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 ُعرض يف املؤمتر 33 بحثا من  18 جنسية مختلفة: األردن، اإلمارات، أمريكا، إندونيسيا، تايوان، تركيا، 

تشاد، الجزائر،  السعودية، السودان، سوريا، عامن، فرنسا، قطر، كندا، لبنان، ماليزيا، مرص.

ما ورد يف األبحاث من معلومات وأفكار، أو أخطاء لغوية؛ مسئولية الباحث

Sempozyuma 18 faklı ülkeden 33 konşmacı katılım sağlanmıştı, Bu ülkeler 
Amerika, BAE, Çad, Cezayir, Endonezya, Fransa, Kanada, Katar, Lübnan, Malezya, 

Mısır, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye, Umman, Ürdün’dır.
 Not: Bu eserde yer alan metenlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.



7

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

الـمحتـــويات

١١ لكمة رئيس املؤتمر .............................................................................................................  

١٢   ........................................................................................................... توصيات املؤتمر 

املشكالت اثلقافية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
ىلع مستوى املعجم: احلدود واآلثار

٢٠  ........................................................................................................... أ. د. خادل فهيم   

اتلثاقف يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
٤٨  ........................................................................................................... د. هنية ماندي  

اكتساب اللغة بني اتّلكوين املعريّف للفهم
واتّلمّثل ادّلاليّل لإلنتاج: نظرّية اتّلطّور املعريّف

٦٩  ........................................................................................................... أ. د. ندى مراعشيل 

عن تطوير مادة األدب العريب »يف العربية لكغة ثانية«
١٠٠  ........................................................................................................... د. عمرو مايض  

تدريس اثلقافة عن بعد: احلصيلة واتلحديات
١٢٦  ........................................................................................................... د. إدريس الرشقاوي 

الّروابط انلَّّصية يف اخلطاب املنطوق عند انلاطقني بالعربية 
من غري أبنائها مشكالت ومقرتحات: دراسة يف عّينة تطبيقّية

أ. د. حممد أمحد القضاة - رجيان عبده عبيدات ................................................  ١٤٤



8

ملخصات المؤتمر الدولي الثاني

تعليمية قواعد العربية للناطقني بغريها
واكتساب املهارات اللغوية يف ضوء املقاربة اتلداويلة

١٧١  ........................................................................................................... أ. د. اعئشة عبزية  

مقروئية اللغة العربية للناطقني بغريها حنو بناء مقياس عليم
١٨٨  ........................................................................................................... د. هاين إسماعيل رمضان 

رؤية يف توظيف املتالزمات اللفظية
 يف برامج االنغماس اللغوي اثلقايّف

٢٠٨  ........................................................................................................... حممد محدان الرقب 

اتلقويم الرقيم يف تعليم القراءة للناطقني بغري العربية
٢٣٦ د. حممد زين العابدين يلع حنيف عمرية ........................................................................ 

اللغة العربية يف الوسط اإلداري
جتربه املركز الرتبوي اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد أنموذًجا

٢٧٨  ........................................................................................................... د. يلع حممد قمر  

واقع كفايات اهليئة اتلدريسية للغة العربية 
جبامعات جنوب تايالند: دراسة وتقويم

٢٩٨  ........................................................................................................... د. مرتىض فرح يلع وداعة 

منطلقات تأسيسية إلعداد املحتوى اللغوي
 يف كتب تعليم العربية للناطقني بغريها

٣١٦ د. نوره ناهر ضيف اهلل احلريب .................................................................................................. 

تعليم العربية للناطقني بغريها: املناهج والوسائل يف ظّل العوملة
٣٣٦  ........................................................................................................... د. الّزالل يلع حمّمد يلع 



9

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

طرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 جامعة أفريقيا العاملية نموذجا

٣٨٢  ........................................................................................................ د. نوال طه يعقوب  

املفعول فيه بني العربية والرتكية: دراسة تقابلية
 سلسلة اللسان أنموذًجا

٤١٤  ........................................................................................................... د. حممد هالل ناشد 

فعايلة أسلوب األسئلة الصفية ومعايري صياغتها
وفق املستويات اللغوية يف تعليم العربية للناطقني بغريها

٤٤٤  ........................................................................................................... الرباء إبراهيم املقداد 

Anadili Arapça Olmayan Ebussuûd Efendi’nin
Tefsirinin Arapça Tefsirler Arasındaki Yeri 

٤٦٦  ...........................................................................................................   Dr. Mustafa TUNÇER

Osmanlı Döneminde Arap Dili Çalışmaları: 
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Sempozyum Açış Konuşması

Değerli bilim insanları;
Esselamu aleykum ve rahmetullahu ve berakatuhu
2. Uluslararası Anadili Arapça Olmayanlar İçin Günümüzde ve Ge-

lecekte Arapça konulu sempozyumumuza hoş geldiniz. Katılımınızdan 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun birincisi 2019 
yılı ağustos ayında yapılmıştı. Bu sempozyum onun devamı niteliğinde 
bir sempozyum. Sempozyumumuza 18 (on sekiz) ülkeden, 33 (otuz 
üç) bilim insanı katılıyor. Ve sempozyumumuz iki gün sürecektir. Bir-
inci sempozyumdaki tebliğler elektronik ortamda PDF olarak yayım-
landı. Bu sempozyumdaki tebliğleri de inşallah kısa zamanda yayım-
layacağız. 

Değerli bilim insanları; 
Arapça öğretimi İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde 

maalesef arzu edilen düzeyde gerçekleştirilemiyor. Uzun yıllardan 
beri bu konuda çalışmalar yapılıyor. Görüşler ileri sürülüyor. Bu sem-
pozyumda sunulacak tebliğlerin Arapça öğretimi konusunda önemli 
katkılarının olacağını düşünüyorum. Bu sempozyumu farklı konularda 
her yıl düzenlemek istiyoruz. 

Değerli bilim insanları;
 Giresun üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir üniversite. 

İslami İlimler Fakültesi de 2012 yılında kuruldu. Fakültemizde; 35 öğre-
tim elemanımız bulunmaktadır. Bu sayıyı arttırma çabası içerisindey-
iz. Öğrenci sayımız ise; 900 civarında. Fakültemiz bilimsel yayın ve faa-
liyetler açısından İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri arasında önde 
gelen fakültelerden birisi konumundadır. Bu sempozyum 2020 yılı 
içerisinde yaptığımız ikinci sempozyum oluyor. Sempozyumun düzen-
lenmesinde önemli katkısı olan fakültemiz doktor öğretim üyesi; Hany 
İsmail Ramadan’ a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca emeği 
geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve katılımlarınızdan dolayı sizlere 
hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sempozyumun 
başarılı geçmesini temenni ediyorum. 

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr.  Hüseyin Peker
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توصيات املؤتمر 

نظـم املنتـدى العـريب الـرتيك للتبـادل اللغـوي ولكيـة العلـوم 
اإلسـالمية جبامعة جريسـون الرتكية املؤتمر ادلويل »العربية للناطقني 
بغريها: احلارض واملسـتقبل ٢« برئاسـة األسـتاذ ادلكتور حسـني بكر 
نائـب رئيس جامعة جريسـون وعميـد لكية العلوم اإلسـالمية، وذلك 
يـويم ١٢ - ١٣ أغسـطس ٢٠٢٠م، وقـد ُعـرض يف املؤتمـر ٣٣ حبثـا من 
١٨ جنسـية خمتلفـة، وقد خرج املؤتمـرون جبملة مـن اتلوصيات ىلع 

انلحـو اتلايل: 

ومـا 	  انلصيـة  اللسـانيات  معطيـات  مـن  االسـتفادة  رضورة 
العربيـة  اللغـة  تعليـم  يف  انلـص  دراسـة  جمـال  يف  تطرحـه 

للناطقـني بهـا مـن غـري أبنائهـا.

اعتمـاد طريقة اتلحليل انلـي يف بناء مناهـج تعليم العربية 	 
لغـري انلاطقـني بهـا، السـيما لطـالب املسـتويات املتقدمـة، 
ودعمهـا باتلدريبات القائمة ىلع مهاريت االسـتماع واتلحدث، 
مـن خـالل عـرض نصـوص منطوقـة مثايلـة ملتحدثـني مـن 
أبنـاء اللغـة األم، ثـم حتليـل عنـارص الربـط انلـي فيهـا، 
ويمكـن عـرض نمـاذج منطوقـة بالعربية للناطقـني بها من 
غـري أبنائهـا، تلحليل مشـكالت الربط انلي فيهـا، وتقديم 

اتلدريبـات املعـززة حلل هذه املشـكالت.

الرتكـزي يف مناهـج تعليـم العربيـة لغـري انلاطقـني بهـا ىلع 	 
عـرض نمـاذج نصيـة متنوعـة تظهـر تنـوع وسـائل الربط يف 
العربيـة وتظهـر قيمتها يف حتقيـق الكفاءة اتلواصليـة املثايلة 
للخطـاب، وتقديم تدريبـات متنوعة ىلع لك وسـيلة من تلك 
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الوسـائل، مـع الرتكزي ىلع وسـائل الربط األهـم واألكرث تداواًل 
االستعمال. يف 

اتلحـدث 	  مهـارة  تلنميـة  املنطوقـة  اتلدريبـات  الرتكـزي ىلع 
للتدريـب ىلع وسـائل الربـط انلـي، ويمكن اعتمـاد تثنية 
احلـوار حـول فكرة واحـدة أو موضـوع واحد تلحقيـق فائدة 
عمليـة ىلع صعيـد الربط انلي. وهنا يمكـن وضع موضوع 
احلـوارات اسـتناًدا ىلع اهتمامات املتعلمـني من خالل حتديد 
أغـراض تعلـم العربية دليهـم ) تعليم اللغـة العربية ألغراض 

. ) ختصصية

وسـائل 	  يف  املنطوقـة  اللغـة  إىل  االسـتماع  مهـارة  تنميـة 
اإلعـالم الـي تتحدث باللغـة العربيـة الفصيحـة، وتعزيزها 
باتلدريبـات القائمـة ىلع مهـارة تقديـم اتلقريـر واتللخيـص 

املنطوقـني

الطرائـق 	  انسـب  حـول  للمعلمـني  تدريبيـة  دورات  عقـد 
الفاعلـة  اتلدريسـية 

.عقـد منتديات و ورش عمـل تلبادل اخلـربات اتلعليمية بني 	 
ملعلمني  ا

األهـداف 	  احلديثـة ىف حتقيـق  اتلقنيـة  الوسـائل  اسـتخدام   
تلعليميـة  ا

إخضـاع هيئـة اتلدريـس دلورات تدريبيـة مكثفـة يف تعليم 	 
اللغـة العربيـة للناطقـني بغريهـا، ومـا يتعلق به.

العمليـة 	  ىلع  والرتكـزي  السـنوي،  اتلقويـم  نظـام  تفعيـل 
اخللـل. مواطـن  ملعاجلـة  اتلدريسـية؛ 

مطابلـة هيئـة اتلدريـس باالطـالع تلنميـة الكفايـة اثلقافة 	 
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االجتماعية، والسـي تلبادل اخلربات مـع زمالئهم املختصني 
يف هـذا املجال:

تبعا هلذه ااتلوصيات يقرتح ابلاحث ما ييل:	 

إنشـاء مركـز موحد  هلـذه اجلامعات للتطوير املهـي يف املجال 	 
املعي.

توحيد مناهج اللكيات املتشـابهة يف هـذه اجلامعات، وتدريب 	 
هيئـة اتلدريس عليها.

ينبـي ىلع املؤسسـات اتلعليميـة والرتبويـة املعنيـة بتعليـم 	 
انلاطقـني بغـري العربيـة داخـل املجتمـع وخارجـه االهتمـام 
ا اكن  أيًـّ  – املتعلـم  الفـرد  أمـام  الفـرص واألجـواء  بإتاحـة 
مسـتواه – لزيـادة دافعيته حنـو عملية اتلعليـم واتلعلم وذلك 

يف إطـار مواقـف تعليميـة طبيعيـة حيـة.

 ينبـي أن يأخـذ يف االعتبـار القائمـون بالعمليـة اتلعليميـة 	 
وختطيطهـا برنامـج )اكهـوت( كنمـوذج ألداة اتلقويـم الرقيم 
الـي تم تصميمهـا يف ادلراسـة الراهنة ، وأن يعملـوا جاهدين 

ىلع تفعيـل ذلـك  للمتعلم.

  ينبـي أن يأخـذ يف االعتبار القائمـون ىلع العملية اتلعليمية 	 
اسـرتاتيجية احلوار االكتشـايف االسـتنبايط وتوظيف تقنيات 
اتلعلـم الفعالـة  يف عمليـة اتلعليم ملـا أثبت ذلك مـن فعايلة 
تطبيـق برنامـج )اكهـوت( ىلع املتعلمـني ، حيـُث أصبحـوا 

متفاعلـني مـع معلمهم.

 ينبـي أن يـرايع القائمـون ىلع العملية اتلعليميـة اتلنوع يف 	 
مصـادر املعلومات واألسـايلب اتلقويمية الرقميـة للمتعلمني 
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باسـتخدام تقنيات اتلكنولوجيـا احلديثة.

القـدرة ىلع اتلفاعـل مـع انلاطقني باللغـة ال يعتمد ىلع إتقان 	 
مهـارات اللغة بـل يعتمد ىلع فهـم ثقافة  أهل اللغـة واعداتها 

وآماهلا.

يقتـي تدريـس اللغة العربيـة للناطقني بغريهـا تمكني البد 	 
مـن الرتكزي ىلع اكسـاب املتعلـم القـدرة املعجمية ملـا حتمله 

ثقافية. من سـمات 

 إن فهـم التشـابه واتلقارب بني اثلقافات أصبـح أمرا رضوريا 	 
إلحـداث اتلقـارب  واتلعـاون بني الشـعوب ألجل هـذا البد 
مـن دعـم املحتوى اتلعليـيم بمالمح جمتمعيـة ثقافية وبأوجه 

التشـابه واالختالف  األساسـية بني اثلقافتني.

تعـرب املثاقفـة   عـن أوجـه اتلبـادل اثلقـايف بـني احلضـارات  	 
ادلافعيـة  تنشـيط  الـروري   فمـن  املختلفـة،  البرشيـة 
اتلثقيفيـة  واالبداعيـة  بتوجيـه املتعلمني إىل قـراءة املؤلفات 
األدبيـة واثلقافيـة  والعمل ىلع تلخيصها، واسـتثمار اتلواصل 

االجتمـايع يف مـا خيـدم اتلثقيـف .

 اعتمـاد طرائـق مشـوقة وجتديدية الي توفـر مواقف مالئمة 	 
للتعلـم اعتمادا ىلع احلوافز والنشـاط.

ينبـي أال يقـف اتلثقيـف بالقيـام بالواجبـات الصفيـة بـل 	 
جيـب جتـاوز اإلطار الصـيف املحدود يلوجـه املتعلـم إىل اجناز 

ريع. مشا

إكسـاب املتعلم  مهـارات  تتصل باملمارسـة اثلقافية وصقلها 	 
بأنشـطة تفاعلية اكملرسح وادلراما

 البـد مـن تنويـع األنشـطة ذات الطابع االجتمـايع الي تتيح 	 
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للمتعلم اتلفاعل واملشـاركة .

توفري بيئة االنغماس سواء الطبيعية أو االصطناعية.	 

 تنويـع أوجـه اثلقافـة تلنـوع األغـراض) ادليـي ،السـيايس، 	 
اتلجـاري، الوظيـيف(.

أن يهتـم القائمـون ىلع تصميـم الكنـب باجلانـب اتلواصـيل 	 
عنـد إعداد اتلدريبات واختيار انلصـوص وإدراج موضواعت 

تتنـاول القضايـا املعارصة اكالقتصـاد واالجتماع والسياسـة
 واالهتمـام بتيسـري ادلرس انلحـوي، تلصبـح اللغـة ممارسـة 	 

واسـتعمال، وال تنحـر بـني قوالـب القاعـدة واملثـال. 
اإلفـادة مـن األحباث وادلراسـات احلديثة الـي تناولت قضية 	 

تيسـري انلحـو عند إعداد املحتـوى انلحوي.
أن يهتـم القائمون ىلع تصميم الكتـب باجلانب اتلواصيل عند 	 

إعـداد اتلدريبـات واختيـار انلصـوص، وإدراج موضـواعت 
تتنـاول القضايـا املعارصة يف االقتصـاد واالجتماع بالسياسـة.

 إقامـة اتلـداوالت واملؤتمـرات املختصـة بآيلـات ومعايـري 	 
إعـداد املحتـوى اللغـوي املالئـم تلعليـم العربيـة للناطقـني 

. بغريها
 االّطـالع ىلع جتـارب إعداد املناهج املختّصـة بتعليم اللغات 	 

األخـرى للناطقني بغريهـا، واإلفادة منها.
إاعدة انلظـر يف السـماح لـّل معلّـم أن يصدر كتابًـا دون أن 	 

خيضع لقـراٍر جلنـٍة منتقـاة وخمتارة  
إقامـة انلـدوات واملؤتمـرات وورش العمـل املختّصـة بآيّلات 	 

إعـداد املناهـج إعـداًدا علميًّـا ولغويًّـا واجتماعيًّـا ونفسـيًّا 
وتربويَّا.
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ربط املناهج باتلكنولوجيا بصفتها اعماًل مهّما يف اتلعلّم	 
اإلرشاف انلفـّي ىلع املناهج قبل بنائها ويف  أثنائها  وبعدها، 	 

بالصورة الي حتايك حاجات ادّلارسـني ومتطلّباتهم.
اثلانيـة 	  اللغـات  تدريـس  وطـرق  املناهـج  أسـاتذة  إرشاك 

واألجنبيـة يف اجلامعـات واللكيـات؛ وذلك بإلقـاء املحارضات 
وتنظيـم الـورش اتلدريبية ملعلـيم اللغة العربيـة للوقوف ىلع 
االجتاهـات احلديثـة يف تعليم هذه اللغـات وتطبيقها يف تعليم 

العربية. اللغـة 
بنـرش 	  املعنيـة  املؤّسسـات  بـني  اتّلعـاون  بـاب  فتـح  رضورة 

اللّغـة العربيـة يف إجياد برامـج تعليمية مشـرتكة تفاعلّية ىلع 
شـباكت اتلواصـل ختـدم نـرش اللغة بصـورة واسـعة.

االسـتعانة باتلعلّـم مـن اإلنرتنـت: فهنـاك عـدد مـن املواقع 	 
املتخصصـة الي تقوم بتوفـري خدمات تعلم اللغة باالسـتعانة 
العربيـة مـن خـالل  اللغـة  بتعليـم  بمعلمـني متخصصـني 

اتلعليـم عـن بعد.
االهتمـام باسـتخدام الوسـائل اتلكنولوجيا احلديثـة يف تعليم 	 

اللغـة العربية وتعلّمها وتوفري لك أنواع الوسـائل اتلكنولوجية 
اتلعليمّيـة يف مراكـز تعليم اللغـة العربية، وتدريـب املعلّمني 

ىلع استخدام هذه الوسائل يف عملية اتلعليم.    
قضايـا 	  لطـرح  دوريـا  مؤتمـرا  املنتـدى  مؤتمـر  اعتمـاد 

واهتمامـات تعليم اللغـة العربية للناطقني بغريهـا ومعاجلتها 
وفـق املعطيـات الراهنـة.

تكثيف جهـود املختصـني يف تعليم اللغة العربيـة للناطقني 	 
بغريهـا بطـرح القضايـا واإلشـاكالت مـن منطلـق اخلـربات 

صة خلا ا
ربـط الصلـة بني ابلحـث العلـيم واتلعلييم ىلع حنـو تطبييق 	 
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يقوم ىلع اتلأثـري واتلأثر
االسـتفادة مـن مسـتجدات ابلحـث اللسـاين املعـارص مـن 	 

جهـة، واملعطيـات اتلكنولوجيـة والوسـائل اتلقنيـة مـن جهة 
خرى أ

اتلأسـيس ملناهـج تعليـم العربيـة للناطقني بغريها بمشـاريع 	 
جتمـع بـني الرصيد الـرتايث لعلمـاء اللغـة واملفاهيم اللسـانية 

املعارصة
الرتكـزي ىلع نرش اللغـة العربيـة واثلقافة العربية واإلسـالمية 	 

واتلأثـري يف املجتمعـات واخلروج مـن منطلـق ادلفاع فقط
توظيـف  اتلقنيـات واتلطبيقات اتلقنيـة احلديثة تلعليم اللغة 	 

العربية وتعلمها باسـتخدام تطبيقـات اتلعليم االلكرتوين 
عمـل شـبكة تواصـل معـدة للمهتمـني  وابلاحثـني يف جمـال 	 

تعليـم العربيـة للناطقـني بغريهـا 
اتلواصـل مـع ابلاحثـني وذلـك بإعـداد حمـارضات عـن بعد 	 

لعـرض جتاربهـم تلعليـم العربيـة للناطقـني بغريها
عمل معجم لغوي يف باب املتالزمات اللفظية 	 
االهتمـام بربامج االنغمـاس اثلقايف اللغـوي وتعميم اتلجارب 	 

انلاجحـة يف بـاب برامـج االنغماس اثلقـايف اللغـوي واإلفادة 
منها

أن يتّم توجيه ادّلراسات القادمة حنو منطق اللغة.	 
ثـالث: 	  تقنّيـات  مـن  االكتسـاب  منطلـق  يكـون  أن 

واتّلكّيـف. واتّلـواؤم،  االسـتيعاب، 
 إىل مقاصـد 	 

ً
أن يعتمـد املنهـج اتّلـداويّل، منهًجـا تأويليًّـا داال

املسـتهدفة. اللغة 
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إعـداد معايري ضابطة هلا وتشـكيل ورشـة يف املنتدى تلحقيق 	 
ذلك.

بنـاء مصفوفـة القواعـد لل مسـتوى وفقا لألغـراض العامة 	 
او اخلاصـة، واعـداد معايـري ضابطـة هلـا وتشـكيل ورشـة يف 

املنتـدى تلحقيـق هـذا اهلدف.
اللغويـة 	  املجامـع  ودعـوة  املتخصصـة  املعاجـم  إصـدار 

واملختصـني إلصـدار معاجـم لغويـة متخصصـة للناطقـني 
العربيـة بغـري 

سـلطة 	  هلـا  املجـال  ىلع  لـإلرشاف  رسـمية  هيئـة  تأسـيس 
يف  العمـل  بممارسـة  اخلاصـة  الرتاخيـص  إلصـدار  قانونيـة 
املجـال للمدرسـني والراغبني يف فتح مراكـز أو معاهد تلعليم 

العربيـة للناطقـني بغريهـا.
إنشـاء جهـاز يوجـد  جهود تعليـم اللغـة العربيـة ومناهجها، 	 

وإعـداد الكوادر الـي تقوم بتدريسـها ىلع أن تتبنـاه اجلهات 
الرسـمية واحلكوميـة واملؤسسـات األهلية وغـري احلكومية.
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املشكالت الثقافية يف تعليم اللغة العربي�ة
للناطقني بغريها على مستوى املعجم: احلدود واآلثار

   أ.د. خالد فهيم
كلية اآلداب-  جامعة املنوفية

ملخص:         

تتنــاول هــذه ادلراســة حتليــاًل وفحًصــا للمشــكالت   
ــا عنــد الــويع بهــا، وســلبًا عنــد غيــاب  اثلقافيــة وأثرهــا – إجيابيًّ

الــويع بهــا-يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا.

ــان  ــة ىلع اإليم ــكالت اثلقافي ــذه املش ــل هل ــس اتلحلي       ويتأس
ــة  ــني لعمل ــا وجه ــة بوصفهم ــة واللغ ــني اثلقاف ــة ب ــة العالق حبقيق
ــانية  ــات لس ــا فرضي ــت بفحصه ــي نهض ــة ال ــدة، ويه العالق واح

ــث. ــر احلدي ــة يف الع اكمل

ــاة مــن  ــح يشــري مفهومــه إىل لك يشء يف احلي ــة مصطل        واثلقاف
ــة واملعتقــد إىل املنتــج والســلوك. املعرف

       واحلقيقــة أن تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن دون اتكاء 
ىلع الــويع باملشــكالت اثلقافيــة يوشــك أن يــؤدي إىل نتائــج ســلبية 
ــد  ــا بع ــل –فيم ــد اتلعام ــيما عن ــني، والس ــر للمتعلم ــة اخلط بالغ
مــع نصــوص هــذه اللغــة الــي تتحــرك حبمــوالت ثقافيــة ودينيــة 
واجتماعيــة مائــزة باألســاس عــن اثلقافــات ادلينيــة واالجتماعيــة 

للمجتمعــات األجنبيــة.

ــة  ــكالت اثلقافي ــص املش ــنتوجه إىل فح ــة س ــذه ادلراس       ويف ه
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــا يف تعلي ــا وأثره ــم« تعيينً ــتوى »املعج ىلع مس
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ــب. لألجان

وســعيا وراء حتقيــق هــذا الغــرض مــن ابلحــث ســتتلبث ادلراســة 
أمــام املطالــب اتلايلــة:

١. اثلقافة واللغة واملعجم: مدخل مفهويم.

ــات  ــف اللغ ــر يف تصني ــة إاعدة انلظ ــكالت اثلقافي ــر املش ٢. أث
إىل:

اللغات اإلسالمية واللغات غري اإلسالمية.

٣. حتليــل املشــكالت اثلقافيــة املتنوعــة وأثــره يف تعليــم اللغــة 
العربيــة نلاطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم.

١/٣ حتليل املشكالت ادلينية.

٢/٣ حتليل املشكالت االجتماعية.

٣/٣ حتليل املشكالت العلمية/ املعرفية.

ــة  ــكالت اثلقافي ــة للمش ــذه ادلراس ــل ه ــن حتلي ــح م        ويتض
ــتوى  ــا ىلع مس ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــا بتعلي وعالقته
ــة  ــويع بطبيع ــاب ال ــد غي ــيق عن ــر احلقي ــور اخلط ــم ظه املعج
انلمــوذج املعــريف املســتقر يف بنيــة املعجــم العــريب؛ بســبب ارتباطــه 
ــا  ــه هل ــرض رضورة اتلنب ــا يف ــو م ــه، وه ــالم وثقافت ــق باإلس الوثي

ــرب. ــري الع ــوي لغ ــم اللغ ــد اتلعلي عن
اللكمات املفتاحية:

ــاب  ــا، اكتس ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة،  تعلي ــكالت اثلقافي  املش
ــة واللغــة،  ــم اللغــة، اثلقاف اللغــة، انلمــوذج املعــريف اإلســاليم، اإلســالم وتعلي

ــم. ــة العال رؤي
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مدخل: اثلقافة واللغة واملعجم: املفهومات والعالقات:

ــث، ويه  ــذا ابلح ــة يف ه ــات مفتاحي ــة مصطلح ــذه ثالث         وه
ــه. ــة فروض ــلكه، ومعاجل ــص مش ــة لفح ــية الزم ــزية أساس رك

0/0: اثلقافة

 culture يف معاجلــة ريمونــد ويلامز)١(ملفهــوم مصطلــح اثلقافــة        
يكشــف عــن أن »مجيــع اســتعماالتها األوىل اكنــت culture اســم 
عمليــة: العنايــة بــيء مــا، وبشــل أســايس حمصــوالت وحيوانات« 
ويقــرر أنهــا مشــتقة مــن اللكمــة الالتينيــة culture بمعــى شــفرة 
ــول   ــة العق ــول إىل: راعي ــى يلتح ــور املع ــم تط ــده، ث ــراث وح املح

وإخصابهــا.

        وقــد اســتمر هــذا اتلحــول حــى اســتقر بصــورة شــبه واضحــة 
ــي،  ــري والف ــاط الفك ــة بالنش ــات املتعلق ــال واملمارس يف األعم

يقــول)٢(:

        »جيــب علينــا أيًضــا إدراك االســم املســتقل املجــرد اذلي يصف 
أعمــال النشــاط الفكــري والفــي وممارســاته، وخباصــة األخــري )د( 
يبــدو أن هــذا يف الغالــب هــو االســتعمال األكــرث انتشــارا؛ فاثلقافة 
ــينما...  ــرسح، والس ــت، وامل ــم، وانلح ــيقا، واألدب، والرس يه: املوس

وتشــمل أحيانـًـا الفلســفة واملعرفــة واتلاريــخ«٠

ــرة  ــت فك ــة، ونقل ــة فعال ــتعملت بطريق ــا »اس ــرر أنه ــم يق          ث
عمليــة للتطــور اثلقــايف والــرويح واجلمــايل إىل أعمــال وممارســات 

ــا«. ــا وتدعمه تمثله

       ويلتقــط طــوين بنييــت)٣( اخليــط مــن ريمــون ويلامــز يلقــرر أن 
)١( اللكمات املفتاحية: معجم ثقايف وجمتمي، ترمجة حممد بربري، تقديم طالل أسد، املجلس األىلع 

للثقافة، املرشوع القويم للرتمجة )٩٨٠( القاهرة، ٢٠٠5م، ص١١٦-١٢٣
)٢( املصدر نفسه، ص١٢١

)٣( مفاتيح اصطالحية جديدة: معجم مصطلحات اثلقافة واملجتمع، طوين بنييت، ترمجة سعيد 
الغانيم، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت ٢٠١٠م، ص ٢٢5-٢٣5
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اثلقافــة يمكــن أن تكــون: »طريقــة يف احليــاة«)١(

         وهــذا املفهــوم ىلع وجــه اتلعيــني يمنــح هــذه ادلراســة الي حنن 
بصددهــا وجًهــا مــن وجــوه الرشعيــة؛ ألنــه يدخــل بنــا إىل تأســيس 
عالقــة واضحــة بصــورة مــا بــني اثلقافــة وانلمــوذج املعــريف املائــز 
اذلي يمــزي أمــة عــن غريهــا مــن جانــب، وبــني اللغــة وتعليمهــا 
ــات  ــاء اللغ ــن أبن ــريف م ــوذج املع ــذا انلم ــون هل ــن ينتم ــري اذلي لغ

األمهــات مــن غــري العربيــة.

         وىلع الرغــم مــن أن كريــس باركــر خصــص حــزًيا أقــل مــن 
ــا)٢(: ســابقيه-فإنه اكن واضًحــا عندمــا قــرر أن اثلقافــة تهتــم اغبًل

»بمســائل املعــاين االجتماعيــة املشــرتكة؛ إنهــا طــرق خمتلفــة للنظــر 
إىل العالــم«

وأهمية طرح كريس باركر ماثل فيما ييل:

: وضــوح الربــط بــني اثلقافــة ومفهــوم رؤيــة العالــم اذلي هــو 
ً

أوال
تطبيــق عمــيل للتمســك بانلمــوذج املعــريف.

ثانيـًـا: وضــوح العالقــة العضويــة بــني اثلقافــة بهــذا املفهــوم، وبــني 
اللغــة بوصفهــا مؤسســة خالقــة للفعــل االجتمــايع؛ تقــول:

ــق  ــل وثي ــابًكا بش ــة متش ــث يف اثلقاف ــح ابلح ــا أصب ــن هن » وم
ــة« ــألة ادلالل ــع مس م

        وأكــدت ادلراســات اثلقافيــة أن اللغــة ليســت وســيلة حمايــدة 
يف تشــكيل املعــاين واملعرفــة املتصلــني بالواقــع؛ بــل باألحــرى تعــد 
مؤسســة هلمــا؛ فاللغــة تعطــي معــى لألشــياء املاديــة واملمارســات 
ــل  ــا بفع ــة نل ــت واضح ــفت وأصبح ــي انكش ــة ال االجتماعي

)١( املصدر نفسه
)٢( معجم ادلراسات اثلقافية، كريس باركر، ترمجة مجال بلقاسم، رؤية للنرش واتلوزيع، القاهرة 

٢٠١٨م، ص١٤٣-١٤٦
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حــدود اللغــة.

         وعمليــات إنتــاج املعــى هــذه تعد ممارســات دالة وفهــم اثلقافة 
يتمثــل يف الكشــف عــن كيفيــة إنتــاج املعــى رمزيــا كشــل مــن 
أشــاكل اتلمثيــل؛ نتيجــة ذللــك أصبحــت ادلراســات اثلقافيــة تركــز 
ىلع مســائل اتلمثيــل مــع العنايــة بوجــه خــاص بالفــرق الــي يتــم 

مــن خالهلــا بنــاء العالــم اجتماعيًّــا وتمثيلــه مــن قبلنــا«

         وىلع الرغــم مــن الســهمة الضئيلــة للثقافــة العربيــة املعارصة يف 
خدمــة مفهــوم اثلقافــة بصــورة خمتصــة فــإن ادلكتــور ســمري اخلليل  
ــألة:  ــدده، ويه مس ــن بص ــا حن ــط بم ــة ترتب ــألة مهم ــري إىل مس يش

وظيفــة اثلقافــة؛ حيــث يقــول)١(:

  »أمــا وظيفــة اثلقافــة... فــي: ضبــط احليــاة حــى يمكــن 
للاكئنــات اإلنســانية أن تتحمــل الصعــاب الــي تواجههــا يف احليــاة«.

        ويقــرر أن قــدرة اإلنســان ىلع تكويــن اتلقايلــد يه املدخــل 
هلــذا الضبــط، فيقــول   »وتظهــر وظيفــة اثلقافــة يف الكيفيــة الــي 
ــراد  ــط األف ــا ترب ــا أنه ــه، كم ــة ب ــة املحيط ــان بابليئ ــط اإلنس ترب
بعضهــم ببعــض، ويدخــل لك منهــم يف عالقة مــع اآلخريــن، ويرتبط 
اإلنســان باملواطــن بفعــل األدوات، واالجتاهــات واملعتقــدات« وهذه 
يه مجــاع عنــارص اتلقايلــد الــي باثلقافــة أو ىلع حــد تعبــريه حــني 

يقــول: »وتعــرف هــذه اتلقايلــد باثلقافــة«.

٢/0 اللغة

        يعــد مصطلــح اللغــة مصطلًحــا ذا حضــور مركــزي يف تاريــخ 
املعرفــة اإلنســانية ىلع امتــداد اتلاريخ بوجــه اعم، وهو أكــرث حضوًرا 
ــانية يف  ــة اإلنس ــات املعرف ــريف يف تطبيق ــغيل املع ــة يف التش ومركزي

العــر احلديــث.

)١( ديلل مصطلحات ادلراسات اثلقافية وانلقد اثلقايف، د. سمري اخلليل، مراجعة د. سمري الشيخ، 
دار الكتب العلمية، بريوت وبغداد ٢٠١٤م، ص٧٨-٨٣
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       وهــذا اتلمــدد يف احلضــور املعــارص حيمــل ىلع فحــص اتلنــوع 
ــن  ــدرا م ــه ق ــا نمنح ــو م ــزي، وه ــح املرك ــذا املصطل ــويم هل املفه

ــب: ــذا املطل ــة يف ه العناي

: يــدور مفهــوم اللغــة يف اللســانيات املعــارصة بوصفهــا 	 
ً

أول
ــة  ــة موضوعي ــة علمي ــتها دراس ــن دراس ــئول ع ــم املس العل

حــول اتلعريــف اتلــايل: )١(

 »اللغــة language: نظــام الرمــوز املخصــوص اذلي تســتخدمه 
ــة«. ــة، أو الرتكي ــة العربي ــاًل: اللغ ــة ؛ مث ــة معين مجاع

ــياق؛  ــذا الس ــم يف ه ــى مه ــف املنت ــذا اتلعري ــة أن ه         واحلقيق
ــوص  ــزي املخص ــام الرم ــتخدام انلظ ــرة اس ــارته إىل فك ــًرا إلش نظ
يف إطــار اجلماعــة اللغويــة املعينــة، وهــو مــا يربــط مفهــوم اللغــة 
ــا،  ــن غريه ــا م ــة«، وتميزيه ــن »األم ــا بتكوي ــاً رمزًيّ ــا نظام بوصفه
وهــو املفهــوم اذلي خيــدم عالقــة اللغــة باثلقافــة، كمــا ســبق بيانــه 
يف حتريــر مفهــوم اثلقافــة يف املطلــب الســابق مــن هــذا اتلمهيــد.

ــا: ويتخــذ مفهــوم اللغــة يف حقــل دراســات اكتســاب 	  ثانًي
ــة- ــة اللغ ــة اثلنائي ــة، أو الرتبي ــة اثلاني ــم اللغ ــة أو تعل اللغ
ــري ىلع  ــة، ويف اتلأث ــم اكمل ــل عوال ــة يف تش ــة خاص أهمي
العــادات، وتقدمــت – بصــورة مذهلــة – إىل مياديــن خدمــة 
اهلويــات اإلثنيــة؛ طلبًــا للتعايــش املشــرتك، ودعًمــا للحقوق 
املدنيــة، ودعمــا الســتقالل عــدد كبــري مــن الشــعوب الــي 
يتشــل نســيجها الســاكين مــن متحدثــني للغــات متعــددة، 
ــد  ــم اجلدي ــل العال ــاس)٢(   »إن تش ــان كومل ــول فلوري يق
ونشــأة الواليــات املتحــدة وحنوهــا خــالل القرنــني اثلامــن 
عــرش واتلاســع عــرش- أثــًرا ىلع اعدتنــا الرتبويــة األحاديــة 
اللغــة؛ لقــد قــدرت املجمــواعت اإلثنولســانية... يف حــاالت 

)١( معجم املصطلحات اللغوية، د. رمزي بعلبيك، دار العلم للماليني، بريوت، ١٩٩٠م، ص٢٧٢:
)٢( ديلل السوسيو لسانيات، فلوريان كوملاس، ترمجة، د.خادل األشهب، ود. ماجدولني انلهييب، 

املنظمة العربية لللرتمجة، ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، بريوت، ٢٠٠٩، ص ٨٦٨
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كثــرية لغتهــا غــري اإلجنلزييــة اخلاصــة بهــا- كرمــز للثقافــة 
ــد«. ــم اجلدي ــة املتحــدث بهــا يف العال إىل جانــب اإلجنلزيي

ــة اإلثنيــة  ويقــول )ص٨٦٩(: »وخــالل الســتينيات أصبحــت اهلوي
حمــط اهتمــام معظــم املجمــواعت يف لك أحنــاء العالــم. وقــد تدعــم 
ــم  ــتقالل معظ ــه اس ــزء من ــة يف ج ــري باإلثني ــام الكب ــذا االهتم ه
ــة ...  ــة... وبراح ــوق املدني ــد احلق ــة... وتزاي ــعوب اإلفريقي الش
ــا مقصــوًدا  اســتعمال اللغــة إىل جانــب لغــة األغلبيــة بديــاًل بعديًّ

ــرًيا... كث

ــرتف  ــم تع ــي ل ــة ال ــددة اللغ ــات املتع ــدأت املجتمع ــد ب       لق
ــا«. ــرح بتنوعه ــوي ت ــا اللغ ــة بتعدده ــة عمومي بكيفي

     وهــذا اتلحــول يمثــل أحــد أهــم العوامــل الــي تدعــم حبــوث 
العالمــة بــني تعلــم اللغــة اثلانيــة واتلغيــري اثلقــايف بوجــه خــاص.

ــة  ــة اثلقاف ــة بمصطلحي ــة املختص ــده املعجمي ــا يؤك ــو م        وه
ــويع اذلي  ــل املوس ــن املدخ ــح م ــا يتض ــة، كم ــات اثلقافي وادلراس
ــه؛  ــة يف معجم ــح اللغ ــوم مصطل ــر مفه ــس بارك ــه كري ــرر في ح

ــاًل)١(: ــرر قائ ــث يق حي

 »تعــد قضايــا اللغــة مســألة حموريــة للثقافــة، وكذلــك ادلراســات 
اثلقافيــة، فاللغــة مهمــة لفهــم اثلقافــة لســببني رئيســيني:

ــاين 	  ــون املع ــالهل تك ــن خ ــزي م ــيط مم ــا وس ــا: أنه أوهلم
اثلقافيــة مشــلكة وتواصليــة.

ثانيهمــا: أن اللغــة وســيلة رئيســية نكــون بواســطتها 	 
معرفــة حــول أنفســنا والعالــم االجتمــايع، وتكــون شــبكة 

ــا«. ــى ثقافيًّ ــل هل مع ــم وجنع ــف العال ــالل تصني ــن خ م

        واحلقيقــة أن هــذا الســبب اثلــاين أو األخــري يف نــص كريــس 
)١( معجم ادلراسات اثلقافية، ص٢٨٨-٢٩١
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باركــر هــو انلقطــة الفاعلــة يف اقــرتاح هــذه ادلراســة اذلي يــريم 
ــري  ــتصحاب معاي ــن اس ــع م ــا ينب ــات تصنيًف ــف اللغ إاعدة تصني
ــوذج  ــة بانلم ــم املحكوم ــة العال ــق برؤي ــة تتعل ــة، وحضاري ثقافي

ــم. ــن األم ــا م ــن غريه ــة م ــزي أم ــريف اذلي يم املع

ــة  ــوم اللغ ــة بمفه ــات اثلقافي ــو ادلراس ــياق ختط ــذا الس         ويف ه
خطــوات واســعة عندمــا تقــرر مــا يــيل:

أن اللغــة تشــتغل رمزيــا، اكثلقافــة يف تشــكيل املعــى مــن أ- 
خــالل أنظمــة دالــة.

أن العالمــات واللكمــات هلــا معان مســتمدة مــن مرجعياتها، ب- 
وهــو مــا يعيــد اتلذكــري بفكــرة انلصــوص املرجعيــة املهيمنة 
ــا يمكــن تســميته بالســياقات الكــربى، أو  ــي تشــل م ال
اثلقافــة املعينــة، فالقــرآن الكريم-مثاًل-يعــد نًصــا مرجعيًّــا 
ــرًيا مــن الســياق األكــرب للثقافــة  ــا يشــل جــزًءا كب مهيمن

العربيــة.

ــم ج-  ــكيل القي ــدا لتش ــا ب ــيًطا مم ــت وس ــة ليس ج-أن اللغ
واملعــاين وأشــاكل املعرفــة ونقلهــا، وإنمــا يه مؤسســة هلــذه 
ــر)١(. ــس بارك ــري كري ــد تعب ــارف، ىلع ح ــاين واملع ــم واملع القي

ــة 	  ــوم اللغ ــص مفه ــع لفح ــوة أوس ــا خط ــا: وإذا تقدمن ثاثلً
يف العلــوم املعرفيــة الــي »تهــدف إىل دراســة آيلــات 
وفهمــه، وتوظــف ذللــك عــدًدا  و...  البــرشي  الفكــر 
واذلاكء  واأللســنية  انلفــس  لعلــم  االختصاصــات  مــن 

االصطنــايع«)٢(

ــة أ-  ــة طبيع ــا وظيف ــة بوصفه ــر إىل اللغ ــن انلظ ــالق م االنط

)١( املصدر نفسه، ص ٢٨٩
)٢( قاموس العلوم املعرفية، يغ تيربغيان، وآخرون، ترمجة مجال شجيد، مراجعة مصطىف حجازي، 

املنظمة العربية للرتمجة ٢٠١٣م، ص٢٤٧ 
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ــر. ــنًدا للفك ــل س ــل، وتش ــن اتلواص ــرش، تمك ــة بالب خاص
ب. إثبات العالقات ادلينية القائمة بني اللغة والفكر.)١(

3/0 املعجم

ــار  ــة اإلط ــذه ادلراس ــم« يف ه ــوم »املعج ــور مفه ــاوز حض         يتج
ــة  ــال املرجعي ــن األعم ــا م ــه »نمًط ــه بوصف ــائع عن ــدي الش اتلقلي
تقــوم مفــردات لغــة مــا مرتبــة ألفبائيًّــا مــع رشوح للمعــى اغبًلــا« 

ــس يف)٢(: ــوري جيم ــان وجرجي ــه هارتم ــا يعرف كم

»Lexion :وتسي هذه ادلراسة إىل االشتباك مع » مفهوم املعجم

بوصفــه رصيــًدا لكيًّــا ملفــردات لغــة مــا مــن اللغــات« )٣(، صحيح أن 
ــا؛  هــذه ادلراســة ال تطــرح املفهــوم اتلقليــدي إطراحــا تاًمــا أو لكيًّ
ــات  ــة يف العملي ــات اثلنائي ــة املعجم ــق بأهمي ــري يتعل ــبب يس بس
اإلجرائيــة الكتســاب اللغــة اثلانيــة أو تعلــم اللغــة للناطقــني بغــري 

لغتهــم األم.

      ولكــن هــذه ادلراســة تركــز –باألســاس-ىلع مفهــوم املعجــم 
ــكالت  ــص املش ــاًل لفح ــة، توص ــردات اللغ ــًدا ملف ــه رصي بوصف
اثلقافيــة املتعلقــة بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف هــذا 

املســتوى املتعــني.

      وليــس ببعيــد أن نتصــور رضورة اســتصحاب مفهــوم املعجــم 
ــن  ــن م ــة يمك ــة ذاكري ــه: »منظوم ــي MentalLexion بوصف اذله
ختزيــن تصــورات اللكمــات واســتعادتها« ىلع حــد تعبريه)٤(، والســيما 
فيمــا يتعلــق بطبيعــة اتلصــورات املعجميــة وحتديــد طريقــة 
تنظيمهــا، وهــو مــا يســتديع فحــص نتائــج ابلحــوث انلفســلغوية 

)١( انظر: قاموس العلوم املعرفية، ص٢٤٧-٢٤٨
)2( Dictionary of lexicography, Hartman and Gregory James, London and 
New York, 2001. p4 

)٣( انظر: هارتمان ص ٨٦
)٤(  قاموس العلوم املعرفية، يغ تيربغيان وآخرون، ص ٢55
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ــر:  ــة) ص٢55-٢5٦( وانظ ــوم املعرفي ــوس العل ــرره قام ــا يق ىلع م
ــا)١( ...  ــردات وتعليمه ــم املف ــول تعل ــة ح ــم خاطئ مفاهي

1 / أثر املشكالت اثلقافية يف تعليم العربية للناطقني بغريها 

يف إاعدة انلظــر يف تصنيــف اللغــات وموضــع العربيــة ىلع خريطــة 
هــذا اتلصنيــف

        تتنــوع املعايــري الــي حتتكــم إيلهــا اللســانيات يف تصنيــف 
اللغــات، وتبويبهــا، وتوزيعهــا ىلع الفصائــل أو العائــالت اللغويــة؛ 
فثمــة تصنيــف إقليــيم، وثــان تكويــي، وآخــر نــويع؛ فاتلصنيــف 
اإلقليــيم - Areal classification يقــوم ىلع تبويــب اللغــات باعتبــار 
ــزية)٢(،  ــة متم ــواعت إقليمي ــا ىلع جمم ــة، وتوزيعه ــا اجلغرافي مواقعه
ــد بصــورة  ــم ممت ــة تعــد لغــة إقلي ــإن العربي ــار ف ــق هــذا املعي ووف

متصلــة بامتيــاز .

        واتلصنيــف اتلكويــي genealogical classification هــو تصنيف 
ــا  ــات وتوزيعه ــب اللغ ــض ىلع تبوي ــيب أو ورايث ينه ــاليل أو نس س
ــة الــي تفرعــت عنهــا،  ــار أصوهلــا اتلارخيي ــة باعتب اعئــالت لغوي
ــة  ــإن اللغ ــذا ف ــق ه ــن وف ــابهها يف اتلكوي ــع تش ــا يرج ــي إيله وال

العربيــة لغــة مــن اللغــات الســامية.)٣(

typological classification فهــو  أمــا اتلصنيــف انلــويع          
تصنيــف شــي يــوزع اللغــات ىلع أنــواع باعتبــار التشــابه بينهــا 

ــخ. ــو، إل ــرف وانلح ــوات وال يف األص

         وال ينظــر إىل أصــول هــذه اللغــات)٤(،  واحلقيقة أن املشــكالت 
ــج  ــا ينت ــة وم ــاذج املعرفي ــات انلم ــا اختالف ــي تفرزه ــة ال اثلقافي

)١( تطبيق أحباث اللغة اثلانية يف اتلدريس، كيث فولس، ترمجة د. إبراهيم بن رافع القرين، دار 
جامعة امللك سعود للنرش، ١٤٤٠ه=٢٠١٩م، ص ١٠٧ وما بعدها

)٢( انظر: معجم املصطلحات اللغوية لدلكتور رمزي منري بعلبيك، ص 5٦
)٣( انظر: معجم املصطلحات اللغوية، ص ٢٠٨

)٤( اتلارخيية ]انظر: معجم املصطلحات اللغوية، ص 5١٤
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عنهــا مــن اختالفــات يف رؤيــة العالــم دلى األمــم املختلفــة تقــرر 
ــات  ــة للغ ــاكل اتلصنيفي ــذه األش ــن ه ــاذ أي م ــح اخت ــه ال يصل أن
أساًســا لالنطــالق منــه يف معاجلــة املعجــم أو املعــى يف العمليــات 
ــتوى  ــا ىلع مس ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة تلعلي اإلجرائي
املعجــم تعيينًــا، ومــا يــدور يف فلكــه مــن عمليــات تصــور املعــى، 

ــا. ــا وإدراكيًّ وتمثلــه ذهنيًّ

        وهــذا االختــالف هــو ابلاعــث ىلع اتلوجــه حنــو اقــرتاح جديــد 
ــاذج  ــدأ انلم ــتند إىل مب ــايف يس ــار ثق ــق معي ــات وف ــف اللغ تلصني
املعرفيــة املائــزة، ومــا ينتــج عنهــا مــن أشــاكل متنوعــة مــن أشــاكل 

رؤيــة العالــم.

ــور  ــن املنظ ــتلر م ــوالس أوس ــالق: نيق ــن االنط ــم م        وىلع الرغ
اإلقليــيم يف اتلأريــخ للغــات فإنــه لــم يهمــل اإلشــارة إىل اتلصنيــف 
اتلكويــي يف رصــد تاريــخ لك لغــة، كمــا أنــه أشــار كثــرًيا إىل مــا 
  Cultural classificationــايف ــف اثلق ــميته اآلن باتلصني ــن تس يمك
يشــري إىل دور املكــون اثلقــايف يف تشــكيل الســمات اللغويــة للغــة 

مــا مــن اللغــات، يقــول)١(: 

ــد  ــو أبع ــا ه ــب إىل م ــالم تذه ــة يف اإلس ــة اللغ ــن أهمي     »ولك
بكثــري مــن إنتــاج شــعار شــديد األثر...)لقــد( اكن هلــا ادلور األول 
ــة  ــة بطريق ــتعملت اللغ ــد اس ــالم... ولق ــني باإلس ــب املؤمن يف كس

فــذة يف نــرش هــذا ادليــن«.

ــة  ــذه اللغ ــل ه ــن تغلغ ــوع م ــتلر إىل ن ــوالس أوس ــري نيق        ويش
ــاق  ــارج انلط ــدة خ ــرية ممت ــق كث ــمية يف مناط ــة رس ــا لغ بوصفه

ــريب. ــرايف الع اجلغ

        وقــد أدى هــذا األمــر إىل انتشــار »املعجــم العــريب« ىلع وجــه 
ا مــن اللغــات الــي فتحهــا  اتلعيــني يف معجمــات عــدد كبــري جــًدّ

)١(  يف إمرباطورية اللكمات... تاريخ اللغات يف العلم، نيقوالس أوستلر، ترمجة د. حممد توفيق 
ابليجريم، دار الكتاب العريب، بريوت، ٢٠١١م، ص ١٤٧
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اإلســالم، اكلشــعوب الــي تتلكــم بالفارســية، والرتكيــة وغريهمــا)١( 
ويدعــم هــذا املنظــور اثلقــايف اذلي نتخــذه أساًســا القــرتاح 

ــات  ــد للغ ــف جدي تصني

ــني احلــدود 	  ــة ب ــب والعالق دراســات حــدود اللغــات مــن جان
اللغويــة والقوميــة؛ إذ مــن املســتقر الواضــح أن ثمــة عالقــات 
بــني اللغــات والقوميــات )٢( ويتضــح ممــا ســبق وجــود قــدر مــن 
ــاس  ــات ىلع أس ــف اللغ ــد تلصني ــرتاح جدي ــة وراء اق الوجاه

ثقــايف.

إن ثمة مرشحات هلذا االقرتاح تتمثل فيما ييل:

: وجــود أمــة ممتــدة باملعــى اجلغــرايف تعــرف باألمــة العربيــة، 
ً

أوال
ــة شــعوب دوهلــا اإليمــان باإلســالم. يهيمــن ىلع اغبلي

ثانيـًـا: وجــود أمــة ممتــدة باملعــى اثلقــايف، يه األمــة املســلمة، تنطلق 
يف حركــة احليــاة مــن تصــور مائــز، أو رؤيــة حمــددة للعالــم، حيكمها 
نمــوذج معــريف مغايــر ومتمايــز مــن غــريه مــن انلمــاذج املعرفيــة، 

فيتمتــع بتأسيســه ىلع أراكن بالغــة الوضــوح يه:

أ-اتلوحيد            ب- الزتكية األخالقية               ج- العمران

ــة ىلع تصــور  ــة حاكمــة ومهيمن ــا صلب ــة علي ــا: وجــود مرجعي ثاثلً
ــم. ــة خاصــة للعال ــاة ورؤي احلي

رابًعــا: وجــود جتربــة تارخييــة وحضاريــة عريقــة تــرب بأصوهلا يف 
املنجــز اإلبــدايع والفكــر، واملنجــز احلضــاري املادي يف املؤسســات 
والعمــارة أو املنجــز اإلداري واالجتمــايع يف العالقــات واملعامالت.

         وهــذه املرشــحات تنهــض داعًمــا القــرتاح تصنيــف اللغــات يف 
)١( انظر: إمرباطورية اللكمة، ص١5٣-١٧١

)٢( انظر: املوسوعة اللغوية، د. كونلج، ترمجة د. حميي ادلين محيدي، د. عبد اهلل احلميدان، جامعة 
امللك سعود، النرش العليم، ١٤٢١ه=٢٠٠٠م، ٩١٩/٣
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جمــال تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا إىل نوعــني هما:

ــة  ــا أصــول ثقافي ــا أممــا جتمعه أ-لغــات األمــم اإلســالمية، بوصفه
وفكريــة وحضاريــة مشــرتكة واحــدة؛ تتأســس ىلع نمــوذج معــريف 

خــاص، تنبثــق منــه رؤيــة خاصــة للعالــم.

ب-لغــات األمــم غــري اإلســالمية، بوصفهــا أممــا ختالــف يف أصوهلــا 
اثلقافيــة والفكريــة واحلضاريــة األمــم اإلســالمية بصــورة جذريــة 
ــرب  ــاحة أك ــا مس ــرتك بينهم ــري املش ــل غ ــرية، يمث ــورة كب أو بص
بكثــري مــن مســاحة املشــرتك بينهمــا، وهــو االختــالف انلاشــئ 
عــن اختــالف انلمــاذج املعرفيــة احلاكمــة تلصــورات شــعوبها عــن 

احليــاة، ورؤيتهــم للعالــم.

ــات  ــتصحاب العالم ــض ىلع اس ــرتاح ينه ــذا االق ــة أن ه واحلقيق
ــة: اتلايل

ــن  ــري م ــدد كب ــه يف ع ــا نقرتح ــب مم ــات قري ــار تطبيق : انتش
ً

أوال
ــرتة  ــذ ف ــاع من ــد ش ــة؛ فق ــيما املري ــة، والس ــات العربي األاكديمي

ــا: ــعبتني هم ــه ش ــم يف داخل ــة ويض ــات الرشقي ــيس للغ تأس

أ-شــعبة لغــات األمــم اإلســالمية وآدابهــا، ويــدرس ادلراســون فيــه 
اعدة اللغــات: الفارســية، والرتكيــة واألورديــة.

ــا  ــون فيه ــدرس ادلارس ــا، وي ــامية وآدابه ــات الس ــعبة اللغ ب-ش
ــية. ــة، واحلبش ــة، والرسياني ــات العربي اللغ

          ويظهــر مــن هــذا أن الشــعبة رقــم )ب( هنــا ينبثــق تصنيفهــا 
مــن منظــور اتلصنيــف اتلكويــي، كمــا ســبق وأوضحنا.

        أمــا الشــعبة )أ( فيتداخــل فيهــا انلظــر إىل تطبيقــات اتلصنيف 
ــا  ــاري بوصفه ــايف احلض ــف اثلق ــب، واتلصني ــن جان ــيم م اإلقلي

لغــات شــعوب اغبليتهــا مــن املســلمني مــن جانــب آخــر.
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كمــا أن تصنيــف اللغــات الرشقيــة نفســه يتأســس ىلع تطبيقــات 
معياريــن ظاهريــن همــا:

أ-املعيــار اإلقليــيم، بوصــف هــذه اللغــات مجيعــا تتلكمهــا شــعوب 
تســكن »منطقــة الــرشق« بامتــداده املعــروف.

ب-املعيــار اثلقــايف احلضــاري بوصــف هــذه اللغــات لغــات 
لشــعوب تشــرتك فيمــا بينهــا يف قــدر معتــرب مــن املشــرتك اثلقــايف 
ــان  ــن بأحــد األدي ــا شــعوب تدي ــك أنه يف املتحــد أو املتقــارب؛ ذل
ــوات،  ــرتاف بانلب ــاهلل، واالع ــان ب ــرتك يف اإليم ــي تش ــماوية ال الس

ــرة. ــة أو اآلخ ــن بادلنيوي ــويح، وتدي وال

ثانيًــا: ظهــور تطــور الحــق ىلع مــا ســبق يتمثــل يف تأســيس »قســم 
للغــات األمــم اإلســالمية« بكليــة اآلداب، جبامعــة عــني شــمس، 
يضــم يف داخلــه ثــالث شــعب للغــات، الرتكيــة وآدابهــا، والفارســية 
وآدابهــا، واألرديــة وآدابهــا، واكن ذلــك يف احلقبــة املمتــدة مــن العــام 

اجلامــي ١٩٨٣م إىل العــام اجلامــي ٢٠٠٠م.

