطرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  يندرج هذا البحث ضمن البحوث العديدة اليت 
ال ، لالستفادة من النظريباالانتباهلفت  املستمّدة من الرتاث صيلة العربية األةحثني واملختصني يف هذا ا

إميانا مّنا أن مناهج تعليم اللغة العربية ديث سسها اليت أرصت  املناهج الوىل للدرس اللغوي العريب احلأالعربية و 
طرق ونظريات ختتلف متاما عن بشكل عام ومناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بشكل خاص يستلزم 

، و بالّرغم  من أّن هذا البحث خيلو من حمك التطبيق و لكن املناهج املّتبع بالنسبة للغات األجنبية األخرى 
ومفاهيمها العميقة ، مبا ميكن أن ينتج عنها مستقاة من النظرية اخلليلية ع استنتاجات ختطيطية استطعنا أن نض

تعليمية خاّصة باللغة العربية ملا حتتويه من منطقية الدراسة و مشول االستعمال ممّا يسّهل فهم من مناهج 
العلمي من خالل تطبيقها الدروس و تقدمي البديل 

و قد استدعى البحث تتّبع املتهج الوصفي التحليلي للوصول إىل النتائج املعروضة ، وذلك من خالل 
و حتليل مبادئها و تبيان العالقة بني النظرية اخلليلية و تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وصف النظرية اخلليلة 

ال حماولني بذلك ا االستفادة من النظرية إىل أي مدى ميكن : لتالية شكالية اجابة على اإلإلمنها يف هذا ا
؟؟.يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اخلليلية 

اهتمت الدراسات اللسانية منذ ظهورها ، اهتماما كبريا بكيفية التعليم و التعّلم عامة ، وتعليم لقد 
يدان تعليم وصلت إليه النظريات العلمية يف مواللغات خاصة ، أما ما  عرفته احلضارة التكنولوجية احلديثة ، 

كماتدريس اللغات  ياللغات فكثري و مهم ،حبيث سامهت بشكل أو بآخر 
:"1يراها العلماء فيمايليكمل العواماللتيتؤثرفيمنهاجتعليم اللغةالعربية للناطقني بغريها "توجدالعديدمن

:تطورالدارساتاللغويةوالدراساتالرتبويةفيميدانتعليماللغاتوتعلمهاممّاأدىإىل:أوال

ا- 1 مناهجه وأساليبه، الرباط، املنظمة اإلسالمية للرتبية : رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني 

وينظر أمحد حساين، دراسة يف اللسانيات التطبيقية، حقل 45ص1989والعلوم والثقافة، تونيس، 

ينظر حسن شحاتة، مفاهيم . 2000يوان املطبوعات اجلامعية، ، تعليمية اللغات، اجلزائر بن عكنون، د

.1421جديدة لتطوير التعليم يف الوطن العريب، القاهرة، مكتبة دار العربية للكتاب، 
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استحدامثناهججديدةفيدارسةاللغاتوتعليمهاوظهورعلوجمديدةمثلعلمالنفساللغويوعلماللغةالنفسيوعلماالجتماعاللغ_
املدخالإلحيائي،واملدخالللغويالتكاملي،ومدخالال:التقابلية،وظهورمداخلجديدةلتعليماللغةوتعلمهامثلادثاتويواحمل

ستجابةاجلسميةالشاملةوغريها
تطوراستخدامالتكنولوجيااحلديثةفيتعلماللغاتوظهوراحلاسباتاآلليةواألجهزةالصوتيةواملرئيةواستعمااللوسائطاملتعد:ثانيا

.ماعيدةفيالتدريس،مماأدىإلىاستحداثرباجملتعليماللغاتتعتمدعلىالتعلمالذاتيالفرديواجل
زيادةاالهتمامبالبحثالعلميالرتبويفيميدانتعّلماللغاتوتعليمهامماأدىإلىظهور:ثالثا

.اخل...اجتاهاجتديدةفيبناءاملناهجوالرباجممثاللربجمة،والنمذجةوالكفاءات،واألداء
االهتمامباملستوىالفنيللمعلم،واالجتاهنحوإعدادمعلماللغةالعربيةلغريالناطقينبها،:رابعا

إنشاءالعديدمناملعاهدالتيتقومعلىإعدادهوتدريبه،وإقباملعلميهذهاللغةفيأحناءالعامل
املختلفةعلىالدوراتالتدريبيةالتيتقومبهااملنظماتالعربيةواإلسالميةالدوليةمنهاواحملليةلتدريب

.لمإمنايتوقفعلىمدىاالهتمامباملستوىالفنيللمع،املعلمني،ومنثمفإننجاحأمينهجأوبرناجملتعليمالعربية
طبيعةوخصائصالدارسيناملقبلينعلىتعلماللغةالعربيةمنالصغاروالكبار،ومنمختلفاجلنسياتواللغات،فكلماتوافرتل:خامسا

مالسابقة،توافرتلديناإمدينادراساتومعلوماتومعارفوبياناحتول مودوافعهموخربا نوعيةالدارسينوخصائصهموأعمارمهولغا
.عداداملوادالتعليميةاملناسبةهلمأيضاً تسهيإلباإلضافةإلىكانيةبناءمناهجفيتعلماللغةوبراجممناسبةهلم،

ا هو حتصيل القدرة 2"مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني"إن الغاية احلقيقية اليت ترمي إليها 
تأدية هذه األغراض متكنه منويف الوقت نفسه نتبليغ أغراضه بتلك اللغةمتكنه مناحلّيدة للمتعّلم العملية 

ا ا ينتمي إليهاليت اللغة تلك ، مثلبعبارات سليمة  ما تعارفه أوضاعا و مقاييس ، فيجعل املتعّلم الناطقون 
للغة العربية قادرا على استعمال اللغة يف شىت الظروف و األحوال اخلطابية سليمة من كل حلن أو عجمة أو 

ظرية لسانية أصيلة خاصة باللغة العربية فحسب دون غريها حبكم أن لكنة ، و هذا ال يتحقق إالّ من خالل ن
ا تنفرد عن اللغات األخرى ، لذا ارتأينا البحث يف مبادئ النظرية اخلليلية  خصائص  اللغة العربية ومميزا

ا باعتبار أن النظرية اخللي لية تنتسب الستنباط بعض األحكام املنهجية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

عمان، -سعدون حممود الساموك، وهدى علي جواد الشمري، منهاج اللغة العربية و طرق تدريسها، األردن2
ينظر مسيح مغلى، ومجال عابدين، املوجز يف أساليب تدريس اللغة . 56ص 2005، 1.دار وائل للنشر، ط

العربية يف التعليم ةينظر نصرية زيد املال، إصالح منهاج اللغ. 1976العربية، عمان املؤسسة القومية للرتبية، ، 
، اللغة العربية بني التهجني والعالج األسباب والعالج، "املقاربة بالكفاءات أمنوذجا" يف ظل املستجدات 

لس األعلى للغة العربية،  .2010اجلزائر، ا
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ماذا جيب أن نعّلم :ألهل اللغة العربية األصيلة و تلّم باللسانيات احلديثة  وذلك لإلجابة عن التساؤالت التالية 
من اللغة ؟ و كيف نعّلم اللغة دون الرتكيز املفرط على أحد اجلانبني

:النظرية الخليلية الحديثة 

ابن جين " الذي وضعه هذا العامل و تلميذه سيبويهوامتدادا للنحو العريب "إّن هذه النظرية عبارة عن 
حاج صاحل فأبرز عبقرية صاحبها يف نظرية لغوية نعبد الرمحستاذ األ"و غريهم و بقيت على حاهلا إىل أن جاء 

حتليلية هذا العامل الذي يعمل على بعث هذا النحو من جديد على ضوء ما استحدثته النظريات اجلديدة 
ا ووظائفها ملّما سة إىل الوجود فظهرت هذه املدر 3" بكل ما قيل عن اللغة و بنيتها و عن تطور اللغة و اكتسا

، كما أنه أكد أن ما توصل إليه اخلليل يأخذ املنحى العلمي يف احلوسبة 4"و غري ذلك من النظريات احلديثة 
ا على احلوسبة اللغوية اليت تف رضها أمناط التعامل مع األجهزة اللغوية بكل فروعها ، مث إنه قد طبق مواصفا

.احلديثة و طابقها ببعض النظريات الغربية و خاصة املدرسة التحويلية التوليدية 

النظرية اخلليلية احلديثة هي نظرية لسانية معاصرة تؤكد ضرورة الرجوع إىل الرتاث العلمي "و عليه فإن 
دعون و تفهم ما قالوه من احلقائق العلمية لفهم أسرار ا تركه العلماء األوائل املبمو النظر في. اللغوي األصيل 

يف الوقت نفسه دروسا بالعربية يف إحدى درس يف مدارس حكومية و كان يتلقى 1927هذا العامل الذي ولد مبدينة وهران يف الثامن من شهر جويلية 3

رحل إىل مصر فكان طالبا بكلية اللغة العربية جبامعة 1947مدارس مجعية العلماء ، مث التحق حبزب الشعب اجلزائري و هو ابن اخلامسة عشر ، يف سنة 

يه ، فلم يستطع أن يكمل دراسته يف مصر فالتحق جبامعة األزهرية ،  وهناك اكتشف أمهية الرتاث العلمي من خالل ما اطلع إليه خاصة من كتاب  سيبو 

ملواصلة دراسة بوردو بفرنسا بعد أن ساهم يف ثورة نوفمرب لعدة سنوات مث نزل باململكة املغربية و التحق بثانوية موالي يوسف بالرباط و اغتنم الفرصة

ن اللغوي العبقري اخلليل بن أمحد الفراهيدي بعد أن أوكل إليه تدريس اللسانيات يف  الرياضيات يف كل العلوم فأثر هذا يف حياته العلمية ، وقربه األكثر م

م إىل 1961م ، حصل على دكتوراه دولة يف اللسانيات من جامعة إدريس ، فكان أستاذا يف جامعة الرباط سنة 1960كلية اآلداب بالرباط  سنة 

ب مدير معهد العلوم اللسانية باجلزائر مث مديرا ملركز البحوث العلمية لرتقية اللغة العربية و عّني م و جبامعة اجلزائر بعد ذلك ، وقد توىل منص1962سنة 

عبد الرمحان حاج ( م ، وكان أهم ما قام به هو مجعه ملا جاء به اخلليل و سيبويه يف عمل عرف به 2000رئيسا للمجمع  اجلزائري للغة العربية سنة 

ال ،أال وهو النظريــة اخلليلية احلديثةو كان له صدى كبري يف) صاحل  الوسط اللغوي ، وحصل على اهتمام متزايد من  الباحثني يف هذا ا

ينظرصاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار 112ص 22007د عبد الرمحن احلاج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  اجلزائر موفم للنشر ج4
ينظر سوء فهم إتقان اللغة .2000، 1.ينظر دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر، ط2009، 4والنشر والتوزيع، اجلزائر، طاهلومة للطباعة 

2000مبجلة إتقان العربية يف التعليم يف اجلزائر، " مقال"العربية رأي يف املسألة، 
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فقه اللغة العربية و إجراء مقارنة نزيهة بني نظرية النحاة العرب األولني ، و النظريات اللسانية احلديثة اليت 
ظهرت يف الغرب مع حتسني الوقائع النحوية وفق التطورات اجلبارة اليت تعرفها التقنيات املعاصرة

عبد الرمحن حاج صاحل بإجراء مقارنة بني نظرية النحاة العرب األولني و بني ما ةعالمضا الكما قام أي
توصلت إليه النظريات اللسانية احلديثة من مبادئ علمية ذات أصول عربية 

:أهم المبادئ األساسية للنظرية الخليلية لتوجيه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  

بنيت عليها النظرية اخلليلية احلديثة و اليت كانت موجودة حىت يف النظرية العربية من أهم املبادئ اليت
:القدمية جند 

هو مفهوم اعتباري منطقي رياضي ، كونه حّدا إجرائيا تتحد به العناصر اللغوية ، حيث :" المثال
ا يتوّلد العنصر اللغوي يف واقع اخلطاب ،  جمموع رى النظرية اخلليلية أنّ إذ تترسم فيه مجيع العمليات اليت 

ا يف موضعه ، وهو البناء أو وزن الكلمة  ا و سكنا ، و نعرفه أيضا أنه  5"احلروف األصلية و الزائدة مع حركا
احلد الصوري اإلجرائي الذي به تتحد العمليات احملدثة للوحدات ومن مث احملددة هلا من وجهة نظر النحو " 

اية من الفروع ، و يسميها حناتنا ، كما رأينا صور 6"تنتج عن ة تفريعية طردية عكسية تنطلق من أصل إىل ماال 
اليت على وزن ( فاملثال حيصل برتكيب عمليتني أساسيتني مها اجلمع بني الكلمات األصول " مثاالاملتقدمون

لى املادة الواحدة بشىت مع عملية التحويل اإلجرائية ، أي خمتلف التغيريات و التصاريف اليت جتري ع) فـََعَل 
األوزان أو املثل ، وهذا ال يتم إال بالطريقة الرياضية ، جيمع الكلم األصول و الزائدة مع مراعاة دخول هذه 

فأهم شيء ميكن أن يذكر هو أن احلد اإلجرائي الصوري ليس خاصا باللفظة يف حتليل ،الزوائد كّل يف موضعه
ا هي الصيغ و الرسوم ، افكل النحو مث) الرتكييب ، الكلمة ( ت الكالم بل نلتمسه يف خمتلف املستويا ل أل

ا )وهو شيء صوري تبىن عليها ( كل وحدات اللغة إفرادا و تركيبا و على هذا فمثال الكلمة هو بناؤها ووز
ذا كل ألنه ميثل بكيفية صورية جمردة اهليأة اليت يكون عليها هذا اجلزء من اللفظة الذي يسمى بالكلمة ، فإ

. " ماهو شيء جمرد صوري خيص الكلم هو مثال ، باعتبار أنه ميس كل املستويات مبا فيه اإلفرادي و الرتكييب  
ومبا أن الكلمة يف العربية ناجتة عن قسمة تركيبية للحروف الصوتية لكن على مثل معينة حمدودة العدد فقد 

الثاين و الثالث بالنسبة للثالثي رموزا هي الفاء جعل النحاة األولون لكل حرف من احلروف األصول األول و

عبد الرمحن حاج صاحل ، :ينظر .  18ص10، العدد 1996ة اللغة و األدب ، اجلزائر عبد الرمحن حاج صاجل ، النظرية اخلليلية احلديثة ، جمل5
العالج اآليل لنصوص اللغوية و النظرية اللغوية دط د ت 

7عبد الرمحان حاج صاحل ، منطق النحو العريب و العالج احلاسويب للغات د ط دت ص  6
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ا دون جتريدها إىل رمــوز الذي و العني و الالم ، أما بالنسبة  يزيد عن الثالثي فقد زادوا عليها زوائد هي بذا
ا ثوابت أما األصــول فمتغيــرات ، مث حصروا هذه املثـل يف أكثر من ألف و مائتني و أكثرها قليلة  أل

.  7"من قبل 300عمال و كان سيبويه قد أحصى ما يقرب االست

أطلقه سيبويه " وقدإكثارا ال مثيل له ، " باب " سيبويه ومن جاء بعده من النحاة كلمة قد استعمل : الباب
موعة املرتبة من احلروف األصلية للكلمة ، أو ما ينطبق  كما خيص  " حسبك به "مستوى الرتكيب مععلى ا

ا كباب فـَُعَل ، وباب فُِعَل و غريها من األبنية ، ويعرفه الدكتور حاج صاحل  " كذلك على أبنية الكلمة أي أوزا
موعة باملعىن "على انه جمموعة من العناصر اليت تنتمي إىل فئة أو صنف و جتمعهما بنية واحدة  ، واملقصود با

ّرد جنس باملعىن األوسطي ، فقد يشبه الباب اجلنس األوسطي بأنه ضيف له صفة ، بل بنية املنطقي ال جم
حتصل حبمل كل فرد على اآلخرين ليرتاءى بنية الباب فهذه ، ونالحظ أن العملية ليست جتريدا بسيطا يؤدي 

شيء أو إجراؤه إىل كشف فئة بسيطة هي اجلنس ، وإمنا هي عملية منطقة رياضية تسمى عند النحاة محل ال
ذا الرسم  على شيء آخر ، ومثل هلا 

مـ       سـ       بـ       ح       

مـ       كـ       ثـ       ب       

)فئة ( تكافؤ مـ       د       ر        ج       

مـ               كـ        ب       

)نظم ( ترتيب                                        

موعة املعروفة يف الرياضيات حديثا بالفئة  " و عليه فالباب أوسع من اجلنس ، فقد عّرف على أنه ا
ومن هنا فإن الباب هو جنس من املوضوعات ينطوي كل جنس حتت نظام خاص ترفده القوانني النحوية 

الكالم و ما يتألف منه ، فقد نقل مفهوم االستقامة يف الكالم ، بالتمثيل ، مستقيم اخلاصة به ، فمثال باب 
فهذه تدخل يف باب واحد هي باب . حمال كذب / مستقيم قبيح / مستقيم كذب / مستقيم حمال / حس 

رته الكالم و ما يتألف منه ، فهي وحدات من جنس واحد تقتضيها السالمة اليت يقتضيها القياس ، أو ما أج
العرب يف كالمها ، وهي السالمة اليت يفرضها االستعمال احلقيقي للناطقني ، و يسمى النظام اللغوي العام 

بدر الدين القاسم تاريخ علم اللغة : ينظر جورج مونان، ترمجة. 26ص2008للنشر والتوزيع، اجلزائر، توايت بن توايت، حماضرات يف أصول النحو، دار الوعي 7
ا حىت القرن العشرين، ، جامعة دمشق،  .1972منذ نشأ
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باب / اآلن ، و هذا النظام بدوره منيز لغة عن لغة أخرى ، كما جند النحاة األولني استعملوا باب املبتدأ 
ا / الفاعل  8" باب احلروف املشبهة بإن / باب طّن و أخوا

كما أن هناك متغريات و هي احلروف األصول ، فالفاء متثل أي حرف صامت من األجبدية العربية يف 
. املرتبة األوىل و العني يف الثانية و هكذا ، أما الثوابت فهي احلركات و السمات و الزوائد 

موعة أما املثال فهو النموذج الذي وفقه جن مع العناصر يف و عليه ميكن أن نستخلص أن الباب هو ا
ويب العناصر اللغوية يف فئات و ممّا يسّهل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها و ذلك من خالل تب.باب معني 

ائص ترتبط مع بعضها البعض وفق ما تقتضيه القاعد النحوية خص

من املعروف و املتفق عليه عند اجلميع أن املفهوم الذي ينبين عليه ليس النحو : األصل و الفرع
و قد سبق أن جعل اخلليل وسيلة النظام اللغوي  "العريب فقط بل كل علوم العربية هو مفهوم األصل و الفرع ، 

صل بأنه العنصر فحددوا األ. ومن هنا فقد ميز النحاة العرب األصول عن الفروع " كله أصوال و فروعا ، 
ا األساس الذي  الثابت أو النواة ، أما الفرع فهو اآلصال بزيادة اجيابية أو سلبية، فاألصول أخذت قدميا على أ

وهو ما يبىن عليه و مل يبىن على غريه و هو أيضا ما يستقل بنفسه ، فيمكن له أن يوجد " تنتج عنه الفروع ، 
ا من فروعه ، وبالتعبري املوجود يف اللسانيات احلديثة يرمز له يف الكالم وحده ، و ال حيتاج إىل عالم ة ليتمايز 

بالعالمة العدمية أما الفرع فهو األصل مع زيادة أي شيء مع التحويل  و حيصل ذلك مثال بتفريغ بعض 
ع كما أن هذه العملية من االنتقال من األصل إىل الفرو . 9"العبارات عن عبارات أخرى تعترب أبسط منها

خاضعة ملنهج علمي اتبعه النحــاة منذ القدم بغية االكتشاف اجلامع الذي جيمعهما ، وقد الزمت فكرة األصل 
ا  و الفرع النحاة املؤسسني منذ بدء تقعيدهم للغة ، فبعد مجعهم املادة اللغوية و استقرائهم هلا ، أخذوا يصنفو

وصورا خرجت عن هذا السبيل بسبب طارئ إىل أبواب مالحظني أن هناك صورا جتري على سبيل واحد
و ميكن الرتكيز يف هذا املقام على جانب احلد عند سيبويه ، فاحلد هو الذي يكتسبه املتعلم " أحدث ذلك ، 

بدون ما شعور منه ، فإذا صار قادرا على إجرائه يف كالمه صار احلد عنده كاملثال الذي يبىن عليه هذا اجلزء 
ذا الرسم الذي حدد فيه االسم كإجراء من الكالم الذي هو اال سم مبختلف أنواعه ، وقد ُمثل هلذا األمر 

أساس يف اجلمل

.ط، دار احلديث، القاهرة.حممد حممد تامر، د. اجلوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، حتقيق8

ينظر أمحد اهلامشي، 233ص .1988أمحد ماهر البقري، النحو العريب شواهده ومقدماته، مؤسسة شهاب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 9
القواعد األساسية للغة العربية، حسب منهج منت األلفية إلبن مالك، بريوت، دار الكتب العامة، 
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)حتديده اإلجرائي ( حد اإلسم 
زيادة مرئية

ما ينفصل أبدا

اســـم مفــــرد

#كتاب#

#كتابالـ#

مفيدنا◌ُ كتاب#

#
̶̶̶̶

هذازيد◌ُ كتاب
يدفاملزيد◌ُ كتاب#

#

ب
املفيد◌ِ كتابالــ

#

ب
ـ

̶̶̶̶
الذي هو هنازيد◌ِ كتاب

210123

اســـم

كان  منطلق النحاة القدماء يف حتليلهم للغة من مستوى اللفظة باعتبارها أصغر : " لعاملاللفظة و ا
وحدة يف الكالم ميكن أن يبدأ و ينفصل و ال تقبل التجزئة ، و تنقسم اللفظة إىل لفظة امسية و لفظة فعلية ، 

و يسارا لتتضخم يف شكل مجل وللفظة الفعلية ثالثة حدود ، وهذه اللفظة النواة تأتيها وحدات مكمالت ميينا
، واملقصود بالعامل العنصر اللغوي الذي يؤثر على غريه  10"بسيطة أو معقدة بفعل العوامل الداخلية عليها 

213ص 1966واحلديث، القاهرة دار املعارف ،عباس حسن، اللغة والنحو بني القدمي  10

أصغر قطعة متمكنة األصل
فروع
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كجميع األفعال العربية و ما يقوم مقامها ، فهو معقول على منقول وكل حركة من احلركات اليت تظهر على 
املبىن و املعىن وإمنا جيب تبعا لعامل يف الرتكيب ، فال جند معموال إال أواخر الكلم وكذلك كل تغيري حيدث يف 

مث . " و تصور له العلماء األوائل عنصرا لفظيا أو معنويا هاما هو العمل الذي يكون مع معموله زوجـا مركبا 
خمصصة له إن الوحدات الداخلة على أي مستوى يندمج فيها االسم و الفعل مع ما يقرتن به لزوما من أدوات

و عند تطبيق مقياس االنفصال و االبتداء ختصصها على مثل ما تفعله ) خروج(أو ) دخول(ثابتة على صورة 
، وكان منطلق النحاة يف كل هذا منطلقا علميا حبتا ، 11"األدوات إذ يقوم مقامها و تؤدي ما تؤديــه 

مما هو أكثر من لفظة باختاذ أبسطه و حتويله حيملون مثال أقل الكالم " باعتمادهم  منهج العلمية ، فكانوا 
، فالحظوا أن ) من بعض الوجوه ( بالزيادة مع إبقاء النواة ، كما فعلوا باللفظة للبحث عن العناصر املتكافئة 

) اإلعراب( الزوائد على اليمني تغري اللفظ و املعىن بل تؤثر و تتحكم يف بقية الرتكيب كالتأثري يف أواخر الكلم 
وعليه ميكن أن نقول اللفظة هي األساس و ما يزيد عن اللفظة ميينا و يغري يف معناها و مبناها يسمى ،12" 

:عامال و ذلك كاملثال اآليت 
Ø

إن

كان

حسبت

أعملت عمرا

زيدٌ 

زيًدا

زيدٌ 

زيًدا

زيًدا

قائمٌ 

قائمٌ 

قائماً 

قائماً 

قائماً 
123

أو لفظة أو تركيبا ، و يكون له تأثري على بقية ففي العمود األمين يدخل عنصر قد يكون كلمة
بالنسبة للعنصر املوجود يف العمود الثاين فال ميكن له يف أي حال من االرتكيب وهلذا يسمى عامال ، أم

األحوال أن يقدم على عامله فهو املسمى عند سيبويه باملعمول  األول ، و يكون مع عامله زوجا مرتبا ، أما 

56عبد الرمحن احلاج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  مرجع سابق ص  11

ينظر  أمحد شامية، واقع الصرف العريب واقع تعليمه يف املرحلة الثانوية 115_28عبد الرمحن احلاج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  مرجع نفسه ص 12

23ص . 2010رسة اجلزائرية، مؤسسة كنوز للحكمة والنشر، طمن املد
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يحتوي على املعمول الثاين ، و قد يتقدم هذا األخري على كل العناصر اللهم إال يف حالة مجود العمود الثالث ف
وهذا ما يسمى باالبتداء و ) Ø(كما قد خيلو موضع العامل من العنصر امللفوظ و قد أشرنا له بـ . العامل 

الذي يقصد به عدم التبعية الرتكيبية و ليس كما يظن البعض بداية اجلملة 

املؤثر يف اللفظة لفظا و معىن هو العامل ، وكل متأثر به هو املعمول " كذا ميكن أن نستخلص أن وه
، ومن خالهلما يتحصل كل واحد على رتبة ختصه ، كما ميكن أن نالحظ أن هناك عوامل ال حتتل إال رتبة 

احلاج صاحل أن سيبويه يطلق عليه العامل املعنوي يف مقابل العامل اللفظي ، و الربوفيسور االبتداء ، ويقول 
العامل مهما كان نوعه ملفوظا أو غري ملفوظ ، فموضعه ومن مث دوره و تأثريه موجودان ال يزوالن 

أي تقدير  شيء بشيء ، وقد عرفه األنباري بأنه محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف : القياس
معناه وهذا يعين أن القياس إمنا يأيت من السماع املطرد ، وليس كل ما يسمع يقاس عليه ، إمنا يقاس على 

محل الشيء على شيء جلامع بينهما ، " الكالم الفصيح الصحيح ، أو أنه على حّد قول الدكتور صاحل بلعيد 
على النظري و تطبيق جمموعة على ومحل شيء يف احلكم ، وهو الذي يسمى يف املنطق الرياضي تطبيق النظري

، وللقياس أمهية كربى لدرجة أنه قيل مسألة " جمموعة حىت يظهر تطابق يف البنية بني جمموعتني على األقل
واحدة من القياس أنبل من كتاب لغة عند عيون الناس ، وسبق و أن قال الفارسي أخطئ يف مخسني مسألة يف 

ا النحو العريب بنيمنكبريةاس ، فللقياس أمهية  اللغة و ال أخطئ يف واحدة من القي اخلصائص اليت خيتص 
ن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق ألن النحو كله قياس ، فمن أنكر إدون غريه ، و قد قال ابن األنباري 

متّ القياس فقد أنكر النحو و إذا بطل النحو أن يكون رواية أو نقال وجب أن يكون قياسا و عقال ، ومن
فهو يعمل على التحديد باجلنس و الفصل "تظهر أمهية القياس ودوره الكبري يف بناء اللغة العربية من جذورها ، 

، أي اكتشاف الصفات املميزة مثلما يفعل علماء اللسانيات البنيوية الذين يكتفون بتقطيع مدرج الكالم إىل 
بدال بقطعة أو أكثر من قطعة تقوم مقامها مع بقاء أدرج القطع الصوتية ، فتحدد كل قطعة مبا يقابلها لالست

ا حتصيل لكالم آخر ، و إال فهو أداء من األداء اللغوي  13" الكالم مفهوما ، فإن تغري املعىن فإ

و للقياس أنواع منها

92ص .1957حممد علي النجار، مصر، القاهرة دار الكتاب، ، : أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، تح13
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ستعمايل ميارسه املتكلم و هو تطبيق للنحو و االو يعىن به القياس التطبيقي أو: القياس اللغوي - 
.  حنوا و هو القياس الذي يستعمله الطفل عندما يتعلم اللغة ليس

:القياس النحوي  هو قياس يقوم به الباحث و يسمى قياس األحكام و هو ثالثة أقسام - 

و هو محل الفرع على األصل بالعلة اليت علق عليها احلكم يف األصل مثل محل نائب : قياس العلة 
.الفاعل عل الفاعل بعلة اإلسناد

هو أن حيمل األصل على الفرع لضرب من الشبه غري العلة اليت عليها احلكم باألصل  : قياس الشبه 
.كإعراب املضارع ألنه أشبه االسم من عدة أوجه 

ا : قياس الطّرد  و هو القياس الذي يوجد معه احلكم و تفتقد املناسبة يف العلة كأن تعلل بناء ليس أل
.فعل جامد 

ا النظرية اخلليلية باإلضافة إىل الوضع و االستعمال ، كانت هذه من ب ني أهم املبادئ اليت جاءت 
.االنفصال و االبتداء و كذلك العالمة العدمية ، واملوضع 

االسم ( املواضع اليت تتعاقب عليها الكلم و ترتتب فيها مع النواة : الموضع و العالمة العدمية
االنتقال من " تتحد يف الزيادة التدرجيية متثل التحويالت التفريعية أي بعمليات الوصل هي خانات) املفرد 

.14) "يف هذا املستوى ( األصل إىل الفرع بالزيادة التدرجيية و هذه الزيادة هي نفس التحويل 

من حيث الطول و القصر اليت تظهر يف التحويل التفريعي داخل اجلمل اختالفو على الرغم من 
ا تعد عبارات ) رجل ، الرجل ، رجٌل ، بالرجل ، رجل الغد ، رجل قام أبوه أمس ( فظ املثال املولد لل إال أ

ذه العمليات التحويلية اخلليلية  يتحدد موضع كل عنصر داخل   ا لفظا و  متكافئة و ال خيرجها ذلك عن كو
ذا الشكل  : املثال و ميكن أن منثل هلا 

Henri Bessa et Reny porquier Grammaire  rt didactique des langues LALينظر  67ابق صسمرجع 14

Hatier Pris juillet 1984 p 125 126

عالمات االمسيةالنواة أداة التعريفحرف اجلر
اإلعراب

الصفةالتنوينواملضاف إليه
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ذا تتم عملية االنتقال من األصـــــل إىل الفروع فبعملية الزيـــــادة حنصل على الفروع و بعملية  و 
).العملية عكسية(التجريد حنصل على األصل 

املواضع اليت هي حول النواة ميينا و يسارا تدخلها الزوائد و خترج منها بعمليات الوصل و قد مث إن 
و هو يطلق عليه بالعالمة ) تركها(أو ) اخللو من العالمة(تكون خالية من العنصر و الذي له ما يشبهه و هو 

، فعالمة التذكري مثال تقابلها 15".العدمية و هي اليت ختتفي يف املوضع ملقابلتها العالمة ظاهرة يف موضع آخر
_ عاملة و كذلك عالمة املفرد العدمية تقابلها عالمة ظاهرة يف التثنية و اجلمع عامل _ عالمة التأنيث كعامل 

فهو ليس له لفظ ظاهر هو االبتداء ، وهذا املفهوم و إن  . 16"وكذلك األمر بالنسبة للعامل. " عاملون _عاملان 
الكايف و املناسب إذ جيب أن يكون مرتبطا لاالستغاليات احلديثة إال أنه مل يستغل كان موجودا يف اللسان

" .باملوضع يف داخل بنية معينة ذات عرض و طول أي يف البنية اليت مسيت باملثال 

العربية بتغيري طرق تدريس ميكن االستفادة من هذه النظرية يف تعليم النحو العريب  لناطقني بغري اللغة 
الذي يرجع إىل الوضع بقوانينه  ل التفريغيعلى مستوى التحلياالعتماد "النحو العريب لألجانب من خالل 

الذي يرجع إىل نظرية التبليغ و اإلفادة هلذا جيب التمييز و مستوى التحليل الداليل )القياس( كما مسّاه النحاة
أما إذا حصل التحديد فاللفظ إذا حّدد باللجوء إىل املعىن فالتحليل هو معنوي احلد اللفظي و احلد املعىنبني 

17"حتليل حنوي و داليل فهو و التفسري على اللفظ نفسه دون تدخل 

:عرب مستويات حمّددة منها و عليه فيكون حتليل النصوص و فهمها 

ا: مستوى الصفات املميزة  خمارج احلروف و صفا

أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص مرجع سابق15

حتقيق عيد السالم حممد هارون بريوت دار اجليلأليب بشر عمرو بن عثمان بن قنربالكتاب سيبويه 16

Hadj salahينظر 40ص4أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى تدريس اللغة العربية جملة اللسانيات العدد عبد الرحمن الحاج صالح 17

linguistique arabe et linguistique generale T2p 201

◌ُ رجلالرجلبالرجل
 ِ◌◌َ

الرجل العظيمرجلٌ 

210123
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ا الطويلة و القصرية اللغة العربية  يفعدد احلروف : مستوى احلروف  مع حركا

للكلمة مث الوزن و الصيغة  أي تلك القوالب اليت العناصر الدالة على مواد أصلية : مستوى الدوال 
املواد األصليةتتفرّع منها 

اسم و فعل و حرف: مستوى الكلم

اليت تدخل علة كل منها احلد اإلجرائي مع العالمات األمساء و األفعال: مستوى اللفظة 

»أبنية الكالم : مستوى البىن الرتكيبية  18

املبادئ اليت ببنت عليها النظرية اخلليلية احلديثة هذه النظرية اليت قد أهموهكذا نكون قد أشرنا إىل 
عليها النظريات األخرى و اليت لقت هلا صدى طلبهاتوفرت فيها معظم الشروط إن مل نقل كلها اليت تت

واهنماما كبريا يف الدرس اللساين احلديث

العم:استغالل النظرية الخليلية في كيفية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

:كتساب الملكة النحوية ا 1-

ها و ما خيص كيفية االستعمال هلذا الوضع ،هذه اينبغي التمييز بني ما يرجع إىل وضع اللغة و بن
احلقيقة اليت اكتشفها علماؤنا أمثال اخلليل و سيبويه و أتباعهم منذ القدمي ، عندما فرقوا بني اللفظ كدليل و 
ما يدل عليه وضعا ، فقد ميزوا بني ما يرجع إىل وضع اللغة و بناها و ما خيص كيفية استعمال هذا الوضع و 

، هذه هي احلقيقة اليت تسعى صناعة تعليم اللغات يف وقتنا احلايل إىل االستفادة منها ،  فاللغة عند هذه البىن 
أصحاب النظرية اخلليلية إمنا هي نظام من الدوال ، أي من أفعال و أمساء و تراكيب خيتار منها املتعلم ما 

راجع إىل القياس ، وهذا جمال خاص له قوانينه حيتاج إليه للتعبري عن أغراضه و بالتايل ينبغي التمييز بني ما هو
، وبني ما هو استعمال ، أي إجراء اللغة يف حال خطابية معينة و قوانيناالستعمال غري قوانني النحو و القياس 

فاللسان كما حيّدده ، و هذا ما جتاهله النحاة املتأخرون حينما خلطوا بني قوانني االستعمال و قوانني القياس 
وضوعة لغرض التبليغ و استعمال دلة املوضع و استعمال أي نظام من األ: ذ عبد الرمحن احلاج صاحل األستا

فاالستعمال الفعلي يف مجيع األحوال اخلطابية اليت تستلزمها احلياة اليومية هو الذي ،19"غعلي لواقع اخلطاب 

18 طریقة تعلیمالبنى التركیبیة في المدارس المتوسطة الجزائریة دبلوم الدراسات المعمذقة خولة طالب االلراھیمي 
1977الجزائر معھد اللغة العربیة 

ألساسي وإمكانیة استفادتھ في البحوث العلمیة الحدیثة مقالعبد الرحمن الحاج صالح تعلیم اللغة العربیة في ا 19
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ا ينبغي أن يكون املقياس األول و األساسي يف بناء كل منهج تعليمي ، و أسرار هذا استعمال ينبغي أن يلّم 
ا اللغوي  :20"و يرتتب على ذلك مايلي"املعلم الكما يلم 

النحوية بواسطة طرق حوارية لتحصيل امللكات : تعليم اللغة باملشافهة قبل أن يكون كتابة و حتريرا 
لدى املتعلمني

فاألول يقتضي  حرمة املقام وهي حال التعبري الرتتيلي أو اإلجاليل  و التعبري االسرتسايل"من خالل 
وفيها تظهر عناية املتكلم الشديدة مبا ينطق به من حروف 21"مسّاها اجلاحظ مبوضع االنقباض " طاب اليتاخل

لذا وجب االعتناء بالنحو و البالغة  وما خيتاره من ألفاظ وتراكيب حىت يبلغ فرط التصحيح إىل اللحن اجللي
ا و للغة ة فالنحو كما يوقول األستاذ  هو كهيكل معا يف العملية التعليمي وبنيتها فالرتكيو على بذلك فهو صور

يف تفريغ الفروع من يتم عن طريق إحكام املتعّلم التصّرف يف خمتلف البىن اللغوية اكتساب امللكة النحوية 
أّما التعبري االسرتسايل، فيقتضي   مواضع األنس كخطاب األبناء و معينةاألصول وذلك على شكل أمناط

حّد تصريح األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل أنه "الزوجة يف املنزل و األصدقاء وممراعاة التعبريات االجتماعية  
ت تكتسب التعبري العفوي غري املتكلف قد وجد بالفعل يف املخاطبات بني فصحاء العرب يف الزمان الذي كان

امللكة بالسليقة أي بدون تلقني معّلم استخدام مناهجه يف كيفية األداء الصويت  ضمن اخلطابات الرمسية ، و 
حىت ترّسخ امللكة مع  الرتكيز على تعليم املفردات 22"من االنغماس اللغوي يف التخاطب باللغة " توفري جو

واالهتمام حباجيات املتعلم للغة 

مشافهة فبل أن يكون كتابة و حتريرا معىن ذلك أن الكالم املنطوق هو األصل " فاستعمال  اللغة هو
ا  أما لغة التحرير ففرع عليه ، و بالتايل املسموع هو الذي يرجع إليه املتعلم للغة غري الناطق 

:اكتساب المتعّلم الملكة التبليغية 2- 

ن حاج صاحل، عبد الرزاق دوراري، مدخل إىل النحو التفريعي التحويلي من خالل كتاب تشومسكي، البىن الرتكيبية، مذكرة ماجستري، من إشراف عبد الرمحا20
1984جامعة اجلزائر، 

.2، ط1979الكتاب اللبناين، للطباعة والنشر،بريوت، عبد الرمحن ابن خلدون، املقدمة، دار 21

ينظر حممود أبو السيد، تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية، تونس 45د عبد الرمحن احلاج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية مرجع سابق ص ُ 22

. 1996منظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ، 
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اللغة اليت تليب حاجيات املتعلم و متطلباته النظرية اخلليلية احلديثة يركزون على أمهية تدريسأنجند 
فتعلم اللغة البد أن يستجيب ملا حيتاج إليه املتعلم للتعبري عن كل ما خيتلج يف نفسه و ما "  يف حياته اليومية 

يبدو يف ذهنه و ما يكنه من غرض ، فاللغة وضعت للتبليغ و االتصال قبل كل شيء ، فإذا مل يفهم ذلك 
ا و لنفسها ، أي كنماذج لألساليب اجلميلة ، املعلم و قصد تع ليم األساليب اليت جيدها يف النصوص يف ذا

ا املتكلم عند استعماله الفعلي للغة يف خمتلف األحوال  دون مراعاة االحتياجات التعبريية احلقيقية اليت يشعر 
األساس بل مجد بذلك استعمال اللغة اليت تثريها احلياة اليومية فإنه يكون بذلك أخطأ الغرض من 19"اخلطابية

اللغة األدبية تعلمنيالعربية و قصره عل اجلانب األديب اجلمايل ليس غري و عليه فإذا اقتصر املعلم على تلقني امل
ا أي يرى األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل الراقية  إحداثهمأنّه استعمال مثّ استعمال مثّ استعمال الناطقني 

ىن و هذا عيف حال من اخلطاب تقتضي هذا امللفظا معينا خيضع لنظام معني لتأدية معىن أو غرض معّني 
ّد ناقصا عما تستلزمه العملية اخلطابية ، يفاالكتفاء بتعليم القواعد النحوية  و حّدها دون مراعاة 23"اللفظ

يف مهارة التصّرف يف بىن كمنتن احلاج صاحل ستاذ عبد الرمحعربية  ، فامللكة اللغوية عند األملتعلمي اللغة ال
هل اللغة أاللغة مبا تقتضيه حال احلديث، اي القدرة على التبليغ الفعال مبا تواضع عليه 

كشفت لنا مفاهيم النظرية اخلليلية أن اكتساب اللغة العربية و تعّلمها بصفة عاّمة و تعليمها للناطقني 
أي ملكة القدرة على التعبري السليم ، و القدرة على تبليغ كل " :واستعمالبغريها بصفة خاّصة متّيز بني وضع 

ا  وهذا قد اكتشفه علماء ,األعراض املمكنة يف أحوال خطابية معينة ، ولكل واحدة منها قوانني ختتص 
لى الغرب منذ عهد قريب جّدا ومن تبعات هذا التمّيز هو االهتمام بكلتا امللكتني و أال تطغى إحدامها ع

األخرى

وقد أثبت مبادئ النظرية أّن ملكة السالمة اللغوية للناطقني بغري اللغة العربية يبىن على حكم  
على "التصّرف يف مثل اللغة أي يف مثال اللفظة ومثل الرتاكيب وغريها و هذا التصّرف يكون بإكساب القدرة 

انة من خانات املثال مبحتوى من الوحدات  االنتقال من األصل إىل الفروع والعكس،و بالقدرة على ملء كل خ
24"اللغوية يقتضيه املثال نفسه

ـ فنأخذ مثال اللفظة فهي عبارة عن أصل تتفرّع عليه كل الفروع اليت تقتضيها اللفظة االمسية و الفعلية 
و هذا قد للغة،،و إحكام التصّرف فيها معناه اإلحكام يف التطبيق للمئات من القواعد بعد أن يتّم االكتساب 

يتم يف وقت قصري  بالنسبة للدرس النحوي العادي الذي ينطلق من القاعدة وتطبيقها أو العكس 

عبد الرحمن الحاج صالح اصالة البحوث اللغویة مقال  23

78د عبد الرمحن احلاج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية مرجع سابق ص 24
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ساب القدرة على التبليغ فسر النجاح فيه يكمن يف التصّرف يف البىن و املثل مبا يقتضيه املقام تأما إك
راض مع التصّرف يف حمتوى أو حال اخلطاب ، فاالنتقال من غرض إىل آخر وهذا يقتضي حصر هذه األغ

املُثل يضمن أيضا اكتساب هذه امللكة يف وقت أقصر بكثري من تطبيق قواعد النحو و البالغة 

:نستنج من الدراسة مايلي 

 حتقيق اهلوية العربية ومعاملها الـأصيلة  من خالل النظرية اخلليلية يف البحث العلمي اللغوي
للناطفني بغريهاخاّصة و عند متعّلمي اللغة العربية 

 و ماهي األلفاظ والعبارات اليت : العناية باملتعّلم و التفطن إىل حاجاته التعبريية اخلقيقية
ها على هذا املبدأ العام تبرمّ جهاو جيب أن تبىن املن. تستجيب هلذه احلاجات 

 إدراج يف املناهج األداء الصويت  كدرس مستقل ويعتمد يف ذلك على األوصاف العلمية
ملخارج احلروف والظواهر الصوتية العربية عامة كالوقف واإلدغام و غريمها و كذا على األداء 

النص القرآين يف الكتب 
 استعاب متعلم اللغة العربية جمموع القواعد اخلاصة باملستوى املستخف من التعبري الفصيح )

)الذي استمل يف التحاطب اليومي واملعامالت العادية ودّون العلماء

:النتائج التالية نصل إىل و قد  

 أّن  تطوير اللغة العربية يف مواكبة التطّور التكنولوجي و ترقيتها يف جمال نعليمها بصفها اللغة األم
نطلق اللغة العربية  من نظرية إذ تأو بصفها لغة أجنبية يستدعي إعادة النظر يف مناهجها احلديثة 

أصيلة مستمّدة من تراثنا القدمي   
ضبط الكتب املؤلفة واملبسطة  يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 التنسيق مع وزارة اإلعالم إلنتاج برنامج تلفازي متقن لتعليم اللغة العربية ألبنائها ولغري الناطقني

. ا يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة 

فيها لغة احلياة النابضة على أن جيمع فيها إعادة النظر يف حمتويات املناهج لتغدو وظيفية تستعمل
لتحسني امللكات اللغوية لدى متعّلم اللغة النغماس اللغوي بني األصالة واملعاصرة، مع جتسيد ا

العربية

: بالنظرية اخلليلية احلديثة أمهها اخلاّصةوقد توصلنا إىل بعض النتائج 
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دمغة  يستدعي تطبيقها يف املناهج التعليمية بشكل نظرية جتعل من اللغة ممارسة ال جمرد حشو لأل- 
.عام

ا تنطلق من القدمي لتواصل يف تطوير ما يستحق -  نظرية جتمع بني األصالة و املعاصرة ، حبيث أ
.التطوير و التغيري ليوافق العصر 

تقرة يف فهي نظرية قابلة للتجديد يف فروعها ، و إحداث تغيريات فيها ، إال أن جذورها تبقى مس- 
.أصوهلا اليت تعود إىل النظرية العربية القدمية 

ا . نظرية متزج بني الدراسات احلديثة بدءا من دراسات سوسري -  إىل التوليدية التحويلية ، باعتبار أ
.تتماشى يف الكثري من أبعادها مع خصائص اللغة العربية 

، فقد أجريت بعض التجارب هلذه النظرية هي نظرية ختدم كل اللغات أو على األقل ملعظم اللغات - 
ا  على بعض اللغات كالفرنسية و االجنليزية ، و أثبتت قابليتها للتطبيق على اللغات الطبيعية ، و هذا يعين أ

.حتتوي على مشولية التطبيق 

ا صاحلة للتطبيق يف ميدان التعليمات و اإلعالم اآليل و يف املعاجلة اآللية و أم-  راض كما ثبت أ
ا يف جمال األفكار احلديثة و جمارات . الكالم ، فهي نظرية تتوافق و متطلبات العصر  و منافسة قوية ملثيال

.العصر 

ا دون غريها من -  حتتوي على كثري من املصطلحات اليت حتمل مفاهيم و تصورات انفردت 
.النظريات 

نزل ، فوصلت إىل حد اجلمع بني املدرسة و نظرية جتعل من اللغة ممارسة يومية بني املدرسة و امل- 
تمع األسري يف اللغة ، و مل جتعل حشو  لألدمغة فتحفظ لوقت قصري مث يبحث املتعلم عما ميكنه من اا

. مواصلة تواصله مع غريه 

ا الدقيق   و  هذه النظرية اليت ال حيق لنا أن حنكم عليها بطريقة اعتباطية ما مل نستقرئ ميدا
اة بعدها التداويل ، ما مل نقرب النظرية من التخطيط و التوظيف ، و ال رمبا هذا ما جعل منها النظرية اليت مراع

اإلمجاع ، ى قتمل تتغري منذ ظهورها و مل تتطور ، و بقيت رهن اجتهادات أفراد مل يسمع هلم صوت ، فلم تل
ا اااللهم إال باستثناء بعض الندوات و  ملؤسسات الثقافية العربية و األجنبية ، بالرغم من للقاءات اليت تقوم 
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جل إظهارها ، و إبراز معاملها على أانه ال بد من بذل اجلهود و تكاثفها من طرف الباحثني و املسؤولني من 
.نطاق واسع 

و يف اخلتام نقول هل حيق لنا أن نتجاهل هذه البحوث و هذه النظريات واملدارس ، و هل -
أن جنزم بعدم وجود نظرية عربية أصيلة تصلح للمنظومة الرتبوية ؟ و هل من حقنا أن حنرمها من فرصة حيق لنا 

لفرض نفسها و إثبات وجودها و حتقيق أهدافها و تعزيز مكانة اللغة العربية بني باقي اللغات ؟ و هل سنبقى 
الواقع ليس نفسه ، و اإلمكانيات يف كل مرة نأيت بإصالحات جديدة تتظمنها نظريات غريبة و حنن نعلم أن 

ليست نفسها هي املتواجدة يف الدول  الغربية ؟ 

أهم المراجع  و المصادر المعتمدة
حممد علي النجار، دار الكتاب، مصر، القاهرة، : أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، تح.1

1957.

حتقيق عيد السالم حممد هارون الكتاب سيبويهبريوت دار اجليلأيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب.2

أمحد حساين، دراسة يف اللسانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن .3
2000عكنون، اجلزائر، 
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وزيع، أمحد ماهر البقري، النحو العريب شواهده ومقدماته، مؤسسة شهاب اجلامعة للطباعة والنشر والت.4

. 1988اإلسكندرية، 

أمحد شامية، واقع الصرف العريب واقع تعليمه يف املرحلة الثانوية من املدرسة اجلزائرية، مؤسسة كنوز .5

2010للحكمة والنشر، ط

أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، حسب منهج منت األلفية إلبن مالك، دار الكتب .6

)ط.د(العامة، بريوت، 

.ط، دار احلديث، القاهرة.حممد حممد تامر، د. ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحاجلوهري.7

.2008توايت بن توايت، حماضرات يف أصول النحو، دار الوعي للنشر والتوزيع، اجلزائر، .8

ا حىت القرن العشرين، تر.9 بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة : جورج مونان، تاريخ علم اللغة منذ نشأ

.1972ق، دمش

حسن شحاتة، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم يف الوطن العريب، مكتبة دار العربية للكتاب، .10

.1421القاهرة، 

سعدون حممود الساموك، وهدى علي جواد الشمري، منهاج اللغة العربية و طرق تدريسها، .11

. 2005، 1.عمان، ط- دار وائل للنشر، األردن

املوجز يف أساليب تدريس اللغة العربية، املؤسسة القومية للرتبية، مسيح مغلى، ومجال عابدين، .12

1976عمان، 

صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار اهلومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، .13
2009، 4ط

.1966عباس حسن، اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، دار املعارف، القاهرة، .14
22007اج حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  اجلزائر موفم للنشر جعبد الرمحن احل.15
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12007حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  اجلزائر موفم للنشر ج

العالج 10، العدد 1996النظرية اخلليلية احلديثة ، جملة اللغة و األدب ، اجلزائر 
.غري منشور اآليل لنصوص اللغوية و النظرية اللغوية ، مقال 

تعليم اللغة العربية يف األساسي وإمكانية استفادته يف البحوث العلمية احلديثة مقال

اصالة البحوث اللغوية  مقال

ص 4أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى تدريس اللغة العربية جملة اللسانيات العدد 

، 1979والنشر،بريوت، عبد الرمحن ابن خلدون، املقدمة، دار الكتاب اللبناين، للطباعة .16

.2ط

عبد الرزاق دوراري، مدخل إىل النحو التفريعي التحويلي من خالل كتاب تشومسكي، البىن .17

.1984الرتكيبية، مذكرة ماجستري، من أشرف عبد الرمحان حاج صاحل، جامعة اجلزائر، 

ا.18 اإلسالمية مناهجه وأساليبه، املنظمة : رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني 

1989للرتبية والعلوم والثقافة، تونيس، الرباط، 

املقاربة " العربية يف التعليم يف ظل املستجدات ةنصرية زيد املال، إصالح منهاج اللغ.19

لس األعلى للغة "بالكفاءات أمنوذجا ، اللغة العربية بني التهجني والعالج األسباب والعالج، ا

.2010العربية، اجلزائر، 

:املراجع األجنبية 

Hadj salah linguistique arabe et linguistique generale T2

Henri Bessa et Reny porquier Grammaire  rt didactique des langues LAL Hatier Pris juillet
1984
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.للناطقين بغيرها التخطيط اللغوي السديد لتعليم اللغة العربية 

.)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف (يوسف بن نافلــــــــــة /د

: الملّخص

ا تتناول هذه الورقة البحثية  احلديث عن  ذلك أّن االسرتاتيجيات الوافية يف تعليم اللغة العربية  لغري الناطقني 
،والرتاكيب أن يتحصل املتعّلم على رصيد وافر  من األلفاظ من املقاصد و األهداف والغايات لتعليم اللغة العربية 

كذا مستجدات احلياة العصرية ,،واألساليب اللغوية الفصيحة  حبيث يتمكن من تفهم  الرتاث اإلسالمي 
يكتسب قدرة  لغوية تساعده على فقه األحداث اللغوية  اليت ،إضافة إىل أن املتعّلم،ومواكبة التقانات اجلديدة 

متكنه  من إنتاج  خطاب لغوي يّتسم  بالطالقة  ،واجلودة  ،واإلتقان  ،والدقة يتعرض هلا  ،مث حتليلها  ،وتقوميها  ـو 
كة فهم اللغة مل: رية وهي الضرو ،وأن يتمكن التعّلم أيضا  من حتصيل املهارات  اللغوية  األساسية ،وامللكات .

خطابه  اللغوي ال بّد أن يتطابق  مع عناصر  اللغة إضافة إىل أّن .،والقراءة ،والكتابة ،الكالم الستماع ،و ،وا
.وابط إعرابية وضداللة ،،مفردات ،وتراكيب أصوات،والعربية الفصيحة  من

: المقّدمة 

أّن اللسانيات التعليمية يقصد به علم يهتم بطرق تعليم ختصاص معشر أهل االلدىمتعارف عليه ومما ه
تمع اللغات وتقنياته  ،وأشكال  تنظيم  موقف التعّلم  ا على الفرد ،وا اليت  خيضع هلا املتعّلم ،ومراعاة  انعكاسا

لنتائج  الوجدان  ،وتوجيه  الروابط  االجتماعية ،ومن غري إمهالمن حيث  تنمية القدرات  العقلية  ،وتعزيز 
.ذلك التعّلم  على املستوى احلسي احلركي للفرد  املتعّلم

أي وضع )  علم(هذه  األخرية  مشتقة  من يف اللغة العربية  هو مصدر لكلمة تعليم  ،و )  تعليمية(ومصطلح 
،ويغين  عن إحضاره إىل مرآة  العني  فيكون عالمة  أو مسة  من السمات  لتدّل على الشيء  حىت ينوب عنه

.ذلك أسهل ،وأخّف ،وأقرب من  تكّلف إحضاره 

:والتعّلم مفاهيم أساسية مرتبطة بالتعليم 

: مفهوم التعليم- 1

:التعريف اآليتLegendreللوجوندر ) قاموس الرتبية(لقد جاء يف
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دف التعّلم ،وهو جمموع األفعال التواصلية  ،والقرارات املتخذة  عن وعي من قبل  " التعليم سريورة تواصلية 
1.أشخاص متفاعلني  يف سياق وضعية  بيداغوجية شخص أو جمموعة 

ديل السريورة  اليت يتم  من خالهلا تع(: فقد عّرف التعليم  بقولهDe  Landsheereأما بالنسبة لدوالنشري 
دف جعلهم  قادرين  على  تعّلم  إنتاج سلوكات  حمّددة  وفق شروط  البيئة  اخلاصة  بفرد أو جمموعة  أفراد ،

2.)خاصة  ، أو  االستجابة  بشكل مالئم  لوضعيات خاصـــــــــــــة

:له معنيان ) التعليم (إىب أّن مصطلح ) Scheffler(ويشري  شيفلري 

وى تعليمي  للتالميذ دون أن يكون متأكدا  من جناح  تمدارس حياول تعليم  حم:النوايا تعليم من حيث :األول 
فاملدّرس يف هذه  احلالة  تكون  لديه  نية أو مهمة  تتمثل يف تعليم  شيء ما .أو هذا املشروع العملية  ه هذ

دف النجـــــــــــاح  :الثاين ..حقق إالّ يف سياق مدرسي  ويف إطار مقّرر تعليميللتلميذ ،واليت ال ميكن أن تت تعليم 
3)حمتوى تعليمي للتالميذ ) بسبة من النجاح (مدرس يعلم :،مما يؤدي إىل حسن األداء 

:اآليت ا سبق يّتضح مم

إطار  وضعية  أو فعل  تواصلي  ناتج  عن تفاعالت  بني شخصني  أو أّن  التعليم سريورة  ال تتحقق إالّ يف- 
.أكثر 

فقط على نقل  املعلومات  ،بل  فالتعليم فعل  مقصود ،ال يقتصر) التعّلم (و) التعليم  (عالقة وثيقة  بني هناك - 
.،وتسهيل ،وحتقيق عملية التعّلم يهتم أيضا  بتنظيم 

نشاط  التعليم  يؤدي إالّ أنه إذا كان جمموعة من البيداغوجيني يربطون  بقوة بني التعليم ،والتعّلم  ،ويرون أنّ 
حتما   إىل التعّلم ،فالبعض اآلخر يرى أنه من الصعب القول أو التأكيد على أّن التعليم  هو شرط ضروري 

4.للتعّلم 

1 -Legendre R..dictionnaire actuel de l’education ‘gurin’montréal ‘1993’p507.
2 -DE LANDSHEERE  G .Dictionnaire de l’evaluation  et de la recherche en education .puf .paris.1970.p99.
3 -CHEVALLARDY.La transposition didactique .la pensée  sauvage . Grenoble .1989.p39.

29-28الجامع في دیدكتیك اللغة العربیة،عبد الرحمن التومي ،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ،ص: ینظر - 4
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:ما يأيت) علم النفس وعلوم الرتبية فّصل يف املعجم املُ (جاء يف و 

.أظهر  العلم  واجلميع الشيء عّلموه : تعامل فالن

مبعىن  اعلم ،يتعدى  إىل مفعولني  ،واألكثر وقوعه على أّن ) :بصيغة  األمر(وتعّلم . أتقنه  ،وعرفه:وتعّلم األمر
.وصلتها  

ما حواه  بطن الفلك  ،وكّل صنف من أصناف اخللق  كعامل  احليوان  ،وعامل النبات  اخللق كّله ،وقيل  كلّ : العامل
.عوامل وعاملون)  مجع(

قلب من حيّب ،واملعرفة ،وقيل العلم  يقال دراك الشيء  حبقيقته  ،واليقني  ،ونور يقذفه اهللا تعاىل يفإ: العلم 
.ته  إلدراك  الكلي ،واملركب ،واملعرفة  تقال إلدراك  اجلزئي أو البسيط  ومن هنا  يقال عرفت  اهللا دون علم

وهو مرهون  بالكيفية  .التعّلم  هو  تغري  يف السلوك مكتسب باملمارسة : أي يف علوم الرتبيةأما يف االصطالح 
ا  املتعّلم  املعلومات اليت ا  ،وخيزن هذه  اليت ينظم   ا  ،ويهيكل  يتحّصل  عليها  ،وبالكيفية  اليت يفسر  

التمرين والتدريب ،يعين بواسطة  التكرار املعلومات  ،وهو يتم  بواسطة  املمارسة  ،والتجريب  ،وبواسطة 
ينقل  إثرها  إىل فالتجربة  املعيشة  تدخل  يف الذاكرة  ،مث.يرتكان  آثارا على مستوى  الذات تجربة  اللذين ل،وا

5.أفعال  أخرى  ،وإىل  وضعيات  أخرى 

: حمتوى التعليم - 2

:تعليمي ،وميكن تعريف هذا  األخري باعتباره ليم   يتطّلب احلديث عن احملتوى الإّن احلديث عن التع

.)جمموعة من الوضعيات  املرتاتبة املعّدة من قبل املدّرس لبلوغ هدف تعلمي حمدد سلفا (

ميكنه  وحده  بلورة  حمتويات  التعليم  فمحتوى التعليم من خالل هذا التعريف  يعود حصريا  إىل املدرس الذي 
اعتمادا على معطيات البحث الديدكتيكي ،و عقلنة التقنيات  التعليمية ،املقرتحــــــة من لدن اخلرباء وأهل 

.االختصاص 

محمد /عبد القادر لورسي،د* ،د) إنجلیزي–فرنسي -عربي:المصطلحات األساسیة  (المعجم الُمفّصل ف یعلم النفس وعلوم  التربیة : ینظر -5
.70-69جزائر،صزوقاي دار جسور للنشر والتوزیع ،ال
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موعة  من : ( ) Scheffler(وحسب شيفلري  احملتوى  التعليمي  باعتباره  معرفة  قابلة  للتدريس  ،خيضع 
مكانة  مناسبة  من بني  املواضيع  التعليمية  ،فالعملية  اليت مبوجبها  ال الحتالل جتعله مؤهّ اليت التحوالت

6.تتحول معرفة  قابلة  للتدريس لتصبح  معرفة  مدرسة  ،تسمى نقال ديدكتيكيا

:املادة التعليمية  أو املادة الدراسية- 3

ا من قبيل  ) مادة (مصطلح غذ كثريا  ما يقع يف امليدان التعليمي االلتباس  بني  ومصطلحات  أخرى  ملحقة  
.وغريمها )  حمتوى(،و) مكّون (

ا A.chervelويعّرف شريفيل  :املادة الدراسية  بأ

دف لتنمية  العقل  ،ومنحه قواعد  ،وطرائق صارم(  ة  لتناول  ميادين  معينة   حمتويات  ذات  طبيعة  خاصة  
مييزها  يف السياق نفسه  مبجموعة من املعارف املعدة  بكيفية   تصبح  قابلة  فهو ) كم الفكر  ،واملعرفة  ،والفّن 

.دة  ،وبراملج معدة  سلفا ،ومقاطع موحدة  للتعلم  ،ونظام تقوميي وطينللتعليم ،الشيء الذي يتطّلب معارف حمدّ 

عليمية  عبارة  عن جمموعة من املعارف ،والكفايات  ،والقدرات  املادة االت:( أّن ) Perrenoud(ويوّضح برينو
:فهي اجلسدية  ،أو الفكرية ،والسلوكات  ،والقيم ،والقوانني ،واملمارسات  ،واالستعدادات 

.متنح نوعا من االنسجــــــــــــام العقلي ،والديدكتيكي - 

.و االكتساب ،والتقومي ،واإلشهاد يف إطار  مدرسي أو جامعي تدريس ،وضوعا  للن متستحق أن تكو - 

موعة من املعارف ،والكفايات  ،واملواقف -  ،والقيم ،والقوانني ،واملمارسات تكون  نتاج نقل ديدكتيكي  
تمع بشكل عام ،أو يف بعض األوساط االجتماعي .أو املهنية ة السائدة  يف ا

:نستنتجها من خالل  املادة  التعليمية  فتتمثل فيما يأيتأما املعايري اليت 

وهلا  هلا النظام  االجتماعيخيالدراسية  هلا  وجود  مؤسسايت  داائم  إىل حّد ما  ،بالنظر  إىل القيمة  اليت املادة - 
.واجتماعيا،يف تكوين  األجيال املستقبلية  ،واالعرتاف الذي  حتظى  به  تارخييا 

.31-30مفاھیم ،منھجیات ،ومقاربات بیداغوجیة ،عبد الرحمن التومي،ص:الجامع في دیدكتیك اللغة العربیة :ینظر- 6
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ا  للعامل  -  املادة الدراسية  هلا متثيلية ثقافية  ،ومنفعة  اجتماعية  أو مهنية  ،وميكن  متييزها  من خالل  نظر
تتيحه  للمتعلمني  من اكتساب املعارف ،وتنمية  الكفايات  ،وما ) املاضي واحلاضر ،واملستقبل(بأبعاده  املختلفة 

م  الشخصية  واالجتماعية  .تبعا  حلاجا

مبحتويات ،وبرامج واضحة ،وتدبري زمين ،وكتب مدرسية تتطور بشكل مستمر ،ومبراقبة تميز  املادة  الدراسية ت- 
.إطار مدرسي أو جامعيإشهاد يفو تربوية  تضمن  حسن تطبيقها ،وبأشكال تقومي  ،

تبعا ون معّدة كا،و تتنظيم املادة املدرسية يف شكل مكونات  تعليمية  تتميز كّل واحدة منها مبحتوى خاص- 
7.ملستوى املتعلمني  ،ومن أجل التعليم

: مفهوم التعّلم - 4

لقد تباينت التعاريف حول مفهوم التعلم حبسب املدارس السيكولوجية ،واحلقول العلمية املختلفة كالعلوم  
تم  مبراقبة الفعل  ،وحّل املشكالت ،والتحفيز  ،وخصوصا علم النفس  املعريف ،والوراثياإلنسانية  ،والعلوم اليت 

االجتماعية  اليت تعين بدراسة  الكيفية  اليت  من خالهلا  تؤثر األطر االجتماعية  للتفكري على السلوكات  الفردية 
تم  ب،ومن هذه العلوم علم النفس االجتماعي  ،والثقايف ، إبستمولوجيا املادة الدراسية  وعلوم الرتبية اليت  

جد متقدمة  حول كيفية أشغال والديدكتيك  بشقيها العام  ،واخلاص ،وعلم  الدماغ الذي أتى مبعارف علمية 
م وكّل هذه املدارس  ،واحلقول حاولت  أن تتحدد تعريفا  إجرائيا للتعلّ .. اجلهاز العصيب أثناء  عملية التعّلم 

ا ملقاربة ظاهرة التعلّـــــــــــم 8.يطابق األسس ،واملبادئ ،والقوانني السيكومعرفية اليت اعتمد

: النشاط التعّلمي - 5

عادة  هو كّل وضعية  خيططها  املدّرس  ،ويوجهها للمتعّلم  ملساعدته  على حتقيق هدف تعلمي ،وتتضمن 
.مهمة  أو أكثر يطالب املتعّلم بإجنازها 

وعة من الشروط  :كّل نشاط تعلمي البّد خيضع 

.32-31ینظر  الجامـــــع  في دیدكتیك اللغة العربیة ،عبد الرحمن التومي،ص- 7

.33ینظر المصدر نفســــــــھ ص - 8
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.أن يكون حمفزا على التعّلم - 

.أن يراعى سّن املتعّلم ،ومستوى منوه - 

) .الوظيفية(أن يكون ذا جدوى - 

.املهمة  أو املهام املطلوبةأن يتيح  استحضار  املكتسبات الضرورية إلجنــــــــــاز - 

.لذايت للمعرفةأن يتيح للمتعّلم الستكشاف ا- 

.متعددة  للفهم  ،ويصل به  استنتاج للمعلومات األساسية أن يتيح  له استعمال اسرتاتيجيات - 

...)اللمسيةالسمعية ،والبصرية ،و (أن يكون مرنا  ،حبيث يتضمن عناصر تستجيب ملختلف أساليب التعّلم - 

واإليقاعات التعلمية ) ،ويف جمموعات ،ومجاعي عمل فردي (أن يتيح إمكانية تنويع أمشال العمل والتفاعالت - 
9...)املتعلم فاعل أساسي ،مالحظ،مستقبل إجيايب ،حماور ،مفاوض(دوار ،واأل

:اسرتاتيجيات التعّلم - 6

سلوكيات (للمالحظة جمموع األفعال  ،والوسائل القابلة  ،وغري  القابلة ( حتيل االسرتاتيجيات حسب بعضهم إىل
.اليت يوظفها شخص لتحقيق هدف معني ،ويعدهلا تبعا  ملتغريات وضعية م) ،تكتيكات،أفكار ،تقنيات 

كن  تعريفها  كذلك  باعتبارها  شبكة  مركبة  من األفكار ،والتجارب ،والتوقعات  ،واألهداف ،واخلربات  ومي
دف حمّدد  .اليت توظف إلجناز  أفعال مؤّطرة  

ا  ...) طرائق ،إجراءات ،تقنيات(التعلمات تشري االسرتاتيجيات إىل أفعال ووسائل حمددة  ويف جمال يقوم  
،متعة ،وفاعلية ،وجتعله متعلما مستقال ،وقادرا على  توظيف ما سهل  وأسرع ،وأكثرأاملتعّلم  جلعل عملية  التعّلم  
.تعلمه  يف خمتلف الوضعيات

م هم الذين يوظفون  اسرتاتيجيات  وقد أشار جمموعة  من الباحثني   إىل أّن املتعلمني الذين يتفوقون  يف تعلما
ات يكتسبون  الذين  يستعملون  هذه االسرتاتيجيتعّلم  فعالة إلجناز  خمتلف األنشطة املقرتحة  ،كما أّن املتعلمني

.سرعة يف اإلجناز  ،واستقاللية يف األداء  أكثر من غريهم 

.35اللغة العربیة ،عبد الرحمن التومي ،صالجامع في دیدكتیك  "ینظر - 9
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س  مطالب  بتنويع  مداخل التعّلم  ،وأساليبه  ملنح مجيع املتعلمني فرص اكتساب  اسرتاتيجيات  وعليه فإّن املدرّ 
: اآليت،وإدماجها ،وتوظيفها تبعا  ملتغريات  التعّلم  مما يتطّلبُ املعارف تسهل عليهم  بناء املفاهيم ،و 

.يواجهها املتعلمونتنظيم اسرتاتيجيات  التعّلم ،وتكييفها مع خصوصيات الوضعيات اليت -

مية حقيقية ،تبعا حلاجات املتعلمني تيجيات بشكل صريح ،ومتدرج يف سياق وضعيات  تعلّ تدريس االسرتا-
م  الذهنية ،واملعرفية ،وإيقاعات تعلمهم من جهة ،وخلصوصية املادة الدراسية من  .هة أخرىج،وقدرا

عّلم  خالل  عمليات  التعّلم  ،ومساعدته على تطويرها التعّرف على االسرتاتيجيات  اليت يستعملها  كّل مت-
10.ها ،أو تعديلها ئ،وإغنا

:أساليب التعّلم- 7

التعليمية ،والرتبوية  ،والنفسية  إىل أّن لكّل فرد  طريقته اخلاصة  لقد أشارت العديد من األحباث والدراسات 
:ما يعرف بأسلوب  التعّلم  ،ويقصد  به الكتساب  التعلمات  ،وتنظيمها  ،هذا

البيداغوجية ،وميكن  أن تلك  اخلاصية  الفردية اليت متيز  الشخص  ف يتعلمه ،وتفكريه  ،وتفاعله  مع الوضعية(
أو حاجة  كبرية  إىل ترتجم من خالل توّجه حنو األشخاص أو املهام  ،عرب  قدرات  حسية  مسعية  أو بصرية  

....ميل للعمل بشكل فردي  أو ضمن  جمموعة اخل،أوتأطري  خارجي  

فأساليب التعّلم  بشكل  عام  هي أمناط  فردية تساعد  الشخص  على التعّلم  بشكل أفضل  وقد تبّني  أّن 
ختتلف الناس  يفضلون  أسلوبا  معينا  يتفاعلون  به  مع املعلومات  ،وهناك  عدة  مناذج  ألساليب التعّلممعظم 

.عدد وطبيعة  األمناط  اليت يفضلها األفراد يف تعلمهممن حيث

التجربة هي  مصدر التعّلم  ،والتنمية  ،ويعرف :أّن )  التعّلم التجرييب(يف كتابه  D.Kolbويرى دافيد كولب 
وقد بىن .التعلم التعّلم بأنه  الطريقة اليت يستخدمها املتعّلم  يف إدراك  ومعاجلة  املعلومات  أثناء  عملية أسلوب

:منوذجا  لتفسري عملية التعلم  يقوم  على أربعــــــــــة أمنــــــــــــــــاط

رد،والتجريب  الفعال  ،وانطالقا من هذه األمناط حّدد أربعة  اخلربة احلسية ،واملالحظة  التأملية ،والتفكري ا
:التعّلم الفعالأساليب  للتعّلم  ،وأّكد على ضرورة إدماجها  يف عملية  

37-36ینظر الجامع في دیدكتیك اللغة العربیة ،ص- 10
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،واخلربات ومييل أصحاب هذا األسلوب   حنو  التعّلم  عن طريق التجارب امللموسة : األسلوب التباعدي- 
احلسية  ،واملشاهد التأملية  ،ورؤية املواقف ،واألشياء من زوايا عديدة  ،كما يتميزون  بالتفكري  اإلبداعي 

.،واملشاركة  الوجدانية الفعالة مع اآلخرين 

ردة ،ويفضلون الدروس النظرية : األسلوب االستيعابي-  ويتميز أصحاب هذا األسلوب باستخدام املفاهيم ا
.االستقرائي ،والتعّلم عن طريق  االستدالل 

ردة  ،واملنطق االستنتاجي : األسلوب التجميعي-  ويتميز أصحاب هذا األسلوب  باستخدام املفاهيم  ا
.شاريع ،واألنشطة اليت تتطلب تدبريا ذاتياالعمل بامل،ومييلون حنو 

باستخدام  التجارب  امللموسة  ،واملناولة ،والفعل سلوب ويتميز  أصحاب هذا األ: التكيفياألسلوب- 
االت  الفنية  ،والعملية  .،ومييلون  إىل دراسة  ا

:وتصّنف أساليب  التعّلم  إىل ثالثة

مييل أصحاب هذا األسلوب  إىل التعّلم عن طريق حاسة البصر وذلك باستخدام : أسلوب التعّلم البصري- 1
هر،الصور ،وشرائح العرض  ،والرسوم  اخل...املبيانية ،واخلرائط  ،واجلداول،واخلطاطات  ،وا

الشروحات : يتعلم أصحاب  هذا األسلوب بتوظيف الوسائل السمعية  مثل : أسلوب التعّلم السمعي- 2
...واألشرطة املسجلة اخلالشفوية،ووضعيات  االستماع  ،واحملاضرات  ،واملناقشات ،،والنصوص 

يفضل أصحاب هذا األسلوب التعّلم  عن  طريق احلركة ،واملمارسة اليدوية ،وذلك :أسلوب التعّلم احلركي - 3
ة ،واملشاريع العلمية على  أنشطة تركز  على اللعب ،وحماكاة  األدوار  ،واللمس ،والتجارب امللموسباالعتماد 

11...،والرسم اخل،واخلرجات الدراسية 

:تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

أو أكثر  وعلى رأسها  كثريا من  العرب  يتقنون  لغة أجنبية أّن   املتعارف عليه  حسب حممود سليمان ياقوت من 
ا ز اللغة اإلجنلي خمتلفة  يعملون يف البالد العربية يف كبرية من جنسياتقراءة وكتابة  ،وهناك طائفةية  اليت يتقنو

ا تساعدهم  على إتقان مهنتهم  ،والتميز فيها  املؤسسات  املختلفة  ،وحياول بعضهم  تعّلم  اللغة العربية  أل

.38-37الجامع في دیدكتیك اللغة العربیة،عبد الرحمن التومي،ص:ینظر - 11
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على األقل  حىت  يتمكن  من كتابة  مقال ،وحيتاج  ًمن يتعّلم اللغة العربية  من غري أبنائها إىل ثالث سنوات 
صل معه  بشكل  جيد ،وقد  أشار  موجز ،وإجراء  نقاش  ،أو  الدخول يف حوار  مع  شخص  غري عريب  ،والتوا

كثريون  إىل صعوبة  قواعد  الّنحو والّصرف ،بل  إّن أبنائها  يعانون  كثريا  حىت  يتمكنوا من استيعاب تلك 
.تابة  احلركات  فوق احلروفالقواعد  ،وكذلك  ك

وهناك يف اعتقاده عدة  أسباب  جتعل األجانب من الشباب،وغريهم  ممن يعيشون  يف البالد العربية  ،يقبل  على 
:دراسة لغة الضاد ،ومن أمهها ما يأيت 

ا- 1 لغة  الدين  اللغة العربية   مجيلة ،ومميزة  ،وتعّد أعرق اللغات  املستخدمة على  وجه  األرض  ،كما  أ
إلىأّن اإلسالمي ،وهي الوسيلة  األساسية  يف تعّلم مبادئ هذا  الدين  احلنيف ،وقد ذهب كثري  من الشباب

الدين اإلسالمي دين  يدعو إىل  احملّبة  ،والتعايش  السلمي  ،ويشّجع  على تلقي العلم  ،وتقوية  الروابط 
.االجتماعية 

.لغة  العربية  إىل العمل يف منطقة الشرق األوسط مستقبال ،وبعد إتقان الالسعي - 2

شرق األوسط ،ألّن ما يقال يف وسائل  اإلعالم  ،ليس صحيحا  فضال منطقة  العرفـــــــــة حقيقة  ما جيري يف م- 3
.تلك الوسائل هدفها  تشويه مسعة تلك املنطقةعن أن الصورة املوجودة يف

م إىل األجانب ،وقد أشار  بعض الشباب إىل أّن نظرته - 4 تعرُّف ثقافات  املنطقة العربية ،وأفكار العرب ،ونظر
يني  ،بل على متخلفني  ،وال إرهاب-كما يشاع يف الغرب–، فهم ليسوا إىل العرب تغريت بعد أن اقرتب منهم 

.بري  يف تاريخ  احلضارة  اإلسالمية درجة  عالية  من الثقافة  ،واالنفتاح  ،وكان  هلم  دور ك

العيش  يف بلد عريب  حيتم  على غري العريب  التعّرف إىل ثقافته  ،وعاداته ،والطريق  إىل ذلك  هو تعّلم  اللغة  - 5
.عّد نقطة  انطالق  إىل أي معلومة اليت ت

.تعّلم  العربية  لغة الزواجالزواج من رجل  عريب  ،والرغبة  يف فهم  لغة القرآن الكرمي  حيفزان  على- 6

مشاركــــــــــــة األجانب  يف العمل التطوعي  مع العرب يدفعهم  إىل تعلم  العربية ،فضال  عن أّن كثريا من - 7
.هلم أصدقاء من  لبنان ،ومصر ،واجلزائر ،واملغرب ،وتونس ،واإلمارات العربية املتحدة األجانب
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ه املتعلمون  للغة العربية تعّدد اللهجات  ،هناك الكثري من األجانب الذين  جهوعلى الرغم من أّن أصعب ما يوا
لذلك  جند  ه والعربية  منذ وقت  بعيد  ،جييدون  الّلهجة  احمللّية  للبلد  الذي يعيشون  فييعيشون  يف البالد

جييد  ما يتفرع عن إّن بعضهم ن جيسد  اللهجة املصرية  أو  اللهجة  اخلليجية  ،أو اللهجة  الشامية ، بل  مَ 
) معهد جوته ( يعمل يف) شتت بيرت بي(العامية األم  من هلجات ،وقد كان  هناك أستاذ  أملاين  امسه 

مصرية  ،وجتاوز ذلك إىل  إجادة  هلجات  الصيادين باإلسكندرية ،وكان هذا األستاذ  جييد عدة هلجات حملية  
.ملختلفة،والنجارين  ،والباعة  يف األسواق ا

معهد اللغة  العربية (وهناك كتب كثرية عن تعليم اللغة العربية  لألجانب ،ومن بينها الكتاب الذي أصدره 
ال تعليم جميف جامعة أّم  القرى باململكة العربية السعودية ،وهو من أهم الكتب اليت صدرت يف)للناطقني بغريها 

،وهي أن يضع  بني  العربية  للناطقني  بغريها  ،بل هو أمهها على اإلطالق  ،ألنه جعل  له غاية  واضحة اللغة 
ا  على تنمية  املهارات  اللغوية  املختلفة  من الكالم ،والفهم ،والقراءة ،والكتابة  يدي الطالب مادة  يستعني  

:للمحتوى حبيث يكونووسيلة  الكتاب للوصول إىل هذه الغاية اختيار مقصود .

.منسجما مع العربية الفصحى  احلديثة  املستعملة  يف األدب  املعاصر  ووسائل  اإلعالم - 1

.مرتبطا باملواقف االجتماعية  احلاضرة ،والعناصر التارخيية اليت يشمل  عليها الرتاث - 2

.لثقافة  العربية  واإلسالمية كاشفا  عن القيم  النبيلة  ،واملبادئ  الرفيعة  اليت  تشمل عليها ا- 3

.حبيث  تُعدُّ  قائمة  مكة  اليت ّمت إعدادها قبل  ذلك رفيقا أميناخمتارا للشائع من املفردات  - 4

ذه اخلصائص مربزا للخصائص  املميزة لرتاكيب - 5 .اجلملة العربية ،وارتباط معىن الرتكيب  ثباتا أو  تغريا  

نوع منها شحذ قدرة  خاصة  من القدرات  الكامنة  اليت يُقصد بكلّ املتنوعة  اليتمشتمال على التدريبات - 6
.يتكون من جمموعها استعداد الطالب للتعّلم والكتساب اللغة

12.يف هذا الدرس حمتويا  يف كّل درس على املفردات  اجلديدة اليت استعملت يف الكتاب ألول مرة  بورودها - 7

.وما بھا251،صمحمود سلیمان یاقوت ،دار البشیر اإلمارات/ اللغة العربیة بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم الجدید ،د:ینظر- 12
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"لغتــــــــــــــي"برنامج 

مجعية (وقد اهتمت  بعض  مجعيات  النفع  العام بتنظيم  برامج لتعليم  اللغة العربية للناطقني  بغريها ،ومنها 
الستقطاب طائفة  من اجلاليات  األجنبية  امقيمة  على)لغيت (إلمارة ُديب  اليت نظمت برنامج )النهضة النسائية

.شاركت  طائفة  من السيدات  اليابانيات يف الربنامجاملتحدة ، وقد عربية أرض  اإلمارات  ال

ألن املتدربات  اكتسنب  حنو وقد ساعد  الربنامج  بعض  املنتسبات  على االتصال  يف  شؤون  احلياة  بالعربية 
حلياة  املتعلمة  ،وراعى  املنهج  أن تكون  اوفردة  خمتارة  على حاجات  املتعلمات  األساسية  يف112

املتدربة  ،وفهمها ،وضرورية  تتوافق مع حاجة  املتعلمة  ،وعرضها  عرضا متدرجا وفق طاقة الكلمات  شائعة 
كلمة  يوميا  فهما  ،واستخداما  ،بعضها  من مفردات  الدين اإلسالمي  ،فضال  عن دروس  18،بواقع  

تمع  اإلمارايتأخرى  ، وّفرها  الربنا ،رغم بقاء  اللغة  حمور األهم  ،واألبرز  على مج  تتطرق إىل  ثقافة  ا
.سطور الربنامج 

وهي غري مضبوطة  بالشكل  )  مجال (تدربات استعمال كلمة ومن الظواهر الّلفظية اليت  الحظتها  بعض  امل
،وهناك  صعوبة  تتصل  بالتقاليد ) خنلة وحنلـــــــــة (لميت يف املعىن بني  كواُحلسن ،والروعة ،واخللط ،،،مبعىن  اإلبل

لســـــــــــانه  أثناء  التحدث ،وهذا يتعارض  مع بعض حروف اهلجاء ،واألعراف اليابانية  ،وهي انتقاد  كّل من خيرج 
قبة بعد إقناعهن عملية النطق  ،وختطوا هذه العاليت تستدعي  خروج اللسان يف) الثاء ،الذال،الظاء(العربية  

13.بضرورة استثناء نطق احلروف العربية من أعرافهن 

) :فرنسا أنموذجا(تعليم اللغة العربية  في الدول األوروبية 

،ويف أوروبا عامة  إىل زمن  بعيد يّتصل بالوجود حممود سليمان ياقوت  أّن تعليم اللغة العربية  يف فرنسا / يذكر د
اليت انتشرت  يف أحناء إسبانيا ، ،وإيطاليا ،وكان  العريب  اإلسالمي  يف  عرب األندلس  ،واجلامعات  اإلسالمية 

ك  احلركة العربية إىل اللغات األوروبية  ،و ال سيما  الالتنية ،وبلغت  تلالتعليم  فيها  بالعربية ،أو  بالرتمجة من 
مع سقوط  األندلس  ،لكن اللغة العربية أخذت   تستعيد  أوّجها  يف  القرن  اخلامس  عشر ،لتبدأ بالرتاجع

البلدان  األوروبية ،واستقرار اجلاليات  انتشارها  منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر،مع تزايد اهلجرة إىل 
.علم والتعليم العربية  ،واإلسالمية فيها ،بدواعي طلب ال

.254سلیمان یاقوت،ص/ اللغة العربیة بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم  الجدید ،د:ینظر- 13
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:ُمّتخذا من  فرنسا أمنوذجا وقد قال يف بدايتهوقد كتب األستاذ  حسني قبيسي مقاال عن تعليم العربية يف أوروبا 

اللغة (حصون  اهلُوية  وأشدها  متانة  ال ُخيفي  القّيمون على شؤون  اللغة العربية خشيتهم  من أن يكون  آخر ( 
يار ، بعدها  أخذت  حصون  اهلُوية على قاب قوسني أو أد) العربية العربية األخرى تتهاوى  ىن هو اآلخر من اال

الواحد تلو اآلخر، على امتداد  ما ينيف  عن قرن من الزمن  أمام اهلجمة اليت تستهدفها من اخلارج ومن الداخل 
اخلارج  ،واّتساع أنشطة  تعليمها يف هذه اخلشية  على اللغة العربية يف الداخل يقابلها انتعاش اللغة العربية  يف .

