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الّتعليم اإللكرتوين الّتفاعلي وتطبيقاته 
يف تعليم العربي�ة للّناطقني بغريها 

جتربة جامعة املدين�ة العاملية نموذجا 

أ. د. داود عبد القادر إيليغا
أستاذ دكتور يف الّلغة العربي�ة يف كلية اللغات 

وعميد مركز الّدراسات الّتمهيدية والّلغات 
جبامعة املدين�ة العاملية –  مالزييا.

امللخص:   

يهدف هذا ابلحث إىل دراسة اتّلعليم اإللكرتوين اتّلفايلع وكيفية تطبيقاته 
يف تعليم العربية للّطلبة انّلاطقني بغريها، مع دراسة جتربة جامعة املدينة العاملية 
بمالزييا يف ضوء نظرية اتّلعلّم املربمج، وتّم اختيار هذه اجلامعة نموذجاً من أجل 
اتّلعلمية  اتّلعليمية  العملية  يف  احلديثة  اتّلقنيات  تطبيقات  يف  اللّك  اعتمادها 
تكنولوجيا  طريق  عن  املعمورة  أرجاء  يف  طلبتها  إىل  واملعرفة  العلوم  إليصال 

اتّلعليم عن بعد. 

مقّدمة  خالل  من  وذلك  اتّلحلييل؛  الوصيف  املنهج  ادلّراسة  تستخدم 
ي يتناول 

ّ
أّما املحور األّول فهو خيتّص باجلانب انّلظري ال وحمورين أساسيِّني؛ 

واملفاهيم  واملصطلحات  املربمج  واتّلعليم  اتّلفايلع  اإللكرتوين  اتّلعليم  مفهوم 
ذات صلة باملوضوع، وطرق وأسايلب تعليم العربية املناسبة للّتعليم اإللكرتوين 
ادّلروس  اتّلعليمية وسمات  انّلصوص  اختيار  للّناطقني بغريها، وأسس  اتّلفايلع 
اإللكرتونية اجلّيدة، وأسس تصميم وبناء ادّلروس يف اتّلعليم اإللكرتوين اتّلفايلع. 

وأّما املحور اثلّاين فيختّص باجلانب اتّلطبييق اخلاّص بدراسة جتربة جامعة 
للّناطقني  اتّلفايلع  العربية  تعليم  يف  اإللكرتونية  تطبيقاتها  يف  العاملية  املدينة 
اإللكرتوين  اتّلعليم  بناء  مرااعتها ألسس  ادّلراسية، ومدى  بغريها، ومستوياتها 
أنماط  ونوعية  ودروسها  ملحتوياتها  تقويمية  حتليلية  ودراسة  واملربمج،  اتّلفايلع 
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وتطبيقاتها  الفردية  والفروق  اتّلعليمية  العملية  يف  الّراجعة  واتّلغذية  اتّلعزيز 
وأنماط اتّلقويم اليّت يتّم توظيفها فيها ثّم عرض أهّم انّلتائج واتّلوصيات يف خاتمة 

ادّلراسة.

اللكمات املفتاحية: 

اتّلعليم اإللكرتوين اتّلفايلع، اتلعليم املربمج، اتلغذية الراجعة، جامعة املدينة العاملية. 
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اللغة العربي�ة يف الوسط اإلداري
جتربة املركز التربوي اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد  أنموذجا

د. علي محمد قمر
عضو هيئ�ة التدريس بكلية العلوم التربوية جبامعة أجنمين�ا

ومدير املركز التربوي اإلقلييم لإليسيسكو  يف تشاد

املقدمة
تمكنت  وقد  املنطقة  قبل دخول اإلسالم  إفريقيا  العربية  اللغة   عرفت 
العربية من اتلعايش مع العديد من اللغات اإلفريقية منذ ذلك الوقت املبكر، 
حيث  املنطقة  اإلسالم  دخول  بعد  إال  كبرية  بصورة  يتعزز  لم  انتشارها  لكن 
أصبحت العربية يه لغة الكتابة واتلعليم واتلأيلف دلى شعوب املنظفة بل أن 
وضعها يف حبرية تشاد تعزز أكرث حىت غدت لغة اتلواصل واتلخاطب بني أبناء 

تلك الشعوب. 

وتعترب اللغة العربية لغة افريقية أصيلة بعكس اللغات األوربية األخرى 
العربية  الرسمية ولغة اتلواصل بني مجيع ادلول  اللغة  إفريقيا، فيه  ادلخيلة يف 
اليت تنتيم إيل القارة اإلفريقية ويه أيضا لغة جمموعة كبرية من القبائل العربية 
واملستعربة يف إفريقيا جنويب الصحراء وإذا اعددنا اللغات الكربى يف إفريقيا من 
حيث عدد املتلكمني بها وعوامل انتشارها جند أن العربية تنال املرتبة األوىل من 

جمموع اللغات الكربى يف إفريقيا. 

ماكنة  هلا  بأن  يؤكد  فالواقع  اتلعليمية  مسريتها  ىلع  اتلعرف  حاونلا  وإذا 
عظيمة يف نفوس األفارقة من املسلمني حيث ينشدون تعلمها من أجل معرفة 
هذا  جبانب  وظهر  متجدد  قديم  أسايس  كهدف  العقيدة  وفقه  اإلساليم  ادلين 
اهلدف أهدافا أخرى ينشدونها من تعليمهم للغة العربية وهو ما يسىم حديثا 

بتعليم   اللغة العربية ألغراض خاصة. 

اتلعلييم  إطارها  يف  العربية  اللغة  تعليم  من  لكه  االهتمام  هذا  ويظهر 
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املنهيج للطالب يف املراحل ادلراسية اليت يمرون بها من املرحلة االبتدائية وحىت 
املرحلة اجلامعية  

برنامج تعلييم  ملن هم يف  اإلدارة  والقيادة حىت  لكن أن يكون هلا 
هذا  فمثل  اإلدارة  يف  ثانية  لكغة  ليستخدموها  وإتقانها  تعلمها  من  يتمكنوا 
، وإن  اكنت هناك جتربة تستجيب هلذا املطلب  فيه   الربنامج قليل من كثري 
جتربة املركز الرتبوية اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد اليت  أعدت  ما يزيد عن 
وحديثا  وكتابة  قراءة  وأتقنوها  العربية  تعلموا  التشادية  اإلدارة  يف  أطرا    2000
ابلعض منهم نمكن من تنصب املناصب اإلدارية  العليا  يف تشاد بفضل تعلمه  
للعربية وابلعض األخر  تمكن من مواصلة دراساته اجلامعية وفوق اجلامعية  
العاملية   إفريقيا  و يف جامعة  تشاد   فيصل يف  امللك  العربية  يف  جامعة  باللغة 

بالسودان وغريهما  

ومن أجل اتلعريف بهذه اتلجربة والعمل ىلع تعميمها يف بقية ادلول غري 
انلاطقة بالعربية   اختيار ابلاحث هذا املوضوع والكتابة فيه. 

مشلكة ابلحث 
 يؤكد نلا الواقع أن تطبيق اثلنائية اللغوية اليت نادت به احلكومة التشادية 
يف نظامها الرتبوي احنرص يف  اجلانب  اتلعلييم الرسيم يف املدارس واجلامعات 
تعليم  إىل  أيضا  حاجة  يف  اإلداريني  أن  حني  يف  والطابلات  والطلبة  للتالميذ 
اثلانية سواء اكنت  اللغة العربية أو الفرنسية من أجل اتلمكن من استخدامهما  
اتلقارير  وكتابة  الرسمية   واملاكتبات  اإلدارات  املراسالت  يف  استخدامها  من 
واملعامالت وعريها، من هنا تيجء مساهمتنا من أجل التسليط  الضوء ىلع هذه 
اتلجربة وهو تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية وقياس مدى مساهمتها يف 

خدمة اثلنائية اللغوية بابلالد . 
وتنحرص مشلكة ابلحث يف هذا السؤال الرئييس اتلايل: 

هل يوجد هناك برنامج خمصص تلعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية؟
ويتفرع من هذا للسؤال الرئيس األسئلة الفرعية اتلايلة: 

1 -   ما هو أهداف برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية 
للقيادات  العربية  اللغة  تلعليم  املخصص  ادلرايس  الربنامج  هو  ما   -  2
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اإلدارية 
3 – ما يه طرائق اتلدريس املستخدمة يف تنفيذ الربنامج 

4 – ما يه الوسائل اتلعليمية املستخدمة يف تنفيذ الربنامج 
5 – ما يه أسايلب اتلقويم املستخدمة يف تنفيذ الربنامج        

أهداف ابلحث 
1 – تسليط الضوء ىلع واقع جتربة تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية 

يف تشاد.
العربية  اللغة  تعليم  برنامج  تواجه  اليت  املشكالت  ىلع  اتلعرف     –  2

للقيادات اإلدارية يف تشاد.
3 - تقديم احللول املناسبة من خالل ما تسفر عنه نتائج ادلراسة.

هيلك ابلحث 
الفصل األول: أساسيات ابلحث 

الفصل اثلاين: اإلطار انلظري 
املبحث األول: نشأة وتطور املركز الرتبوي اإلقلييم لإلسيسكو يف تشاد 

  املبحث اثلاين: برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية    
الفصل اثلالث: ادلراسة امليدانية وحتليل انلتائج 

الفصل الرابع: اخلاتمة 
- نتائج ابلحث 

-  اتلوصيات 
مقرتحات ابلحث دلراسات مستقبلية 

- ثبت املصادر واملراجع 
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واقع كفايات الهيئ�ة التدريسية للغة العربي�ة 
جبامعات جنوب تايالند : دراسة وتقويم

د. مرتىض فرح علي وداعة
أستاذ مساعد، قسم اللغة العربي�ة وآدابها 

جامعة ظفار - عّمان

 
مقدمة:

ثقل  مركز  إنه  حبكم  إدارية  خصوصية  ذو  إقليم  تايالند  جنوب  إقليم 
العربية  باللغة  اتلعليمية  املؤسسات  من  االهتمام  اكن  وللك  املسلمني؛  وجود 

الرتباطها الوثيق بادلين اإلساليم، وال سيما مؤسسات اتلعليم العايل.

توجد يف هذا اإلقليم أربع جامعات تهتم بتدريس اللغة العربية ثالثة منها 
حكومية، وواحدة أهلية، ويه كما ييل:

اهتماما  األكرث  ويه  الوحيدة،  األهلية  اجلامعة  ويه  فطاين،  جامعة   -
بتدريس اللغة العربية؛ حيث تُدرس يف معهد اللغات العاملية )لإلعداد اللغوي(، 
ولكية اآلداب والعلوم االجتماعية يف قسم اللغة العربية وآدابها، ولكية الرتبية يف 

قسم اللغة العربية.

شعبة  خالل  من  العربية  اللغة  وتُدرس  سونكوال،  األمري  جامعة   -
اللغة العربية يف لكية ادلراسات  اللغة العربية يف لكية العلوم اإلنسانية، وقسم 

اإلسالمية.

قسم  خالل  من  العربية  اللغة  وتدرس  )ناراتيوات(،  األمرية  جامعة   -  
اللغة العربية اتلابع لقسم اللغة العربية.

- جامعة )راجبات(، ويه جامعة متخصصة يف إعداد وتأهيل املعلمني 
فقط، وبها قسم اللغة العربية، وهو حديث جدا.
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أهداف ادلراسة:

تهدف هذه ادلراسة إىل:

 الوقوف ىلع واقع كفايات اهليئة اتلدريسية للغة العربية بالجامعات مكان 
الدراسة.

 حتديد العوائق اليت حتيل دون اتلأهيل.	 

 تقديم احللول املمكنة يف شلك توصيات.	 

مشلكة ادلراسة:

تكمن مشلكة ادلراسة يف أن اهليئة اتلدريسية اليت تقوم بتدريس اللغة 
ناراتيوات،  األمرية  سونكاال،  األمري  )فطاين،  املذكورة  باجلامعات  العربية 
العربية  اللغة  تلدريس  تؤهلها  اليت  واملهنية  اللغوية،  كفايتها  تتنوع  راجبات( 

للناطقني بغريها؛ وتتنوع هذه اهليئة حسب الكفايات كما ييل:

 من الين هلم كفاية لغوية ومهنية من الوافدين.	 

 من الين هلم كفاية لغوية ومهنية من اتلايلنديني.	 

 من الوافدين الذلين خترجوا يف لكيات اللغة العربية أو 	 
أقسام اللغة العربية؛ وليس هلم تأهيل تربوي تلدريس اللغة العربية 

للناطقني بغريها.