ــه إيلــه تلحســني  ــه فــإن ثمــة إجــراء ينبــي اتلنب ــاء علي         وبن
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــدان تعلي ــة يف مي ــة والرتبوي ــات اتلعليمي العملي
للناطقــني بغريهــا يتمثــل يف رضورة تقســيم ادلارســني للعربيــة مــن 
انلاطقــني بغريهــا وفــق لغاتهــم األم؛ حبيــث تتكــون فصول دراســية 
ــري  ــالمية؛ تليس ــم اإلس ــات األم ــن لغ ــم األم م ــن لغاته ــة مل خاص
ــل  ــة، أو ىلع األق ــة العربي ــم اللغ ــة بمعج ــاين اخلاص ــل املع حتصي
تنبيــه املعلمــني وتدريبهــم يف العمليــات اإلجرائيــة اخلاصــة بتعليــم 
ــن يف  ــى أخذي ــرشح املع ــويع ب ــا ىلع ال ــني بغريه ــة للناطق العربي
االعتبــار اخلصوصيــة اثلقافيــة للمعجــم العــريب املســكون بعنــارص 
ــور  ــا اتلص ــي أنتجه ــارص ال ــاس، ويه العن ــالمية باألس ــة إس ثقافي
اإلســاليم للحيــاة والوجــود، وحتــرك بهــا املعجــم العــريب ىلع امتــداد 

ــه. ــة، ال تنفــك عن تارخيــه العريــق بصــورة عضوي
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ــاري  ــايف حض ــار ثق ــف ىلع اعتب ــذا اتلصني ــة أن ه         واحلقيق
ــم  ــن حتكي ــاده ع ــة، يف ابتع ــن الوجاه ــدًرا م ــا ق ــتصحب أيًض يس
انلمــوذج املعــريف ابليولــويج، أو انلمــوذج املعــريف اتلطــوري، وهمــا 
ــف  ــبيل املثال-تصني ــا ىلع س ــذان أنتج ــان ال ــان املعرفي انلموذج

ــا. ــا نوعيًّ ــا، وتصنيًف ــا تكوينيًّ ــات تصنيًف اللغ

ــم  ــى حتكي ــاري، أو يب ــايف احلض ــار اثلق ــم املعي ــى حتكي          ويب
ــم، وانلمــوذج  الفلســفة احلاكمــة املنبثقــة مــن مفهــوم رؤيــة العال
ا يف ســياق  املعــريف اذلي يمــزي األمــة املســلمة مــن غريها-مهمــا جــًدّ
ــاعًدا ىلع  ــا، ومس ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــم معج تعلي
ــى  ــل املع ــات تمث ــة يف عملي ــاس ثقافي ــكالت يه باألس ــل مش ح
للمفــردات العربيــة ملــن يتعلمهــا مــن ادلارســني انلاطقــني بغريهــا 
مــن لغــات ختتلــف يف رؤيتهــا للعالــم عــن رؤيــة العالــم يف اثلقافــة 

ــالمية. ــة اإلس العربي

ــة  ــم اللغ ــره يف تعلي ــة وأث ــة املتنوع ــكالت اثلقافي ــل املش ٢/ حتلي
ــة  العربي

للناطقني بغريها ىلع مستوى املعجم: نماذج تطبيقية

)1/٢( أهمية الطرح ورشعيته:

        يبــدو مــن املهــم جــدا افتتــاح هــذا املطلــب بمــا يدعــم مــا 
جــاء يف املطلــب اذلي ســبقه مبــارشة مــن اإلقــرار بــأن »اختــالف 
ــا،  ــات يف إطالقاته ــتخدام اللكم ــالف اس ــؤدي إىل اخت ــات ي اللغ

ــا)١(. ــل معانيه وتمث

         وهــذا االختــالف ناتــج عــن تصــور اختــالف اثلقافــة بــكل 
تأكيــد، وهــو مــا جيعــل فحــص قضيــة املناطــق اثلقافيــة واملناطــق 
اللغويــة بالــغ األهميــة واخلطــر يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم؛ تعيينًــا بصــورة ال تقبــل الشــك.
)١(  جغرافية اللغات، د. حممد مدحت جابر ود. فاتن حممد ابلنا، مكتبة اإلسكندرية، ٢٠١١م، ص٦٦
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         واحلقيقــة أن فحــص مشــل املشــكالت اثلقافيــة الــي يثريهــا 
تمثــل املعــاين وادلالالت، والســيما يف العمليــات اإلجرائيــة تلعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يســتمد رشعيتــه مــن عــدة أمــور 
ــاز  ــن إجي ــي يمك ــور ال ــور، ويه األم ــتعالن، والظه ــة االس بالغ

بيانهــا فيمــا يــيل:

: اســتقرار مــا يعــرف بانلقــد املعجــيم بمــا هــو فــرع أصيــل 
ً

أوال
ا ارتبــاط حبــث  مــن فــروع ابلحــث املعجــيم، ومــن الواضــح جــًدّ
ــي  ــيم ال ــد املعج ــات انلق ــة بدراس ــكالت اثلقافي ــائل املش مس
تتغــري ضمــن مــا تتغــريه دراســة انلصــوص املعجميــة أو القاموســية 

ــا يتكــون هــذا املعجــم أو ذاك. الــي مــن جمموعه

         صحيــح أن الشــائع يف حبــوث هــذا الفــرع مــن فــروع 
ــم  ــد املعج ــك نق ــري ادلوران يف فل ــزال أس ــا ي ــيم م ــث املعج ابلح
بوصفــه منتًجــا اســتعمايلًّا؛ بمعــى: الرتكــزي ىلع الوصــف واتلقديــم 
ــزي اذلي  ــو الرتك ــرى )١(، وه ــة األخ ــال املرجعي ــات واألعم للمعجم

ــيل: ــا ي ــاط بم أح

أ-اخللفيات اتلارخيية احلاكمة لظهور املعجم أو العمل املرجي.

ب-الرتكزي ىلع فحص املكونات، وأنظمة الرتتيب.

ج-بيان قيمة املعجم أو العمل املرجي من منظور املستعملني)٢(.

ثانيـًـا: ظهــور تيــار معــارص يهــدف إىل دراســة املشــكالت اثلقافيــة؛ 
تطبيًقــا ىلع عــدد مــن املعجمــات املعارصة.

          واحلقيقــة أن هــذه املســألة تعيينـًـا مــن أكــرث املســائل؛ دعًمــا 
لقضيــة اتلباحــث حــول أثــر املشــكالت اثلقافيــة يف تمثــل معــاين 
ــن  ــا م ــابها وتعلمه ــا أو اكتس ــد تلقيه ــة عن ــة العربي ــات اللغ لكم

)١( انظر: هارتمان، ص٣٢
)٢( انظر: حنو ويع باملعجم – دراسات تطبيقية يف انلقد املعجيم، د. خادل فهيم، دار النرش 

للجامعات ١٤٣٨ه=٢٠١٧م، ص١5
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جانــب مســتعمليها مــن انلاطقــني بغــري العربيــة.

            )١(ويف هــذا الســياق أحــب اتلوقــف قليــاًل أمــام مثالــني مــن 
أمثلــة ادلراســات يف هــذا اتليــار املعــارص، وهما:

أ-دراسة ادلكتور عبد املنعم السيد اجلدايم:

ــت  ــا قدم ــة؛ ألنه ــدة وملهم ــة رائ ــذه ادلراس ــة أن ه         واحلقيق
إطــاًرا نظرًيّــا حمكًمــا توســلت بــه إىل فحــص العالقــة بــني اثلقافــة 
واللغــة، وانعــاكس تلــك العالقــة ىلع تعريــف دالالت املفــردات يف 
املعجــم، والســيما أن املعجــم اذلي توجهــت إىل فحــص املشــكالت 

اثلقافيــة وانعاكســاتها فيــه معجــم ثنــايئ باللغــة.

ــة العلميــة-          وقــد اكنــت هــذه ادلراســة – وهــذا حــق األمان
ملهمــة لفحــص أثــر املشــكالت اثلقافيــة يف تعليــم العربيــة 
للناطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم؛ مــن حيــث وجهــت نظــري 
مــع غريهــا إىل اتلوقــف املتلبــث أمــام خماطــر عــدم اتلنبــه لفــروق 
ــد تعــرض قطــااعت مــن أبنائهــا  ــات املختلفــة عن ــني اثلقاف مــا ب

ــة. ــة العربي ــم اللغ تلعل

ــا  ــا هن ــني ادلراســتني املشــار إيلهم ــا-أن هات ــة –أيًض         واحلقيق
ــاء  ــة أبن ــة يف رؤي ــات الواقعي ــه إىل االختالف ــة اتلنب ــان أهمي يدعم
لك لغــة وثقافــة للعالــم، ويه الرؤيــة الــي حيكمهــا بــكل تأكيــد 
ــة  ــل دراس ــن حتلي ــر م ــا يظه ــة ىلع م ــاذج املعرفي ــالف انلم اخت
ادلكتــور عبــد املنعــم الســيد اجلــدايم الي فحصــت أثر املشــكالت 
يف تمثيــل معــاين اللكمــات العربيــة عنــد نقلهــا وترمجتهــا إىل اللغــة 

الفرنســية.

وهذه املشكالت اثلقافية مرجعها إىل ما ييل:

)١( املشكالت اثلقافية يف معجم إيلاس بقطر، د. عبد املنعم السيد جدايم، ضمن: املعجمية العربية 
قضايا وآفاق، كنوز املعرفة، عمان، األردن، ١٤٣٧ه= ٢٠١٦م، )٣(، ٣١١-٣٧٨ 
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أ-اختــالف األقايلــم اجلغرافيــة، فالعربيــة والفرنســية تنتميــان إىل 
أقايلــم جغرافيــة بالغــة اتلبايــن، مــن منظــور اتلصنيــف اإلقليــيم 

للغــات.

ب-اختــالف انلمــاذج املعرفيــة فالعربيــة مدينــة للنمــوذج املعــريف 
اإلســاليم، يهيمــن عليهــا، ويوجههــا ادليــن اإلســاليم، والفرنســية 
ــر  ــريف مغاي ــوذج مع ــة نلم ــا؛ إذ يه مدين ــك تمام ــالف ذل ىلع خ
مهيمــن عليهــا ويوجههــا، مجــع مــن العنــارص اثلقافيــة املســيحية 
ــان إىل  ــا تنتمي ــة، فهم ــة القديم ــة األوروبي ــة وامليثولوجي وايلهودي
ــايف  ــف اثلق ــور اتلصني ــن منظ ــن م ــا اتلباي ــني بالغ ــني ثقافي اعمل

ــات. ــرتح للغ ــاري املق احلض

ج-اختــالف طبيعــة اللغتــني، فالعربيــة لغــة مــن اللغــات الســامية 
الــي تتمتــع حبزمــة مــن اخلصائــص اتلريفيــة والرتكيبيــة املائــزة، 
املنحــدرة   Romance الرومانثيــة  اللغــات  إحــدى  والفرنســية 
األصــول الالتينيــة)١( فهمــا إذن لغتــان متمايزتــان متغايرتــان مــن 

ــي. ــف اتلكوي ــور اتلنصي منظ

ــليب اذلي  ــره الس ــات أث ــذه االختالف ــاع ه ــد اكن الجتم          وق
ــيما  ــة، والس ــة املعجمي ــات الصناع ــن تطبيق ــدد م ــس ىلع ع انعك
ــروق  ــذه الف ــا إىل ه ــه صانعوه ــم ينتب ــي ل ــة ال ــة اثلنائي املعجمي
اثلقافيــة املاثلــة يف اختــالف لك شــعب أو لك لغــة يف رؤيتــه للعالم، 
وهــو االختــالف اذلي يســهم يف تشــكيله – بــكل تأكيد-معجــم 

ــة. لك لغ

٢/٢ . األبعاد اثلقافية وانلظريات اللسانية: موجز خطاب الويع

      تتــزل األبعــاد اثلقافيــة يف اللســانيات املعــارصة مــزال مرموقــا 
منــذ افتتــح فردينانــد دوسوســري مســرية تأســيس اللســانيات 
ــكل  ــرة« ب ــة الظاه ــة االجتماعي ــن »احلقيق ــا م ــة؛ انطالقً احلديث

)١( انظر: جغرافية اللغات، ص١٢٧.
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ــة. ــارص اثلقافي ــد – العن ــكل تأكي ــا فيها-ب ــا بم عنارصه

ثــم تزايــدت صــور تقديــر األبعــاد اثلقافيــة يف عــدد مــن انلظريات 
اللســانية املعــارصة مع: 

      أ- اللسانيات السياقية، دلى فريث ونقاد...

ــإن  ــا املتنوعــة مــن دلن ف ــة، دلى فروعه ب- اللســانيات انلصي
ــا. ــد وغريهم ــك، ودي بوجران داي

ج- اللسانيات اتلداويلة أو اذلرائعية.

ــة  ــة – بطبيع ــة متفاوت ــاد اثلقافي ــة األبع ــن راعي ــاكل ع          األش
ــا مــوزاًع ىلع جهــات خمتلفــة مــن اتلأثــري واالســتثمار. احلال-تفاوتً

      لكــن اذلي يعنينــا هنــا هــو ذلــك املــزل الرفيــع املؤثــر للمالمح 
اثلقافيــة يف تعيــني معــاين املفــردات يف لغــة مــا بــني اللغــات مــن 
ــق  ــي حل ــورات ال ــياقية ڨيــرث اتلط ــك أن س ــيايق، ذل ــور الس املنظ
بهــا ىلع أيــدي نقادهــا مــن جــاءوا بعــد ڨيــرث يــرون اثلقافــة ركنًــا 
ــام،  ــف واملق ــياق املوق ــاريج، أو س ــياق اخل ــن أراكن الس ــاًل م أصي
وهــو ركــن بالــغ اتلأثــري يف تمثــل املعــى واســتقباهل بصــورة مركزية.

     ويف هــذا الصــدد حيســن بنــا أن نلتقــط صوتــني دالــني ىلع مــا 
نقــرره يف هــذه املســألة، يقــول ادلكتــور عبــد الفتــاح الــرباكوي)١( :

ــاكر  ــق أف ــه أن يطاب ــوغ نظريت ــو يص ــرث وه ــاول ڨي ــد ح       »لق
ــه إىل أن  ــب مثل ــد ذه ــال( وق ــة احل ــة بطبيع ــيك )اثلقاف مايلنوفس
ــار  ــا يف إط ــؤدي وظيفته ــا ت ــات...( إنم ــة )لكم ــات اللغوي اتلفوه

ــاريج«. ــف خ موق

ويقول ) ص ٤٩()٢(:

)١( داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، د. عبد الفتاح الرباكوي، دار املنار، القاهرة، 
١٤١١ه=١٩٩١م، ص ٤٨

)٢( املصدر السابق نفسه
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ــاريج أو  ــياق اخل ــرااعة الس ــة م ــرث ىلع أهمي ــرث ڨي ــد أك       »لق
املقــام يف عمليــة حتليــل املعــى«، وهــو مــا يعــي – كذلــك- أهميــة 
ــه وإدراكــه  ــة تلــيق املعــى وتمثل هــذا الســياق اخلــاريج يف عملي
ويقــول جــون إي جوزيــف وزميــاله )١(«ويدخــل األشــخاص، 
ــلوك  ــة، والس ــوس املجموع ــات، والكئ ــود، والزجاج ــاث املوج واألث
اخلــاص دلى األصحــاب واللكمــات لكهــا مصطلحــات مكونــة ملــا 
ــة؛  ــة بدق ــذه الطريق ــى به ــر إىل املع ــف، وينظ ــياق املوق ــميه س نس
ــا للعالقــات مــن خمتلــف األنــواع بــني املصطلحــات  كونــه جممًع

ــف«. ــياق املوق ــة وس املكون

        واحلقيقــة أن هــذه الرؤيــة الــي تعــيل مــن ســهمة املوقــف بمــا 
ــة باملعــى الواســع  ــد – مــن عنــارص ثقافي ــه – بــكل تأكي يتضمن
الســابق بيانــه تنبثــق مــن رؤيــة أوســع دلى ڨيــرث تقــرر )ص١٠٤(:« 
ــرد  ــت جم ــانية، وليس ــاة اإلنس ــاكل احلي ــن أش ــل م ــة ش أن اللغ

ــة«. ــوز االعتباطي ــن اإلشــارات والرم ــة م جمموع

        واحلقيقــة –كذلــك-  تقــرر أن الــويع بســهمة األبعــاد اثلقافيــة 
ــا  ــا فيم ــًرا حديثً ــن أم ــم يك ــه ل ــه وتلقي ــى وإدراك ــل املع يف تمث
أرشنــا إيلــه مــن احلقــول اللســانية احلديثــة واملعــارصة، ولكنــه أمر 
مســتقر يف األدبيــات اللســانية احلديثــة املعــارصة القديمــة نســبيًّا – 
وهــو مــا نــراه مثــال دلى ماريــو بــاي اذلي يقــول)٢(: »إن اثلقافــة أي 
ثقافــة أو ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بنمــط لغتهــا، ومادامــت األخــرية 

تعكــس اعدة نشــاطات هــذه الطائفــة... 

ــزًءا  ــل ج ــة تش ــك أن اللغ ــال ش ــن يشء ف ــن م ــا يك        ومهم
مــن الــويع اثلقــايف للجماعــة، ويه تعــد واحــدة مــن أقــدم مظاهــر 
هــذا الــويع، وإن اتلميــزي بــني مجاعــة وأخــرى يلؤســس اغبلــا... ىلع 

)١( أعالم الفكر اللغوي... اتلقليد الغريب يف القرن العرشين جون إي جوزيف، وناجيل لف، 
وتويلت يج تيلر، ترمجة د. أمحد شاتكر الكاليب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، دار أوبا 

للنرش، طرابلس يلبيا، سنة ٢٠٠٦م، ١٠١/٢-١٠٢ 
)٢( أسس علم اللغة، ماريو باي، ترمجة د. أمحد خمتار عمر، اعلم الكتب، القاهرة، ط٣ سنة 

١٤٠٨ه=١٩٨٧م، ص٢٠٦
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اللغــة«.

         اتلوجــه يدعــم االقــرتاح الســابق بــرورة االحتــاكم يف إحــدى 
ــار اثلقــايف يف جمــال  ــة تصنيــف اللغــات ىلع املعي منظــورات عملي

تعليــم اللغــات للناطقــني بغريهــا.

ــة ىلع حضــور  ــات ادلال         ويف اإلمــاكن اتلوســع يف رصــد العالق
ــارصة  ــانية املع ــات اللس ــة يف انلظري ــاد اثلقافي ــر األبع ــويع خبط ال

الــي تــروم فهــم الــكالم، وحتليلــه.

ــة لســانية  ــة مــن نظري  متفاوت
ً

        وهــذا احلضــور يأخــذ أشــاكال
ــة يف  ــي تتبناهــا لك نظري ــا للفلســفة اتلأسســية ال إىل أخــرى؛ تبًع

ــكالم. ــل ال ــات حتلي عملي

        ولكــن ثمــة نظريــات لســانية معــارصة حــر فيهــا املشــل 
ــة  ــا، ولعــل فحــص نظري ــا وطاغيً ــا مؤسًس اثلقــايف حضــوًرا مركزًيّ
ــذا اذلي  ــن ه ــف ع ــابري، وورف يكش ــة دلى س ــبية اللغوي النس
نقــرره؛ إذ يقــرر ماريــو بــاي –مثــاًل- أن هــذه انلظريــة تلذهــب إىل 
أبعــد مــن هــذا« ىلع حــد تعبــريه يف ضبــط عالقــة ارتبــاط الوثيقــة 

بــني ثقافــة أو أمــة أو مجاعــة بنمــط لغتهــا.

       وقــد وصــل األمــر إىل خلــق اجتــاه أو حقــل اكمل هو اللســانيات 
ــني  ــة ب ــلكة العالق ــية يه »مش ــغلته األساس ــة مش األنرثوبولوجي
اللغــة واثلقافــة« ىلع حــد تعبــري ميلــاك إفيتــش)١(، ومثــل االهتمــام 
باألدلــة مشــغاًل مركزًيّــا قائًمــا ىلع الــويع بالعالقــات املتبادلــة بــني 

اللغــة واثلقافــة يف حبــوث هــذا االجتــاه.)٢(

ــا ىلع  ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــة، وتعلي ــكالت اثلقافي 3/ املش
ــة. ــا العملي ــا وجتلياته ــم: أنواعه ــتوى املعج مس

)١( اجتاهات ابلحث اللساين، ميلاك إفيتش، ترمجة سعد مصلوح، ووفاء اكمل، املجلس األىلع 
للثقافة، املرشوع القويم للرتمجة)ع٦( القاهرة،٢٠٠٠م، ص ٢٩٨.

)٢( انظر: اجتاهات ابلحث اللساين، ص ٢٩٨.
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1/3. أنواع املشكالت اثلقافية

اثلقافيــة  للمشــكالت  املعــارصة  املقاربــات  تتعــدد   
وانعاكســاتها انلقديــة اتلطبيقيــة والســيما ىلع مســتوى انلقــد 
املعجــيم، ويمكــن مراجعــة دراســي د. إبراهيــم عــوض، د. عبــد 
ــوف ىلع  ــا، للوق ــا هن ــني ســبق اإلشــارة إيلهم ــم اجلــدايم، اللت املنع

أمثلــة هلــذه املقاربــات.

وقــد رأيــت االكتفــاء بنوعــني مــن احلقــول الفرعيــة   
لفحــص أثــر عــدم اتلنبــه للمشــكالت اثلقافيــة ىلع تمثــل دالالت 
اللكمــات وإدراكهــا يف العمليــات اإلجرائيــة تلعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم، هذيــن انلوعــني مــن أنــواع 

ــة يه: ــكالت اثلقافي املش

: املشكالت اثلقافية/ ادلينية
ً

أوال

ثانيًا: املشكالت اثلقافية/ االجتماعية

ــريه  ــن أن تث ــا يمك ــواع م ــن أن ــني م ــن انلوع ــني هذي         وتعي
ــة يف  ــات اإلجرائي ــد انلهــوض بالعملي ــة مــن مشــكالت عن اثلقاف
جمــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا -مهــم ومقصــود يف 
ــن املجالــني باثلقافــة  ــاط الوثيــق هلذي هــذا الســياق؛ نظــًرا لالرتب

ــا. ــا وانعاكًس ــة تأسيًس العربي

ــة  ــم العربي ــة يف تعلي ــة اتلطبيقي ــكالت اثلقافي ــات املش ٢/3. جتلي
للناطقــني بغريهــا مــن أبنــاء اثلقافــة اإلجنلزييــة والفرنســية: 

ــة ــاذج عملي نم

1.٢/3. نماذج من املشكالت اثلقافية / ادلينية

        مــن املســتقر يف ميــدان اللســانيات الرتمجيــة أن ترمجــة 
معجــم لغــة مــا إىل لغــة أخــرى تمثــل مشــلكة عنــد تغايــر ادليــن 

ــدا«. ــن »ني ــهور ع ــو مش ــا ه ــدات ىلع م واملعتق
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ــتوى  ــرره ىلع مس ــا نق ــوح ىلع م ــة الوض ــة ابلالغ ــن األمثل )أ( وم
املعجــم هنــا: لفظــة »اهلل« اســم اجلاللــة، وأيــة حماولــة ترمجيــة تنقله 
ــني  ــورة املاكفئ ــون يف ص ــية؛ يلك ــة والفرنس ــني اإلجنلزيي يف اللغت
الرتمجيــني: The God يف اإلجنلزييــة، وLe Diew يف الفرنســية حمكــوم 
عليهــا باإلخفــاق إذا اكن مــن يتعلــم العربيــة مــن انلاطقــني بهاتني 
ــالن  ــني يتمث ــني اللغت ــني يف هات ــن املاكفئ ــك أن هذي ــني؛ ذل اللغت
بوجــه واحــد يتجــه حنــو: »يســوع« املســيح، بوصفــه جتليًــا للــرب يف 
اتلصــور املعــريف الغــريب، ويتجــه تمثــل املعــى مــن بوابــة اثلقافــة، 

ذلــك أن صناعــة الرتمجــة يه يف احلقيقــة صناعــة للثقافــة.

      والصــواب الوحيــد هــو نقــل املفــردة العربيــة إىل املتعلــم انلاطــق 
 L’alla يف اإلجنلزييــة »Alla  بغريهــا بطريــق الرتمجــة الصوتيــة فيكــون

يف الفرنســية .

 جيــًدا ملــا حنــن 
ً

)ب( ويعــد مثــال اللكمــة األخــرى: الــويح مثــاال
بصــدد بيــان آثــاره اثلقافيــة؛ إذ يلــزم نــيف تمثــل معــى هــذه اللكمة 
دلى أبنــاء اللغــة اإلجنلزييــة والفرنســية مــن طريق املاكفــئ الرتجيم
oracle؛ ذلــك أن هــذا املاكفــئ يعــي: اهلاتــف الغيــيب، واحلقيقــة أن 
تمثــل املعــى املطيــف بــه يتوجــه حنــو: الاكهــن والاكهنــة، وهــو مــا 
معــى مرفــوض منبــوذ حمــارب يف اثلقافــة العربيــة اإلســالمية، ويه 

تنــيف هــذا املعــى املرتســب مــن اثلقافــة اجلاهليــة.

       والطريــق الصحيــح لإلاعنــة ىلع اتلمثــل واإلدراك الصحيحــني 
 revelation و    inspiration هلــذا اللفــظ هــو ترمجتــه باملاكفــئ 

revelation يف الفرنســية. باإلجنلزييــة و 

ــدى  ــني أو إح ــد طريق ــوء إىل أح ــا اللج ــة هن ــرتح الورق        وتق
اســرتاتيجيتني لإلاعنــة ىلع تمثــل معــاين هــذا انلــوع مــن لكمــات 

املعجــم العــريب وهمــا:

ــا  ــني بغريه ــة للناطق ــردات العربي ــم دالالت املف ــق تعلي : طري
ً

أوال
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ــات  ــة، أو اتلعريف ــات املفهومي ــرتاتيجية اتلعريف ــق اس ــن طري م
ــارحة. الش

 ثانيـًـا: طريــق تعليــم ادلالالت للمفــردات العربيــة للناطقــني بغريها 
مــن طريــق اســرتاتيجية اتلعجيــم الصــويت أو نقــل اللفــظ العربيــة 
ــة  ــة، بمــا يه لغــات أم ملتعلــيم العربي ــا إىل اللغــات األجنبي صوتي

غــري انلاطقــني بهــا.

٢.٢/3. نمــاذج مــن املشــكالت اثلقافيــة / الجتماعيــة مــن املســتقر 
ــكيل  ــبل تش ــم س ــد أه ــل أح ــن يمث ــة أن ادلي ــات اثلقافي يف ادلراس

الســلوك اإلنســاين يف األمــم بوجــه اعم.

        وهــذا اتلأثــري هل انعاكســات كــربى ىلع حقــول ألفــاظ العالقات 
أو عالقــات االجتمــاع  القرابــة،  اإلنســانية، ســواء عالقــات 

ــاين. اإلنس

        ومــن األمثلــة الــي تكشــف عــن عمــق املشــكالت اثلقافيــة 
عنــد تعليــم معجــم العربيــة للناطقــني بغريهــا مــن أبنــاء اللغتــني 

اإلجنلزييــة والفرنســية، مــا يــيل:

)أ(لكمــة احلــب، ذلــك أنهــا تتجــى يف اتلمثيــل اإلدرايك واذلهــي هلــا 
فعــاًل ماديًّــا لصاحبــه اســتعمال الفعــل: makeباشــتقاقاته اتلريفيــة 

والزمنيــة املتنوعــة.

ــه  ــة، وال تدعم ــة العربي ــول يف اثلقاف ــري مقب ــى غ ــو مع        وه
ــة يف اجلــذر اللغــوي  حتليــالت جرثومــة املعــى أو أصــوهل املحوري

ــل يف )ح ب ب(. ــة املتمث ــذه اللكم هل

ــا ىلع  ــني بغريه ــن انلاطق ــة م ــم للعربي ــاف املتعل ــب إيق       وجي
املعــى العــريب اذلي يســكن بنيــة هــذه اللكمــة يف املعجــم العــريب 
بوصفهــا حالــة قلبيــة عنيفــة ال تتجــاوز إىل اللقــاء احلميــيم بــأي 

حــال.
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)ب( لكمــة الزنــا، ترتجــم هــذه اللكمــة يف العــادة باملاكفــئ الرتجــيم 
.Uriahcrime بانلمــط الشــي الرتكيــيب اإلضــايف وهــو

        وهــو ماكفــئ ترجــيم مأخــوذ مــن قصــة دواد عليــه الســالم يف 
الكتــاب املقــدس اذلي توصــل إىل زوجــه أحــد قيادات جيشــه ويه 
أوريــا بنــت أيلعــام وهــو مــا جيعــل ادلاللــة املتمثلــة هلــذه اللكمــة 
مــن جانــب املتعلــم اإلجنلــزيي أو الفــردي لللكمــة العربيــة )الزنــا( 
يــدور يف فلــك لقــاء الرجــل باملــرأة بــرشط الرضــا أو الــرتايض فقط.

ــا هــو لك لقــاء         وحــى كذلــك اللقــاء يف اللغــة العربيــة، فالزن
ــزواج الــرشيع  أو معــارشة بــني الرجــل واملــرأة خــارج مؤسســة ال

املعلــن.

        واحلقيقــة أن هــذه املشــكالت تفــرض اتلوجــه إىل رضورة 
صناعــة معجمــات خاصــة بمتعلــيم اللغــة العربيــة مــن انلاطقــني 
بغريهــا تتأســس ىلع راعيــة األبعــاد اثلقافيــة يف عمليــات تعريــف 
ــات  ــذه اللغ ــة يف ه ــات الرتمجي ــاد املاكفئ ــات إجي ــاين ويف عملي املع

ــة. األجنبي

اخلاتمة:

ــة  ــم اللغ ــة يف تعلي ــث: املشــكالت اثلقافي ــذا ابلح ــاول ه          تن
العربيــة للناطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم، هادفــا إىل حتليــل 

آثارهــا، وكيفيــة اتلــويق منهــا.

 وسعيا إىل هذه الغاية اعلج املطالب اتلايلة:

١/ اللغة واثلقافة: موجز خطاب العالقات.

٢/ حنو تصنيف جديد للغات ىلع معيار ثقايف.

٣/ حضور األبعاد اثلقافية يف اللسانيات املعارصة.

٤/نمــاذج تطبيقيــة للمشــكالت اثلقافيــة يف تعليــم العربيــة 
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للناطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم.

وقد توصلت هذه ادلراسة إىل عدد من انلتائج ابلارزة يه:

ــة  ــني اللغ ــة ب ــة الوثاق ــات بالغ ــود عالق ــل ىلع وج ــام ادليل : قي
ً

أوال
ــة. واثلقاف

ــات  ــة يف عــدد مــن انلظري ــام ادليلــل ىلع حضــور اثلقاف ــا: قي ثانيً
يف  الوضــوح  بالغــة  بصــورة  املعــارصة  اللســانية  واالجتاهــات 
ــة،  ــة( اتلداويل ــانيات )اذلرائعي ــة، واللس ــانيات األنرثوبولوجي اللس

ــا. ــانيات ڨيــرث وغريه ولس

ــاس  ــات ىلع أس ــف اللغ ــة تصني ــة إىل أهمي ــوح احلاج ــا: وض ثاثلً
املعيــار اثلقــايف، وهــو مــا رجــح تصنيــف اللغــات يف ميــدان تعليــم 

ــة للناطقــني بغريهــا ىلع مســتوى املعجــم إىل: اللغــة العربي

أ-لغات األمم اإلسالمية.

ب-لغات األمم غري اإلسالمية.

        بمــا يرتتــب ىلع هــذا اتلصنيــف مــن عمليــات إجرائيــة عنــد 
ــني  ــة للناطق ــم العربي ــات تعلي ــة يف عملي ــول ادلراس ــيم فص تقس

بغريهــا .

ــة  ــني ادليني ــيل اثلقافت ــليب يف حق ــيل/ س ــر عم ــور أث ــا: ظه رابًع
واالجتماعيــة عنــد عــدم اتلنبــه إىل تمايــز اتلصــور اثلقــايف 
ــن  ــريب يف هذي ــم الع ــات املعج ــة لكم ــكن بني ــاليم اذلي يس اإلس

ــة. ــة عملي ــاذج تطبيقي ــالل نم ــن خ ــني، م احلقل
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املراجع:
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جغرافيــة اللغــات، د. حممــد مدحــت جابــر ود. فاتــن حممــد ابلنــا، مكتبة 	 
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العلــوم املعرفيــة، يغ تيربغيــان، وآخــرون، ترمجــة مجــال شــجيد، مراجعة 
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٢٠٠5م. القاهــرة،  للرتمجــة)٩٨٠( 
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طــوين بنييــت، ترمجــة ســعيد الغانــيم، املنظمــة العربيــة للرتمجــة، بــريوت 

٢٠١٠م.

مفاهيــم خاطئــة حــول تعلــم املفــردات وتعليمهــا ... تطبيــق أحبــاث اللغة 	 
اثلانيــة يف اتلدريــس، كيــث فولــس، ترمجــة د. إبراهيــم بــن رافــع القــرين، 
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التث�اقف يف مناهج تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها

د. هني�ة مايدي)1)
 أستاذة محاضرة-جامعة األغواط – اجلزائر

امللخص
ــا  ــة أنظمته ــف ىلع معرف ــت، ال يتوق ــة اكن ــة أي لغ ــة اللغ إن دراس
ــم  ــة أه ــك إىل معرف ــدى ذل ــل يتع ــة، ب ــة وانلحوي ــة والرفي املعجمي
خصائــص ثقافــة اللغــة، وإن تعليــم اللغــة األجنبيــة والعربيــة للناطقــني 
ــاب  ــن إكس ــال ع ــوي -فض ــي أن حيت ــوص ينب ــه اخلص ــا ىلع وج بغريه
املتعلــم كفايــة حنويــة ولسانية-إكســابه أيضــا كفايــة ثقافيــة حُيســن من 
ــة. ــة واملعجمي ــة والرتكيبي ــة اللغوي خالهلــا اســتعمال مكتســباته القبلي
مــن هــذا املنطلــق اجتهــت املداخــل احلديثــة يف تعليــم اللغــة حنــو 
ــة  ــج وظيفي ــت مناه ــتعمايلة، فتبن ــة واالس ــب الوظيفي ــة باجلوان العناي
تهــدف إىل تعزيــز القــدرات اللغويــة واتلواصليــة والوقــوف ىلع حاجات 
املتعلمــني اللغويــة واثلقافيــة ممــا جيعــل اتلعلــم أكــرث فاعليــة وواقعيــة، 
وأضــى الرتكــزي ىلع ابلعــد اثلقــايف أكــرث إحلاحــا بقصــد تعميــق ويع 

ــة. ــة األجنبي املتعلمــني خبصائــص اثلقاف
وضمــن هــذا االهتمــام ينــدرج موضــوع حبثنــا اذلي يهتــم باملحتــوى 
اثلقــايف يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغــري العربيــة مــن 

خــالل اإلجابــة عــن التســاؤالت اتلايلــة:
مــايه مكونــات الكفايــة اثلقافيــة املســتهدفة يف تعليــم العربيــة - 

للناطقــني بغريهــا؟

)١( أستاذة حمارضة جبامعة األغواط اجلزائر، حاصلة ىلع دكتوراه يف اللغويات اتلطبيقية من 
جامعة اجلزائر، عضو خمرب اتلداويلة وحتليل اخلطاب قسم اللغة العربية جامعة األغواط، 

اإلرشاف ىلع رسائل ماسرت ودكتوراه يف ختصص تعليمية اللغة، مداخالت ومقاالت يف 
جمالت وطنية ودويلة.
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كيـــف حُيقق متعلـــم اللغـــة العربيـــة فعـــل اتلثاقف رغم - 
واالختالفات؟ اخلصوصيـــات 

وكيــف يمكــن لفعــل اتلثاقــف أن يعطــي صــورة مرشقــة عــن - 
احلضــارة العربيــة واإلســالمية وثقافتهــا؟

Summary:
Acculturation in Curricula for Teaching Arabic

to Non-Native Speakers
The study of a language, any language, does not depend on 

knowledge of its lexical, morphological and grammatical systems, but 
goes beyond that to the knowledge of the most important characte-
ristics of language culture, and that teaching foreign and Arabic lan-
guages to speakers of other languages, in particular, should contain in 
addition to providing the learner a grammatical and linguistic compe-
tence as well as providing him a cultural competence, during which he 
makes good use of his linguistic, structural and lexical previous-gains.

From this standpoint, modern approaches of language education 
have tended towards caring for the functional and use aspects, buil-
ding functional curricula aimed at enhancing linguistic and communi-
cation capabilities and standing on the linguistic and cultural needs of 
learners, making learning more effective and realistic, and the focus on 
the cultural dimension has become more urgent with the aim of dee-
pening the awareness of learners for the characteristics of the foreign 
culture.

Within this interest falls the topic of our research, which deals with 
the cultural content in the Arabic language curricula for non-Arabic 
speakers by answering the following questions:

- What are the cultural dimensions used by natural speakers in 
Arab society?

- How does the Arabic language learner achieve the act of accultu-
ration despite the particularities and differences?

- How can the act of acculturation give a bright picture of the Arab 
and Islamic civilization and its culture?

- What are the criteria taken into account to include cultural 
content within the linguistic content?

- What are the methods by which we include the cultural compo-

nent?

اللغة واثلقافة:. 1
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ــرًيا عــن  ــا تعب ــة إىل كونه ــا إضاف ــرب اللغــة ســلواك اجتماعي تعت
ــادل  ــم واتلب ــرض اتلفاه ــااعت بغ ــة أو مج ــه مجاع ــوم ب ــر تق الفك
وإرســاء عالقــات؛ فــي يف جوهرهــا أحــد أشــاكل الســلوك 
االجتمــايع اذلي يعكــس النشــاط االجتمــايع ملجتمــع مــا، وتتعدد 
مســتوياتها بتنــوع ثقافــة متلكميهــا وطبقاتهــم االجتماعيــة مكونــة 
ــت  ــك »ليس ــع، ويه بذل ــه املجتم ــر ب ــا يزخ ــا هام ــا ثقافي خمزون
نســقا عضويــا أو شــكال رمزيــا فحســب بــل نظامــا متاكمــال مــن 
ــواعت  ــة أو جمم ــل جمموع ــن قب ــتخدمة م ــم املس ادلالالت واملفاهي
برشيــة  تشــرتك يف ثقافــة جمتمعيــة معينــة، واألشــاكل الرمزيــة يُعــرب 
عنهــا بواســطة اللغــة اعدة  مــا تكــون حاملة لفكــر إنســاين وأبعاد 
ــرى األورايغ  ــدد ي ــذا الص ــة«)١( ، ويف ه ــة وحضاري ــة وتارخيي ثقافي
ــوان ثقــايف ال ينفصــل أحدهمــا عــن  »أن اللغــة نســق  رمــزي ودي
اآلخــر، ومــن أجــل ادليــوان اثلقــايف  يُــدرس النســق الرمــزي، وال 
أحــد يكتســب قواعــد اللغــة مــن أجــل ذاتهــا أو إرضــاء للقــوم 
انلاطقــني بهــا، إنمــا تكــون دراســتها مــن أجــل شــفط مــا حتمــل 
مــن املعــارف واخلــربات«)٢(  وتظهــر العالقــة بــني اللغــة واثلقافــة 
جليــة يف عملــي االكتســاب واتلعليــم، فالطفــل يكتســب مالمح 
ثقافــة بيئتــه مــن خــالل اللغــة، ويف الوقــت نفســه  توفــر اثلقافــة 
ابليئــة الــي ينشــأ فيهــا  مــا يســاعده ىلع اكتســاب لغتهــا ويف ضــوء 
ذلــك تفاعــل األجنــيب وتواصلــه  مــع أبنــاء اللغــة ال يعتمــد فقــط 
ىلع إجــادة اللغــة  بــل يعتمــد وبصــورة ال تقــل أهميــة ىلع معرفــة 

اثلقافــات والعــادات واألعــراف. 
ــع  ــها املجتم ــا يعيش ــا ونظم ــذا قيم ــن ه ــة ضم ــد اثلقاف وتع
وجيســدها الفــرد مــن خــالل تواصلــه مــع اآلخــر، فالفــرد يتحــدث 
بلغتــه يف ضــوء مــا أحاطــت بــه ثقافتــه مــن قيــم واعدات وتقايلــد 

)١( بلقاسـم عبد السـالم ايلويب وصالـح عيد احلجـوري، اثلقافة املجتمعيـة يف مناهج تعليم 
اللغـة العربيـة للناطقني بلغات أخرى، جملـة األثر، العدد ٣٠جـوان ٢٠١٨، ص٦٢

)٢( حممد األورايغ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات االختالف، اجلزائر، 
ط١، ٢٠١٠، ص٣٣.
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ــدات. ومعتق
     فثمــة مــربرات عديــدة تســوغ ذلــك الرتابــط واتلعالــق بــني 

اللغــة واثلقافــة.
٢.  تعلم اللغة يف ضوء املقاربتني ابلنيوية والوظيفية:

ــزت  ــي رك ــة ال ــة ابلنيوي ــا باملقارب ــة مرتبط ــم اللغ ــل تعلي ظ
ىلع االهتمــام باملهــارات الشــفهية وحفــظ الرتاكيــب بمعــزل عــن 
ســياقاتها الــي تــرد فيهــا ثــم اجتهــت األنظــار إىل املقاربــة الوظيفية، 
ــم اللغــة  الــي مهــدت لظهــور االجتــاه اتلواصــيل واثلقــايف يف تعلي
آخــذة بعــني االعتبــار الصــالت بــني ثنائيــة )اللغــة واملجتمــع(، ولم 
ــا إنمــا تأســس نتيجــة لالهتمامــات  يكــن هــذا اتلغيــري اعتباطي
ــا   ــة  للغــة ووظائفه ــب االســتعمايلة، واالجتماعي املســتجدة باجلوان
اتلداويلــة، ومنــذ ذلــك احلــني أصبــح مــن الــروري إاعدة 
انلظــر يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بهــا وانلاطقــني 
ــة  ــه اللغ ــا حتمل ــع م ــاىش م ــج تتم ــو مناه ــا حن ــا وتطويره بغريه
ــة  ــم اللغ ــح تعلي ــذا أصب ــة، وهك ــة واجتماعي ــوالت ثقافي ــن مح م
وتعلمهــا ال خيلــو مــن أبعــاد  ثقافيــة، »ولــم يعــد يقتــر ىلع تعليــم 
ــة  ــة وانلحوي ــة والرفي ــة الصوتي ــني واألنظم ــن القوان ــة م جمموع
واملعجميــة بــل يه نظــام أوســع مــن ذلــك بكثــري، يمتــد يلؤثــر يف 
األنظمــة الســلوكية واإلشــارية املرتبطــة  باإلفــادات املجتمعيــة]....[ 
فصــارت اللغــة حماطــة بــرشوط ثقافيــة حتكمهــا أعــراف لك جمتمــع 

ــا«)١(. ــا جتاهه وتواضعاته
وبنــاء ىلع مــا ســبق ينظــر املدخــل اثلقــايف إىل عمليــة تعليــم 
ــه  ــل في ــة »تتدخ ــة ثقافي ــري وممارس ــل فك ــا عم ــة بوصفه اللغ
املرجعيــات الفكريــة اذلاتيــة مــع املؤثــرات االجتماعيــة واثلقافيــة، 
ويتــم الرتكــزي ىلع الفعــل اتلواصــيل وىلع املمارســة الفعليــة للغــة يف 

)١( فاطمة العمري، ثقافة اللغة طريق أم هدف، دراسات، العلوم االنسانية واالجتماعية، 
املجدل ٣٩، العدد ٢،٢٠١٢، ص٣٩
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ــايع«)١(. ــا االجتم حميطه
3. املدخل اثلقايف يف تعليم اللغة اثلانية:

اعتــربت اثلقافــة مكونــا أساســيا يف مناهــج تعليــم اللغــة 
ــاج إىل  ــة حيت ــري العربي ــق بغ ــم انلاط ــة ألّن املتعل ــب خاص لألجان
ــف  ــارف ختتل ــة ويه مع ــد االجتماعي ــراف والقواع ــة باألع معرف

ــه األوىل. ــبه يف لغت ــا اكتس عم
اللغــات  بتعليــم  املشــتغلني  راســخة دلى  قناعــة  ســادت 
األجنبيــة بــأّن اللغــة واثلقافــة وجهــان لعملــة واحــدة ال يمكــن 
الفصــل بينهمــا، إذ شــهد جمــال تعليــم اللغــة اهتمامــا بالغــا بابلعــد 

ــا. ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــايف يف برام اثلق
وهنــاك جمموعــة مــن األســس الــي جتعــل مــن اثلقافــة جــزًءا 

أساســيا مــن تعلــم اللغــة األجنبيــة مــن أهمهــا:
أن القــدرة ىلع اتلفاعــل مــع انلاطقــني باللغــة ال يعتمــد فقط - 

ىلع إتقــان مهــارات اللغــة، بــل تعتمــد أيضــا ىلع فهــم ثقافــة أهــل 
اللغــة واعداتهــا وآماهلــا وتطلعاتهــا.

ــة واتلفاعــل معهــم أمــٌر مهــٌم -  ــة اللغــة األجنبي أن فهــم ثقاف
ــات  ــني اثلقاف ــه، كمــا أن فهــم التشــابه واالختــالف ب يف حــد ذات
أصبــح أمــرا رضوريــا إلحــداث اتلقــارب واتلعــاون بــني الشــعوب.

أن العــادات اثلقافيــة تشــبه إىل حــد كبــري املهــارات اللغويــة - 
فاملتحــدث باللغــة يتــرف بشــل معــني وبطريقــة تلقائيــة كمــا 
ــم ينبــي أن تُعامــل  ــه يتحــدث اللغــة بنفــس الطريقــة ومــن ث أن

اعدات اثلقافــة كمــا تُعامــل مهــارات اللغــة يف املــواد اتلعليميــة.
أن هنــاك تأثــريا وتأثــرا متبادلــني بــني الــواعء اللغــوي - 

ــم  ــن ث ــر، وم ــتوى اآلخ ــل مس ــم يُش ــايف ولك منه ــوى اثلق واملحت

)١( اثلقافة املجتمعية يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ص ٦٢.
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ــوي  ــتوى اللغ ــار واملس ــايف باإلط ــوى اثلق ــط املحت ــي أن يضب ينب
األســايس، حبيــث ال يــؤدي االرتفــاع باملســتوى اثلقــايف إىل 

االرتفــاع باملســتوى اللغــوي املطلــوب.)١(
حبثــت لكــري كرامــش Kramsh.c عــن ماكنــة اثلقافــة يف تعليــم 
ــة،  ــا اللغ ــات تنقله ــرد معلوم ــت جم ــة ليس ــة، ورأت أن اثلقاف اللغ
ــا،  ــة معه ــا يه متداخل ــها، وإنم ــة نفس ــمة للغ ــط س ــت فق وليس
ويه ممارســة اجتماعيــة تشــل هدفــا مشــرتاك يف تعلمهــا وتعليمهــا 

ــة )٢(. ــس اللغ ــة حمــورا تلدري ــح اثلقاف حيــث تصب
واملعرفــة اثلقافيــة الــي جيــب تضمينهــا يف درس اللغــة جيــب أن 

ىلع: تشتمل 
املعرفة بالعنارص املعجمية ودالالتها االجتماعية واثلقافية.- 
املعرفــة بالســمات اللغويــة طبقــا لألنــواع االجتماعيــة - 

االجتماعيــة. واملجمــواعت 
 املعرفــة باملــزيات اثلقافيــة للناطقــني بثقافــة اللغــة اهلــدف - 

واعداتهــم وأصــول اتلعامــل.)٣(
4. من الكفاية اللغوية إىل الكفاية اتلواصلية:

توســع مفهــوم الكفايــة اللغويــة يلتجــاوز ادلائــرة الضيقــة الــي 
قرهــا تشومســيك ىلع اجلوانــب اللغويــة، وأخــذ مفهــوم الكفايــة 
اتلواصليــة ينتــرش دلى اللســانيني اتلداويلــني واملشــتغلني يف حقــل 

تعليميــة اللغــة وأضــى اغيــة مــا يصبــو إيلــه تعليــم اللغــات.
ــي تشــمل  ــة ال ــة اثلقافي ــدرج ضمــن هــذا املفهــوم الكفاي وين

)١( رشدي أمحد طعيمة، وآخرون، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
أخرى، دار الفكر العريب، مر، ط١، ٢٠١٠، ص٣٧٧.

)٢( ينظر اثلقافة املجتمعية، ص٦5.
)٣( أمحد الرهبان مكونات الكفاية اثلقافية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، أحباث 

مؤتمر اسطنبول ادلويل اثلاين، ط١، ٢٠١٦، ص٢٦٣
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معرفــة بأهــم الســمات اثلقافيــة للغــة اهلــدف، وقــدرة ىلع 
االســتخدام املناســب يف مواقــف خمتلفــة مــن اتلواصــل، فــإذا اكن 
اهلــدف مــن تدريــس اللغة هــو تطويــر كفايــة املتعلمــني اتلواصلية 
ــة، تفهــم بربــط لك  فــإن املقــدرة اثلقافيــة جــزٌء مــن هــذه الكفاي
املظاهــر اثلقافيــة الــي تمكــن املتعلــم مــن إجنــاز تواصــل فعــال 
ــة تشــتمل  ــة اثلقافي ــد هامــريل »إن الكفاي ــا ورد عن ــب، كم ومناس
ىلع معرفــة عــن اثلقافــة اثلانيــة ومعرفــة بكيفيــة الســلوك فيــه، 
أي تشــتمل كال مــن املعرفــة اثلقافيــة العقليــة واملعرفــة اثلقافيــة  
ــة  ــام األول ادلالالت اثلقافي ــا يف املق ــة، وهــذا يتضمــن لغوي األدائي
ــوي   ــري اللغ ــلوك غ ــك الس ــارات، وكذل ــردات والعب ــة للمف الضمني

ــة«)١(. ــة خمتلف ــروف اجتماعي ــة يف ظ ــب اللغ اذلي يصاح
ــب  ــب حبس ــرف املناس ــدرة ىلع اتل ــه  أن الق ــك في ــا الش ومم
مــا تمليــه األوضــاع اثلقافيــة املختلفــة، أهــم مــن جمــرد املعرفــة 
ــة  ــة األهمي ــم اثلقــايف  يف اغي ــة  األمــر اذلي جيعــل اتلعلي اإلدراكي
خاصــة إذا تعلــق األمــر بانلاطقــني بغــري العربيــة؛ ألنهــم يتعرضون  
دائمــا  لســوء الفهــم نتيجــة لالختالفــات اثلقافيــة، فعــدم معرفــة 
املتعلــم بمعايــري ثقافــة اللغــة األجنبيــة  يرتتــب عنــه مــن عقبــات 
ــي  ــة ال ــل الغاي ــوغ اتلواص ــول دون بل ــن أن حت ــل يمك وعراقي
ــن  ــرأ م ــي تط ــالك ال ــل ىلع أن املش ــك ديل ــا، ويف ذل ــري إيله جي
احلــني واحلــني أثنــاء اتلفاعــل ال تقتــر ىلع اجلانــب اللغــوي مــن 
ــي  ــات ال ــة، فاملكون ــاء انلحوي ــد األخط ــف عن ــل  وال تق اتلواص

تقــع خــارج اللغــة تســهم بقســط  وافــر يف اتلواصــل .
يــرى )ادســكو وبريــلAdasko Brille( عنــد مناقشــتهم    
ــة  ــأن اثلقاف ــة »ب ــة اإلجنلزيي ــررات اللغ ــايف يف مق ــوى اثلق للمحت
تتضمــن أربعــة معاين: اإلحســاس اجلمــايل، واإلحســاس االجتمايع، 
واإلحســاس ادلاليل، ثــم اإلحســاس اتلــداويل والسوســيو ثقــايف«)٢(، 

)١( ينظر هكرت هامريل، انلظرية اتلاكملية يف تدريس اللغات ونتاجئها العملية.١٩٩٤، ص ٩٣.
)٢( يوسف تغزاوي، اسرتاتيجيات تدريس اتلواصل، اعلم الكتب احلديث، ط١، ٢٠١5، ص٨٠
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وضمــن هــذه العنــارص يمكننــا تصــور الكفايــة اثلقافيــة باحتوائهــا 
ــة: ــارص اتلايل ىلع العن

وتشــمل القــدرة الجتماعيــة اتلداويلــة معرفــة باالســتعماالت 
ــك  ــر يف ذل ــدف، وينظ ــة اهل ــة يف لغ ــائعة املتداول ــة الش االجتماعي
للمعــى االجتمــايع لللكمــات والرتاكيــب، تــرايع الســياقات، 
واألوضــاع االجتماعيــة املختلفــة ومــرااعة أحــوال املتلكمــني 

ــل. ــة ىلع اتلفاع ــة املعين ــري االجتماعي واملعاي
ــراكت  ــة احل ــتمل جمموع ــو يش ــي: فه ــري اللفظ ــل غ ــا اتلواص أم
واإليمــاءات واإلشــارات الــي ختــص جمتمــع اللغــة وختتلــف مــن 

جمتمــع آلخــر.
ــرف  ــة ت ــوي يف كيفي ــا اغل ــد حدده ــايف: فق ــويع اثلق ــا ال أم
ــت  ــتثنائية يف وق ــة، واالس ــة، والعادي ــروف ايلومي ــاس يف الظ انل
األســف  وأســايلب  الشــوارع،  يف  انلــاس  وحتايــا  األزمــات، 
واالعتــذار، وإعطــاء اتلعليمــات واتلعبــري عــن االحــرتام واتلقديــر 
والشــكر واألدب واملالبــس ومســمياتها واالســتعالم واالستفســار.)١(
إن الكفايــة اثلقافيــة قــدرة إذا امتلكهــا الفــرد اســتطاع متلكمــا 
اكن أو ســامعا أن يفهــم وُيفــرس ويســتثمر ىلع حنــو إجيــايب املعطيــات 
ــرد  ــت جم ــدد، ويه ليس ــيل حم ــياق تواص ــار س ــة يف إط ــني اثلقافي ب

)١( خـادل أبـو عمشـة. اسـرتاتيجيات تعلـم اثلقافـة العربيـة وتعليمهـا يف برامج ادلراسـات 
اخلارجيـة، نـور نـرش، ٢٠١٧، ص١١
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معرفــة بأحــداث وحقائــق ذات طابــع حضــاري بــل يه تُمكــن من 
الســياق اتلخاطــيب يف إطــاره العــام وبمــا فيــه مــن تعقيــد يف خمتلف 

أبعــاده اللســانية، وانلفســية واثلقافيــة.
أهداف إكساب املتعلم الكفاية اثلقافية:

 مما يهدف إيله تعليم اثلقافة للناطقني بغريها:
تقديم إضاءات حول اللغة اجلديدة وثقافتها.- 
ــدة -  ــة اجلدي ــو اللغ ــا حن ــة إجيابي ــات الطلب ــري يف اجتاه اتلأث

ــا. وثقافته
تأهيل املتعلم ثقافيا ولغويا يف اللغة اجلديدة.- 
ــات -  ــع هوي ــف م ــاج واتلكي ــم ىلع االندم ــر قدرته تطوي

ــة ــات خمتلف ــن هوي ــخاص م ــني األش ــم ب ــان اتلفاه ــدة لضم جدي
تصحيح الصور انلمطية املرتبطة بثقافة اللغة اهلدف.)١(- 

5. معايري اختيار املحتوى اثلقايف:
لكتــب اللغــة العربيــة دور مهــم يف تكويــن املتعلــم و تأسيســه 
ــارات  ــاب امله ــك أن اكتس ــلوكيا؛ ذل ــا وس ــا وأخالقي ــا وثقافي لغوي
اللغويــة ال يتــم بمعــزل عمــا تشــتمل عليــه نصــوص اللغــة العربيــة 
مــن مضامــني ثقافيــة ومواقــف تربويــة تســتند إىل معايــري يمكــن 

توضيحهــا فيمــا يــيل:
ــا -  ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــيم اللغ ــع متعل ــرااعة دواف م

ــايف. ــوى اثلق ــاء املحت ــد بن عن
مرااعة املحتوى اثلقايف ملستوى الطالب.- 

)١( أمحـد الرهبـان، مكونـات الكفايـة اثلقافيـة يف تعليـم اللغـة العربيـة للناطقـني بغريها، 
أحبـاث مؤتمـر اسـطنبول ادلويل اثلاين، مركـز أثر دلراسـات العربية للناطقـني بغريها، ٢٠١٦، 

ط١، ص٢٦٤.
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 تعزيز املحتوى بالقيم الوجدانية االجيابية دلى الطالب.- 
ــاالت -  ــن وجم ــي ميادي ــث تغط ــادة حبي ــوع امل ــد أن تتن الب

ــالمية. ــة االس ــة العربي ــار اثلقاف ــددة يف إط ــة متع ــة وفكري ثقافي
أال تغفل املادة اجلوانب العامة واملشرتكة بني اثلقافات.- 
أن يعطــي املحتــوى صــورة صادقــة وســليمة عــن احليــاة يف - 

األقطــار العربيــة.
أن يقــدم املحتــوى اثلقــايف تصويبــا وتصحيحــا ملــا يف عقول - 

الكثرييــن مــن أفــاكر خاطئــة عــن اثلقافــة العربية.
أن تتجنب إصدار أحاكم ضد اثلقافات األخرى.)١(- 

٥. أسايلب تدريس املحتوى اثلقايف:
  إن املثاقفــة املتحققــة عــرب قنــاة اتلعليم غــري متصلــة ومتناوبة؛ 
ألنهــا جتــري إال أثنــاء ســااعت اتلعليــم، ثــم جيــد اتللميــذ نفســه 
ــدو  ــذا يب ــه، هل ــا يف وطن ــا دام مقيم ــة م ــه األصلي ــا يف ثقافت اغرق
ــني  ــل األنرثوبولوجي ــربه ج ــق رشط يعت ــن حتقي ــزا ع ــم اعج اتلعلي
أساســا حلــدوث مثاقفــة حقيقيــة بمعــى اســتمرار االتصــال، ومــع 
ذلــك يقــوم اتلعليــم يتوظــف آيلــات أخــرى كما ســرى يف الســياق 

اتلــايل.
   جيري تدريس اثلقافة يف ثالثة سياقات خمتلفة:

أن يكــون وضــع الطــالب بعيديــن ومعزولــني عــن اثلقافة - 1
اثلانيــة، وهــذا هــو الغالــب يف تدريــس اثلقافــة إذ يتعــذر يف كثــري 
ــال  ــة باالتص ــة األجنبي ــم اللغ ــة تلعل ــر الفرص ــن ادلول أن توف م

املبــارش بأبنائهــا.
ــارة ٢-  ــالب لزي ــة الط ــة تهيئ ــون لغاي ــاين يك ــع اثل  الوض

)١( ينظر رشدي أمحد طعيمة، الكتاب األسايس، دار الفكر ،١٩٨٣، ص ٤٤
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ــا  ــم هن ــون املتعل ــه، يك ــل في ــل العم ــن أج ــد أوم ــط اجلدي املحي
ــة. ــة األجنبي ــم اللغ ــزا تلعل ــتعدادا وحتف ــرث اس أك

ــن - 3 ــة اذلي ــن والطلب ــص املهاجري ــث اذلي خي ــع اثلال  الوض
ــدف. ــة اهل ــة اللغوي ــط اجلماع ــاتهم وس ــون دراس يتابع

ــراد  ــداف امل ــن األه ــة م ــبق جبمل ــا س ــة مم ــط لك وضعي ترتب
ــده،  ــدف ىلع ح ــص لك ه ــايلب خت ــن األس ــة م ــا وجمموع حتقيقه

ــايل: ــاين اتل ــم ابلي ــالل الرس ــن خ ــك م ــح ذل ــن توضي ويمك

وفيما ييل أسلوب لك وضع مما سبق ذكره:
ــة . 1 ــري إىل اغي ــة جي ــم العربي ــم األول: تعلي ــبة للمتعل بالنس

ــطة  ــالل أنش ــن خ ــة م ــارف ثقافي ــة ومع ــارات لغوي ــابه مه إكس
املهــارات اللغويــة )نشــاط القــراءة واتلعبــري واتلدريبــات اللغويــة 
والقواعــد انلحويــة يســتند فيهــا املعلــم ىلع جمموعة من األســايلب، 
ويتعــني ىلع املعلــم االســتعانة بانلصــوص األصيلــة املندرجــة ضمن 
املجــالت والكتــب واألفــالم، والغــرض مــن ذلــك تأســيس واقــع 
لغــوي داخــل الصــف املــدريس تتــودل عنــه بيئــة تتحــدث اللغــة 

اثلانيــة وبيئــة اجتماعيــة تظهــر فيهــا الســمات اثلقافيــة. 
ويمكــن االســتعانة يف هــذا الوضــع بأســلوب املقارنــة، فيســأل 
املتعلــم يف التشــابه واالختــالف اذلي يقــع يف بعــض املســائل 
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اثلقافيــة ومــن شــأن هــذه املقارنــة أن تــرثي رصيــد املتعلــم املعريف 
وحتفــزه للتعــرف أكــرث ىلع بعــض املســائل واملعلومــات.