.)البلدان  الغربية 

فيها  أكثر من ربية هي اللغة الثانية ف يفرنسا  ،فعو أشار األســـتـــــــــــــــاذ  حسني قبيسي إىل أّن كثريين جيهلون أّن ال
،وخباصة يف املدارس الفرنسية  يبقى متخلفامالين يتكلمون  العربية  ،لكن تعليم هذه اللغة يف املدارس 5

وزير الثقافة الفرنسي  السابق فهذا  التعليم  ال يزال  )  Luc Chatel(الثانوية ،على حّد تصريح  لوك شاتيل 
.املتحّدرين  من أصول عربية ،وأبناء  اجلاليات العربية التالميذ معظمه  بني حمصورا يف

افتتاح  فروع جديدة  لتعليم  لغات أجنبية  ،وعاملية ،مبا  فيها العربية،أن ال وقد أمل الوزير  نفسه  يف مناسبة
14.مقتصرا على أبناء املهاجرين فقطيكون اإلقبال على تعلم اللغة العربية

:مراحل تعليم غير الناطقين بالعربية

أن تكون البداية بالكلمات  اليت تعليم  اللغة العربية للناطقني بغريها من الذين هلم  جتربة وخربة  يف يرى كثري
مرحبا ،أهال ،وسهال،السالم : ُتستخدم  يف التواصل اليومي مثل األلفاظ ،والعبارات  الدالة على التحيات  

وميكن أن تكون  سابقة  على تعّلم  حروف اهلجاء  اليت  ... مساء اخلري اخلعليكم ،إىل اللقاء ،صاح اخلري ،
التأّكد  من إتقان  املتعّلم هلا نبدأ يف تعليمه أمســــــــــــاء  أيام نطقا ،و قراءة ، وكتابـــــــــة، وبعد جيب أن يتقنها املتعّلم  

.من األمساء اليت ترتبط باحلياة اليوميةاألسبوع ،والشهور اهلجرية ، وامليالدية ،والفاكهة ،واخلضروات  وغريها

ا وتقول األستاذة كرميان  أمحد  :ُمدّرســـــــــــة لغة عربية لغري الناطقني 

إّن عملية تعليم اللغة العربية جيب  أن تكون سليمة من األساس ،لذلك يقع على عاتق املدّرس املسؤولية  (  
إقحام  الكلمات  احمللية  مها األسلوب الصحيح بشكل كبري،فاستخدامه اللغة الفصحى  خالل التعليم ،وعدم 

ا األكثر تقدميا للغة العربية مهم  جّدا ،كما أّن ا ،إضافة إىل مشاهدة حلّث على مشاهدة القنوات  اإلخبارية  كو

.256-255محمود سلیمان یاقوت ،ص/ ینظر اللغة العربیة بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم الجدید ،د- 14
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لوا  قنوات  الرسوم املتحركة ،وال ضري من استخدام بعض الكلمات من اللهجة احمللية  بالنسبة للطلبة  الذين  وص
صة، فمستويات  تعّلم  اللغة العربية  تصل  إىل  احلتسهيل  فهمها  خارج حدود إىل مستويات  متقدمة  فقط  ل

15.عشرة مستويات 

أّن تطوير اللغة العربية للناطقني بغريها مقصد طموح  يستلزم  تفعيال لطرائق تعليمها بشري خليفي /ويؤّكد د
املعرفية  ،مع  ته ،وتعّلمها مبا يتماشى  ومقتضيات  املتعّلم  من حيث مستواه  املعريف  ،خصوصيته الثقافية ،وغايا

ضرورة األخذ بعني  االعتبار  خصائص  اللغة العربية نفسها  يف عموميتها  سواء بوصفها  لغة أوىل  أو لغة ثانية
. لدى  فئة  من املتعلمني  ُولدوا  يف بيئة لغوية  خمتلفة  

سببا  ونتاجا  هلا يف الوقت نفسه  بذلك  يأخذ  التكوين  على عاتقه  تطوير اللغة  ف يشكلها  العام  إذ يعدّ 
.فال  جمال للحديث عن تكوين  معريف  بعيدا  عن لغة  تستجيب  للمتطلبات  عن طريق  تقدمي  املادة املعرفية 

للوعي  ،كما  أن الوعي  نشاط لغوي  باألساس  ،واملنطلقات األساسية  للتعامل  مع والواقع  أّن اللغة مدخل
اللغة باعتبارها  أساس  هذه العالقة  ،لذلك  حتتل  اللغة  مكانة  كبرية  يف  حقل  الرتبية الوجود  ال تنفصل عن

ا  العديدة  يف إيصال التعليم  األول رهني والتعليم  ،خصوصا أن منطلق  بقدرة هذه اللغة  عرب مستويا
يئة  اإلنســــــــااألهداف التكوينية  املعلنة  ن  املواطن  بغرض تفعيل  وجوده يف إطار  بوصفها  مسارا يهدف إىل 

.حتقيق مقاصد كينونته اإلنسانية  العاقلةومن مثة إعمار  األرض 

إىل  عناصرها املتأنية ومن هنا جاء االهتمام  باللغة العربية سواء بوصفها  لغة وطنية أوىل تعّرب عن اهلُوية يف إحالة 
من املوطنة و اخللفية  الثقافية ، أو بوصفها  لغة  ثانية  ضمن  فضاء خمتلف  يرغب من خالله  الفرد ف يتعلمها 

يف  هذا ألغراض  علمية ثقافية أو دينية أو سعيا للمحافظة على عنصر هويايت يرتبط  باألصول  األوىل ،لتشّكل 
ا  اخلاصة اإلطار  لغة  سند للغة األوىل ضمن فضاء  خاص  كما هو حاصل ضمن  الدول  األوروبية اليت لغا

اخلاص الذي يربر تعّلم  هذه اللغة  خصوصا لدى  أبناء  املهاجرين ،واملسلمني  الذين  ،ومن  مثة  يربز املعطى
ا  ضمن إطار  التعدد  الثقايفيرغبون  يف تعل والديين  احلاصل ،فيجسد  يم  أبنائهم  ثقافتهم  مبختلف  متمظهر

هذا الصدد  عنصر التنوع و التعدد  الثقايف  الذي تعيشها فضاءات  العيش املشرتك  من زاوية املتعّلم  الناشئ  يف
16.الدينية  ،والثقافية املختلفة  بوصفها  مسألة  طبيعية يفرضها  تعدد األجناس األصول 

.257- .256محمود سلیمان یاقوت ،ص/اللغة العربیة بین اإلعالم التقلیدي واإلعالم  الجدید ،د: ینظر- 15
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ذا الشكل ضمن الفضاء  األ سجام  مع تساند ،وانيف ورويب  هي لغة  مساندة ينبغي أن تعملويرى أّن اللغة 
حبسب  مقتضيات املوطنة   هذا إضافة إىل  الضرورات  اللغة األوىل ، بالنظر  إىل خصوصية  الفرد ،وجنسيته  ،و 

التعليم األوىل  ،ويف  التعامالت  اليت تفرضها  احلياة الثقافية  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية  ،يظهر  ذلك   يف  لغة 
العام  يف إطار  الثنائية  أو التعّدد اللغوي  ،مثال  ذلك  بروز  االجتماعية ،واالقتصادية ، مبا يغين  الفضاء 

ا  املعّربةُهويــــــــــة  الفرد  يف إطارها  العام يف امسه  ،وشكله  ،وجنسيته  ،ودينه  ،ولغته  ،بل  وخصوصا  لغته  أل
عن التوصيفات  ،واملعطيات السابقة،وهو  الوضع  الذي  تشّكله  اللغة العربية  بالنسبة للعرب واملسلمني  

لكالم  إىل  امن حيث  التسمية  واهلُوية  وبالنسبة  للمسلمني  فإّن األمر  يتجاوز،فالعرب  يتماهون  مع العربية
كذا  تفسريه  لوضعه  ،وعالقاته ,خبالقه  وجود  املسلم  يف ارتباطه العبادة  باعتبارها  الغاية  األوىل  والقصوى  ل

.انطالقا من مدونة الدين اإلسالمي احلنيف

ويف هذا السياق جيب  اإلشارة  إىل اختالف  احلاصل  بني  تعليم اللغة العربية بوصفها  لغة وطنية أوىل  أو لغة  
ينبغي  جتلية  ،وتوضيح األهداف  ألن  األمر  غريها  ،حبيث أو ضمن  فضاء  التعدد اللغوي  للناطقني  بثانية

خاصة  ،وألن  األمر  يتعلق  أيضا مبجتمع  له  لغته  يتعلق  مبتعّلم  يريد استعمال  اللغة العربية ألهداف 
إىل مستويات  يبدأ  بالعام  من  حيث  النمط  من التعليم صلية  ،والرمسية  ،ومن مثة  وجب  تقسيم  هذااأل

ال املتخّصص  تعليم  اللغة  عرب  ا بغرض  الفهم ،والتواصل ،وينتهي  عند ا اإلحالة  إىل  ألجبديتها ،ومفردا
.فيه  الفرد  أن يصبح  باحثا  ،ومدّرسا  للغة العربيةالذي يرغب 

د سلفا  ،إذ حيتاج  احد أو بوصفها  كتلة واحدة  حمدضمن  إطار  مستوى  و من اخلطأ  تعليم  اللغة العربيةو 
يتم  االنتقال من الّسهل  فمستوى  املتعّلم  ،وأهدافه ،سرتاتيجية  مرحلية  تأخذ  بعني االعتباراألمر  إىل  إ

املرحلية ووسائل اإليضاح ،ومبا  يتماشى  أيضا ،واهتمامات  املتعّلم املرّكب ،واملعّقد باستعمال ،والبسيط  إىل
والشفوي  حضوره  ضمن  إطار  حيث تتآزر  املقاييس  املختلفة  خلدمة  الربنامج العام  ،فيكون للتعبري  الكتايب 

إضافة  إىل اآليليربز  النطق  ،وأشكال التواصل السليم  باالستفادة  من توجيهات  املتعّلم ،وبرامج اإلعالم 
باألجزاء  الدقيقة  تقنيات  وسائط االتصال  ،كم جيب االنتباه  إىل ضرورة عدم  إثقال  كاهل  املتعّلم 

ا ة ،إالّ أثناء  التعامل  مع املتعّلم  املتخّصص  نة  قواعد اللغة العربيو مد،والتفصيالت  اجلزئية  اليت  تزخر  
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،واخلصوصية العمرية للمتعّلم  كّلها  على  الفاعلية  ،والتشويق  ،واملعرفة باهتمامات  ،فاالّتسام باملرونة  ،والرتكيز 
17.أسباب  ،وأساليب تدخل يف إطار  حسن  التعليم  ،والتعّلم 

يتواءم  ،والتعامل  األنسب مع التطّور العقلي ،و اللغوي مرحلة  عمرية  أهدافها  اخلاصة  مبا ومن مثة فإن لكّل 
تساب  كالقدرة  على الكتابة  ،مث القراءة  ،والفهـــــــــم وصوال  إىل مرحلــــــــة  ا فيكون  اهلدف  يف مرحلـــــــــة معّينة  

،و إرشادهم  غوية  للمتعلمني املهارات  اللغوية  ، مع ضرورة  مرافقة  ذلك  بتحبيب  املطالعة  ،واملمارسة  الل
18.باستعمال  التقومي  لتحقيق تعليم  لغوي ناجح

يف القول  مبا  ينمي  مهارة  القدرة  اإلنشائية  ،واخلطابية عندهم ، كما  جيب  حتفيز  املتعلمني  على  املبادرة 
وتعويدهم  على اإلملام  بأجبديات  احلوار  من  إصغاء  ،وقدرة  على اإلقناع  ،فيكون مسار التعلم  متماشيا  مع  

كبري مللكة  احلفظ  يف ع حضور   يعمد األطفال  إىل  التقليد  ،واحملاكاة  مخصوصية املرحلــــــــــــة  العمرية  ،حيث 
رغبة  يف زيادة اخلربة  احلياتية  ,،حني  يّتجه  املراهقون  إىل التعبري  عن  دواخلهم  حبثا عن توازن  منشود 

،حيث كلما  ّمت االقرتاب  من ،فيكون الختيار  املوضوع  حمّل الدراسة أثره  الواضح يف عملية التعّلم 
.مقعاالهتمامات  العلمية ،واحلياتية للمتعّلم  كلما  كانت  استجلبته  اللغوية أوسع ،وأ

ولعّل أنسب طريقة  لرتسيخ  تعّلم اللغة العربية  تكمن يف إسناد  حصص القسم  بنشاطات  مهارية داعمة  
، على الرغم  من  االعرتاف  بقّلة ذلك مقارنة هلذا الغرض تتأّسس  على الربامج  التعليمية  اخلاصة  املعّدة

ة رهني بتدبري لغوي إالّ أّن  جتاوز  هذه  املعضلبالربامج  اخلاصة املّسطرة  للغات  يف املعطى التداويل  األورويب 
القائمة  لصاحل عن طريق السعي احلثيث للخروج من الطريقة التقليدية  رصني يبدأ  مبحاولة  تدارك  هذا  العجز 

19الزاوية ،ومنطلق كّل إجناز لغوي مركزية املتعّلم  ،واعتباره  حجر

يمية  يف  إطار العالقة  بني  املعّلم  ،واملتعّلم  ،املعارف ،واحمليط ،حيث ذلك  وجب إيالء األمهية الكبرية  للتعلول
ما ينبغي  تعليمه لرتسيخ  الكفاية اللغوية مع ضرورة التأكيد على أمهية التعليم املستمر  بوصفه  يتّم التعّرف إىل

،حيث ال ميكن تعّلم  اللغة  باالكتفاء  مبا يقّدم  يف احلصص الرمسية املربجمة  ،كما  يتّم 20متواصال مسارا
اخلطأ  يف التعّلم  ألن  تصويبه  سيشكل الدعامة  األساسية يف تقومي  املسار اللغوي يف  هذا التأكيد  على  أمهية

.66-65تطویر اللغة العربیة للناطقین بغیرھا  بین متطلبات  التخطیط اللغوي وتحدیات العولمة اللغویة ،ص:ینظر الورقة البحثیة- 17

.35،ص5،1998خصائص اللغة العربیة وطرائق تدریسھا  ،نایف معروف ،در النفائس ،بیروت ،ط- 18

م 1،2007اللغة العربیة وأسئلة العصر،العنابي ولید ،برھومة عیسى ،دار الشروق للنشر والتوزیع عمان،األردن ،ط- 19

.36ص/م 2،2009طتعلمیة اللغة العربیة ،صباح أنطوان  ،دار النھضة  العربیة، بیروت ،- 20
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،إذ يستثمر اخلطأ  ،وتصري احملاولة الطريق تشبيه  تعّلم  اللغة الثانية بتعّلم  الطفل للغته األوىل طار ميكن  اإل
.األنسب للتعّلم

غة  األوىل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،حيث يبدأ اللوبناء  على ما سبق  جيب االستفادة  من سند
ما يقال  له ليكون اهلدف هم  وإدراك  واستيعاب يف فوذلك مبساعدة املتعّلم ،املســـــــــــار األول بعملية الرتمجة

اية املطاف على التعّلم  ية بتقليص تأثري اللغة األوىل باللغة حمّل الدراسة  ،مع ضرورة  العنا،والتفكريقائما يف 
حمكم يقوم على هدف تعليم  اللغة باع  ترشيد  ،وختطيط لغوي للمتعّلم  على اللغة الثانية حمّل التعّلم  ،وذلك  باتّ 

21.بشكل  سليم  ،واملسامهة  يف حل  املشكالت اليت  تعرتض  هذا املســـــــــار

:اللغة العربية  ومتطلبات  التخطيط اللغوي
للتعّرف يف هذا للموضوع  أنه غالبا  ما يكفي  تعبري الشخص  ،وصياغته ملفردات  ،ومجلبشري خليفي / يذكر د

،ونطق احلروف حييل إىل  حمطات  متعددة  ،ومتشابكة  تتداخل  فيها  معارف إنسانية على أصوله ،إذ التعبري 
الصدد تتشابك  طلقات  ،واالنتماءات  ،يف هذا ،واجتماعية  متنوعة  حتيل  باألساس  إىل االطالع  على املن

بية  ،وعلم األسلو للغوي  إضافة  إىل فلسفة اللغة  بالسميائيات  ،واللسانيات  ،وكذا  علم النفس  ،واالجتماع ا
معاجلة  خطاب لم أننا ال حنوز  الرغبة  يف العحتديد  املنطلقات  األساسية  خلطاب  اهلُوية  مع اللهجات  يف 

الغايات  القصوى  من يسائل فيه اإلنســــــــان اهلُوية  من خالل  مراميه  الفكرية  ،بوصفه  مبحثا  أنطولوجيا 
الوجود  ،والغرض  هو حتديد  منطلقات  اهلُوية  املعروفة  يف بعدها اللغوي أساس  منجون إغفال  اجلوانب املهمة  

.اإلنسان واليت  غالبا  ما تدون يف بطاقة  تعريفه  أو جواز سفرهسس اليت  تعرف باألخرى  أي تلك  الركائز  واأل

ال ميكن  أن ندرك  اهلُوية اللغوية  بعيدا  عن ثنائية  أو تعدد ،إذ إّن  الشعور  بالنفس  عادة ما يكون والواقع أننا 
بني فكري طاملا  أّن اإلنسان  يف تعامالته ،ليستحيل خطاب  اهلوية اللغوية إىل خطابرهينا  حبضور  اآلخـــــــر 

ال  خلطاب  فكري  لغوي  يعطيه  مسوغات  الوجود  قطيب  اإلقناع  واالقتناع  ،األمر  الذي  يفتح  ا
العيش  املشرتك اهلُـــــــــــــوية ألنه  يف إطار الرغبة  يف) عن(و) يف(احلضور  ،ليكون  اخلطاب  خطابا  ،ودالئل

،وبشكل  أعمق فإّن  حضور  اللغة  يعين  حضور  الكينونة  فيشىت  صورها  ،كما أّن عبارة  أحد احلكماء  

.68-67تطویر اللغة العربیة  للناطقین  بغیرھا بین متطلبات التخطیط اللغوي وتحدیات العولمة اللغویة،ص : (ینظر الورقة البحثیة- 21
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تدّل بشكل كبري على أنه  ال جمال  للحديث " تكّلم حىت  أراك:  "الشهرية  اليت وجهها  جلليسه  الصامت  بقوله
22.األولية  اليت تعرف باملتكلم املضامني عن التواصل  ،ومعرفة اآلخر بعيدا  عن لغة حتوز

ا البشر ،إذ يتحدث  والواقع  أّن الثنائية  أو التعّدد اللغوي واقع  تؤشر له اللغات  املتعددة اليت يتحدث 
إطار  التعامل العارفون  بالبعد االجتماعي للغة  عن اجلماعة اللغوية  اليت يتحدث أفرادها  لغة واحدة  تيسر هلم 

ل  األمر  الذي  جيعل  من اللغة  ظاهرة  اجتماعية  تعرب  عن الروابط  املوجودة  بني  األفراد  ،وكذا  ،والتواص
م  املعرفية  اليت  عادة  حتيل  إىل الثقافة  إنتاج كما  أن التواصل اإلنساين  يف بُعده  العمودي بوصفه  حلقة  .ا

املعصرة  يربز  ،ويربر فقي  الذي يشري إىل  املنتجات  املعرفية بعده  األالتكوين  املعريف السابق أو مضافة  إىل
.التعدد اللغوي  كحالة  طبيعية نؤشر بدورها  إىل التنوع  الثقايف

التخاطب االجتماعي  باملعىن  الذي حييل  إليه  وبناء على ما سبق يشرتط  التكوين  املعريف  أوال  إجادة  للغة 
تمع  من خالل  احلاصل  أو  التعاقد  بغرض  تطوير اللغة الوطنية ،والرمسية  بوصفها  ملمحا  أساسا للهوية  ا

تمع  الفرنسي  مثال إجادة  اللغة الفرنسية  بوصفها  اللغة الرمسية مبا ،ومن مثة  يقتضي  تعلم  اللغة العربية يف ا
أحد  الشروط  الرئيسة إىل  حالة  االغرتاب  ،حيث  ال يستقيم  األمر  بإمهال  اللغة الرمسية  بوصفها ال يؤدي  

التكوين  املعريف عند املتعّلم  يف  ضوء  اهتمامه للمواطنة  ،والـتأشرية  األوىل  املفضية لالجتماع ،كما  يربز
ا ،أي تلك   ثقافية عن الاللغات  اليت تفرضها  الضرورات االجتماعية ،واالقتصادية ،و باللغات  ،والسعي  إلجاد

اللة املتفردة  على ثقافة أمة  ما دافع  التطّلع على املعرفة اإلنسانية ،فاملتعّلم  الذي سيتمكن  من حتقيق اإلططريق
فكريه طاملا  أّن اللغة اجلديدةأصوهلا سيتمكن  باملقابل من تطوير  أدوات  تحينما يعود  إىل قراءة الصادر  يف

حتيل إىل فضاء ،سياق جديد  من التفكري ،إذ  إّن  التخندق املستمر وراء متاريس االنتماءات  وكذا  التعبري 
فضاءات  التواصل املبين  أوال على االعرتاف خبطابات  مثخنة  باملعطيات  اإليديولوجية أمور تساهم  يف تضييق 

.واالختالفباحلق يف التعدد 

تمع  يف عرفة به  ،واملربزة  هلُيته  املتشكيل مالحمه  ولن يكون  للتعّدد  اللغوي  أي فاعلية إن هو  ألغى  حق ا
النظرية  اللغوية   ،وهلذا السبب أوجد  املختصون  يف شأن التدبري اللغوي  جمموعة  من الوسائل  ،واملرتكزات 

غرض  احملافظة  على الشخصية اللغوية ،وكذا إجياد  حلول  للمشاكل املتعلقة  قصد  إحداث  الرتشيد  اللغوي  ب

.68بشیر خلیفي ،ص /تطویر اللغة العربیة للناطقین بغیرھا،د:ینظر  - 22
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تمع  ،مبقابل  عوامل  التفّكك اهلويايت يف  إطار  ثالثية جامعة  بني  لغة  باالتصال  ،والتفاهم  بني  أفراد  ا
23وطنية أو رمسية ،ولغة  كونية ذات ألبعاد  إنسانية  إضافة إىل  اللغة األّم 

لن يكون   أي معىن  هلذا التوصيف  لدى  متعّلم اللغة الغربية  دون  السعي احلثيث  وعلى هذا األساس فإنه 
ية  للمتعّلم  فينسجم  مع اخلصوصية الثقاعلى  ترشيدها  ،وتطوير تعليمها مبا  يتوافق و،واحلرص الشديد 

.الُبعد الثقايف مع الُبعد الوطين  والرمسي  ،وأهدافه  املعرفية  كلغة جتمع 

: الخاتمــــــــــــــــــــــة 

:من  هذه الورقة البحثية إىل مجلة من النتائج ميكن إمجاهلا فيما يأيت خنلص يف األخري 

يصاحبه من يف ظّل التعّدد اللغوي ،ومامستقبلها  يف التفكريإّن تطوير اللغة العربية  للناطقني بغريها عرب- 1
اجلهود  يف إطار  تشاركي  التدبري اللغوي  القائمة على توحيد تيجية باسرتامرهون فرض اللغات  لوجودها  

.حنو توظيف  العربية  وتطوير جماالت استعماهلا لتمسي جماالت  الفكر و التقانات اجلديدة يّتجه

ا ،ووجودها  من- 2 واملقصود خالل  االجتهاد  الذي  يّتسم  به  مستعملوها ،إّن لغة العلم  واملعرفة  تربّر ذا
هنا  معلموها  ،و متعلموها  ،فوضعية اللغة  من وضعية متكلميها إذ كلما أبرزوا وجودهم  أخالقيا  ،ومعرفيا  

.تعّلمها املهتمني و الراغبني  يف تهم  مبا حيّقق ارتفاع نسبةلغحتققت األسباب  للتوطني احلقيقي  ل،واقتصاديا 

لغرض التحقيق الفعلي والفعال لالستعمال بوصفها لغة ثانية غالبا ما ترتبط  بغايات حمددة ،مضبوطة ،ودقيقة - 3
،وذلك  بالدعوة  لتعلمها  ،وممارستها بداية من مراحل عمرية  األفهـــــــــــــام ،ينبغي  العمل على تقريرها  من 
.مناسب  من الشكل واملضمون  مبا يتماشى مع قدرات  املتعّلم  ،وتطلعاته متقدمة  ،وكذا  إعداد  برنامج  

اللسانيات  التطبيقية  ،والتطورات  إّن احلرص  على تدريس اللغة العربية  ،وتطوير مناهجها  ،ومضامينها  ب- 4
خصوصية املتعّلم  مع  ماشى ،ويتوافق صيتها مبا يتخصو ّية  ،وكذا البحث  يفاحلاحلاصلة  يف تدريس  اللغات  

.،وطبيعة  أهدافه املعرفية  مبا حيقق  للغة  كينونة  ،وُهوية متفردة  تفرض  حضورها  يف سوق اللغات 

.69-68ینظر الورقة البحثیة  السابقة ،ص- 23
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أنواع التمارین اللغویة الفاعلة في تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها

عبدیش فتیحة

سعید بكیر: إشراف

.جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف

تعلیمیة اللغات والمتمثل یتناول بحثي هذا عنصرا أساسیا ومرتكزا هاما في حقل : الملخص
ماهو التمرین اللغوي؟ وما : في التمرین اللغوي، حاولت اإلجابة فیه عن عدة تساؤالت أهمها

أهمیته؟ وما مكانته في حقل تعلیمیة اللغات؟ وماهي أهم أنواع التمارین اللغویة الحدیثة 
اال في العملیة التعلیمیة وواقعها في عملیة التعلیم اللغوي؟، إذ یلعب التمرین اللغوي دورا فعّ 

وخاصة التمارین الحدیثة البنیویة والتواصلیة التي تسعى إلى إكساب المتعلم الملكة اللغویة 
وذلك من خالل إتقانه لمختلف البنى اللغویة وكذا توظیفها في التواصل، كما أسعى إلى 

.الموجهة إلیهاتوضیح هدفها وواقعها في العملیة التعلیمیة وأهم میزاتها واالنتقادات 
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:ةـــــــــــــمقدم

یعد التمرین اللغوي في حقل تعلیمیة اللغات مقوما ومرتكزا بیداغوجیا هاما، لما له 
من دور فّعال یمكن الدارس من امتالك الكفایة اللغویة، وهي الهدف المنشود من عملیة 

رها یكتسب المتعلم الملكة اللغویة، تعلیم اللغة عموما، فمن خالل تنویع التمارین اللغویة وتكرا
وتتنوع أسالیبه في التعبیر عن أفكاره أو في إنتاج النصوص، باعتباره یكون قد أدرك مختلف 

.البنى اللغویة للنظام اللساني لتلك اللغة

ولذا فمن البدیهي أن یحتل التمرین اللغوي مكانة أساسیة في میدان تعلیم اللغات، 
ولهذا نجد الباحثین واللسانیین یمنحون جل اهتمامهم للتمارین اللغویة ویعملون على ترقیتها 
وضبط أهدافها التعلیمیة، معتمدین في ذلك على معطیات الدرس اللساني التطبیقي الحدیث، 

التدریب اللغوي من أهم الوسائل وأنجعها في االرتقاء بطرق تعلیم واكتساب الذي یعتبر 
المهارات اللغویة التي باكتسابها تتم عملیة اكتساب الملكة اللغویة، والتي بدورها تمكنه من 
الممارسة الفعلیة للحدث اللغوي، وهو الهدف المرجو تحقیقه في حقل تعلیمیة اللغات، وعلیه 

:الیات التالیةوجب التطرق لالشك

ماهیة التمارین اللغویة-

أهمیة التمارین اللغویة-

خصائص التمارین اللغویة-

مكانة التمارین اللغویة في حقل تعلیمیة اللغات-

)التمارین(أنواع التدریبات اللغویة الحدیثة -
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:تعریف التمرین اللغوي

لّینته، ومرن على : ألّن فیه صالبة، ومّرنته تمرینا: مّرن مرانة ومرونا«من :تعریفه لغة
1»دربه فتدّرب: تعّوده، ومّرنه تمرینا: الشيء

ومن المجاز مرن على األمر مرونا، ومرنته على كذا، « :وعّرفه الزمخشري بقوله
لزاز : ه، قالومرنت یده على العمل، ومرن وجهه على الخصام والسؤال، وٕاّنه لممرن الوج

2»خصم معك ممرن

أما عباس حسن فیقول أن الفعل مرن تمرین على وزن فّعل تفعیل، ألن الفعل 
3الرباعي الماضي یكون على وزن تفعیل

هو التدریب المنظم الذي یتعّدل به السلوك وتتحول به القاعدة :تعریف التمرین اصطالحا
.بداعیة لدى الطالبصالیة واإلاللغویة عادة لسانیة سلیمة، وتنمي القدرة االت

اهتم حقل تعلیمیة اللغات بالتمرین اللغوي أّیما اهتمام نظرا لكونه : أهمیة التمرین اللغوي
جزءا مهما وأساسیا في العملیة التعلیمیة، فهو یسمح للطالب باكتساب القدرة الكافیة التي 

بادراك النماذج األساسیة للنظام وذلك « تمكنه من االستعمال الفعلي والحقیقي للحدث اللغوي 
4»اللساني المراد تعلیمه

فالتمرین اللغوي یعمل على ترسیخ المعارف اللغویة ومختلف األنماط التركیبیة التي 
تمكن الدارس من االستعمال اللغوي السلیم، كما أنه یعدل سلوك الطالب ویصوب اعوجاجه 

.وأخطاءه
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تمكن من تحویل القاعدة اللغویة إلى مهارة والتدریب اللغوي وسیلة ضروریة ومهمة 
فإذا كان تعلیم القواعد ضروریا فإّن التدریب والتكرار من أجل ترسیخ األنماط اللغویة « 

5»الصحیحة من الوسائل التي تحول هذه القواعد من معرفة نظریة إلى تمثل حقیقي

ار لما له من یؤكد محمود فهمي حجازي في هذا القول على ضرورة التدریب والتكر 
دور فعال في ترسیخ البنى اللغویة لدى الطالب والتي تجعل منه متكلما فصیحا ومبدعا وذلك 

وال یصل الدارس إلى التمثل اللغوي « :لتمكنه من ناصیة اللغة، ویقول في هذا الشأن كذلك
یسانده في ، و 6»إّال بعد تدریبات ترسخ لدیه القواعد المنشودة حتى تتحول اللغة لدیه إلى ملكة

هذا أحمد مختار عمر الذي یرى بدوره أن امتالك الملكة اللغویة لدى الطالب ال تكون إلى 
وفي تصوري أّن « :بالتدریب والتكرار وتنویع التدریبات اللغویة ، إذ یقول نقال عن آخر

لغویة الطریق األمثل هو االلتزام بكثرة التمرینات والتدریبات، ومع تنویعها لتغطي المهارات ال
7»المختلفة 

أما رشدي طعیمة فیخصص ویحدد التدریبات التي یرى أنها هي المسؤولة عن 
اكتساب الملكة اللغویة وترسیخ البنى النحویة لدى الطالب مع منحه الوقت الكافي إلنجاز 

وهنا یمكن تخصیص وقت مناسب « :هذه التدریبات واإلكثار منها، ویتضح هذا في قوله
یة مع تنویعها والتركیز على تدریبات الضبط واالستخدام الصحیح والتحویل، للتدریبات اللغو 

8»إلى جانب أسئلة من اإلعراب

والتمرین اللغوي وسیلة للتصحیح والتصویب لكل ما تعلمه الدارس، كما أنه وسیلة 
لمراقبتهم ومراجعتهم ومعرفة مدى إدراكهم واستیعابهم للدروس السابقة وبالتالي فهوجزء من 

.ملیة التقویمع
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یتضح مما سبق فائدة التمارین اللغویة وفاعلیتها في إتقان البنى اللغویة واستیعابها 
.ودورها في ترسیخ المعارف اللغویة لدى الطالب، وبالتالي امتالكه للملكة اللغویة 

وبالتالي یكون التمرین اللغوي جدیرا باحتالله مكانة هامة في حقل تعلیمة اللغات  
خصص الساعات الكثیرة لتمرین التلمیذ على استعمال اللغة وتقویة ملكته اللغویة ت« لذلك

9»وتنویع أسالیب تعبیره

التمارین اللغویة بجملة من الخصائص الي تمنحها المكانة التي تحتلها في هذا تتمیز
:المیدان ولتي تجعلها ذات فائدة لدى متعلم اللغة ومن هذه الخصائص ما یلي

النشاطات اللغویة متعددة ومتنوعة ، : التمرین اللغوي نشاطا من أنشطة الدرسیعد -1
یمكن لها أن تكون مرئیة، ویمكن لها أن تكون مسموعة، وكذا منطوقة، أو مكتوبة، بحیث

وهذا إنما یرجع إلى طبیعة الدارسین واحتیاجاتهم المختلفة، فهو یبعث كذلك الحركة 
وبالتالي یكون التعلیم ذا نتائج إیجابیة أي مستقبال ومنتجا واالستمراریة داخل حجرة الدرس،

.في الحین ذاته، فیؤدي بذلك دور الطالب اإلیجابي

یجب أن یختص التمرین اللغوي بالخاصیة النظامیة، : یتسم التمرین اللغوي بالنظامیة-2
لعلمیة والمتمثلة ونعني بها إعداد التمارین اللغویة وٕاجرائها بناء على مجموعة من المعاییر ا

.في االنتقاء والتخطیط والترتیب والتدرج، ما یجعل التدریبات اللغویة أكثر نجاعة

لتدریب اللغوي هدف في لیس ا: هدف معینیجب أن یكون التمرین اللغوي هادفا أي ذو-3
نما هو عبارة عن وسیلة تجرى بطریقة منظمة ومضبوطة ذات هدف تربوي حد ذاته، وإ 
، كتذلیل الصعوبات التي یتعرض لها الدارس، أو اكتساب بنى لغویة جدیدة، أو تعلیمي معین

.تصحیح وتصویب وتقییم ما تعلمه سابقا وغیرها من األهداف المختلفة

10وعلیه فینبغي أن یكون هناك مطابقة بین األهداف المقصودة والتدریبات المطروحة
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ضروریة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، نستنتج مما سبق أن التمارین اللغویة وسیلة 
حیث تعمل على مساعدة الطالب في اكتساب الملكات اللغویة ورفع مستوى النشاط والتنافس 
لدیهم داخل حجرة الدرس، كما تعد وسیلة لترسیخ المعلومات الجدیدة التي یكتسبها الطالب 

.بالتدرج أثناء عملیة التعلم

یمكننا القول حقیقة أّن التدریب اللغوي هو :ل تعلیمیة اللغاتمكانة التمارین اللغویة في حق
جوهر العملیة التعلیمیة التعلمیة، باعتباره یمثل التطبیق العملي لعملیة التعلیم، وفي هذا 

لتعلم إنسانا في مادة أو علم معین، فإن المسألة ال تكون في « :الشأن یقول رشدي طعیمة
ل أن نعلمه أن یشارك في العملیة التي تجعل في اإلمكان أن تجعله یمأل عقله بالنتائج، ب

ترسیخ المعرفة أو بنائها، إننا ندرس مادة ال لكي ننتج مكتبات صغیرة حیة عن الموضوع، 
بل لنجعل التلمیذ یفكر ریاضیا بنفسه، وینظر في المسائل كما یصنع المؤرخ ویشارك في 

11»تحصیل المعرفة، إن المعرفة عملیة ولیست ناتجا

وبالتالي فإن التمرین اللغوي یعد من أنجع الوسائل التي تؤدي دورا فعاال في بناء 
المعرفة لدى الطالب لما یمتلكه من وظائف تساعد في بناء هذه المعرفة ومن هذه الوظائف 

:ما یلي

یعد التمرین اللغوي وسیلة لتقدیم الدروس ووسیلة لتقدیم معلومات جدیدة للطالب  لم -1
تعلمها سلفا، فهو وسیلة للشرح یقوم من خاللها المعلم بشرح وتعزیز العانصر یسبق له

اللغویة الجدیدة التي یتم عرضها على التلمیذ بمجموعة من التمرینات  التي من شأنها شرح 
فااللمام بالقواعد یمثل الجانب النظري « وتوضیح تلك العناصر الجدیدة من أجل استیعابها 

في حین أن التطبیقات تمثل الجانب العملي الذي تبدو فیه القراءة من الخصائص اللغویة
12»السلیمة والتعبیر السلیم

.وبالتالي ال یمكن للطالب أن یستوعب الجانب النظري ویدركه ما لم یدعم بالجانب التطبیقي
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یعد التدریب اللغوي وسلة لترسیخ المعلومات، فعن طریق التكرار والممارسة المستمرة -2
متكررة للسلوك اللغوي یكتسب المتعلم الملكة اللغویة المنشودة، باعتبار أّن الهدف األسمى وال

13للتعلم هو امتالك مهارة التصرف في البنى اللغویة حسب ما تقتضیه أحوال الخطاب

یقوم التمرین بتعزیز عملیة الفهم واالستیعاب لدى الطالب حیث یسمح له بممارسة ما -3
یر أال یسرق المعلم في شرح القاعدة واستنباطها بحیث یستغرق الحصة ومن الخ« تعلمه، 

كلها في شرح القاعدة، بل یجب أن ینتقل المعلم إلى التطبیق بمجرد أن یطمئن إلى فهم 
14»الطلبة إیاها

حیث ال حاجة للطالب في حفظ القاعدة واستیعابها وفهمها إال عن طریق التدریب 
ته اللغویة ویقوم أسلوبه، ویجعله قادرا على توظیف البنى والتطبیق، فهو الذي ینمي ملك

.اللغویة التي تعلمها في التعبیر ویمكنه من القدرة على استذكارها كذلك

لقد تطورت التمارین اللغویة في طرائق تعلیم اللغات الحدیثة، ولم :أنواع التدریبات اللغویة
نحو والترجمة وغیرها من الطرق القدیمة، تعد تعتمد على تدریبات الطرق التقلیدیة كطریقة ال

وقد بدأ هذا التطور نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تدعیم عملیة االكتساب اللغوي وخاصة 
فیما یتعلق بتعلم اللغات األجنبیة، ما استوجب ضرورة تطویرهان فاكتشفوا تدریبات جدیدة 

:منها

تعلم العناصر اللغویة الصوتیة والنحویة وهي تهدف إلى إكساب الم:التدریبات البنیویة-أ
والمعجمیة عن طریق االستعمال المنظم لها في سلسلة من األنماط التركیبیة، وتقوم هذه 
التمارین على المشاركة الفعالة واالیجابیة للدارس بإرشاد وتوجیه من المعلم في القیام 

لیة من خالل استجابة بعملیات االستبدال والتحویل لعناصر الجملة، وتكون هذه العم
.المتعلمین الشفاهیة  لتنبیهات المعلم
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تعتمد التدریبات البنیویة على األنماط والنمط هو نموذج واحد من نماذج البناء 
اللغوي، یستدرج المعلم من خالله المتعلمین إلى إنتاج آالف الجمل، أو العبارات على غراره، 

15یافاعل ، مثال یعد نمطا لغو + فعل : فنموذج 

قرأ الطالب النص: الطالب-قرأ الطالب النص : المعلم: مثال

كتب الطالب النص: الطالب-...............كتب: المعلم 

استمع الطالب: الطالب-..............استمع: المعلم

إلخ...استمع المدیر: الطالب-.............المدیر: المعلم

لیم العناصر اللغویة الجدیدة للمتعلمین من خالل تدریبات لغویة بهذه الطریقة یتم تع
یقوم فیها المعلم بتقدیم النموذج والطالب یستبدل بدل العناصر القدیمة عناصر جدیدة یقدمها 

.وهي بسیطة ومعقدة حسب العناصر المستبدلة،ه في استبدالها وتحویلهاله المعلم ویساعد

تعد التمارین البنیویة وسیلة فّعالة وناجعة لترسیخ البنى اللغویة : إیجابیات التدریبات البنیویة
:للطالب ما جعلها تتمیز بخصائص عدة أهمها

تعد وسیلة إلیصال المعلومات ونقلها إلى أذهان الدارسین بطریقة بسیطة دون الحاجة -1
.إلى الشرح والتحلیل

.اللغة المتداولة في التواصلتركز على الجانب الكتابي والشفوي للغة معتمدة في ذلك-2

یكون الطالب فیها مشاركا فعاال في العملیة التواصلیة من خالل التمرین والتكرار -3
حیث یعمل المدّرس على أن یفسح « وبالتالي ترسخ تلك البنى اللغویة التي تعلمها في ذهنه

16»لهم المجال أكثر فأكثر قصد التدرب الذاتي على التكلم والتواصل
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ا كثرت التدریبات وتنوعت وتكررت كلما ترسخت في ذهن الدارس مّما یمكنه من وكلم
.استعمال البنى اللغویة وسهولة استذكارها

رغم ما تمتلكه التمارین البنیویة من خصائص إیجابیة، ورغم الدور :نقد التمارین البنیویة
نا نجد بعض الباحثین ینتقدونها الفّعال الذي لعبته في إنجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة إّال أن

أنها تنطلق من تراكیب معزولة عن أحوال الخطاب « : أمثال صالح بلعید موضحا ذلك بقوله
17»الطبیعي

وهذا ما یجعل المتعلم یكتسب بنى لغویة ال یستطیع توظیفها في التواصل؛ أي رغم 
ال تكسبه القدرة على التصرف أنها تلعب دورا هاما في إكساب المتعلم الملكة اللغویة إّال أنها 

بها وممارستها واستخدامها في التواصل الیومي في مواقفه المختلفة وال في إنتاج النصوص 
.واالبداع

ویطلق علیها اسم التمارین التبلیغیة أو التمارین االستعمالیة، وقد :التمارین التواصلیة- ب
ظهرت على أنقاض التمارین البنیویة بعد فشلها في إكساب المتعلم القدرة على التواصل 

نوع من التدریبات التي تهدف إلى «بالبنى اللغویة التي اكتسبها من خالل الدروس، وهي 
أي إكساب المتعلمین قدرة التصرف في البنى اللغویة حسب إكساب المتعلم القدرة التبلیغیة،

18»مقتضى األحوال

فهي تسعى إلى إكساب الدارس مختلف المستویات اللسانیة صوتیة ومعجمیة 
وتركیبیةن والتي تمكنه من فهم اللغة واستیعابها استیعابا یمكنه من التواصل بها في المدرسة 

.أو الوسط األسري واالجتماعي

: بما أن هذه المارین تسعى إلى إكساب المتعلم المهارات األربعة:لتمارین التواصلیةأنواع ا
:االستماع والقراءة والتحدث والكتابة، فقد كانت أنواعها على النحو التالي
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وهي تبنى أساسا على الفهم، ویتمثل في أن یلقي المعلم :تمارین فهم المسموع-1
الجملة المراد تعلیمها على مسامع المتعلمین ویحاول بعدها التعرف على مدى فهمهم 
واستیعابهم لما سمعوه من خالل سؤالهم للتأكد من قدرتهم على التمییز بین مختلف 

ذ الكتساب مهارة األصوات والمفردات والتراكیب التي ألقیت على مسامعهم، إ
االستماع ینبغي انتقاء األلفاظ والجمل والنصوص للطالب وظیفیا، كما یفضل تقدیم 

یربطها بموضوع واحد یندرج بدوره في « المسموع على شكل جمل، ویشترط فیه أن
مجال معین من المفاهیم، وتتخذ هذه الجمل شكل حدیث أو قصة أو وصف أو 

19»تعلیق على أحداث مرئیة

هم هذه التداریب في تدریب األذن على حسن اإلصغاء  للبنى اللغویة حیث تس
.بأصواتها وتراكیبها

وهي مهارة استقبالیة تعتمد على النصوص : تمارین فهم المقروء أو المكتوب-2
المكتوبة، ویساعد في التعرف على الحروف ونطقها، كما أنها تساعد في إدراك 

20معها ونقدهاالمعاني وفهمها ضمن النص والتفاعل 

فالقراءة إذن تعتمد على اإلدراك البصري للنص وفهم معانیه وفك رموزه حتى یتم 
.بذلك كسب مهارة فهم المقروء أو المكتوب واستیعابه

تتمیز التمارین التواصلیة بجملة من الخصائص :إیجابیات التمارین التواصلیة
:اإلیجابیة منها

عفویةتوفر للمتعلم التكلم بتلقائیة و -1
یمكن أن نخلط فیها بین التمارین الشفهیة والكتابیة وٕانجازها في وقت واحد-2
تعتمد على مبدأ التحاور لذا فهي تحتاج إلى وجود متحاورین فأكثر، نظرا لطبیعة -3

.الحوار
تنمي القدرة اللغویة من خالل توفیر المواقف التواصلیة المناسبة-4
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فعالة ویكون له نصیب جید من الوقت لیمارس یشارك فیها الطالب مشاركة -5
.اللغة

رغم أنها اهتمت بإكساب الدارس القدرة على توظیف اللغة :نقد التمارین التواصلیة
في المقامات اللغویة على اختالفها وبحسب مناسبتها لألحوال، إّال أّنها تجاوزت 

التي تعلمها سلفا، حیث إكسابه القدرة اللغویة التي تمكنه من استرجاع البنى اللغویة 
أّنه یعتمد فقط على ما تعّلمه من بنى لغویة جدیدة ،وعلى هذا الحال فإن البنى 
الجدیدة تلغي القدیمة، وال یتمكن من استذكارها وتوظیفها عند الحاجة إلیها في مواقفه 

.المختلفة
:ةــــــــــخاتم

بتطویر التداریب اللغویة یحتاج میدان تعلیمیة اللغات إلى المزید من االهتمام 
التي تعد جزءا هاما ومحورا رئیسیا في العملیة التعلیمیة التعلمیة ، كما لها دور فعال 
في إنجاحها، ورغم المحاوالت المبذولة في النهوض بها وتطویرها إّال أّنها تبقى 
قاصرة بأنواعها في جعل الطالب في المستوى المطلوب، وربما یرجع ذلك إلى عدم 

عتماد على الوسائل والمعطیات اللسانیة الحدیثة، كما أننا نجد أّن هذه التدریبات اال
اللغویة واردة في بعض األحیان دونما هدف تسعى لتحقیقه، وبالتالي وجب تقدیم 
التمارین التي تهدف إلى ضبط لغة الطالب وتصّوب أخطاءه وتمكّنه من ممارسة 

نى له توظیف ما تعلمه من تراكیب نحویة اللغة بشكل سلیم وتذلل صعوباته حتى یتس
بداع وٕانتاج النصوص والتواصل وهو في مختلف مجاالت حیاته، وكذا تمكنه من اإل
.الغایة المنشودة من عملیة التعلم اللغوي عموما
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ولغیر الّناطقین بهاتعلیم الّلغة العربّیة ألبنائها: عنوان المداخلة
2جامعة البلیدة –صالح تقابجي. إعداد د

:تقدیم-
ونحن نعرض لقضیة تعّلم العربّیة فـي هـذا العصـر بمـا أّنهـا تـرتبط باإلسـالم بـدءا بـالقرآن إلـى الحـدیث، 

الّنواة الثّقافّیة لّلغة العربّیة الفصحى، وهذا أهّم الجوانب اّلتـي ال بـّد والتّفسیر، وكتب الفقه وغیرها، وهو ما یكّون 
من حسابها عنـد الّنظـر فـي تعلیمهـا، باإلضـافة إلـى تراثنـا الّلغـوّي الّـذي ال یعـرف لـه مثیـل فـي الّلغـات األخـرى؛ 

عنصــرا ضــرورّیا مــن ، فــال غنــى لنــا عنــه باعتبــاره..كــدرس األصــوات، والّصــرف، والّنحــو والّداللــة، والمعجمّیــة
فیجـب أن تعلّـم الّلغـة العربّیـة ألبنائهـا باعتبارهـا لغـة أولـى، وهـو الواجـب .عناصر تعلیم العربّیـة فـي وقتنـا الـّراهن

األهّم وال جدال في ذلك، فمنذ أن وصلت الّلسانیات إلى الوطن العربّي كثر الكالم عن االزدواجّیة الّلغوّیـة اّلتـي 
یعیشون بلغة أو بلغات، ویطلب منهم أن یتعّلموا وأن یكتبـوا بلغـة أخـرى، وقـد وجـد هـذا یعاني منها العرب، فهم 

الكالم مناخـا ممهّـدا ألسـباب كثیـرة أهّمهـا حالـة تعلـیم العربّیـة فـي العقـود األخیـرة، فهـي لـم تتعـّرض لتغّیـر نـوعّي 
.كما حدث للغات أخرى

الّلســانّیون علــى تصـنیف الّلغــات إلــى لغــات أّول، ولغــات درج :" وفـي هــذا یقــول الــّدكتور الفاسـّي الفهــريّ 
الّلغــة اّلتــي یلتقطهــا الّطفــل فــي : أي) األم(ثــواٍن علــى اعتبــار أّن الّلغــة األولــى تكتســب بــدون تلقــین؛ وهــي الّلغــة 

دون أن یحتــاج فــي ذلــك إلــى الّتمــدرس أو إلــى توجیهــات معّلــم ملّقــن، وعلــى محیطــه األقــرب، وهــو محــیط األمّ 
ار أّن الّلغة الثّانیة تعتمد أساسا على الّتلقین، فأین وضع الّلغة العربّیـة فـي هـذا الّتصـنیف؟ طبعـا ال نحتـاج اعتب

إلى كبیر عناء لنبّین أّن الّلغة العربّیة لیست لغة أولى، فالّطفل العربّي ال یخرج إلى محیطه لیلتقط لغة فصیحة 
ــة اّلتــي یخــرج بهــا الّطفــل الفرنســّي إلــى محیطــه لیــتعّلم الفرنســّیة أو اإلنجلیــزّي متداولــة فــي األفــواه، بــنفس الكیفّی

، 1"الـخ... لیكتسب اإلنجلیزّیة؟ إذن فالعربّیة الفصیحة لیست لغة أولى في محّدداتها الّنفسّیة واإلدراكّیة والّذاكرّیـة
ال یـــتعّلم العربّیـــة الفصـــحى بـــنفس إّال أّن الّطفـــل العربـــّي : " ویســـتثني الـــّدكتور الفهـــرّي تعّلـــم الّلغـــة العربّیـــة بقولـــه

المعنى اّلذي یتعّلم به لغة أجنبّیة ثانیة، كالفرنسـّیة واإلسـبانّیة واإلنجلیزّیـة بـل الملكـة اّلتـي یكوّنهـا الّطفـل العربـّي 
في عامّیتـه كثیـرا مـا تمثّـل جـزءا مهّمـا فـي الملكـة اّلتـي سـیكّونها فـي الفصـیحة، ولـذلك كانـت الفصـیحة لغـة بـین 

. 2"والثّانّیة في منظورنااألولى 
فالّلغة العربّیة لها نمطها الفصیح، ولها لهجاتها العربّیة المتنّوعة وهذا الّنمط الفصـیح لغـة طبیعّیـة كأّیـة 
لغة طبیعّیة، وٕاذا طّبق مبدأ تشومسكي عن المتكّلم المستمع المثالّي في مجتمع متجانس وجد كذلك في العربّیـة 

جد یـوم الجمعـة یخطـب بالفصـحى، ویحضـر الخطبـة عـدد مـن المصـّلین هـم مـن الفصیحة، فالخطیـب فـي المسـ
األمّیین اّلذین ال یعرفون قراءة وال كتابة، ومع ذلك یتلّقون الخطبة بلغة فصیحة، فال یحتاجون إلى من یترجمها 

ن جزئّیات خطبتـه ع) اإلمام(لهم إلى لهجتهم الّطبیعّیة، ویستجیبون لها استجابة طبیعّیة، ومعظم اّلذین یسألون 
أو درسه إّنما هم من هؤالء األمیّین، وال یسـأل فـي الجـزء إّال مـن عـرف الكـّل واسـتجاب لـه، فالمحـّددات الّنفسـّیة 

.3إذن موجودة، وكذلك المحّددات اإلدراكّیة والّذاكرّیة



ر وفـــي هـــذا رّد علـــى دعـــوى االزدواجّیـــة، فالعربّیـــة المقصــــودة هـــي الفصـــیحة اّلتـــي عرفـــت مـــن العصــــ
الجــاهلّي، وبلورهــا القــرآن الكــریم، وهــي المســتعملة عمومــا اآلن فــي وســائل اإلعــالم، وفــي الفنــون األدبّیــة علــى 
امتداد الوطن العربّي، وهي مدرجة في المحافل الّدولّیة، والمعامالت الّرسمّیة، كما أّنهـا تحتـّل مركـزا ال بـأس بـه 

ــة حالــة خاّصــة تختلــف عــن بــین الّلغــات األكثــر شــیوعا فــي الّشــبكات الّتواصــلی ة الحدیثــة، ومــع ذلــك تعــّد العربّی
ــة مــن .الّلغــات األخــرى؛ ألّن لهــا امتــداد تــاریخّي ال یمكــن إغفالــه لــذلك ارتأینــا أن ننطلــق فــي هــذه الورقــة البحثّی

ــك ؟ ومــا ال:اإلشــكالّیة التّالیــة ــا فعــل ذل ــاطقین بهــا ؟ وكیــف یتســنى لن ــر الّن ــة لغی ــُم الّلغــة العربّی ــَم نعّل ــاهج ِل من
مـــن وراء ذلـــك؛ العلمّیـــة العاّمـــة المتوخـــاةونحـــاول الوصـــول إلـــى األهـــداف المناســـبة لهـــذه العملّیـــة الّتعلیمّیـــة ؟

: والمتمّثلة فیما یلي
نتطّلع من وراء هذا البحث إلى الّربط بین الفكر الّلغوّي القدیم وما توّصلت إلیه الّنظرّیات الّلسانّیة الغربّیة - 

متكامالن وغیر متناقضین، فهي الّطریقة المثلى اّلتي تعیننا على إیجاد سبل یسیرة ألجل على أساس أّنهما 
.تعلیم الّلغة العربّیة كلغة ثانیة أو للّناطقین بغیرها

عرض " ة اطقین بغیرها في المدارس والمعاهد والجامعات الدولیّ ة للنّ غة العربیّ الوقوف على واقع تعلیم اللّ - 
".ل مختلفةفي دو نماذج متنوعة 

.ةة والجامعات العالمیّ ولیّ ة المعتمدة في المدارس الدّ علیمیّ تقییم المناهج التّ - 
.اطقین بغیرهاة للنّ غة العربیّ ة المثلى لتعلیم اللّ علیمیّ رائق التّ البحث عن الطّ - 
م ة لدى المتعلّ غویّ اللّ ة الحدیثة في هذا المجال وربطها بتطویر المهاراتكنولوجیّ ة التّ علیمیّ إدخال الوسائل التّ - 

.األجنبيّ 
أمّ " ة وجعلها أداة لتطویر مهارة االستماع ة المتوفرة في الجامعات الوطنیّ قنیّ تفعیل المخابر والوسائل التّ - 

.ة لألجانبغة العربیّ ومهارة المحادثة، في تعلیم اللّ " ةسانیّ الملكات اللّ 
.ة في الجزائرغة العربیّ م اللّ ة إلى اإلقبال على تعلّ وطنیّ ارسین بالجامعات الالب األجانب الدّ تشجیع الطّ - 
.ة في المیدانظریّ تائج النّ اطقین بغیرها واستثمار النّ ة للنّ غة العربیّ ة في تعلیم اللّ ة مختصّ تكوین فرق علمیّ - 
.بغیرهااطقین ة للنّ غة العربیّ م اللّ ة یمكن االعتماد علیها لتكوین معلّ ة معرفیّ إعداد حقیبة علمیّ - 
.اطقین بغیرهاة للنّ غة العربیّ صة في تعلیم اللّ ة متخصّ إعداد معاجم تعلیمیّ - 
ة مع غة العربیّ باللّ ) االجتماعیة واالقتصادّیة(ة في إعداد المصطلحات الّدعائّیة ة مختصّ تكوین فرق علمیّ - 

.نة في المیداظریّ تائج النّ ، واستثمار النّ اطقین بغیرهاإضافة ما یقابلها للنّ 
ة ودور ة من وكاالت دعائیّ فتات اإلشهاریّ صال بالمؤّسسات االقتصادّیة وكذا المعنیین بإعداد الالّ ربط االتّ - 
،ة وغیرها من أجل التّنسیق معها ومساعدتها في هذا المجالت والمواقع اإللكترونیّ شر والجرائد والمجالّ النّ 

.فیما یتعّلق بالّتدقیق الّلغويّ ة وخاصّ 
:تعلیمّیة الّلغات-1



علــم یــدرس طــرق تعلــیم الّلغــات، وتقنیاتــه، " یكــاد یجمــع الّدارســون عمومــا علــى أّن الّلســانیات الّتعلیمّیــة 
وأشكال تنظیم مواقـف الـّتعّلم اّلتـي یخضـع لهـا المـتعّلم، ومراعـاة انعكاسـها علـى الفـرد والمجتمـع مـن حیـث تنمیـة 

یه الّروابط االجتماعّیة، من غیر إغفال نتـائج ذلـك الـّتعّلم علـى المسـتوى القدرات العقلّیة، وتعزیز الوجدان، وتوج
ومعلـــوم أّن الّلســـانّیات الّتعلیمّیـــة لـــم تكـــن أســـبق المعـــارف البشـــرّیة إلـــى اّتخـــاذ . 4"الحّســـي الحركـــّي للفـــرد المـــتعّلم

ن اكتشـاف مـاّدة العلـم، ولكـن ال تستمّد شـرعّیتها المعرفّیـة مـ" الّظاهرة الّلغوّیة كموضوعات للبحث العلمّي؛ فهي 
، والحاصل في هذا المضمار أّن ما تختّص بـه الّلسـانّیات فـي حـّدها لموضـوعها الّـذي ..تستقیها من عّلة أخرى

هو الّظاهرة الّلغوّیة ال یتكّشف إّال متى استصفینا من الفكر البشرّي مقّومـات تعریـف الحـدث الّلغـوّي كمـا اسـتقّر 
.  5"عرفه علیه

تطبیقـات الّلسـانّیات الّتعلیمّیـة لتغطّـي علــوم الّلغـة، والّلسـانّیات الّنفسـّیة واالجتماعّیـة، وعلـم الــّنفس وتمتـّد 
الّتربــوّي، بتقــدیر تواجــدها فــي نســق معرفــّي تــوافقّي لكونهــا مــن العلــوم اإلنســانّیة فــي المقــام األّول، وبالّنســبة لمــا 

ظرّیـات الّلسـان والّلغـات، وكـّل مـا لـه صـلة بمنـاهج الوصـف یصدر عن المعارف الّلسانّیة، فهو كّل ما یّتصل بن
الّلسانّي، وجمیع الّنظرّیات والتّقنّیات اّلتي تحّدد المدّونات الّلغوّیة، واّلتي تقترحها بیانات منجـزة عـن كیفّیـة عمـل 

مـاط ومتـون الّلغـة الّلغات واشتغالها، لیتسّنى وضع نماذج وأنماط جدیدة من الّلغة، وٕاتاحة أنواع مختلفـة مـن األن
ــا مفــاهیم ذات طــابع خــاّص مثــل مشــكالت االزدواج الّلغــوّي، ودراســة االختالفــات  ــیم الجّیــد، وٕاّم فــي ســبیل الّتعل
؛ القائمـة بـین الّلغــة األّم والّلغـة الثّانیـة، والتّقّلبــات والتّـداخالت الّلسـانّیة المبنیــة علـى مقارنـات تجــرى علـى الّلغــات

فعــل تربــوّي هــو وضــع مبــادئ منهجّیــة یقــوم علیهــا تصــّور الوســائل الّتعلیمّیــة، واختیارهــا فــإّن مــا تقــّدم علــى كــّل 
.بتحدید األهداف الّتربوّیة؛ أي بتعیین الّنمط الّلغوّي اّلذي یراد تعلیمه

:تعلیم العربّیة في الوقت الرّاهن-2
بتـدائّي، ویسـتمّر إجبارّیـا فـي مراحـل یبدأ تعلیم العربیة ألبنائها باعتبارها لغة أولـى، مـن بدایـة الّتعلـیم اال

الّتعلــیم العــاّم كّلهــا، لكــن نــوع الّتعلــیم وحجمــه الّســاعّي المخصــّص لــه یختلــف مــن بلــد عربــّي آلخــر، ففــي دول 
الخلیج العربّي مثال نجد الّلغة العربّیة متشّعبة إلى فـروع مسـتقّلة فـي الّتعلـیم العـاّم، فهنـاك مقـّرر مسـتقل للقـراءة، 

، وفــي الجزائــر وبعــض البلــدان العربّیــة األخــرى نجــد لمــاّدة ..و، وثالــث لــألدب، ورابــع للّتعبیــر وهكــذاوآخــر للّنحــ
ــة  ــانوّي، حیــث تــدّرس الّلغــة العربّی ــیم االبتــدائّي والمتوّســط والّث ــة الّتعل ــة مقــررا واحــدا شــامال فــي مرحل الّلغــة العربّی

نشـاط قواعـد الّلغـة، ویلیهـا نشـاط المطالعـة والّتعبیـر بمقّرر واحـد یشـمل مجموعـة مـن األنشـطة تبـدأ بـالقراءة، ثـمّ 
وتدّرس العربّیة كماّدة إجبارّیة في جمیـع الكّلیـات فـي الّسـعودّیة، وال ، الّشفهّي، وفي الختام نشاط الّتعبیر الكتابيّ 

ــ ــة، والّت ــة األخــرى إّال فــي األقســام المتخّصصــة فــي الّلغــات؛ كــاآلداب العربّی ــم تــدّرس فــي الــبالد العربّی اریخ، وعل
الّنفس، وعلم االجتماع، والفلسـفة، بینمـا ینتفـي تدریسـها فـي الكّلیـات العلمّیـة؛ كالطّـب، والهندسـة، ومـا شـابههما، 
فقد شهد تعلیم العربّیة في العقود الّثالثـة األخیـرة انحـدارا ملحوظـا، وأصـبح مألوفـا جـدا أّن المتخـّرج مـن الجامعـة 

یحسن كتابة صفحة بالعربّیة الفصحى، وعندما ینتهي الّطّالب من الّدراسة الثّانوّیة ال یحسن الّتكّلم بالعربّیة، وال
یتنفسوا الّصعداء؛ ألّنهم تخّلصوا من مقّررات الّلغة العربّیة، ویعزف الّطالب عـن االلتحـاق بأقسـام الّلغـة العربّیـة 



لتحاق بكّلیات أخرى، وهؤالء یعّینون في الجامعات إلى المضطّرون في الغالب مّمن ال تسمح لهم معّدالتهم باال
لتعلــیم العربّیـــة، وهكـــذا تكتمـــل الـــّدائرة المغلقـــة، فیصـــبح ســبب تـــدّني مســـتوى المـــتعّلم نتیجـــة لضـــعف فـــي تكـــوین 

.6المعّلم، وغیاب المنهج العلميّ 
: تعلیمّیة الّلغة العربّیة في الجزائر-3

المشــتركة إلــى مراجعــة الّلهجــات العامّیــة المتحــّدث بهــا، لقــد أّدى االنتشــار المكثّــف لتعلــیم الّلغــة العربّیــة
ولــم یــؤّدي إلــى اســتعمالها خــارج المدرســة، مّمــا وّلــد ســجّل ثالــث، ویــرى بعــض البــاحثین الّلســانّیین أّن الّســجّلین 

ة اّلتــي ال یقــوم أحــدهما مقــام اآلخــر، فــأهّم میــزة مــن الّســمات االجتماعّیــة الثّقافّیــ) العربّیــة المعاصــرة والعامّیــات(
تختّص بها مختلف الجماعات العربّیة على المسـتوى الّلغـوّي تكمـن فـي تعـایش نظـامین متبـاینین عمومـا؛ حیـث 

أي الّلغـة المتداولـة فـي المدرسـة، -)المشـتركة(یلجأ المتحّدثون وفق حاالت الّتواصل إّما إلى العربّیـة المعاصـرة 
.الّلهجة المحّلیةأو إلى -وفي وسائل اإلعالم الّناطقة بالعربّیة

ـــة  ـــة هـــي الیـــوم ســـائدة بكـــّل وضـــوح فـــي الجزائـــر، حیـــث ال تـــؤّثر العربّی فهـــذه الحالـــة مـــن الثّنائّیـــة الّلغوّی
المشتركة على الّلهجات المحّلیة المستعملة إّال نادرا، وهذا حّتى في وسـط المتمدرسـین، وبالّنسـبة لـبعض وسـائل 

فقـد عرفـت ؛ لفنـون الّتمثیلّیـة، وغیرهـا مـن المجـاالتل، وحتّـى بالّنسـبة )دإذاعة، تلفزیون، جرائ( اإلعالم المختلفة 
المدرسـة الجزائرّیــة عــّدة طرائــق تعلــیم عّممـت فیهــا حــاالت كثیــرة كانــت تشـّجع علــى المواقــف الّصــارمة المشــّددة، 

ــة، ووقــع ذلــك فــي ظــروف قــاهرة، حیــث اضــررنا إ لــى اســتدعاء اّلتــي تّتســم بالمبالغــة فــي قضــایا تعلیمّیــة وتأدیبّی
مكـــّونین مـــن الّشـــرق األوســـط، وقـــد كـــان مـــن الّصـــعب علـــى الجزائـــر الفتیـــة أن تتحقّـــق مـــن مصـــداقّیة شـــهاداتهم 

؛ فهي ..العلمّیة، واستمّر ذلك الوضع على ما كان علیه في فترة تبّني المدرسة األساسّیة بحّجة نقص اإلطارات
: " ، أو كمـا قالـت العـرب..ة كانت في أمـّس الحاجـة إلـى ذلـكمفارقة ال یفّسرها سوى القول إّن المنظومة الّتربویّ 

.7"ضعیف عاذ بقرملة 
الّتعلیم أولى اهتماماتها، / وبعد انتهاء تلك المرحلة الّتجریبّیة تعّددت الّنظرّیات اّلتي جعلت مسألة الّتعّلم

ؤال مطروحـا عـن كیفّیـة ولكن سرعان ما تعترض سبیلها مشكالت جّمة حین تنزل إلـى أرض الواقـع، ویبقـى الّسـ
وضع برامج لتطبیق تلك الّنظرّیات، إذ كّلما شرع في تطبیق تجربة تركـت، ویـتّم االنتقـال إلـى غیرهـا لصـعوبات 
تنفیــذ الجهــاز المفهــومّي، والّنصــیب الّنظــرّي اّلــذي یقــف خلفهــا ســندا تربوّیــا وتعلیمّیــا كمرجعّیــة فكرّیــة ومنهجّیــة؛ 

، وكّلهــا مرتبطـة مــن حیــث ..)تجربـة، مشــروع، إصـالح(دنا رهینـة تلــك المفــردات فصـارت المنظومــة الّتربوّیـة عنــ
حقلها الّداللّي بمسألة الّتجریب، وقد ازداد الّشرخ اّلذي طال العالقة بـین الّنظـرّي والّتطبیقـّي یتمثّـل فـي مشـكالت 

.في الفهم، واّلتي ینجم عنها مشكالت في الّتطبیق
:للّناطقین بهاتخطیط تعلیم الّلغة العربّیة-4

تبــدأ الخّطــة األولــى علــى مســتوى القــرارات العلیــا، ثــّم الخّطــة الثّانیــة علــى المســتوى اإلدارّي والفنــّي، ثــّم 
الخّطة الثّالثة على المستوى التّنفیذّي، ولعّل الخّطة األكثـر وضـوحا هـي الخطّـة العلیـا فـي بـالد المغـرب العربـّي 

.طیط لتعلیم العربّیة في تعریب األنظمة، وما یقتضیه من تخ



:تحدید الغایات واألهداف-4/1
ال یمكن اختیـار محتـوى أّي مقـرر تعلیمـّي، وال تنظیمـه إّال وفـق أهـداف واضـحة، وهنـاك أهـداف عاّمـة 

ألّي تعلــیم، وأهــداف أخــرى محــّددة كــاّلتي تّتصــل بكــّل مقــّرر تعلیمــّي، فتحــّدد الّســلوك المســتهدف مــن ) الغاّیــات(
.فیهتعلیم كّل جزء

: البحوث العلمّیة عن تعلیم العربّیة-4/2
ــیم الّلغــة، وهــذا مــا ینقصــنا فــي الــوطن " مــواّد " فــي الــبالد المتقّدمــة البحــوث ال تتوّقــف عــن إنتــاج  لتعل

إّنــه مــن المســتحیل أن نــنهض بتعلــیم العربّیــة إّال بوجــود مــنهج علمــّي یفــرض "العربــّي عمومــا، وخالصــة القــول 
.8"حقیقّي، ویفرض تكامال بین البحث والماّدة، وبین الماّدة والممارسةوجود تخطیط 

:األسلوب الّتقنّي في تعلیم العربّیة-5
م الّلغـــات وتعلیمهـــا، حیـــث بـــدأت بتفعیـــل مختبـــر شـــهدت الـــّدول المتقّدمـــة تطـــّورا مـــذهال فـــي میـــدان تعّلـــ

ـــّتعّلم الـــّذاتّي أو المبـــرمج، فـــالبرامج الّســـمعیّ  ة والبصـــرّیة المتكاملـــة، وانتهـــت باســـتخدام الحاســـوب، الّلغـــات، ثـــّم ال
وبالّرغم من الجهود اّلتـي تبـذلها الـّدول العربّیـة فـي مجـال تعلـیم الّلغـة العربّیـة، إّال أّن توظیـف المعطیـات التّقنّیـة 

الّتعلیمّیة، اقتصر على استخدام التّقنیات الّتعلیمّیة واالّتصالّیة بوصفها وسائل مساعدة، دون تصمیم البرمجّیات
فــالمتتّبع الســتخدامات الحاســوب یالحــظ أّن هنــاك عالقــة وثیقــة .والمقــّررات اإللكترونّیــة ذات الوســائط المتعــّددة

بینهــا وبــین الّلغــة العربّیــة، ولــیس أدّل علــى ذلــك مــن اهتمــام العلمــاء بمحاولــة تســخیر الّلغــة العربّیــة لخدمــة هــذه 
فریـدة تسـاعد علـى برمجتهـا آلّیـا، وبشـكل ینـدر وجـوده فـي لغـات أخـرى، التّقنّیة الحدیثة، فهي تمتاز بخصـائص 

فاالنتظــام الّصــوتّي فــي الّلغــة العربّیــة، والعالقــة الّدقیقــة بــین طریقــة كتابتهــا ونطقهــا یــدّل علــى قابلّیتهــا للمعالجــة 
.اآللّیة بشكل عاّم، وتولید الكالم وتمییزه آلّیا بصورة خاّصة

علـیم وواقعـه نجـد قـّوة األمـم وتقـّدمها تقـاس فـي هـذا العصـر بمـا یتـوافر لـدیها مـن بالّنظر إلـى أهمّیـة التّ و 
علم وموارد بشرّیة مؤّهلة، وطاقات منتجة، وما وصلت إلیـه مـن رقـي حضـارّي كـان بمراجعـة أنظمتهـا الّتعلیمّیـة 

، وبمـا ..)لتّقـویم، البیئـة الّتعلیمّیـةالمعّلم، المتعّلم، المناهج الّدراسّیة، طرق التّـدریس، أسـالیب ا(بجوانبها المتعّددة 
أّن المتعّلم هو محور العملّیة الّتعلیمّیة، فقد أولت معظـم الـّنظم فـي العـالم اهتمامـا كبیـرا بقضـیة تعّلمـه، وأجریـت 
الّدراسات العلمّیة للبحث عن أفضل الّسبل لتنمیة قدراته ومیوله، وجعله عنصرا مؤّثرا في الموقف الّتعلیمّي بـدال 

الّسلبیة في الّتلقّـي، لـذلك دعـا الّسـاهرون علـى المنظومـة الّتربوّیـة فـي الـبالد العربّیـة واإلسـالمّیة عمومـا إلـى من 
العنایة بالمتعّلم، وتزویده بالمعارف الّدینّیة، والقیم اإلسالمّیة العربّیة، وبتنمیة مهاراته ومواهبـه، وبتلقینـه األسـس 

.العلمّیة الحدیثة
هــذه المنظومــات تكمــن فــي إعـداد المــتعّلم المســتقبلّي الّــذي یمتلــك مهــارات الحــوار، قـد أصــبحت أولوّیــةف

والّنقـد، والّتحلیــل، والــّربط، واالســتنتاج، والبحــث لیــتمّكن مــن مجــاراة عصــر العلــم والتّقنیــة، والّتعامــل مــع اآلخــرین 
واإلبـداعّي فـي ظـّل الّنمـو المتسـارع والّتعـایش معهـم لالسـتفادة مـن خبـراتهم، مـع امـتالك مهـارات التّفكیـر الّنقـدّي 

في المعرفة والفكر اّلذي أّدى إلى تجّدد البنى المعرفّیـة، وظهـور أنظمـة جدیـدة، وتحـّول نمـط الّصـراع فـي العـالم 



حت قیمــة العلــم فیمــا یقّدمــه مــن نفــع وخیــر لإلنســانّیة ضــأإذ.مــن اإلیــدیولوجّي إلــى الّتســابق التّقنــّي والمعلومــاتيّ 
یمتـه فـي ذاتـه فحسـب، كمـا أضـحى الّتعلـیم منـدرجا فـي إطـار الّنشـاط المهنـّي المـنظم، لـذلك ال بـّد بعدما كانت ق

مــــن إعــــداد مقصــــود للّطــــالب فــــي مختلــــف الّتخّصصــــات، وٕاعــــدادهم للمهــــن المختلفــــة بمــــا یكفــــل حســــن األداء 
ا أّن للّتطـّور المعرفـّي دفـع عجلـة التّقـّدم والّنمـو فـي شـّتى مجـاالت الحیـاة، كمـمـن أجـل لالضطالع بمسـؤولّیاتهم 

وســرعة تغّیــر العصــر ومتطّلباتــه جعــل حجــم المعرفــة خــارج المدرســة أكبــر مــن حجــم المعرفــة داخلهــا، ومــن ثــّم 
.أصبحت مناهج المدارس خبرات من الماضي تحتاج  إلى تطویر مستمّر، وتحدیث دائم

لمــتعّلم مطالـب بالتّــدّرب للحصــول ّن اإوهـذا كلّــه یقتضـي نوعّیــة جدیـدة مــن المعّلمـین والمتعّلمــین، حیـث 
علــى المعلومــات مــن مصــادر متعــّددة فــي ظــّل تطــّور التّقنّیــات الّتعلیمّیــة، وذلــك بتوجیــه المعلّــم، فلــم یعــد الكتــاب 
المدرسّي هـو الوعـاء الوحیـد للمعلومـة، كمـا یجـب علـى المعلّـم أن یكـون مّطلعـا علـى مختلـف البحـوث الّتربوّیـة، 

آللّیـات اّلتـي تهـدف إلـى تحسـین العملّیـة الّتعلیمّیـة؛ مثـل طـرق التّـدریس، وتنظـیم لیر وما تمّخض عنها مـن تطـو 
الّصفوف المدرسّیة، واكتشاف تقنّیات جدیدة تساعد على تحقیق تعّلم أفضل في وقت أسرع، لذا أصبحت الماّدة 

ال یتــأّتى بحفــظ المعلومــات الّدراســّیة ومحتواهــا ســریعة الّتغییــر، كمــا أصــبح تكّیــف الفــرد مــع المعرفــة المتجــّددة
واستظهارها فحسب، إّنما بإتقانه ألسالیب الوصول إلیها، واستدعائها عند الّضرورة، وغدا هدف الّتعلیم أن یبقى 

.المتعّلم دائم الّتعّلم
قضـــّیة : وفــي ظـــّل االنفتـــاح الثّقـــافّي، والتّقــّدم التّقنـــّي أصـــبحت الّلغـــة العربّیـــة أمــام تحـــّدیات كثیـــرة، منهـــا

لّذوبان بین الّلغات من خالل اإلنترنت، ووسائل االّتصال األخرى، وكذا محاوالت الّتغریب المستمّرة، باإلضافة ا
إلى ضعف األداء الّلغوّي لدى المتعّلمین اّلذي ینذر بأزمة خطیرة تواجه تعلیم الّلغة العربّیـة وتعّلمهـا، وأمـام تلـك 

ــة، وذلــك باســتخدام مــداخل تعلیمّیــة حدیثــة الّتحــّدیات دعــت الحاجــة إلــى إعــادة الّنظــر فــي  ــة الّتعلیمّی هــذه العملّی
تتناسب مع الّتطّور الحاصل، وتقضي على مشكالت الّتعلـیم؛ حیـث وردت عـّدة تقنّیـات تّتسـق مـع طبیعـة الّلغـة 

لتّـدریس العربّیة، وطبیعة عملّیتي تعّلمها وتعلیمها، ومع نتائج البحوث في هذا المجال، وما یناسبها من طرائق ا
.اّلتي تتیح للمتعّلم ممارسة الّلغة واستخدامها

المختّصـــون بتعلـــیم العربّیـــة علـــى المـــواّد الّتعلیمّیـــة الّلغوّیـــة الّشـــفهّیة والمكتوبـــة، وكاّفـــة رّكـــزویجـــب أن ی
، وأوجــه الّنشــاط )ّیــةالّشــفاهّیة والكتاب(المحتویــات الّلغوّیــة، والتّقنّیــات الّتعلیمّیــة الحدیثــة، وأســالیب التّقــویم الّلغوّیــة 

المنهجــّي فــي األقســام وخارجهــا، وكــّل ذلــك فــي خطــوات إجرائّیــة محكمــة، ومــع ظهــور تقنّیــة المعلومــات ازدادت 
الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخر، وحاجة المتعّلم إلى بیئات متعّددة المصادر للبحث والّتطویر الـّذاتّي؛ فقـد 

و مـن أســالیب الّتعلـیم المسـتعملة فـي إیصــال المعلومـة للمـتعّلم، باالعتمــاد ظهـر مفهـوم الّتطـویر اإللكترونــّي، وهـ
على التّقنّیات الحدیثة للحاسوب، والّشـبكة العالمّیـة، والوسـائط المتعـّددة مـن أقـراص مدمجـة، وبرمجّیـات تعلیمّیـة 

.     غیرها
:تعلیم الّلغة العربّیة لغیر الّناطقین بها-6
:اإلسالمّیة في تعّلم العربّیةأثر الفتوحات -6/1



إّن انتشار الّلغة العربّیة باعتبارها لغة اإلسـالم لـم یّتخـذ طـابع تعلّـم لغـة أجنبّیـة أو تعلیمهـا، وٕاّنمـا صـار 
انصــهارا كــامال لهــذه الّلغــة بحیــث تحّولــت إلــى لغــة أولــى عنــد أنــاس كانــت لهــم لغــتهم األولــى؛ فقــد كــان للقــرآن 

فـي نشـر اكبیـر ااألثر األّول في إغراء المسلمین لتعّلم الّلغة العربّیة، كما أّن للعـرب دور الكریم والحدیث الّشریف 
الّلغة العربّیة ببالد المغرب واألندلس، وذلك منذ القرن األّول الهجـرّي وظـّل مسـتمرا إلـى أن غـدت هـذه الّشـعوب 

لمـاء وفطاحـل الّشـعراء تجـاوزوا مرحلـة فبعـد احتكـاكهم بكبـار الع.في معظمها تجیـد العربّیـة، وتجتهـد فـي خـدمتها
تهــــا ابــــن ســــیده االســــتیعاب واإلعجــــاب معــــا، وتفــــّردوا بتأســــیس مــــدارس نحوّیــــة، ولغوّیــــة، ولعــــّل مــــن أهــــّم رجاال

ــذي أّلــف كتابــا كــامال فــي الّلغــة ســّماه ) هـــ458ت( ، وابــن مضــاء اّلــذي خــالف الّنحــاة فــي كثیــر مــن "المحكــم"اّل
اّلذي سبق ابن مالـك فـي ) هـ668ت(، ومنهم أیضا یحي ابن معط الّزواوّي "الّنحاةالّرد على "المسائل في كتابه 

صاحب متن ) هـ723ت(نظم ألفّیة في الّنحو العربّي، كما سار على نهجهم أبو عبد اهللا الّصنهاجّي بن آجروم 
.اآلجرومّیة، وغیرهم كثیر

ة واألدبّیــة لوجــدنا مؤّلفــات ضــخمة فهــذا فــیض مــن غــیض، ولــو عّرجنــا علــى المــدارس، الفقهّیــة والفكرّیــ
ـــة مـــا أنتجـــه العـــرب؛ ونـــذكر علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر ـــة والفنّی تفســـیر القـــرآن : تضـــاهي فـــي قیمتهـــا العلمّی

، وكتابات ابن رشد في الفلسفة، وعبـد الـّرحمن "الفصل في الملل واألهواء والّنحل"للقرطبّي، وابن حزم في كتابه 
بـالغرب ) تـاهرت(مل في التّـاریخ البشـرّي فـي مقّدمتـه العجیبـة اّلتـي كتبهـا بضـواحي بن خلدون اّلذي خّط أّول ع

العمـدة فـي محاسـن الّشـعر "الجزائرّي؛ حیـث تنـاول فیهـا نظرّیـة العمـران وفلسـفة االجتمـاع، باإلضـافة إلـى كتـاب 
نهاج البلغـاء وسـراج األدبـاء م" ، وكتاب )هـ456ت(البن رشیق المسیلّي المیالد، القیروانّي الّدار " وآدابه ونقده 

).هـ684(لحازم القرطجّني المتوفى بتونس " 
: تأثیر العربّیة في لغات أخرى-6/2

امتد تأثیر العربّیة كمفردات وبنى لغوّیة في لغات أخرى بسبب قداسـتها بالّنسـبة للمسـلمین، إضـافة إلـى 
تسـتخدم األبجدّیـة العربّیـة فـي كتابـة لغاتهـا األصـلّیة عوامل الجوار الجغرافّي، والمعامالت الّتجارّیة؛ فهنـاك دّول

كون العربّیة لغتهم الثّانیة، أو لغة دیـنهم، أو باعتبـار األبجدّیـة العربّیـة هـي الوحیـدة اّلتـي وصـلتهم، عـالوة علـى 
ــیم كــان دینّیــا فــي غالبّیتــه أثنــاء الفتوحــات اإلســالمّیة؛ فقــد كــان المســلمون مــن العــرب وغیــرهم  یكتبــون أّن الّتعل

باألبجدّیــة العربّیــة أّي لغــة یتحــّدثون بهــا، وهــذا مــا أّدى إلــى جعــل الكتابــة العربّیــة األكثــر اســتعماال فــي القــرون 
ــة فــي لغــات أوروبّیــة عــن طریــق األنــدلس، وهــي باقیــة إلــى الیــوم، ،حیثالوســطى دخلــت بعــض الكلمــات العربّی

:9ومنها

بالبرتغالّیةباإلسبانّیةباإلنجلیزّیةبالفرنسّیةالكلمة العربّیة
ChimieChemyAlquimiaAlquimiaالكیمیاء
AlcoolAlcoholAlcoholAlcoolالكحول



SucreSugarAzucarAçucarالّسكر
CotonCottonAlgodonAlgodàoالقطن

AmiralAdmiralAlmiranteAlmiranteأمیر البحر
ValléeValleyValleValeالوادي
CaféCoffeeCaféCaféقهوة
GazelleGazelleGacelaGazelaغزال

، وكلمــة صــفر (Algèbre)باإلضــافة إلــى كلمــات أبــدعها العلمــاء العــرب فــي الّریاضــیات بالخصــوص كــالجبر 
(Zéro) ،العربّیـة بالمقابل لم تتأّثر العربّیة كثیرا بتلك الّلغات رغـم االخـتالط الّـذي سـاد بـین الّشـعوب و ، وغیرها

ــّم اســتعارة وتعریــب بعــض  والّشــعوب األخــرى، حیــث بقــي نظامهــا الّلغــوّي قائمــا علــى أسســه المعروفــة، ولكــن ت
المفـردات، وهــي ظـاهرة ازدادت حــّدتها فــي الوقـت الــّراهن؛ فقــد كثـرت االســتعارات الحدیثــة مـن الّلغــات األجنبّیــة، 

، ومفـــاهیم أخـــرى لمصـــطلحات ..رجس، وزئبـــق، وآجـــرنـــ: منهـــا مـــا یعّبـــر عـــن ألفـــاظ تفتقـــر إلیهـــا العربّیـــة، مثـــل
، أو ..فلسفة، أیقونة، رومانسّیة، فیلم: ، أو في مجال العلوم والفنون، مثل..إمبریالّیة، إیدیولوجّیة: سیاسّیة، مثل

..كومبیوتر، سینما، رادیو: في مجال التّقنّیات الحدیثة، مثل
علـى الّلغـة العربّیـة كـأن یسـتعمل الّلفـظ العربـّي بـدل وهناك رغبة في ترجمة أو تعریـب الكلمـات الّدخیلـة 

، فإّنهـا كلمـات أخـّف علـى الّلسـان العربـّي، وتلقـى قبـوال ..مذیاع مقابل رادیو، وهاتف بـدل تلفـون: األجنبّي، مثل
مــن طــرف المهتّمــین مثلمــا حــازت كلمــة إذاعــة قبــوال شــعبّیا، وقــد یــتّم منــاظرة الحــروف العربّیــة بحــروف الّلغــات 

خرى؛ فكّل لغة تشتمل على مجموعة بعینها من األصوات ال توجد في األخرى، لـذا یسـتعمل نـاطقو كـّل لغـة األ
ونظـرا للّتطـّور الحاصـل .أبجدّیة تتیح لهم تدوین األصوات اّلتـي یریـدونها، وخاّصـة عنـد نقـل ألفـاظ القـرآن الكـریم

ّیـة العربّیـة فـي إنتـاج لوحـات المفـاتیح الخاّصـة في مجال اإللكترونّیات في العصر الحدیث، فقد تـّم إدراج األبجد
بالحاســـوب وأجهـــزة االّتصـــال الحدیثـــة؛ غیـــر أّن الـــّرائج فـــي اســـتعمال هـــذه الوســـائل مـــن طـــرف الّشـــباب العربـــّي 
خاّصــة هــو كتابــة الكلمــات العربّیــة فــي الّرســائل القصــیرة أو المحادثــات بــأحرف التینّیــة، ویــتّم اســتبدال بعــض 

، )5(، والخـاء )7(، والحـاء )3(لها مقابل في األحـرف الّالتینّیـة بأرقـام؛ كـالعین مـثال تكتـب الحروف اّلتي لیس
.        وغیرها

:لغة ثانّیةككیفّیة تدریس العربّیة -6/3
لقد حّلت العربّیة حیثما حّل اإلسالم؛ وهذه تجربـة تاریخّیـة فریـدة تسـتوجب الّدراسـة للوصـول إلـى طـرق 
أكثر جّدیة لتعلیم العربّیـة لغیـر أبنائهـا فـي الوقـت الحـالّي،  فمـن تـوّلى تـدریس العربّیـة فـي العصـر الحـدیث هـي 

ال بـروكلمن، وفیشـر، وأمیـروس، وغیـرهم الّـذین تلك المؤّسسات والجامعات العربّیة بإیحاء مـن المستشـرقین؛ أمثـ
االهتمــام بالّلغــة العربّیــة أســباب ، و 10أســهموا فــي وضــع المنــاهج والمقــّررات اّلتــي ال تــزال ســائدة فــي تلــك المراكــز



محاولة فهـم الحضـارة اإلسـالمّیة فـي دوائـر االستشـراق، ثـّم تغّیـر الوضـع فـي األربعـین سـنة األخیـرة حـین تحـّول 
ففـي الّنصـف الثّـاني مــن ، ى العربّیـة المعاصـرة نظـرا ألهمّیـة العـالم العربـّي اإلسـتراتیجّیة واالقتصـادّیةاالهتمـام إلـ

القرن العشرین بدأت معاهد تعلیم الّلغـة العربّیـة لغیـر أبنائهـا بـالّظهور، ولكـن واجهتهـا عـّدة مشـاكل منهـا وجـوب 
اطقین بهـا عـن تلـك اّلتـي تسـتخدم لتعلـیم أبنائهـا، ولـم یكـن استخدام مناهج مختلفة لتعلیم الكتابة العربّیة لغیر النّ 

هنـــاك خبـــراء إلعـــداد المنـــاهج المناســـبة، وقـــد اســـتمّر الوضـــع علـــى مـــا هـــو علیـــه حتّـــى تـــّم فـــتح معاهـــد جدیـــدة 
اســتطاعت أن تتجــاوز المشــكلة نوعــا مــا، وهــذا نــاتج عــن قّلــة المعّلمــین المــؤّهلین لتــدریس العربّیــة لغیــر أبنائهــا، 

هــذه العملّیــة الّتعلیمّیــة تــراوح مكانهــا فــي ظــّل غیــاب الّتعــاون بــین القــائمین علــى شــؤون الّلغــة العربّیــة مــن وتبقــى 
أجل إعداد المناهج المناسبة، والخطط الفّعالة لهذا الغرض علما أّن اإلقبال على تعّلم العربّیة في تزاید مستمّر، 

.وخصوص في أوربا وأمریكا
ـــاطقین بهـــا، فظهـــرت معاهـــد وفـــي العقـــود األخیـــرة ازداد ـــة لغیـــر الّن ـــیم العربّی اهتمـــام العـــالم العربـــّي بتعل

ومؤّسسات تختلف غایاتها ومناهجهـا؛ فمنهـا مـا أنشـىء اسـتجابة لمطالـب الغـرب إلـى معاهـد تقـّدم الّلغـة العربّیـة 
قتصـادّیة العاملـة بـالبالد بهدف تیسیر الّتعامالت االقتصادّیة في ظّل انفتاح الّسوق العالمّي، وتعّدد الّشركات اال

العربّیــة، فهــم بحاجــة إلــى دروس للعاّمیــات فــي البیئــة العربّیــة وٕالــى أنمــاط معّینــة مــن العربّیــة الفصــحى، خاّصــة 
عربّیــة وســائل اإلعــالم، كمــا هــو الحــال فــي مصــر، فقــد أنشــأ مركــز تعلــیم الّلغــة العربّیــة لألجانــب التّــابع لجامعــة 

یــة مــع الجامعــات البریطانّیــة اّلتــي تــدّرس العربّیــة بهــدف إرســال طّالبهــا لقضــاء عــام اإلســكندرّیة بنــاء علــى اتّفاق
دراسّي في بیئة عربّیة، وهذا كّله یصب في إطار المنفعة المادّیة رغـم مـا یقّدمـه مـن نتـائج مهّمـة، فقـد أصـبحت 

ا الّتعلمــّي فــي الــبالد العربّیــة؛ تــدّرس الّلغــة العربّیــة لغــة أجنبّیــة فــي بعــض الجامعــات الغربّیــة اّلتــي تــزاول نشــاّطه
وهنــاك جهــات عربّیــة تســعى جاهــدة لتعلــیم العربّیــة باعتبارهــا لغــة اإلســالم .كالجامعــة األمریكّیــة بالقــاهرة، ولبنــان

والّلغــة الّرســمیة للــوطن، ومــن ثــّم ال مجــال للمنفعــة الماّدیــة، ألّن مــا یقــّدم للّطــالب لیتعّلمــوا لغــة دیــنهم ووطــنهم؛ 
أته المملكــة العربّیــة الّســعودّیة مــن معاهــد تابعــة لجامعاتهــا لتــدریس الّلغــة العربّیــة فــي بعــض الــبالد ومنهــا مــا أنشــ

األجنبّیــة، كمــا أّن الجزائــر تســهر علـــى إرســال مدّرســین لّلغــة العربّیــة فـــي فرنســا لتعلــیم أبنــاء الجالیــة الجزائرّیـــة 
لـــى وجـــود جامعـــات فـــي البلـــدان اإلســـالمّیة اّلتـــي والعربّیـــة عمومـــا لغـــة أجـــدادهم ودیـــنهم اإلســـالمّي، باإلضـــافة إ

..تخّصص شعبا لدراسة العلوم الّشرعّیة والّلغة العربّیة، كمالیزیا وأندونیسیا
ــاطقین بهــا، فاألجانــب یســعون  ــة لغیــر الّن ــیم الّلغــة العربّی وتبقــى األهــداف متباینــة بــین هــذه الجهــود لتعل

فالمدّرس الفرنسّي اّلذي یذهب لتعلیم " قافة، ومیثاقا للّشرف والّسؤدد؛ لتعلیم لغاتهم إلى غیرهم باعتبارها وعاء للثّ 
الفرنســّیة فــي الخــارج یعفــى مــن الّتجنیــد اإلجبــارّي فــي الجــیش باعتبــاره یحمــل مهّمــة وطنّیــة ال تقــّل عــن مهّمــة 

، ومـا إنشــاء 11"لمانّیـةالـّدفاع عـن الـوطن، والّنظــرة نفسـها عنـد األلمـان الّــذین تـرتبط الّلغـة فـي قلــوبهم بالقومّیـة األ
بعض المنّظمات العالمّیة وخصوصا من طرف فرنسا وٕانجلتـرا؛ مثـل الفرونكوفونّیـة والكومنولـث إّال لترسـیخ تلـك 

الثّقافات، وخدمة لغة هاتین الّدولتین
:ما هو ضرورّي في تعلیم الّلغة العربّیة لغیر الّناطقین بها تحدید مناهج العمل المتمّثلة فيو 



:الّتخطیط-أ
هــو و تعــّد المملكــة العربّیــة الّســعودّیة رائــدة فــي مجــال الّتخطــیط لتعلــیم الّلغــة العربّیــة لغیــر الّنــاطقین بهــا، 

أمــر یتطّلــب وجــود مســتویات علیــا الّتخــاذ قــرارات فــي هــذا المجــال، فیجــب أن یكــون ذلــك بطریقــة علمّیــة؛ حیــث 
بحـــوث والمقـــّررات والتّنفیـــذ، ویجـــب أن تتضـــافر الجهـــود، تحـــّدد األهـــداف والغایـــات وطریقـــة العمـــل فـــي إعـــداد ال

ویتوّحــد العمــل بــین المؤّسســات العربّیــة الّناشــطة فــي هــذا المجــال، وال ســّیما الّرســمّیة منهــا؛ كالجامعــات ومراكــز 
ة العربّیـة البحث والهیئات العلمّیة المهتّمة بشـأن الّلغـة العربّیـة، حیـث یـرى الـّدكتور عبـده الّراجحـّي أّن تعلـیم الّلغـ

یجب أن تكون غایته تعلیم لغة اإلسـالم، وأّنـه لـذلك فـرض كفایـة ال تسـتطیع أن تـنهض لـه " لغیر الّناطقین بها 
.12"إّال المؤّسسات الكبیرة اّلتي تتوافر لها اإلمكانیات الّالزمة

: اإلمالء-ب
بــارات، فهــو الّتصــویر الخّطــي یعــّد اإلمــالء الوســیلة الخّطیــة اّلتــي نمثــل بهــا مــا ننطقــه مــن األلفــاظ والع

ألصوات الكلم اّلتي تنطقها، وقد ناّل اإلمالء وقواعده عنایة المحـدثین مـن علمـاء الّلغـة والّتربّیـة، باإلضـافة إلـى 
مجامع الّلغة العربّیة، والمؤسسات المعنّیة الّتعلیمّیة في أنحاء الوطن العربّي كافة؛ إذ یساعد تعلیم اإلمالء على 

الب المهارات الّالزمة للكتابة بخّط مقروء واضح خال مـن األخطـاء، وتـدریبهم علـى كتابـة الكلمـات اكتساب الطّ 
تعلـیم اإلمـالء ف.13كتابة صحیحة، وتثبیت صّورها في أذهانهم، والقـدرة علـى اسـتیعاب تلـك الّصـور عنـد الكتابـة

ّون الّنظـام الكتـابّي فـي الّلغـة محـدودة جـّدا، ألّن العناصر اّلتي تكـ؛للّناشئة خطوة أّولّیة، وال مجال فیها لالختیار
أصـبح المتخـّرج مـن الجامعـة یقـع فـي أخطـاء إمالئّیـة صـارت شـائعة حتّـى ظـّن ،إذولها درجة عالیة من الّشـیوع

الّناس أّنها من طبیعة الّلغة، ویعرض كثیر من علماء الّتربّیة لتعلیم الهجاء، ویؤّكد معظمهم على االّتجـاه الّـذي 
الهدف من تعلیم الهجاء أن یتمّكن الّتالمیذ من كتابة الكلمات اّلتي یسـتعملونها أو یحتـاجون إلیهـا فـي " یقّر أنّ 

. 14"حاضرهم ومستقبلهم كتابة صحیحة
Phonème)وكان منهج تعلیم الهجاء في الغرب یجرى على أساس تقابـل الّصـوت بـالحرف الكتـابّي 

- Graphème)ّصـــوت والحـــرف الكتـــابّي فـــي العربّیـــة أقـــوى مّمـــا هـــو موجـــود فـــي ، وبمـــا أّن التّقابـــل بـــین ال
اإلنجلیزّیة والفرنسّیة وغیرها، فقد كان ذلك أیضا یقوم على بحوث علمّیة تربط بین الّنظام الّصوتّي والكتابة عند 

الهجـاء یسـتند علمائنا القدماء على الّنحو اّلذي قّدموه في دراستهم لرسم المصحف الّشریف، ثّم بدأ االقتناع بـأنّ 
إلى الّنظام العـاّم لّلغـة؛ أي أّنـه یـرتبط بالّنظـام الّصـرفّي والّنحـوّي والـّداللّي، وهـذا مـا یجـب أن یدركـه المختّصـون 
ــة شــاملة، فمــا أكثــر األمثلــة  فــي  ــة لغوّی ــة، فیجــب أن یكــون مبنیــا علــى نظرّی فــي تعلــیم الهجــاء فــي الّلغــة العربّی

وهنــاك عــّدة موضــوعات تــدور . 15كتابــة بأنظمــة الّصــوت والّصــرف والّنحــو والّداللــةالعربّیــة الّدالــة علــى ارتبــاط ال
مـن بینهـا معرفـة مواضـع همزتـي الوصـل والقطـع اّلتـي عالجهـا الّنحـاة ضـمن حـدیثهم مـن ) قواعد اإلمالء(حول 

أّولــه لمــّا كــان الفعــل أصــال فــي الّتصــریف اخــتّص بكثــرة مجــيء:" الّتصــریف، ومــن أولئــك ابــن عقیــل اّلــذي قــال
ساكنا، فاحتاج إلـى همـزة وصـل، فكـّل مـاض احتـوى علـى أكثـر مـن أربعـة أحـرف یجـب اإلتیـان فـي أّولـه بهمـزة 



اســـتخراٌج ، : اســـتخرْج، وانطلـــْق، والمصـــدر؛ نحـــو: اســـتخرج، وانطلـــق، وكـــذلك األمـــر منـــه؛ نحـــو: وصـــل؛ نحـــو
.16"َخشَي، وَمضى، وَنفذَ : واْنفْذ، منوانطالٌق، وكذلك تجب الهمزة في أمر الّثالثّي؛ نحو، اْخَش، واْمِض، 

لوجـــدنا أّنهـــا مرتبطـــة باألنظمـــة الّصـــرفّیة والّنحوّیـــة 17ولـــو توّقفنـــا عنـــد أكثـــر األخطـــاء اإلمالئّیـــة شـــیوعا
، فال یمكـن أن تكـون كلمـة )اخرج(و) أخرج(شیوع الخلط بین همزتي القطع والوصل، كما في : والّداللّیة؛ ومنها

دلیــل علــى وجــود قاعــدة صــرفّیة تــؤّدي إلــى اخــتالف الّداللــة؛ فــاألولى فعــل مزیــد بهمــزة واحــدة، والفــارق بینهمــا
ــِه، أو: الّتعدیــة یمكــن أن یكــون فعــال ماضــیا أو أمــرا، نحــو قولنــا أّمــا , َأْخــِرْج زكــاَة ماِلــكَ : َأْخــَرَج المســلُم زكــاَة ماِل
فقــد أصــبح الّنــاس ال یبــالون .ْخــُرْج مــْن مجلــِس الّســوءِ ا: الثّانیــة فــال تكــون إّال أمــرا مــن الّثالثــّي الــّالزم، نحــو قولنــا

بهـذا الفـارق الــّداللّي فیسـتعملون همــزة القطـع بـدل همــزة الوصـل فــي كـّل حـال، وأصــبح األمـر مألوفــا فـي وســائل 
: اإلعـــالم، وفـــي كتابـــة العنـــاوین وأســـماء المؤّسســـات والّالفتـــات فـــي األمـــاكن العمومّیـــة والخاّصـــة وغیرهـــا؛ نحـــو

ـــ ـــة اإلتحادّی ـــات، واإلّتصـــال، واإلجتماعّی ـــات، واالّتصـــال، : ، والّصـــواب فیهـــا..ة، واإلمتحان ـــة، واالمتحان االّتحادّی
..واالجتماعّیة

: مــثال، والّصــواب) آذان الّصــالة( ومــن األخطــاء الّشــائعة كــذلك فــي وقتنــا الحاضــر هنــاك مــن یكتــب 
: ، ویقــال أیضــا)َأذَّنَ ( مصــدر للفعــل) األذان(ووهــي حاســة الّســمع،): أذن( جمــع ) آذان( ؛ ألّن )أذان الّصــالة(
لم یرد عند العرب، ولـم تشـر إلیـه ) َألفتَ ( اسم فاعل من فعل رباعّي ) ملفت(، وكلمة )هذا منظر ملفت للّنظر(

أذن : (، كمـا یقـال أیضـا)َلفَـتَ (، ألّنـه اسـم فاعـل للّثالثـّي )هذا منظر الفـٌت للّنظـر: (المعاجم العربّیة، لذلك یقال
أحسـن االســتماع، أّمــا الفعــل : ، بمعنــى)أصــغى(، ألّنـه اســم فاعــل مــن الّربـاعّي )ُمْصــغیة: (، والّصــواب)اغیةصـ
المماثل : ؛ وهو من ذهب بصره، فالكفء)كفیف( للكفء، ألّنه جمع ) أِكفَّاء: ( وال یقال).مال: (، معناه)صغا(

، وهـو خطـأ، )مـدراء(علـى ) مدیر(جمع كلمة ، كما شاع)أكفاء: ( والقوّي القادر على تصریف األمور، والجمع
فـي حالـة الّنصـب والجـّر؛ أي تجمـع جمـع مـذكر سـالم ال جمـع ) مـدیرین(في حالة الّرفـع، و) مدیرون(والّصواب 

، ومیمـه زائـدة، )معیـد(، و)مـذیع(؛ مثـل )ُمفِعـل(، ووزنـه الّصـرفّي )َأدارَ ( الّتكسیر، ألّنها اسم فاعل من الّربـاعّي 
هو ) حذارِ (في معظم الّالفتات، والّصواب ) حذاري(باإلضافة إلى شیوع أخطاء أخرى مثل كتابة .18وهو للعاقل

اسم فعل أمر جامد بمعنى احذر، كمـا یـتّم الخلـط بـین الّضـاد والظّـاء فـي كثیـر مـن الكلمـات، وبـین تـاء التّأنیـث 
؛ )..َخَرَجـتْ : (سند للغائبـة، فالّصـوابوهو فعل م) َخَرَجة: (المسندة لألفعال، فنجد بعض المتعّلمین یكتبون مثال

.19"نجد أّن تعلیم اإلمالء في العربّیة لیس مسألة آلّیة، وٕاّنما هو مرتبط بالّنظام الّلغوّي العامّ " لذلك 
:اختیار المحتوى-ج

یمّثــل المرحلــة الجوهرّیــة فــي تعلــیم الّلغــة، وثّمــة عوامــل تــؤّثر فــي االختیــار، منهــا خارجّیــة؛ كاألهــداف، 
ستوى المقّرر، والوقت المحّدد له، وعوامل خاّصة بالمتعّلم؛ كـالعمر، واالسـتعداد لـتعّلم الّلغـة، ودافعیـة الـتعّلم، وم

وعوامل أخرى؛ كنوع المدرسة، ثّم إّن هناك معاییر یحتكم إلیها في االختیار؛ كالّشیوع، والّتوزیع، وقابلّیة التعّلم، 
ضي تكامـل العمـل المتخّصـص مـن علـم الّلغـة، وعلـم الّلغـة الّنفسـّي، وعلـم والّتعلیم وغیرها، فاختیار المحتوى یقت
ویتّم اختیار محتوى تعلیم العربیة لغیر الّناطقین بها وفق المتعّلم اّلذي له ؛ الّلغة االجتماعّي، وعلم الّلغة الّتربويّ 



ذلك مـا زالـت المقـّررات المختـارة لهـذا ثقافته الخاّصة، ولغته األولى، وله أهدافه من تعّلم العربّیـة كلغـة أجنبّیـة، لـ
الغرض قید الّتجربة؛ فهي بمثابة خطوة تمهیدّیة لظهور مقّررات أكثر مالءمـة مـع مقتضـیات العصـر، للوصـول 
إلــى األهــداف المســّطرة مــن طــرف الجهــات الوصــیة علــى هــذه العملّیــة مــوازاة مــع األهــداف المرجــوة مــن طــرف 

ویبـدو أّن معظـم الّتالمیـذ ینفـرون مـن الّنحـو فـي العربّیـة نفـورا یصـل ، لّتعلیمّیـةالمتعّلمین لضمان نجاح العملّیـة ا
إلــى حــّد الكراهّیــة، ویظهــر ذلــك جلیــا فــي امتحــان الّلغــة العربّیــة فــي كــّل المراحــل الّتعلیمّیــة، ویــزداد األمــر ســوءا 

ــة فــي الجامعــة؛ فــإّن نســبة الّرســوب تكــاد تكــون مــن أعلــى الّنســب، فمعظــم الّطلبــة بالّنســبة لطــّالب الّلغــة العربّی
تحــّول هــذا الخــوف إلــى هــاجس یعیــق المتعّلمــین، بــل حیــثیجــدون صــعوبة فــي اجتیــاز امتحــان مقیــاس الّنحــو، 

أصـبح مـن مشـكالت تعلّـم الّلغـة العربّیـة بمـا أّنـه مــاّدة إجبارّیـة؛ فهـو عمـاد علـوم العربّیـة ومـن دونـه ال یمكــن أن 
.دى الّلحن في الكالم بالفصحىنقیم األلسن على الّسلیقة، ونتفا

عاّمة في الوطن العربّي، فقد جرت عـّدة محـاوالت مـن أجـل إصـالح الّنحـو تكاد تكون وبما أّن الّظاهرة 
ألّنهـا ظّنـت أّن تیسـیر الّنحـو ییّسـر "أو تیسیره، ویرى الّدكتور عبده الّراجحّي أّنها لـم تصـل إلـى الغایـة المرجـوة؛ 

األّول علم الّنحو، وهو علم یقّدم وصفا ألبنیة الّلغة، وحین یفعل ذلك إّنما یلجأ إلى تعلیمه، وهذا غیر صحیح، ف
، أّمـا تعلـیم الّنحـو فشـيء آخـر نشـأ )الّتجریـد(و) الّتعمـیم(األبنیة من سیاق االستعمال ویضعها في إطار ) عزل(

الّـذي توّصـل إلیـه علـم ، وهو یأخـذ مـن الوصـف (PeadagogicalGrammar)له علم یسّمى الّنحو الّتعلیمّي 
إّنمــا یطّوعــه ألغــراض الّتعلــیم، ویخضــعه لمعــاییر أخــرى، ویســتعین بعلــم الّلغــة ) كمــا هــو(الّنحــو لكّنــه ال یأخــذه 

الّنفسّي في الّسلوك الّلغوّي عند الفرد، وبعلم الّلغة االجتماعّي في االّتصـال الّلغـوّي، وبعلـوم الّتربّیـة فـي نظرّیـات 
. 20"لّتعلیم، وكّل ذلك غائب عن إجراءات اإلصالح والتیسیرالّتعّلم وٕاجراءات ا

كان اختیار محتوى مقّررات الّنحو من الكتب مباشرة دون تغییر أو فحص، كأن یراعى في اختیار فقد
الموضوعات تناسبها مع القدرات المعرفّیة للّتالمیذ، باإلضافة لعدم تسلسلها، فنجد الّتالمیذ ال یفّرقون بین 

لحات الّصرفّیة والّنحوّیة، وحّتى بین الفعل والفاعل، ویبدو ذلك جلّیا في سؤال طوالمبنّي، وال بین المصالمعرب 
اإلعراب بالخصوص، ثّم ما الفائدة من تعلیم الّنحو إذا لم یستطع المتعّلم أن یظهر كفاءته الّلغوّیة حین ینطق 

عندما یسأل المتعّلم أو یجیب و واقف المختلفة، أو یكتب جملة صحیحة لغوّیا في إجاباته وتعبیراته في الم
فالّنتیجة المتوّقعة إذن طبیعّیة هي " أستاذه یكون ذلك بكلمة أو كلمتین من غیر إعراب من باب سّكن تسلم؛ 

عدم استجابة الّطالب لهذه المقّررات، ثّم كراهیتهم للّنحو، ثّم تطّلعهم إلى الّتخّلص من دروس العربّیة ما 
.    21"لى ذلك سبیالاستطاعوا إ

:اختیار الّنمط-د
اختیار المحتوى یفضي إلى اختیار الّنمط الّلغوّي، وهـي قضـیة جوهرّیـة فـي العربّیـة، فهنـاك تنـّوع لغـوّي 
فــي العربّیــة كمــا فــي أّیــة لغــة أخــرى مــن لهجــات إقلیمّیــة واجتماعیــة ولهجــات خاّصــة، وهنــاك العربّیــة الفصــیحة، 

العالم العربـّي إلـى اعّتمـاد الّلهجـات المحلّیـة نمطـا لغوّیـا فـي الّتعلـیم بنـاء علـى مـزاعم انتشرت دعوات في " ولقد 
ـــة الّلغوّیـــة( لغـــة لهـــا وضـــعها الخـــاّص مـــن حیـــث اســـتمرار الحیـــاة -علـــى مـــا تقـــّدم -والعربّیـــة ، 22)"االزدواجی



ر المحتـوى هـو المـزج بـین التّاریخّیة، ومن حیـث ارتباطهـا باإلسـالم، والـّنمط الّـذي یجـب أن یكـون مصـدر اختیـا
الفصیحة المعاصرة وفصیحة الّتراث، أّما الفصیحة المعاصرة فیهّمنا منها أوّال ذلـك الـّنمط العـاّم الّـذي تمّثلـه لغـة 
وســائل اإلعــالم، والّلغــة المســتعملة فــي الخطــب العاّمــة، وفــي المحاضــرات، ثــّم الــّنمط الفّنــي اّلــذي یمّثلــه اإلنتــاج 

أّما فصیحة الّتراث فهي من أهّم ما ینبغي العناّیة به، ألّنهـا هـي اّلتـي تحمـل ثقافـة ، نواعهاألدبّي على مختلف أ
األّمة اإلسالمّیة، وهي ثقافـة مّتصـلة ال تعـرف انقطاعـا، ویكـون االختیـار منهـا موافقـا لمعـاییر معّینـة، فنبـدأ بمـا 

دا، ثــّم نتــدّرج بعــد ذلــك خطــوة خطــوة هــو مــألوف للّتالمیــذ مّمــا هــو قریــب مــن الفصــیحة المعاصــرة، وهــو كثیــر جــ
حّتى یصل الّطالب إلى نهایـة المرحلـة الثّانوّیـة، وقـد تمّكـن مـن فصـحى التّـراث تمّكنـه مـن الفصـیحة المعاصـرة، 
كما یمكن تقدیم بعض الّنماذج األدبّیة الكبرى من تراثنا العربّي لتالمیـذ المرحلـة االبتدائّیـة والمتوّسـطة فـي شـكل 

تبســـــیطها فـــــي هـــــذا المجـــــال بمـــــا یناســـــب كـــــّل مرحلـــــة مـــــن طـــــرف المختّصـــــین، والتّبســـــیط نصـــــوص، ثـــــّم یـــــتمّ 
simplification) (23أسلوب علمّي له طرائقه الخاّصة .