 من املودلين )أي الين ُودلوا ونشأوا يف بدلان عربية( خترجوا 	 
يف لكيات اللغة العربية أو أقسام اللغة العربية؛ وليس هلم تأهيل تربوي 

تلدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.

 من اتلايلنديني الذلين ليست دليهم كفاية لغوية وال تربوية 	 
تلعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

عليه، يطرح ابلاحث السؤال اتلايل:
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ما واقع كفايات مدريس اللغة العربية جبامعات جنوب تايالند؟

وتشلك اإلجابة عن هذا السؤال حال للمشلكة، وتوصل إىل نتائج يمكن 
أن توصف بأنها علمية.

منهج ادلراسة:

يتعلق  ما  وحتليل  لوصف  اتلحلييل؛  الوصيف  املنهج  اتباع  املتوقع  من 
بهذه  اتلدريسية  باهليئة  يتعلق  وما  انلظري،  إطارها  يف  الكفاية  عن  باحلديث 
اجلامعات من حيث الكفايات، وما يتعلق بها، كما يتوقع ابلاحث اتباع املنهج 

اإلحصايئ تلحليل ابليانات الرقمية املتعلقة باهليئة اتلدريسية.

حدود ادلراسة:
هلذه ادلراسة ثالثة حدود، يه:

 احلدود املاكنية: ويه الواليات اجلنوبية اثلالث: والية فطاين، 	 
والية جاال، والية نارتيوت.

 حدود زمانية: العام ادلرايس 19-2020م.	 

 حدود موضوعية: كفايات اهليئة اتلدريسية للغة العربية.	 

حماور ادلراسة:
سوف تكون هذه ادلراسة وفقا للمحاور اتلايلة:

ادلراسة، 	  مشلكة  ادلراسة،  أهداف  مقدمة،  وتشمل  املقدمة:   
منهج ادلراسة، وحدود ادلراسة، وحماورها.

 كفايات مدرس اللغة العربية للناطقني بغريها: ويتم احلديث 	 
عن مفهوم الكفاية، أنواع الكفايات املتعلقة باتلدريس، وما جيب أن 

يكون عليه مدرس اللغة العربية للناطقني بغريها من كفايات.

ماكن 	  باجلامعات  العربية  للغة  اتلدريسية  باهليئة  اتلعريف   
ادلراسة من حيث: عددهم، مؤهالتهم، خرباتهم، تقارير أداءهم.
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وذلك 	  اتلدريسية:  باهليئة  املتعلقة  الكفايات  بيانات  حتليل   
باستخدام نظام النسبة املئوية، ثم استنباط انلتائج.

 اخلاتمة: وتشمل أبرز انلتائج، واتلوصيات، واملقرتحات.	 
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دراسة جتارب طلبة الليسانس 
يف تعّلم العربي�ة للناطقني بغريها 

يف اجلامعة الفرنسية

د. محمد بسنايس 
دكتور اه من جامعة ليون وأستاذ اللغات - فرنسا

ملخص: 

ونظرياتها  اتّلعليمية  املقاربات  عليها  تنعقد  حلقة  أهم  املتعلِّم  يعد 
ومبادئها من أجل تأسيس دينامّية فاعلة يف تطوير كفاءاته وانلهوض بمهاراته يف 
تعلّم اللغة بصفة اعمة واألجنبية منها بصفة خاّصة، وينبيغ أن حتظى مستويات 
ومقتضيات  للتكّيف  بالغ  باهتمام  األجنبية  اللغة  تعلّم  يف  وميوالته  املتعلّم 
السياق ومتطلباته، من تسهيل وتدرج وتبسيط حىّت تتحقق االستجابة اتلفاعلّية 
املتعلِّم بكلّيته يف سريورة اكتساب معارف جديدة  ينغمس  املتواِصلَة، وحىّت 
ومتجّددة عن اللغة اليت هو بصددها. ورفُع احلافزية وتهيئة ظروف تعلُّم مواتية 
تُعدُّ من أبرز العوامل اليت يثوي عليها جناح العملية اتّلعليمّية يف الغالب األعم. 

يف  تقف  اليت  الصعوبات  أهم  تباحث  ىلع  سنعكف  سبق  ما  ىلع  وبناًء 
بلعض  اللكمة  بإعطاء  وذلك  هلا؛  تعلمه  إبّان  للعربية  انلاطق  غري  املتعلِّم  وجه 
الطلبة ممن خاضوا جتربة تعلّم العربية من خالل حوار واستقصاء نقدّي، يدور 
رحاه حول مدى فاعلّية ما تلَّقوه من دروس يف سنني الليسانس، حبيث تتاح هلم 
فرصة تقييم مسارهم ادلرايّس اجلاميّع، وما اعتوره من مصاعب وعقبات كأداء 

اعرتضت طريقهم، وحالت دون بلوغ أقىص ما اكنوا يرجونه من أفق انتظار. 

ثّم سنعمد إىل الوقوف عند شهاداتهم فنليق انلظر يف مضامينها، ونرتب 
الصعوبات، ونرصد انلقائص يف طرائق اتّلعليم واسرتاتيجيته املتبََّعة، وذلك من 
ضعف  مواطن  من  الليسانس  يف  اتلكوين  مرحلة  به  تتّسم  ما  تشخيص  أجل 
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وخلل، وفق نظرة الطلبة، وتطلعاتهم املرشوعة، وسنعّرج بعد ذاك ىلع ما خيّول 
حتسني حال اتّلعليم مستقبال بغية االنتهاء إىل انلجاعة اتّلعليمّية املطلوبة أو 

ىلع األقل مقاربتها يف السياق الفرنيس.

اللكمات املفتاحية: 
اتلجربة، تكوين جاميع، العربية للناطقني بغريها، تقييم، صعوبات.    
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تعليمية قواعد العربي�ة للناطقني بغريها 
واكتساب  املهارات اللغوية يف ضوء املقاربة التداولية

د. عائشة عبزية
جامعة عمار ثلييج باألغواط – اجلزائر 

امللخص

لقد قدمت ادلراسات اللسانية احلديثة بكل فروعها وختصصاتها الكثري 
ابلالغ  األثر  هلا  واكن  واتلعلييم،  العليم  املستويني  ىلع  اللغوية  اإلجنازات  من 
يف حل الكثري من املشالك املتعلقة باللغة عموما، ولعل أهم ما يمكن رصده 
عمليا هو ما قدمته ىلع الصعيد اتلعلييم للغات، ونظرا لألهمية اليت تكتسيها 
تعليمية اللغات باعتبارها املدخل تلعلم املعارف اإلنسانية ولك ما يتعلق بها من 
جهة، وما تطرحه تعليمية اللغة من صعوبات ومشالك من جهة أخرى، توجهت 
عن  للبحث  املشكالت  هذه  تلتبع  اجلهود  تكثيف  إىل  ابلاحثني  اهتمامات 

حلول هلا.

ما  للك  املالئمة  امليادين  أكرث  اللساين  ابلحث  أن يكون  الطبييع  ومن 
يتعلق بدراسة اللغة، فقد قدمت اللسانيات مناهج لغوية متنوعة تلعليم اللغات 
من  بها  يتعلق  وما  اكتسابها  وابلحث يف طرق  بغريها  وانلاطقني  بها  للناطقني 
صعوبات وابلحث عن حلول هلا، للك ارتأيت ابلحث يف ما قدمته اللسانيات 
اتلداويلة وما يمكن أن تقدمه تلعليمية اللغة أو اللغات باعتبارها منهجا فرض 
نفسه وأثبت جناحه يف قراءة انلصوص األدبية وحتليل اخلطابات اتلواصلية، كما 
أنها قد أحدثت األثر األكرب يف اتلعليمية سواء تعلق األمر بتعليمية اللغة األم أو 
اللغات األجنبية، وذلك ألن اتلداويلة منهج يقوم ىلع ثنائية مهمة جدا يف تعليم 

اللغة ويه ثنائية االستعمال واتلواصل.

وإجناح العملية اتلعليمية باكتساب املعارف اللغوية وغري اللغوية يعتمد 
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واملتعلم  )املعلم  األساسية  عنارصه  أن  باعتبار  العنرصين،  هذين  ىلع  أساسا 
ومادة اتلعلم( حتتاج يف تأدية وظائفها ىلع اتلواصل بني أطرافها، فاملعلم )مليق( 
واملتعلم )متليق( واملادة اللغوية مضمون اتلعلم، وقد تتغري العالقة فيصبح املليق 
تعبري  أو حترير  املتعلم يف حالة إجابة عن سؤال  إذا اكن  متلقيا واملتليق ملقيا 

شفوي أو كتايب.

وهكذا يمكننا رصد هذه العالقة يف ضوء املقاربة اتلداويلة اليت تبحث يف 
حتليل اخلطاب وفق ثنائية املليق واملتليق ضمن نظرة تكاملية تأسست انطالقا 
االستعمال،  اللغة يف  تعىن خبصائص  اليت  اتلداويلة  اللسانيات  اسرتاتيجية  من 
اتلعليمية، خصوصا ىلع  العملية  العالقة بني عنارص  تفعيل  وهو ما حنتاجه يف 
مستوى القواعد اليت تمثل نظام اللغة الرتكييب الي حيفظ هلا الوضع واتلفاهم 
 – القراءة   – الكالم   – )االستماع  األربع:  املهارات  اكتساب  حتقيق  يف  وأيضا 
الكتابة( اليت تعد الغاية األساسية من تعلم أي لغة من اللغات، سواء اكنت اللغة 

األم أم لغة أجنبية، وذلك ضمن مستويني لغويني:

باكتساب  السماع  مهارة  ضمن  وذلك  املنطوق:  املستوى  اكتساب    -
املتعلم القدرة ىلع سماع اللغة واتلعرف ىلع إطارها الصويت اخلاص بها، ومهارة 
الكالم كمرحلة الحقة للسماع واغيتها تمكن املتعلم من احلديث بهذه اللغة 

بطريقة سليمة حتقق هل القدرة ىلع اتلعبري عن مقاصده.

 - اكتساب املستوى املكتوب: تمثل املرحلة اثلانية لالكتساب وتتضمن 
مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
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دوافع التقعيد النحوي 
اطقني بغري العربي�ة في زمن االحتجاج  وعالقته بالنَّ

د. عبد هللا عبد القادر الطويل
أستاذ مشارك بكلية اللغات األجنبي�ة جبامعة جني يج – تايوان

امللخص:

هل وِضع انلَّحو العريبُّ للنَّاطقني بالعربية أو للنَّاطقني بغريها؟

مع  ؤال  السُّ هذا  وربما ظهر  ابلاحثني،  من  واحد  يراود غري  ؤال  السُّ هذا 
ـ  اهلل  رمحه  ـ  جّن  ابن  ولعل  وجزية،  بفرتة  بعده  أو  نفسه  العريب  انلَّحو  ظهور 

ح بذلك. ل من رصَّ بنظرته اثلَّاقبة وفهمه العميق وعلمه الغزير أوَّ

عالوة  ووحدانًا  زرافات  اإلسالم  يف  انلَّاس  دخول  أنَّ  إىل  اإلشارة  جتدر 
الكريم، وتعايلم  القرآن  الرَّغبة يف فهم  الفتح اإلساليمِّ زادت  ِّساع رقعة  ات ىلع 
اإلسالم، وهذا اعمل رئيس يف إقبال انلَّاس من انلَّاطقني بغري العربيَّة ىلع تعلُّم 

عائر والعبادات ىلع الوجه األكمل.  العربيَّة، حىتَّ يقوموا بالشَّ

يقول اثلَّعاليب: »َمن أحبَّ اهلل تعاىل أحبَّ رسوهل حممًدا ومن أحبَّ الرَّسول 
العريبَّ أحبَّ العرب، ومن أحبَّ العرب أحبَّ العربيَّة الَّيت نزل بها  أفضل الُكتُب 
ىلع أفضل الَعَرب والَعجم، وَمن أحبَّ العربيَّة ُعن بها وثابر عليها، ورصف همته 
إيلها، وَمن هداه اهلل لإلسالم ورشح صدره لإليمان وآتاه حسن رسيرة اعتقد 
أن حممًدا  خري الرُّسل، واإلسالَم خري امللل، والعرب خري األمم، والعربّيَة خري 
ومفتاح  العلم  أداة  يه  إذ  يانة،  ادلِّ من  مها  تفهُّ ىلع  واإلقبال  واأللسنة،  اللُّغات 

ين وسبب إصالح املعاش واملعاد)1(« . ه يف ادلِّ اتلَّفقُّ

ي جاءنا عن اثلَّعاليب يبني نلا بصورة جليَّة ال يشوبها شكٌّ 
َّ

هذا انلَّص ال

ا وآَخرين، اهليئة العامة  )1( اثلعاليب، أبو منصور، »فقه اللُّغة ورس العربية، ص21 حتقيق مصطىف السقَّ
لقصور اثلقافة، القاهرة، 2008. 
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إىل  العربيَّة  بغري  انلَّاطقني  تدفع  دينيَّة  تللبية حاجة  إنَّما اكن  العربيَّة  تعلُّم  أنَّ 
اإلقبال عليها وتعلُّمها، غري أنَّه يف نهاية هذا اخلرب يلوِّح إىل دافع آخر وهو دافع 

احلاجة اتلَّواصليَّة وقد عربَّ عنه بـ)املعاش(.