ــايف  ــيم اثلق ــيط املعج ــا بالوس ــتعان أيض ــياق يس ــذا الس  ويف ه
إلدمــاج اثلقافــة يف تعليــم اللغــة كمــا يؤكــد قاليســون ىلع أهميــة 
تطبيقــات املعجــم اثلقــايف يف تعليــم اللغــات،)١( ويذهــب األورايغ 
إىل نفــس الفكــرة فيقــول »وقــد بيّنــا يف أكــرث مــن موضــع أن ثقافــة 
اللغــة مدونــة يف معجمهــا، ويلــزم عنــه أن يكــون إدراج املفــردات 
املعجميــة يف املنهــاج اللغــوي خاضعــا النتمائهــا إىل امليــدان اثلقايف 
اذلي تتــداول فيــه«. )٢( ويف ذلــك تأكيــد ىلع رضورة تعليــم انلاطــق 
بغريهــا املفــردات الــي حتمــل خصوصيــات ثقافيــة ختــص جمتمــع 

اللغــة اهلــدف.
ــري إىل . ٢ ــة جي ــم العربي ــث: فتعلي ــاين واثلال ــم اثل ــا املتعل أم

اغيــة إكســاب املتعلــم مهــارات تتصــل باملمارســة اثلقافيــة، ويتــم 
ــي  ــع املمارس ــطة ذات الطاب ــن األنش ــة م ــا جبمل ــا وتنميته صقله
العمــيل اكحلــوار واملــرسح وادلرامــا، ينخــرط فيهــا املتعلــم يلضطلع 
بــأدوار خمتلفــة تمكنــه مــن ممارســة اللغــة يف ســياقات حيــة وقريبة 

مــن الواقــع.
يتعــني يف هــذه الوضعيــة االتصــال املبــارش بمســتخديم اللغــات 
يف بيئاتهــم االجتماعيــة واثلقافيــة فيمــا يســى باالنغمــاس يف ابليئة 
الطبيعــة الــي حيتــك فيهــا املتعلمــون مبــارشة بأبنــاء جمتمــع اللغــة 

اهلــدف فيتعلمــون منهــم اللغــة واثلقافــة يف منــاٍح خمتلفــة.
ويمكــن للمعلــم أن يســتعني بمجموعــة مــن األســايلب 

اتلعليميــة مــن قبيــل:
أســلوب الزيــارة امليدانيــة: زيــارة األســواق واألحيــاء الشــعبية . 1

)١( ينظر اثلقافة املجتمعية يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ص٦5
)٢( حممد األورايغ، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات االختالف، اجلزائر، 

ط١، ٢٠١٠، ص١٧5.
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وزيــارة األرس العربيــة يف بيوتهــم هــذا مــا يكســب املتعلــم 
ــة. ــة متنوع ــارف وثقاف مع

أســلوب لعــب األدوار: بــأن ينخــرط املتعلــم يف مهــام ثقافيــة . ٢
ويعايشــها كمــا يعايشــها العــريب )كتقديــم العــزاء يف بيــت العزاء(

أســلوب الســتقصاء: وذلــك باتلقــي وابلحــث عــن . 3
ظاهــرة معينــة أو اعدة أو كيفيــة إحيــاء مناســبة العيــد أو العــادات 

ــة)١(  الرمضاني
أســلوب العصــف اذلهــي: جمموعــة مــن اإلجــراءات تلعميق . 4

ــيمها إىل  ــية بتقس ــواعت ادلراس ــداد املوض ــوم ىلع إع ــة تق اثلقاف
مشــكالت قصــرية تتحــدى تفكــري املتعلمــني وتتطلــب الوصــول 
ــالل  ــن خ ــون م ــزية، ويك ــرتة وج ــالل ف ــددة خ ــاكر متع إىل أف
خطــوات حتديــد املوضــوع أوال وإجيــاد األفــاكر وعرض املشــكالت 

ــار أفضــل احللــول. واختي
ــة يف  ــة يف اللغ ــة الفعلي ــابقة ىلع املمارس ــايلب الس ــز األس ترك
ــة  ــالل ممارس ــن خ ــك م ــيتم ذل ــايف، وس ــايع واثلق ــا االجتم حميطه
اثلقافــة املجتمعيــة مــن خــالل تطبيقــات اتلعلــم اتلعــاوين 

والتشــاريك.
اتلثاقف يف تعليم اللغة العربية:. 	

ــة ال  ــة ثاني ــم لغ ــا القــول إن تعل ــا ســبق يمكنن واســتنادا إىل م
ينفــك عــن تعلــم ثقافــة  ثانيــة وتعليــم  اللغــة العربيــة هــو تعليــم 
ثلقافتهــا الــي ال ينبــي أن تقتــر  ىلع حصــص خيصصهــا املــدرس 
ــهم  ــم وأعراس ــرب وأعياده ــول اعدات الع ــات ح ــدم معلوم يلق
وصحاريهــم وأطعمتهــم، بــل »تتجاوزهــا إىل فتــح أعــني املتعلمــني 
ــا  ــب م ــم مــن خالهلــا الطال ــق يفه ىلع مســتوى  يف اتلواصــل دقي
)١( ينظـر إسـالم يـرسي، تدريـس اثلقافة، انلظريـة واتلطبيـق، ادليلل اتلدريـيب يف تدريس 
مهـارات اللغـة العربيـة وعنارصهـا للناطقـني بغريها، مركز امللـك عبد اهلل بن عبـد العزيز 

ادلويل، دار وجـوه، ط١، ٢٠١٧، ص ٤٠١.
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ــن،  ــريات الس ــني ومتغ ــن مضام ــة م ــاين االجتماعي ــد يف املع يوج
ــدث  ــرق  اتلح ــك يف ط ــر ذل ــة، وأث ــة االجتماعي ــس، والطبق واجلن
واتلواصــل«)١( ، تكســب هــذه املهــارة  املتعلــم قــدرة ىلع أن 
ــا  ــتعمل فيه ــي تس ــياقات  ال ــا والس ــي يتعلمه ــة  ال ــف اللغ يُكي

ــة. ــة  اللغ ــم ثقاف ــم قي وأن يفه
إن اهلــدف املنشــود وراء ذلــك هــو نــيف الشــعور بالغربــة 
ــابه  ــق إكس ــن طري ــك ع ــها األداء وذل ــي يعكس ــة ال االجتماعي
اللغــة مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة، هــذا مــا يمكنــه مــن ادلخــول 

ــات )٢(. ــة وثب ــع بثق إىل املجتم
وبنــاء ىلع مــا ســبق يتشــل دلى انلاطــق بغــري العربيــة 
ــه  ــن منظومت ــا ع ــف تمام ــدة ختتل ــة جدي ــة وثقافي ــة لغوي منظوم
ــة،  ــة خمتلف ــم بطريق ــرى العال ــم ي ــل املتعل ــر جيع ــذا األم األم، ه
فينشــأ دليــه تصــور جديــد عــن بعــض مكونــات احليــاة خيتلــف 
اختالفــا جذريــا عــن تصــوره املرتبــط بثقافتــه ولغتــه األم، وهــذا 
االختــالف ينبــي أن ينظــر إيلــه نظــرة إجيابيــة جتعلــه ينفعــل بهــا 

ــا. ــل معه ويتفاع
ىلع ضــوء هــذا التشــابه واالختــالف، نشــأ فضــاء جديــد 
تســميه كرامــش بفضــاء اتلثاقــف أو اتلواصــل اثلقــايف، اذلي ســى 
ــة  مــن خــالهل املعلمــون إىل تعميــق ويع الطــالب خبصائــص ثقاف
اللغــة حــى تصبــح دليهــم قــدر مــن املوضوعيــة الفكريــة يف حتليل 

الظواهــر بــني ثقافيــة)٣(.
يطــرح فضــاء اتلثاقــف العديــد مــن األســئلة عندمــا يكــون 
ــا  ــا يمكنن ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــكالم ع ال

ــيل: ــا ي ــا فيم صياغته

)١( ابلعد اثلقايف يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية ص١٢٤.
)٢( ينظر ثقافة اللغة طريق أم هدف، ص ، ٣٩5 

)٣( ينظر: ابلعد اثلقايف يف تعليم العربية لغة ثانية، ص١٢٤.
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اخلصوصيــات . ١ رغــم  اتلثاقــف  فعــل  يتحقــق  كيــف 
واالختالفــات؟

ــة . ٢ ــورة مرشق ــي ص ــف أن يعط ــل اتلثاق ــن لفع ــل يمك ه
ــالمية؟ ــة واالس ــارة العربي ــن احلض ع

وقبــل اخلــوض يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة نعــرج ىلع حتديــد 
مفهــوم اتلثاقــف اذلي يقصــد بــه »جممــوع الظواهــر انلاجتــة عــن 
ــاكك  ــة يف االحت ــات خمتلف ــن ثقاف ــراد م ــن أف ــة م ــول جمموع دخ
ــة  ــاذج اثلقافي ــق انلم ــي تواف ــريات ال ــع املتغ ــارش م ــتمر واملب املس

ــني.«)١( ــدة وملجموعت ــة واح ــة ملجموع األصيل
ويقصــد بــه أيضــا تأثــر اثلقافــات بعضهــا ببعــض بني الشــعوب 
واملجتمعــات، ويفــرتض وجــود احتــاكك بــني ثقافتــني خمتلفتــني ثــم 
تأثــري إحــدى اثلقافتــني يف األخــرى، ويعــي كذلــك اتلأثــري اثلقــايف 
املتبــادل بينهمــا، فاتلثاقــف ىلع هــذا األســاس يعــد ســريورة 
ــا  ــة وثقافته ــم اللغ ــاء تعل ــب أثن ــة األجان ــدث للطلب ــة حت طبيعي
نتيجــة اتلفاعــل واتلبــادل بــني ثقافتــني أو أكــرث، ويــؤدي ذلــك إىل 
اتلأثــري واتلأثــر يف ســمات اثلقافــات املتماســة تلفــرز ثقافــة جديــدة 

حتمــل خصائــص مشــرتكة عــن اثلقافــة.
يعــرف شــومان اتلثاقــف »بكونــه االندمــاج االجتمــايع 
اللغــة اهلــدف، وُيعــد  للمتعلــم  داخــل جمموعــة  وانلفــي 
ــن   ــي م ــة ال ــج اتلعليمي ــم الربام ــني أه ــن ب ــوذج  م ــذا األنم ه
ــن  ــب  م ــة األجان ــة العربي ــيم اللغ ــن  متعل ــن أن تمك املمك
اكتســابها بنجــاح، فمــن خــالل اتلثاقــف يســتطيع املتعلــم تعلــم 
ــة   ــه اللغوي ــتوى قدرات ــن مس ــع م ــاعده ىلع الرف ــرتاتيجيات تس اس
واثلقافيــة«)٢(، غــري أن هــذا االندمــاج  قــد يضعــف أو يتعــرث ألن 

)١( عبد الكريم غريب. املنهل الرتبوي، مطبعة انلجاح، ادلار ابليضاء، ط١، ٢٠٠٦، ص١5
)2( John Schumann, “Research on the Acculturation Model for Second Lann-
guage Acquisition,” Journal of Multilingual and Multicultural Development 7 
(1986): 379
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ــني  ــع املتحدث ــل م ــالل اتلفاع ــن خ ــم م ــاب ال تت ــة االكتس عملي
باللغــة يف وضعيــات  حقيقيــة  الفتقارهــا  للحــزي املــاكين  اذلي فيــه 
ــم  ــام  تعلي ــوم  يف أقس ــان ايل ــه إن الره ــة، ومن ــم اللغ ــة تعلي عملي
اللغــات  ىلع  اعتمــاد أنمــوذج  اتلثاقــف كآيلــة  تلطويــر  مســتوى 
ــل  ــة للتفاع ــم فرص ــق منحه ــن طري ــب ع ــة األجان ــالب العربي ط

ــة.  ــة ال مصطنع ــة حقيقي ــع بيئ م
واحلــال هــذه فــإن  اثلقافــة املتحققــة عــرب اتلعليــم اغبلــا مــا 
تكــون غــري متصلــة ومتناوبــة  ألنهــا ال جتــري إال أثنــاء ســااعت 
ــم االســتعانة  ــا ســابقا ألجــل هــذا يت ــم كمــا ســبق أن ذكرن اتلعلي
ــذه  ــام ه ــف،  وأم ــة للتثاق ــق بيئ ــاول خل ــايلب حت ــق وأس بطرائ
احلالــة  ال يمكــن أن تكــون اثلقافــة امللقنــة مــن خــالل اتلعليــم  
ــط،  ــور فق ــوع  تص ــت إال موض ــي ليس ــي ف ــوع إدراك واق موض
إن هــذه اثلقافــة ال تتجــى  أمــام متلقنيهــا، إذ ال توجــد  بالنســبة 
إىل اتلالميــذ إال مــن خــالل  انلصــوص واملواقــف اتلعليميــة الــي 
ــة يف  ــة والواقعي ــة املتحقق ــة للثقاف ــا مماثل ــم بوصفه ــا املعل يقدمه

مــاكن آخــر .
هنــا حنــدد ادلور احلقيــيق اذلي يقــوم بــه تعليــم اثلقافــة العربية 
ىلع أنــه حُيســس بســمات ثقافيــة وأنمــاط حيــاة وتــرف وتفكــري، 
ــا  ــل ىلع تنميته ــرى ويعم ــة أخ ــم ثقاف ــف املتعل ــذا يكتش وهك

وتوســيعها.
املثاقفة وتعزيز الجتاه حنو اثلقافة العربية:. 3

تقتــي املثاقفــة باعتبارهــا ظاهــرة إنســانية أن ينفتــح املتعلــم 
ــق  ــال تلحقي ــور االتص ــرب جس ــم ع ــف معه ــن ويتثاق ىلع اآلخري

ــاء. ــذ والعط ــر واألخ ــري واتلأث اتلأث
تســى لك أمــة مــن خــالل املثاقفــة إىل معرفــة اآلخــر وتنميــة 
كيانهــا اثلقــايف بشــل خــالق وغــري متعــارض بمقومــات هويتهــا 
وثوابتهــا وال بمقومــات اآلخــر،« ومــن هنــا أصبــح تقديــم اثلقافــة 
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ــا  ــة انلاطقــني بغريهــا يف أصوهلــا وأصاتله ــة ملتعلــيم العربي العربي
ــة   ــه؛ تلصحيــح املفاهيــم اخلاطئ وعمقهــا ونقائهــا أمــرا ال مفــر من
ــاكم  ــا«)١( )اكألح ــلبية حنوه ــات الس ــل االجتاه ــا وتلعدي ــو ثقافتن حن
املســبقة الراجئــة عــن حضارتنــا بأنهــا حضــارة ختلــف وإرهــاب ..(، 
فهنــاك الكثــري مــن املتعلمــني  انلاطقــني بغــري العربيــة  يتطلعــون 
ــل  ــه مــن حتصي ــة واضحــة تمكن ــة وثقافي ــة اجتماعي للــزتود برؤي
ــع  ــل م ــاعده ىلع  اتلعام ــي تس ــة  ال ــارف اثلقافي ــات واملع املعلوم
اللغــة العربيــة، ألجــل هــذا البــد أن يُنتــى املحتــوى اثلقــايف بمــا 
يعــرب عــن  تطلعــات املتعلمــني ويعكــس صــورة  مرشقــة للحضارة 
اإلســالمية العربيــة، ويقتــي ذلــك مــن املعلمــني تصحيــح األفاكر 
ــل  ــة تواص ــة لغ ــة العربي ــني أن اللغ ــاع املتعلم ــا وإقن ــيئة هل املس
ــة  ــأنا وقيم ــل ش ــة ال تق ــفة، لغ ــم وفلس ــن وأدب وعل ــة ودي وثقاف
عــن أكــرث  اللغــات شــيواع وتــداوال اكإلجنلزييــة والفرنســية، بــل 
ــدرة  ــمويلة والق ــة والش ــة املرون ــر ىلع خاصي ــة تتوف ــة العربي اللغ
ــعة   ــا الواس ــارض بأبوابه ــر احل ــات الع ــع متطلب ــف م ىلع اتلكي
ــة  ــا املتنوع ــالل آيلاته ــن خ ــيم م ــح العل ــة ىلع املصطل واملفتوح
)االشــتقاق، اتلويلــد، املصــدر الصنــايع، املــزيان الــريف، الزيــادة، 

اإللصــاق(

ــب يف ادلرس  ــول إن الرتغي ــا الق ــبق يمكنن ــا س ــة إىل م إضاف
ــران  ــالمية ال يقت ــة واإلس ــة العربي ــاب اثلقاف ــوي واكتس اللغ
ىلع اإلقنــاع فحســب بــل جيــب املزاوجــة بــني هذيــن العنريــن 
ــم  ــة املتعل ــدرس بإحال ــة للم ــات الرتبوي ــني اتلوجه ــني وب األساس
إىل مصــادر اثلقافــة اإلســالمية والتســجيالت والوســائط املتعــددة 
لضمــان املشــاركة الفعالــة دون أن نغفل اســتثمار الربامــج اتلثقيفية 
ووســائل اتلواصــل االجتمــايع الــي تســتهلك جــل وقــت املتعلــم 

ــايل. ــت احل يف الوق

)١( رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، ١٩٨٦، ط١، ج ١، 
ص٣٧٦.
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املثاقفة حضور األنا أم تبعية اآلخر:. 	
بنــاء ىلع مــا ســبق جنــد أن املثاقفــة تعــرب عــن أوجــه اتلبــادل 
ــا  ــدا مهم ــد راف ــا تع ــا أنه ــة، كم ــارات البرشي ــني احلض ــايف ب اثلق
تســى لك أمــة مــن خــالهل إىل معرفــة اآلخــر، واســتثمار مــا دليــه 
ــة، ويف نفــس الوقــت تعــد  ــات إنســانية وحضاري ــم ومعطي مــن قي
اجتاهــا يســى أن يكــون وســطا بــني االنفتــاح املطلــق املــؤدي إىل 
االنصهــار يف ثقافــة اآلخــر واذلوبــان فيهــا وبــني االنغــالق املطلــق 

املــؤدي إىل االنعــزال عــن اآلخــر)١(.
يظهــر املشــل اتلعليــيم يف أن السياســة اللغويــة تفــرض هيمنــة  
ــادة احلضاريــة  يف بعدهــا اتلقــي والعلــيم   لغــات األمــم ذات الري
واألاكديــيم واتلواصــيل،  ويف هــذا الســياق يــرى حفــي عيــى أنــه 
باســم املثاقفــة  »يتــم احنســار اهلويــات  اثلقافيــة  اخلاصــة  يف اثلقافة 
ــى  ــا يس ــن م ــة، ضم ــة العاملي ــة  باثلقاف ــة املمثل ــة  انلمطي املركزي
بظاهــرة العوملــة)٢( الــي تتــآزر يف ضوئهــا اللغــة واثلقافــة  يف خلــق 

اعلــم جديــد ختتــيف فيــه اخلصوصيــات اثلقافيــة.
والعوملــة باعتبارهــا  حماولــة تلعميم نمــط من األنمــاط  الفكرية 
والسياســية، واالقتصاديــة ىلع نطــاق العالم  لكه)٣(، ويف نفس الســياق  
يــرى رشــاد محــزاوي أن العوملــة اثلقافيــة الــي تتعــرض هلــا اللغــة  
أثنــاء تعليمهــا تهــدف إىل ســيادة  اثلقافــة األمريكيــة ىلع مجيــع 
ــج  ــى إىل دم ــل تس ــر، ب ــع اآلخ ــة م ــعار املثاقف ــت ش ــات حت اثلقاف
العالــم يف جمتمــع اعلــيم واحــد بعــد إلغــاء اخلصوصيــات اثلقافيــة  
لــل جمتمــع، فاملثاقفــة  هنــا تعــي عوملــة اللغــة اإلجنلزييــة وضيــاع 
األخــرى)٤(، وباســم املثاقفــة فــرض احنســار  ىلع اللغــة العربيــة مــن 

)١( حممد روابيح، مفهوم املثاقفة بني اخلصوصية والكونية، جملة لوغوس خمرب 
الفينومينولوجيا، جامعة تلمسان اجلزائر، ع 5، موقع األنرتنت 

)٢( حفي غيى، اثلقافة العربية بني العوملة واخلصوصية، املؤتمر العليم الرابع للكية اآلداب 
والفنون جامعة فيالدلفيا، منشورات فيالدلفيا ،١٩٩٩، ط١ ص ٣٧،٣٨

)٣( رشدي أمحد طعيمة وحممود اكمل انلاقة، الكتاب األسايس، ١٩٨٣، ص٤٤/٤٠
)٤( ينظر. عالء إ سماعيل احلمزاوي لغتنا اجلميلة. ماض مرشق وحارض مغرب.  املؤتمر 

ادلويل الرابع للغة العربية، املجلس ادلويل للغة العربية، ص ١٩٨.٢٠٢
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خــالل تشــجيع  اللهجــات املحليــة  واســتعماهلا يف الكتابــة فقــط، 
كمــا تواجــه  حتــدي إغراقهــا  بكثــري مــن األلفــاظ األجنبيــة  وهو 
مــا انعكــس ســلبا ىلع املتعلمــني  انلاطقــني بغريهــا ملــا حيتكــون 
ــرض ىلع  ــيل ف ــاريج وادلاخ ــف اخل ــذا اتلثاق ــا، وه ــني به بانلاطق
ــا يف  ــس أبنائه ــة، وتقاع ــروح االنهزامي ــبب ال ــة بس ــا العربي لغتن

جعلهــا لغــة حديــث وتدريــس وثقافــة. 
ــي  ــك ال ــدها يه تل ــي ننش ــة ال ــبق أن املثاقف ــا س ــص مم وخنل
تســهم يف إثــراء اثلقافــة العربيــة دون انكفــاء ىلع اذلات أو تبعيــة 

لآلخــر.
اخلاتمة:

ــص إىل  ــة خنل ــذا ادلراس ــة هل ــات انلظري ــع املنطلق ــاقا م اتس
ــة:  ــج اتلايل انلتائ

ــد ىلع -  ــة ال يعتم ــني باللغ ــع انلاطق ــل م ــدرة ىلع اتلفاع الق
ــة  ــل اللغ ــة أه ــم ثقاف ــد ىلع فه ــل يعتم ــة ب ــارات اللغ ــان مه إتق

ــا. ــا وآماهل واعداته
يقتــي تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا تمكــني - 

ــارات  ــا امله ــدرج ضمنه ــي تن ــة ال ــة اللغوي ــن الكفاي ــني م املتعلم
والعنــارص اللغويــة، والكفايــة اتلواصليــة الــي تهــدف إىل إكســاب 
ــم  ــن املتعل ــا يمك ــة مم ــل اللغ ــل بأه ــدرة ىلع اتلواص ــم  الق املتعل
ــة  ــة، والكفاي ــافهة وكتاب ــة مش ــاب اللغ ــع أصح ــل م ــن اتلفاع م
ــة  ــن ثقاف ــة م ــب متنوع ــم جبوان ــزتود املتعل ــا ي ــي به ــة  ال اثلقافي

ــة. ــة العاملي ــن اثلقاف ــاط م ــالمية وأنم ــة اإلس ــة العربي اللغ
ــد مــن الرتكــزي ىلع إكســاب املتعلــم القــدرة املعجميــة -  الب

ملــا حتملــه مــن ســمات ثقافيــة.
ــرا -  ــح أم ــات أصب ــني اثلقاف ــارب ب ــابه واتلق ــم التش إن فه

رضوريــا إلحــداث اتلقــارب واتلعــاون بــني الشــعوب ألجــل هــذا 
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ــة،  ــة ثقافي ــح جمتمعي ــيم بمالم ــوى اتلعلي ــم املحت ــن دع ــد م الب
ــني. ــني اثلقافت ــية ب ــالف األساس ــابه واالخت ــه التش وبأوج

يــؤدي اتلثاقــف إىل إكســاب املتعلــم منظومــة لغويــة - 
ــع  ــل م ــني اتلواص ــهم يف حتس ــه وتس ــع آفاق ــدة توس ــة جدي وثقافي

اآلخريــن.
  تعــرب املثاقفــة عــن أوجــه اتلبــادل اثلقــايف بــني احلضــارات - 

ــة  ــة اتلثقيفي ــيط ادلافعي ــروري تنش ــن ال ــة، فم ــة املختلف البرشي
األدبيــة  املؤلفــات  قــراءة  إىل  املتعلمــني  بتوجيــه  واإلبداعيــة 
واثلقافيــة، والعمــل ىلع تلخيصهــا، واســتثمار اتلواصــل االجتمــايع 

ــف. ــدم اتلثقي ــا خي فيم
اعتمــاد طرائــق مشــوقة وفعالــة الــي توفــر مواقــف مالئمة - 

للتعلــم اعتمــادا ىلع احلوافز والنشــاط.
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قائمة املراجع املعتمدة:
أمحــد الرهبــان، مكونــات الكفايــة اثلقافيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة - 

ــر  ــز أث للناطقــني بغريهــا، أحبــاث مؤتمــر اســطنبول ادلويل اثلــاين، مرك
ــا، ط١،٢٠١٦. ــني بغريه ــة للناطق ــات العربي دلراس

إســالم يــرسي يلع احلــديق، تدريــس اثلقافــة بــني انلظريــة واتلطبيق، - 
ادليلــل اتلدريــيب يف تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة وعنارصهــا للناطقــني 
ــة  ــة اللغ ــز ادلويل خلدم ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــك عب ــز املل ــا، مرك بغريه

ــوه، ط١، ٢٠١٧، ــة، دار وج العربي

ــة -  ــوري، اثلقاف ــاد احلج ــح عي ــويب ووصال ــالم ايل ــد الس ــم عب قاس
املجتمعيــة يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى، جملــة 

ــر،٢٠١٨، ع ٣٠.  األث

حاتــم عبيــد، ابلعــد اثلقــايف يف تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة مــن وجهة - 
ــة ،  ــة اللســانيات العربي ــة اتلــأدب نموذجا،جمل نظــر لســانية تداويلــة، نظري

مركــز امللــك  عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ،  ســبتمرب ٢٠١5، ع ٢.

حســن حفــي، اثلقافــة العربيــة بــني العوملــة واخلصوصيــة، املؤتمــر - 
العلــيم الرابــع للكيــة اآلداب والفنــون جامعــة فيالدلفيــا، العوملــة واهلويــة، 

ــا ،١٩٩٩. منشــورات فيالدلفي

ــة -  ــم اثلقاف ــرتاتيجيات تعلي ــدي، اس ــزار اللب ــة ن ــو عمش ــادل أب خ
ــرش ، ٢٠١٧. ــور ن ــة، ن ــات اخلارجي ــج ادلراس ــا يف برام ــة وتعليمه العربي

رشــدي أمحــد طعيمــة، املرجــع يف تعليــم العربيــة للناطقــني بلغــات - 
أخــرى، ط١، ١٩٨٦، ج١.

ــاح، ادلار -  ــة انلج ــوي، مطبع ــل الرتب ــب، املنه ــم غري ــد الكري عب
ابليضــاء املغــرب، ط١،٢٠٠٦

فاطمــة العمــري، ثقافــة اللغــة طريــق أم هــدف، دراســات، العلــوم - 
ــة، املجــدل٣٩ ، ال عــدد٢، ٢٠١٤. اإلنســانية واالجتماعي

حممــد األورايغ، اللســانيات النســبية وتعليــم اللغــة العربيــة، - 
.٢٠١٠  ،١ اجلزائــر، ط  االختــالف،  منشــورات 
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اكتساب اللغة بني الّتكوين املعريّف للفهم
والّتمّثل الّداليّل لإلنت�اج: نظرّية الّتطّور املعريّف

د. ندى مرعشلي)1)
لبن�ان

»الكالم هو سمة مألوفة للحياة ايلومّية، ونادًرا ما نتوقف مؤقتًا تلحديدها. وقد يبدو طبيعيًّا بالنّسبة 
 إىل حلظة من اتلأّمل إلقناعنا أّن 

ّ
لإلنسان، مثل املي، وأقّل من اتلنفس. ومع ذلك، فهو ال حيتاج إال

طبيعة الكالم هذه ليست سوى شعور وهيّم«.
)Edward Sapir, An introduction to the study of speech, 1921(

1 -مقّدمة:
ــن إدراك  ــة تتضّم ــة عقلّي ــم comprehension عملّي ــدُّ الفه يُع
ــع املعلومــات يف املوضــوع املقــروء. فالفهــم يُمّكــن  القــارئ جلمي
املتعلـّـم مــن تصــّور املعــى يف اللفــظ، وينقــل انّلفــس املتلكّمــة مــن 
ــى  ــّور املع ــن تص ــّد م ــق ال ب ــيك يتحّق ــريه، ول ــاريّج إىل غ ــر خ أم
وحتصيــل االســتعداد يف اذلهــن الســتنباطه؛ وحينهــا يمكــن 
للمتعلّــم اســتخدام املعلومــات الّرحيــة والّضمنّيــة يف انّلــّص 
الســتيعاب الّرســالة املقصــودة؛ والفهــم لغــًة: »حســن تصــّور املعــى، 
ــدرة ىلع  ــا: »الق ــتنباط«، واصطالًح ــن لالس ــتعداد اذّله ــودة اس وج
ــص  ــع انّل ــق م ــروء دون تطاب ــّص املق ــه انّل ــا يتضّمن ــاج م إاعدة إنت

ــحاتة، ٢٠٠٣، ص ٢٣٢(. ــه.« )ش ذات
ال يمكــن أن حيصــل اإلنتــاج مــا لــم يتــّم الفهــم، وال 
ــم املعــاين؛ فالفهــم  يمكــن أن يتحّصــَل الفهــم حــّى يُــدرك املتعلّ
)االســتيعاب(، واإلنتــاج )األداء( عملّيتــان تابعتــان للقــدرة؛ وقــد 

ــوم  ــة بعل ــة. مهتّم ــة اللبنانّي ــات -اجلامع ــاب، والّصوتّي ــل اخلط ــلوبّيات وحتلي ــتاذة األس )١( أس
الرّتكّيــات، واتّلداويّلــة، واملوضواعتّيــة؛ هلــا أحبــاث منشــورة، أهّمهــا للعــام ٢٠٢٠: »الّشــعرّية 
املزدوجــة«. مهتّمــة بعلــوم القــرآن، والقــراءات العــرش، واملســابقات اخلطابّيــة. ناشــطة يف 

املؤتمــرات.
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يُظهــر املتعلـّـم تفاوتـًـا بــني حتقيــق األداء والفهــم عنــد تعلـّـم اللغــة 
ــا  ــرد، وإنّم ــدرة الف ــق بق ــارص ال تتعلّ ــبابه إىل عن ــود أس ــة تع اثلّاني
ي يدفعــه إىل تعلّــم 

ّ
ببيئتــه اللغوّيــة ومزاجــه الّشــخّي واحلافــز اذل

اللغــة.
ــزّي  ــة تم ــدة منطقّي ــدّل إىل فائ ــاالت ت ــذه االحتم ــل ه فمث
ــدرة األداء«؛  ــم« و«ق ــدرة الفه ــم: »ق ــا املتلكّ ــني يملكهم ــني قدرت ب
هــذا األمــر يتطلّــب نظرّيــة لغوّيــة تســتطيع وضــع أصــول علمّيــة 
ــراون )١٩٩٤، ص٤٦( أّن  ــرى ب ــدرة. وي ــن الق ــني م ــن انّلوع هلذي
القــدرة اللغوّيــة حتــوي أنماًطــا منفصلــة مــن األداء، يه: »الــكالم«، 

ــة«. ــراءة«، و»الكتاب ــتماع«، و»الق و»االس
ــن  ــودة إىل اتّلكوي ــتديع الع ــم واألداء يس ــن الفه ــكالم ع ال
construct، فهــو مفهــوم علــيّم يُقصــد بــه صفــة مســندة إىل شــيئني 

ــة )شــحاتة، ص  ــة واملقارن ــتمّد مــن املالحظــة العلمّي أو أكــرث، تُس
١5٢(؛ ولــيك حيّصــل املتعلـّـم معرفــة ال بــّد مــن فهــم الــكالم ووعيــه 
ــر  ــي املتابعــة واتّلفســري تلصوي بتشــكيل منظــور اســتقبايّل لعملّي
الــكالم وإنتاجــه داليلًّــا، ومــن ثــّم ابتــاكر تمثيــيّل للجملة لإلشــارة 
إىل األشــياء املنتجــة لغويًّــا ومرجعّياتهــا ومواقعهــا وعالئقهــا، حنــو: 
ــوي ىلع  ــي حتت ــل للّصــورة الّ ــة )امللــك والعــرش(، أي »تمثي عالق
ــري  ــدٍّ كب ــبه إىل ح ــيّم يُش ــل مفاهي ــات، وتمثي ــزّية للاكئن ــوز مم رم
ــوز اإلدراك،  ــرتايّض برم ــل االف ــط اتّلمثي ــف )...( يرب ــوذج املوق نم
بمــا يف ذلــك ربــط أســماء الاكئنــات برموزهــا واملصطلــح االجتمايع 

.)Gonzalez, 2007, P 348(
 Jackendoff,( »ــة ــة واملعرف ــه »ادّلالل وضــع جاكنــدوف كتاب
ــة  ــة البرشّي ــى يف اللغ ــة املع ــاف طبيع  اكتش

ً
ــاوال P.3,1983( حم

ــة  ــن طبيع ــف ع ــيًّا بالكش ــل؛ ونفس ــا نفع ــدرك وم ــا ن ــفيًّا مل فلس
ــن  ــف ع ــيّل، إذ الكش ــّي والعق ــاإلدراك انّلف ــا ب ــة وعالقته ادّلالل
دالالت اللغــة الطبيعّيــة حيتــاج إىل علــم انّلفــس املعــريّف وللِبنيــة 
انّلحوّيــة تللــك اللغــة؛ فمًعــا يوّفــران أدلّــة مهّمــة نلظرّيــة اإلدراك 



71

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

واتّلصــّور Apprehension؛ »اتّلصــّور: إدراك األمــور إدرااًك جممــاًل، 
ــحاتة، ص ١٠٦(. ــة.« )ش ــورة اعّم ــور بص ــة األم ــاك بناصي واإلمس

إّن موضــوع اكتســاب اللغــة يتعلّــق بتكويــن املعــارف 
ــم. فاإلنســان، بمــا يملكــه  وفهمهــا، وباتّلصــّورات انّلفســّية للمتعلّ
مــن اســتعدادات فطرّيــة، يمكنــه أن يـُـدرك احلقائــق ايلقينّيــة عــن 
ــن  ــة م ــه الُمدرك ــة معلومات ــّن إىل صّح ــة، وأن يطم ــق اللغ طري
Epis�  خــالل قدرتــه ىلع معرفــة األشــياء؛ فنظرّيــة املعرفــة العلمّيــة
ــا  ــة ومصادره ــاكن املعرف ــث يف إم ــي »ابلح temology of science  تع

ــاكن  ــر يف إم ــة وانّلظ ــاكن املعرف ــث إم ــن ابلح ــا، ويتضّم وطبيعته
الوجــود Ontology أو العجــز عــن معرفتــه.« )شــحاتة، ص ١5(؛ هــذا 
األمــر دفــع إىل التّســاؤل حــول األســس الـّـي يقــوم عليهــا الفهــم، 
ــا؟  ــط بينهم ــة تراب ــة؟ أثّم ــة، أم لغوّي ــة منطقّي ــات معرفّي أيه معطي
فــإذا اكن للغــة وظيفــة رمزّيــة تتوّســل املنطــق حلــّل مشــلكة إدراك 
ــة هــو  املفاهيــم، فمعــى ذلــك أّن اتّلمثيــل الّرمــزّي للّصــور اذّلهنّي
مــا يكــّون تلــك املشــكالت؛ فمــن خــالل انّلمــّو املعــريّف وانّلضج 
ــول  ــاد احلل ــن إجي ــة يمك ــة واللغوّي ــرد العقلّي ــات الف ــاكيف بِلني ال
الـّـي تمّكــن الفــرد مــن الوصــول إىل تــوازن داخــيّل وخــاريّج مــن 
ــة اكتســاب الــكالم،  خــالل اتّلفاعــل املســتمّر بينهمــا؛ »إّن عملّي
ــم  ــة تعلّ ــن عملّي ــا م ــف تماًم ــوع خمتل ــة، يه ن ــة الواقعّي يف احلقيق

)Sapir, 1921, P.1( »ــي امل
ويمكــن تقســيم ادّلراســات حــول موضــوع اكتســاب اللغــة 
ــة  ــم اللغ ــاين تعلّ ــة األوىل )L1(، واثلّ ــم اللغ ــمني: األّول تعلّ إىل قس
اثلّانيــة )L2(. األوىل خاّصــة باألطفــال؛ واثلّانيــة خاّصــة بابلالغــني. 
وتتقاطــع انّلظرّيــات املتعلّقــة بــني اكتســاب اللغــة األوىل واثلّانيــة؛ 
ــم معــاين جديــدة  “يف حــال اكتســاب لغــة ثانيــة يســتخلص املتعلّ
ــا  ــان نظاًم ــاب اإلنس ــك اكتس ــي ذل ــة، ويقت ــرى قديم ــن أخ م
ــة  ــن لغ ــدة م ــم اجلدي ــل املفاهي ــاعده يف تمّث ــّور، يس ــًدا للّتص جدي

ــراون، ص ٧٧(. شــبيهة.« )ب
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ومــن أهــم انّلظرّيــات الّــي تبحــث يف اكتســاب اللغــة 
واتّلكويــن املعــريّف نظرّيــة بياجيــه يف طبيعــة اذّلاكء البــرشّي 
وتطّوراتــه عــرب املراحــل العمرّيــة )Piaget, 1959, P.50(. تقــوم أســس 
ــابها  ــرش يف اكتس ــدّرج الب ــة وت ــة املعرف ــة ىلع طبيع ــذه انلظرّي ه
واســتخدامها ىلع أســاس ابلنــاء املكتســب. فاتلطــّور املعــريّف 
ــة  ــة املتأتّي ــات العقلّي ــم تصاعــدّي للعملي ــه هــو تنظي ــد بياجي عن
ــادرون ىلع  ــال ق ــه؛ فاألطف ــع بيئت ــرد م ــربات الف ــج وخ ــن انلض ع
ــا  ــم، كم ــط به ــم املحي ــاعدهم يف إدراك العال ــم تس ــيس مفاهي تأس
أنّهــم يســعون إىل إنشــاء خــرباٍت بــني معرفتهــم املســبقة لألشــياء 
ــل  ــون بتعدي ــك يقوم ــذه وتل ــني ه ــدة؛ وب ــفاتهم اجلدي ومكتش

 .)Piaget, 1988, P.35( أفاكرهــم بشــٍل دائــم
ــاء موضــوع اكتســاب اللغــة  ــل اهلــدف األّول مــن إحي يتمّث
ــم  ــفة وعل ــن الفلس ــكّل م ــه ب ــوّي وارتباط ــم اللغ ــد الفه بتحدي
انّلفــس؛ فللغــة فلســفٌة ومنطــق )فيتجنشــتاين، ١٩5٣(، فاكتســاب 
ــم  ــة وُيعينــه ىلع تعلّ اللغــة يُســهم يف ازديــاد خزينــة الفــرد الفكرّي
أنمــاط جديــدة لالســتجابة، ويعمــل ىلع تعديــل أنمــاط اســتجاباته 
القديمــة لكّمــا تصاعــد نضجــه؛ فاملكتســب هــو صفــة الســتجابة 
غــري فطرّيــة يتعلّمهــا اإلنســان باتّلجربــة واخلــربة؛ فلــيك يتــّم الفهم 
ال بــّد مــن تصويــر املعــى بشــل جّيــد وأن يّتحصــل االســتعداد يف 

اذلهــن الســتنباطه.
ــة  ــة العالق ــع وقضّي ــوّي يتقاط ــاب اللغ ــوع االكتس إّن موض
ــة  ــو اللغ ــر ه ــل الفك ــا؛ فه ــة لّك ٍمنهم ــة وماهّي ــر واللغ ــني الفك ب
ــة، ١٩٨١، ص  ــة؟ )فرحي ــدون لغ ــري ب ــن اتّلفك ــل يمك ــا؟ وه ذاته

.)١١٠
يقــرتح فرحيــة أّن اللغــة يه أســاس اتّلفكــري والّســبيل الوحيد 
هل، ويعــزو ضعــف اتّلفكــري إىل اللغــة »وإذا لــم يكــن هنــاك توافــق 
ــني  ــة، وب ــا اللكم ــوي عليه ــي تنط ــة الّ ــورة اذّلهنّي ــني الّص ــاّم ب ت
أســلوب اتّلعبــري عنهــا، فــإّن الفكــر يُصــاب بــيء مــن الّصدمــة 
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أو اتّلعــرّث، فالوهــن« )فرحيــة، ص ١١٠(.
تّتصــف هــذه ادّلراســة بالعلمّيــة واجِلــّدة، إذ تتوّجــه إىل املنطق 
اتّلطــّورّي لالكتســاب، وإمــاكن طــرح اتّلمثيــل ادّلاليّل أداًة معرفّيــة 
ــّي؛  ــيّف وانّلف ــتخدام الفلس ــة يف االس ــة اثلّاني ــيم اللغ ــد متعلّ عن
فتعلـّـم القواعــد ال يمكــن أن يفيــد املتعلـّـم إذا مــا اكنــت ختالــف 
منطــق اللغــة؛ فللغــة منطــق وفلســفة يعمــالن ىلع ربطهــا بالواقــع! 
 ابتعــاد املتعلـّـم عــن 

ّ
ومــا ســبب انّلفــور مــن تعلــم اللغــة اثلّانيــة إال

ــرح  ــك تط ــكالم؛ ذلل ــيّل لل ــياق الفع ــا والّس ي حيكمه
ّ

ــق اذل املنط
ــني  ــة ب  للمقابل

ً
ــاال ــا فّع ــداويّل منهًج ــوّي اتّل ــل اللغ ــة العم ادّلراس

مقاصــد اجلمــل يف لغتــني؛ وتطــرح قضّيتــني: اتلمّثــالت ادّلاليّلــة 
وعالقتهــا بتطــّور عملّيــة االكتســاب اللغــوّي بمــرااعة فلســفة لّك 
لغــة، وقضّيــة تصــّور املعــى يف اللفــظ وتكامــل فهــم املعلومــات 
ــا  ــة وعالقته ــس املتلكّم ــني انّلف ــة ب ــة القائم ــة والّضمنّي الّرحي

ــن اإلشــاكيّلة األســئلة اآلتيــة: باخلــارج. وتضّم
أللغة عالقة بالفكر؟	 
هــل اكتســاب اللغــة اثلّانيــة يقتــي اكتســاب نظــاٍم جديٍد 	 

للّتصــّور يســاعد يف تمّثــل املفاهيــم اجلديــدة مــن لغة شــبيهة؟
هــل اتّلمّثــل أداة معرفّيــة لالكتســاب تابعــة للّتأويــل 	 

الّشــخّي؟
ــا جيمع 	  أيكتســب متلكـّـم اللغــة اثلّانيــة منطًقــا بينيًّــا خاصًّ

ــني لغتني؟ ب
ادّلراســة تقــرتح أّن اللغــة يه أســاس اتّلفكــري، وأّن اتّلوافــق 
ــة لللكمــة وأســلوب اتّلعبــري عنهــا هــو  ــاّم بــني الّصــورة اذّلهنّي اتّل
الّســبيل الوحيــد تلبلــور املعــى، وأّن الفكــر قــد يُصــاب بــيء مــن 
اتّلعــرّث عنــد فقــدان اتّلوافــق بينــه وبــني اللغــة؛ كمــا تفــرتض أّن 
ــة«  ــل ادّلاليّل ينبــي ىلع حقيقتــني لغوّيتــني متباينتــني »داليّل اتلمّث
و«تداويّلــة« )بــراون، ص ٧٧(؛ وأّن االســتيعاب واتّلكّيف والرّتكيبات 
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انّلفســّية متشــابكة حتتــاج إىل اتّلــوازن بينهــا تلتكّيف وتســتوعب 
ــات  ــة متطلب ــبًقا تللبي ــودة مس ــى املوج ــدة يف ابِل ــداث اجلدي األح

الوضــع اجلديــد.
 عــن بعــض 

ً
ــل األشــياء يمكــن أن يكــون مســؤوال إّن تمّث

اتّلأويــالت الّشــخصّية الـّـي تعمــل ىلع تغيــري منطــق متعلـّـم اللغــة 
ــوّي، أي  ــام ابلني-لغ ــبه بانّلظ ــا أش ــب نظاًم ــن، فيكتس ــع الّزم م
ــة يف  ــا جيمــع بــني تمّثالتــه يف لغتــه األم، واتّلمّثــالت األجنبّي نظاًم

اللغــة اهلــدف.
يف العنــوان أثــر تلطــّور املعرفــة بــني اكتســاب ادّلاللــة 
ــج  ــث إىل منه ــاج ابلح ــك حيت ــة؛ ذلل ــة املتداول ــاب اللغ واكتس
ــبه  ــني الســتنباط وجــه الّش ــرّشح يف قضّيت ــل وال ــادر ىلع اتّلفصي ق
واالختــالف، واخلــروج بتحديــد ملوضــوع اتلطــّور املعــريّف؛ ولعــّل 
Com�  مقارنــًة لســانّية-منهجّية قــد تــيف بالغــرض؛ فاملنهــج املقــارن
parative Method  »يُشــري إىل إجــراءات تهــدف إىل توضيــح وتصنيــف 

عوامــل الّســببّية يف ظهــور ظواهــر معّينــة وتطّورهــا؛ وكذلــك أنماط 
ــا  ــني بعضه ــا وب ــر بينه ــذه الّظواه ــل ه ــة يف داخ ــة املتبادل العالق
ــي  ــات الّ ــابهات واالختالف ــح التّش ــك بوســاطة توضي ابلعــض، وذل
ــة«  ــة للمقارن ــة قابل ــواٍح خمتلف ــن ن ــد م ــي تُع ــر الّ ــا الّظواه بيّنته
)علــيب، ٢٠٠٦، ص١٣٢(. شــلّكت طرائــق املقارنــة حمــوًرا أساســيًّا يف 

ــدلون«)١(. ــن خ ــاع »اب ــم االجتم ــد عل ــال رائ أعم
٢ -نظرّية اتلّطّور املعريّف:

يف طــور دراســته عــن االكتســاب املعــريّف لألطفــال لــم يهتــّم 
بياجيــه بمحتويــات الفكــر املوروثــة بســبب احلــدود الّــي تضعهــا 

اريــخ عــرب مقّدمتــه 
ّ

)١( ابــن خــدون )133٢ – 	140م(: مــن أرسة عربّيــة يمنّيــة األصــل، دخــل اتل
املشــهورة يف اتّلاريــخ وعلــم العمــران، والّــي يقــول فيهــا: إنّــه »أنشــأ مــن اتّلاريــخ كتابًــا، فّصــل 
ــن  ــه م ــف مقّدمت ــًدا«. وتتألّ ــلاًك جدي ــه مس ــه وتبويب ــلك يف ترتيب ــا، وس ــا بابً ــار بابً ــه األخب في
ــرب  ــام الع ــرب، يف أيّ ــدأ واخل ــوان املبت ــرب ودي ــاب »الع ــّى بكت ــاب األّول« املس ــة« و«الكت »املقّدم
ــاء  ــفة وعلم ــاس، ٢٠١٤، فالس ــرب« )إيل ــلطان األك ــن ذوي الّس ــن اعرصه م ــر، وم ــم والربب والعج

ــس، ١١/١١(. نف



75

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــم  ــني عل ــدة ب ــة وطي ــود صل ــَص إىل وج ــرّي، وخل ىلع األداء الفك
ــة، يُعــزى لعلــم انّلفــس وحــده توضيــح  ــة املعرفّي األحيــاء وانّلظرّي
الّصلــة القائمــة بينهمــا )Piaget,P.35(؛ وقــد ارتكــز يف اســتنتاجاته 
ــني  ــوازن ب ــويّج واتل ــف ابليول ــن للّتكّي ــف اذّلاكء املتضّم إىل تعري

الفــرد وبيئتــه.
Accommoda� ــالؤم ــتيعاب واتل ــن االس ــف فيتضّم ــا اتّلكّي  أّم
ــتمرار؛  ــه باس ــل معلومات ــيّح إىل تعدي ــن ال ــل الاكئ ــي مي tion، ويع

ــداث  ــتيعاب األح ــدة الس ــى اجلدي ــم ابِل ــي تنظي ــتيعاب يع فاالس
ــّد  ــا؛ وُيع ــتوِعبة ملتطلّباته ــة املس ــع ابِلني ــالؤم خُيض ــة، واتّل ابليئّي
ــم  ــاب؛ فاملتعلّ ــر االكتس ــيًّا تلطوي ــًرا أساس ــى عن ــوازن يف ابِل اتّل
حيتــاج إىل بــذل القليــل مــن اجلهــد تلكييفهــا مــع الواقــع، 

ــا. ــداث فيه ــتيعاب األح واس
ــدرة ىلع إدراك  ــم comprehension : »الق ــتيعاب الفه ٢-١ االس
ــرى  ــورة إىل أخ ــن ص ــاكر م ــة األف ــك برتمج ــر ذل ــاين؛ ويظه املع
ــج  ــا بنتائ ــن خالهل ــؤ م ــهاب )...( واتّلنّب ــا بإس ــريها ورشحه وتفس

ــج١، ص ٤٧(. ــد، م ــة. )الالن ــار معّين وآث
:Adaptation )٢-٢ تكّيف )تناسق، تناغم

أ -  حالة لّك ما هو متناغم مع حميطه.
ب - تعديــل وظيفــة أو عضــو، ينجــم عنــه جعلهمــا متوافقني 

مــع لّك بيئتهمــا )...( ادّلاخلّيــة أو اخلارجّية )الالنــد، ٣٠/١(.
ــا  ــا أدائيًّ ــق موقًف ــبة تلواف ــارة املكتس ــل امله ــف تعدي اتّلكّي
جديــًدا؛ أّمــا اتّلــالؤم، فمرحلــة حيــدث فيهــا اتّلطــور املعــريّف للغــة، 
ــب  ي يُكس

ّ
ــب اذل ــك اتّلدري ــد ذل ــج Maturity بع ــق انّلض يلحّق

ــم. املفاهي
: Aptitude ٣-٢ استعداد

ي يتمــزّي بهــا قــادًرا 
ّ

أ  -  »مــزية جســديّة أو نفســّية جتعــل اذل



76

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

ىلع القيــام بوظيفــة خــري قيــام.«
ب - »ســمة طبيعّيــة أو نفســّية ينظــر إيلهــا مــن زاويــة 
ــوان  ــاس باألل ــال: اإلحس ــد، ٨٩/١(. مث ــردود.« )الالن ــة وامل املمارس

ــني. ــبكة الع ــواّص ش ــن خ م
 Theory of Intellectualــه ــاب بياجي ــة كت ــذه ادّلراس ــة ه مدّون
Development (Piaget,1988,p.35)؛ وتبحــث يف تطــّور ابِلــى انّلفســّية 

الاكمنــة وراء ذاكء الطفــل، والّطرائــق املؤثّــرة يف عمليــي اســتيعاب 
ــث يف  ــة فتبح ــة اثلّانوّي ــا املدّون ــم؛ أّم ــع العال ــه م ــل وتكّيف الّطف
أســس تعلـّـم اللغــة اثلّانيــة وتكويــن األســاس انّلظرّي الكتســابها 

دلى الكبار )براون، ص ٦٠(. 
3- تعريف الكتساب:

االكتساب حيّقق اتّلطّور املعريّف عند بياجيه: 
:Acquired )١-٣كسيّب، ُمكتسب )صفة 

أ – »الّســمة املكتســبة الّــي لــم يكــن يملكهــا فــرد أو 
ــتدالل  ــة أو اس ــة وُدْرب ــن تربي ــم ع ــل تنج ــل؛ )...( ب ــوع يف األص ن

ص١٨(. مــج١،  فطرّي.«)الالنــد، 
الــي  العلــوم  مــن  »مجلــة   :Acquisition اكتســاب   ٢-٣

.)١٧5 ص   ،٢٠١٧ )جاســم،  فــرد.«  يكتســبها 
4 .  تعريف اللغة:

ــة، حنــو )عنقــود العنــب(  ــة تبــدأ بالّصــور املرئّي اللغــة عملّي
ي تشــّل رؤيتــه اعمــاًل ســلوكيًّا مؤثـّـًرا، فتســتحيل يف اذّلهــن إىل 

ّ
اذل

صــورة كالمّيــة تعبريّيــة. الفتــاة تــرى عنقــود عنــب، فتقــول: »أيّم 
أريــد عنبًــا«، حتّولــت الّصــورة اذّلهنّيــة إىل صوتّيــة! أهنــاك عالقــة 
بــني )العنــب( وانّلطــق؟ أتكــون رّدة فعــل األم باإلجيــاب؟ أفهمــت 
األّم املعــى؟ كيــف توّصلــت هــذه اللكمــات إىل حكــم يف العقــل، 
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ثــّم اســتحالت أصواتًــا تعبريّيــة؟
يقــول علــم انّلفــس )Psychology( إّن درَس اللغــة ليــس 
Psycholo- ــرع مــن فروعــه   ــل ف ــة، ب ــاء اللغ )مــن اختصــاص علم
gy(؛ فاللغــة ظاهــرة نفســّية اجتماعّيــة ثقافّيــة مكتســبة، ال صفــة 

ــة  ــوز صوتّي ــة رم ــن جمموع ــف م ــرد؛ تتألّ ــة للف ــة مالزم بيولوجّي
ــذا  ــن، وبه ــّررة يف اذّله ــاين مق ــار مع ــق اختب ــن طري ــبت ع اُكتس
انّلظــام الّرمــزّي الّصــويّت تســتطيع مجاعــة مــا أن تتفاهــم وتتفاعــل 

ــة: ــة، ص١١(. فاللغ )فرحي
ــام أ-  ــوّي للقي ــزتايّل، وداليّل – معن ــزّي اخ ــام رم »نظ

ــايل،  ــا جيــري حونلــا.« )اجلب ــّي اإلدخــال واتّلفســري مل بعملّي
.)٧٤ ص   ،٢٠٠٣

 »مفهــوم مثــايّل يُشــري إىل اذّلخــرية املخزونــة يف ب- 
عقــول انّلاطقــني والـّـي تمّكنهــم مــن إنتــاج الــكالم وفهمــه 

ص٢(.  ،De Saussure, 2005(
»نتــاج اجتمــايّع مللكــة اللســــــان، وجمموعــة مــن ج- 

اتّلقايلــد الّرورّيــة الـّـي تبّناهــا جمتمع ما ليســاعد أفــــراده 
ىلع ممارســة هــذه امللكــة.« )دي سوســري، ١٩٨5، ص ٢٧(.

»اللغة أكرب من الكالم.« )شحاتة، ص ٢٤٧(.د- 
ي يتكــّون مــن رمــوز ه- 

ّ
»انّلظــام الّصــويّت األســايّس اذل

ــث  ــادل احلدي ــا تلب ــة م ــراد مجاع ــتعمله أف ــة، يس اعتباطّي
ــارك، ١٩٩5، ص ١٦٢(. ــكالم.« )مب وال

٤-١ اللغة أداة تواصل:
ــتعمايّلة.  ــة االس ــر اللغ ــم مظاه ــن أه ــل م ــرب اتّلواص يُعت  
يتكــّون مــن تبــادٍل كاليّم وإشــارات صوتّيــة تنقــل ادّلالالت.
ــود  ــرتض وج ــه »يُف ــا )٢٠٠٢، ص ٢٠( أنّ ــال زكرّي ــرى ميش وي
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كفايــة لغوّيــة عنــد األفــراد، يك تتــّم الكفايــة اتّلواصلّية بــني املتلكّم 
ــه إىل شــخص  ــة يف ذهن ي يُطلــق دالالت ومعــاين تكــون اكمن

ّ
اذل

ــَل إىل  ــمّي إىل أن تص ــازه الّس ــرب جه ــا ع ــاول أن يعيَه ــتمع، حي مس
ذهنــه، وهنــا ال بــّد مــن توافــق ادّلالالت الّــي يُرســلها املتلكـّـم مــع 
ــة  ــي تصــل إىل ذهــن املســتمع، يف ســبيل إجنــاح عملّي ادّلالالت الّ
اتّلواصــل، فتفيــد هــذه ادّلالالت للمســتمع معرفــة جديــدة، يضّمهــا 
ــي أّن  ــذه ادّلالالت يع ــيّق هل ــاوب املتل ــّي. إّن جت ــه اذّله إىل خمزون

دليــه كفايــة لغوّيــة.«
ــة  ــق الكفاي ــة إىل حتقي ــة اثلّاني ــاب اللغ ــاج اكتس ــك، حيت ذلل

ــي تشــرتط:  ــة الّ ــّم اتّلواصلّي ــة، ث اللغوّي
أ  - الكفايــة املرجعّيــة: املعرفــة بأشــياء العالــم. املتعلـّـم يعرف 

الكوكــب، الّزئبــق، املجاعة...
ب - الكفايــة الســراتيجّية: مهــارة اســتعمال االســرتاتيجّيات 

الكالمّيــة، وغــري الكالمّيــة تلحقيــق الفعــل اتّلواصــيّل.
ــتعداد( دلى  ــة )االس ــدرة الفطرّي ــع الق ــاذا ترتاج ــن، مل ولك

ــة؟ ــم اللغــة اثلّاني ــد تعلّ ابلعــض عن
»إّن تعلـّـم اللغــة اجلّيــد يعتمــد ىلع متغــرّيات ثالثــة ىلع األقّل: 
ــة  ــة.« )Jean,1975, P.42(؛ فممارس ــزي«، و»الفرص ــاءة«، و»اتلحف »الكف
بعــض اللغــات »تدفــع مــن يتلكّمهــا إىل تغيــري مواقفــه وســلوكّياته 
إزاء حماوريــه. ونســتحر هنــا كمثــال، األملانّيــة وايلابانّيــة اللتني ال 
يســمح وجــود الفعــل عنــد نهايــة اجلملــة فيهمــا، بمقاطعــة املتلكـّـم 
ــظ  ــّى يتلّف ــوهل ح ــد ق ــا يري ــة م ــن معرف ــه ال يمك ــهولة، ألنّ بس

باللكمــة األخــرية.« )اغبيــيل. دومونــربول.ال.ت، ص١٣٧(.
٤-٢ اللغة وعلم ادّلاللة:

يعــّول اكتســاب اللغــة ىلع علــم ادّلاللــة، فيميــُل إىل دراســة   
Grammat�  املعــاين الـّـي ال ترتبــط بالــّرورة بســالمة اجلملــة حنويًّــا
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                           The kid beatiful is my sisterاجلميلة الّطفلة يه أخي
ــاه  ــة أدن ــة؛ واجلمل ــة ومفهوم ــري قواعديّ ــاله غ ــة أع اجلمل

ــة: ــري مفهوم ــة وغ قواعديّ
 The man with gray الرّجل ذو الّشعر الّشائب هو الشيخ الكبري

 hair is the old man

ــة،  ــة اثلّاني ــيم اللغ ــايّس ملتعلّ ــدف أس ــة ه ــق ادّلالل حتقي
رشيطــة حتصيــل الكفايــة اللغوّيــة؛ فوظيفــة اللغــة األساســّية عنــد 
ابــن خــدلون اتّلعبــري عــن املقاصــد بوســاطة األلفــاظ املســتخدمة 
ــك  ــاص تل ــن اقتن ــّد م ــل؛ »وال ب ــاح واتّلواص ــة اإلفص يف عملّي
ــودة  ــا، وج ــة عليه ــا اللغوّي ــة دالالته ــا ملعرف ــن ألفاظه ــاين م املع
 فيعتــاُص عليهــا اقتناُصهــا زيــادًة ىلع مــا 

ّ
امللكــة نلاظــٍر فيهــا، وإال

ــة مــن االعتيــاص، وإذا اكنــت ملكتــه  يكــون يف مباحثهــا اذّلهنّي
ــن  ــه م ــاين إىل ذهن ــادر املع ــث تتب ــخة، حبي ــك ادّلالالت راس يف تل
ــيّل، زال ذاك  ــّي واجِلِب تلــك األلفــاظ عنــد اســتعماهلا، شــأن ابلدي
احلجــاب باجلملــة بــني املعــاين والفهــم.« )ابــن خــدلون، ص ٦٢٢(.
وتُعــّد انّلظرّيــة اتّلداويّلــة مــن أهــّم انّلظرّيــات حمــااكًة 
ــم،  ــد املتلكّ ــم قص ــيّق ىلع فه ــاد املتل ــوّي، العتم ــاب اللغ لالكتس

ومكّونــات ألفاظــه الّضمنّيــة.
٤-٣ اللغة واتّلداويّلة:

أهــّم مــا يتعلّمــه املتلكـّـم األصــيّل يف لغتــه هــو وظيفــة ترتيــب 
اللكمــات وفــق املقاصــد يف جمتمعــه وبيئتــه.