شهدت الفترة األخیرة تـرویج دعـوات إلدراج القـرآن الكـریم، والحـدیث الّشـریف فـي المقـّررات الّلغوّیـة، فقد
فقــد كــان ذلــك منطلــق القــدامى فــي بحــوثهم الّلغوّیــة وارتقــوا بفضــله مرتقــى عظیمــا؛ فیجــب أن تؤخــذ هــذه المســألة 

تیــار مبنیــا علــى أســس علمّیــة، لتكــون لــه بعــین االعتبــار، وتوضــع قیــد الّدراســة والبحــث العلمــّي حتّــى یكــون االخ
وهذا لتزوید الّتالمیذ بالمعالم الكبرى في تاریخهم المجید، حّتى إذا وصلوا إلى المرحلة ؛ نتائج مرضیة إنشاء اهللا

اّلتي یستطیعون فیها أن یّتصلوا بهذه اآلداب في نصوصه األصلّیة وجدوا ذلك أمـرا میسـورا، لكـي یصـبح تـاریخ 
.أساسّیا من المكّونات الّنفسّیة للمجتمع، وحّتى نتفادى ما نراه من جهل هذا الجیل بأعالم تراثهماألّمة مكّونا

ویكــون اختیــار الــّنمط الّلغــوّي مــن الّنــواة العاّمــة لّلغــة الفصــیحة ألّنهــا تكــّون أســاس الّلغــة، وال یمكــن أن 
جهـود كبیـرة تمهّـد لـه بعمـل دراسـات الّشـیوع لـیس بـاألمر الهـین؛ ألّنـه یحتـاج إلـى" یستغني عنها المـتعّلم، وهـذا 

حیـث یبـدأ مـزج العربّیـة الفصـحى المعاصـرة بفصــحى ،24"علـى مسـتوى الكلمـات، وعلـى مسـتوى األبنیـة الّنحوّیــة
كمــا یجــب أن تــدرس .التّــراث العربــّي المتمّثــل فــي األدب الجــاهلّي، والثّقافــة اإلســالمّیة بمختلــف آدابهــا وعلمائهــا

ة إلى لغیر الّناطقین بها تقابلّیا بالّلغات األخرى، على أن تكون البدایة بالّلغات اّلتـي ینتمـي إلیهـا العربّیة الموّجه
أكثر المتعّلمین حّتى یتّم اختیار محتوى المقّررات وفق طریقة علمّیة ووظیفّیة؛ بحیث تكون مبنیـة علـى التّـدریج 

.واجهها المتعّلمالّدورّي، شاملة للمواقف واألدوار االجتماعّیة اّلتي سی
: إعداد المدّرسین-ه

من یدّرس الّلغة العربّیة كلغة أجنبّیة لغیر الّناطقین بها طبعا بحاجة إلى إعداد خاّص، فیشـترط أوّال أن 
یكون متخّصصا في الّلغة العربّیة وملّما بكّل ما یتعّلق بها، ثّم البّد له من إعداد علمّي في علم الّلغـة الّتطبیقـّي 

یقف فیه على أسالیب تعّلم الّلغة األجنبّیـة، وأن یكـون مّطلعـا علـى الّتجـارب الّسـابقة ونتائجهـا، وعلـى كـّل مـا إذ 
.یب ووسائل تعلمّیةاستجّد من مقّررات وأسال

:الختام



ـــة إعـــداد للعصـــر إّن  ـــرات اّلتـــي تؤّكـــد عملّی ـــة غیـــر بعیـــد عـــن تلـــك العوامـــل، والمتغّی ـــیم الّلغـــة العربّی تعل
ّي، فاّلذي یتعّلم العربّیة إّنما یتعّلم لغة ذات رسالة خالدة سامّیة؛ ألّنه حین یتقنها یمكنه أن یتعّبد بتالوة المعلومات

القــرآن الكــریم، فهــو ال یــتعّلم مجــّرد حــروف ومفــردات، وٕاّنمــا یــتعّلم تــراث أّمــة عریقــة ذات حضــارة فریــدة، یثّقــف 
تّـراث، فیصـبح حاضـنا لــه ال مجـّرد آلـة تتلقّــى وتـرّدد، فهـو بــذلك لسـانه، ویمـّد فكـره باألمجــاد اّلتـي یضـّمها هــذا ال

یســعى إلــى تحقیــق كیانــه، وتنمیــة قدراتــه اإلبداعّیــة لیســهم فــي تطــویر مجتمعــه، واإلنســانّیة جمعــاء بــالّتعبیر عــن 
.مشاعرها، وصون قیمها المتمّثلة في الخیر والحّق والجمال

:تحدید بعض الّنتائج وهي كاآلتيونخلص نهایة هذه الورقة البحثّیة إلى 
–ة قانونیّ -ة سیاحیّ –ةدینیّ –اقتصادّیة- ة أكادیمیّ : " ةة ألغراض خاصّ غة العربیّ تعلیم اللّ - 

.المناسبة لذلكةة واإللكترونیّ المعاجم الورقیّ بإعداد ...ةدبلوماسیّ 
.اطقین بغیرهاة للنّ غة العربیّ لیم اللّ ة لتعة للمناهج المعتمدة في الجامعات العالمیّ ة نقدیّ قراءة تحلیلیّ - 
، ألجانبلّطبة اغویة األربع في تعلیمیة العربیة لة بتنمیة المهارات اللّ ات والمهارات الخاصّ االستراتیجیّ - 
.ة بوصفها لغة ثانیةغة العربیّ صناعة مناهج تعلیم اللّ و 
غة ة اللّ ة الحدیثة في تعلیمیّ كنولوجیّ ة التّ علیمیّ التّ توظیفالوسائل بةغة العربیّ ة اللّ اهات الحدیثة في تعلیمیّ االتجّ - 

.ةغویّ توظیف األلعاب اللّ مع اطقین بغیرهاة للنّ العربیّ 
.ةجنبیّ أة بوصفها لغة غة العربیّ م اللّ لبة األجانب في تعلّ تي تواجه الطّ حدیات الّ عوبات والتّ الصّ تذلیل - 
.لبة األجانبة لدى الطّ غة العربیّ اللّ ة وتأثیرها على اكتساب هجات العربیّ اللّ دراسة - 
.اطقین بغیرهاة للنّ غة العربیّ ة اللّ ة القدیمة والحدیثة وتطبیقها في تعلیمیّ علیمیّ المقاربات التّ - 
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الحتمية الرقميةالرؤية اإلستراتيجية و بين اللغة لغير الناطقين بالعربية معلم إعداد

لبصير نورالدين.د
أأستاذ محاضر

جامعة امحمد بوقرة بومرداس الجزائر 
baraayounes689@gmail.com

يف ،ألّن هذا غري الناطقني بالعربية العربية تعليمش يف هذه الورقة البحثية أمهية إنّنا ال نريد أن  نناق:الملخص
أّي منطقة من العامل حىت عّد حتيصل احلاصل ألّن  حلقة النقاش جتاوزته،إذ مل  تعد اليوم حمل جدل يفاعتقادنا 

ال قد أثبتت مبا ال يدع جماالً للشك أمهية ودور التعليم  بوابة عصر املعرفة، فالتجارب الدولية املعاصرة  يف هذا ا
.التعليم 

;عليمإّن بداية التقدم احلقيقية؛ بل والوحيدة هي التعليم ، وأّن كّل الدول اليت تقدمت  إّمنا تقدمت من بوابة الت
. الدول املتقدمة نفسها تضع التعليم يف أولوية براجمها وسياستهابل إنّ 

يف حتسني عملييت وتسعى لتوظيفها الرقمية، تكنولوجيا لتويل أمهية كبرية الرتبوية يف العامل إن معظم املنظومات
والتعلمالتعليم، 

تمعات املعاصرة تشهد ثورة تربوية غري مسبوقةو  اليوم يف  ظّل الكونية هو يبقى جوهر الصراع العاملي لذلك ا
س الذي جيرى الذي يشهده العامل ،وأّن التنافاالنفجار املعريف تطوير التعليم، خاصة يف ظلّ و ، حتسنيالعمل على 

.تعليمي حول جودة التعليميف العامل هو تنافس 
وإتقان من أهم العوامل اليت تساعد عه الرتبوية بفاعلية، ق أهداف جمتمويعد إعداد املعلم الكفء القادر على حتقي

من أجل حتقيق ذلك البد من و و إقامة  جمتمع  معريف ،،النهوض باملستوى التعليمي و ،جودة التعليميف حتقيق 
وذلك بإعادة هندسة كيفية إعداد والتشريعات املتبعة ،رسات اليت تبلورت نتيجة للسياسات، ثورة شاملة على املما

تمع؛ األمر الذي جيعل منالذين هلم لغري الناطقني بالعربية املعلمني  تأثري متزايد على مجيع عناصر منظومة ا
النهضة وحتققتذوب مضامينها يف أشكاهلا،ومستمرة لكي ال،و واضحة، ضرورة ملحة اإلسرتاتيجيةالرؤية 

تمع يف كافة اجلوانب، غري أنّ الرتبوية املرجوة اليت تؤد ضة ا هذه النهضة  ما كانت لتؤيت مثارها يف العديد ي إىل 
ولذلك تعمل  الدول على استقطاب الكفاءات من ،ار بضرورة اإلعداد اجليد للمعلم من بلدان العامل لوال اإلقر 

.وإغرائهم باحلوافز املاديةواالستثمار فيهم، الدول األخرى،
احلتمية الرقمية الرؤية اإلستراتيجية و املعلم املستقبلي بني إعداد الضوء علىلتسلطالبحثية الورقةوتأيت هذه

وحتسني عملييت التعليم والتعلم، ، وتطويريف تنمية، ،ودورها 
.الرتبوية–النهضة - تكنولوجيا- معريف- التعليم- الرقمية-اإلسرتاتيجية-املعلم:الكلمات المفتاحية
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،تكنولوجيا الرقمية من طفرة سريعةوما تشهد الويف ظّل االنفجار املعريف،العامل يسري بوترية سريعة،:مقدمة
ا متثل التحدي األكرب ا لذي يواجه األستاذ يف عامل وحتوالت عميقة،حىت باتت القدرة على وضع خطط بشأ

،والثورة الرقمية الذي يف ظّل الثورة املعرفيةعمالقة،ووصفت هذه التحوالت بالثورات المتغري،ال يكاد يستقر،حىت 
،و اهلاجس األكرب الذي يؤرقه كون عليه  حال األستاذ املستقبلييشهده العامل اليوم يقودنا لطرح السؤال كيف سي

مع ؛واملعرفةواحلصول على العلم،الوصول،كيفية مثالية و ،والوسائل لتوفري بيئة تعليميةهو البحث عن أفضل الطرق
.وتتعقد أكثر فأكثر،ف مع متطلبات العصر اليت تتزايديالتك

تعميق مهنة لذلك فإنّ أزمة التعليم يف عاملنا املعاص؛ملواجهة إسرتاتيجيةاعتربت منظمة اليونسكو إعداد املعلم 
وثقافياً كما تستلزم تنميته تربوياً لتمكينه تتوجب إعداده إعداداً متكامًال،أكادميياً،ومهنياً،وتطويرها لصاحلهالتعليم،

ومستجدات العصر التقنيةالتفاعل املبدع مع متطلبات ختصصه،من 
إزاء ما  يتحقق من تقدم علمي  يف كل حلظة، َكثُر احلديث  يف السنوات وأمام الذهول الذي يصيب اإلنسان 

هندسة  التكنولوجي الكبري الذي غيـََّر من أشكال ويف خضم الزحفاحلتمية الرقمية،والتعليم الرقمي،األخرية عن 
والذي ميكن أن ،الناطقني بالعربيةلغريةتذااألستكوين إعادة النظر يف يأيت احلديث عن كيفية إعداد املعلمني

،فهل الرقميةيف الدول املتقدمة ال ميكنه االستغناء عن ألستاذالذي أصبح اويف الوقت ،بناء جمتمع املعرفةيسهم يف 
تساهم يف زيادة احلديثة التقنية الرقميةهل و أمهية املعلومات اليت تصدر يف كل حلظة؟األستاذ يف الوطن العريب أدرك 

يف زمان يتميز بالسرعة،والتدفق املذهل للمعلومات أصبح من الصعوبة مبكان لألستاذ؟واملعريفالتحصيل العلمي،
.ة الكونيةعلى األستاذ أن يعيش خارج احلداثة العوملي

إذا كانت طفرة الرقمية؟يف ظّل الللتعليماألستاذ نظرته يف عصر الرقمي الذي يزحف على كّل شيء هل سيغّري 
ذه السرعة، افكيف يتسىناملعلومات،واملعارف يف العامل اليوم تتغري  أن يستعد هلا ؟ملعلم اللغة لغري الناطقني 

شاملة يتوجب على التعليم يف الوطن العريب لكي يتمكن من التصدي للتحديات اليت تواجه أن يقوم مبراجعة 
جذرية،وعميقة لسياسته،وأنظمته،وقوانينه،وتشريعاته،وخططه،ومناهجه،وبراجمه ولعل أولويات هذه املراجعة تكمن 

ا من خالل تزويدهم بالتكنولوجيات الرقمية إعداد معلم اللغة لغري الناطقني اعتماد منهجية علمية يفيف
.وذلك لتمكينه من الوفاء بالتزاماته حنو أجيال املستقبل.والطرق العلمية،واملتابعة،والرقابة،والتقومياحلديثة،

طرح تساؤًال ملحاً يتمثل يف البحث عن يواالحنطاط  الذي تعيشه األمة من حيث االزدهار،الواقع التعليمي فإنّ 
والسيما يف هذا العصر االستثمار يف رأس املال البشري ،إىل إعادة الفاعلية جلودة التعليم من خالل هذاالسبيل 

و خاصة أّن الدول العربية بذلت جهوداً ال واإلبداع يف االستثمار،األداء،والفاعلية يف اإلجناز،املتسم بالتطور يف
ا،فأنشأت ا يف تعليمية العربية لغري الناطقني  املدارس،واملعاهد اليت تعمل على نشر اللغة العربية،وتعلمها بأس 

ا،وينبغي استكمال هذا املشروع بإعداد  ا أكثر إجادة لقواعدها ،وتطبيقا ا،وجتعل الناطقني  لغري الناطقني 
.  املعلمني

:تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:أهمية الدراسة
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اليت جننيها من إعداد املعلم  ودوره  يف حتسني أساسيات التعليم هذه الدراسة من األمهية الكبريةأمهية- 
.وانعكاسات ذلك يف التنمية  التعليمية،واالقتصادية،والثقافية، واالجتماعية للدول العربية

..ملغرب ،واليمن ،وسورياخاصة يف ظّل ازدياد معاهد تعليم اللغات يف العامل العريب كمصر، والسعودية ،وا
ند غري املسلمني يف أمريكا،عتدريس اللغة العربية مل تعد حمصورة يف املسلمني فحسب؛بل حىت -

... وأوروبا،وأسيا
تمعات وتطوّ لغات إّن مستقبل -  على مستواهم العلمي واملعريف من أجل رهم يعتمد بالدرجة األوىل األمم وا

تذلك  حترص األمم يف تنمية،والذي يساهممعات على االهتمام بإعداد املعلم،وا تمع .يف تنمية يف ا
تم بإعداد املعلم ألنّ -  ا الرتبوية  ه اهتمام  بالتعليم يف كل الدول اليت تصبو لتحقيق الفاعلية،والنجاعة يف منظوما

. ب عاملياالهتمام بإعداد املعلمني ال يقتصر على بلد دون أخر؛بل هو مطلوحد ذاته،
ة حتديات العصرولعل االستثمار احلقيقي يف املنظومة الرتبوية يبقى االستثمار يف رأس امل-  ا و ،ال البشري 

ا من مواد تعليمية،التكنولوجية .وبرجمية،وما ارتبط 
تمعات املتقدمة،التحيظى -  تمع بكّل باره الرصيد اإلسرتاتيجي والنامية على حد سواء باعتعليم باهتمام ا ا

.احتياجاته الذي يغذي 
.بإعداد املعلميم يف صياغة العقول؛وهلذا اهتمت لقد أدركت األمم الرائدة أمهية التعل- 
.ونوعية الربامج التدريبيةمبستوى إعداد املعلم،مرهون بشكل كبري جناح تعليم الناطقني بغري العربية - 
.و متطلبات العصر ،املهين وضرورة التكيف مع متغرياتورفع مستواه ،احلرص على إعداد املعلم- 
امعلمالعمل على رِسم معامل -  .واالسرتاتيجيات التعليمية احلديثةمبا يتوافق،املستقبليالعربية لغري الناطقني 
.وفاعليته على جودة املعلم  وكفاءته ،لغري الناطقني بالعربية ويتوقف جودة التعليم- 

:تسعى لتحقيق مجلة من األهداف: أهداف الدراسة
اوالتقانة يف إعداد املعلماللغة،االرتباط بني يصعب فكّ -  لذلك من أهداف هذه ،العربية لغري الناطقني 

:الدراسة
وتصوراتهوتكوين أفكاره،املعلم اجليد،وتطوير مهاراته،مرهوناً بصياغة،يبقى اإلصالح الرتبوي اجليد- 

لك جيب تأهيله أكادميياً،ومهنياً، ومادياً لذوحمرك لهكقائد،متر من خالل املدرسة والتعليم ، الذي يأيت املعلم
.لكي يؤدى دوره جيداً،ويصبح منتجاً مهنياً فاعالَ للمعرفة

تمعوملا كانت آثار املعلم واضحة على التعليم -  سياً من أساعنصراً إعداد املعلم إعداداً جيداً يبقى،لذا ،وا
احببل العنصر األكثر تأثرياً يف العملية التعليمية ؛عناصر العملية التعليمية رئيسة يف تطوير الركيزة الوباعتباره ،د ذا

املعلم حيظىلذا ينبغي أن و ،والرتبوية ثرياً يف جناح العملية التعليمية،ل عليه كلك يعوّ ذلالعملية الرتبوية،والتعليمية،
.والتمكني،والتدريب،اإلعدادواالهتمام يف ،الرعايةمن مبزيد

مواكبة هذا التطور املستمر،إذ مل التقين،واملعريف الذي يشهدمها العامل اليوم يفرض علينا االنفجارويف خضم - 
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التكنولوجيا وظيف فاعلية تحماولة الوقوف على وجتديد مستمرين؛لذلكبل هي يف تغيري،;،وثابتة بطيئةتعّد املعرفة 
.وتأهيل املعلمني يف عملية إعداد،

.أو ختلفهالتعليم،زيادة الهتمام بدور املعلم ألنّه املرآة العاكسة لتطور -
ذه ، لنلحق رض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعليةيف العامل  يفرية اسرتاتيجيات إعداد املعلمني تطور وت- 

.التخلفو تركنا يف بقعة ،وإالّ مضى التطورات،
ا املتطورة ممّا التقنيات التكنـولوجية احلديثــة،أمهية ربط املنهج التعليمــي بتؤكد هذه الورقة العلمية على -  وتطبيقا

.والتنظيم،يستفيد من الوقتجيعل األستاذ 
لالنفجار يعيش العامل مرحلة متوج بالتطورات املتسارعة،والتغيريات املتالحقة نتيجة :إشكالية الدراسة

يف النجاح،لقد طرحت البيئة الرقمية يف قضايا املعريف،وثورة املعلومات تلعب فيها اجلودة ،والتميز الدور احلاسم 
املنطلق فإّن جديدة، ومن هذا جديدة للبحث،والنقاش،وأنتجت يف الوقت نفسه ظواهر سلوكية،ومصادر معرفية 

لغري الناطقني اللغة العربية لذلك حتاول هذه الورقة العلمية أن تسأل هل معلمو بركب هذه التطورات؛علينا اللحاق 
إنّنا ال :هذه الورقة البحثية مجلة من اإلشكالياتملعريف اجلديد؟ لذلك تنقدح أمام مدركون ألمهية هذا الرافد ا

ملناخ مرتبط مبدى توفري اجناح العملية الرتبوية ، لكّننا نوّد أن نلفت النظر أّن املعلمدور أمهية نناقش
اللغة العربية لغري النطاقني معلمتعيقاليت الصعوبات وتدليل ،...،واملهين،واملادي،واالجتماعيالعلمي،والنفسي،

،فهل وفرت العملية الرتبويةبتسخري كّل الوسائل اليت ختدم وذلك داء وظائفه على أكمل وجه،ألبغريها
االعربية ،واملعاهد،واجلمعيات اليت تعىن بتعليماملدارس ويف ظل التحول يف أدوار ،؟لغري الناطقني 
اللغة العربية لغري يمعلمووظائفهم بات من الضروري إعادة النظر يف عمليات إعداد ،املعلمني

وتقومي ما ،ابتكاريةبطريقة ميف ممارسانيمتأملنيإىل ممارسنيمن ُملقنمحيث تغري دوره،مالناطقني،وتدريبه
ونه ملقًنا للطلبة، ليصبح به من ممارسات داخل الغرفة الصفية ُيضاف إىل ذلك حتول دور املعلم من كونيقوم

تواصل يف حتقيق أغراض النمو املهين وباحثًا ُجيري البحوث امليدانية اليت تسهم على حنو م،ومرشًدا للطلبة،موجًها
.املستمر

احلديثة حالياً يف ة احلديثة يف إعداد املعلمني هل يتطلب منا مراجعة االسرتاتيجيات ويف ظّل االجتاهات العاملي
اإعداد املعلمني الطرق هل قلبت الرقمنة املعادلة،وأصبح األستاذ مشتت بني الطرق التقليدية،و ،و ؟لغري الناطقني 

، ويف اعتقادي أّن جيداً معلم اللغة العربية لغري الناطقني إعداداً الكرتونية؟،وما هي أهم املعوقات اليت تعيق إعداد 
؟،مث ما هي االسرتاتيجيات على األقل تقلل منهاأو هلذه املعوقات،تعيننا على وضع العالج املناسب معرفة األسباب

اللغة لتوجيه إعداد معلميهل توجد إسرتاتيجية،وخطط،و ؟الناطقنياللغة العربية لغرياملعتمدة للنهوض مبعلمي
يف ظّل يةالتعليمتهماملعايري الضرورية ملزاولة مهنما هي ،و ،ومتكينهم من مواكبة العصر؟العربية لغري الناطقني

ة اليت تسعى ،وهي اإلشكالي؟يف تعليم غري الناطقنيهل ميكن االستغناء عن األستاذ؟،و للرقمنةالتنامي املذهل 
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ملناقشتها هذه الورقة البحثية عرب حماور تستجلي الوقوف على مظاهر التحديات اليت تواجه إعداد املعلمني يف 
.ومقاربة احللول املناسبة هلاعصر الرقمنة،

األخرى إّن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب  كباقي املواد :بناء سياسة لغوية لتعليم العربية اللغة العربية
إىل حد ما ،فال ينبغي أن تكون العربية ؛بل هي وسيلة لدراسة املواد األخرى،وإذا كان االنفصال بني املواد مقبوالً 

أّن هناك تأثرياً ،وهي النتيجة اليت وصل إليها الباحث اجلزائري الدكتور علي تعوينات1منفصلة عن بقية املواد
2.،وغريها )احلساب(يف املواد الدراسية األخرى مثل الرتبية الرياضية للمستوى يف اللغة العربية على املستوى 

ا وغياب سياسة لغوية  اليت توضع العربيةيلقي بثقله على تعليم اللغة لتعليم العربية اللغة العربية لغري الناطقني 
3ن يقول جابر عصفورمشكالت تعليمها يف ذيل قوائم األولويات لعدم أخذها مأخذاً جاداً يف التعليم كما كا

ولن ينصلح حال ...الزاوية يف التثقيف اللغوي للناشئةهو حجر والتعليم خاصة يف مراحلها األوىل :؛ويضيف قائالً 
4.تعليم اللغة القومية يف املدرسة 

ن جهود على الّرغم مالعربيةبعض الدولما يزال يسري خبطى متثاقلة يفلتعليم غري الناطقني إّن السياسة اللغوية
التخطيط اللغوي املدروس أن على حني استطاع الكيان الصهيوين بسبب ...السعودية،واألردن،وسوري،ومصر

عربية من لغة مهجورة يف األديرة،عاماً حتولت الحييَي به لغة كانت يف عداد املوات يف ظرف ال يتجاوز الستني 
يتطلب وعياً ...اتإّن دخول عصر املعلوم:سعيد يقطني؛ يقول!!والكنائس إىل لغة التعليم العايل يف كل جامعاته

5.واالستثمارل التخطيط،إىل واقع من خالويف اعتقاده أن يرتجم هذا الوعي ،..ذا التحول

دف أن تكون لغتها ،معظم السياسات اللغوية يف العامل بأسره تسعىو واملعرفة، ومن مثّ تسعى لغة العلم،و
لتكون اللغة الرمسية املكرسة بقوة الدستور عرب ،والعمل على نشرها وتطويرها،وتيسر استعماهلا،وتنميتها،لتعميمها

امع اللغوية،واملعاهد،اإلجراءات القانونية، حوث،واإلجراءات ومراكز البواملؤسساتية كا
ا من أهم التعليم،والتدريس،وجت،واملؤسسات الرتبوية اليت جتعل من اللغة الوطنية الثقافية،واإلعالمية عل التمسك 

وحدة اليت تزيد منالعربية ؛لذا ال ينبغي االختالف حول جوهر بناء سياسة لغوية تعزز مكانة اللغة مظاهر وجودها
وية ضيقة فهي ؛ووحدة املصريحدة التاريخ،وو ووحدة الوطن،وحدة الثقافة،العقيدة،و  فاللغة العربية ال تقرتب 
وية اجلامعة، 6.وال هوية اقصائيةابتالعية،فهي ليست مرتبطة 

م توحيد السياسة اللغويةونأمل أن يتخذ السياسيون العرب بكل ،واحلرص عليها فهي اهلوية الباقية توجها
م،لل معرب مع عقيد 7.وقرآ

واإلخاء بني الناس،وصريورة الشعوب الكثرية أمة واحدة إال بوحدة اللغة؛ إذ مازال،وال ميكن أن يتم االحتاد
ا على التعارف ،احلكماء الباحثون يف مصاحل البشر العامة يتمنون لو يكون هلم لغة واحدة مشرتكة،يتعاونون 

واملعامالت الدنيوية،وال شك أّن هذه األمنية قد ،والفنون،واالشرتاك يف العلوم،واآلداب،ومناهج التعليم،والتآلف
واخلاضعني ،واحلكم لغة جلميع املؤمنني به،والتشريع،الدينوالعربية لغة القرآن،حققها لنا اإلسالم جبعل اللغة

م إىل معرفة لغة كتاب اهللا والتعبد ،وسنة رسوله،لفهمهما،لشريعته،إذ يكون املؤمنون مسوقني باعتقادهم ووجدا
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م يف الدنيا واآلخرة،وبذلك كرر يف القرآن بيان ك،ما م،وسعاد م فيهما،ومها مناط سياد ونه كتاباً واالحتاد بإخو
8.،وكرراألمر بتدبره،والتفقه فيه واالتعاظ، والتأدب بهعربياً وحكماً ،عربياً 

، ميش اللغة العربية ا،السياسة اللغوية قد تعمل على  ّن وحدة اللغة هى أ،لذلك تبقى يف اعتقادناوحماصر
9.تؤثر ىف تكوين شخصيات األممأهم،وأمنت الروابط الىت تربط األفراد بعضهم ببعض،وهى أفضل العوامل الىت 

وضرب من ،ولعل من أصعب اإلشكاليات اليت كان اجلواب عنها صعباً :االستثمار في رأس المال البشري
الكربى بني الدول املتقدمة والدول ذلك التناقض الواضح،والفجوة ،املستحيل،ومل جيد له الباحثون تفسرياً مقنعاً 

ا تلك غم من أن الدول املتقدمة ال السائرة يف طريق النمو،إذ على الر  متتلك من الثورات الطبيعية اليت تزخر 
ذلك استطاعت أن تشق لنفسها طريقاً حنو بناء حاضرة الدول ومنها الدول العربية على سبيل املثال،ومع 

الضخمة اهلائلة النقيض متاماً جندل دوالً متتلك من الثروات الطبيعية راقية،وتقدم علمي وتفوق تكنولوجي،وعلى 
حتقق علمية وتنموية مقبولة،لكن مع التقدم العلمي و يف ضل تقدم البحوث والدراسات واملختلفة،ومع طلن مل 

البشري،فكان واليت تكمن يف االهتمام برأس املال ،وتفسري هذه الظاهرة،ممكنا اإلجابة عن اختالال لتأصبح 
املذهل الذي نراه اآلن،لعل حتقق القفزة النوعية والتقدم  التكنولوجي السؤال احملري ما الذي جعل دولة كاليابان

ضة ،جمتمعيالسر يف ذلك كله يكمن يف سياسة الرتبية والتعليم الذي استند إىل فكر  وتربوي واضح وأصيل،
نصف قرن اليت أحدثت تلك النهضة عليها مدى قرابة وال تزال،والشك أن العصا السحرية ،جمتمعية أذهلت العامل

رأس املال البشري،حيث خرجت اليابان من احلرب العاملية الثانية دولة من الزمان أو يزيد قليالً هو االستثمار يف 
وتعليمية أفرزت أفرادا ،إال استثمار ما لديها من طاقات بشرية أدخلتها يف منظومة تربويةحمطمة،ومل يكن أمامها 

تمعية اهلائلة اليت نراها اآلندرجة من القدرة الفائقة على إحداعلى  .ث التقدم والنهضة ا
الصدارة لقد أضحى االستثمار يف رأس املال البشري من أهم املقومات األساسية لكل أمة ترنوا إىل مراكز 

أو احلاضر مل يعد خدمة اجتماعية العاملية،وتتطلع إىل مدارج الرقي والرفعة،حىت بات واضًحا أن التعليم يف عصرنا 
يهدف إىل حتويل املوارد البشرية إىل ثروة ال تقل أمهية عن وإنتاج  ،بل أضحى استثمار؛زاد املرتفني وخطى املتفوقني

.الثروات الطبيعية
توجهت إىل هل كان لزاما علينا إعادة النظر يف مفهوم االستثمار،ألن كثريا من الدولة السائرة يف طريق النمو 

ذلك من األخطاء اليت لت عنصراً مهماً ،وهو االستثمار يف رٍأس املال البشري؟،فكان الثروات الطبيعية ،وأغف
.انعكست على املؤسسات ،منها مؤسسات التعليم

االستثمار يف هو ضرورة ات اليت ينبغي االلتفات إليها ولعل من أهم االسرتاجتيات املهمة يف عملية اإلصالح
رأس كيف يتم االستفادة من االستثمار يف :ق طرحه نصوغ السؤال اجلوهريالبشري،ومن خالل ما سباملال رأس 

اتعليمباملال البشري كإسرتاتيجية للنهوض  ،وهو جوهر عملية اإلصالح الرتبوي الذي العربية لغري الناطقني 
. مدة طويلةننشده 

املعرفة،مقومات جمتمع عجزت عن امتالك عن البلدان الناهضة يف العامل الثالث،و األمة العربية ختلفت كثرياً إنّ 
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مستوى كم اإلنتاج املعريف، كما تدل سواء على مستوى امتالك رأس املال البشري راقي النوعية أم على 
.اإلمنائيواستخالصات تقرير برنامج األمم املتحدة ،إحصائيات

اليت تغري يف كثري من  املفاهيم الرتبوية العقيمة اليوم  حباجة إلصالحات تربويةالعربية لغري أهلهاةتعلمية اللغهل 
هل و رسخت يف أذهاننا؟،مورست يف عملية التعليم ؟هل حنن حباجة إلعادة النظر يف اسرتاتيجياتنا التعليمية اليت 

مازلنا نعتمد يف سياساتنا الرتبوية على سياسة الرتقيع دون ختطيط؟
عامل ليس فيه مكان إننا جمربون اليوم أكثر من أي وقت مضى باالهتمام باالستثمار يف رأس املال البشري يف 

حنو تكوين جمتمع املعرفة حىت حنتل لذلك ال بد من ضرورة السعي .ألصحاب القدرات احملدودة و العقول القاصرة
بإعداد املعلمني ك إال باالستثمار يف رأس املال البشري ذلوهل يكون .واملعرفة،مكانة مرموقة  بني جمتمعات العلم

نوعية إىل تكنولوجية متنوعة؟من شأنه أن حيول الثروة من جمرد كميات ذلكألنّ 
السر يف ذلك  التكنولوجي املذهل الذي نراه اآلن،لعل والتقدم،حتقق القفزة النوعيةما الذي جعل دولة كاليابان

ضة جمتمعية أذهلت ،وتربوي واضح،والتعليم الذي استند إىل فكر جمتمعي،يةكله يكمن يف سياسة الرتب وأصيل،
نصف قرن من الزمان أو عليها مدى قرابةالعامل وال تزال،والشك أن العصا السحرية اليت أحدثت تلك النهضة 

الثانية دولة حمطمة،ومل يكن خرجت اليابان من احلرب العاملية يزيد قليالً هو االستثمار يف رأس املال البشري،حيث 
على درجة من وتعليمية أفرزت أفراداً ،طاقات بشرية أدخلتها يف منظومة تربويةأمامها إال استثمار ما لديها من 

تمعية اهلائلة اليت نراها اآلن،إحداث التقدمالقدرة الفائقة على  .والنهضة ا
لتنمية املوارد هتمامه على عملية التعليم باعتباره ضرورياً وألمهية استثمار رأس املال يف التعليم ركز شولتز ا

.البشرية،وإنتاج رأس املال البشري
االستثمار يف رأس املال واالستثمار يف رأس املال البشري،كلما زاد ،فهناك عالقة إجيابية بني االستثمار يف التعليم

واملهارة ،الالزمة اليت تتمتع بالكفاءةها بالكوادر البشري انعكس إجياباً يف إصالح العملية التعليمية،بإمداد
...واملعارف

واالستثمار يف إعداد املعلم يعد ركيزة أساسية يف تطوير كفاءته،ومهارته،وتنميته حيقق األهداف الرتبوية
10.املتوخاة

النهضة الرتبوية وقد رهان جان بياجيه يف معرض تشخيصه لألخطاء اليت صاحبت :أهمية إعداد المعلم 
على أّن  أعظم اإلصالحات جدارة بالتقدير جتد نفسها عاجزة عن التطبيق ما مل تكن 1935العاملية منذ 

ا من حقائق،و معطيات علم مصحوبة بأعداد كافية من  املعلمني األكفاء،وأّن الثورة الرتبوية اليت متتحن تطبيقا
11.رة على تشرب هذه احلقائق ،و ترمجتها إىل صيغ عمليةهلا قدالنفس تستلزم عقوال مبدعة،و نقدية 

ا املنظمات العاملية،ومن  بني هذه  املنظمات إّن موضوع إعداد املعلم واحد من  القضايا  اليت اهتمت 
لى ضرورة والثقافة،وأمجعت عاليونسكو،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

.األساس ملواجهة أزمة التعليم يف عاملنا املعاصرإعادة النظر يف  قضية اإلعداد اجليد للمعلم،وعدت ذلك املدخل 
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وألمهية إعداد املعلمني أشرفت املنظمة العربية للرتبية والعلوم و الثقافة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية على خطة 
ريب الذي من شأنه أن حيدث أثراً حيث اعتمدت على  مجلة من املعايري اليت ينبغي لتطوير التعليم يف الوطن الع

ا يف صياغة العدة التكوينية 12.جامعة الدول العربية, ملعاهد و كليات إعداد املدرسني االلتزام 

وبني الواقع ياسي إّن عملية اإلصالح التعليمي تبدأ من املعلم املتدبر القادر على كشف التناقض بني اخلطاب الس
التعليم التدبري يف برامج إعداد حىت يبدأ التغيري، لذلك فإن العامل العريب كما يؤكد نصار حيتاج إىل إدخال عناصر 

وما ينتج عنها من نتائج،أي املعلم،واملعلم املتدبر هو الذي يتدبر ما يقال له وما يقال عنه وما يقوم به من أعمال 
13.ا يف عامل شديد التغريأن يكون معلًما متدبرً 

هادفة والتعلم وهو عمليةرؤية إشكالية لعملييت التعليم،ن و التعليم التدبري يتضمن اسرتاتيجيات،وأساليب لتكوي
14.،وتطوير العملية التعليمية،إلنتاج املعرفة حول حتسني

هذه املتغريات وفق ثوابت سياسة ويبقى إعداد املعلم  من األمهية مبكان الذي ينبغي االهتمام به ليتناسب مع
ا، وتوظيف التقنية احلديثة  التعليم،ومالئمة براجمها الحتياجات الناطقني بغري اللغة العربية،وحتسني نوعيتها وجود

ا لضمان انتشارها، واإلقبال على تعلمها ا، وإثراء مفردا .يف زيادة استيعا
العامل اليوم  يشهد تطوراً معرفياً،وتكنولوجياً متسارعاً، وملواكبة هذا إّن : إعداد المعلم والتحديات التكنولوجية

.التطور البد من إعداد املعلم إعداداً ميكنه من التفاعل مع معطياته
قمي،قد أطاحت بالنظم التقليدية، إّن الثورات التكنولوجّية املختلفة اليت أحدثها التطّور املذهل يف العامل الر 

ومعتقدات مل تعد كما  ،وعادات،وتقاليد،ومفاهيم،،كما أزاحت عواملاليت كانت راسخةمبنظومة القيم عصفتو 
،فهل إعداد املعلم االلكرتوين سيساهم يف ميالد أمناط  من مصادر التعليم احلديثة قد تؤول يف كانت من قبل

؟.التقليديةهاية إىل إحداث قطيعة مع املصادر الن
لتلك التطورات أن يكون مواكباً املعلموحتوالت جذرية يفرض علىشهد تغريات،إّن العامل اليوم ي

الذكية، والبطاقات ،والنقود الرقمية،اإللكرتويننسمع  عن العقارات اإللكرتونية،والتسوق ،فأصبحناوالتغريات
فال عجب أن يزاحم ونشر الكتب اليت بال ورق ومن َمثَّ واملتاجر اليت دون أرفف،واملصارف اليت بال صرَّافني،

هلذه التحوالت؟ الكتاب اإللكرتوين الكتاب الورقي املطبوع،فهل مدركون
بل جيب أن يتغري األساتذة لكي يتمكنوا من استخدام األساتذة؛اجلديدة ال تغري من واقع التقنيةإنّنا نعتقد أّن 

.الرقمنة بصورة فعالة
ظّل التغريات اليت يشهدها يف إّن األستاذ مقبل على حتد جديد من الصحوة املعرفية ملواجهة حتديات املستقبل

،لذلك جيب علينا مجيعاً وتسهم يف تكوين معارفههي اليت تعزز مكانة،وثقافة األستاذ،مواكبة التطورات ،إّن العامل
زالة العوائق اليت تعيقه رقمنة اإللكرتونية،و العمل على إعلى سد الفجوة الرقمية بني إعداد األستاذ،والالعمل 

من املوضات والتقليعات اجلديدة عّد  دخول العصر االلكرتوين موضة،ومن مثّ ال ميكن للوصول األمثل للمعلومة
كمّن املصادر التقليدية  مل تعد باستطاعتها السيطرة على البل هو ضرورة أل؛اليت يتهافت عليها  العامل اليوم
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والتدفق املعريف،فهل يكون البديل  يف املصادر االلكرتونية؟،املعلومايت 
املعلومات اإللكرتونية ويف ظّل حتول مصادر املعلومات إىل الصيغة االهتمام يوما بعد يوم مبصادر يزداد و

تتيح  الوطن العريبيف التعليميةيف املؤسسات اإللكرتونية بشكل كامل يف الدول املتقدمة،يبقى هذا التحول بطيئاً 
رات املتالحقة يف جمال االتصاالت،ولذلك يبقى من والتفاعل مع التطو والبحث،اإلطالعاملصادر اإللكرتونيةهمهل

يف خضم  التحول خاصة التطور الرقميامن هذاالستفادةعدماملعلمني يف أداء أدوراهماليت أعاقت العوائق 
االبطيء يف عملية حتويل , املكتبات التقليدية إىل مكتبات الكرتونية  تتيح للباحثني الدخول إليها وتصفح حمتويا

15.وتقليل اجلهد املبذول يف تنفيذها , مما يرتتب عليه سرعة يف إجراء البحوث, ونقل املعلومات منها

العصر بال شك عصر إذا كان لكل عصر عالمة فارقة،ومميزة فإّن هذا: المعلم وتوظيف األساليب الحديثة
ت  قد هو جمتمع املعلومات، لذا يشهد هذا العصر اليوم ثورة رقمية هائلة أو اإلعالم،والتكنولوجيا،واملعلومات، غريَّ

كثرياً من املفاهيم،وزحزحت كثرياً من القناعات،وامليوالت،وغّريت كثرياً من املرجعيات، واالجتاهات،واليت كانت 
ثرياً من النظريات،واألطروحات،وأسقطْت كثرياً من اللغات،والتيارات حنو وسائل تبدو ثابتة،ومستقرة،وَنسفت ك

اتصال جديدة فرضت نفسها بالقوة،حىت أصبحت التقنية هي املعبوُد، لذلك يستوجب منا التفكري،والوقوف على 
ا إعداد املعلمني .الكيفية اليت يتّم 

له الرقمنة جيعلنا نعيد النظر يف عالقة األستاذ بالتقنية ومواكبة التطورات احلاصلة يف عصر التطلع للمستقبل،إنّ 
سنكتشف أنّنا جمتمعات نامية هي بأمس احلاجة إىل التقانة حىت تستجيب ملتطلبات وإالّ فعل حضاري،ومعريف،

ستغناء على  كثري من مكاسب ذ مل يعد اإلنسان املعاصر اليوم قادراً على االعامل حيكمه التغيري املطرد؛إ 
ا لذا ينبغي يف إعداد 17.حىت غدا التواصل بغري التقنية احلديثة أمراً مستحيالً ،16التكنولوجيا احلديثة، ومنجزا

.املعلم تدريبه على استخدام التكنولوجيا لتعليم اللغة العربية
ل كيفية إعادة دور املعلم هو العمالذي يواجه املنظومات الرتبوية التحدي الكبريلعل :الرقميةوتحديات المعلم
وكيف ستتغري مهمة املعلمني املعلوماتية بوضع برامج تعليمية،أو تدريبية،أو مداخل تدريسية،التحوالتيف ظل 

ستكون وهل تفاعلية حبق؟،وما جتارب التعليم اجلديدة عندما تغدو تكنولوجيا أكثر كفاءة،وفاعلية؟،باستخدام
جمرد وسيلة ملساندة التعليم أم ستؤدي إىل ظهور أساليب وممارسات جديدة يف بيئات التعليم؟، 

ميثل االنفجار املعريف يف ظل الرقمية  إحدى التحديات الكربى اليت تواجه املنظومة الرتبوية ،فهى ليست 
مندفعة 18حد تعبري نبيل عليوالبشرية تغامر مبصريها على؛ثورة أدوات ومعدات وأجهزة تكنولوجية فحسب

وإزاء هذا الوضع تعالت األصوات ...وتنتظرها حتديات جسام تمع املعلومات تتنازعها اآلمال،واملخاوف،صوب جم
وبات مطلوباً ا أصبح دور املعلم أكثر تعقيداً،كمتنادي بثورة شاملة ىل مجيع األصعدة؛وثورة الرتبية شرط لكل ثورة

.طرق جديدةمن املعلمني أن يعلموا ب
، وهو املعلم املتمكن »املعلم الرقمي«فإن تكوين املعلم جيب أن يركز على إعداد ويف ضوء املتغريات املعلوماتية،

والتواصل عربها شفهًيا وكتابًيا بلغة راقية ،واإلنرتنت،ومهارات االتصال،من مهارات استخدام احلاسب اآليل
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وى التعليمي إىل ولديه القدرة على حتويل احملتام تكنولوجيا التعليم،باستخدوالذي يستطيع التدريسومفردات ثرية،
والدوائر املغلقة واحلقائب ،واملختربات،ويعتمد على ورش العمل وعلى التدريس بطريقة املشروع،نشاطات تعليمية،

يئة التالميذ على التعامل مع عامل التعليمية واألفالم واألشرطة املرئية كوسائل تعليمية، والقادر على تدريب و
وتقنيات حتليل ،وسائل،وسائر ،واإلنرتنت،ت السريعة عن طريق احلاسب اآليلاملعلومات والبيانات واالتصاال

19.وتوظيفها مجيًعا يف احلياة العملية،ومعاجلتها،وربط املعلومات السابقة باجلديدة،املعلومات

من تقرير يثة،واستخدامها يف جمال التعليم،إال أنه يتبني وبالرغم من وجود املستحدثات التكنولوجية احلد
أن التعليم يواجه حتديا ملحوظا فيما يتعلق بإعداد " التعليم علي مستوى العامل"حول 1998اليونسكو عام 

تمع املستقبل القائم علي أساس املعرفة، ويف الوقت الذي ال يت فيه معظم املدرسني بعددربالتالميذ واملدرسني 
علي استخدام املستحدثات التكنولوجية احلديثة باإلضافة إيل أن غالبية املباين املدرسية، حىت يف أكثر البالد 

20.املتقدمة غري جمهزة لتحتضن املستحدثات التكنولوجية احلديثة 

وملا كان بني اجلانب التنظريي،واجلانب التطبيقي وشائج :الفجوة بين اآلليات التنظرية والمآالت التطبيقية
تكاملية،إذ ال ميكن أن نتصور قيام ممارسة علمية من دون نظرية مسبقة،وإالّ حتولت املمارسة خلبط عشوائي،وجلهد 

بال طائل أو جدوى، كما ال ميكن احلديث عن النظرية مبعزل عن اإلجناز الذي يشكل اإلطار املرجعي هلا،وإال 
رد فلسفة،وحرب على ورق،وجسد من دون روح،فلما كان كال اجلانبني ضروري،ومهم حاولنا مقاربةحت ولت 

ا،واالنتقال به من إشكالية  التصورمتفصالت العالقة اجلدلية يف إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
،ألنّه ال ميكن ميكن تغييب العالقة اجلدلية بينهما،ويف اعتقادي ال التنزيل،والتفعيل،والتطبيقالتنظريي إىل رحابة 

احلديث عن  التنظري ألية نظرية مبعزل عن اإلجناز الذي يشكل اإلطار املرجعي هلا ألّن العالقة بني التنظري،
.، والتطبيقة؛ لذا حيرص العلماء يف مشاريعهم على اجلمع بني النظريوالتطبيق عالقة تكاملية
مي اللغة العربية لغري الناطقني به بعد رحلة البحث عن التأسيس النظري،أو وما أحوج إعداد معل

التحوالت املفاهيمية اليت صحبت حدوده املعرفية،أو التساؤالت املرجعية املؤسسة لبنائه املنهجي يف املمارسات 
والتالحم،رى التكامل،حىت ن,التعليمية أن نبحث له اآلن عن التأسيس التطبيقي،وأن جنمع بني النظرية، والتطبيق

والتنسيق بني تنظري يؤسس،ويُرشد،وتطبيق يشّيد،وجيّسد صدق ذلك التنظري، فمن دون ذلك اجلمع يبقى العمل 
الفجوة ردمغري مكتمل،لذا كان من الضروري االنتباه إىل اجلدل القائم بني التنظري،والتطبيق،ومثّ العمل على 

جتنب االختالل يف املوازنة بني  اجلانب التنظريي،واجلانب املمارسة التطبيقية،وكبرية بني التأسيس النظري،وبني ال
ختطيط غالباً،وهذا ما كنا التطبيقي،والذي كان يركز اهتمامه باجلوانب النظرية،وتأيت اجلوانب التطبيقية عرضاً دون 

لتدريب املعلم حىت حيقق األهداف نفتقده يف إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني به ألنّه اهلدف األمسى
.الرتبوية

فهو التأثري،ى  ليس مبعزل عن  هذه املتغريات و النظام التعليمي كباقي النظم األخر :تحديات التعليم والمتغيرات
احمليطة،وحيث إّن املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية، وأحد أبرز عناصر النظام العاملية والتأثر باملتغريات 
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ا والوسائل والطرق اليت يستخدمها سوف تتأثر تبًعا لذلك، مما التعليمي، فإن األدوار اليت  يستوجب حتديد يقوم 
لتمكني املعلم من التفاعل اجلاد مع وين املعلم، ومن مث اقرتاح الربامج الالزمة تأثريها يف تكهذه املتغريات، ومدى 

ما تأثري املتغريات العاملية املعاصرة يف تكوين : اآليتتتلخص مشكلة البحث يف السؤال الرئيس هذه املتغريات، ولذا 
املعلم؟

مراجعةؤدي بنا  إىل وجوبتسارعة يف خمتلف احلقولت تإّن التحديات الرقمية اليت فرضتها متغريات العصر وتطوراته امل
تمع  ا ملواكبة املستجدات احلديثة، حىت تتمكن من تلبية حاجات ا أهداف،وبرامج إعداد معلمي العربية لغري الناطقني 

يرة التغريات العاملية ،و االهتمام جبودة التعليم كنظام متكامل باعتباره أحد الركائز األساسية لنموذج الذي فرض نفسه ملسا
21.واإلقليمية

يعد النظام التعليمي شديد التأثري والتأثر باملتغريات العاملية احمليطة، وحيث إن املعلم حجر الزاوية يف العملية
ا والوسائل والطرق اليت يستخدمها سوف  التعليمية،وأحد أبرز عناصر النظام التعليمي،فإن األدوار اليت يقوم 

تبًعا لذلك،مما يستوجب حتديد هذه املتغريات،ومدى تأثريها يف تكوين املعلم، ومن مث اقرتاح الربامج الالزمة تتأثر 
.لتمكني املعلم من التفاعل اجلاد مع هذه املتغريات

مات،املعلو فالثورة التكنولوجية احلادثة حالياً جعلت هناك تدفقاً هائالً للمعرفة الدقيقة،و إرسال كميات هائلة من
جيب على املعلم يف ضوئها أن حيسن استخدامها،و يسخرها داخل عمليته التعليمية ملواكبة التطورات،ممّا يساعده 

.على التكيف مع مجيع التحديات اليت تواجه عملية التعليم 
الفهم،ا يفتعمقعداد املعلم ،و اليت تزيده سعة،و لقد أصبحت التكنولوجية اآلن بعدا هاما من األبعاد األساسية إل

.تفهمهاو ،االجتاهاتو قدرة على متابعة اجلديد و تفسري
ضرورة تعزيز استخدام التكنولوجيا بما يخدم العملية التربوية وتأهيل معلم قادر على استخدام التطبيقات 

ما زال الطالب واألستاذ اجلامعي على حد سواء يف الدول اليت مل يواكب فيها التعليم :الحديثة في التعليم
اجلامعي التطورات والتغريات الذي يشهده العامل ،ومنها اجلزائر يستخدمان السبورة العادية والكتاب الورقي 

نذ سنوات طويلة واستبدلت والكتابة يف الكراسة الورقية وغريها من الوسائل اليت انتهت من العامل املتقدم  م
بالسبورة الذكية وااللكرتونية و التابلت والكمبيوتر وتعليم عن بعد يستخدم االنرتنت فائق السرعة واملتوافر بدون 
مقابل وكتب الكرتونية واتصال مباشر ومفتوح بني املعلم واملتعلم علي مدي اليوم وسهولة ويسر يف الدخول ايل 

ة يف املكتبات داخل املؤسسات التعليمية والعاملية وحرية املعرفة وتبادل االراء واحلوارات املعلومات املتوفرة بغزار 
اليت يتعود عليها التلميذ من يومه االول يف املدرسة حيت خترجه يف اجلامعةاألحباثوإعداد  ومازال الطالب .

.اجلامعي جيد  صعوبة يف كيفية التعامل مع هذه املصادر  اجلديدة
االت ،و يف اعتقادي يبقى قطاع التعليم باعتباره ال ننكر  تمع اجلزائري يواجه حتديات هائلة يف شيت ا أّن  ا

ومسئولية اإلبــداع يف , األسس املهمة  اليت تسهم يف إعـــداد األجيـــال اليت تتحمل مسئولية البناء احلضاريأحد 
.شيت امليـادين
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على املعلم  أن حيسن استغالل التكنولوجية  إذ،أصبحت التقنية : يثةحسن استخدام وإدارة تكنولوجيا الحد
التعليم من أهم املتغريات اليت تؤثر يف رسم خصائص جيل املستقبل،فالتعليم والتقنية مها طريق املستقبل، وقد ظهرت مع 

وإحداث تشكيل بيئات التعلم؛ بعض بوادر التغيري يف كثري من النظم التعليمية؛ حيث بدأت التقنية يف العمل على إعادة
املعلومات تغيريات جوهرية يف عالقة املتعلم باملعلم ،ويف التوثيق والتعامل مع املصادر ،واملنهج ،ويف آلية االتصال وتبادل 

.بينها ،ويف كيفية حدوث عملييت التعليم والتعلم باجتاه النتاج املرغوب فيه
جيدا مع التدريب اإللكرتوين هو العملية اليت يتم من خالهلا إعداد معلمني يتعاملون يعد :التدريب االلكتروني الجيد

املتعددة،واليت املصادر اجلديدة خبلق بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات املعتمدة على تقنية احلاسب اآليل، وشبكاته ووسائطه 
ممكن، وبأقل جهد مع مصادرها، وذلك يف أقصر وقت متُكن األستاذ من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله 
.مبذول،وبأعلى مستويات اجلودة، دون تقيد حبدود املكان،والزمان

ال تقل عن تلك اليت تتبعها املنظمات األوروبية كمعهد جوته األملاين تدريس اللغة العربية بأساليب متطورة
لس الربيطاين واملراكز الفرنسية واملراكز األ مريكية يف تعليم لغات بالدها ونشر ثقافتهم يف ربوع العامل ، فقد آن وا

ا  .األوان للعامل العريب أن يتنبه هلذه املسئولية العظمى اليت شرفه اهللا 
تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن املتحدثني اليوم :ضرورة التكيف مع المكانة التي تحتلها اللغة العربية

4.4مليون نسمة وهم سكان الدول العربية، ويشكل هذا نسبة قدرها 279غة أوىل يبلغ عددهم باللغة العربية ل
ا لغة ثانية130من سكان العامل، يضاف إليهم %  .مليون آخرون يتكلمو

مليار نسمة ومن املتوقع أن 9.3: حوايل 2050وتتوقع اإلحصائيات نفسها أن يبلغ عدد سكان العامل عام 
ا  أما . من جمموع السكان الكلي% 6.94مليون نسمة لغة أوىل وهذا الرقم يشكل نسبة قدرها 647يتكلم 

فهل نستطيع حنن أبناء العربية جعلها اللغة , عدد من سيتكلمها لغة ثانية فيعتمد على جهود أهلها يف نشرها
ليم العربية لغري الناطقني وتنبيه املهتمني بتعليم العربية إىل أمهية التخصص يف جمال تع2050األوىل عام 

فجاء اإلنتاج حبمد اهللا متنوع بني تأليف الكتب . ا،وتقدميها للعامل بشىت الوسائل وبأفضل ما ميكننا من مستوى
وتدريب املعلمني وإنتاج الوسائل اإلعالمية،والفنية لتعليم اللغة وإيصاهلا بشكل سهل ومبسط لكل من حيبها،و 

.يطلبها
عن حالة الذهول هايات كصيغة جديدة للتعبريويف ظّل طغيان مفهوم النّ : مفهوم النهاياتنهاية المعلم في ظل 

اية املقدسات،ونقرأ عن اية املتعاليات، و أمام التحوالت اليت يشهدها العامل اليوم ،إذ أصبح نسمع،ونقرأ عن 
اية اهلو  اية العوملة،و اية الّنص،و ايةيةاية الدين،و اية، و اية العلم، و ايةاألسرة، و اية احلداثة،و املدرسة، و

اية األيديولوجياالتاريخ اية املدينة، اية القومية، اية الدولة، اية املكان، اية املعلم يف ظل ؛فهل سنشهد ...22،
احلداثية تقدمها كموت املؤلف، وموت و يف ظّل سلسلة اجلنائز املتتالية، اليت ما فتئت  املناهج ،الطفرة الرقمية

موت الناقد الذي دعا إليه رونان ماكدونالد،و .. وموت اإلنسان،وموت اللغة،وموت الكلمة،وموت اإلله ،الّنص
م يسعون إللغاء يء؛فهل سنشهد جنازات أخرى كموت املعلم كالتفكيك وصل إىل كّل ش...موت القارئ ّ ،إ
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. املرجعية فال يبقى إالّ العبث
يا له من خماض سري حقاً، ذلك  الذي متر به البشرية وهي على أعتاب جمتم املعلومات ،و مع رهبة الولوج  إىل 

؛كما يقول نبيل علي؛و يضيف قائًال إّن حديث النهايات،وما بعد النهاياتهذا العامل املغاير ،واملخيف حيلو
ات عليه  ا قاربت غايتها،أو استنفدت الالنهايات هنا إما بدافع فكر متطرف متسرع،تشا ّ ظواهر املؤقتة وكأ

23..أغراضها،وإما بدافع احلسرة 

وقد أصبح خطاب النهايات مبا حيمله من أيديولوجة أمراً واقعاً،إذ ال جيد الذين يوظّفون مضامينه أي حرج يف 
الرتويج والدعوة  ملعطياته؛وهكذا جاءت سلسلة النهايات،واجلنائز لتلغى احلدود الفاصلة بني 

لعمل على حترير املتلقي املرسل،واملتلقي،واملؤلف،والقارئ،وحمتوى اخلطاب،وسياق اخلطاب،واملعىن،وا
24من سلطة الّنص،واملؤلف،ولذلك مافتئت تعمل على نفي املركزية،والتمرد على كل األشكال التقليدية 

،والقضاء على فكرة الثابت ،واملؤسسي،واستبداهلا بفكرة الصريورة الدائمة،والتحول املستمر؛إذ أّن اإلنسان 
موت (،وهو املعيار،واملقياس لكّل شيء،ومن هنا نشأت قضايا مثل هو املركز،واملصدر،واملنطلق- عندهم- املستقل
.وحنوها) أنسنة املقدس(،و)انتهاء املتعاليات(،و)املؤلف

معظم الدراسات كما يرى حسن العمايرة  اليت انصبت  على حماوالت استبدال املعلم بأفضل املقررات  
وجية احلديثة فشلت يف تقدمي اقرتاحات ناجحة لتحقيق الدراسية،وأحسن الكتب،وأجود الوسائل التعليمية،والتكنول

جناح وفعالية العملية التعليمية دون املعلم؛فال ميكن حتقيق األهداف الرتبوية ما مل يكن هناك معلم ذو كفاءات 
25عالية 

واخللفيات،لكن  من الضروري االنتباه القراءاتميكن أن تتعدد األطروحات والتصورات وتتنوع  بتنوع  :الخاتمة
اللرهانات اليت تواجه   .إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

جوابا يدعي طرح حلول جاهزة،و لكن املهم هو دفع القارئ إيل ىليس مهما يف نظرنا اإلجابة على هذه التساؤالت
و ذلك قصد التفكري معا يف حلول . يت نطرحها بني يديهالتفكري جبدية يف مثل هذه القضايا احلساسة و اخلطرية ال

يتوقف أساساً على خترجنا من هذا املأزق احلضاري الذي ال حيسد عليه إن جناح طريقة التدريس , واقعيةممكنة و 
إعداد املعلم ومتكنه ،

يئة إّن النظام  التعليمي يف العامل تغري بشكل كبري،لذلك حنن مطالبون اليوم أكثر من أ ي وقت مضى  على 
ا إحداث نقلة نوعية يف جماالت التعلم والتعليم . بيئة متطورة  يف اجلامعات اليت من شأ

أن يكون ملماً بتقنيات البحث يف  املعلمإّن التحوُّل  الذي حصل  يف مصادر املعلومات، كّل ذلك  جيرب 
املستْقَبل  والغلبة ستكون ملصادر املعلومات اإللكرتونية، إذ أنّ ينبئاملصادر اإللكرتونية ،ويف قراءة استشرافية 

. أن  يواكب هذه التطوراتاملعلمستكون هي املَُسيِطرَة ،لذا جيب على 
لقد حان الوقت لتعديل السياسات التعليمية للجامعات  اجلزائرية اليت تواجه ضغوطا شديدة وجيب عليها 
اختاذ اإلجراءات الالزمة لدخول العصر الرقمي، و وضع الطالب على مسار قابل لالستمرار وجين مثار الثورة 
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.الرقمية
إّن هذه الورقة البحثية إذ تقدر جهود مجيع املصلحني واملفكرين، والباحثني والعاملني الذين سعوا إىل الرقي 

.ّنها تروم  فتح  نافذة تصب يف اهلدف نفسه وال تتعداه إىل غريهمبستوى التعليم الذي هو مفتاح رقي األمم،ولك
اتعليممستوى الرفع منإنَّ  إصالحات راء يدفعنا إىل إعادة النظر يف املنظومة الرتبوية بإجالعربية لغري الناطقني 

واضحة املعامل؛والذي يعّد خبطة،وسياسةبإعداد املعلمنيإّال ولعل ذلك ال يكون،وعميقة،جادة،وحقيقيةجذرية،
ضة تربوية ،إذ ال ميكن للعملية الرتبويةذو أمهية قصوى بالنسبة  عي ترادون ختطيط لغوي واضح املعامل تصور أية 

تمع،والبيئة، من هنا كان ال بد أن نعيد النظر نساهم يف نشر اللغة العربيةواألهداف لتستطيع أنّ فيه متطلبات ا
ا إعداد معليف سياسة  .مي اللغة العربية لغري الناطقني 

واملتعلم وبالتاىل حتديد العالقة ،سوف تغري األدوار لكل من املعلموال شك أّن املستحدثات التكنولوجية التعليمية 
.بينهما
:توصلت الدراسة جلملة من النتائج:النتائج

. أولويات العمل العريب املشرتك على مجيع املستوياتإّن النهوض باللغة العربية من النواحي كافًة جيب أن يتصدر - 
العمل العريب العام على خمتلف األصعدة؛ ألن : العمل العريب الثقاىف التعليمي فحسب، بل أقـول: ال أقول

النهوض باللغة ليس مسئلًة ثقافيًة، وال هي مسئلة تربوية تعليمية فحسب، وإمنا هي مع ذلك مسألة السيادة 
.تقرار واملصريواألمن واالس

وسرعة وتأهيل املعلمني ملواكبة التغيريات، إّن االرتقاء بالعمل الرتبوي ال يتم إالّ من خالل التعلم، والتعليم، -
عصر التقنية، الشروط الضرورية للنجاح يف التعامل مع تغري وسائل التقييم ، واحملاسبة، والتحفيز قد أصبح أحد 

.واملعلومات
ا  من إشكالية التصور التنظريي إىل رحابة التنزيل، العمل اجلاد-  على حتويل تعلمية اللغة لغري الناطقني 

و جتنب االختالل يف املوازنة بني  اجلانب التنظريي، واجلانب التطبيقي،والذي كان املعلم  يركز ،والتفعيل، والتطبيق
يف العملية ختطيط غالباً،وهذا ما كنا نفتقدهضاً دون باجلوانب النظرية، وتأيت اجلوانب التطبيقية عر اهتمامه فيه 

.التعليمية
يئه املعلمنينّ إ-  مستمرة لتلبيه بصورة وتطويرهم ،وإعدادهم، أهم الدعائم اليت تركز عليها فلسفه الرتبية تكمن يف 

تمع الضرورية .للعمل الرتبوي املتميزوتزويدهم باخلربات اليت تؤهلهم ،واالرتقاء باملستوي التعليمي،حاجات ا
و الرهان على اإلعداد اجليد و الفعال سيكون, إن املدرس هو قطب الرحى يف أية اسرتاتيجية للتنمية البشرية - 

وتشتت،خطوة أوىل حنو اخلروج من حالة االرتباك و التخبط اليت ترهن املشهد التعليمي منذ عقودبكل تأكيد 
.تقليدي،ورقمياع اهلوة املعرفية بني عاملنيمن اتساجلهود املبذولة للحد 

:توصي الدراسة:التوصيات
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ا والرتكيز على استخدام الوسائل -  احلرص على تنظيم دورات تدريبية ملدرسي اللغة العربية لغري الناطقني 
.التعليمية الرقمية املختلفة

ا للتعامل مع الوسائل العمل اجلاد على تنمية القدرات،واملهارات الضرورية ملعلمي -  اللغة العربية لغري الناطقني 
.الطفرة احلضـارية يف ظّل االنفجار املعريف ،والتقـــدم التكنولوجي السريع التكنولوجية ملواكبة 
:المصادر والمراجع

العامل،يفواملعلوماتاالتصاالتتقريرالنجار،عليزينتترمجةبلريتون،كريج:التعليميفاحلديثةاالجتاهات- 
.القاهرةاليونسكو،والثقافة،والعلومللرتبيةاملتحدةاألمممنظمة،2000- 1999

لقصورالعامة،اهليئة2005،. 1،طالوكيلسعيد:واالختالفالسائدةالثقافةضمنالعريبالتفاعلياألدب- 
.املعاصرةالثقافة

.الفارايب،بريوت،دار2012وولتوندومينيك:تواصالليساإلعالم- 
. ،القاهرة،مصرالعريبالفكر،دار2000أمحدعليمدكور:العربيةاللغةفنونتدريس- 

. للكتابالعامةاملصريةاهليئةم،1990رضاعليبنرشيدحممد: املنارتفسري- 
،اهليئة2012الثانية..علي،طنبيل.د:العريبالثقايفاخلطابملستقبلرؤيةاملعلوماتوعصرالعربيةالثقافة- 

.القاهرةالثقافةلقصورالعامة
. الوفاء،اإلسكندرية،دار2003أمحدإبراهيمأمحد: واملدرسيةالتعليميةاإلدارةيفالشاملةاجلودة-
والتعليموللرتبيةالعربيةواملنظمةالعربيةالدولجامعة2008تونس.العريبالوطنيفالتعليمتطويرخطة- 

.الثقافة
اجلديدالكتابالقادرعبد:وناجعةودميقراطيةعادلةطبيعيةبيئةعنحبثاالعربيةالبالديفاللغويةالسياسة-

.لبنان،دار2013األوىل.املتحدة،الفهري،ط
.العربيةالدار1994. 1.اجلسماين،طالعايلعبد. د:بياجيه،ترمجةجان:الطفلسيكولوجيةوالرتبيةعلم- 
. ،األردنالوراق،عمانمؤسسو2000زاهد،غازيزهري:اللغويواألمنالعربية- 

.القلم،الكويت،دار1999الغريب،زاهر: خطوةخطوةالتعليميفواإلنرتنتالكمبيوتر- 
واملناطقبالرببريةالناطقةاملناطقيفاألساسيالتعليممنالثاينالطورتالميذلدىالعربيةاللغةتعلمصعوبات- 

.مقارنةميدانيةدراسة،القرىأمجامعةجملةالناطقة
.،دمشقالعربيةاللغة،جممع2007السيدحممود:العربيةاللغةتعليمطرائق- 
. القاهرةاللبنانية،املصريةالدار،2005حممدسامينصار،: احلداثةبعدوماالعوملةعصريفتربويةقضايا- 
والدراساتلألحباثالعريب،املركز2012اللطيفعبدكمال:ورهاناتتقاطعاتاملعريف،األيديلوجي،الشبكي- 

. ،بريوت،الدوحة
. ضة،مصر،داراألويل. الغزايل،طحممدوالدعاةالدعوةيفدراساتاهللامع- 
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الثقايفاملركز،2005،. 1طيقطنيسعيد:التفاعلياإلبداعمجالياتإىلمدخلاملرتابط،النصإىلالنصمن- 
.البيضاء،املغربالدارالعريب،

. اللبنانيةاملصرية،الدار2008- 1428األوىل.عصفور،طجابر:مغايرةمثقافةحنو- 
:الهوامش

.312:القاهرة،مصر،ص،،دار الفكر العريب2000مدكور علي أمحد:العربيةتدريس فنون اللغة  1

صعوبات تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الطور الثاين من التعليم األساسي يف املناطق الناطقة بالرببرية واملناطق الناطقة 2

. 106/ 5جملة جامعة أم القرى ، دراسة ميدانية مقارنة
.123:،الدار املصرية اللبنانية،ص2008-1428األوىل.جابر عصفور،ط:مغايرة حنو مثقافة:انظر 3

.123:،الدار املصرية اللبنانية،ص2008-1428األوىل.جابر عصفور،ط:حنو مثقافة مغايرة :انظر 4

.29:الدار البيضاء،املغرب، صالعريب،، املركز الثقايف2005،. 1سعيد يقطني ط:من النص إىل النص املرتابط، مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي5
،دار2013األوىل.ة، ،طعبد القادر الفهري الكتاب اجلديد املتحد:السياسة اللغوية يف  البالد العربية حبثا عن بيئة طبيعية عادلة ودميقراطية وناجعة 6

.41:لبنان، ص
.73:مؤسسو الوراق،عمان ،األردن،ص2000زهري غازي زاهد،:العربية واألمن اللغوي 7

.11/212م، اهليئة املصرية العامة للكتاب1990حممد رشيد بن علي رضا : تفسري املنار: انظر 8

ضة،مصر،صاألويل. مع اهللا دراسات يف الدعوة والدعاة حممد الغزايل،ط .37:،دار  9

.2:،جممع اللغة العربية ،دمشق،ص2007حممود السيد:طرائق تعليم اللغة العربية:انظر 10

:الدار العربية للعلوم، ص1994. 1.عبد العايل اجلسماين،ط. د:جان بياجيه،ترمجة:علم الرتبية و سيكولوجية الطفل 11 138.
.82:ص. 2008تونس .الوطن العريبخطة تطوير التعليم يف . عربية للرتبية و التعليم و الثقافة جامعة الدول العربية واملنظمة ال 12

. 127:ص، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 2005نصار، سامي حممد : احلداثةقضايا تربوية يف عصر العوملة وما بعد  13

.135:ص:املرجع نفسه 14

.411:،دار القلم،الكويت،ص1999زاهر الغريب، : الكمبيوتر واإلنرتنت  يف التعليم خطوة خطوة 15

. 59:،املركز العريب لألحباث والدراسات ،بريوت،الدوحة،ص2012كمال عبد اللطيف:املعريف،األيديلوجي،الشبكي تقاطعات ورهانات 16

.72:،بريوت،ص،دار الفارايب2012دومينيك وولتون:اإلعالم ليس تواصال 17

،اهليئة العامة2012الثانية ..نبيل علي،ط.د:الثقافة العربية وعصر املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب 18 .296:لقصور الثقافة ،القاهرة،ص
تمع القرن احلادي والعشرينا الليبية، دار الكتب الوطنية،بنغازي،،منشورات اللجنة الوطنية 2004علي اهلادي احلوات، :لرتبية العربية رؤية  19

.130:ليبيا،ص
، 2000-1999كريج بلريتون، ترمجة زينت علي النجار، تقرير االتصاالت واملعلومات يف العامل، :االجتاهات احلديثة يف التعليم 20

.161:منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، اليونسكو، القاهرةص
. 10:،دار الوفاء،اإلسكندرية،ص2003أمحد إبراهيم أمحد: اإلدارة التعليمية واملدرسيةاجلودة الشاملة يف 21

،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،2012الثانية ..نبيل علي،ط.د:انظر الثقافة العربية وعصر املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريب 22

.13:ص
.12:نبيل علي،ص.د:املعلومات رؤية ملستقبل اخلطاب الثقايف العريبانظر الثقافة العربية وعصر 23

،اهليئة العامة لقصور الثقافة1،2005.سعيد الوكيل ،ط:انظر األدب التفاعلي العريب ضمن الثاقفة السائدة واالختالف  24 .327:املعاصرة ،ص
.78:،ص2001انظر حممد حسن العمايرة 25



العربية لغير الناطقين بهااللغةتعليمكتبصوصالمفردات في ن

الكلمات وغموض معانيهاغرابةبين 

-نموذجاسلسلة الكتاب األساسي-

حاج هني محمد. د

الشلف-حسيبة بن بوعليجامعة

:الملخص

يف هذا البحث بيان لقيمة دراسة املفَردات، وفاعليتها يف التطور الذي ميّر به متعلم اللغة العربية 
الناطق بغريها خالل فرتة اكتسابه للغة العربية، ويَقدم البحُث قراءًة  وصفية حتليلية يف سلسلة من الكتاب  

عبد اهللا سليمان اجلربوع، عبد اهللا عبد الكرمي من تأليفللناطقني بغريِهااللغة العربيةاألساسي لتعليم
، طعيمةأمحدرشدي، علي مدكورأمحدالعبادي، متام حسان عمر، علي حممد الفقي، حممود كامل الناقة،

دف إبراُز معايري اختيار تلك املفردات ايزكع الرت مر  ملشكلة للجمل على حمتوى النصوص التعليمية املربجمة فيه 
ا وذلك من خالل اإلجابة عن ) كعينة للدراسة(والنصوص احملتواة يف الكتاب  ا وسلبيا والوقوف على إجيابيا

: اإلشكالية التالية
ا من ناحية -  ما هي مآخذ حمتويات النصوص يف الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

:عّدة أسئلة فرعية من بينهااملفردات ومعانيها؟ وتتشقق عنها 
للدارسني األجانب يف هذا الكتاب التعليمي؟) املفردات(ما هي معايري انتقاء الكلمات - 
فيم تتجّلى أهّم الفروق النصية ألجزاء الكتاب األساسي الستة من حيث صعوبة الكلمات وغموض - 

معانيها ؟
ا؟ وما كيف نتجّنب عقبات احملتوى النصي هلذا الكتاب أمام متعلميّ -  اللغة العربية لغري الناطقني 

هي احللول املناسبة؟
الكتاب األساسي؛ المحتوى؛ المفردات، اللغة العربية، المتعلمون األجانب: الكلمات المفتاحية

:مقدمة



إذا كانت اللغة العربية يف تعليمها وتعّلمها ذات انطالقة سهلة، فإّن االستمرارية يف تلقينها حتتاج   
إىل اجتهاد متواصل حاهلا يف ذلك حال مجيع اللغات اليت ال تستوعب إالّ بشّق األنفس، من األمور اليت كذلك 

ا–تعقد تعليمها لألجانب  بدال من أن تكون مبسطة وجود كلمات صعبة؛ ونعين بالصعوبة -لغري الناطقني 
ا أو يف كتابتها مع وجود احلروف اليت  تتخذ أشكاال متغرية بتغّري موضعها يف أول ها هنا إّما يف طريقة التلفظ 

وغريها وهذا اجلانب السليب الذي يظهر جلّيا أمام .. ووسط وآخر الكلمات، زيادة على الصوائت الطويلة، 
ا وكتابتها، وممّا قد يزيد الطني بّلة هو  م يف تعلمها، أو سوء التلفظ  متعلمي العربية سيؤدي إىل عدم كفاء

ا أيضا ومن مثّ توظيفهاغموض معانيها وعس .ر إدراكها واستيعا

م  ا، أو سوء اكتسا ونعين بصعوبة الكلمة وغموض معناها قّلة اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني 
ال لربوز العجز  ا بشكل جّيد، سيفسح ا هلا، وكنتيجة لذلك فإّن عدم التمكن من فهم الكلمات أو التلفظ 

لعجز اخلاص بالفئة املستهدفة، ويؤّدي بالتايل إىل ما يسّمى بالضعف الثقايف الذي يتأثر به اللغوي يف اللسان ا
اامل إذ كيف ميكننا تفادي هذه احلالة عن طريق احملتوى النصي الرصني واجلّيد ،تعلمني للعربية غري الناطقني 

نب العديد من املواد النافعة ما يوفر هلم الذي ال يتأتى إّال عن طريق الكتاب الذي يقدم هلؤالء املتعلمني األجا
من أسباب حسن التعلم واالكتساب اليت حتسن حتصيلهم اللغوي   

الكتب التعليمية -1

يعّد الكتاب وسيلة تعليمية موضوعة متاشيا واملنهج الدراسي، يتسم بانتقاء مضامينه مبا يناسب 
مرجع القياس بالنسبة "وهو يف أبسط تعريف له . الرتبويةاملتعلمني، ومبا يعينهم على حتقيق األهداف التعليمية و 

لكل من التلميذ واألستاذ؛ مبعىن أنّه يتضمن املعارف واحلقائق واملعلومات والنظريات املرغوب يف تدريسها، مبا 
ي ، وللكتاب املدرس1"جيعلها مناط احلكم التقوميي لألستاذ على التلميذ، مبا أنّه يتوافق مع نظمنا الدراسّية

أمهية معتربة يف ممارسة الفعل التعليمي التعلمي ففيه تتجّسد حمتويات التعلم احملددة يف املنهاج، ويعترب املرجع 
.2تاب التلميذكتسميته يف األوساط الرتبوية بـ  الوحيد بالنسبة للمتعلم، ولذلك شاعت

.26:م، ص2006، 2عماد الزغلول، نظريات التعلم، دار الشروق للطبع والنشر والتوزيع، األردن، ط1

.م2005املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية النظام الرتبوي واملناهج التعليمية، اجلزائر، ط: ينظر2



ستوى التعليم من ناحية، وعلى هذا األساس يكون الكتاب املوّجه للمتعلمني خاضعا يف وضعه إىل م
از خبصائص وصفات، وخيتلف بطبيعة احلال يف تة وطبيعتها من ناحية أخرى، حيث ميوإىل نوع املادة الدراسي

ال ميكن تعميم التعلم ؛ فالشكل واملضمون باختالف الفئات املستهدفة، ولكّنه يتوافر على وظائف حمّددة
.تعلمية هامةدونه؛ فهو يؤدي وظيفة تعليمية

:لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعن الكتاب األساسي نبذة -2
ا الصادر عن  وحدة البحث ملناهج تعليم يضم الكتاب األساسي يف تعليم العربية لغري الناطقني 

من إعداد مجاعة من جبامعة أم القرىللناطقني بغريهااللغة العربية للناطقني بغريها، ملعهد اللغة العربية
، تشتم األربعة األوىل منها على نظام الوحدات، ذات احملور الواحد، ملعاجلة أجزاء، يقع يف ستةلفنياملؤ 

.االستماع، التحّدث، القراءة، الكتابة، مع حماولة حتقيق التكامل بني هذه الفروع: املهارات اللغوية األربع

:خصائص الكتاب األساسي-3
اتعّد سالسل الكتاب األساسي لتعليم ال سندا يتضمن  العديد من النصوص عربية لغري الناطقني 

املسامهة يف العملية التعليمية التعلمية
تعترب مرجعا ، و سلسلة الكتاب األساسي هي جمموعة الوثائق اليت تعد منطلقا للنشاط التعليمي لألجانب- 

ء للصور والرسوم التوضيحية، واخلرائط هاّما للتدريبات التطبيقية املشتغل عليها، ومصدرا للقراءة والشرح، وفضا
والبيانات واجلداول وغريها

ا أرضية موحدة تضمن احلد األدىن من تكافؤ الفرص بني املتعلمني األجانب- ّ .إ
.تعد األداة الفعالة لغرس القيم واكتساب املهارات وتنمية القدرات وتكوين االجتاهات- 

إذ يهّيء له القدر الوافر والالزم من املعلومات وهو بذلك يؤدي يسهل الكتاب على املعلم إعداد دروسه، - 
ويشرتط يف نصوص الكتاب املدرسي أن تكون مطابقة ألهداف املنهاج، وتعكس البيئة . وظيفة معرفية

االجتماعية الوطنية ومتفتحة على العامل، وأن تراعى فيه مجيع حاجات املتعلم وحاجات املادة وحاجات 
تمع، مع ضرو  رة مطابقته للوضع الراهن للمعارف، وينبغي كذلك على نصوصه أن تكون مضبوطة بالشكل ا

.بنسبة ترتاوح حسب اخلرباء واملختصني 



مفردات سلسلة الكتاب األساسي بكيفية تراكميَّة يُبىن بعضها على بعض،  مما ينعكس على احلصيلة تعرض 
من التطبيقات التدريبية املتنوعة اليت تقّدم للمتعلمني وحتثهم املفرداتية للمتعلمني على الرغم من الزخم اهلائل

. على التحدث بكيفية متدرجة غري معيبة
وُحيَسب للكتاب تنويُعه يف التمارين بشكل الفٍت، واإلكثاُر من التمارين اليت حتث الطالَب على التحدث 

.بشكل متدرج غري معيق
ا أن تستثمر من قبل الناطقني بغريها للرتمجة إدراج العديد من القواعد النحوية والصرفي ة فكرٌة براغماتية من شأ

.1واحملادثة
:وظائف  سلسلة الكتاب األساسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها-4

يعني املتعلم األجنيب على اإلعداد القبلي للدرس ، ويساعده على التعلم الذايت خارج الفصل الدراسي -
ند غياب األستاذ وليس بديال عنهمدرس معنوي له ع(
إنّه وسيلة من الوسائل املمكن استثمارها من طرف األستاذ يف إعداد درسه ؛- 

وتعدد الكتاب األساسي ضمن سالسل تراعي مستويات التعلم واملتعلم توفر للمدرس إمكانيات متعددة نذكر 
استثمار أنشطة ودعامات الكتب (لعربية من جهة تقليل منطية التعلم لدى الناطقني بغري ا:منها كونه يساهم يف

وتأكيد مبدأ التفرد) املتعددة يف الدرس الواحد
وظفت املفردات واستخدمت يف سياقاٍت لغوية خمتلفة؛ - 
:طريقة عرض المفردات داخل الدروس-5

ىل اتبع املؤلفون طريقة احلوارات القصرية عند عرض املفردات؛ حيث تدرَجوا من األسهل إلقد
األصعب، وبعدها وضعوا متريًنا بعنوان اقرأ، ويف هذا التمرين اختاروا الكلمات املهمة؛ ليكررها الطالب، مث 
انتقلوا بعد ذلك إىل توظيف املفردات األصعب يف حوارات أخرى، ومواقَف وسياقاٍت أصعَب من احلوار 

.األول، وأتبَعوها بتمرين اقرأ
:ومنها نذكر
وكب رهيب ختشع له القلوبشّيعت جنازته يف م-
دخل إىل عامل األموات وروحه شريفة مطمئنة-

)م2002دار الفالح للنشر والتوزيع، : األردن(الثنائية اللغوية : خلويل، احلياة مع لغتنيحممد على ا:ينظر- 1



مات جبسده وظل خالدا حّيا بروحه من خالل األمساء واأللقاب اجلليلة اليت أعطيت له-
:معايير اختيار المفردات  في كتب  تعليم العربية لغير الناطقين بها-6

ا النصّية املتنوعة خباصة يسعى القائمون على إعداد هذا النوع من الكتب ال تعليمية  بعامة وحمتويا
االلتزام بالدقة العلمية، مبراعاة األساليب العلمية الرتبوية يف انتقاء املفردات وطريقة عرضها عرضا جّيدا،  كأن 

من تقّدم هلم بنسب معّينة ومتقاربة يف الوقت نفسه، وذلك وفق أمناط متداولة ومتدرجة من السهلة إىل الصعبة و 
املعروفة إىل غري املعروفة من خالل تراكيب قصرية وأساليب بسيطة وميسرة، ويرى واضعو هذه الربامج والكتب 
التعليمية ضرورة العناية باجلوانب النفسية اللغوية عند اختيار هذه املفردات وتقدميها للمتعلمني األجانب حّىت 

هومة ومعروفة لدى املتعلمني الناطقني بغريها، إذ تتحقق الغاية املنشودة وهي جعل حمتوى نصوص الكتب مف
وهذا حتديدا عندما . يشرتط أن ال جيمع هذا النص أو ذاك بني املفردات أو العبارات الصعبة والغريبة املعىن معا

. يكون املتعلم بصدد اكتشاف مفردات جديدة تضاف إىل معجمه الذهين حول تلك اللغة الثانية
:ملعتمدة يف اختيار املفردات اليت تؤثث لربامج تعليم العربية للناطقني بغريها ما يليومن أهّم املعايري ا

يفضل اختيار الكلمات املتكررة االستخدام يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف مبساعدة -
جم الكتب اليت حصرت مفردات القرآن احلديث على غرار املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، واملع

.املفهرس أللفاظ، وغريمها
ا أخطاء لغوية وهي شائعة - ينبغي التأكد من فصاحة الكلمة قبل اختيارها،  فما أكثر الكلمات اليت 

.التداول بني الناس
مراعاة دقة تعبري الكلمة عن املفهوم املراد، أو املعىن الذي يرغب املعلم توصيله فهناك من الكلمات -

.لناس مبعىن خمالفالفصيحة ما يستخدم بني ا
تفضيل الكلمات املستحدثة اليت تعرب عن املفاهيم العصرية أو آالت حديثة على الكلمات املعربة، ومن باب 

أوىل تفضيلها على الكلمة األجنبية نفسها فنعلم كلمة هاتف بدال من تلفون
تفضيل الكلمات الفصيحة املستخدمة  يف احلياة العامة على الفصيحة املهجورة

.1انتقاء الكلمات اليت تؤدي معان منفردة ال يؤديه غريها

، 1املرجع يف مناهج تعليم  اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، علي أمحد مدكور وآخرين، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ط:ينظر- 1
.249، 248: م، ص2010- هـ1431



وذلك باالعتماد :التواتر والشيوع: (1الباحثون إىل جمموعة من املعايري ُأمجلها يف النقاط التاليةمتكن 
الوفرة، ، التوزع أو املدىعلى قوائم األلفاظ الشائعة يف اللغة العربية، واالعتماد كذلك على منهج اإلحصاء،

وهو انتقاء املفَردة اليت ترتبط بعالقات كثرية مع : الشمول، اإلشباع، االنتشار أو جمال استعمال اللغةألُلفة،ا
ا ترتبط بعدٍد كبري من املفردات، االشرتاك  باستخدام املفردات املشرتكة ) يشرتي(غريها، ومن ذلك كلمة  فإ

يري انتقاء املفردات؛ كاستعمال بعض األلفاظ العربية اليت بني اللغتني؛ اللغة األم، واللغة اهلدف، وهو ِمن معا
التدرج والتنوُّع، تقدمي احلقيقي على املَجازي، َفصاحة الكلمة من حيث بِنيُتها ـ الُعروبة.دخَلت إىل الرتكية

.الصوتية وشيوُعها، وبُعُدها عن العامية، وسهولة النطق والكتابة
:لتعليم العربية لغير الناطقين بهاعقبات المحتوى النصي للكتاب األساسي-7

يف عدم استطاعة األجانب التوصل إىل فهم دالالت النصوص صعوبات حمتوى النصوصتتجلى 
ا الداللية، وبالتايل يظّل هؤالء املتعلمني على مشارف هذه النصوص الصعبة  املركزية، وتفكيك عناصر بنيا

ا، إذ مل جيرؤوا على اقتحام حدودها،  وإّن هذا االستنتاج يرتبط ارتباطا وثيقا مبستويات الفهم احلاصلة مفردا
.عندهم

عدم تطابق جتربة بعض النصوص شكال وحمتوى مع أفق انتظار املتعّلم غري الناطق بالعربية، وعدم التطابق هذا و 
إّن ما يؤدي إىل خرق األفق، وجعل السؤال مفتاحا للدخول إىل عامل النص، واستنطاق خباياه وأسراره،

.يقرتحه النص شيء وما ينتظره املتعّلم شيء آخر، فينتج عن ذلك تصادم وتقاطع أساسها التشويق والتحفيز
ا، وجتعل من العسري على متعلميها من الناطقني بغريها  كثرة كلمات اللغة العربية اليت تعد من ميزا

ا، مهما أمضى الدارسون من الزمن يف تعلم االسيطرة على كلما : مثل.2ها أو وصلوا إىل مستوى من املعرفة 
.3مبعىن اخللق والناساألناموهو اإلعجاب واالعتزاز، الفخارمبعىن املعركة واحلرب، الهيجاء

تعدد معاين الكلمة العربية وتنوع داللتها وانتقال الكلمة من املعىن احلقيقي إىل معىن أو معان جمازية، 
ثانوية واالصطالحية، كل ذلك قد يسبب صعوبة يف فهم املعىن املقصود يف نص من باإلضافة إىل املعاين ال

.1النصوص

تعليم املفردات للناطقني بغري العربية دراسة تطبيقية، كتاب نون والقلم منوذًجا، اجلامعة األردنية، : ، رسالة ماجستري بعنوانهبة حممد محاد- 1
2013-40، 39ص
17: الكتاب األساسي، ص- 2

22:املرجع نفسه، ص- 3



ا، وخيطئون يف ذلك نتيجة تعميم  يواجه متعلمو اللغة العربية مشكالت يف فهم بعض الكلمات واستعماال
.2القاعدة اليت تعلموها يف بنية الكلمة وداللتها

ا، بسبب تأثري اللغة غالبًا ما يواجه متعلمو اللغة  العربية مشكالت يف فهم كلمات العربية واستعماال
.4..جراح، قضاء، يائس، ويالت، الغمام، الرزايا: ومثال ذلك3األم 

يتصور كثري من متعلمي اللغات األجنبية أن مجيع املعاين يف اللغات واحدة، وأن االختالف يف الكلمات 
كل كلمة يف اللغة اهلدف ما يقابلها يف اللغة األم للمتعلم وهذا التصور الدالة عليها وحسب، ويعتقدون أن ل

اخل...هتف- ميعاد-رضا: منها نذكر.غري صحيح يف كثري من احلاالت
مما يعيق فهم كلمات اللغة العربية، وجماالت استعماهلا، تصور املتعلم أن كل املعاين اليت تدور يف 

ته األم، ميكن استعماهلا يف اللغة العربية بالطريقة اليت كان يستعملها يف لغته، ذهنه، والشائعة االستعمال يف لغ
.:مع اختالف اللفظ فقط وهذا ما جنده يف املثال التايل

يغفل كثري من املتعلمني اجلوانب الثقافية، واملعاين التخصصية، والدالالت الثانوية لبعض الكلمات، 
:ومن ذلك مثال.املعجمي وحده ال يكفي لبيان معىن الكلمةوال يدرك الكثري منهم أن املعىن 

وِمن املآخذ اليت تؤَخذ على هذا الكتاب أن الطالب بعد دراسته له ال َيكون متمكًنا من إجراء 
احلوارات اليومية البسيطة اليت تُعينه على التواصل مع الناس يف حياته اليومية، وإمنا يكون عارفًا مبفردات التجارة 

ألدب، وبعض املفردات التارخيية، يف حِني مل يركِّز الكتاب على احلوارات على العكس من كتاب األساس وا
لفوزية أمحد بدر، غري أن مسؤولية املعلِّم هي أن ُيضيف إىل الكتاب حوارات تعني الطالب على التواصل مع 

.5الناس يف احلياة اليومية
همَّ قبل الشروع يف تضمني املفردات يف أيِّ كتاب من كتب تعليم العربية لوحظ بعَد هذه املقارنِة أن املعيار األ

لألجانب هو الغاية اليت يدرَّس الكتاب من أجلها؛ ومن هنا فإن الغائية تَقتضي أن َجيمع املؤلُف املفرداِت 

98:املرجع نفسه، ص- 1
113:املرجع نفسه، ص- 2

16:الكتاب األساسي، ص- 3

23:رجع نفسه، صامل- 4
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ض املفردات يف  اخلاصَة باحلقول اليت يريدها، مث يصنـَِّفها حبسب الدروس، وال يوجد طريقة واحدة مثالية لعر 
.1كتاب من الكتب

استخدام اللغة الوسيطة عند عرض املفردات سالٌح ذو حدَّين، فال الكثرة َتُضر، وال عدم االستخدام يفيد 
ا الكتاُب اللغَة كما ظهر يف كتاب الكتاب  بشكل مطلق، وإمنا تتحدَّد هذه الغاية حبسب الطريقة اليت َيطرح 

وتبقى اللغة الوسيطة عامًال مساعًدا؛ ما مل ُتصِبح عائًقا بسبب عدم إملام اجلزء األول، وكتاب األساس، 
.2الطالب باإلجنليزية، أو حتويل املعلم الصف إىل صف لغة وترمجة

وينبغي التنبُُّه إىل أن اللغة الوسيطة تُعني الدارَس على التحضري، واملعلِّم على التسلسل يف العرض، وينبغي 
ا االبتعاد عنها قدَر  اإلمكان عند الشرح داخل الصف؛ فقراءُة لغة أخرى مكتوبة أمام الطالب شيء، والنُّطق 

.3داخل بيئة اللغِة اهلدِف شيٌء آخر خمتلف متاًما
:الحلول

األلفاظ اليت تتضمنها النصوص التعليمية لغري الناطقني، ينبغي أن تكون قليلة احلروف أو الفونيمات إّن 
حروفها؛ أي غري متنافرة وأن تكون يف الوقت نفسه متصرفة ويشتق منها، بغية تعزيز واحلركات، منسجمة يف 

.املفاهيم اليت تدّل اليت تدّل عليها البنية الصرفية هلذه األلفاظ األساسية
:4كما جيب أن يتسم املظهر الداليل للمفردات املتخرية باملعايري التالية

.هلكي اللغة على املفهوم اخلاصتفضيل اللفظ ذي املفهوم الذائع بني مست-
.االكتفاء باللفظ الواحد للداللة على العموم-
ختصيص اللفظ ذي الداللة على املفهوم الواحد يف مفاهيم العلوم والتقنيات واإلعالم، ويرتك تعدد -

.املعاين يف السياق اللفظي للغة العواطف واألدب
:خاتمة

.2010فوزية أمحد بدر، األساس يف تعليم العربية للناطقني بغريها، اجلزء املبتدئ واملتقدم، الطبعة الثالثة 1

، 39تعليم املفردات للناطقني بغري العربية دراسة تطبيقية كتاب نون والقلم منوذًجا، اجلامعة األردنية، ص: هبة حممد محاد، رسالة ماجستري بعنوان2
40-2013.

.وما بعدها55:م، ص1981، 3إلياس ديب، مناهج وأساليب يف الرتبية والتعليم، دار الكتاب اللبناين، ط: ينظر3

.188:م، ص1988، 1تدريسا واكتسابا، دار الفيصل الثقافية، اململكة العربية السعودية، ط.......حممود أمحد السّيد، اللغة- 4



اللغة العربية للناطقني بغريها، والسيما اجلزء االول منه ساسي لتعليمإن املتصفح لنصوص الكتاب األ
املفردات الدخيلة، واملرتادفة، والغريبة، ولعل ذلك يعيق عملية اكتساب العربية، واتقان صادف العديد منت

ا؛ ألن ثراء احلصيلة اللغوية ينعكس إجيابا على باقي املهارات اللغوية، وعليه وجب اعتماد املعايري  مهارا
.لعلمية يف اختيار املفردات النصوص، حىت حتقق وظائفها التعليمية والتداوليةا

ا ليس باألمر اليسري، كما يعتقد بعض وك خالصة القول إّن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
مي هذه اللغة، املهتمني، فالعملية تتطلب تكاثف اجلهود وتظافرها، منها ما يتعّلق باملعلم، ومنها ما يتعّلق مبتعل

ومنها ما يتعلق باللغة نفسها، ومنها ما يتعلق بالكتاب وحمتوياته النصّية؛ إذ تستلزم العملية التعليمية انتقاء ما 
يناسب هؤالء املتعلمني األجانب يف ضوء التجارب العلمية، واالبتعاد عن غريب األلفاظ ونادرها، وكذا 

.األسلوب التقليدي يف تلقني هذه اللغة
:ئمة المصادر والمراجعقا
.م1981، 3إلياس ديب، مناهج وأساليب يف الرتبية والتعليم، دار الكتاب اللبناين، ط.1

املرجع يف مناهج تعليم  اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، دار الفكر ون، علي أمحد مدكور وآخر .2
.م2010-هـ1431، 1العريب، القاهرة، مصر، ط

.م2006، 2علم، دار الشروق للطبع والنشر والتوزيع، األردن، طعماد الزغلول، نظريات الت.3
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تدریس مهارة اإلستماع للّناطقین بغیر العربّیة 

قطاف محمد االمین: الطالب

.سعید بكیر: إشراف الدكتور

:مقدمة 

لقد أجمع علماء اللغة التطبقّیون على أن الوظیفة األساسّیة للّغة هي اإلّتصال ، لذلك 
المتحّدث عن المهارات اللغوّیة بّدا من التّطرق إلى نظرّیة اإلّتصال وأركانها األساسّیة الیجد

والوسیلة هي اللّغة وماتتكّون منه . المرسل ، المرسل إلیه ، الّرسالة ، الوسیلة : المتمثّلة في 
سالة ؛ من أصوات ومفردات وتراكیب ، وتأخذ الّرسالة أحد الّطریقین ؛ فإّما أن تنتقل الرّ 

منطوقة أي من خالل اإلّتصال المباشر بین ّطرفین ، وهنا یكون الّطرف األول متكّلما ، 
رف األول سالة عن طریق الكتابة ، فیكون الطّ والّطرف الثاني مستمعا ، وٕاما أن تنتقل الرّ 

ءة ، إستماع ، كالم ، قرا: ( كاتبا والطرف الثاني قارئا ، وعلیه تتّشكل اللّغة من أربع مهارات
. ارتا إنتاج، والكالم والكتابة مهفاإلستماع والقراءة مهارتا إستقبال)كتابة

: تدریس مهارة اإلستماع 

: أهمیة اإلستماع 

تنقل إلیه تجارب اآلخرین ومشاعرهم الغة في حیاة اإلنسان ، فعن طریقهماع أهمیة بتلإلس
، وعن طریقه كذلك یستطیع أن وعن طریقه یستطیع أن یفهم العالم من حوله وحاجاتهم ، 

یمّیز بین الّصالح والفاسد ، وبین الّنافع والّضار ، وبین الجّید والّرديء ، وعن طریقه تنقل 
.إلیه تجارب الّسابقین وحیاتهم وأخالقهم وعوائدهم 

ولقد نّبه القرآن الكریم في مواضع كثیرة على أهمّیة هذه الّطاقة لدى اإلنسان ، وجعلها في 
إلنسان ، فذكرت طاقة الّسمع مقّدمة على م اإلدراكّیة اّلتي أودعها اهللا امة قوى اإللهامقدّ 



أولئك لم یكونوا : " طاقة البصرفي أكثر من سبعة وعشرین موضعا ، ومن ذلك قوله تعالى 
معجزین في األرض وما كان لهم من دون اهللا من أولیاء یضاعف لهم العذاب ، ماكانوا 

واهللا أخرجكم من : " وقوله أیضا .  20سورة هود "یبصروناوماكانو یستطیعون الّسمع
الّنحل " . بطون اّمهاتكم التعلمون شیئا وجعل لكم الّسمع واألبصار واألفئدة لعّلكم تشكرون

78

علم  إن الّسمع والبصر والفؤاد كّل أولئك كان عنه مسؤوال والتقفمالیس لك به: " وقوله أیضا 
" وهو اّلذي أنشأ لكم الّسمع واألبصار واألفئدة قلیال ماتشكرون : " وقوله أیضا. 36اإلسراء" 

.78المؤمنون

ولقد أكّدت كثیر من الّدراسات أن حاّسة الّسمع أرهف وأّدق من حاّسة البصر فمثال یمتاز 
دات كالموسیقى والّتداخالت مثل حلول عّدة نغمات المجرّ البصر بإدراك  جهاز الّسمع على

رات الّنغم داخل بعضها ، فالموسیقّي الخبیر یستطیع أن یمّیز بین نغمة آلة من بین عش
آلالت ، واألّم تستطیع أن تمّیز صوت بكاء طفلها من بین زحام الّصادر عن كثیر من ا

1.هائل من آالف األصوات المتداخلة 

ولقد نالحظ على أولئك الّذین یفتقدون حاّسة الّسمع نقصا في مداركهم ، وضیقا في 
.تصّوراتهم ، ذلك أنهم یفتقدون أهّم قوى اإللهام اإلدراكّیة 

نسان العادي یستمع إلى مایوازي كتابا كّل یوم ، دراسات اخرى ، بأّن اإلكما أثبتت 
یقرأ مایوازي كتابا كّل شهر ، ویكتب مایوازي كتابا كّل ویتحّدث مایوازي  كتابا كّل أسبوع ، و 

.عام 

حذقها ، خاّصة نكون قد أعددنا أجیاال تمهرها وتإذا كانت طاقة الّسمع بهذه األهمّیة فهل 
والعالم  المسخ الثّقافي الجارف الّذي یشهده العالم الیوم ،هفي ظّل العولمة الثّقافیة ، بل
؟ اإلسالمي على  الخصوص 



:بین الّسماع واإلستماع واإلنصات 

أما الّسماع ،)اإلنصات -اإلستماع-الّسماع: ( هنالك فرق بین المصطلحات الثالثة 
واهللا أخرجكم من بطون : " فیقصد به تلك الحاّسة التي وهبها اهللا اإلنسان ، ومنه قوله تعالى 

؛ 78الّنحل" األفئدة لعّلكم تشكرون هاتكم التعلمون شیئا وجعل لكم الّسمع واألبصار و أمّ 
ّین دون إعارتها إنتباها والّسماع هو مجّرد استقبال األذن لذبذبات صوتیة من مصدر مع

، كسماع صوت الّریح أوصوت دّق الباب ، أو سماع أزیز سّیارة أو قطار 2مقصودا 
ال.إلخ ...