ينيَّة ليست دافًعا وحيًدا فريًدا  ومهما يكن من أمر فإنَّ تلبية احلاجة ادلِّ
إنَّ دافًعا آخر يفرض ىلع ابلحث نفسه أال وهو  العربيَّة، بل  اللُّغة  يف اكتساب 
تلبية احلاجة االجتماعيَّة، فغري واحد من العجم ممن انضووا حتت راية اإلسالم، 
ولة اإلسالميَّة القويَّة  يسىع إىل أن تكون هل حظوة أو موطئ قدم يف مناصب ادلَّ
املنترصة، ال سيما وقد اعينوا اخللفاء واألمراء جُيزلون العطاء ملن جييدون أفانني 
ولة، حىتَّ إنَّ الرَّجل يلدفع  ونهم مناصب يف ادلَّ

ِّ
الكالم شعًرا أو نرًثا، وربما يقدل

بابنه إىل تعلُّمها رجاء أن جين ثمرة أو حُيرز جاًها.

العربيَّة  تلعليم  األوىل  اللَّحظات  منذ  علماؤنا  انربى  الواقع  هذا  وأمام 
انفلتت  ين 

َّ
ال العرب  أو  املستعربني،  أو  اجلدد،  املسلمني  من  بغريها  للنَّاطقني 

العلماء  وبذل  باألاعجم،  االختالط  نتيجة  األصيلة؛  العربيَّة  سليقتهم  منهم 
قصارى اجلهد يف تيسريها هلم كنظم املنظومات اتلَّعليميَّة انلَّحويَّة وغريها من 

اه اتلَّيسري.
ِّ

املؤلَّفات الَّيت نأت بنفسها عن اتلَّعقيد وسارت باجت
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املفعول فيه دراسة تقابلية بني العربي�ة والرتكية 
سلسلة اللسان أنموذًجا

محمد هالل ناشد
ماجستري يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها - سوريا.

تضبط  معادلة  إىل  للوصول  اللغات  تعليم  جمال  يف  املتخصصون  سىع 
األخرية  السنوات  يف  وخاّصًة  جهد،  وأقل  طريقة  بأفضل  األخرى  اللغات  تعلم 
اليت أفرزت تطوراً تقنياً هائاًل يف اعلم االتصاالت ألىق بظالهل ىلع حياتنا وغرّي 

أنماطها.

 كبرًيا ىلع تعلم اللغة العربية 
ً

وقد شهدت تركية يف السنوات األخرية إقباال
والسياحية،  اثلقافية،  انلوايح  واألتراك من  العرب  اتلقارب بني  نتيجة الزدياد 
تركية،  إىل  العربية  اللغة  معليم  من  كثري  انتقال  إىل  باإلضافة  واالقتصادية 

ومزاوتلهم لعملهم يف تعليم العربية لألتراك.

تناولت هذه الورقة موضوع تعليم املفعول فيه دلاريس اللغة العربية من 
األتراك، وبيّنت طريقة تدريس املفعول فيه يف: »سلسلة اللسان« املوجهة تلعليم 

العربية للناطقني بغريها.

العربية  فيه يف  للمفعول  انلحوية  القواعد  الورقة ىلع عرض  قامت  وقد 
والرتكية، ثّم أوجه التشابه واالختالف بني اللغتني فيه، ثّم طريقة عرض: »سلسلة 
اللسان« للمفعول فيه، بعد ذلك تعرضت الورقة لإلجيابيات والسلبيات املوجودة 
ادلراسون  هلا  يتعرض  اليت  واألخطاء  فيه،  باملفعول  املتعلقة  اللسان  يف سلسلة 
أثناء إنتاجهم للمفعول فيه، ثم اختتمت الورقة بتقديم مقرتحات تتعلق بتدريس 

املفعول فيه، وكيفية بناء تدريبات تساعد ادلارس ىلع اتلوظيف الصحيح هل. 

وقد تمثلت مشلكة ادلراسة يف تشتت ادلارس بسبب تشابه املفعول فيه 
مع املفاعيل واملنصوبات األخرى يف احلركة اإلعرابية، واالختالف بني العربية 
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والرتكية يف طريقة صياغة املفعول فيه وموقعه من اجلملة.

للك هدفت ادلراسة إىل تسهيل فهم موضوع املفعول فيه دلاريس العربية 
من خالل مقارنته بما يقابله يف الرتكية، ورفع كفاءة ادلارسني ىلع اتلميزي بينهما، 

وإزالة اللبس والتشابه دليهم.

وقد نبعت أهمية ادلراسة من سعيها إىل تمكني ادلارسني من اتلوظيف 
عن  انلاجتة  ادلارسني  دلى  اللبس  أسباب  واستكشاف  فيه،  للمفعول  السليم 

مقارنتهم اللغة العربية بلغتهم األم.

من  نتائج  عدة  إىل  وتوصلت  اتلحلييل،  الوصيف  املنهج  ادلراسة  اتبعت 
أهمها: وجود فرق بني العربية والرتكية يف مفهوم الظرف فهو أوسع يف الرتكية.

املصطلحات  بمعاين  العربية  داريس  تعريف  برضورة  ادلراسة  وُخِتَمت 
انلحوية، إذ يساعدهم ذلك يف الفهم واتلوظيف الصحيح للقاعدة، والفصل بني 
بنود القاعدة الواحدة يف الرشح واتلدريبات، مع عدم إهمال اتلدريبات انلهائية 

الشاملة ألنواع املنصوبات.
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الروابط النصية يف اخلطاب املنطوق 
عند الناطقني بالعربي�ة من غري أبن�ائها 

مشكالت ومقرتحات : دراسة يف عين�ة تطبيقية

د. ريجان عبي�دات        أ. د. محمد القضاة
        جامعة الريموك                         اجلامعة االردني�ة

امللخص

ينطلق هذا ابلحث من فكرة أساسية مفادها أن اتلواصل بني املتلّقني هو 
، من هنا حياول رصد املشكالت اليت تعيق حتقيق انلص تلواصليته  تواصل نَّصّ
فيه،  الضعف  جوانب  رصد  بهدف  أبنائها،  غري  من  بالعربية  انلاطقني  عند 
انلاطقني  لغري  العربية  تعليم  مناهج  تركزي  يف  تسهم  مقرتحات  تقديم  وحماولة 
تركز ىلع  املناهج  هذه  هل يف  أبواب خاصة  وإفراد  انلَّص،  اجلانب  بالعربية ىلع 
جوانب االتساق واالنسجام انلَّصيني، يعتمد ابلحث ىلع منهج وصيف من خالل 
اتلوقف عند عينة تطبيقية يُستخلص من خالهلا أبرز الروابط انلصية، وحيلل 
طرق توظيفها يف اخلطاب املنطوق، يلتوّصل إىل أهميتها يف حتقيق الكفاءة انلصية 

اتلواصلية.
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جهود تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها 
يف العصر احلديث: مقاربة تاريخية

د سمري  عمر كامل
أستاذ مساعد الدراسات اللغوية واألدبي�ة - مصر

الطابلني  أنظار  لفت  قد  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  أن  شك  ال 
تؤسس  العربية  اجلامعات  فانربت  بشلك ملحوظ،  األخرية  الفرتة  وادلارسني يف 
برامج خاصة هلذا املجال، وأصبحت تلك السوق راجئة وحاول املتخصصون سد 
الفجوة القائمة بني قلة املعروض وكرثة الطلب، السيما بعد ازدياد أهمية اللغة 
العربية يف اآلونة األخرية وكرثة احلاجة تلعلمها من غري أهلها خصوصا ألغراض 

دينية. 

وبرامج  خاصة  مناهج  عن  املجال  يف  املتخصصني  جهود  أثمرت  وقد 
تأهيلية للمعلمني مما عزز املجال ودفع فيه بدماء جديدة. ووسط لك هذا اخلضم 
أبنائها  لغري  العربية  تعليم  لواقع  تأمل ووصف  فرصة  تتيح  وقفة  من  اكن البد 
يف  تطمح  حيث  ذلك،  ابلحثية  املقاربة  تلك  هدف  فاكن  احلديث  العرص  يف 
الوقت نفسه تلقييم اجلهود املبذولة ىلع صعيد املؤسسات واألفراد لتشلك الويع 
اتلارييخ ملسرية تعليم العربية للناطقني بغريها يف إطار شمويل من خالل املصادر 

املتاحة يف حلظة تارخيية حمددة.

اللكمات املفتاحية:
جهود املتخصصني، تعليم العربية للناطقني بغريها، العرص احلديث، املؤسسات، األفراد
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تدريس العلوم الشرعية لغري الناطقني بها 
طرائق واسرتاتيجيات

الباحثة: يمين�ة عبدايل
باحثة شريعة - اجلزائر

امللخص:

لعل اإلقبال املشهود ىلع تعلم اللغة العربية عرب العالم لغري انلاطقني بها 
يعدد من أهداف وأغراض تعلمها وتعليمها غري أن أقوى دافع للك هو تعلم لغة 

القرآن الكريم والرغبة يف دراسة ادلين اإلساليم.

بادلين اإلساليم عزز ذلك اإلقبال وجعله دافعا  العربية  اللغة  فارتباط   
رئيسيا لكثري من املسلمني غري العرب حىت يؤدوا عباداتهم ويتدارسوا كتاب اهلل 
والسنة انلبوية املطهرة فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فتعلم العربية واجب 

للوصول إىل الواجب األكرب أال وهو فهم ادلين اإلساليم وتطبيقه.

تلعليم  اخلاصة  األغراض  من  وتدريسها  الرشعية  العلوم  تعلم  فإن  لا   
اللغة العربية وألنه البد من دراستها عرب املستويات املتنوعة رشط أسايس اكن 

البد من االهتمام بها.

تدريس  أهداف  ىلع  الضوء  تسليط  هو  ادلراسة  هذه  هدف  فإن  وعليه 
العلوم الرشعية مع اتلعريج إىل طرق تدريسها واتلطرق إىل أهم الصعوبات اليت 
تقدم  أن  حتاول  ادلراسة  أن  كما  حتصيلها،  أمام  عقبة  وتقف  ادلارسني  تواجه 

بعض املقرتحات واحللول اليت يمكن من خالهلا جتاوز هذه العقبات.

اللكمات املفتاحية: 
العلوم الرشعية، طرائق اتلدريس، اللغة العربية للناطقني بغريها، تعليم العربية 



27

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

األسلوب من صعوبات تعلم اللغة العربي�ة
  لغري الناطقني بها واحللول

أ.د.أحمد محمد املومين
جامعة عمان العربي�ة - األردن

 
امللخص 

رشف اخلالق اللغة العربية بأن جعلها لغة القرآن قال تعاىل: )إنا أنزنلاه 
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون( »سورة يوسف 2« فارتفعت ماكنة اللغة العربية 

بني اللغات وحفظت، وال تزال ىلع الرغم من أنها من أقدم اللغات حارضة 
بمفرداتها وفصاحتها ومرونتها وقابليتها للتطور واستيعاب لك جديد.

إن تعلم اللغة العربية هل أهمية كبرية وخاصة عند املسلمني لوجوب إتقان 
عباداتهم، وفهم معاين القرآن الكريم واحلديث انلبوي، وتلحافظ األمة العربية 

ىلع ماكنتها بني األمم.

إن الصعوبات اليت تواجه اتلعلم للغة العربية تعود إما إىل املعلم نفسه أو 
إىل املتليق-الطالب- أو إىل املنهاج الي يدرس، أو إىل الطريقة اليت تدرس بها 

اللغة العربية، وهو جمال حبثنا يف هذا ابلحث.