ي يقصــده املتلكـّـم« )يــول، ٢٠١٠، 
ّ

اتّلداويّلــة: »دراســة املعــى اذل
ص ١١(.

»حيتــاج متعلّمــو اللغــة اثلّانيــة إىل اتّلداويّلــة، إذ تتعلّــق 



80

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

بطريقــة اســتخدامنا للغــة داخــل الّســياق« )جــاس، ٢٠٠٩، ص١٧(.
يقــول أحدهــم لفتــاة: »أوادلِك هنــا؟« فيُفهــم أنـّـه يســأل عــن    
الــوادل لزيارتــه، وال يُتوّقــع إجابــة الفتــاة بنعم، شــكًرا لَك! فادّلراســة 
اتّلداويّلــة للعبــارة »هــل فــالن هنــا؟« تعــي أريــد اتّلحــّدث إيلــه، 

وليــس ملعرفــة معلومــة عنــه.
٥ -حتقيق الكتساب يف اللغة اثّلانية: 

اكتســاب لغــة ثانيــة يعــي دراســة كيفّيــة تعلّمهــا؛ »دراســة 
ــا جديــًدا عندمــا يتعّرضــون  ــا لغويًّ ــدع املتعلّمــون نظاًم كيــف يُب
للغــة ثانيــة لفــرتة حمــدودة« )جــاس، ص١(. وتشــمل دراســة 
األســباب الـّـي حتــول دون حتقيــق معظــم متعلّميهــا ادّلرجــة نفســها 
Na� الـّـي يكتســبونها يف لغاتهــم األصلّيــة Proficiency  مــن الكفــاءة

ــبابها: ــن أس tive languages ؛ وم

5-١ التّساوي يف انّلمط الّشائع:
ــاء  ــة أثن ــن اللغــة األصلّي ــا بميادي أي تشــبيه دراســة ميادينه
عملّيــة االكتســاب، »مثل: اللســانّيات، وعلــم انّلفــس، )...( وحتليل 

اخلطــاب، وحتليــل احلــوار، والرتبيــة« )جــاس، ٢٠٠٩، ص٢(.
5-٢ التّساوي يف املعى اإلمجايّل:

ــؤّدى  ــون امل ــات، فيك ــرّي اللغ ــل تغ ــى يف مقاب ــاوي املع تس
ادّلاليّل واحــًدا؛ ومنــه:

ــا  ــن معــًى إمجايلًّ ــم اجلملــة حــني تتضّم أ - أن يفهــم املتعلّ  
ــاوًيا: متس

Başarılıydı, ama ııııııı ve kararlıydı aynı zamanda :اجلملة الرّتكّية
 Successful, but at the same time faithful :ــة ــة إلنكلزيّي اجلمل

and determined
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ــني  ــه أم ــت عين ــه يف الوق ــح، ولكّن ــة: ناج ــة العربّي اجلمل
ــازم. وح

تبــدو اجلملــة األوىل غريبــة بالنّســبة ملتلكـّـم العربّيــة، واثلّانية 
غريبــة بالنّســبة ملتلكّــم الرّتكّيــة؛ كمــا أّن اثلّاثلــة غريّبــة بالنّســبة 
ــة، ســواء  ــيم اللغــة اثلّاني ــبة ملتعلّ ــا بالنّس ــة؛ أّم ــم اإلنكلزيّي ملتلكّ

ــا. تركّيــة اكنــت، أو إنكلزيّيــة، أو عربّيــة، فــي مفهومــة داليلًّ
ب – أن يَعلَم متلكّم اللغة األصيّل املعى املتساوي للجملة:

 أسفر اتّلفجري عن عدد من القتى.   	 
 قُِتل عدد من انّلاس باتّلفجري. 	 
اتّلفجري قتل العديد من انّلاس.	 

ــاس(.  ــل عــدًدا مــن انّل ــاذا فعــل اتّلفجــري؟ )قت ــؤال: م فالّس
ــاًل  ــَئ مج ــٍت يك يُنش ــري وق ــاُج كث ــيّل ال حيت ــة األص ــم اللغ فمتلكّ

ــه. ــاء كالم ــد أثن ــر بالقواع ــى، وال يفّك ــاوية يف املع متس
:Code Switching 5-٣ االرتداد إىل اللغة األّم

عنــد اتّلحــادث باللغــة اثلّانيــة يســتخدم املتعلـّـم مصطلحات 
معّينــة بلغتــه األم دون أن يرتمجهــا إىل اللغــة املســتهدفة، فتخــرج 
ــا تنشــأ لغــة خاّصــة بــني  ــة؛ وهن ــه مزدوجــة مطّعمــة باألصلّي لغت
لغتــه واللغــة املكتســبة. هــذا مــا يُســّى باالرتــداد إىل اللغــة األّم 

ــال: ــار، ص ٣5(. مث ــحاتة جّن Code switching )ش

قــد يســتخدم متعلّــم اإلنكلزيّيــة العــريّب مصطلًحــا بلغتــه 
give me some suk�  األّم دون ترمجتــه، فيقــول: »أعطي بعــض الّســّكر«
ــه يقصــد  kar، فيســتخدم الّســامع اتّلخمــني الفطــن، يلكتشــف أنّ

 ،sucre ــّية ــي يف الفرنس ــا؛ ف ــان تارخييًّ ــان متوافقت sugar؛ فاللكمت

ويف الرّتكّيــة şeker . أّمــا اتّلعــرّث باإلجابــة فالنــراف اذّلهــن عــن 
ي يعــرّب بــه )فرحيــة، ١١١(. ذللــك، ال بــّد مــن 

ّ
املعــى إىل الّشــل اذل
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تويلــد املعــاين ادّلاعمــة لالكتســاب، وأهّمهــا »الفهــم« و«اإلنتــاج«.
	 -الفهم واإلنتاج: 

موضــوع اكتســاب اللغــة يتعلّــق بتكويــن املعــارف وفهمهــا، 
ويمــّر عــرب اتّلصــّورات انّلفســّية الـّـي تنطبــع يف ذهــن املتعلـّـم فهًما 
وإدرااًك، تلتمّثــل بعــد ذلــك داليلًّــا يف أشــياء العالــم؛ فهــل معطيــات 

الفهــم معرفّيــة منطقّيــة، أم لغوّيــة؟
ــّيء:  ــُت ال ــب. وفَِهْم ــّيء بالقل ــَك ال ــًة: »معرفت ــم لغ الفه

ــور، ٢٠٠٨، ١١/٢٣5(. ــن منظ ــُه.« )اب ــُه وعَرفْت َعَقلتَ
إذا اكن الفهــم يشــّل العقــل واملعرفــة، فهل يكــون ىلع نفس 
القــدر مــع اإلنتــاج؟ وكيــف تُفــرّس الفجــوة اللغوّيــة احلاصلــة عند 
متعلّــيم اللغــة اثلّانيــة وانّلاجتــة عــن اتّلفــاوت بــني فهــم الــكالم 

واســتعماهلم هل؟
ــاج  ــدرة وأّن اإلنت ــو الق ــم ه ــاس أّن الفه ــض انّل ــّن بع يظ
ــم  ــح، »فالفه ــري صحي ــر غ ــذا األم ــراون أّن ه ــرى ب ــو األداء. وي ه
ــواء« )ص  ــدٍّ س ــدرة واألداء ىلع ح ــن الق ــّل م ــان ل ــاج وجه واإلنت
٤5(. فــإذا ُســئَِل طفــل: مــا اســُمَك؟ يقــول: )إبراهيــم(. )براهيــم؟(، 
)ال، إبراهيــم(؛ فهــذا يعــي أّن الّطفــل قــد اكتســب انّلظــام الّصــويّت 
الفونولــويّج للغتــه، فاســتطاع اتّلفريــق بــني وجــود اهلمــزة وعدمهــا 
ــح  ــج. إًذا الفهــم يســبق األداء؛ ويرّج ــّم يُنت ــا وســمًعا، فيفهــم ث لفًظ
بــراون )ص ٤٦( احتــواء القــدرة اللغوّيــة ىلع أنمــاط منفصلــة مــن 

ــة«. ــراءة«، و«الكتاب ــتماع«، و«الق ــكالم«، و«االس األداء، يه: »ال
وجوابًــا ىلع اإلشــاكيّلة، فاللغــة تملــك وظيفــة اتّلمثيــل 
الّرمــزّي للّصــور اذّلهنّيــة املدركــة عــن املفاهيــم؛ وهكــذا يمكــن 

ــيّل.  ــاريّج أو داخ ــو خ ــا ه ــني م ــوازن ب ــل إىل اتّل ــرد أن يص للف
	 - وظائف اللغة:

ــداي،٢٠٠٢، ص١٠٧(؛  ــة للغة«)هايل ــة جوهرّي ــة خاّصّي »الوظيف
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ــم ىلع معرفــة املفاهيــم  تهــدف إىل اتّلأثــري واتّلغيــري، وحتــّض املتعلّ
ــات،  ــة اهلب ــك صف ــي ال تمل ــة، الّ ــات املنطقّي ــّية والعملّي األساس
ولكــن مكتســبات تتطــّور مرحليًّــا وســط عملّيــة تفاعــل 

ــط. ــع املحي ــارف م ــن للمع وتكوي
:Cognitive Genetique 8 -اتلّكوين املعريّف

حــدث بــه ذلــك الــّيء 
ُ
ي أ

ّ
تكويــن الــّيء هــو الفعــل اذل

حــّى وصــل إىل حاتلــه احلــارضة.
ــه صفــة  ــيّم يقصــد ب ــن: construct مفهــوم عل ٨-١اتلكوي
مســندة إىل شــيئني أو أكــرث، تُســتمد مــن املالحظــة العلمّيــة 

ــار، ص ١5٢(. ــحاتة. جّن ــة )ش واملقارن
ــن  ــّي لاكئ ــّو اتّلدري ــم انلم ــا يرس ــو م ــّي: »ه ٨-٢ تكوي
معــنّي، أو فكــرة معّينــة، أو شــعور معــنّي، أو مؤّسســة معّينــة. تســلّم 
ــخصّية  ــاع الّش ــأّن طب ــس ب ــم انّلف ــة يف عل ــات اتّلكوينّي انّلظرّي
تتكــّون تدرجييًّــا مــع الوقــت، ويه تناهــض انّلظرّيــات )الفطرّيــة(« 

ــه،١٩٩٢، ص١٤٦(. ــا، ديدي )جويل
ي يبحــث 

ّ
٨-٣ نظرّيــة اتّلكويــن: la génétique هــو العلــم اذل

ــوااًع  ــا أن ــاكهلا باعتباره ــّدل أش ــة، وتب ــات احلّي ــدوث الاكئن يف ح
 Genetic Epistemology ــريّف ــن املع ــا اتّلكوي ــا، ٣٣٤(. يف قضاي )صليب

ــم وحميطــه. ــة بــني املتعلّ تــدرس العالق
٨-٤ عنــد ابــن خــدلون: العقــل »خلــٌو مــن العلــم باجلملــة، 
معــدوٌد مــن احليوانــات، الحــٌق بمبدئــه يف اتّلكويــن، مــن انّلطفــة 
ــَق  ــَق * َخلَ ي َخلَ ِ

َّ
ــَك اذل ّ

ــِم َربِ  بِاْس
ْ
ــَرأ ــة )...(}اقْ ــة واملضغ والعلق

َقلـَـِم * َعلََّم 
ْ
ي َعلََّم بِال ِ

َّ
ــَرُم * اذل

ْ
ك

َ ْ
 َوَرُبّــَك األ

ْ
نَْســاَن ِمــْن َعلـَـٍق * اقـْـَرأ ِ

ْ
اإل

نَْســاَن َمــا لـَـْم َيْعلـَـْم{ ]العلــق١-5[، أي أكســبه مــن العلــم مــا لــم  ِ
ْ

اإل
يكــن حاصــاًل هل بعــد أن اكن علقــة ومضغــة، فقــد كشــفت نلــا 
طبيعتــه وذاتــه مــا هــو عليــه مــن اجلهــل اذّلايّت والعلــم الكســيّب« 

ــن خــدلون، ال.ت.، ص 5٠٩(. )اب
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أّمــا انّلفــس انّلاطقــة لإلنســان، فــي موجــودة بالقــّوة، 
ــّرف  ــس واتّلع ــن اتّلحّس ــارف؛ فم ــتعينة باملع ــور مس ــدأ بالّظه وتب
ــب  ي يُكس

ّ
ــرّي اذل ــل انّلظ ــال إىل العم ــّم االنتق ــّميات، ث إىل املس

ــد  ــا توج ــان »إنّم ــة لإلنس ــس انّلاطق ــاًل. فانّلف ــم إدرااًك وعق املتعلّ
فيــه بالقــّوة، وأّن خروجهــا مــن القــّوة إىل الفعــل، إنّمــا هــو بتجــّدد 
ــب  ــا يُكتس ــّم م ، ث

ً
ــات أّوال ــن املحسوس ــوم واإلدرااكت ع العل

بعدهــا بالقــّوة انّلظرّيــة، إىل أن يصــري إدرااًك بالفعــل وعقــاًل حمًضا.« 
ــة  ــادئ فطرّي ــاك مب ــي أّن هن ــوهل يع ــدلون، ص ٤٦٦(. فق ــن خ )اب
ــم اللغــة،  ــة اخلاّصــة بمتلكّ ــة، تعمــل وفــق الكفايــة اللغوّي تكوينّي
ويتــّم حفــظ اتّلمثيــل اللغــوّي داخــل ادّلمــاغ كمــاّدة خــام، تأخــذ 
شــلكها انّلهــايّئ ىلع املســتوى امللمــوس، عندمــا يقــوم ناطــق اللغــة 
ــا إىل كالم.  ــة تلحويله ــد الالزم ــق القواع ــد تطبي ــا، بع بإصداره
ــلكها  ــذ ش ــة تلأخ ــه اللغوّي ــم تمّثالت ــّور املتعلّ ــف يط ــن، كي ولك

ــاّص؟ ــوّي اخل ــه اللغ ــايّئ يف نظام انّله
اه الوظييّف(

ّ
م: )الجت

ّ
9 -مالمح اتلّطّور اذّلهّي للمتعل

إىل   
ً

أّوال يتعــّرف  أن  جيــب  اللغــة،  املتعلّــم  يســتخدم  يك 
وظائفهــا. فاأللفــاظ الُمدركــة دليــه أكــرث بكثــري مــن تلــك الّــي 
ــم  ــمواعت يتّس ــم للمس ــم معج ــن؛ وللمتعلّ ــا اآلخري ــادث به حي
ــر إىل  ي يفتق

ّ
ــات اذل ــم املنطوق ــة بمعج ــمويّلة، مقارن ــعة والّش بالّس

مثــل تلــك الّســعة. يســتخدم املتعلّــم فكــره لفهــم بعــض انّلمــاذج 
 تفســري صورهــا ومطابقتهــا مــع معرفتــه الّســابقة؛ 

ً
اللغوّيــة حمــاوال

وتُعــدُّ هــذه العملّيــة مــن أهــم مالمــح اتلطــّور اذّلهــّي للمتعلـّـم، إذ 
يقــوم بعملّيــة اإلدخــال اذّلايّت لألحــداث الكالمّيــة الـّـي يشــاهدها، 
ويف الوقــت عينــه تنشــأ عنــده العملّيــة اتلفســريّية هلــذه األحــداث، 
ــة  ــتقبايّل لعملّي ــور اس ــكيل منظ ــابقة ىلع تش ــه الّس ــل خربات وتعم
ــوّي«  ــف لغ ــه »تكّي ــتقبال يتبع ــذا االس ــري، ه ــة واتّلفس املتابع

ــا، ص٣٣5(. ــه، جويل )ديدي
ــة للغــة وفهــم  ــف االجتماعّي ــة الوظائ ــف معرف ــح اتّلكّي  يُتي
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ــة،  ــرد الكالمّي ــدرة الف ــادة ق ــني ىلع زي ــا، وُيع ــري منه ــدر كب ق
ــة  ــة يف اللغ ــدرة اللغوّي ــني الق ــل ب ــن الفص ــم م ــن املتعلّ ويمّك
ــا بــني عملّيــي »الفهــم« و»اإلنتــاج«؛  اثلّانيــة واألوىل، ويفصــل لكّيًّ
فتلكـّـم اللغــة العربّيــة بالنّســبة لغــري انّلاطقــني بهــا يعــي )تكلّــم 

ــم(. + فه
٩-١ أهمّية اتّلكّيف عند بياجيه)١(:

يؤّدي )اتّلماثل، واتّلالؤم، واتّلوازن( إىل حتقيق )اتّلكّيف(. 
اتّلعديــالت  مــن  »جمموعــة   :Adaptation اتلّكّيــف   ٩-٢
ــا املتوافقــة مــع بقــاء )نــوع  ــة وانّلفســّية اثلّابتــة وراثيًّ املورفولوجّي

.)Robert, 2015, p.30( »يف موطــن معــنّي )مــا
حيصــل اتّلكّيــف عنــد بياجيــه نتيجــة تماثــل األشــياء 
ــوازن بــني مــا هــو متشــابه ومــا  ومالءمــة العقــل هلــا تلحقيــق ت
هــو متالئــم؛ فمثــال التّشــابه )الّســفينة واملركــب(، ومثــال اتّلــالؤم 
ــرد،  ــارج الف ــل خ ــدرة تعم ــو ق ــف ه ــرّشاع(. اتّلكّي ــفينة وال )الّس
مبنّيــة ىلع تــوازن خــاريّج يمّكنــه مــن ابلقــاء والعيش واالنســجام.
ــرتط  ــابه، ويُش ــن التّش ــة أىلع م ــو حرك ــالؤم، فه ــا اتّل أّم  
واإلدراك.  والفهــم  االســتيعاب  حيّققــا  يك  لكيهمــا  يف  اتّلــوازن 
ــل،  ي يعتمــد ىلع اتّلمّث

ّ
ــف مــن خــالل اتّلــالؤم اذل وحيــدث اتّلكّي

فــال يوجــد تــالؤم بــال تمّثــل، وال يوجــد تمّثــل بــال تــالؤم، إذ إّن 
املتعلّــم حباجــة إىل أن يالئــم بــني بيئتــه اذّلهنّيــة وابِلــى املضافــة. 
ــع  ــة م ــطة اخلارجّي ــة األنش ــاج إىل مالءم ــدة حتت ــربة جدي ــّل خ ف
األنشــطة العقلّيــة ادّلاخلّيــة؛ مثــال: املتعلّــم العــريّب األصــل حــني 
ــاده يف  ــوت الفتق ــذا الّص ــتهجن ه ــش ch( سيس ــوت )ت ــمع ص يس
العربّيــة؛ فــإذا اكن يعــرف اإلنكلزيّيــة، ســيعّدل مــن صــوت )ش( 
العربّيــة إىل )Ch( حنــو )Church(؛ أّمــا إذا اكن يعــرف الرّتكّيــة فلــن 
ــّور  ط

ّ
ــة اتل ــّور نظرّي ــويرسّي، ط ــوف س ــس وفيلس ــم نف ــه )١٨٩٦ – ١٩٨٠(: اعل ــان بياجي )١(  ج

ــرت نظرّيتــه يف »علــم نفــس انّلمــّو« و«اذّلاكء االصطنــايّع« وغريذلــك  املعــريّف عنــد األطفــال. أثّ
.)١٩٢٣(»ıııııııı ııı ıııııııı ıı ııı ııııı ــل ــد الّطف ــر عن ــة والفك ــه: »اللغ ــن مؤلّفات ــوم. م ــن العل م
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.)Ç( حيتــاج إىل تعديــل هــذا الّصــوت كونــه موجــوًدا يف هــذه اللغــة
٩-٣ انّلضــج Maturation: هل تأثــري يف اتّلطــّور املعــريّف وفهــم   
ادّلالالت اللفظّيــة والقواعديّــة إلدراك اتلمّثــالت ادّلاليّلــة )زيدان، 
ــرد  ــة الف ــايّس يف تهيئ ــا هل دور أس ــىف، ص ١١٨(؛ كم ــد مصط حمّم

ــات انّلمــّو املنتظــم واملتــوازن.  ملتابعــة عملّي
10 - دور اتلمّثالت ادّلليّلة لألفعال يف تنمية اللغة وتطّورها:

ــم  يُســهم موضــوع اتلمّثــالت بتطويــر العلــوم عموًمــا، وبتعلّ
اللغــة اثلّانيــة خصوًصــا.

ــّيء  ــل ال ــه، ومّث ــّبهه ب ــّواه، وش ــّيء: س ــيء بال ــل ال مّث
لفــالن: صــّوره هل بالكتابــة أو غريهــا. فاتّلمثيــل إذن هــو اتّلصويــر 
والتّشــبيه. والفــرق بينهمــا أّن لّك تمثيــل تشــبيه، وليــس لّك تشــبيه 

ــا، ٣٤١(. ــاًل )صليب تمثي
١٠-١ اتّلمثيــل Representation: »يف علــم انّلفــس، فعــل ذهــّي 

، واتّلخّيــل« )صليبــا، ٣٤١(. بــه حتّصــل املعرفــة، اكإلدراك احلــّيّ
يــرى أحرشــاو )ج٢، ص ٣٤٢( أّن »اتّلمّثــالت ادّلاليّلــة لألفعال 

هلــا طابــع ســلويّك متفــّرد، ومظهــر إنســايّن متمــزّي وكييّف«.
ــة  ــا يف تنمي ــال دوًرا مهمًّ ــة لألفع ــالت ادّلاليّل ــك اتلمّث وتمل
اللغــة وتطّورهــا؛ فاملعــاين القائمــة يف صــدور انّلــاس، واملتصــّورة يف 
ــتفّز بذكرهــم هلــا، وإخبارهــم  ــا تُس ــة، وإنّم أذهانهــم مســتورة خفّي
هــا، »إّن ادّلاللــة اكمنــة مســترتة ال ظهــور هلــا 

ّ
عنهــا، واســتعماهلم إيا

دون العالمــة الــي جتّســدها وحتّققهــا يف الواقــع اللغــوّي.« )عنــرب، 
٢٠٠٦، ص٢(. 

١٠-٢ اإلدرااكت ادّلاليّلــة: أن تكــون حقيقــة الــّيء متمّثلــة 
ــل  ــّي. فاتّلمّث ــيّق وواق ــّور يشء حقي ــاإلدراك تص ــدرك. ف ــد امل عن

اذّلهــّي أقــرب إىل الواقــع مــن اتّلصــّور.
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ــري  ــيئًا غ ــّور ش ــي تص ــورة الّ ــع الّص ــارض اإلدراك م »يتع
حقيــيّق، أي غــري واقــّي. وإذا مــا تناونلــا باتّلحليــل طبيعــة 
ــا  ــا )أي إحساًس ــًرا اعطفيًّ ــن عن ــا تتضّم ــا أنّه ــنّي نل ــا تب إدرااكتن
ــن  ــا يتضّم ــا، كم ــا عّن ــه خارًج ــا ندرك ــا( وشــعوًرا بكــون م معّينً
ــّدده«  ــيء وحن ــيّمَ ال ــا أن نس ــح نل ــا يُتي ــًرا معرفيًّ ــرًيا عن أخ

)جويلــا، ص ٢٢(. ولكــن كيــف تتكــّون اإلدرااكت؟
قســمني:  إىل  اإلدرااكت  تقســم  اإلدرااكت:  تكــّون   ١٠-٣
)مكتســب( و)طبيــّي(؛ فــاإلدرااكت املكتســبة )كأن نتبــنّي مــا إذا 
اكن جســم مــا مــدّور أو مرّبــع( واإلدرااكت الّطبيعّيــة )اكختــالف 

ــج(. ــماع الّضجي ــوان وس األل
١٠-٤ كيف تتكّون اإلدرااكت يف نظرّية اجلشتالت Gestalt؟

ــة ليســت  ــا األّويّل ــأّن إدرااكتن ــوم )١٩٦٣، ص٢٧( ب يقــول غّي
ــا  ــن؛ إنّم ــّم اللح ــيقّية ث ــات املوس ــجرة، أو انّلوت ــّم الّش األوراق ث
ــًة واحــدة؛ فنحــن نــدرك يف ابلــدء  ــا لألشــياء مجل يكــون إدراكن
جممــل الّشــجرة، أو جممــل اللحــن. فــاإلدراك يكــون مبــارًشا للبى 

ــع.  ــة يف الواق القائم
١٠-5 هــل اإلدراك ادّلاليّل هــو منطلــق املعرفــة بأشــياء العالــم، 

وهــل يؤثـّـر يف عملّيــة االكتســاب؟
ــه:  ــون الفلســفة، يرتبــط اإلدراك بالعمــل؛ يقــول جاني يف قان
ــه.« )جويلــا، ص  ــدرك مقعــًدا يعــي أن نســتعّد للجلــوس في »أن ن

.)٢٣
فالعبــارة حتتــاج إىل مــا يطابقهــا أي مــا يماثلهــا مــن 
األشــياء، وهــذا األمــر حيــّدده املتعلّــم بفهــم العالقــة الّرمزّيــة بــني 
ــات  ــاين املعطي ــتيعاب مع ــة، وباس ــوت وادّلالل ــول والّص ادّلال واملدل
ــا. ــم كالميًّ ــا املتعلّ ــارات يؤّديه ــا إىل إش ــّم حتّوهل ــن ث ــة، وم اللغوّي

١٠-٦ تقنّيات الفهم ادّلاليّل عند املتعلّم:  
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فهــم العالقــة الّرمزّيــة القائمــة بــني ادّلال واملدلــول يف اللغــة 
ــد  ــاب؛ »وتعتم ــة االكتس ــق اإلدراك ادّلاليّل يف عملّي ــة، حيّق اثلّاني
اللغــة ىلع ابلنــاء يف أنمــاط اتّلواصــل اللغــوّي االجتمــايّع املختلفــة، 
ــطحّية  ــة الّس ــا يف ابلني ــات أو ترتيبه ــوايل اللكم ــاء ت ــي ابلن وال يع
ــة اإلدراك  ــة يف عملّي ــة العالق ــي صّح ــه يع ــة، ولكّن الفونولوجّي
ــة اإلدراك ادّلاليّل  ــرتض عملّي ــايل، ٢٠٠٣، ص ٧٧(. وتع ادّلاليّل« )اجلب

ــان: صعوبت
الّصعوبة األوىل أّن املتعلّم:  ١-١-١

هو من يبحث عن العالئق بني األشياء ودالالتها. 	 
ــروج 	  ــريها، واخل ــاين وتفس ــدرة ىلع إدراك املع ــع بالق ال يتمّت

ــة هلــا. بمعرفــة علمّي
ــارف يف 	  ــض املع ــاين بع ــاًل ىلع مع ــاء طوي ــه اإلبق ال يمكن

ــه. ذاكرت
ــة األوىل دليــه دلرجــة 	  ــرًيا مــا تســتحكم امللكــة اللغوّي كث

تشــبّثه بأفــاكر، وإن اكنــت خاطئــة يف اللغــة اثلّانيــة. مثــال: إرصاره 
 عنــد اســتخدامه للجملــة الرّتكّيــة، حنــو:

ً
ىلع وضــع الفعــل أّوال

 ،
ً

ــأيت الفعــل أّوال ــة ي ــرأُت دريس؛ يف العربّي dersimi okudum : ق

ــة. ــم: okudum dersimi وهــذا خطــأ يف اللغــة الرّتكّي فيقــول املتعلّ
إًذا، حيتــاج تعلـّـم اللغــة اثلّانيــة إىل إدراك العالقــة بني الّشــل 
ــة  ــم ادّلالل ــدُّ عل ــك يُع ــات؛ ذلل ــزى ادّلاليّل لللكم ــون واملغ واملضم
ــكالم، واإليمــاء،  ــه ىلع ال ــراًع أساســيًّا مــن علــم اللغــة، الحتوائ ف

والّرمــوز، واإلشــارات.
ولــيك حيــّدد املتعلـّـم معــى احلــدث الــكاليّم، ال بــّد أن يُعيــد 

دراســة تشــكيل اجلوانــب اآلتيــة:
ي قــد يؤثّــر ىلع املعــى، 	 

ّ
مالحظــة اجلانــب الّصــويّت اذل
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 kalmak( :ويف الرّتكّيــة .)كوضــع صــوت مــاكن آخــر )قــىض – مــىض
نــَت نــرشَت اخلــرب.(، )أنــَت نــرشَت 

َ
katmak -(. واكتّلنغيــم وانّلــرب )أ

ــرب!(. ــرشَت اخل ــَت ن ــرب؟(، )أن اخل
ي تؤّديــه 	 

ّ
دراســة الرّتكيــب الــّريّف لللكمــة وبيــان املعــى اذل

صيغتهــا، حنــو تريــف الّصيغــة اآلتيــة:
· ألَم/ اللُّؤم: ضّد العتق والَكَرم.	
· اللّئيم: ادّلينء األصل.	
· ُم: االتّفاُق.	

َّ
والأل

· وقد تالءَم القوُم : اتّفقوا.	
· َم اجلرُح اتِلئاًما: برأ واتلحَم.	

َ
َأ

ْ
واتل

ــل 	  ــة داخ ــّل لكم ــلوبّية ل ــة واألس ــة انّلحوّي ــرااعة الوظيف م
ــة: اجلمل
يف اإلضافــة: لفظــّي: كــريّس والعلــم؛ تصبحــان مــع اإلضافة 	 

اســًما واحــًدا )كــريّس العلم(. 
ــة: 	  ــعيد. فالوظيف ــال س ــك؟« ق ــنُي قلب ــتفتاح: »أال يل يف الس

ــّيء بلــني ورفــق يف مجلــة مقــول القــول. ــد طلــب ال تفي
ــا«. 	  ــان ارحتن ــا االمتح ــا أْن اجزتن ــادة: »لّم ــرف الّزي يف أح

ــدث. ــة باحل ــة مقرتن ــة: زمنّي فالوظيف
ــي ل ترجــم حرفًيّــا بانتقاهلــا إىل 	 

ّ
اجلمــل األســلوبّية ال

ــة:  ــب. والرّتكّي ــن األرسار« أي القل ــة: »موط ــو العربّي ــرى؛ حن أخ
»zıvır« أي أشــياء صغــرية وغــري رضورّيــة )كراكيــب(.

الّصعوبة اثلّانية الكتساب اللغة: ٢-١-١
لّك مفردة حتتاج إىل سياق لفهمها.	 
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ــّي 	  ــي واتّلضمي ــى اتّلعيي ــة املع ــب مالحق ــياق يتطلّ الّس
ــل.  للجم

اتّلقابــل بــني الوحــدات اللغوّيــة يف اتّلمّثــل يســتند إىل 	 
ــّيء  ــبيه ال ــب، وإىل تش ــوع اغئ ــة ملوض ــور اذّلهنّي ــتحضار الّص اس

ــر. ــده بآخ وتقلي
11 -اتلمّثالت ادّلليّلة ودورها يف عملّية الكتساب:

احلديــث عــن اتلمّثــالت ادّلاليّلــة يفــرتض أّن عقــل املتعلــم 
ليــس صفحــًة فارغــة، وإنّمــا تملــؤه ظواهــر عــّدة متعلّقــة بأفــاكره 
وآرائــه، وأّن املعلومــات اجلديــدة تشــّل تغيــريات يف ابِلنيــات 

ــه. ــودة دلي ــة املوج اذلهنّي
ولكن، هل يمكن اعتبار اتلّمّثل أداةً تلحصيل املعارف؟

الفالســفة  أهــّم   ،)١٨٨٤-١٩٦٢( باشــالر  يــرى اغســتون 
ــق  ــويّج يُعي ــق بيداغ ــو اعئ ــل ه ــني، أّن اتّلمّث ــينّي العرّي الفرنس
املتعلـّـم عــن امتــالك العلــوم املوضوعّيــة؛ وبذلــك يعــارض بياجيــه 
ي يُعــّد اتلمّثــل مــن أهــّم العملّيــات الفكرّيــة إســهاًما يف اتّلطــّور 

ّ
اذل

ــريّف. املع
 وهــو حيّطــم العقــل 

ّ
»ال يمكــن للعقــل العلــيّم أن يتكــّون إال

غــري العلــيّم«)Bachelard, Gaston. 1968, P.17(، ويــرى أّن املعتقــدات 
ــم  واخلرافــات داخــل أّي جمتمــع تشــّل عوائــق ال تســاعد يف اتلعلّ
اجلّيــد، وهــذا يعــي أّن اتّلمّثــل ليــس مطابًقــا للواقــع، بــل خيضــع 
ــالت إىل  ــيم اتّلمّث ــن تقس ــخّي. ويمك ــردّي والّش ــل الف للّتأوي

قســمني:
١ - تمّثــالت إجيابّيــة: داعمــة للتعلّــم ومهيِّئــة المتــالك 

ــة. املعرف
٢ - تمّثــالت ســلبّية: أو خاطئــة )جــاس، ج١، ص ٢٩١( معيقــة 

للتعلـّـم وامتــالك املعرفــة.
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ــايّف،  ــه اثلّق ــبة تلارخي ــرد املكتس ــربة الف ــالت خب ــزّي اتلمّث تتم
ــل: ــار اتّلمّث ــريّف، باعتب ــّي، واملع ــايع، وانّلف واالجتم

ــّم  ــة، فيت ــات اللغوّي ــن املعطي ــّل م ــة: تتش ــة ضمنّي أ – بِني
ــا. ــف معه ــّم اتّلكّي ــن ث ــا، وم تنظيمه

ــزء  ــط جل ــل مبّس ــّي وتمثي ــاء ذه ــريّي: بلن ــوذج تفس ب- نم
ــع. مــن الواق

ــه  ــل يف خطاب ــا العق ــة يوّظفه ــايّع: مرجعّي ــل اجتم ج- تمّث
ــد. ــادات واتّلقايل ــع، اكلع للواق

:)19٥1 – 1889(Wetgenstein 1٢ -اتلّمّثالت عند فتجنشتاين
ــري عــن  يه الرُّســوم والّصــور وانّلحــوت وســائر أشــاكل اتّلعب

الواقع؛ ويمكن أن تكون صادقة أو اكذبة؛ مثل: 
، أّمــا حنتــه فيُعــدُّ شــكاًل 

ً
تمثــال احلّرّيــة يف أمــرياك يُعــدُّ تمثــاال

ــل  مــن أشــاكل اتّلعبــري؛ فانّلحــت هــو طريقــة اتّلمثيــل )أ(، واملمّث
فيــه يه املــرأة الـّـي حتمــل الّشــعلة كواقعــة ذّرّيــة )ب(. فــإذا اكنــت 
)أ( تمّثــل )ب(، فــإّن )أ( ال يمكــن أن تكــون مطابقــة لـــ )ب(. 

ذللــك، فــإّن األمــر يتعلـّـق بـــ )ب(، وليــس بمــا يمّثلهــا.
ي جيمــع بــني )أ( و )ب(؟ مــا جيمــع بينهمــا هــو 

ّ
مــا اذل

ــي أن )أ(  ــذا يع ــالت Forme des la représentations، وه ــورة اتلمّث ص
 Type des le ختتلــف عــن )ب( وهــو مــا يعــرّب عــن نمــط اتّلمّثــالت
représentations؛ فهــو فضــاء مشــرتك بــني املنظــر الّطبيــّي والواقــع 

ــاريّج.  اخل
 ١٢-١ املظاهر اتّلكوينّية )املهّمات(

ــة  ــا وظيف ــة. أّم ــا املعرف ــة قوامه ــاب تطويرّي ــة االكتس ماهّي
ــر املعــارف املكتســبة مــن  ــة مهّمتهــا تطوي االكتســاب، فاجتماعّي
ــلوك  ــل الّس ــا تعدي ــة مهّمته ــتمرار؛ وذاتّي ــة باس ــرات اخلارجّي املؤثّ
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وأداة الفكر. 
ــة  ــاب وماهّي ــة االكتس ــني وظيف ــاو)ص٢٣٤( ب ــّرق أحرش يف
االكتســاب؛ فاإلنســان حيتــاج إىل تطويــر طريقــة اكتســابه ملعارفه، 
ــروف  ــاب ح ــو اكتس ــدة؛ حن ــى واح ــاب تب ــة االكتس ــا ماهّي بينم
ــال  ــة اتّص ــف كيفّي ــة لوص ــدُّ »طريق ــي تُع ــط الّ ــاين والّرواب املع
ــري، ٢٠٠٤، ص ١٣(. ــق« )دي ــل وثي ــض بش ــا ابلع ــيئني ببعضهم ش

فــيف املرحلــة اتّلفســريّية لالكتســاب، تســاعد حــروف 
ــم  ــن؛ فمتعلّ ــى يف اذّله ــورة واملع ــني الّص ــة ب ــاين ىلع املطابق املع
اللغــة الّراشــد ال حيتــاج اتّلعــّرف إىل )الّشــجرة - اخلــّط العامــودّي 
ــني  ــه ب ــط يف ذهن ــوّي يرب ــن إىل عنــر لغ ــح(، ولك ــة القم - حّب

ــو: ــدف؛ حن ــة اهل ــياء واللغ ــذه األش ه
ــنّي  ــه«، وتع ــد، أي حبرت ــد زي ــُت عن ــول: »كن ــد(، تق  )عن
املــاكن؛ و«اكن هــذا عنــد انتصــاف انّلهــار«، وتعــي الّزمــان 
ــم أن يُــدرك  )األنصــارّي، ١٩٩٢، ج٢، ص٤٠٨(. فــال يمكــن للمتعلّ
ــابه  ــوّي مش ــياق لغ ــا بس ــّى يقارنه ــد( ح ــيّق لـ)عن ــى احلقي املع

ــتهدفة. ــة املس ــياق اللغ لّس
ــون  ــد؟«؛ وتك ــرج زي ــل خ ــول: »ه ــتفهام، تق و)هــل(: لالس
ــر{،  ــن ادّله ــنٌي م ــان ح ــل أىت ىلع اإلنس ــو: }ه ــد(، حن ــى )ق بمع

ــارّي، ١٩٩٢، ج٢، ص٤٠٨(. ــد أىت )األنص ــاه: ق معن
:Connection ١٢-٢ الرتابط أو االرتباط

»واالرتباطّيــة يه نظرّيــة يف علــم انّلفــس مؤّداهــا أّن االرتباط 
بــني املثــري واالســتجابة أســاس لّك ســلوك، وأّن اتّلعلـّـم يتكــّون مــن 

اكتســاب هــذا االرتبــاط بتقويته )شــحاتة،٣٣(.
ــال شــيئني ببعضهمــا  ــة اتّص ــط »طريقــة لوصــف كيفّي الرّتاب
ابلعــض بشــل وثيــق، يُعــرّب عنــه برقــم يطلــق عليــه اســم درجــة 
ــم يف  ــة دلى املتعلّ ــط أهمّي ــري، ٢٠٠٤، ص ١٣(. وللرّتاب ــط« )دي الرّتاب
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املرحلــة اتّلفســريّية، خاّصــة عنــد مطابقتــه بــني الّصــورة واملعــى 
يف اذّلهــن؛ مثــل:

ــة،  ــة العربّي ــتعماالت )إّن( يف اللغ ــى اس ــه أح ــرتاض أنّ اف
ــتمرار؛  ــة باس ــالم املزحلق ــع ال ــق م ــت ترتاف ــة إن اكن وأراد معرف
ــي  ــة الّ ــا للصيغ ــط وفًق ــة الرّتاب ــاس درج ــاكن قي ــون باإلم فيك
ــذا  ــن؛ ه ــن العنري ــني هذي ــط ب ــّوة الرّتاب ــم ىلع ق ــتطلع املتعلّ س
ــرب اإلدراك  ــان ع ــم املتحّقق ــة والفه ــاب للمعرف ــو اكتس ــل ه العم

ــريّف. املع
13 -اتلّمّثالت ادّلليّلة ودورها يف اكتساب اللغة اثّلانية:

يــرز دور اتلّمّثــالت مــن خــالل دراســة الّطريقــة الـّـي يصبح 
فيهــا الفــرد قــادًرا ىلع تعلّــم لغــٍة أو أكــرث غــري لغتــه األوىل؛ ومــن 
ــّن  ــد س ــة، وبع ــن الّطفول ــدأ م ي يب

ّ
ــوّي اذل ــل اللغ ــالل اتّلحصي خ

ي يســتطيع أن يتحــّدث لغتــني بتلقائّيــٍة ثنــايّئ 
ّ

ابللــوغ؛ فالفــرد اذل
اللغــة Bilingual. ويمكــن تقييــم درجــات إتقانــه بتحقيقــه مهارات 
أربــع، ومنهــا: »اتّلحــّدث، والقــراءة، والفهــم، والكتابــة يف لّك لغــة.« 

.)Liddicoat, P.3(
ولكــن، مــا يه اثلّنائّيــة اللغوّيــة؟ »اثلّنائّيــة اللغوّيــة مثــل   

(Bee, 2007, P.3) ».ــني ــم بلغت ــني أو اتّلحّك ــتخدام لغت اس
ــني  ــرتض أّن املتعلّم ــة يف ــة اثلّاني ــاب اللغ ــث يف اكتس ابلح  
يُبدعــون نظاًمــا يُعــرف باللغــة ابلينّيــة Interlanguage. وهــذا انّلظام 
مرّكــب مــن عنــارص متعــّددة مقتبســة مــن اللغــة األصلّيــة واللغــة 
ــد  ــافه عن ــن اكتش ــّي ذايّت يمك ــوّي بي ــام لغ ــو نظ ــدف؛ ه اهل

تكلّم اللغة اثلّانية ىلع حنو ذايّت مرّكب، حنو: 
هل تعلمني مدام روال أين؟

Biliyor musun nerede Rola hanım?  



94

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

؟ ومــا الفــرق بــني اكتســاب 
َ
 املتلكـّـم؟ ولــَم أخطــأ

َ
فِبــَم أخطــأ

الطفــل للغــة والراشــد هلــا؟ 
املتلكـّـم قــد أخطــأ يف عملّيــة القيــاس؛ فقد اســتخدم التّشــابه 
الّشــّي يلتمّثــل تركيــب تلــك اجلملــة يف لغتــه األم، بإهمــال اعمــل 

اتّلالؤم.
ويمكن اتّلمثيل أيًضا بهذه اجلملة: 

أريد تلك اللعبة الّي يلعب ذلك الودل بها.	 
ــل  ــة الّراشــد أن ينطــق بمث ــم للغــة اثلّاني هــل يمكــن ملتعلّ
ْــِو العبــارات املوصولــة  هــذه اجلملــة؟ وهــل حيتــاج إىل أن يتعلّــم حنَ
ــة  ــا يف اللغ ــتعماهلا عفويًّ ــادًرا ىلع اس ــون ق ــل أن يك ــه، قب بوعي
ابلينّيــة؟ تــرى جــاس أّن أهــم نقطــة يبتــدئ منهــا الّراشــد املتعلّــم 
ــويّت )جــاس،  ــّريّف، والّص ــابه انّلحــوّي، وال ــة يه التّش ــة اثلّاني للغ

 .)٢٠-٢١
يمكــن افــرتاض أّن متعلـّـم اللغــة الرّتكّيــة هــو عــريّب األصل، 

ويقــول اجلمــل اآلتية:
	 İki çeşit meyve istiyorumأريد نوعني من الفاكهة     
	 Üç kalemثالثة أقالم    
	 Onun araba سّيارته  

ــة  ــة األوىل، إذ الرّتكّي ــبه يف اجلمل ــاف أن ال ش ــن اكتش يمك
تؤّخــر الفعــل. واألمــر ذاتــه يف اثلّانيــة، إذ العربّيــة تضيــف عالمــة 
اجلمــع للمعــدود. أّمــا اثلّاثلــة، فــإّن العربّيــة تُلحــق الّضمــري باالســم 

وال تقّدمــه.
14 -اخلاتمة:

يتبــنّي أّن االكتســاب يتطــّور حــني تصبــح املكتســبات اعدة 
ــد  ــون يف اجلدي ــه يك ــتها، وأنّ ــد إىل ممارس ــاج القص ــة، ال حيت ثابت
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مــن الــكالم؛ أّمــا مــا يكــون قبــل االكتســاب فهــو املعرفــة فقــط؛ 
ــلوك  ــوم الّس ــوازي مفه ــوّي ي ــج اللغ ــث أّن انّلض ــنّي للبح ــد تب وق
املالئــم، وأّن املعــاين يه ادّلافــع األّول الكتســاب اللغــة، وأّن البــرش 
يتقّدمــون تدرجييًّــا يف اكتســاب طبيعــة املعرفــة، فيبــدؤون ببنائهــا 
واســتخدامها؛ ذللــك، فــإّن املتعلّمــني يطّبقــون إســرتاتيجّيات 
متشــابهة يف عملّيــة االكتســاب. أّمــا يف حــال اكتســاب لغــة ثانيــة، 
ــدة مــن أخــرى قديمــة، ويقتــي  يســتخلص املتعلــم معــاين جدي
ــاعده يف  ــّور، يس ــًدا للّتص ــا جدي ــان نظاًم ــاب اإلنس ــك اكتس ذل

ــدة مــن لغــة شــبيهة.  تصــّور املفاهيــم اجلدي
وقــد أشــار ابلحــث إىل أّن االكتســاب اللغــوّي يســتند بشــل 
ــدّي  ــل تصاع ــري بش ــة، تس ــة عقلّي ــة تنظيمّي ــايّس إىل عملّي أس
الفهــم  وأّن  وبيئتــه،  الفــرد  بــني خــربات  اتّلــوازن  تلحقيــق 
ُمكتســب مــن اتّلصاعــد املعــريّف، وأّن اتّلصاعــد املعــريّف هــو إدرايّك 
ــة  ــة املنافي ــة اخلارجّي ــالت اذّلهنّي ــن اتّلمّث ــب م ــد، يُكتس للّراش
ــة  ــم الّســابقة، وأّن هــذه اتّلقنّيــة يه مــا حيــّدد موقعّي ملعرفــة املتعلّ

ــة.  ــة وداخلّي ــني خارجّي ــني بيئت ــط ب ــوّي، ويوّس ــاب اللغ االكتس
وقد توّصل ابلحث إىل نتائج، منها أّن الّصور اذّلهنّية ال يمكن 
الّراشد اتّلعديالت احلاصلة بني  أن تُكتسب حّى يستوعب املتعلّم 
نموذج معرفته الّسابقة عنها ونموذج املعرفة املتأتّية إيلها، خاّصة إذا 
اكن ثّمة تغرّي ىلع املستوى الفونولويّج الّسطيّح، أو اكن ثّمة فونيمات 
 )ağaç(و العربّية  األّم؛ فلكمة )شجرة( يف  املتعلّم  لغة  غري موجودة يف 
الّصغرى )جذع خشيّب  الرّتكّية، لّك منهما تعي الوحدات املعنوّية  يف 
والّطول،  والّسماكة  احلجم  فروع خشبّية خمتلفة  منه  يتفّرع   طويل، 
 أّن تمّثل الّصورة 

ّ
وتلّفها األوراق اخلراء أو الّصفراء أو احلمراء..( إال

وتعديل  اجلديدة،  اتلغرّيات  استيعاب  إىل  حيتاج  خمتلف،  الّسمعّية 
 ،(ğ) (ç) :الّصورة اذّلهنّية للتمّثل اجلديد هلذا املفهوم، مفهوم الفونيمني
وإىل استيعاب الّصورة انّلطقّية للحزم الصوتّية املفّخمة يف هذه اللكمة، 
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الرّتكيب الّصويّت املزدوج، اجلديد ىلع العربّية، وانّلاتج  وإىل استيعاب 
عن صورة صوتّية مفردة لفونيم مزدوج )ch( )tʃ( )تش(.

والّظاهــر أّن اتّلوافــق احلاصــل بــني الّصــور اذّلهنيــة للــكالم 
وأســلوب اتّلعبــري اللفظــّي والرّتكيــيّب للّصــور هــو العامــل األكرب يف 
بــروز املعــى ووضوحــه، وأّن ادّلاللــة ال تعمــل بشــل فــردّي أثنــاء 
ــة  ــات لغوّي ــات وتقنّي ــا عملّي ــن يلحقه ــة االكتســاب، ولك عملّي
ونفســّية واجتماعّية-مقامّيــة تُعــني ىلع بــروز القصــد مــن الــكالم 

بشــل إمجــايّل.
وبعــد معاجلــة ابلحث فرضّيــة أّن اتّلمّثــالت تابعــة للّتأويالت 
ــاعدة  ــل بمس ــة تعم ــا أداة معرفّي ــول إنّه ــن الق ــخصّية، يمك الّش
ــري  ــالن ىلع تغي ــن يعم ــف الّذي ــالؤم واتّلكّي ــة، اكتّل ــل ذهنّي عوام
ــّميها  ــة يُس ــطّية خاّص ــة وس ــدع لغ ــة يك يبت ــم اللغ ــق متعلّ منط

ــة«. ــاء »بينّي العلم
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1٥ -املصادر واملراجع:
: الكتب العربّية

ً
أّوال
ــريوت: دار 	  ــدون )ال.ط.(. ب ــن خ ــة اب ــدلون )ال.ت.(. مقّدم ــن خ اب

األرقــم بــن أيب األرقــم.
ــز 	  ــريوت: املرك ــة )ال.ط.(. ب ــل واللغ ــايل )١٩٩٣(. الّطف ــاو، الغ أحرش

ــريّب، )ج١(. ــايّف الع اثلّق
األنصــاري، ابــن هشــام )١٩٩٢(. مغــي اللبيــب عــن كتــب األاعريب 	 

)ال.ط(. تــر: عبــد احلميــد، حمــيي، حمّمــد، بــريوت: املكتبــة العرّيــة.
ــم اللغــة وتعليمهــا)ال.ط(. 	 

ّ
بــراون، ه، دوغــالس )١٩٩٤(. أســس تعل

ــة  ــريوت: دار انّلهض ــعبان. ب ــد ش ــيح، يلع أمح ــن الّراج ــد الرمّح ــر: عب ت
ــة. العربّي

جــاس، م، ســوزان. ســلينكر، الري )٢٠٠٩(. اكتســاب اللغــة اثّلانيــة. 	 
تــر: ماجــد احلمــد، اململكــة العربّيــة الّســعوديّة: جامعــة امللــك ســعود، 

)ج١(.
ــل 	  ــّيّ وحتلي ــة انلّ ــم اللغ ــاث يف عل ــم )٢٠١٧(، أحب ــم يلع جاس جاس

ــّورة. ــة املن ــاب )ط١(. املدين اخلط
اجلبــايل، عــالء )٢٠٠٣(. لغــة الّطفــل العــريب )ط١(. القاهــرة: مكتبــة 	 

اخلانــي.
ديــري، ج. إيــان )٢٠٠٤(. اذّلاكء )ط١(. تعــر: هاشــم، ســيم، الّريــاض: 	 

مكتبــة العبيــاكن.
دي سوســري، علــم اللغــة العــام)ال.ط(. تــر: عزيــز، يوســف، يوئيــل، 	 

مــرا: املطلــيب، يوســف، مالــك. بغــداد: دار آفــاق عربّيــة.
زكرّيــا، ميشــال)٢٠٠٢(. املدخــل إىل علــم اللغــة احلديــث)ط١(. 	 

ــة. ــة للطباع ــة نعم ــريوت: مؤّسس ب
ــّية 	  ــات انلّفس ــم املصطلح ــىف )١٩٧٩(. معج ــد مصط ــدان، حمّم زي

ــرّشوق. ــعوديّة: دار ال ــة الّس ــة العربّي ــة )ط١(. اململك والّربوّي
شــحاتة، حســن. انّلّجــار زينــب )٢٠٠٣(. معجــم املصطلحــات 	 

الربوّيــة وانلّفســّية )ط١(. مــرا: عّمــار، حامــد. ادّلار املرّيــة اللبنانّيــة: 
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ــرة.  القاه
عنــرب، نايــف، عبــد اهلل )٢٠٠٦(. »انّلظرّيــة ادّلاليّلــة: مقاربــة بنائّيــة 	 

إلنتــاج ادّلاللــة بــني مرايــا املبــى وجتلّيــات املعــى« )ال.ط(. دراســات، 
 ،٣٣

ّ
ــة: األردن. املجــدل ــة، اجلامعــة األردنّي العلــوم اإلنســانّية واالجتماعّي

ملحــق.
غّيــوم، بــول )١٩٦٣(. علــم نفــس اجلشــطالت )ال.ط.(. تــر: خميمــر، 	 

صــالح. ميخائيــل، عبــده، رزق. مــرا: مــراد، يوســف. القاهــرة: مؤّسســة 
ســجّل العــرب.

ــة 	  ــات يف اللغــة)ط٢(. املكتبــة اجلامعّي فرحيــة، أنيــس )١٩٨١(. نظرّي
ــايّن: بــريوت. ــاب اللن )٤(. األلســنّية )٣(. دار الكت

فيتجنشــتاين، لودفيــغ )١٩5٣(. حتقيقــات فلســفّية )ط١(. تــر: عبــد 	 
الــرّزاق بّنــور، بــريوت: مركــز دراســات الوحــدة العربّيــة.

»إســرتاتيجّيات 	  )ال.ت(.  دومونــربول  إيــف  اغبيلــيي.  فيليــب 
ــون  ــن واثلاّلث ــددان اثلّام ــة رؤى، الع ــر والرّتبي ــن اذّلايّت«، الفك اتّلكوي

واتّلاســع واثلاّلثــون.
ــريوت: 	  ــايب. ب ــَيّ العت ــر: قُ ــة)ط١(. ت ــول، جــورج )٢٠١٠(. اتلّداويّل ي

ــوم.  ــة للعل ادّلار العربّي
ثانيًا: املعاجم 

جويلــا، ديديــه)١٩٩٢(. قامــوس الفلســفة )ط١(. تــر: أيّوب، فرانســوا. 	 
جنــم، إيــيل. أيب فاضــل، ميشــال. بــريوت: مكتبــة أنطوان.

)ط١(. 	  معجــم املصطلحــات األلســنّية  مبــارك، مبــارك )١٩٩5(. 
بــريوت: دار الفكــر اللبنــاين.

ــر: 	  ــفّية)ط٢(، تع ــد الفلس ــوعة للن ــه )٢٠٠١(. موس ــد، أندري الالن
ــدات. ــورات عوي ــريوت: منش ــل. ب ــد، خلي ــل، أمح خلي

دار 	  بــريوت:  )ال.ط(.  الفلســيّف  املعجــم  صليبــا، مجيــل)١٩٨٢(. 
اللبنــايّن. )ج١(. الكتــاب 

عبــد انّلــور، جّبــور)١٩٨٣(. معجــم عبــد انلّــور احلديــث )١(، 	 
بــريوت: دار العلــم للماليــني.
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ت
ّ

رابًعا: املجال
ــة.  	  ــد حنل ــد أمح ــر: حمم ــة« ت ــف اللغ ــداي، م.أ.ك )٢٠٠٢(. »وظائ هايل

ــون أّول.  ــدد 5٤(، اكن ــون )الع ــع واخلمس ــدد الّراب ــريّب. الع ــان الع اللس
ــة. ــة ادّلول العربّي ــاط: جامع الرب
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عن تطوير مادة األدب العريب »يف العربي�ة كلغة ثاني�ة«

د. عمرو عبد الهادي السيد مايض )1)
مؤسسة LTI- الواليات املتحدة األمريكية

amraemadi@gmail.com

ىلع سبيل اتلقديم:
ــور  ــث يف أم ــن نبح ــا ل ــة« فإنن ــث يف »اللغ ــا ابلح ــا حاونل لكم
لغويــة فحســب، ألن اللغــة كيــان تؤثــر فيــه عوامــل كثــرية غــري 
لغويــة؛ اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وغريهــا، وتتداخــل هــذه 
العوامــل معــا بشــل معقــد جــدا، ويصــب هــذا يف نهايــات املطاف 
باتلأثــري يف اللغــة. واللغــات تســتقبل هــذا لكــه وتســتوعبه كجســد 

لاكئــن يح ُروُحــه يه مســتخدمو هــذه اللغــات. 
ــي  ــدة ال ــوص اجلدي ــاكل انلص ــا أش ــات أيض ــتوعب اللغ وتس
تظهــر، وتُضــيف عليهــا خصائصهــا وســماتها مــن أصــوات وأوزان، 
ــه،  ــة انلــص وحركت  إىل بني

ً
مــرورا بالرتاكيــب واألســايلب، وصــوال

ــاًء إىل ادلالالت. وانته
وخيتلــف مســتوى/رشحية لغــة احلديــث ايلــويم بشــل أو بآخر 
عــن رشحيــة لغــة كتابــة املقــاالت الصحفيــة، وهــذا وذاك خيتلفــان 
عــن رشحيــة لغــة ابلحــوث العلميــة، ولك مــا ســبق خيتلــف 
بشــل أو بآخــر عــن رشحيــة لغــة األدب. إذن فهنــاك رشحيــة مــن 
املفــردات والرتاكيــب واإلشــارات اثلقافيــة شــائعة واعمــة، وهنــاك 
ــة  ــارات اثلقافي ــب واإلش ــردات والرتاكي ــن املف ــرى م ــة أخ رشحي
ــة األدب؛  ــا لغ ــيم إيله ــي تنت ــا ويه ال ــرث ختصص ــيواع وأك ــل ش أق

فــي لغــة متخصصــة.