فهو عملیة مقصودة ، یراعى من خاللها فهم المسموع ، ویعیر فیها المستمع أّما اإلستماع
إهتماما خاّصا لما یسمعه من أصوات ، معنى هذا أن اإلستماع هو نشاط عقلي إیجابي 

3.لة المسموعة وفهم المقصود منها امقصود یقتضي التركیز واإلنتباه إلدراك الّرس

على إدراك الّرموز الّلغویة المنطوقة : فهو یشتمل أوال واإلستماع عملیة معّقدة في طبیعتها ،
إدراك الوظیفة : فهم مدلول هذه الّرموز ، ثالثا: ، عن طریق الّتمییز الّسمعي ، ثانیا 

تفاعل الخبرات : في الّرموز أو الكالم المنطوق ، رابعا اإلتصالّیة أو الّرسالة المتّضمنة 
نقد هذه الخبرات : المستمع وقیمه ومعاییره ، خامسا المحمولة في هذه الّرسالة مع خبرات 
4.اییر الموضوعّیة المناسبة لذلك وتقویمها والحكم علیها في ضوء مع

أّما اإلنصات فهو أدّقوأعمق من اإلستماع ، إال أن الفرق بینهما هو فرق في الّدرجة ، 
معوا له وأنصتوا ئ القرآن فاستوٕاذا قر : " ولیس في طبیعة المهارة ، یقول الحّق تبارك وتعالى 

، فذكر القرآن اإلستماع قبل اإلنصات ألن األّول یؤدي إلى الثّاني واإلستماع "لعّلكم تفلحون 
.هو المهارة المطلوب تعلیمها للّطلبة الّناطقین بغیر العربّیة 



: تعلیم اإلستماع 

بكبیر عنایة من المشتغلین بتعلیم اللغات األجنبّیة ومعّدي برامج لم تحظ مهارة اإلستماع
هذه المهارة ، في عملیة الّتعلیم ، وهذا راجع لعدد من تعلیمها ، على الّرغم من أهمّیة 

اإلعتقادات الخاطئة ، كالّظن بأّن اإلستماع مهارة فطرّیة یكتسبها اإلنسان دون قصدمنه ، أو 
الكالم ، : اع مهارة مصاحبة لكّل المهارات ، فال تعلیم لمهارات كالّظن بأن مهارة اإلستم

.الكتابة ، القراءة ، إّال عن طریق اإلستماع ، وفي هذا من مجانبة الّصواب ماالیخفى 

شرط أساس للتعّلم الّناجح لّلغة األجنبیة ، فالمستمع الجّید متكّلم إّن تعلیم  مهارة اإلستماع
جّید وقارئ جّید وكاتب جّید ، حّتى العناصر الّلغویة الیمكن تعلیمها إّال باإلستماع ؛ 

فاألصوات مثال في الّلغة العربّیة تختلف عن األصوات في الّلغة اإلنجلیزّیة ، فطالب الّلغة 
صعوبة في ألف األصوات العربّیة لذلك كانت ضرورة اإلستماع العربیة األجنبي یجد 

من ثّم یمكن نطقها نطقا و المتكّرر ألصوات الّلغة العربّیة الجدیدة حّتى تعتادها األذن ، 
5.سلیما 

ینسحب على المفردات ، فعن طریق اإلستماع یستطیع الّطالب ان یتعّرف واألمر نفسه 
راك التغّیر الّداللي اّلذي یطرأ على المفردة الواحدة بتغّیر إلى مفردات جدیدة ، ویستطیع إد

.سیاقاتها 

واإلسماع مهّم كذلك في تعلیم الّتراكیب الّلغویة ، فعن طریقه یستطیع المتعّلم فهم الّتراكیب 
إذا إستمع إلى تركیب لغوي ما فإّنه یجنح إلى -أّي طالب–واقفها المختلفة ، فالّطالبفي م

إذا كان بصدد سماع محاضرة أو لغته األّم ، فإذا توالت علیه الّتراكیب خاّصة ترجمته إلى 



شریط أخبار ،فإنه یصعب علیه فهم مایسمعه ، لّكن باإلستماع المتكّرر یستطیع أن یصل 
.إلى التفكیر بالّلغة الهدف 

ب في موقف وٕاذا كانت الكفایة اإلّتصالیة تعني وعي الفرد للقواعد الحاكمة لإلستعمال المناس
إجتماعي ، فأّنا لمتعّلم الّلغة األجنبّیة أن یحّقق كفایة إّتصالیة دون تركیزه على مهارة 

اإلستماع ؟ 

: خطوات تدریس مهارة اإلستماع 

تهیئة الّطالب لتدریس مهارة اإلستماع ، وتتضّمن هذه الّتهیئة أن یبرز المعّلم لهم أهمّیة ) 1
أو العلمّیة التي سوف یلقیها علیهم ، لهم طبیعة الّمادةح مهارة اإلستماع ، وأن یوضّ 

ذي یقصده ، أي یوضح لهم مهارة تي سوف یصدرها ، وأن یحدد لهم الهدف الّ الّتعلیمات الّ 
مییز بینها وبین األفكار ة ، والتّ مثل التقاط األفكار الرئیس. ستماع التي یرید تنمیتها عندهماإل

.األحداث الثانوّیة ، ومتابعة سلسلة من 

تقدیم الماّدة العلمیة بطریقة تّتفق مع الهدف المحّدد ، كأن یبطئ في القراءة إن كان ) 2
المطلوب تنمیة مهارات معّقدة ، أو أن یسرع فیها إن كان المطلوب تدریب الّتالمیذ على 

.الّلحاق بالمتحّدثین مسرعي الحدیث ، وهكذا 

فإذا كان فیها . زما لفهم الّمادة العلمّیة المسموعة أن یوّفر للطّالب من األمور مایراه ال) 3
كلمات صعبة أو مصطلحات ذات دالالت معّینة أوضحها ، إذا كان الّنص حوارا بین عّدة 

شخصیات كتب أسمائهم على الّسبورة أمامهم ، حّتى یمكنهم الّرجوع إلیها كلّما دعت الحاجة 
ت إرتباطات سابقة أو ذات خلفیة یلزم إلى ذلك ، وٕاذا كان النص یشتمل على أفكار ذا

مشكالت الّنص اإللمام بها وجب شرح ذلك لهم وهكذا ، المهّم أن یذلل المعّلم للطّالب 
.بالّطریقة اّلي تمكّنهم بعد ذلك من تناوله 



ویتّم ذلك عن . مناقشة الّطالب في الماّدة اّلتي قرأت علیهم ، أو الّتعلیمات اّلتي أصدرها ) 4
.أسئلة محّددة ترتبط بالهدف المنشود طریق طرح

. تكلیف بعض الّطالب بتلخیص ماقیل ، وتقدیم تقریر شفوي لزمالئهم ) 5

تقویم أداء الّطالب عن طریق إلقاء أسئلة أكثر عمقا ، وأقرب إلى الهدف المنشود ، وهو ) 6
6.یاس مستوى تقّدم الّطالب بخصوصهمایمّكن من ق

: اإلستماع أهداف تدریس مهارة 

.ف األصوات العربّیة وتمییز مابینها من إختالفات ذات داللةتعرّ * 

فهم مایلقي علیه من حدیث بالّلغة العربّیة ، وبإیقاع طبیعي في حدودالمفردات اّلتي * 
.تعّلمها

.إنتقاءماینبغي أن یستمع إلیه * 

.إلتقاط األفكار األساسّیة * 

.ّیة واألفكار الثانوّیة الّتمییز بین األفكار الرئیس* 

.رف الحركات الّطویلة والحركات القصیرة تعّ * 

.ا صوتّیا مف الّتشدید والتّنوین وتمییزهتعرّ *

.إدراك العالقات بین الّرموز الّصوتیة والمكتوبة * 

.الّتمییز بین الحقائق واآلراء من خالل سیاق المحادثة العادّیة * 

.جوانبه من عالقات متابعة الحدیث وٕادراك مابین* 

.معرفة تقالید اإلستماع وآدابه * 



.والمتشابهة في الّصوت الّتمییز بین األصوات المتجاورة في الّنطق *

إدراك أوجه الّتشابه والفروق بین بین األصوات العربّیة ومایوجد في لغته األولى من * 
.أصوات 

.إلى الّلغة العربّیة وفهمها دون أن یعوق ذلك قواعد تنظیم المعنى اإلستماع* 

.إدراك مدى مافي بعض جوانب الحدیث من تناقض * 

.إدراك الّتغییرات في المعاني الّناتجة عن تعدیل أو تحویل في بنیة الكلمة * 

ّهل مع التكّیف مع إیقاع المتحّدث ، فیلتقط بسرعة أفكار المسرعین في الحدیث ویتم* 
.المبطئین فیه 

.إلتقاط أوجه الّتشابه واإلختالف بین اآلراء * 

.تخّیل األحداث التي یتناولها المتكّلم في حدیثه * 

.إستخالص النتائج من بین ماسمعه من مقّدمات * 

.الّتمییز بین نغمة الّتأكید والّتعبیرات ذات الّصبغة اإلنفعالیة * 

.كلمات الجدیدة ، وٕادراك أغراض المتحّدث إستخدام الّسیاق في فهم ال* 

7.والّتنغیم العادي إدراك مایرید المتحّدث الّتعبیر عنه من خالل النبر * 

: خاتمة 

؛ كمفهوم تعلیمها یّتضح مّما سبق من عرض ألهّم القضایا المثارة في تعلیم مهارة اإلستماع
، ومركزها في عملّیة تعلیم الّلغات األجنبّیة ، والّلغة العربّیة على الخصوص ، وأهداف 

تعلیمها ، إلى غیر ذلك من القضایا ، أّن إتقان مهارة اإلستماع  مفتاح إلى إتقان المهارات 



لمتمّثل في األخرى ، وٕاهمالها یعني إستحالة الوصول بالطلبة  إلى الهدف المنشود ، وا
لهذا كّله كان من الّضرورّي على أولئك القائمین على تعلیم . تحقیق كفایة لغوّیة واّتصالیة 

.  الّلغة العربّیة للّناطقین بغیرها التنّبه إلى أهمیة هذه المهارة ، وعدم بخسها حّقها 

: الهوامش 

.80، ص 2006عربي ، القاهرة ، علي أحمد مدكور ، تدریس فنون الّلغة العربّیة ، دار الفكر ال- 1

.83م ، ص .ن- 2

.2010،286محمد هیكل ، مهارات الحوار بین التحّدث و اإلنصات ، الهیئة المصرّیة العاّمة للكتاب ، القاهرة - 3

.84علي أحمد مدكور ، تدریس فنون اللغة العربّیة ، م س ، ص  - 4

الجدیدة في تدریس الّلغة العربّیة والّلغات الحّیة األخرى لغیر الّناطقین   بها ، دار الفكر حمادة إبراهیم ، اإلّتجاهات- 5
. 223، ص 1987العربّي ، القاهرة ، 

.150، ص 1989إیسیسكو ، : مناهجه و أسالیبه ، مصر –رشدي أحمد طعیمة ، تعلیم العربّیة لغیر الّناطقین بها - 6

في إعداد المواد الّتعلیمیة لبرامج تعلیم العربّیة ، جامعة أم القرى ، مّكة المكّرمة ، عمل رشدي أحمد طعیمة ، دلیل- 7
1985.
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أنماط تمارين قواعد اللغة العربية التطبيقية للناطقين بغيرها ـ التجربة التركية 
نموذجا ـ

لخضر قدور قطاوي ـ جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ـ  الجزائر ـ: الدكتور

ملخص البحث

تتناول ورقيت البحثّية اجلانب الّتطبيقّي يف تعليم علم الّرتاكيب لّلغة العربّية انطالقا من جتربيت اخلاّصة مع 
الّتعليم يف تركّيا وزياريت جلامعة اسطنبول املتكّررة، إذ وقفت على مدّونات عديدة تربويّة تتبىن منهج تيسري تعليم الّلغة 

، وقد رّكزت يف مداخليت املقرتحة على علم الّرتاكيب وصلته بالّنحو ملا له من أمهّية كبرية العربّية عموما للّناطقني بغريها
.يف تقومي األلسنة وإكساب الفصاحة العربّية للمتعّلم

ه املعّلم واملتعّلم يف غري الّدول العربّية ال يهّمه االّطالع على املدّونات العميقة يف علم الّنحو كالكتاب لسيبوي
وغريه بله حّىت كتب املتأخرين كابن هشام األنصارّي يف مغنيه، وأوضح املسالك، وقطره وشذوره، بل اهتمام املعّلم 

وهو ما الّسبيل الذي تتعامل به توّجهات تركيّا يف تعليم قواعد . واملتعّلم متعّلق جبانب املمارسة، ولذا فإنّنا أمام إشكال
م الّرتاكيب؟ وما املنهج املتّبع؟ وما هي املدّونات االبتدائية  ذات املستوى األّول والثّاين؟ الّلغة العربّية ألبنائها ضمن عل

وما هو شكل الّتدريبات أو الّتمارين الّتطبيقّية؟ 

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سعيت إىل مجع مدّونات اهتّمت باجلمع بني الّنصوص ذات اجلاذبّية كالقصص 
بيقّية منها، كما مل يفتين الوقوف على مدّونات أخرى اّختذت من األمثلة القصرية منوذجا واستخراج األمثلة الّتط

ومن . للّتطبيق، وعليه سأقوم بتحليل الّنموذجني للكشف عما هو أليق بالفعل الّتعليمّي الّتعلمّي ملاّدة علم الّرتاكيب
akdem: الّناشرMuat Serdar:لـ) ألّولاملستوى ا(امليّسر يف القواعد للنّاطقني بغريها : هذه املدّونات

yayinlariا حكمت جوجن، مطبعة آيدن، تعليم الّلغة العربية، و 2015:سنة الّنشر الّتطبيقي لغري النّاطقني 
حممد صبحي عبس، وعامر وليد الّسباعّي، وحمّمد سعيد األبرش، ومؤمن توفيق : وسلسلة الّلسان من تأليف. 1ط

حممود . يف دوالعربّية للّناشئني تأل. وبدون. مركز الّلسان األّم ، اإلمارات العربّية املّتحدة، أبو ظيب: العنان، النّاشر
وغريها من املدّونات الّرتبويّة املتداولة يف تعليم العربّية . إمساعيل صيين، وناصف عبد العزيز، وخمتار الطّاهر حسني

ا وغريها مرّكزا على تقدمي مناذج تطبيقيّة . للنّاطقني بغريها يف تركيا فمداخليت تستمّد ماّدة البحث من املدّونات اليت ذكر
ذه الّتجربة اليت رأيت جناحها من خالل . خل هذه املدّوناتللّتمرينات دا واهلدف من هذا البحث هو إثراء املؤمتر 

إلقاء دروس يف ماّدة الّنحو جبامعة اسطنبول مع االحتكاك الطّويل باألساتذة واملكتبات املهتّمة باملدّونات الّرتبويّة 
ي حبثي خبالصة جتمع أهّم الّنتائ. العربّية .ج العلمّية املتوّصل إليهاكما سأ
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:الكلمات المفتاحّية

تعليممعىنحنومترينمنط
Arabic’s Practical Grammar Patterns for Non- native speakers -
Turkish Experience as a Sample-

Abstract

This research paper deals with the practical aspects of teaching Arabic language
Syntax based on my own experience of teaching in Turkey and through my frequent
visits to Istanbul’s University, as I had a look at several educational blogs which
adopt a curriculum of facilitating teaching Arabic language for non-native speakers.
In This paper I have focused on Syntax and its relation to Grammar for its great
importance in spreading both fluency and mastery of the language for the learner.

In non-Arabic countries, both the teacher and the learner do not pay attention to
blogs which deals with the deep codes of grammar such as the book for Sebawayeh
and others, but even the latecomers like Ibn Hisham Al-Ansari in Moghanih, The
clear Track .However, the teacher and the learner attention is related to the practical
side. As a result an issue has been raised. The issue is what are the ways in which
Turkey’s attitudes towards teaching Arabic grammar to its learners in the context of
syntax?what is the followed approach ? And what are the first and second level of
primary blogs ? What forms of exercises or tasks to be taken?

To answer this problem, I attempt to collect blogs that are interested in
combining texts that are attractive as stories and detect applied examples from those
texts. As I do not miss to take a look on other blogs that rely on short examples as an
application model. Accordingly, I analyzed the two models to find out what is really
appropriate for the educational a pedagogical action for syntax. Some blogs as : « The
Facilitator in grammar rules for non-native speakers » ( Elementary Level) of Muat
Serdar published by akdem yayinlari in 2015, « Teaching the Applied Aspects of
Arabic Language to Non-Native Speakers » by Hikmet Gogin published by Eydin
Press ,« Tongue Series » written by Mohamed Sobhi Abbs, Amer Walid Al-Sibaai,
Mohamed Said Al-Abrash and Mo’men Tawfiq Al-Anan , published by mother
tongue Center, The United Arab Emirates- Abu Dhabi, and “Arabic For Beginners”
by Dr.Mahmoud Ismail Sinni, Nacef Abdelazeez and Mokhtar Eltaher Hussein. And
others educational blogs used in teaching Arabic to non-native speakers in Turkey.
My intervention derives the research material from the blogs I have mentioned and
others as I focused on providing practical models for exercises within these blogs and
codes. The purpose of this research paper is to enrich the conference with this
experience, which I notice its success through teaching grammar courses at Istanbul’s
University with a great contact with professors and libraries interested in Arabic
Educational codes. I will conclude my research with a summary of the most important
scientific results reached.
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في مصطلحات سمة عنوان المداخلة 

مفهوم الّنمط : أوال

الزم هذا : يقال«معىن الّنمط يف العربّية ظهارة فراش ما كما ذكر ابن منظور، ويطلق أيضا على الطّريقة، 
ابن منظور ما ينطبق على املصطلح الّرتبوّي اخلاّص بأنواع الّتمارين، فقد : وعنده، أي" 1."»هذا الطّريق: الّنمط، أي

فإذا ذهبنا الستخدام . كما يطلق الّنمط أيضا على البساط" 2."»والّنوع من األنواعالّضرب من الّضروب «: ذكر بأنّه
مصطلح الّنمط للّتمرين الّرتبوّي بدال من الّنوع فإّمنا ذلك يعود إىل دقّة بناء الّتدريبات كما تنسج خيوط البساط بنظام 

للمتعّلم؛ ألّن االنسجام والتّناغم مطلوب بني الّدرس حمكم ودقيق، فنعتقد أنّه أدّق يف الّتعبري عن أمهّية وضع الّتمارين
اليت تراعي الرّتابة وكذلك انسجام الّنغم يف " Typologie"3والّتمرين وهو ما رأينا استعماله يف مصطلح الّنمطّية  

ال املوسيقيّ  يتخّطى موقفا غامضا يريد فاملتعّلم حني ينجز الّتمرين إّمنا يقوم بتطبيق القواعد اليت تعّلمها يف الّدرس ل. ا
.الكشف عن داللته إن كان مثال تركيبا حنويّا من خالل تبيان عالمة اإلعراب اليت هلا صلة مباشرة بالّداللة

مفهوم الّتمرين: ثانيا

معىن وكذلك له "  4."»تعّوده واستمّر عليه: َمَرن على الّشيء ميُرن ُمُرونا وَمرانة«وأماّ الّتمرين فمأخوذ لغًة من 
، وعليه فالتّمرن ال "5"االعتياد: أّما مفهومه يف االصطالح فوجدت مصطلح الّتمّرن عند األمحد نكرّي مبعىن. الّتليني

فالّتمارين إذن هي تلك املواقف الّسلوكّية . يكون إّال بعرض كفاءة املّتعلم على الّتمارين لنتمّكن من إجراء أنواع الّتقومي
.يوّظف فيها كفاءته الّتعليمّية فيجد حلوال لإلشكال املوضوع أمامهاليت ينبغي للمتعّلم أن 

723ص3ـ لسان العرب مادة منط ج1
723ص3ـ املصدر نفسه ج2

ـ انظر املعجم املوسوعي اجلديد يف علوم اللغة بإشراف أوزوالد دوكرو ـ جان ـ ماري شافّار، ترمجة عبد القادر املهريي ـ ّمحادي صّمود33
707ص
85ص6جـ الصحاح للجوهري مادة مرن 44
237ص1ـ دستور العلماء ج55
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وكانت العلماء ختتم كّتبها الّتعليمية بالّتمارين اليت تصري آلية لتقومي الّتحصيل العلمّي متاما كما فعل ابن 
كيف تبين من كذا : ممعىن قوهل«: فقال) مسائل الّتمرين(مبا ومسه بـ) الّشافية(احلاجب مع علم الّصرف فختم مؤلفه 

"6".»إذا رّكبت منها زِنـَتَـَها وعملت ما يقتضيه القياس فكيف تنطق به؟: حنو كذا؟ أي

ومعناه تعويد أهل الّصرف واستمراره، من َمرن على الّشيء «: ووّضح الّشارح اخلضر اليزدي معىن نّصه فقال
"7."»إذا تعّوده، واستمّر عليه: ميُرن مرونا وَمرانة

إىل أّن وصف الّتمارين أسهل من تعريفها بالّنظر إىل االعتبارات ب الدكتور طارق السويدانملدرّ ويذهب ا
مارين أسهل من تعريفها ، ولعل هذا يعترب وصف التّ : يقول: املختلفة اليت تكتنف موضوع الّتمرين وأشكاله وأهدافه

ّ يرجع إىل طبيعة التّ  .ال واألحجامنوع من حيث األشكا شديدة التّ مارين حيث أ

:مارين قد تكون فالتّ 

.دة بسيطة أو معقّ -

ة ساعات أو حىت ة ، فقد ترتاوح بني بضعة دقائق إىل ساعة واحدة أو عدّ طويلة أو قصرية من حيث املدّ -
.يوماً كامالً 

.قة بهقة بالعمل أو غري متعلّ متعلّ -

.أو العمل اجلماعيّ خصيّ علم الشّ معتمدة على التّ -

.ةة أو نقاشيّ أو ورقيّ شاط البدينّ بالنّ متتاز-

م- .تنجز مع وجود مراقبني أو بدو

.أو خليط من األسلوبنيبني أو من خالل عمل مجاعيّ قد تكوين حتت إشراف مدرّ -

موعة الكاملة أو على أسس التّ يتمّ - نافس فاعل والتّ إجنازها يف جمموعات صغرية منفصلة ، أو من خالل ا
.بني الفرق

.أو من دون ذلكقد تكون مصحوبة بآالت وأدوات وموادّ -

وانظر منت هذا النص أيضا يف شرح شافية ابن احلاجب 133ـ الشافية يف علم التصريف البن احلاجب، تح حسن أمحد العثمان ص 6
1053ص2للخضر اليزدي ج

1053ص2ـ شرح شافية ابن احلاجب يف علمي الّتصريف واخلّط  ج77
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رة أو املأخوذة عن مصادر ماذج اجلاهزة املتوفّ ب ، أو قد تكون من النّ قد تكون من إعداد وصياغة املدرّ -
).بني آخرينأعمال مدرّ –نشرات –دراسات –تب ك(أخرى 

موعة فقط أو متتدّ - ة برؤساء املشاركني ، وبسبب هذا هداف اخلاصّ لتشمل األتعتمد على أهداف أعضاء ا
ا فإنّ ديد الذي متتاز به التّ نوع الشّ التّ  ا وغايا لون استخدام مصطلحات أكثر بني يفضّ بعض املدرّ مارين وتصميما

أنشطة (أو) ةظاميّ اخلربات النّ ()م القائم على اخلربةعلّ التّ (مارين نذكر من هذه املصطلحات عمومية لوصف التّ 
"8"")دريبالتّ 

مفهوم قواعد الّلغة: ثالثا

وأّما قواعد الّلغة العربّية فاملقصود منها األحكام الّنحوية اليت تصيب الّرتاكيب الّلغوية ويتوّقف فهم اخلطاب الّتواصلّي 
ومنها. وسنحاول تقريب أنواعها وحتليلها من خالل الكتب اليت تدّرس يف تركيا. عليها

:كتاب الّنصوص وهياعد اللغة العربية يفدماج روح قو منوذج إ

ـ متارين يراعى فيها حدث الفعل مع اختيار املسند أو املفعول به وفق املعىن املناسب ، ويطلق عليها 1
فيطلب من املتعّلم أن خيتار من ثالث كلمات الكلمة املناسبة ويضعها يف الفراغ داخل تركيب اجلملة حنو . تدريبات

.املقّدم من سلسلة الّلسان، كتاب الّتدريباتهذا الّنموذج 

اكتب الكلمة الّصحيحة ممّا بني قوسني يف الفراغ

.أ ـ ما يصّنف يف اجلملة الفعلّية

)الكتاب، البحر، اخلبز........................(ـ أكلت

)حليبا، خبزا، برتقاال......................(ـ شربت

.ـ ما يصّنف يف اجلملة االمسّية

)املعّلم، احلقيبة، الطّالب....................(ـ القلم يف

)قدمي، حقيبة، متعب......................(ـ املسافر

بداعي ، للمدرب الدكتور طارق السویدان ، من اصدار مركز اإلبداع الخلیجي ، مذكرة لدورة التدریب اإلـ 8
.180سبتمبر ، من ص 12إلى 4اسطنبول من –مقامة بتركیا 
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)كبرية، طبيبة، بلد....................(ـ دمشق مدينة

)بيت، قدمي، صديق...................(ـ هذا الكرسيّ 

)هد، جديدشرطّي، مع...................(ـ أنا ُمَدرِّسٌ 

ّيئ الطّالب للربامج املتوّسطة واملتقّدمة يف تعليم العربّية للنّاطقني بغريها . هذا منوذج من مئات الّنماذج اليت 

والّصنف األّول من الّتمرين يركز على بنائية املعىن الّرتكيب اإلسنادّي حني يكون الفعل غري قاصر فيطلب 
يار الكلمة اليت تناسب حدثّية األكل، ومن ّمث فنوعّية هذا الّتمرين ختلق احلركّية يف مفعوال، فاملتعّلم ُوِضع يف موقف اخت

ال، وهل اخلبز يؤكل؟ : ال، وهل البحر يؤكل؟ واجلواب: هل الكتاب يؤكل؟ واجلواب: فيقوم بطرح األسئلة. ذهن املتعّلم
.نعم: واجلواب 

الكتاب ال يؤكل، : كأن يقول مثال. ن املتعّلمبل قد يكون هذا الّتمرين سببا يف بناء مجل أخرى يف ذه
.الكتاب يقرأ، والبحر ال يؤكل، البحر نسبح فيه

كما نالحظ ثنائّية دقيقة تعّد من تيسري تعليم العربّية وهي اجلمع بني أحداث الفعل املتقاربة، وهي بني أكل 
فما املناسب من املفعوالت اليت خيتارها وحتقق وشرب، مث وضع املتعّلم مرّة أخرى أمام حدثية جديدة تتمّثل يف الّشرب،

ا داخل ذهنه) احلليب(الّداللة الّصحيحة؟ فيختار كلمة  .بطبيعة احلال بعد العمليات الّذهنية الّتجريبّية اليت يقوم 

األمثلة ما يف: لينتقل إىل صنف جديد من الّرتاكيب وهو اجلملة االمسّية فينوّع له يف املبتدأ، مرّة اسم ظاهر حنو
، ويبحث عن إسناد اخلرب املناسب )أنا(، أو ضمريا منفصال )هذا(املطعم، واملسافر، ودمشق، أو اسم إشارة : الّسابقة
. للمبتدأ

ولكّننا حني منعن الّنظر نلف . فأنت ترى هنا بأنّه مل يصرّح يف األسئلة عن شيء يتعّلق مبصطلحات الّنحو
والّسبب يف ذلك أّن ممارسة . لرّاعية لداللة وصّحة الّنسبة بني املسند واملسند إليهالقواعد متضّمنة بداخلها؛ بل هي ا

مث مثّة عّلة أخرى تفرض هذا " 9."الّلغة هي اليت هلا هذه األولويّة لذلك جتد جّل متارين كتاب الّتدريبات من هذا الّنمط
.مهيديّ االختيار وهو كون الّتمرين من هذا القبيل موّجه إىل املستوى التّ 

ا أمثلة متداولة يف احلياة اليومّية بكثرة، إن مل تكن متداولة لفظا كما يف تركيا  ّ نالحظ أيضا األمثلة املقّدمة أ
لكنها متداولة معىن، ومتارس بكثرة، والّتجربة الّرتكية تعمل كثريا مبا هو عند خرباء الّرتبية يف العامل العرّيب الذين تعاملت 

م الّرتبويّة يف تعليم العربّية لألتراك، وههنا جند العمل باألساس الّسادس الذي دعا إليه املختصون معهم ووظّفت إيضاء ا

ا، إعداد وتأليف حممد صبحي عبس، وعامر وليد السباعي، وحممد سعيد 9 ـ ينظر متارين كتاب التدريبات يف تعليم العربية لغري الّناطقني 
.  برش، وحممود وفاّيب، مركز اللسان األّم، اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظيب ـ جامعة السلطان حممد الفاتح، تركيااأل
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ال الّتعليمّي احليوي وهو  . أن تقّدم املفاهيم الّنحويّة والّصرفّية من خالل ماّدة لغويّة طبيعّية وليست مصطنعة«يف هذا ا
اوأن تعّلم هذه املفاهيم من خالل ما يرد يف وال قائمة مفردات . املوضوعات، ال أن تصطنع هلا موضوعات خاّصة 

"10."»غري معتمدة للمستوى الّتعليمّي الذي هي بصدده

)املستوى املتوّسط(ـ متارين متارس فيها الّصناعة الّنحويّة الذّكية2

:الّنحويّة مثلونلمس يف هذا الّنوع من الّتمارين املصطلحات اليت هلا صلة وثيقة بالّصناعة 

" 11."مستخدما أداة الّنصب) ب(مبا يناسبها يف القائمة ) أ(صل اجلمل يف القائمة 

موعة  استخدام )أ(ا
أداة 

الّنصب  

موعة  )ب(ا

لن أفرح
سأعمل

لن يستطيع أحد
ال تدّخن

لن يستيقظ
لن يقدر الّسالح

تصّدقت على الفقراء
كن صادقا

كي 

ف
حّىت 

أن

ل

أساعدهم على حل مشاكلهم
مترض

تقف احلروب يف كّل العامل
تطلع الّشمس

َحيلَّ مشاكل العامل مبفرده
يعّم الّسالم يف العامل

يغّري ما يف القلوب
حيرتَمك الّناس

فاالختيار هنا ليس بغرض معرفة حركة الفعل وإّمنا وظيفة حروف املعاين ألّن معرفة حكم الّنصب ّمت بناؤه يف 
ذهن املتعّلم، ولكّن املعىن حيتاج إىل سياق تركيّيب حّىت يرتّسخ يف ذهن املتعّلم، ومن هنا ومسنا هذا الّنوع  من الّتمارين 

.بسمة الذّكائّية

أساسا تربويّا معتمدا يف تركيا ومدارسها وهو ربط املعارف املستهدفة لدى املتعّلمني بتقنّية وتعتمد الّتقنية هنا
.الّرتكيب والّتحليل، فإىل جانب تركيب اجلمل هنا، ُقّدم الّتمرين يف صورة ثالثة أجزاء يطلب تركيبها

ـ املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، علي أمحد مدكور، رشدي أمحد طعيمة، إميان أمحد هريدي، دار الفكر 10
.العريب

ا، سلسلة اللسان، ج11 64ص1ـ انظر الكتاب املتوسط يف تعليم العربيةلغري الناطقني 
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موعة  موعة أداة الّنصب املناسبة)أ(ا )ب(ا
:املتمّثل يف االنتقال من الفعل الّتعليمّي الّصوري إىل اإلجنازّي حنو اإلجابة اآلتيةليأيت الّرتكيب بعد ذلك 

حيّل مشاكل العامل مبفرهأنلن يستطيع أحد

.وهكذا مع بقية اإلجابات األخرى

) المّيسر في القواعد للّناطقين بغيرها(الّتمرين في المدونة النحويّة الّتربويّة 

فاملستوى . ساهم فيها جمموعة من املؤلّفني حتتوي على برنامج يغطي ثالثة مستوياتوهي مدونة تعليمّية 
:األول يدرس الربنامج اآليت

ـ أقسام الكلمة

ـ أقسام الفعل

ـ تقسيم االسمّ إىل مذكر ومؤّنث

ـ تقسيم االسم إىل مفرد ومثّىن ومجع

ـ أنواع اجلمع

ـ تقسيم االسم إىل معرفة ونكرة 

ةـ أنواع اجلمل

ـ الضمائر املنفصلة

ـ أمساء اإلشارة

ـ االسم املنسوب

ـ أسلوب االستفهام

:املستوى الثّاين

املبين واملعرب

املبتدأ واخلرب
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الفعل والفاعل

املفعول به

رور حروف اجلّر واالسم ا

ظرف الّزمان وظرف املكان

املضاف واملضاف إليه

الّصفة واملوصوف

العطف واملعطوف

)91(إىل ) 11(مثّ من ) 10(إىل ) 1(واملعدود من العدد 

التحليل واالستنتاج، أّوال مع برنامج المستوى األول

تّم كثريا بالتّناغم بني الّدرس وبني الّتمرين وقد رأينا مع الّنموذج األّول  أشرنا فيما سبق إىل أن املدرسة الّرتكية 
م وهو سلسلة الّلسان كيف ّمتت مراعاة التّناغم بني الّدرس وجماالت الّتطبيق للكتاب املدرسّي املعتمد يف جامعا

.املشّخصة يف الّتدريبات

، فنأخذ منوذجا منه وهو الّدرس األّول، الذي )املّيسر يف القواعد للّناطقني بغريها(وكذلك الّشأن حني نأيت إىل 
ة تتداول يف املمارسة يوميا يف جماالت يتحّرك فيها البناء يعتمد أمثلة واقعي). املستوى األّول(يـُْبَتَدُأ فيه بأقسام الكلمة 
ال التعليمّي، واألسرّي، والبيئّي وهي كاآليت: الّلغوي للطّفل املتعّلم وهي :ا

األمثلة املقّدمة للّدرس

ـ الطّفل يف احلديقة   4ـ قرأ الّتلميذ الكتاب               1

ـ الكتاب على الطّاولة5ـ يشرتي الوالد هديّة             2

ـ املّدرس اجلديد من سوريا6ـ اذهب إىل الفصل           3

تأيت مرحلة الّشرح اليت تتناول خصائص وماهية االسم، والفعل، واحلرف مع الّتعرف على معانيه يف نّص 
:اجلمل، وبعده  يأيت استنباط القواعد اآلتية

.......التّلميذ، الوالد، الطّفل، الكتاب،: الّتقّيد بزمن، مثليدّل على معىن بنفسه دون : ـ االسم1
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......قرأ، يشرتي، اذهب،: يدّل على معىن بنفسه حدث يف زمن معّني، مثل: ـ الفعل2

...إىل، يف، على، من،: يدّل على معىن بغريه مثل: ـ احلرف3

:مثّ ُخيتم الّدرس خبمسة متارين بنائية وهي كااليت

.هات ستة أمساء موجودة يف الّصف: lمرق

.قرأ، كتب، يفهم، يدرس: هات ستة أفعال تعرفها كما يف املثال التّايل: 2رقم

تحليل تعليمّية االسم والفعل في االنسجام بين الّدرس والّتمارين

بدقّة من الوسط حني توضع أمثلة الّدرس أمام املتعّلم فإمنا ختتار من وسط املتعّلم، وهنا جند مفردات اختريت
أمساء، وأفعال، وحروف، ونتناول القسمني األولني، ومها األمساء واألفعال، فكّلها إما من : املدرسّي، وهي ثالثة أقسام

.الوسط املدرسّي، أو من األسرة، أو من البيئة احمليطة به كاحلديقة

.طّاولة، املدّرسالّتلميذ، الكتاب، الفصل، ال: فاألمساء اليت أخذت من الوسط املدرسيّ 

.الوالد، الطّفل، اهلديّة: واألمساء اليت أخذت من الوسط األسريّ 

.أّما األمساء اليت أخذت من البيئة فاحلديقة

ونالحظ يف الّتمرين الثّاين أيضا ترك احلرية للمتعّلم يف اإلتيان بأفعال شريطة معرفتها مسّبقا على منوال يقّدم 
.إليه كمساعدة يقيس عليها

كما جند هنا االنسجام احلاصل بني الّدرس والّتمرين وأوساط لغة األمثلة املختارة لتطبيقات الّدرس بله حّىت 
وهذا ما عند عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان الذي يعتمد  . الّتمارين هي األخرى ختضع هلذه الّتقنية املتناغمة املنسجمة

ليس هناك خالف يف أّن الّرتاكيب األكثر شيوعا أحّق بأن تقّدم «: يقولكتابه إضاءات كثريا يف الوسط الرتكّي وغريه 
"12."»للّطالب قبل األقّل شيوعا

ويعتمد يف كّل دروس وتدريبات املستوى األول غالبا الّرتاكيب القصرية البعيدة عن الّتفريعات، ويتعّلم املتعّلم 
.نطلق عليها قواعد الّلغةالفرق بني الّرتاكيب الّلغوية والّرتاكيب الّنحوية اليت 

فاألوىل منهما حيتاج إليها املتعّلم قصد الّتواصل يف الّلغة، وتقّدم فيها القواعد الّنظريّة بشكل غري مباشر كما 
رأينا يف منوذج سلسلة الّلسان حبيث ال تذكر املصطلحات الّنحويّة، بينما الّنوع الثّاين فيحتاجه املتعّلم لتعّلم الّلغة، 

ا، 12 58صTekin Kitabeviـ إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
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املّيسر يف القواعد (القواعد الّنظرية مباشرة، ويقف على مجلة من املصلطحات الّنحويّة كما هو احلال مع كتاب ويتعّلم
"13)."للنّاطقني بغريها

من مترينات ) كتاب القواعد العربية املّيسرة(و) املّيسر يف القواعد للنّاطقني بغريها(ولو ذهبنا نوازن بني ما يف 
أـ ما األمساء اليت نستعملها يف : يار تراكيبها من حيث الّرتكيز على الوسط املدرسّي للمتعّلم حنولوجدنا الّتشابه يف اخت

قاط ليضيف املتعّلم ما شاء من أمساء ما يف مث توضع هذه النّ ..............الّصف؟ مدرس ـ طالب ـ سبورة ـ كتاب ـ 
. يب ويكون املصطلح الّنحوّي سهال وهو متييز االسمواملستهدف هنا هو تراكيب لغويّة تنجز عرب الّتدر " 14."الّصف

ب ـ ما األفعال اليت نستعملها يف الّصف؟ يشرح ـ يفهم ـ يقرأ ـ . وهكذا يتدرّج  يف األسئلة اليت تتناغم مع الّدرس
............................يكتب

 َ " 15. "فيه االسُم والفعُل واحلرفُ وينعدم وجود مترين عن تعيني احلرف، وُعوَِّض عنه بتمرين جماب عنه ُعنيِّ

ا املعتمدة يف تركيا تكتسب صبغة الّلعبة  تكاد الّتمارين يف جّل الكتب اليت تعّلم الّلغة العربّية لغريالنّاطقني 
؛ وذلك لكون املتعلم جيد نفسه أمام اختيارات كثرية تشبه لعبة gameوتعين باإلجنليزية jeu de langueالّلغويّة

"16."الّشطرنج مثال ذلك هذا الّتمرين

قوسنيضع أداة االستفهام املناسبة مما بني ال

)كيف ـ كم ـ ما(العبا يف فريق كرة القدم؟    .............)1
)كم ـ ما ـ من(كتب هذه الّرسالة؟            .............)2

)كيف ـ كم ـ ما(وصلت إىل هنا؟               )...........3

)من ـ ما ـ أين(صليت املغرب؟               )...........4

)كم ـ أين ـ مىت(تلميذا يف املدرسة؟             ) ..........5

)من ـ كم ـ ما(تتعلَّم الّلغة العربّية؟              ) .........6

)كم ـ مىت ـ أين(وصل املدير من الّسفر؟         ) .........7

-akdem-yayinlari-Ustanbul،86ـ انظر دليل تطبيقي ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها، تأليف خنبة من العلماءص13

Aralik2016
CANTASإبراهيم يوسف السيد، حممد الرفاعي الشيخ،  . حممود إمساعيل صيين، د. ـ انظر القواعد العربية امليسرة، د14

Yayinlari3ص
4ـ انظر املرجع السابق ص15
Murat Serdar Sـ انظر امليّسر يف القواعد للناطقني بغريها، 16
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)كم ـ أين ـ مىت(ألستاذ إىل الّصف؟       حضر ا).........8

، والّصواب )يف(فهو يطلب الّتعدية حبرف اجلّر ) ضع(نقصا يف املطلوب وهو عدم تعدية الفعل : يالحظ أوال
.قوسنيأداة االستفهام املناسبة مما بني الضع يف الفراغ 

.ة وهذا حيبب تعّلم اللغّة للمتعّلممضمون الّتمرين وشكله حيمل صفة الّلعبة الّلغوية الّرتفيهيّ : ثانيا

ال جند هنا إعرابا ألمساء االستفهام فاملطلوب هنا ما معرفة ما يستفهم به عن العاقل وغري العاقل، : ثالثا
.والزمان، واملكان، والعدد، واحلال، وعن الّتصديق؟

يف بعض الّدروس) املستوى الثّاين(انعدام الّتمارين يف قواعد الّنحو 

املطّبق عليه هو املبين واملعربالّدرس

: األمثلة

.الطّالب جمتهدـ 1

.األستاذ يشرح الّدرسـ 2

.ـ مدير الّشركة يف االجتماع3

.ـ يلعب األطفال يف امللعب4

.   مل يفهم أحد الّدرسـ 5

.ـ أنا عائد من الّسفر6

.ـ هذا احلارس يعمل يف الفندق7

تاذ هو الذي يشرح الّدرساألسـ 8

.أكمل الطّالب الواجب املنزيلّ ـ 9

.ـ اغسل وجهك جّيدا10

حني نأيت إىل دراسة وحتليل األمثلة اليت استخدمت كآلية لغويّة لتعليم الّتالميذ معىن املبين واملعرب نالحظ 
والّتعليم هو أّن أّي نّص يكتب أو ميلى أو يقرأ من فما نعتقده يف الّرتبية . أمورا تربويّة مهّمة جّدا ينبغي أن ننّبه عليها

.قبل الّتلميذ يرتك أثره الّرتبوّي والّنفسّي وينعكس على سلوكه الّتحصيلّي والّنفسيّ 
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لذا فأعتقد أن األمثلة املقّدمة هنا يف هذا الّدرس تفقد بعض هذه املصداقية فاجلمل املطالة باللون األخضر 
الطّفل وهو اتصاف الطالب باالجتهاد، واّتصاف األستاذ بالّشرح الذي حيتّم اّتصافه حتصل معىن سلوكيا يف نفس 

ذا املثال. بالّتفهيم هنا إشارة اخلطر يف الّتعليم، لو وظف مكانه مل يفهم أحد الّدرس: لكن يفاجأ الّطالب يف الفصل 
ويؤدي واجبه املنزيل واألستاذ متمكن شارح فكيف والطالب جمتهد،. لكان مقبوال. مل يفهم أحد الّطالب الّدرس: مثال

فاءات كمث هناك أمر آخر وهو أّن الّتدريس اآلن يّتجه حنو الّتعليم بال. هذا مستحيل. للدرس وال أحد يفهم الدرس
واملناقشة حبيث أّن الّدرس ُيْشرَح ُمناَصفًة بني األستاذ والطالب، وكما يُِعدُّ األستاذ الّدرس يعّده الطّالب، ويكون احلوار

.األستاذ يشرح الّدرس، أو هو الذي يشرح الّدرس غري مناسب تربويّا: لذا فاألمثلة. صانعني الّدرس

من هنا ينبغي لألساتذة أن يتصرّفوا مع الكتب الّرتبويّة فيحسن تقدمي الّنصوص وحيذف منها ما ال يتناسب 
.مع يصبو إليه الّتعليم  من غرس الّتفاؤل يف نفوس الّطالب

مثّ األمثلة تفقد وظيفيتها حني ال تقّدم للطّالب الفروق بني املبين واملعرب، ولذا جلأ من ألف هذا الكتاب حني 
ا أّوال فرييح الطّالب ويسرتيح هو من املشكل :مثل. أعجزه ذلك أن يستعني يف الّشرح بأمثلة أخرى كان عليه أن يأيت 

. هِ َهذِ سّلمت على َهِذِه،، رأيت َهِذهِ جاءت 

كما . فيدرك املتعّلم مع اإلشارة واستخدام األلوان أّن اسم اإلشارة مل يتغّري على الّرغم من تغّري موقعه اإلعرايبّ 
.نالحظ وظيفّية األمثلة من حيث قصر العبارات واستخدام الّشائع من تبين لغة وسط املتعّلم املدرسّي واالجتماعيّ 

.األمثلة وظيفّية واستطاع أن يبين منها القواعد اخلاّصة باالسم املعربنعم بالّنسبة لالسم املعرب كانت 

وهذا خلل يف هذا املؤّلف؛ ألنّه ال يتصّور درس بدون . حني جئنا إىل هذا الّدرس مل جند أّي مترين أتبع به
الّلغة العربّية لغتهم، فتّم ولعّل األمر مقصود بالّنظر إىل صعوبة إعراب املبين بالّنسبة لطلبة أتراك ليست . إجراء تدريب

"17."مع تقدمي متارين) املستوى الثالث(تناول األمساء املبنية واملعربة يف 

الخاتمة

إن تركيا اليوم بلد ينافس دول أروبا اقتصاديا وثقافيا، وعودته إىل االهتمام بتعليم الّلغة العربّية مبنية على 
حاجياته الّدينّية واالجتماعّية واالقتصاديّة، فنحن نعلم أّن كثريا من الكتب واملؤلفات قد كتبت بالّلغة الّرتكية القدمية 

يها شروح وتعليقات بالّلغة العربّية، بل كثري من الكتب الّتعليمّية القدمية امتزجت فيها ولكّنها حبروف الّلغة العربّية، وف
. الّلغة الّرتكّية بالعربّية امتزاج الّلحم بالّدم

184ـ 177بغريها صـ انظر امليسر يف القواعد للناطقني17
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لذا فال ميكن لرتكيا إال أن تسعى جاهدة يف العودة إىل تعليم الّنشء الّلغة العربّية لتحيي ما اندرس من علومها 
كما أّن جانب الّسياحة يتطلب ـ حبكم االّتصال بالعامل العرّيب ـ اهتماما سريع الّتكوين يف ممارسة . ربّيةمما له صلة بالع

.استعمال الّلغة العربّية

ا يف تطّور مستمر، فتعقد مؤمترات سنويا تبحث يف  والّتجربة الرتكية يف تعليم العربّية لغري الّناطقني 
.بتطوير تعليم الّلغة العربّيةمستجدات الربامج والطّرق الكفيلة

كشف هذا البحث اجلوانب اإلجيابية يف الّتجربة الّرتكّية كما وقفنا على بعض الّنقائص يف الوسائل الّرتبويّة 
.املتمثّلة يف تربويّة األمثلة وضرورة انسجام الّدرس مع الّتمارين أو ما يسّمى بالّتدريبات

لعبة لغويّة إلكرتونّية من خالل دجمها وإخراجها يف شكل رسوم متحرّكة كما نقرتح ضرورة حتويل الّتمارين إىل
جتمع ما بني القواعد والّرتاكيب بالّصورة والّصوت وستكون مفيدة جّدا بدال من االعتماد على القرص املسّجل ومتابعة 

.الّدرس يف الكتاب وإجناز الّتمرين

ا يف هذا املؤمتر اخلادم لّلغة العربّية، وآخر هذا ما وفقنا فيه إىل إجناز هذه الورقة الّنحيف ة اليت نأمل أن نفيد 
.        دعوانا أن احلمد هللا رّب العلمني

مصادر ومراجع البحث

إميل، :حتقيق ).1ط(.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية).1999.(أيب نصر، إمساعيل، بن محاد، اجلوهري.1
.دار الكتب العلمية. بريوت. بديع، يعقوب وحممد، نبيل، طريفي

.دار البشائر. بريوت. حسن أمحد العثمان: حتقيق).1ط(.الشافية يف علم التصريف). 1995.(ابن احلاجب.2

ترمجة عبد ).1ط(.املعجم املوسوعي اجلديد يف علوم اللغة). 1972.( أوزوالد، دوكرو، جان، ماري، شافّار.3
.دار سيناترا: املركز الوطين للرتمجة). 2010(محّادي، صّمود.القادر، املهريي 

ا. )2015.(عبد الرمحن، بن إبراهيم، الفوزان.4 Tekin.تركيا. إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

Kitabevi.

(.ماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنوندستور العل). 2000.(عبد الّنيب، بن عبد الّرسول، األمحد، نكريّ .5
. دار الكتب العلمية. بريوت، لبنان).1ط



15

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية ).2010.(رشدي، أمحد، طعيمة وإميان، أمحد، هريدي. علي، أمحد، مدكور.6
.دار الفكر العريب. القاهرة ،مصر.)1ط(.للناطقني بلغات أخرى

). ت.بدون.(حممد، سعيد، األبرش ومؤمن،         توفيق،العنان.عامر، وليد، السباعي. حممد، صبحي، عبس.7
ا مركز . أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة. ، سلسلة اللسانالكتاب املتوسط يف تعليم العربية لغري الناطقني 

.اللسان األمّ 

التدريبات يف ). ت.بدون.(حممد، سعيد، األبرش وحممود، وفاّيب . عامر، وليد، السباعي. حممد، صبحي،عبس.8
ا جامعة السلطان : تركيا. مركز اللسان األّم .أبو ظيب،اإلمارات العربية املتحدة . تعليم العربية لغري النّاطقني 

.حممد الفاتح

. القواعد العربية امليسرة). ت.بدون.(د وحممد، الرفاعي، الشيخإبراهيم، يوسف، السي.حممود،إمساعيل، صيين.9
CANTAS Yayinlari.

. yayinlari،Ustanbul. بغريهادليل تطبيقي ملعلم اللغة العربية للناطقني). 2016(.خنبة من العلماء.10
Akdem Aralik.

حسن،أمحد، :حتقيق )1ط. (شرح شافية ابن احلاجب يف علمي الّتصريف واخلطّ ). 2008.(خلضر،اليزديا.11
.مؤسسة الريّان. بريوت، لبنان. العثمان

.دار لسان العرب. بريوت، لبنان.لسان العرب البن منظور). ت.بدون.(يوسف، خياط.12

–مركز اإلبداع اخلليجي ، مقامة برتكيا . مذكرة لدورة التدريب اإلبداعي). ت.بدون.(طارق، السويدان.13
sst5.com/ExerciseGuideSubjecMain.aspx?SD=1:وانظر املوقع.سبتمرب12إىل 4اسطنبول من 

14.ŞadoğluSerdar،Murat.)2015.(اسطنبول،تركيا. امليّسر يف القواعد للناطقني بغريها .
yayinlariakedem.



16



17



1

:الناطقين بها اللغة العربية لغير عليممالحظات في ت

طاطة بن قرماز : دكتورة 

مخبر نظرية اللغة الوظيفية 

جامعة الشلف/ كلية اآلداب والفنون

:ملخص المداخلة 

انيةبشئ من المبادرة الشخصية والميدىنسعو بها ليم اللغة العربية لغير الناطقين منهجية نسلكها في تعنتغّيا
لتقديم طرائق منهجية تساعد على استيعاب تبعا الحتكاكنا ميدانيا بطلبة أندنوسيين ال يتقنون اللغة العربية 

من خالل مشاركتنا في ندوة دولية في غاية البساطة بتنا مع الطلبة األندنوسيينفكانت تجر اللغة العربية ، 
حيث لغة العربية  للطلبة  وعشنا التجربة ميدانيا بجامعة قناة السويس بمصر، وكنا قد حظينا بإلقاء درس في ال

قرئ على مسامعهم بتأن شديد وبصوت مصحوب بحركات وإشارات تلميحيةوطّذت الصلة قدمنا نّص قصة 
، فقد رأينا المسرة على منهجيا وناجعة بالطريقة التي نحسبهامثمرةطلبة األندنسيونوقد تفاعل ال،وبينهم ننابي

م أسئلة بسيطة تخص نّص القصة تختص بتقديم معاني ومرادفات الكلمات المستخدمة وّجه لهوجههم ونحن ن
حضار ما يضادها ويناقضها تّم استهاالدالليفي القصة الملقاة على مسامعهم ، وكلما تّم شرح مفردة بقرين

لي الفحوى الدالاستيعابالكالم ، تمكن الطلبة من الحكي وتلفظ من خالل وقوعها في سياق دالليا 
سلوب الحوار والمساءلة كما تمكنوا من فهم معنى القصة باستخدام أدات المستخدمة في القصة ،  للمفر 

.ونشاط االستقبالوصدق المحاورة، وتبسيط اللغة فتح باب المشاركة وإبداء الرأي  واالشراك في 

اليت تبدو مستعصية املطلب للوهلة يتمكن من فهم صنو هذا اللغة حىتّ حيتاج متعلم اللغة العربية إىل رصيد لغوي 
تبسيط فهم مفردات اللغة العربية وشرح معانيها من خالل األسيقة اليت ترد فيها باالستعانة بنصوص األوىل ، بيد أنّ 

لدى متعلميها ، يساعد هذا املنهج كثريا املتعلمني على االخنراط يف ل واالستساغة ي رغبة التقبّ قصرية مشوقة تنمّ 
ا ،  أو على مستوى املدلوالت سواء على مستوى املرادفات ، رصيد لغوي عريب ىإذ من دون حيازة املتعلم علمظّا

م من ميكن للمتعلم أن يستسهل عملية التعلّ و يبقى تعلمها متعثرا ، وفهمها مستعصيا ، ،املتقابالت ،املتضادات 
:نقاط التالية آلة الفهم وآلة الفهم ميكن تلخيصها يف الحيث األخذ بيده ومّده ب

:يئة املتعلم نفسيا :أوال 
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يئة املتعلميقوم التعلّ  ويكون ذلك مرتبطا الدرس تعلم ي مهم إلقبال املتعلم على العامل النفسف، نفسيا م على 
هم على يسرتعي انتباه املتعلمني وحيفزّ علم الذي عليه أن يتوخى أسلوبا تعليميا مثاليا بطريقة التعليم اليت يسلكها امل

.ينبعث من رغبتهم الشاغفة يف فهم ديدن اللغة العربية وفتق شعبها الخنراط يف الدرس اخنرطا طواعيا ، اشغف 

:أداء المعلم :ثانيا 

قلب فالكلمة إذا خرجت منلتعليم أداء صادقا ينبع من عمق مشاعره القلبية،ينبغي أن يكون أداء املعلم يف ا
، وإن إخالص املعلم ملهمته ويعايشه ميدانيا القلبي، وسيستشعر املتعلم هذا األداءتعلم حتما وقعت يف قلب املاملعلم 
.يف حتصيل معرفة اللغة العربية وإدراك مغامضها، يثمر نعرجا إجيابيا يف أدائه التعليميل ميشكّ 

:صيل فتح شهية رغبة المتعلم في التح

املتعلمني وه معوتأيت بناء على كفاءة املعلم اليت تظهر يف تفاعلتعلمني تفتح هذه النقطة بابا مشرعا الستقطاب امل
م فمثال إذا كان املعلم يلقّ ، التعليميةمادته فإن أفضل ، ن املتعلم أصوات اللغة العربية وحياول ترسيخها يف أذها

ة نائية بنواحي منطقة الشلف يف منطقيم تالميذ السنة األوىل ابتدائي وسيلة حبكم جتربتنا وخربتنا يف ميدان تعل
شرعنا يف تعليم حرف تب على ظهرها امسه ،كُ ووفرنا لكل تلميذ مرآةحيث ، إىل االستعانة باملرآة اللجوء، باجلزائر
ضما مطابقا يف حالة الفتح الباء نطقنطقا ورمسا وكان كّل تلميذ ينظر إىل شفتيه وهو يضمهما معا أثناء أداء الباء 

نه يبتسم وهو ينطق الباء مكسورة جمموعا حنو األمام وهو ينطق الباء بالضمة ، ويبسط شفتيه وكأويضمهما ضما
اختصار تسهيل تعّلم حروف اللغة العربية وفق احلركات االعرابية  رفعا ونصبا وجرا وتنوينا   و أسهمت هذه الكيفية يف 

ا طريقة سريعة االمثار الوقت املستهلك يف تلقني حروف اللغة العربية ، ونتائجها تظهر شاخصة من خالل إذ أ
ا طريقة  تعليمية جامعةباإلضافةمطالبة التالميذ برفع املرآة وتأمل حركة الشفتني  والنفس جمبولة بني اجلّد واهلزل إىل أ

ا على استظراف اجلديد البعيد واستنكار القريب املرتّدد ، فمن شيم النفس الضجر  1مما يرتدد والولع مبا يتجددبفطر

نتباه الاملراوحة يف استخدام األساليب اجلادة واهلزلية اسرتعاء على سلك أسلوب تساعد وهي طريقة تعليمة 
.املتعلمني ، وتزيد من شغفهم يف االقبال على التعّلم والتحصيل دون سآمة أو إضجار 

:طرائق تيسير تعليم اللغة العربية 

.1981، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت لبنان ،2:محمد الحبیب بن الخوجة ، ط: تحقیقحازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج األدباء،1
.87: ص
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م اللغة العربية وفق منهج تيسريي يف تذليل الكثري من عوائق التعّلم  نذكر من ذلك االسرتشاد تسهم طرائق تعلي
قصة ةانطالقا بقراءالتعليمية ية تبدأ العملادفات ومتضادات اللغة العربية ، مر صص أدبية عربية قصرية  يف تعليم بق

فاحملبة مقرونة بقلة حنافظ على نشاط االستماع لديهم ،حىتّ املتعلمني شريطة أن تكون قصرية على مسامع 
استعمال اجلهاز أي بالقصة بصورة تشخيصية القراءة مسرتسلة واضحة متأنية حياكي املعلم مدلولتكون 2االستكراه
إال ا، وهو أسلوب قد يبدو كالسيكيصوتا ومشهدا القصة ب من االستفادة منلطالتمكن ايأوال ، حيثالعاكس 

يئةه ناجح يف اسرتعاء أذهان املتعلمأن من ،م فيهم روح التعلّ وبثّ املتعلمني نفسياني ، تصبو هذه الطريقة إىل 
والتمكن من شرح ، ألفاظ  اللغة العربية مرادفاتم تعلّ الضروي جدا أن يفقه املتعلم اللغة العربية  وهذا ال يتأتى إال ب

ا طريقةأسلوب التضاد وفق ملفوظات القصة اليت  يف ناشاركتا أثناء مااستعنناجحةتقرأ على مسامع الطالب وإ
ممبركز حبوث تعليم اللغة العربية جبامعة قناة السويس مبصر، ني ميدانياتعليم الطلبة األندنوس ّمت االحتكاك 

ا شر ناشرحوسيلة وسبيال تعليما من حيث قصة قصرية اختاذب حصة من األندنوسينال الطالب ، حا مجاعيا مضمو
إشراكه ّمت مثمن خالل قصة قصرية ، شرح و فهم معاين ألفاظ اللغة العربية االجتهاد الفردي من خالل إشراكه يف 

الفهم لديهم ، كما ميكن للمعلم أن خيترب مفعول األلفاظ من خالل سياق لغة القصةيف البحث عن مرادفات
ئمبطالبتهم بشرح لفظة يف الطريقة على تفاعالهم واخنراطهم، إذ تساعد هذهأو مبا يضادها من معىنمبرادفهاأو با

.اللغة العربية بشغف شاغفالتعلم 

.التعليم بأسلوب التشويق وفتح شهية املتعلمني على حّب التعليم  

إذ يكمن دوره يف توجيههم وتصويب أخطائهم ، التعليم بأسلوب احلوار ، يقحم املعلم الطلبة يف حوار من إدارته * 
. من خالل فتح باب للمنافسة

م اإلبداعي*  ة يف الكشف على اإلجابة التعليم بأسلوب املساءلة ، ُحيفز أسلوب املسألة الطلبة على استظهار طاقا
.الصحيحة 

التعليم بأسلوب اإلشارة ، قد تكون اإلشارة أبلغ من النطق بالكلمة أو اإلفصاح عن اجلواب ، إذ تساعد هذه * 
. التقنية املرفقة حبركات اليدين و اللعب بتقاسيم الوجه على تسهيل عملية اإلفهام ، وإتقان اللغة العربية 

ممسامع املتعلمني يسهم من ترسّ التعليم بأسلوب التكرار فرتديد العبارة أو اللفظة على*  . خ معانيها اليت تعلق بأذها

.52: ص.1968دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان ،    ، 1:ینظر الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج2
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التعليم باستخدام أسلوب املراوحة بني أسلوب اجلّد واهلزل وستسفر هذه التقنية على نتيجة تعليم موفقة، ألنه من *
هلا صلة مبوضوع ، كاالستعانة ببعض النكت البالغية الطريفة اليت .شيم النفس الضجر مما يرتدد والولع مبا يتجّدد

.يف اللغة العربية  وهلا صلة مبفهوم البالغة العربية ، ونقد اجلمال إلعراب اللحن وهو الزيغ عن ا

التعليم بإقحام شواهد شعرية يف العملية التعليمية اإلفهامية ذات التأثري األسلويب اجلمايل للتدليل على فهم * 
از والكناية يف اللغ ة العربية ، إذ يشجع املعلم الطلبة على حفظ الشعر العريب القدمي ألن االستعارة والتشبيه وا

ّذذ، يزيد احلفظ من تقومي اللسان  وتقليبه وترويضه على تلصاحة وعلى ممارسة اللغة العربية ألسنتهم تسرتسل على الف
ا بتح .تلفظهاسس مناطات التفخيم والرتقيق أثناء حروف اللغة العربية وعلى االحساس بأصوا

.التعليم بأسلوب التشجيع  وهو نوع من التحفيز النفسي للمضي يف التحصيل وتثبيت الرغبة لدى املتعلم * 

ا وخاصة إذا كان *  التعليم بأسلوب احلوار واحملاورة وهي أجنع تقنية تيسر منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
اقع ، كموضوع جين الزيتون مثال ، وقد استخدمت هذه التقنية مع موضوع احلوار مدعوما بأمثلة مستمدة من الو 

حيث جلأت إىل تقسيم اللغة العربية الفصيحة نطقا فصيحا ،ممارسةلثانية ابتدائي أين متكنوا من تالميذ السنة ا
راش م احلوار بقدرها فهناك من يصعد فوق الشجرة لنفض الزيتون  ، وهناك من يشرف على بسط فيساألدوار وتق

لسقوط اَحلّب ، وهناك من جيمع اَحلّب، سيتبادل الطالب احلوار وستكون عملية االستيعاب أسرع بتقمص 
الشخصيات وترديد اجلمل املنوطة مبوضوع جين الزيتون ، ميكن أن تستخدم هذه التقنية لشرح مفردات اللغة العربية ، 

ولكسب رصيد لغوي إضايف ، بأسلوب مشوق ...عول به ة من فعل وفاعل ومفوكذلك لتكوين اجلملة يف اللغة العربي
.يشوبه اهلزل املخلوط باجلدّ 

.التعليم بأسلوب التحفيز الفردي أو االجتهاد الفردي * 

،اللسان من حيث مينحه طالقةالتلقني وترك الفرصة األكرب للطالب يف ممارسة كفاءته عملية التعليم بالتقليل من *  
. هنه من فكرة ذوجرأة اإلعراب عن رأيه فيما توصل إليه وفيما تبادر إىل وفصاحة يف الكالم 

التعليم باستخدام أمثلة حّية مثل الصور أو الرسوم أو جلب عينات استشهادية أو استثمار األصوات حملاكاة * 
. الكلمات اليت تبدو غامضة للمتعلمني

.كثر فطنة وأمهر أدائيا يف استقطاب انتباه الطالب التعليم باستخدام أسلوب بسيط و مشّوق يكون املعلم أ* 
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ا األخري إذا تسللت إليه السآمة األمثلة اليت تكسر منطية التلقني وجتّدد من نشاط املتعلم ألن هذتنويع اإلكثار من 
.ستكون عملية التعليم صعبة وعميلة الرتكيز أصعب 

م ومساءترك أكرب فرصة وجمال إىل عدون التسرّ وانتظار احلصول على اإلجابة لتهم للمتعلمني من خالل حماور
معلم أن يستعني يف القصة األوىل من هو األعمى أو ما معىن األعمى  ميكن للكمثل قولناتلقينهم تلقينا مباشرا ،  

وأكثر تفاعال الصورة أشّد جذباه على سبيل املثال ، إذ تكون هذصطدامه باملكتب وغلق عينيه احبركة بسيطة ك
.للطالب مع عملية التعّلم 

م من خالل  م واختبار كفاء إن أجنع طريقة للتعليم تكمن يف إتاحة الفرصة ملتعلمي اللغة العربية يف إظهار مهار
.هم شريكان يف فضل التعليم والتعّلماملفهم واملتفأن تشجيعهم على الفهم على اعتبار 

اجعة األفكار واملعلومات  اليت تلقاها الطلبة يف احلصة قبل الشروع يف الثانية التعليم مبر * 

م املعريف *  .اختبارهم يف كل حصة برتك الفرصة هلم للتعبري عن ما فهمهوه واستعراض خمزو

م متفاوتون يف درجة الوعي واالستيعاب  كرتك احلرية هلم يف*  اإلفصاح فتح جمال التحاور بني الطلبة أنفسهم أل
م واختبار مدى صحتها وترك جمال التصويب هلم وال يتدخل املعلم إال عند الضرورة  كمسألتهم عن  عن معلوما

....استقر / ثوى / أقام / مكث / بقي : انصرف ،  وضدها / رحل / ذهب : مضى اليت تعين : ترادفات كلمة 

اقصري ةارتأينا اعتماد قص : كعنوا

:إلعالن واألعمىا

أنا أعمى، :" جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة ، واضعاً قّبعته بني قدميه، وجبانبه لوحة مكتوب عليها
، فمّر رجل إعالنات باألعمى، ووقف لريى أّن قّبعته ال حتوي سوى قروش قليلة، فوضع املزيد "أرجوكم ساعدوين 

ا ومضى يف طريقه ،عبارًة أخر فيها دون أن يستأذن األعمى، وأخذ لوحته وكتب عليها  الحظ ى، وأعادها مكا
األعمى أّن قّبعته قد امتألت بالقروش واألوراق النقديّة، فعرف أّن شيئاً ما قد تغّري، وأدرك أّن ما مسعه من الكتابة هو 

أستطيع رؤية حنن يف فصل الربيع، لكّنين ال:" ذلك التغيري، فسأل أحد املارة عّما هو مكتوب عليها، فكانت اآليت
." !مجاله
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حرف اللغة العربية وبعد اإلفراغ رجابتثبت وتأين وبصوت مسموع وبإظهار كبري ملخقرأ القصة على مسامع الطالب ت
امصحوبة برسم متثيلي ملوضوع القصة ،  من خالل سياقيبدأ حتليل القصة بغرض استيعاب لغتها ومعانيها ومرتادفا

ولترتك الفرصة : ليكون السؤال موجها ملعىن لفظة اإلعالن ،اإلعالن واألعمى: ، أما البداية فتكون من العنوان لغتها 
هم جلميع الطالب يف إبداء آرائهم حول املعىن ، وهذا حىت خيلق املعلم جوا من النشاط و املنافسة بينهم وحيفزّ 

كأن يكتب التمثيل لكل مفردة  ميكن للمعلم مهة يف الشرح والفهم ، يف ممارسة اللغة العربية و املساأعوادهمعلىاختبار 
مدلول لفظة إعالن مجلة إعالنية حول إشهار ما الستدراج الطلبة وتعويدهم على ممارسة االستنباط فتتشكل لديهم 

ألعمى ، واليت ال يتعمد املعلم مطالبة الطلبة بتذكريه بعنوان القصة ،بعد أن يفرغ  من شرح لفظة اا، مفهومو يرتّسخ 
وتبسيطهوهي لفظة البصري ، إذ تزيد هذه الكيفية من تيسري الفهممبّدهم مبا يضاد معناها ويعاكسه خ إالترتسّ 

، م رصيدا لغوياوإكسا

أخذ السياق بعني االعتبار وتنويه الطلبة بضرورة مع ضرورة لفظةبيشرع املعلم يف شرح القصة مجلة مجلة ولفظة 
ما من خالل سياقها الذي تقع فيه ألن اللفظة يتغري مدلوهلا بتغري موقعها كلمات اللغة العربية الواردة يف نصّ فهم  

جلس رجل : قف املعلم عند مجلة ي3ايت ومعىن إحيائيذكما أن املعىن يأخذ شكلني معىن وموضعها يف موضوع ما ،
ما معىن كلمة جلس وغرضه تزويد املتعلم مبا يرادفها أو يشاكلها من معىن، : ، يبادر املعلم إىل طرح األسئلة أعمى

ض  إال أنه ، مثل قعد مث مطالبته مبا خيالفها أو يعكسها وتنبيهه بأن لفظة جلس تعين قعد وهي عكس وقف وقام  و
ا ألفاظ تتفاوت حدّ  ض من فراشه أي : ألنه ميكن القول اعد ة يف املعىن وتتبينوه دائما بأ ض التلميذ من مكانه و

.أفاق واستفاق، أما لفظة رجل  فيقابلها امرأة ، وينبه أن صيغة اجلمع رجال ونساء 

من خالل سؤاله  ، أين جلس هذا ساعد الطلبة على فهم هذه اجلملة ، ميكن للمتعلم أن يعلى أحد عتبات عمارة
وقد يتعثر ... جلس الرجل األعمى : يعّود الطالب على ضرورة إعادة نطق اجلملة كقوهلم الرجل األعمى ، إذ 

الطالب يف اإلجابة ألن لفظة عتبات تبدو غريبة غري متداولة ، إذ ميكن للمعلم أن يتمثل برسم يُظهر هذا الرجل وهو 
عمارات مع ترك هلم فرصة : ارة عتبة وجبمع عم: د عتبات جيلس أمام باب بناية ذات طوابق، كما يزودهم مبفر 

.االجتهاد يف كل مرة 

حول من الذي م ميكن للمعلم أن خيترب تركيز الطالب ومدى جتاوبعدها حيثواضعا قبعته بين قدميهتأتي عبارة 
وضع  القبعة ؟ وقبعة من ؟  ومن املقصود بقدميه ، للتدليل على أن كاتب القصة يتوخى استعمال ضمري الغائب ألن 

.2006المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، 2:طبسام بركة ، : جورج مولینیھ ، األسلوبیة ، ترجمة 3



7

وبجانبه وهذا تفاديا للتكرار اللفظي للفظة الرجل األعمى ، وهو تعود على األعمى ، السؤال األول سينجم عليه هو 
طلبة الستنباط ضمري الغائب العائد على األعمى أو على غريه يف هذه الفرصة لل، يرتك املعلم لوحة مكتوب عليها

جل األعمى مذكر ربه ، مع ضرورة تنبيه الطلبة املتعلمني بأن الرّ بق/ جبانبه : اجلملة مع اإلشارة إىل معاين الكلمات
.ت عليها ضمري الغائب عليها هي دللّ هو ، أما اللوحة فهي مؤنث: جبانبه لذلك يأيت ضمري الغائب يدّل عليه 

، تأيت هذه اجلملة مبدوءة بضمري أنا أعمى أرجوكم ساعدوني:يف لوحة تضمنت عبارة كتب األعمى إعالنا
املتكلم أنا أعمى ، مع مسألة الطلبة ملا كتب األعمى بأنه أعمى يف اللوحة ، حىت يستعطف املارّة  وما الذي يدّل 

طلب ماذا؟  طلب أرجوكم معىن االلتماس والطلب ، أرجوكم ساعدوين ، حتمل كلمة: على ذلك ؟ ، عبارة 
أمتىن : مثل على املعىن ذاته تدلّ يزود الطالب مبا يرادف العبارة من بدائل تعبرييةأناملساعدة ، وميكن للمعلم

لكن مع ...مساعديت ، من فضلكم ساعدوين ، أرغب يف مساعدتكم ، ليتكم تساعدوين ، هل ميكن مساعديت 
.ضرورة استنطاق الطلبة وإشراكهم يف صياغة العبارة اجلديدة

، سيجيب الطلبة ؟ماذا حدث بعد أن كتب األعمى هذه العبارة يف لوحته :الطلبة بسؤال يبادر املعلم إىل استدراج مث 
/ الن  يتقنها مّر رجل إعالنات باألعمى ، و ما املقصود برجل إعالنات ، هو رجل يشتغل باإلعالنات ، مجع إع: 

ميكن للمعلم بأن يستدل بإعالن خاص  بالرتويج ملعجون األسنان على سيبل املثل يفقهها ، ميارسها باحرتافية
عالنات اإلمّر رجل : ، قال الكاتب بالستدالل على املعىن من خالل جتسيد املعجون ووضعه أمام أعني الطلبة 

واعد التعبري اللغوي من قوهكذا يكتسب الطلب قاعدة ومل يقل  مّر على فاملرور يكون بالشئ ال عليه ،باألعمى 
ما الذي فعله هذا الرجل ، ووقف لريى أّن قّبعته ال حتوي سوى قروش قليلة، : مبنهج مبسط ،يستأنف املعلم املساءلة

من الذي وقف الرجل أم األعمى ، يسمح هذا السؤال بتنمية مهارة الرتكيز واالستيعاب لدى الطلبة ، من خالل 
حتوي  وقد يتمثل مبقلمة فارغة ويضع فيها أقالما ملونة : ، يقف املعلم عند لفظة س مسامهتهم يف اإلجابة وإدارة الدر 

حّىت يشرح كلمة حتويإذ يوظفها وهو يتساءل ما الذي حتويه املقلمة وسيجيب الطلبة حتوي املقلمة : على سبيل املثال
.أقالما ملونة

تتضمن أو حتمل أو :  يدل على سيفهم الطلبة أن معىن حتوي أن املقلمة ال حتوي سوى أقالما، ب املعلموعندها يعقّ 
أي أن سوى تفيد ...القيمةقطعا نقدية صغرية /قروشا قليلة سوى : يوجد بداخلها ، مالذي حتويه قبعة األعمى 

.للتدليل على املعىن ذاته سوى وإالاالستثناء أي أن القبعة فارغة وال حتمل إال قروشا قليلة ، فتأيت 
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املزيد فيها دون أن يستأذن األعمى، وأخذ لوحته وكتب عليها عبارًة أخرى، فوضع

وغايته مساعدة الطلبة على بعد أن يستخدم املعلم أسلوب التكرار حياول الطلبة فهم املعىن من هذه اجلملة الطويلة 
ألنه أخذ لوحة ...األعمى ؟ ؟ ومل مل يستأذنالفهم  مث سؤاله ما املزيد الذي وضعه الرجل ؟  وعالم تعود اهلاء 

األعمى وكتب عليها ، و مالعبارة اليت كتبها عليها وهي عبارة أخرى أي ثانية و ماهي العبارة األوىل من شأن هذه 
.األسئلة أن جتعل املتعلم يربط أفكاره  ويبقى على تواصل مستمر مع خط إرسال املتعلم 

ا ومضى يف طريقه ، الحظ األعمى أّن قّبعته قد امتألت بالقروش واألوراق النقديّة، فعرف أّن شيئاً ما وأعادها مكا
:" قد تغّري، وأدرك أّن ما مسعه من الكتابة هو ذلك التغيري، فسأل أحد املارة عّما هو مكتوب عليها، فكانت اآليت

." !حنن يف فصل الربيع، لكّنين ال أستطيع رؤية مجاله

يستخدم الضمائر إذ تصبح هذه الكيفية يف الطالب بأن كاتب القصة وهو الذي يسمى قاصا عناية يلفت املعلم
ا ، الكتابة وسيلة مهمة يف تثقيف الطالب وتعويده على ربط الضمائر مبدلوال

ا فهناك القبعة ورجل اإلعالنات ، دون أن ينسى امل علميكلفاملعلم الطلبة باستخراج الضمائروإسنادها إىل أصحا
لة الطالب ماذا  فعل رجل اإلعالنات ،للفت انتباه الطالب أن الفعل هو عمل الوقوف عند األفعال وذلك مبساء

ذا يتشكل عند الطالب خلفية األفعال دون أن يبحر كعرف ومضى: يكون ذهنيا و جسديا  يقوم به الشخص و
ا وميكن له أن خيصّ  ال ختتلط على الطالب املفاهيم وتزدحم يف حىتّ ة ، ص حصة للقواعد النحويّ يف أنواعها وإعرا

. ذهنه املعلومات دون استعيابه هلا 

يقف املتعلم عند كلمة ال حظ األعمى  ويسأل ما ، الحظ األعمى أّن قّبعته قد امتألت بالقروش واألوراق النقديّة
اللمس استطاع أن يكتشف الفرق بني معىن الحظ ، أدرك و استشعر  وال تعين رأى ألنه ال يرى وال يبصر من خالل 

ما حتمله قبعته قبل مرور رجل اإلعالنات وبعد مروره ، يكون املعلم على هيئة من تنشيط و تفيعل التلقي لدى 
املتعلمني حني يسأل مثال مالذي حتمله قبعة األعمى أو طربوش األعمى ، قروشا وأوراق مالية ، مالذي أضيف إىل 

وراقا نقدية عالم تدل  وفرة هذا املال ؟ على أن األعمى قد استعطف املارة وتأثروا حلاله ، القبعة ؟ قروشا أخرى وأ
ولكن مم جنم هذا التأثر أو ماسببه ، سببه ماكتبه رجل اإلعالنات ؟ هل تفطن األعمى لذلك ؟ نعم بعد أن أدرك 

.متثل يف ما كتب على لوحته بأن هناك شيئا تغّري 
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لة أحد املارة ؟ مى أن يعرف ما لذي تغري ؟قام مبساءو مكتوب عليها، كيف ميكن لألعا هفسأل أحد املارة عمّ 
نحن في فصل الربيع ، لكّنني ال أستطيع رؤية جماله،: كاآليتوقرأ له العبارة ، نعم قرأها فكانت  ةاستجاب املار 

مثال حنن يف فصل الشتاء نكثر من هقولنعيشهو يستثمر املعلم الفصل الذي : ما معىن فصل : يطرح املعلم سؤاال 
فصل الربيع ، ملاذا ساعدت : األربعة اليت ذكر منها القاص ، يتعرف الطلبة على فصول السنة املالبس ألنه فصل بارد

ا عبارة مؤثرة ؟ أين يكمن تأثريها ؟ يكمن يف أن رجل  هذه العبارة  األعمى على مجع الكثري من املال؟ أل
ألن مجيع الناس تفرح وتسعد تقطب عاطفة األشخاص جتاه األعمى ذكاء واستطاع أن يساإلعالنات كان أكثر

أنفسهم مكان الرجل واة ، ويكون الناس يف غاية السعادة واالستئناس به فتصور زهرة املخضرّ وتغبط مبظاهر الربيع املُ 
ا استبدلت األعمى الذي حُ  عبارة البعبارة أنا أعمى ساعدوين ، فرم من االستمتاع مبظاهر فصل الربيع اخللوبة ، أل

.املارة جبماليته يف األشخاصثرّ املارة و أشّد انتباه ا رقيقاأسلوبتضمنت الثانية 

ذه الطريقة التعليمية املسلوكة طريقة جمدية ذات نفع إذا حرصنا على تتبع اخلطوات التعليمية  اليت قد تغدو ه
ا  من خالل احرتام سياق القول ، إذ حنسبها طريقة  اومرتادفا تفيد املتعلم يف االملام مبفردات اللغة العربية وبتضادا

ا تكسر رتابة التلقني بتوظيف قصة جتمع بني املخيلة والفهم  جتّدد من نشاط املتعلم وحتّرضه على طلب نافعة  أل
املعرفة بأصول اللغة العربية وقواعدها األساسية  فيزداد املتعلم توقا لتحصيلها بأالضافة إىل أن املتعلم يستخلص العرب 

. ته اللغوية من القصص اليت يسمعها  ميكنه هذا السلوك التعليمي من ختصيب ذهنه وتقوية ذاكرته وإغناء ذخري 



1

في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىودوره مصطلح ال

سعيد بكير . د

.الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

:ملخص البحث

تقدما ملحوظا، يف احلقبة األخرية يف بعض البلدان العربية حّقق جمال تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها
واألجنبية، ومع هذه النهضة ازداد عدد املهتمني بالعربية، طلبة ومعلمني، ولكّن املشكلة املطروحة هنا أّن هذه 

ليمية يف اجلانب الرغبة امللحة يف تعّلم العربية اليت يبديها األجنيب مل تصادف ما يناسبها من اجلودة يف العملية التع
العريب، وهي تتخبط يف العزلة ونقص الوسائل التعليمية كاملعاجم، وعدم اختصاص معلمي العربية وضعف 

.تكوينهم، يف مقابل التطور الكبري الذي يشهده حقل تعليم اللغات األجنبية

قني بغري العربية، أال وهو توضيح جانب مّهم من جوانب العملية التعليمية للناطويف هذه املداخلة سأعمل على 
ال، الذي يعترب مفتاحا مّهما لدخول هذا العلم واالختصاص فيه، واخرتت هلذا الغرض  فهم مصطلحات هذا ا

:شرح مصطلحني مّهمني مها

.اللغة العربية الفصحى املعاصرة- 
.  االنعكاسية- 

:دمةـــــــــــمق

ا لغريها، إذ هي لغة جيعلها منافسا قويّ متتلك من املقومات ماتتمتع العربية مبكانة خاّصة بني اللغات، فهي
ومنظمة اليونسكو، وللحفاظ على مل، ومن اللغات الرمسية املعتمدة يف األمم املتحدةااثنني وعشرين دولة يف الع

ا وتعليمها، وتطوير سبل  نشرها يف العاملهذه املرتبة، أصبح من الالزم التفكري جديّا يف السبل الكفيلة لالرتقاء 
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وعدم االكتفاء بالفخار بالرتاث الذي حتمله، أو اإلقليم الواسع الذي تشغله، فالعربية اليوم تقاوم تأثريات لغات 
.وهلجات عديدة

ا مكتوبة وال  إّن العربية لغة مقاومة، لكنها مهددة بعدة عوامل خطرية أبرزها غربتها يف أهلها، فهم يكتفون 
ا، فال هي باللغة األوىل وال باللغة الثانية يف  العربية، فهيمنة جمتمعاتناتسعهم ألسنتهم إىل استعماهلا رغم حالو

ساق إىل إمهاهلا يف العملية التواصلية، واإلعراض عن تعّلمها لعربية شارها يف مجيع األقطار اوتنوّع العاميات وانت
.واالنصراف إىل لغات أخرى

ال،، اخللل املصطلحي العربيةومن العوائق اليت تعرتض سبيل تعليم ذا ا ولعل الظاهر لدى بعض املهتمني 
، فمن "تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهااملصطلح ودوره يف: "هذا من الدوافع اليت ساقتين اىل اختيار موضوع

هذا البحث أسعى إىل إبراز أمهّية التحكم يف املصطلحات العلمية اخلاصة بتعليم العربية للناطقني بلغات خالل
ا املعلم بدرجة أ ، ويستفيد ةالتعليميوىل يف تقدميه وتعامله مع احملتوياتأخرى، ألّن املصطلحات معامل يسرتشد 

أيضا هذا التخصص الناشئ يف صنع جهازه املفامهي السليم، يف ظل اخللط املصطلحي الكبري الذي تشهده منها
.، بفعل الوضع أو النقل أو الرتمجة أو التعريباألخرىخمتلف احلقول اللغوية 

ا من العوائق العويصةوتعد التعليميةاليت تعرقل جناح العملية ،مشكلة عدم التحكم يف املصطلحات وكثر
ذه املصطلحات، فهو من الدواعي اليت دفعت أصحاب  وباخلصوص يف شّقها املتعلق جبهل معلم العربية 

ال يف املعاهد واجلامعات لعقد دورات تكوينية وتدريبية هلؤالء املعلمني، قصد تعريفهم بأهّم االختصاص يف هذا ا
فليس جمرد انتماء املعلم إىل ختصص بعينه يف اللغة يكسبه أولوية الطرق واملناهج احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية،

التعليم، ما مل يكن مطلعا، مزّودا بلمسات إضافية متكنه من نقل وحتبيب العربية إىل املتعلم األجنيب، الذي يسعى 
.جاهدا إىل حتقيق كفاءة اتصالية يف هذه اللغة

ذا امليدان  أقصد -جيد أّن ساحته أصبحت تعج باملصطلحات الوافدة من الغربواملتتبع لكتابات املهتمني 
ه إىل الذي يغرق املعلم املبتدئ ويدعو األمر- ACTFLاألمريكيةاإلطار املرجعي األورويب املشرتك واجلمعية 

: جلهود لشرح وتبسيط هذه املصطلحات من قبل املتخصصني أمثالتكاتف احتيني معلوماته، ويفرض أيضا
اد املوسىوحممود كامل الناقة، د طعيمةرشدي أمح وغريهم، قصد توحيدها ....العصيلي، وعبد العزيز ، و

الرتاكيب وقوائم،الشائعةقوائم املفردات: مثلخرىأإىل وسائل باإلضافة، موجعلها من أدوات التعلّ 
.وغريها من الوسائل التعليمية....واملعاجم
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:، جندأصحاب االختصاصومن املصطلحات املتداولة لدى 

).املرحلية( اللغة الوسيطة- 
.التدريبات- 
.االختبار املعياري- 
.الصف املقلوب- 
.األلعاب اللغوية- 
.اللغة العربية الفصحى املعاصرة- 
.االنعكاسية- 
.وغريها.......- 

.واالنعكاسية،اللغة العربية الفصحى املعاصرة: ، مهاح مصطلحنيسأوضّ حبثي هذا ويف

:(MSA)مفهوم اللغة العربية الفصحى المعاصرة .1
الشك أّن أغلب كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، جتمع على أن تتخذ من اللغة العربية الفصحى 
ا الربامج التعليمية، باعتبارها اللغة القومّية أو املشرتكة للعرب يف ظّل التعدد املعاصرة، لغتها الوحيدة اليت تكتب 

تمعات العربية، وأما وصفها باملعاصرة ، وهي متثل مستوًى من مستويات اللغة العربيةاللساين، الذي تشهد ا
، 1عاصر فالنًا، أي عاش معه في عصر: مأخوذ من"معاصرة"والوصف، فذلك للتعبري عن اللغة، الىت تعاصرنا

ا بني اللغة القومية  -فصحى العصر- العربية املعاصرة- العربية الفصيحة:(وبالنسبة إىل الفصحى فاختلفت تسميا
، ولقد ارتبط هذا املصطلح مبجال تعليم اللغة العربية لألجانب من باب التلقي )اللغة املعيارية- اللغة املشرتكة

حيث تعترب وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها ومصادرها مصدرًا لألجنيب يف استقبال اللغة، ويف هذا السياق 
ما مفهوم هذا املصطلح عند أهل  االختصاص؟ وقبل اإلجابة، أشري إىل أّن هذا السؤال طُرح بصيغة : لنتساء

أيّة لغة يتعّلم األجنيب؟  : أخرى، ويف مواقف متكررة عند املهتمني بتعليمية اللغة العربية لألجانب، على املنوال اآليت
:وكانت اإلجابات كاآليت

:رشدي أحمد طعيمة1.2
تعرض هذا الباحث إىل كثري من القضايا املرتبطة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ويف معرض حديثه عن 

اللغة، اليت ندعو إىل تعليمها هي الفصحى املعاصرة، أو كما يطلق عليها :" اللغة املختارة لتعليم األجانب، قال إنّ 
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ا Modern standard Arabicالعربية املعيارية املعاصرة "اخلرباء  ا تلك اللغة اليت تكتب  ويقصد 
ا املسؤولون يف  ا األحاديث يف أجهزة اإلعالم ويتحدث  الصحف اليومية والكتب والتقارير واخلطابات وتلقى 
ا بعض املسرحيات خاّصة املرتجم  ا االجتماعات الرمسية وتؤدى  م العاّمة واخلطباء يف خطبهم، وتدار  لقاءا

.2"وغري ذلك من املواقف تستخدم فيها الفصحى لغة للفهم واإلفهاممنها، 
ا تلك اللغة املستخدمة يف أجهزة اإلعالم العربية، ويف األحاديث الرمسية والكتابات :" ويقول أيضا يقصد 

صرة، هي لغة ، يتبّني من هذين القولني أّن الفصحى املعا3"األدبية، وغريها من أنشطة الكتابة العربية املعاصرة
اإلعالم والصحافة احلديثة، اليت متيل إىل املفردات والرتاكيب السهلة الشائعة املتداولة عند الكتاب والصحفيني 
ا املراسالت اإلدارية الرمسية وهذا ما يتفق عليه جّل الدارسني، كما  ا االجتماعات وتكتب  واخلطباء، تدار 

.سنرى يف املفهومات الباقية
:مل الناقةمحمود كا2.2

ذهب الدكتور حممود كامل الناقة نفس مذهب الباحث رشدي طعيمة إّال أنّه أشار إىل قضية التيسري يف اللغة 
العربية املعاصرة، وهذا متاشيا مع التطور احلاصل يف احلياة االجتماعية، والوهن الذي أصاب العربية، خاّصة يف 

ذه الصفات جمال النحو، فلم تعد تلك اللغة القدمية  ا وتراكيبها بالقرآن الكرمي، وهي  الرتاثية املرتبطة مفردا
إّن العربية الفصحى هي تلك اللغة السهلة البسيطة واملألوفة الشائعة :" تساعد األجانب على تعّلمها، حيث يقول

اللغة العربية على القراءة واملتواترة االستخدام يف احلياة احلديثة، اليت حتقق لنا مساعدة معظم املقبلني على تعّلم
.4"واالطالع، ويف هذا خدمة للفصحى وإسهام يف نشر اللغة وزيادة اإلقبال على تعّلمها

:نهـاد الموسى3.2
اد املوسى أّن العربية الفصحى أقيمت على ائتالف عريض يف وضع قواعدها وهي جمموع  يرى الدكتور 

ا وتراكيبها وأعاريبها، وتفرتق فيما بينها بسمات هلجات، تقوم على قدر مشرتك جامع يف  ا وأبنيتها ومفردا أصوا
حمدودة، وقد اقرتنت العربية الفصحى يف صفتها تلك اقرتانًا مباشرًا بالقرآن الكرمي، وأصبحت دليل التعلم ومرجع 

لّناس ،كانت تطّور منطا التحصيل، ولسان الرتاث، ولكن العربّية يف واقع االستعمال اليومي على مستوى عاّمة ا
لغويًا مفارقًا يُعرف بالعاميات أو الدارجة عندنا إذ الفارق بني الفصحى والعاميات عنده يصنعه اإلعراب، الذي 

.5هو أقوى عوامل تصدع العربية

اد املوسى العربية يف املشهد املعاصر إىل :وقسم 
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.فقد أنزل القرآن على سبعة أحرفيف املصحف املرتل وهي عربية ائتالفية: عربية فصحى"-1
إذا استوىف القارئ مبا استدخل من نظامها شروط الصواب، كما يف إنشاد  الشعر بالفعل،عربية فصيحة-2

والتقارير الوثائقية والنشرات ) املدبلجة(الفصيح والغناء به، وكما يف الدراما التارخيية والدراما التلفزيونية املرتمجة 
.وغريها...ن أفالم الكرتون اإلخبارية وكثري م

حىت يف " املرتَجم"وهي عربية البحوث واملؤلفات والدوريات والصحف، وهي عربية عربية فصيحة بالقوة، -3
األفالم واملسلسالت األجنبية، إذ هي مكتوبة غري مشكولة يف املعتاد اجلاري، وإذ تكون مفتوحة ملستويات متفاوتة 

.يف األداء
.عند املثقفنيعربية فصيحة حمكية -4
.عربية شبه فصيحة جتري على ألسنة مراسلي بعض الفضائيات يف نشرات األخبار-5
.عربية وسطى وهي عربية املتعلمني احملكية-6
.6"هلجات عامّية حمكية، وهلجات عامّية مكتوبة-7

:كمال بشر4.2
ا ّ نطلقه، حنن يف هذا السياق على اللغة اللغة الفصيحة مصطلح :" وأّما الدكتور كمال بشر فكان تعريفه هلا بأ

ا القومية يف الوطن العريب كله، أو قل هي تلك األداة التعبريية، " اللغة الفصيحة"العربية يف الوقت احلاضر يف صور
وإن حدود الفصيحة هي حدود الوطن العريب ... اليت تربط الوطن العريب ببعضه البعض ارتباطًا فكريًا وثقافياً 

.7"ي بذلك لغة عربيةوه...الكبري
ذا املفهوم هي لغة كتابة يف األغلب األعّم، وتتمثل يف لغة التأليف العلمي ولغة ":ويضيف واللغة الفصيحة 

.8"كما يظهر ذلك يف الصحافة والرسائل واملكاتبات الرمسية، وما شابه ذلك...األدب اجلّيد، نثره وشعره
الوقت احلاضر، وهي لغة كل العرب، وحدودها هي حدود الوطن العريب، عربية - يف نظره- فالعربّية الفصحى

وهي لغة الكتابة والتأليف والصحافة، وهو يفضل استعمال مصطلح العربية فقط دون إضافة ويقابل هذا املصطلح 
.العامّية، اليت هي أداة التعبري على املستوى احمللي

:إبراهيم السامرائي5.2

ذه الالزمة" مقدمة  معجمه يف جزء العربية املعاصرةيقول السامرائي يف  ، وهي "العربية املعاصرة"أنّه يدعوها 
الت ووسائل اإلعالم األخرى، وإنك  عربية ختتلف عن لغة الرتاث، وهي عربية عصرنا، جندها يف الصحف وا

ا إىل معىن جديد غري الذي كان هلا يف عربيتنا اليت نع .9"رفها يف اآلثار األدبية القدميةلتجد الكلمة وقد ُذهب 
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ا العربية الفصحى  املعاصرة عند السامرائي ما يأيت :يتبّني لنا من هذا القول أّن من مجلة اخلصائص، اليت تتميز 
.ينعتها باملعاصرة حلداثتها- 
).االبتداء باجلملة االمسية بدًال من الفعلية(عربية متأثرة بالغرب - 
.عربية مرتبطة بالصحافة- 
ا) Ca(عربية جديدة ختتلف عن عربية الرتاث -  ا بفعل التطور الذي أصا ا إىل جّدة داللة كلما .وتعود جد
".اإلعراب"عربية مرتبطة بالضعف وفساد الرتكيب نتيجة أهلها الذين ضيعوا أهّم عامل فيها وهو - 

:أحمد النّواف الرهبان6.2
يف جوابه عن "دليل تطبيقي ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها "كتابه يقول الدكتور أمحد النّواف وآخرون يف  

ففي برامج تعليم اللغة )"ما نوع اللغة اليت ينبغي تدريسها يف برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية؟: السؤال
ا املع اصرة، فهي اللغة املعتمدة يف وسائل العربية للناطقني بغريها، البد من أن نعتمد على العربية املعاصرة يف صور

اإلعالم والدوائر الرمسية، وهي حلقة الوصل بني عربية الرتاث والعامّيات، فاملتعلم الذي يتقن العربية املعاصرة يسهل 
.   10)"عربية الرتاث والعامّيات(عليه االنتقال إىل النوعني اآلخرين 

: انطالقاً من هذا الرأي واآلراء السابقة نستطيع القول
ا -  ا وبتعليمها لغري الناطقني  بأّن اللغة العربية املعاصرة أخذت تعريفا واحدًا مشرتكا عند معظم املهتمني 

رشدي طعيمة، حممود كامل الناقة، عبد العزيز العصيلي، عبد الرمحن الفوزان، حممد أمحد عمايرة، :(أمثال
.)وغريهم....... ،*ه الراجحيعبد

ا االختيار -  ّ ا لغة توّحد بني مجيع أقطار الوطن العريب وهي لغة وسطى بني فصحى الرتاث والعامّيات، وأ ّ وأ
م جيدون سهولة االنتقال منها  األنسب للمتعلمني األجانب الذين يبحثون عن اتصال مثمر مع العرب، ألّ

.وفصحى الرتاثالعاميات : إىل النوعني اآلخرين
وبأّن منبع املفردات والرتاكيب اللغوية للعربية املعاصرة يف العصر احلايل، هو الصحافة وخمتلف وسائل اإلعالم - 

.املصدر الذي قادها يف غالب األحيان إىل اخلطأ والزلل

بوصفي -ع أشر : "ولقد حتدث كوردر عن النموذج اللغوي، الذي نستعمله يف تعليم اللغات األجنبية فقال
، فإذا )أي الفصحى(إىل افرتاض مؤداه أّن األجنيب جيب أن يُعلِّم الشكل املتواضع عليه من اللغة - متحدث لغة أم

حيث جعلها شرطا للتعلم املنهجي .11"مل يفعل ذلك فإنّه لن يتمكن من تلقي التعليم املنهجي األساسي
ا ال نستطيع اكتساب لغة أجنبية يف ش .كلها الصحيحاألساسي ومن دو
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:، قراءة في المصطلح والمفهوم)washback(االنعكاسّية - 2

وهو تداولة يف اللسانيات التطبيقّيةمن املصطلحات احلديثة امل)washback(يعّد مصطلح االنعكاسية 
، وقد ذكره الدكتور خالد بن عبد العزيز الدامغ يف دراسة "االنعكاسّية"مصطلح يقابله باللغة العربّية مصطلح 

البحث الوحيد الذي صادفين باللغة العربية - تقريبا–، وهي متثل "االنعكاسّية واالختبارات االتصالية"أجنزها حول 
: تياره هلذه الرتمجة إىل عدد من املتخصصني العرب حسب قولهأثناء إجنازي هلذا املوضوع، ولقد استند يف اخ

بدراسة عدد من اختيارات مقرتحة لرتمجة مصطلح هذه الظاهرة للغة العربية، ومبناقشة عدد من املختصني العرب "
مبا ،washbackفيها، فقد َخُلصنا إىل أن أفضل مصطلح عريب ميكن إطالقه على تلك الظاهرة املسماة  

.12"معىن وجرسا عربيا هو االنعكاسيةيتضمن 

اليت تنشأ إثر ،هذا املصطلح الذي يقرتحه الدكتور خالد، مصطلح مناسب يتناسب ومعىن الظاهرةوأعتقد أنّ 
ميكن backwashوهو مصطلح قليل الوجود يف املعاجم، ومع ذلك كلمة "إجرائنا لالختبارات مبختلف أنواعها، 