 ويتعلق أمر هذه الصعوبة يف االسلوب بمالحظة الفروقات الفردية بني 
اقرانه بما يتعلق بمرااعت املستوى  الواحد مع  املتعلمني سواء اكنت للشخص 
مع  للتعلم،  الفرد  استعداد  مدى  يلظهر  واالقتصادي،  والصيح  االجتمايع 
باالعتبار  واألخذ  تفوقه،  وجوانب  وحركيا،  عقليا  الشخصية  الفروق  مرااعت 
الفوارق  مالحظة  وكذلك  والقدرات،  واملهارات  والنشاطات  املهن  يف  الفوارق 
جمتمع  يف  االشخاص  بني  أو  انىث-  أو  اجلنس-ذكرا  تلغري  تبعا  املجمواعت  بني 

وجمتمع أخر بما يتعلق بنمط احلياة، وما للك من أثر يف اتلحصيل العليم.

ومن الصعوبات يف االسلوب تلعلم اللغة العربية لغري انلاطقني بها االعتماد 
اللك ىلع الرتمجة، خاصة بعد اتلقدم اتلقن يف وسائل اتلواصل االجتماعية، وهذا 
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يضعف ملكة احلوار وخمزون املفردات اليت حيتاجها الشخص املتعلم، وإن اكن 
ال بد فتتخذ الرتمجة كوسيلة مساعدة فقط.

 ومن الصعوبات يف االسلوب االعتماد ىلع اتللقني اجلامد فقط، واتللقني 
هو تليق املعلومات اخلارجية واالحتفاظ بها يف داخل ادلماغ، بدون العمل ىلع 
غربلتها سواء للتحقق من صحتها أو تطويرها، وبهذا املعىن يعترب اتللقني صعوبة 
يف اتلعلم، وخاصة عند من ذهب من املقدلين للغرب واملبهورين بعلوم الغرب 
األعىم  اتلقليد  ملجرد  تمحيص  دون  يشء  لك  عنهم  يأخذون  الين  وتقدمه، 
اتللقني  مفهوم  وبني  اجلامد  اتللقني  بني  يمزيوا  أن  بهؤالء  األجدر  واكن  فقط، 

عند العلماء من األجداد.

 حيث بني العلماء املسلمون أهمية اتللقني يف اتلعلم ومراحله واحلاجة 
إيله وادلرجات اليت ينبيغ أن يتبعها املعلم، فيقول ىلع سبيل املثال العالمة ابن 
خدلون يف كتابه املقدمة: تلقني العلوم إنما يكون مفيدا إذا اكن ىلع اتلدرج 
يه  الفن،  يف  باب  لك  من  املسائل  الطالب-  ىلع  عليه-أي  فيلىق  فشيئا،  شيئا 

أصول ذلك-ابلاب- القسم من املنهاج. 

عقله،  قدرة  ذلك  يف  ويرايع  اإلمجال،  سبيل  ىلع  رشحها  يف  هل  ويقرب 
واستعداده لقبول ما يورد عليه، حىت ينتيه اىل أخر الفن، وحتصيل مسائله.

ثم يرجع فيه اىل الفن-اي املوضوع- ثانية فريفعه باتللقني عن ذلك الرتبة 
إىل أىلع منها، ويستويف الرشح وابليان، وخيرج من اإلمجال، ويذكر هل ماهناك من 

اخلالف ووجهه، إىل ينتيه اىل أحر الفن فتجود ملكته.

ثم يرجع وقد شدا-أي ليشتدَّ فهم الطالب لقواعد املوضوع-، فال يرتك 
املوضوع،  مغلق  هل  وفتح  أبانه،  إال  مبهما  وال  أوضحه  إال  متعلقا  وال  عويصا 

فيخلص من الفن-املوضوع- وقد استوىل ىلع ملكته- اي أتقنه-.

وكذلك بني العلماء املسلمون مثل ذلك مثل: أبو حامد الغزايل يف كتابه 
إحياء علوم ادلين وغريه مما ذكرناه يف ابلحث.

األلفاظ  يف  اتلكرار  اتلعلم،  يف  االسلوب  صعوبة  معاجلة  طرق  ومن 
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واجلمل، كما اكن يفعل انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم –ما هو مذكور ىلع سبيل 
االستدالل يف طيات ابلحث، ملا للك من بيان أهمية املوضوع الي سيقال، أو 
الرتكزي ىلع جلب انتباه السامع، أو ملالحظة الفوارق دلى السامعني للتأكد من 

فهم املوضوع.

ومن احللول لصعوبة اسلوب اتلعلم احلوار ابلناء املبن ىلع قواعد املراجعة 
وآدابها ملا فيه من إثارة حفيظة املتليق حلثه ىلع اتلفكري واالبداع يف املحاورة 

وفيه فائدة كبرية. 
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تعليم العربي�ة للناطقني بغريها
 املناهج والوسائل يف ظّل العوملة

د. الّزالل علي محّمد علي
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية - السودان

ملخص ادّلراسة:

 وجدت حتّديات عديدة تواجه تدريس بعض علوم اللغة العربية أصواتاً 
 ذلك دلى املتعلّم صعوبة فهم قواعد 

ّ
ورصفاً وحنواً وداللة يف عرصنا احلارض؛ فودل

اللغة العربية وتطبيقها.

وقد تأثرت املناهج ادّلراسية بظهور املستحدثات اتلكنولوجية، فشمل هذا 
اتلأثري أهداف املناهج، وحمتواها، وأنشطتها، وطرق عرضها وتقديمها، وأسايلب 
تقويمها. لا البد من إاعدة انلظر يف تقديم مناهج اللغة العربية بصورة تواكب 

روح العرص ومستجداته للناطقني بها وللناطقني بغريها.

تقّدم  اليت  املناهج  واقع  ىلع  الوقوف  حناول  ابلحثّية  الورقة  هذه  ويف 
العوملة؛ فالعرص اآلن ليس هو عرص  املتاحة يف ظّل  للناطقني بغريها والوسائل 
الكتاب اتلقليدي فقط، ولكنه أيضا عرص استخدام الكتاب اإللكرتوين تصويراً 
وقراءة ًومراجعة ًوحفظاً. وللكتاب اإللكرتوين تأثريات ىلع الكتاب الوريق وهو 
أمر ال يمكن إنكاره، لكّن الكتاب الوريق سيبىق هل وجوده وأهميته وماكنته 
املعرفة   يف حتقيق 

ً
منهما مشرتاك اهلدف  ويبىق  واملعرفة،  العلم  نقل  يف  اثلقافية 

للعطب،  عرضة  اإللكرتونية  األجهزة  وأّن  خاّصة  للقارئ،  واتلوصيل  والعلم 
لعمليات  املقاومة من جانب ابلعض  إىل جانب  ما عليها من معلومات،  وحمو 
اتلحّول حنو استخدام الكتاب اإللكرتوين آلّن االستخدام الفّعال يتطلّب تدريباً 

للمستفيد.

وقد ظهر الكتاب اإللكرتوين يف اثلمانينيات من القرن املايض بالزتامن مع 
غزو احلواسيب وقدرتها الفائقة يف ختزين انلصوص العمالقة اليت تتيح للجهاز 
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الواحد احتواء آالف العناوين وإماكنية نقلها ىلع اسطوانات مدجمة تلصل إىل 
ماليني القّراء يف خمتلف أرجاء العالم عرب شبكة املعلومات ادلويلة )االنرتنت( 
أحد  بوصفها  العربية  لنرش علوم  السيع  أقّل وقت ممكن، وعليه البّد من  يف 
بإدخال  وذلك  احلضاري  باإلرث  اللغة  والرتباط  األساسّية،  الُهوّية  مكّونات 
مع  بغريها  انلاطقني  أوساط  يف  االنتشار  مما يكسبه  العريب  للمحتوى  الّرقمنة 

املواكبة لروح العرص.

مشلكة ادّلراسة:

املناهج  تطوير  يف  املعريف  االنفتاح  ظّل  يف  املبذولة  اجلهود  ىلع  الوقوف 
والوسائل اتلعليمّية، يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اكّفة املستويات 
اتلعليمّية لّك حسب احتياجه، وحسب األهداف وادلوافع تلعلّم اللغة العربية 

من فئات ادّلارسني.

أسئلة ادلراسة:

مايه اجلهود املبذولة يف جمال أهداف ختطيط املناهج ادّلراسية؟ 	 

مايه اجلهود املبذولة يف تطوير طرق تدريس املهارات األربع 	 
للغة العربية )حمادثة، واستماع، وقراءة، وكتابة(، وفقاً للّك مرحلة؟ 

للتطّور 	  وفقا  الوسائل  تطوير  يف  املبذولة  اجلهود  مايه 
اتلكنولويج؟

وما يه اتلحديات اليت تواجه تطوير املناهج والوسائل واحللول 	 
املقرتحة؟

أهداف ادّلراسة:

	 يف والوسائل  املناهج  تطوير  جمال  يف  تمت  اليت  اجلهود  معرفة 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ومعرفة تأثري اتلعليم اإللكرتوين 

ىلع ذلك.

	 املناهج تطوير  تواجه  اليت  واملعّوقات  اتلحّديات  ىلع  الوقوف 
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والوسائل للمحتوى العريب يف ظّل االنفتاح املعريف.

اللغة  تعليم  أساسيات  العصييل،  العزيز  لعبد  كتاب  السابقة:  ادّلراسات 
منها مقال لدلكتور  للموضوع  تمتُّ بصلة  العربية، مقاالت متنوعة يف جوانب 
للناطقني  العربية وطرائق تدريسها  اللغة  أبو عمشة، حول مناهج  خادل حسني 

بغريها، ثّم مفهوم الوسائل اتلعليمّية ملحمد مروان وغريها.

منهج ادّلراسة: تعتمد ادّلراسة ىلع املنهج الوصيف اتلحلييل. 
خطة ابلحث:

العاملّية  املعايري  وفق  املناهج  ختطيط  أهمّية  عن  تمهيد  وبها  املقدمة: 
املعتمدة، وتطوير الوسائل وأهمية ذلك يف نرش اللغة العربية يف عرص العوملة.

تقسيم ابلحث: 

الفصل األول: املستوى االبتدايئ	 

الفصل اثلاين: املستوى املتوسط	 

الفصل اثلالث: املستوى املتقّدم	 

الفصل الرابع: املستوى املتفّوق واملستوى املتمزّي	 

الفصل اخلامس: ما يه اتلحّديات اليت تواجه تطوير املناهج 	 
والوسائل يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

ثّم خاتمة ابلحث واتلوصيات، وقائمة املصادر واملراجع.
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اسرتاتيجية التكامل املهاري حلل مشكالت تعليم القواعد 
يف ضوء االحتي�اجات والعقبات واملهارات

د. عبد اجلواد حردان
أستاذ مساعد يف كلية اإللهيات جبامعة سوتيج إمام

ورئيس قسم الرتبي�ة يف أكاديمية مكة املكرمة - سوريا

فهو  االحتجاج،  عرص  يف  العرب  كالم  هو  وَمِعينَها  القواعد  مورد  إنَّ 
القواعد  استنباط  يف  األصل  أن  إىل  ذلك  ومردُّ  لشتاته؛  اجلامع  ويه  مصدرها 

وتقنينها هو االستقراء واملالحظة.

هذا؛ ومن أهمِّ أهدافها أن تكون عمدًة للمبتدئ أو األعجيم يف إكسابه 
ملكة الفهم ومهارة اإلنشاء، وُمعينًة هل يف سرب ادلالالت وصناعة الرتاكيب وبناء 
انلَّظم، فيه إًذا وسيلة ال اغية وفرع ال أصل وخادم ال خمدوم، فمن قلب األمر 
فقد أتاه من غري بابه، وقد دلت ادلراسات ىلع أنه سلوك عقيم لم يُنِتج وشهدتن 
ادلالئل بأن اعقبته لم تكن حممودة، وإذا لم حتمد عقباه لم يكن يف خمرجاته 
ل عليه العجم للبناء عليه يف تكوين امللكة وامتالك املهارات اللسانية  ما يؤمِّ

األم.