)1( Amr A. E. Madi, PhD: OPI Tester and Rater at LTI: The Exclusive Licensee of 
ACTFL. USA. amraemadi@gmail.com 
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وإذا اكن الطــالب األجانــب )١( يبــدؤون باكتســاب الرشحيــة 
العامــة واألكــرث شــيواع مــن اللغــة، فمــع اتلقــدم يف دراســة اللغــة 
ال بــد أن تــزداد وتتشــعب رشحيــُة اللغــة املتخصصــة دليهــم، فلــيك 
يكتمــل امتــالك الطــالب األجانــب للغــة اثلانيــة، عليهــم تعلّــم 
أكــرب قــدر ممكــن مــن اللغــة املتخصصــة وامتالكهــا، وعليــه فــإن 
رضورة تدريــس انلصــوص الــي تعكــس هــذه الرشحيــة مــن اللغــة 

برأينــا أمــٌر رضوري ال مفــر منــه.
وإذا كنــا نقــدم اللغــة إىل األجانــب لكغة ثانيــة يف ثوبهــا الواقي، 
ال يف ثــوب متَخيــل، فالواقــع يفــرض علينــا أن حنلــل رشائــح اللغــة 
ــم ىلع  ــا للشــيوع واتلخصــص، وأن نبحــث بمنهــج علــيم قائ وفق
ــدرّس للطــالب  ــي أن ن ــاذا ينب ــم، م ــب واتلقوي ــق واتلجري اتلطبي

األجانــب مــن هــذه الرشائــح؟، وكيــف ندرّســها هلــم؟ 
ــعبة،  ــورا متش ــي أم ــة يع ــن اللغ ــث ع ــلفنا، فاحلدي ــا أس وكم
ــل يه  ــايت، ب ــل الربمج ــة ىلع اتلواص ــط أداة قائم ــت فق ــة ليس فاللغ
كذلــك وســيلُة اتلعبــري عــن األفــاكر ومناقشــتها، والســبيُل إىل فهــم 
ــأيت دور اتلــدرج واالنتقــال يف  ــا ي اثلقافــات واتلفاعــل معهــا. وهن
عمليــة تعلــم اللغــة اثلانيــة مــن صفــوف اللغــة الــي تركــز أكــرث 
ــض  ــة وبع ــارص اللغ ــن عن ــيات م ــالب لألساس ــالك الط ىلع امت
اإلســرتاتيجيات للتعامــل مــع مهــارات اللغــة، إىل صفــوف املحتــوى 
الــي تعمــل ىلع بنــاء اجلانــب الفكــري دلى الطــالب، وتمكينهــم 
مــن تفعيــل مــا ســيمتلكون مــن عنــارص لغويــة أكــرث ختصصــا يف 
أنســاق فكريــة جديــدة أرحــب؛ أي توســيع الرقعــة اللغويــة دليهــم 
ــا  ــالب فكري ــخصية الط ــر ش ــل ىلع تطوي ــب العم ــا، جبان وتعميقه

ــة  ــون اللغ ــن يدرس ــالَب اذلي ــؤالء الط ــث ه ــب يف ابلح ــالب األجان ــد بالط )١( نقص
ــا، وال نشــمل يف  ــا ومنتجاته ــع منتجيه ــا م ــة، واتلواصــل به ــة لكغ ــم اللغ ــن أجــل تعلّ م
حبثنــا خصوصيــة متعلّــيم اللغــة ألغــراض خاصــة )دينيــة، مهنيــة معينــة، اســتخباراتية، 
ــريب  ــة األدب الع ــني يف دراس ــالب املتخصص ــك الط ــمل كذل ــرى(، وال نش ــخصية أخ ش
كطــالب املاجســتري وادلكتــوراه يف اجلامعــات األجنبيــة اذليــن يُعــدون حبوثهــم يف 
األدب العــريب إذ إن مســتواهم اللغــوي والفكــري ال بــد أنــه يمكنهــم مــن اتلعامــل مــع 

ــل. ــد ىلع األق ــل جي ــة بش ــوص األدبي انلص
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وتنميــة مهاراتهــم يف اتلحليــل انلقــدي واملجــرد للنصــوص، وجتاوز 
ــه املبــارشة إىل املاورائيــات ))١(*(. انلــص مــن معلومات

ولــألدب العــريب خصوصيــات لغويــة وتارخييــة وجغرافّيــة 
وتنــوع هائــل جيعــل منــه رضورة ملحــة تلاكمــل معرفــة الطــالب 
ــذه  ــت ه ــا أحال ــن ربم ــًة، ولك ــًة ولغ ــة ثقاف ــب بالعربي األجان
اخلصوصيــات إىل بعــض مــن التســاؤالت الــي حتتــاج إىل ابلحــث 
ــم  ــهام يف تقدي ــويع، لإلس ــد موض ــي، وحماي ــيم منه ــل عل بش

ــا. ــات عنه ــض اإلجاب بع
لعلنــا حــني ُنْقــِدم ىلع تصميــم مــادة حمتــوى تلــدرَّس للطــالب 
األجانــب، فإننــا بصــدد جمموعــة مــن اتلحديــات العامــة الاكمنــة يف 

هــذه األســئلة:
· ــارب 	 ــب اتلج ــة )إىل جان ــع األاكديمي ــادر واملراج ــا املص م

ــة  ــاءات يف عملي ــا كإض ــتعني به ــي سنس ــة( ال ــة اخلاص اتلطبيقي
ــم؟ اتلصمي

· إىل أي مستوى سندرّس هذه املادة؟	
· كيــف ســتكون النســب بــني اللغــة، واملحتــوى يف عمليــة 	

ــم؟ اتلعلّ
· كيــف ســنختار نصــوص هــذه املــادة؟ ومــا اتلصميــم األمثل 	

واألكــرث فائــدة يف وضع األســئلة، واألنشــطة؟
· كيــف ســنهيئ الطــالب إىل ذلــك الصــف، وهــل ســيتغري/	

ســيتطّور دور الطــالب يف صفــوف املحتــوى عــن دورهــم يف صفوف 
اللغــة؟

نــات اللغــة: املفــردات، والقواعــد، واثلقافــة، والــي منهــا تتألــف  )١( نقصــد بعنارص/مكوِّ
املهــارات األربــع: الــكالم، والكتابــة، والقــراءة، واالســتماع. وهنــاك َمــن يعتــرِبون اثلقافة 
نــات  مهــارًة )Brustad 2007, p. xiii(، ولكننــا نزعــم أن وجودهــا يف قائمــة عنارص/مكوِّ

اللغــة أوقــع مــن كونهــا مهــارة.
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ــألدب  ــوى »ل ــادة حمت ــم م ــص تصمي ــر خي ــن إذا اكن األم لك
العــريب«، فإننــا أمــام قائمــة أخــرى مــن اتلحديــات اخلاصــة الاكمنة 

يف هــذه التســاؤالت اجلديــدة:
· ــل 	 ــندرّس؟ أم ه ــريب س ــور األدب الع ــن عص ــر م أّي ع

ــور؟ ــندرّس لك العص س
· أي نوع أديب سندرّس؟	
· كيف سنتعامل مع لغة األدب املجازية )غري احلقيقة(؟	
· كيف سنتعامل مع مهارة الستماع؟	
· ــن 	 ــهر م ــنقدم األش ــل س ــارة؟ وه ــتكون املخت ــة س أي تيم

ــادة؟ ــة امل ــاال بتيم ــرث اتص ــرب؟ أم األك ــاء الع األدب
ويــرى ابلاحــث أن لك هــذه التســاؤالت واتلحديــات، يه 
ــا  ــات دائم ــة كل، واإلجاب ــة اثلاني ــم اللغ ــة تعلّ ــن عملي ــزء م ج
ــج،  ــورس أو الربنام ــداف الك ــداف(، أي أه ــن يف )األه ــا تكم م
ــق  ــيك حنق ــدّرس ل ــاذا ن ــؤال: م ــّدد بس ــا تتح ــداف إنم ــذه األه وه
هــذه األهــداف؟، أمــا ضمــان حتقيــق األهــداف فيتحــدد بســؤال: 
كيــف نــدّرس لــيك نضمــن حتقيــق هــذه األهــداف؟ ونزعــم كذلــك 
أن لك مــا ســبق أو ســيأيت مــن أســئلة يف جمــال تعليــم العربيــة لكغة 
ثانيــة، إنمــا يه تفريعــات مــن شــمويلة هذيــن الســؤالني الكبرييــن 

ــف(.  ــاذا( و)كي ــا )م ــة؛ أال وهم ــات اثلاني ــم اللغ ــة تعل يف عملي
ــاول صفــوف األدب العــريب مــن  ــراه، هــو رضورة تن ــا ن إذن فم
ــم  ــة كل، ث ــة ثاني ــة لكغ ــم العربي ــة تعل ــّي لعملي ــور ضم منظ
ــة ســواء يف اتلدريــس  نبحــث فيمــا هلــذه الصفــوف مــن خصوصي
أم يف تطوير/تصميــم املــادة. فاالنطــالق مــن ابلحــث يف العموميــات 
ــكل  ــة ب ــة اثلاني ــم اللغ ــة تعل ــوص يف عملي ــث يف اخلص إىل ابلح
جوانبهــا إنمــا هــو األســاس املنهــي العلــيم برأينــا. وبنــاء عليــه 
فــإن اإلجابــة العلميــة عــن )مــاذا نــدرّس؟( إنمــا تتــم يف ابلحــث 
ــدرّس؟( إنمــا تكمــن  ــة عــن )كيــف ن يف معايــري اللغــة، واإلجاب
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ــة  ــات اإلجاب ــة. إذن فعمومي ــم اللغ
ّ
ــج تعل ــن مناه ــث ع يف ابلح

عــن هذيــن الســؤالني همــا )املعايــري( و )املنهــج(، ومنهــا تتفــرع 
اإلجابــات عــن بــايق األســئلة واتلفاصيــل؛ وهــذا مــا ســتفصح عنــه 

ــة. ــطور القادم ــار الس باختص
أ: مع معايري أكتفل للكفاءة اللغوية ٢01٢: 

ــا  ــدرّس؟(، وجيربن ــاذا ن ــو )م ــؤال األول وه ــا الس ــل علين يُط
ــتوى  ــدد مس ــا حن ــزيان اذلي جيعلن ــري؛ أي امل ــث يف املعاي ىلع ابلح
ــا  ــم يمكنن ــر فيه ــا تتوف ــي عندم ــة ال ــات اللغوي ــالب، والصف الط

ــر.  ــه دون آخ ــوي بعين ــتوى لغ ــم يف مس ــم بأنه ــم عليه احلك
ث،  إذن، ســنُخضع إنتــاج الطالب مــن مهــارايت الكتابــة واتلحدُّ
ــّم معرفــة احتياجهــم  ــرِي ملعرفــُة مســتواهم، ومــن ث إىل تلــك املعاي
ــتوى  ــوا إىل املس ــوه، وصل ــم وامتلك ــاه إيله ــوي اذلي إن قدمن اللغ
األىلع. واألمــر نفســه مــع مهــاريت االســتقبال والفهــم مــن قــراءة 
ــراءة  ــم الطــالب نلصــوص ق واســتماع، ســنتعرف مــن خــالل فه
واســتماع بمواصفــات معينــة، ىلع حتديــد مســتواهم، وعليــه 
سنســتطيع اتلعــرف ىلع احتياجاتهــم اللغويــة للوصــل إىل مســتوى 
أىلع. وبنــاء ىلع مــا ســبق لكــه ســنصل إىل اإلجابــة عــن ســؤال مــاذا 
نــدرّس للطــالب؟ وكذلــك مــى، أي مــا الوقــت املناســب تلدريــس 

ــة. نــص دون آخــر للطــالب وفقــا ألســس علميــة بيّن
واملعايــري الــي ســنعتمدها يف هــذا ابلحــث يه معايــري »املجلس 
ــاءة  ــل ٢٠١٢ للكف ــة« أكتف ــات األجنبي ــم اللغ ــي تلعلي األمريك
اللغويــة )ACTFL1&2(، والــي تقــوم ىلع قيــاس مــا يســى بالكفــاءة 
ــالب ىلع  ــدرة الط ــا ق ــا بأنه ــي نعّرفه ــالب، وال ــة دلى الط اللغوي
القيــام بـــوظيفة لغويــة معينة يف مهــاريت الــكالم والكتابــة، بطالقة 
ودقــة تناســبان هــذه الوظيفــة، وال يشوّشــان اتلواصــل، مــع معرفــة 
ــدرة ىلع  ــك يه الق ــة. وكذل ــذه الوظيف ــب ه ــة تناس ــدة باثلقاف جي
ــا يف  ــم م ــتماع. وأه ــراءة واالس ــاريت الق ــتيعاب يف مه ــم واالس الفه
هــذا لكــه أن هــذه القــدرة تُقــاس خــارج الصــف، يف الواقــع غــري 
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ــاءة  ــة. فالكف ــوص األصلي ــة، وانلص ــف احلقيقي ــع املواق ــيف م الص
ــا  ــذا م ــف إذ إن ه ــه يف الص ــالب فعل ــتطيع الط ــا يس ــت م ليس

.)ACTFL5, p.4( ــاألداء ــى ب يس
ــا، إىل  ــة ٢٠١٢، نظرًي ــاءة اللغوي ــل للكف ــري أكتف ــم معاي وتنقس
مخســة مســتويات رئيســة يه املبتــدئ واملتوســط واملتقــدم واملتفوق 
ــة يف  ــة فرعي ــة األوىل إىل ثالث واملتمــزي. وتنقســم املســتويات اثلالث
لك مســتوى رئيــس أي هنــاك: املبتــدئ األدىن واألوســط والعــايل، 
واملتوســط األدىن واألوســط واألىلع، واملتقــدم األدىن واألوســط 
ــتوى  ــإن املس ــيق ف ــيل اتلطبي ــتوى العم ــن ىلع املس ــايل. ولك والع
ــارات  ــع يف اختب ــاس هل ىلع أرض الواق ــتوى ال قي ــو مس ــزي ه املتم
ــه أحــد مــن الطــالب يف أي  أكتفــل، وال يمكــن أن حيصــل علي
ــيل  ــل عم ــل بش ــتويات اكتف ــل مس ــا جيع ــى اآلن، مم ــارة ح مه

.)ACTFL6( ــط ــية فق ــتويات أساس ــر يف ٤ مس ــيق تنح تطبي
إن معايــري القــراءة واالســتماع يه: )الوظيفة اللغويــة، واملوضوع، 
والســياق، ونــوع انلــص، واملفــردات، والقواعــد، واثلقافــة( كمــا يف 

)ACTFL8, p.5& ACTFL9, p.5( :هذا اجلــدول
يف القراءة والكتابة يكون الطالب قادرين ىلع فهم:

اثلقافةالقواعداملفرداتنوع انلصالسياقاملوضوعالوظيفةاملستوى

كّم املبتدئ
حمدود من 
املعلومات.

األكرث 
ارتباطا بما 

هو يويم.

السياقات 
الشخصية، 

وغري 
الرسمية.

يعرفه 
الطالب 

جيدا، 
وحيتوي ىلع 
مجل منفردة 

وبسيطة، 
وسهلة 

اتلوقع، وبه 
دعم غري 

لغوي.

املفردات 
والعبارات 

األكرث 
شيواع، 

واللكمات 
العاملية 

املشرتكة 
بني اللغات، 

واملفردات 
الي ُدرست 

جذورها.

املفردات 
والعبارات 
املحفوظة، 

والقوائم.

فقط فائق 
الشيوع 

من 
األنماط 
اثلقافية.
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املعلومات املتوسط
األساسية، 

فهم اعم.

املألوف 
واملرتبط بما 

هو يويم.

املجتمع 
القريب 
واملألوف 
وايلويم.

مجل بسيطة 
منفردة، 
وسهلة 

اتلوقع، ويف 
أدىن حدود 

الرتابط.

مفردات 
اعيلة 

الشيوع.

سلسلة من 
اجلمل ذات 
نمط بسيط 

اتلكوين.

األكرث 
شيواع من 

األنماط 
اثلقافية.

األفاكر املتقدم
األساسية، 

ومعظم 
تفاصيل 
نصوص 

الوصف، 
والرسد، 

والعرض، 
واتلفسري.

امللموسات، 
واألحداث 

ذات 
االهتمامات 

العامة 
املبارشة 

والواقعية.

املجتمع، 
واتلعليم، 
والعمل، 
واألخبار 
املتداولة.

فقرات بها 
روابط، 
واضح 

ابلنية، يسهل 
فيه اتلوقع.

مفردات 
شائعة، 

واسعة لكنها 
اعمة.

اإلشارات 
األساسية 
لألزمنة 
املختلفة.

الشائع من 
األنماط 
اثلقافية.

Supe-
rior

املتفّوق

انلقاش، 
ودعم الرأي، 

واالفرتاض.

املألوفة وغري 
املألوفة، 

واملجردة.

املحرتف، 
واألاكدييم، 

واألديب.

نص معقد 
وطويل.

مفردات 
قليلة 

الشيوع، 
ومتخصصة.

قواعد 
معقدة، 

وتراكيب 
بالغية.

اإلشارات 
واتللميحات 

اثلقافية.

ــياق،  ــة، والس ــة اللغوي ــكالم يه: )الوظيف ــة وال ــري الكتاب ومعاي
وادلقــة، ونــوع انلــص يف الــكالم/ طــول انلــص وتنظيمــه يف 

)ACTFL10, p.6& ACTFL11, p.6( :كمــا يف هــذا اجلــدول )الكتابــة
يف الكالم والكتابة يكون الطالب قادرين ىلع القيام بـ:

نوع انلص يف ادلقةالسياق/املوضوعالوظيفةاملستوى
الكالم/ طول 

انلص وتنظيمه 
يف الكتابة

ال توجد وظيفة تقريبا، فقط املبتدئ
أدين حدود اتلواصل كإلقاء 

اتلحية، وإنتاج قوائم لكمات 
أو بعض العبارات املحفوظة. 

وقد يستطيعون ملء بعض 
االستمارات.

أضيق حدود 
انلفس.

ال يفهمهم 
حى 

املتخصصون 
باكتساب 

اللغة اثلانية.

لكمات، 
وعربات 
حمفوظة.



107

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

اخللق باللغة، طرح األسئلة املتوسط
بسيطة واإلجابة عنها. كتابة 

مالحظات بسيطة.

األرسة واملجتمع 
الصغري، املدينة.

يفهمهم 
املتعاطفون 

معهم، 
واملتخصصون 

باكتساب 
اللغة اثلانية

مجل غري 
متصلة.

الوصف، والرسد يف لك األزمنة،املتقدم

واتلعامل اللغوي مع مواقف 
مألوفة لغويا، واتللخيص.

األكــرب،  املجتمــع 
ادلولــة، موضــواعت 
اهتمامــات  ذات 
شــخصية واعمــة.

يفهمهم غري 
املتخصصني 

باملجال.

فِقر غري 
متصلة.

Superior

املتفّوق

ــرأي،  ــم ال ــرد، ودع ــاش املج انلق
ىلع  واتلغلــب  واالفــرتاض، 
مواقــف غــري مألوفــة لغويــا. 

العالــم  قضايــا 
ــاالت  ــض املج وبع

. صــة خلا ا

مفهوم من 
اجلميع، 

وال توجد 
أخطاء نمطية 

متكررة، مع 
احتمايلة 

لوجود لكنة 
أجنبية، 

واحتمايلة 
وجود بعض 

أخطاء 
متفرقة.

نص متماسك، 
وخطاب 

مستفيض.

إذن، فِبنــاء ىلع مــا ســبق مــن معايــري علميــة واضحــة، يمكننــا 
معرفــة مســتوى الطــالب، وحتديــد احتياجاتهــم اللغويــة، ويمكن 
ــات،  ــذه االحتياج ــد ه ــم لس ــدرّس هل ــي أن ن ــاذا ينب ــدد م أن حن
ونــي كذلــك مــى نــدرّس هلــم نًصــا دون آخــر. كذلــك يمكننــا أن 
حنــدد أهــداف الكــورس الــي نصبــو إىل حتقيقهــا يف نهايــة الفصــل 
ادلرايس ))١(*(، فقــول مثــال )يف نهايــة الفصــل ادلرايس ســيكون 
الطــالب يف الــكالم والكتابــة قادريــن ىلع القيــام بـــ كــذا وكــذا، 

ويف القــراءة واالســتماع قادريــن ىلع فهــم كــذا وكــذا(.
ــا أن   ولكــن ىلع اجلانــب اآلخــر، حــني نصمــم منهجــا فعلين
نتــوىخ املنهــج اذلي سيســاعدنا ىلع حتقيــق هــذه األهــداف. ولعلنــا 
٢٠١٦ACT-ــري ــة صب ــس األوريب، ترمج ــة )املجل ــا األوربي ــة، منه ــرى للغ ــري أخ ــاك معاي )١( هن
IL-( ــة ــة األمريكي ــري احلكوم ــة )ACTFL7(، ومعاي ــرتايلة )ISLPR(، والكندي FL7 &(، واألس
ــات تــكاد  ــري يــكاد يكــون واحــدا، واالختالف R&ACTFL4(، ونزعــم أن جوهــر هــذه املعاي
تنحــر فقــط يف تســمية املســتويات، وبنــاء عليــه فــإن تبــّي معايــري معينــة دون األخــرى برأينــا 
لــن يــؤدي إىل اختــالف جوهــري كبــري يف حتديــد مســتوى الطــالب، ولريكــْن لٌك مــن األســاتذة 

إىل املعايــري الــي يتــم اعتمادهــا يف جامعتهــم أو يف الربامــج واملؤسســات الــي يعملــون فيهــا.
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الحظنــا أّن مــن أبــرز املعايــري الســابقة، معيــار »الوظيفــة اللغويــة« 
ــف أدى  ــرى كي ــري ل ــايق املعاي ــر إىل ب ــا ننظ ــق، فإنن اذلي إن حتق
الطــالب هــذه الوظيفــة؟ بــأي دقــة وبــأي نــوع مــن انلصــوص ويف 
أي ســياق. وعليــه فــإن ابلحــث اآلن يف )كيــف ندرّس؟( ســينكفئ 
أكــرث ىلع املناهــج الــي تُعــيل مــن قيمــة الوظيفــة اللغويــة، وتهيــئ 
ــا  ــق م ــة، وتتواف ــوص األصلي ــوي وانلص ــع اللغ ــالب إىل الواق الط
ســبق مــن معايــري، وترفــع مــن الكفــاءة اللغويــة للطــالب، فيُكمــل 
ــم بشــل منهــي وشــامل. وهــذا  املنهــج مــع املعايــري عمليــة اتلعلّ

مــا ســنتطرق إيلــه يف انلقطــة القادمــة.
م:

ّ
ب: مبادئ يف عملية اتلعل

ــرد  ــاتذة بمج ــول إن األس ــني نق ــا ح ــواب ال خُيالفن ــل الص لع
ــة، ودخوهلــم  ــة ثاني ــة لكغ ــس العربي ــة تدري ــار عملي ــم غم خوضه
ــة  ــر يف العملي ــل أو بآخ ــني بش ــون متورط ــال، يصبح ــذا املج ه
اتلنظرييــة إىل جانــب املحــاوالت اتلطبيقيــة العلميــة القائمــة ىلع 
ــويع.  ــل موض ــج بش ــل انلتائ ــوال إىل أفض ــب وص ــك واتلجري الش
فاألســاتذة هــم ابلاحثــون األوائــل واملطبِّقــون الواقعيــون، وعلينا أن 
نتابــع ونرصــد بشــل دوري اتلحديــات الــي تواجههــم، ونتــدارس 
كيفيــة قيامهــم ىلع حلهــا، مــا دام لك هــذا خاضًعــا للعلميــة 
ــل،  ــن يكتم ــل، ول ــري مكتم ــيم غ ــدار العل ــة. إن اجل واملوضوعي
ــا  ــا أنن ــد هن ــم، والقص ــل دائ ــه بش ــات إيل ــة اللبن ــا إضاف وعلين
لــن نبــدأ مــن الصفــر، ولكــن ســنخطو ىلع مــا أنتجــه الســابقون 
مــن أســس ومبــادئ تصلُــح باتلجربــة العمليــة ملعطيــات عرنــا، 

ــه وتطبيقــه.  ــح للســابقني جتربت ــم يت ــا ل ونضيــف م
وبنــاء ىلع مــا ســبق مــن زعــم وإيمــان راســخ دلينــا، فإنــه بعــد 
ــا  ــة ومناهجه ــة اثلاني ــاب اللغ ــات اكتس ــالع ىلع مقارب ــري اط غ
ــّون  )Richards 2014& Troike 2017& Mitchell 2013& Brown 2007(، تك

ــاءة  ــع كف ــهم يف رف ــادئ ال تُس ــم إىل: مب ــا تنقس ــا بأنه ــاع دلني اقتن
ــا  ــادئ تُســهم بقــوة يف رفــع كفــاءة الطــالب. وألنن الطــالب، ومب
ــا  ــنوجز هن ــا س ــذا فإنن ــا ه ــج يف حبثن ــري للمناه ــن اتلنظ ــل م يف ِح
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مبــادئ املنهــج اذلي نؤمــن بأنهــا تُســهم يف رفــع كفــاءة الطــالب، 
والــي نراهــا خليطــا مــن عــدة مقاربــات، لكنهــا شــديدة القــرب 
ــي ــج اتلواص ــة »املنه ــة اتلواصلي ــس اللغ ــات تدري ــة بمقارب والصل
CLT »، والــي تــم، ومــا زال، تطبقيهــا يف غــري برنامــج وغــري جامعة 
ومؤسســة، بعاملنــا، تدريًســا وتطويــًرا للمــواد، وجنمــل هــذه املبــادئ 

يف:
· الصــف املقلــوب: أي رضورة حتضــري الطــالب قبــل املــيء 	

ــوص  ــد أو انلص ــردات أو القواع ــم املف ــدم إيله ــف، وأال تق إىل الص
الطويلــة جــدا مــن القــراءة واالســتماع أول مــرة يف الصــف، بــل 
ينبــي االشــتباك معهــا يف ابليت/قبــل الصــف. فيمكــن للطــالب 
عمــل بعــض اتلماريــن املياكنيكيــة )Brandl 2008, p.184( اســتعدادا 
ــوات  ــى بالفج ــا يس ــأ م ــا تنش ــن هن ــة. وم ــطة اتلواصلي لألنش
ــف.  ــأل يف الص ــي تُم ــالب )Richards 2006, p.18(، وال ــة للط املعرفي
ــوه  ــي أن يفعل ــم ينب ــه وحده ــالب فعل ــتطيع الط ــا يس ــل م ف
وحدهــم ألن الصــف ثمــني جــدا وينبــي إحســان اســتثماره؛ فــال 
يبــدأ الصــُف وقــَت بــدء الصــف، بــل إنــه قــد بــدأ بالفعــل قبــل 

ــك. ذل
· ــادة الصــف 	 ــز الصــف، واألســاتذة هــم ق الطــالب هــم مرك

)Brown 2001, p.166(: أي أن األســاتذة يف الصفــوف ليســوا حمارضيــن 

ــهلّون  ــطة ومس ــون لألنش ــادٌة موِجه ــط ق ــم فق ــل ه ــارحني ب أو ش
لعمليــة اتلعلّــم )Brandl 2008, p.181(، ومعظــم وقــت الصــف يقضيه 
الطــالب يف أنشــطة تواصليــة )Richards 2006, pp.16-19(، فيكــون 
ــوا  ــة، وليس ــا باملمارس ــني إياه ــة وممتلك ــني اللغ ــالب اعرف الط

اعرفــني عــن اللغــة.
· 	Brandl 2008, pp.18-( ــح اذلايت، والعمــل يف جممــواعت اتلصحي

19(: العمــل يف جممــواعت مبــدأ أســايس تلحقيــق االســتثمار 

ــالب  ــاج دلى الط ــاحة اإلنت ــزز مس ــف؛ إذ يع ــت الص ــرب لوق األك
ــالل  ــرث خ ــة أك ــارص اللغ ــون عن ــرب، وُيفّعل ــرتة أك ــون لف فيتلكم
فــرتة حديثهــم. ثــم يــأيت دور األســاتذة يف قيــادة عمليــة اتلفعيــل، 
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واتلصحيــح؛ وعــدم إعطــاء اإلجابــة بشــل مبــارش للطــالب، بــل 
هنــاك إســرتاتيجيات لعمليــة اتلصحيــح، ســواء الشــفي الــكاليم، 

ــايب. أم الكت
· أصليــة انلصــوص )Brandl 2008, p.13(: وهــو ركــن اغيــة 	

ــة  ــتماع باألصلي ــراءة واالس ــوص الق ــع نص ــة، أن تتمت يف األهمي
ــة  ــاء اللغ ــن أبن ــوب م ــو املكت ــيل ه ــص األص ــة، وانل ــة للغ الواقعي

)Garza 2010& Shrum 2010, p.85(  .اللغــة ألبنــاء 
· ، فالقواعــد تــأيت 	

ً
الوظيفيــة )Brandl 2008, p.7(: املفــردات أوال

ــد  ــاك دور للقواع ــون هن ــن يك ــه ل ــج، وعلي ــص املنتَ ــط انل لضب
ــن  ــالب م ــه الط ــا يمتلك ــد ىلع م ــج يتعم ــص منتَ ــود ن ــدون وج ب

ــردات. مف
·  وظيفيــة املفــردات واثلقافــة: أي تقديــم املفــردات واثلقافــة 	

ــة للمســتوى  ــي تمّكــن الطــالب مــن أداء الوظيفــة اللغوي ال
اذلي يريــد األســاتذة الوصــول إيلــه يف نهايــة الفصــل ادلرايس.

· وظيفيــة القواعــد: القواعــد تــأيت لضبــط الــكالم والكتابــة، 	
ــيها  ــم تدرس ــتماع. ويت ــراءة واالس ــم الق ــرتاتيجيات فه ــم إس ودلع
مــن خــالل انلــص والســياق، أْي مــن انلــص األصــيل الوظيــيف يتــم 
ــة  ــة وفقــا ملســتوى الطــالب، فالوظيفي اســتنباط القاعــدة الوظيفي
يه الــي تفــرض تقديــم قاعــدة معينــة، وتدريــس القواعــد ليــس 

.)Nassaji 2011( هدفــا يف ذاتــه
· وظيفيــة األســئلة: أي صياغــة األســئلة بالشــل اذلي 	

يضمــن أن تكــون إجابــات الطــالب يه حمــاوالت ألداء الوظيفــة 
ــدف. ــة اهل اللغوي

· ونعــي 	  :)Brandl 2008, p.199( واحللزونيــة  التسلســل 
بالتسلســل أال تقــدم إىل الطــالب مفــردات- يف اتلعليمــات أو 
ــل يف  ــن التسلس ــد م ــال ب ــل، ف ــن قب ــوها م ــم يدرس ــئلة- ل األس
صياغــة اجلمــل واألســئلة واتلعليمــات وفقــا لــرثوة الطــالب 
اللغويــة، وأال نقــدم إيلهــم أنشــطة تفــرض عليهــم اســتخدام 
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ــم اجلــزء  ــة فــي تقدي ــم يدرســوها. أمــا احللزوني ــة ل ــارص لغوي عن
املناســب للوظيفــة اهلــدف فقــط، ويتجــى هــذا بشــدة يف تدريــس 
القواعــد، إذ إن احللزونيــة تعــي االكتفــاء تمامــا جبــزء مــن القاعدة 
ــالب ))١(*(،  ــا للط ــدة لكه ــس القاع ــروري تدري ــن ال ــس م ولي
ــذا  ــة يف ه ــة اللغوي ــوب ألداء الوظيف ــو املطل ــزء ه ــذا اجل ــا دام ه م
ــاك عــودة إىل القاعــدة نفســها فيمــا  املســتوى، وربمــا تكــون هن
ــامح  ــك التس ــرب. وكذل ــل أك ــها بش ــتوى أىلع تلدريس ــد يف مس بع
ــم يدرســها الطــالب وعــدم الوقــف  ــي ل مــع أخطــاء القواعــد ال

 .)Abrams, 2010( ــا ــتها وتعلمه ــد دراس ــا إال بع عنده
· 	 )Richards 2006, p.13& Brown 2001, p.233( تداخــل املهــارات

ــا  ــا بعض ــع بعضه ــة م ــارات اللغ ــل مه ــة: تتاكم ــارص اللغوي والعن
ــف يف  ــتماع، أي نوظ ــراءة واالس ــل الق ــم ىلع مدخ ــكالم قائ فال
كالمنــا مــا قمنا باكتســابه مــن القــراءة، ومــن االســتماع خصوصا، 
وكذلــك األمــر نفســه يف مهــارة الكتابــة واســتثمار مهــارة القــراءة 
ــة  ــتثمار خلفي ــه يف اس ــر نفس ــالب واألم ــات الط ــر كتاب يف تطوي
الطــالب القاعديــة يف ختمــني معــاين بعــض املفــردات كتخمينهــم 
املعــى مــن خــالل اجلــذور القديمــة، وضبــط انلطــق مــن خــالل 

معرفــة الطــالب بــاألوزان، إلــخ.
· الســااعت املكتبيــة: ويه وقــت خــاص لتشــجيع الطــالب 	

والــرشح واتلفســري وإعطــاء اتلعليقــات لــل طالب/ـــة ىلع حــدة 
ــارة  ــت مه ــا ليس ــة، ولكنه ــارص اللغ ــن عن ــة م ــة يف األهمي ــّون اغي ــر ومك ــد عن )١( القواع
ــاالَة يف  ــرى أّن املغ ــا ن ــة. وإن كن ــوهل اللغ ــور ح ــت العنــر اذلي تتمح ــا ليس ــا أنه ــة، كم خامس
تهميــش القواعــد وإهماهلــا إنمــا هــو خلــل بــنّي ســيؤدي إىل تأّخــر الطــالب يف رفــع كفاءتهــم- 
ولــم نــر منهجهــا علميــا يدعــو إىل إهمــال القواعــد، فكذلــك تقديــَس القواعــد وإيالءهــا األولوية 
املطلقــة وحجــر الزاويــة الــي تنطلــق منــه اللغــة إنمــا هــو كذلــك خلــل بــنّي ســيؤدي إىل تأّخــر 
الطــالب يف رفــع كفاءتهــم. إن مبــدأ وظيفيــة القواعــد ربمــا جيعــل منهــا عنــرا متأخــرا عــن 
املفــردات يف األولويــة خصوصــا مــع مســتويات اللغــة األقــل، لكنــه جيعــل منهــا عنــرا حيويــا 
واقعيــا ويؤكــد دورهــا كضابــط رئيــس ملعيــار ادلقــة اذلي بدونــه يتــم تشــويش اتلواصــل وتفقــد 
اللغــة قيمتهــا ويه »حتقيــق اتلواصــل«. ولــن حيقــق الطــالب املســتوى املتفــوق أبــدا مــا دامــت 

األخطــاء القاعديــة متناثــرة يف إنتاجهــم اللغــوي بشــل مالَحــظ.
وأعتقــد أيضــا أننــا كأســاتذة علينــا إاعدة اتلكفــري يف مفهومنــا عــن »اخلطــأ«، واتلأكــد مــن أن 
ــّن  ــوا، لك ــديه أن خيطئ ــر ب ــا فاألم ــوا طالب ــا دام ــالب؛ فم ــن الط ــا م ــي تمام ــن ينت ــأ ل اخلط

اخلطــأ نســيّب، ونســبية اخلطــأ مقياســها هــو مســتوى الطــالب وليــس مطلــق اللغــة.
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.)Al�Batal: tadriis( ــم ــئلتهم واحتياجاته ــب أس حس
· ــف، 	 ــرى: كإدارة الص ــتية أخ ــة ولوجس ــرتيجيات صفي إس

ــدر  ــف ق ــدف يف الص ــة اهل ــتخدام اللغ ــز اس ــة تعزي وإرساتيجي
اإلمــاكن، وإســرتاتيجيات تدريــس املفــردات، والقواعــد، واثلقافــة، 
وتصميــم  للفهــم.  واالســتماع  القــراءة  وأنشــطة  والكتابــة، 
االمتحانــات، والســليباس ))١(*(، واخلطــط اتلدريســية. ودور األســاتذة 
املســاعدين، وغريهــا كتشــجيع للطــالب ومنحهــم اثلقــة وإفســاح 
ــة،  ــة الواقعي ــات اتلعليمي ــري املناخ ــم، وتوف ــاحات إلبدااعته مس
 Brustad 2006& Brandl( .واتلوظيــف اتلواصــيل للتكنولوجيــا إلــخ
2008& Brown 2001 & Al�Batal 2006& Grahn 2017& Ryding 2013& Rich�

)ards 2001

ــم  ــة تعل ــم يف عمل ــاين امله ــؤال اثل ــن الس ــة ع إذن، إن اإلجاب
ــة  ــد تمــت اإلجاب ــدرّس؟( ق ــة، وهــو )كيــف ن ــة لكغــة ثاني العربي
عنــه يف املبــادئ العامــة الســابقة الــي ســيتجى دورهــا يف اجلانــب 
اإلجــرايئ واملقرتحــات، والــي يمكــن تطبيقهــا ىلع عمليــة اتلعلـّـم 

ــات لك مســتوى. ألي مســتوى لغــوي مــع مــرااعة خصوصي
 واآلن يف ضــوء لك مــن معايري أكتفــل ٢٠١٢، واملبادئ اتلدريســية 
الســابقة، نعــود إىل حتديــات صفــوف األدب العريب، حماولــني اإلجابة 
ــات  ــض املقرتح ــرض بع ــا، وع ــا هل ــي قدمن ــاؤالت ال ــن التس ع

للحلــول يف الصفحــات القادمــة.
· تطوير مادة األدب العريب: مقرحات وإجراءات )*)٢(*(:	

)١( بشــل اعم ترتجــم هــذه اللكمــة إىل »املنهــج«، ولكــن نقصــد بهــا هنــا يف هــذ الســياق العقــَد 
ــادة  ــص امل ــا خي ــح لك م ــه توضي ــم في ــادة، ويت ــل م ــالب ل ــاتذة والط ــني األس ــه ب ــق علي املتف
ــع  ــات، وتوزي ــة وكتاب ــات مطلوب ــن مهم ــه م ــل ادلرايس ومتطلبات ــذا الفص ــداف ه ــد أه بتحدي

ــالع:  ــخ، لالط ــات، إل ــبة ادلرج نس
_course_601c_ara_utexas/SubNav_PDFs/files/default/sites/edu.georgetown.press//:http
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ــا منــا بــأن لــل األســاتذة رؤيتهــم، وطريقتهــم اتلدريســية املمــزية، كمــا أنهــم األكــرث  )٢( إيمان
ــا  ــط رؤيتن ــل فق ــات تمث ــذه املقرتح ــن أن ه ــال ع ــم، فض ــم وبراجمه ــم وجامعاته ــة بطالبه دراي
ــا  ــه فإنن ــة، وعلي ــاءة واتلواصلي ــدة للكف ــراءة وحي ــزال ق ــا ال ت ــت فإنه ــى إن ُطبق ــة، فح اخلاص
ــدر اإلمــاكن، تاركــني مســاحة مــن  ــة ق ــارات تلغرافي ــول يف عب ــا مقرتحــات احلل ســنوجز رسيع
ــق  ــيم واتلطبي ــث العل ــاؤل وابلح ــتاذ/ة التس ــل أس ــاتذة، ول ــل األس ــة ل ــداع واخلصوصي اإلب
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يف ضــوء مــا ســبق مــن املعايــري واملنهــج، يمكننــا بشــل أقــرب 
إىل العلميــة أن جنيــب عــن التســاؤالت الــي تكّونــت دلنيــا حــني 
نقبــل ىلع تصميــم مــادة لــألدب العــريب للطــالب األجانــب، ونبــدأ 
ــض  ــع بع ــط، م ــريب فق ــوف األدب الع ــة بصف ــات اخلاص باتلحدي

املقرتحــات للتعامــل مــع هــذه اتلحديــات:
· املســتوى: نظــرا ألن رشحيــة لغــة األدب تتمــزي باخلصوصيــة، 	

أي تعــد لغــة خاصــة، فــإن الطــالب قبــل املســتوى املتفــوق غــري 
ــدا أّن  ــح ج ــا واض ــبة نل ــر بالنس ــابها، ذلا فاألم ــني باكتس

َ
مطابل

ــدم  ــتوى املتق ــها يف املس ــو تدريس ــة األدب ه ــتثمار للغ ــل اس أفْض
ــدرس  ــو ت ــل ه ــد أن األمث ــوق، ونعتق ــول إىل املتف ــل الوص ــن أج م

ــط. ــدم األوس ــايل أو املتق ــدم الع ــتوى املتق األدب يف املس
· وىل واألهــم يه اللغــة، 	

ُ
جمازيــة اللغــة: األدب فــّن، أداتــه األ

ــا لغــة  ــا يمــزي هــذه اللغــة بشــل اعم-فضــال عــن كونه وأهــم م
ــاين  ــع املع ــريا م ــل كث ــة، أي ال تتعام ــة جمازي ــا لغ متخصصة-أنه
ــط  ــس فق ــاز لي ــل إىل املج ــل تمي ــيق، ب ــيم احلقي ــا املعج بمعناه
ىلع مســتوى اللفــظ، بــل ىلع مســتويات أكــرث تعقيــدا مــن ترمــزي 
واســتداعءات وإســقاطات ومفارقــات. وعليــه فهــذا يؤكــد نلــا أن 
طــالب مــا قبــل املســتوى املتقــدم غــري قادريــن مــن مواجهــة مثل 
ــة  ــة، فمعرك ــة األدبي ــة اللغ ــا جمازي ــي خلقته ــات ال ــذه اتلحدي ه
ــد  ــع القواع وىل، وم

َ
ــردات أ ــع املف وىل م

ُ
ــتويات األ ــالب يف املس الط

ــية. األساس
ــتوى  ــل لك يشء إىل املس ــود قب ــة يع ــذه املعضل ــل ه ــإن ح ذلا ف

ــه األدب. ــيُدرّس في اذلي س
· العــريب اكجلســد 	 تاريــخ األدب  العــر وانلــوع األديب: 

املوضويع لرؤيتهم وقراءتهم. 
كذلــك كنــا نــود تــرك بعــض مالحــق ملــا قمنــا بــه مــن تطويــر ملــادة األدب العــريب لغــري برنامــج 
أمريكــي، لالطــالع، وربمــا حالــت ظــروف النــرش دون توفــري ذلــك، لكــن هنــاك قنــوات ال 

تــزال مفتوحــة للنقــاش واتلواصــل فأهــال بــه وســهال يف أي وقــت.
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ــريب  ــرأس-األدب الع ــو برأينا-ال ــه، وه ــو نهايت ــه ه ــرشي، رأس الب
ــا  ــد قدمن ــال ق ــط فبح ــرأس فق ــدم ال ــني نق ــن ح ــارص، ولك املع
جــزًءا مشــوًها مــن اجلســد، وتركنــا بقيتــه يتحلــل. ويف الوقــت ذاته 
يتــأىت التســاؤل عــن كــم الفائــدة اتلواصليــة مــن دراســة األدب 
اجلاهــيل أو اململــويك، إذ إن األدب العــريب يمتــد مــن القــرن الرابع أو 
اخلامــس حــى اآلن، وخــالل هــذه الفــرتة تــوارث املخــزون العــريب 
ــة  ــة واثلقاف ــواًع يف ابليئ ــة، متن ــوص األدبي ــن انلص ــاًل، م ــا هائ كًم
واملوضــوع والشــل واللغــة و...، وشــّل هــذا رشائــح لغويــة خمتلفــة 
مــن هلجــات قديمــة، وفصــى تراثيــة، وعربيــة معــارصة. وعليــه، 
فــإن الطــالب غــري متخصصــني يف األدب العــريب، بــل هــم دارســو 
ــايس  ــوام األس ــإن الق ــه ف ــوى األدب، وعلي ــالل حمت ــن خ ــة م لغ
للمــادة برأينــا ال بــد أن يكــون األدب العــريب املعــارص، مــع 

ــوف األوىل. ــخ األدب يف الصف ــيل إىل تاري ــّرض اتلواص اتلع
ــة  ــة والقص ــدة اكلرواي  ع

ً
ــاكال ــارص أش ــألدب املع ــّن ل ولك

القصــرية، وانلوفيــال ))١(*(، واألقصوصــة، والشــعر العمــودي، وشــعر 
اتلفعيلــة، وقصيــدة انلــرث، واملرسحيــة، ومــن الشــعر مــا هــو فصيــح 
ــض  ــوب يف بع ــاخر املكت ــل، واألدب الس ــاك أدب الطف واعيم، وهن
ــف  ــذا نلق ــا لك ه ــاوز أيًض ــوف نتج ــة، و.....، وس ــان بالعامي األحي
ــاس  ــعر، ىلع أس ــة والش ــرية واملرسحي ــة القص ــة والقص ىلع الرواي

ــال. ــا حب ــن إغفاهل ــي ال يمك ــواع ال ــا األن أنه
ــا  ــرسح فنً ــون امل ــكاد يك ــجون، وي ــم ذو ش ــة اعل واملرسحي
ــا ال  ــة ربم ــري لغوي ــرى غ ــاالت أخ ــيفتح جم ــه س ــا، وتدريس خاًص
ــا اكٍف أن  ــإن طوهل ــة ف ــا الرواي ــابًقا، أم ــدد س ــدف املح ــق واهل تتف
نعنونهــا »بمعضلــة الوقــت«. وبالنســبة للشــعر فــإن جمازيــة اللغــة 
ســوف تتضاعــف معــه ألن لغــة الشــعر أكــرث جمازيــة مــن القصــة 
والروايــة واملرسحيــة انلرثيــة يف املطلــق. ويف انلقطــة القادمــة 
)١( انلوفيــال يه نــوع أديب خــاص بالــرسد، ومــن ناحيــة الشــل فــي أطــول مــن القصــة 
القصــرية، وأقــر مــن الروايــة، أمــا مــن انلاحيــة الفنيــة فهنــاك آراء خمتلفــة مــن انلقــاد 
حوهلــا، ويمكــن االطــالع ىلع نوفيــال األديــب املــري ســيد الوكيــل، ٢011، ادلار العربية 

للعلــوم نــارشون، بــريوت، والــي صــدرت بعنــوان: شــارع بســادة.
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ــدي. ــذا اتلح ــرتح هل ــيتضح املق س
· املــدارس خمتلفــة يف منهجيــة 	 اللغــة واملحتــوى:  بــني 

تدريــس األدب، فهنــاك مــن يقدمونــه كمــادة يغلــب فيهــا املحتــوى 
ــن  ــاك م ــوى، وهن ــة ىلع املحت ــون اللغ ــرون يغلّب ــة، وآخ ىلع اللغ
يــوازن بينهمــا؛ بــني املحتــوى املعــريف واثلقــايف، والعمــل ىلع اللغــة 
ــر  ــة وعن ــدم اللغ ــاالت تُق ــذه احل ــد. ويف لك ه ــردات وقواع مف
اثلقافــة كوجهــني لعملــة واحــدة، وتؤَســس املــادة ىلع منهــج يســهم 

ــالب. ــة للط ــاءة اللغوي ــع الكف يف رف
وإن كنــا مــن مدرســة تغلــب اللغــة ىلع املحتــوى يف اتلدريــس، 
ــة  ــرًيا يف عمــل موازن ــذل جمهــوًدا كب ــا نقــدر جــًدا مــن يب وإن كن
بــني اللغــة واملحتــوى، وإن كنــا نســتمتع كثــرًيا بالعمــل يف صفــوف 
ــة  ــة قادم ــوى ىلع أســاس أن اللغ ــب املحت ــج تســى إىل تغلي وبرام
قادمــة ال حمالــة، فإننــا يف اتلطويــر ينبــي أن نضــع يف عــني اعتبارنا 
أهــداف املــادة حســب رؤيــة الربنامــج وأهدافــه أيًضــا بمــا ال خيــل 
باتلواصليــة ومعايــري الكفــاءة، وال شــك كمــا ذكرنــا أن األهــداف 

شــديدة االرتبــاط باملســتوى.
ــرشوط  ــد ب ــري مقي ــار، غ ــة االختي ــاًك لرفاهي ــت مال ــا إذا كن أم
برنامــج معــني، فــإين ســأقدم مــادة األدب يف ثــوب أغلبه مــن القصة 
القصــرية مــع كثــري مــن القصائــد الشــعرية املعــارصة، أقدمــه إىل 
املســتوى املتقــدم العــايل بهــدف حتقيــق املســتوى املتفــوق، موازنــا 
بــني اللغــة واملحتــوى. وجبانــب القصــص الكثــرية وبعــض األشــعار 
املعــارصة أقــدم جمموعــة مــن الروايــات الــي خيتــار الطــالب منهــا 
ــل ادلرايس،  ــالل الفص ــا خ ــرث يقرؤونه ــني ىلع األك ــة أو اثنت رواي
وتتــم متابعــة الروايــة وحتليلهــا يف الســااعت املكتبيــة أو مناقشــتها 

يف الصــف حســب مــا يتفــق عليــه يف الســليباس.
· الســتماع: تظــل مهــارة االســتماع يف أي مســتوى اغيــة يف 	

ــا،  ــا دلى طالبن ــي إىل تطويره ــتمر يف الس ــد أن نس ــة، وال ب األهمي
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ولكــن األدب فــن مقــروء، وعليــه ال يمكننــا تقديــم أدبــا أصليــا 
مســمواع. وإذا قدمنــا فيلًمــا فــذاك بالطبــع نــوع فــي آخــر، وكذلــك 
لــو قدمنــا نصوصــا مســموعة بلعــض القضايــا األدبيــة فإننا ســنتجه 

ناحيــة تاريــخ األدب أو إىل انلقــد.
 ولكــن ال ســبيل برأينــا إال حمــاوالت تقديــم نصــوص 
ــم  ــص األديب اذلي ت ــاط انل ــة بنق ــا صل ــج هل ــن برام ــتماع م االس
تدريســه، ومرجعــات للكتــب األدبيــة وأفــالم مأخــوذة مــن األدب 
ــف  ــوم بتوظي ــة ونق ــوص األدبي ــواعت انلص ــة بموض أو ذات عالق
ــة إن  ــة املرجــوة. ويف احلقيقي ــف اللغوي ــا يدعــم الوظائ ــو بم الفيدي
أي نــص اســتماع يف املســتوى املتقــدم هــو نــص ســيدعم تطويــر 
مهــارة االســتماع، ولكــن اتلحــدي جــاء مــن خصوصيــة األدب.

· ــة إذ 	 ــر اثلقاف ــرث بعن ــة أك ــذه انلقط ــق ه ــة: وتتعل اتليم
ــن  ــة م ــم جمموع ــط إىل تقدي ــدف فق ــوى ال يه ــم أي حمت إن تقدي
ــريم إىل  ــا ت ــوى وإنم ــذا املحت ــك ه ــدور يف فل ــي ت ــوص ال انلص
ــاب  ــم كت ــالب بأه ــف الط ــن تعري ــن م ــدر ممك ــرب ق ــق أك حتقي
هــذا احلقــل، وحتقيــق أكــرب كــم ممكــن مــن غمــر الطــالب يف 
ــا قــد  ثقافــة هــذا احلقــل. وهنــا يكمــن أن نقــول إن هنــاك حتدي
ــا  ــرى مصطنعــا، ولكــي مــا زلــت أراه حتديــا حقيقــا، فــإذا أردن يُ
ــة  ــإن قائم ــريب، ف ــن يف األدب الع ــرواد املؤثري ــماء ال ــم أس تقدي
ــاء،  ــن النس ــال م ــدر الرج ــال إىل جن ــرث مي ــتكون أك ــاء س األدب
ــني  ــن ح ــن اذلي ــاء املؤثري ــن األدب ــريا م ــددا كب ــاك ع ــا أن هن كم
نذكــر األدب العــريب املعــارص فــال بــد أن نذكرهــم، هــم مــن مــر. 
فيظهــر األمــر أمامنــا بهــذه الصــورة )كثــري مــن األدبــاء الرجــال، 

ــني(. ــن املري ــري م وكث
ــدات  ــة الوح ــم تيم ــذر يف تقدي ــوىخ احل ــن أن نت ــه يمك وعلي
ــدري والُقطــري اذلي  ــوع اجلن ــاك اتلن للطــالب حــى يكــون هن
ــدر  ــا ق ــة حبثن ــع عملي ــادة، وأن نوس ــيق للم ــرثاء احلقي ــق ال حيق
ــوع  ــذا اتلن ــاع ه ــمويلة التس ــرث ش ــة أك ــل اتليم ــاكن، وجنع اإلم

ــا. ــوب برأين املطل
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· ــتوى اذلي 	 ــة املس ــؤويلة ملقاة-لطبيع ــاك مس ــالب: هن الط
يُــدرّس فيــه األدب، وخلصوصيــة األدب-ىلع اعتــق الطــالب، 
ــني، إىل  ــرد متعلم ــن جم ــون م ــم يتحول ــم بأنه ــؤويلة وعيه ويه مس
ــد،  ــري اجلي ــم اتلحض ــف، وأن عليه ــيني يف الص ــاركني أساس مش
ــة  ــردات اخلاص ــم املف ــداد قوائ ــوف، وإع ــم للصف ــتعداد ادلائ واالس
بانلصــوص، ومراجعــة قواعدهــا، وابلحــث يف إشــاراتها اثلقافيــة إىل 
آخــره مــن إجــراءات أخــرى تشــري إيلهــا أنشــطة املــادة الــي بــني 
ــرية الطــالب يف لك صفــوف  يديهــم. ونشــجع أن يكــون هــذا وت

ــوى. املحت
ــوف األدب  ــص صف ــا خت ــا أنه ــالفة وجدن ــات الس إّن اتلحدي
ــا  ــة وإن كن ــطور القادم ــن الس ــريه، ولك ــن غ ــرث م ــريب أك الع
ــراءات  ــا إج ــا نراه ــوف األدب، فإنن ــوء صف ــا يف ض ــا أيض تناونلاه
أكــرث عموميــة لــل صفــوف املحتــوى، بــل أحيانــا تلصميــم املــواد 

ــل اعم: بش
عملية اختيار انلص وإجراءاتها:

 إن انلصــوص األصليــة كثــرية جــدا، وإذا كنــا ســنبي ىلع 
مــا أســلفنا مــن مقرتحــات لصميــم مــادة حمتــوى لــألدب العــريب 
تقديــم للطــالب األجانــب، فإننــا ســنحر ابلحــث األكــرب 
ــا  ــنختارها وفق ــي س ــة ال ــب اتليم ــرية. وحس ــص القص يف القص
ــوع  ــرث يف املوض ــرث وأك ــث أك ــينحر ابلح ــورس س ــداف الك أله
اخلــاص بهــذه اتليمــة. ولكــن يف نهايــة املطــاف ســيلى املطــورون 

ــارات. ــن االختي ــل م ــس بالقلي ــم لي ــام ك ــهم أم أنفس
إن عمليــة اختيــار انلــص، فضــال عــن أنهــا حتتــاج إىل أســاتذة 
ــاج  ــا حتت ــون، فإنه ــراؤون مثقف ــاتذة ق ــس، وأس ــاع يف اتلدري ذي ب
إىل ويع بعنــر مهــم جــدا يف عمليــة االختيــار وترجيــح نــص ىلع 
آخــر، وهــو )غــى انلــص(، أي ثــراء انلــص بمكونــات اللغــة مــن 
 .)Brandl 2008, p.12& Nation 2010, p.71) ــة ــد، وثقاف ــردات، وقواع مف
ــة  ــة واثلقافي ــة اللغوي ــم ىلع األدل ــن أيديه ــع املطوري ــر وض فجدي
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امللحــة واملناســبة ملســتوى الطــالب الــي جتعــل مــن هــذا انلــص 
ــه نصــا واضحــا  ــة إىل مدخــالت الطــالب فضــال عــن كون إضاف
مفهومــا؛ وهنــا يتدخــل بقــوة مــا يســى بـــ »قابليــة الفهــم +1«، أو 
مســتوى الطــالب احلــايل +١ )Krashen 2009, p.20( أي قــدرة الطالب 
ــه  ــت نفس ــه يف الوق ــه، ولكن ــص وفهم ــذا انل ــع ه ــل م ىلع اتلعام
خيلــق هلــم بعــض اتلحديــات اجلديــدة يف عنــارص اللغــة الــي تطّور 
هــذه العنــارص دليهــم عندمــا يتغلبــون عليهــا بادلراســة واملمارســة 

ثــم االكتســاب.
بني تصميم ادلرس والعملية اتلدريسية:

ــه الطــالب مــن  ــوى يتحــول في ــم ىلع املحت ــس القائ إن اتلدري
متعلمــني إىل مشــاركني، وعليــه، فــإن الطــالب جيب أن يستشــعروا 
املســؤويلة امللقــاة ىلع اعتقهــم، وينبــي أن يكــون هــذا واضحــا يف 
الســليباس، وأن يناقشــه األســاتذة بدقــة مــع الطــالب مــن ايلــوم 
ــراءة انلــص  ــط ق ــالب فق ــون ىلع الط ــن يك ــه ل ــك ألن األول. ذل
ــة  ــردات اخلاص ــم املف ــاء قوائ ــل إنش ــف، ب ــيء إىل الص ــل امل قب
بــكل نــص، وكذلــك ابلحــث يف قواعــده إن تطلّــب األمــر ذلــك.
إن عمليــة الوصــل بالطــالب مــن املســتوى املتقــدم األوســط أو 
األىلع إىل املتفــوق ال تعتمــد فقــط ىلع املــواد واألســاتذة، بــل تعتمــد 
ــن داريس  ــل م ــن يص ــدا م ــون ج ــالب، فقليل ــخصية الط ىلع ش
ــوال  ــاك حت ــك ألن هن ــتوى، ذل ــذا املس ــة إىل ه ــة ثاني ــة لكغ العربي
حيــدث يف مصــادر الطــالب يف امتــالك عنــارص اللغــة وخصوصــا 
)املفــردات( وأحيانــا )القواعــد(. ذلــك ألن الطــالب يف هــذا 
املســتوى اغبلــا مــا يكونــون قــد غطــوا لك القواعــد األساســية يف 
اللغــة، لكــن دائمــا هنــاك مفــردات أكــرث ختصصــا، وقواعــد أكــرث 
ــم  ــهم وتصمي ــاد ىلع أنفس ــدء يف االعتم ــالب ابل ــدا، وىلع الط تعقي
قواميســهم اللغويــة اخلاصــة بهــم واســرتجاع القواعــد مــرة أخــرى 
ــب  ــة إن تطل ــااعت املكتبي ــاتذة يف الس ــع األس ــا م ــع فيه واتلوس

األمــر ذلــك. 
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هــذا ال يعــي أن الصــف ســيكون خايلــا مــن تفعيــل املفــردات 
والقواعــد واثلقافــة، إطالقــا، بــل ســتكون الصــف تفعيال هلــذا لكه 
بأنشــطة تواصليــة، ولكــن ســيكون مصــدر ابلحــث يف مكونــات 
ــيحاول  ــف س ــالب )Al-Batal 2006, p.335(. ويف الص ــم الط ــة ه اللغ

األســاتذة اســتثمار ذلــك. 
ــادة األســاتذة ىلع اســتثمار  ــه فينبــي أن تســاعد امل ــاء علي وبن
ــراءة  ــرتاتيجيات الق ــرايع إس ــا، وأن ت ــه يف هيلكته ــك وحتقيق ذل