، washbackو backwash: ، وبناء على هذا ميكننا التعامل مع مصطلحني مها13"أن توجد يف بعض املعاجم
ل أشهر من الثاين ويعّد املصطلح األوّ ،والثاين يستعمل يف التعليم اللغويل يستعمل يف امليدان الرتبوي العاماألوّ 

:يف املعاجم ويقصد به

:لغــــــــــــــــــــــــــة- أ

".التأثريات غري املرغوب فيها، لبعض األفعال االجتماعية : "للغة االجنليزية زسرت يبمعجم و يف-

ا ألي حدث أو واقعة : "ويف معجم كولني- ".التأثريات البعدية غري املرحب 

ا بطريقة غري : "إىل أنّ Aldersonلدرسونأويشري  املعاين اإلحيائية السلبية هلذين التعريفني تعترب هامة، فإ
؛ ومن هنا خنلص إىل 14"ببعض االستجابات السلبية وردود األفعال لعالقات بني التعليم واالختبارسودة متمقص

. املرغوب فيها يف أي واقعة أو حدثاالنعكاسية يف املعاجم تلخصت يف التأثريات البعدية غريأنّ 

ويف قاموس ؛"يعترب نتيجة غري مباشرة لشيء ماالذيالتأثريهو : "يف قاموس كامربيجيةوأما تعريف االنعكاس
هو تأثري معرفة ":ELTnotebook؛ وحسب تعريف "غري املرغوبة من حدث مااآلثارهو ":أكسفورد 

."حمتويات االختبار على املسار الذي يسبق ذلك، وقد يكون التأثري إجيابيا أو سلبيا
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ن سقوط أو حترك جسم صلب يف وهو األثر املوجي الصادر م، "االندياح املوجي: "وتعين االنعكاسية أيضا
ثر يف ركود املاء من مكان ؤ ، برجوع حلقات موج دائرية ت)كتحرك القارب يف النهر، أو سقوط حجر يف بركة(ماء 

ة التأثري قوّ سقوط الشيء، وهذا األثر الراجع يتفاعل باضطراد يف قوته مع قوة الشيء الساقط وحجمه، أي أنّ 
ا لعملية التعليم و 15"الراجع تتناسب يف تأثريها مع قوة املؤثر القضية نفسها نسوقها على االختبارات، فنظرا لقياد

. ية سلبا أو إجيابامهوالتعلم ، وأمهيتها بالنسبة للمتعلم وأهله، فإن أثرها الراجع سيكون حبجم قوة تلك األ

: اصطالحــــــــــــــــــــــــــــــــــا-ب

حثني ووجهات نظرهم يف هذا ااالنعكاسية مفاهيم كثرية، تعددت تعدد البwashbackعرف مصطلح 
ال، ونظرا لعاملية الظاهرة، فإنّ  ة االجنليزية منها، وأما املفهوم تغري من دراسة إىل أخرى يف البلدان الغربية وخاصّ ا

اليت تنتمي إىل العمل الرتبوي عامة واالختبارات خاصة ،بالنسبة إىل املكتبة العربية فتفتقر ملثل هذه الدراسات
ا، حيث عرفت هذه الظاهرة مكانتها مع : سون ووالألدر املوجهة لناطقني بالعربية أم لغري الناطقني 

)Alderson and wall( يف مقاهلما  1993سنة ،Does washback exist? واحنصر مفهومها أنذاك
.16"املعلم واملتعلمري االختبار على تأث"يف 

:وهناك تعاريف أخرى هلذه الظاهرة، هي كالتايل

االنعكاسية ظاهرة تساهم يف بناء االختبارات من ناحية احملتوى والشكل، : 1987سنة) Popham(بابام-
. 17وكذلك منهج الدراسة

نتيجة أول من أشارت إىل أن ظاهرة االنعكاسية هي " ، وهي تعد )Shohamy )1992يشوهام-
د هذا املفهوم وعمل ، ولقد أكّ 18"لسلطة قوية الختبار خارجي، ولوقع كبري على حياة من يتلقى االختبارات 

the" " سلطة االختبارات " يف مقاهلا الشهري" لينا شوهاميإيف مقال له حول،)Bob,broad(بوبعليه 
power of tests."

liying(ليينغ شانغ - ,cheng(، ّفت عر ّ متميزة يف الوقت الذي انتشرت فيه على نطاق :" ااالنعكاسية بأ
فهذه الظاهرة موجودة وينبغي 19"ننتبه إىل هذه الظاهرة االختبارات اللغوية، مما يفرض علينا إىل أنّ يف واسع 

.ه إىل وجودها وانتشارها وتأثريها املمتدالتنبّ 
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الذي " حتقيق االنعكاسية"االنعكاسية لتتضمن مفهوم ع من استعمال ، وسّ )Morrow)1986ومور -
.20" مالعالقة بني االختبار والتعليم والتعلّ : يصف لنا

Monozالعالقة بني االختبار والتعلم ، وعند مونوز وألفارز:" عرّفها بــــــ2007سنة (luxia)لوكسيا - ,
and Alverz .21"معلمي اللغة ومتعلميها مدى تأثري االختبار يف : " االنعكاسية هي) (2010

من خالل ما جاء يف )Bachman(باشمان وكذلك ، )watanabe(نابيوتوالتعريف نفسه ذهب إليه-
Jenni belford"Wachback(مقال , the effect of essessment on Esol" ّح الذي وض

س داخل التقييم املستعمل املهارات واحملتوى املدرّ االنعكاسية االجيابية حتدث عندما يعكس :"أنّ ــــــــــــــــــــــــــــب
.22"الصف 

, االنعكاسية واالختبارات كان ينظر هلما فقط يف قاعة الدرسأنّ ،)Lynda,taylar(ليندا تايلرنت وبيّ -
تمع، وجعلت االنعكاسية بعدا من  وال تتعدامها، ولكن التأثري ميتد فيصل إىل حد مسه النظام الرتبوي وا

.23االنعكاسية ظاهرة معقدة للغايةوأنّ Impactأبعاد التأثري 

االنعكاسية تستمد سلطتها املؤثرة من أمهية االختبارات للطالب، بأنّ " :عترب خالد بن عبد العزيز الدامغوقد ا-
وهو ما جيعل الطالب ورمبا املدرسون أيضا يتعلمون ويعلمون ما متليه عليهم طريقة االختبار وحمتواه، ومن هنا 

24"تقود االختبارات أسلوب عملية التعليم والتعلم، من حيث ال يشعر أطراف العملية التعليمية

: تعد االنعكاسية من بني أربعة معايري املهمة اليت تدخل يف بناء االختبار االتصايل وهيريل سوبنموعند -

.البدء من نقطة معينة-

.السعي إىل األفضل-

.احملتوىىالرتكيز عل-

.العمل على التحسني-
االختبار مبثابة أداة تعليمية ووسيلة ألنّ Feedbackففي العنصر األخري تظهر االنعكاسية، كتغذية راجعة 

.25" اليت حيتاج إىل حتسينها ،للتغذية الراجعة، تساعد املدرس على معرفة عناصر القدرة االتصالية
موعة من املفهوماتيتبّني  أّن ظاهرة االنعكاسية ظاهرة معقدة تنوعت زوايا النظر ،من بعد عرضنا هلذه ا

،ومنهم من وّسع مساحتها) النموذج التقليدي( اهلا وحصرها يف املعلم  واملتعلمجمقإليها، فمن اخلرباء من ضيّ 
تمع ا ظاهرة تشرتك فيها قوى متعددة اال،وجعلها متتد إىل احملتويات واملناهج، وحىت ا ّ جتاهات وهذا يعكس لنا أ
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ا - داخلية وخارجية– ا وخيضعو منبعها االختبار، ومن خالهلا يتعّرف املعلمون على أخطاء املتعلمني ويشخصو
وهو أّن االنعكاسية مفهوم متطور، معقد، مساير للتطورات احلاصلة يف جمال ،للمعاجلة، وآخر مفهوم ميكن ذكره

.ال يف االختباراتعلم اللغة التطبيقي، وباخلصوص جمال التقومي متمث
:خاتمة

:أختم هذا البحث مبجموعة من النتائج أمهها

ا األجانب ألنضرورة استعمال اللغة العربية الفصحى املعاصرة يف كل الكتب والسالسل اخلاصة بتعليم -  كلما
تمع العريب ا تساعد املتعلمني على االنغماس يف ا ّ .ميّسرة وسهلة حتمل دالالت العصر وخصائصه، كما أ

يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ألنه يساعد املتعلم على فهم ) املسموع(االلتفات إىل اجلانب الصويت- 
ّية للجانب املسموع يف تعليم اللغة العربية، ألّن اللغة املكتوبة املكتوب الذي مل يشكل، وبعبارة أخرى إعطاء األمه

.جتر املتعلم إىل اخلطإ

ظاهرة االنعكاسّية ظاهرة معّقدة، موجودة بالقوة يف االختبارات حىت وإن جتاهلها بعض الباحثني وهي مهّمة -
.ملعرفة وتقومي املعّلمني و املتعّلمني يف التعليم والتعّلم

االنعكاسّية قليلة الطرح يف البحوث املتعّلقة بالتقومي يف املكتبة العربّية، ويف املقابل يعطيها الباحثون ظاهرة -
ا أداة للتحفيز والتعّلم ّ .األجانب اهتماما كبريا إلدراكهم أمهيتها أل

وحتديث النظرة يستحسن جتاوز النظرة التقليديّة لالنعكاسّية اليت تقف عند حدود نتائج االختبار والدرجات -
- إدارة-نظام تربوي- متعّلم-معّلم(لتشتمل كّل أطراف العملّية التعليمّية املتدّخلة يف السياق التعليمي 

).جمتمع-حمتويات
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:الهوامش-

). ع ص ر( ابن منظور، لسان العرب مادة: ينظر1
رشدي طعيمة، علي أمحد مدكور، إميان أمحد هريدي، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، دار الفكر 2

.247- 246ص ص2010، القاهرة 1العريب، ط
ا، مكة املكرمة، دط، جامعة أم القرى، 3 1986رشدي طعيمة، األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.39ص
طرق تدريسه، جامعة أم القرى، مكة –مداخلة –حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسه 4

. 38ص، 1985املكرمة، السعودية 
اد املوسى، الفصحى وعاميتها بني جتليات الكائن وتصورات املمكن، أعمال الندوة الدولية باجلزائر ضمن فعاليات :ينظر5

.48-47ص ص2007اجلزائر عاصمة للثقافة العربية، اجلزائر 
.50املرجع نفسه، ص6
.410ص2003ة، كمال بشر، فّن الكالم، دار غريب للطباعة و النشر، دط، القاهر 7

.املرجع نفسه، ص ن8
. ص و2000، لبنان1إبراهيم السامرائي، معجم ودراسة يف العربية املعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األلفية، ط9

1، ط،أكدم للنشر)جتارب يف امليدان(أمحد النواف الرهبان وآخرون، دليل تطبيقي ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها 10
.34، ص2016اسطنبول 

للغة " النواة العاّمة"املرحلة املبتدئة تقتضي اختيار النمط اللغوي من -: بالنسبة لعبده الراجحي قّسم العربية املعاصرة قسمني*
حى الرتاث  املرحلتني املتوسطة واملتقدمة ،وفيهما البد أن نبدأ مزج الفصيحة املعاصرة بفص-) شيوع الكلمات واألبنية(الفصيحة 

).122علم اللغة التطبيقي، عبده الراجحي، ص(على أن يكون هذا املزج ممثال لروح الثقافة اإلسالمية 
وقد بىن تقسيمه على الوضع (وأما السعيد حممد بدوي فريى أن للعربية املعاصرة مخسة مستويات متفاوتة االستعمال واألمهية

) الرتاث، فصحى العصر، عامية املثقفني، عامية املتنورين، عامية األمينيفصحى: (، وهذه املستويات هي)اللغوي يف مصر
).222-221اللسانيات التطبيقية وليد العنايت، ص ص(

ا، دار اجلوهرة، عمان، األردن 11 .227ص2003وليد العنايت، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللعة العربية لغري الناطقني 
لد -12 ، 27خالد بن عبد العزيز الدامغ، االنعكاسية واالختبارات االتصالية وأثرمها يف الربامج التعليمية جملة جامعة دمشق، ا

. 808، ص2011، دمشق 3،4العدد 
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تحليل أخطاء اسم التفضيل والجمع في اللغة العربية في ضوء اللسانيات التطبيقية
مختار درقاوي/ د. أ

.الشلف/ جامعة حسيبة بن بوعلي
:ملخص-

عرض ما توّصل إليه اجتاه من اجتاهات اللسانيات التطبيقية من حلول عملية ملعاجلة ظاهرة اخلطأ اللغوي سن
الذي صّنف األخطاء اللغوية اليت Jack Richardsاجتاه حتليل األخطاء جلاك ريتشلردز"وأقصد. لدى املتعّلمني

أخطاء املبالغة يف التعميم، والتطبيق الناقص : وحصرها يف أربعة أقساميقع فيها الناطق سواء باللغة األم أم بغريها،
ذا االجتاه وبأقسامه األربعة لتحليل مجلة وسنستعني. للقواعد، واجلهل بقيود القاعدة، وأخطاء االفرتاض اخلاطئ

."اجلمع"و" اسم التفضيل"يف مبحثي من األخطاء اللغوية 

:تمهيد-
ِّدي إىل أّن التناول العلمي  بنظرة عجلى يف املنجز املعريف احلديث واملساءالت النظرية املعاصرة ندرك و

التحّول العميق للمشهد اللساين بكل خصوصياته للظاهرة اللغوية، قد سلك سبيله املنهجي املتوخى يف كنف 
العلمية، مما كان له األثر املباشر يف دفع حركية العلوم بعامة والعلوم اإلنسانية خباصة، فتوّلد مبدئيا زخم كثيف من 

.املفاهيم واألدوات اإلجرائية ذّلل الصعوبات وعّبد الطريق
وسيلة إجرائية لتنمية قدرات املتعّلم قصد "ة بوصفها ، هذه األخري Didactiqueوخباصة يف حقل التعليمية 

تسعى إىل اإلفادة من النظريات واإلجراءات -ةومرضيّ 1"اكتساب املهارات اللغوية واستعماهلا بكيفية وظيفية
؛ مشروعارية اللسانية يعّد توّسال بالنظ-يف احلقيقة- وهذا التوّسل .يت أفرزها الفكر اللساين املعاصرالتطبيقية ال

ا اجلوهرية سعيها حنو ضبط العمليات التلفظيةـ، وحصر العوائق العضوية  على اعتبار أّن النظرية من أكرب اهتماما
.والنفسية واالجتماعية اليت تعوق سبيل املتكّلم

يف ظل هذا االهتمام تنّوعت املقاربات العلمية اليت محلت على عاتقها أمر تقدمي احللول والتفسريات 
ننا أّن كّ متموعة من االجتاهات توليد وهناكلمية الالزمة ملا يعتور اللسان البشري من صعوبات يف تعلم اللغة، الع

وإذا كان قد تقّرر يف الوسط املعريف ضرورة االستنجاد . خنّفف من حّدة وطء ظاهرة اخلطأ على ألسنة الناطقني
ملعاجلة ،ضرب من الكالم اإلفادة من النظرية اللسانية احلديثةفإنّا سنحاول ب؛بكل ما من شأنه رفع مستوى املتعلم

هذا الشق املطروح من املعضلة التعليمية؛ وأقصد بذلك اخلطأ اللغوي، الذي توليه األحباث اللسانية قسطا كبريا من 
.األمهية

:الخطأ اللغوي-

.1ص،اجلزائر2009، 2بوعات اجلامعية،ط،ديوان املط-حقل تعليمية اللغات–دراسات يف اللسانيات التطبيقية ،أمحد حساين1
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والرتكيبية والداللية يعّد ظاهرة بارزة يف اخلطأ بوصفه احنرافا عن النظام اللساين بكل مستوياته الصوتية 
، وهذا ما يؤثر يف بناء 1املنظومة التعليمية ويف األداء الفعلي للكالم سواء أكان هذا األداء منطوقا أم مكتوبا

وعليه فقد تأّكد يف ضوء ذلك ، وينعكس سلبا على املنظومة التعليميةالكفاية اللغوية وخدمة اللسان العريب
االهتداء إىل األسباب الكامنة وراء األخطاء اللغوية نفسها قصد توصيفها وضبطها وحصر جماهلا اإلجرائي، واجب 

.مث تعليلها وتذليل العوائق والصعوبات املؤدية إليها
ا يف متَثل قضايا ومشاكل  وقد أبانت اللسانيات التطبيقية عن وعي ومن خالل أسسها املعرفية جدار

هدة إىل تذليل العوائق اليت تعرتض سبيل العملية التواصلية بني املعّلم واملتعّلم وبني املتعلم التعليمية فسعت جا
وحتقيق الكفاية اللغوية فسعت إىل إجياد احللول والتفسريات العلمية الالزمة ملا يعتور العملية التعليمية التعلمية من 

برازها جيدر بنا أن خنّصص مساحة نتحّدث فيه ولكن قبل أن نسرتسل يف احلديث عن هذه احللول وإ. صعوبات
.بضرب من الكالم عن جهود السلف يف مكافحة ظاهرة اخلطأ اللغوي

:االتجاه التقليدي في معالجة الخطأ-
ا من أسقام  مل يذخر علماؤنا يف الرتاث جهدا من أجل الذّب عن اللسان العريب وتنقيته مما علق 

، فألّفوا العديد من الكتب حول ما تلحن فيه العامة،  لالختالط والرتمجة يد فيهذي كان االحنراف وأوضار اخلطأ ال
البن السِّكِّيت " إصالح املنطق"، و)هـ207(للفرّاء " حلن العامة"و) هـ188ت(للكسائي " حلن العامة"ككتاب 

ألفاظا من الفصيح وغريها، وال يْعُدون يف صنيعهم أن يورِدوا) هـ276(البن قتيبة " أدب الكاتب"، و)هـ244ت(
حرّفتها العامة ّمث يذكرون أصلها على صّحته، ويف هذا دليل على أّن العامية مل تكن طغت بعُد على الكالم وإّال 

.ملا أمكن حصر ما يلحن فيه أهلها
ّمث بعد القرن الثالث نلحظ توّجها حنو حلن اخلاصة، كالكتاب الذي وضعه أبو هالل العسكري 

، ويف هذا إشارة )هـ516ت(للحريري " درّة الغّواص يف أوهام اخلواص"، وكتاب "حلن اخلاصة"ومسّاه ) هـ395ت(
إىل أّن اللحن أصاب خواص الناس من العلماء واألدباء، أّما العامة فكانت مناطقهم كما قال مصطفى صادق 

.2"لغًة يف اللحن ال حلًنا يف اللغة:"الرافعي
حول الغلط "ىل عصرنا احلديث، فعمل أمحد أبو اخلضر كتابا أمساه واستمرت املَؤلَّفات يف ذلك الشأن إ

، ووضع أمحد "معجم األغالط اللغوية املعاصرة"، وحممد العدناين أّلف كتابا أمساه "والفصيح على ألسنة الكّتاب
معجم "أمساه ، والثاين"أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكّتاب واإلذاعيني"خمتار عمر كتابني، األّول بعنوان 

.، وشاركه يف تأليفه مجع من أهل اللغة)"دليل املثقف العريب(الصواب اللغوي 
3:وقد عرف علماء التنقية والتصحيح اختالفا بّينا يف طرق ومناهج التصويب، حيث انقسموا إىل قسمني

.147املرج السابق، : ينظر1
.1/256،بريوت، 2001، 6تاريخ آداب العرب ،دار الكتاب العريب ،طمصطفى صادق الرافعي ،2
.324،بريوت ،ص2005ينظر حممد املبارك ،فقه اللغة وخصائص العربية ،دار الفكر ،ط3
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م يف احملافظة على اللغة، وغلوا يف ذلك غلّوا كبري :القسم األول- ومل يصدروا يف ذلك عن فقه اقوم عرفوا بشّد
م وقفوا عند نصوص املعاجم ال عند نظام  ّ ا وقواعد حنوها، ومنهج هؤالء أ صريح للعربية، وال فهم واع حليا

.اللغة، ووراء الشواهد دون القواعد فحّرموا حالال ومنعوا مباحا
عن طبيعة اللغة متوّلدا من قواعدها، وما  قوم مّيزوا فيما جّد من ألفاظ اللغة بني ما كان ناشئا:القسم الثاني-

.كان دخيال عليها، مل حتمل به أرحام عربية
واملنهجان أشار إليهما يف مرياث احلضارة أبو حامت الِسجستاين يف معرض حديثه عن طريقة األصمعي 

الشاّذ كان األصمعي يقول أفصح اللغات ويلغي ما سواها، وأبو زيد جيعل:"وأيب زيد يف التصحيح، يقول
أحَزَنين، قال : حَزَنِين األمر ْحيزُنين، وال يقول: ومثال ذلك أّن األصمعي يقول،والفصيح واحدا فيجيز كّل شيء قيل

م الفزع األكرب: (ومها جائزان ألّن القرّاء قرأوا: أبو حامت م(و) ال َحيُز ومن .1"مجيعا، بفتح الياء وضّمها) ال ُحيز
ما "بابا يف " تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان"ني أيضا ابن مّكي الّصقلي، فإنّه أفرد يف كتابه الذين أشاروا إىل املنهج

: ُمَعوَّج، أنكره األصمعي، وهو جائز، يقال-أي العامة-من ذلك قوهلم 2"تنكره اخلاصة على العامة وليس مبنكر
: أنشدوا قول الشََّماخ ابن ضرار، و 3ُمْعَوج، وقيل ِمْعَوّج بكسر امليم وُمعوَّج أجازه أكثر العلماء

كُخوط اخليُزران املَُعـوَّج...                         
:وقال اآلخر

ويل فرس للِحلم باحلِلم ملَجم         ولــــــــــــــــــــــي فرس للجهِل ُمْسرَجُ 
فمـن رام تقوميي فإين ُمَقوَّم          ومن رام تعوجيي فإّين ُمَعوَّج

" حبر العّوام فيما أصاب فيه العوام"الذين سلكوا هذا الطريق رضي الدين بن احلنبلي يف كتابه ومن 
،وابن أيب السرور يف خمتصر رفع اإلصر الذي مسّاه " رفع اإلصر عن كالم أهل مصر"،ويوسف املغريب يف كتابه 

.4"القول املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب"
العناوين أّن البحث عن الفصيح يف كالم العامة ليعّد خطوة مهمة حنو التيسري ويظهر جليا من 

واللغويون احملدثون هم كذلك مل خيرجوا يف اإلطار العام عن املألوف وطريقة أسالفهم يف التخطئة .والتسهيل
عة أن احلكم املتشّدد واملتساهل ،وقد استشعر بعض أهل هذه الصنا- كما أشرنا آنفا–والتصويب فتجد منهم 

ائيا  فرتاه يفصح يف بداية مؤلَّفه وسبيلي يف هذه البحوث أن أدرس ما فيه :"بالتصويب والتخطئة ليس حامسا وال 

.1/233السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،دار إحياء الكتب العربية ،1
،لبنان 11990ابن مكي الّصقّلي ،تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ،قّدم له وقابل خمطوطاته مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ط2

.186،ص
.191املصدر نفسه ،ص3
،القاهرة 1،2011ة الثقافة الدينية ،طأبو عبد اهللا رضي الدين حممد بن إبراهيم ابن احلنبلي احلبكي ،حبر العوَّام فيما أصاب فيه العوام ،مكتب4

.73،عمان ،ص1،2008اد املوسى ،اللغة العربية وأبناؤها أحباث يف قضية اخلطأ وضعف الطلبة يف اللغة العربية ،دار املسرية ،طوينظر . 20،ص
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ريبة من األساليب أو املفردات يف ضوء العربية ،وقد أخرج بنفي الريبة عنه ،وقد أخرج بإلصاقها به وتثبيتها فيه 
.1"،على حسب ما يـُبَـّلُغنيه اجتهادي

:اسم التفضيل في كتب اللحن القديمة-
ال تعد قضية اخلطأ يف اسم التفضيل أحد إفرازات العصر وعقبة أمام الناطقني احملدثني فحسب بل هي 
من القضايا اليت وقع فيها األسالف، واملتأّمل يف كتب اللحن القدمية جيد شيئا من ذلك، فقد أشار احلريري 

على ألسنتهم، " زيٌد أفضُل إخوته"أوهام اخلواص إىل غلط بعضهم مبجيء عبارة يف ُدرّة الغّواص يف ) هـ516ت(
فيخطئون فيه ألّن أفعل الذي للتفضيل ال يضاف إال إىل ما هو داخل فيه، وُمنّزل منزلة اجلزء منه، وزيُد غري "

م دونه، فلّما: داخل يف مجلة إخوته، أال ترى أنّه لو قال لك قائل خرج عن أن يكون داخال مْن إخوُة زيد لعدد
زيٌد أفضل النساء؛ لتميُّزه من جنسهن وخروجه عن أن يُعّد : زيد أفضُل إخوته كما ال يقال: فيهم امتنع أن يقال

.2"يف مجلتهنَّ 
زيد أفضل اإلخوة، أو أفضل بين أبيه؛ ألنّه حينئذ يدخل يف اجلملة : "وتصحيح الكالم يف نظره أن يقال

وأشار ابن . 3"من اإلخوة؟ أو من بنو أبيه؟ لعددَته فيهم وأدخْلَته معهم: ة أنّه لو قيل لكاليت أضيف إليها بدالل
َسْهُم : "هو اآلخر إىل اخلطأ يف اسم التفضيل الذي يقع فيه املتكّلم العريب، وذلك يف مؤلَّفه) هـ971ت(احلنبلي 

: وال تُقلْ : ة، ففي القاموس ما نّصهرجٌل أحسُن على معىن الصف: من ذلك: "، وذكر"األحلاظ يف وهم األلفاظ
هو األحسُن على : جارية مرداُء، وإّمنا يقال: غالٌم أمرُد، وال يقال: امرأٍة حسناء وعكُسهُ : رجٌل أحسُن يف مقابلة

" خري الكالم يف التقّصي عن أغالط العوام: "كتابهيف) هـ992ت (ونّبه علّي بن بايل القسطنطيين .4"التفضيل
َقل عن األخفش واملربد ونَـ ...الفعل من اإلنصاف أْنَصف وال يبىن أفعُل من رُباعي :" فضيل، فقالإىل أفعل الت

.5"جواز بناء أفعل التفضيل من مجيع الثالثي املزيد فيه قياسا
:الجمع في كتب اللحن القديمة-

عقبة أمام الناطقني احملدثني فحسب، بل هي من القضايا اليت وقع فيها ال تعّد قضية اخلطأ يف اجلمع
يف ) هـ501ت(املتقدمون، واملتأّمل يف كتب تنقية اللغة قدميا  جيد شيئا من ذلك، فقد خّصها ابن مكي الصقّلي

ا فتومهوه باب ما جاء مجع"و" باب غلطهم يف اجلموع: "بثالثة أبواب" تثقيف اللسان وتلقيح اجلِنان"مؤلّفه 

.4عريب ،مصر ،صحممد علي النجار ،لغويات ،نشر مجاعة األزهر للنشر والرتمجة والتأليف ،مطابع دار الكتاب ال1
.15، القاهرة، ص2009، 1حممد أيب الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب، ط: احلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص، حتـ2
.16- 15املصدر نفسه ،ص3
، بريوت، 2007، 2، عامل الكتب، ط)أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(حامت صاحل الضامن، : ابن احلنبلي، سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ، حتـ4

.43ص
لكتب، ، عامل ا)أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(حامت صاحل الضامن، : علي بن بايل القسطنطيين، خري الكالم يف التقّصي عن أغالط العوام ، حتـ5
.43، بريوت، ص2007، 2ط
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" ُدرّة الغّواص يف أوهام اخلواص"يف ) هـ516ت(وقد أشار احلريري .1"باب ما مجعوه مما ال جيوز مجعه" ، و"مفردا
فيخطئون فيه؛ ألّن "، "أراض"إىل غلط بعضهم يف اجلمع وضرب على ذلك بأمثلة كثرية منها مجع أرض على

أَرضون بفتح الراء، وذلك أّن اهلاء : أن يقال يف مجعهااألرض ثالثية، والثالثي ال ُجيمع على أفاعل والصواب 
ا، وألجل تقدير هذه اهلاء ُمجعت بالواو والنون على وجه  مقّدرة يف أرض، فكان أصلها أَْرَضة وإن مل يُنطق 

ِعزون، وفُتحت الراُء يف اجلمع؛ : عضون، ويف مجع ِعزَة: التعويض هلا عّما ُحذف منها كما قيل يف مجع ِعَضة
ويقولون يف : "ومل يكتف بذكر هذا اخلطأ وإمنا أردف خطأ آخر، نصه.2"ُتؤذن الفتحة بأّن أصل مجعها أرَضاتل

".أفمام"مجع فم 
يُقولون بأفواههم ما ليس يف : "أفواه، كما قال سبحانه: وهو من أوضح األوهام، والصواب أن يقال

م فحذفت اهلاء ختفيفا لشبهها حبروف اللني؛ فبقى االسم ، وذلك أّن األصل يف فم فـَْوٌه على وزن َسْوط،3"قلو
على حرفني، الثاين منهما حرف لني، فلم يروا إيقاَع اإلعراب عليه لئال تـَثْـُقل اللفظة، ومل يروا حذفه لئال ُجيْحُفوا 

: واو قوهلمال" فم"فم، ألّن خمرجهما من الشفة، والدليل على أن األصل يف : به، فأبدلوا من الواو ميما، فقالوا
. 4"تفّوهت بكذا، ورجل أفوه، ومل يقولوا تفّممت وال رجل أفمّ 

حبر العوام فيما : "هو اآلخر إىل اخلطأ الذي يقع يف اجلمع يف مؤلَّفه) هـ971ت(وأشار ابن احلنبلي 
أليدي يف األيادي يف النعم، وا-أي مجع- قّبلنا أياديكم، مع اشتهار: من ذلك قوهلم: "، وذكر"أصاب فيه العوام

خري الكالم يف التقّصي عن "كتابه : يف) هـ992ت (ونّبه علّي بن بايل القسطنطيين .5"اجلوارح املخصوصة 
وهكذا يتبني 106"ِفراء: ، وصوابه"أفرية": "فـَْرو"ويقولون يف مجع :" إىل قضية اخلطأ يف اجلمع، فقال" أغالط العوام

، والصعوبة نفسها جندها عند الناطق بغري العربية "اجلمع"ع يتبني مدى الصعوبة اليت لقيها سلفنا عند تعاملهم م
ا للتخفيف من هذه ، وسيأيت بيان ذلك بعد احلديث عن األداة اإلجرائية اليت سنسيف العصر احلديث تعني 

.الظاهرة
:النظرية اللسانية-

اية القرن العشرين ومطلع  النظرية اللسانية بوصفها الدراسة العلمية واملوضوعية للسان قد شّكلت يف 
القرن الواحد والعشرين محولة وثقال معرفيا، جعلها تتبّوأ مركز اجلاذبية واالستقطاب يف كل البحوث اإلنسانية، 

ا تتكّفل مبهام بناء املناهج وتقدير احلصيلة العلمي ّ ة وتوليد طرائق يف االستخالص ملختلف احلقول ذلك أ

.156-154-150ابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، ص1
.47حممد أيب الفضل إبراهيم ، ص: احلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص، حتـ2
167:سورة آل عمران3
.61املصدر نفسه ،ص4
.25، القاهرة ، ص2011، 1بة الثقافة الدينية، طابن احلنبلي، حبر العوام فيما أصاب فيه العوام، مكت5
، عامل الكتب، )أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(حامت صاحل الضامن، : علي بن بايل القسطنطيين، خري الكالم يف التقّصي عن أغالط العوام ، حتـ6
.29، بريوت، ص2007، 2ط
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، ولقد أّسست لنا بالفعل مجلة من املقوالت النظرية والتطبيقية محلت على عاتقها أمر حتليل وتعليل 1املعرفية
. همة يف املنظومة املعرفية اآلنيةمالظاهرة األلسنية حتليال يضطلع مبكانة ورتبة 

طح التعليمية وخباصة تعليمية اللغات اليت ظلت وخباصة يف وتظهر هذه الشرعية أكثر وتطفو على س
البلدان النامية عامة والبلدان العربية على وجه التحديد قاصرة عن حتقيق املبتغى والطموح املنشود، وذلك ملشاكل 

يف املساحة املسموح هلا –ولذلك ما انفكت اللسانيات .جد جسيمة؛ اقتصادية وسياسية وثقافية وغري ذلك
ات اليت تعرض وبتبسط متثّلها لقضايا ومشاكل التعليمية فسعت جاهدة إىل تذليل العوائق والصع-حرك فيهاالت

وميكن تلّمس ذلك من خالل حقل من حقوهلا املعرفية وهو ). املتعّلم، املعّلم، املادة التعليمية(للمثلث التعليمي
.Linguistique Appliquéeاللسانيات التطبيقية 

:لتطبيقيةاللسانيات ا-
استنجاد عدد من -لعّل ما يشّكل نقطة حتّول يف املنجز العريب احلديث فيما له صلة بدراسة ظاهرة اخلطأ

حياول يف حبث مسألة التعليم وتعلم اللغات الذي اللغويني باللسانيات التطبيقية، ويدعى أيضا علم اللغة التطبيقي 
احملتوى الذي ينبغي تعليمه، وكيف نعّلم ونعاجل املشاكل التعليمية؟ ماذا نعّلم؟ أي : اإلجابة عن سؤالني مهّمني مها

ا هذا احملتوى والطرق الكفيلة لتحقيق ذلك .أي الكيفية والطريقة اليت ينبغي أن يدرس 
وعليه فهو يعّد حقال خصبا يعىن بامللكة ويهدف إىل حتقيق الكفاية التخاطبية للمتكلمني من خالل 

تعّلم اللغة "و"  التخطيط اللغوي"كّلم يف املواقف التخاطبية، ويعتمد يف حتقيق ذلك علىاإلقحام الفعلي للمت
فهو إذا علم قادر . 2، وحنو ذلك" الذكاء االصطناعي"، و"الرتمجة اآللية"، و"عالقة اللغة بالرتبية"، و"باحلاسوب

يف حقل تعليم اللغات سواء عند والسّيما . على تقدمي الرؤى واحللول للمشكالت ذات صلة بالتعليمية واللغة
ا .تلقني الطفل قوانني لغته اليت اكتسبها باألمومة أو عند تعليم اللغة لغري الّناطقني 

للمسار التارخيي هلذا احلقل يلفي حتورا يف معناه حيث كان مرتبطا يف اخلمسني - يف احلقيقة-واملتتبع 
والستني من القرن املاضي بالدراسات التقابلية لتحديد مواطن الصعوبة والسهولة، وعلى حتليل األخطاء لدعم أو 

ىل عرض احللول لبعض املشاكل اليت تواجه معّلم اللغة دحض ما تتوصل إليه الدراسة التقابلية، كما كان يهدف إ
ّمث توّسع معناه يف السبعني من القرن نفسه بعد صدور جملدات إدنربه وعقد مؤمترات بوزنان . بطريقته اخلاصة

.ية للدراسات التقابلية يف بولنداالدور 
لغوية، ولغة اإلشارات ،والتفاهم بني الطبيب فاهتم باإلضافة إىل تعلم اللغة بازدواجية اللغة، واالختبارات ال

يف حني قصرت املرحلة األوىل "ومريضه، والرتمجة، ولغة اإلعالنات، وغريها، وتبّني من خالل مساره التارخيي أنّه 
دف توجيه النصائح ملعلم اللغة بشكل مباشر أو غري مباشر، فقد استفادت  نفسها على التعامل اللغوي البحث 

.3"ثانية من مفاهيم علم االجتماع والفلسفة بشكل عام ومن التداولية بشكل خاصاملرحلة ال

.11،ص،تونس1997الكرمي بن عبد اهللا،ط،مؤسسة عبد عبد السالم مسدي ،مباحث تأسيسية يف اللسانيات 1
.15،لبنان ص1،2004حممد حممد يونس علي ،مدخل إىل اللسانيات ،دار الكتاب اجلديد ،ط: ينظر2
.144،سوريا ،ص2008جميد املاشطة ،شظايا لسانية ،دار السياب للطباعة والنشر ،ط: ينظر3
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Michaelماكارثيولعّل هذا التحّور واالستفادة من العلوم مها السببان الرئيسان اللذان جعال ميشيل 

McCarthyلتلك يعتقد أّن علماء اللغة التطبقيني هم العلماء الذين استطاعوا  التوصل بوعي إىل حلول
ومن ضمنها ارتكاب أبناء اللغة األم األخطاء اللغوية نفسها، وسبب الفشل يف املشكالت اليت هلا عالقة باللغة،
ويظهر ذلك طبعا من خالل نتائج االجتاهات اليت عرفها علم اللسانيات . 1تنمية املهارات اللغوية للمتعلمني

.باجتاه حتليل األخطاء إىل االجتاه التكامليالتطبيقية، بَْدًءا من االجتاه التقابلي مرورا 

:التقابلياالتجاه -
عرف حقل اللسانيات التطبيقية عدة اجتاهات محلت على عاتقها مهمة التخفيف من حّدة وطء اخلطأ 

ّلم اللغة يعّد أّول اجتاه يهتم فعليا مبعاجلة األخطاء اللغوية اليت حتدث أثناء تعاللغوي، فهناك االجتاه التقابلي الذي 
الثانية ،كإسقاط املتعلِّم قواعد اللغة األم على اللغة الثانية؛ تومها أن هناك اشرتاكا حنويا أو دالليا بني اللغات 

انطالقا من هذا ارتكز التحليل التقابلي .ضمن األسرة اللغوية الواحدة ، وعند البعض بني األسر اللغوية املختلفة
، ترى أّن احلاجز األساسي الذي حيول دون *يتني معرفيتني ؛السلوكية والُبنويةعلى فرضية تستمد جذورها من نظر 

اكتساب اللغة الثانية هو تدخل أنظمة اللغة األم يف أنظمة اللغة الثانية وأن دراسة كلتا اللغتني دراسة بنوية علمية، 
ؤ باملشكالت اللغوية اليت قد قد ينشأ عنها تصنيف للتقابالت اللغوية بينهما، فيتمكن اللغوي بذلك من التنب

.2تواجه متعلم أي من اللغتني
، وهو يقوم على الوصف،أّوهلاR.Whitmanوأهم إجراءات هذا املنهج أربعة كما ذكر ويتمان 

أن يعطي اللغوي وصفا وتصورا واضحا عن اللغة اهلدف واللغة األم، مستعينا يف حتقيق ذلك بأدوات النحو 
وهو اختيار اللغوي أو معّلم اللغة أشكاال معينة يف إحدى اللغتني ؛سواء أكانت االختيارالشكلي، وثانيها 

جزئيات لغوية أم قواعد رئيسية ،وذلك حىت يتسىن مقارنتها بنظائرها يف اللغة األخرى ،مع تأكد استحالة حصول 
.التقابل على كل جزء يف اللغتني

لنظامني اللغويني يتناسب مع النظام اآلخر قصد حتديد ذاته، وهو وضع خمطط ألحد االتقابلوثالثها 
للتنبؤ باألخطاء اللغوية أو الصعوبات بناء على اإلجراءات تصورورابعها وضع. عالقة كل من النظامني باآلخر

السابقة ،وميكن التوصل إىل هذا التنبؤ بوضع تدرج هرمي للصعوبات أو تطبيق النظرية النفسية واللغوية تطبيقا 
4:وعموما اللسانيات التقابلية ترى أّن معاجلة اخلطأ يقتضي املرور بأربع مراحل.3ياذات

لس األعلى للثقافة ،ط: ي،ترينظر ميشيل ماكارثي ،قضايا يف علم اللغة التطبيق1 .19،القاهرة ص2005عبد اجلواد توفيق حممود ،ا
فال ندري كيف ذهب االستعمال النقدي العام " يقول يف هذا الشأن. يرى عبد امللك مرتاض أّن النطق الصحيح للكلمة هو بنوي وليس بنيويا*

لبأس يف الذي ال مربر له، إال أن يكون اإلصرار على إفساد العربية وفأسها بالفأس واالستمتاع بإصابتها با) البنيوية(املعاصر إىل هذا اخلطأ الفاحش 
.191، ص2002يف نظرية النقد، دار هومة، اجلزائر، ". الرأس

.183-182،بريوت ص1994عبده الراجحي وعلي أمحد شعبان ،دار النهضة العربية ،ط: ينظر دوجالس براون  ،أسس تعّلم اللغة وتعليمها ،تر2
.183-182- ينظر املصدر نفسه، ص3
.142-141التطبيقية ، دار هومه اجلزائر ،صصاحل بلعيد ،دروس يف اللسانياتينظر 4
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وفيها يتّم تشخيص األخطاء مثّ مجعها وإعدادها يف قوالب استعدادا لعملية :مرحلة التعّرف على الخطأ- 
.الوصف

وهي مرحلة تالية، حيث يتّم فيها التصنيف حسب املعايري املعّدة بإخضاع هذه :مرحلة وصف الخطأ-
.املرحلة لعملية التصنيف بعد الوصف

.يتّم فيها البحث يف األسباب اليت أّدت إىل الوقوع يف اخلطأ:مرحلة تفسير الخطأ-
.وضع تصور للتوّقع باألخطاء اللغوية أو الصعوبات :مرحلة التصور والتوّقع-

وبالرغم من أن التحليل التقابلي قد حظي باهتمام كبري يف الوسط املعريف نتيجة اإلسهامات الفعالة والوازنة 
وجون Wordhaugh،ّمث ردهوغ Robert Ladoوروبرت الدو Charles Friesاليت قّدمها كل من شارل فريز 

فإنّه عرف عّدة انتقادات ،من أّمهها اعتبار االجتاه التقابلي اللغَة األصلية املصدر الوحيد John W.Ollerأوللر 
للخطأ يف تعّلم اللغة الثانية ،أي إن الدراسة املقارنة تتنّبأ باألخطاء اليت قد يرتكبها متعّلم اللغة اهلدف عرب تدّخل 

وعلم اللغة البنوي ،من دون تفعيل لنتائج املدرسة التحويلية ،باإلضافة إىل ارتباطه بعلم النفس السلوكي 1اللغة األم
أن تعرّج بالبحث اللساين من منهج يتوّخى معطيات علم النفس السلوكي إىل منهج «التوليدية اليت استطاعت 

عقلي ّمهه إزاحة النقاب عن القدرة الكامنة وراء الفعل اللساين، والسعي من أجل تعليله وتفسريه بدال من وصفه
.2»وصفا شكلّيا

Jack Richardsومن أهم مؤسسيه جاك ريتشاردز وهناك اجتاه ثان مهم وهو اجتاه حتليل األخطاء،
.، وأعتقد أّن هذا االجتاه هو أهم اجتاه استطاع أن يصّنف لنا األخطاء اللغوية اليت يقع فيها الناطق بغري لغة األم

:اتجاه تحليل األخطاء-
املشار إليها يف االجتاه التقابلي إىل ظهور اجتاه ثان يدعى اجتاه حتليل األخطاء ،أّكد أّدت تلك االنتقادات 

أصحابه أن بعض األخطاء اللغوية فقط يرجع إىل تأثري اللغة األم يف تعّلم اللغة الثانية ممّا أّدى إىل تقليل األمهية 
ع فيه املتعّلم من أخطاء لغوية ، ومن هنا جاء الرتكيز  املوكلة للغة األم وتأثريها يف تعّلم اللغة الثانية وتفسري ما يق

. العملية التعليمية على ما يتم تعّلمه من اللغة الثانية، وأثر ذلك يف ما يتّم تعّلمه الحقايف
وانبىن على ذلك أّن متعّلم اللغة الثانية البد أن ميّر مبراحل متتابعة ،كما ميّر بذلك الطفل الذي يكتسب 

وأّن كال من تلك املراحل ميكن اعتبارها مرحلة مستقلة، يّتبع املتعّلم خالهلا قواعد لغوية معينة من صنعه لغته األم ،
هو نفسه اعتمادا على قدرته الفطرية وتفاعلها مع حميطه؛ لذلك إن ما نعّده أخطاء مقارنة باللغة الصحيحة ما هو 

ا أيضاإال مظاهر لكل من تلك املراحل، حبيث ال ميكن جتنبها بل .3ّمت التأكيد على أنّه ميكن التنّبؤ 

.141،لندن ،ص1،2008جميد املاشطة ،شظايا لسانية ،دار السياب ،ط1
.119، اجلزائر، ص1999أمحد حساين ،مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط2
حممود : ابلي، حبث من سلسلة حبوث التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تعريبينظر جاك ريتشاردز، اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد على االجتاه التق3

123، اململكة العربية السعودية ، ص1982-1إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، مطابع جامعة امللك سعود، ط
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ا أو ما يسمى باللغة الوسيط سواء أكان الطفل يكتسبها  وهكذا بدأ االهتمام ينصب على اللغة الواحدة ذا
لغة أصلية، أم كان املتعلم يتعلمها لغة أجنبية، ومت وسم تلك األخطاء مبيسمني؛ أخطاء يف داخل اللغة وأخطاء 

مثل املبالغة يف التعميم والتطبيق الناقص ،س اخلصائص العامة لتعّلم القاعدةفاألخطاء الداخلية تعك.تطورية
واألخطاء التطورية تدل على حماولة املتعلم بناء افرتاضات حول اللغة من جتربته . للقواعد واجلهل بقيود القاعدة

ا يف قاعة الدرس أو الكتاب املقّرر، ويف ما يأيت دراسة تطبيقية ألخطاء اسم التفضيل للناطقني بغري احملدودة 
.العربية مث يتبع بدراسة تطبيقية أخرى ألخطاء اجلمع

:له تعريفان يف الدرس الصريف: اسم التفضيل-
هو اسم مشتق من مصدر الفعل للداللة على أّن شيئني اشرتكا يف صفة واحدة ّمث زاد :األّول

اشرتك كّل من زيد وعمرو يف الكرم، . زيد أكرم من عمرو: أحدمها عن اآلخر يف تلك الصفة، حنو
.غري أّن زيدا له مزيد كرم عن عمر

شيء آخر يف صفته، وعلى هذا ال وقد يؤتى به للداللة على أّن شيئا زاد يف صفة نفسه عن :الثاني
واملراد أّن . العسل أحلى من اخلّل، والصيف أحّر من الشتاء: يكون بينهما وصف مشرتك، حنو

.العسل زائد يف حالوته على اخلّل يف محوضته، والصيف زائد يف حرارته عن الشتاء يف برودته
:شروط صياغة اسم التفضيل- 
:وذلك إذا استوىف الشروط الثمانية اآلتية) أفعل(على وزن من الفعل الثالثياسم التفضيلُيصاغ

، أو "أكثر تدحرجا من"بل نقول " دحرج"فال جيوز الصياغة من فعل رباعي كـ(أن يكون الفعل ثالثًيا .1
."أدحرج من"وال جيوز القول " أسرع تدحرجا من"

ا"كفعل ناقصفال جيوز الصياغة من(أن يكون تاًما .2 ."كان وأخوا
" حممد ال يسرع كأمحد: "فال جيوز أن نصوغ اسم التفضيل من فعل منفي ففي مجلة(أن يكون مثبًتا .3

).حممد أكثر متهال من أمحد: "ل مناسب فنقولتصاغ على وزن اسم التفضيل باستخدام اسم تفضي
)ال يتصرف كنعم وبئس وحبذافعًال جامًداأي أن ال يكون(أن يكون متصرفًا .4
خلقية مثل الدعج وهو صغر املساحة البيضاء يف ال يكون داال على عيب خلقي أو لون أو زينةأ..5

.العني
" أمحر محراء"الذي مؤنثه فعالء ك) أفعل(أن يكون مبنًيا للمعلوم وليست الصفة منه على وزن .6

سيارة حممد أكثر أو أشد "بل نقول " سيارة حممد أمحر من سيارة علي"فال نقول " أسود سوداء"و
."محرة من سيارة علي
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أي أن يكون من األفعال اليت تقبل مفاضلة بعضها على بعض فهناك (للتفاوت أن يكون قابال .7
فال " فالن أموت من فالن"أو " فالن أغرق من فالن"أفعال ال تقبل التفاوت كغرق ومات فال نقول 

.ميكننا التفاضل فيها
ى يصاغ اسم التفضيل من الفعل إذا مل يستوف الشروط السابقة كلها بذكر مصدره منصوبا عل.8

ها: مثل) أفعل(التمييز بعد اسم على وزن  1.أشد، أعظم، أكثر و ما شا

:كيفية صياغة اسم التفضيل-
 كالكما ذكي لكن جارك أَذكى منك وأَعلم: مثل"أَفعل " يصاغ على وزن.
اسم التفضيل ال يأيت على واحدة يف مطابقته ملوصوفه، وأحواله ثالثة:
الطالب أكثر : والتذكري والتنكري حني يقارن باملفضل عليه جمرورًا مبن مثلُيالزم حالة واحدة هي اإلفراد .1

.الطالبات أسرع كاتبات: من الطالبات، أو يضاف إليه منكرًا مثل
أم أضيف إىل معرفة ومل يقصد التفضيل ) ال(يطابق موصوفه إن مل يقارن باملفضل عليه سواء أُعّرف ب .2

.جنح الدارسون األقدرون: مثل
2.أفاضلهم= الطالب أفضل الفتيان : ضيف إىل معرفة وقصد التفضيل جازت املطابقة وعدمها مثلإذا أُ .3

:أخطاء الجهل بقيود القاعدة-1
تقع عقب تطبيق غري سليم للقاعدة ،باستخدام بعض القواعد يف سياقات ال تتوافق والوظيفة املسندة 

هذه األخطاء أنواعا من التعميم؛ ألّن املتعّلم يستخدم قاعدة إليها، أو ما يسّمى بالقياس اخلاطئ، وميكن أن تعّد 
:، ومن أمثلة هذا القسم اآليت3تعلمها سابقا يف موقف جديد ال يناسبها

، يستعملها الكثري من املتعّلمني وهي "واألنسب من ذلك" "واألفضل من ذلك" "واألدهى من ذلك"- 
، قال ابن مالك "منْ "إذا كان معرّفا ال تصحبه جلهلهم بقيد القاعدة، ذلك أّن أفعل التفضيل خطأ

:يف ألفيته
وأفعل التفضيِل ِصْلُه أبَدا    تقديرًا أو لفظًا ِمبِْن إْن ُجرِّدا

:ال خيلو أفعل التفضيل عن أحد ثالثة أحوال: يشرح ابن عقيل البيت بقوله
أن يكون جمّردا:األّول.
أن يكون مضافا:الثاني.
لف والالمأن يكون باأل:الثالث.

1)https://ar.wikipedia.org/wiki/التفضيل _اسم(

2)https://ar.wikipedia.org/wiki/التفضيل _اسم(
.123ينظر املصدر نفسه ، ص3



11

زيد أفضل : لفظا أو تقديرا، جارّة للمفضل عليه، حنو" منْ "فإن كان جمّردا فالبد أن يتصل به 
وجمرورها للداللة عليها، كقوله " من"من عمرو، ومررت برجل أفضَل من عمرو، وقد حتذف 

.؛ أي وأعز منك نفرا1"أنا أكثُر منك ماال وأعزُّ نـََفرًا:" تعاىل
زيد األفضل :" ، فال نقول"من"أو مضافا ال يصحب " أل"أفعل التفضيل إذا كان بـ وفهم من كالمه أنّ 

خطأ ألّن أفعل " واألدهى من ذلك"من هنا يتبّني أّن عبارة . 2"زيد أفضل الناس من عمرو"، وال "من عمرو
".من"ال تلحقه " أل"التفضيل إذا دخلت عليه 

يء أفعل التفضيل من غري الثالثي ، مرفوض"هذا العامل أتقن من صديقه يف العمل"-  االستعمال 
من شروط صوغ أفعل التفضيل أن . هذا العامل أشّد إتقانا من صديقه يف العمل: مباشرة، الفصيح
يء أفعل التفضيل من غري "هو أشبههم يب: "ومنه أيضا. ال يكون رباعيا ، االستعمال خطأ 

، "هذا الطريق أظلم من باقي الطرق: ومثله. هو أكثرهم شبها يب: الثالثي مباشرة، والفصيح
يء أفعل التفضيل من غري الثالثي مباشرة الفصيح هذا الطريق أشّد إظالما : االستعمال مرفوض 

.من باقي الطرق
، االستعمال مرفوض لعدم مطابقة املضاف إليه للموصوف بأفعل "القرنان األّول والثاين أفضل قرنٍ "- 

إذا كان اسم التفضيل مضافا إىل نكرة جيب . ان األّول والثاين أفضل قرننيالقرن: التفضيل، الصواب
.إفراده وتذكريه، وجيب مطابقة ما أضيف إليه للمفّضل يف العدد والنوع

، خطأ االستعمال الشتقاق أفعل التفضيل مباشرة من "هذا أسود من ذاك"، "فالن أمحر من فالن"- 
محاريّة من فالن، هذا أشّد سوادا من ذاك؛ فاملشهور أّن فالن أكثر : االسم اجلامد، الصواب

.التفضيل من االسم اجلامد يكون باستخدام الواسطة واملصدر الصناعي
يء أفعل التفضيل من فعل مبين "فالن أزهى من الطاووس يف مشيته"-  ، االستعمال مرفوض؛ 

.للمجهول
يء أفعل ال"حممد أسّن من علي"-  : تفضيل من غري الثالثي مباشرة الفصيح، مرفوض االستعمال؛ 

.حممد أكرب سّنا من عليّ 
ذا تأّكد أّن عددا من املتعّلمني يتعّلمون القاعدة بإطالقها دون احلرص على القيود اليت وضعها العلماء  و

.هلا، فوقعوا كما الحظنا يف احملظور نتيجة تفريط أو إفراط يف جنب القاعدة 
:تعميمأخطاء المبالغة في ال-2

حتدث نتيجة استعمال القواعد  السابقة يف مواقف جديدة، واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت اليت يأيت 
فيها املتعّلم ببنية خاطئة على أساس جتربته مع أبنية أخرى يف اللغة املدروسة وتتضمن هذه األخطاء يف العادة 

.34:سورة الكهف، اآلية1
.130-3/129،القاهرة،2009طدار الطالئع،حممد حمي الدين عبد احلميد،:ابن عقيل، شرحه على األلفية،حتـ2
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وكثريا ما يقع املتعلمون يف 1ولة لتخفيف العبء عن النفساإلتيان ببنية خاطئة بدال من بنيتني منتظمتني يف حما
:مثل هذه األخطاء واألمثلة على ذلك كثرية نذكر منها

. اختذ مسارا أكثر إثارةً : ، االستعمال مرفوض جلّر ما حّقه النصب، الصواب"اختذ مسارا أكثر إثارةٍ "- 
وقد يكون متييزا منصوبا وهو هنا االسم الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون مضافا إليه،: القاعدة

. اختذ مسارا كثرت إثارتُه: متييز نسبة، حيث إنّه فاعل يف املعىن ألفعل التفضيل، والتقدير
وهو "  على"بـ " أحب"، االستعمال خطأ لتعدية أفعل التفضيل "هذه الصورة أحّب علّي من تلك"- 

قال ربِّ : "تلك، كما يف قوله تعاىلهذه الصورة أحّب إّيل من : غري مسموع عن العرب، الفصيح
.2"الّسجُن أحبُّ إيلَّ ممَّا َيْدعونين إليه

أصبح األمر : ، االستعمال مرفوض حلذف املفّضل عليه الفصيح"أصبح األمر أصلح من ذي قبل"- 
.أصلح مما كان عليه من قبل، يستقيم املعىن بذكر املفّضل عليه

الوضع الراهُن أكثَر : ستعمال جلر ما حّقه النصب الفصيح، مرفوض اال"الوضع الراهن أكثر خطورةٍ "- 
خطورًة، فاالسم الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون مضافا إليه وقد يكون متييزا منصوبا، وهو هنا 

.كثرت خطورة الوضع الراهن: متييز نسبة، حيث إنّه فاعل يف املعىن ألفعل التفضيل، والتقدير
: ، مرفوض االستعمال جلّر ما حّقه النصب الفصيح"ورة أكثر عدالةٍ أخذنا حقنا بص: "ومثله أيضا- 

، فاالسم الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون مضافا إليه وقد يكون "أخذنا حقنا بصورة أكثر عدالةً "
بصورة كثرت : متييزا منصوبا، وهو هنا متييز نسبة، حيث إنّه فاعل يف املعىن ألفعل التفضيل، والتقدير

.عدالتها
:أخطاء التطبيق الناقص للقواعد-3

ميكننا أن نالحظ بسبب التطبيق الناقص للقواعد حدوث تراكيب ميثل اخلطأ فيها درجة تطور القواعد 
وميكن تصنيف بعض أخطاء هذا النوع ضمن األخطاء بدافع االتصال اللغوي على . املطلوبة ألداء مجل صحيحة

:سم، ومن أمثلة هذا الق3حساب الصحة اللغوية
يء أفعل التفضيل من الفعل الذي يأيت الوصف منه "فالن أمحق من أخيه"-  ، االستعمال مرفوض 

اشرتط مجهور النحويني عند صياغة أفعل . فالن أشّد محقا من أخيه: على أفعل فعالء، الفصيح
.وبكاأللوان والعي" فعالء"التفضيل أال تكون الصفة املشبهة منه على وزن أفْـَعل الذي مؤنثه 

حممود : وث التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تعريبينظر جاك ريتشاردز، اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد على االجتاه التقابلي، حبث من سلسلة حب1
.119إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، ص

.33: سورة يوسف، اآلية2
حممود : يبينظر جاك ريتشاردز، اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد على االجتاه التقابلي، حبث من سلسلة حبوث التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تعر 3

.125إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، ص
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ا شاذة يف لغة العرب، الفصيح"إنّه أخري رجال أسرته"-  ّ إنّه خُري رجال أسرته، : ، العبارة مرفوضة؛ أل
.1"أولئَك هم خُري الَربِيَّةِ : "لقوله تعاىل

يء أفعل التفضيل من الفعل الذي يأيت الوصف منه على "هو أرعن من أخيه"-  ، االستعمال خطأ 
أشدُّ رعونة من أخيه، اشرتط مجهور النحويني عند صياغة أفعل التفضيل هو : أفعل فعالء، الفصيح

كاأللوان والعيوب، حىت ال " فعالء"الذي مؤنثه " أفعل"أال تكون الصفة املشبهة منه على وزن 
.يلتبس أفعل التفضيل بالصفة املشبهة

:أخطاء االفتراضات الخاطئة-4
، وهذا النوع من األخطاء موجود يف الرتاث العريب، 2دفحتدث نتيجة فهم خاطئ ألسس وقواعد اللغة اهل

يعرفوا أّن دون أن ظنا أن القاعدة بال قيد عندهمتأثرا باحلجازيني" ليس"عمل " ما"نذكر إعمال بعض التميميني 
عمل" ما"كالذي فـََعَله الفرزدق من إعمال .من شرط النصب يف لغة أهل احلجاز بقاء الرتتيب بني االسم واخلرب

3:ليس مع تقّدم خربها على امسها يف قوله

فأصبحوا قد أعاَد اهللاُ نعمتَـُهْم    إذ ُهْم قريش ،وإذ ما ِمثَلُهم َبَشرُ 
م "بشر"ورفع " مثَلهم"بنصب  ّ ، فهذا غلط منه سببه أنّه متيمي وأراد أن يتكّلم بلغة أهل احلجاز، فظّن أ

ومن أمثلة . 4ينصبون اخلرب مقّدما ومؤّخرا، ومل يعرف أّن من شرط النصب عندهم بقاء الرتتيب بني االسم واخلرب
:هذا النوع يف الدرس التعليمي احلديث

، مرفوض االستعمال؛ ألّن هذا األسلوب مل يرد عن العرب برفع "َم منه كاتباً حممد خطيٌب أعظ"- 
حممٌد خطيًبا أعظّم منه كاتًبا بنصب : ، الفصيح"أعظم"الوصف خطيب ونصب اسم التفضيل 

أّن حممدا يف حال كونه خطيبا : الوصف على احلالية، ورفع اسم التفضيل على أنّه خرب، واملعىن
.ه كاتباأعظم منه يف حال كون

، مرفوض االستعمال عند البعض، لتذكري اسم التفضيل والصواب "اخرتنا من الكلمات أفصحهن"- 
".اخرتنا من الكلمات فصحاهنّ "تأنيثه، 

، رفض بعض اللغويني هذا االستعمال؛ كون أفعل التفضيل ال يضاف إال إىل "حممد أفضل أصدقائه"- 
.حممد األفضل بني أصدقائه: يحما هو داخل فيه ومنزل منزلة اجلزء منه فالفص

:دراسة تطبيقة ألخطاء الجمع في العربية-

.07:سورة البّينة، اآلية1
حممود : ى االجتاه التقابلي، حبث من سلسلة حبوث التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تعريبينظر جاك ريتشاردز، اجتاه يف حتليل األخطاء ال يعتمد عل2

.126إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، ص
حممد :وينظر أبو البقاء العكربي املسائل الُعكربيات يف اللغة والنحو والقراءات ،حتـ. 219هـ ،القاهرة ،ص1354الصاوي ،ط: الفرزدق ،ديوانه ،حتـ3

.81،دمشق ،ص2008أديب عبد الواحد مجران ،منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ،ط
وينظر أبو البقاء العكربي املسائل الُعكربيات يف اللغة والنحو . 1/248ار إحياء الكتب العربية ،الصبان ،حاشية الصبان على شرح األمشوين ،د4

.81والقراءات ،ص
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:أخطاء الجهل بقيود القاعدة-1
تقع كما أشرنا آنفا عقب تطبيق غري سليم للقاعدة ،باستخدام بعض القواعد يف سياقات ال تتوافق 

ألّن املتعّلم يستخدم قاعدة تعلمها سابقا والوظيفة املسندة إليها، وميكن أن تعّد هذه األخطاء أنواعا من التعميم؛ 
:يف موقف جديد ال يناسبها، ومن أمثلة هذا القسم اآليت

مجع مدير على مدراء، يكثر هذا اخلطأ على ألسنة الناطقني سواء بالعربية أم بغريها جلهلهم بقيد - 
ة الرفع، فكلمة مديرين يف حاليت النصب واجلر، ومديرون يف حال: القاعدة، والصواب أن جيمع على 

، ومعلوم أن اسم الفاعل من الرباعي يصاغ دائما على "أدار"مدير مشتقة من مصدر الفعل الرباعي 
أّن حرف العّلة الياء حتّرك واحلرف : بضم فسكون فكسر، والقاعدة الصرفية يف هذا" ُمْفِعل"وزن 

ف العّلة إىل الساكن ُمْدِير مث نُقلت حركة حر : الذي قبله صحيح ساكن؛ أي إّن أصل الكلمة
ُمِدير بضم امليم وَكْسر الدال، وهذه : الصحيح قبلها؛ أي إىل الدال، فأصبحت الكلمة هكذا

الظاهرة الصوتية أطلق عليها علماء الصرف مصطلح اإلعالل بالنقل، وقد أشار إليها ابن مالك يف 
:ألفيته، قال

1ٍن آٍت َعْيَن ِفْعٍل كأِبنْ ِلَساِكٍن َصحَّ انـُْقِل التَّْحريَك ِمْن    ِذي لِي

إذا كان عني الفعل ياًء، أو واوا متحركة، وكان ما قبلها ساكنا : "قال ابن عقيل يف شرحه على األلفية
بكسر –يـَْبِني ويـَْقُوم : يَبني ويُقوم، األصل: صحيحا، وجب نقل حركة العني إىل الساكن قبلها، حنو

" أِبنْ "اكن قبلهما، وهو الباء والقاف وكذلك تفعل يف فنقلت حركتهما إىل الس- الياء وضّم الواو
، وَعَوق: فإن كان الساكن غري صحيح، مل تنقل احلركة، حنو . 2"بايَع، وبنيَّ

وقيد القاعدة أّن ما جيمع على فعالء شرطه أن يكون صفة ملذكر عاقل صحيح الالم غري مضاعفة 
كرمي كرماء، ولئيم لؤماء، وهذا غري : ّية، مثلمبعىن فاعل الذي يدّل على سج" فعيل"وتدّل على وزن 

، وإّمنا جيمع مجع املذكر "فعالء"ال جيمع على " مفعل"متوفر يف مدير، وبناء على ذلك تقّرر أنّ 
.مديرون يف حالة الرفع ومديرين يف حاليت النصب واجلر: السامل، فنقول فيه

مجع كثري من األمساء املذكرة من مصادر ومن األخطاء اليت يشرتك فيها الناطقون بالعربية وبغريها- 
: خالفات ويف مجع قرار: بيانات، ويف مجع خالف: وغريها باأللف والتاء، فيقولون يف مجع البيان

جوازات وهذا من اخلطأ؛ ألّن املفردات اليت جتمع هذا اجلمع معروفة : قرارات، ويف مجع جواز السفر
:مسع من العرب، وقد مجعها بعضهم بقولهومقّيدة، وال جتوز الزيادة عليها إال ما 

وقسه في ذي التا ونحو ذكرى      ودرهــــــم مصغرا وصحرا
وزينب ووصف غير العاقـــــــــــــل     وغير ذا مسلــــــــم للناقل

.4/172، القاهرة،2009طدار الطالئع،حممد حمي الدين عبد احلميد،:ابن عقيل، شرحه على األلفية،حتـ1
.4/173املصدر السابق، 2
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ذو التاء، يعين تاء التأنيث كغرفة وغرفات، وصالة وصلوات، وكاتبة وكاتبات وفاطمة : فاألّول
ما كان آخره ألف التأنيث املقصورة، حنو :والثانيوفاطمات، ولو كان مذكرا كطلحة وطلحات، 

االسم إذا صّغر وكان ملذكر مما ال :والثالثذكرى وذكريات، وبشرى وبشريات، وحبلى وحبليات، 
ألف التأنيث املمودة كحمراء ومحراوات، :والرابعكدريهم ودريهمات، وُغَزيِّل وُغَزيَِّالت، يَعِقل  

كل اسٍم علم مؤنث وإن مل تكن فيه التاء كزينب وزينبات، وهند :الخامسوصفراء وصفراوات، 
أيَّاٍم أذُْكُروا اهللا يف"، "احلجُّ أشهٌر معلومات: "وصف غري العاقل، كقوله تعاىل:السادسوهندات، 
، فإّن معلومات مجع معلوم، ومعدودات مجع معدود، هذه ستة يقاس فيها اجلمع باأللف "معدوداتٍ 

. 1والتاء، وقد مسع من العرب مجع احلمام على محامات، ومجع السرادق على سرادقات
مجع وعليه سبب اخلطأ يف مجع البيان بيانات، ويف مجع خالف خالفات، ويف مجع قرار قرارات، ويف 

جواز السفر جوازات هو اجلهل بقيد القاعدة، وبناء على ذلك فإنّه يستغىن جبمع مقّرر عن مجع قرار 
فيقال املقررات وهو داخل يف القسم السادس مما تقّدم، وأّما البيان فيجمع على أبينة؛ ألّن فعاال 

ته قلنا خالف كثري، أّما جيمع على أفعلة، وأما اخلالف فهو مصدر ال حاجة إىل مجعه، فإذا أردنا كثر 
.جواز السفر فيجمع على أجوزة، وكل اسم يراد مجعه ينظر يف قواعد مجوع التكسري وجيرى عليها

مجع أبله على بـَُلَهاء، على حني القاعدة الصرفية تقضي : جاء على لسان بعض الناطقني بغري العربية- 
ُصمٌّ : "ر، وأبكم وبُْكم ويف القرآن الكرميأمحر ومحُْ : مجع تكسري، مثل" فـُْعل"جبمع أَْفعل الصفة على 

وسبب اخلطأ اجلهل بقيد ". بـُْلهٌ : "، وعلى هذا مجع أبله على بلهاء يعّد خطأ، الصواب"بُْكٌم ُعْميٌ 
فيما رواه العلماء من " بُلهاء"القاعدة، فاجلمع فُعالء مل يّطرد إال يف وزن َفعيل بشروط  كما مل يرد 

. 2شواذ هذا اجلمع
ُجوالقات، فيخطئون فيه؛ ألن القياس املطّرد أّال جتمع أمساُء اجلنس املذّكر : ولون يف مجع ُجوالقويق- 

وإّمنا أشّذت العرب عن هذا القياس أمساء مجعتها باأللف - وهذا قيد مغفول عنه - باأللف والتاء
رمضان، محّام، وخيال، وجواب، وسجّل، ومقام، و : والتاء تعويضا ألكثرها عن تكسريه، حنو

وغري ذلك ممّا شّذ عن األصول وهلذا عيب على أيب الطيب املتنيب مجعه بوقًا على بوقات ...وشعبان
:يف قوله

3فإْن يُك بعُض النَّاس سيًفا لدولة   ففي الّناس بُوقاٌت لها وطُبول

لق كما َجواليق وَجوا"- بضم اجليم وال يفتح يف الواحد، إّمنا يفتح يف اجلمع–وعليه فجمع ُجوالق 
َحالحل بالفتح، : وهو الشاب احلسن َغرانق بالفتح، ويف ُحالحل وهو السّيد الوقور-قالوا يف ُغرانق 

. 1َعراعر بالفتح: ويف ُعراعر وهو رئيس القوم

.110-109، الرباط، ص1984، 2يل، تقومي اللسانني، مكتبة املعارف، طحممد تقي الدين اهلال: ينظر1
.61، القاهرة، ص1993، 2أمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني، عامل الكتب، ط: ينظر2
.108: 3، 1936املتنيب، الديوان، مطبعة مصطفى البايب احلليب، 3
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يفّرق علماء الصرف بني املّد الزائد؛ وهذا يبدل مهزة يف اجلمع مثل صحيفة وصحائف  واملّد - 
ولكن مسع يف اللسان العريب احلديث سواء من . مثل معيشة ومعايشاألصلي؛ وهذا يظّل دون تبديل

وأّن الياء " مضيق"وواضح أّن املفرد ". منطقة املضائق"الناطقني بالعربية أم بغريها قول بعضهم 
مصيف، : ومثل مضيق كلمات. أصلية، ولذا جيب أن تبقى كما هي دون إبدال؛ أي مضايق

.2مصايف، ومصاير، ومكايد: علىومصري، ومكيدة، اليت جيب أن جتمع
ذا تأّكد أّن عددا من املتعّلمني يتعّلمون القاعدة بإطالقها دون احلرص على القيود اليت وضعها العلماء  و

.هلا 

:أخطاء المبالغة في التعميم-2
اليت يأيت حتدث نتيجة استعمال القواعد السابقة يف مواقف جديدة، واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت 

فيها املتعّلم ببنية خاطئة على أساس جتربته مع أبنية أخرى يف اللغة املدروسة وتتضمن هذه األخطاء يف العادة 
اإلتيان ببنية خاطئة بدال من بنيتني منتظمتني يف حماولة لتخفيف العبء عن النفس وكثريا ما يقع املتعلمون يف مثل 

:ذكر منهاهذه األخطاء واألمثلة على ذلك كثرية ن
هو أن : تنصت إىل إذاعة أو إىل طالب أو مثقف فتلتقط أذنك كلمة بدائل مجعا لبديل، والصواب- 

على أبدال؛ ألّن فعائل مقيس يف كل رباعي - العوض: جيمع البديل وكذا البدل؛ واملعىن واحد، وهو
ياء وقد ذكر ذلك ابن اسم أو صفة مؤنثة تأنيثا لفظيا أو معنويا ثالثه مدة، ألفا كانت أو واوا أو 

:مالك يف ألفيته
َهُه ذا تَاء أْو ُمَزاَلهْ  3وبفعائَل اْجَمْعن فَعالة     وِشبـْ

بفتح الفاء، مشتملني على ) فعيل وفعول: (وزنيني مها" فعالة"ذا تاء ثابتة، ويقصد بشبهه : يقصد
: أو جمردين منهالطيفة ولطائف، وظريفة وظرائف، وصحيفة وصحائف، وحلوبة وحالئب، : التاء كـ

؛  ألن بديل ليست امسا مؤنثا تأنيثا لفظيا "بديل"عجوز وعجائز، وهذه الشروط ال تتوافر يف : حنو
أو معنويا، فاللفظي كسحابة بالتاء وجيمع على سحائب، واملعنوي كعجوز، فال مسوغ جلمع بديل 

.   4"مع أبدالبدل الشيء وبدله وبديله اخللف منه، واجل:" على بدائل، قال ابن منظور
ووزن أجد أفْـُعل،  . َأْجٍد يف قليل العدد، وِجَداٌء يف كثريه: جديان، والصواب: يقولون يف مجع جْدي- 

َأْجُدٌي، استثقلت : كقولك أْكُلب يف مجع كلب يف قليل العدد، وكالب يف الكثري، واألصل يف َأْجدٍ 

2006، 2عبد العزيز مطر، دار املعارف، ط: ابن اجلوزي، تقومي اللسان، تح: وينظر. 156ة الغّواص يف أوهام اخلواص، احلريري، درّ : ينظر1
.91ص
.61أمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني، ص: ينظر2
.4/97ابن عقيل، شرحه على األلفية، 3
".بدل"مادة ابن منظور، لسان العرب، ط بوالق،4
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الكالم ياء ساكنة قبلها ضمة، وُحذفت الضمة على الياء فحذفت، وكسر ما قبل الياِء، إذ ليس يف 
ا وسكون التنوين أْظٍب، مجع ظْيب، وأيٍد مجع : وكذلك ما كان من هذا الباب، مثل. الياء لسكو

أْدٍل وأحٍق؛ ألّن األمساء ليس فيها ما آخره : يٍد، وكذلك ما آخره واوا، كَدْلو وحْقو، يقولون يف مجعه
ألفعال؛ ألن األمساء تتغري بالنسبة واإلضافة وغري ذلك، فإذا واو قبلها ضمة، وإّمنا يكون ذلك يف ا

واألصل . أّدى قياس إىل ذلك أُبدل من الواو ياء، ومن الضمة كسرة، فصار إىل باب ما آخره ياءٌ 
. 1أْدُلٌو، وَأْحُقوٌ : املرفوض

على بؤساء، " الفقري"ومن األخطاء اليت تلقاها الناطقون بغري العربية من أبناء العربية مجع بائس مبعىن - 
وهذا اخلطأ ال خيلو كتاب معاصر أو صحيفة من استعماله، وقد أخطأ الشاعر العريب املعاصر حافظ 

أن جيمع بائس مجع : املعروفة فالصواب" فكتور هيجو"عنوانا لرواية " البؤساء"إبراهيم حني وضع 
ضم الفاء وفتح العني وتشديدها؛ بـُؤَّس على وزن فـُعَّل ب"، ومجع تكسري "بائسون"مذّكر سامل هكذا 

؛ سواء أكانت عينها صحيحة أم معتلة، "فاعل أو فاعلة"ألنّه مقيس يف وصف صحيح الالم على 
:قال ابن مالك

2وفـُعٌَّل ِلَفاعٍل وَفاِعَلْه   وْصَفْين نحُو عاِذٍل وَعاِذَلهْ 

كرمي وكرماء، : ى السجّية، حنوفـَُعالء يطرد يف فعيل مبعىن فاعل ملا يدّل عل: وإّمنا هذا اجلمع؛ أي
وعليه سبب . وهو خيتلف عن املعىن الذي  يريده الناس اليوم) مبعىن الشجاع(وبئيس بالياء بؤساء 

إّن بائسا مبعىن فقري ال ) الفقري(على بائس ) الشجاع(بئيس : اخلطأ هو تعميم القاعدة اخلاصة بـ
تكسري على فـُعَّل، والذي جيمع على بؤساء جيمع على بؤساء، وإمنا جيمع مجع مذكر سامل أو مجع 

.بالياء مبعىن الشجاع" بئيس"هو 
): هـ189ت(، قال الكسائي 3دواِخن: خطأ بعض املتعلمني جبمع دَخان على أدخان، والصواب- 

، فإذا 4"يوَم تأِيت السماُء بُدخان ُمبني:"وتقول قد تأّذيت بالدُّخان بتخفيف اخلاء، قال اهللا تعاىل"
:رأيت دواخن احلّي، قال الكميت بن زيد األسدي: مجعت قلت

5َوَأْيساٍر إَذا األْبراُم َأْمَسْوا    ِلِغْشياِن الدََّواِخِن آِلِفيَنا

ِجنان، الواحدة جنٌَّة، وإّمنا تأيت األجّنة مجع َجنني  أو مجع : أِجّنة، وصوابه: ويقولون يف مجع جّنة- 
. ع اجلمع مقصور على السماع وال يقاس عليهجنان، على أساس مجع اجلمع، ومعلوم أّن مج

.151-150صابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان،1
.4/90، ابن عقيل، شرحه على األلفية2
.109ص، القاهرة، 2002، 2رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، ط: الكسائي، ما تلحن فيه العامة، تح3
.10:سورة الدخان4
.109: ئي، ما تلحن فيه العامة،الكسا5
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أواق على وزن أفعال، فيْغلطون فيه؛ ألّن ذلك مجع أْوق وهو الثّقل فأّما أوقّية : ويقولون يف مجع أوقية- 
وقد خّفف بعضهم فيها التشديد، . فتجمع على أواقّي بتشديد الياء، كما ُجتْمع أمنّية على أماينّ 

. 1صحار: يف صحاريأواٍق كما قيل يف ختف: فقال
م، والصواب: ويقولون-  م وشهوا ا مجع هًوى مقصور، : أهوية الناس خمتلفة؛ أي إرادا أهواؤهم؛ ألّ

أهوية الُبلدان خمتلفة، وأهواء : على حني أهوية مجع هواء الذي بني السماء واألرض، ممدود، يقال
. 2الناس خمتلفة

أرحاٌء وأقفاٌء، كما روى األصمعي أّن : والصواب فيهماأرحية وأقفية،: ويقولون يف مجع رًحا وقًفا- 
وإّمنا مجع رًحا وقًفا . أولئك قوٌم ُسِلَخت أقفاؤهم، وُدبَِغت جلودهم باللؤم: أعرابّيا ذّم قوما، فقال

ما ثالثيان، والثالثية على اختالف صيغها ُجتمع على أفعال ال على أفعَلة،  على أرحاء وأقفاء؛ أل
. 3قَباء وأقبية وغراب وأغربة وكساء وأكسية: لى اختالف فائه جيمع على أفعلة حنووإّمنا فعال ع

يُقولون بأفواههم ما ليس : "أفواه، كما قال سبحانه: ، والصواب أن يقال"أفمام"ويقولون يف مجع فم - 
م ، وذلك أّن األصل يف فم فـَْوٌه على وزن َسْوط، فحذفت اهلاء ختفيفا لشبهها حبروف4"يف قلو

اللني؛ فبقى االسم على حرفني، الثاين منهما حرف لني، فلم يروا إيقاَع اإلعراب عليه لئال تـَثْـُقل 
فم، ألّن خمرجهما من الشفة، : اللفظة، ومل يروا حذفه لئال ُجيْحُفوا به، فأبدلوا من الواو ميما، فقالوا

ه، ومل يقولوا تفّممت وال رجل تفّوهت بكذا، ورجل أفو : الواو قوهلم" فم"والدليل على أن األصل يف 
. 5أفمّ 

َجْلسات وَحْلقات وَمحْالت بتسكني عني الكلمة ، وقوهلم يف : قوهلم يف مجع َجْلسة وَحْلقة وَمحْلة- 
جَوالت ودَورات ونَوبات بتحريك عني الكلمة بالفتح، وهذا خمالف للقاعدة : مجع جْولة ودْورة ونْوبة

ا عند مجعها مجع مؤنث ساملا جيب " فـَْعلة"إنّه إذا كانت : الصرفية اليت تقول ّ صحيحة العني، فإ
معتلة العني فإنّه ميتنع حتريكها بالفتح " فـَْعلة"حتريك عني الكلمة بالفتح إتباعا لفائها، أّما إذا كانت 

، وقد تبّني لك بسبب املبالغة يف التعميم خمالفة االستعماالت السالفة الذكر للقاعدة، 6وتظل ساكنة
َجْلسة َجَلسات وَحْلقة َحَلقات، وْمحلة : يف فـَْعلة صحيحة العني أن يقال: وابللقاعدة، والص

َجْولة َجْوالت وَدْورة : أّما يف فـَْعلة معتلة العني الصواب أن يقال. َمحَالت بفتح العني يف اجلمع
.َدْورات، ونـَْوبة نـَْوبات

: جاء على ألسنة احملدثني االستعماالت اآلتية

.53صاحلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص، 1
. 152، صابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان2
.52صاحلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص،3
.167:سورة آل عمران4
61، صاحلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص: انظر5
.57-56خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني، صأمحد 6
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الحنيوجدوا رُفاِت امل.
حتّمل معاناِة حرب استمرت مثاين سنوات.
ا .تفقد حراَرِ

بكسِر آخر رفات ومعاناة وحرارة وهذا خطأ، سببه اخللط يف بعض املفردات اليت تنتهي بتاء مربوطة 
ا من مجع املؤنث السامل، فبدال من نصبها بالفتحة نصبت بالكسرة ّ ، 1أو مفتوحة على توهم أ

:وعليه الصواب أن يقال. وبذلك حدث التعميم
وجدوا رُفاَت املالحني.
حتّمل معاناَة حرب استمرت مثاين سنوات.
ا .تفقد حراَرَ

ا من املفرد وليس من مجع املؤنث السامل .والتعليل أ
خزنوا الطعام يف األقباء، فقبو جيمع على : خزنوا الطعام يف األقبية؛ خطأ اجلمع، الصواب: قوهلم- 

.   2فوردت مجعا لـ ِقباء وهو العباءةأقباء، أما أقبية
:أخطاء التطبيق الناقص للقواعد-3

ميكننا أن نالحظ بسبب التطبيق الناقص للقواعد حدوث تراكيب ميثل اخلطأ فيها درجة تطور القواعد 
وميكن تصنيف بعض أخطاء هذا النوع ضمن األخطاء بدافع االتصال اللغوي على . املطلوبة ألداء مجل صحيحة

:حساب الصحة اللغوية، ومن أمثلة هذا القسم
احلوامُل َتْطُلْقَن واحلوادث تْطرُْقَن، فيغلطون فيه؛ ألنّه ال جيمع يف هذا القبيل بني تاء املضارعة : قوهلم- 

يطلقن ويطرقن وميزحن ويسرحن، فيلفظ بياء : والّنون، اليت هي ضمري الفاعل، والصواب أن يقول
.4"تكاُد الّسمواُت يتفطَّْرَن منه: "، ومنه قوله تعاىل3من حتتاملضارعة املعجمة باثنتني

مبا لديهم من كرامة، خطأ االستعمال لصرف كلمة أثرياء مع وجود ما - بضّمتني–هْم أثرياٌء : "قوهلم- 
تستحق كلمة . مبا لديه من كرامة- بضّمة واحدة–هم أثرياُء : يستوجب منعها من الصرف، الصواب

ا منتهية بألف التأنيث املمدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، وقد أثرياء املنع م" ّ ن الصرف؛ أل
ا الحتّقق شروط صيغة منتهى اجلموع لوجود حرف واحد بعد أِلفها،  ّ توّهم من َصَرف هذه الكلمة أ

.5والواضح أّن عّلة املنع من الصرف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودة، ولذا ال تنّون يف املثال

.60املرجع نفسه، ص1
.1/62، ،القاهرة1،2008أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،عامل الكتب ،ط2
.116، صاحلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص: ينظر3
90: مرميسورة 4
.1/10، أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصواب اللغوي5
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يعّرب األدب عن أحاسيس الشعب، مرفوض االستعمال عند بعض اللغويني؛ جلمع املصدر، : قوهلم- 
. 1يعّرب األدب عن إحساس الشعب: واألصل فيه أّال يثّىن وال ُجيمع، الصواب

الُبور : أرٌض بُور، والُبور بالضّم إمنا هو نعت اجلمع، قال ابن ُخرَّزاذ، قال أبو زياد الكاليب: قوهلم- 
:قال عدي بن زيد. بوٌر بالضم: رض ال نبَت فيها بالفتح، ومجعهاأ

وَأبَقْين آياٍت لمن كان ُمسَهباً    شناِخيَب أعالماً وبُوراً بالِقعا
رجل بُور، وقوم بُور؛ أي هالك، وهلكى، فعلى هذا، إذا جعلت األصل يف األرض من : ويقال

أرض بور وأَرضون بور، : باملينت فقد جيوز أن يقالاهلالك واملوت، إذا كانت ال نبت فيها، شبهت 
. 2ولكن املسموع ما تقّدم

َخَدمات وَرَحالت وفـََلذات بضبط فاء الكلمة بالفتح، وهذا خطأ : قوهلم يف مجع ِخْدمة ورِْحلة وِفْلذة- 
فاءها من املتكلم بسبب تطبيقه الناقص للقاعدة، صحيح أّن ِفْعلة جتمع مجع املؤّنث السامل، ولكّن 

، ومن مث 3ال يتغري ضبطها، أّما عينها فتبقى ساكنة كما هي، وجيوز فيها الفتح، واإلتباع حلركة الفاء
.ِخْدمات ورِْحالت وِفْلذات: فإّن اجلمع الصحيح يف ِخْدمة ورِْحلة وِفْلذة هو

صادقون، مرفوض االستعمال؛ لصرف كلمة أخالُء مع وجود ما - بضمتني–هم أخّالٌء : قوهلم- 
تستحق كلمة أخّالء املنع . صادقون- بضمة–هم أخّالُء : يستوجب منعها من الصرف، الصواب

ا منتهية بألف التأنيث املمدودة، وهي ليست من أصل الكلمة، وقد توّهم من  ّ من الصرف؛ أل
ا ال حتّقق شروط صيغة منتهى اجلموع لوجود حرف واحد بعد ألِفها، والواضح  ّ َصَرف هذه الكلمة أ

. 4ن عّلة املنع من الصرف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودة، ولذا ال تنّون يف االستعمالأ
مستدُعون بضم ما قبل واو اجلماعة، ومستبِقني يف حال النصب : قوهلم يف مجع مستدعى ومستبقى- 

ر ساملا واجلر بكسر ما قبل ياء، وهذا خطٌأ سببه تطبيق ناقص للقاعدة، فاملقصور إذا ُمجع َمجع مذك
: ، وقال تعاىل"وأنـُْتم األعَلْون إن كنتم مؤمنني":حذفت ألفه وبقى الفتح للداللة عليها، قال تعاىل

م عندنا ملن املصطَفْني األخيار" ّ : ، وعلى هذا الصواب يف االستعمالني السابقني أن يقال"وإ
.5مستدَعْون ومستبَقْني 

، 6جاء َحَفَدُة عليّ : جلمع يف املعجمات، الصوابجاء أحفاد علي، خطأ؛ لعدم ورود هذا ا: قوهلم- 
. وجيمع كذلك على ُحَفداء 7"وجعل لكم من أزواِجُكم بنَني وَحَفَدةً : "ومنه قوله تعاىل

.1/14املرجع نفسه، 1
.155،صابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان2
.58-57أمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني،  ص3
.1/25، أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب 4
.62أمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية ، ص: انظر5
274ابن فارس، مقاييس اللغة، حق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بريوت، 6
.1/19، اب اللغوي أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصو : وينظر.10: النازعات7



21

حفظه اهللا من أدواَء كثرية، خطأ االستعمال ملنع كلمة أدواء من الصرف، دون مسوّغ لذلك، : قوهلم- 
ا منقلبة عن أصل، فهي ت. حفظه اهللا من أدواٍء كثرية: الصواب ستحق كلمة أدواء الصرف؛ ألّن مهز

ا . 1أفعال: ليست زائدة كما توّمهها من منعها من الصرف، ووز
. 2أربعة أحبر: أربعة حبور، مرفوض؛ الستعمال مجع الكثرة متييزا ألدىن العدد، الصواب: قوهلم- 
أشياء، مع وروده عن العرب ممنوعة واجهه بأشياٍء مرّوعة، مرفوض االستعمال؛ لصرف كلمة: قوهلم- 

استخدم العرب كلمة أشياء ممنوعة من الصرف، رمبا . واجهه بأشياَء مرّوعة: من الصرف، الصواب
ا الم الكلمة، ومل ُتسمع الكلمة مصروفة يف أّي من الشواهد  على توّهم زيادة اهلمزة األخرية، مع أ

أيّها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياَء إْن تبد لكم يا : "، ومبنع الصرف جاء قوله تعاىل3العربّية
.4"تسؤكم

: يرتبط العرب بأواصَر أخّوٍة، خطأ؛ جلر كلمة أواصر بالفتحة، مع جميئها مضافة، الصواب: قوهلم- 
ا من صيغ منتهى . يرتبط العرب بأواصِر أخّوة كلمة أواصر من الكلمات املمنوعة من الصرف؛ أل

يئها ُمضافة،ولذا فحّقها اجلّر بالكسرة، مع اجلموع، ولكن انتفى  سبب منعها من الصرف؛ 
رورة فقط، إذ جتّر خطا بالفتحة، أما التنوين فغري وارد  مالحظة أّن هذا اخلطأ حيدث يف الكلمات ا

. 5"أل"ألنه ممتنع، إما لإلضافة أو لوجود 
:أخطاء االفتراضات الخاطئة-4

:ومن أمثلة هذا النوع يف الدرس التعليمي احلديثواعد اللغة اهلدف،حتدث نتيجة فهم خاطئ ألسس وق
وقع ذلك يف الثالثينيات أو األربعينيات من القرن : قوهلم إذا أرادوا أن يؤرخوا حادثة من احلوادث- 

التاسع عشر، وهذه العبارة ترمجة لفظية للتعبري اإلجنليزي، وقد عّدها تقي الدين اهلاليل خطأ ؛ ألّن 
. 6الواحد ال تتعدد فيه األربعون وال الثالثون وال اخلمسون، فال حاجة إىل مجعهالقرن

هم عشرون نفرا وثالثون نفرا، فيْوَمهون فيه؛ ألّن النفر إّمنا يقع على الثالثة من الرجال إىل : يقولون- 
فيما جاوز هم ثالثة نفر، وهؤالء عشرة نفر، ومل ُيسمع عن العرب استعمال الّنفر: العشرة، فيقولون

. 7العشرة رجال حبال
:حوائج، فيْوَمهون فيه كما وهم بعض احملدثني يف قوله: ويقولون يف مجع حاجة- 

إذا ما َدَخْلُت الدَّار يوماً ورُفـَِّعْت    ستوُرَك لي فاْنظُْر بما أنا خارجُ 

.1/28املرجع نفسه، 1
.1/32املرجع نفسه، 2
.1/49املرجع نفسه، 3
.101:املائدة4
.1/88، أمحد خمتار عمر وفريق عمله ،معجم الصواب اللغوي 5
.109صينظر تقي الدين اهلاليل، تقومي اللسانني، 6
.49، صاحلريري، دّرة الغّواص يف أوهام اخلواص: ينظر7
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قسّيان بين العنكبوت وجْوَسٌق    رفيع إذا لم تـُْقَض فيه الحوائجُ 
1:ُجيمع يف أقّل العدد على حاجات، كقول الشاعروالصواب أن 

وقْد ُتْخَرُج الحاجاُت يا ُأمَّ مالٍك    كرائَم من ربٍّ بِهنَّ َضِنين
:وأن جيمع يف أكثر العدد على حاج، مثل هامة وهام، وعليه قول أيب احلسني بن فارس اللغوي

2وقاُلوا كيف أنت فقلت خير   تـَُقضَّى حاجٌة وتفوُت حاجُ 

والصواب أن . سافرنا يف العواشر، يعنون عْشر ذي احلجة، والعواشر إمنا هي مجع عاشرة: ويقولون- 
:سافرنا يف العْشر، وصمنا العشر، قال عمر بن أيب ربيعة: يقال

لقيت ابنَة السَّْهميِّ زينَب عن ُعْفِر   ونحن َحراٌم ُمْسَي عاشرِة العْشر
َيتَـْيِن كالثَّلِج  3منهما    وُأخَرى على ُلوٍح َأحرَّ من الجْمرِ فكلَّمتـَُها ثِنـْ

املعروف واملشهور يف كتب النحو أّن مجع التكسري ينصب بالفتحة، وأّن مجع املؤّنث السامل ينصب - 
وقع خلط بني النوعني، إذ متت - وبسبب افرتاض خاطئ- بالكسرة، ولكن يف اللسان العريب املعاصر

التكسري، والعكس كذلك؛ أي معاملة مجع التكسري معاملة معاملة مجع املؤنث السامل معاملة مجع
4:مجع املؤنث السامل، على النحو اآليت

إذا عرفوا مساَت هذا العمل بدال : ليت بناتَنا بدال من ليت بناتِنا، وقوهلم: قوهلم يف مجع املؤنث
س املسلم بدال واستطاعوا أن يغرسوا الشبهاَت والشكوك يف نف: ، وقوهلم...من إذا عرفوا مساتِ 

وختتلف شكال وصفاتا بدال من ختتلف شكال :  من استطاعوا أن يغرسوا الشبهاِت، وقوهلم
.وصفاتٍ 

إن قضاتِنا بدال من إّن قضاتَنا، وأصدر أصواٍت بدال من أصدر أصواتا، : قوهلم يف مجع التكسري
.وإّن الذين يدعون األوقاِت متّر بدال من إّن الذين يدعون األوقاَت مترّ 

در اإلشارة يف سياق احلديث عن القيمة املعرفية الجتاه حتليل األخطاء يف الدرس اللساين احلديث إىل جتو 
أّن هذا االجتاه كغريه من االجتاهات مل يسلم من عدد من االنتقادات ، كاهتمامه مبا ينتجه املتعّلم من دون نظر 

ة، وكذا فشله يف تفسري أخطاء ظاهرة التحاشي اللغوي، حيث إىل طريقة املعّلم واملقّرر التعليمي والبيئة اخلارجي
أّن املتعّلم الذي يتحاشى لسبب ما استخدام بعض العناصر Jacquelyn Schachterبّينت جاكلني شاخرت 

اللغوية ال يعين أنّه ال يواجه مشكلة مع هذه العناصر، فقد وجدت أن التوصل إىل نتائج حول أخطاء بعض 
.قد يكون مضلال- متعلمي اللغة اإلجنليزية يف مجلة الصلة

.50املصدر نفسه، ص1
.17ابن فارس، مقاييس اللغة، حق شهاب الدين أبو عمرو، ص2
.156، صابن مكي الصقّلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان3
.60-59أمحد خمتار عمر، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب واإلذاعيني، ص4
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الرتاكيب يف ذلك املوضوع؛ لذلك مل تظهر لديهم بدليل أن املتعلمني اليابنيني مثال حتاشوا استخدام بعض 
أخطاء مبقدار ما ظهرت لدى املتحدثني باللغة الفارسية، وعليه ّمت تقرير أّن عدم الوقوع يف اخلطأ ال يعين بالضرورة 

وبناء على . 1قدرة تشبه قدرة الناطق األصلي؛ ألّن املتعلمني قد يتحاشون الرتاكيب اليت تسبب مشكالت هلم
بّني أّن الفرق بني األسلوبني التقابلي والتحليلي يكمن يف أن األّول يتنبأ باألخطاء اليت قد يرتكبها متعّلم ذلك ت

.اللغة اهلدف عرب تدّخل اللغة األم، يف حني الثاين يدحض أو يدعم ما تأيت به الدراسة التقابلية

:المصادر والمراجع- 
، عامل )ضمن كتاب أربعة كتب يف التصحيح اللغوي(مت صاحل الضامن، حا: ابن بري، غلط الضعفاء من الفقهاء، تح.1
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2009، 2،ديوان املطبوعات اجلامعية،ط-حقل تعليمية اللغات–أمحد حساين ،دراسات يف اللسانيات التطبيقية .8

.اجلزائر 
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ملخص 

إن النسيج اإلنساين لعاملية اللغة العربية جاء من خصائصها الذاتية، ومن ارتباطها األبدي بالقرآن الكرمي والسنة النبوية 
الشريفة، ومحلها لواء الدعوة اإلسالمية إىل شعوب العامل كافة دون متييز يف اجلنس أو اللون أو اللغة، وهذا ال يكون إال 

اصفات النحو العريب الذي نقدمه للناطقني بغري اللغة العربية؟ وتتمثل هذه فما مو ، العربيةللغة النحوية ضوابط البتعلم 
االهتمام باملعيار الكمي و ،الربط بني البنية واملعىنوالرتتيب األساسي بني الكلمات يف اجلمل،:املواصفات فيما يأيت

مع توظيف .التدريبية، واإلعراب، والتمثيل، والتطبيقو السياقية، و التناسبية، و التكامل بني فروع اللغة العربية، و واإليصايل،
.املنهج الوصفي والتحليلي

.التكامل، األمثلة، اإلعرابالعربية، علم النحو، الناطقون بغري: املفتاحية

Abstract

The human fabric of the universality of the Arabic language came from its own characteristics, from its eternal link to the
Holy Quran and the Noble Sunnah, and to the banner of the Islamic call to the peoples of the world without discrimination
in sex, color or language. Arabic language we offer to non-Arabic speakers? These are: the basic order between words
in sentences, the connection between structure and meaning, attention to the quantitative and communicative standard,
the integration of the branches of Arabic, proportionality, contextual, training, expression, representation and application.
With the use of descriptive and analytical approach.