ومردُّ املشلكة يف تعليم القواعد للناطقني بغري العربية إىل الكمية أو الكيفية 
أو االتصال، ويندرج فيهما اتلنظيم واتلوقيت والصبغة العلمية ال اتلعليمية، وال 
ينفك عن ذلك حبال من األحوال االختيار العشوايئ بلعِض القواعد دون غريها؛ 
دة يستند إيله بناء املحتوى وسائر عنارص منهج  فباَت لِزاًما وضع آيلة علمية حمدَّ
اعتماد  إىل  والكيف  للكم  تقديرها  ادلراسة يف  القواعد، وقد اجتهت  تدريس 
املتغريات اثلالثة اآلتية: احتياجات الطالب من تعلم القواعد، والعقبات اليت 
حتول دون تعلمهم هلا، والعالقة بني القواعد وإكساب املتعلم مهارات القراءة 

والكتابة واملحادثة واالستماع فهًما واستجابة.

األول  املتغري  وبربط  ادلراسة،  مشلكة  معالم  برزت  سبق  ما  هدي  وىلع 
باثلالث يمكن إجيازها بما ييل:
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ما القواعد اليت حيتاج الطالب إىل دراستها يلتعلم املهارات األربع؟. 1
ما العقبات اليت حتول دون تعلم الطالب للقواعد؟. 2
ما االسرتاتيجية اليت تعني ىلع حل مشلكة تعليم القواعد انتهاًء وتسهم . 3

يف منع وقوعها ابتداًء؟

وأخرى  للطالب  موجهة  استبانات  أهمها  عدة؛  أدوات  ادلراسة  وهلذه 
القواعد  تعليم  كتب  حمتوى  بني  واملقارنة  اتلحليل  عن  ناهيك  للمدرسني، 

وسالسل تعليم املهارات األربع.

لكمات مفتاحية: 

اسرتاتيجية اتلاكمل املهاري، تعليم القواعد، املهارات األربع، مشكالت تعليم انلحو، مشلكة 

تدريس الرصف، مشلكة تعليم ابلالغة.
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طرق تعليم اللغة العربي�ة لغري الناطقني بها

د. نوال طه عبد البايق
جامعة امللك خالد - السودان

    اللغة العربية من أكرث اللغات انتشاراً بني لغات العالم، ولقد استمدت 
أهميتها من ادلين اإلساليم فيه لغة القرآن الكريم، ولغة املسلمني يف عباداتهم، 
العربية، ونظراً هلذه األهمية  اللغة  ولقد زاد توسع ادلولة اإلسالمية من أهمية 
فقد اعتمدتها األمم املتحدة لغة أساسية من اللغات املعتمدة دليها، والقت قبواًل 

ورغبة كبرية يف تعلمها من غري انلاطقني بها.

   إن طريقة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف العصور األوىل ختتلف 
عن الطرق اليت يتحدث عنها املتخصصون يف عرصنا احلارض، حيث اكن تعلمها 
يف تلك العصور أساسه الرغبة يف املشاركة يف بناء ادلولة اإلسالمية اليت اكنت 
طرق  عن  ابلحث  إىل  املتعلمون  حيتاج  لم  للك  آنذاك،  العالم  معظم  حتكم 

تليسري تعلمهم هلا كإعداد اخلطط واملناهج واملقررات وتأيلف الكتب وحنوها.

   أما تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ايلوم فمستمد من أساسيات 
ادلراسات  نتائج  من  املنبثقة  والطرق  تدريسها،  وطرق  األجنبية  اللغات  تعليم 
املايض  القرن  من  األول  انلصف  يف  معاملها  ظهرت  اليت  وانلفسية  اللغوية 

وتبلورت بشلك جيل يف نصفه اثلاين.

لقد تطور تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وافتتح العديد من املراكز 
واملعاهد وبعض األقسام باجلامعات، تلعليمها داخل وخارج ابلالد العربية، وقام 
لقد  املجال.  هذا  املتخصصني يف  من  واألقسام عدد  واملعاهد  املراكز  ىلع هذه 
طبيعة  حول  اآلراء  الختالف  وذلك  األجنبية  اللغات  تدريس  طرائق  تعددت 

اللغة ودور املعلمني واملتعلمني ومقررات اتلعليم. 

ولقد استعرضنا يف هذا ابلحث أهم طرائق تدريس اللغات األجنبية اليت 
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بغريها يلعرف خصائصها  للناطقني  العربية  اللغة  معلم  عليها  يطلع  أن  ينبيغ 
وممزياتها وعيوبها يلختار منها ما يناسب تعليم اللغة العربية.
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فعالية أسلوب األسئلة الصفية ومعايري صياغتها
وفق املستويات اللغوية يف تعليم العربي�ة للناطقني بغريها

الرباء إبراهيم املقداد
سوريا

إن األسلوب اتلقليدي يف اتلعليم جعل الطالب متلقياً سلبياً العتماده ىلع 
املعلمني ىلع استخدام طريقة  تواتر  اإللقاء واملحارضة واألمر وانليه، وبسبب 
املوقف  يف  أثر سليب ومجود  من  وما للك  الطلبة،  تعليم  تاريخ  اتللقني خالل 
اتلعليم  يف  إبداعية  أسايلب  عن  الرتبويني  قبل  من  ابلحث  بدأ  فقد  الصيف؛ 
تكون أكرث حيوية وأفضل فاعلية بني املدرس والطالب، ومن هذه األسايلب 
اليت تضمن إرشاك الطلبة يف لك مناسبة صفية وتزيد من تفاعلهم )عبد احلميد، 

1989(؛ جاء أسلوب طرح األسئلة كأسلوب من تلك األسايلب الفاعلة.

تطبيق  خالل  من  األسئلة  أسلوب  استخدام  جدوى  ابلاحث  ملس  لقد 
املدخل احلواري يف تدريسه العربية للناطقني بغريها، مما حدا به للبحث املعمق 
حول أسلوب األسئلة وتناوهل بادلراسة تلوجيه استخدامه اتلوجيه الصحيح وفق 

املعايري واألسس احلديثة )أبو عمشة، 2017(.

موضوع  جوانب  اكفة  ىلع  تُعّرفنا  نتائج  إىل  للتوصل  ابلحث  هذا  يسىع 
املخصصة  العاملية  اللغوية  باملعايري  املتعلقة  وعنارصه  الصفية،  األسئلة  أسلوب 
للمستويات اللغوية املختلفة، وتربز هذه املشلكة من خالل اإلجابة عن السؤال 

املهم اتلايل: 

الـصفية ومايه معايري صياغتها وفق  األسـئلة  أسلوب  فعايلة  ما مدى 
املستويات اللغوية؟  

املالحظة  خالل  من  اتلحلييل،  االستقرايئ  الوصيف  املنهج  ابلاحث  اتبع 
املبارشة؛ بهدف اتلعرف ىلع مدى فعايلة أسلوب األسئلة الصفية، ومدى فعايلته 
اللغات  العاملية تلعليم  املعايري  بـبعض  ذلـك  الطلبة، وعالقـة  وفقا ملستويات 
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وكيفية االستفادة من هذه املعايري. 

املستوى  يف  األسئلة  أسلوب  تلدريس  تطبيقياً  نموذجاً 
ُ
أ ابلاحث  َم  صمَّ

املبتدئ، وطبَّق هذا األنموذج يف بيئة تعليمية دراسية، ويف ضوء نتائج ابلحث 
أسلوب  استخدام  رضورة  أبرزها:  من  اكن  ومقرتحات،  توصيات  ابلاحث  قّدم 
دور يف حتفزي  من  هلا  ملا  اللغوية؛  املستويات  وفق  اتلدريس  الصفية يف  األسئلة 

الطالب، ورفع مستوى تركزيهم، وقدرتهم ىلع اتلذكر.
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املشكالت الثقافية يف تعليم اللغة العربي�ة
للناطقني بغريها

أ.د. خالد فهيم
كلية اآلداب جبامعة املنوفية – مصر 

تتناول هذه ادلراسة حتليال وفحصا للمشكالت اثلقافية وأثرها – إجيابيا 
عند الويع بها، وسلبا عند غياب الويع بها – يف تعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها.

ويتأسس اتلحليل هلذه املشكالت اثلقافية ىلع اإليمان حبقيقة العالقة 
نهضت  اليت  العالقة  وىه  واحدة،  لعملة  وجهني  بوصفهما  واللغة  اثلقافة  بني 

بفحصها فرضيات لسانية اكملة يف العرص احلديث.

واثلقافة مصطلح يشري مفهومه إىل لك يشء يف احلياة من املعرفة واملعتقد 
إىل املنتج والسلوك.

الويع  للناطقني بغريها من دون اتكاء ىلع  العربية  واحلقيقة أن تعليم 
للمتعلمني،  بالغة اخلطر  نتائج سلبية  إىل  يؤدي  أن  اثلقافية يوشك  باملشكالت 
اللغة اليت تتحرك حبموالت  –فيما بعد مع نصوص هذه  والسيما عند اتلعامل 
واالجتماعية  ادلينية  اثلقافات  عن  باألساس  مائزة  واجتماعية  ودينية  ثقافية 

للمجتمعات األجنبية.

مستوى  ىلع  اثلقافية  املشكالت  فحص  إىل  سنتوجه  ادلراسة  هذه  ويف 
»املعجم« تعيينا وأثرها يف تعليم اللغة العربية لألجانب.

وسعيا وراء حتقيق هذا الغرض من ابلحث ستتلبث ادلراسة أمام املطالب 
اتلايلة: 

1. اثلقافة واللغة واملعجم : مدخل مفهويم.
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2.  أثر املشكالت اثلقافية إاعدة انلظر يف تصنيف اللغات إىل:

اللغات اإلسالمية واللغات غري اإلسالمية.

العربية  اللغة  تعليم  يف  وأثره  املتنوعة  اثلقافية  املشكالت  حتليل    .3
نلاطقني بغريها ىلع مستوى املعجم.

1/3 حتليل املشكالت ادلينية.

2/3 حتليل املشكالت االجتماعية.

3/3 حتليل املشكالت العلمية/ املعرفية.

بتعليم  وعالقتها  اثلقافية  للمشكالت  ادلراسة  هذه  حتليل  من  ويتضح 
عند  احلقييق  اخلطر  ظهور  املعجم  مستوى  ىلع  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
بسبب  العريب  املعجم  بنية  يف  املستقر  املعريف  انلموذج  بطبيعة  الويع  غياب 
ارتباطه الوثيق باإلسالم وثقافته، وهو ما يفرض رضورة اتلنبه هلا عند اتلعليم 

اللغوي لغري العرب.

اللكمات املفتاحية: 

املشــكالت اثلقافيــة، تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريها، اكتســاب 
اللغــة،  انلمــوذج املعــريف، اإلســالم وتعليــم اللغة.



41

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

اكتساب اللغة بني الّتكوين املعريّف للفهم 
والّتمّثل الّداليّل لإلنت�اج

الّدكتورة ندى مرعشلي
اجلامعة اللبن�انّي�ة- لبن�ان

مقّدمة:

يطّبق متعلّمو اللغة اسرتاتيجّيات متشابهة يف عملّية االكتساب اللغوّي   
حول العالم، فباكتساب اللغة اثلّانية، يستخلص املتعلم معاين جديدة من أخرى 
قديمة، تقتيض اكتساب نظام جديد يساعده يف تصّور املفاهيم اجلديدة من اللغة 
الّشبيهة. وتدور إشاكيّلة هذا ابلحث حول كيفّية فهم املتعلّمني، غري انّلاطقني 
باللغة العربّية تللك اللغة، فأّي نوع من املنطق يستخدمون؟ وكيف يتّم تطوير 

منطقهم مع الّزمن؟ 

خاّصة  لغوّية  ملكة  تكوين  إىل  االكتساب  عملّية  يف  املتعلّم  يسىع   
الّسلوكّيني، مثل )سكيرنوبلومفيدل...( جمّرد اعدة  فامللكة عند  باللغة اجلديدة؛ 
– تكوينّية،  ذاتّية  بياجيه، فيه  أّما عند  واستجابة.  لفظّي  ملثري  تابعة  سلوكّية 
أي تتكّون بسيع ذايّت إىل اكتساب املعارف. فهل االكتساب ذايّت يتّم من خالل 
تفكري وتأّمل املتعلّم؟ أم هو اعدة واستجابة وتعزيز ملثري؟ خاّصًة أّن امللكة حتتاج 
ي يعتمد يف خّطه 

ّ
إىل تكوين تلنمو وتتغّذى من املحيط بوساطة االكتساب ال

وتالئمها،  األشياء،  تماثل  لألفعال، من خالل  ادّلاليّلة  اتلمّثالت  اتّلطّورّي ىلع 
وتوازنها، وتكّيفها.