 .)Brown 2001, p.313( ــا ــة يف بنيته ــرااعة دقيق م
ــراءة  ــالب ىلع ق ــّث الط ــدة حب ــدأ الوح ــال: تب ــبيل املث ــى س فع
انلــص القــراءة األوىل للفهــم العــام )رؤيــة الغابــة كل(، واختيار ١٠ 
مفــردات جديــدة مثلـّـت إعجابــا أو حتديــا هلــم، مــع حتديد ســياقها 
يف القصــة، وكتابتهــا يف ســياق جديــد، واالســتعداد ملناقشــة ذلــك يف 
الصــف، ثــم يقــوم لك طالب/ـــة بإرســال املفــردات الــي اختاروهــا 
تلصحيحهــا بالشــل اتلواصــيل، وبعــد اتلصحيــح يضعهــا الطــالب 
ــرتك  ــع مش ــات، أو ىلع أي موق ــم املناقش ــاس ))١(*( يف قس ىلع اكنف
بــني لك الطــالب واألســاتذة حــى يتــاح لآلخريــن مــن زمالئهــم 
دراســتها واإلفــادة منهــا. وكذلــك تكــون القــراءة األوىل للتعــرف 
ىلع الشــخصيات، والــراوي، والزمــان، واملــاكن، واألحــداث بشــل 

اعم، وتدويــن لك هــذه املالحــظ ملناقشــتها يف الصــف أيًضــا.
ــام  ــم الع ــراءة األوىل للفه ــدة أّن الق ــم الوح ــرايع بتصمي ــم ي ث
الــي تمــت يف ابليــت، يتــم مناقشــة نتاجهــا يف الصــف اذلي يركــز 
ــة  ــوات الفهمي ــال الفج ــيعه، وإكم ــالب وتوس ــه الط ــا فهم ىلع م
واثلغــرات املعرفيــة للطــالب عــن طريــق زمالئهــم يف الصــف مــن 
ــا،  ــي اختاروه ــردات ال ــة املف ــواعت ملناقش ــل يف جمم ــالل العم خ
ــع  ــل م ــات باتلواص ــض اجلامع ــوم بع ــدارس، تق ــات وامل ــاص باجلامع ــع خ ــو موق )١(  ه
ــاكن  ــري م ــدا، كتوف ــرية ج ــا كث ــم مزاي ــر هل ــع اذلي يوف ــذا املوق ــالل ه ــن خ ــا م طالبه
خــاص الطــالع الطــالب فقــط ىلع درجاتهــم بشــل يــويم، وتوفــري صفحــات إلكرتونيــة 
للنــرش واتلعليــق مــن طــالب الصــف الواحــد وهــذه الصفحــات خاصــة فقــط باجلامعــة 

ــك. لالطــالع:  ــا إال الطــالب واألســاتذة املســموح هلــم بذل وال يمكــن أن يتصفحه
 edu.utexas.canvas//:https
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ــراوي والزمــان واملــاكن واألحــداث  ــم ملناقشــة الشــخصيات، وال ث
ــواعت  ــني املجم ــاتذة ب ــدور األس ــذا ي ــاء لك ه ــل اعم. وأثن بش

ــاش. ــد لك نق ــاك بع ــاء الفيدب ــات، وإعط ــيع انلقاش تلوس
بعــد االنتهــاء مــن مناقشــة القــراءة األوىل يف الصــف، يكــون 
الصــف بقيــادة األســاتذة قــد خلــق جمموعــة جديــدة مــن األســئلة 
ــالب  ــرت دلى الط ــد ظه ــق ق ــات أعم ــل، وحتدي ــن اتلفاصي ع
تســتفزهم للخــوض يف القــراءة اثلانيــة بابليــت، مــع أســئلة القــراءة 
اثلانيــة الــي تتعمــق يف اتلفاصيــل بصياغــة وظيفيــة، وىلع الطــالب 
االســتعداد للصــف بتحضــري إجابــات هلــذه األســئلة. ثــم يكــون 
ــا ىلع  ــة( قائم ــجار الغاب ــة أش ــة )رؤي ــراءة اثلاني ــن الق ــف ع الص
ــات  ــل واإلجاب ــن اتلفاصي ــواعت ع ــة يف جمم ــات اتلواصلي انلقاش

عــن األســئلة الوظيفيــة الــي تــم إعدادهــا. 
ــم  ــتثمار فه ــو اس ــة وه ــة يف األهمي ــأيت دور اغي ــك ي ــد ذل وبع
ــه، أي  ــن تفاصلي ــري م ــم لكث ــل اعم، وفهمه ــص بش ــالب للن الط
اخلــوض فيمــا هــو أعمــق، وســرب أغــوار )الكيفيــات(؛ أي االنتقــال 
مــن الســطور إىل مــا ورائهــا، واالنتقــال مــن )مــاذا قــال انلــص؟( 
ــو اذلي  ــع ه ــاء الرائ ــذا الفض ــذا؟(، وه ــص ه ــال انل ــف ق إىل )كي
يســهم بشــل كبــري يف تكــّون شــخصية الطــالب الفكريــة عــن 
طريــق حتليلهــم بلــي انلــص، وعنــارصه، والكشــف عــن إشــارته 
اثلقافيــة، وكيفيــة توظيــف انلــص هلــا، ومــدى جناحــه مــن عدمــه 
ــني  ــب مع ــة أو تركي ــدة لغوي ــث يف قاع ــف، وابلح ــذا اتلوظي يف ه
ــك  ــذا، وكذل ــه يف ه ــدى جناح ــا م ــص، وم ــتخدمه انل ــف اس وكي
ــط دون أخــرى،  ــار انلــص ملفــردة دون أخــرى، وللكمــات رب اختي
وألســلوب دون آخــر، وهــذا مــا يســى بالقــراءة ادلقيقــة أو اثلاثلــة.
ــراءة، ويه  ــد الق ــا بع ــطة م ــا إىل أنش ــد وصلن ــون ق ــا نك وهن
األنشــطة الــي نعمــل فيهــا ىلع اســتثمار قــراءة هــذا انلــص 
ــا،  ــا وثقافي ــة الــي مثلــت إضافــة للطــالب لغوي ــه اللغوي بمكونات
ــص، أو  ــوع انل ــول موض ــال ح ــرة مث ــاط مناظ ــاك نش ــون هن فيك
ــس  ــتماع يم ــص اس ــم أو ن ــاهدة فيل ــفهية، أو مش ــات ش تقديم
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املوضــوع نفســه وعقــد مقارنــات بينــه وبــني انلــص األديب، أو إىل 
ــص  ــه بن ــة وربط ــاط الكتاب ــل نش ــن يظ ــذا. لك ــن لك ه ــره م آخ

ــراءة.  ــد الق ــا بع ــطة م ــل ألنش ــتثمار هائ ــط اس ــراءة حم الق
ــة  ــارص اللغوي ــارات والعن ــل امله ــدأ تداخ ــق مب ــذا يتحق وبه

ــح. ــل واض بش
عملية وضع األسئلة:

ــا  ــب فيه ــطة جي ــن وأنش ــن تماري ــئلة م ــع األس ــة وض  إن عملي
ــا  ــم م ــن أه ــدة )Graves 2000, p.152(، ولك ــل عدي ــرااعة عوام م

ــو: ــارة إىل ه ــود اإلش ن
ــيق، أو أي 	  ــأ منط ــن أي خط ــوه م ــؤال: أي خل ــوح الس وض

ــالب. ــبة للط ــايت بالنس ــوض معلوم غم
تسلســله لغويــا: أي أن يفهمــه الطــالب لغويــا، وأال حيتــوي 	 

ــدف  ــة، ألن اهل ــد أو اثلقاف ــردات أو القواع ــد يف املف ىلع أي تعقي
ــة  ــات لغوي ــم مكّون ــس تقدي ــيف ولي ــؤال وظي ــرح س ــو ط اآلن ه

ــالب. ــدة للط جدي
وظيفيــة الســؤال، ووضــوح الوظيفــة: أي أن يكون الســؤال 	 

بعيــدا عــن )هــل(، وأن تكــون الوظيفة مناســبة للمســتوى اهلدف، 
وواضحــة بفعــل أمــر، بــدون لــف أو تمويــه، أي أن جيــد الطــالب 
مثــل هــذه األفعــال واألســماء واضحــة )قارنوا، ناقشــوا، مــا رأيكم 
ــل  ــرث قب ــة أو أك ــم جبمل ــل اتلقدي ــرتاض أّن ....، ....( ويفض يف..، باف
الســؤال مــع أســئلة املســتوى املتفــوق، وابلعــد يف االفــرتاض عــن 
ــع  ــن أن يض ــد ع ــا نبتع ــاكن ....، دعون ــم م ــو كنت ــون ل ــاذا تفعل م
الطــالب أنفســهم حمــل آخريــن يف األســئلة االفرتاضيــة. وبالفعــل 
ــفيهة يف  ــئلة الش ــة األس ــة صياغ ــري بعملي ــد كب ــبه إىل ح ــذا أش ه

.)Swender 2012, p.33( OPI ــالت مقاب
جعــل الطــالب مركــز الصــف: أي أن تشــجع األســئلة 	 

ــن  ــدة ع ــون بعي ــكالم وتك ــاج ال ــل واإلنت ــالب ىلع اتلفاع الط
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 .)Clementi 2013, p.41( جّر األساتذة إىل الرشح واخلطابية
ــة: خاتم

يظــل الســؤال عــن شــح املصــادر واملراجــع العلميــة، وخصوصــا 
العربيــة، يف تصميــم مناهــج العربيــة لكغــة ثانيــة وال ســيما مناهــج 
ــال  ــؤال ُمِط ــل س ــريب، يظ ــة األدب الع ــوى وخباص ــوف املحت صف
ــدة  ــاك ع ــع هن ــة، وبالطب ــات اتلطبيقي ــني يف اللغوي ىلع لك ابلاحث
حمــاوالت يف هــذه الســبيل )طعيمــة، ١٩٨٢( لكنهــا ال تــزال قليلــة 
كّميــا، خصوصــا بعــد تبلــور بعــض املناهــج واملعايــري الــي اكنــت 
قديمــا جمــرد مالحــظ وتلميحــات، وظهــوِر مســارات تكنولوجيــة 
وأكاديميــة جديــدة، فمــا زال املجــال متعطشــا ملزيــد مــن ابلحــوث، 
ولعــل مــا قدمنــا مــن جهــد متواضــع خمتَر يكــون بلنــة يف رصح 

ابلحــوث الســابقة والقادمــة.
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تدريس الثقافة عن بعد: احلصيلة والتحديات

إدريس الشرقاوي)1)
The College of William and Mary Williamsburg, USA

drisscherkaoui1@gmail.com

تمهيد:	 

ــا  ــة ودوره ــم اثلقاف ــة فه ــدرك أهمي ــا ي ــدء، لكن ــادئ ذي ب         ب
ــة  ــدرك أهمي ــا ن ــن هن ــات، وم ــني املجتمع ــل ب ــق اتلواص يف حتقي
ــات  ــم جمتمع ــا لفه ــا مفتاح ــس باعتباره ــا يف اتلدري ــزي عليه الرتك
ــالك لســانية  ــدون ثقافــة يه جمــرد هي اللغــة اهلــدف؛ ألن اللغــة ب
ــى  ــح املع ــا يمن ــة يه م ــب‹‹، واثلقاف ــردات وتراكي ــارات ومف ›‹عب
لــل هــذه اهليــالك اللســانية، ويه الــواعء احلامــل للمفاهيــم، ذللــك 
أكــد عليهــا املجلــس العالــيم تلعلــم اللغــات األجنبية )اكتفــل()٢( 
حــني ســطر أهــداف تعلــم اللغــات األجنبيــة يف مخــس نقــاط يه: 
ــات –  ــة )منتج ــيم(، واثلقاف ــريي – تقدي ــخي – تفس اتلواصل)ش
ــة  ــني معرف ــة ب ــق الصل ــط أي حتقي ــدات(، والرب ــات – معتق ممارس
الطالــب واللغــة الــي يتعلمهــا، واملقارنــة أي مــا يقــوم بــه الطالــب 
مــن مقارنــات بــني لغتــه واللغــة اهلــدف، وبــني ثقافتــه الشــخصية 
واثلقافــة املتعلمــة، ثــم املجتمــع؛ ألن الطالــب حباجــة إىل اتلفاعــل 
ــن  ــل ل ــك اتلفاع ــدون ذل ــدف، وب ــة اهل ــات اللغ ــل جمتمع داخ

ــة واثلقافيــة. ــه اللغوي يســتطيع تطويــر كفاءت

(1) Dr. Driss Cherkaoui was awarded a PhD from the Sorbonne in 
Paris in Classical Arabic Literature in 1997. He taught in American 
universities beginning in 1993 and joined the College of William and 
Mary in 1996.
(2) ACTFL, for details see: https://www.actfl.org/resources/world-
readiness-standards-learning-languages/standards-summary
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ــا ليــس اخلــوض بتفصيــل يف املفاهيــم واملصطلحــات  ــا هن  وهدفن
حــول اللغــة واثلقافــة، حســبنا اإلشــارة إىل هــذا اتلعريــف اجلامــع 
اذلي يعــرف اثلقافــة بأنهــا: »أنمــاط متاكملــة مــن الســلوك البرشي 
الــي تتضمــن األفــاكر واالتصــاالت، واللغــات واملمارســات، 
واملجامــالت،  واتلقايلــد،  والعــادات  والقيــم  واملعتقــدات 
والطقــوس، واألدوار اتلفاعليــة والعالقــات، والســلوكيات املتوقعــة 
مــن املجمــواعت العرقيــة أو ادلينيــة أو االجتماعيــة، والقــدرة ىلع 

ــة.«)١(  ــال القادم ــبق لألجي ــا س ــل م نق

وقــد اكنــت لك هــذه املعرفــة – دائمــا – املنطلــق األســاس تلدريــس 
ــم  ــن فه ــاب م ــني الط ــك تلمك ــم«)٢(، وذل ــز اعل ــة يف »مرك اثلقاف
الســياق اثلقــايف أوال، مــن خــالل تعريضهــم للمنتجــات اثلقافيــة، 
وإرشاكهــم يف اتلفاعــالت اثلقافيــة حوهلــا، وفهــم املمارســات 
ــم  ــن ث ــك، وم ــادات وراء لك ذل ــة أو االعتق ــة هلــا واخللفي املصاحب
تعلــم كيفيــة اتلــرف يف املواقــف اثلقافيــة املختلفــة باســتخدام 
ــال يف  ــبيل املث ــف، ىلع س ــل موق ــة ل ــة املالئم ــارات اللغوي العب
املناســبات واألعيــاد، كيــف نهنــأ شــخصا أو نعزيــه؟ أو يف مواقــف 
يوميــة كتبــادل اتلحيــات وطــرق تبادهلــا حســب الســياق، واعدات 
األلك أيضــا يف لك ســياقاتها، وكــذا اتلعامــل مــع انلــاس بمختلــف 

ــم. أعماره

 هنــا يــأيت دور األســتاذ وأهميتــه يف أخــذ وتعريــف الطالــب 
باثلقافــة، ال أن يكتــيف بمجــرد تدريس العبــارات واملفــردات، ألن 
إتقــان لكيهمــا ســيؤدي بصــورة كبــرية إىل إجنــاح عمليــة اتلعلــم، 

ــم اتلواصــل واتلفاعــل مــع متحــديث اللغــة.  ومــن ث

ويف ظــل الظــروف العامليــة احلايلــة حيــث أصبــح اتلدريــس عــن 

)١( استراتيجيات تعلم الثقافة العربية وتعليمها في برامج الدراسات الخارجية، خالد أبو 
عمشة، دار نون للنشر، ألمانيا2017 .

)٢(مركز اعلم هو مركز دلراسة اللغة واثلقافة العربية لغري انلاطقني بلغة الضاد، يتواجد 
 www.aalimorocco.comبمدينة مكناس املغرب
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ــس عــن  ــق للتدري ــري طرائ ــالزم توف بعــد مفروضــا، صــار مــن ال
ــا  ــة، وهــو م ــس اثلقاف ــا املتاحــة تلدري بعــد، وتســخري اتلكنولوجي
اضطلــع بــه مركــز اعلــم خــالل األشــهر املاضيــة، وهنــا ســنتناول 
جتربــة املركــز يف هــذا الســياق، وكيــف اســتطاع أن يقــدم عــن بعد 
حصصــا ثقافيــة حيــة للطــالب؟ ومــا يه األنشــطة الــي توصــل بها 
إلجنــاح هــذه اتلجربــة؟ وكيــف ســاعدت هــذه اتلجربــة الطــالب 
يف اتلعلــم وتطويــر كفاءاتهــم اللغويــة واثلقافيــة معــا؟ كما ســنقف 
ــك – يف  ــاتذة – وال ش ــه األس ــي تواج ــات ال ــض اتلحدي ــد بع عن

هــذا ابلــاب.

املنطلقات واألهداف:	 

       انســجاما مــع فلســفة اتلدريــس اتلواصــيل اكن املنطلــق 
ــة  ــاءة اللغوي ــتويات الكف ــر مس ــدم تطوي ــداف خت ــق أه ــو حتقي ه
ــا  ــف عليه ــي يق ــة ال ــف األرضي ــة تكيي ــالب، وحماول دلى الط
ــع  ــاىش م ــجم ويتم ــايف ينس ــوى ثق ــم حمت ــا؛ تلقدي ــالب لغوي الط
ــل: ــن قبي ــئلة م ــرح إشــاكالت وأس ــا ط ــو م ــذه املســتويات، وه ه

كيــف ســيتم تقســيم الطــالب؟ وىلع أي أســاس يمكــن أن يوزعوا 
يف جممــواعت منســجمة قــادرة ىلع اتلفاعــل فيمــا بينها؟ 

اســتقر توزيــع الطــالب يف انلهايــة ىلع اثنــي عــرشة جمموعــة، ويف 
ــتاذين  ــص أس ــم ختصي ــالب، وت ــة ط ــة إىل مخس ــة أربع لك جمموع
ــل جمموعــة،  ــة ل ــة والعربي ومرشــد متخصــص يف اللغــة اإلجنلزيي
ــال يف  ــث رويع مث ــة، حي ــاءة اللغوي ــتويات الكف ــرااعة مس ــع م م
املســتويات املبتدئــة االعتمــاد ىلع أســتاذ متخصــص يف اللغــة 
اإلجنلزييــة، ومرشــد ســيايح أحيانــا للحاجــة إيلــه يف تقديــم بعــض 
ــتويات  ــا املس ــة، أم ــن اتلارخيي ــارة لألماك ــاء الزي ــات أثن املعلوم
ــني يف  ــاتذة املتخصص ــة لألس ــديت املهم ــة فأس ــطة واملتقدم املتوس

ــة. ــة العربي ــة واثلقاف اللغ
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ــواعت  ــالب إىل جمم ــع الط ــة إىل أن توزي ــارة بداي ــن اإلش ــد م الب
ــال  ــح املج ــه فس ــل؛ ألن ــرث ىلع اتلواص ــاعدهم أك ــد س ــرية ق صغ
ــذا  ــة، وك ــادة واألنشــطة اثلقافي لطــرح األســئلة واتلفاعــل مــع امل
األنشــطة الــي طلــب منهــم القيــام بهــا، وتلديلــل بعــض العقبــات 
أمامهــم، عمــد الطاقــم امللكــف قبــل لك نشــاط ىلع حتضــري قائمــة 
ــة  ــا مرتمج ــم تقديمه ــايف، وت ــاط ثق ــل نش ــية ل ــردات األساس املف
حــى يســهل االســتفادة منهــا أثنــاء املتابعــة واملشــاركة يف النشــاط، 
كمــا تــم االعتمــاد ىلع الرشيــك اللغــوي اذلي لعــب دورا مهمــا يف 
مســاعدة الطــالب وحتقيــق اتلفاعــل واتلواصــل أكــرث، هــذا وقــد 
تــم االســتفادة يف هــذه العمليــة مــن اتلجــارب الســابقة فيمــا يتعلق 
ــك  ــز، وذل ــالب املرك ــدم لط ــت تق ــي اكن ــة ال ــطة اثلقافي باألنش
ــطة،  ــذه األنش ــرون ه ــوا يدي ــن اكن ــاتذة اذلي ــع األس ــيق م باتلنس
ــة الــي اكنــت حتظــى  ــة لألنشــطة اثلقافي حيــث أعطيــت األولوي
باهتمــام الطــالب أكــرث لك ســنة، وذلــك باالعتمــاد ىلع اتلقييمــات 
واتلصنيفــات الــي اكن يعطيهــا الطــالب لألنشــطة اثلقافيــة 
حســب أهميتهــا بالنســبة هلــم، وبنــاًء عليــه تــم اختيــار جمموعــة 

ــم إعــداد لك وســائل انلجــاح هلــا. ــة وت مــن األنشــطة اثلقافي

ــت  ــت وحظي ــي قدم ــطة ال ــم األنش ــيل يف أه ــا ي ــنخوض فيم  وس
ــالب.  ــرف الط ــن ط ــن م ــل كبريي ــام وتفاع باهتم

الطبــخ املغــريب: لقــد ســى الطــالب دائمــا إىل معرفــة تفاعل . ١
املطبخ املغريب مــع العالــم اخلــاريج منــذ قــرون، حــى غــدا 
ىلع مــا نعرفــه عليــه ايلــوم، مطبًخــا ذائــَع الصيت يمــزج بني 
عنــارص الطبــخ األمازيــي والعــريب واألندلــي املوريســيك، 
ــض  ــط بع ــض املتوس ــر األبي ــة ابلح ــن ثقاف ــتلهم م ــا اس كم
مكوناتــه، باإلضافــة إىل الروافــد اإلفريقيــة الــي أثــرت فيــه 
ــي يف  ــرشيق املن ــداد ال ــا االمت ــىف طبع ــا ال خي ــك، كم كذل
الوصفــات املغربيــة الــي مازالــت حتتفــظ بســماتها املمــزية، 
اكلطبــخ بالفواكــه مــع اللحــوم مثــال »الســفرجل مــع اللحم« 
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»املشــمش مــع ادلجــاج«، وقــد كتــب العديــد مــن الطهــاة 
وخــرباء املطابــخ العامليــة عــن املطبــخ املغــريب كمــا عــددوا 
ــادة غنيــة  مناقبــه وممزياتــه الفريــدة، ولك هــذا شــل م
ــة حــول األلك  للنقاشــات مــع الطــالب يف األنشــطة اثلقافي

والطبــخ وروافدهمــا يف احلضــارة املغربيــة. 

هكــذا فســح النشــاط حــول الطبــخ املغــريب جمــاال للتعلــم 
ــرد  ــد جم ــف عن ــم يق ــث ل ــالب، حي ــام الط ــل أم واتلفاع
ــل تعداهــا  ــخ املغــريب وحتضريهــا ب اتلعــرض لوصفــات الطب

ــا. ــا وأهميته ــول تارخيه ــة ح إىل املناقش

ــون . ٢ ــاط يف ك ــذا النش ــة ه ــن أهمي ــريب : تكم ــاس املغ اللب
ــاة  ــن احلي ــزأ م ــزء ال يتج ــدي ج ــريب اتلقلي ــاس املغ اللب
ايلوميــة املغربيــة، فقــد حافــظ املغاربــة ومازالــوا حيافظــون 
ىلع هــذا اللبــاس اذلي يشــل جــزءا أساســيا مــن تارخيهــم 
وحياتهــم اآلنيــة، إذ ال ختلــو مناســبة دينيــة أو احتفــال 
كيفمــا اكن نوعــه، أو حــى بعــض أيــام األســبوع، مثــل: يــوم 
ــة، أو  ــة )األمازيغي ــة املتنوع ــة اتلقليدي ــن األلبس ــة م اجلمع
ــريب  ــزي املغ ــتلهم ال ــد اس ــية(، فق ــة، أو األندلس الصحراوي
تنوعــه هــذا مــن اثلقافــات الــي اعشــت ومازالــت تعيــش 
ــع  ــك جنــد الطاب يف املغــرب يف حقــب وعصــور خمتلفــة، ذلل
ــاليم،  ــريب اإلس ــع الع ــب الطاب ــي إىل جان ــايف األمازي اثلق
والصحــراوي اإلفريــيق، وحــى األندلــي ايلهــودي وغريهــا. 
ــوروث  ــذا امل ــالب به ــف الط ــة إىل تعري ــأيت احلاج ــا ت وهن
اثلقــايف، ودفعهــم إىل فهــم أهميــة هــذا اللبــاس يف املجتمــع 
ــتغناء  ــن االس ــي ال يمك ــة ال ــم األلبس ــن أه ــريب، وم املغ

ــريب:  ــاس املغ ــاط اللب ــا يف نش عنه

اتلكشيطة:	 

وهــو بلــاس نســايئ تزتّيــن بــه املــرأة املغربيــة يف األعــراس 
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واالحتفــاالت، وخيــاط هــذا اللبــاس حبرفيــة وفنيــة اعيلــة، 
باســتخدام أثــواب فاخــرة ذات ألــوان متناســقة وتطريــزات دقيقــة 

ــة. ــا ومجايل ــيطة رونق ــي للتكش تعط

القفطان املغريب:	 

يعتــرب مــن أقــدم األلبســة اتلقليديــة يف املغــرب حيــث يعــود ظهوره 
إىل العــر املريــي حســب بعــض ابلاحثــني، وقــد اكن هل انتشــار يف 
األندلــس أيضــا، وجنــده حايلــا يف لك املــدن املغربيــة، وهــو عبــارة 
عــن جلبــاب بــدون غطــاء للــرأس، يتمــزي جبــودة اعيلــة يف األثواب 
املســتعملة لصنعــه، وبكــرثة ورونــق اتلطريــزات احلريريــة 
الــي يزيــن بهــا، مــا جيعلــه حيــر اغبلــا يف األعــراس واحلفــالت 
الفخمــة، وقــد اشــتهر الصنــاع اتلقليديــون املغاربــة بإبدااعتهــم يف 
خياطتــه وتطريــزه، وليــس هــذا فقــط فالقفطــان حيــر رمزيــا يف 
املوســيى أيضــا، جنــده مثــال عنــد الفنــان )ســايم املغــريب)١((، كمــا 
هــو يف احلاكيــات واملــرسح مثــل )قفطــان احلــب املرصــع باهلــوى(.

 واحلديــث عــن القفطــان يف النشــاط اثلقــايف يفســح املجــال أمــام 
الطــالب لفهــم هــذا العمــق اثلقــايف اآلين واتلاريــي للمغاربــة.

اجلالبة )اجللباب(: 	 
ــوان  ــارة عــن بلــاس طويــل مــع غطــاء للــرأس وبأل ويه عب
ــة  ــة قــد خيتلــف حســب الفصــول، فاجلالب ــون اجلالب خمتلفــة، ول
ــوط  ــني خط ــا ب ــا أو مزجي ــا فاحت ــون لونه ــا يك ــا م ــة اغبل الصيفي
ــد يف  ــتوية فيعتم ــة الش ــا اجلالب ــا، أم ــراء أو غريه ــاء وصف بيض
ــا  ــا م ــا اغبل ــربد، وألوانه ــة لل ــة مقاوم ــواب صوفي ــا ىلع أث حياكته

ــة.  ــون اغمق تك
ــا مــع  ويلبــس الرجــال اجلالبــة يف مناســبات خمتلفــة، أحيان

)١( سايم املغريب فنان ومغي فن امللحون وفن املالوف املغريب، مطرب من أصل يهودي ودل 
اعم ١٩٢٢ بمدينة آسيف باملغرب، وتويف يوم ٩ مارس اعم ٢٠٠٨ بمونرتيال بكندا، ومن أشهر 

أاغنيه يف بدايات القرن العرشين بعنوان »قفطانك حملول«.
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ــف  ــع اخل ــك م ــة، وكذل ــع العمام ــر أو م ــريب األمح ــوش املغ الطرب
اجلــدلي األصفــر املســى »ابللغــة«، وعــالوة ىلع كــون اجللبــاب زيا 
خاصــا بالعــرس بامتيــاز، إذ يرتديــه العريــس املغــريب خاصــة يللــة 
الزفــاف، إال أن اعمــة الرجــال يرتدونــه عنــد خروجهــم ألعماهلــم، 

أو للســوق، أو للصــالة، أو يــوم اجلمعــة مــن لك أســبوع.
ــة،  ــك جالب ــاب فــدلى النســاء كذل وكمــا دلى الرجــال جلب
والــي ختتلــف يف ألوانهــا وتصميماتهــا عــن جلبــاب الرجــال، ويه 
جــزء أســاس مــن بلــاس املــرأة، واألم املغربيــة، إىل جانــب »احلايك« 
وهــو غطــاء للــرأس وجــزء مــن الوجــه يف الوســط الشــعيب املغــريب، 
ــع  ــة يف املجتم ــة املعروف ــم اثلقافي ــمة والقي ــز إىل احلش ــث يرم حي

املغــريب.

الگندورة:	 

 يه بلــاس قصــري نــواع مــا وفضفــاض كذلــك، وذو أكمــام قصــرية، 
ــة دلى  ــوان زاهي ــة بأل ــام املشمس ــا يف األي ــدورة اغبل ــدى الگن ترت
النســاء ولــون واحــد اغبلــا دلى الرجــال، وهلــذا اللبــاس مســميات 

خمتلفــة حســب املنطقــة.

ابللغة:	 

ابللغــة يه انلعــل اتلقليــدي اجلــدلي اذلي يرافــق يف اغلــب األحيان 
بــايق املالبــس اتلقليديــة، ويســى باألمازيغيــة “ⴰⴷⵓⴽⵓ” ‘’أدوكو‹‹ 
يكــون اغبلــا أحــادي اللــون )أبيــض أو أصفــر أو أســود(، تصميمه 
متنــوع األشــاكل وتزيينــه بســيط جــدا، وهــو جزء أســايس مــن زي 
الرقــص يف كثــري مــن الرقصــات األمازيغيــة املعروفــة يف لك مناطــق 

املغــرب، مثــل: رقصة أحــواش وأحيــدوس وتاســكوين.

الرشبيل:	 
هــو انلعــل اتلقليــدي النســايئ املقابــل للبلغــة الرجايلــة، إال 
أنــه خيتلــف عنهــا يف األلــوان واتلطريــزات، حيــث يتمــزي بزخرفــة 
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ورونــق يلالئــم بــايق األلبســة النســائية.

ــم . ٣ ــرف ىلع أه ــاط إىل اتلع ــدف النش ــة: يه ــيى املغربي املوس
مراحــل وتاريــخ تطــور املوســيى العربيــة يف املغــرب، وبعــض 
ــم  ــرف ىلع أه ــرى، واتلع ــة األخ ــة املغربي ــاكل الغنائي األش
ــني،  ــم وامللحن ــعراء منه ــة، الش ــرب واملغارب ــيقيني الع املوس
الغنــاء  يف  الشــائعة  املوســيقية  املقامــات  ىلع  واتلعــرف 
املغــريب، وكيــف أثــرت وتأثــرت باملوســيى الغربيــة؟ ومــا يه 

ــة؟ ــن العومل ــا يف زم ــي حلقته ــريات ال اتلغي

أوال، إن املغــرب يزخــر بالعديــد مــن األنمــاط املوســيقية 	 
الرتاثيــة الــي تعتــرب كــزا فنيــا وثقافيــا ليــس هل مثيــل، 
وتتنــوع هــذه األنمــاط املوســيقية الرتاثية باملغــرب بتنوع 
تضاريســه اجلغرافيــة، فنجــد مثــال املوســيى األندلســية 
ــارة عــن أحلــان وأشــعار يتغــى  ــة( ويه عب )طــرب اآلل
ــا هــو  ــة وغريهــا، كم ــة املختلف ــا يف املناســبات ادليني به
ــن  ــون، وف ــرب امللح ــايط، وط ــرب الغرن ــع الط ــال م احل
ــك  ــد كذل ــاوة، و جن ــيى عيس ــماع، وموس ــح والس املدي
الفــن األمازيــي كتماوايــت وفــن الروايــس، وأحيــدوس، 
ــية،  ــة املراكش ــا ادلق ــد أيض ــكوين، وجن ــواش، وتاس وأح
ــعبية  ــيى الش ــاوة، واملوس ــيى كن ــة، وموس ــن العيط وف
ــا..  ــة وغريه ــة اجلبيلي ــراكدة والطقطوق ــن ال ــانية وف احلس
لكهــا أنمــاط تشــل فسيفســاء إبداعيــة ونتاجــا متأصــال 

ــداع املغــريب. لشــجرة اإلب

كمــا تشــل املوســيى ايلهوديــة أيضــا رمــزا مــن رمــوز الفــن 
ــريب  ــع املغ ــة يف املجتم ــارضة اغئب ــيى ح ــريب، ويه موس املغ
ايلــوم، ىلع عكــس مــا اكن مــن قبــل حيــث اشــتهر فنانــون 
وفنانــات يهــود، مثــل: )زهــرة الفاســية مــن مدينــة صفــرو 
ــن  ــريب م ــايم املغ ــاس، وس ــة ف ــن مدين ــول م ــم بوطب وحايي

ــم.(. ــيف وغريه ــة أس مدين
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 وفيمــا مــىض اشــرتك املســلمون وايلهــود يف الغنــاء الغرنــايط 
مثــال،  حيــث جنــح املطربــون ايلهــود يف تــرك بصمــة يف الغناء 
املغــريب، و كثــري منهــم اكنــوا جنومــا يف ســنوات األربعينــات 
واخلمســينات والســتينات مــن القــرن املــايض قبــل اهلجــرة 
خــارج املغــرب إىل إرسائيــل وغريهــا مــن ابلــدلان يف العالــم، 
ويف هــذا الســياق  يقــول ابلاحــث املغــريب يف املوســيى 
ــاء  ــو الغن ــودي ه ــاء ايله ــداوي«: الغن ــد احل ــة »حمم ايلهودي
ــزوا ىلع  ــم يرك ــود ل ــن ايله ــود، لك ــون يه ــاه مطرب اذلي غن
لــون موســييق واحــد، وإنمــا غنــوا لك أنــواع الغنــاء املغــريب، 
ــري،  ــاء الع ــعيب والغن ــاء الش ــية والغن ــيى األندلس اكملوس
ــن  ــا م ــد خليط ــي تعتم ــة ال ــيى الغرناطي ــة املوس وخاص
املوســيى العربيــة واملوســيى األندلســية، وكمــا يــدل اســمها 
فــي موســيى تنحــدر مــن مدينــة غرناطــة اإلســبانية، آخــر 
مدينــة اكنــت حتــت احلكــم اإلســاليم يف األندلــس، وظــل 
الغنــاء ايلهــودي مرتبطــا بهــذا انلــوع املوســييق؛ ألن الكثــري 
مــن ايلهــود واملســلمني تــم ترحيلهــم مــن األندلــس باجتــاه 
ــزيات  ــص ومم ــدث خصائ ــذا احل ــع ه ــا، وطب ــمال إفريقي ش
املوســيى الغرناطيــة الــي تتمــزي أاغنيهــا بنغــم حزيــن 

ــاب)١(. ــراق األرض واألحب ــكايئ ىلع ف وب

العــرس املغــريب: نســى مــن خــالل هــذا النشــاط إىل تقديــم . 4
ــه  ــكل مراحل ــي ب ــريب الغ ــرس املغ ــوس الع ــة طق ومناقش
ــزية،  ــددة واملم ــاتني املتع ــة إىل الفس ــن اخلطب ــة، م املختلف
ــيى  ــة واملوس ــاق املقدم ــاء، واألطب ــريب واحلن ــام املغ إىل احلم

ــك. ــٌص كذل ــة والرق املغربي

فالعــرس إحــدى العــادات القديمــة واملتنوعــة حســب 

https://ar.qantara.de/ ١( األحباب:املوسيى ايلهودية يف الساحة الفنية املغربية انظر(
content/lmwsyq-lyhwdy-fy-lsh-lfny-lmgrby-lmwsyq-lyhwdy-fy-lmgrblhn-

ltysh-wgny-lqdr-lhzyn
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املنطقــة، ويبتــدأ بيــوم احلمــام حيــث تذهــب فيــه العــروس 
رفقــة صديقاتهــا واعئلتهــا إىل احلّمــام اتلقليــدي، يليــه 
يــوم احلنــاء اذلي ختتلــف طقوســه بــني العــروس والعريــس 
ــزل  ــه يف م ــل ب ــروس حتتف ــك، فالع ــة كذل ــب املنطق حس
ــار  ــاء يف انتظ ــا باحلن ــا ويديه ــني قدميه ــوم بزتي ــا، وتق أهله

ــه. ــع أهل ــس م ــدوم العري ق

أّمــا العريــس فيقــوم يف هــذا ايلوم حبفــل صغــري مــن أجــل 
احلالقــة، ويرســل موكبــا ترافقــه اعئلتــه واجلــريان حنــو بيــت 
ــة«  ــب »الْهدي ــذا املوك ــى ه ــا، ويس ــم اهلداي ــروس تلقدي الع
ــة حنــو  ــة جتــوب شــوارع املدين الــي تكــون ىلع مــن عرب

بيــت العــروس، وترافقهــا دائمــا موســيى خاصــة.

ويف »الليلــة الكبــرية« أي يللــة الزفــاف الي يســتمر اتلحضري 
ــل  ــا أه ــرية يقدمه ــة كب ــا مأدب ــام، تتخلله ــة أي ــا بضع هل
العريــس، وتكــون مصحوبــة باملوســيى والرقــص والرتحيب 
باحلضــور يف جــو بهيــج، خــالل هــذه الليلــة حيمل العروســان 
يف »العماريــة«، والعماريــة هــذه عبــارة عــن شــبه صنــدوق 
خشــيب مزيــن جتلــس فيــه العــروس أو العريــس باتلنــاوب، 
ثــم حيمــالن ىلع األكتــاف للرقــص بهمــا ىلع إيقــااعت 
شــعبية خاصــة، ولـــ »انلاّكفــة«)١( دور مهــم، يه ومســاعداتها 
ــروس،  ــني الع ــة بزتي ــات املتعلق ــن لك الرتتيب ــؤوالت ع املس

وحتضــري مالبســها كذلــك.  

وهنــاك يــوم أخــري يقــال هل يــوم »الصبــويح« وهــو ايلــوم اذلي 
يــيل حفــل الزفــاف وادلخلــة، تــأيت اعئلــة العــروس يف هــذا 
ايلــوم إىل مــزل العريــس حمّملــة باهلدايــا إىل العــروس، مــن 
أجــل االحتفــال بايلــوم األول للعروســني يف مــزل العريــس.

)١( تلعب انلاكفة دور املزينة واملرشفة ىلع العرس من حيث بلاس العروس وتزيينها باذلهب 
واملجوهرات
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ويف خضــم هــذا النشــاط عــن العــرس املغــريب اذلي جيســد 
ــالب يف  ــذ الط ــة، نأخ ــة املغربي ــن اثلقاف ــدة م ــا ع وجوه
جتليــات ثقافــة اللبــاس ومــا تبدعــه أيــادي الصنــاع 
اتلقليديــة  آالتهــا  بــكل  املوســيى  ويف  اتلقليديــن، 
ــن  ــك م ــري ذل ــوع إىل غ ــة األلك املتن ــة، ويف ثقاف والعري
الطقــوس واملمارســات اللغويــة املصاحبــة هلــا الــي التــزال 

ــة. ــة املغربي ــوة يف اثلقاف ــارضة بق ح

اإلســاليم؛ . ٥ الفــنَّ  تــدرس  أن  أردَت  »إذا  العــريب:  اخلــط 
فعليــك أن تتَِّجــَه مبــارشة إىل فــنِّ اخلــطِّ العــريب«)))، وتأكيــدا 
ىلع أهميــة هــذا اخلــط باعتبــاره جــزءا مــن اهلويــة اثلقافيــة 
الرتاثيــة وادلينيــة، يتــم اإلعــداد يف مركــز اعلــم هلذا النشــاط 
ــريب،  ــط الع ــن اخل ــرباء يف ف ــني وخ ــتداعء فنان ــا باس دائم
ــادئ  ــض املب ــم بع ــالب وتلقينه ــن للط ــذا الف ــم ه تلقدي
األويلــة للكتابــة باخلــط العــريب، وكــذا احلديــث معهــم عــن 

ــه. ــه وأهميت ــن وممزيات ــذا الف ــخ ه تاري

اتلــداوي باألعشــاب: كثــري مــن العائــالت املغربيــة مازالت . ٦
ــراض  ــض األم ــة بع ــاب يف معاجل ــداوي باألعش ــد اتل تعتم
البســيطة، فهــم يســتعملون الليمــون مثــال للحــى، والكمون 
آلالم ابلطــن، والزعــرت لالســرتخاء، واحلنــاء لألمــراض 
ــا  ــرب بغناه ــة للمغ ــق اجلنوبي ــرف املناط ــذا وتُع ــة، ه اجلدلي
ــل  ــي يقب ــة ال ــاب الطبيعي ــذه األعش ــن ه ــرية م ــواع كث بأن
انلــاس ىلع رشائهــا واتلــداوي بهــا، ويه تشــل جــزًءا هاما يف 
اثلقافــة الطبيــة للمغاربــة، وذللــك يســى املركــز إىل تســليط 
ــق  ــا للطــالب، عــن طري ــة وتقديمه الضــوء ىلع هــذه اثلقاف
أنشــطة وخرجــات لزيــارة اتلعاونيــات واألســواق وادلاككــني 
ــوع  ــذا املوض ــيما وأن ه ــات، الس ــذه املنتج ــع ه ــي تبي ال
ــك، إذ  ــة كذل ــاد وابليئ ــر ىلع االقتص ــب آخ ــح يف جان ينفت

)١(  ملحق »األنباء« الكويتية، عدد 5١٧ سنة ١٩٨٦
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ســى املغــرب إىل خلــق تعاونيــات فالحيــة يف مناطــق خمتلفة 
للحفــاظ ىلع اتلنــوع ابليولــويج، وتنميــة اجلانــب االقتصادي 
واالجتمــايع هلــذه املناطــق، وذلــك بــإرشاك مجيــع الفاعلــني 
يف القطــاع، مثــل: املديريــات اجلهويــة للفالحــة، واملديريــات 
ــة، واملعهــد الوطــي  ــة للفالحــة، واجلمــااعت املحلي اإلقليمي
ملوضــوع  املتعــددة  اجلوانــب  وهــذه  الــزرايع،  للبحــث 
ــا  ــايف، كم ــاط اثلق ــى للنش ــي غ ــاب يعط ــداوي باألعش اتل

ــه أمــام الطــالب. يوســع جمــال املناقشــة، واالســتفادة من

ــف  ــارة املتاح ــة بزي ــرى مرتبط ــطة أخ ــاك أنش ــريا هن وأخ
واألماكــن األثريــة، مثــل: بــاب منصــور واألســوار اإلســماعيلية، 
ــة  ــع األواين اخلزفي ــدي، وبائ ــة، والســوق اتلقلي واملدرســة ابلوعناني
اتلقليديــة، ولكهــا أنشــطة أثــارت تفاعــال جيــدا من خالل األســئلة 
ــتاذ،  ــع األس ــا م ــوا به ــالب، وتفاعل ــا الط ــي طرحه ــرية ال الكث
ــي  ــن ال ــني واألماك ــاب ادلاكك ــع أصح ــوي، وم ــارك اللغ واملش
ــايف: ــاط اثلق ــوع النش ــب ن ــة حس ــا مصنف ــا هن ــا، وندرجه زاروه

أسئلة زيارة ساحة اهلديم وباب منصور العلج: 	 

- هــل انلــاس يف مدينــة مكنــاس يتلكمــون بلهجــة خمتلفــة 
عــن املــدن األخــرى؟ 

- هل الساحة يه أكرب ساحة يف املغرب؟ 

- هل يمكن أن نرى ساحة اهلديم اكملة؟

- ماذا يوجد يف اجلهة األخرى لساحة اهلديم؟

- كم من الوقت استغرق بناء باب منصور؟

- ماذا يعي اسم باب منصور؟ هل هذا اسم شخص؟ 

ــزورون  ــن ي ــاس اذلي ــدد انل ــم اكن ع ــا، ك ــل كورون - قب
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الســاحة؟ 

- هل السور حميط فقط باملدينة القديمة؟

- هل مكناس اعصمة املغرب؟ 

- هل باب منصور اكن جزًءا من املعركة مع الفرنسيني؟ 

- هــل تغيــري العواصم مــن طــرف امللــوك يشء اعدي يف ادلول 
لعربية؟ ا

أسئلة زيارة حمالت بيع األواين اخلزفية اتلقليدية:	 

- هــل األواين الفخاريــة مقســمة إىل أواين للطبــخ وأواين 
للتقديــم؟ أم أنهــا أواين تســتخدم لــل يشء؟

- هل هناك نوع معني من اخلشب لصنع املائدة؟ 

ــم  ــون جاهزة؟ وك ــة تلك ــاج الزربي ــت حتت ــن الوق ــم م - ك
ثمــن الزربيــة؟ 

- هل ابليوت يف املغرب فيها طاجني؟ 

- هل هناك طاجني باأللوان؟ 

- هل الطاجني امللون يكون يف املناسبات؟ 

- هل الطاجني صناعة يدوية؟

- كم من الوقت يتطلب صنع الطاجني؟

- هل هناك ألوان تقليدية؟ 

- هل األلوان طبيعية؟ 

- هل توجد أواين بالفخار للشاي يف املحل؟ 
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- هل تتناولون اإلفطار يف الطاجني يف رمضان؟ 

- هل يمكننا أن نرى سقف املتجر؟ 

- هل يمكن أن نرى »الرباد« مرة أخرى؟ 

- هل األثمنة رخيصة بسبب كورونا؟ كم ثمنها؟

- هل هذا ادليكور مثل ابلاب اذلي رأينا؟ 

- هل األثمنة ثابتة؟ 

- هل يمكن أن تتحدث عن اتلصميم؟

- أين تعلم الرسم ىلع الكؤوس؟

- هل تعرف من ماذا يتكون هذا الرسم؟

- هل تعرف كم كأسا جيهز يف ايلوم؟

- كيــف اكنــت األوضــاع عندمــا اكن لك يشء مغلــق بســبب 
كورونا؟

- هل يتوقع أن يعود السياح قريبا؟

هل القطران يزول بسهولة من األيدي؟

- ماذا قلت باللهجة املغربية؟ 

أسئلة نشاط املعشبة: 	 

- ما يه األعشاب الي تستعمل كثريا يف املنازل؟ 

ــبب  ــاك س ــل هن ــث؟ ه ــل مثل ــرض بش ــل تع ــاذا اتلواب - مل
؟  معني

- هل حترون كيًسا معكم ألخذ اتلوابل؟ 
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- ما هو املقدار اذلي يشرتيه انلاس من اتلوابل يف العادة؟

- هل األعشاب تستخدم للطبخ؟ 

- ما العشب اذلي يباع بكرثة عندك يف املحل؟ 

- كم ثمن الزعفران؟ 

- كم ثمن العطر؟ 

- هل تستعملون الزعفران يف األرز؟ 

- ما هو أشهر طبق يف املغرب؟ 

- هل تأكلون اخلزير؟ 

- منذ مى واملحل موجود؟ 

- مــا يه املرشوبــات الــي يمكــن أن نســتعمل فيهــا 
الزعفــران؟ 

- هل تدفعون للمحل للقيام بالنشاط؟ 

- كيف حتفظ أسماء األعشاب؟ 

ــن  ــة م ــرث صح ــرب أك ــاس يف املغ ــل انل ــك ه ــبة ل - بالنس
ــاب؟  ــم األعش ــكا تلناوهل ــاس يف أمري انل

- ملاذا يذهب انلاس إىل العشاب؟ 

- كم من الوقت حيتاج الشخص يلتلى األعشاب؟ 

- هل هناك أعشاب أللم العضالت بعد ممارسة الرياضة؟ 

بعض اتلحديات:	 

ــا  ــوف ذاته ــة الصف ــن طبيع ــة م ــات نابع ــذه اتلحدي أوىل ه
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ــا يف  ــون اعئق ــد تك ــي ق ــة ال ــة واتلغطي ــد ىلع اتلقني ــي تعتم ال
بعــض احلــاالت، خاصــة وأن بعــض األنشــطة تقــدم بشــل تفــايلع 
ــواق  ــارة األس ــل: زي ــز، مث ــن املرك ــدا ع ــارات بعي ــن الزي يف أماك
ــك  ــري ذل ــاحات إىل غ ــة، والس ــة اتلقليدي ــالت الصناع ــض حم وبع
مــن األنشــطة الــي قدمــت بشــل يح ومبــارش، وهــو ما احتــاج إىل 
تراخيــص إداريــة، وخلــق بيئــة آمنــة تتوفــر فيهــا رشوط الســالمة 
ــه  ــذل جمهودات ــدا ىلع ب ــم جاه ــز اعل ــل مرك ــد عم ــة، وق الصحي

ــت. ــي اكن ــات ال ــن اتلحدي ــم م ــة بالرغ ــاح العملي إلجن

أمــا مــن ناحيــة الطــالب فواجهتنــا بعــض اتلحديــات مثــال: 
بعــض الطــالب ال يغلقــون ميكروفوناتهــم مــع تواجــد أصــوات يف 
ــد  ــم ق ــن، وبعضه ــالب اآلخري ــتاذ والط ــوش ىلع األس ــة تش اخللفي
يغلــق الاكمــريا وال يتفاعــل مــع النشــاط، وأحيانا عــدم االنضبــاط 
مــن طــرف بعــض الطلبــة، مثــاًل هنــاك مــن يقــوم بأعمــال أخــرى 

خــالل النشــاط. 

وأخــريا حتديــات يف بعــض األنشــطة اثلقافيــة الــي اكن مــن 
ــس  ــط، ىلع عك ــاهدة فق ــتيعابها باملش ــب اس ــب ىلع الطال الصع
ــالب  ــا الط ــارك فيه ــي ش ــرى ال ــة األخ ــطة اثلقافي ــض األنش بع
ــلطات،  ــل الس ــة مث ــي األطعم ــل: ط ــل، مث ــع املراح ــارشة بتتب مب
وإعــداد املرشوبــات مثــل نشــاط الشــاي املغــريب وعصــري األفــواك.

اخلالصة وانلتائج:	 

ــاال  ــت إقب ــة لقي ــة احلي ــوف اثلقافي ــة الصف ــا، جترب عموم
وتفاعــال مثمــرا مــن دلن الطــالب، ســواء مــع األســتاذ أو املشــارك 
ــة،  ــارة اثلقافي ــن الزي ــالت وأماك ــاب املح ــع أصح ــوي، أو م اللغ
ــداف  ــق األه ــطة حق ــع األنش ــة م ــيل للطلب ــاوب الفع ــذا اتلج وه
املســطرة هلــا منــذ ابلدايــة، ومكــن مــن االســتفادة مــن اتلجربــة 
تلحســينها مســتقبال عــن طريــق ســد اثلغــرات، واتلحديــات الــي 

ــايف. ــاط ثق ــا يف لك نش واجهتن
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ومــن أهــم املــؤرشات اإلجيابيــة الــي المســناها وحنــن نقــوم بابلث 
املبــارش، محاســة الطــالب يف األنشــطة عن تاريــخ مكناس، وســاحة 
اهلديــم، ومتحــف اجلامــي، والصناعــة اتلقليديــة، واملوســيى 
املغربيــة، كمــا الحظنــا تفاعــال منقطــع انلظــري مــع نشــاط 
العشــاب اذلي اهتــم بــه الطــالب كثــريا،  وربمــا اكن الســبب هــو 
ــا،  ــاء كورون ــبب وب ــم بس ــها يف العال ــي نعيش ــة ال ــة احلايل الظرفي
واتلوجــه حنــو اتلفكــري يف طــب بديــل أمــام تعــرث الطــب العــري 
ــا  ــة فيم ــس املالحظ ــريوس، ونف ــاح للف ــاد لق ــو إجي ــه حن يف طريق
يتعلــق بنشــاط األلك املغــريب اذلي حتمــس الطــالب يف املشــاركة 

ــذة. ــة الذي ــاق املغربي ــاق حتــايك األطب ــة حتضــري أطب فيهــا تلجرب
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ّصية يف اخلطاب املنطوق الّروابط النَّ
عند الناطقني بالعربي�ة من غري أبن�ائها مشكالت ومقرتحات

دراسة يف عّين�ة تطبيقّية

أ.د. محمد أحمد القضاة
كلية اآلداب-اجلامعة األردني�ة-عمان    

د. ريجان عبده عبي�دات)1) 
مركز اللغات – جامعة الريموك

jo.edu.yu@o.rijan

امللخص:

ينطلــُق هــذا ابلحــث مــن فكــرٍة أساســّيٍة مفاُدهــا أنَّ 
، مــن هنــا حيــاوُل رصــَد  اتّلواصــَل بــني الُمتلّقــني هــو تواصــٌل نـَـّيّ
املشــكالِت الــي تُعيــُق حتقيــَق انّلــص تلواصلّيتــه عنــد انلاطقــني 
بالعربيــة مــن غــري أبنائهــا، بهــدف رَصــِد جوانــب الّضعــف فيــه، 
وحماولــة تقديــم مقرتحــات تُســهم يف تركــزي مناهــج تعليــم العربيــة 
لغــري انلاطقــني بالعربيــة ىلع اجلانــب انلَّي، وإفــراد أبــواب خاصة 
هل يف هــذه املناهــج، ترّكــز ىلع جوانب االتســاق واالنســجام انلَّصيني، 
يعتمــد ابلحــث ىلع منهــج وصــيف مــن خــالل اتلوقــف عنــد عّينــة 
ــة يُســتخلص مــن خالهلــا أبــرز الروابــط انلصيــة، وحيلــل  تطبيقّي
طــرق توظيفهــا يف اخلطــاب املنطــوق؛ يلتوّصــل إىل أهميتهــا يف 

)١( دكتــوراه الفلســفة يف اللغــة العربيــة وآدابهــا بتقديــر ممتاز-اجلامعــة األردنيــة، 
ماجســتري يف اللغــة العربية-ختصــص )لغــة وحنــو( -جامعــة الريمــوك ٢٠٠٨م بتقديــر جيــد 
ــة للناطقــني بغريهــا يف مركــز اللغــات/  ــة يف برنامــج تدريــس اللغــة العربي ا، مدرّس جــدًّ
ــّيات  ــن جنس ــالب م ــس ط ــت بتدري ــى اآلن، قم ــن ٢٠١٠ وح ــك م ــوك وذل ــة الريم جامع

ــوك. ــة الريم ــات جامع ــن اتفاقي ــة ضم ــج اخلاص ــس الربام ــة، وتدري ــتويات خمتلف ومس
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حتقيــق الكفــاءة انلَّّصيــة اتّلواصليــة.

أولً: املقدمة:

ــث  ــاين حدي ــاه لس ــة إىل اجت ــط انلصي ــة الرواب ــيم دراس تنت
ــيف،  ــاين وص ــاه لس ــو اجت ــص، وه ــانيات انل ــص أو لس ــو انل ــو حن ه
ــان عالقاتهــا،  ــة للنــص، وحتليلهــا وبي ــة اللكي يعــى بوصــف ابلني
مــن دون االقتصــار ىلع دراســة اجلملــة فقــط، كمــا هــو مألــوف يف 
انلحــو العــادي، مــع تركــزي االهتمــام ىلع توضيــح أوجــه االطــراد 
واتلتابــع اللغويــة انلصيــة الــي حتقــق تماســك انلــص وتناســقه)١(. 

ثانًيا: أهمية ابلحث:

يتضــح دور الروابــط انلصيــة يف عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة 
ــل  ــة يف اتلواص ــاءة اعيل ــق كف ــا يف حتقي ــد أثره ــاول حتدي ــني حن ح
ــم  ــا أن تعل ــا، فــيف رأين ــة مــن غــري أبنائه ــد انلاطقــني بالعربي عن
اللغــة هــو عمليــة تطويــر إدراك متعمــق عنــد الطالــب الســتعمال 
ــانية ال  ــات اللس ــوء إىل انلظري ــن دون اللج ــع، وم ــة يف املجتم اللغ
يتوفــر ألســتاذ اللغــة الوصــف ادلقيــق للغــة ولظــروف اســتعماهلا.)٢(

فبعــد أن أمــىض ادلرس اللســاين ســنني عديــدة يف حمــاورة حنو 
ت احلاجــة إىل تطويــر آفــاق ابلحــث 

ّ
اجلملــة تنظــرًيا وتطبيًقــا، تــودل

وتوســيع نطــاق اتلحليــل إىل مــا فــوق اجلملــة، فقــد أفضــت حركية 
ــلطة  ــن س ــاق م ــرية إىل »االنعت ــنوات األخ ــاين يف الس ــور اللس اتلط
االفــرتاض إىل أفــق الواقــع اللغــوي والســمو بادلراســة مــن حمدوديــة 
ــارس،  ــة ويه تم ــدرس اللغ ــث تُ ــص، حي ــاء انل ــو فض ــة حن اجلمل
ــتوجبتها  ــة اس ــص رضورة منهجي ــاءلة انل ــة إىل مس ــارت احلاج فص
ــرى إىل ادلور  ــوم األخ ــة العل ــارصة، وحاج ــة املع ــة املعرفي العومل

ــة  ــة املري ــريي، الرشك ــن حب ــعيد حس ــراءات، س ــم واإلج ــص املفاهي ــة انل ــم لغ )١(  عل
ــرة، ط١، ١٩٩٧: 5٢ ــان، القاه ــرش، لوجنم ــة للن العاملي

ــة  ــة اجلامعي ــا، املؤسس ــال زكري ــة، ميش ــم اللغ ــنية وتعلي ــة األلس ــث يف انلظري )٢( مباح
ــريوت، ط٢، ١٩٨5: ١٦ ــرش، ب ــات والن لدلراس
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ــارف  ــدر املع ــا أج ــث إنه ــن حي ــانيات، م ــوط باللس ــيل املن الفع
حمــاورة لوظائــف اللغــات«)١(.

ــدي  ــم اتلقلي ــة يف اتلعلي ــة العربي ــيم اللغ وإذا اكن َدور معل
ــون  ــرااعة ملضم ــني دون م ــدة للمتعلم ــال القاع ــًرا »ىلع إيص مقت
ــيتهم،  ــا يف نفس ــدى تأثريه ــدة أو م ــك القاع ــة تلل ــالة احلامل الرس
ــم  ــدم املتعل ــث يصط ــة، حبي ــة اللغ ــيؤثر يف مقبويل ــك س ــإن ذل ف
ــه ىلع  ــّل كفاءت ــه، فتق ــم كالم ــن تنظي ــز ع ــة بعج ــته للغ يف ممارس
إنتــاج خطابــات متاكملــة ويضعــف املــردود اتلعليــيم املتــوىّخ مــن 

ــة«)٢(. ــن ادلول ــدة م ــة املعتم ــات اتلعليمي ــات والسياس اتلخطيط

 نتوقــف عنــد حــدود اجلملــة الواحــدة، أو عنــد 
ّ

»ذلا ينبــي أال
حــدود الشــل الظاهــري هلــا، بــل ال بــّد مــن اتلعامــل مــع وظائــف 
ــع  ــل، اذلي ال خيض ــكالم املتص ــالق إىل ال ــة، باالنط ــة املختلف اللغ
ــه  ــل حتكم ــب، ب ــة فحس ــة وانلحوي ــة والرفي ــد الصوتي للقواع

قواعــد أخــرى تمّكننــا مــن حتليــل األخطــاء واتلنبــؤ بهــا«)٣(.