Keywords: grammar, non-Arabic speakers, integration, examples, pronunciation.
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القرآن الكرمي، لتكون لغة- عز وجل- تعترب اللغة العربية من أقدم اللغات وأغناها على اإلطالق، لذلك اختارها اهللا 
عن الفصاحة والنتاج فقد بلغت قبل اإلسالم أوج كماهلا يف التعبري عن كل األساسيات وكل ما خيص احلياة، وال سيما

ن الكرمي، فلذلك انتشرت احلضارة يف العامل اإلسالمي، ومن آ، وتزامن ظهور علوم عديدة مع نزول القر األديب شعرا ونثرا
طب، والكيمياء، واألسانيد، وعلوم اللغة العربية من صرف وحنو وبالغة وغريها، فارتفع شأن التاريخ، وال: هذه العلوم

اللغة العربية وأصبحت اللغة السائدة يف بالد العرب واملسلمني، ويتضح هذا كله مدى طاقة اللغة العربية ملا متتاز به من 
ا، وأصالة ألفاظها، ووفرة معانيها حرص املتكلمون بغري اللغة العربية على دراسة هذه الذكرالسالفةولألسباب . قوة بيا

ا ومعانيها وقواعدها وكل ما يت ا، فكان بذلك ظهور ما يسمىاللغة، والتعرف على مفردا ةتعليم اللغة العربي"علق 
فانتشارها بني ، فظهور هذا العلم قد ساعد على تفعيل دور اللغة العربية يف مواجهة التحديات، "للناطقني بغريها

.املسلمني غري العرب، يساعد على فهم أمور دينهم، فهي منبع القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة

وهل تتفق ؟للناطقني بغري اللغة العربيةالنحو مواصفات تعليميةما : اآليتتكمن اإلشكالية يف هذه الورقة البحثية يف 
هذا ما جتيب عنه الورقة البحثية مع توظيف املنهج الوصفي اللغة العربية؟ بمع مواصفات تعليمية النحو للناطقني 

.والتحليلي

. للغة نظام لساين عاملي تكشف جوهر اإلنسان وفكره، فهي مرآة ثقافته وهويته وتراثه، واملعربة عن أغراضه وتطلعاتها
تمع ومتاسكه، والعامل اهلام يف وحدة وهي خاصية من خصائصه، والوسيلة االجتماعية اليت اقتضتها حياته، لبقا ء ا

واللغة . وهي عنصر االتصال والتواصل بني الفرد واآلخر. اجلماعات البشرية، واملربزة لرتاثه الثقايف واحلضاري واحلافظة له
تمعات وتفكري  تمع، والنظام العام املشرتك بني عناصره، نتعرف عربها درجة الرقي يف سلوك ا ها، وقدرة لسان ثقافة ا

وال جتد جمتمعا واعيا يف احلياة إال وحيرص على تعليم لغته العتبارها .اإلنسان على تسمية مفاهيمه، واألشياء احمليطة به
ومن األمور البالغة األمهية يف حياته البشر ظاهرة التواصل .وسيلة التقدم وإحراز السبق والتفوق يف نشر الثقافة والفكر

اليومي اليت تتم بني الناس على اختالفهم، والتواصل بني أفراد البشر وإن كان متعدد الوسائل فإن أفضل وسيلة وأرقاها 
ا خمتلف األقوام عن أغراضهم وقضاياهم: هي اللغة، اليت هي .)1(أصوات يعرب 

ا كلما ازدادت وهذه اللغة  اللصيقة حبياة اإلنسان متثل الدائرة اليت حيياها كل فرد منا، ألنه كلما ازدادت دائرة معرفته 
. واألمر ذاته يف نشر املعارف والثقافات. دائرة حياته وثقافته بالعامل اآلخر، وكلما ضاقت تضيق دائرة معارفه بالضرورة

رف على جمتمعنا العريب واإلسالمي البد من تيسري تعليم اللغة العربية عرب ولفتح الباب على مصراعيه أمام اآلخر للتع
.)2(مناهج ومقررات متنوعة

.34/ 1999،2، 4حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: يراجع اخلصائص، ابن جين، حتقيق)1
- ھـ17/03/1439ـ بتاريخ عبد اهللا معروف: مبادئ نظربة واقرتاحات علمية، بقلم: بغريهاتدريس اللغة العربية للناطقني: ع املوقع االلكرتوينيراج)2

.م04/122/2017
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إنَّ قضيَّة تعليم النَّحو العريب لألجانب يشغل عقول املدرِّسني ومصمِّمي برنامج تعليم العربية لألجانب، وتلك املشكالت 
يقول حممود  .يقة التدريس، واألمثلة والتدريبات، ويف َحتديد األهدافتتمثَّل عادة يف اختيار املوضوعات املناسبة، وطر 

هل ما نقدِّمه مفيٌد ونافع للدَّارسني؟ هل : قبل أن نَقوم بتْقدمي أيِّ ُجْزء من القواِعد، علينا أن نسأل أنفسنا: كامل الناقة
ذا احملتوى وبتلك هو َضروري لتْحقيق أهدافهم من تعلُّم اللغة؟ هل هذا هو الوْقت املناسب لت قدميه؟ ملاذا ندرس النَّحو 

.)1(الطَّريقة فقط دون غريها؟

إنَّ الطالب األجنيب يف املرحلة العامَّة من التعّلم ليس لديه قدرة لغوية كافية كما ميلكها الناطق األصلي، وإنَّه يعيش يف 
يِّئه لتعلُّم اللغة العربيَّة كما بيئة غري عربيَّة ويف جمتمع أجنيب، ولدْيه عادات َختتلف عن  العربيَّة، وهذه كلها بالطَّبع مل 

حدث عند الطَّالب العريب، وكذِلك بالنِّسبة لألهداف من تعلُّم العربيَّة أيضا ختتِلف بني األجنيب والعريب، فليس هناك 
إىل ْين الصِّْنفني من الطَّلبة جيب أن خيتلفوجه للمقارنة بني صنفني من الطلبة؛ وهلذا فإنَّ النَّحو الذي يراد تعليمه هلذ

.حدٍّ ما، وال بدَّ كذلك أن َحيمل صفات خاصَّة ومميِّزة تفرقه بالنَّحو الذي يراد تعليمه ألبناء العرب

للناطقين بغير اللغة العربيةمواصفات تدريس علم النحو
الترتيب األساسي بين الكلمات في الجمل/1

يف اللغات اإلنسانية، فإذا متكنا من اختيار املادة صدورا عن هذه الكليات أمكننا أن نضعها يف الظواهر املشرتكة
والكليات . وهذا يرفع عنده الوعي النحوي- سياق مألوف لدى املتعلم، وحققنا له االنتقال من املألوف إىل غري املألوف 

وهو الذي خيتص بالظواهر اللغوية sal principalsUniverاللغوية هلا جانبان؛ أوهلما ما يعرف باملبادئ الكلية
جترى ]املشرتكة، كالرتتيب األساسي للكلمات يف اجلمل، إذ البد يف كل لغة من ترتيب بني الفعل والفاعل واملفعول

:معظم اللغات على أحد األمناط اآلتية
مفعول+ فاعل +فعل -
مفعول+ فعل + فاعل -
فعل+ فاعل + مفعول -

ربط بين البنية والمعنىال/ 2
اللغوية األشكالومبدأ التعلم يفضي بالضرورة إىل هذا املبدإ، ومن املعروف أن أصحاب البنائية قد ركزوا عملهم على

ا وجرى تعليم النحو يف األغلب األعم على ذلك، ويف ذلك جمافاة لطبيعة اللغة من ناحية ولقوانني منفصلة عن دالال
أن مثة عالقة وثيقة بني الشكل -بعد اكتسابه للغته األوىلذلك أن كل إنسان يرسخ لديه. ناحية أخرىمن التعلم

واملعىن، وأن طبيعة اللغة تؤكد أنه ال وجود لبنية ما مستقلة عن املعاين اليت حتملها، وإذا كانت اللغة نظاما من 
ومعىن ذلك أن tructure dependanSفإن اللغة كلها غري مستقلة بنائياSystem of systmsأنظمة

.285م، ص 1985جامعة أم القرى،طرق تدريسه، حممود كامل الناقة، - مداخله -أسسه : تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعيراج)1
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معينة، ويرتتب على ذلك التصورات الداللية ليست تصورات جتريدية، وال تسبح يف فراغ، وإمنا هي تتحقق برتاكيب حنوية
الداللية اليت ينتجها أو يستقبلها، وقد ثبت من بعض التصوراتمن البىن النحوية حتققشبكةأن املتعلم عليه أن يتعلم

-من حيث التعلم- موجودة، وأن هذه املسافة تؤثر أن املسافة بني النحو والداللة قد تتسع وقد تضيق لكنهاالبحوث
".َكفَّر"و"نوَّم"تسبق املتعدي"َكَفر"و" نام"صيغة الفعل الالزم : ، ومن أمثلة ذلكوالصعوبةالسهولةعلى مبدإ

االهتمام بالمعيار الكمي واإليصالي/3
حسب مبدأ الكثرة والشيوع، فيقدم يتمثل يف احملتوى العلمي الذي يقدم للمتعلم من حيث الكّم، املعيار الكمي 

قبل األقل، إّن تقدمي أقسام الكلمة يف اللغة العربية يكون سابقا ألقسام الفعل املاضي واملضارع واألمر، األكثر شيوعا
أجزاء الكالم : ما هي أجزاء الكالم؟ ج: س«:الكالم بدليل قولهويتجلى ذلك عند عبد القادر نور الدين يف باب 

؛ ألن املعلومات ال تقدم أقسام الفعلروأخّ .)1(»وحرف مثل يف وهل. وفعل مثل قرأ وكتب. اسم مثل زيد وكتاب: ثالثة
دفعة واحدة إذ يشعر املتعلم بثقل املادة عليه، وتكون سببا يف نفوره من املدرسة ويعتقد أن التعلم جحيم ال يطاق، حيث 

ماض وهو ما دّل على حصول : ينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام: ج.إىل كم ينقسم الفعل: س«: قال يف باب األفعال
ومضارع وهو ما دّل على حصول شيء يف زمان الّتكّلم أو بعده حنو . و ضرب وقرأ وكتبشيء قبل زمن الّتكّلم حن

.)2(»وأمر وهو ما دّل على طلب شيء بعد زمان الّتكلّم حنو ِاضرب واِقرأ واُكتب. يضرب ويكتب

.وتثبيته يف أذهان املتعلمنيالعلمي، وطريقة عرضهأّما املعيار اإليصايل يتمثل يف الطريقة اليت تستعمل لتبليغ احملتوى
َم املعلومات النحوية عن الفاعل مرة واحدة ويف سنة واحدة، وال بد من مراعاة املراحل العمرية لدى  إذ ال أْن تقدَّ

كأْن يقدم حمتوى الفاعل .املتعلمني، فهم كاملولود احلديث الوالدة يقدم له حليب سهل اهلضم ليتفاعل معه وتقبله معدته
العالمة األصلية ، ويليه الفاعل املرفوع بالعالمة املقدرة، مث يليه الفاعل املرفوع بالعالمة الفرعية، وجند هذا املعيار املرفوع ب

الفاعل هو االسم املرفوع : ما هو الفاعل؟ ج: س«: يف مؤلَّف األجرومية على طريق السؤال واجلواب يف باب الفاعل
وِإْن كان الفعل مذكورا بعده كما إذا قلنا زيٌد كتَب . و َمن أوجد الفعل أي َمْن فعلهوالفاعل يف اللغة ه. املذكور قبله فعله

كتَب فعل ماض، وزيد : فمثال الفاعل املذكور قبله فعله كتَب زيٌد فـ. زيٌد مبتدأ وليس بفاعل هذا هو املذهب املشهور: فـ
أّن املؤلِّف اكتفى بذكر العالمة اإلعرابية الظاهرة يالحظ . )3(»فاعل؛ ألن الكتابة صدرت منه فهو الذي أوجدها وفعلها

.، كما اكتفى باملوقع اإلعرايب دون حتليله"زيد"للفاعل 

نحويالتعليل ال- / 4

.5ص ،املطبعة الثعالبية واملكتبة األدبية اجلزائرواجلواب، نور الدين عبد القادر،األجرومية على طريق السؤال )1(
.26ص األجرومية على طريق السؤال واجلواب، )2(
.36،37ص األجرومية على طريق السؤال واجلواب، )3(
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اتسم النحو العريب بدقة التعليل وبراعته فيه، وكان بعد تقعيد القواعد، وكان علم اخلليل األساس األول الذي اعتمده 
واهتم العلماء مبنهج بالعلة، فكل ما يثبتونه من أحكام وقواعد له علته، وله سببه الذي يوجبه، . هسيبويه يف تأليف كتاب

لقد اْلُتزِم منهج التعليالت يف مؤلفات عبد القادر . )1(ولكي تكون القواعد صحيحة ال بُدَّ أْن تكون عللها ُمْقِنَعة وُمَسلَّمة
: منها تعليله عند حديثه عن الفرق بني اهلمزتني القطعية والوصلية بقولهنور الدين حيث بسط القول يف العلل النحوية، 

ساكنة تقلب اهلمزة الساكنة حرفا جمانسا حلركة ما قبلها  مثل آثر مبعىن فّضل واختار، إذا اجتمعت مهزتان ثانيتهما «
ا تقطع اتصال احلرف الذي أَأْثر من باب أَفْـَعَل بزيادة مهزة القطع يف األول، ومهزة القطع مسيت هكذ"وأصله  بلها قا أل

لفظ حيثما كانت، ويظهر الفرق بني مهزة تباحلرف الذي بعدها، لذا قد تسمى أيضا مهزة الفصل، وحكمها أن تكتب و 
ثار قلت له أُْكُرْم أي ِصْر كرميا، وَأْكرِْم زيدا أي َأْحِسْن إِليه، وإيثار مصدر آثر السابق، وأصله إئ: الوصل والقطع يف مثل

مزة الوصل كما يف أول . وأوثر ماض مبين للمجهول مبعىن ُفضِّل وأصله أُْؤثِر. وزنه ِإفْـَعال مصدر أفْـَعل وذلك إذا نطقت 
مل عند تعليله يف أسبقية  اجلملة االمسية على كما جنده يف إعراب اجل.)2»...الكالم ولكن يف َدرْج أي وسط الكالم

النحاة تقدمي اجلملة االمسية على الفعلية؛ ألن االسم بسيط فيدّل على معىن يف نفسه، جرت العادة عند«: الفعلية بقوله
.)3(»والفعل مركب يدل حدث وزمان

التكامل/5
برْبطها بالفروع اللغويَّة اُألخرى كاإلنشاء والقراءة : هو تنظيم الدُّروس النَّحويَّة بطريقة متكاِملة؛ أي: املقصود به هنا

إنَّ تعلُّم اللغة كوحدة متكاملة ال  «: واحلوار، وأالَّ ندرِّس النَّحو كمادَّة مستقلَّة عن فروعها اللغويَّة، ويقول داود عبده
وهو أمر ُميكن تطبيقه على أيِّ نّص .. فرع القراءة، وفرع القواعد، وفرع اإلمالء، وفرع التعبري، وفرع اخلط:كفروع مستقلَّة

لغوي؛ ألنَّ الوحدة اللغويَّة موجودة يف أّي نّص لغوي مهما كان، وبالتَّايل فإنَّ طريقة الوحدة يف تعليم اللغة ليست متوقِّفة 
وال ميكن تصور إعراب النص دون إدراك ملعانيه، «: يقول السيوطي يف هذا املعىن.)4(»على وجود كتاب معدٍّ هلذه الغاية

وهو أول واجب عليه : ألن اإلعراب فرع املعىن، ويف هذا يقول السيوطي موضحا شروط الراغب يف إعراب القرآن أحدها
وهلذا ال جيوز إعراب فواتح السور، إذا قلنا أن يفهم معىن ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل اإلعراب، فإنه فرع املعىن، 

ا من املتشابه الذي استأثر اهللا بعلمه من خالل نص واحد تؤيت مثارها كأجهزة ؛ ألن دراسة خمتلف األنشطة )5(»بأ
.تعمل جمتمعةاإلنسان 

يراجع مقدمة شرح التسهيل ابن مالك، حتقيق عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون، الطبعة األوىل، مطبعة هجر للطباعة والنشر )1
. 1/59م القاهرة  1990/ه1410سنة والتوزيع واإلعالن،

.46املطبعة الثعالبية واملكتبة األدبية اجلزائر، ص ،القادرعبدالديننورالرسالة الصرفية،)2
.8ص ه1377املطبعة الثعالبية واملكتبة األدبية اجلزائر،القادرعبدالديننور،إعراب اجلمل)3
.67ص،1979العلوم الكويت،دارمؤسسةعبده،الوظيفي، داودالعربيةاللغةتعليمحنويراحع)4
.2/309م 1974/هـ1394للكتاب،العامةاملصريةاهليئةإبراهيم،الفضلأبوحممد: حتقيقالسيوطي،الدينالقرآن جلاللعلوميفاإلتقان)5
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اللُّغويَّة اُألْخرى؛ كالتَّعبري واحلوار، وقراءة يف املنهج القدمي جنَِد أنَّ النَّحو يُدرَّس كمادَّة مستقلَّة ومنفصلة عن الدُّروس 
ذه الطَّريقة يشعر الطَّالب بوجود حاجٍز أماَمه، ويتصوَّر أن تلك الدروس خمتلفة متاًما عن األخرى،  النَّّص واإلمالء، وِ

ا كلها فروع اللغة اليت ترتبط بعضها ببعض َّ .بالرَّغم أ

التناسبية لمستوى الطالب/6
إنَّه ال بدَّ من تنسيق منهج النحو العريب حىت يكون مناسًبا مبستوى الطَّلبة األجانب، من حيث احملتوى واللغة 
م، وال بدَّ أن نربط اللغة واملنهج باملهارات اللغويَّة لدى الطَّلبة، وأن نراعي مستوى اللغة عندهم َخيتلف اختالفًا  واحتياجا

ذا فإنَّ املنهج النَّْحوي لألجانب َجيب أن يكون سهًال ومناسًبا ملستوى الّطالب األجانب كبريًا عن الطالَّب العَرب؛ وهل
ومن حيث املراحُل التعليميَّة، جند أنَّ احتياجات الطالَّب العرب للنَّحو العريب يف املراحل الثالثة، األوىل .لغويا وكمِّيا

وَجيب أن يكون ذلك االخِتالف كذلك يف املرحلة الثَّانويَّة واجلامعيَّة، والثانية والثالثة َختتلف عن احِتياجات األجانب،
عدم اإليغال يف دقائق املوضوع والوجوه املتعدِّدة له والشَّواّذ عن القاعدة، «: ويف هذا الصَّدد يقرتح عابد توفيق ويقول

عد عن االسِتْطراد يف املوضوعات النَّحويَّة اليت ال تُفيد وِحْفظ الشَّواهد فيه، واخِتالف اآلراء واملذاهب النَّحويَّة، وضرورة البُ 
الطَّالب يف مواقع احلياة؛ كدقائق اإلعراب وما يتَّصل به من بناء وإْعراب تْقديري وحمّلي، وحيسن باملدرِّس العناية ببيان 

، ومن أمثلة ذلك يف اإلعراب )1(»صيلمعاين األدوات اللغويَّة وطريقة اسِتْعماهلا يف الكالم، وبيان أثرها اإلعرايب دون تف
الضمة املقدرة على " فاعل مرفوع بالضمة دون ذكر : مصطفى: علم مصطفى عيسى، فعند إعراب كلمة: التقديري

.األلف منع من ظهورها التعذر

التدريبية / 7
ب لغري النَّاطقني بالعربيَّة جيب أن حيتوي على جمموعة من التدريبات الكافية، وقال إنَّ النَّحو العريبَّ الَّذي يقدَّم للطَّال

أّال يقتصر املدّرس يف درس القواعد على مناقشة ما يعرض من األمثلة، واستنباط القاعدة «: الركايب تأكيًدا على ذلك
املرتكِّزة من أسس منظَّمة من احملاكاة والتكرار؛ حىتَّ وتْقريرها يف أذهان التالميذ؛ بل علْيه أن يكثر من التدريبات الشفهيَّة

من التَّدريبات تثبيت القواعد النَّحويَّة يف ذْهن غرض األمسى إنَّ ال،)2(»تكون العادة اللغوية الصحيحة عند التالميذ
األدوار الثالثة اليت ُميكن الطَّالب، ونقلها يف االستعمال الواقعي يف حديثهم وكتابتهم، ولقد أشار حممود كامل الناقة إىل

ا تستطيع أن حتّدد وتوضِّح األهداف املقّررة من املنهج، : أوالً : أن تلعبها التدريبات يف برنامج تعليم اللغة األجنبية َّ أ
ا تستطيع أن تُثري دوافع الطَّلبة للتعلُّم، وثالثًا: وثانًيا َّ ا تستطيع أن تقيِّم حتصيل الطلبة يف الغ: أ َّ .)3(رفة الدراسيَّةأ

.204ص،1987الرسالة بريوت لبنان،مؤسسةاهلامشي،توفيقعابدالعربية،اللغةلتدريسالعملياملوّجه)1
. 135ص،1986الرياضالفكردار،الركايبجودتالعربية،اللغةتدريسطرق)2
ا، حممود)3 كامل الناقة، مكتب الرتبية خطط مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وقائع الندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

.2/272، 1985العريب لدول اخلليج الرياض، 
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ا عند إعداد التَّدريبات، وهي :وينّص رشدي أمحد طعيمة على أمور َجيب مراعا
.أن تكون متنّوعة حبيث يعاجل منها مهارات لغويَّة أو تذوقيَّة معيَّنة- 
.أن تكون كثرية حبيث تغطِّي أكرب عدد من املهارات اللغويَّة والتذوقيَّة- 
ا جيب أن تعاجل التدريبات أيضا املهارات الوجدانيَّة واجلماليَّة اليت أال يقتصر على تنمية-  وقياس اجلانب العقلي، وإمنَّ

.تندرج حتت مفهوم التذّوق األديب
.أن جتمع التدريبات التقومييَّة بني االختبارات املوضوعيَّة واختبارات املقال- 
.يةأن تتيح للدَّارسني فرصة القراءة اجلْهريَّة التذوق- 
.أن خيّصص بعضها للعمل اجلماعي يف الفْصل وتوزيع املسؤوليَّات بني أكرب عدٍد من الدَّارسني- 
أن ختّصص بعض التَّدريبات إلمساع الدَّارسني قصائد مسجَّلة بصوت جيد تساعُدهم على اإلحساس مبتعة االتِّصال - 

.)1(العريببالرتاث
نتيجة مرجوَّة إذا مل نتبعه بتدريبات كافية، وإنَّ فهم الطَّالب للقواعد النَّحوية ال إنَّ تدريس القواعد النَّحوية ال ينتج- 

؛ )2(ومستمرةيكفيه لتكوين السلوك اللغوي، وإنَّ السلوك اللغوي عادة ُتكتسب من خالل تدريبات وتطبيقات كثرية
.الطَّلبة يف تقومي الّسلوك اللغويوهلذا فإنَّ املنهح النْحوي ال بدَّ أن حيتوي على تدريبات كافية ملساعدة

السياقية/ 8
هو أنَّ األمثلة القاعديَّة والنَّحويَّة جيب أن تُوضع يف سياقات لغويَّة أو مجلة مناسبة، ويقول حسين : بالسياق هنايقصد

واشرح باجلملة، واْبِن بدقَّة تذكَّر دائًما أنَّك تشرح النَّحو الذي هو علم اجلملة، ففكِّر يف درسك باجلملة «: اهلاديعبد
إنَّ الغرض من تدريس القواعد هو أن تكون وسيلة تُعني «: وقال أيًضا.)3(»تالميذكصورة اجلملة العربيَّة يف أذهان

الدارس على تقومي لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن واخلطأ، وإنَّ الطريقة لتحقيق هذه الغاية هو أن تدرس القواعد يف 
م ظّل اللغة، و  ا من الّنصوص األدبيَّة السهلة اليت تسمو بأساليب التَّالميذ، وتزيد ثقافاِ ذلك بأن ختتار أمثلتها ومترينا
.اليت ترد فيها؛ ألن املفردات اللغوية تتغري معانيها حسب السياقات)4(»معارفهموتوّسع دائرة

السياق اللغوي االّتصايل وسيلة لتعليم الرتَّكيب اللُّغوي أو القاعدة، وهذه الطريقة ترى أنَّه ال ينبغي احلديث حول اللغة 
ا، وهي تُنادي بأن يتعلَّم املبتدئ القواعد عن طريق السَّْيطرة على اجلمل األساسيَّة  قبل أن نعِرف كيف نتحدَّث 

هذا يذكِّرنا بأنَّ الَّذي يتعلَّم لغته األمَّ يتعلَّمها هكذا قبل أن يدخل املدرسة، إنَّه مل جيلس يف واسِتْخدامها وظيفيا، ولعلَّ 
تمع ولِعب مع األصدقاء وأقرانه وخالَط الِكبار والصِّغار وتعلَّم منهم  ركن منعزِل ليحفظ قواعد اللغة، ولكنَّه خرج إىل ا

ا)1 .209،210، ص 1989املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، تونيس الرباط، رشدي أمحد طعيمة،مناهجه وأساليبه، : تعليم العربية لغري الناطقني 
.182صطرق تدريس اللغة العربيةيراجع)2
. 334صالتاريخ،دوناحلديث اإلسكندرية ،العريباملكتباهلادي،عبدوالثانوية، حسيناإلعداديةاملرحلتنييفالعربيةاللغةلتدريساحلديثةاالجتاهات)3
.220ص ر نفس املصد)4



8

اكيب واجلمل األساسيَّة أوًَّال، مث وعلَّمهم؛ ومن مث علْينا أن نتيح نفس الف رصة ملتعّلم اللغة األجنبيَّة لكي يسْيِطر على الرتَّ
ا .)1(الوصفيَّةننتِقل به بعد ذلك إىل تْقدمي القواعد يف صورِ

أن وعلى حسب أصحاب نظريَّة الّسياق، فإنَّه من خالل مالحظة الّلغة وتقليدها يف املواقف احلقيقية يستطيع الدارس 
؛ وبناء على )2(يةحنو يسيطر على القواعد عن طريق االستنتاج، ودون احلاجة إىل معرفة واعية تفصيلية يف شكل قواعد

وهذا لفتح ؛هذه اآلراء نستطيع القول بأنَّ الدروس النحويَّة َجيب تنسيُقها يف سياقات لغوية هلا عالقة مباشرة ِحبياة الطلبة
، كما جيب على املتعلمني األجانب أن خيالطوا كاحمليط الدراسي واالجتماعيل واسع أمامهمجمال املمارسة والتَّطبيق بشك

. املتكلمني بالعربية كالتسوق من املمارسة اللغوية

اإلعراب/9
وهو األساس ملعرفة مدى فهم املُعِرب لقواعِد النَّحو العريبِّ، وطبيعة تركيب ميثل اإلعراب مشكلة لكثري من الطالب،

؛ وذلك بتحليله وتفكيكه إىل  الكالم، ألنَّه يف حقيقته يرجع إىل تطبيق القواعد النَّحوية النظرية على الكالم الفعليِّ
وَرغَم أنَّ العمليَة تبدو سهلًة إالَّ أنَّ هذا . مكوناته اليت تركََّب منها، وشرح العالقات اليت قامت بني تلك املكوِّنات

قد أضحى أمَّ املشكالت عند الطلبة، وذلك ألسباب كثرية من أمهِّها عدُم وجوِد طريقة منهجية لدى املعِرب، ) اإلعرابَ (
ىل عملية تعذيٍب يتمثـَُّلها حني اإلعراب، نعم فضياُع منهجية واضحة املعامل كان كفيًال بتحويل اإلعراب من فنٍّ ممتع إ

.)3(للذهن والفكر
:يعتمد اإلعراب على اخلطوات اآلتية

.ذكر النوع: اخلطوة األوىل
. ذكر احلكم: اخلطوة الثانية
.ذكر العامل: اخلطوة الثالثة
.ذكر العالمة: اخلطوة الرابعة

األمثلة/10
أن تكون أمثلتها كثرية وكافية، وسهلة ومرتبطة حبياة الطلبة، وكثرة األمثلة تساعد الطَّلبة إنَّ القواعد املقدَّمة للطلبة جيب 

ذا يستطيع الطَّالب أن  يف اسِتْنتاج القواعد النحويَّة املْدروسة، أنَّ األمثلة املقدَّمة للطلبة جيب أن تكون كافية وواضحة؛ و
حلميد فايض مدرس اللغة باختيار األمثلة وإكثارها النظرة، وينصح عبدايستنتج القواعد املدروسة ويبين عليها التصور أو

.)4(الطالبقبل أن يستنتج القواعد حىتَّ تكون راسخة وثابتة يف ذهن

.323،324خطط مقرتحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ص)1
.324، ص بغريهاللناطقنيالعربيةاللغةلتعليمأساسيكتابلتأليفمقرتحةخطط)2
.ختلص من عقدة اإلعراب مع هذا الكتاب: موقع األنرتنت)3
.182، ص1984،احلميد فايض، دار الكتاب اللبنانبة بريوترائد الرتبية العامة وأصول التدريس، عبد)4
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يف االختبارانِ تفوقيالطالبانِ ــيطلْنب العلمالطالباتــدروسهميف ونَ تهدجيالطالبُ ــ دروَسهيذاكرُ الطالبُ ــ 
تنجحواحىت ــ اجتهدوا دروَسهننيذاكرْ كي ــ الطالبات يسهْرنَ شربوا اخلمريلن املسلمونــ دروَسهيذاكرَ أنْ عليه ــ 

هذا املثال يقدم بوضوح كيف تعمل أدوات النصب من ناحية وكيف تنصب الفعل املضارع عند دخول هذه األدوات 
فوّضحه هذا املثال بوضع األفعال على حالتها قبل دخول األدوات وبعد أما كيف تعمل األدوات . عليه من ناحية أخرى

كيف تنصب الفعل املضارع عند دخول األدوات فوضحه املثال بوضع اأمَّ . دخوهلا ليتضح كيف يعمل هذا العامل
.األفعال على أشكاهلا الصرفية املختلفة ليتضح كيف تنصب األفعال على أشكاهلا املختلفة

إنه أمر معقد ومتعدد األبعاد حبيث إنه ال يتعلق بتقدمي . التمثيل يف تعليم النحو ليس باألمر البسيط وال السهلإنَّ 
وهي :اجلملة اليت تناسب القاعدة وتوضحها من الناحية اللغوية فقط، وإمنا يتعلق أيضا بتقدميها مع مراعاة عدة جوانب

ذا األمر وليغريوا اجتاههم التعليمي ليكون تعليم . ايفاجلانب التعليمي، والنفسي، واالتصايل، والثق لذلك فليهتم املعلمون 
م ليس فقط على اإلملام خبصائص النحو العريب وإمنا أيضا على استخدامه  النحو للناطقني بغري العربية فعاال يف مساعد

.الفعلي يف عملية االتصال الواقعي

التطبيق/ 11
أنَّ القواعد النحويَّة املدروسة ميكن تطبيقها يف الكالم والقراءة والكتابة، حيث يستطيع الطَّلبة : املقصود بالتطبيقيَّة هنا

ا اللغة يف داخل الفصل وخارجه، وهي لْيست جمرَّد نظرية وقواعد وافرتاضات، ويقول علي جواد  تطبيقها وميارسون 
العملي من النَّحو، وتتسع فيه طريقة منبثقة من كيان الطلبة، مثَّ نقف عند مترينات صّفية إنَّنا نراعي اجلانب «: الطَّاهر
ا من لوازم املواّد اللغويَّة اُألْخرى كّلها؛ كاملطالعة والتَّعبري .»وبيتيَّة وإنَّ التطبيق ليس من لوازم النحو وْحده، وإمنَّ

لبة وحدة اللغة العربيَّة وتكامل أجزائها، وتدهلُّم على صلة اللغة باحلياة والنصوص، وإنَّه لفرصة مثينة تلك اليت تبني للطَّ 
.)1(اللغةوحاجة هذه احلياة إىل

ها مواد تطبيقيَّة ملادَّة النَّحو، وعدم التَّهاون يف أي تقصري لغوي من لعربية كلوميكن كذلك جعل فروع اللغة ا
ميارسه الدَّارس مرتبط خبرباته وما يدور يف حياته اليومية، وإنَّ دراسة النَّحو إنَّ النشاط اللغوي الذي .)2(التالميذجانب

دف إىل تقومي اللسان والقلم؛ وهلذا فإنَّ موضوع النَّحو الذي ُخيتار ال بدَّ له من عالقة تطبيقية بذلك النشاط اللغوي 
شاط، وكذلك التدريبات واألمثلة اجلافَّة ال تساعد لدي الطلبة؛ إذ ليس من املعقول أن خنتار موضوًعا خارًجا عن ذلك الن

الطلبة يف ممارسة اللغة وتطبيقها؛ وهلذا فإنَّ االفرتاضات واخلالفات املذهبيَّة واملوضوعات اليت يْندر استخدامها جيب 
ا ال تتناىف مع مبدأ التطبيقية َّ .إبعادها من كتب تعليم النحو يف املرحلة اهلامَّة؛ أل

.98،99ص ،1984، الطبعة الثانية، بريوتريبأصول تدريس اللغة العربية، علي جواد الطاهر، دار الرائد الع)1
.218، ص 1991دار املعرفية اجلامعية اإلسكندرية،اللغة العربية، زكريا إمساعيل، طرق تدريس)2
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نريد أن نكون واقعيني يف جمال تعليم اللغة العربية لألجانب، وعلينا أن نستبِعد األمثلة الشاذَّة ومتعّددة األوجه وحنن 
ا متنافية مببدأ التطبيقية، ومن أسباب صعوبة النحو َّ بالرَّغم من : "قلَّة التطبيق، كما يقول زكريا إمساعيل: واملتباينة؛ أل

ة النَّحو وإجابته عن األسئلة اليت توجَّه إليه بعد االنِتهاء منها، فإنَّ طريقة التَّدريس نفسها استجابة الّتلميذ أثناء حصَّ 
.)1("تعتِمد على التَّلقني، وال تستثري اهِتمامات الّتالميذ لتطبيق ما يدرسونه من قواعد

، حيث يستطيع وا افرتاضيا ونظرياوخالصة القول إن علم النحو الذي نريد أن نقدمه للطلبة هو حنو تطبيقي، وليس حن
.الطلبة بعد دراسة جمموعة من القواعد النحوية تطبيقها نطقا وكتابة وقراءة

خاتمة
ا، فكل عريب واجب عليه أن تتضافر جهودنا يف نشر علينا حنن العرب  اللغة العربية تصل إىل مشارق األرض ومغار

إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ :"قال الراحل مصطفى الرافعيتقدمي هذه اللغة، وتعليمها بشىت الطرق، فكما
ا - كيفما قّلبت أمر اللغة . صفة األمة ا الصفة الثابتة اليت ال - من حيث اتصاهلا بتاريخ األمة واتصال األمة  وجد

ما ننقل لغتنا، هذا ال يعين نقلنا املفردات واجلمل فحسب، فعند". تزول إال بزوال اجلنسية وانسالخ األمة من تارخيها
، ومن اللغات األوىلوإمنا ننقل بذلك حضارتنا وتارخينا املزدهر، وديننا احلنيف، حينها فقط تصبح اللغة العربية من اللغات 

ألولية واألسبقية، نظراً تلك اليت تدعي أن هلا أصول تارخيية مرموقة، فمن الطبيعي أن لغتنا أحق بأن ترتبع على عرش ا
.جتاوز آالف السننيلقدم عمرها الذي

كغريها من اللغات تواجه مجلة من التحديات خارجيا مثل هيمنة اللغات األخرى كاللغة اإلجنليزية، وداخليا اللغة العربية  
ا وعلومها املختلفة من لدن األجيال اجلديدة سواء يف سالمية أو البلدان العربية اإلمثل ضعف تلقي اللغة واإلملام مبكونا

مما يستوجب خلق ثقة بني هذه اللغة وبني أبنائها، وخلق مبادرات تنموية . يف البلدان الغربية من لدن اجلاليات العربية
فاعلة ترتبط بربامج دقيقة لتيسري تعليم النحو وعلوم اللغة لدى الناشئة من أجل استقامة اللسان، واالنفتاح الواعي على 

وهذا األمر ينبغي أن تقوم به . الوسائل التقنية الرقمية لكون اللغة كائن حي حيتاج إىل الرعاية واملثابرة واالجتهاد والتوجيه
فاللغة العربية بوصفها لغة البيان . ع اللغة العربية واهليئات املؤسساتية سواء منها الرمسية أو املنتخبة واجلمعيات املدنيةيجمام
.يف مستوى مشوخها وتارخيها العريقمناحلكمة حتتاج ولغة نيوالتبي

إىل تعزيز مكانة اللغة العربية يف نفوس أبنائنا من خالل عزم -كل يف موقعه- علينا مجيعا أن نسعى وقد بات لزاما
وض األمم وتنميتها والتكاتف لتخليص اإلنسان العريب من أزمة صادق ورؤية واضحة اهلروب لوقع الشأن اللغوي يف 

من الذات اليت يعيشها، واليت دفعته دفعا إىل االنغماس يف حالة تغريب عن أصالته ووجوده، وانعكست سلبا على الواقع 
مة العجز والقصور عن مواكبة التطور العلمي واحلضاري ضة حقيقية . اللغوي، فلحقت بالعربية  وال ميكن أن حتصل 

.218ص زكريا إمساعيل،طرق تدريس اللغة العربية، )1
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ضة لغوية متزامنة مع املشروع ك ا ال حمالة إىل فقدان وعيها ": من قالله، وصدقبغري  إن فقدان أمة لغتها يؤدي 
ا .وذا
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.تابختلص من عقدة اإلعراب مع هذا الك/ 2



تعلیمة اللغة العربیة لغیر الناطقین بها

-یب والتدریببین التجر -
الحاج جغدم/ د

-الشلف-جامعة حسیبة بن یوعلي

توطئة

تزید رقعة االهتمام باللغة العربیة یوما بعد یوم، ولهذا الغرض ُیقبل على دراستها 
أجیال من العرب ومن غیرهم، وفي هذا المجال یعمل المتخصصون في مجال تعلیمیة اللغة 
العربیة لغیر الناطقین بها على وضع مناهج وطرق تدریس واضحة المعالم، ألجل الوصول 

.اء العربیةنبتمكنه من التواصل المثمر مع أاتصالیةءة بالمتعلم إلى تحقیق كفا

وعلیه، فإّن اللغة المكتسبة وعاء إضافي لثقافة األمة وآمالها وحضارتها وطموحاتها، 
ألموال في سبیل تعلمها االتي تدرك قیمتها ومكانتها تنفق ، فاألمم واكتسابهالذا تسعى لتعلمها 

.مسؤولو الهیئات اللغویة العنایة الفائقةونشرها ولجاللها لغیر الناطقین بها یولیها 

تعلیمیة اللغة العربیة لغیر الناطقین بها "من هنا تروم هذه الورقة البحثیة الموسومة بـ 
:، إبراز العناصر التالیة"-بین التجریب والتدریب–

تمهید -
مصطلح والمفهومال: التدریبات-
عناصر العملیة التعلیمیة-
التدریباتأنواع-
دراسة تطبیقیة-

: رسمناها ستفضي إلى اإلجابة عن أسئلة ُیملیها واقع الحالالتيونحسب أّن الخطة
ما الطریقة لتعلیمیة اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؟ أهي ترجمة النصوص العربیة إلى 



بالمعلمین العرب للتعلیم في مختلف الكلیات والمعاهد التي االستنجاداللغات األخرى؟ أم 
تدرس اللغة العربیة؟ وما اآللیات المثلى للتدریب الناجح لتمكین المتعلمین من التحصیل 

ا؟فیها المتعلمون لغیر الناطقین بهالمثمر، وكذا الحّد من األخطاء التي یقع 

abstract

The interest in Arabicisincreasingday by day. For thispurpose, itisaccepted by
generations of Arabs and others. In thisfield, specialists in the field of teachingArabic to
non-native speakers are working on developingclear curricula and methods of teaching in
order to reach the learner to achieve communication efficiency. Fruitful communication with
the sons of Arabia.

Thus, the languageacquiredis an additionaltool for the nation's culture, hopes, culture
and ambitions, soitseeks to learn and acquirethem. The nations thatrealizetheir value and
prestige spend money in order to learn and disseminateit to non-native speakers.

This paper, entitled "TeachingArabic to non-native speakers, betweenexperimentation
and training", aims to highlight the followingelements:

- Preface
- Exercises: Term and concept
- Elements of the educationalprocess
- Types of exercises
-An EmpiricalStudy

:تمهید



أتكلم "في كتابه الموسوم بـ " عبد الفتاح كلیطو"سأبدأ هذا التمهید بقصة طریفة أوردها 
مالحظة إلیمي سیزیر أدهشني بعض هناك «: ، وهي كما یلي"جمیع اللغات، لكن بالعربیة

وعندما قررنا تعلیمها، لم یتلق الشعب ) créole( عندما بدأنا في كتابة لغة الكریول : "الشيء
فهل یرضیك . سیدتي سجلت أبناءك في المدرسة: "وسألتهاةمر مؤخرًا ِالتقیت . ذلك بارتیاح

-قالتها بالكریول-إلى المدرسةابنيكیف یرضیني؟ كّال، ألّنني أرسلت : "أجابتني" ذلك؟
" فلیس لتعلم الكریول، وٕاّنما لتعلم الفرنسیة، الكریول أنا التي أتكفل بتعلیمه إیاه في البیت

1.»زنجي أنا، سأبقى بالفرنسیة"أثارني حّسها وفیما قالته كان هناك شيء من الحقیقة 

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

العالقة المتمیزة بین األمة العربیة والدول االسالمیة اإلفریقیة واألسیویة، التي تسعى إلى تعلم 
یومي بینهم، فإّن فإذا كانت لغتهم تستخدم في مجتمعاتهم بوصفها لغة التعامل ال. لغة الوحي

األول دیني، والثاني تواصلي من شأنه فتح قنوات : اثنیناللغة العربیة تقتصر على جانبین 
.صل الثقافي والعلمي بین الطرفینالتوا

وعلیه، فإّن كثیرًا من هؤالء یقبلون على تعلم اللغة العربیة إلعجابهم بحضارتها، التي 
متمیز، وكان تأثیر ذلك على العالم األوروبي بأسره، ِانتقلت إلیهم بفضل الموقع الجغرافي ال

علیها، بل االطالعكما یرون أن مستقبلها مشرق ألنها وعاء كنوز علمیة ومعرفیة یتشوقون 
.یقبلون على تعلم الفصحى، ویؤلفون في علومها المختلفة

. نیةوعلیه، فإّن ما زاد من أهمیة اللغة العربیة، أنها صارت مركز الدراسات االنسا
إذ أنها تحظى بِاهتمام علماء متعددي التخصصات ولم یعد االهتمام بها مقتصرًا على «

ية: ينظر-1 بالعر لكن اللغات جميع لم أت ليطو، الفتاح صعبد: ترعبد ، العا عبد بن .11السالم



اللغویین والتربویین وحدهم، وٕانما انتقلت العنایة بها إلى عالم وظائف األعضاء والطبیب 
.1»...المختص بالجهاز العصبي وعالم الصوتیات، وعالم الطبیعة والمهندس وعالم النفس

,عناصر العملیة التعلیمیة: أوال 

المعلم، : ، أّن العملیة التعلیمیة تتضمن العناصر التالیةإتنانمما ال یختلف فیه 
في باقي رالمنظومة یؤثالمتعلم، والمادة التعلیمیة، إذ أّن كل عنصر من عناصر هذه 

مواصفات العناصر األخرى، وحتى یتم تفعیل أداء العملیة التعلیمیة، ال بّد أن یكون للمعلم
شریطة أن یتحصل المتعلم على كي یتمكن من التأثیر في بقیة العناصر األخرى، خاصة، 

تدریبات كافیة، ولتعزیز هذا التوجه، ِاستوجب على المتخصصین في مجال تعلیمیة اللغة 
:العربیة لغیر الناطقینبها أن یحرصوا على إعداد المادة التعلیمیة بطریقة مثالیة تساعد على

:المعلم-

من المتفق علیه لدى المتخصصین في مجال التربیة العامة، أن المعلم هو أحد أركان 
فإّن االهتمام بتنمیته وتطویر مهاراته یعّد أمرًا ضروریًا «: المنظومة التعلیمیة الرئیسیة لذا

فالمعلم ركن رئیس من أركان العملیة . لضمان جودة بقیة عناصر المنظومة التعلیمیة
ال یتنافى مع كثرة الحركات التربویة یمیة مهما ِاختلفت مراحلها، ومقرراتها الدراسیة، وهذا التعل

بتوجیهه وٕارشاده –بالمتعلم وجعله محور عملیة التعلیم، ألّن المعلم باالهتمامالتي تنادي 
.2»... یسهم في تحقیق هدف عملیة التعلیمیة -وخبرته

إلعداد المعلمین بصفة عامة، ظم تي تؤسس وتنوعلیه، فإذا كانت هذه أهم األطر ال
معلم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى له أهمیة خاصة، إذ أّنه ُیعد حلقة الوصل بین «فإّن 

ومن ثم فهو في حاجة : اللغة العربیة بثقافتها وقیمها، وأفراد كثیرین من مختلف دول العالم

السيد-1 دمشق،: محمود ية، العر اللغة مجمع اللغة، عليم ص2007طرائق ،02.
دي-2 ا املحسن عبد ط: ع اض، الر ع، والتوز شر لل وجوه دار ا، غ ن للناطق ية العر اللغة معلم ص1،2015دليل ،9.



غة العربیة للناطقین بلغات أخرى، حتى یسهل إلى أن یتعرف إلى األطر العامة في تعلیم الل
.1»علیه تعلیم هذه الفئة بصورة جیدة

فإّن إسناد العملیة التعلیمیة لمعلم اللغة العربیة الذي یملك وعلى هذا األساس، 
خبراته السابقة غیر كاٍف؛ بل البد أن : شهادات دراسیة دون النظر إلى خلفیاته من مثل

من المیول الشخصیة والطموحات اإلیجابیة نحو التعلیم، یمكنه من یكون ممتلكًا لقدٍر كبیر
المجال الذي یوّد أن یوظف فیه قدراته، وكلما كان المعلم متعمقًا في مادته الدراسیة، كان 

2.ذلك دلیًال على قدرته على بلوغ أهداف منهج المواد الدراسیة

ن بها، الّبد أن تتوفر فیه وبناء على ذلك، فإّن معلم اللغة العربیة لغیر الناطقی
:العناصر التالیة

أن یكون متخصصًا في اللغة العربیة، وأن یكون على معرفة وثیقة بالحضارة العربیة -1
.اإلسالمیة

للذین سیقوم بتعلیمهم العربیة، وخاصة ةواألنثروبولوجیأن یدرس الحیاة االجتماعیة -2
.أفریقیا وآسیا

بعلم األصوات والصوتیات، وأن یكون مسیطرًا على علم أن یكون على درایة تامة -3
.الصرف، وكذا علم الداللة والمعاجم

3.أن یجید إجادة تامة إحدى اللغات األجنبیة-4

دي: ينظر-1 ا املحسن عبد ط: ع اض، الر ع، والتوز شر لل وجوه دار ا، غ ن للناطق ية العر اللغة معلم .11ص،1،2015دليل
هللا: ينظر-2 عبد اج ا خ مج: محمد آسيا، سالم مجلة ا، غ ن للناطق ية العر اللغة عليم وتطبيقية ة نظر االت ع6إش ،1،

ص2009يوليو ،69.
د: ينظر-3 فر محمود ص: ع ا، ن الناطق لغ ية العر اللغة معلم .16إعداد



:المادة التعلیمیة-

، الّبد من "العملیة التعلیمیة"قبل البدء في تحلیل ومناقشة الركن الثاني من أركان 
لذي لم یأخذ مفهومًا واحدًا، وهذا شأن عدید المصطلحات ا" تعلیمیة"الوقوف عند مصطلح 

من تلك المصطلحات التي تعددت " تعلیمیة"لفظ «التي ترجمت إلى اللغة العربیة، إذ أّن 
من یقصد به طریقة مفاهیمها في البحوث العربیة ألّنه منقول من لغات أخرى؛ فمنهم 

ولكن حین نرجع إلى منهاج اللغة التدریس أو طرائق مشتركة كتدریس مجموعة من المواد،
الصطالحنجد تعریفًا واضحًا 1995العربیة وآدابها في التعلیم الثانوي الجزائري الصادر 

هي قدرات المكون التربویة المتمثلة في معرفته من ُیعلم وسیطرته على : التعلیمیة جاء فیه
.1»المادة یدرّسها وتحكمه في طرائق التدریس

:في ثالثة عناصر" التعلیمیة"من هنا تتجلى 

.كفاءة المدرس المعرفیة علمیًا وتربویًا من معلومات وخبرات تجعله قادرًا على عمله-

من معرفة جوانب تالمذتهبنصیب من علم النفس التربوي للتمكن من التعامل مع اإلحاطة-
.الشخصیة للطفل ومراحل نموه ومدى مالءمتها مع التحصیل العلمي

في طرائق التدریس المختلفة من نشاط إلى آخر مع ما یجّد فیها من جدید، التحكم-
2.فالتعلیمیة من هذا التوصیف تعكس ما یسمى بالمنهاج التربوي

ومما ینضاف إلى ذلك، الّبد أن تتضافر عدید العوامل لتفعیل أداء العملیة التعلیمیة، ویمكن 
:إجمالها في اآلتي

ستوى المتعلم في مادة اللغة العربیة، وفي الوقت نفسه تقوى من مإقامة الندوات، للرفع-
.رغبتهم في دراستها

ضر-1 ر: لعسال أكتو ران، و جامعة تصال، و اللغة مجلة الثانوي، التعليم ي د النص ص2010عليمية ،13.
ضر: ينظر-2 ص: لعسال الثانوي، التعليم ي د النص .13عليمية



.باللغة العربیة تحت رقابة أساتذة أخصائیینتكثیف الحواریین المتعلمین-

.إجراء التجارب، والمقابالت، وٕاعداد التقاریر وعرضها على الطلبة-

والتفاعل معها من خالل األنشطة الخارجیة إتاحة الفرصة للمتعلمین لِالحتكاك بالبیئة -
1.الرحالت والزیارات العلمیة: مثل

كان نوعها أو نمطها أو مادتها «في إطار هذا الطرح، فإّن  عملیة التدریس أي
كبیرًا على الكتاب المدرسي، فهو یمثل بالنسبة للمتعلم أساسًا باقیًا اعتماداومحتواها تعتمد 

لعملیة تعلم منظمة، وأساسًا دائما لتعزیز هذه العملیة، ومرافقًا ال یغیب لِالطالع السابق 
2»والمراجعة التالیة

:المتعلم-

زمة للتعلیم، وال إّن العملیة التعلیمیة ال تعتمد فقط على معلم توفرت فیه العوامل والشروط الال
على المادة التعلیمیة التي ُیخطط لها المختصون في مجال تعلیمیة اللغة العربیة لغیر 
الناطقین بها، وٕاّنما یحتوي على عناصر أخرى ال تقل أهمیة عن عنصري المعلم والمادة 

ناصر العلمیة، وٕان كان المعلم هو الحجر األساسي في العملیة التعلیمیة كلها، ومن أهم الع
التي یحتویها الموقف التعلیمي والتي ینبغي أن یتوفر لها أنسب الشروط حتى یكون هذا 

التعلیمي كامًال وناجحًا، الّبد من وجود النواة التي بها تستكمل أركان العملیة الموقف 
.التعلیمیة

وعلیه، فإّن عملیة التعلم تتطلب توفر عوامل معینة في شخص المتعلم حتى یتیسر له 
:یستفید من الموقف التعلیمي، ومن أهم هذه العواملأن

حل: ينظر-1 الوكيل رة،: أحمد القا ، ام ا الكتاب دار ، املنا ص1986تنظيمات ،142.
ص-2 ا، ن الناطق لغ ية العر اللغة ملعل إضاءات يم، إبرا بن الرحمان .41عبد



االستعداد والتهیؤ من حیث استكمال نضجه الجسمي والعقلي لتقبل الخبرة والمهارة المراد -
.تعلمها

.توفر الدوافع المناسبة لإلقبال على التعلم-

.توفر االستعدادات العقلیة الالزمة للنجاح في عملیة التعلم-

:ل إحصاء الطلبة من حیثوضع خطة ألج-

.البالد التي ینتمون إلیها* 

اللغة األم التي یجیدونها * 

لماذا یرید تعلم العربیة؟ لیتحدث بها ویقرأ؟ أم لیتخصص فیها؟* 

.التدریبات بأنواعها-

الذي ُیعد واحدًا من العناصر " التدریبات"ومن هنا، سنحاول أن نقف عند عنصر 
ة العربیة لغیر الناطقین بها، حیث سیكون موضوع دراستنا في هذه المهمة في تعلیمیة اللغ

:المداخلة

)المصطلح والمفهوم(التدریبات:ثانیا

:تعریف التدریب لغة

الواسعة، وهو : الّدرُب باٌب السِّكة الواسُع؛ وفي التهذیب: معروف، قالوا:الّدربُ ): درب(مادة 
:أیضا الباب األكبر، والمعنى واحٌد، والجمع دراٌب، أنشد سیبویه

مثل الِكالِب، َتِهرُّ عند ِدرَاِبهَا                    َوَرَمَت ِلَهاِزِمَها ِمَن الِخْزَیارِ 



هو یفلح الواء، للنافذ منه، وبالسكون : دروبها، وقبلدرٌب من : وكّل مدخل إلى الروم
د: المضیق في الجبال، والمدرُب من الرجال: لغیر النافذ، وأصل الّدرب : والمدربُ . المنجِّ

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

:تعریف التدریب ِاصطالحا

ي العملیة التعلیمي، وهو مرتبط أساسًا بركن ُیعد التدریب من األنماط الضروریة ف
أن یكتسب مهارة، والمهارة تحتاج إلى تدریب ومران، وما لم تكثف «المتعلم؛ الذي یراد له 

التدریبات ال تتحقق السیطرة على اللغة، فمتعلم اللغة لیس مجرد متلقٍّ لمعلومات ولمعارف 
بد من أن یتدرب المتعلم على ذلك فیكفیه ما یستقبل من المعلم في عرضه لدرسه، بل ال

لینغمس في اللغة، ولتثبت في ذهنه ولتجري على لسانه وقلمه، وهنا تبدو أهمیة التدریبات 
.2»...اللغویة في حمل المتعلم على ممارسة اللغة 

ناحیة االستعمال وناحیة عدم االستعمال، فقانون االستعمال : ولهذا القانون ناحیتان
ون ارتباط قابل للتعدیل بین موقف وتلبیة، فإّن قوة هذا االرتباط تزداد أّنه إذا تك: مؤداه

أّنه عندما ال یحدث ارتباط بین موقف : باالستعمال، أّما قانون عدم االستعمال، فخالصته
.واستجابة لمدة كبیرة، فإّن قوة هذا االرتباط تضعف

أنواع التدریبات:ثالثا 

:الحوار-

الحدیث بین طرفین أو أكثر، بحیث یقوم الحوار بدور بارز وهو التدریب الذي یتم فیه 
في تطویر األحداث والكشف عن تمایز الشخصیات نفسیًا واجتماعیا وثقافیًا، والغایة 
المنشودة لدى معلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها هو أداء الحوار بشكل صحیح، ما 

.یستوجب سالمة اللغة

.371، ص)د ر ب(، مادة 1997، 1، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط2لسان العرب، مج: ابن منظور: ینظر-1
.514تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في ضوء المناهج الحدیثة، ص: مختار الطاهر حسین-2



یوضح اآللیة التي ) نتكلم العربیة الحدیثة-سلة اللسان في تركیاالمأخوذ من سل(وهذا المثال 
:تتسم بها تدریبات الحوار

َمْرَحَبا: َزْیَنبْ 

َأْهًال َوَسْهالً : َأْسَماءْ 

؟َكْیَف َحاُلكَ : َزْیَنبْ 

الَحْمُد هللا، َأَنا ِبَخْیْر : َأْسَماءْ 

ِمْن َأْیَن َأْنتَ : َزْیَنبْ 

ُتْرِكَیاَأَنا ِمْن : َأْسَماءْ 

َجِمیٌل ِجدًا، ِمْن َأِي َمِدیَنٍة؟: َزْیَنبُ 

.1ِمَن الَعاِصَمة َاْنَقَرة: َأْسَماءْ 

فالمتعلم في مثل هذا التدریب الحواري، یعید البنیة التي یقّدُمها المعلم، وكل تردید 
.یرّدده هو إجراء حواري

:االستبدال-

ن التدریبات، بأحداث بعض وهو نشاط آلي، حیث یقوم المتعلم في هذا النمط م
التغییرات في البنیة، بناًء على المثیرات التي یتلقاها من المعلم، أو شریط أو الكتاب، أو عن 

.2طریق الصورة

.13سلسلة تتكلم العربیة الحدیثة، ص : أنس مسلم وآخرون: ینظر-1
.259إضاءات لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، ص : عبد الرحمان بن إبراهیم: ینظر-2



المأخوذ من سلسلة العربیة بین یدیك في المملكة العربیة السعودیة، یوضح ( وهذا المثال 
.االستبدالاآللیة التي تتسم بها تدریبات 

)ماء(ِعْنَدُكْم َشاْي؟    َهْل 

)قهوة(؟    .... َهْل ِعْنَدُكْم 

)عصیر(؟   ......َهْل ِعْنَدُكْم 

)حلیب(؟   ......َهْل ِعْنَدُكْم 

)ثلج(؟   ......َهْل ِعْنَدُكْم 

)لیمون(؟    .....َهْل ِعْنَدُكْم 

)برتقال(؟    .....َهْل ِعْنَدُكْم 

االستبدالي، یعید النمط أو البنیة، التي یقدمها المعلم، فالمتعلم في مثل هذا التدریب 
.وكل ما یفعله هو إجراء تعدیل منتظم في آخر الجملة، بناًء على المثیرات التي یتلقاها

:التردید-

وهو نشاط آلي، حیث یقوم المتعلم، في هذا النمط من التدریبات، باالستماع إلى 
یستخدم هذا النوع من «الشریط، ثم التردید بعده، إذ البنیة اللفظیة التي یرددها المعلم أو 

التدریبات اآللیة عادة في المراحل األولى من تعلیم اللغة، لسهولة أدائه، إذ أّن الدارس ال 
وتفید تدریبات اإلعادة في عرض الخصائص الصوتیة للغة األجنبیة . یأتي بشيء من عنده

 ...«1.

) بیة بین یدیك في المملكة العربیة السعودیةالمأخوذ من سلسلة العر (وهذا المثال 
: یوضح اآللیة التي تتسم بها تدریبات التردید

.260إضاءات لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، ص : ان بن إبراهیمعبد الرحم-1



أنا أكتب التقریر األسبوعي

نحن نكتب التقریر األسبوعي

هو یكتب التقریر األسبوعي

هي تكتب التقریر األسبوعي 

1.أنت تكتب التقریر األسبوعي

الحوار بصورة كافیة، ثم یرّدد جمل فالمتعلم في مثل التدریب، یستمع إلى جمل 
.الحوار خلف المدرس أو الشریط

:بالمرادف-

وهو التدریب الذي یتم فیه شرح المفردات، بحیث یقوم المتعلم في هذا التدریب بإیجاد 
.مرادفات الكلمات الصعبة التي ترد في بنیة الجمل

اآللیة التي تتسم بها یوضح) المأخوذ من سلسلة نتكلم العربیة الحدیثة(وهذا المثال 
:التدریبات بالمرادف

:نختار من الحوار مرادفات الجمل اآلتیة

..........................................-نطلب مشاهدة محتوى البیت     

..........................................-إّنه بیت كبیر                   

..........................................-الفرش عتیقة               

....................................-2هذا باهظ كثیراً 

.260ضاءات لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، ص إ: عبد الرحمان بن إبراهیم: ینظر-1
.49أنس مسلم وآخرون، سلسلة نتكلم العربیة الحدیثة، ص : ینظر-2



.فالمتعلم في مثل هذا التدریب، یشرح جمل الحوار، بوضع المرادفات المناسبة

:المعنى-

بأكثر من طریقة، ویؤدى وهو التدریب الذي یستطیع فیه المتعلم التعبیر عن المعنى، 
.فردیًا، ویشترط فیه أن یكون المتعلم ُمِلما بالبنیتین النحویة والمعجمیة

یوضح اآللیة التي تتم بها تدریبات ) مأخوذ من سلسلة العربیة بین یدیك(وهذا المثال 
.المعنى

لقاهرة، حضر السید فرید من السودان إلى القاهرة، درس اللغة العربیة في جامعة ا«:النص
»وبعد الدراسة رجع إلى السودان، وهو اآلن موظف كبیر في الخرطوم

:أسئلة

من أین السید فرید؟-
أین یدرس؟-
هل حصل على شهادة جامعیة؟-
1هل هو طالب اآلن؟-

المواد المقروءة : فالمتعلم في مثل هذا التدریب، یأتي باالستجابة من عدة مصادر، مثل
المدرس، أو من الموقف المحیط به، أو من البیئة التي یعیش والمسموعة، وقد یستمدها من 

.فیها في 

:ملء الفراغ-

وهو التدریب الذي یتم فیه ملء الفراغ، بحیث یجیب المتعلم عن جملة من األسئلة، 
.لیبحث فیها عن إجابة محّددة، انطالقا من النص المقروء

.263لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، ص إضاءات: عبد الرحمان بن إبراهیم: ینظر-1



یوضح اآللیة التي تتسم بها )مأخوذ من سلسلة نتكلم العربیة الحدیثة(وهذا المثال 
.التدریبات بملء الفراغات

:نجیب عن األسئلة التالیة

.....................................- ِلَماَذا َیْبُدو ُأوْرَهاْن َحِزیًنا؟              -
.....................................- َهْل َسِرْقَت الِمْحَفَظة؟                  -
.....................................-ا َطَلَب ُأوْرَهاْن ِمْن َصِدیِقِه؟         َماذَ -
........................-1َهْل َحَدَث َمَعَك ِمْثَل َهَذا الَمْوِقْف، َوَكْیَف؟-

فالمتعلم في مثل هذا التدریب، یمأل الفراغات في شكل إجابات عن األسئلة التي 
.لمقروء سابقاً طرحت من النص ا

.الطلبة المالیزیون نموذجاً -تحلیل أخطاء متعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بها-

بعد رحلة مع أهم السالسل المعتمدة في الوطن العربیة لتعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، 
لضفة وأهم المدارس المتخصصة في تدریس هذا النوع من التعلم، ها نحن نرحل بكم إلى ا

العربیة بآالف الطالب إلى األقطاراألخرى من العالم اإلسالمي، إنها مالیزیا التي ترسل 
.لتعلم اللغة العربیة، لنقف عند األخطاء التي یقع فیها الطالب المالیزیون

وعلیه فإّن، الباحث في شؤون تعلیمیة اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، رصد لنا 
الطالب المالیزیون، وصنفها إلى أصناف عامة، ثم إلى أصناف األخطاء التي وقع فیها

فرعیة، وفي نهایة كّل خطأ قدم توصیة لمعالجة تلك المشكلة والتخفیف منها، وتتمثل في ما 
2:یلي

.87سلسلة تتكلم العربیة الحدیثة، ص : أنس مسلم وآخرون: ینظر-1
، ص 2003، 1اللسانیات التطبیقیة وتعلیم اللغة العربیة كغیر الناطقین بها، دار الجوهرة، األدرن، ط: ولید العناني: ینظر-2

185.



أخطاء التعریف والتنكیر-1

:وتشتمل األصناف الفرعیة اآلتیة

:م ما یأتيضیجب تعریفه، وتتنكیر ما -أ

:كما في األمثلة اآلتیةتنكیر المبتدأ، -

الرحلة ممتعة جّداً : رحلة ممتع جّدًا                       الصواب
الشعب في مالیزیا متعدد األدیان: شعب في مالیزیا متعدد األدیان        الصواب.
المسلمون في مالیزیا : مسلمون في مالیزیا یحتفلون بعید األضحى      الصواب

یحتفلون بعید األضحى
الحمد هللا رّب العالمین: مد اهللا رّب العالمین                  الصوابح

:تنكیر الصفة المعّرفة، كما في األمثلة اآلتیة-

كیف نتیجة االمتحان الماضي: كیف نتیجة االمتحان ماضي؟         الصواب.
یتحدث فیها عن العالم العربي: یتحدث فیها عن العالم عربي          الصواب
عن الوضع االقتصادي: وعن الوضع ِاقتصادي                الصواب
ذهبت مع صدیقتي إلى : أحمر   الصوابجرش والبحر ذهبت مع صدیقتي إلى

.جرش والبحر األحمر

:تنكیر الموصوف، كما في األمثلة اآلتیة-

هو طالب في الجامعة األردنیة: هو طالب في الجامعة األردنیة      الصواب.
درست اللغة العربیة والتاریخ : ت اللغة العربیة وتاریخ اإلسالم    الصوابدرس

.اإلسالمي



:تعریف ما یجب تنكیره- ب

:تعریف الخبر النكرة-

الطالب المالیزي مجتهد: الطالب المالیزي المجتهد             الصواب
األردن بلد جمیل: األردن البلد الجمیل                   الصواب
الثلج موجود في األردن بكثرة في : شتاء   الصوابالبكثرة فیموجود في األردنثلجال

الشتاء
الحمار مسكین ألنهما : قال لهما: الحمار المسكین ألنهم یركبوا   الصواب: قال لهما

علیهركبان ی

:تعریف الصفة النكرة-

 یذهبون إلى أماكن جمیلة: أماكن الجمیلة        الصوابیذهبون إلى
ولم أزر األماكن األثریة: أماكن األثریة          الصوابولم أزر إال
إن شاء اهللا في یوم آخر سأزورك: إن شاء اهللا في یوم اآلخر سأزورك   الصواب

:تعریف الموصوف النكرة-

یسكن معي طالب عربي له : وابالصكریمةیسكن معي الطالب عربي له األخالق
أخالق كریمة

وٕالى اللقاء في رسالة أخرى: وٕالى اللقاء في الرسالة أخرى           الصواب
1مكتبة الجامعة فیها كتب كثیرة: مكتبة الجامعة فیها الكتب كثیرة        الصواب.

.188سانیات التطبیقیة وتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، ص ولید العناني، الل: ینظر-1



:التذكیر والتأنیث-2

:ویضم األصناف التالیة

:وتأنیثها، كما في األمثلة اآلتیةتذكیر األفعال -أ

حضرت أختي إلى األردن : حضرت أختي إلى األردن لیدرس اللغة العربیة   الصواب
لتدرس اللغة العربیة

وهي تسكن مع فتاة عربیة: وهي یسكن مع فتاة عربیة                     الصواب

:تذكیر الضمائر وتأنیثها، كما في األمثلة التالیة- ب

والناس في األردن حیاتهم جمیلة: في األردن حیاتهم جمیلةالصوابوالناس
والجامعة اإلسالمیة هي : والجامعة اإلسالمیة هو أهم جامعة في مالیزیا   الصواب

.أهم جامعة في مالیزیا

:التذكیر والتأنیث في الصفة والموصوف-ج

آثار جمیلة وكثیرةوفي األردن : وفي األردن آثار جمیل وكثیر             الصواب
األسئلة الموجودة في : األسئلة الموجودة في االمتحان كثیر وصعب      الصواب

االمتحان كثیرة وصعبة
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:الملخص

أسلوب تفكري، فهي ليست جمرد تعبري عن احلياة اليومية لإلنسان، وإّمنا هي قبل ذلك أسلوب تعد اللغة العربية 
حداث والعالقات بشكل عشوائي، وإمنا يلجأ تفسري؛ ألّن اإلنسان ال يفكر يف األشياء واألتفكري وطريقة رؤية ومنهج 

إىل اللغة بتشكيل كلمات ومجل وتراكيب تعرب عن تلك املواقف واألحداث اليت يعيشها، وهلذا أضحى تعليم اللغة العربية 
ماعية  اليت تعرب عن هوية اإلنسان، وهلذا البد من ألبنائها أمر ضروري وهام فهي رمز من الرموز الوطنية والدينية واالجت

،وعلى هذا األساس كان توسيع رقعة لغتنا العربية يف أرجاء العامل وهذا ال يتم إال عن طريق تعليمها للناطقني بغريها
ى هذه املعوقات معوقات تعليم اللغة العربية اتصاليا للناطقني بغريها حىت يتم التعرف عل: موضوع ورقتنا البحثية موسوم بـ

االنتقال للعرض وفيه وبعد ذلك والعمل على إجياد حلول هلا وفق منهجية حبث متفق عليها، مقدمة كتمهيد للموضوع 
:عن التساؤالت اآلتيةواإلجابةنتحدث عن اللغة وعن االتصال و ذكر املعوقات 

ما مفهوم اللغة ؟وما هي خصائصها ووظائفها؟- 

؟ه هي مقوماتوما وما مفهوم االتصال؟- 

ا؟و -  ما هي معوقات تعليم اللغة اتصاليا لغري الناطقني 

املطروح ومن مث توصيات تكون عبارة عن لإلشكالوصوال إىل اخلامتة اليت تكون مجلة من النتائج واحللول املتوقعة 
اه القراء والباحثني وعن االستمرارية يف البحث يف مثل هذه القضايا واملواضيع اليت تشد انتبتوجيهات للباحثني 

.واملختصني

.تعليم اللغة العربية، وظائف اللغة،االتصال ومقوماته،معوقات تعليم اللغة اتصاليا:الكلمات المفتاحية

Résumé:

La langue arabe est une façon de penser, ce n’est pas simplement une
expression de la vie quotidienne de l’homme, c’est une façon de penser, une
façon de voir et une méthode d’interprétation, parce que l’homme ne pense
pas à des choses, des événements ou des relations au hasard. Ce qui est
vivant, et donc devenu l'enseignement de la langue arabe pour ses enfants est
nécessaire et important est un symbole des symboles nationaux et des
expressions religieuses et sociales de l'identité de l'homme, et doit donc
élargir le champ d'application de la langue arabe à travers le monde et ce
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n'est pas seulement en enseignant à d'autres locuteurs, mais sur cette base Et
La recherche de notre temps est marquée par: Obstacles éducation en langue
communicationnelles arabe pour les locuteurs non natifs à identifier ces
obstacles et de travail pour trouver des solutions selon la méthodologie de
recherche convenue, présenté comme une introduction au sujet et de passer
ensuite pour afficher où l'on parle de la langue et de la communication et a
mentionné les obstacles et répondre aux questions suivantes:

 -Quel est le concept de langage, quelles sont ses caractéristiques et ses
fonction ?

Quel est le concept de communication et quelles sont ses composantes ?  -
Quels sont les obstacles à l’enseignement de la langue à des locuteurs non
natifs ?

En conclusion, un ensemble de résultats et de solutions attendus pour
les formulaires présentés, suivis de recommandations, oriente les chercheurs
et assure la continuité de la recherche sur des questions et sujets qui attirent
l’attention des lecteurs, des chercheurs et des spécialistes.

Mots-clés: enseignement de la langue arabe, fonctions linguistiques,
communication et ses composantes, troubles d'apprentissage.

Abstract:

The Arabic language is a way of thinking. It is not just an expression of
the everyday life of man. It is a way of thinking, a way of seeing and a
method of interpretation, because man does not think about things, events
or relationships randomly. Rather, he uses language to form words,
sentences, Which is living, and therefore became the teaching of the Arabic
language for its children is necessary and important is a symbol of national
symbols and religious and social expressions of the identity of the human,
and therefore must expand the scope of Arabic language around the world
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and this is not only by teaching to other speakers, and on this basis was the
subject And Research of our time is marked by: Obstacles Arabic language
communication education for non-native speakers to be identified these
obstacles and work to find solutions according to the research methodology
agreed upon, submitted as an introduction to the topic and then move on to
display where we talk about language and communication and mentioned
obstacles and answer the following questions:

- What is the concept of language, what are its characteristics and functions?

What is the concept of communication and what are its components?

- What are the obstacles to teaching the language to non-native speakers?

To the conclusion, which is a set of results and solutions expected for
the forms presented and then recommendations are the guidance to
researchers and the continuity in the research on such issues and topics that
attract the attention of readers, researchers and specialists.

Keywords: Arabic language teaching, language functions, communication
and its components, learning disabilities.

:مقدمة

يعد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عبارة عن خمطط ضخم حيتاج إىل وسائل عدة ليتم على أكمل وجه ووفق 
أسس علمية دقيقة وشاملة من معلمني ووسائل تعليمية ومناهج وأساليب وطرائق، غري أّن هذا املخطط تشوبه مجلة من 

، ومثال ذلك تعليم اللغة العربية اتصاليا الذي عرف الكثري من الصعوبات تعمل على عرقلة سريه حنو األماماملعوقات اليت
وهذا ما حاولنا تسليط الضوء عليه يف ورقتنا وتعلمها،اليت وقفت كحاجز منعته من تطور اجلانب االتصايل لتعليم اللغة

.البحثية

:مفهوم اللغة-1
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ا :عند تراجر-أ ّ املتعارف عليها، وهي رموز صوتية، يتفاعل بواسطتها أفراد جمتمع نظام من الرموز «يعرف اللغة على أ
1».ما يف ضوء األشكال الثقافية الكلية

اللغة ليست تعبريا عن املشاعر واألفكار، وإّمنا هي بالدرجة األوىل وسيلة اتصال بني أفراد مجاعة «:عند جون ديوي-ب
2».تؤلف بينهم على صعيد واحد

كلمة لغة تعين كل جهاز كامل من وسائل التفاهم بالنطق املستعملة يف جمموعة بعينها من بين إن  «:أنطوان ماييه-ج
موعة البشرية أو من قيمها احلضارية 3».اإلنسان بصرف النظر عن الكثرة العددية هلذه ا

أذهان أفراد اجلماعة اللغة يف جوهرها نظام من الرموز الصوتية، أو جمموعة من الصور اللفظية ختتزن يف «:دي سوسير-د
4».اللغوية وتستخدم للتفاهم بني أبناء جمتمع معني ويتلقاها الفرد عن اجلماعة اليت يعيش معها عن طريق السماع

اللغة اإلنسانية تتجلى عرب مظهر استعماهلا اإلبداعي يف القدرة اخلاصة على التعبري عن أفكار متجددة «:تشومسكي-هـ
ا فكرية أوعليه تفهم تعابري  يضا متجددة وذلك يف إطار لغة مؤسسة هي نتاج ثقايف خاضع لقوانني ومبادئ ختتص 

5».جزئيا وتعكس جزئيا خصائص عامة للفكر

ا اإلنسان إْن هي إال نظام من الرموز يتوسط بني املؤثر «يقول: أشلي مونتاكو- و إن الواسطة املهمة اليت يتحضر 
6».فاللغة تضيف بعدا جديدا إىل عامل اإلنسانواملتأثر وهذا النظام هو اللغة، 

أينما يكون مسلك يف دنيا املعرفة فاحبث :اللغة ركيزة أساسية على اختالف أنواعها حىت إنّه يقال«:محمود السيد-ز
املعلومات عن اللغة قمة العلوم اإلنسانية ورفيقة العلوم الطبيعية وركيزة الفلسفة عرب القرون ورابطة عقد الفنون وحمور تقانة

7».وهندسة برجمتها

:خصائص اللغة العربية- 1-2

:8من خصائص اللغة العربية ما يلي

ا كثرية الرتادفات واأللفاظ وصيغ اجلموع .كو

ا"املهارات اللغوية- 1 ا،تدريسها،صعوبا .151:،ص)1425/2004(،)1ط(العريب،،رشدي أمحد طعيمة،دار الفكر "مستويا
ا"املهارات اللغوية- 2 ا،تدريسها،صعوبا .153:،ص،رشدي أمحد طعيمة "مستويا
.120،119:،ص)1990(،)2ط(حسن ظاظا،دار القلم،دمشق،دار الشامية،بريوت،،"مدخل إىل معرفة اللغة"اللسان واإلنسان- 3
.32:،ص)ت.د(،)ط.د(احلكمة،جامعة بغداد،علم اللغة،حامت صاحل الضامن،بيت - 4
.59:،ص)1993(،)1ط(،ميشال زكريا،دار العلم للماليني،بريوت،"قضايا ألسنية تطبيقية"األلسنية- 5
.36:،ص)1996(،)212ع(،أمحد حممد معتوق،سلسلة عامل املعرفة،الكويت،"أمهيتها،مصادرها،وسائل تنميتها"احلصيلة اللغوية- 6
.26:،ص)2008(،)ط.د(،بغداد،"آفاق عربية"العصر،حممود السيد،دار املغربية،دار الشؤون الثقافية العامةاللغة وحتديات ا- 7
.32:،ص)2005(،)1ط(دار وائل،عمان،مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها،سعدون حممود الساموك وهدى علي جواد الشمري،:ينظر- 8
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ا .تتصف باإلجياز واإلطناب، وهذا ما يتجلى من خالل أسلوب متكلميها وخاصة األدباء واملتكلمون 
 اليت تظهر على آخر الكلمة ويف بعض األحيان تكون هناك حروف بدل احلركاتظاهرة اإلعراب، أو احلركات.
البالغة ودقة التعبري، وهذا يساعدها على اإلجياز أو اإلطناب دون خلل ودون إحداث ملل.
لغة التخاطب الرمسية واللغة املستعملة «أدى القرآن الكرمي دورا كبريا يف تثبيت خصائصها املميزة ، باعتبارها

واملدارس قويت اللغة، ملكتوبة واملقروءة هي اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي، وكلما زادت املعرفة ومنت اجلامعات وا
ا من جديد ا الالئق  1».وعادت إىل أخذ مكا

:وظائف اللغة- 1-3

جهة و من خالهلا يتواصل الفرد مع جمتمعه وأفراده بواسطة اللغة اليت تعد وسيلته لقضاء حاجاته وشئونه من
يستفسر وحيلل ويستوضح من جهة أخرى كما تنمو ثقافته وتزداد خرباته نتيجة التفاعل احلاصل بينه وبني اآلخرين ضمن 

يف سبع وظائف أساسية " هاليداي"مواقف خمتلفة حيتاج الفرد إىل استعمال اللغة لالتصال فيها مواقف كثرية جيعلها 
:2هي

الوظيفة النفعية:)Instrumental function(

أنا "الطعام والشراب ويلخصها هاليداي يف عبارة :ا استخدام اللغة للحصول على األشياء املادية مثلويقصد 
).(Iwant"أريد

الوظيفة التنظيمية: )Regulatory function(

ا استخدام اللغة من أجل إصدار أوامر لآلخرين، وتوجيه سلوكهم ويلخصها هاليداي يف عبارة  افعل كما "ويقصد 
)(Do as I tell you" أطلب منك

لوظيفة التفاعليةا:Interactionnal function)(

ا استخدام اللغة من أجل تبادل املشاعر واألفكار بني الفرد واآلخرين ويلخصها هاليداي يف عبارة  " أنا وأنت"ويقصد 
Me and you)(

الوظيفة الشخصية:(Personal function)

Here"إنين قادم"ا استخدام اللغة من أجل أن يعرب الفرد عن مشاعره، وأفكاره ويلخصها هاليداي يف عبارة ويقصد
I come)(

.29:،صمناهج اللغة العربية وطرق تدريسها،سعدون حممود الساموك وهدى علي جواد الشمري - 1
ا"هارات اللغويةامل- 2 ا،تدريسها،صعوبا .153:،ص،رشدي أمحد طعيمة "مستويا
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الوظيفة االستكشافية:Heuristic function)(

ا استخدام اللغة من أجل االستفسار عن أسباب الظواهر، والرغبة يف التعلم منها، ويلخصها هاليداي يف  ويقصد 
)(Tell me why"أخربين عن السبب"عبارة

الوظيفة التخيلية:Imaginative function)(

ا استخدام اللغة من أجل التعبري عن ختيالت، وتصورات من إبداع الفرد، وإن مل تتطابق مع الواقع،ويلخصها  ويقصد 
)(Let us pretend"دعنا نتظاهر أو ندعي"هاليداي يف عبارة

الوظيفة البيانية:Representational function)(

ا استخدام اللغة من أجل متثل األفكار واملعلومات وتوصيلها لآلخرين، ويلخصها هاليداي يف عبارة لدي شيء "ويقصد 
)(I have got some thing to tell you"أريد إبالغك به

وظيفة التالعب باللغة:Play function)(

ا اللعب باللغة وبناء كلمات  منها حىت ولو كانت بال معىن، وحماولة استغالل كل إمكانات النظام اللغوي ويقصد 
Billy Pilly)(1وتلخصها وليجار يفرز يف عبارة

الوظيفة الشعائرة:Ritual function)(

ا استخدام اللغة لتحديد شخصية اجلماعة، والتعبري عن السلوكيات فيها ويلخصها هاليداي يف عبارة كيف "ويقصد 
How do you do)(2"حالك

:األهداف المرجوة من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها- 1-4

ا تصدر من املتعلم الذي ينطق بلغة أخرى، اليت طبعت أذنه «تظهر دقة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كو
ا، وبصره ويده حبروفها، وصاغت كفاءته اللغوية بآليات  إنتاجها، وشكلت وعيه وثقافته ورؤيته ولسانه بصوتيا

.، وال بد من نأخذ بعني االعتبار كل هذه األمور أثناء تعليم اللغة العربية 3».للعامل

ا"املهارات اللغوية- 1 ا،تدريسها،صعوبا .154،153:،رشدي أمحد طعيمة،ص"مستويا
.154:،صرجع نفسهامل- 2
ا-3 يد،دار غريب،القاهرة،"املستوى األول"البيان يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  .05:،ص)2006(،)1ط(،مجيل عبد ا
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1:وعليه، فاألهداف اليت يسعى معلم اللغة العربية حتقيقها للناطقني بغريها فتتمثل فيما يلي

.والتمييز بينهاتعويد أذن الدارس على األصوات اللغوية العربية - 1

.نطق األصوات العربية وكتابة رموزها الكتابية- 2

.تعليم بعض صيغ اجلملة العربية- 3

.تزويد الدارس مبفردات تكون نواة ملعجمه اللغوي- 4

2:مفهوم االتصال- 2-1

يطلق مصطلح االتصال حني حيدد مستعمل اللغة موقفا يتطلب منه نقل : يلخص عملية االتصال يف قوله:ويدوسون-أ
ميكن أن يتغري هذا املوقف بشكل أو بآخر، وهذا اإلجراء أو معلومات معينة لتحقيق التقارب املعريف بني األفراد، ومن مث 

اين خالل التفاعل بني األفراد وأطلق على هذا الشكل هذه العملية تتطلب التفاوض أو تبادل وجهات النظر حول املع
هذا املصطلح يشري إىل التفاعل الذي جيب أن يأخذ مكانة لتأكيد قيمة املعىن ملا ينطق به " اخلطاب"من التفاوض لفظ 

.املتحدث، وللتحقق من فعاليته كمؤشر لنية املتحدث وقصده

العملية اليت يتم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخر حىت هو «يقول إن االتصال :حسين حمدي الطوبجي-ب
تصبح مشاعة بينهما، وتؤدي إىل التفاهم بني هذين الشخصني أو أكثر، وبذلك يصبح هلذه العملية عناصر ومكونات 

،والتجريب وهلا اجتاه تسري فيه، وهدف تسعى إىل حتقيقه، وجمال تعمل فيه، ويؤثر فيها مما خيضعها للمالحظة، والبحث
».والدراسة العملية بوجه عام

.تعترب أن االتصال يعين تبادل املعاين بني األفراد من خالل نظام عام للرموز:دائرة المعارف البريطانية-ج

، ويف )مستقبل(من خالل بيئة معينة على عقل آخر) مرسل(يتم عندما يؤثر عقل ما «يرى أن االتصال :ريتشاردز-د
».دث خربة معينة تشبه اخلربة اليت كانت يف العقل األولهذا العقل اآلخر حت

وأن فرص ) التفاوض(عملية مستمرة للتعبري والتفسري وتبادل وجهات النظر «ترى أّن االتصال :ساندرا سافجون-د
ها، أو االتصال غري حمدودة وتشتمل على نظم خمتلفة لإلشارات، والعالمات والرموز اليت ال تستطيع اآلن البدء يف تصنيف

».، واليت تتكون منها أي لغةحىت تعرفها بدقة

كما ينتقل عرب األشكال اللغوية -ما يتم نقله يف أي عملية اتصال إّمنا هو ناتج للعالقة بني املعىن «أنّ يرى:ولكنز-هـ
».االتصالوبني املالمح العملية اليت ميكن قبوهلا من كافة املشرتكني يف عملية - )نطقا أو كتابة(للتعبري 

.05:املرجع نفسه،ص:ينظر- 1
ا"املهارات اللغوية:ينظر- 2 ا،تدريسها،صعوبا .159،157من :،رشدي أمحد طعيمة،ص"مستويا
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تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع، «من خالل هذا التعريف يتبّني أن ولكنز حيدد هدف تعليم اللغة اتصاليا يف أنّه 
وهذا ما سنوضحه ».اليت هلا القبول االجتماعي، أو حتقق اهلدف املطلوب) كالما أم كتابة(ويكون أشكال التعبري 

.الحقا

:مكونات االتصال- 2-2

1:تشتمل على جمموعة عمليات متداخلة تدور بني مكونات أربعة هييعد االتصال عملية مركبة 

ا احملتوى الذي يود املرسل نقله إىل اآلخرين مستهدفا من ورائه التأثري عليهم، ولكل رسالة : الرسالة-1 ويقصد 
.عن الرموز اللغوية اليت يتم التعبري عنهامضمون، هو عبارة عن األفكار اليت يراد التعبري عنها، وشكل هو عبارة

وهو مصدر الرسالة، إنه الطرف األول يف عملية االتصال والذي يريد التأثري يف اآلخرين من خالل أفكار :المرسل-2
.مع اختالف بينهماواملرسل قد يكون فردا أو جمموعة أفراد، بل قد يكون آلة .لديه

ا األداة اليت تنتقل من خالهلا الرسالة وتتنوع الوسائل ما بني الصوت العادي عند االتصال املباشر :الوسيلة-3 ويقصد 
والسجالت وأجهزة اإلعالم، من مذياع إىل تلفاز إىل حاسب آيل إىل غري ذلك من إىل الكتاب إىل اخلرائط والرسوم 

ا قد تساعد عليها وقد تعوقها، بل بعض اخلرباء أدوات والوسيلة ليست ذات شأن بسيط يف إمتام عملية االت ّ صال، إ
.يقومون باملزج بني الرسالة والوسيلة 

ويقصد به اجلهة اليت تنتهي إليها الرسالة وقد تكون فردا أو جمموعة أفراد وهي اليت تتوىل فك رموز الرسالة :المستقبل-4
.فسري هذه الرموز على عدة رموزوتفسريها متخذة بعد ذلك املوقف املناسب إزاءها، ويتوقف ت

:مقومات عملية االتصال- 2-3

2:يعترب توفرها أساسا لنجاح عملية االتصالاليت هي جمموعة الشروط

:من حيث الرسالة-أ

:تتم عملية االتصال لو توفرت يف الرسالة عدة خصائص منها

.الرتتيب املنطقي لألفكار- 1

.التعبري عن األفكاردقة املفردات والعبارات يف - 2

.بساطة الرتاكيب اللغوية- 3
ا"اللغويةاملهارات :ينظر- 1 ا،تدريسها،صعوبا .159:،رشدي أمحد طعيمة،ص"مستويا
والثقافة، إيسيسكو، تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم - 2

.34- 33من :،ص)1427/2006(،)ط.د(اململكة املغربية، 
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.قلة الرموز والتجريدات- 4

.مناسبة حجمها، فال هي بالطويلة اململة وال بالقصرية املخلة- 5

.صحة اللغة اليت نقلت من خالهلا األفكار- 6

.وضح املفاهيم واملصطلحات وقلة عددها- 7

:من حيث المرسل-ب

1:يف املرسل عدة خصائص منهالو توفرتتتم عملية االتصال

.وضوح الفكرة يف ذهنه- 1

.عمق خربته باملوضوع الذي يعاجله- 2

.تنوع طريقته يف عرض األفكار- 3

.قدرته يف اختيار األلفاظ املناسبة- 4

.وضوح صوته عند احلديث- 5

.إعادة عرض األفكار بتفصيل أكثر- 6

.جمردةضرب أمثلة جتعل الرسالة حمسوسة وليست - 7

:من حيث الوسيلة-ج

:تتم عملية االتصال لو توفرت يف الوسيلة عدة خصائص منها

)بالنسبة للحديث(دقتها يف نقل األصوات - 1

.عدم وجود مؤثرات جانبية تشوش على احلديث- 2

.وضوح الطباعة- 3

.دقة الطباعة وقلة األخطاء املطبعية- 4

.جاذبية اإلخراج وحسن تنسيق الصفحة- 5

.34:تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات، رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،ص- 1
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:المستقبلمن حيث -د

:االتصال لو توفرت يف املستقبل عدة خصائص منهاتتم عملية 

)األذن والعني(الرسالةسالمة حواسه يف استقبال - 1

.قدرته على فك الرموز اليت وصلت إليه- 2

ا الرسالة- 3 .درايته باللغة اليت يستقبل 

.خربته مبوضوع الرسالة- 4

.لعاداته يف احلديث أو الكتابةأُلفته باملرسل ومعرفته - 5

.اجتاهه حنو املوضوع وحتمسه لألفكار- 6

1.مفهومه حنو نفسه ومفهومه حنو اآلخرين- 7

:تعليم اللغة اتصاليا-3

االتصال كما يرى ولكنز وسافجنون، حيتاج إىل شرطني كي يتم، أوهلما الصواب اللغوي وثانيهما الصواب 
اتفاق الكثريين حول هذين الشرطني إلمتام االتصال اللغوي، إّال أّن املدخل االتصايل يف تعليم االجتماعي، وبالرغم من 

اللغات قد اختلفت جوانب الرؤية له، و من خالل مسح لعدد كبري من كتابات خرباء تعليم اللغات األجنبية تنتهي إىل 
2:عرض ألمههاعدد من التصورات املختلفة ملفهوم تعليم اللغة اتصاليا وفيما يلي

.اهلدف الرئيسي من تعلم وتعليم اللغةيرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين جعل الكفاية االتصالية - 1

يرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين تنظيم اإلجراءات املناسبة لتعليم املهارات اللغوية األربع - 2
.ادية بني اللغة واالتصاليف ضوء العالقة االعتم) كتابة/قراءة/كالم/استماع(

يرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين شيئا أكثر من جمرد التكامل بني تدريس النحو وتدريس الوظائف اللغوية أن - 3
.أحد املالمح األساسية لتعليم اللغة اتصاليا أنه يويل اهتماما منظما لألشكال الوظيفية واألشكال البنيوية أو الرتكيبية

بتوظيف ) مثىن أو أكثر(يقوم فيها الدارسون يف مجاعات عض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين اإلجراءات اليتيرى الب- 4
ا .املصادر اللغوية املتاحة يف أداء املهام اليت يكلفون 

.35:تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،ص- 1
ا"املهارات الغوية- 2 ا،تدريسها،صعوبا 179،178:،ص)1425/2004(،)1ط(العريب،القاهرة،،رشدي أمحد طعيمة، دار الفكر "مستويا
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مثل هذا يرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين اخنراط الدارسني يف حمادثة شفوية يتفاعل فيها أطراف احملادثة، ويف- 5
.التصور تعطي احملادثة واالتصال املباشر أولوية على خمتلف أشكال السلوك اللغوي األخرى

.منهج البنية أو الرتاكيبيرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يتجسد يف منهج األفكار والوظائف يف مقابل - 6

.توى لغوي عاميرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يتجسد يف اعتماده على اختيار حم- 7

.يرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يعين استعمال مواد أصلية حقيقية يف مقابل مواد مصنعة غري حقيقية- 8

يرى البعض أن تعليم اللغة اتصاليا يهتم أساسا بالعمليات، أو إجراءات االتصال باللغة يف مقابل ناتج االتصال أو - 9
.التعلم

اتصاليا يتجسد يف الرغبة يف جعل تعلم اللغة معتمدا على االتصال الطبيعي األصلي، يرى البعض أن تعليم اللغة-10
.أكثر من اعتماده على املشاركة يف أنشطة موجهة توجيها تربويا ومؤلفة خصيصا لذلك

:من صور تعليم اللغة اتصاليا-4

إحداثها وفق جمموعة من اخلطوات احملددة ليست عملية منطقية ميكن - مثال–إن تعلم طريقة الكالم «يقول هووات 
يتبعها منهج متدرج يشتمل على نقاط معينة يلزم تعلمها، مث تدريبات وتوضيحات ، إن تعلم اللغة عملية إهلامية تستشار 

1».فيها القدرات والطاقات الطبيعية اليت ميتلكها اإلنسان، هذا إذا توافرت فيه الشروط أو الظروف املناسبة

2:لتاريخ املدخل االتصايل بني صورتني من صور تعليم اللغة اتصالياعند استعراضه " هووات"هنا مييز ومن 

ا تزويد الدارس بالفرص اليت تستطيع من خالهلا استخدام اللغة ألغراض :الصورة األولى وهي الضعيفة ويقصد 
يف هذه الصورة هي تعليم اللغة من االتصال، وحياول إحداث التكامل بني هذه الفرص يف الربنامج، العملية

.أجل استخدامها
ا أن تعلم اللغة نفسه يكتسب باالتصال احلقيقي، إنه استشارة إمكانات :الصورة الثانية وهي القوية ويقصد 

.النظام اللغوي عند الفرد، وعلى خالف املوقف يف الصورة الضعيفة يصبح استخدام اللغة من أجل تعلمها

:تصاليا عن طريق مواقع الشبكة العالمية تعليم اللغة ا-5

تعترب مواقع الشبكة العاملية موقع تعليمي، فهي عبارة عن عدد من الصفحات الرقمية اليت حتتوي على عدد من 
1:املكونات على النحو اآليت

ا"املهارات اللغوية- 1 ا،تدريسها،صعوبا .180،179:،رشدي أمحد طعيمة،ص:مستويا
.180:املرجع نفسه،ص- 2
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:الصوت-1

:2تتنوع األصوات اليت توجد يف مواقع االنرتنت إىل

مثل التعليقات واإلرشادات، :وتتمثل يف صورة أحاديث مسموعة بلغة ما):المسموعة(اللغة المنطوقة
فالصوت املسموع هو بديل للنص املكتوب، وال يشرتط أن يكون الصوت املسموع كالما أو شرحا يلقى على 
املتعلم يف عمليات التعلم املختلفة، بل ميكن أن يكون صوتا يساعد املتعلم يف التقدم حنو عمليات التعليم 

.لتعلموا
ا تأيت :المؤثرات الصوتية ّ تعمل على جذب انتباه املتعلم حنو العرض، سواء أكانت طبيعية أم صناعية، كما أ

كأصوات الرياح أو : إصدار أصوات خاصة:  غالبا مصاحبة للمؤثرات البصرية اليت تظهر على الشاشة مثل
.األمطار أو أصوات احليوانات والطيور أو أصوات اآلالت وغريها

هي صور ثابتة رقمية ألشياء حقيقة تكسب حمتوى املوقع التعليمي املزيد من الواقعية، فالصورة متد :الصور الثابتة-2
املتعلم باتصال دقيق من الواقع أو تغري فيه وفقا ألهداف الدروس فتكرب الصغري من األشياء، وتصغر الكبري حىت ميكن 

ردات  وضيح املفاهيم واألفكار، والصورة التعليمية اجليدة أكثر ، وتفهم هذا الواقع ودراسته، وتساعد الصورة على فهم ا
.فهما من النص املكتوب وأسرع يف توصيل املعلومة

تظهر يف صورة لقطات فيلمية متحركة سجلت بطريقة رقمية، والصورة املتحركة تعطي املتعلم متعة :الصور المتحركة-3
:ال يستطيع أن يراها بطريقة مباشرة نظرا لألسباب التاليةمشاهدة العرض الواقعي فتوضح للمتعلم األشياء اليت قد

.األحداث السياسية والتارخيية:يف فرتة زمنية ماضية مثلوقوعها - 1

.دراسة األماكن السياحية للبلدان:بعدها املكاين- 2

ا مثل- 3 .املفرتسةدراسة حياة الثعابني واحليوانات:خطور

.ب والبكترييادقتها املتناهية مثل دراسة الطحال- 4

ا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية،إع:ينظر- 1 هداية الشيخ علي،:الرمحان بن سعد الصرامي،إشعبد :تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.61:،ص)1433/1434(رسالة ماجستري،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،اململكة العربية السعودية،

ا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية،إع- 2 هداية الشيخ علي، :الصرامي،إشعبد الرمحان بن سعد :تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.62،61:ص
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:الرسوم الخطية-4

:وهي تعبريات تكوينية باخلطوط واألشكال وتظهر يف صورة

رسوم بيانية خطية أو دائرية أو باألعمدة وغريها من أشكال الرسوم البيانية، لوحات أو خرائط أو رموز جمردة أو رسوم - 1
.توضيحية

).3D(والثالثية األبعاد) 2D(الثنائية األبعاد الرسوم : رسوم تنتج باستخدام برامج الصور مثل- 2

تستخدم الرسوم اخلطية يف توضيح وشرح املفاهيم واملبادئ والقواعد وتبسيط املعلومات الصعبة فهي تعبري بصري - 3
1.لألشياء والكلمات واألرقام ومتثيل للواقعية باستخدام اخلطوط والرموز البصرية

:الرسوم المتحركة-5

حبيث تبدو هذه تتابعات من الرسوم اخلطية الثابتة املسلسلة اليت تعرض بسرعة معينة ويف تتابع،وهي عبارات عن 
:عند عرضها متحركة، ويوجد نوعان من الرسوم تتمثل فيما يلياإلطارات

حتريك احلروف واألشكال داخل إطار الشاشة دون تغيري يف شكلها: حركة األجسام مثل.
 إطار يف الثانية فتعطي 24حركة تنتج من سلسلة من الرسوم اخلطية الثابتة اليت تعرض بسرعة : حركة اإلطارات

والرسم املتحرك ثالثي ) (2Dثنائي األبعاد إحساسا باحلركة، وحركة اإلطارات هلا شكالن مها الرسم املتحرك 
) (3Dاألبعاد

: وتشمل:أدوات التفاعل واالتصال-6

لكرتوينالربيد اال- 

احملادثة أو احلوار الشخصي- 

دف إىل توفري االتصال والتفاعل املتزامن بني املتعلمني مثل-  املؤمترات السمعية املزودة بالصور : املؤمترات بأنواعها اليت 
ال الواحد، املؤمترات متعددة الوسائل أو العرو  ض يف والرسوم، مؤمترات الفيديو، املؤمترات متعددة األشخاص يف ا

2.املوضوع الواحد

ا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغوية،إع-1 هداية الشيخ علي، :عبد الرمحان بن سعد الصرامي،إش:تقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.62:ص
ا على الشبكة - 2 هداية الشيخ علي، :عبد الرمحان بن سعد الصرامي،إش:العاملية يف ضوء املهارات اللغوية،إعتقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.63:ص
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7-

:معوقات عملية االتصال

من أهم املعوقات اليت تعرقل عملية االتصال عامة و عملية تعليم اللغة وتعلمها للناطقني بغريها خاصة، واليت 
1:سنذكر منها ما يلي

املتخصصة يف مناسبتها، وقد خاصة عندما تكون غري واضحة أو غامضة أو عند استخدام اللغة اخلاصة أو :اللغة-1
تشكل طريقة استخدام اللغة أو طريقة اإللقاء والنطق والتالعب باملعاين عائقا أمام وصول الرسالة إىل املستقبل، وتعترب 
اللغة األجنبية واختالف اللهجات واختالف مدلوالت األلفاظ بني البيئات املختلفة عائقا كبريا، ومن مشكالت اللغة 

فسريها من قبل املستقبل وعدم القدرة على التعبري ،عدم القدرة على الكتابة أو القراءة أو التحدث عند أيضا إساءة ت
).املرسل أو املستقبل أو كالمها(أحد أطراف عملية االتصال 

:ومن أشكاهلا:الحالة النفسية والشخصية-2

.اخلوف عند أحد األطراف من الطرف اآلخر- أ

.أو غياب الدافعية عند أحد األطرافعدم الرغبة يف االتصال،-ب

.مشكلة الشعور مبركب العظمة عند املرسل أو املستقبل- ج

.تباين اإلدراك بينهما وشعور أحدمها بأنه يعرف كل شيء-د

.مشكلة اإلكراه على االتصال ومشكلة القصور يف أجهزة االتصال كالنطق أو السمع- هـ

.ه الطرف اآلخرمشكلة الشك عند أحد األطراف فيما ينقل-و

:وتتمثل يف :الحالة التنظيمية لالتصال-3

.خريطة تنظيمية واضحة و قصور أنظمة االتصال املتوفرة يف املؤسسةعدم وجود- 1

.عدم وجود نظام للمعلومات- 2

.عدم استقرار التنظيم اإلداري - 3

:ومن ذلك جند:قنوات االتصال المستخدمة-4

زياد أمحد خليل الدعس،:معوقات االتصال والتواصل الرتبوي بني املديرين واملعلمني مبدارس حمافظة غزة وسبل مواجهتها يف ضوء االجتاهات املعاصرة،إع:ينظر- 1
.57:،ص)1430/2009(احلويل،اجلامعة اإلسالمية،غزة،عليان عبد اهللا :إش
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.لالتصال مع عدم فعاليتهاعدم توفر قنوات كافية ومناسبة- 1

.التشويش على القنوات املستخدمةمشكلة - 2

1.سوء استخدام القنوات املتوفرة ومعوقات ناجتة عن طبيعة شبكات االتصال املستخدمة- 3

2:وعليه ميكن استخالص هذه املعوقات اليت تعيق االتصال وتعرقل وصوله بوضوح ما يلي

.واإلدراك بني املرسل واملستقبلالتباين يف املستوى - أ

.الشرود وعدم االنتباه ألسباب داخلية أو خارجية عند املستقبل- ب

االفرتاض املسبق عند املرسل بأن املستقبل يستوعب الرسالة، فال يفصل له الرسالة بصورة كافية وال يقدم له - ج
.األدلة الكافية

.لةالعرض املختل وغري املنظم وغري املرتابط للرسا-د

:للحد من معوقات تعليم اللغة اتصالياحلول-8

ال يتأتى إّال بوسائل وطرائق وجهد يقويه اإلخالص والدربة من املعلم " الرازي"وتعليم اللغة كما يقول 
والدأب والتصميم من املتعلم، وبني هذا وذاك وسيلة تسهل على األول تبليغ رسالته، وترويح بضاعته، وتيسر على 

3.الثاين حسن التقبل ويسر التحصيل 

:نقرتح مجلة من احللول اليت ميكن إتباعها للحد من معوقات تعليم اللغة اتصاليا

.التخطيط لكيفية تعليم اللغة- 1

.وغريها...من فيديوهات وصور وحواسيب ،توفري الوسائل املادية احمليطة بعملية االتصال- 2

.قدم أثناء عملية االتصالاحلرص على احملتوى امل- 3

.العمل على نقل معلومات ذات أمهية وفائدة للمستقبل- 4

.أثناء عملية التعليم) الناطق بغري العربية(التأكد من املقرتحات اليت تقدم للمستقبل- 5

...احلرص على مراعاة ظروف املستقبل سواء كانت نفسية، عضوية، اجتماعية، ثقافية- 6

زياد أمحد خليل :معوقات االتصال والتواصل الرتبوي بني املديرين واملعلمني مبدارس حمافظة غزة وسبل مواجهتها يف ضوء االجتاهات املعاصرة،إع:ينظر- 1
.58:الدعس،ص

.58:املرجع نفسه،ص- 2
.1/43،)2002(املتعدد،كنزة بنعمر وفاطمة اخللويف،منشورات معهد الدراسات واألحباث للتعريب،الرباط،مايتعليم اللغة العربية والتعليم:ينظر- 3
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ا بكل سهولةالعمل على اختيار - 7 .األمثلة املناسبة والواضحة للناطق بغري العربية حىت يستطيع استيعا

:خاتمة

فاللغة العربية تسليط الضوء عليها،جيبيعد تعليم اللغة العربية اتصاليا للناطقني بغريها من أهم القضايا اليت 
ونشرها يف أحناء العامل باعتبارها لغة اإلسالم لغة لغة القرآن الكرمي البد من احلفاظ عليها والعمل على تعليمها 

، من صيغ السالم، لغة األمن واألمان لغة تتميز بالكثري من اخلصائص وامليزات اليت ال توجد يف باقي اللغات
وتراكيب وحركات واشتقاقات، هلذا فاللغة العربية هي طريقة رؤية تتسم بالوضوح الكامل، والشيء يضاهي اللغة يف 

.ا على اإليضاح الدقيق والبّني فهي لغة البيان والتبينيقدر

:قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

).1993(،)1ط(،ميشال زكريا،دار العلم للماليني،بريوت،"قضايا ألسنية تطبيقية"األلسنية- 1

ا- 2 يد،دار "املستوى األول"البيان يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  ، )1ط(غريب، القاهرة، ،مجيل عبد ا
)2006.(

، )212ع(أمحد حممد معتوق، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، "أمهيتها، مصادرها، وسائل تنميتها"احلصيلة اللغوية- 3
)1996(.