وتكمن أهمّية اتّلكوين املعريّف للمتعلّم يف مدى قابلّيته ملعرفة املفاهيم   
الِهبات ولكن املكتسبات  األساسّية، والعملّيات املنطقّية، اليّت ال تأخذ صفة 
ضمن سلسلة مراحل تطّورّية متفاعلة مع املحيط. وتويل هذه ادّلراسة دوًرا أساسيًّا 
لالكتساب  جهاًزا  امتالكه  بافرتاض  اللغوّي،  االكتساب  عملّية  يف  للمحيط 
باستخراج  انّلاطقة،  اّلات  خالل  من  تطويرها  يتّم  خاّصة،  داخلّية  بنية  ذي 
أّويّلة  ماّدة  ادّلماغ  داخل  اللغوّي  اتّلمثيل  ويتّم حفظ  الفعل؛  إىل  الاكمنة  قّوتها 
تأخذ شلكها انّلهايّئ بتطبيق انّلاطق لقواعد اللغة بعد حتويلها إىل كالم، نتيجة 
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)االستيعاب( و)اتّلالؤم(، فتتحّول األحداث واملواقف إىل بنيات معرفّية تنتظم 
ي يؤّدي إىل االستقرار اللغوّي وانّلفيّس. 

ّ
وتتكّيف تلأمني اتلوازن ال

إّن اتّلكوين املعريّف، واالنبناء، واتّلعويض يُعيد يف املتعلّم عملّية اتّلعّرف 
إىل أشياء العالم، وُيتيح هل تمّثل دالالته يلدركها، ويزتامن هذا اتّلمثيل مع املعرفة 
الّسابقة اليّت توّفر هل ابليئة املناسبة، وتمّكنه من وضع معلوماته اجلديدة فيها. 
املتعلّم يه  يدركها  اليّت  األلفاظ  إذ  االكتساب،  وظائف  أهّم  من  انّلضج  وُيعّد 

أكرث بكثري من تلك اليّت حيادث بها اآلخرين. 

وليك يفهم املتعلّم الكالم ويعيَه، يعمل ىلع استخدام املدخالت اللغوّية 
اليّت تساعد يف تشكيل نماذج ذهنّية دليه، تمّثل يف ذاكرته العالم اخلاريّج للغة 
 عنده العملّية اتلفسريّية هلذه األحداث، 

ّ
املستهدفة؛ وأثناء عملّية اإلدخال تتودل

واتّلفسري.  املتابعة  لعملّية  استقبايّل  منظور  تشكيل  الّسابقة ىلع  فتعمل خرباته 
ما  مع  خارج  هو  ما  مالءمة  ىلع  يعمل  لغوّي،  تكّيٌف  يتبعه  االستقبال  هذا 
أكرث  فيجعله  املتعلّم،  سلوك  يطرأ ىلع  تغرّيًا   

ّ
ويودل مسبقة،  معرفة  من  يمتلكه 

انسجاًما مع غريه من أفراد املجتمع اللغوّي، وذلك بمصادقتهم، واتّباع تقايلدهم، 
والزتام اعداتهم وأزيائهم املألوفة، ويمّكنه من معرفة الوظائف االجتماعّية للغة، 
وفهم قدر كبري منها، وزيادة قدرته الكالمّية، والفصل لكيًّا بني عملّييّت الفهم 

واإلنتاج. 

اللكمات املفتاحية: 

اكتساب، ملكة لغوية، تمثيل داليّل، مثري، استجابة، استيعاب، تالؤم، توازن تكّيف.
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 التث�اقف يف مناهج تعليم اللغة العربي�ة 
أساليب ومعايري 

د.هني�ة مايدي
أستاذة محاضرة جبامعة األغواط - اجلزائر

    إن دراسة اللغة أي لغة اكنت ال يتوقف ىلع معرفة أنظمتها املعجمية 
والرصفية وانلحوية ، بل يتعدى ذلك إىل معرفة أهم خصائص ثقافة اللغة، وإن 
للناطقني بغريها  ىلع وجه اخلصوص  ينبيغ أن  اللغة األجنبية والعربية  تعليم 
حيتوي  فضال عن إكساب املتعلم كفاية حنوية ولسانية إكسابه أيضا كفاية ثقافية 

من خالهلا حيسن استعمال مكتسباته القبلية اللغوية والرتكيبية واملعجمية .

   من هذا املنطلق  اجتهت املداخل احلديثة يف  تعليم اللغة حنو  العناية 
تعزيز  إىل  تهدف  وظيفية  مناهج  فبنت   ، واالستعمايلة   الوظيفية  باجلوانب 
القدرات اللغوية واتلواصلية والوقوف ىلع حاجات املتعلمني اللغوية واثلقافية 
أكرث  اثلقايف  ابلعد  الرتكزي ىلع  ، وأضىح  وواقعية  فاعلية  أكرث  اتلعلم  مما جيعل 

إحلاحا بقصد تعميق ويع املتعلمني خبصائص اثلقافة األجنبية.

   وضمن هذا االهتمام يندرج موضوع حبثنا الي يهتم باملحتوى اثلقايف 
عن  االجابة  خالل  من  العربية  بغري  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  يف 

التساؤالت اتلايلة:

مايه األبعاد اثلقافية اليت  يستخدمها املتلكمون الطبيعيون  يف املجتمع 
العريب ؟

اخلصوصيات   رغم  اتلثاقف  فعل  العربية  اللغة  متعلم  حُيقق   كيف 
واالختالفات ؟

احلضارة  عن  مرشقة   صورة  يعطي  أن  اتلثاقف  لفعل  يمكن   وكيف 
العربية واالسالمية وثقافتها؟

ومايه املعايري اليت تراىع  إلدراج املحتوى اثلقايف ضمن املحتوى اللغوي؟
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ومايه األسايلب اليت من خالهلا ندرج املكون اثلقايف؟

ومما يهدف إيله ابلحث :

حتقيق فعل اتلثاقف ىلع حنو مؤسس منهجيا ومعرفيا.

اثلقافة  عن  مرشقة  صورة  بإعطاء   يضطلع  تعليما  العربية  اللغة  تعليم 
العربية االسالمية.

تعليم اللغة العربية باعتبارها لغة تواصل وحضارة وثقافة.

حتديد األسايلب الكفيلة باكتساب العنارص اثلقافية.

يشمل ابلحث باإلضافة إىل املقدمة واخلاتمة العنارص اتلايلة:

اللغة واملجتمع

اللغة واثلقافة

 املقاربة اتلواصلية يف تعليم اللغة 

املدخل اثلقايف يف تعليم العربية للناطقني بغريها

من الكفاية اللغوية إىل الكفاية اثلقافية

معايري اختيار املحتوى اثلقايف 

اتلثاقف يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

أسايلب اتلثاقف يف تعليم العربية للناطقني بغريها
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تطوير مادة األدب العريب يف تعليم العربي�ة كلغة ثاني�ة
معضالت واألهداف هي احلل

عمرو عبد الهادي السيد مايض
مصر

لألدب العريب خصوصية تارخيية وتنوع كبري جًدا جيعل منه رضورة ملحة 
تلاكمل معرفة الطالب األجنيب بالعربية ثقافة ولغة، ولكن ربما أحالت هذه 
اخلصوصية إىل بعض من املعضالت اليت تعتمد يف حلها حتت مظلة اتلواصلية 

والكفاءة ىلع لكمة يسرية تكمن يف األهداف.

فحول حماور ستة بني مقدمة وخاتمة يدور ابلحث، وبينما مهدت املقدمة 
ألهمية ابلحث و منهجيته فقد عن املحور األول بمعضلة “جمازية اللغة األدبية” 
بشلك اعم واتلحدي الي يصيب الطالب حني تقدم إيله مفردة جديدة يف سياق 
جمازي، يف حني ركز املحور اثلاين ىلع “معضلة العرص” وحبث يف جدوى تدريس 

األدب القديم لغوًيا ومعرفيًا.

أما املحور اثلالث فقد انطلق من “معضلة املستوى” الي يمكن أن يتم 
تدريس األدب فيه كمادة تقدم إىل طالب غري متحدثني بالعربية، وذهب املحور 
الرابع إىل ابلحث يف “معضلة نوع انلص األديب” الي تُبىن عليه مادة األدب بني 

الشعر بأنواعه، وانلرث بأنواعه. 

وركز املحور اخلامس ىلع »معضلة مرص القصة القصرية وذكوريتها« وهو 
اجلودة  ضوء  يف  واملهمش  املشهور  بني  اتلأرجح  غمار  ابلاحث  فيه  خاض  حمور 
نصوص  “معضلة  يف  ابلحث  ىلع  السادس  املحور  انصب  حني  يف  والرداءة، 

االستماع األدبية«

اتلوصيات  - مع بعض  ابلحث  نتائج  اخلاتمة فجاءت ملخصة ألهم  أما 
ملن أراد إكمال املسرية - اليت دارت لكها يف فلك أهداف مصمم املادة، وأهداف 

الربنامج، وأهداف معلم اللغة.
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وابلحـث قائـم ىلع أسـس منهجيـة ويه االعتمـاد ىلع منجـز املنهـج 
اتلواصـيل يف تدريـس اللغـات، ومعايـري املجلـس األمريكي تلعليـم اللغات 

األجنبيـة ACTFL للكفـاءة اللغويـة.
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منطلقات تأسيسية إلعداد املحتوى اللغوي 
يف كتب تعليم العربي�ة للناطقني بغريها

د. نوره ناهر ضيف هللا احلريب
إدارة تعليم جدة – السعودية

امللخص: 

من املعروف إلتقان لغة ما ينبيغ تعلم معجمها وحنوها وثقافتها، وتتناول 
هذه الورقة املحتوى اللغوي يف كتب تعليم العربية لغري انلاطقني بها - أي انلحو 
والرصف واملفردات والرتاكيب - وعندما نتحدث عن هذا املحتوى؛ فإننا نواجه 

إشاكيلات يف ابلناء واألداء. 

املحتوى.  ذلك  اختيار  حتكم  اليت  واملعايري  األسس  حتديد  يف  وتتمثل 
مع  وتتوافق  القاعدة  عن  تنفصل  ال  اليت  اللغة  نلواة  حباجة  العربية  فمتعلمو 
مع  يتناسب  لغوي  حمتوى  اختيار  إىل  يستند  االجتاه  وهذا  االستعمايل.  املوقف 

دوافع وأغراض املتعلمني. 

اختيار  أسس  ما  الرئيس:  السؤال  عن  الورقة  ستجيب  ذلك  ىلع  وبناء 
املحتوى اللغوي يف كتب متعليم العربية غري انلاطقني بها؟ وتهدف إىل الكشف 
الضوء ىلع  اللغوي وأهم معايري اختياره، وتسليط  بإجياز عما يتضمنه املحتوى 
ادلرس انلحوي وحماوالت تيسريه، وبعض الوسائل للتغلب ىلع صعوبته. متبعة 

املنهج الوصيف. 

وأهم انلتائج:

تعلمها  من  اهلدف  مرااعة  العربية  تلعليم  اللغوي  املحتوى  اختيار     -1  
واستعماالتها اعمل رئيس يف جناح تعلمها.

2- أن املحتوى اللغوي يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها -اغبلا-ال 
خيتلف عن كتب تعليمها للعرب.
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أهم اتلوصيات:

إعداد  عند  اتلواصيل  باجلانب  الكتب  تصميم  ىلع  القائمون  يهتم  أن   
املعارصة  القضايا  تتناول  موضواعت  وإدراج  انلصوص،  واختيار  اتلدريبات 
اكالقتصاد واالجتماع والسياسة، واالهتمام بتيسري ادلرس انلحوي، تلصبح اللغة 

ممارسة واستعمال، وال تنحرص بني قوالب القاعدة واملثال. 
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إعداد املواد الدراسية اجلامعية يف التشبي�ه القرآين 
حسب النظرية البنيوية، الداللية، األدبي�ة 

Hanik Mahliatussikah
 Universitas Negeri Malang- İndonesia

امللخص:

 إن درس ابلالغة يف املرحلة اجلامعية ال يكون درسا خاصا ترشح فيه 
يلتبني  نصوصه،  خالل  ويف  األدب،  حصص  يف  تعلم  أن  جيب  وإنما  قواعدها، 
القرآين  التشبيه  مواد  ومن  األدبية.  ادلراسات  من  الرفيعة  مزنتله  من  الطلبة 
وفيه  وداللة،  بنية  القرآين  وللتشبيه  والربهان.  ابليان  هو  غرضه  أن  فمعروف 

عنارص مجايلة ومادة ذات قيمة تربوية اعيلة. 