ــو  ــا)٤(، فه ــوظ نصًّ ــل امللف ــا جيع ــدرس لك م ــص ي ــو انل إن حن
يتنــاول لك أشــاكل األبنيــة وأنــواع الســياقات ومســتويات اللغــة، 
ــة  ــط انلحــوي، واتلماســك ادلاليل وانلمــاذج اهليلكي ودرجــات الرب

ــة اآلداب  ــة لكي ــم، جمل ــار إبراهي ــوص، بش ــة بانلص ــة اللغ ــة يف تعليمي ــة نظري )١( مقدم
ــدد  ــر، الع ــكرة، اجلزائ ــر، بس ــد خي ــة حمم ــة، جامع ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس والعل

ــرتوين(. ــال إلك ــابع، ٢٠١٠)مق الس
ــة اآلداب  ــة لكي ــم، جمل ــار إبراهي ــوص، بش ــة بانلص ــة اللغ ــة يف تعليمي ــة نظري )٢( مقدم
ــدد  ــر، الع ــكرة، اجلزائ ــر، بس ــد خي ــة حمم ــة، جامع ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس والعل

ــرتوين(. ــال إلك ــابع، ٢٠١٠ )مق الس
ــم  ــلة اعل ــاج، سلس ــا ويلع حج ــف خرم ــا، ناي ــا وتعلّمه ــة تعليمه ــات األجنبي )٣( اللغ
املعرفــة، املجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت، العــدد: ١٢٦، يونيــو ١٩٨٨: 

١٠٩-١١٠
)٤( جــاءت العبــارة يف عنــوان كتــاب األزهــر الزنــاد: نســيج انلــص حبــث فيمــا يكــون 
ــاد، املركــز اثلقــايف العــريب، بــريوت، ادلار ابليضــاء، ط١،  ــا، األزهــر الزنّ ــه امللفــوظ نصًّ ب

١٩٩٣
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ــة)١(. ــة واتلطبيقي ــة انلظري املتنوع

ــر  ــض الظواه ــري بع ــن تفس ــة ع ــو اجلمل ــور حن ــًرا لقص ونظ
ــة  جلــأ علمــاء اللســانيات إىل اإلشــارة إىل وحــدة أكــرب مــن اجلمل
يمكــن أن تكــّون وحــدة انلــص، مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا 
للــرتاث انلحــوي الســابق مــن أهميــة كونــه االجتــاه األســاس اذلي 
بنيــت عليــه االجتاهــات انلصيــة بــكل مــا تتســم بــه مــن تشــعب 
ــه  ــرايع يف وصف ــص يُ ــو انل ــري أن حن ــا، غ ــا وتصوراته يف أفاكره
وحتليالتــه عنــارص أخــرى لــم تُوضــع يف االعتبــار مــن قبــل، ويلجأ 
ــد  ــب القواع ــة إىل جان ــة ومنطقي ــد داليل ــرياته إىل قواع يف تفس
الرتكيبيــة، وحيــاول أن يقــّدم صيــااغت لكيــة دقيقــة لألبنيــة 

ــا)٢(. ــد ترابطه ــة وقواع انلصي

ــو  ــايس ه ــدف أس ــول إىل ه ــريم إىل الوص ــص ي ــو انل فنح
ــل املظاهــر املختلفــة  ــة، وحتلي ــة انلصي ــل لألبني الوصــف واتلحلي
ــا  ــاء لغويًّ ــك أن انلــص ليــس بن ألنمــاط اتلواصــل انلــص)٣(،  وذل
فحســب، وإنمــا يدخــل ذلــك ابلنــاء يف ســياق تفــايلع بــني مرســل 
ومتلــق، تفاعــل ال يتــّم جبمــل يرتاكــم بعضهــا فــوق بعــض مــن 
ــااًل  ــا أفع ــوص بوصفه ــدرك انلص ــط، وال ت ــك أو تراب ــري تماس غ

ــراد)٤(. ــاوزة لألف ــج متج ــا نتائ ــل بوصفه ــة، ب ــة فردي تواصلي

ــوص،  ــرب انلص ــق إال ع ــرشي ال يتحق ــل الب ــا اكن اتلواص ولّم
ــوص، يه  ــذه انلص ــص ه ــة خصائ ــإن دراس ــت، ف ــُرت أم طال ق
ــة  ــأيت دراس ــا، وت ــماتها وخصائصه ــد س ــن حتدي ــا م ــي تمّكنن ال

)١( علم لغة انلص، د. سعيد حبريي: ١٤٣
ــد  ــتاذ عب ــاب: األس ــن كت ــوح، ضم ــعد مصل ــص، س ــو انل ــة إىل حن ــو اجلمل ــن حن )٢( م
الســالم هــارون معلًمــا ومؤلًفــا وحمقًقــا، إعــداد: وديعــة طــه جنــم، وعبــده بــدوي، جامعــة 

ــت، ط١، ١٩٩٠: ٤٠٨ الكوي
)٣( حنــو انلــص اجتــاه جديــد يف ادلرس انلحــوي، أمحــد عفيــيف، مكتبــة زهــراء الــرشق، 

القاهــرة، ٢٠٠١: ٣١
)٤( مدخــل إىل علــم اللغــة انلــي، فولفجانــج هانيــه مــن، وديــرت فيهفيجــر، ترمجــة: د. 

فالــح بــن شــبيب العجــيم، منشــورات جامعــة امللــك ســعود، الريــاض، ١٩٩٩: 22
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نصــوص عنــد انلاطقــني بالعربيــة مــن غــري أبنائهــا تلحقــق اغيتني 
ــيتني: أساس

األوىل: أن اتلواصــل هــو تواصــل نـَـي، مــن هنــا 	 
ــوص  ــذه انلص ــص ه ــة خصائ ــن دراس ــد م ال ب
القــوة  ومالمــح  انلصيــة،  ســماتها  ملعرفــة 

والضعــف يف إنشــائها.

اثلانيــة: رضورة االســتفادة ممــا تطرحه اللســانيات 	 
انلصيــة يف تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، 
الســيما ىلع صعيــد تشــكيل انلصــوص، وآيلــات 
ــجام يف  ــاق واالنس ــق االتس ــة حتقي ــا، وكيفي بنائه
ــا أن  ــا الحظن ــني، إذ إنن ــه إىل املتلق ــص املوّج انل
ــاف  ــرًيا يف إضع ــهم كث ــص، يس ــاء انل ــف بن ضع
تواصليتــه، ومــن هنــا يمكــن القــول: إن تعليــم 
االتســاق  عنــري  وفــق  انلصــوص  إنشــاء 
ــك  ــة تل ــق تواصلي ــان تلحقي ــجام رضوري واالنس

ــوص. انلص

ثاثلًا: مشلكة ابلحث:

تتمثل مشلكة ابلحث يف السؤال الرئيي اآليت:

إىل أي مــدى يمكــن أن يُعــّد اعتمــاد حنــو انّلــص يف تعليــم 
ــن  ــة يمكــن أن تســهم يف حتســني اتلكوي ــة مســألة منهجي العربي
املعــريف واثلقــايف واألدايئ ملتعلــم اللغــة العربيــة مــن غــري أبنائهــا؟

ــة أساســية مفادهــا أن حنــو  ينطلــق هــذا ابلحــث مــن فرضي
انلــص يســاعد ىلع حــل عــدد مــن املشــكالت اتلعليميــة، فهــذا 
ــة،  ــة العربي ــية يف تعليمي ــة تأسيس ــة تأصيلي ــس لرؤي ــم يؤّس العل
تهــدف إىل ترقيَتهــا، وفــق أســس منهجيــة اعمليــة مضبوطــة، ومــن 
ــل رصيــد  خــالل العمــل ىلع تنويــع املرجعيــات انلصيــة الــي تمّث
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العربيــة وتســاعد ىلع تعلّمهــا، ِالزتاًمــا خبصائــص هــذه اللغــة مــن 
جهــة وتفّتًحــا ىلع العــر مــن جهــة أخــرى.

ــوص  ــمات انلص ــم يف س ــد حبثه ــص بع ــو انل ــاء حن »إن علم
وأنواعهــا وحتليلهــا يتجهــون إىل وضــع حنــو خــاص هلــا؛ وتفســري 
ــث،  ــريب حدي ــوي غ ــاه لغ ــن اجت ــئ ع ــو ناش ــذا انلح ــك أن ه ذل
ينظــر إىل انلــص نظــرة لكيــة فيعــى بوصــف بنيتــه وحيللهــا، ويبني 

ــا«)١(. ــني أجزائه ــات ب العالق

رابًعا: الصعوبات الي تواجه تدريس حنو انلص:

يمكن صياغة هذه الصعوبات باألسئلة اآلتية:

ــيل  ــص تواص ــاج ن ــق إنت ــي تعي ــة ال ــكالت انلصي ــا املش م
ــة مــن غــري أبنائهــا؟ ومــا جوانــب  ناجــح عنــد انلاطقــني بالعربي
الضعــف دليهــم ىلع صعيــد الروابــط انلصيــة الــي تســهم يف تقديــم 

ــا؟ ــا وداليلًّ نــص متماســك تواصليًّ

كيــف يمكــن بنــاء حنــو تعليــيم ىلع صــورة تبــنّي تماســك 
ــا  ــة، إنتاًج ــاءة اتّلواصلّي ــّور الكف انّلظــام انّلحــوي مــن جهــة، وتُط

ــم مــن جهــة أخــرى؟ ــة، دلى املتعلّ وكتاب

ــو  ــاء حن ــاعدة ىلع بن ــة املس ــة الرورّي ــم العلمّي ــا املفاهي م
ــيم؟ تعلي

ــة الــي يمكــن أن يُبــى عليهــا منهــج  مــا األســس اتّلعليمّي
ــق  ــن حتقي ــب م ــني الطال ــدف إىل تمك ــي ته ــة ال ــة العربي اللغ

ــة؟ ــاءات املطلوب الكف

خامًسا: مصطلحات ابلحث:

)١( مباحث حول حنو انلص، د. عبد العظيم فتيح خليل، جامعة األزهر، حبث إلكرتوين 
منشور يف شبكة األلوكة: ٣
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الروابط انلصية:

يقــوم حتقــق انلــص لغويًّــا وتواصليًّــا، ىلع مجلــة مــن الروابــط 
ــاران أساســيان  ــة، لعــل أبرزهــا معي ــي تمنحــه ســمة انلصي يه ال
ــد  ــجام، ويع ــاق واالنس ــا االتس ــة، هم ــة انلصي ــان بابلني مرتبط
االتســاق ذا طبيعــة أفقيــة خطّيــة يتحقــق مــن خــالل أدوات الربط 
ــات  ــن إدراك العالق ــا م ــو اذلي يمّكنن ــة، وه ــة وانلحوي املعجمي
ــي  ــرى ال ــات الصغ ــص، أي ابلني ــل انل ــني مج ــة ب ــلكية الرابط الش
ــق  ــي ينطل ــص ال ــة للن ــة املادي ــق ابلني ــو حيق ــا، فه ــّل منه يتش
ــات  ــًدا ىلع آيل ــؤوهل، معتم ــرّسه وي ــتقبله ويف ــه ليس ــا متلقي منه

ــجام)١(. االنس

أمــا االنســجام فهــو اآليلــة الــي يســتقبل املتلــيق مــن خالهلــا 
انلــص، »وتمّثــل مجلــة مــن املتصــورات الــي تنظــم العالــم انلَّــي 
ــع  ــجام اتلتاب ــمل االنس ــة، ويش ــو نهاي ــّدم حن ــة تتق ــه متتايل بوصف
واالندمــاج اتلدريــي للمعــاين حــول موضــوع الــكالم«)٢(. وقونلــا: 
ــف  ــا، وتأتل ــني أفاكره ــض ب ــجام أي ال تناق ــة باالنس ــاز كتاب تمت
ــة  ــه إىل اغي ــق وتّتج ــل تتف ــارض، ب ــال تتع ــة، ف ــا املختلف وظائفه

واحــدة.

ــة يف  ــب املهم ــن اجلوان ــا م ــجام جانبً ــح االنس ــد مصطل يع
ــو ذو  ــربى؛ فه ــدة الك ــاره الوح ــه:« باعتب ــص أو حتليل ــة انل دراس
طبيعــة داليلــة متعلقــة ومرشوطــة بمــدى اتلماســك الــي للنــص، 

ــيق«)٣(. ــو املتل ــا ه ــدد إطاره ــإن اذلي حي ــك ف ذلل

ــيق  ــة املتل ــل نتيج ــص، ب ــى يف انل ــس معط ــجام لي واالنس

)١(   خصائــص كالم احلمــى واملغفلــني يف الــرتاث، مــن خــالل معيــار االنســجام انلــي، 
هايــل حممــد الطالــب، جملــة جامعــة ابلعــث، املجــدل )٤٠(، العــدد: ٢، اعم ٢٠١٨م: ٨٩

)٢(   القامــوس املوســويع اجلديــد لعلــوم اللســان، آزوادل ديكــرو، جــان مــاري سشــايغر، 
ترمجــة: منــذر عيــايش، املركــز اثلقــايف العــريب، بــريوت، ٢٠١5: 5٤١

ــس  ــة، املجل ــم املعرف ــلة اعل ــل، سلس ــالح فض ــص، ص ــم انل ــاب، وعل ــة اخلط )٣(  بالغ
ــدد ١٦٤، ١٩٩٢: ٣٣٨ ــت، الع ــون واآلداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوط
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مــن خــالل »رصف االهتمــام جهــة العالقــات اخلفيــة الــي تنظــم 
ــن  ــاق إىل الاكم ــق أي االتس ــد املتحق ــاوز رص ه بتج

ّ
ــودل ــص وت انل

)أي االنســجام(«)١(. 

ــيق،  ــج واملتل ــني املنت ــل ب ــق اتلواص ــي بتحقُّ ــى ال ــق املع فيتحق
وبذلــك فاالنســجام خاصيــة داليلــة تعتمــد فهــم لك مجلــة مكونــة 
ــا يُفهــم مــن اجلمــل األخــرى، فهــو ليــس  ــا بم للنــص يف عالقاته
ــة  ــة ديناميكي ــرة تأويلي ــه ظاه ــوال، ولكن ــة لألق ــة جتريدي خاصي
ــارف  ــدة مــن املع ــواع عدي ــا أن ــم املعــريف، تتداخــل فيه مــن الفه

ــة)٢(. اذلاتي

انلاطقني بالعربية من غري أبنائها:

ــة  ــون للغ ــون املتعلم ــم انلاطق ــا ه ــح يف حبثن ــذا املصطل ــراد به امل
ــة، مــن غــري أهلهــا، أي مــن اجلنســيات األخــرى، وهــم يف  العربي
ابلحــث انلاطقــون الــروس مــن خــالل عينــة واحــدة، يه املحلــل 
الســيايس أندريــا أونتيكــوف، وهــذا مــا يَِســم هــذه اللغــة املنطوقــة 
بســمات خاصــة، تســهم دراســتها يف حتديــد املشــكالت الــي تعيــق 

حتقيــق انلــص للكفــاءة العايلــة يف عمليــة اتلواصــل.

اخلطاب املنطوق:

إّن اللغــة املنطوقــة يه الوجــه اثلــاين للغــات البرشيــة الــي تتشــل 
يف العــادة مــن وجــه مكتــوب ووجــه منطــوق، واللغــة املنطوقــة يه 
ــل، ويه  ــق اتلواص ــرش تلحقي ــني الب ــتعمااًل ب ــا واس ــرث دورانً األك
ــة، فاخلطــاب  ــة املكتوب ــا عــن اللغ ختتلــف يف اســرتاتيجيات بنائه
ــل  ــني مرس ــارش ب ــايئ، ومب ــوي وتلق ــاب عف ــو خط ــوق ه املنط

ــق. ومتل

ــايف  ــز اثلق ــايب املرك ــد اخلط ــاب، حمم ــجام اخلط ــل إىل انس ــص، مدخ ــانيات انل )١( لس
العــريب، ادلار ابليضــاء، ١٩٩١م: ٦

)٢( بالغة اخلطاب وعلم انلص، صالح فضل: ٣٤٠
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 سادًسا: ادلراسة اتلطبيقية:

العينة اتلطبيقية للبحث:

ــل  ــو املحل ــد، ه ــدث واح ــات ملتح ــس عين ــث مخ ــيأخذ ابلح س
الســيايس الــرويس أندريــا أونتيكــوف، واملتحــدث يمكــن تصنيفه 
يف املســتوى املتقــدم مــن ناطــيق اللغــة العربيــة مــن غــري أبنائهــا، 
وهــم الفئــة املســتهدفة يف هــذا ابلحــث. واختيارنــا ملحلــل ســيايس 
ــة  ــدة انلصي ــاس للوح ــو أس ــون اذلي ه ــدة املضم ــان لوح ــو ضم ه
فاللغــة، هنــا، ســتنتيم إىل حقــل داليل واحــد )احلقــل الســيايس(، 
ــن  ــص، يمك ــذا انل ــردة هل ــمات مّط ــتنتاج س ــهل اس ــا يس ــو م وه
تعميمهــا ىلع نصــوص أخــرى عنــد متحدثــني آخريــن، والعينــات 
تناولــت  قصــرية،  حواريــة  عينــات  ويه  اخلمــس،  الصوتيــة 

ــة: ــواعت اآلتي املوض

العينــة األوىل: ناقشــت فــوز الرئيــس بوتــني بالرئاســة الروســية)١(، 
وســرمز إيلهــا يف أثنــاء اقتبــاس شــواهد منهــا بالرمــز: )ع١(.

العينــة اثلانيــة: تناولــت قضيــة اســتعمال األســلحة الكيماويــة يف 
ســورية)٢(، وســرمز إيلهــا يف أثنــاء اقتبــاس شــواهد منهــا بالرمــز: 

)ع٢(.

املتحــدة  الواليــات  إلغــاء  قضيــة  تناولــت  اثلاثلــة:  العينــة 
األمريكيــة االتفــاق انلــووي مــع إيــران)٣(، وســرمز إيلهــا يف أثنــاء 

ــز: )ع٣(. ــا بالرم ــواهد منه ــاس ش اقتب

العينــة الرابعــة: تناولــت اجتمــاع قمــة ســوتي اثلالثيــة)٤(، 
ــز: )ع٤(. ــا بالرم ــواهد منه ــاس ش ــاء اقتب ــا يف أثن ــرمز إيله وس

https://www.youtube.com/watch?v=Hl8EUDLwbKs :١( تنظر ىلع الرابط(
https://www.youtube.com/watch?v=0gCUrCikjm4 :٢( تنظر ىلع الرابط(

https://www.youtube.com/watch?v=qkLCpUk095w :٣( تنظر ىلع الرابط(
https://www.youtube.com/watch?v=GXDJ9AO7_qI :٤( تنظر ىلع الرابط(
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العينــة اخلامســة: تناولــت مــا يــدور يف الغوطــة الرشقيــة يف ســوريا 
ــاس  ــاء اقتب ــا يف أثن ــرمز إيله ــني)١(، وس ــتهداف للمدني ــن اس م

ــز: )ع5(. ــا بالرم ــواهد منه ش

وســيدرس ابلحــث الروابــط انلصيــة انلحويــة والرتكيبيــة واملعنويــة 
ــط  ــة املدروســة مــن خــالل توصيــف هــذه الرواب ابلــارزة يف العين

وحتليــل املشــكالت ابلــارزة فيهــا.

 الروابط انلصية يف العينة املدروسة:

ــجامه  ــز يف انس ــارص، ويرتك ــن العن ــدد م ــن ع ــص م ــف انل يتأل
ــط  ــّل الرواب ــا، وتش ــات بينه ــبكة العالق ــا، وىلع ش ــه عليه ووحدت
املختلفــة جــزًءا أساســيًّا مــن هــذه العالقــات، إذ إنهــا وســائل لغوية 
تعمــل ىلع تنظيــم عنــارص انلــص وتماســك ابلنيــة الــي جتمعهــا)٢(.

ولعــل أهــم مــا يمكــن مالحظتــه هنــا الضعــف العــام يف العينــة 
املدروســة، وهــذا مــا يمكــن أن ينســحب ىلع غريهــا، يف اســتعمال 
ــماء  ــط باألس ــام الرب ــبه ت ــا ش ــد اغب غيابً ــة، فق ــط انلصي الرواب
ــة، نتيجــة عــدم إدراك انلاطــق ألهميتهــا يف ســبك انلــص  املوصول
ــد  ــدة ىلع صعي ــكالت عدي ــرزت مش ــا ب ــجامه، كم ــق انس وحتقي
ــنلحظ،  ــا س ــف، ىلع م ــماء اإلشــارة والعط ــط األخــرى كأس الرواب

ــة املدروســة: ــرز عنــارص الربــط يف العين ومــن أب

الربــط اإلشــاري: وهنــا نلحــظ بــروز الربط بواســطة - ١
أداتــني رئيســيتني همــا )هــذا، هــذه(، كمــا نلحــظ 

يف قــوهل:

أريد أن أشري أن هذه انلتائج اكنت متوقعة )ع١(.

لك املرشحني اآلخرين ليست دليهم هذه الشعبية )ع١(.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRcav0uhHVs :١( تنظر ىلع الرابط(

ــريي، ط١،  ــعيد حب ــة، س ــة وادلالل ــني ابلني ــة ب ــة يف العالق ــة تطبيقي ــات لغوي )٢( دراس
القاهــرة، مكتبــة اآلداب، ٢٠٠5م: ٩٦
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ــتخدام  ــة اس ــد العين ــارزة عن ــارية ابل ــط اإلش ــن الرواب وم
االســم اإلشــاري الظــريف )هنــاك(، لكــن الالفــت يف هــذا 
االســتخدام أن يــأيت دااًل ىلع اتلعــداد، كمــا نلحــظ يف قــول 
ــه الرئيــس  ــه عــن اتلطــور اذلي أحدث ــد حديث انلاطــق عن

بوتــني يف روســيا:

 »انلتائج معروفة روسـيًّا هناك تطورات ىلع املسـتوى ادلاخيل، 
وهناك تطـورات اقتصاديـة واجتماعية، وكذلـك هناك رجوع 

رويس إىل الساحة العاملية.« )ع١(

فقــد ورد الربــط بالظــرف )هناك( ىلع ســبيل تعــدد إجنازات 
الرئيــس بوتــني الــي ســوّغت جناحــه يف االنتخابــات 
ــا،  ــط اكن ضعيًف ــذا الرب ــظ أن ه ــن املالح ــية، لك الروس
ــواو تلحقيــق  إذ اكن باإلمــاكن اســتعمال حــرف العطــف ال
ســبك نــي أفضــل، وتلصبــح العبــارة الســابقة ىلع انلحــو 

اآليت:

)حقــق الرئيــس بوتني إجنــازات كثــرية ىلع الصعيــد ادلاخيل 
ــة،  ــة واالجتماعي ــازات االقتصادي ــل باإلجن ــاريج، تتمث واخل

وعــودة روســية إىل الســاحة ادلويلــة.(

الربط من خالل العطف:- ٢

الحظنــا ميــل العينــة املدروســة إىل اســتعمال الربــط بالــواو 
العاطفــة بادلرجــة األوىل، وبدرجــة أقــل اســتعملت العينــة 
ــتخدام  ــا االس ــا الحظن ــاء(، وهن ــط )الف ــط )أو( والراب الراب
ــول  ــردات كق ــني املف ــواو ب ــيف بال ــط العط ــح للرب الصحي

ــة: العين

»هناك تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية« )ع١(

لكــن ىلع صعيــد الربــط العطــيف بالــواو و )أو( بــني اجلمل 
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ــه  ــط لوظائف ــذا الرب ــق ه ــح يف حتقي ــل الواض ــا اخلل الحظن
ادلاليلــة، وهــذا مــا يظهــر يف قــول العينــة:

ــد  ــة ض ــل منافس ــد أن تش ــيا تري ــي أن روس ــذا ال يع »ه
ــد  ــط تري ــي يه فق ــة أو يع ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــح لك ادلول يف  ــرتام املصال ــو االح ــو أن ه ــيًطا ه ــيئًا بس ش
العالــم حــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة نفســها يعــي 
روســيا تريــد ىلع بنــاء العالــم ىلع مســتوى واحــرام املصالــح 
ــاب«  ــد األقط ــو ىلع عدي ــي ه ــا تفضل ــا كم ــك أيًض وكذل

)ع١(.

فمواضــع الربــط انلــي الــي تــم حتديدهــا يف املثال الســابق 
ببنــط عريــض وخــط يف أســفلها، لــم حتقــق الربــط انلــي، 
ــص، يف  ــل يف انل ــة اجلم ــف صياغ ــع ضع ــهمت م ــل أس ب
ــارة،  ــة للعب ــر الرئيس ــرث الفك ــص وتبع ــل انل ــكك مج تف
فاســتخدام )أو( لــم يــأت لدلاللــة ىلع اتلخيــري الــي حتقــق 
وظيفتهــا ادلاليلــة يف ســبك انلــص، بــل يمكــن االســتغناء 
عــن هــذا الرابــط مــع اللكمــة الــي تليــه، قــوهل: )أو يعــي( 

ــة املقــرتح ىلع انلحــو اآليت: ــح ســبك اجلمل يلصب

ــع  ــة م ــل منافس ــد أن تش ــيا تري ــي أن روس ــذا ال يع )ه
ــرتام  ــد اح ــط تري ــة، يه فق ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

مصالــح لك ادلول يف العالــم.(

األمر نفسه نلحظه يف استعمال الواو العاطفة يف قوهل:

)روســيا تريــد ىلع بنــاء العالم ىلع مســتوى واحــرام املصالح 
وكذلــك أيًضــا كمــا تفضلــي هــو ىلع عديــد األقطاب(.

فنلحــظ االســتعمال اخلاطــئ للعطــف بالــواو يف املــرة األوىل، 
وزيادتهــا عــن احلاجــة يف املــرة اثلانيــة، وانلمــوذج املقــرتح 

لصياغــة العبــارة يمكــن أن يكــون ىلع انلحــو اآليت:
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ــح  ــرتام املصال ــدأ اح ــم ىلع مب ــاء العال ــد بن ــيا تري )روس
ــه.( ــاب في ــدد األقط وتع

ــة  ــروف العاطف ــاب احل ــو غي ــجيله ه ــم تس ــر امله واألم
األخــرى يف خطــاب العينــة مثــل )ثــم(، لعــدم إدراك انلاطق 

ــة. ــط يف العربي ــذه الرواب ــة ه بوظيف

الربط بالضمائر:- 3

حتقــق الضمائــر الربــط انلــي مــن خــالل منعهــا تلكــرار 
ــالل  ــن خ ــا، م ــوب عنه ــاب، تلن ــبقت يف اخلط ــردة س مف
اإلشــارة إيلهــا، فتــؤدي وظيفــة االختصــار واإلحالــة إيلهــا، 
واالســتعمال الصحيــح للضمائــر حيقــق الربــط واالنســجام 
يف بنيــة انلــص، ومــا نلحظــه ىلع اســتعمال الضمائــر عنــد 
ــر  ــرد املذك ــب للمف ــر الغائ ــا ىلع ضمائ ــو تركزيه ــة ه العين
ــوار األول  ــن احل ــاين م ــؤال اثل ــو، يه(، يف الس ــث )ه واملؤن
ــري يف  ــتعمال الضم ــرات، اكن اس ــبع م ــا س ــرَر ذكره تك

ــق: ــول انلاط ــة، كق ــن احلاج ــًدا ع ــا زائ أغلبه

»تريد هو االحرتام« )ع١(

والصواب: روسيا تريد االحرتام 

وقول انلاطق:

ــع  ــد م ــا تهدي ــو طبًع ــب ه ــس ترام ــرار للرئي ــذا الق »ه
)ع٣(. إيــران« 

والصواب:

هذا القرار للرئيس ترامب تهديد إليران.

وقوهل:
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ــة«  ــذه الصفق ــة به ــري راضي ــدة يه غ ــات املتح »إّن الوالي
)ع٣(

والصواب هنا حذف الضمري )يه( تلصبح العبارة:

إّن الواليات املتحدة غري راضية بهذه الصفقة.

ومــن مظاهــر اخللــل يف اســتعمال الضمائــر، اخللل يف إســناد 
الضمائــر، كمــا نلحــظ يف قــول العينة:

ــع  ــاع م ــال يف االجتم ــدة ق ــم املتح ــة األم ــادر يف هيئ »مص
ادلول الســت«. )ع٣(

فاخلطــأ يف إســناد ضمــري الغائــب املذكــر يف الفعــل )قــال(، 
ــل  ــح الفع ــث يلصب ــب املؤن ــري الغائ ــناد ضم ــواب إس والص
ــو  ــور ه ــم مذك ــد إىل اس ــري اعئ ــذا الضم ــت(، ألن ه )قال

ــادر(. ــع )مص اجلم

اخللل يف بناء اجلمل:- 4

ــيما  ــا، الس ــة بعنارصه ــل، والعناي ــب اجلم ــك أن ترتي ال ش
ــؤدي إىل  ــبك، ي ــن الس ــري، حس ــم واتلأخ ــد اتلقدي ىلع صعي
حتقيــق االنســجام انلــي، وافتقــاد هــذا انلــوع مــن الربــط 
يســبب خلــاًل يف ترتيــب أفــاكر انلــص وســبكها، مــا يالحظ 
دلى العينــة، وربمــا دلى كثــري مــن انلاطقــني بالعربيــة مــن 
غــري أبنائهــا هــو ميلهــم إىل إيصــال الفكــرة العامــة للعبــارة 
ىلع حســاب الســبك، فيضعــف الســبك الرتكيــيب للــكالم، 

ويمكــن أن نــورد أمثلــة ىلع ذلــك، قــول انلاطــق:

ــك  ــدة، وتمس ــم املتح ــاق األم ــو امليث ــة ه ــر الزاوي »احلج
ــيا« )ع١(.  ــده روس ــا تري ــذا م ــدة، ه ــم املتح ــاق األم بميث

ــن  ــدث م ــر يف كالم املتح ــي يظه ــط انل ــل يف الرب فاخلل
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ــري  ــف واتلنك ــل يف اتلعري ــا: اخلل ــيتني، هم ــني أساس ناحيت
ــة  نتيجــة عــدم امتــالك املتحــدث ملهــارة بنيتهمــا الوظيفي
وانلحويــة، واخللــل يف اتلقديــم واتلأخــري، مــع ميــل تلكــرار 
ــياق  ــني يف س ــدة( مرت ــم املتح ــاق األم ــا )ميث ــارة ذاته العب
واحــد، وانلمــوذج املقــرتح لصياغــة العبــارة الســابقة 

ــو اآليت: ــون ىلع انلح ــن أن يك يمك

حجر الزاوية هو تمسك روسيا بميثاق األمم املتحدة.

ومــن جوانــب اخللــل دلى العينة املدروســة كرثة االسرتســال 
يف الفكــرة الواحــدة عــرب تقديمهــا جبمــل مرتادفــة متعــددة، 

وهــو مــا يظهــر ىلع ســبيل املثــال يف قــول انلاطــق:

ــول: إن  ــران، يه تق ــن إي ــة م ــري راضي ــل غ ــي إرسائي »يع
ــكا  ــة، وألن أمري ــتقرار يف املنطق ــد لالس ــران يه تهدي إي
برئاســة ترامــب تهــدد باالنســحاب مــن هــذه الصفقــة. دون 
ــببها  ــي س ــة يع ــوات األمريكي ــاهد أن لك اخلط ــك نش ش
احلفــاظ ىلع األمــن االرسائيــيل، ويه تناســب السياســة 

ــة«. )ع٣( ــة يف املنطق اإلرسائيلي

ــدة  ــة واح ــة جبمل ــارة الطويل ــذه العب ــار ه ــن اختص يمك
ــة  ــة لسياس ــة األمريكي ــاز السياس ــة احني ــب يف خان تص

ــا. ــة ومصاحله ــل يف املنطق إرسائي

ومثله قول انلاطق:

»احلل هلذا اتلصعيد السيايس هو الوحيد« )ع٢(

فاملراد هنا: حل هذا اتلصعيد هو حل سيايس

ــمية،  ــل االس ــة إىل اجلم ــة املدروس ــل العين ــظ مي ــا يالح وم
ــط ىلع  ــذا انلم ــيطر ه ــد س ــص، وق ــل انل ــكيل مج يف تش
ــه  ــق بلغت ــر انلاط ــك إىل تأث ــرّد ذل ــة، وَم ــات املدروس العين
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األم، إذ إن اللغــة الروســية حاهلــا كحــال اللغــات األوروبيــة 
تميــل إىل ابلــدء بالفاعــل يف تشــكيل اجلمــل، ومــن نمــاذج 

ــة: ــة اآلتي ــك األمثل ذل

»املوقف الرويس واضح« )ع٣(

»روسيا بذلت جهوًدا« )ع٣(

»إرسائيل غري راضية« )ع٣(

ــا نالحــظ أّن أغلــب تلــك اجلمــل اكنــت مــن اجلمــل  وهن
القصــرية والبســيطة وغــري املعقــدة.

الربط بواسطة اتلكرار:- ٥

ــط انلــي  ــارص الرب ال شــك أن اتلكــرار هــو عنــر مــن عن
ــات  ــني مكون ــجام ب ــق االنس ــا يف حتقي ــون موظًف ــا يك عندم
ــة  ــيم اللغ ــن متعل ــرًيا م ــظ أن كث ــا يالح ــن م ــص، لك انل
العربيــة مــن غــري أبنائهــا ال يدركــون الوظيفــة ادلاليلــة هلــذا 
ــق  ــل يف حتقي ــؤدي إىل اخلل ــا ي ــجام، مم ــق االنس ــط يف حتقي الراب
تلــك ادلالالت، ومــا الحظنــاه يف العينــة املدروســة أن اتلكــرار 
اكن عنــًرا مــن عنــارص تفــكك ادلاللــة نتيجــة عــدم 
ــذا  ــرز ه ــد ب ــي، وق ــاء انل ــا يف ابلن ــح هل ــف الصحي اتلوظي

ــارزة، يه: ــواع ب ــة أن ــالل ثالث ــن خ ــكك م اتلف

تكــرار الضمائــر غــري املوظــف بتأثــري اللغــة األم، 	 
فليــس رشًطــا يف تكــرار الضمائــر أن تكــون 
بــارزة يف الســياق انلــي، إذ يمكــن االســتعانة 
بضمائــر الغائــب املســترتة تلحقيــق الربــط، لكــن 
مــا الحظنــاه يف اســتعمال العينــة هــو تكــرار نطــق 
ــا  ــة وأحيانً ــري صحيح ــة غ ــر بطريق ــذه الضمائ ه
زائــدة عــن احلاجــة، مــع الرتكــزي ىلع ضمــريي 
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ــرات،  ــبع م ــتعمال س ــد اس ــو/ يه(، فق ــب )ه الغائ
ــد  ــة األوىل عن ــة الصوتي ــال، يف العين ــبيل املث ىلع س
اإلجابــة عــن الســؤال األول، مــن دون حاجــة 

ــا. ــتفاضة فيهم ــذه االس ــة إىل ه ــياقية وتركيبي س

تكــرار اللكمــة، وهــو مــن املالمــح العامــة املطــردة 	 
يف كالم العينــة، إذ ال يســتعمل انلاطــق اإلحالــة 
ــة  ــيف العين ــداًل مــن تكــرار االســم، ف ــر ب بالضمائ
ــيا(  ــة )روس ــررت لكم ــؤال األول تك األوىل، يف الس
ســبع مــرات، ولكمــة )بوتــني( أربــع مــرات، ولكمــة 
تكــررت  وكذلــك  مــرات،  أربــع  )الرئيــس( 
ــرة يف  ــري م ــورات...( غ ــا، تط ــوىض، هن ــاظ : ) ف ألف
ــة  ــري املوظف ــرارات غ ــذه اتلك ــها، وه ــة نفس اإلجاب
ــري  ــا نش ــي، وهن ــبك انل ــاف الس ــهمت يف إضع أس
ــلّكت  ــي ش ــردات ال ــض املف ــق بع ــاد انلاط إىل اعتم
ألزمــة تتكــرر دوًمــا يف مجيــع العينــات، فقــوهل ) يف 
احلقيقــة( تتكــرر دوًمــا يف بدايــة لك ســؤال، ولكمــة ) 
يعــي( تواتــر تكرارهــا يف مجيــع العينــات الصوتيــة 

ــري. ــياق اتلفس ــاءت يف س ــق، وج للناط

تكــرار اجلمــل، وهــو أيًضــا مــن مالمــح اتلكــرار 	 
ابلــارزة عنــد العينــة املدروســة، ومــن أمثلتــه 

ــة: ــل اآلتي ــرار اجلم تك

»أريد أن أشري« )ع١(

»روسيا بذلت كثري من اجلهود« )ع٣(

واكن ســياق تكــرار اجلمــل هــو ســياق إاعدة للفكرة نفســها 
مــن دون أن حيقــق ذلــك أيــة إضافــة داليلــة للنص.

الروابط املنطقية يف حتقيق النسجام انلي:- 	
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ال تكــيف الروابــط انلحوية العاطفــة واإلشــارية وغريهما يف 
حتقيــق االنســجام بــني مكونــات انلــص، مــن هنــا يتحــدث 
اللســانيون عــن روابــط معنويــة حتقــق االنســجام املعنــوي 
ــو  بــني عنــارص انلــص، ويه روابــط متعــددة ومتنوعــة، ول
تأملنــا العينــة املدروســة فســنلحظ فقــَر خطابهــا بالروابــط 
املعنويــة، ويمكــن مالحظــة أن الرابــط األقــوى يف حتقيــق 
ــة  ــات املدروس ــن العين ــاب م ــي يف لك خط ــجام انل االنس
ــس  ــات اخلم ــن العين ــة م ــل عين ــوع، ف ــط املوض ــو راب ه
املدروســة اكنــت تقــوم ىلع موضــوع واحــد وهــذا مــا منــح 
ــاب  ــرة، فخط ــد الفك ــا ىلع صعي ــجاًما اعمًّ ــاب انس لك خط
ــاب  ــا، وخط ــني به ــوز بوت ــية وف ــات الروس ــج االنتخاب يعال
ــج  ــر يعال ــران، وآخ ــع إي ــووي م ــاق انل ــرة االتف ــج فك يعال
موضــوع اســتخدام األســلحة الكيميائيــة يف ســوريا، وهــذا 
ــا للتواصــل مــع هــذا  مــا وّفــر ملتلــيق اخلطــاب أساًســا اعمًّ
اخلطــاب يقــوم ىلع معرفــة املوقف الــرويس معرفــة اعمة من 
خــالل الفكــرة، مــن دون الرتكــزي ىلع أســلوب صياغتهــا، أو 
افتقادهــا لعنــر الربــط انلــي، أمــا مــن حيــث الروابــط 
انلصيــة الــي أســهمت يف تشــكيل اخلطابــات، فقــد الحظنــا 
ــق  ــي حتق ــي ال ــط انل ــائل الرب ــات بوس ــك العين ــر تل فق
االنســجام الــي يف اخلطــاب، فــربز نمطــني مــن الربــط يف 

اخلطــاب املــدروس همــا:

الربــط الســبيب: وهــو أن حتمــل مجلــة أو فقــرة 	 
ــا  ــبابها، وهن ــرى أس ــة أخ ــل مجل ــا وحتم ــًة م نتيج
ــل  ــددة مث ــة حم ــط تعليلي ــق ىلع رواب ــد انلاط يعتم

ــو: ــك(، حن ــة )ذلل لفظ

الــرشق  باجتــاه  األمريكيــة  ابلحريــة  القــوة  »تتوجــه 
ــد  ــات ض ــه الرب ــدات بتوجي ــك اتلهدي ــط... كذل األوس
ــل  ــع مث ــية ملن ــاولت الروس ــاهد املح ــك نش ــورية، فذلل س
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تلــك اتلطــورات« )ع٢(.

فاجلملــة الــواردة بعــد لفظــة )ذللــك( تمثــل تعليــاًل للموقف 
الــرويس مــن األحــداث السياســية يف ســوريا، فتوجــه القوات 
ــة العســكري،  ــد بالرب ــة حنــو ســوريا، واتلهدي األمريكي
هــو دافــع السياســة الروســية للجنــوح حنــو سياســة اتلهدئــة 

ملنــع تلــك اتلطــورات.

ويقــرتن الربــط )ذللــك( مــع الرابــط اتلعليــيل )ألن( كمــا 
يظهــر يف قــول انلاطــق:

»اإلدارة احلايلــة )لرتامــب( يه ال تتمســك باتفاقيــات ســابقة 
ــورة  ــاك خط ــك هن ــا، فذلل ــل إدارة أوبام ــن قب ــت م وقع
ا؛ ألّن الواليــات املتحــدة ستنســحب مــن هــذه  كبــرية جــدًّ

ــب« )ع٣( ــتقبل القري ــة يف املس الصفق

فالربــط الســبيب األول يقــوم ىلع قضيتــني، األوىل عــدم 
تمســك اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة باالتفاقــات الســابقة، 
وهــذا ســيؤدي إىل القضيــة اثلانيــة الــي يه نتيجــة لــألوىل 
واملتمثلــة يف خطــورة هــذا األمــر ىلع الســلم العالــيم. 
ــط  ــني ىلع الراب ــني القضيت ــط هات ــق يف رب ــد انلاط اعتم

ــك(. )ذلل

ــو  ــة أوىل ه ــل يف قضي ــاين فيتمث ــبيب اثل ــط الس ــا الراب أم
خطــورة هــذا اتلخــيل عــن االتفــاق، اذلي يــؤدي إىل قضيــة 
ــي  ــحاب األمريك ــا إىل االنس ــل يف رده ــببية تتمث ــة س ثاني

ــاق. مــن االتف

ولــو تأملنــا يف الرابطــني بــني اجلمــل فســنلحظ أن تــرادف 
القضايــا املطروحــة يف احلــوار يه مــا أضعــَف عنــر الربط 
ىلع الرغــم مــن االســتعمال الصحيــح هل يف حتقيــق االنســجام 

بــني القضايــا املطروحــة.
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وهنــا نشــري إىل عــدم تنويــع انلاطــق يف اســتعمال الروابــط 
املنطقيــة األخــرى مثــل أســلوب الــرشط يف حتقيــق الربــط 
ــابقة  ــا الس ــار القضاي ــك اختص ــاكن ذل ــي، إذ اكن بإم انل

بصياغــة أخــرى مقرتحــة ىلع حنــو: 

ــووي  ــاق انل ــن االتف ــة م ــحبت اإلدارة األمريكي )إْن انس
ــرية تهــدد  ــك ســيؤدي إىل تطــورات كث ــإن ذل ــران ف ــع إي م

ــيم.( ــلم العال الس

وذلــك يســهم يف حــل الضعــف املتأيت مــن تــرادف ادلالالت 
املطروحــة يف املثال الســابق.

ــردة يف  ــمة مط ــط؛ )ألن( س ــط بالراب ــلوب الرب ــل أس ويش
اخلطــاب املنطــوق عنــد العينــة املدروســة، كمــا نلحــظ يف 

ــة: ــة اآلتي األمثل

ا،  »يف احلقيقــة فــإن اللقــاء بــني ثالثــة رؤســاء يه هامــة جــدًّ
ألنــه حنــن نشــاهد بــأن ســوريا اقرتبــت مــن حتقيــق انتصار 

ــش« )ع٤( اكمل ىلع داع

ــاهد  ــه نش ــة، ألن ــية فعال ــة السياس ــاج إىل العملي »اآلن حنت
ــف« )ع٤(. ــات جني ــؤ يف مفاوض ــأزق أو تباط م

هــذا ملصلحــة اإلرهابيــني املتواجديــن يف الغوطــة، ألن 
هــؤالء يســتغلون األبريــاء كــدرع بــرشي )ع5(.

الربط بالسؤال:	 

 وهــو الربــط بواســطة االســتفهام عــن طريــق طــرح 
ــن  ــو م ــواب ه ــؤال واجل ــطة الس ــط بواس ــؤال، والرب الس
الطــرق املهمــة يف حتقيــق الربــط انلــي، وقــد ورد اســتعمال 
الســؤال بطريقتــني، طريقــة طــرح الســؤال ثــم اإلجابــة عنه، 
وطريقــة طــرح الســؤال مــن دون إجابــة بهــدف اخلــروج به 
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إىل غــرض تواصــيل بــاليغ وهــو انلــيف، ومــن أمثلــة انلمــط 
األول قــول انلاطــق يف ســياق احلديــث عــن اســتعمال 

ــا: ــة يف دوم ــلحة الكيميائي األس

ــلحة  ــر األس ــة حظ ــق ملنظم ــة اتلحقي ــن بعث ــر م »املنتظ
ــل  ــو: ه ــد وه ــؤال وحي ــواب ىلع س ــم ج ــة تقدي الكيماوي
حصــل اهلجــوم الكيمــاوي يف دومــا أم ال؟  روســيا تــر أنــه 
لــم يكــن هنــاك أي هجــوم ولك مــا حــدث بعــض األخبــار 

ــاء...« )ع٢(. ــات ابليض ــة القبع ــا منظم ــي نرشته ال

ــا، يطــرح الســؤال، ثــم حيــاول تقديــم جــواب  فانلاطــق هن
ــتعمال  ــة اس ــية يف قضي ــر الروس ــة انلظ ــل وجه ــه يمث عن
األســلحة الكيماويــة، وهــذا الســؤال واجلــواب حيقــق 

ــّدم. ــاب الُمق ــا يف اخلط ــجاًما نصيًّ انس

أمــا انلمــط اثلــاين الســتعمال االســتفهام، فيتمثــل يف خــروج 
االســتفهام عــن غرضــه األســايس وهــو الســؤال اذلي يُنتظــر 
منــه إجابــة، إىل الســؤال اذلي يــؤدي داللــة تواصليــة 
بالغيــة، تــأيت يف مقدمتهــا داللــة انلــيف واالســتناكر، 
وهــو مــا نلحظــه يف ســياق إظهــار اســتغراب انلاطــق مــن 
اتهــام انلظــام الســوري باســتخدام هــذه األســلحة، مــع أن 
الظــروف املحيطــة تشــري إىل أن ذلــك رضب مــن االنتحــار، 

ــول: يق

»ملــاذا الســلطات الســورية تســتخدم األســلحة الكيماويــة يف 
هــذه الظــروف خاصــة أن الواليــات املتحــدة وادلول الغربية 
قــد أخــربت الســلطات الســورية بــأن اســتخدام األســلحة 

الكيماويــة غــري مقبــول بالنســبة هلــا؟!« )ع٢(

فالغايــة هنــا مــن طــرح الســؤال مــن قِبــل انلاطق لــم يكن 
ــات  ــتغراب االتهام ــو اس ــا ه ــة، وإنم ــن إجاب ــث ع ابلح
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املوجهــة للنظــام الســوري باســتعمال األســلحة بعــد تهديــد 
ــربى هل. ادلول الك

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن ضعــف انلاطقــني بالعربيــة 
مــن غري أبنائهــا يف توظيــف اإلماكنيــات ابلالغية ســواء ىلع 
صعيــد االســتفادة مــن االســتفهام عنــد خروجــه عــن معناه 
احلقيــيق إىل أغــراض بالغيــة، أم ىلع صعيــد االســتفادة مــن 
ــظ  ــكالم، إذ نلح ــايلب ال ــن أس ــة يف تلوي ــة العربي ابلالغ
ــة  ــة املدروســة اكنــت اغئب ــة يف العين أن الصيــااغت ابلالغي
اجلانــب  يشــري إىل رضورة االتلفــات إىل  تماًمــا، وهــذا 
ــة لغــري انلاطقــني  ــم اللغــة العربي ابلــاليغ يف مناهــج تعلي

بهــا، وتوضيــح أثرهــا يف تشــكيل بالغــة اخلطــاب.

سابًعا: اخلاتمة:

ــي  ــكالت ال ــم املش ــاز أه ــن إجي ــث يمك ــذا ابلح ــام ه ويف خت
ــري  ــن غ ــة م ــني بالعربي ــد انلاطق ــي عن ــبك انل ــا الس ــاين منه يع

ــة: ــاط اآلتي ــة، بانلق ــة اتلطبيقي ــرزت يف العين ــا ب ــا كم أبنائه

ــي يه - ١ ــجام انل ــدم االنس ــكك وع ــمة اتلف ــل س لع
ــة،  ــة املدروس ــوق يف العين ــاب املنط ــزّيَ اخلط ــا م ــم م أه
ــك تركــزي انلاطــق ىلع اجلانــب املعنــوي، أي  ومــا يــربر ذل
إيصــال املعــى باالعتمــاد ىلع ثروتــه املعجميــة، وهــذا مــا 
ــا قــد حيصــل املتلــيق/ الســامع منــه ىلع  حيقــق تواصــاًل اعمًّ
فكــرة اعمــة أحيانـًـا، ولكــن املعــى ليــس مفــردات ومجاًل 
غــري مســبوكة، وهــذا مــا يُضعــف اتلواصــل، ومــردُّ هــذا 
ــة  اخللــل انلــي إىل عــدم امتــالك انلاطــق اخلــربة اللغوي
بوســائل الربــط انلحــوي بــني اجلمــل، وبوظائفهــا ادلاليلــة، 
ــاءة  ــع الكف ــي ورف ــجام انل ــق االنس ــا ىلع حتقي وبقدرته

ــاب. ــة للخط اتلواصلي
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 اعتمــاد العينــة املدروســة ىلع روابــط حنويــة حمــددة ٢- 
أهمهــا حــرف العطــف الــواو، وغيــاب الروابــط األخــرى، 
ــا،  ــارة وغريهم ــماء اإلش ــة وأس ــماء املوصول ــط باألس اكلرب
ــذه  ــف ه ــق لوظائ ــدم إدراك انلاط ــن ع ــم ع ــذا ناج وه
الروابــط ىلع صعيــد املفــردات وىلع صعيــد اجلمــل، وهــذا 
ــري  ــة اتلخي ــل يف االســتفادة مــن دالل ــاه يف اخلل ــا الحظن م

ــف )أو(.  ــرف العط ــتعمال ح ــد اس عن

ــالل - ٣ ــن خ ــص م ــايل يف انل ــط اإلح ــف يف الرب الضع
الضمائــر، مــن هنــا رّكــز انلاطق ىلع اتلكــرار غــري املوّظف، 
ــة )  ــب املنفصل ــري الغائ ــق ىلع ضم ــاد انلاط ــرز اعتم إذ ب
هــو/ يه(، وضعــف خطابــه يف اســتعمال الضمائــر املســترتة 
ــل  ــري املنفص ــتعمال الضم ــرار اس ــن تك ــف م ــي ختف ال
عنــد اإلحالــة، كذلــك اكن انلاطــق يعيــد اللكمــات املهمــة 
الــي تكــّون حمــور اخلطــاب، ولــم يســتعمل ضمائــر دالــة 
ــيا(،  ــن )روس ــه ع ــياق حديث ــا يف س ــا الحظن ــا، كم عليه
فــاكن يضــع هــذه اللفظــة يف مقدمــات بنــاء اجلمــل دليــه 
مــن دون االعتمــاد ىلع الضمائــر املحيلــة إيلهــا، وهــذا مــا 

جعــل اجلمــل االســمية مســيطرة يف بنــاء اخلطــاب. 

مــن أبــرز مظاهــر التشــتت يف تشــكيل نــص - ٤
منســجم داليلًّــا، الرتكــزي ىلع املعلومــة الــي يهــدف 
اخلطــاب إىل تقديمهــا، مــن هنــا بــرز رابــط اتلكــرار غــري 
ــة يف الربــط  املوظــف، انلاجــم عــن ضعــف اخلــربة اللغوي

ــص. ــلكّة للن ــاكر املش ــني األف ــيق ب املنط

املنطقيــة - 5 للروابــط  انلصيــة  العينــات  افتقــار 
ــة  ــروز العالق ــا ب ــص، إذ الحظن ــبك انل ــة يف س واحلجاجي
الســببية الــي تعتمــد ىلع الرابــط اتلعليــيل )ألن(، وغيــاب 
الروابــط األخــرى وكذلــك غيــاب عالقــات ســببية مهمــة 
أخــرى اكلــرشط وغــريه مــن العالقــات الــي تمنــح انلــص 
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ــع  ــني اجلمــل، وترف ــة حتقــق االنســجام ب قــدرات حجاجي
ــة. ــاب اتلواصلي ــاءة اخلط ــن كف م

ثامنًا: اتلوصيات:

ــي  ــات ال ــض املقرتح ــم بع ــن تقدي ــث يمك ــذا ابلح ــة ه يف نهاي
نــرى أن األخــذ بهــا يف مناهــج تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا 
ــاءة  ــك الكف ــك يمتل ــاب متماس ــم خط ــارة تقدي ــن مه ــيعزز م س

ــني: ــع املتلق ــة م ــة العايل اتلواصلي

رضورة االســتفادة مــن معطيــات اللســانيات انلصيــة 	 
ومــا تطرحــه يف جمــال دراســة انلــص يف تعليــم اللغــة 

العربيــة للناطقــني بهــا مــن غــري أبنائهــا.

ــج 	  ــاء مناه ــي يف بن ــل انل ــة اتلحلي ــاد طريق اعتم
بهــا، الســيما  انلاطقــني  لغــري  العربيــة  تعليــم 
لطــالب املســتويات املتقدمــة، ودعمهــا باتلدريبــات 
القائمــة ىلع مهــاريت االســتماع واتلحــدث، مــن 
خــالل عــرض نصــوص منطوقــة مثايلــة ملتحدثــني 
ــط  ــارص الرب ــل عن ــم حتلي ــة األم، ث ــاء اللغ ــن أبن م
ــة  ــاذج منطوق ــرض نم ــن ع ــا، ويمك ــي فيه انل
بالعربيــة للناطقــني بهــا مــن غــري أبنائهــا، تلحليــل 
مشــكالت الربــط انلــي فيهــا، وتقديــم اتلدريبات 

ــكالت. ــذه املش ــل ه ــززة حل املع

ــني 	  ــري انلاطق ــة لغ ــم العربي ــج تعلي ــزي يف مناه الرتك
بهــا ىلع عــرض نمــاذج نصيــة متنوعــة تظهــر 
ــا  ــر قيمته ــة وتظه ــط يف العربي ــائل الرب ــوع وس تن
ــاب،  ــة للخط ــة املثايل ــاءة اتلواصلي ــق الكف يف حتقي
وتقديــم تدريبــات متنوعــة ىلع لك وســيلة مــن تلــك 
ــم  ــط األه ــائل الرب ــزي ىلع وس ــع الرتك ــائل، م الوس
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ــتعمال. ــداواًل يف االس ــرث ت واألك

الرتكــزي ىلع اتلدريبــات املنطوقــة تلنميــة مهــارة 	 
اتلحــدث للتدريــب ىلع وســائل الربــط انلــي، 
ويمكــن اعتمــاد تثنيــة احلــوار حــول فكــرة 
ــة  ــدة عملي ــق فائ ــد تلحقي ــوع واح ــدة أو موض واح
ــع  ــن وض ــا يمك ــي. وهن ــط انل ــد الرب ىلع صعي
موضــوع احلــوارات اســتناًدا ىلع اهتمامــات املتعلمني 
مــن خــالل حتديــد أغــراض تعلــم العربيــة دليهــم 

ــة(. ــراض ختصصي ــة ألغ ــة العربي ــم اللغ )تعلي

تنميــة مهــارة االســتماع إىل اللغــة املنطوقة يف وســائل 	 
اإلعــالم الــي تتحــدث باللغــة العربيــة الفصيحــة، 
ــم  ــارة تقدي ــة ىلع مه ــات القائم ــا باتلدريب وتعزيزه

اتلقريــر واتللخيــص املنطوقــني. 
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املصادر واملراجع
ــلة 	  ــل، سلس ــالح فض ــص، ص ــم انل ــاب، وعل ــة اخلط بالغ

اعلــم املعرفــة، املجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون واآلداب، 
ــدد ١٦٤، ١٩٩٢م ــت، الع الكوي

خصائــص كالم احلمــى واملغفلــني يف الــرتاث، مــن خــالل 	 
ــة  ــب، جمل ــد الطال ــل حمم ــي، هاي ــجام انل ــار االنس معي

ــدد: ٢، اعم ٢٠١٨م ــدل )٤٠(، الع ــث، املج ــة ابلع جامع

دراســات لغويــة تطبيقيــة يف العالقــة بــني ابلنيــة وادلاللــة، 	 
ســعيد حبــريي، ط١، القاهــرة، مكتبــة اآلداب، ٢٠٠5م:

ــن 	  ــعيد حس ــراءات، س ــم واإلج ــص املفاهي ــة انل ــم لغ عل
للنــرش، لوجنمــان،  العامليــة  حبــريي، الرشكــة املريــة 

١٩٩٧م ط١،  القاهــرة، 

ــد 	  ــاب، حمم ــجام اخلط ــل إىل انس ــص، مدخ ــانيات انل لس
اخلطــايب املركــز اثلقــايف العــريب، ادلار ابليضــاء، ١٩٩١ م

ــا ويلع 	  ــف خرم ــا، ناي ــا وتعلّمه ــة تعليمه ــات األجنبي اللغ
حجــاج، سلســلة اعلــم املعرفــة، املجلــس الوطــي للثقافــة 

ــو ١٩٨٨م ــدد: ١٢٦، يوني ــت، الع ــون واآلداب، الكوي والفن

مباحــث حــول حنــو انلــص، د. عبــد العظيــم فتــيح خليــل، 	 
جامعــة األزهــر، حبــث إلكــرتوين منشــور يف الشــبكة 

ــة. ــبكة األلوك ــة، ش العنكبوتي

مباحــث يف انلظريــة األلســنية وتعليــم اللغــة، ميشــال 	 
ــريوت،  ــرش، ب ــات والن ــة لدلراس ــة اجلامعي ــا، املؤسس زكري

١٩٨5م ط٢، 

ــن، 	  ــه م ــج هاني ــي، فولفجان ــة انل ــم اللغ ــل إىل عل مدخ
ــيم،  ــبيب العج ــن ش ــح ب ــة: د. فال ــر، ترمج ــرت فيهفيج ودي

ــاض، ١٩٩٩م ــعود، الري ــك س ــة املل ــورات جامع منش

مقدمــة نظريــة يف تعليميــة اللغة بانلصــوص، بشــار إبراهيم، 	 
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اإلنســانية واالجتماعيــة،  والعلــوم  اآلداب  جملــة لكيــة 
ــابع،  ــدد الس ــر، الع ــكرة، اجلزائ ــر، بس ــد خي ــة حمم جامع

٢٠١٠م

ــوح، ضمــن 	  ــة إىل حنــو انلــص، ســعد مصل مــن حنــو اجلمل
ــا  ــا ومؤلًف ــارون معلًم ــالم ه ــد الس ــتاذ عب ــاب: األس كت
وحمقًقــا، إعــداد: وديعــة طــه جنــم، وعبــده بــدوي، جامعــة 

الكويــت، ط١، ١٩٩٠م

حنــو انلــص اجتــاه جديــد يف ادلرس انلحــوي، أمحــد عفيــيف، 	 
مكتبــة زهــراء الــرشق، القاهــرة، ٢٠٠١م

ــا، 	  ــوظ نصًّ ــه امللف ــون ب ــا يك ــث يف م ــص حب ــيج انل نس
األزهــر الزنّــاد، املركــز اثلقــايف العــريب، بــريوت، ادلار 

١٩٩٣ ط١،  ابليضــاء، 
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تعليمية قواعد العربي�ة للناطقني بغريها

واكتساب املهارات اللغوية يف ضوء املقاربة التداولية

 أ.د. عائشة عبزية)))
أستاذة التعليم العايل )الدراسات اللغوية( ومديرة مخرب اللساني�ات التداولية وحتليل اخلطاب األديب 

جامعة عمار ثلييج باألغواط-اجلزائر.