، )2ط(،حسن ظاظا،دار القلم،دمشق،دار الشامية، بريوت، "مدخل إىل معرفة اإلنسان"اللسان واإلنسان- 4
)1990.(

، )ط.د(، بغداد، "آفاق عربية"العصر،حممود السيد،دار املغربية،دار الشؤون الثقافية العامةاللغة وحتديات - 5
)2008.(

ا"املهارات اللغوية- 6 ا،تدريسها، صعوبا ، )1ط(،رشدي أمحد طعيمة،دار الفكر العريب، "مستويا
)1425/2004. (

طعيمة وحممود كامل الناقة،منشورات املنظمة تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات،رشدي أمحد - 7
).1427،2006(،)ط.د(اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،إيسيسكو،اململكة املغربية،

تعليم اللغة الغربية والتعليم املتعدد،كنزة بنعمر وفاطمة اخللويف،منشورات معهد الدراسات واألحباث - 8
).2002(للتعريب،الرباط،ماي

).ت.د(،)ط.د(مت صاحل الضامن،بيت احلكمة،بغداد،علم اللغة،حا- 9
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مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها،سعدون حممود الساموك وهدى علي جواد السمري،دار وائل، عمان، -10
). 2005(، )1ط(

:المخطوطات

ا على الشبكة العاملية يف ضوء املهارات اللغ- 1 عبد الرمحان :وية،إعتقييم مواقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
هدية الشيخ علي،رسالة ماجستري،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،اململكة :بن سعد الصرامي ،إش

).1433/1434(السعودية،

معوقات االتصال والتواصل الرتبوي بني املديرين واملعلمني مبدارس حمافظة غزة وسبل مواجهتها يف ضوء - 2
عليان عبد اهللا احلويل،اجلامعة اإلسالمية، غزة، :د أمحد خليل الدعس،إشزيا:االجتاهات املعاصرة،إع

)1430/2009(



1

اليوم الدراسي  تعليمية اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىمداخلة 
االناطقنيتعليم اللغة العربية لغريتفعيلآليات:عنوان املداخلة

أمنوذجا) احملادثة(تعليممهارة 
بوزياين عبد القادر: الدكتور

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
bouziaek@gmail.com

مقدمة
مجيع الكائنات احلية على أن تتعلم أمناط سلوكية خاصة بفطرة البقاء على - سبحانه وتعاىل- اهللا خلق

التواصل عن وآليات ... ، والزواج الدفاع عن النفسوآليات اخلوف و قيد احلياة؛ مثل آليات عمليات التغذية، 
ا اإلنسان دون سواه من خملوقاته،طريق اللغة .لغة اإلشارات، واللغة املنطوقة اليت خص اهللا 

والتقانة والعوملة؛ ، السريعالتطور التكنولوجيبفضلال خيتلف اثنان على أن العامل أصبح قرية واحدة 
بعضه ملاليت تعد مسة هلذا العصر؛ لربطها العا،)االنرتنت(تواصل االجتماعي الاتشبكو اجلديدة،اإللكرتونية 

جعل اإلنسان مبختلف لغاته وثقافته وعاداته حيتاج إىل أخيه ا وسائل االتصال والتواصل، ممّ عصرنة و .ببعض
ال االقتصادي، واالجتماعي،  وهذا االتصال ال يتم إال عن طريق اللغة اليت باتت من والثقايف، اإلنسان يف ا

).من تعلم لغة قوم أمن شرهم: (مها وفهمها، مصدقا لقول املثلالضروري تعل
ومن انتشار أو احنسار، ومن سعة وضيق؛و واللغة كائن حي، يعرتيه ما يعرتي األحياء، من غىن وفقر؛

.، ومن حياة وموتجتمع وتفرق، ومن عزة وذلة
قبل اإلسالم يف التعبري عن أساسيات أوجها وكماهلا بلغت اليت مـن اللغات الـسامية، اللغة العربية وتعد 

، وملا جاء اإلسالم وانتشر عرب العامل انتشرت )ونثرشعرمن (والبالغة والبيان الفصاحة احلياة، والسيما يف جمال
ا، وكثر عددها ثالمثائة مليون، فـي اثنني حوايل ا حيـث يقدر عـدد املتحـدثني . معه اللغة العربية، وزاد شأ

أكثر اللغات انتشارا عرب العامل، فهي منمخسمائة مليون نسمة دولة عربية، ويستخدمها حوايل ) 22(وعشرين 
ـا أحـد اللغات الرمسية الست ملنظمة األمم املتحدة وعدد من .وأغناها على اإلطالقيف العامل  إضـافة إلـى كو

.اهليئات العاملية
، وال ُتَدانيها لسان أخرى من ألسنة إنَّ لسان العرب فوق كلِّ لسان: (ب أنستاس الكرمليفقد قال األ

).تركيًبا ، وال أصوالً العامل مجاًال ، وال
ا لغة القرآن الكرمي وحديث رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، ولغة هذه  ويكفي اللغة العربية فخرًا أ

.إال اخلري واحلب والنور ورائع احلضارة ونفع بين البشراألمة اليت مل يعرف التاريخ عنها 
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والتعليمية علم يدرس طرق تعليم اللغات وتقنياته، وأشكال تنظيم مواقف التعلم اليت خيضع هلا املتعلم، 
تمع، من حيث تنمية القدرات العقلية، وتعزيز الوجدان، وتوجيه الروابط  ا على الفرد وا ومراعاة انعكاسا

.اإلجتماعية، ومن غري إغفال نتائج ذلك التعلم على مستوى احلسي احلركي للفرد املتعلم
ا؛ هو إنشاء حلقة تواصل واتصال فّعال مبهارات خمتلفة بني واهلدف من تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ض معني الكتساب املعرفة، وهي واحملادثة عملية إنسانية واعية مدبرة لغر .املتعلمني وأصحاب اللغة املستهدفة
.مهارة تكتسب بالدربة والتمرس بغية التفسري والفهم واقتباس املعاين من الكالم والنص املسموع

وهناك فرق بني االستماع الواعي وبني جمرد السماع وهو التقاط األذن للكالم دون إعارة انتباه أو تركيز، وهو 
.تلك الذبذباتعملية ترتبط بسالمة حاسة األذن اللتقاط

ألنه األكثر واألسبق يف من األكرب لألصغر،التعلم غالبًا مبحاكاة األصغر لألكرب، أو التلقني حيدثو 
وخاصة . يف طلبهرُقياً و تعلم تقدماازداد املصعوبة تعقيدا كلما زداديو أو بني متحاورين اثنني أو أكثر، اخلربة، 

.بصورة أكثر فعاليةللذين يرغبون يف حتسني مهارة احملادثة 
ا إىل استثمار الدارسني مهارة احلوار من ثالث  وتكمن أمهية مهارة تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

على طريق السمع اجليد وانتباه املركزنواحي أساسية من ناحية الصوت االستماع وتعلم خمارج احلروف عن 
مات وألفاظ، وثالثها تطبيق هذه الكلمات أو النصوص بينه وبني احلروف، وثانيها عملية التكرار ملا يسمع من كل

أستاذه وأبينه وبني أصدقائه يف غرفة الدرس أو يف الشارع واملطعم، مث البحث عن معاين هذه الكلمات عن طريق 
.اللغةمعجم 

ا،)احملادثة(تعليم اللغة العربيةمهارة أثر هذا البحث يف اإلجابة عنإشكاليةمن وتك لغري الناطقني 
ا يف العملية التعلمية، اومدى فعاليا مستوى الصوت ومستوى الكالم، يف حلقات مرتابطة تبني أمهيتها ومستويا

.وأهداف كل مستوى منها ومناذج تطبيقية هلاومستوى احملادثة،
ية مصطلحمفاهيم 
:وأهم مصطلحاتهالتعليممفهوم

يف مكان االصطالح الذي كان Didactique des languesجاء مصطلح التعليمية اللغوية 
كلوسيت وكان أّول من أطلق املصطلح البديل؛ اللغوي فرانسو) اللسانيات التعليمية(1950: شائعا قبل سنة

François Closset من مثّة أخذ املصطلح يف التسّرب واالتساع إىل )1(]تعليمية اللغات احلية[يف مؤلفه ،
وترسخ استعماله يف مجلة من البحوث والدراسات اليت ُقدمت يف . أن جتذر وشاع بداية من السبعينات

. الثمنينات
التعليمية مصطلح حديث جدا يكون يف أكثر احتماالته منسوخا «:قال جورج مونان يف تعريفه للتعليمية

، ليمثل متثيال حسنا التقاطعات اللسانيات التطبيقية يف تعليم اللغاتعن األملانية، أوجد يف مقابل مفهوم 
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وليجسد اجلانب ) اللسانيات، علم النفس اللغوي، علم االجتماع اللغوي، علم الرتبية(املوجودة بني ختصصات 
.)2(»النظري الذي يغلب عليه العموم والتجريد

أن املصطلح W.Cosst)وكوست (R.Galissonقاليسون : وقد رأى بعض اللغويني وعلى رأسهم
ا الغموض والتباين واالستثناءات يف مفهومه، حيث استعملته بعض اللغات  من أكثر املصطلحات اليت يشو

لغوي، مثل إيطاليا وسويسرا؛ وأّن لغات أخرى التبس مفهومه عندها مرادفا لعلم النفس الرتبوي وعلم النفس ال
مبفهوم البيداغوجيا، مثل بلجيكا، بينما جعلته لغات أخرى، مثل فرنسا وكندا، مرادفا ملصطلح اللسانيات 

ع التطبيقية من جهة وملنهجية التعليم اللغوي من جهة أخرى؛ آخذة يف االعتبار ميدان علم النفس وعلم االجتما 
وعلوم الرتبية، ومعتمدة على تقنيات وإجراءات مالئمة للمبادئ املنتقاة احملددة اليت متّكن من صناعة طرائق 

.)3()موضع التعليم(تعليمية ميكن تطبيقها يف القسم 
باعتباره L’art de l’enseignementفن التعليم : وقد تبلور مفهوم التعليمية ليصري مقابال تاما لـ

.لة الوسائل والتقنيات املطبقة لتحقيق أهداف تعليمية مسطرة من قبليتحدد يف مج
ذا املفهوم العام تكون موازية ملعىن املنهجية  .Méthodologieوهي 

كذلك يُطَلق مصطلح التعليم على العملية اليت يتم فيها بذل اجلهد من ِقَبل املعلم ليتفاعل مع طالبه ويقدم 
ل تفاعل مباشر بينه وبني الطالب،  جتعل الفرد يتعّلم علماً حمدداً أو صنعة معينة، معلومات مثمرة وفعالة من خال

أو تصميما يساعد املتعلم املُتلقي على إحداث تغيري قد يرغب فيه من خالل تعلمه، وهو العملية اليت يسعى 
دف إىل فهو عملية منظ. املعلم من خالهلا إىل توجيه الطالب لتحقيق أهدافهم اليت يسعى إليها مة مقصودة 

اكتساب الشخص املتعلم األسس العامة للمعرفة، أو بعبارة أخرى هو نقل معلومات ومعارف، وخربات، ومهارات 
ا من ِقَبل املُتلّقي بطرق معينة وبشكل منسق للطالب .]4[يتم اكتسا

على املهارات، وقد حيدث التعليم داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها، وهو عملية شاملة؛ فيشتمل
واملعارف، واخلربات، كالسباحة، وقيادة السيارة، واحلساب، والكيمياء، والشجاعة، واألخالق، وما إىل ذلك، كما 
يطلق مصطلح التعليم على كل عملية تتضمن تعليم األفراد سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غري مقصودة؛ 

، أو أنّه حدث يف التو واللحظة دون ختطيط مسبق؛ كأن حيث إنّه من املمكن أن يكون خمطط له بشكل مسبق
. ]5[يتعلم الفرد أموراً جديداً من خالل متابعته لفيلم معني على التلفاز

م، وبناء  إّن التعليم هو التزام مشرتك بني املعلمني والطالب يهدف إىل إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فرتة حيا
از أعمال جديدة، وليس تكرار ملا فعلته األجيال السابقة فقط، والتعليم وسيلة القدرة فيهم على القيام بأمور وإجن

م على التفكري الناقد الذكي، وال  لتطوير قدرات األفراد، ومتكينهم من التفكري بشكل مكثف، كما يطور من قدر
ى التمييز بني ما يعلم وما ال يعتمد التعليم على ذاكرة الفرد فقط أو مقدار معرفته، وإمنا يعتمد على قدرة الفرد عل

يعلم، كما يُنّمي التعليم قدرة األفراد على التفكري بوضوح، والتصرف بشكل سليم، وتقدير احلياة، كما أنّه 
.]6[السالح الذي سيمكن األفراد من تغيري العامل حنو األفضل
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البنائية العامة للمعرفة بطريقة عملية منظمة يتم من خالهلا إكساب املتعلم األسس Education:لتعليما
مقصودة ومنظمة وحمددة األهداف، وبظهور املدنية وتطورها، أنشئت املدارس أو ما يعرف بالتعليم النظامي الذي 

واليت تتفق متاما مع أصول الرتكيب اللغوي للرتمجة اإلجنليزية" الرتبية والتعليم"يطلق عليه يف جمتمعاتنا العربية لفظ 
Educationعىن اإلمناء و الرعايةمب.
:مصطلح المهارة
ا متعلم اللغة على وجه متقن، لكي حيقق المهارة أنشطة متعلقة بفهم وإنتاج اللغة، اليت ينبغي أن يقوم 

هي التمكن من اجناز و . من خالهلا وظائف اللغة، وميكن من خالهلا تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على األنرتنت
.]7[ددة وبدقة متناهية، وسرعة يف التنفيذمهمة بكيفية حم

.َمَهرَ ، )م هـ ر(همصدر :وَمَهارة، )اسم(:8[َمَهارَةٌ وهذا ما جاء يف قاموس املعجم الوسيط معىن لفظة 
. يدويَّة، منها مهارةوبراعةقدرة على أداء عمل حبذق ال: وهي

ائَِمةِ بِاْلُمَماَرَسِة ِيف َعَمِلهِ َمَهارَةً اِْكَتَسبَ  .يـُْنِجُز َعَمَلُه ِمبََهارَةٍ : أي. َأْي ِحْذقاً، بـَرَاَعةً : الدَّ
ثاً وِقرَاءًة وِكَتابَة: أّما اْلَمَهارَاُت اللَُّغِويَّةُ  َها فـَْهماً وَحتَدُّ ً.فهي الُقُدرَاُت الضَُّرورِيَُّة الْسِتْخَداِم اللَُّغِة والتََّمكُِّن ِمنـْ

ا ّ . أداء لغوي يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم، مع مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة:وتعرف بأ
ا ّ ا متعلم اللغة على وجه : وميكن تعريفها إجرائيا بأ األنشطة املتعلقة بفهم وإنتاج اللغة، اليت ينبغي أن يقوم 

ا تقييم مواقع تعليم اللغة العربية على الشبكة العاملية، متقن، لكي حيقق من خالهلا وظائف اللغة، وميكن من خالهل
.االستماع واحلديث والقراءة والكتابة: وتتمثل يف

لغير الناطقين بهااللغة العربيةالمحادثة بمهارة تعليم 
مستوى األصوات.1

املستوى الصويت هو أحد مستويات النظام اللغوي، ويهتم بالكلمات من حيث البناء الصويت هلا، فكّل 
صوت يف العربّية له داللة معّينة، فقد تتشابه الكلمات مع اختالف بسيط يف صوت من أصوات الكلمة، فيتغّري 

. معناها، واملستوى الصويت يهتّم األصوات وخمارجها
أصوات : إّن للغة العربية أربعًة وثالثون صوتاً، مقّسمة إىل جمموعتني، وهي كما يلي:العربيةأصوات اللغة 

ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، : (صامتة، وهي مثانيٌة وعشرون صوتاً، متّثل حروف اهلجاء، وهي
، عددها ستة أصوات صائتة، متثل احلركات). ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، ه، و، ي

، الضّمة القصرية، ويرمز )ا(، الفتحة الطويلة، ويرمز هلا بالرمز (َ  )الفتحة القصرية، ويرمز هلا بالرمز : أصوات، وهي
، الكسرة الطويلة، (ِ  )، الكسرة القصرية، ويرمز هلا بالرمز )و(، الضمة الطويلة، ويرمز هلا بالرمز (ُ  )هلا بالرمز 

الياء الصامتة هي : الياء والواو، موجودة يف الصامتة والصائتة، فنقول: ولعّل قائل يقول،)ي(ويرمز هلا بالرمز 
.ليست ياء املّد، أما الصائتة هي ياء املد، فهي تعّد حركًة طويلة، وكذلك األمر مع الواو
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على خمارج احلروف، ، حّىت يتعّرف األجنيب )االستماع(الصوت مستوىو هبهمعلم اللغة العربيةأّول ما يبدأ وهو 
الشفوي والشفوي األسناين، واألسناين اللثوي، واجلانيب، والغاري، والطبقي واللهوي واحللقي "وهي عشرة خمارج 

.واحلنجري، فنالحظ أن الوحدات الصوتية يف اللغة العربيه تغّطي الفراغ بأكمله
تكاكية باملقارنة مع لغات أخرى؛ كاإلجنليزية ويرى الباحثون أّن اللغة العربية لديها أكرب عدد من املخارج االح

واإلسبانية والروسية، فتبلغ مواضع االحتكاك بالعربية سبعة، يف حني ترتاوح يف تلك اللغات مخسة مواضع، أو 
ذا املستوى؛ ألّن املتعلم األجنيب جيد صعوبًة يف نطق بعض األصوات، نظرًا لعدم  ثالثة، لذلك يبدأ املعلم 

يف لغته األم، كالصوتني اللهوي واحللقي، الذي يصعب عليهم نطقهما بسهولة، كصوت احلروف وجودها أصال 
ا أصوات أخرى) ح، ع، ق، خ(اآلتية  .فيستبدلون 

ومن هنا يبدأ املعّلم بالرتكيز على هذه املفارقات حّىت يكتسب الطالب هذه املهارة، فُيقّدم املعلم بعض 
تني جبميع األصوات ما عدا الصوت الذي الكلمات اليت حتتوي على صورة  ثنائيات، وذلك بإجياد كلمتني متشا

؛ فاللفظ الصحيح "ع"فتحتويان على نفس األصوات إّال صوت حرف " علم وأمل"يكون مصدر الصعوبة، مثًال 
سومات ، فهنا جيب توضيح املعىن عن طريق تقدمي الر "أمل"، أّما الصوت املنطوق من الطالب فيكون "علم"يكون 

.والصور الواضحة للطالب
مستوى الكالم .2

هنا ينتقل املّدرس إىل مستوى آخر وخمتلف نوعًا ما، فيبدأ بتدريب الطالب على بعض التعبريات البسيطة، 
وجييب التلميذ بنعم أو ال، ومن مث " هل هذا كتاب؟"، ومن ّمث يتم حتويل العبارة إىل سؤال "هذا كتاب"مثل مجلة 

ال للتلميذ باإلجابة" ؟....هل هذا كتاب أم "تغيري األسلوب كأن يسأل على سبيل املثال يبدأ املعلم ب .ويرتك ا
ونستعني للتدريس يف هذا املستوى عرض بعض األشياء احلقيقية، أو صورًا معّينة، ونكّون مجلة مكونة من اسم 

.املعلم من الطّالب بأن يرّددوا اجلملة خلفه، ويطلب "هذا كتاب"مثل . الشيء املراد تعّلمه+ هذا : إشارة، فنقول
مستوى المحادثة.3

:ثةادمعنى المح.1
هي الكالم املَُتبادل بني شخصني أو أكثر؛ إليصال فكرٍة معينة، إضافة إىل إظهار جمموعة املشاعر : احملادثة

.واألحاسيس عرب وسيلة النطق باحلروف العربية أو باللغة اليت يتعلَّمها الطالب
:، هيالمحادثة الصحيحةأركان .2

.األشخاص املتحدِّثون؛ اثنان فأكثر-أ
.التعبري الصادق-ب
.االستماع اجليد لأللفاظ بشكل صحيح ومركَّز-ت
.فهم الشيء املسموع-ث
.النطق السليم-ج
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.أداء املسموع وتقليده-ح
:مهارة المحادثةتدريسكيفية .3
.بشكل لطيف لألصعبالتدرُّج من السهل واالنتقال 1
.تعريف الطالب مبزايا اللغة العربية وفوائدها وفضائلها وِعظمها، وتيسريها له2
.حتبيب الطالب يف اللغة العربية؛ فاإلنسان عدوُّ ما جيهله3
.اإلشارة وسيلة تعليمية مهمة جدا يف دروس احملادثة، جيب االعتماد عليها4
.التعليمية املهمة يف كل املواد، ويف احملادثة أَْوَىل الصور واإليضاحات ِمن الوسائل واألدوات5
قط، دون التعرُّض لكلمة واحدة فالفصحى باللغة العربية )الدرس يكون كامًال (التكلُّم والشرح والسؤال6

ذا األسلوب،بلغة  :يفمغايرة، وتعود الفائدة على الطالب 
مساع الطالب أكرب قدر ممكن ِمن ألفاظ اللغة العربية.
تعرُّف الطالب على إحياءات وتعبريات األستاذ بُنطقه الكلمة العربية.
 ليفهم معىن الكلمة) الفهم-السماع - الرؤية (مساعدة الطالب على الرتكيز بشكل كامل.
حثُّ الطالب على السؤال عن أي شيء جيهله يف اللغة.
إعطاء الطالب اللفظ األصح واألمثل للكلمة.
 البحث يف املعاجم والقواميس إلجياد الكلمة املطلوبةتشجيع الطالب على.
عند تقليده األستاذ وتكراره للَّفظ)األجنيب(تقوية خمارج احلروف لدى الطالب.
ليسمع الكلمة بشكل صحيححماولة الطالب عدم تفويت أي حلظة يف الدرس؛.
 عن الشُّرودالكلمة العربية املغاِيرة للغة الطالب جتعله ُمتيقِّظًا ُمبتِعًدا.
 ِّات بني الكلمات العربية وبني لغته األُم .تنبيه الطالب على الفوارق واملتشا
اإلكثار ِمن مساع الشيء يُنمِّي عند الطالب ُحبَّ التقليد والتكرار.
اللغة أساسها النطق، وباب النطق للعقل األذن، فالسماع أوىل يف تعليم اللغة:أخريًا وهو األهم.
 قبل "عمَّا َفِهموا من النص أو اجلملة أو الكلمة)مجاعي أو فردي(الطالب مجيًعا بشكلسؤال ـ

.، وعن أي أمر َصُعب فهُمه"الشرح
إعطاء الطالب الوقت الكايف للتفكري يف اإلجابة، وإعادة السؤال إن مل يفهم.
رى عند اإلحساس بثقل التخلُّص واالبتعاد عن جوِّ امللل، باالنتقال من موضع آلخر، ومن فكرة ألخ

.الدرس
،وسرعة إيصال استعمال كل األدوات والوسائل التعليمية احلديثة املتاحة؛ فهي ُتساعد على فهم أفضل

.الفكرة
االهتمام بالواجبات البيتيَّة واألنشطة الفردية واجلماعية.
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إجراء االختبارات املتعدِّدة خالل الفصل الواحد لتحديد مستوى الطالب.
:ايير تحديد مستوى الطالبمع.4

ُخيترب الطالب يف قدرته على إخراج خمارج احلروف والكلمات بشكل جيد، وإتقانه للمواضيع : املستوى األول-أ
.اليسرية املطلوبة منه

ُخيترب يف قدرته على تكوين اجلملة االمسية والفعلية والتمييز بينهما، والتدريب على ذكر : املستوى الثاين-ب
.املضاد واملفرد واجلمع

خيترب يف استيعابه للكالم الذي يسمعه وقدرته على اإلجابة بشكل صحيح، واختباره : يف املستوى الثالث-ت
.)ضمن املواضيع احملددة(يف بعض املرادفات واملضادات

والتعبري الصحيح ، "ضمن ما درسه"جيب أن يكون قادًرا على اإلجابة عن أي سؤال: يف املستوى الرابع-ث
.)يف إطار الكلمات واأللفاظ اليت اكتسبها خالل العام(عما ُخياجله من مشاعر وأحاسيس

:اللغة العربيةتعليموآلياتطرق .5
وَزرْع ويف البيت والشارع واملطعم باللغة العربيةداخل وخارج قاعة الدرس التكلُّم باللغة العربية ممارسة ،

.صعوبتهاحبها، والتخلُّص من فكرة 
قراءة وكتابة أمساء الطالب باللغة العربية.
 منهم بشكٍل يوميتكرارها، و للطالباحلروف األجبديةالتلقني الصحيح.
والفصول واألرقام،وأشهر السنة،ب أيام األسبوعالحتفيظ الط.
 م باللغة)النحو والصرف والبالغة(نصح أساتذة قسم اللغة العربية العربية، ويُعدُّ على التكلُّم مع طال

.، وعدم التكلُّم مع الطالب بالعامِّية أو باللهجة احمللية لبعض البلدان العربيةهذا البند ِمن أهم البنود
ثالث أو أربع دقائق(خالل بشكل يومي ب على َمساع القرآن الكرمي الحث الط(.
نهمسماع مالشعرية املفيدة، والالطالب بعض القصائدحتفيظ.
 الكلمات واجلمل والنصوص ِمن كل الطالبمساع.
التلقني الصحيح لكل جديد ِمن النصوص، مع تكرار اللفظ من األستاذ والطالب.
ألطفالأو أناشيد ل–شعرية قصائد (للطالب منيسريةعرض مقاطع صوتية. (
عرض أفالم ومسلسالت كرتونية هادفة لتشجيعهم على اِحلوار.
 واملسلسالت واألناشيد باللغة الفصحى واالبتعاد عن العامِّيةانتقاء املقاطع والنصوص.
تكليف الطالب بواجب مساع املقطع يف املنزل مث كتابته.
واإلجابة عن )مخس دقائقكيفيٍّ (بالوقوف أمام رفاقه ليتكلَّم باللغة العربية بشكل تكليف الطالب

.أسئلتهم
امسية-فعلية(تكليف الطالب بكتابة بعض اجلمل يف البيت. (
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والقنوات احلديث النبوي حث الطالب على االستماع للقنوات اإلخبارية العربية اليت تلتزم الُفصحى
.الشريف

يب، )ِفَرق أو ثنائي(إجراء بعض املسابقات بني الطالب بشكل .يكون الطالب فيها السائل وا
 درس احملادثةصهر اآلداب واألخالق العربية واإلسالمية مع اللغة يف.
فلها دور مهم يف الفهم واالستيعاباألقالم امللوَّنةو ، وسائل اإليضاح  السبورةاستخدام ،.
الطُّْرفة واالبتسامة يف املشاركة يف الدرس؛ لُتبِعد الطالب عن املَلل والسآمةو استعمال الفكاهة.
 خارج الدرستعليم الطالب بعض اجلموع واملضادات واملرادفات، حىت ولو كانت من.
وفتح باب اإلعارة من مكتبة املدرسة أو املعهد أو اجلامعةهلةسالقصص العربية البعض قراءة.
واليت يريد البحث عنها،يكتب فيه املفردات اليت حفظها؛، )للجيب(تكليف الطالب بدفرت صغري

.فتكون كاملعجم الشخصي
 والتلفاز إىل اللغة العربيةتكليف الطالب بتحويل برامج اهلاتف واحلاسب.
تدريب الطالب على بعض املسرحيات امللتزمة.
اإلسالمية والقصائدواألناشيد.عرب هواتفهم بإبداهلا بالقرآن الكرميتوجيه هواة االستماع للموسيقى

.العربية
حث الطالب على مصاَحبة أو مرافقة العرب ليأخذ منهم اللغة بشكل جيد.
ملواضيع اليت سيدرسها يف الدروس القادمةحتضري الطالب بعض ا.
تعليم الطالب اإلجياز يف إنشاء اُجلَمل وعدم تطويلها.
حث الطالب على اصطحاب املعجم بشكل دائم.
أثناء العطلزيارة بعض الدول العربية ملمارسة التكلُّم بشكٍل واسع ،.
إضافة يف املدرسة واملعهد واجلامعة،السعي يف إنشاء وتأسيس مكتبة حافلة بكتب اللغة العربية واألدب

.موعة صوتيات ومرئيات
حث األساتذة يف قسم اللغة العربية على كتابة أمسائهم على األبواب ويف غرفهم باللغة العربية.
،اليوم العاملي للغة العربية: (والتحدُّث عنها بتوسُّع مثلإقامة بعض املناسبات اخلاصة باللغة العربية(.
ا، إت:مالحظة ا منهًجا لتدر عترب هذه البنود أساسيات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  يس كثري من ضافة لكو

.اللغات العاملية أخرى
االستماعأهداف مهارة 

:لدى مستوى املبتدئني أهدافا مفيدة  تكمن يفحتقق مهارة االستماع 
جانب األصوات : أوال
فهم املسموع:ثانيا
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.مييز ما بني األصوات العربية من اختالفات صوتيةإىل حدٍّ ماتذوق املسموع: ثالثا
.يستجيب لبعض األسئلة استجابة دقيقة

.ع األناشيد والقصصيسم
.مييز بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة

ايتها .يتنبأ بأحداث احلكايات و
.مييز صويت التشديد والتنوين

.ياء احمليطة بهيستنتج أمساء بعض األش
.يظهر إعجابه بالسلوكيات احلسنة

.مييز بني الالم الشمسية والالم القمرية
.حيدد مرادف كلمات استمع إليها

ا .الزمان واملكان.يربط صوت بعض الكلمات بدالال
.مييز الكلمات الدالة على التكلم واخلطاب والغيبة

.واألفعال يف النص املسموعيفرق بني صيغ األزمنة
.يستنتج ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل التنغيم

.بني صيغ التذكري والتأنيث واألعداد يف النص املسموعو ،يفرق بني صيغ األزمنة واألفعال يف النص املسموع
.يستنتج نوع االنفعال الذي يسود احملادثة

.يف نص مسموعيرتب األفكار واألحداث الواردة 
.يستنتج الفكرة الرئيسة للنص املسموع
ا .يربط صوت املفردة املسموعة بصور

املة والوداع .يفهم مضمون حمادثات قصرية تدور حول مواقف التحية والتقدمي وا
...يفهم مضمون حمادثات تدور حول مواقف احلياة األسرية من طعام ولعب وأصدقاء

خاتمة
ا،أهمنتوصل إىل أن مهارة احملادثة منويف اخلتام  الراغبني يف أساسيات تعلم اللغة العربية لغري الناطقني 

ا املتعلم، حىت يتمكن من النطق السليم، تعلمها، ا، ويتم فهي أّول خطوة يبدأ  ومعرفة احلروف وخمارجها وصفا
يف زمالئهبنيو ومعلميه حلوار واحملادثة مع أستاذه ن ااتقإاليت توصله إىل،واملمارسةعن طرق املران والدربةذلك 

يبدأ يف جين مثار هذه احملادثة بالفهم ومعرفة مقاصد الكالم، اليت توصله  إىل ، بعدهاقاعة الدرس وخارجها
احلصول على املعرفة والتواصل اجليد املفيد عن طريق الكالم واحملادثة؛ وقراءة النصوص قراءة صحيحة، سليمة من 

وبني األمساء املفردة املذكرة واملؤنثة،يفرق فيها بني صيغ أزمنة األفعال يف النص املسموع،طاء والتحريف،األخ
ترتيب األفكار واألحداث الواردة يف نص مسموع، وربط ويستطيع .ويستنتج الفكرة الرئيسة للنص املسموع
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ويفهم شاشة التلفازو هات،فيديو اليشاهدو األشرطة ووعيها، اإلنصات إىلو الصوت املفرد املسموع بصورته، 
يفهم .وسائل التواصل االجتماعي احلديثةيستطيع التواصل وربط عالقات باستخدامهو معاين اللغة العربية،

املة والوداع حول مواقف احلياة األسرية من و . مضمون حمادثات قصرية تدور حول مواقف التحية والتقدمي وا
...طعام ولعب وأصدقاء

:اهلوامش
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القرآن الكريم ودوره في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

محمد رزيق. د

.جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

ملخص:

يعتمد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على أسس عديدة، يركز عليها املتخصصون ويؤكدون 
ا متثل يف نظرهم مرجعية لغة الرتاث  ّ على ضرورة اعتمادها، ومنها املرجعية الدينية اإلسالمية، أل

م ال ينصحون بتعليم األ ّ جانب هلجات األقطار املشرتكة بني العرب من احمليط إىل اخلليج، يف حني أ
. العربية املتباينة

لذلك، سأعمل يف هذه املداخلة على تبيان أمهية املقّوم الديين يف تعليم مفردات اللغة العربية 
جير إىل خارج لغة القرآنلألجانب، وهو من عوامل املهّمة يف توحيد اللسان العريب، غري أّن التعامل 

:ني ويسوق إىل التشتت، ويف هذا السياق ميكننا طرح اإلشكال اآليتالتعدد ويشق الطريق أمام املتعلم

يف تعليمية اللغة العربية لألجانب؟القرآن الكرميما مدى حضور -
وما هي مربرات استعماله؟-
وما اجيابياته؟ -

: وهلذا الغرض سأعتمد على التقسيم اآليت

.مقدمة-
.أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها-
. خاتمة-
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:مقدمة

فقد اختار اللسان العريب أيضا ليكون لغة الوحي، ولغة اخلطاب اإلهلي يف الدين اجلديد، فقال 
،وهذا بال شك شرف إضايف للعرب، ليضاعف مسؤوليتهم )إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون:(تعاىل

إمدادهدر الدينية يف محل لواء الرسالة، وليكونوا حاضنة اإلسالم البشرية، ووعاءه املادي،ومص
بالكادر،والعدة،ومهده املكاين الرحب، قاعدة لالنطالق املتطلع، إذ طاملا انه نزل بلغتهم، فهم 
سيكونون بال ريب، أفهم الناس مبراداته، وأقوم للعمل مبقتضاه، وإذا كانت لغة العرب بأساليبها 

عجب إذن أن يكون املعروفة، هي لغة نص اخلطاب اإلهلي للعاملني من خالل القران الكرمي، فال
للقرآن الكرمي الفضل الكبري، يف حفظ اللغة العربية، ونشرها بني الناس، لتكون لغة عاملية، حمددة 
املفاهيم والقواعد، وبذلك حفظ القران اللسان العريب، وصانه من العجمة واللحن،واالنقراض،فصار 

مرجعاً أساسياً لنحوها، وعلومها على مر العصور،

الرَّْمحَُن : (أن اللغة مما ميز اهللا به اإلنسان اللغة الناطقة املصورة املعربة، كما قال تعاىلفال شك
ْنَسانَ ) 2(َعلََّم اْلُقْرآنَ ) 1( البيان سواًء كان بياناً نطقياً أم بياناً خطياً، ألنه ) َعلََّمُه اْلبَـَيانَ ) 3(َخَلَق اْإلِ

ا عما يف نفسه، والقلم أحد ) َعلََّم بِاْلَقَلمِ (أيضًا  اللسانني، فعلم اإلنسان البيان وعلمه اللغة ليعرب 
ا مع غريه، فهي أداة من أدوات التواصل، ولذلك هي ظاهرة من الظواهر احلضارية  وليتفاهم 

خص هذه اللغة العربية بأن تكون لغة هذا الدين -سبحانه وتعاىل-واالجتماعية يف كل األمم، واهللا
ا لغة ال قرآن الكرمي، القرآن الكرمي وهو األصل األول واملصدر األول هلذا الدين عقيدًة وشريعة معىن أ

َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ) 193(نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني (وأخالقًا وثقافة وحضارة، هذا القرآن عريب 
عريب .. فالقرآن عريب) ْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ِإنَّا أَنـْزَ (، )بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ ) 194(اْلُمْنِذرِيَن 

من غري شك، ولذلك قالوا إنه إذا ترجم مل يعد قرآناً، القرآن هو اللفظ العريب، إمنا ولذلك نقول حنن 
آنًا قـُرْ . (، ولكن ليس هو القرآن، القرآن هو اللفظ العريب"تفسري القرآن"أو " ترمجة معاين القرآن"

.َبِشريًا َوَنِذيرًا) 3(ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُُه قـُْرآنًا َعَربِيا لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ).. (َعَربِيا
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أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

لغة القرآن يعد تعليم اللغة العربية واجبا من الواجبات األساسية اليت توكل لكل مسلم، فالعربية
وتصلي إال - تعاىل-ستطيع أن تتعبد هللانأننا اليعين وهذا ة ولغة الثقافة ولغة العبادة أيضاً، ولغة السنّ 

ولذلك .. إذا حفظت التكبريات وحفظت الفاحتة وحفظت سورة بعد الفاحتة وحفظت التشهد ويعين
علم منها على احلد األدىن ما تصح إن جيب على كل مسلم أن يتعلم العربية ويت: "قال اإلمام الشافعي

مث هي أيضًا من ناحية أخرى هي اللسان املشرتك بني املسلمني بعضهم وبعض، ..فهذا" به صالته
ا كل قوم عن أغراضهم«:فهي عند ابن جّين  ، وعنـد السيوطي يف املزهر ألفاظ )1(»أصوات يعّرب 

هي لغة القرآن ولغة احلديث ولغة الثقافة ولذلك يكفينا أن نقول إن هذه اللغة، )2(وضعت ملعـان
.اإلسالمية ولغة العبادة اإلسالمية، وهي اللسان املشرتك بني املسلمني بصفة عامة

العالقة بني العربية والزمان واملكـان، وأصـبح القـرآن فارتباط العربية بالقرآن الكرمي غري من جوهر
ا سبيل فهم اخلطاب اإلهلي، والتعرف على مراد اهللا العربية؛ الكـرمي هـو املتحكم يف تطور أل

اللغة، وضمان امتدادها، وتواصل أجياهلا، من خالل عزمات البشر، محاية: ذلكلإلنسان، ومقتضى
واجتهادهم يف فهم اخلطاب اإلهلي، فخرجت بذلك عن القوانني اليت حتكم لغات البشر، من حيث 

يف هـذه احليـاة، فالقرآن الكرمي محى اللغة نفس ينبضإىل آخرندثاراالجتاه إىل التفتت واالختفاء واال
ا من التحريف، ممـا جعلهـا ال تعـاين ممـا يعـرف يف اللغـات األخـرى باملراحل  من االندثار، ُومحي 

لعربية، املفردات الشائعة يف اللغة ا: التارخيية، كاإلجنليزية القدمية والوسيطة واحلديثة، والناظر يف قائمة
ا جلنة من : م، و1979داود عبده، عام . اليت أعدها د قائمة مكة للمفردات الشائعة، اليت أعد

م، يرى، مبا ال يدع جمًاال للشك، أن 1982معهد اللغة العربية جبامعـة أم القرى مبكة املكرمة، عام 
ا وثيـق، بـني املاضي واحلاضر واملستقب من برنامج املسلم ل، فهي جزءارتباط العربية على ألسنة أصحا

تلك اللغات، مـن اللغات من حيث تطوراللغوية بني العربية وغريهااليومي، ومن هنا تبطل املماثلة
ا ألصوهلا األوىل .ومغادر
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و كتابه العزيز و رسوله اإلسالمارتباطا وثيقا فهي لغة اإلسالميةبني اللغة العربية و العقيدة نّ إ
هو استكمال ملقوم من مقومات ااهللا عليه و سلم ، و لذا فان االهتمام و العناية حممدا صلى

و انطالقا من هنا املفهوم فان تعلم إليهاو الدعوة إعزازها، اليت جنتمع مجيعا على اإلسالميةالعقيدة 
عقدية ، قضيةو هإمناقضية تعليمية فحسب ، و أواللغة العربية و االهتمام مبا ليس مهنة تعليمية ، 

ا أمر جيب الوقوف عنده طويالً، وهو دور القرآن الكرمي، "ويف هذا املقام ،و رسالة سامية نعتز 
وموقعه يف تعليم العربية للناطقني بغريها، إذ يالحظ يف معظم كتب هذا امليدان، تقلص احلجم 

ستطيع نالعربية األول، و املخصص للقرآن الكرمي إىل حد االختفاء، مع أن القرآن الكرمي، كتاب 
اإلفادة الكربى منه، لو أحسنا توظيفه تقنًيا يف تعليم العربية للناطقني بغريها، من خالل ربط الطالب 

.3"الً منهغفزال كثري من مناهج تعليم العربية تبروعة وقعه وحسن بيانه، ودقة تصويره، وهو أمر ال 

نفوس و قلوب و عقول املسلمني الن إىلنشر لغة القرآن و تقريبها من هذا القول نستنتج بأّن 
ا الدين ، و لكون فهم الكتاب و : ابن تيميه اإلسالمتعلمها كما يقول شيخ أمر فرض واجب لكو

.احملتمة على املسلمني األمورالسنة من 

افهو واجب  من لغة املسلم اليومية أساسياو عبادته و غدت جزءا اإلسالمارتبطت بشعائر أل
ااإلسالميةاألمةو يف حياة  إقامةتكون إناإلسالمفقد توجب اإلسالميةمالزمة للفرائض أل

و مناسك احلج و الدعاء و سائر الشعائر الدينية حنو ذلك األذانالصالة و تالوة القرآن و ترتيله و 
.باللغة العربية 

تعلم إىلغري اللغة العربية ارتباطا دينيا و عقديا ، فهم يف حاجة ماسة بالناطقني يرتبط املسلمون
تعينهم على فهم النصوص إذ، و القرآن و احلديثجل حتصيل علوم الشريعة أاللغة العربية من 

الشرعية و تفسري القرآن و قد صارت اللغة العربية يف حس املسلم و جزءا من دينه ال تتم عبادة اهللا 
.ا إال
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احلروف العربية األمثلغري العربية النطق بتعليم الناطقني  الصحيحة بالكيفية اليت متثلها بأصوا
.للعادات النطقية األمثلاألداءعلماء التجويد ، و تعويده 

ق بينهما و ومعرفة الفر ، م اللغة العربية للناطقني بغريها ال يتوقف عند حفظ للكلماتولكن تعلّ 
يف االستعمال يف خمتلف مواقف التعّلم، وإّمنا يتعدى ذلك ليصل إىل حدود االنغماس يف الثقافة 

ن املتعّلم من التعامل د بكفاءة لغوية دون امتالك الكفاءة االتصالية ال ميكّ فالتزوّ اإلسالميةالعربية 
تمعات العربية، وال ميكّ  ق الكفاءة االتصالية ليس باألمر نه من قضاء حاجاته، وحتقيباللغة يف ا

اهلّني، ما مل يتصل الدارس باحمليط العريب مباشرة ويالمس مرجعيته الدينية والثقافية، اليت تعترب املّوجه 
اليت تسمح ،اليت ختضع لفعل االعتبارات االجتماعية،احلقيقي للشارع العريب يف استعماله للكلمات

.باستعمال كلمات ومتنع توظيف أخرى

قبل تعلم لغته يف موطنهامن الواجب على املتعلم األجنيب االطالع على ثقافة العريبفولذلك، 
تمعات، وههنا يصلح وهلجته فليس تعلّ  م اللغة جمرد أشياء نسميها بل هي تعلم لثقافة وفكر هذه ا

. 4"غة والثقافة وجهان لعملة واحدةاللّ بأنّ : "القول

نيب إىل زيادة اجلهد يف معرفة خصائص مفردات العربية، فهي وهذا أمر يسوق املتعلّم األج
: قولنافمثال يفمتتلك من اخلصائص ما مييزها

تلف عن باقي التحاياختفهي حتية للمسلمني، :السالم عليكم.
ماء / طعام (مفردة تدل على التسمية قبل األكل، وتقسيم املعدة إىل أجزاء :الطعام /

).هواء
شروط(اإلسالموحي بعدة خصائص يف مفردة ت:الزواج.(...

ضرورة االهتمام بثقافة معلم اللغة العربية : "تعليم العربية مبرجعية دينية قومية، يستوجبكما أنّ 
ا ال يستطيع املدرس التعامل مع لألجانب ألنّ  اللغة وعاء للثقافة والفكر، وبغري اإلحاطة بأدوا
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ا، فضال عن إيصاله، وهذا يقتضي د بالثقافة الالزمة من معلمي العربية للناطقني بغريها، التزوّ مضمو
:لذلك، وهي مسألة ال تقل أمهية عن تعليم املهارة، ومنها

 اإلسالميةإدراك مفهوم الثقافة.
 اإلسالمياملعرفة الواضحة بأسس الفكر.
 5"نا وسنةآ، قر اإلسالمياملعرفة الواضحة مبصادر الفكر

 خاتمة :

:الصفحات من البحث مبجموعة من اآلراء، منهاأختم هذه 

، فالقرآن الكرمي )القرآن( عدم إمكانية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دون ربط ذلك بالدين-
.هو مصدر العربية األول

.فهم القرآن الكرمي متصل بالتبحر يف العربية-
ديين حبت، من أجل فهم تعليم أغلبية غري الناطقني بالعربية يطلبون تعلم العربية لغرض -

.اإلسالم
.هناك عبادات ال تصلح إال باللغة العربية، وهذا يفرض على األجنيب اللغة العربية حتما-

الهوامش:

.87ص -2008،لبنان،بريوت،دار الكتب العلمية ،1جملد ،عبد احلميد هنداوي: تج،ابن جين،اخلصائص1
حممد أمحد جاد املوىل، علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل :،تحجالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها2

.8، دار اجليل، دط، بريوت، لبنان، دت، ص 1إبراهيم، ج
.11حممد عبد الفتاح اخلطيب، تعليم العربية للناطقني بغريها بني الكائن املمكن، مرجع سابق، ص 3
لة العربية للدراسات اللغوية، معهد اخلرطوم الدويل، العدد 4 ا يف إفريقيا، ا 19رشدي طعيمة، معلم اللغة العربية لغري الناطقني 

.25، ص 2002ديسمرب 
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حممد عبد الفتاح اخلطيب، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بني الكائن واملمكن، سلسلة حماضرات، جامعة اإلمارات العربية 5
.6ت، ص .املتحدة، د
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جدوى التحليل التقابلي في تالفي أخطاء الوافدين إلى العربية: عنوان املداخلة

سعيد بكير: إشراف األستاذطيب نسالي: إعداد الطالب
لغة عربية - طالب دكتوراه: الدرجة العلمية

)الشلف(حسيبة بن بوعلي امعةج- كلية اآلداب والفنون
:ملخص

تويل إذ ، احلديثةاللسانيات التطبيقية بتعليمية اللغات، كأحد أهم اجتاهات حتليل األخطاءالتصق مصطلح 
اهتماما بالغا مبسألة حبث أخطاء املتعّلمني وحتليلها ومعرفة أسباب حدوثها، ّمث تنظر يف أفضل السبل لتالفيها 

للغات العاملية اليت أصبحت تشهد إقباال وتعّد العربية من بني ا، والوقاية منها، يف كل مرحلة من مراحل التعليم
من العالقات االقتصادية والتجارية إما ملكانتها مها، وحتظى باهتمام عديد دول وشعوب، متزايدا على تعلّ 

ا لغة الدين اإلسالمي الذي يتدّين به أكثر من مليار وستمائةوإّما العاملية،  .مليون مسلم يف العامللكو
بية هلؤالء الوافدين إليها وتاليف أخطائهم فيها؟فكيف ميكن تلقني العر 
جندة حياول "أخطاء الوافدين إلى العربيةالتقابلي في تالفي تحليل جدوى ال: "هذا البحث املوسوم بِـ 

متعلمي العربية الناطقني بغريها من خالل حتليل أخطائهم املرحلية، والنظر يف األسباب الكامنة وراءها 
مكتسبات اللسانيات التطبيقية، تفسريا يرقى لوضع اآلليات املناسبة والفّعالة حنو حتقيق املهارات وتفسريها وفق 

االلغوية يف اللغة اهلدف .  اليت يرومو

:تمهيد

أصبح موضوع تعليمية اللغات مركز اهتمام العديد من املشتغلني يف حقل اللسانيات التطبيقية، من حيث 
، ومن جهة املعرفيةتثمار النتائج احملّققة يف جمال البحث اللساين النظري وتطبيق حصيلتهإنّه امليدان املرجّو الس

ا وثقافيااقتصادييف امليادين اليت تشهد تبادال سياسيا و أخرى لتلبية حاجات السوق العاملية املتنامية، والسيما 
اتتنافسالدول الكربىيس غريبا أن جندولمتزايدا، ا خارج أوطا ا وثقافا ، حتاول التمكني هلا يف يف نشر لغا

ا السياسية دف إليها ضمن خمططا .أقاليم أخرى جتين من ورائها مكاسب ومصاحل 

:تعليم العربية لغير الناطقين بهاواقع-1

إلثبات ضعف امللكة واقع تدريس اللغة العربية يف املؤّسسات التعليمية ال يتطّلب دراسة ميدانية إذا كان 
ا -غيبا- جنزمنا، فإن)1(اللغوية عند طّالب اجلامعات وحاملي الشهادات يف يكون أن تعليمها لغري الناطقني 

حال متدنّية، سواء كان تعليمها يف بيئتها األصلية أو خارجها، أما يف بيئتها فإّن ضعف التعليم والتكوين 

.159،160، ص2012، دار موفم للنشر، اجلزائر، دط، 1عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ج: ينظر)1(
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العربية عموما يأيت على مجيع امليادين والتخّصصات، وال يكاد يستثين اللذين تشهدمها املدارس واجلامعات 
.منها واحدا

ا فمردوده ضئيل يتطّلب جهدا مضاعفا ووقتا طويال، ذلك ألن الدارس  وأما عن تعليم العربية خارج أوطا
ا خارجه يف ، وال يتسّىن له م)رسداخل حجرة الد(بية يف مناخ ضّيق جيد نفسه جمربا على قصر تلّقي العر  عاشر

ا املسري، )1(احلياة العامة غالبا، ّمث إّن يف لغتنا صعوبات ال سبيل إىل إنكارها ا احلمل ويطول  ، قد ينأى 
قواعد اللغة العربية متشّعبة ومتعّددة، ومبنّية يف تشّعبها وتعّددها على أسس نطقية "ومن هذه الصعوبات أّن 

الدارس من أبناء العربية نفسها ليسرب غورها حىت ينزلق إىل متاهات قد يضل وفلسفية، ال يكاد يدخل إليها 
، ومن ناحية أخرى قد متّثل طبيعة اللغة العربية اإلعرابية االشتقاقية عائقا وحتّديا أمام الوافدين )2("فيها املسالك

.من حيث الساللة اللغوية واملرجعية الثقافيةمن لغات ختتلف عنها جذريا

ا اللفظية، وتعّدد معاين لفظها إضافة إ ا، ومشرتكا ىل ذلك، تتمّيز العربية بضخامة معجمها وكثرة مرتادفا
الواحد، مث قد يأيت الدارس على كلمات ال جيد ما حيملها عليه يف لغته األم، أو جيد لكلمتني خمتلفتني مقابال 

العربية، ومن الناحية الصوتية والنطقية فقد يفالفرنسية اليت تقابل العّم واخلالOncleواحدا كما يف كلمة 
ا العربية كما أنّ لكنة تالزم متعّلميها من غري أهلها،  ...)ضع، ق، ح، (تشّكل األصوات اليت استأثرت 

خاصة إذا كانوا جيهلون، ميثل عائقا حقيقيا أمام الوافدين إليهالو شكاملالعربية النمط غريالكتابة اعتياد
.والتنغيم والوقف واالبتداءمواطن النرب 

:ماستراتيجيات سلبية في التعلّ -2

ا )3(جيرى تعلم اللغة األجنبية وفق مراحل ويلقى فيها املتعّلم مشكالت -يف الغالب األعمّ -تطول مّد
وصعوبات كثرية، ويقع يف أخطاء وعثرات متكّررة، ويواجه من املتاعب ما ال يقارن مبا جيده يف تعّلمه لغة 

.48، ص1991، 14عبد العليم إبراهيم، الوجه الفين ملدرسي اللغة العربية، دار املعارف، ط: ينظر)1(
.9، ص1969حسني سليمان قورة، تعليم اللغة العربية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية، دار املعارف، القاهرة، دط، )2(
: مراحل تطور اللغة كما يليدوجالس براونوصف)3(

.يكون إدراك املتعلم فيها مبهما): ما قبل النظام(خطاء العشوائية مرحلة األ
حيصل فيها استيعاب بعض القوانني واألنظمة اليت قد ال حيسن استخدامها، فهي تّتسم بعدم الثبات، وال يكون : مرحلة اكتساب نوع من االّطراد

.املتعّلم فيها قادرا على تصحيح أخطائه بنفسه
. كتسب املتعلم القدرة على تصحيح أخطائهي: مرحلة االنتظام-ج
أسس تعلم اللغة : ينظر. تتميز بالتمكن من األداء اللغوي والطالقة يف التعبري): ما بعد االنتظام(مرحلة االستقرار يف تطور اللغة املرحلية -د

).213- 211(ص، 1994دار النهضة العربية، بريوت، دط، عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان، : وتعليمها، تر
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، ومنها ما يرجع إىل املنشأ، ذلك ألسباب قد أشار إليها علم اللغة التقابلي منها ما يرجع إىل ظاهرة التداخل
طبيعة اللغة اهلدف، ومنها ما يتعّلق باالسرتاتيجيات السلبية اليت يتبعها املتعّلم وتظهر نواكسها عادة يف لغته 

ذ تعجز الدراسات التحليلية يف وجود هذه االسرتاتيجيات عن ، فتزيد من أخطائه وتعيق منّو أدائه، إاملرحلية
م .)1(رصد مجيع أخطاء املتعلمني ومشكال

:ومن هذه االسرتاتيجيات السلبية نذكر

:)التفادي(التحاشي) 2-1

إىل تفادي بعض جماالت اللغة وأمناطها اليت تشّكل -طلبا للسالمة اللغوية–قد يلجأ كثري من املتعّلمني 
م األصلية أو توجد بكيفية صعوبة بالنسبة إليهم وال حيسنون توظيفها، كتلك األمناط اليت ال توجد يف لغا
ّرب املتعّلم )املبين للمجهول، واملمنوع من الصرف وحنومها(أخرى  ، وأحيانا تظهر أشكال التحاشي يف شكل 

طاء املتعلمني أثناء املعاينة، وختفيها عن من اإلجابة أو جلوئه إىل اختصارها، وهذه االسرتاتيجية تقّلل من أخ
ائيا ا ال تزول  ّ ، وال تستطيع أدوات التقييم حينئذ تقدَمي صورة حقيقية عن مستوى )2(أعني املعّلمني، إّال أ

.املتعّلم وتطّور أدائه

):التبسيط(التسهيل) 2-2

من معرفة مسبقة يف اللغة اهلدف إىل مييل معظم دارسي اللغات األجنبية إىل اسرتاتيجية السهولة فينطلقون 
ا مفهومة وصحيحة وقد )3(إنتاج مجل جديدة بإسقاط بعض عناصرها املعّقدة طلبا للتسهيل ّ ، على اعتبار أ

ديين الطريق"حذف أْن املصدرية من مجلة : أخّلوا بنظامها ومعناها، مثاله ديين : "فتصبح" أريد أن  أريد 

مصطلحات متقاربة تعّرب عن نوع من أنواع االنتقال السليب ألثر املتعّلم، يقع بني لغتني ويسري من أقوامها عنده : نقل اخلربة أو التدّخل أو التداخل
ا حمّمد أبو الرب، األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة : ينظر. إىل أضعفهما، ويكون أشّد بني اللغات املتقاربة، وقد يقع يف داخل اللغة ذا

. 176التطبيقي، ص
ا هي النظام اللساين الذي يُنشئه الشخص يف مسار تعلمه لغة أجنبية، ختتلف سواء عن لغة الناطق األصلي هلا أو عن اللغة املستهدفة، إ

.النقل، التداخل التقابلي بينها وبني اللغة اهلدف: تضمنة لتأثري اللغة األوىلتعكس نظاما متطورا من القواعد والنتائج من خمتلف العمليات، وامل
David Crystal, A dictionary of linguistics and phonetics, Blackwell, 6th edition, 2008, p249.

. 255صعبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان،: دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، تر: ينظر)1(
عمادة شؤون املكتبات، جامعة ، حممود إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني: روبرت الدو وآخرون، التقابل اللغوي وحتليل األخطاء، تر: ينظر)2(

. وما بعدها195ص، 1982، 1امللك سعود، الرياض، ط
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مكتبة امللك عبد العزيز العصيلي، مناهج البحث يف اللغة املرحلية ملتعّلمي اللغات األجنبية،: ينظر)3(

.40ص،2010، 1فهد الوطنية، الرياض، ط
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دي، أو بتوسيع استعمال القاعدة يف مواطن وأسيقة ال ، فرمبا فهم السامع "الطريق أن الطريق هي اليت 
.تناسبها، فتحدث أخطاء كثرية يف أداء الدارسني

:استعمال األنماط الجاهزة)2-3

تعبري كتايب، أو شفهي، أو (ميكن أن يلجأ الدارس إىل هذه االسرتاتيجية بكثرة أثناء النشاطات احلرّة 
ا عند ، فيّتكئ ...)وصف على معرفة قبلية لبعض األمناط اللغوية والتعابري العامة اليت استظهرها، ليكتفي 

احلاجة دون أن يكّلف نفسه عناء البحث واالجتهاد لتنويع مصادر معرفته، وليصل إىل مرحلة يتحّدث فيها 
.اللغة بطالقة

:اللجوء إلى المصدر األصلي أو الترجمة) 2-4

إجياد الكلمة املناسبة أو العبارة يلجأ إىل أخصر طريق إّما مبساءلة املتحّدث األصلي حني يتعثّر الدارس يف 
عن قوله يف مثل هذا املقام، أو بالبحث عن الكلمة املفقودة أو العبارة يف قاموس ثنائي اللغة، وقد خيطئ 

Allerاستعمال الفرنسية الفعل املساعدذلك، مثال)1(اختياَر الكلمة املناسبة لسياقها، فيأيت كالمه مضطربا
je vais: حنو قوهلمLe futur proche)(للداللة على املستقبل القريب  vous voir le soir،

أنا أذهب : "فرمبا جلأ الدارس إىل ترمجة هذه اجلملة حرفيا إىل العربية فأنتج مجلة على النحو،)سأراك مساء(
.)أراك مساء

:إلى لغةالتحول من لغة) 2-5

م فيها كل سبل اخللوص إىل االسرتاتيجيات السابق  يصطدم الدارسون أحيانا مبواقف حرجة تضيق 
ذكرها، فال جيدون حينئذ مناصا من االستنجاد باللغة األصل باقتباس كلمة أو كلمتني أو عبارة، لفّك احلبسة 

.)2(وإطالق احلديث على أمل إفهام السامع

:التحّجر-3

با عن اسرتاتيجيات التعلم السلبية وأساليبه ظواهر تعرقل منو لغة الدارس، أو تثنيه عن التعّلم حني تنتج غال
يشعر خبيبة األمل من كثرة أخطائه، وعدم إحرازه تقّدما رغم أنه أمضى وقتا طويال يف مدارسة اللغة، ولعّل من 

ولوازمها اليت تظهر بشدة (Fossilization)أبرز هذه الظواهر حضورا يف لغة الدارس املرحلية ظاهرة التحّجر 
.خاصة عند الكبار، أو من يتصّدون لدراسة اللغة األجنبية بعد سّن املراهقة غالبا

.227عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان، ص: دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، تر: ينظر)1(
.228عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان ، ص: دوجالس براون، أسس تعّلم اللغة وتعليمها، تر: ينظر)2(
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أّن طبيعة التحّجر تعود إىل أسباب لغوية اجتماعية وعوامل ) Douglas Brown(دوجالس براون ويرى 
تمع األ صلي للغة وال يندمج فيه ألسباب ثقافية أو دينية أو نفسية، إذ حتدث حينما ينعزل املتعّلم عن ا

اجتماعية، فيكون بذلك تعّلمه ناقصا، وأداؤه غري موافق الستعمال أهل اللغة الصحيح، إذ اكتفى باحلد 
، قبل اكتمال مراحل تعّلمها، ومل يُِدم التواصل بأبنائها، كما أّن قلة تصويب اخلطأ 1األدىن من املعرفة اللغوية

هتمام باملتعّلم، أو نقص تدريبه على القواعد النحوية واألمناط اليت حيتاجها، واالكتفاء بالصيغ وعدم اال
البسيطة واملتداولة وتعليمها يف فرتات متقطّعة، يؤّدي إىل حتّجر اخلطأ لديه حىت يبدو للمعّلم استحالة جتّنبه 

.إيّاه، ومن العسري إقامته على الصواب

هو السبب يف نقل حتّجر لغته إىل املتعّلمني خاصة إذا كان هذا املعّلم غري ناطق وميكن أن يكون املعّلم 
، اليت تتمّيز بطبيعتها اإلعرابية االشتقاقية، وثراء معجمها، وكثرة مسائلها الفرعية )العربية(أصلي باللغة املدروسة 

د على الدارس ال ميكنه ضبط واالستثناءات املخالفة للقاعدة العامة، كما أّن بعض احلاالت النحوية ترِ 
ا يف الرتكيب، ّمث النظر إىل معانيها الوظيفية للوقوف عند الداللة العامة  أحكامها إال مبعرفة معاين معجما

.للنص أو اجلملة

:المتعلمينأخطاءتحليل الحاجة إلى -4
ليمّيز يف مرحلة ما بني ما هو خطأ اخلطأ ضرورة تعليمية باعتباره اخلطوة األوىل اليت ينطلق منها املتعّلم، 

تفكيك موضوع التعّلم إىل عناصر بسيطة قصد عملية : "فيتجّنبه، وما هو صواب فيتبنّاه، فهو يف عرفهم
وأُعطيت األمهية لتحليل األخطاء التعليمية اليت يُتصّور بأّن طريقة التدريس املثلى اليت ُتكسب ... التعّلم

ائيا )2("دوث أخطاءالعادات اللغوية كفيلة بعدم ح ، لكن عمليا مسألة وقاية املتعّلمني من الوقوع يف اخلطأ 
.غري حمّققة، وال ميكن توقّعها

يقوم التعليم البشري مبختلف أنواعه وجماالته على املمارسة واخلطأ، ّمث عزل اخلطأ واستبقاء "ذلك بأنّه 
يقع متعّلمو اللغة األم واللغة الثانية "ذ الطفولة، إذ ، وهي الطريقة الطبيعية الكتساب أّي لغة من)3("الّصواب

، كون املتعلم يتلقى اللغة )4("مجيعا يف أخطاء لغوية، لذلك تُعّد األخطاء اللغوية جزءا مهّما يف تعّلم اللغة

ة له منها1 :يفّرق سلينكر بني التحّجر وبعض الظواهر املشا
.ويعين اختفاء أخطاء معينة من لغة املتعّلم، مثّ ظهورها بعد مّدة زمنية طويلة لدواع كثرية: Backslidingالنكوص 

مرحلة متهيدية تسبق التحّجر، والفرق يكمن يف أّن هاتني الظاهرتني عارضتان أّما التحّجر فيّتجه حنو الثبات إّال : Stabilizationاالستقرار -
.309نفسه، صاملرجع : ينظر. أن يعاجل

.159، 158صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص)2(
.20، ص2005، 1حمّمد أبو الرب، األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي، دار وائل، عّمان، ط)3(
.15املرجع نفسه، ص)4(
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بالتدرّج ال دفعة واحدة، ويستحيل مع هذا التدرّج حتاشي أخطاء مرحلية، يستفيد منها يف كل مرة لتحسني 
.ئه طيلة مسريته التعليميةأدا

)1(:ميكن إمجال أهم الفوائد النامجة عن دراسة األخطاء وحتليلها كاآليت

.حتليل اللغة املدروسة وبيان خصائصها- 
.كشف ما ينبغي إدخاله أو تغيريه يف املقّررات الدراسية- 
.التعّرف على حاجة املتعّلم املعرفية- 
.لتعليم اللغةالتعّرف على األطر الناجعة - 
التمّكن من وضع اسرتاتيجية واضحة وفق ختطيط حمكم يعتمد على التدرّج يف عرض املاّدة العلمية - 

.حسب مراحل التعليم
:استثمار التحليل التقابلي في تعليم العربية لغير الناطقين بها-5

، ملزاوجته بني التنظري العلمي والتطبيق )2(يُعدُّ هذا االجتاه املنَجز الفعلي األّول يف ضوء اللسانيات التطبيقية
ا وحتليل  العملي ما جعل حقل اللسانيات التعليمية يفيد منه، خاصة يف جمال تعليم اللغات لغري الناطقني 

يقوم التحليل التقابلي على مبدأ املقابلة بني نظامي لغتني خمتلفتني، أو لغة وهلجة، أو هلجتني و ، )3(أخطائهم
.)4(وصفية موضوعية تكشف عن أوجه التشابه واالختالف املوجودة بينهماوفق دراسة 

ارتبط جمال تعليم اللغات لغري أبنائها باالجتاه التقابلي منذ أن ظهرت اللسانيات التطبيقية احلديثة، وأعطت 
ا  بسبب-غالبا- نتائج مرضية يف متكني املتعلمني من ختطي تلك الصعوبات واملشكالت اليت يصادفو

): جدوى استعمال التقابل يف تعليم اللغة العربية لغري أبنائها(يف مقال له بعنوان تمام حسانالتدّخل، يقول 
وقد ندرك أننا على خطأ ولكن تعوزنا معرفة مطالب النطق الصحيح عضويا ومسعيا، ومن هنا تدخل "

، وتتنبأ باملشكالت )5("للتعليمالدراسات التقابلية إىل مسرح تعليم اللغة لتكشف عن العادات املعّوقة 
.واألخطاء اليت حيتمل أن يقع فيها املتعّلم مرارا

.165صدت،،3دار هومة، اجلزائر، طصاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، : ينظر)1(
، 1994عبده الراجحي وعلي أمحد شعبان، دار النهضة العربية، بريوت، دط، : دوجالس براون، أسس تعليم اللغة وتعليمها، تر: ينظر)2(

.182ص
.164حمّمد أبو الرب، األخطاء اللغوية يف ضوء علم اللغة التطبيقي، ص: ينظر)3(
، 1994راشد الدويش، جامعة امللك سعود، الرياض، دط، : تدريس اللغات ونتائجها العلمية، ترهامرين، النظرية التكاملية يف هكرت: ينظر)4(

.100ص
ا،،"جدوى استعمال التقابل يف تعليم اللغة العربية لغري أبنائها"متام حسان، )5( مكتب الرتبية وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

.75، ص2، ج1985العريب لدول اخلليج، 
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ولعل من أبرز املشكالت اليت تصادم متعلمي العربية من غري أبنائها أّن معظم اللغات ال تفّرق بني املذكر 
، ولذا من املتوّقع أن )1(ةواملؤنث إذا أسند إليهما الفعل، أو الضمائر، أو أمساء اإلشارة، أو األمساء املوصول

:يقعوا يف أخطاء مثل

»:، بناء على قوهلم يف الفرنسية)تقول(بدل " يقولهو يقول، وهي "-  Il dit, elle dit »
):quiدون تغيري (، بناء على قوهلم يف الفرنسية)اليت(بدل " أنتظرهاالذيوصلتِ "-

».j’attendsquiElle arrive«-»j’attendsquiIl arrive«-

ويبدو أن الطريقة األنسب لتحاشي األخطاء الناجتة عن ظاهرة التداخل هي تلك اليت تقوم على أساس 
دراسة تقابلية وصفية تتناول كل لغة على حدة، مربزة نقاط التشابه واالختالف اليت بينها، لتقّدَم للمتعلم 

ت اليت من احملتمل أن يقع فيها انطالقا من أنظمة وصفة وقائية تكون تطعيما مسبقا جيّنبه األخطاء واملشكال
.)2(لغته األم

كما ميكن االستعانة مبنهج حتليل األخطاء يف تعليم العربية لغري أهلها ومعاجلة بعض أخطائهم، خاصة يف 
تكلم مرحلة التطور اللغوي باعتبارها مسرحا لسلسلة من التجارب، حياول فيها املتعلم ارجتال احلديث وتقليد امل

األصلي، فيستخدم اسرتاتيجيات معينة قد تنشأ عنها ظواهر توقعه يف أخطاء مرحلية كثرية، كظاهرة املبالغة يف 
، حني أّدت عنايته الزائدة بتصويب اخلطأ "هندقال : "التصويب اليت ميكن تفسري من خالهلا قول املتعلم مثال

.اخلطأ نفسهمعاملة املذكر، فوقع يف ) هند(فعامل املؤنث املعنوي 

حىت عند اكتشاف الدارس قاعدة صحيحة فإنه يستمر يف ارتكاب األخطاء، وذلك ألنه مل "واملالحظ أنه 
موعة احملددة للفئات اليت تنطبق عليها القاعدة ، أو يلتبس عليه بعض تفريعات الباب )3("يكتشف بعُد ا
ربية كصعوبة التمييز بني املذكر واملؤنث حني الواحد فيما يسمى بتداخل اللغة نفسها، أو ما اختّصت به الع

، أو على )مساء، داء(، أو ممدودة حنو )حلوى، هوى(يأيت الدارس على كلمات تنتهي بألف مقصورة مثل 
، وقد يرتدد كثريا حني يقف على أمساء جيوز فيها )عني(، أو جمازي مثل )، مرميسعاد(مؤنث معنوي مثل 
ا النحوية شأنه فيها شأن متعلمي العربية )رِجل، ذراعطريق، : (التذكري والتأنيث مثل ، أضف إىل ذلك متعلقا

.من أبنائها

ال التقابلي: ينظر)1( .53، ص2008، 1، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط)حتليل األخطاء(البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي يف ا
.283، 282عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان، ص: دوجالس براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، تر: ينظر)2(
.147، صحممود إمساعيل صيين وإسحاق حممد األمني: ابل اللغوي وحتليل األخطاء، ترروبرت الدو وآخرون، التق)3(
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جيري التحليل التقابلي يف خمتلف جوانب اللغة، حىت يتسّىن من خالهلا لّلساين التطبيقي تقدمي مادة تعليمية 
، ألّن اكتساب عادات لغوية جديدة يف املرحليةمناسبة، والسيما يف معاجلة املشكالت املتعّلقة بلغة الدارس 

.)1()األم(حال تعّلم لغة ثانية ال ميكنه أن يتم مبعزل عن العادات اللغوية املكتسبة من اللغة األصلية 

:مزاياهخصائص االتجاه التقابلي و -6
عندما نتحّدث باللغة األجنبية نستند يف الغالب على تلك اخلربات املخزّنة من رصيد اللغة األم، فنخطئ 

للغتني عن طريق املقابلة بني أنظمة اأو ال ندري، فتأيت الدراسة التقابلية إىل جندة الدارس من حيث ال ندري 
، العناصر اليت حيدث فيها نقل اخلربة أو التداخل، ورصد ثقافتيهماحىت و اليت يتعّلمهااهلدفاللغة األم و لغته 

ومن خالل دراسة أخطاء الدارسني ميكن التنبؤ مسبقا مبشكالت وصعوبات تعرتي متعلم اللغة األجنبية، 
فيسعى املشتغلون يف حقل تعليم اللغة حينئذ إىل تزويده بوصفات وقائية، جتّنبه الوقوع يف اخلطأ وتكفيه مؤنة 

.اخللوص منه
فكرة التحليل التقابلي على أّن أّي متعّلم للغة أجنبية ال بّد أن يكون حبوزته شيء من تلك اللغة، تنبين

وهو ما يتشابه مع لغته األم، وهذا ما قد يفّسر استسهاله بعض الظواهر اللغوية دون بعض، وأمّا األمناط 
ا تشّكل صعوبات حقيقية أماأو املتضاّدةاملختلفة م تعّلم اللغة، تزيد بزيادة االختالف، فأغلب الظن أ

اهلمزة، احلاء، اخلاء، الضاد، العني، الغني، : مثال يف املستوى الصويت عدم وجود األصوات العربية التالية
القاف، اهلاء، يف اللغة الفرنسية يشّكل صعوبة يف نطقها لدى متعّلميها، وكذلك يف نظام اجلملة العربية من 

مجلة امسية ومجلة فعلية خيتلف عنه يف نظام الفرنسية أو اإلجنليزية، اللذين يعتمدان البدَء تقدمي وتأخري، ووجود
.يف أصل الرتتيب) الضمري(باالسم 

ويف املستوى املعجمي قد جند لبعض األلفاظ مقابال واحدا مشرتكا كلفظ العم واخلال يقابله يف الفرنسية 
Oncleوبعضها قد ال يكون له مقابل ،.
م وأجناسهم-تعّلمو اللغات األجنبية عموما يف أخطاء يقع م إّما ترجع - بغض النظر عن اختالف لغا

لظاهرة التداخل أو نقل اخلربة، أو إىل خصائص اللغة املدروسة مبا فيها من صعوبات ومتايز، أو إىل عوامل 
التقابلي على العناية بكشف أمناط متعّلقة بطريقة اكتساب اللغة الثانية، ومن هذا املنطلق قامت ركائز التحليل 

االختالف املوجودة بني لغة الدارس األصلية ولغته اهلدف، واليت من املتوّقع أن يكثر فيها أخطاؤه ويصادف يف 
تعلمها مشكالت، وتعّد مرحلة البحث عن أسباب اخلطأ وحماولة تفسريه اخلطوة اليت تؤمِّن طريق املتعّلم وزّوده 

ا اخلطأبوصفة عالجية أو وقا .ئية يتفادى 

ال التقابلي : ينظر)1( .15، ص)حتليل األخطاء(البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي يف ا
ا .مثال عدم وجود باب املثىن يف بعض اللغات يشّكل صعوبة يف التعّلم عند الناطقني 
 املذّكرة يف العربية تقابلها" ِعلم"املتضاّدة وجود بعض األمساء مذّكرة يف العربية ومؤنّثة يف غريها أو العكس، ككلمة من األمناط(La science)

. مؤنّثة يف الفرنسية
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:التفسير اللغوي لألخطاء في التحليل التقابلي-7
ال شّك أّن كّلنا خيطئ حني يتعّلم لغة املنشأ أو لغة ثانية، وهلذه األخطاء أسباب كثرية منها ما هو متعّلق 

انب النفسي واالجتماعي للمتعّلم بطبيعة اللغة، ومنها ما سببه مناهج التدريس ووسائله، وأخرى متعّلقة باجل
.وحناول تفسري األسباب الكامنة وراء حدوثها، ألن معرفة سبب اخلطأ تسّهل توقِّيه

:أخطاء المطابقة) 7-1
ينضوي حتت هذا الباب عّدة فروع ومسائل يكثر فيها اخلطأ لدى متعلمي العربية الناطقني بغريها، وقد 

.اللغة العربيةيشّكل بعُضها عبًئا حىت على أبناء 
:أخطاء المطابقة في التذكير والتأنيث) 1- 7-1

وهي ظاهرة تشيع بشكل ملفت للنظر بني متعّلمي العربية الناطقني بغريها، ولعّل السبب يف ذلك يكمن 
أو يف أّن جّل لغات العامل ال تفّرق بني املذّكر واملؤّنث إذا أسند إليهما الفعل، أو الضمائر، أو أمساء اإلشارة، 

:، يقول الفرنسي مثال)1(األمساء املوصولة
Ilهو يكتب-  écrit ألن املقابل يف لغته)بدل تكتب(يكتب وهي ،Elle écrit
Tu écris، ألن املقابل يف لغته ضمري واحد)بدل تكتبني(تكتب أنَت تكتب وأنِت - 

اللغة األم إىل اللغة اهلدف،فيغلب وميكن تفسري هذه األخطاء مبدئيا بظاهرة التداخل أو نقل اخلربة من
إلزام الفعل املسند إىل ضمري مذّكر أو : على املتعلم استعمال نظام لغته الذي تعّود عليه كما يف هذا املثال

مؤّنث صيغة واحدة، حيث ال تطابق بني أنظميت اللغتني الفرنسية والعربية، وإن كان من تشابه فهو جزئي ال 
املبالغة يف التصويب  إذ تؤدي ) هي يكتب: تذكري املؤّنث(ون سبب هذه األخطاء ، وقد يك)2(ميكن تعميمه

الغالب عناية املتعلم الزائدة مبسألة تفادي اخلطأ يف باب التذكري والتأنيث إىل الوقوع فيه، وهذا حيدث عنده يف 
.وهي مرحلة انتقالية يعّدل فيها سلوكه شيئا فشيئايف مرحلة التطّور اللغوي 

ستبعد أن يكون هلذه األخطاء أسباب متعّلقة خبصوصية اللغة العربية، من حيث متّيزها بقواعد وال يُ 
ولتفادي مثل هذه األخطاء جيب هذا ما يسمى بتداخل اللغة نفسها وخصائص ال توجد يف لغات املتعّلمني، و 

لغات املتعّلمني ليعقلوا أن توضع تدريبات لكل حالة على حدة، وأن يُرّكز على ما اختّصت به العربية دون 
.هذا التمايز

:الخطأ في التعريف والتنكير)2- 7-1
تكشف الدراسات امليدانية اليت أجريت على الطالب األجانب متعّلمي العربية أن اخلطأ يف جانب 

أو التعريف والتنكري يشّكل مشكلة حقيقية لديهم، فهو يرتّدد بني العموم واالنتظام بالنسبة للطالب الواحد، 

ال التقابلي : ينظر)1( .53، 52، ص)حتليل األخطاء(البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي يف ا
.144ص،2016مكتبة اآلداب، القاهرة، دط، م السيد، آفاق جديدة يف علم اللغة التطبيقي،صربي إبراهي: ينظر)2(
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، فيعرّفون ما حّقه التنكري، وينّكرون ما حّقه التعريف، أو ال يطابقون بني )1(على حنو عاّم يشمل مجيع الطلبة
. الصفة واملوصوف، وحنوها من األخطاء الواردة يف هذا الباب

يه كما تشري إل- ولعّل من أهّم األسباب املؤّدية إىل شيوع أخطاء الطّالب يف جانب التعريف والتنكري 
أّن بعض اللغات كالفارسية واألندونيسية والبنغالية ال تفّرق بني املضاف واملوصوف، - الدراسة التقابلية

وبعضها ال يطّرد فيه أداة التعريف، كما أّن بعضها اآلخر يكتفي بقرائن غري لفظية ويستغين عن أدوات 
، ويف لغات أخرى جند أّن )2(ال غري موجودالتعريف والتنكري، ويف اللغة اليابانية باب التعريف والتنكري أص

You are gentilman: الصفة تسبق املوصوف كما يف اإلنكليزية مثال فإذا أراد اإلنكليزي التعبري عن قوله
."طّيب رجلأنت ": بالعربية، فقد جيري كالمه كما يف لغته على النحو التايل

يرجع أساسا إىل بعض أساليب ) اخلطأ(يف عموم الظاهرة دخلٌ رّمبا يكون ملا يسّمى بالتعليم املتخم للبنية
، يف صورة خليط )3(التدريس غري املناسبة، فتزيد من شيوع ظاهرة التعميم فيظهر يف أداء الطالب بنيات هجينة

م األصلية، وبعض ما يتعّلمونه من نظام العربية  املختلف عنها يف كثري من لبعض ما هو موروث من لغا
.األحيان

:أخطاء المطابقة في النوع والعدد)3- 7-1

إّن تداخل بعض األبواب النحوية وتفّرعها يشكل صعوبة حىت على أبناء اللغة العربية أنفسهم، كما جنده 
يف باب العدد واملعدود، الذي يراعى فيه عّدة ظواهر حنوية فيما يتعّلق بظاهرة التذكري والتأنيث، والتعريف 

ل باإلفراد والتثنية واجلمع، حيث معظم اللغات ال حتتوي إّال على اإلفراد واجلمع، والتنكري، ومنها ما يّتص
، فمن املتوّقع جّدا وقوع )4(كتاب، وعشرة  كتابمخسة  : وبعضها يُلزم متييز العدد اإلفراد دائما، فيقولون مثال

ذا الباب من الوافدين من تلك اللغات يف أخطاء التثنية وأخطاء املطابقة بني العدد ومعدوده،  وما يتعّلق 
.تغّريات إعرابية واستثناءات خارجة عن القاعدة العامة

ال التقابلي البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي: ينظر)1( .56ص، )حتليل األخطاء(يف ا
.59املرجع نفسه، ص: ينظر)2(
ا : التعليم املتخم للبنية مصطلح لساين يعين تدريب الدارسني املفرط على أمناط معّينة يف مجل مصنوعة يعتقد القائمون على تعليمة هذه اللغة أ

ها مع تشّكل صعوبات حقيقية بسبب اختالفها عن لغات الدارسني، فريّكزون عليها يف تصميم املناهج واملقررات ويهملون أمناطا أخرى لتشا
عبد العزيز العصيلي، مناهج البحث يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغات األجنبية، : ينظر. اللغة األم وجوانب مهمة متّثل حقيقة استعمال اللغوي

. 40ص
ال التقابلي البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي: ينظر)3( . 60، ص)حتليل األخطاء(يف ا
. 63، 62، صاملرجع نفسه: ينظر)4(



11

ميكننا أن نفّسر أسباب بعض األخطاء املرتكبة يف هذا الباب بظاهرة املبالغة يف التعميم وهي تعين تطبيق 
ة دون استثناء أو قيد، كأن يتعّلم الطالب قاعدة وج وب املطابقة يف النوع القاعدة على مجيع احلاالت املتشا

تذكريا وتأنيثا، ّمث يعّممها على مجيع احلاالت اليت يصادفها فيأيت إىل األعداد من ثالثة إىل عشرة فيطابقها مع 
ا من حيث ال تنطبق، فيقول مثال ، فيحدث اخلطأ إًذا من توسيع قاعدة "نساءمخسةرجال و ثالث: "معدودا

من حيث ناسبها، يكون ذلك أحيانا بسبب ميل املتعّلمني حنو األسهلاللغة اهلدف إىل أسيقة وتراكيب ال ت
.نقل املعرفة املسبقة إلنتاج أمناط جديدة يف أسيقة خمتلفة قد ال جتيزها أعراف اللغة

قد يساهم بعض املدّرسني يف تقرير بعض هذه األخطاء من خالل منهجّيتهم اخلاطئة، إّما باستخدام 
التنبيه على قيود القاعدة، وإّما باعتماد الرتمجة احلرفية من اللغة األصل إىل اللغة املبالغة يف التعميم دون

، أو غري ذلك من األساليب غري )1(اهلدف، أو استعمال العامية إىل جانب الفصحى من أجل التبسيط
.دائهالسليمة يف تعليم اللغة اليت تزيد من ظاهرة شيوع اخلطأ أو حتّجر لغة املتعّلم بدل حتسني أ

:أخطاء المطابقة في زمن الفعل)4- 7-1

تقسيم األفعال يف العربية إىل ماض ومضارع وأمر، واختصاص بعض األدوات بالّدخول على زمن دون 
زمن، يشّكل صعوبة حقيقية عند متعّلمي العربية، فقد يستعملون الزمن املاضي دون املضارع بالتعبري عن 

يدخلون بعض األدوات اخلاصة باملضارع كأدوات اجلزم على املاضي، حدث مستقبل، أو يفعلون عكسه، وقد 
، يريدون به نفي الفعل يف املاضي، وغري ذلك من األخطاء الشائعة يف هذا "حاضرامل كنت: "فيقولون مثال

.الباب

ليس غريبا "ولعّل منشأ اخلطأ يرجع إىل تفاعل عوامل لغوية متعّددة، من أّمهها التأثّر بعادات لغة املنشأ إذ 
االفرتاض بأّن الكثري من األخطاء اليت يقع فيها دارسو اللغة العربية من الناطقني باللغات األخرى ناتج عن 

م األصلية ا ختتلف من لغة إىل أخرى، )2("تأثّرهم بضوابط وقواعد لغا ، كون أّن أزمنة األفعال واستعماال
اضي وال باملضارع وال باألمر وال اسم الفاعل، واللغة البنغالية ليس فيها زمن خاص باملمثالاللغة األندونيسية ف

ا سوى ما مياثل صيغة املاضي املطلق يف العربية ، إضافة إىل تأثري اللغة األم هناك عامل تداخل )3(ال توجد 

سقاط اتّباع اسرتاتيجية السهولة أو التسهيل أو التبسيط، وتعين انطالق املتعلم من معرفة مكتسبة يف اللغة اهلدف إىل  ارجتال مجل جديدة بإ: أي
عزيز العصيلي، مناهج عبد ال: ينظر. بعض عناصرها املعّقدة طلبا للتسهيل، أو بتوسيع استعمال قاعدة تعلّمها ليقحمها يف مواطن ال تناسبها

.   40البحث يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغات األجنبية، ص
.41عبد العزيز العصيلي، مناهج البحث يف اللغة املرحلية ملتعلمي اللغات األجنبية، ص: ينظر)1(
ا"حممود عواد، )2( لة العرب"اللسانيات املقارنة وتدريس اللغة العربية لغري الناطقني  .62، ص1985، 3، مج3:ية للدراسات اللغوية، العدد، ا
ال التقابلي : ينظر)3( .67،68، ص)حتليل األخطاء(البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي يف ا
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، يظهر بوضوح من خالل الصعوبات اليت جيدها الناطق األصلي )Interlingual(اللغة العربية نفسها 
ا النحويةنفسه يف إدراك أسس التمييز ا بعض أبوا .، اليت اختّصت 

ومن العوامل املسّببة ألخطاء املتعّلمني يف أزمنة الفعل ظاهرة املبالغة يف التعميم أو التطبيق الناقص للقاعدة، 
العوامل، فيقعون فيتوّمهون مثال أن صيغة املضارع ال تدّل إّال على ما ُيستقبل من الزمن مهما دخلت عليها 

بسبب هذا التوهم يف اضطرابات كثرية يف األداء تكشف عن أخطاء ابتدائية وتطورية متنوعة على حنو هذا 
أداة جزم ونفي وقلب ال " مل"، يريد املتعّلم نفي املاضي وال يعلم أّن "مل أكن"بدل" كنُت موجودامل: "الشكل

.ملاضيتدخل إّال على الفعل املضارع وتقلب زمنه إىل ا

:الخطأ في استعمال حروف الجر)7-2

ا وبغريها على  إّن كثرة حروف اجلر وتعّدد معانيها ووظائفها تشّكل صعوبة لدى متعّلمي العربية الناطقني 
حد سواء، من حيث كيفية استعماهلا أو من حيث إدراك وظائفها يف اجلملة، فينتج عن هذه الصعوبات 

:مشكالت وأخطاء منها

.ل حرف مكان حرف آخراستعما- 

.وضع حرف يف موضع ال حاجة إليه، أو إمهاله يف موضع يتطّلبه- 

.اخلطأ يف تعدية األفعال باحلروف- 

.املناسبةاخلطأ يف استعمال احلروف يف أسيقتها- 

.)لحمكل الأيهو(viandelaedIl mange:مثاليف الفرنسيةن يقولو 

Il boit du lait)ليبهو يشرب احل(.