املحاولة  األدبية يه  ابلنيوية ادلاليلة  بانلظرية  القرآين  التشبيه  فدراسة 
من  بد  ال  األوىل  املحاولة  يه  ابلنيوية  ادلراسة  املعىن.  إىل  للوصول  املطلوبة 
عملها أول مرة قبل ادلراسات األخرى، وادلراسة ادلاليلة لفهم املعىن املدلول يف 
التشبيهات القرآنية. وادلراسات األدبية لفهم اتلعبري اللغوي اجلميل يف التشبيه 
القرآين. فإعداد املواد ادلراسية حسب هذه انلظرية اثلالثة مهمة للوصول إىل 

املعىن ادلقيق للنصوص القرآنية اليت فيها التشبيهات. 

وأهداف هذا ابلحث تلطبيق موضواعت التشبيه القرآين يف املواد ادلراسية. 
وحسب اتلحليل تتكون املوضواعت من العقيدة، والرشيعة، واألخالق، والرسول 
الكييف  الوصيف  ابلحث  نوع  من  ابلحث  وهذا  اآلخر.  وايلوم  والعالم،  وانلبوة، 
الي سيطبق املوضواعت يف اعداد املواد حسب انلظرية ابلنيوية ادلاليلة األدبية. 
املواد ادلراسية من اجلوانب ابلنيوية تبحث يف عنارص التشبيه األربعة املوجودة 
الشبه،  ووجه  التشبيه،  وأداة  به،  واملشبه  املشبه،  ويه  القرآنية  التشبيهات  يف 

ويبحث عن تقسيماته.  

املعىن  يف  فتبحث  ادلاليلة  بانلظرية  املتعلقة  ادلراسية  املواد  إعداد  وأما 
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العاليم.   واملعىن  املحيل  واملعىن  املفتاح،  للكمات  ادلاليلة  واحلقول  ادلاليل 
واجلوانب األدبية تبحث يف التشبيه القرآين من حيث العنارص اجلمايلة األربعة، 
يف  بعضا  بعضها  تتصل  اليت  والفن  والعاطيف،  واخليايل،  العقيل،  العنرص  ويه 
حتصيل مجال التشبيه القرآين. وىلع املدرسني واملدرسات أن يعرض مواد ابلالغة 
كدراسة أدبية وظيفية إذ الغرض من ادلراسة اتلذوق األديب وختفيف وتبسيط 
دراسة املصطلحات ابلالغية واتلعريفات واتلقسيمات حلصة اتلدريس املحدودة. 
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التقويم الرقيم يف تعليم القراءة للناطقني بغري العربي�ة

د. محمد زين العابدين علي حنفي عمرية
أستاذ مساعد جبامعة القاهرة- مصر

أستاذ مساعد جبامعة الطائف- السعودية

ملخص: 

يف  تتمثل  وحتديات  ضغوًطا  األخرية  اآلونة  يف  اتلعليم  منظومة  تواجه 
بما  وذلك   ، استقرارها  ىلع  املؤثرة  واخلارجية  ادلاخلية  للقوى  املستمرة  الزيادة 
يشهده العالم من تغريات جذرية ، فهذا اتلقدم العليم واتلكنولويج قد قلص 
املسافات ليس بني ادلول فحسب بل بني الكواكب أيًضا ، ووجوه اتلغيري تهدد 
اإلنسان بمقدار ما تبدو واعدة ، للك ال خُيلص اإلنسان من القلق إال إحساسه 
بتقويم عمله، وتقويم األمور يف املجتمعات حتكمها رؤى عديدة املقاصد، ويه 
واألخالق،  اتلقويم  بني  كبري  الفارق  ولكن  أخالقية(،  )رؤى  األول  املقام  يف 
فاتلقويم يسىع تلحقيق مردود أوفر حىت عندما يلتفت إىل العالقات اإلنسانية، 

بينما األخالق تُركز ىلع العالقات اإلنسانية حىت لو اكنت أخالق املنفعة. 

وقد أصبحت طرق اتلعليم اتلقليدية غري ذي جدوى كبرية خاصة مع 
املعارف من خالل  من  العديد  وقدراتهم ىلع حتصيل  املتعلمني  مدارك  اتساع 
ما يمتلكونه من تطبيقات اتلكنولوجيا املعلوماتية يف أيديهم، ولم يعد حتصيل 
يف  تُبذل  اليت  املعلمني  جلهود  نهاية  وال  للمتعلمني  أساسيًا  هدفًا  يمثل  املعرفة 
إيصال املعارف للمتعلم، فظهرت أهداف جديدة أبرزها قياس أثر اتلعلم الي 

حيصل عليه املتعلم يف عملية اتلعليم.

اليت يمكن من خالهلا  الوحيدة  األداة  اتلقليدي هو  اتلقويم  َيُعْد  ولم   
من  اتلعلييم  املحتوى  يتلقون  وأنهم  خاصة  املتعلمني  دلى  اتلعلم  أثر  حتديد 
أن حيل  الطبييع  فمن  اإللكرتوين  اتلعلم  إلكرتونية حتت مسىم  وسائط  خالل 
أهم  أحد   Kahoot اكهوت  وبرنامج  اتلقليدي.  اتلقويم  حمل  الرقيم  اتلقويم 
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املعلمني يف خمتلف مراحل  تطبيقها من خالل  يتم  اليت  الرقيم  اتلقويم  برامج 
اتلعليم من أجل تقويم أداء املتعلمني واتلعرف ىلع فعايلة اتلعلم الي يتم يف 
تقديم  خالهل  من  ويمكن  واملتعة،  اللعب  ىلع  يُبىن  وهو  ادلراسية،  الصفوف 
جمموعة من األسئلة املوضوعية اليت يتم تصميمها عرب نظام يغطي أي موضوع أو 

مادة، باستخدام أية لغة وملستويات خمتلفة.

يف  )اكهوت(  برنامج  تطبيق  إىل  ادلراسة  هذه  تسىع  املنطلق  هذا  ومن   
زيادة  يف  فعايلته  ىلع  للوقوف  العربية  بغري  انلاطقني  للمتعلمني  القراءة  تعليم 

دافعيتهم حنو عملية اتلعليم واتلعلم.
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مقروئي�ة اللغة العربي�ة للناطقني بغريها: 
حنو بن�اء مقياس عليم

د. هاين إسماعيل رمضان
أستاذ اللغة العربي�ة والبالغة املساعد 

مدير املنت�دى العريب الرتكي للتب�ادل اللغول
جامعة جريسون – تركيا

إن املدخل القرايئ يعد من أهم املداخل يف تعلم اللغة اهلدف واكتسابها، 
ويكتسب هذا املدخل خصوصية يف اللغة العربية، إذ يمثل هدفا يف ذاته عند 
متعليم العربية ألغراض دينية، حيث أن الفهم القرايئ للرتاث وال سيما نصوصه 

ادلينية يعد من األهداف الرئيسية يف تعلم العربية واكتساب مهارتها.

االستقبال  مهاريت  إحدى  أنها  أخرى  مزية  القراءة  مهارة  يكسب  ومما 
احلصيلة  تنمية  يف  األسايس  حجزا  تمثالن  االستماع  مهارة  مع  فيه  اللغوي، 
اللغوية من مفردات وتراكيب، مما ينعكس إجياب ىلع مهاريت اإلنتاج: املحادثة 

والكتابة.

ومما ال شك فيه تلحقيق الغاية املنشودة من مهارة القراءة ينبيغ اختيار 
هلم،  اعئقا  تمثل  وال  وقدراتهم؛  املتعلمني  مستوى  مع  تتناسب  اليت  انلصوص 
سواء ىلع مستوى القراءة أم الفهم، للك يواجه املعلمون حتديا حقيقا يف اختيار 
انلصوص اليت يمكن تقديمها للمتعلمني، ال سيما يف غياب مقياس عليم ىلع 
غرار اللغات األجنبية األخرى، يسرتشد املعلم به يف اختاذ قراره باختيار انلص 

املناسب. 

ومن ثم جاءت هذه ادلراسة تهدف إىل بناء مقياس عليم لقياس مدى 
العربية، يف ضوء اإلفادة من  للناطقني بغري  املقدمة  العربية  مقروئية انلصوص 
اتلجارب انلاجحة يف اللغات األجنبية، واإلفادة من اتلقنيات احلديثة، ونظريات 

علم اللغة احلاسويب.

وقد اقتضت طبيعة ادلراسة أن تنقسم إىل مقدمة وأربعة مباحث باإلضافة 
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إىل اخلاتمة ىلع انلحو اتلايل:

املقدمة: 	 
املقروئية: مفاهيم وتطبيقات	 
مقروئية اللغة العربية: إشاكيلات وحتديات	 
مقروئية العربية للناطقني بغريها: اتلمايز واتلوافق	 
املقياس املقرتح: معايري وضوابط	 
خاتمة بأهم انلتائج واتلوصيات	 

اللكمات املفتاحية

االنقرائية،  مهارة القراءة، العربية للناطقني بغريها، قياس االنقرائية، معادالت القرائية
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فاعلية توظيف التعليم االليكرتوين 
يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها

واثق عبد الوهاب غايب
اإلمارات العربي�ة املتحدة

امللخص:

شهد العالم اتلطورات املستمرة والرسيعة يف تقنية املعلومات وخصوصاً 
يف  جمال اتلعليم  العالم يتسابق يف اتلعليم اإللكرتوين عرب الشبكة العنكبوتية 
ولقد ساعد هذا اتلطور إىل زيادة املعرفة بعد أن أصبح الوصول اىل املعلومات 
أرسع وأسهل وأصبح يف لك حاسوب َمكتبة حتتوي ىلع املعارف ىلع شلك )كتب 
ومراجع ومقاالت وحبوث وأخبار علمية وجتارب وأعمال ومبادرات كثرية(، لك 
تلك املعارف  نتجت من اتلعامل ايلويم للتطبيقات اتلقنية بالشبكة العنكبوتية، 
توظيف  اعتباره  الي يمكن  اإللكرتوين  اتلعليم  اتلطبيقات  تلك  ومن ضمن 
وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  جمال  ويف  اتلعليم.  يف  املعلومات  تلقنية  جيد 
للناطقني بغريها وخصوصا بتوفر املزيات اتلقنية احلديثة يف اتلعليم اإللكرتوين 

واليت تساعد املتعلم ىلع تَعلُم مهارات اللغة مجيعها.

وهذا  املستمر  واتلقويم  اتلدريب  ادلارس  ُيَمِكن  االلكرتوين  اتلعليم    
يعطي ادلارس مرونة يف مراجعة ادلروس وتعلمها وخصوصاً اذا اكنت بالصوت 
مهارات  تعلم  ىلع  تشجع  كذلك  ادلروس.  مواد  بعرض  وتفاعلية  والصورة 

االستماع والفهم  واتللكم والقراءة باللغة العربية.  

االلكرتوين  اتلعليم  فاعلية  ىلع  الضوء  تسليط  اىل  ابلحث  هذا  يهدف 
اىل  الوصول  يمكن  خالهلا  من  واليت  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تلعليم 
مؤرشات ومالحظات يف إعداد موقع متاكمل للتعليم اإللكرتوين تلعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها والي سيساعد يف تعليم وتَعلُم اللغة العربية للناطقني 

بغريها.

وكذلك يعرض هذا ابلحث جتربة استخدام تقنيات اتلعليم االيلكرتوين
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تطبيق  تم  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وتوظيفها يف     e-learning
املسعفني  تلعليم  ظيب  أبو  يف  الوطن  االسعاف  رشكة  يف  االلكرتوين  اتلعليم 
واملمرضني انلاطقني بغري العربية يف الرشكة وتطبيق ادلراسة واتلعلم باستخدام 
يساعد  وهذا   )Learning Management System (LMS اتلعليم  إدارة  نظام 
اسلوب  واستخدام  الايت  باتلعلم  ومتابعتها  ادلروس  ومراجعة  بدراسة  املتعلم 

اتلكرار يف احلفظ. 

االيلكرتوين  اتلعليم  تطبيق  وتم  العدد  خمتلفة  جممواعت  تدريس  تم 
)LMS(يف  اتلعليم   ادارة  نظام  يف  ادلروس  اكفة  حتميل  خالل  Learning	eمن 

رشكة االسعاف الوطن يف أبو ظيب. وقد تم استخدام انلظام من ادلارسني وهم 
من جنسيات خمتلفة مثال من بريطانيا وأمريكا وأسرتايلا و نيوزنلدا والفلبني 

واهلند، وتم جتزئة ابلحث إىل أربعة مباحث:

املبحث األول: مفهوم اتلعليم اإللكرتوين.
املبحث اثلاين: تطبيقات اتلعليم اإللكرتوين. 