ال نستبعد من هؤالء خبالف العربية، ومنهL’article partitif (de)ال ميكن االستغناء عن أداة التبعيض 
)من(هو يشرب قليال "، "للحممن ا) أو بعضا(كل شيئا يأهو: "إنتاج مجل يف العربية حتاكي لغتهم حنو

".املاء

التقابلي أحد الوسائل املهّمة يف الكشف عن األخطاء االبتدائية أو املرحلية اليت وعليه يرتّتب أّن البحث 
قد يظّن أّن ما يقوله صحيح، أو ال يعرف الشكل الصحيح، أو حّىت إذا  تعّلمال بّد من التعامل معها، ألّن امل"

ة يف الظاهر، أو املشرتكة يف الوظيفة أو يف احلقل الداليل الواحد، مثاله تعدد وظائ يف اجلملة " ما"ف وهي الفروق اللسانية بني العناصر املتشا
ا .أحيانا ال ميّيزها إال السياق، وهي بذلك تعّد من مواطن الصعوبة على أبناء العربية فضال عن غري الناطقني 
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وميكن )1("يقة صحيحةكان يعلم ما ينبغي أن يكون عليه اجلواب الصحيح فإنّه ال يستطيع احلصول عليه بطر 
تصويب مثل هذه األخطاء املتعلقة حبروف اجلر عن طريق تلقني الطالب النماذج الصحيحة، وذلك باستعمال 
هذه احلروف يف مجل تكون ممثلة ملختلف األسيقة اللغوية، وتدريبه عليها يف شكل حمادثات وحوارات ميارسها 

.مع زمالئه ويتعّلم بعضهم من بعض

:العالمات اإلعرابيةالخطأ في)7-3

، وقد أواله النحاة عناية بالغة، حىت ال تكاد ُتصرف يةنحو الاأبواباب مناإلعراب من مسة العربية وأهم
يف زمننا جهود بعض املتأخرين إىل سواه، ِلما لتوقف استقامة املعىن عليه، ويعّد اخلطأ يف العالمة اإلعرابية

إّن وراء شيوع ، على حّد سواءإليهاوافدينبالعربية والأبناءبنيك م مشرت يساحلاضر مشكلة عامة، هي ق
رسوخ : الظاهرة أسبابا لغوية خمتلفة، تؤّدي إىل ارتكاب املتعّلمني أخطاء ابتدائية أو مرحلية كثرية لعّل من أّمهها

سواء عند الوافدين من لغات غري معربة كاللغات األوروبية، اليت تكتفي يف ) التدّخل(األصلية العادات اللغوية
تصريف الفعل بإضافة لواحق منتظمة أو شبه منتظمة يف آخره، وقد حتتاج إىل بعض األفعال املساعدة يف 

.بعض األزمنة كما هو يف حال الفرنسية

اعدة يف لغة املتعّلم املرحلية، ألنّه يستحيل تعّلم أنظمة اللغة وغالبا ما تكثر أخطاء التطبيق الناقص للق
صرف املمنوع من الصرف، أو : مجيعا دفعة واحدة، فطبيعي أن يقع املتعّلمون يف هذه املرحلة يف أخطاء مثل

ا  ترجع أخطاء املطابقة بني العدد واملعدود، وغريها من األخطاء اليت قد تندرج ضمن تداخل اللغة نفسها، ألّ
.مواطن صعوبة حىت على أبنائها- أحيانا-إىل طبيعة العربية وخصوصيتها، اليت تشّكل 

إّن قواعد : "يصف صعوبة قواعد اللغة العربية وحنوها على أبنائها فضال عن غري أبنائهاحسين قورةيقول 
وفلسفية، ال يكاد يدخل إليها اللغة العربية متشّعبة ومتعّددة، ومبنية يف تشّعبها وتعّددها على أسس نطقية 

، ومهما يكن )2("الدارس من أبناء العربية نفسها ليسرب غورها حىت ينزلق إىل متاهات قد  يضل فيها املسالك
ائيا على تلك األخطاء، ولكن ميكننا احلد منها عن طريق تكوين  من أمر فإنّه ليس من املمكن القضاء 

وصحفيني إعالمينيكل ما يغّذي أمساع املتلقي من املعّلمني واألساتذة األكفاء و ، بإعداد احلسنةالقدوة اللغوية
.)3(وحنوهم

.346صربي إبراهيم السيد، آفاق جديدة يف علم اللغة التطبيقي، ص: ينظر)1(
اخلطأ يف ضبط العالمات الفرعية كما يف األفعال اخلمسة، واألفعال املعتلة، واألمساء الستة، وصرف : من أشهر األخطاء يف هذا الباب نذكر

.املمنوع من الصرف أو منع املتصّرف، واخلطأ يف إعراب اجلملة اليت تدخل عليها النواسخ، وحنوها
.9، ص1969بية، دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية، دار املعارف، القاهرة، دط، حسني سليمان قورة، تعليم اللغة العر )2(
.157، 156صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، ص: ينظر)3(
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الناطقنيويتعّني كذلك على املختّصني بإعداد الربامج التعليمية واملناهج أن يُِعّدوا برامج خاصة لغري 
جوانب النقص والصعوبة تنتقي األمناط والقوالب اليت تغّطيو العربية، تقتصر على أغراضهم الوظيفية،ب

عندهم، وتقدميها بطريقة علمية مْبنّية على التدرّج، ومترينهم عليها حسب مواقفها اللسانية املختلفة مبا يناسب  
حنن يف حاجة ماّسة إىل دراسات علمية حتّدد لنا معايري بناء مناهج تعليم اللغة "كل مرحلة، ويف هذا الصدد 

اختيار موادها التعليمية، ويف الوقت ذاته حنن يف أشّد احلاجة إىل إعداد معّلم العربية للناطقني بلغات أخرى و 
ذه املسؤولية العظيمة ، بأن يكّون تكوينا علميا ونفسيا كافيا، وأن يُْطلع على )1("يستطيع أن يقوم 

ال التعليمي بصورة دورية، حّىت يتسّىن له مزاولة مهاّمه وحتقيق أهداف العملي .ة التعليميةمستجّدات ا

:خاتمة

يعّد ضرورة تعليمية البّد منها، كونه اخلطوة األوىل - مع مغّبة الوقوع فيه-مما سبق نستنتج أّن اخلطأ اللغوي 
اليت ينطلق منها املتعّلم، ليمّيز الصواب من اخلطأ يف مرحلة الحقة، ومن جهة أخرى تُعدُّ أخطاء املتعّلمني 

التعليمية، ومقياسا ينظر من خالله القائمون على التعليم يف املقّررات التعليمية مؤشِّرا على خلل ما يف املنظومة
.وبراجمها ما حيتاج إىل تغيري أو إضافة، مبا يالئم حاجة املتعّلمني وُحيسِّن أداءهم، ويسهِّل من العملية التعليمية

االتقابلي يف تعليم العربية لغري تحليلأمهية التتأّكد ويف الكشف عن جوانب الصعوبة ، الناطقني 
واألخطاء اليت تالحقهم يف مراحلهم التعليمية، ولعل جتاوز مثل هذه الصعوبات واألخطاء يتطلب تدريبات 

عّلممكثّفة ومستمرة تُعىن حباجة املتعلم، وترّكز على ما اختّصت به العربية دون لغته األصلية، وقد يتيّسر للم
ا مواطن التداخل، ضمن احلاذق اشرتاك لغة الدارس األص لية يف استخراج نقاط التقابل والتضاد ليعاجل 

ا القائمون  مقررات التدريس على أن تعّزز بأساليب تقوميية متنوعة اجلوانب ومسايرة خلطوات التعليم، ليطمئّن 
ا .على التعليم على جناعة املقررات العالجية اليت يقرتحو

وينّمي اللغة األجنبيةمتعلميحتجر حيقق االندماج الثقايف، ومينع واصلياملذهب التإّن التدريس من خالل
ا كما جيري كما أ،  لغتهم املرحلية ّن تعّلم القواعد الوظيفية يف ظل اللغة وممارستها املستمرة حسب استعماال

ا، كفي .وتالفيهالن بأن يقيا الدارس حتّجر اخلطأعلى ألسنة الناطقني 

:والمراجعالمصادر 

ال التقابلي.1 .2008، 1، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط)حتليل األخطاء(البدراوي زهران، علم اللغة التطبيقي يف ا

مكة -طرق تدريسه، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية-مداخله –حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه )1(
ا، رقم .7، ص1985، 9:املكرمة، سلسلة دراسات يف تعليم العربية لغري الناطقني 
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سي أحمدمحمود/ د
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
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االسئلة الستة في عملیة التعلم:العنوان

: الملخص 

مما الشك فیه أن عملیة تعلیم اللغات عملیة ال تبدو سهلة لمن یرید أن یحقق  ما هو 
تجبر المعلم على استحضار كل المعارف المكتسبة ،كتلك أنجع وأروع،ذلك أنها عملیة 

المعارف الناتجة عن التقاطع بین اللسانیات كرافد علمي ومعرفي من جهة وبین البیداغوجیا 
.وعلم النفس من جهة ثانیة،أن أراد تحقیق األهداف البیداغوجیة لعملیة التعلیم والتعلم

ضروریة بل الستة التي نرى معرفتهاسئلة هذه من أجل الكشف عن األتأتي محاولتي
العملیة التعلمیة بشكل ن تكشف على مرتكزاتأوالتي من شانها ،أساسیة في عملیة التعلم

عام

:توطئة

لما ملما بكل المعارف التي عملیة التعلیم والتعلم عملیة جد معقدة ذلك انهل تتطلب مع
وسط االستراتجیات المتاحة في ضوء ستراتجیة من لى اختیار اإلإو ترشده أن تبصره أیمكن 

التدریس محورا لعلوم متعددة،تتصل به،وتدور صبحأ،حیث العدید من المتغیرات المتشابكة
ومن ذلك علم النفس ..جریت وتجري في حقلهأعتمدة على البحوث والتجارب التي حوله م

ا یرتبط بذوي صول التربیة ،وعلم النمو ،وعلم النفس التعلیمي ،وغبرها ممأالتعلیمي ،و 
.العاهات والمعوقین ،وغبر الناطقین باللغة العربیة 
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):1(الجوانب التي تقوم علیها عملیة التدریس

ها كل ن یعرفأن هناك جوانب ستة البد ألى إارسون في مجال التربیة والتعلیم یذهب الد
:سئلة التالیة معلم ، وهي التي تحددها األ

من اعلم ؟-

ماذا اعلم ؟-

لماذا اعلم ؟-

كیف اعلم ؟-

من اعلم ؟-

بماذا اعلم ،-

لمیا للقیام سئلة تجعله مؤهال علعلمیة من طرف المعلم على هذه األجابة افمعرفة  اإل
ستاذ الذي تصبو كل ذه الجوانب من مؤشرات المعلم واألن معرفة هأبعملیة التعلم ،ذلك 

،خصوصا في هذا العصر عصر العولمة ن یكون قائد سفینة التطور فیها ألى إالمجتمعات 
)2(نسنة الربوت أة الجارفة ،عصر روبتة االنسان ،و المتوحشة وحتمیاتها التكنولوجی

من اعلم ؟

ساس التعلیمیة من عدة جوانب نذكر األالمقصود هنا هو معرفة التلمیذ محور العملیة
:منها

:العمر الزمني-1

الجسمي ،والعقلي ،واالنفعالي :النموع مواصفات یترتبط به جمالعمر الزمني 
...،واالجتماعي ،واللغوي 
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عالقة بالعملیة ن الصحة لهاأما الشك فیه وما یؤكده الباحثون م:العامل الجسمي -
عضاء فانه لن یستطیع و في احد األألمتعلم المصاب في صحته بشكل عام التعلیمیة ،فا

و من له عیب في أالبصر وأالسمع ،وخاصة المصاب في حاسةمسایرة زمالئه في الفصل 
.النطق،وذلك الن مدرستنا تعتمد في التلقین على المقروء والمسموع 

جهزة الجسم المزمنة،واالضطرابات الوظیفیة ألمراضصابة باألن اإلأتؤكد الدراسات 
ل فالتعلمیة لدى الط،وعدم توازن افرازات الغدد،وغیرها من المشاكل الصحیة تعرقل العملیة 

.لمصاب ا

:العامل العقلي -

ة التعلیمیة ن الفروق الفردیة من الناحیة العقلیة،لها دور كبیر في العملیأیتفق الباحثون 
االستعدادات العقلیة ودرجة نضجها ،تلعب دورا هاما في "ن ألى إ،تشیر رمزیة الغریب 

قل قیة زمالئه األع تحصیال مقارنة ببسر أعلم،فالمتعلم صاحب العقل الكبیر،التحصیل لدى المت
.منه ذكاء 

/ 10،حیث وجد حوالي ساسي في تحصیل المتعلمن الذكاء هو العامل األأبحاث تؤكد األ
لذكاء لى نقص اإخر الدراسي،ترجع أمن حاالت الت

:العامل النفسي -

قلم تأعملیة الثیر كبیر في أن العوامل النفسیة لها تأؤكد الدراسات والبحوث المیدانیة ت
شباع دوافعه التي یتطلبها إیشعر به المتعلم بسبب ما ،وعدم حباط الذيوالتحصیل،فاإل

.درسة وقوانینها ممع المقلأحزن ،والقلق،تجعله عاجزا على التعمره،وال

:العامل االجتماعي -
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ال یمكن استبعاد العامل االجتماعي في ظاهرة ضعف التحصیل عند المتعلمین 
الذین یعشون في وأطفال المدللون،و األأانون من الدفء العاطفي،الذین یع،فالمتعلمون

لى فشل العملیة التعلمیةإبناء،كلها عوامل تؤدي باء واألط عائلي یغیب فیه التوافق بین األوس

:النوع -2

الطریقة المناسبة ن هذا یفرض اختیارأوالشك .هر االختالف بین الدارسینالنوع من مظا
قل اختیار طریقة توفیقیةو على األألكل نوع 

:المستوى التحصیلي -3

الكشف عن خبرات التالمیذ،وما یتصل بها من قیم وقدرات ومهارات

:البیئة-4

وضاع أمباشر،رو غیأثیرا مباشرا أا له عالقة بالمتعلم وتؤثر فیه توتشمل كل م
...اجنماعیة ،طبیعیة ، اقتصادیة ،ثقافیة ،

:مستویات الفصول -5

ساس أفعل مستویات الفصول تقوم على .یسمعاییر التي االختیار طریقة التدر هي من ال
3التنوع في الفصل الواحد ؟وأو التدرج التنازلي ،أالتعادل ،

ساتذة والمعلمین یمرون بمثل هذه المعلومات مرورا سریعا ،وربما الن كثیر من األإ
ن یكیف أفیه ینبغي الن كل مامعلم،ول في عمل الساس األنها األأیعیرونها اهتماما،مع 

هل المعلم محور هذا العمل كان طبیعیا ان یدور التدریس حوله في جذا إف...تبعا لمن یعلمه
وحسب المعلم "ع قدمك على الطریق اعرف تلمیذك تض:"قیل وحقا ما..اختالف واضطراب

.4ن یحسن صنعاأراد أذا إل العلوم التي تدور حول التدریس ن ینظر في كأ
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:ا اعلم ماذ

بالمحتوى،واهتمامه یتمثل فیما القصد هنا هو المحتوى،حیث یجب على العلم ان یهتم
:تي أی

خرى ،حتى یقتنع تالمیذه بما أخصبة من ناحیة ،ومقنعة من ناحیة ن تكون مادته أ-
یقول اقتناعا كامال ،ولیس یكفي في ذلك مجرد وعیه بطبیعتها وخصائصها الممیزة ،بل البد 

.الوعي بالثقافة العامة المتصلة بها مع ذلك 

ن یكون متجددا ملما بما یدخل میدانها من جدید ،والسبیل الى ذلك البحث المعلم أ-
.لى التحجر واالنتكاسةإه الدائب والمستمر الذي ال یؤدي واطالع

ن یعرف جوانبها المختلفة أا مالئما للتالمیذ ،وذلك یقتضیه ن یكون ما یختار منهأ-
رف تالمیذه معرفة نفسیة تربویة ،تضع یده على مواطنها المتصلة بحاجاتهم ومیولهم ،وان یع

.وما یستثیر شوقهم 

الفكرة ، وبقدر الزمن المخصص ن یكون ما یختار منها للدرس ذا قیمة ،مكتملأ-
).5(له

لماذا اعلم ؟

،وماذا مادته لماذا یعلم :هداف عامة ،مثل أ:هداف ،وهي نوعان جابة باألتتصل اإل
:ومن ممیزانها .وانب اللغویة جساسا بالأهداف خاصة ،وهي التي تتصل أوراءها من قیم ،و 

من تاتيالألتي تقدم للتلمیذ لیتفاعل معها و و المادة اللغویة اأنها تشتق من الخبرة أ-1
كانت أم وجدانیة ،وسواء أم سلوكیة ،أهدافا معرفیة ،أكانت أو تفرض علیها ،سواء أخارجها 

.م قدرات ومهارات ونحوها أقیما وخبرات 

تها كما یمكن قیاسها ظتى تحدد بطریقة سلوكیة یمكن مالحجرائیة،حإن تكون أیجب -2
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شاط المعلم ، وهذا یفسر ساس نأس سلوكهم في موقف التعلم ال على ساأویتم ذلك على 
نشطة أخطة الدرس عن الذي یقع  فیه كثیر من المعلمین عندما یتحدثون في ألنا الخط

نها على توقعات سلوكیة هداف في شيء ،ألهداف لع،ولیست من األأنها أیقومون بها على 
.ینتظر حدوثها في شخصیات المتعلمین 

ون قابلة للتنفیذ فعال ن تكأرات محددة،وبلغة دقیقة ،كما یجب ضرورة ضبطها في عبا-3
.م كما وكیفا أم كیفا أكان كما أداء التعلیمي ،سواء ،نتیجة لأل

یات هداف بمختلف النواحي اللغویة التي یؤثر بها الدرس في شخصن تتصل األأ-4
:نواع ثالثةأنها في اللغات لى مادة،ألإالتالمیذ،وهي تختلف من مادة 

منها ما یتصل بالمهارات الحسیة -

نشطة العقلیةما یتصل باأل-

نشطة الوجدانیة ما یتصل باأل-

ت الحسیة ،تدریب حركة العین على القراءة وعلى القفزات السریعة مثلة المهاراأمن 
نشاط عقلي ،وتدریب حاسة ،وتدریب قوى العقل على االستدالل،واالستقراء ،والحكم

).6(ظة والصورة والصیاغة نشاط وجدانيدراك نواحي الجمال في اللفإ الذوق،و 

كیف اعلم ؟

الثة الطریقة تتردد في الحقل التعلیمي في ثیتعلق هذا السؤال بطریقة التدریس ،ونجد 
یة ،وتلتقي هذه المصطلحات حول كتیك ، االستراتجتطریقة التدریس ،ال:مصطلحات 

.سلوب الذي یتبعه المعلم في تنظیم درسه،والتكتیك الذي یسلكه في التدریس األ

ثرة في كتیك المتبع في التعلیم من العوامل المؤ تو الأسلوب و األأتعتبر الطریقة  
التحصیل لدى المتعلمین ،وهي تختلف باختالف مرحلة النمو التي یمر بها 
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ویة التي تمیزهم ،ونوع التالمیذ،والخصائص الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة واللغ
و قلیل الجدوىأهدا ضائعا جال كان عمله إ المادة ،و 

تكز على مجموعة من ذن الطریقة هي مجموعة من المراحل والخطوات التي تر إ
هداف أو ألى هدف إلسانیة ونفسیة وبیداغوجیة تقود المبادىء المستخلصة من فرضیات

نواعها في جملة من المزایا أوتشترك الطرائق على اختالف ( 84صاللسانیات >(محددة 
:همها أ

كثار من التدریبات المراسیةظریة ،واإلنالتقلیص من الشروح ال-

ولیة التعبیر الشفوي على الكتابي أ-

اعتبار اللغة جملة من الملكات والمهارات -

)7(دخال الوسائل والمعینات السمعیة والبصریة إ-

من یعلم ؟

ة ،المتعلم ،صاحب المعرفة نسان، العاقل ،القوي الشخصیال اإلإال یقوم بهذه المهمة 
).8(عملجل القیام بهذا الأعلمیا وبیداغوجیا من أوالمهی

حیحة للغة التي یعلمها ستاذ اللغة مطالب بالخصوص بامتالكه للكفایة المعرفیة الصأف
ى درایة في اللسانیات ،حتى یكون علامن هنا فهو ملزم بان یتلقى تكوینساسي ،و أوهذا شرط 

سرار اللغة التي یعلمها أالتطبیقیة التي تساعده على فهم جراءاتبالنظریات والمفاهیم واإل
یقول الحاج .بق في تعلیمهعرفة آلیاتها  معرفة ثابتة تامة تنیر له سبیله ،وتمكنه من التوفوم

یصالها إساسیة التي سیكلف بكسابه للملكة اللغویة األإن یكون معلم اللغة قد تم أ:"صالح 
،وكذا "لى طور التخصص إن یكون قد تم له ذلك قبل دخوله أالى تالمیذته ،والمفروض 
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ال اذا إن یحصل له ذلك أیحكم تعلیمها ،وال یمكن له تصور سلیم للغة حتىن یكون أیجب 
).9(ثبتته اللسانیات العامة واللسانیات العربیة بالخصوص أهم ما أاطلع على 

:بماذا اعلم 

ه ،وتشویقهم لى طالبإیساعد المعلم على توصیل الرسالة هي الوسیلة ،وهي كل ما 
لى إي یستعملها المعلم في درسه من السبورة والكاتب المدرسدوات التي من مختلف األ:لتقبلها

فقد تكون ...وت لى الحركات ،وتعابیر الوجه وحتى نبرات الصإالكلمة الشفویة والمكتوبة 
حسب مستوى المتلقي كافي لتخریج فرد مؤمن سلوب سهل وبسیط و أالكلمات من خالل 

بحریة التفكیر ومتشبع بحریة النقد

الى إستاذ وبراعته في تقریب المعلومةساسها األأل اللغة العربیة،والوسیلة في مجا
الت الحرب التي وردت في نص جاهلي من سیف اكان یعمل على تصویر طالبه ..بهطال

و نماذج لها ،وكان یستعین بالتصویر على أو صور أرمح وقوس وترس ونبل بتقدیم رسوم و 
:تمثیل المشاهد التي عرضها امرؤ القیس في قوله

قیداالوابدهیكلغتدي والطیر في وكناتها       بمنجردأوقد 

)10(مقبل مدبر معا           كجلومد صخر حطه السیل من علمكر مفر
ن أساسي في العملي التربویة،ذلك أن دور المعلم إحاث المیدانیة ،أتؤكد الدراسات واال11

طرحناها یشكل خطرا على مستوى تيسئلة الجابة عن تلك اإلغفال المعلم لإلإو أهمالإ
تعلمیه دمغة مأهو الذي ال یقتصر عمله حلى حشو ومستقبل المتعلم ،فالمعلم الناجح

حوالهم أن یراعي قبل ذلك مستواهم العقلي ،ووضعهم النفسي ،و أبالمعارف والمعلومات ،بل 
ماته شخصیة المعلم وسن أمن خالل دراسة قام بها ) 1960(یؤكد بروان .االجتماعیة 
لیه إمین ،والجو النفسي الذي قد یلجا هم العوامل في تكوین اتجاهات المتعلأالخلقیة من 
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لى سوء التكیف ،ونفور إنف والشدة مع المتعلمین قد یؤدي حیانا ،كاستخدام العأالمعلم 
12()المتعلمین من طلب العلم

عقلي ،والنفسي بحاث والدراسات تجمع على ضرورة تدرج المعلم مع سلم النمو الكل األ
في الذي یعیش فیه خضاع عملیة التحصیل للواقع االجتماعي  والثقاإ والجسمي للمتعلم،و 

التعلم بالعملأي تطبیق مبدأخارج المدرسة، 

ال إتفقه في التلقین یادي الأساس قوتها بین أمة ومستقبلها و من المجازفة وضع زاد األ
فیة للنظریة مطلعا على الحصیلة المعر ن یكون العلم أصبح من الضروري أالحشو،ولذا 

ن اطالعه على هذه المعارف ستسمح له على وضع تصور شامل ألاللسانیة المعاصرة ،
دراك حقیقة الظاهرة اللغویة إبصدد تعلیمه ،وستفیده على لبنیة النظام اللغوي الذي هو

لتي یوفرها البحث یة ارضیة النظر له في منهجیة تعلیم اللغة وفق االدراكا عمیقا،فیؤثر هذا كإ
ن یقدم التفسیر العلمي الكافي لكل المظاهر التي لها عالقة بتعلیم أمكانه إاللساني الذي ب
اللغة وتعلمها 

ن یراعي الغایات البیداغوجیة للعملیة التعلیمیة،ومستوى المتعلم أجب فتعیلم اللغات ی
.،واهتماماته)العقلي واللغوي(

ارف ومعلومات عساسا على ما یقدم للمتعلم من مأقائمة ن التعلم عملیة دینامكیة إ
ومهارات،وعلى ما یقوم به المتعلم نفسه من اجل اكتساب هذه المعارف وتعزیزها وتحسینها 

.باستمرار

سالیب ولیست اختزان أهي تكوین طرائق و "نورمان ماكنري ذا كانت المعرفة كما یقول إف
فهل اعددنا المعلم التعلم والمعلم هو صانع تقدمهفالمتعلم یزداد تعلما بفن .معلومات 

المناسب للقیام بهذه المهمة؟
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مهارة االستماع وأهميتها في
.تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى

جلول دواجي عبد القادر.د
-الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي 

.جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف-
.قسم األدب العربي-
)تعليمية اللغة واألدب العربيني للناطقني بلغات أخرى(prfu: فرقة البحث-

للناطقين بلغات أخرىةتعليمية اللغة العربي: يوم دراسي حول: الموضوع -
-الواقع والتطلعات-

أصوات، مفردات، : (معايير ومرتكزات بناء المحتويات المّوجهة لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها: المحور الثاني-
.)دراسة ضمن سالسل( انب التطبيقيمع ضرورة التركيز على الج........) تراكيب، تدريبات، اختبارات، معاجم

األبصار واألفئدة وجعل لكم السمع و ن شيئاو من بطون أمهاتكم ال تعلمواهللا أخرجكم":يقول اهللا تعالى:الملخص
يا بين تعلم حسن االستماع كما تتعلم احلديث، وليعلم الناس أنك ":وقال أحد الحكماء، 78: النحل"لعلكم تشكرون

."منك على أن تقولص على أن تستمعأحر 
طاقة " جعل هللا للبشر السمع واألبصار واألفئدة لعلهم يشكرون حني يدركون قيمة النعمة ، وقد جعل القرآن الكرمي 

أغلب وهي طاقة دقيقة وراقية من طاقة البصر وهذا أمر يؤكده والفهم اليت أودعها يف اإلنسان، األوىل بني قوى اإلدراك " السمع
.علماءال

، فعملية اإلمساع عامل قوي 1عملية تعليم اللغة تقوم على أربع مهارات، بدءا باالستماع مث الكالم مث القراءة مث الكتابةإن 
ولذلك ينبغي االهتمام به منذ وقت مبكر . يف عملية االتصال والتواصل ووضوح الرسالة مما ميكن من جناح عملية التعليم والتعلم

أكثر من حاجته إىل الكالم، وحسن االستماع مهارة فنية حتتاج إىل يفاإلنسان حباجة إىل أن يسمع ويعجًدا من حياة املتعلم، 
تدريب منذ وقت مبكر جًدا يف حياة الطفل، ولكن مل تأخذ مهارة االستماع نصيبها من التدريب والتعلم كغريها من املهارات 

ا اللغوية، وذلك أّن هذه املهارة تكتسب بصورة تلقائية  طبيعية يف اعتقاد البعض ممن جيهلون ضرورة وأمهية هذه املهارة واحلق إ
تقوم على أساس التنظيم والتخطيط إلجناحها، فما زالت دروس االستماع يف املؤسسات التعليمية عامة ويف مؤسسات تعليم 

، وأكثر املدرسني ال يعريون هذا اجلانب أدىن العربية للناطقني بلغات أخرى بصفة خاصة تنفذ بطرائق غري مالئمة وال تليق بأمهيتها
اهتمام يف العملية التعليمية، فال يلتفتوا إىل التخطيط الفعال لتعلم االستماع كما هي احلال يف تعليم فنون اللغة األخرى كالقراءة 

عد مساعها ومالحظتها ولكنهم ال والكتابة واحملادثة، مما جعل كثريًا من التالميذ يسمعون ولكنهم ال يفهمون، ويدركون األصوات ب
ا، ولذا وجب على املدرسني مساعدة متعلمي اللغة على اكتساب هذه  يفهمون معانيها وليست هلم القدرة على تفسريها واستيعا

بلغات وأن يدربوهم على اإلصغاء اجليد وتنمية هذه املهارة خصوصا ملتعلمي العربية للناطقني- مهارة االستماع- املهارة الفعالة 
.أخرى، وهذا كله حتاول هذه الورقة البحثية املتواضعة اإلجابة عنها

: االستماع وعالقته بمصطلحات مقاربة له في المفهوممهارةفي مفهوم-أوال
الصََّداق، واجلمع مهور، واملهارة احلذق بالشيء واملاهر بكل عمل، «:وومعناه) م هـ ر(مصطلح املهارة مشتق من مادة 

ذا األمر أْمهر به مهارة، أي ِصْرٌت به َحاِذقاً : " ويقال .2»َمَهْرٌت 
ضرب من األداء تعلٌم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة اقتصاد : "أما املهارة على حد تعبري سهيلة حمسن كاظم

فإن املهارة تتطلب الكفاءة يف القيام بعمل ما مع : ، ومنه3"جلهد سواء أكان هذا األداء عقليا أو اجتماعيا أو حركيايف الوقت وا
.االقتصاد يف الوقت واجلهد



أَو أَلقى السْمع وهو ":السَّْمُع ِحّس اُألذن ويف التنزيل": جاء يف معجم لسان العرب البن منظور قوله: لغةوأما االستماع 
َعه َمسْعاً وِمسْعاً وَمساعاً وَمساعًة وَمساِعيًة قال اللحياين وقال بعضهم السَّ "شهيد ْمُع وقال ثعلب معناه َخال له فلم يشتغل بغريه وقد مسَِ

....ومجعًا السَّْمُع َمسُْع اِإلنسان وغريه يكون واحداً :ابن السكيت،املصدر والسِّمع االسم والسَّْمُع أَيضًا األُذن واجلمع َأْمساعٌ 
َأي ما ُتسمع "ِإْن ُتْسِمُع ِإال من يْؤِمُن بآياتنا":وقوله تعاىل،اْمسَْع ال مسَِْعتَ :فسره ثعلب فقال"واْمسَْع غَري ُمْسَمع":وقوله تعاىل

ا واملِْسَمعُة ... من مل يسمع وأَراد باِإلمساِع ههنا القبول والعمل مبا يسمع ِألنه ِإذا مل يقبل ومل يعمل فهو مبنزلة،ِإال من يؤمن 
فالن عظيم :وَمْدَخُل الكالم فيها يقال،واملِْسَمُع واملَْسَمُع اَألخرية عن ابن جبلة األُذن وقيل املَْسَمُع َخْرُقها الذي ُيْسَمُع به

هي مجع ، مَأل اهللا َمساِمَعه:ويف احلديث...األُذنان من كل شيء ذي َمسٍْع والساِمعُة األُذن :املِْسَمَعْني والساِمَعتَـْنيِ والساِمعتانِ 
.4"ِمْسمع وهو آلُة السَّمع أَو مجع مسع على غري قياس كَمشابَِه وَمالِمحَ 

مسَّعت بالشيء : مسعت الشيء مسعا، ويقال: إيناس الشيء باألذان من الناس وكل ذي أذن وتقول: "وهو عند ابن فارس
5"إذا أشعته ليتكلم به

االستماع مع ترك الكالم، . االستماع واإلصغاء وصيغة االفتعال دالة على املبالغة يف الفعل، واإلنصات: اصطالحاوأما 
"َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبوَن : " فهذا مؤكد ال تسمعوه، مع زيادة معىن، وذلك مقابل قوهلم

ازي وهو االمتثال للعمل مبا فيه كما قوله عز وجل26: صلتف َوِإْن َتْدُعوُهْم : "، وجيوز أن يكون االستماع مستعمًال يف معناه ا
واالستماع هو أن يلقي مسعه وحيفز ،ويكون اإلنصات جامعًا ملعىن اإلصغاء وترك اللغو،198:األعراف"ِإَىل اْهلَُدى َال َيْسَمُعوا

6.ويتدبر ما يستمعقلبه 

تمع يف  فاالستماع عملية إنسانية واعية مدبرة لغرض معني هو اكتساب املعرفة، تستقبل فيها اآلذن أصوات الناس يف ا
خمتلف حاالت التواصل وخباصة املقصود، وحتلل فيها األصوات إىل ظاهرها املنطوق، وباطنها املعنوي وتشتق معانيها ما لدى الفرد 

ابقة وسياقات التحدث واملوقف الذي جيري فيه التحدث، وبذلك تكون الصور الذهنّية يف الدماغ البشرّي وهي إما من معارف س
صورة مسموعة خالصة، أو مسموعة مبصرة مًعا ومن ّمث تكون أبنية للمعرفة يف الذهن من خالل االستماع الذي ال بّد فيه من 

. 7عىن املستمع إليه وهذا القصد األصلي من عملية االستماع كلهااإلنصات وخلوه من املشتتات أو الرتكيز على م
كما أن االستماع مبثابة تركيز . االستماع وسيلة إىل الفهم والتفكري، وهو أيًضا وسيلة االتصال بني املتحدث والسامع

ما ُيستخدم يف احلياة اليومية وقليًال ما وهو مهارة اتصال غالباً . االنتباه آلراء وأفكار ومشاعر وتعبريات اآلخرين اللغوية واجلسدية
. 8يستغىن عنه اإلنسان يف مواقف احلياة اليت يواجه فيها غريه

ومن املهم ذكره أّن االستماع أو القراءة السمعية هي اليت يستقبل فيها اإلنسان املعاين واألفكار الكافية وراء ما يسمعه من 
ا املتحدث .9يف موضوع مااأللفاظ والعبارات اليت ينطق 

فاالستماع ركن أساسى ىف استيعاب وحتصيل التلميذ، فأحيانًا يتأخر التلميذ ىف التحصيل الدراسى ليس بسبب نقص ىف 
الذكاء بل ألنه ال يفهم وال يستوعب بوضوح ألنه ال يسمع بوضوح، فهناك ارتباط قوى بني عدم تطور مهارة االستماع وضعف 

. التحصيل الدراسى لدى التلميذالسمع وبني قلة االستيعاب و 
عملية االستيعاب والتحصيل لدى األطفال جيل املستقبل وهم ىف أشد احلاجة يفمن املالحظ أن لالستماع دورًا مهمًا 

الدراسية املراحل يفملا هلا من فائدة ونفع على هؤالء األطفال واملعريفيبداية مراحل تكوينهم اللغو يفإىل تنمية هذه املهارة 
.واحلياتية القادمة

وجيب التفريق بني املصطلحات االتية اليت تبدو من البداية مرادفة لالستماع مثل االصغاء والسماع واالنصات ولكنها يف 
.احلقيقة كل مصطلح له مفهوم معني من حيث دقة املعىن والداللة

:وفيما يلى عرض هلذه املصطلحات 
. 10"فهمت لفظهأيمسعت كالمه "الفهم من قوهلم : د باالستماع ىف اللغةيقص:Listening: االستماع -1



له جانبان الذياللغوياالتصال وسيليتاالتصال بني البشر ووسيلة من بني فاالستماع عملية من عملييت
طريق القراءة أو إما أن يكون عن: إما أن يكون عن طريق الكالم أو الكتابة وجانب آخر هو االستقبال: جانب اإلرسال وهو

.االستماع، وكالمها يتطلب عمالً عقلياً هو الفهم
مسموع مثل االستماع إىل متحدث، خبالف السمع شيءهو فهم الكالم أو االنتباه إىل : "فاالستماع إذن

الذى هو حاسة وآلته األذن ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن وال حيتاج إىل أعمال الذهن 
.            11"أو االنتباه ملصدر الصوت

ة تتطلب جهداً يبذله املستمع ىف متابعة عملية عقلي"وهناك من يذهب إىل أبعد من ذلك فيعرف االستماع بأنه 
. 12"املتكلم وفهم معىن ما يقوله واختزان أفكاره واسرتجاعها إذا لزم األمر وإجراء عمليات ربط بني األفكار املتعددة

.ومن ذلك يتضح أن االستماع هو عملية استقبال األذن للكلمات املنطوقة وفهمها وحتليلها واحلكم عليها
Hearing: السمع -2

عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة األذن وال حتتاج إىل أعمال الذهن أو االنتباه "يعرف السمع بأنه 
. 13"ملصدر الصوت

ا انتباهاً : "بأنه) خاطررشديحممود (كما يعرفه  جمرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معني دون إعار
ا على التقاط هذه الذبذبات الصوتيةمقصوداً، فاالستماع إذن عملية  . 14"بسيطة تعتمد على فسيولوجية األذن وقدر

اللغة إدراك الصوت حباسة األذن والسماع فطرى وال حيتاج إىل يف"بأنه ): ييوسف احلمادو حممد ظافر (ويعرفه كٌل من 
.15"مهارات خاصة

وقدرته على استقبال هذه الذبذبات السمعياإلنسان تتم عن طريق سالمة اجلهازعند واس احلالسمع حاسة من ف
.أو انتباه ملصدر الصوتوالعقلعمال للذهنإالصوتية وال حتتاج إىل 

االستماع تتوافر فيه النية والقصد مع يفنوع أعلى : "بأنه) يونسيعليفتح(يعرفه :Auding:: اإلنصات -3
. 16"حتصيل املنصت إليهالرغبة الشديدة يف
اإلنصات هو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل هدف حمدد أو غرض يريد ) "خاطررشديحممود(ويعرفه 

.17"حتقيقه
فاالستماع قد ، طبيعة األداءيفالدرجة وليس يفوهذا الفرق ) اإلصغاء(هناك فرق بني االستماع واإلنصات ومن هنا ف

جو من الضوضاء والصخب وذلك ألن يفلشرح املعلم أو استماع الطالب للمحاضرة تعلمكاستماع املبشكل متقطعيكون 
.املستمع يتابع بعض الوقت مث ينصرف عنه

فهو استماع مستمر غري متقطع مع شدة االنتباه والرتكيز ملصدر االستماع مع مداومة الفهم ملا ) اإلنصات(أما اإلصغاء 
.يسمع

ل وقت، فالفرد يستمع يف كل حلظة سواء كان مقصودا أو غري مقصود، يستمع وهو إّن االستماع حيدث يف ك: باختصار
يقرأ، ويستمع وهو يتحدث ويستمع وهو يكتب، ومن هنا تتضح العالقة بني فنون اللغة العربية األربعة القراءة والكتابة واالستماع 

.والتحدث
بة األوىل من حيث ترتيب املهارات اللغوية زمنيا يف إطار فاالستماع شرط أساس للنمو اللغوي بصفة عامة، ويأيت يف املرت

ا انّتباها مقصودا، فاإلنسان 18"النمو اللغوي ، أّما الّسماع هو جمرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معني دون إعار
اور أو صوت زقزقة وهو جالس يكتب أو يقرأ أو يأكل مثال قد يسمع صوت طائرة يف السماء أو السيارة تتمشى على ال طريق ا

، أي أّن اإلنسان عندما يهّم يف الكتابة أو القراءة أو أي نشاط آخر تلتقط أذنه ذبذبات صوتية خمتلفة من مصادر 19"العصافري



حيتاج شىت ال يعري له باله ألنّه مهتم بعمله، وهذه األصوات تكون عابرة تلتقطها اإلذن وهذا األمر فطري زود اهللا به اإلنسان ال 
.إىل تعلم وتعليم

إّن عملّية السماع عملّية بسيطة عكس االستماع الذي هو فن يشتمل على عمليات معقدة يعطي فيه املستمع اهتماما 
خاصا، وانتباها مقصودا ملا تتلقاه األذن من أصوات ورموز لغوية وحماولة فهم مدلوهلا، يف االستماع تقوم األذن باستقبال الرموز 

.نطوقة وفهمها وحتليلها وتفسريها، يف ضوء مجلة من املواقف واملقامات اللغويةاللغوية امل
أّما اإلنصات فهو تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلّنسان من اجل حتقيق هدف معني فهو كاالستماع، فالفرق بينهما يف "

قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم وإذا ﴿الدرجة وليس يف طبيعة األداء ولكن اإلنصات استماع مستمر، قال تعاىل 
).204: األعراف(﴾ترحمون

اإلنسان إذا رّكز انتباهه فيم يسمع كان ذلك إنصاتا، واإلنصات هو أعلى درجة من االستماع، وهو مقدمة له وليس كل 
.20منصت هو مستمع بالضرورة

أمهية ومما يدل على . 21"أكثر من سبع وعشرين موقعايقدم السمع على البصر يف " ولو استقرأنا القرآن الكرمي لوجدناه
ن يأكثر من سبعة وعشر يفالقرآن الكرمي على قوى اإلدراك والفهم واحلواس األخرى، ويذكرها ورود مادته بقوة يف آياالستماع 
ر واألفئدة لعلكم واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصا": قوله تعاىل: منهاموضعاً، 
ولو شاء اهللا ":، وقوله)36: اإلسراء " (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً "، وقوله )78: النحل " (تشكرون

" أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم": ، ويقول عز وجل أيضا)20: سورة البقرة " (لذهب بسمعهم وأبصارهم
: الشورى " (ء وهو السميع البصرييليس كمثله ش": ، وقوله)58: النساء " (إن اهللا كان مسيعًا بصرياً ": ه، وقول)23: حممد (

ما كانوا ": ، وقوله)24: هود " (مثل الفريقني كاألعمى واألصم والسميع والبصري هل يستويان مثًال أفال تذكرون": ، وقوله)11
يونس " (من امليتاحليأمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج ": ، وقوله)20ية اآل: هود " (يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

إىل الرشد فآمنا به ولن يإىلَّ أنه استمع نفٌر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنًا عجبًا يهديقل أوح": كذلكتعاىل  يقول و ، )31: 
: ، وقوله)10: امللك " (أصحاب السعرييفأو نعقل ما كنا قالوا لو كنا نسمع : "وقوله تعاىل، )2، 1: اجلن " (نشرك بربنا أحداً 

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى ": ، وقوله)193: آل عمران " (ربنا إننا مسعنا مناديًا ينادى لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا"
م فهم ": ، وقوله)83: ئدة املا" (أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يطبع على قلو

أفلم ": ، وقوله)204: األعراف " (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون": ، وقوله)100: األعراف " (ال يسمعون
ا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب يفيسريوا  ا فإ ا أو آذان يسمعون  " الصدوريفاليتاألرض فتكون هلم قلوب يعقلون 

من ياستمع يوم يناد املنادو ": ، وقال)73: احلج " (يا أيها الناس ُضرب مثل فاستمعوا له: "، يقول جل وعال)46: احلج (
ومن آياته منامكم : "قوله تعاىلويف،)13: طه " (وأن اخرتتك فاستمع ملا يوحى: "قوله تعاىلويف، )41: ق " (مكان قريب

)23: الروم " (ذلك آليات لقوم يسمعونبتغاؤكم من فضله إن يفبالليل والنهار وا
األذن وتلقيها لألصوات والتعرف والتمييز واالستنتاج دور حاسةالتقومي والنقد و يفأمهية االستماع فآي القران هذه تؤكد

.والتفسري والربط بني األفكار واخلربة السابقة للمستمعني
أمهية الرتكيز واالنتباه واالهتمام أثناء عملية االستماع حيث يتضح أن االستماع عملية اآليات الكرمية على هذهؤكدت

جعلها اهللا عز وجل ال احلاسة الوحيدة اليت، وحاسة السمع هيعقلية إجيابية ومقصودة فيها تدبر وفهم ملا يستمع إليه املستمع
.ضعيفا كان أو قوياصوت أي أو املنبه أو من يوقظه أو على تنام، فاإلنسان ينام ويظل مسعه يعمل ويستيقظ على صوت اجلرس 

:وأهميتها في تعليم العربية للناطقين بغيرهامهارة االستماع-ثانيا
إن االستماع له أمهية كبرية يف كونه فن ترتكز عليه كل مهارات اللغة من حتدث، وقراءة وكتابة، فهو أسبق وسائل 
االتصال اللغوي، فالطفل يف سنواته حياته األوىل يسمع و حياول إدراك واستيعاب املسموع وهذا ما أثبته رشدي أمحد طعيمة 



ا، وقد فالطفل يف سنوات حياته األوىل يست: "بقوله مع إىل الكالم قبل النطق به، وهو حياول فهم داللة الكلمات قبل التلفظ 
22"يعّرب هذا الفهم باإلشارة أحيانا، و باجلسم أو بالعني وااللتفاتات أحيانا أخرى

لنطق الصحيح اوخصوصا املبتدئني أو ما يسمى باملستوى األول متعلمي العربية الناطقني بغريهاّن االستماع الدقيق يعّلم إ
فإمهال االستماع من قبل املعلم من ووضوح املادة املتعلمة بني املعلم، يعترب االستماع إحدى مهارات االّتصالكماللكلمات،  

يؤخر عملية تقّدمه يف القراءة والتحصيل الدراسي كما التعّلم،  سوء وصول الرسالة التعليمية وبالتايل سوء شأنه أن يعيق التلميذ من 
بعد مساعها ولكّنهم ال يفهمون األصواتيسمعون ولكّنهم ال يفهمون، فهم يدركون تعلمنيعموًما، كما جيعل كثريًا من امل

رات الضرورية اليت ينبغي أن يعطيها املعلم عناية خاصة امعانيها، وليسوا قادرين على تفسريها، لذلك فإّن عملية االستماع من امله
اليف أثناء ممارسة النشاطات .23املدرسية الصّفية، وال بّد أن يبذل املعلم جهًدا خملًصا يف هذا ا

، وتنمية اجلوانب  املعرفية األصواتاملرجوة، كفهم النص املسموع والتمييز بني األهدافوتتمثل أمهية االستماع يف حتقيق 
أّن أثناء االستماع يقوم الفرد بعمليتني التمثل وهو املظهر الباطن للكفاءة اللغوية مبعىن "والوجدانية واملهارية للمستمعني 

املسموع، بل إّن الشيء، وهتان العمليتان تستحضران عامل االنتباه الذي هو طاقة عقلية توجه الشعور حنو الرتكيز يف 24"والتالؤم
يؤ شامل ملواجهة موقف، إذ وميهد هلمااالنتباه يسبق هتني العمليتني إنّه يالزم كل عملية معرفية حيث ألنه استعداد معريف عام و

من إمياءات األصواتإّن االستماع  يالزم االنتباه أثناء ربط األصوات مبرجعيات معرفية وثقافية لدى املستمع، وما يرافق هذه 
.25وحركات إضافة إىل كيفية  أدائها وربطها بالتنغيم الذي يرافقها

جها التعليمية العتقادهم اخلاطئ  أّن االستماع ينمو لدى الطفل بطريقة يف مناهاالستماع ال توىل هلا األمهيةهارة مإن 
ا من أهم املهارات اللغوية على 26آلية دون تعليم وتدريب مقصودين أو نتيجة لعدم أمهية وطبيعة عملية االستماع ّ ، رغم أ

من حتّدث وقراءة األخرىاملهارات اللغوية واإلطالق، حيث يرى ابن خلدون أّن السمع هو أبو امللكات اللسانية فعليه يتوقف من
وتعلمهايف اكتساب اللغةوكتابة، فالطفل الذي يولد أصّماً ال يتكّلم  وال يقرأ وال يكتب، هذا يعين أّن ملهارة االستماع دور كبري

.والقدرة على التفكري والتحليل
كانوا يرسلون أبنائهم إىل البادية لسماع "اللغوي لذا ومن املالحظ أّن العرب القدامى أدركوا أمهية يف عمليات االكتساب 

اللغة من أفواه الفصحاء العرب و الدليل على ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم اكتسب و تعلم اللغة من قبيلة بين سعد يف 
.27"الصفمضارب البدو، لذلك يعد االستماع وسيلة رئيسية للمتعلم ميارس من خالهلا أغلب نشاطاته التعليمية يف 

ولقد اضطلعت اللسانيات بدراسة ظاهرة السمع، وجعلت منه موضوعاً لعلم أصوات اللغة، الذي يدرس خصائص املادة 
الصوتية للغة، وهذه الدراسة هي أّول مستويات التحليل اللساين، إذ  جند الباحثني يف دراستهم لعلم األصوات، يستعينون بعلوم 

دمون ما يعنيهم من وسائل يف دراستهم، وينتفعون مبا تصل إليه من نتائج  يف فهم ظاهرة ويستخاألخرىالتخصصات  الدقيقة 
.28السمع

ا يف 45"تشري الدراسات واألحباث أن اإلنسان يقضي معظم وقته مستمعا حيث  باملائة من أوقات الناس يقضو
الذي يقضونه يف االستماع إىل املعلمني واألساتذة بينما باملائة من وقتهم املدرسي 5االستماع، ويزيد املتعلمون على غريهم بنسبة 

.29"باملائة للكتابة9باملائة للقراءة و 16باملائة من تلك الساعات يقضيها الناس متحدثني و 30
تتصّدر مهارة االستماع أعلى نسبة يف الرتتيب الزمين يف فنون االتصال اللغوي ليس هذا فقط بل و جند املتعلم له 

: األكرب يف هذا الفن ألنه يقضي معظم وقته يف االستماع إىل األساتذة واملعلمني، وهذا ما صرحت به قورة علي موسىالّنصيب
م داخل الصف يف االستماع إىل معلميهم و زمالئهم 70باملائة إىل 50يقضي املتعلمون ما بني " ، لذا كان 30"باملائة من أوقا

.تعلمني على االستماع اجليد ملختلف األنشطة التعليمية يف الصف وخاصة دروس العربيةلزاما على املعلمني أن يدرّبوا امل
:لعل االلتزام بالقواعد املرشدة لالستماع اجليد تتجسد يف

.االنتباه للمعلم والتجاوب معه- 1



.متابعة التعبريات اللفظية وغري اللفظية- 2
.جتنب السرعة يف اإلنتاج و التقومي أو إطالق األحكام- 3
قدرة على التذكر من خالل ميدان فهم املنطوق وإنتاجه، وقد يستعني املعلم أو املريب ألداء هذا امليدان بوسائل كثرية  ال- 4

.31كاألجهزة السمعية والبصرية وسرد القصص وغريها
:شروط االستماع الجيد-ثالثا

إّن مهارة االستماع يف عملية تعليم العربية للناطقني بغريها تقوم على طرفني اثنني أساسيني مها املعلم و املتعلم، أي املرسل 
: واملتلقي، وحىت تنجح مهارة االستماع جيب توفر مجلة من الشروط و الضوابط من الطرفني

:تتمثل يف ما يلي:الشروط الواجب توفرها في المعلم-أ
.وح الصوت بالقدر الذي ميّكن من االستماع بشكل جيدوض- 1
.سالمة نطق احلروف والكلمات وفق خمارج احلروف السلمية- 2
.صحة القراءة وسالمة الرتاكيب- 3
.التلوين الصويت وفق ما يتطلبه املوقف- 4
.توظيف احلركات واملثريات و عناصر اجلذب والتشويق- 5
32.اهليئة الباعثة على االنتباه- 6

:على املتعلم التقيد مبا يلي: الشروط الواجب توفرها في المتعلم-ب
.حسن اإلصغاء واإلنصات والرتكيز و االنتباه- 1
.اإلقبال على املتحدث بالوجه- 2
.عدم مقاطعة املتحدث أثناء احلديث- 3
.احرتام املتحدث و احرتام رأيه- 4
.إبداء الرأي بلطف و احرتام- 5
33.تعني على الفهم والتذكر واستدعاء املعلوماتتدوين امللحوظات اليت - 6

هذه من أهم الشروط اليت ينبغي توفريها يف املتعلم وهي آداب دعا إليها الدين اإلسالمي احلنيف وعليه أيضا جتنب ما 
:يلي

.عدم مقاطعة املتحدث أثناء احلديث- 1
.نسانية بصلةعدم االستهزاء به والسخرية منه أثناء املناقشة بأساليب ال متت لإل- 2
.واملعتدل واحملرتم ومقابلة الوجه للوجهناجللوس احلس- 3
.يف النقاش واحلوار جيب استخدام األلفاظ واملفردات املناسبة للمقام- 4
.34أثناء االستماع جيب عدم اللعب واالنتقال والتفكري يف أمور غري مقصودة- 5

:مواصفات المادة المسموعة-رابعا
رموزا كانت أو إشارات أو إحياءات أو إمياءات : املسموعة من أهم أركان االتصال البشري مهما كانت طبيعتهاتعد املادة 

:إذ وضع علماء جمموعة من املواصفات الواجب توفرها يف املادة املتعلمة منها
م العقلية و مستواهم الفكري- 1 .أن تكون يف مستوى املستمعني، ومناسبة لقدرا
.التعقيد اللفظي واملعنوي اللفظي يعيق سرعة الفهم والتقاط املعلوماتأن ختلو من- 2
.أن تكون الرتاكيب واملصطلحات مصوغة وفق املتعارف عليه- 3
م- 4 م وميوهلم ورغبا م وحاجا .أن ترتبط حبياة املتعلمني وغايا



تمع لأللوهية و الكون و اإلنسان و احلياة- 5 35.أن تتسق مع تصور ا

ن النص أو املادة املراد تدريسها يف حصة السماع قريبة و تتسم ببعض املواصفات األنفة ذكرها، كلما كانت كلما كا
.36نسبة جناح تدريسها معتربة

:خطوات درس اإلستماع-خامسا
:درس اإلستماع يف خطوات حمددة ينبغي أن يسري

اإلستماع ، وأن يوضح هلم طبيعة املادة العلمية أن يربز املعلم هلم أمهية : يئة التالميذ لدرس اإلستماع )أ
.اليت سوف يلقيها ، والتعليمات اليت سوف يصدرها

.تقدمي املادة العلمية بطريقة تتفق مع اهلدف احملدد)ب
.أن يوفر للتالميذ ما يراه الزما لفهم املادة املسموعة ) ج 
.مناقشة التالميذ يف املادة اليت مسعت)د
.يذ يتلخص املسموعتكليف بعض التالم) هـ
.تقومي أداء التالميذ عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا وأقرب إىل اهلدف املنشود) و

:على النحو اآليتتنحصر عناصر العملية التعليمية :عناصر العملية التربوية: سادسا
: المعلم.1
 العملية الرتبوية واملساعد يف حتقيق املعلم هو املسيطر واملهيمن يف املوقف التعليمي فهو مبثابة حجر الزاوية يف
37أهدافها

و نفهم من ذلك بأن املعلم هو الشخص الذي تلقى تكوينا خاصا ملرحلة تعليمية معنية وهي مفصلة يف النصوص 
ة يف  التطبيقية لوزارة التعليم ،ووزارة التكوين املهين ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، باإلضافة إىل حب املهنة والرغب

مساعدة املتعلم ،كما أن هناك جمموعة من الصفات الواجب توفرها يف املعلم اجلسمية والفكرية واخللقية والعاطفية، ومن مجلة 
:الشروط الواجب توفرها فيه ما يلي

أن يكون قادرا على التعلم يف آلية اخلطاب التعليمي ولن يتم له ذلك إال إذا تلقى تكوينا عمليا وبيداغوجيا:
أن ميتلك القدرة الذاتية يف اختيار املضامني وطرائق تعليمها.
وأن حيسن استغالل الوسائل التعليمية املساعدة يف عملية التبليغ.
:المتعلم.2

يأ ملرحلة تعليمية معينة، يتحكم يف املستوى العقلي والزمين ،كما وجب أن تتوفر لديه  وهو بذلك  الشخص الذي 
:ات ،وانشغاالت ،وقد احنصرت استعدادات املتعلم يف جوانب هي كاآليتقدرات ،واهتمامات ،وعاد

.ج املتعلم ومطابقة هذا النضج للمواقف الرتبوية واألغراض التعليمية اليت يتعرض هلا-
.اهلدف الذي يسعى املتعلم إىل حتقيقه وصلته مبا يتعلمه-

38ى اهتمامه مبا يتعلمه ومحاسه له وشغفه به حىت يكون لتعلمه جدو 

:المادة التعليمية.3
وهي بذلك تلك املادة اللغوية املستهدفة من عملية التعلم، وهي تلك املستويات اللغوية احملددة مسبقا يف املقررات 

.39والربامج املعدة من طرف اخلرباء واملختصني يف شؤون التعليم ،واملوزعة على أطوار مراحل التعليم املختلفة 
كالكتاب، "هو موضوع الدرس، ويراعي تقدمي املادة بصورة واضحة ومبختلف الوسائل لعرضها و : عرض املادة اللغوية. د

،وهذه املنهجية على علميتها ليست صارمة ،وهي تشتمل على حتديد شكل اللغة ومراحل تعليمها " اخل.الصبورة، التسجيل



لوحدات ،كما ختضع بصورة مصداقية لتطوير وترتيب هذه املراحل ،غري أن وحدات العرض جيب أن ختضع لتقسيم الوقت بني ا
ا 40. إدراك اللغة والتعبري 

إن اهلدف هو : "تعريفا خمتصرا للهدف فقال"رشدي طعيمة "وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نذكر ما أورده لنا الدكتور 
سيكون عليه املتعلم حني يكون إيصال ما تقصد إليه وذلك بصياغة تصف التغري املطلوب لدى املتعلم ،صياغة تبني ما الذي

41".قد أمت بنجاح خربة التعلم إنه وصف لنمط السلوك أي األداء الذي يريد أن يقدر على بيانه

:وميكننا يف هذا الصدد أن نورد أهم أنواع األهداف ونصنفها على النحو األيت 
تمع ونظامه العام وتتحدد مبجموعة من التوجهات : الغايات.1 بناء / تكوين مواطن صاحل: العامة مثلفلسفة ا

.اخل..جمتمع حر دميقراطي
ا األغراض أو املقاصد وهي أقل من الغايات وميكن أن منثل بذلك بتثبيت العقيدة اإلسالمية يف املتعلم، : املرامي ويراد 

42.أو إتاحة الفرصة للمتعلم قصد استيعاب الظواهر العلمية 

:في تعليم العربية للناطقين بغيرهاالوسائل التعليميةدور مهارة االستماع و -سابعا
ا تربط املتعلم باحلياة وتساعده يف توضيح الغامض واخلفي من العلم املدروس،يف الوسائل التعليمية تتمثل وظيفة  كما أ

رد إىل العامل احملسوس .االنتقال من عامل التصور إىل عامل الواقع، ومن عامل التفكري ا
الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم،: "بقوله"حممد وطاس"ها وقد عرف

أي لتوضيح املعاين أو شرح األفكار، وتدريب التالميذ على املهارات أو تعويدهم على العادات وتوضيح معاين كلمات الدرس،
. 43"رس أساسا على األلفاظ والرموز واألرقاموغرس القيم دون أن يعتمد املدوتنمية االجتاهات،

ومنهم من يسميها بالوسائل التكنولوجيا التعليمية كالكومبيوتر واالنرتنت،: ولقد توالت عدة تسميات هلا من مثل
ا تشمل على وسائل كثرية كاملذياع ،والتلفاز، واملعامل اللغوية،التعليمية يف تعليم واحلاسب اآليل، الذي قدم إضافة مهمة أل

.44اللغة ويف توفري جهد كبري
:يف تعليم العربية للناطقني بغريها يف استخدامات الوسائل التعليمية وتكمن أمهية 

ويسهم استخدامات الوسائل التعليمية يف حتفيز املتعلمني واستثارة الدافعية إليهم وإشباع : استثارة املتعلمني.1
م للتعلم .حاجا

فهي تساعد على فهم معىن بعض األلفاظ اليت تستخدم يف أثناء الشرح من : اتتغلب على اللفظة وعيو.2
.   خالل تزويد املتعلمني بأساس مادي حمسوس لتفكريهم

ا تقدم للمتعلم خربات حية قوية التأثري،: ترسيخ املعلومات وتعميقها.3 تتصف الوسائل التعليمية الناجحة بأ
.وغريها من الوسائل التعليمية األخرىال،عن طريق التوضيحات العملية كالرحالت مث

وجتعل املتعلم قادرا على إن الوسيلة التعليمية تقرب املسافة الزمانية واملكانية،: احلدود الزمانية واملكانيةتقريب .4
ا .مشاهدة تفاصيل ودقائق يستحيل عليه مشاهد

وقت واجلهد لكل من املعلم واملتعلم ولقد ثبت للوسائل التعليمية مسامهة فاعلة يف توفري ال: توفري اجلهد واملال.5
بالتجارب أن استخدام الوسائل يف التعلم يقلل من الوقت واجلهد على املتعلم وخاصة إذا ما استخدمت الوسيلة غري مرة 

.واستعملها جمموعة من املتعلمني
:وعلى هذا األساس فإن مدرس اللغة ينبغي أن تتوفر فيه شروط ثالثة وهي

أي أن يكون قد مت اكتسابه للملكة اللغوية األساسية اليت سيكلف بإيصاهلا إىل :للغوية األصليةامللكة ا.1
.تالمذته واملفروض أن يكون قد مت له ذلك قبل دخوله يف طور التخصص

:أدىن كمية من املعلومات النظرية يف اللسان.2



لى ذلك إال إذا اطلع على أهم ما أثبتته وال ميكن أن حيصل عأن يكون له تصور سليم للغة حىت حيكم تعليمها،
".وهي امتداد لبحوث املدرسة اخلليلية"واللسانيات العربية بصفة خاصة اللسانيات العامة،

ا أن يكتسب أثناء ختصصه ملكة كافية يف تعليم اللغة، وال ميكن : ملكة تعليم اللغة وهي اهلدف األمسى-3 و نقصد 
مث هذا الشرط اآلخر الالزم وهو اطالعه على حمصول البحث ىف الشرطني السابقني أوال،أن حيصل على ذلك إال إذا استو 

.اللساين والرتبوي، وتطبيقه إياه يف أثناء ختصصه بكيفية عملية منتظمة ومتواصلة
المستوى األول (طريقة تقديم درس تعليمي لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها بتوظيف مهارة االستماع -ثامنا

):أنموذجا
:ميكن تصور مسار سري الدرس يف نشاط االستماع على النحو التايل

و قرأه من الكتاب أو استمع إليه من - قبل الدخول إىل الدراسة–ال بد أن يكون املعلم قد أعد الدرس :" أوال
.مصدره، ويكون قد حدد أهدافه بطريقة سلوكية وإجرائية

دوافع متعّلميه ألّن هذا جيعلهم يبذلون طاقة وجهدا أكرب للحصول على املعلومات على املعلم أو املريب إثارة: "ثانيا
.45"املطلوبة

يعمد املدرس إىل قراءة قصة أو قصيدة أو تقرير، بينما تنحصر وظيفة التالميذ األساسية يف االستماع إليه أو : ((ثالثا
علم يف هذه املرحلة يسجل كل املالحظات والنقاط اهلامة ، من املالحظ أّن املت46))جهاز التسجيل إذا كانت املادة مسجلة

اليت يسمعها من طرف أستاذ بشرط أن ال يتحول إىل آلة كاتبة، ألن هذا يقلل من أمهية وجودة االستماع، وميكن اعتبار هذه 
قاط املفردات و القراءة أولوية فقط، يأخذ من خالهلا املتعلم رؤوس أقالم وهذا اإلجراء يدربه على السرعة وحسن الت

.الكلمات
يبدأ املدرس أو املريب مبناقشة اخلطاب املسموع وذلك بطرح أسئلة الختبار مسع املتعلمني، ليعيد بعد ذلك : رابعا

.قراءة النص مرة ثانية، ليسجل املتعلم كل األمور املهمة واملفردات الصعبة اليت تعذر عليه كتابتها يف القراءة األوىل
طوة األخرية يقوم فيها املتعلمون بإعادة إنتاج النص مشافهة، وهذه العملية يتم من خالهلا تقومي و هي اخل: خامسا

.47العروض الشفهية واإلدالء بآراء وأحكام حول العرض املقدم، ليستخلص التلميذ بعد ذلك القيم الرتبوية للنص املسموع
:باالعتماد على مهارة االستماع ينبغي اتباع اخلطوات اآلتيةلنجاح العملية التعليمية ملتعلمي العربية الناطقني بغريها 

:وتعتمد على ما يلي:المرحلة االولى
األول،املستوىهنااملستهدف للتعليم وهوللمستوىوتكون مناسبة:الّنصوصانتقاءو اختيار املادة التعليمية. 1

م وفق مستواهم والوقت املقرر لذلك،فعلى املعلم اختيار املادة اليت تناسب تالميذه واليت حيتاجو فهو يعد أمرا طبيعيا ا يف حيا
أن حيسن اختيار املادة التعليمية اليت عربية للناطقني بغريهالذلك فعلى معلم الخيدم االكتساب اللغوي ويتماشى مع طبيعته،

.اهلملسائل اليت سوف يتطرق وجب عليه التدرج يف اومبا أنه ال ميكنه تعليمها دفعة واحدة،يدرسها على مراحل،
وكما أن جناح العملية التعليمية منوط بإتباع مراحل مير من خالهلا الربنامج التعليمي وهذه املراحل تتكون من ثالث 

:عناصر أساسية وهي
ا عملية االنتقال من السهل إىل األقل سهولة،:السهولة.أ وهذا التدرج ميكن املتعلم من اكتساب ويقصد 

فاإلدراك مرتبط اللغوية من جمموع عناصرها، ألن سهولة الرتكيب تؤدي إىل سهولة اإلدراك وحسن االستيعاب،املهارات
.بالقواعد والتحويالت الكامن يف الرتتيب

وهذا املبدأ يركز فيه حتديدا على أن يكتسب املتعلم من العناصر اللغوية مهارة : االنتقال من العام إىل اخلاص.ب
ردة ،والكلمات املفردة معينة أثناء  العملية التعليمية ،هذه العملية تتم عن طريق االنتقال من األلفاظ احملسوسة قبل األلفاظ ا

.قبل كلمات اجلمع ومن الرتاكيب البسيطة قبل املركبة



أثناء وضع وهذا املبدأ جيب أخذه بعني االعتبار ونقصد به مراعاة التدرج يف تعليم املفردات،:تواتر املفردات. ج
حبيث ينتقل يف املفردات من األلفاظ األكثر تواترا يف األداء الفعلي للكالم وتسمى هذه األلفاظ الربنامج التعليمي ألي لغة،

. 48باأللفاظ األساسية
.ونصفدقيقةعنيزيدالالنصوص املختارة قصريةتكون-2
.وسهلةبسيطةلغتهتكون-3
.احلروفخمارجووضوحالبطءحيثمناملستوىتناسبالنَّصسرعةتكون-4

:التاليةباملراحلومتراملهارة،تلكيفستقدماليتاألنشطة:المرحلة الثانية
باالستماععالقةلهويكوناالستماعلنصاملتعلميئةبهيقصدموجهنشاطوهو:49االستماعقبلمامرحلة: أوال

نادراألنهالنصخاللمناللغةمدخالتوإعطائهاللغةتعلمعلىاملبتدئللمستوىاالستماعمهارةتقدمييفالرتكيزيتمحيث
حجزأووظيفةعنلالستعالميذهبفعندماعنهامسبقةفكرةدونموضوعاتإىللالستماعاليوميةحياتهيفاملرءيتعرضما

.احلديثحولهسيدورالذيالعاماإلطاريعرفمثالسفرتذكرة
املعلوماتلفهمموجهةوهياستماعه،أثناءالطالبايقوماليتالنشاطاتاملرحلةهذهاالستماع وتشملمرحلة: ثانيا

. احلدثيفتربزاليتوالشخصيةاحلدثومكانالرئيسةوالفكرةالنصكموضعاألساسية
: اجتاهنياملعلميتخذاملرحلةهذهاالستماع يفبعدمامرحلة: ثالثا

الّنصيفوردتأشياءوذكراألسئلةعناإلجابةمثلاملسموعللنصاملتعلمفهملقياسأنشطة: األولاالجتاه
.بهيتعلقوماالنصحولومناقشته

تبادلأوحتريرياأوشفوياالّنصتلخيصحيثمناللغويواإلنتاجالتعليميةاملهمةإىلاالنتقال: الثايناالجتاه
النصيف وردملامماثلة...) وعطلتهدراستهيوم(ايقومأعمالعنمتعلمكلوحديثالنصموضوعحولالطالببنياألدوار

.احملادثةوهياللغوياإلنتاجمهارةإىلاالستماعوهياإلدخالمهارةمنينتقلذاوهو
ة،األصواتبنيالفروقإدراكعلىاملتعلميساعدالتدريببالنَّص وهذاالواردةاألصواتمعاجلة: رابعا حيثاملتشا

ةاألصواتمنجمموعةلهنقدم هذاتقدميعنداخلطأفيهايقعأمورإىلننبهوهنا.اللغويةالثنائياتعليهاويطلقاملخرجيفاملتشا
:التدريباتمنالنوع

.قبلمنبهمرأوالنصيفالدارسلهتعرضممااألصواتتلكتكونأنيستحب. أ
).كبَّلـقّبل(،)ساقـساكَ (،)كلبـقلب: (مثلحمسوسةمعانهلاكلماتغالباخنتار.ب
).ظيفـذيفـزيف(بـمثالنأيتفالمهملةغريشائعةومعاندالالتذاتكلماتخنتار.ج
- صورة(والطويلةالقصريةاألصواتتقدميخبالفالثنائياتتقدميعندواحلركاتاحلروفعدديفالكلمتانتتفقأن.د

الثنائياتعلىمقصورااألمروليس). طني-تني،)تعلم-تأمل(،)سيف- صيف،)مسّ -مصّ (،)الفخ- الفك(،)سورة
ألننشاطاملتعلممنيطلبمرةكلويفمرات،االستماعتكراراملمكنومن، والقمريةالشمسيةألبنيالتفريقهناكبلفقط

لقياسواحدةمبرةنكتفيفإننامهارةلقياساالستماعتقدميخبالفاللغةالكتسابمدخالوجعلهامهارةتنميةهوهنااهلدف
.االستماعمهارةيفمستواه

ـَجاِمَعةـطَاِلب(معناهاعنويسألهالطالبعلىالصوربعضبعرضاملعلميقوم:االستماعقبلمافي مرحلة : أوال
ِيف اْلَعَربِيَّةَ اللَُّغةَ َيْدُرسُ اْجلَاِمَعةِ ِيف طَاِلبٌ َحمُْمودٌ ():بالطبعمسجاليكونأنجيب(االستماعنصُّ ويف ).َحاِفَلةـقـَْريَةـُمْصَحف
اْلُعْطَلةِ يـَْومِ ِيف اْلُمْستَـْقَبِل،ِيف ُمَعلًِّماَأُكونَ َأنْ أُرِيدُ َويـَُقولُ اْلُقْرآنِ لَُغةُ ِألَنـََّهااْلَعَربِيَّةَ اللَُّغةَ حيُِبُّ ُهوَ اْألُْسُبوِع،ِيف أَيَّامٍ َمخَْسةَ اْجلَاِمَعةِ 

.)بـَْيِتهإَىل َرَجعَ املََساءِ وِيف أَقَارِبَهُ َوزَارَ اْلَقْريَةِ ِإَىل َوَذَهبَ اْحلَاِفَلةَ َحمُْمودٌ رَِكبَ 
).طَِبيبٌ ـطَاِلبٌ ـمعَلمٌ ...... (َحمُْمود. أ: االستماعأثناء: ثانيا



).ِستَّةـَمخَْسةـَثالثَة( اُألْسُبوعِ ِيف أَيْامٍ ..... َحمُْمودٌ َيْدُرسُ . ب
).طَِبْيًباـُمَهْنِدًساـُمَعَلًما( املُْستَـْقَبلِ ِيف ..... َيُكونَ َأنْ َحمُْمودٌ يُرِيدُ . ج
ِليزِيَّةَ ـَرْنِسيَّةَ اْلفَ ـاَْلَعَربِيَّةَ ....... (اللَُّغةَ َحممودٌ يَْدُرسُ . د ).اْإلِجنِْ
). السَِّفيَنةـاحلَاِفلةـــالِقطارَ ....... (الُعْطَلةيومَ يـَرَْكبُ . هـ

)اجلَاِمَعةِ ـاملَْعَهدِ ـاملَْدَرَسةِ (ِيف يَْدُرسُ َحمُْمودٌ .أ:األولاالستماعبعد-االستماعبعدما: ثالثا
).اْلَعَملِ لَُغةُ ـاْلُقْرآنِ لَُغةُ ـَمْشُهورَةٌ لَُغةٌ (ِألنـََّهااللَغةَ َهِذهَحمُْمودٌ حيُِبُّ . ب
).اْلَقْريَةِ ـالسَّْوقِ ـاحلَِْديَقةِ (ِإَىل اْلُعْطَلةِ يـَْومَ َحمُْمودٌ َيْذَهبُ . ج
).أَْوَالَدهُ ـأَقَارِبَهِ ـَأْصِدقَاَءهُ .... (الَقْريَةِ يفَحمُْمودٌ زَارَ . د
هلالعطلة؟يومتفعلماذاعطلتك؟مىتتدرس؟أين(النصموضوععنثنائيةحمادثاتتتم : الثانياالستماعبعد-

احلرفيةيلتزموالولدراسته،لهبالنسبةالنصحمتوىبذكرطالبكليقوموفيهافرديةحمادثةـ...)تدرسها؟ملاذادراستك؟حتب
األصواتمعاجلة-.املناقشةخاللفيهالتوسعمتوماالنصمنفهمماوذكراللغويةالطالقةعلىيكونهنافالرتكيزوالنمذجة،

ـزَارَ ( مثللغوينيثنائينيبنيالتمييزوفيه.تسمعهااليتالكلمةحولدائرةوضعاستمعوكرر،استمعمثلتدريبمنأكثرهناك
أو).َحاِفَلةـَحْفَلة(وطويلةقصريةحركةبنيالتمييزأو). َمهَْسةـَمخَْسة(،)َرَجاـَرَجعَ (،)رَاِقبـرَاِكب(،)َهبَّ ـَحبَّ (،)َسارَ 

األصواتترديدبعدوحّبذا).السَّماء/ املَساء(والقمريةالشمسيةالالمبنيالتمييزأو).أقَاربـََها/ أقَارِبَهُ (ضمريينبنيالتمييز
/ الطبيبَ املريضُ زار(،)عائشةَذَهبُ هذا/ البيتإىلحممودَذَهبَ (ـمثلمعىنالصوتنيبنيوالتفرقبسيطةمجليفوضعها

.)حاِفلةركبتُ / حفلةيفكنت(،)الدرسإىلالطالبُ سار
عنصراستهدافأومرةكليفنشاطهناكيكونأنينبغيولكناالستماعمراتلعددحدّ هناكليس:مالحظة

:وهياملهارةتلكتقدمييفالتعليميةالعمليةجناحإىلليصلاألسئلةهذهعنجييبَ أنللمعلموينبغي.مرةكليفتعليمي
وعدداملتاحالوقتمعيتناسببهالقيامواملتعلماملعلميريدالذياملسموعالنصيفباللغةاملتعلقالعملهلـ1
الطالب؟

احملادثة؟مهارةإىلاالستماعمهارةمنواالنتقالاالستماعبعدماملرحلةوقتهناكهلـ2
جمموعات؟يفأوفرديأوثنائيبشكلالنشاطاتتنفيذسيتمهلـ3
الصَّفّية؟البيئةخارجأخرىمهامإىلحيتاجأمكافيةالصَّفّيةاملهامهلـ4
:يءاملبتدللمستوىملتعلمي العربية للناطقني بغريها االستماعمهارةاليت حتققهاهدافمن األو 

،األصواتادراك: أوال
،املسموعفهم: ثانيا
يستجيب، و صوتيةاختالفاتمنوما يتخللها العربيةاألصواتحيث يتمكن املتعلم من متييز،املسموعتذوق: ثالثا

األوامرينفذو الطويلةواحلركاتالقصريةاحلركاتبنيمييز، و والقصصاألناشيدبسماعيستمتعو ،دقيقةاستجابةاألسئلةلبعض
ايتهااحلكاياتبأحداثيتنبأو ، يسمعهاحنيبدقة ، بهاحمليطةاألشياءبعضأمساءيستنتج،و والتنوينالتشديدصويتمييزو ،و

صوتيربطو ،إليهااستمعكلماتمرادفحيدد، و القمريةوالالمالشمسيةالالمبنيمييز،واحلسنةبالسلوكياتإعجابهيظهرو 
االكلماتبعض ااملسموعةاملفردةصوتيربطو ،املسموعللنصالرئيسةالفكرةيستنتجو ،بدالال مضمونيفهمو ، بصور

املةوالتقدميالتحيةمواقفحولتدورقصريةحمادثات مناألسريةاحلياةمواقفحولتدورحمادثاتمضمونيفهم، و والوداعوا
، واملكانالزمانعلىالدالةالكلماتمييز، و القصريةالقرآنيةواآلياتاألدعيةلبعضالبسيطاملعىنيستنتج، و وأصدقاءولعبطعام

يريدمايستنتج، و املسموعالنصيفواألفعالاألزمنةصيغبنييفرق، و والغيبةواخلطابالتكلمعلىالدالةالكلماتمييزو 
والتأنيثالتذكريصيغبنييفرقاملسموع، و النصيفواألفعالاألزمنةصيغبنييفرق، و التنغيمخاللمنعنهالتعبرياملتحدث



،احملادثةيسودالذياالنفعالنوعيستنتج، و التنغيمخاللمنعنهالتعبرياملتحدثيريدماستنتج، وياملسموعالنصيفواألعداد
.مسموعنصيفالواردةواألحداثاألفكاريرتبو 

اجلوانببعضحددتقددراساتهناكثانية؟لغةالعربيةتعليميفتقدميهاالالزمالثقافيةاجلوانبما: اآلنوالسؤال
-العمل- السكن- الشخصيةالبيانات:جماالبعشرينوحددها،)واملعجميةالثقافيةاألسس(طعيمةرشديدراسة:منهاالثقافية
املطعميف- السوق-والتعليمالرتبية- واملرضالصحة- واخلاصةالعامةاملناسبات-اآلخرينمعالعالقات-السفر-الفراغوقت

-الروحيةوالقيمالدين-االقتصاديةاحلياة-احلضاريةاملعامل- واملناخاجلو- األجنبيةاللغة-واألماكنالبلدان-اخلدمات- 
اآلتية،اجلوانبتناولتفقد) املرجع(يونسفتحيدراسةأما.واملكانيةالزمانيةالعالقات- الدوليةوالعالقاتالسياسيةاالجتاهات

- الوقتعنالسؤال- الناسحتية- عامةبصفةوالشراءالطعامطلب- السفرحاجات:للكباراألولباملستوىخاصةوهي
العريبوالتاريخواألدبالعربيةالصحفقراءة-بسيطةتعليماتـإعطاءالتلفازومشاهدةللراديواالستماع-السكنعنالسؤال

دراسةاألوىل:املرجعكتابهيفيونسفتحيأوردمهادراستانوهناك.احلوادثوتسجيلاخلطاباتكتابة-الكرميالقرآنقراءة- 
امالتالتحية:وهيللكباراملبتدئللمستوىجوانبعشرةفيهاذكروقدبادي، املطاريفوالشرطةاجلماركبرجالاالتصال- وا

عادات- العامةاألماكنكزيارةاألخرىالنشاطات-احلاجاتشراء- ورفضهاالدعواتقبول- املعلوماتوطلباالستفسار- 
زيارة- احليويةمشاغلهممشاركتهمبالناساالختالط-العائالتمنازليفأوبالفنادقاحلجز- منازهلميفاللغةأبناءوتقاليد
:هيثقافيةجوانبتسعةحددتوقدماري،دراسة: والثانية.األطباءعيادات

).إخل... والعنوانالعمر،ذكر-االسمذكر(النفستقدميالتحيات،: وتشملوتعريفاتمقدماتـ1
.إخل... والربامجاألنشطةحتديد- التعليميةاملادةاسم- الدراسيةاحلجرةوأجزاءوموقعاسم: ويشملالدراسيالفصلـ2
.إخل... املدرسيةاألنشطة- املدرسيةوالتعليماتالقواعد-باملدرسةالعاملنيأمساء- الفصولمواقع: وتشملاملدرسةـ3
.إخل... وحجراتهاملنزل-واألعمارالعالقات- األسرةأفراد: وتشملاألسرةـ4
تمعـ5 .إخل... التلفزيون-الربيديةاخلدمات-املنازل: ويشملباملدرسةاحمليطا
تمعـ6 . إخل... اجلاريةاألحداث- املركزيةاحلكومة-واالتصالالنقلخدمات- الصحيةاخلدمات: ويشملاحملليا
.إخل... الفنون- واألناشيداألدب-الدينيةاألعياد: ويشملالثقايفاإلرشادـ7
تمع: ويشملالذايتاإلرشادـ8 .إخل... الروحيةالقيم-الفراغأوقات- املهن- التعليم-ا
.إخل... الطقس- األربعةـالفصولالشهور-األسبوعأيام-الساعةقراءة- الوقتذكر: وتشملمتفرقاتـ9

فلنالبليغالرتبويالتعبريحدعلى" واحديفأمة"ميثلاملعلمكانإذا:بهاالناطقينلغيرالعربيةمعلممهارات-تاسعا
السمة،تلكعليهوتتنزلالوصفذايتصفألنتؤهلهوكفاياتمهاراتاملعلمهذاميتلكأنوجوبيفاثنانخيتلف

هوإذوصعوبتهاالعربيةاللغةمشكالتيذللحىتومسؤولياتهوإدراكهوبوعيهاملعلميدعلىإالتتحققالالتعليميةفاألهداف
إسرتاتيجيةاستخدامأوالتعليميةالعمليةحموروجعلهالطالبعلىاالعتماديفاحلديثاالجتاهخيالفالوهذا(فيهاالزاويةحجر

ما:اآليتالسؤالنطرحأنفعليناإذن). سائقهوجودمعالقطارسرييفيتحكمالذيالقطارناظرمبثابةاملعلمفإناملقلوبالصف
سفريايكونألنتؤهلهمهاراتمناملعلمحيتاجهماكل: واجلوابا؟الناطقنيلغريالعربيةملعلمالالزمةالكفاياتأواملهارات

.رئيسيةكفاياتثالثحتتيندرجبالعربيةالناطقنيلغريلغويا
والدالليةوالنحويةوالصرفيةالصوتيةاللغةأنظمةيدركألنتؤهلهبتخصصهمعرفةميتكأنوهي:لغويةكفاية: أوال

ا النحوبعللنفسهيغرقأنيلزمهالالناطقنيلغريالعربيةمعلمأنإىلونشري.وكتابةوقراءةوحتدثاستماعمناألربعومهارا
هاوماوالصرف أساليبهاوطرقوخصائصهااللغةجوهريدركأنيلزمهلكنأبنائهالغريالعربيةتعليميفحيتاجهالفهذاشا

العربيةبنيواالختالفالتشابهوأوجهوالصرف،النحومنالذهنإىليتبادرمماأعموهيللغةالعامةوالقواعدتراكيبهاوتنوع
أنذلكويعين" اللغةعنتعلِّموالاللغةعلِّم"الرتبوينيكالممنالشائعإذاللغة،تعليمليستطيعاألخرىاللغاتمنوغريها



العربيةيعلمونممنكثرياجتدحيثالعربية،بالثقافةتعريفهّمههكلَّ جيعلأنالالعربيةيتكلمالطالبجيعلأناملعلميستطيع
.حوضهايردونوالحوهلاحيومون

ملهاراتمدركاالرتبويةواإلسرتاتيجياتباألساليبعارفاثانيةلغةالعربيةلتعليممؤهاليكونأنوهي:مهنيةكفاية: ثانيا
ا) وكتابةوحتدثوقراءةاستماعمن(اللغة مناهجمنالعربيةتعليمخيصماكلعلىمطلعاوالتقييمالتقوميعلىقادراومستويا

شخصافيكونوالقدراتاملهاراتببعضيتمتعأنينبغيكما.الثانيةاللغةوتعليماللغويةاملهاراتختصومعايريوأهدافتدريسية
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البشريالسلوكمنمتكاملةأمناطاتشملجيعلهاالذيالشاملمبفهومهاللثقافةإدراكهوتعين:ثقافيةكفاية: ثالثا
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ايتعلمهااليتاللغةثقافةحيرتمالالذيالدارسأنامليدانية جهودمنبذلمهمااللغةهذهتعلميفيتقدمأنيستطيعلنوحضار
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إیمان: االسم

قلیعي: اللقب

الثالثة دكتوراه: المستوى

-شلف–حسیبة بن بوعلي : الجامعة

لسانیات تطبیقیة: التخصص

: محور المداخلة

مالحظات حول طرائق تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها: عنوان المداخلة

imane.kolei@gmail.com: البرید االلكتروني

:الملخص

أّدى اإلقبال على تعّلم اللغة العربیة من قبل الناطقین بغیرها إلى ضرورة تغییر النظرة 
التقلیدیة إلى عملیة تعّلم هذه اللغة وتعّلمها، وذلك بالنظر إلیها على أنها مجموعة من 

معرفة النظریة إلى التدریب المهارات البد للمتعلم من إتقانها بشكل یتم فیه التدّرج من ال
العلمي الذي البد منه إلتقان أي مهارة، لذلك فالحاجة إلى تطویر مناهج وطرائق التدریس 
المتّبعة یساعد على االنتقال إلى تعلیم أكثر فاعلیة ویركز على تعلیم المهارات اللغویة تعلیما 

كما یسمح له باستعمالها وتوظیفها في مواقف اتصالیة یساعد على تمكین المتعّلم منها،
.مختلفة

على كشف ما هي أهم الطرائق واألسالیب التي :لذا سنقف في هذه الورقة البحثیة
یتم إتباعها في تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرها، وما المناهج المتبعة التي تساعد على 
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التي یجب تعلیمها حتى یتمّكن من لوظائف اللغویةاالنتقال إلى تعلیم أكثر فاعلیة؟ وما ا
استخدام اللغة؟

:هذه المجموعة من اإلشكالیات والتساؤالت الهدف منها

.الكشف عن كیفیة االستفادة من الدراسات اللغویة في تعلیمها ونشرها على نطاق واسع-

وتنمیة الكفایة إبراز أهم الطرق التدریسیة التي تساعد على تحقیق تعّلم وظیفي فاعل-
.اللغویة التواصلیة عند المتعلم الناطق بلغات أخرى

تبیان أهمیة تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، والحاجة إلى االهتمام بتطویر هذا -
.المیدان بالدراسات والبحوث التي تواكب ما یستجد في میدان تعلیم اللغات

:العناصر-

:ملخص الدراسة-

:مقدمة-

مفهوم المصطلحات اآلتیة باللغة التعلیمیة، تعلیم اللغة العربیة للناطقین بها والناطقین -
، التعلم، مفهوم الطریقة)اكتساب(بغیرها، مفهوم التعلیم 

طرائق تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها-

:خاتمة-
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:نص المداخلة

بها اإلنسان دون سائر الكائنات تعتبر اللغة میزة من المیزات األساسیة التي یختص
وهي العمود الفقري للحضارة اإلنسانیة التي تجعل من اإلنسان إنسانا، بحیث ال نستطیع أن 

.نتصور مجتمعا بشریا بدون لغة، فهي القلب النابض بالنسبة للفرد وجزء ال یتجزأ من كیانه

: مفهوم اللغة

أما 1"بها كل قوم عن أغراضهمأصوات یعبر: "یقول ابن جني معّرفا اللغة أنها
مرآة الفكر في نتاج الذكاء اإلنساني خلقت عند كل فرد : "تشومسكي فقد عّرفها على أنها

إذا فاللغة تعّد من أهم مظاهر السلوك ،2بواسطة عملیات تقع في خارج متناول الوعي واإلدارة
اللغة وارتقاؤها أحد اإلنساني، وذلك ألهمیتها الوثقى باإلنسان، كما یمثل اكتساب 

الموضوعات الهامة في علم النفس االرتقائي وعلم النفس اللغوي، بحیث تعتبر تعّلم اللغة من 
3.الخصائص التي تمّیز الكائن البشري عما سواه

:مفهوم التعلیمیة-

علمته الشيء فتعلم، ویقال، تعلم في موضع أعلم، وعلمت الشيء أعلمه علما، عرفته : لغة
معنى سیره، لذلك فالتعلیمیة هي مصدر ، 4﴾)2(َعلََّم اْلُقْرَآَن ) 1(الرَّْحَمُن ﴿: عالىوقوله ت

).1ج (ابن جني، الخصائص، - 1
راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة، فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریسها، دار عالم الكتاب الحدیث، : ینظر- 2

.2009األردن، 
یصدرها مجلس الثقافة والفنون سلسلة كتب شهریة - سیكولوجیة اللغة وطبیعة المرض العقلي–جمعیة سید یوسف -3

.112، ص 145والكتاب، الكویت، العدد 
).2. 1(سورة الرحمن اآلیة - 4
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: ویكون معنى قوله تعالى، 1صناعي لكلمة تعلیم من علم أي وضع عالمة على الشيء
2.بمعنى جعله ممیزا أي اإلنسان) 04(﴾ في سورة الرحمن اآلیة َعلََّمُه اْلَبَیانَ ﴿

المشتقة من الكلمة didactiqueمة التعلیمیة هي ترجمة لكلمة  إّن كل:أما اصطالحا
التي تعني فلنتعلم، وهي أیضا نوعا من الشعر یدور حول عرض didaktikusاإلغریقیة 

وترجم هذا المصطلح إلى الّلغة العربیة وأخذ العدید ، 3مذهب متعلق بمعارف علمیة أو تقنیة
4الدیداكتیك/ التدریسیة/ علم التعلیم/ التدریسعلم/من الكلمات، ومن أبرزها التعلیمیات 

في دراسة له أصدرها بعنوان دیداكتیك ) gagnon(وقد عرف جون كلود غاینون 
5:التعلیمیة إشكالیة إجمالیة تتضمن1973المادة سنة 

.تأمال وتفكیرا في طبیعة المادة الدراسیة وكذا في طبیعة وغایات تدریسها-

صوصیة انطالقا من المعطیات المتجددة والمتنوعة باستمرار لعلم إعداد الفرضیات الن-
.إلخ...النفس واالجتماع

دراسة نظریة وتطبیقیة الفعل البیداغوجي المتعلق بتدریسها، ولذلك فالتعلیمیة علم مستقل -
بذاته ومرتبط بعالقة وطیدة مع علوم أخرى وموضوع التعلیمیة یبحث في أمرین وسؤالین 

ماذا ندرس؟ وكیف ندرس؟ ومن خالل هذه التعریفات المقدمة نستنتج أن : مهمین هما
البیداغوجیا موضوعه التدریس وهي الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلیمیة هي شق من 

.122، ص1999ینظر عبد المنعم إبراهیم، تقویم التعلم اللغوي واألدبي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، - 1
.871-870، ص)ط.د(، )ت.د(2لسان العرب البن منظور، دار لسان العرب، بیروت لبنان، المجلد- 2
رضا جوامع، استثمارات تعلیمیة اللغات التي تدرس البالغة العربیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، - 3
.41، ص2006، 14ع
.9، ص2007، 1ینظر بشیر إبریر، تعلیمیة النصوص بین النظریة والتطبیق، دار عالم الكتب الحدیث، ط- 4
، المغرب، 1، ط1عبد اللطیف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربیة ومصطلحات البیداغوجیا، الدیداكتیك، جینظر،-5

.156ص



5

، كما 1قیم، مواقف) وجداني(أو ) معرفة، علم(التعلم التي یعیشها المتعلم لبلوغ هدف عقلي 
قد تعددت الدراسات في حقل التعلیمیة وارتكزت التعلیمیة تأسیس األرضیة العلمیة للمادة 

.2لیم بغیة تدریسهااألساسیة في حقل التربیة والتع

أنها تهدف إلى إكساب المتعلم مهارة التعبیر الشفوي ألنه هو ": كما یعرفها أحمد حساني
: الطاغي على ما سواه في الممارسة الفعلیة للحدث الّلغوي والكفایة الّلغویة مهارتین إحداهما

على العادات مهارة شفویة تعول أساسا على األداء المنطوق، واألخرى مهارة كتابیة تعول
3". الكتابیة لّلغة معینة

إّن تعلیمیة اللغة للناطقین بغیرها تختلف عن :مفهوم تعلیمیة اللغة العربیة للناطقین بغیرها
تعلیمیة اللغة العربیة للناطقین بها أي ألبنائها، بحیث ینبغي على معّلم اللغة العربیة للناطقین 

وذلك بتبني إستراتیجیات 4مي الذي یجد نفسه فیهبغیرها أن ینتقي ما یناسب الموقف التعلی
وخطط وطرق هامة تتالءم ومستوى المتعلمین، ألن التعلیم بغیر وضع إستراتیجیة مناسبة 
یصعب تعلیم هذه اللغة وال ربما یدفع المتعلمین إلى الیأس من تعلمها، لذلك یجب أن یأخذ 

یسا وذلك بتعوید أذن الدارس على األصوات بعین االعتبار في تعلیم اللغة العربیة تألیفا وتدر 
.العربیة والتمییز بینها

ونطق األصوات العربیة وكتابة رموزها الكتابیة وتزوید الدارس بمفردات نواة لمعجمه 
5.اللغوي

.69ینظر، عبد اللطیف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربیة ومصطلحات البیداغوجیا الدیداكتیك، المرجع السابق، ص-1
.69سه، صینظر، عبد اللطیف الفارابي وآخرون، المرجع نف-2
، )ط.د(م، 2000ینظر، أحمد حساني، دراسات في الّلسانیات التطبیقیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

.132ص
.طرق تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرها: نصر الدین إدریس جوهر: ینظر- 4
، دار غریب للطباعة والنشر )المستوى األول(بها، جمیل عبد المجید، البیان في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین - 5

.05، ص 2006، 1والتوزیع، القاهرة، ط 
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ألن الدقة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها صادرة عن كون المتعلم ینطق بلغة أخرى 
وتیاتها وبصره ویده بحروفها، وصاغت كفاءته اللغویة بآلیات طبعت أذنه ولسانه بص« 

1.»إنتاجها وشكلت وعیه وثقافته ورؤیته للعالم

لذلك فإّن الطالب غیر الناطقین باللغة العربیة ال ینتمون للثقافة العربیة، فال یجیدون العربیة 
م طالب یحتاج لمهارات أصال، ال استماعا، وال تحدثا وال كتابة، وال قراءة، ومن ثم فنحن أما
2.خاصة من معلمین متخصصین في تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها

إّن تعلیم العربیة للناطقین بها یختلف عن تعلیم ):أبناءها(أما تعلیمیة اللغة للناطقین بها 
ة العربیة للناطقین بغیرها، ألن الناطقین بالعربیة من أبنائها حینما یقبلون على تعّلم العربی

یملكون كفایة لغویة من بیئتهم التي نشؤ فیها، وهذا الشيء یساعدهم كثیرا في تعّلم العربیة، 
كذلك فهناك اختالف كثیر من اكتساب العربیة بوصفها اللغة األم، وتعلمها بوصفها لغة 

3.ثانیة

لقد تعددت التعاریف واآلراء حول ماهیة التعلیم من أهمها ما ):االكتساب(مفهوم التعلیم 
التعلیم هو الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاتها وألشكال مواقف «جاء في التعریف بأّن 

التعلم یخضع لها التلمیذ قصد بلوغ األهداف المنشودة سواء على المستوى العقلي أو على 
ي، لذلك فالتعلیم یمثل جزء من عملیة التربیة، فهو یرمي المستوى الوجداني أو المستوى الحس

إلى كسب المعرفة والدرایة والمهارة في مختلف أنواع المعارف أیضا إلقاء الدروس داخل 
نشاط تواصلي یهدف إلثارة : "بأنه" محمد الدریح"، ویعرفه 4»القسم لتحقیق التربیة وأهدافها

عة األفعال التواصلیة والقرارات التي یتم اللجوء التعلم وتحفیزه وتسهیل حصوله، وأنه مجمو 

.05المرجع نفسه، ص - 1
2  - https://www.alukah.net

نادیة مصطفى العشاف، طرائق تدریس منهاج تعلیم العربیة للناطقین بغیرها بین النظریة والتطبیق، دراسات العلوم - 3
.159، ص 2015، 1، العدد 42ماعیة، المجلد اإلنسانیة واالجت

.08، ص 2003محمد الدریح، مدخل إلى علم التدریس، تحلیل العملیة التعلیمیة، قصر الكتاب، البلیدة، : ینظر- 4
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إلیها بشكل قصدي ومنظم، كما أنها مجموعة من أفعال تحفیزیة لحدوث التعلم عند الفرد 
، وبهذا فالتعّلم هو الفعل الذي یحدد ویقنن الخصائص والشروط 1وتسهیل عملیة االكتساب

.المتعلقة بوضعیة تعلیمیة التي تشمل حدوث التعّلم

عملیة داخلیة یتم بواسطتها تعدیل السلوك وفي ذلك تنمیة لشخصیة الفرد : "هوا التعّلم أم
2.الذي یصبح قویا ال تضعفه األحداث والمؤثرات

لذلك فالتعّلم هو المرحلة الثانیة من بعد التعلیم، ألنه یحدث تغیرات مرغوبة في البنى 
وره في مواقف تعلیمیة محددة، لذلك فالتعلم المعرفیة أو المفاهیم التي یطّورها المتعلم بعد مر 

یمّكن من إدراك موضوع ما والتفاعل معه ، وتحدث عملیة التعلم بتوافر مجموعة من 
).النضج، االستعداد، الفهم والتكرار(3الشروط والعوامل التي تتكامل من أجل إنجاحها وهي

:طرق تدریس العربیة لغیر الناطقین بها

لمراحل التي ترتكز على مجموعة من المبادئ المستخلصة من هي ا:مفهوم الطریقة
فرضیات لسانیة ونفسیة وبیداغوجیة تسعى إلى هدف أو أهداف مجددة، أي هي الوسیلة 

.التربویة والتدریسیة التي یقوم بها المعلم لتحقیق هدف تربوي

:ومن أهم الطرائق التي عرفتها التعلیمیة هي

):طریقة القدیمةال(و والترجمة حطریقة الن/ 1

تعد هذه الطریقة من أقدم الطرق التي كانت سائدة قبل القرن العشرین وتمّیزت 
وتلقین قواعد اللغة النحویة والصرفیة ) األدبیة الرفیعة(باعتمادها على النصوص المكتوبة 

- 66، ص، ص 2012، 1عسعوس محمد، مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، ط -1
67.

.68عسعوس محمد، المرجع نفسه، ص - 2
.105، ص 2005، 1خیر الدین هني، مقاربة التدریس بالكفاءات، ط : ینظر- 3
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لتحفظ وتستظهر في االمتحانات، هذه إذا كانت أصلیة، أما إذا تعلق األمر باللغة األجنبیة
:فالطریقة األنسب هي الترجمة وذلك قصد

.اإللمام بقواعد اللغة العربیة ألنه شرط أساسي لممارستها-
مساعدة الطالب على الكتابة بالعربیة من خالل التدریب على الترجمة من لغته إلى -

1.العربیة

تمكین غیر الناطقین من االتصال بمصادر الثقافة العربیة وقراءة كتاباتها وفهم -
.نصوصها

وجاءت هذه الطریقة كرد فعل للطریقة السابقة انتشرت في أوروبا ثم :الطریقة المباشرة/ 2
انتقلت إلى أمریكا، وكانت تهدف هذه الطریقة إلى أن التعلم السلیم للغة ال یكون إال 
باالتصال المباشر مع لغة الهدف، وكانت تعتمد على وسائل توضیحیة كالرسم والصور 

.لسمعیة والبصریة وكانت ال تلجأ إلى الترجمة لتعلیم اللغات األجنبیةوالوسائل ا

وقد عرفت هذه الطریقة انتشارا واسعا بعد الحرب ):الشفویة(الطریقة السمعیة النطقیة / 3
العالمیة الثانیة، وظهرت في الوالیات المتحدة األمریكیة وكانت تعتمد على فكرة مفادها أّن 

ز الصوتیة التي یتعارف أفراد المجتمع على داللتها قصد تحقیق اللغة مجموعة من الرمو 
االتصال، ومن هنا فإّن الهدف األساسي في تعلیم العربیة هو تمكین غیر الناطقین بالعربیة 

.من االتصال الفعلي بالناطقین بها أي النطق السلیم

:الخصائص الصوتیة للغة األجنبیة

.اءة، والقراءة قبل الكتابةالسمع قبل الكالم، والكالم قبل القر -

رشید أحمد طعیمة، محمد السید مناع، تدریس العربیة في التعلیم العام، نظریات وتجارب، دار الفكر العربي، : ینظر- 1
.271ص 
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أّن اللغة عبارة عن عادات لغویة یكتسبها الطفل أو المتعلم عن طریق التعود -
.والممارسة والتمرین المستمر

كما ینبغي تدریس النحو من خالل األنماط اللغویة ولیس عن طریق المباشر، ولیس -
1.تعلیم النحو ذا غایة ولكنه وسیلة لفهم اللغة وتذوق أنماطها

لذلك ركزت هذه الطریقة على ما یعرف بالتمارین البنیویة وفقا لمبادئ النظریة السلوكیة 
، كما ظهرت هذه الطریقة في الحقل التعلیمي كنتیجة لدراسات لغویة وتربویة سابقة 2"لسكنیر"

وأصبحت الیوم هي المعمول بها باعتبارها الطریقة األنسب المتماشیة مع طبیعة اللغة مهما 
كانت، وهي تأخذ بجانب هام یعمل به اآلن في عملیة التعلم العامة والشاملة في بلدان العالم 

أي هي طریقة اللغة الشفویة وجاءت هذه لتهتم بالمهارات 3والسیما في المراحل االبتدائیة
األساسیة لتعلیم اللغات كمهارة االستماع ومهارة النطق والحدیث، ونصوصها حیة تمهد لتعّلم 

،وهي النصوص التي تهتم بالجانب اللغوي والسیما 4قواعد وتدعى بنصوص المیكانیزمال
.الجانب الصوتي في اللغة األجنبیة المتعلمة

)V.A.G.S(الطریقة البنیویة الكلیة والسمعیة والبصریة / 4

نشأت هذه الطریقة في إنجلترا في منتصف الخمسینیات، وكانت تعتمد على أساس 
السیكولسانیة القائلة بأن اإلنسان ال یدرك البنیات اللغویة مجزأة وغنما یدركها بصفة الفرضیة 

.كاملة

.278- 277المرجع السابق، ص رشید أحمد طعیمة ومحمد السید المناع، - 1
، 03تعلیمیة اللغات الحیة، النشأة والتطّور، مجلة الدراسات اللغویة، جامعة منتوري، قسنطینة، العدد : یحي بعیطیش- 2

.338-335، ص 2005
.244ص . ... أهمیة وسائل التعلیمیة في عملیة التعلم عامة وفي تعلیم اللغة العربیة لألجانب خاصة: محمد وطاس- 3
.بمعهد الخرطوم1978-1977، ألقاها أثناء السنة الدراسیة 06حمادة إبراهیم محمد، ص / عن محاضرات د- 4
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یعتمد منهاج هذه الطریقة على أشرطة حواریة مسجلة مصحوبة بعدد من الصور 
التوضیحیة في تسلسل تصاعدي من مواقف حیة للغة المنشأ، وتنتهي باالستثمارات 

:وتدریبات أساسها

.لویة لمهارات التعبیر الشفويإعطاء األو -
.االهتمام بالنصوص الحواریة-

كما تسمى هذه الطریقة كذلك بالطریقة الوظیفیة التواصلیة بحیث تهدف إلى تعلم اللغة 
وفق امتالك القدرة على القیام بالوظیفة الرئیسیة لها وهي عملیة االتصال بین أفراد 

االستماع، المحادثة، الكالم (اللغویة األربعة المجتمع، كما تعتمد على االهتمام بالمهارات 
.والعمل على تنمیتها في وقت واحد بطریقة متكاملة) والقراءة والكتابة

.االنطالق من حاجات المتعلمین في تعلم اللغة الثانیة-
االهتمام بالوسائل التعلیمیة السمعیة والبصریة، مع الدقة في اختیار الوسیلة والتأكد -

.رورتها للمادة المقررة وعالقتها بهامن مالءمتها وض

لذلك فإن هذه الطریقة تختلف عن الطرائق السابقة في كونها ال تفترض طریقة واحدة للتعلیم 
كان دور المعلم یتمثل فیها دائما بأنه هو الذي یوجه األسئلة، وهو الملقن والمعلم لكل شيء، 

ها، ویستمع لشرح الدرس، أما في أما المتعلم فهو المستقبل لألسئلة وهو الذي یجیب عن
المنهج التواصلي فإّن المعلم أداة مهمة لتسهیل عملیة التواصل بین المتعلمین من جهة، 
وبین المتعلمین واألعمال األخرى من جهة ثانیة، فالمعلم یتخلى عن دوره التقلیدي لیتحول 

قنیات تعلیمیة في إلى موجه للمصادر المعرفیة ومساعد للمتعلمین، لذلك فإن استخدام ت
تدریس اللغة لغیر الناطقین بها یوجه المتعلمین نحو الممارسة الفعلیة، الحقیقیة ألنواع 
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السلوك التي یهدف إلیها ذلك التعلم، ویتیح للمتعلم أن یمارس المهارة المطلوبة بنفسه في 
1.الوصول إلى درجة اإلتقان المطلوبة

خاتمة

توصلت من خالل هذه الورقة البحثیة إلى أّن تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرها 
بطرق ووسائل حدیثة تساعد على اكتساب المتعلم المهارات اللغویة الضروریة كاالستماع 
والنطق باإلضافة إلى أنها تساعده على الفهم وتغنینا عن استعمال اللغة الوسیطة التي تعوق 

ى الترجمة، كما تجعل التعلم یتم في جو واقعي وطبیعي، وتمّكن المتعلم من عملیة التعلم إل
االستعداد والفهم والمشاركة، لذلك فإن تطویر طرق العملیة التعلیمیة یكون بتطبیق أحدث 
االتجاهات اللغویة واستعمال الوسائل التعلیمیة الحدیثة التي تجعل اللغة العربیة مرغوب في 

في تعلیم أهمیةنب، ألنه ال یخفى علینا ما الوسائل التعلیمیة من تعلمها من طرف األجا
في تذلیل الصعوبات التي یتعرض لها متعلم اللغة األجنبیة، كذلك اللغات وما لها من دور 

التي تساعد فالوقت قد حان لتطویر الطرق واالتجاهات اللغویة الحدیثة وتكنولوجیا التعلیم 
.الناطقین بهاتیسیر اللغة العربیة لغیرعلى

دالیا مفید أسعد، تدریس اللغة العربیة وظیفیا لغیر الناطقین بها، دراسة میدانیة في معاهد تعلیم اللغة العربیة لغیر - 1
، 02/10/2014الماجستیر في المناهج وطرائق التدریس، جامعة دمشق، كلیة التربیة الناطقین بها، بحث مقدم لنیل درجة 

.96ص 
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