اإللكرتوين  للتعليم  موقع  إلعداد  واخلطوات  املؤرشات  اثلالث:  املبحث 
تلعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

العربية  اللغة  تعليم  ملوقع  اتلعلييم  املحتوى  إعداد  الرابع:  املبحث 
للناطقني بغريها.
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رؤية يف توظيف املتالزمات اللفظية 
يف برامج االنغماس اللغوي الثقايّف

محمد حمدان الرقب
قطر

ملّخص:

الطالب  حاجة  تبيان  يف  اتلحلييّل  الوصيف  باملنهج  ابلحث  هذا  يتوّسل 
باب  واألسلوبية يف  واملعجمية  اللغوية  احلصيلة  تنمية  إىل  العربية  بغري  انلاطق 
إذ  املجاالت،  من  كثرٍي  اللفظية يف  املتالزمات  بأشهر  وترفده  اللفظّي،  اتلالزم 
تعينه ىلع اتلعامل مع املحيط االجتمايع الي جيد نفسه طارئًا عليه وغريبا عنه، 
فال يشعر باإلحباط أو القلق أو الرتّدد أو خيبة أمل، ذلك أن حياة املجتمعات 
الزفاف  الرسمية منها والشخصية، مثل حفالت  باملناسبات االجتماعية  مألى 
وامليالد واتلعزية بوفاة عزيز أو الهاب إىل الفندق لقضاء يللة، أو زيارة مرصٍف 
ما، وطلب خدمة معّينة، فكثرٌي من األوامر والطلبات والعبارات اليت يتداوهلا 
وتعلمها،  كبري يف حتصيلها  إىل جمهود  ثابتة، ال حتتاج  لفظية  هلا صيٌغ  املتجمع 
امهلل إال إىل انغماس الطالب انلاطق بغري العربية لكّيا باملجتمع؛ تلعزيز كفاياته 
لفظية  لغوية  اكتساب حصيلة  أو مساهمة يف  واالجتماعية،  واثلقافية  اللغوية 

مناسبة ومتنوّعة.
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اآلليات التداولية وأثرها 
يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها

وسيلة داودي     اإلشراف: د. خالد هدنة
جامعة محمد ملني دباغني سطيف 2  –  اجلزائر

امللخص:

نقدم هذه الورقة ابلحثية وفق دراسة تداويلة نروم فيها تعليم اللغة العربية 
يف  املستخدمة  اتلداويلة  اآليلات  الوقوف ىلع خمتلف  وكذا   ، بغريها  للناطقني 
اللسانيات اتلداويلة يف  تعزيز هذا اتلفاعل، متوسلني يف ذلك بما وصلت إيله 
اتلصديق  مبدأ  طريق  عن  انلاجحة  املحادثة  قواعد  خالل  من  احلايل،  عرصنا 
يتجنبها  حمطة  بوصفه  اتلداويل  واللحن  واتلهذييب،  اتلبلييغ  بعديه  يف  الرتايث 
اتلداويل بوصفه مرحلة رضورية  القواعد انلحوّية واإلعراب  املتعلم يف معرفة 
يف فهم القواعد انلحوية، األمر الي من شأنه  أن يكسب املتعلم قاعدة متينة 

يمزج فيها بني املعرفة العلمية والعملية.

الي  واتلطبييق  انلظري  بشقيها  ادلراسة  هذه  خالل  من  حاونلا  وقد 
اللغات،  تعليمية  يف  وتوظيفها  اتلداويلة  اللسانيات  جديد  ىلع  فيه  اعتمدنا 
مربزين اتلواصل واتلفاعل يف أرىق مظاهره يف سبيل حتقيقه عند املتعلم، كون 

هذا األخري –املتعلم- حمور العملية اتلعليمية اتلعلمية .

اللكمات املفتاحية: 

اللسانيات-  اتلداويلة- مبدأ اتلصديق  -اللحن اتلداويل – اإلعراب اتلداويل.
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Teaching Arabic Culture Online, 
Goals, Challenges, Results and Perspectives 

for the Future

Dr. Driss Cherkaoui
U.S.A

Abstract

The advent of COVİD-19 and its related closures and travel re-
strictions have forced language education professionals to reimagine 
how they deliver their programs to students. One of AALİM’s chief 
innovations in 2020 has been the development of synchronous (live) 
virtual cultural events. The institute used technologies like Zoom to 
connect students to artisans, musicians, and scholars in Morocco. 

Students received relevant Arabic vocabulary and preparation 
lists ahead of time and interacted directly with presenters during the 
events, while instructors helped tailor the conversation to the stu-
dents’ linguistic levels.

This article begins with an overview of the goals of the activities. 
The primary goal was to provide a substitute for in-person cultural 
exchange via virtual platforms, while secondary goals focused on lin-
guistic acquisition and application to real-life scenarios. The article 
explores the focus of the activities, including events focused on music, 
cuisine, calligraphy, cultural traditions, and social phenomena in Mo-
rocco. 

The article also details key questions the students asked and the 
events students were most interested in.

 İn the latter part of the article we discuss strategies that have 
proven successful and offer suggested best practices for peers. We also 
examine challenges we have encountered in the early stages of this 
new modality and show how the institute is responding to them. The 
article concludes with our thoughts on the future of virtual immersive 
language education. 
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Teaching for Social Justice 
in the Arabic Classroom: Self-Stud

Amani Mandil
University of New York   
Research Center

Abstract

This qualitative self-study examines one teacher’s observations 
and reflections on teaching for social justice in the Arabic classroom.  
The researcher predicted that using practices such as İntegrated Per-
formance Assessment (İPA), Content Based İnstruction (CBİ), and us-
ing technology would increase student understanding of social justice 
issues while continuing to meet the American Council on the Teaching 
of Foreign Language (ACTFL) (2014) standards.  

A comprehensive analysis of existing research on the relevant 
topics was conducted to determine if the methods used by the teach-
er would be adequate in teaching for social justice.  Reflective journal 
data was analyzed to determine common themes throughout the pro-
cess of teaching a unit on social justice in the Arabic classroom.  The 
analysis showed that the methods were found to be valuable in teach-
ing for social justice while meeting the ACTFL standards.  

The study showed that more research is needed to examine the 
impact of teaching smaller thematic units using a social justice lens. 

 Keywords:
social justice, teaching, self-study, teacher reflection, Arabic language,    
language learning.
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Anadili Arapça Olmayan Ebussuud Efendi’nin 
Yazdığı Tefsirinin Arapça Tefsirler Arasındaki Yeri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TUNÇER
Giresun Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri Bölümü, 
Tefsir ABD.

Özet

İ�nsanın anadilinin dışında başka bir dilde eser yazması oldukça 
kabiliyet isteyen bir iştir. U� stelik bu eser Kutsal kitabımız Kur’an-ı Ker-
im’in tefsiri ise bu iş çok daha zor olacaktır. Anadili Arapça olmaması-
na rağmen Ebussuud’un yazdığı “İ�rşadü’l-akli’s-selı�m ilâ mezâya’l-
Kur’an’i’l-Kerim” adlı Arapça tefsiri kısa zamanda tefsir külliyatı 
arasında yer edinmiş ve kendisinden sonra pek çok Arapça tefsire kay-
naklık teşkil edecek düzeye ulaşmıştır. 

Şüphesiz bunda Ebussuud’un dil kabiliyetinin yanında ilmı� mük-
tesebatının ve güçlü kaleminin etkisi büyüktür. 

Rivayet ve dirayet özelliklerinin birlikte işlendiği bu eserin en 
başarılı olduğu alanlardan biri lügat ve nahiv konusudur. 

Müellif bu eserde sadece kelimelerin anlamlarını vermekle ye-
tinmemiş, onların cümledeki kullanımlarına, vezinlerine, cümlele-
rde yer alan istifham, izmar, atıf, ziyade harfler ve ayetlerin birbirleri 
arasındaki irab kurgusuna da yer vermiştir. 

Tefsir ve Fıkıh alanındaki liyakati nedeniyle şeyhülislamlık 
makamına kadar yükselebilen Ebussuud, tefsirinde Arapça şiirleri de 
ustaca kullanmıştır. Bütün bu özellikleriyle müellif, Anadolu’da tefsir 
ilminin gücünü sergilemiş, bu bölgenin tefsir ilmindeki gidişatına yön 
tayin etmiştir.

Bu çalışmada anadili Arapça olmayan müfessir Ebussuud’un 
kaleme aldığı eserde sergilediği Arapça dil yeteneklerinden ve bu ese-
rin diğer tefsir eserleri arasındaki konumundan söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Arapça, Ebussuud, İ�rşadü’l-akli’s-selim.
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Bir Dil Öğrenim Metodu Olarak Ezber (Hıfz) ve 
Tekrarın Arapça Öğrenimine Etkisi

ÖÖÖ. ÖÖÖ. ÖÖ. Fatih Yediyıldız
Giresun Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
 Arap Dili ve Belagatı

Özet

Günümüzde etkili bir Arapça öğrenimi için birçok farklı yön-
temlere başvurulmaktadır. Geçmişte, klasik Arapça öğreniminde ez-
ber ve tekrar çokça başvurulan bir yöntemdi. Günümüzde ezberin 
önemi azalsa da dil öğreniminde hala çok etkili bir yöntem olduğunu 
düşünülmektedir. Çünkü dil, İ�bn Haldun’un dediği gibi meleke haline 
getirilirse öğrenilmesi mümkün olur. Dili meleke haline getirmenin en 
kısa yolu ise ezber ve tekrar yapmaktır. Arapçanın öğrenilebilmesi için 
edebi değeri yüksek olan manzum ve mensur metinlerin, atasözler-
inin, deyimlerin ve kelam-ı kibarların ezberlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu açıdan hıfz meselesinin Arapça öğreniminde gerekli bir 
olgu olduğunu düşünüyoruz.

Bu çalışmamızda hıfz kavramının etimolojisini açıkladıktan 
sonra, klasik ve modern dönemde ezber anlayışı, edebi değeri yüksek 
metinlerin, atasözleri, deyimlerin ve kelam-ı kibarların ezberlenmesi 
gibi konulara değineceğiz. Klasik bir metod olsa da dil öğreniminde 
hala geçerliliği devam eden ezber ve tekrarı analitik bir bakış açısıyla 
ele alarak leh ve aleyhinde olan görüşlere yer vererek ezberin Arapça 
öğrenimindeki yerini değerlendirmeye çalışacağız. 

Bu çalışmamızın amacı geçmişte etkili bir yöntem olarak kul-
lanılan ezber ve tekrar metodunun Arapça öğreniminde etkili bir usül 
olduğunu saptayarak daha kalıcı bir Arapça öğrenimi için bu klasik 
metottan yararlanılması gerektiğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: 

Arap dili, Arapça öğrenimi, Yöntem, Ezber, Tekrar
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OSMANLI DÖNEMİNDE ARAP DİLİ ÇALIŞMALARI, 
İMAM BİRGİV ÖRNEĞİ

Özet

Türkler İ�slamiyeti kabul ettikten sonra din dili olan Arapça’yı 
öğrenmeye büyük önem vermişler ve Arapça  medreselerde okutulan 
zorunlu dillerin başında yerini almıştır.

O� zellikle Osmanlı döneminde Arapça öğretimi daha planlı, 
amaçları ve kapsamı daha belirgin hale gelmiştir. İ�slamı� ilimlerin ilk 
hareket noktası olmuştur. Böylece Osmanlı döneminde Arap dili sa-
hasında ünlü dilbilimciler ve simalar yetişmiştir.

İ�şte  bu simalardan  biri de hiç şüphesiz 1523-1573 yılları arasın-
da  yaşamış olan İ�mam Birgivı�  adıyla meşhur olan Birgili Mehmed 
Efendi ‘dir. O, Arapça’nın daha kolay öğretilebilmesi için yeni metot ve 
usuller geliştirmiş ve bu sahada birçok telif eserler vücuda getirmiştir.

O� zellikle sarf ve nahiv konusunda daha sistematik eserler ver-
miş, yeni bir bakış açısı ve öğretim metodu kazandırmıştır. Çalışmamız-
da Birgivı�’nin eserleri ve kendine özgü metodu irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı Dönemi, İ�mam Birgivı�, Arapça Eserler, Gramer, Dilbilim