امللخص:

تكتــي تعليميــة اللغــات أهميــة كــربى باعتبارهــا   
ــك  ــا ذلل ــق به ــا يتعل ــانية ولك م ــارف اإلنس ــم املع ــل تلعل املدخ
ــذه  ــع ه ــود تلتب ــف اجله ــني إىل تكثي ــات ابلاحث ــت اهتمام توجه
املشــكالت للبحــث عــن حلــول هلــا، ومــن الطبيــي أن يكــون 
ابلحــث اللســاين أكــرث املياديــن املالئمــة لــل مــا يتعلــق بدراســة 
ــم  ــة تلعلي ــة متنوع ــج لغوي ــانيات مناه ــت اللس ــد قدم ــة، فق اللغ
اللغــات وابلحــث يف طــرق اكتســابها ومــا يتعلــق بها مــن صعوبات 
ــه  ــك ارتأيــت ابلحــث يف مــا قدمت وابلحــث عــن حلــول هلــا، ذلل
اللســانيات اتلداويلــة  ومــا يمكــن أن تقدمــه تلعليميــة اللغــة أو 
اللغــات باعتبارهــا منهجــا فــرض نفســه وأثبــت جناحــه يف قــراءة 
ــد  ــة ،كمــا أنهــا ق ــات اتلواصلي ــة وحتليــل اخلطاب انلصــوص األدبي
أحدثــت األثــر األكــرب يف اتلعليميــة ســواء تعلــق األمــر بتعليميــة 

ــة  ــانيات اتلداويل ــرب اللس ــرة خم ــة( ومدي ــات اللغوي ــايل )ادلراس ــم الع ــتاذة اتلعلي )١( أس
ــر. ــواط/ اجلزائ ــي باألغ ــار ثلي ــة عم ــاب األديب جبامع ــل اخلط وحتلي
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اللغــة األم أو اللغــات األجنبيــة، وذلــك ألن اتلداويلــة منهــج يقــوم 
ــتعمال  ــة الس ــة ويه ثنائي ــم اللغ ــدا يف تعلي ــة ج ــة مهم ىلع ثنائي
واتلواصــل، وإجنــاح العمليــة اتلعليميــة باكتســاب املعــارف اللغوية 
ــار أن  ــن، باعتب ــن العنري ــا ىلع هذي ــد أساس ــة يعتم ــري اللغوي وغ
عنــارصه األساســية ) املعلــم واملتعلــم ومــادة اتلعلم(حتتــاج يف تأدية 
وظائفهــا ىلع اتلواصــل بــني أطرافهــا، فاملعلــم ) ملــيق( واملتعلــم ) 
ــة  ــري العالق ــد تتغ ــم ، وق ــون اتلعل ــة مضم ــادة اللغوي ــيق( وامل متل
ــة  ــم يف حال ــا إذا اكن املتعل ــيق ملقي ــا واملتل ــيق متلقي ــح املل فيصب

ــايب . ــري شــفوي أو كت ــر تعب ــة عــن ســؤال أو حتري إجاب

ابلحث:

يمكننــا رصــد العالقــة بــني املعــل واملتعلــم وحمتــوى 
ــوء  ــة يف ض ــارات اللغوي ــاب امله ــالل اكتس ــن خ ــة م ــد اللغ قواع
ــة  ــق ثنائي ــل اخلطــاب وف ــي تبحــث يف حتلي ــة اتلداويلــة ال املقارب
ــن  ــا م ــت انطالق ــة تأسس ــرة تكاملي ــن نظ ــيق ضم ــيق واملتل املل
ــة  ــص اللغ ــى خبصائ ــي تع ــة ال ــانيات اتلداويل ــرتاتيجية اللس اس
ــة بــني عنــارص  ــل العالق يف االســتعمال، وهــو مــا حنتاجــه يف تفعي
ــة ، خصوصــا ىلع مســتوى القواعــد الــي تمثــل  ــة اتلعليمي العملي
ــا  ــم وأيض ــع واتلفاه ــا الوض ــظ هل ــيب اذلي حيف ــة الرتكي ــام اللغ نظ
ــكالم –  ــتماع – ال ــع : ) االس ــارات األرب ــاب امله ــق اكتس يف حتقي
القــراءة – الكتابة(الــي تعــد الغايــة األساســية مــن تعلــم أي لغــة 

ــة. ــة أجنبي ــة األم أم لغ ــت اللغ ــواء اكن ــات، س ــن اللغ م
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1	 قواعد اللغة العربية )القواعد انلحوية( وأهميتها:   
ــددت  ــا تع ــة كم ــد اللغ ــة بقواع ــف اخلاص ــددت اتلعاري تع
املفاهيــم وتصوراتهــا حبســب املنطلقــات واألســس الــي اعتمــدت 
ــم، فعرفــت بأنهــا »وصــف  يف تلــك املصطلحــات أو تلــك املفاهي
ــذا  ــوي، وه ــون لغ ــا » قان ــة«))١١(( وأنه ــب اللغ ــني يف تركي ــلوك مع لس
ــرتك  ــايع مش ــاج مج ــو نت ــون اللغــوي دســتور عــريب اعم، وه القان
بــني القادريــن ىلع االســتقراء واالســتنتاج، ثــم اتلقنــني واتلقعيــد، 
فاألصــل يف لك علــم أن يكــون مجًعــا جلهــود متقاربــة جمتمعــة ىلع 

أصــل واحــد وهــدف واحــد بعينــه )٢(.
1-1	 قواعد اللغة العربية )املصطلح والوظيفة(:

ســأحدد يف هــذا ابلحــث مــا أقصــده  مــن مصطلــح قواعــد 
ــن  ــتنبطة م ــد املس ــوم القواع ــن  مفه ــة اذلي يتضم ــة العربي اللغ
االســتعمال يف صورتهــا اتلاكمليــة، والــي حتــدد نظــام اللغــة 
واســتعماهلا بصــورة تتوفــر فيها ســالمة بناء اللغــة وبيــان مقاصدها 
يف الوقــت نفســه، فتشــمل بذلــك لك مــا يمكــن أن يــؤدي دورا يف 
ــدي  ــب القواع ــن اجلان ــة م ــق الصح ــورة حتق ــكالم بص ــف ال تأيل
مــع اتلعبــري عــن احلاجيــات واألغــراض املــراد تبليغهــا يف أوجــز 
صــورة دون اإلخــالل أو اإلطالــة، وبهــذا يتجــى اتلحديــد ادلقيــق 
ــكل  ــة ب ــة العربي ــد اللغ ــن قواع ــوة م ــة املرج ــة احلقيقي والوظيف

ــة . ــة اتلواصلي ــق الكفاي ــه حتق ــت ذات ــتوياتها، ويه يف الوق مس
ــا  ــع مفهوم ــة أوس ــة العربي ــد اللغ ــم أن قواع ــا نعل ــن هن وم
وأكــرث قربــا مــن املعــى املقصــود بعيــدا عــن الرتســبات املفهوميــة 
الــي علقــت بمصطلــح )انلحــو( أو )قواعــد انلحــو( بشــمويلته و 
ــواردت  مجعــه جلانبيــه العلــيم واتلعليــيم  .إذ لكمــا ذكــر انلحــو ت
مســائله املتفرعــة وقواعــده املتشــعبة ، واختالفــات انلحــاة وتعــدد 
)١( حممــود رشف ادليــن،  اتلقعيــد انلحــوي بــني الســماع والقيــاس. رســالة دكتــوراه بــدار 

العلــوم القاهــرة، ١٩٦٨ . ص١٩.
ــاب   ــة للكت ــة العام ــة املري ــو، اهليئ ــع انلح ــيبويه جام ــعود ، س ــوزي مس ــر: ف )٢( ينظ

. . ط١ . ص٢5   ١٩٨٦.
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اآلراء ممــا ال يــرتك فرصــة جلعلــه وســيلة اكتســاب للغــة العربيــة 
الفصــى كغايــة، وإنمــا حتصيلــه يف حــد ذاتــه أصبــح اغيــة صعبــة 
املنــال عنــد أهــل االختصــاص فضــال عــن اتلالميــذ والطــالب ، 
ــا ومــازاال حييطــان  ــذان اكن ــة والغمــوض ال كمــا أن هــذه الصعوب
ــة دون  ــاب اللغ ــة اكتس ــة إماكني ــة العربي ــة اللغ ــه أوىح إىل طلب ب
اإلملــام بقواعدهــا وهــو أمــر ال يمكــن تصــوره؛ فاللغــة يف جوهرهــا 
نظــام يقــوم ىلع تلــك القواعــد وطبيعتهــا يف حــد ذاتهــا تتجــى مــن 

خــالل قواعدهــا. 
1	-٢	 أهمية تعليم قواعد اللغة العربية للناطقني بغريها:

ــدة  ــو بعي ــد انلح ــل قواع ــة جتع ــات احلديث ــب ادلراس أغل
عــن اكتســاب اللغــة العربيــة يف أبعادهــا اتلواصليــة وأنهــا 
ــم عــن اهلــدف األســايس  ــغل املتعل ــة تُش ــة معياري قواعــد حتكمي
وهــو اتلواصــل باللغــة، ومــرد ذلــك إىل طريقــة تدريــس القواعــد 
انلحويــة وحتريــف وظيفتهــا ونقلهــا مــن كونهــا وســيلة الكتســاب 
ــت يف  ــد ووق ــاج إىل جه ــه حيت ــد ذات ــا يف ح ــا هدف ــة إىل كونه اللغ
حتصيــل قواعــده واإلملــام بمســائله، ومــن ثــم ابتعــد طــالب اللغــة 
العربيــة  مــن انلاطقــني بغريهــا عــن االهتمــام بالقواعــد انلحويــة 
مــادام  بإماكنــه اكتســاب لغــة وظيفيــة تســمح هل باتلواصــل ، وإن 
ــة أو  ــب اجلمل ــط ترتي ــال ضواب ــد بإهم ــك القواع ــت يف تل ترخص
ــف األدوات  ــام توظي ــراب أو نظ ــراكت اإلع ــات حب ــكيل اللكم تش
انلحويــة، وهــو حكــم بعيــد عــن واقــع اســتعمال اللغــة ممارســة 

ــا . وتعلم
ــة  ــد انلحوي ــس القواع ــار تدري ــح مس ــي تصحي ــك ينب وذلل
ــق  ــال يف دقائ ــدم اإليغ ــالل »ع ــن خ ــك م ــا، وذل ــق وظيفته وحتقي
ــظ  ــدة، وحف ــن القاع ــواذ ع دة هل والش ــِدّ ــوه املتع ــوع والوج املوض
الشــواهد فيــه، واختــالف اآلراء واملذاهــب انلحويــة، ورضورة 
ــد  ــي ال تفي ــة ال ــواعت انلحوي ــتطراد يف املوض ــن االس ــد ع ابلع
الــب يف مواقــع احليــاة؛ كدقائــق اإلعــراب ومــا يتصــل بــه مــن  الَطّ
بنــاء وإعــراب تقديــري وحمــيّل، وحيســن باملــدرس العنايــة ببيــان 
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معــاين األدوات اللغويــة وطريقــة اســتعماهلا يف الكالم، وبيــان أثرها 
ــل«)١(. ــرايب دون تفصي اإلع

أمــا عــن اهلــدف مــن تعليــم وتعلــم قواعــد اللغــة العربيــة   
للناطقــني بهــا بغريهــا ı كبقيــة اللغــاتı فهــو تقويــم األذن واللســان 
والقلــم؛ أي: إقــدار الفــرد ىلع االســتماع والــكالم والقــراءة 
ــذ أو  ــظ اتلالمي ــس حتفي ــة« )٢( ، و لي ــة صحيح ــة بطريق والكتاب
ــردة،  ــب املنف ــردة أو الرَتاكي ــد املج ــن القواع ــة م ــة جمموع الطلب
وإنمــا مســاعدتهم ىلع فهــم اتلعبــري اجليــد وتذوقهــم وتدربهــم ىلع 
أن ينتجــوه صحيحــا بعــد ذلــك، ومــا فائــدة انلحــو إذا لــم يســاعد 
ــد  ــراءة انلــص فيفهمــه، أو اتلعبــري عــن يشء فيجي الطالــب ىلع ق

ــه؟!)٣(. ــري عن اتلعب
ولــو تتبعنــا الكفــاءات املســتهدفة يف تعليــم العربيــة للناطقني 
بغريهــا يف أهــم الربامــج أو املقــررات املعتمــدة يف أغلــب املــدارس 
ــق  ــن اتلوفي ــي تضم ــارص ال ــزي ىلع العن ــا الرتك ــد فيه ــد جن واملعاه
ــاج  ــك بإدم ــتعمال ، وذل ــم والس ــالن يف الفه ــتويني يتمث ــني مس ب
ــاءات، وإن  ــك الكف ــق  تل ــة تلحقي ــة اتلعليمي ــالب يف العملي الط
ــة اكملســتويات  اكنــت ختضــع ملجموعــة مــن العوامــل غــري اللغوي
ــق   ــني ىلع حتقي ــدرة املعلم ــالب ، وق ــؤالء الط ــني ه ــة ب املتفاوت
تلــك األهــداف املســطرة بصــورة اعمــة، ويمكــن رصــد اآلفــاق 
ــيب  ــتوى الرتكي ــاب املس ــوق باكتس ــتوى املنط ــة ىلع مس اتلعليمي
ــر  ــوي تتوف ــل أداء لغ ــبة ل ــف مناس ــتعماهلا يف مواق ــة، واس للغ
ــرشوط األساســية لالســتعمال اللغــوي : الصحــة واســتيفاء  ــه ال في
اتلعبــري عــن احلاجيــات يف مواقــف متجــددة ومتنوعــة، وتتلخــص 

ــريوت:  ــان، ب ــة، بلن ــة العربي ــس اللغ ــي تلدري ــه العم ــيم، املوّج ــق اهلاش ــد توفي )١( اعب
مؤسســة الرســالة، ١٩٨٧، ص ٢٠٤.

)٢( يلع أمحــد مدكــور، تدريــس فنــون اللغــة العربيــة، الكويــت، مكتبــة الفــالح، ١٩٨٤، 
ص ٢٤٩ .

ــايلبه،  ــه وأس ــا: مناهج ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــم العربي ــة، تعلي ــد طعيم ــدي أمح )٣( رش
ــاط .١٩٨٩،  ــوم واثلقافة.الرب ــة والعل ــالمية للرتبي ــة اإلس املنظم

ص٢٠.
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ــيل : تلــك األهــداف فيمــا ي
- ينيم قدراته اتلعبريية مشافهًة.

- يعرّب مشافهًة بلغة سليمة منسجمة.
- حيسن استقراء املعطيات وتوظيفها.

- حيرتم آداب تناول اللكمة.

- يفهــم خطابــات مســموعة يف مواضيــع اعمــة، مع إنتاجهــا يف 
ــة دالّة. وضعيات تواصلي

٢	 اكتساب املهارات اللغوية ومبدأ اتلواصل:
ارتبــط االكتســاب باتلعليــم واتلعلــم كثــريا للعالقــة املتبادلة 
بينهمــا يف حقــل اتلعليميــة، إذ كثــريا مــا ترصــد اتلعليميــة مــدى 
االكتســاب يف مــادة معينــة أو مســتوى معــني، ذلك أن« االكتســاب 
يفيــد انتهــاء اتلخزيــن يف اذلاكــرة ملــا تــم تعلمــه، أي انتهــاء فــرتة 
تعلــم ملســألة مــا، واملكتســب هــو املعــارف واملعلومــات واملهــارات 
الــي اكتســبها املتعلــم يف تعلــم ســابق ، والــي تشــل ســجل جتاربه 
وخرباتــه، ويكــون هلــا دور فاعــل يف تعلــم معطيــات جديــدة« )١(، 
ــم  ــة للفه ــطة اذلهني ــف األنش ــارف بمختل ــاب املع ــط اكتس ويرتب
ــابقا يف  ــة س ــات خمزن ــارة معطي ــاط بإث ــداث، يف ارتب ــل األح وتأوي
اذلاكــرة مــع أنشــطة اتلنظيــم وختزيــن معــارف جديــدة يف اذلاكــرة، 

كمــا أن أنشــطة اتلنظيــم ترتبــط بالقــدرات املمــزية للفــرد)٢(.
 ıممثلــة بقواعدها ı ويمكننــا تقســيم مســتويات اكتســاب اللغــة

باعتبار شــلكها األدايئ إىل قســمني رئيســني:
Réception :  املهارات الستقبايلة 	1	٢

إن أول مهــارة يتوقــف عليهــا تعليــم اللغــة اعمــة يه 
ــم الرتبيــة. الربــاط، املغــرب.  )١( عبــد الكريــم غريــب، املنهــل الربــوي، منشــورات اعل

.١٧ıط١. ٢٠٠٦ .ج١. ص ١٦
)٢( نفس املرجع . ج١ . ص ١٧ .
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االســتماع فيكــون دلى املتعلــم القــدرة ىلع ســماع اللغــة و اتلعرف 
ىلع إطارهــا الصــويت اخلــاص بهــا، ويتمثــل اكتســاب هــذا املســتوى 
ــه،  ــم حمتويات ــه وفه ــموع بتحليل ــاب املس ــع اخلط ــل م يف اتلعام
ــة  ــراءة نموذجي ــم ق ــا املعل ــي يقرأه ــوص ال ــم انلص ــك بفه وكذل
ــن  ــدث( ، وم ــافهة ) اتلح ــا مش ــري عنه ــا للتعب ــا وحتليله وبفهمه
خالهلــا تتحــدد قــدرة الفــرد ىلع الفحــص املدقــق ملــادة علميــة مــا 
وجتزئتهــا إىل عنارصهــا، وحتديــد مــا بينهــا مــن عالقــات ، وفهــم 
ابلنــاء اتلنظيــيم هلــا، وقــد تكــون املــادة اتلعليميــة نصــا أدبيــا أو 
علميــا أو تارخييــا ...)١(، كمــا أن الســماع هل دور كبــري يف اكتســاب 
مهــارة إنتــاج املنطــوق ذللــك يعــد اتلواصــل داخــل األقســام مــن 
ــغ  ــا رشوط اتلبلي ــر فيه ــي أن تتوف ــي ينب ــم ال ــة املعل ــالل لغ خ
ــم  ــل هل ــم تش ــن ث ــذ وم ــا اتلالمي ــاوب معه ــيك يتج ــام ل واإلفه

ــه  . ــم علي ــجون كالمه ــة( اذلي ينس ــة املنطوق ــوال ) للغ املن
هــذا، ويعتــرب حتليــل انلــص املقــروء اتلعامــل املبــارش 
ــة  ــة اتلعليمي ــا يف العملي ــتفادة منه ــا واالس ــوص وفهمه ــع انلص م
ــراءة ،  ــد ىلع الق ــل تعتم ــذا اتلعام ــة هل ــة فعلي ــل أول ممارس ، ولع
الــي تعــد يف هــذا الســياق  أهــم نشــاط للتعامــل مــع انلصــوص 
واســتثمارها، ويه بذلــك عمليــة فعليــة مبــارشة تقــرب اتلالميــذ 
مــن اتلواصــل مــع انلصــوص بتحقيقهــا ىلع مســتوى املنطــوق أوال 
ــم ىلع مســتوى الفهــم واإلدراك ملســتوييها) اللغــوي واملعــريف(،  ، ث
إذ تؤســس القــراءة مــن هــذا املنطلــق تلطويــر اإلدراك واالســتيعاب 
للمفاهيــم واملصطلحــات ، ويقــوم ىلع فهــم انلــص ورشح املفــردات 
بالعــودة إىل القامــوس كوســيلة خارجيــة عــن الكتاب)عــن انلــص( 
ــا  ــة املوجــودة يف انلــص بمعاجلته االســتنتاج مــن املعــارف ادلاخلي
ــك،  ــم يف ذل ــم تفاوته ــذ رغ ــة للتالمي ــدرات اذلاتي ــطة الق بواس
ــاب  ــم الكتس ــذ وتهيئته ــد اتلالمي ــص بتعوي ــذوق للن ــة اتل مرحل

ــد . ــذوق وانلق ــدرة ىلع اتل الق

)١( حسن شحاتة وزينب انلجار . معجم املصطلحات الربوية وانلفسية . مراجعة : حامد 
عمار .ادلار املرية اللبنانية .ط١ .٢٠٠٣ . ص٩٠ .
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)production(  :املهارات اإلنتاجية 	٢	٢
املهــارة اإلنتاجيــة الــي تقابــل االســتماع يه مهــارة اتلحــدث 
)الــكالم( كمرحلــة أوىل إلنتــاج اللغــة املكتســبة الحقــة هل واغيتهــا 
تمكــن املتعلــم مــن احلديــث بهــذه اللغــة بطريقــة ســليمة حتقــق 
هل القــدرة ىلع اتلعبــري عــن مقاصــده. وتكــون مــن خــالل اتلعبــري 
ــاس اذلي  ــرة أو اإلحس ــل الفك ــدرة ىلع نق ــالك الق ــه امت بكون
يعتمــل يف اذلهــن أو الصــدر إىل الســامع ... وقــد يتــم ذلــك شــفويا 
أو كتابيــا وفــق مقتضيــات احلــال )١(، جنــده يف تعريــف آخــر بأنــه: 
» اإلفصــاح عمــا يف انلفــس مــن أفــاكر ومشــاعر بالطــرق اللغويــة 
ــن  ــري ويمك ــق اتلعب ــن طري ــة. وع ــة أو الكتاب ــة باملحادث وخاص
الكشــف عــن شــخصية املتحــدث أو الاكتــب وعــن مواهبــه وقــد 

ــه)٢(.  ــه وميوالت ارت
ــم،  ــان املتلك ــكالم ىلع لس ــق ال ــه: »تدف ــك بأن ــي كذل و يع
ــد أن  ــا يري ــر أو م ــا يفك ــه، أو م ــس ب ــا حي ــور م ــب فيص أو الاكت
ــة  ــف خالص ــار يكتن ــري إط ــه، و اتلعب ــتوضح عن ــأل أو يس يس
ــو  ــة«)٣( وه ــارف املختلف ــا و املع ــة وآدابه ــروع اللغ ــن ف ــروء م املق
ــة يف  ــورة تلقائي ــة بص ــاة ايلومي ــتخدم يف احلي ــة تس ــة لغوي ممارس
عمليــة اتلخاطــب واملحادثــة)٤( ، ويعــرف اتلعبــري الشــفوي إجرائيــا 
بأنــه: »اتلعبــري الظاهــر عــن األفــاكر واملعــاين بأصــوات منطوقــة ، 
تــرايع االســتخدام الصحيــح واالســتعمال املناســب ألنظمــة اللغــة، 
ــرايع احلــال واملقــام، مــع اســتخدام تعبــريات الوجــه وحــراكت  وت
ــا  ــل معه ــائل واتلفاع ــتمع للرس ــتقبال املس ــن اس ــن، ويتضم ايلدي

ــة، دار  ــارة والصعوب ــني امله ــة ب ــة العربي ــس اللغ ــايلب تدري ــد، أس ــل ازي ــد خلي )١( فه
ايلــازوري العلميــة، عمــان، األردن، ١  ،٢٠٠٦ ،ص١٤١.

)٢( راتــب قاســم اعشــور وحممــد فخــري مقــدادي، املهــارات القرائيــة والكتابيــة طرائــق 
تدريســها واســراتيجياتها، دار املســرية . عمــان، األردن، ط١ ،٢٠٠5 ،ص٢١5.  

)٣( ســميح أبــو مغــيل: مدخــل إىل تدريــس مهــارات اللغــة العربيــة، دار ابلدايــة، عمــان، 
األردن ، ط١. ٢٠١٠،ص ٧٩ .

)٤( طــه يلع حســني ادليلــيم، تدريــس اللغــة العربيــة ) بــني الطرائــق اتلقليديــة 
ص٢١٢.  .  ٢٠٠٩  . .األردن  احلديــث  الكتــب  (،اعلــم  اتلجديديــة  واالســرتاتيجيات 
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ومــع املرســل وموقــف اتلواصــل)١(.
هــذا، وتعتــرب مهــارة اتلحــدث مــن أهــم وســائل اتلخاطــب 
واالتصــال ومــن خــالهل يظهــر املســتوى اللغــوي واملعــريف يف نفــس 
ــع  ــال م ــة واالنفع ــط باملواجه ــفوي مرتب ــري الش ــت، ألن اتلعب الوق
الفكــرة، والقــدرة ىلع نقــل مــا يفكــر فيــه املتعلــم بصــورة صوتيــة 
يظهــر مــن خالهلــا تمّكنــه مــن أدواتــه اللغويــة ورسعتــه يف تأيلف 

الــكالم، وذللــك يعــد اتلعبــري أهــم اغيــة يف اكتســاب اللغــات .
  يرتكــز اتلعبــري الشــفوي ىلع عــدة رشوط أساســية يمكننا 

أن جنملهــا فيمــا ييل: 
ı املعــاين واألفــاكر أو اتلصــورات املعــرب عنهــا والــي تنقــل من 

املرســل إىل املرســل إيله.
 -األلفــاظ والعبــارات الــي تصــاغ فيهــا األفــاكر أي األدوات 

اللغويــة الــي تناســب تلــك األفــاكر واملعــاين.
- ترتيــب تلــك األفــاكر واملعــاين وحســن توظيفهــا وفــق مبــدأ 

املالءمــة بــني املحتــوى والشــل اللغوي.
ı االنســجام مــع الفكــرة املــراد اتلعبــري عنهــا واالبتعــاد عــن 
العوامــل اخلارجيــة الــي تؤثــر يف األداء الصحيــح )اكتلوتــر، اخلوف، 

اخلجــل ....( .
ı اتلفاعــل االجيــايب مــع اتلعابــري والرتاكيــب اللغوية واســتثمار 
اإلشــارات واإليمــاءات املســاعدة ىلع إيصــال الفكــرة، دون املبالغة 

ذلك. يف 
ı القــدرة ىلع جلــب انتبــاه الســامعني وتوصيــل األفــاكر 
واملعــاين بأســلوب واضــح يظهــر مــن خــالهل تمكــن صاحبــه مــن 

األدوات اللغويــة.

ــوي  ــارات األداء اللغ ــة مه ــد، تنمي ــر حمم ــارك وصاب ــدي مب ــد مح ــور وأمح )١( يلع مدك
الشــفوي تلالميــذ الصــف الســادس مــن اتلعليــم األســايس يف ضــوء مدخــيل اتلحليــل 
اللغــوي واتلواصــل اللغــوي . جملــة العلــوم الرتبويــة. العــدد٣. ج٣ .يويلــو ٢٠٠٦ . ص ١٢٧ .
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ــع  ــجم م ــا ينس ــري بم ــري اتلعب ــلوب وتغي ــم يف األس ı اتلحك
ــامعني. ــال الس ح

ــا  ــن خالهل ــر م ــي يظه ــزة ال ــري اجلاه ــن اتلعاب ــاد ع ı االبتع
ــردي. ــلوب الف ــن األس ــدة ع ــدة بعي ــة جام ــب لغوي ــظ قوال حف

ومــن ثــم يمكننــا اســتخالص دور اتلعبــري الشــفي )إنتــاج   
املنطــوق( يف اكتســاب قواعــد اللغــة العربيــة باملمارســة واتلدريــب 
ــة  ــاءة لغوي ــق كف ــروءة، تلحقي ــموعة واملق ــوص املس ــااكة انلص وحم
تواصليــة تمكــن اتلالميــذ مــن امتــالك األدوات اللغويــة املناســبة 
للتعبــري عــن أغراضهــم وأفاكرهــم يف مناســبات خمتلفــة ومواضيــع 
متنوعــة، وهــذه الكفــاءة خاضعــة للتطويــر واتلغيــري مــع لك مرحلة 

دراســية.
3	 األسس اتلداويلة يف تعليم قواعد اللغة العربية:

3	-1	 يف انلصوص:
تتألــف املقــررات أو الربامــج اتلعليميــة مــن سلســلة دروس   
تتآلــف لتشــكيل إطــار متاكمــل إلكســاب املتعلمــني قــدرا معينــا 
مــن مهــارات اللغــة العربيــة تتناســب مــع الفئــة الــي توجــه هلــا 
ــن  ــق م ــرتض أن يتحق ــك يف ــا ذلل ــني بغريه ــة انلاطق ــن الطلب م
ــار اتلــداويل االســتعمايل للغــة الــي تــدرس،  ــك االعتب خالهلــا ذل
وكذلــك وضــع املعايــري الــي تفــرز املحتويــات اللغويــة مــن 
ضمنهــا القواعــد انلحويــة الــي تقبــل االكتســاب و تمكــن مــن 
االســتعمال، فتخــرج بذلــك عــدة مقومــات حنويــة يه مــن صميــم 
ــد  ــت قواع ــت ليس ــس الوق ــا يف نف ــوي لكنه ــيم انلح ادلرس العل
صاحلــة للتعليــم خاصــة دلى انلاطقــني بغــري العربيــة، اكملتممــات 
اإلعرابيــة الــي تتمثــل يف تقديــر احلــراكت واإلعــراب املحــيل اذلي 

ــراب.  ــة اإلع ــظ ىلع صناع ــا حياف ــى إنم ــوم ىلع رشح املع ال يق
3	-٢	 يف كالم املعلم:

يعــد معلــم اللغــة العربيــة املتلكــم انلمــوذيج اذلي يقتــدي   
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بــه الطــالب الكتســاب اللغــة العربيــة نطقــا بادلرجــة األوىل، وقــد 
ــك يعــد  يكــون املصــدر الوحيــد اذلي يمثــل اللغــة املنطوقــة ذلل
ــالل  ــن خ ــة م ــاكك باللغ ــم يف االحت ــي هل ــه الرئي ــه املوج كالم

ــارة االســتماع والقــراءة. مه
ويف ســياق العمليــة اتلعليميــة ذات ابلعــد اثلنــايئ اتلفــايلع   
)معلــم / متعلــم( فإنــه مــن مقومــات اتلفاعــل مــع اللغــة هــو ذلك 
احلــوار اذلي يوجهــه املعلــم ليســهل ىلع الطلبــة ادلخــول يف نظــام 
اللغــة العربيــة بشــل تلقــايئ باســتحداث مواضيــع إنســانية اعمــة 
ــة تتحقــق القواعــد االســتعمايلة  ــري لغوي يشــل مــن خالهلــا تعاب
مــن خالهلــا، ويمكننــا تلخيــص هــذه العالقــة يف املخطــط اتلــايل:

3	-3	 اكتساب مهارات اللغة العربية بقواعدها:
ــكالت  ــن مش ــون ع ــاء وابلاحث ــدث العلم ــا يتح ــريا م كث  
تعليــم القواعــد انلحويــة خاصــة بســبب تعقيدهــا وكــون مســائلها 
ــط  ــوي املرتب ــل اللغ ــا للتحلي ــفية منه ــة الفلس ــرب للمحاجج أق
ــدت  ــا إذ وج ــيم هل ــار اتلعلي ــع إىل املس ــذا يرج ــتعمال، وه باالس
القواعــد انلحويــة تلكــون وســيلة تلعلــم اللغــة العربيــة أو لفهمهــا 
ــوي  ــور ادلرس انلح ــع تط ــن م ــا، ولك ــا ومبانيه ــط معانيه وضب
ــا اكنــت نقطــة  ــه وهن ــا يف حــد ذات أصبحــت تلــك القواعــد هدف

ــة. ــيلة والغاي ــويم الوس ــول يف مفه اتلح
ويهــدف برنامــج تعليــم القواعــد ببعــده اتلــداويل إىل حتقيــق 
جمموعــة مــن األهــداف اتلعليميــة للغــة العربيــة للناطقــني بغريها، 

وذلــك بــأن يكــون املتعلــم قــادر ىلع:
ı اتلواصــل مشــافهة وبصــورة واعيــة بلغــة منســجمةّ  بلســان 

عــريب واتلفاعــل مــن خالهلــا.
ــة  ــلة منغم ــراءة مسرتس ــة ق ــة متنوع ــوص عربي ــراءة نص ı ق

ــة. ــة ونقدي ــة واعي حتليلي
ــاط  ــن أنم ــه م ــوق وحتليل ــاب املنطـ ــون اخلط ــم مضم ı فه
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ــه. ــّة مع متنوع
ıانتــاج خطابـــات شــفهية مسرتسلـــة حمرتمــا أســايلب تنــاول 

اللكمــة يف وضعيـــات تواصليــة خمتلفــة ومتنوعــة.
 ı ــده اللغــوي ــا رصي ــة منســجمة موظف ــاج نصــوص كتابي ıإنت
مــع توظيــف القواعــد انلحويــة االســتعمايلة ı يف وضعيــات تواصلية 

دالـة.
4	 املقاربة اتلداويلة وتعليمية قواعد اللغة العربية:

لقــد جتــاوز تعليــم العربيــة يف لك مســتوياتها وأغراضها هدف 
اتللقــني إىل اتلطلــع الحتياجــات املتعلــم اللغويــة، وبذلــك صار من 
ــة  ــد االســتعمايل للغ ــا ابلع ــث أن يتغي ــم احلدي الواجــب ىلع اتلعلي
ــد  ــدف يف ح ــوي كه ــد اللغ ــق بالقواع ــام املطل ــي االهتم اذلي يل
ذاتــه، ومــن ثــم يتطلــب االعتمــاد ىلع اللغــة املنجــزة يف ســياقاتها 

االجتماعيــة واملتحققــة يف واقــع االســتعمال.
ــة،  ــات احلديث ــم اللغ ــج تعلي ــه مناه ــا حققت ــة م إن خالص
ــدرة ىلع  ــابه الق ــة، أي إكس ــم اللغوي ــات املتعل ــة احتياج ــو تلبي ه

ــياقات. ــف الس ــة يف خمتل ــتعمال اللغ اس
ــو  ــا ه ــياقات وروده ــة و س ــتعمال اللغ ــزي ىلع اس و إن الرتك
مــن صميــم ابلحــث اتلــداويل ألنــه ينشــد مقاربــة اللغــة وجتليهــا 
ــف  ــم يق ــاس، ول ــني انل ــيل ب ــتعمال اتلواص ــيق، أي يف االس احلقي
ــا  ــل جنده ــات، ب ــم اللغ ــد، يف تعلي ــذا احل ــد ه ــة عن دور اتلداويل
ــارات و  ــاذج االختب ــم و نم ــج اتلعلي ــة مناه ــاهمت يف مراجع »س
اتلماريــن، وعــدت ابلعــد اتلــداويل للغــة )ممارســتها واقعــا( أحــد 
ــدت  ــد انتق ــك فق ــب ذل ــة، و إىل جان ــة اتلعليمي ــداف العملي أه
طــرق تدريــس اللغــات األجنبيــة، الــي تتعامــل مــع لغــات 
مثايلــة و أنــاس مثايلــني يف مواقــف مثايلــة بعــدا عــن أي ســياق 

ــايع«.)١( اجتم
)١( خليفة بوجادي ، يف اللسانيات اتلداويلة ، دار احلكمة ، سطيف) اجلزائر( ط١ .٢٠٠٩ ص 

. ١٣٣
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ــس  إىل  ــاط اتلدري ــس بأنم ــاوز اتلدري ــت إىل جت ــا دع كم
أنمــاط الرتمــزي ) القواعــد اللغويــة( الــي تــدرس أنمــاط اتلأطــري، 
مــا يتعــارف عليــه املجتمــع يف احلديــث طقــوس اتلحــاور العبارات 
االصطالحيــة)١( ، وعليــه فاتلداويلــة كونهــا مذهبــا وعلمــا يهــدف 
ــاط  ــة النش ــة عالق ــربى »ودراس ــة ك ــوي كغاي ــتعمال اللغ إىل االس
ــات  ــتخدام العالم ــات اس ــرق و كيفي ــتعمليه و ط ــوي بمس اللغ
اللغويــة بنجــاح ، والســياقات والطبقــات املقاميــة املختلفــة الــي 
ينجــر ضمنهــا اخلطــاب«)٢( شــديد الصلــة بتعليميــة اللغــات وهــو 
مــا أثبتتــه اتلجــارب اتلعلميــة لســنوات طويلــة، إذ بابتعادهــا عــن 
ــدة  ــب جام ــطة قوال ــة بواس ــم اللغ ــون إىل تعلي ــتعمال والرك االس
ــدة  حتفــظ الشــل وال تتجــاوزه، وإنمــا تبــى قواعــد حمفوظــة بعي
عــن اتلعبــري واملمارســة ممــا  أســهم بشــل كبــري يف صعوبــة تعليــم 

ــوص . ــه اخلص ــة ىلع وج ــد انلحوي القواع
واملقاربــة اتلداويلــة تــدرس اللغــة يف عالقتهــا بالســياق 
ــكالم، واستكشــاف مظاهــر  ــال ال اتلواصــيل، مــع الرتكــزي ىلع أفع
ــز  ــا ترك ــي. كم ــيل واتللفظ ــياق اتلواص ــام بالس ــاج، واالهتم احلج
ــوص  ــة يف انلص ــة والوظيف ــر املقصدي ــة ىلع عن ــة اتلداويل املقارب
ــؤال  ــاوزت س ــد جت ــات ق ــون اتلداويل ــذا، تك ــات. وبه واخلطاب
ــالة  ــة وادلور والرس ــؤال الوظيف ــم بس ــة، تلهت ــؤال ادلالل ــة، وس ابلني
والســياق الوظيــيف. كمــا تعــى املقاربــة اتلداويلــة بفهــم العالقــات 
ــد  ــني؛ ألن ابلع ــياق مع ــن س ــيق ضم ــم واملتل ــني املتلك ــودة ب املوج

ــاد.  ــة واالعتق ــلطة املعرف ــي ىلع س ــداويل ينب اتل
ــة ومــادة  ــني الطلب ــة ب ــا أن نبحــث يف العالق وهكــذا يمكنن
ــو  ــتعمال ىلع حن ــم واالس ــدأ الفه ــق مب ــة وف ــة العربي ــد اللغ قواع
ــادة الــي ابتعــدت عــن وظيفتهــا األساســية  تواصــيل مــع هــذه امل
ــة  ــة امللح ــر احلاج ــّم تظه ــن ث ــة، وم ــك العالق ــال تل ــبب إهم بس
لــويع أســاتذة اللغــة العربيــة لفهــم تلــك األبعــاد اتلواصليــة الــي 

)١( ينظر :نفس املرجع .ص١٣٤
)٢( مسعود صحراوي ، اتلداويلة عند العلماء العرب  ، دار الطليعة، بريوت، ٢٠٠5.ص 6
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ــل اثلــاين.  ــا مناهــج اجلي تضمنته
اخلاتمة:

مــن خــالل هــذه ادلراســة جنــد أن مــن أهــم مــا يــؤدي دورا 
ــتعمال  ــرق االس ــتثمار ط ــة اس ــد اللغ ــاب قواع ــيا يف اكتس أساس
ــاكهل  ــم أش ــن أه ــيل، وم ــال يف األداء الفع ــح متمث ــي الصحي الواق
ــوص  ــوق وانلص ــكالم املنط ــع ال ــل م ــيم اتلعام ــدان اتلعلي يف املي
املكتوبــة وحتليلهــا ىلع عــدة مســتويات موضوعيــة ولغويــة، تلصبح 
بمثابــة املنــوال أواملمارســة الفعليــة النطــالق أكــرث األنشــطة الــي 
ينتجهــا متعلمــو اللغــة العربيــة مــن انلاطقــني بغريهــا، إن لــم نقــل 
لك األنشــطة املتعلقــة بمــادة اللغــة العربيــة يف يف مجيــع املســتويات.
ــة  ــأدوات لغوي ــا ب ــا وحتليله ــوص بقراءته ــتثمار انلص إن اس
تمّكــن مــن فهمهــا واســتخراج مكوناتهــا تمّكــن اتلالميــذ مــن 
معايشــة هــذه انلصــوص خبصائصهــا األدائيــة وحتقيقهــا للقواعــد 
ــج  ــابها والنس ــن اكتس ــذ م ــن اتلالمي ــم يتمك ــن ث ــة، وم انلحوي
ــوص  ــة انلص ــة لطبيع ــا مدروس ــب رشوط ــذا يتطل ــا، وه ىلع منواهل
ــة  ــة يف لك مرحل ــة الروري ــد انلحوي ــد القواع ــلها يف رص وتسلس
ــا ىلع  ــتيعابهم هل ــم واس ــتوى فهمه ــون يف مس ــية، وأن تك دراس
املســتويني: اللفظــي واملعنــوي. وذلــك وفــق مقاربــة نصيــة تنطلــق 

ــة. ــرتاتيجية عملي ــداف باس ــق األه ــع تلحق ــن الواق م
ــد  ــايب( يع ــفوي والكت ــه )الش ــري بنوعي ــة اتلعب ــا أن ممارس كم
شــكال مــن أشــاكل اتلطبيــق الفعــيل الكتســاب أدوات اللغــة ومــن 
ــار  ــاال لالختب ــا جم ــل أيض ــو يش ــة، فه ــد انلحوي ــا القواع بينه
ــة  ــة معين ــالب يف مرحل ــا الط ــي حيصله ــبات، ال ــم املكتس وتقوي
ــل  ــن أج ــة، م ــق رشوط مدروس ــددة وف ــوص حم ــالل نص ــن خ وم
ــة  ــة واملعرفي ــبات اللغوي ــف املكتس ــة تلكثي ــيلة ناجع ــا وس جعله
الــي تســى املقاربــة انلصيــة  تلوفريهــا يف نصــوص كتــاب اللغــة 
العربيــة . واتلعبــري الشــفوي يف هــذا اإلطــار اتلعليــيم يعــد أســاس 
ــك ينبــي  االكتســاب ومقيــاس االســتعمال اللغــوي الصحيــح ذلل
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ــس  ــى لي ــة الفص ــة العربي ــني باللغ ــري متلكم ــه تلوف ــزي علي الرتك
بمســتوى األدبــاء والكتــاب ، وإنمــا بلغــة تواصــل بســيطة بقواعــد 
صحيحــة ومنســجمة مــع أغراضهــا اتلبليغيــة تمتــد اســتعماال دلى 
ــراض  ــل األغ ــل ، ويف ل ــع املراح ــة يف مجي ــة العربي ــيم اللغ متعل
ــم يف  ــيع ثقافاته ــم وتوس ــيلة ملطالعاته ــون وس ــات، وتك واحلاج
مجيــع املياديــن، ولــيك يتحقــق اســتعمال اللغــة العربيــة الفصــى يف 
املــدارس واملعاهــد املتخصصــة يف تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا 
كونهــا لغــة حتقــق اإلمجــاع كمــا أنهــا تســتويف رشوط اتلقعيــد يف 

ــة(. ــة، املعجمي ــة، انلحوي ــة ، الرفي ــتويات ) الصوتي ــع املس مجي
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والصعوبــة، دار ايلــازوري العلميــة، عمــان، األردن،٢٠٠٦ .
ــة  ــة العام ــة املري ــو .اهليئ ــع انلح ــيبويه جام ــعود ، س ــوزي مس ı ف

 . . ط١  للكتــاب.١٩٨٦ 
ı حممــود رشف ادلين،اتلقعيــد انلحــوي بــني الســماع والقيــاس.

رســالةدكتوراه بــدار العلــوم القاهــرة،١٩٦٨ . 
ı مســعود صحــراوي ، اتلداويلــة عنــد العلمــاء العــرب ، دار الطليعــة، 

بــريوت، ٢٠٠5.
ــة  .  ــة العربي ــاب اللغ ــف كت ــا، تكيي ــة للبيداغوجي ــية العام ı املفتش

ــر .٢٠١٨.  ــة . اجلزائ ــة الوطني وزارة الرتبي

ــة واالتصايلــة .دراســات يف اللغــة  ــات اتلواصلي ı هــادي نهــر ، الكفاي

ــان . ط١ . ٢٠٠٣.  ــر ، عم ــالم . دار الفك واالع
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مقروئي�ة اللغة العربي�ة للناطقني بغريها 
حنو بن�اء مقياس عليم

د. هاين إسماعيل رمضان)١(
كلية العلوم اإلسالمية جبامعة غريسون - تركيا

hany.ramadan@giresun.edu.tr

ملخص:
إن املدخــل القــرايئ يعــد مــن أهــم املداخــل يف تعلــم اللغــة اهلــدف 
واكتســابها، ويكتســب هــذا املدخــل خصوصيــة يف اللغــة العربيــة، إذ يمثــل 
ــم  ــث إن الفه ــة، حي ــراض ديني ــة ألغ ــيم العربي ــد متعل ــه عن ــا يف ذات هدف
القــرايئ للــرتاث وال ســيما نصوصــه ادلينيــة يعــد مــن األهــداف الرئيســية يف 

تعلــم العربيــة واكتســاب مهارتهــا.
ــاريت  ــدى مه ــا إح ــرى أنه ــة أخ ــراءة مزي ــارة الق ــب مه ــا يكس مم
االســتقبال اللغــوي، فــي مــع مهــارة االســتماع تمثــالن حجــرا األســايس يف 
تنميــة احلصيلــة اللغويــة مــن مفــردات وتراكيــب، ممــا ينعكــس إجيــاب ىلع 

ــة. ــة والكتاب ــاج: املحادث مهــاريت اإلنت
ممــا ال شــك فيــه تلحقيــق الغايــة املنشــودة مــن مهــارة القــراءة ينبــي 
اختيــار انلصــوص الي تتناســب مــع مســتوى املتعلمــني وقدراتهــم؛ وال تمثل 
اعئقــا هلــم، ذللــك يواجــه املعلمــون حتديــا حقيقيــا يف اختيــار انلصــوص الي 
يمكــن تقديمهــا للمتعلمــني، ال ســيما يف غيــاب مقيــاس علــيم ىلع غــرار 
ــار  ــراره باختي ــاذ ق ــه يف اخت ــم ب ــد املعل ــرى، يسرتش ــة األخ ــات األجنبي اللغ

انلــص املناســب. 
مــن ثــم جــاءت هــذه ادلراســة تهــدف إىل بنــاء مقيــاس علــيم لقياس 
ــة، يف  ــري العربي ــني بغ ــة للناطق ــة املقدم ــوص العربي ــة انلص ــدى مقروئي م
ضــوء اإلفــادة مــن اتلجــارب انلاجحــة يف اللغــات األجنبيــة، واإلفــادة مــن 
اتلقنيــات احلديثــة، ونظريــات علــم اللغــة احلاســويب، وقــد اقتضــت طبيعــة 

)١(  أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلسالمية جامعة جريسون الرتكية، شارك يف العديد من 
املؤتمرات وانلدوات ادلويلة، ونرش العديد من األحباث وادلراسات يف املجالت املحكمة، وهو 
عضو اهليئة اتلحريرية للعديد من املجالت ادلويلة، وهل جمموعة مؤلفات يف تعليم العربية 
للناطقني بغريها، باإلضافة إىل انلقد واألدب املقارن، يتوىل حايلا منصب مديراملنتدى العريب 

الرتيك للتبادل اللغوي جبامعة جريسون.
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ــة  ــة إىل مقدم ــمت ادلراس ــد قس ــيف، وق ــج الوص ــتعانة باملنه ــة االس ادلراس
وأربعــة مباحــث باإلضافــة إىل اخلاتمــة ىلع انلحــو اتلــايل:

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، املقروئية، العربية للناطقني بغريها، قياس االنقرائية، معادالت 

املقروئية، مهارة القراءة

أول: املقدمة
إن املدخــل القــرايئ يعــد مــن أهــم املداخــل يف تعلــم اللغــة 
اهلــدف واكتســابها، إذ يمثــل مــع املدخــل الســمايع مهــاريت 
ــة  ــة والكتاب ــاج – املحادث ــاريت اإلنت ــل مه ــة يف مقاب ــتقبال اللغ اس
ــس  ــراءة ينعك ــارة الق ــن مه ــم م ــن املتعل ــك أن تمك – وال ش
ــا ىلع مســتواه اللغــوي واتلحصيــيل يف آن، وىلع انلقيــض مــن  إجياب
ــؤدي إىل ضعــف ادلخــل  ــإن الضعــف يف مهــارة القــراءة ي ــك ف ذل
اللغــوي للمتعلــم؛ ســواء ىلع مســتوى املفــردات أو مســتوى اجلمــل 
ــة،  ــة واتلعليمي ــه اتلحصيلي ــلبا ىلع قدرت ــر س ــا يؤث ــب؛ مم والرتاكي
ــل  ــات القــراءة تمث ــد مــن ابلاحثــني أن صعوب ــرى العدي ــك »ي ذلل
الســبب الرئيــي للفشــل املــدريس، فــي تؤثــر ىلع صــورة اذلات 

ــة«)١( ــاءة اذلاتي ــعوره بالكف ــم وىلع ش دلى املتعل

)١(  املرجــع يف صعوبــات اتلعلــم: ســليمان عبــد الواحــد يوســف إبراهيــم، مكتبــة األجنلو 
ــرة، ط١، ٢٠١٠، ص٢٩٣ املرية، القاه
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ــدريس  ــل امل ــيا للفش ــببا رئيس ــرايئ س ــف الق وإن اكن الضع
ــا  ــا مانع ــف اعئق ــة يق ــري العربي ــني بغ ــه للناطق ــة، فإن ــة اعم بصف
يف اكتســابها فضــال عــن مواصلــة ادلراســة بهــا، وخــارج احلقــل 
اتلعليــيم قلمــا جنــد شــخصا يتقــن اللغــة العربيــة، وهــو ال يتقــن 

ــارة القــراءة. مه
ــة،  ــراءة والكتاب ــاريت الق ــني مه ــة ب ــة الوثيق وال ختــىف العالق
فالعجــز عــن القــراءة يقــود – بــال ريــب – إىل العجــز عــن 
الكتابــة، فالقــراءة يف أبســط تعريفاتهــا »إدراك نــص مكتــوب لفهــم 
حمتوياتــه«)١( ومــن ثــم ال يمكــن تصــور متعلــم دليــه القــدرة ىلع 

ــراءة. ــدرة ىلع الق ــك الق ــني ال يمل ــة يف ح الكتاب
ــة،  ــة العربي ــة يف اللغ ــرايئ خصوصي ــل الق ــب املدخ ويكتس
فهــو يمثــل هدفــا يف ذاتــه عنــد متعلــيم العربيــة ألغــراض دينيــة، 
ــه  ــيما نصوص ــريب وال س ــرتاث الع ــرايئ لل ــم الق ــث إن الفه حي
ــدف  ــن اهل ــم يك ــية – إن ل ــداف الرئيس ــن األه ــد م ــة يع ادليني
ــد اإلطــار  ــة واكتســاب مهارتهــا، وحتدي الرئيــي – تلعلــم العربي
ــة بمــاكن؛ ألن  اذلي تفهــم  مــن خــالهل معــى اللكمــة مــن األهمي
ــن  ــودة م ــة املقص ــد ادلالل ــري يف حتدي ــايف هل دور كب ــياق اثلق »الس
اللكمــة أو املفــردة الــي تســتخدم اســتخداًما اعًمــا. ويظهــر الســياق 
ــا يف اســتعمال اللكمــات املتنوعــة بمعــاين عــدة«)٢(. اثلقــايف واضًح
وهــو مــا يتمــاىه مــع املدخــل القــرايئ اذلي يقــوم ىلع 
تعليــم اللغــة اهلــدف ىلع اعتمــاد تدريــس القــراءة هدفــا رئيســيا 
الكتســابها، مــن خــالل تقديــم نصــوص ومتــون قصــرية، اغبلــا مــا 
تكــون مفرداتهــا وتراكيبهــا بســيطة، ويتوســل بالرتمجــة واتلحليــل 
ــا –  ــرايئ – اغبل ــل الق ــوص، ويف املدخ ــذه انلص ــم ه ــوي لفه انلح
(1) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. Rich-
ards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P440
)٢( اتلناص يف ثالثية جنيب حمفوظ- دراسة يف ضوء علم لغة انلص: عماد عبد ابلايق يلع، نور 

للنرش، أملانيا، ٢٠١٦، ص ٢٨ 
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ــإن  ــة ف ــة املنطوق ــت اللغ ــة وإذا درس ــة املكتوب ــر ىلع اللغ يقت
اهلــدف منهــا يكــون تعزيــز انلــص املقــروء عــن طريــق قراءتــه 

ــا)١(. جهري
و انتشــار طريقــة انلحــو والرتمجــة أضــىف ىلع املدخــل القرايئ 
أهميــة بالغــة، فهــو الركــزية األساســية يف هلــذه الطريقــة، الــي »لــم 
ــا، وٕان  ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــرشة يف تعلي ــائدة ومنت ــزل س ت
نازعتهــا يف العقــود القريبــة املاضيــة الطريقــة اتلواصليــة فانتقــل 
ــالل  ــن خ ــرأي – م ــص الق ــم للن ــرد فٍه ــن جم ــا م ــة به ــم اللغ تعل
معرفــة القواعــد انلحويــة مع ترمجــة املفــردات والرتاكيــب – ٕاىل أن 
أصبــح ملكــة عنــد متعلــم اللغــة تتاكمــل فيهــا املهــارات األربعــة 
لكهــا: املهــارات االســتقبايلة )القــراءة واالســتماع( واملهــارات 
ــن  ــود م ــدف املنش ــق اهل ــة( تلحق ــة والكتاب ــة )املحادث اإلنتاجي

تعلــم اللغــة وهــو اتلواصــل«)٢(.
ــة  ــم العربي ــة يف تعلي ــة املتبع ــن الطريق ــر ع ــض انلظ وبغ
ــة القــراءة  ــه ثمــة إمجــاع ىلع أهمي ــا للناطقــني بغريهــا فإن وتعلمه
باعتبارهــا أحــد املهــارات اللغويــة األربعــة الــي يســى املتعلــم إىل 

ــا. ــالك ناصيته ــابها،  وامت اكتس
وتلحقيــق الغايــة املنشــودة مــن مهــارة القــراءة ينبــي اختيار 
ــم؛ وال  ــني وقدراته ــتوى املتعلم ــع مس ــب م ــي تتناس ــوص ال انلص
ــة  ــراون (Douglas Brown) معادل ــع ب ــد وض ــم، وق ــا هل ــل اعئق تمث
ــه  ــري لغت ــق بغ ــم انلاط ــدم للمتعل ــص املق ــة انل ــبة صعوب ــن نس ع
األم، ىلع انلحــو اتلــايل: ال بــد أن تكــون صعوبــة انلص = مســتوى 
املتعلــم+)١( وليــس +)٢( وال +)٠( بمعــى أال يكــون انلــص ســهال 

(1) Look: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. 
Richards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P443
)٢( تدريس مهارة القراءة انلظرية واتلطبيق، أمحد عبد اجلبار صنوبر، ضمن كتاب ادليلل اتلدرييب 

يف تدريس مهارات اللغة العربية وعنارصها للناطقني بغريها ı انلظرية واتلطبيق، حترير خادل أبو 
عمشة، ط١، ٢٠١٧، ص٢٤٤
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ــه  ــة قدرات فــال يمثــل حتــدٍّ هُل، ويف ذات الوقــت ال تتجــاوز الصعوب
وإماكنياتــه فتصبــح عقبــة كئــود أمامــه)١(.

وقــد أشــار Gunning إىل أن املتعلمــني اذليــن يدرســون مــواًدا 
يًّــا يُذكــر، تــؤدي إىل حتجــر مســتواهم، يف  ســهلة، وال تمثــل هلــم حتدِّ
حــني أن اذليــن يدرســون مــواًدا صعبــة ال تتناســب مــع قدراتهــم 

يفشــلون يف تقــدم مســتواهم)٢(.
ذللــك يواجــه املعلمــون حتديــا حقيقيــا يف اختيــار انلصــوص 
ــاس  ــاب مقي ــيما يف غي ــني، ال س ــا للمتعلم ــن تقديمه ــي يمك ال
علــيم ىلع غــرار اللغــات األجنبيــة األخــرى، يسرتشــد بــه املعلمون 
ومعــدو املناهــج اتلعليميــة يف اختــاذ قــراره باختيــار انلــص 
ــارات املالئمــة  ــة  Readability أحــد اخلي املناســب، وتعــد املقروئي
تلفــادي هــذه اإلشــاكيلة، واتلغلــب ىلع مــا تمثلــه مــن عقبــة كئــود 
للمتعلمــني واملعلمــني ىلع حــد ســواء، ومــن ثــم فــإن الســي لوضــع 
ــني  ــة للمتعلم ــوص العربي ــة انلص ــاس مقروئي ــيم لقي ــاس عل مقي

مــن انلاطقــني بغريهــا يعــد رضورة ملحــة، وحاجــة أساســية.
ادلراسات السابقة:

ــن  ــم يك ــدرة – إن ل ــس ن ــة يلم ــة العربي ــل يف املكتب املتأم
غيــاب – ادلراســات الــي تطرقــت لقيــاس املقروئيــة بصفــة 
اعمــة، وللناطقــني بغــري العربيــة بصفــة خاصــة، ومــن أهــم هــذه 

ــات: ادلراس
مســتوى مقروئيــة كتــاب املتوســط األدىن يف برنامــج تعليــم 	 

ــث  ــق، للباح ــة دمش ــا يف جامع ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي اللغ

)١( أسس تعلم اللغة العربية وتعليمها: دوجالس براون، ترمجة: عبده الراجيح، ويلع أمحد شعبان، 
دار انلهضة، بريوت، ١٩٩٤، ص ٢٣٢

(2) Look: Thomas Gunning: The Role of Readability in Today’s Classrooms, Topics in 
Language Disorders: 2003, 23 (3), P 175 – 189 



193

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

بشــار مصطــىف األفيــوين)١(. 
ــة للناطقــني 	  ــم اللغــة العربي ــة كتــب تعلي مســتوى مقروئي

ــىف  ــود مصط ــراس حمم ــث ف ــت، للباح ــة آل ابلي ــا يف جامع بغريه
ــليي)٢(. الس

ــة 	  ــم اللغ ــق العريب« تلعلي ــة كتاب »انلاط ــتوى مقروئي مس
العربية. للناطقــني بغريهــا يف مدرســة شــافانا اإلعدادية اإلســالمية، 

للباحثــة إيمــان متــني)٣(.
ــا 	  ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــة كت مقروئي

يف معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة، للباحــث خــادل بــن خاطــر بــن 
ــدي)٤(. ــعيد العبي س

ــة  ــاس مســتوى مقروئي وقــد هدفــت هــذه ادلراســات إىل قي
كتــب متعلــيم اللغــة العربيــة انلاطقــني بغريهــا، واتلعــرف 
ــد  ــا، وق ــة مقروئيته ــب درج ــب حس ــوص الكت ــب نص إىل ترتي
cloze يف  اعتمــدت ادلراســتان األويلــان ىلع اختبــار اتلتمــة 
حــني اعتمــدت ادلراســة األخــرية اختبــار اتلتمــة، واختبــار الفهــم، 

ــراءة. ــة الق ــار رسع واختب
ــدت ىلع  ــر اعتم ــة اذلك ــات اآلنف ــظ أن ادلراس ــن املالح وم
ــرتاح  ــرق إىل اق ــم تتط ــة ول ــاس املقروئي ــلفا لقي ــدة س أدوات مع
بنــاء أدوات خاصــة باللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ولــم 
ــة  ــه – ىلع أي دراس ــه وإماكنيات ــدود اطالع ــث – يف ح ــرث ابلاح يع
عربيــة تتنــاول إعــداد أو اقــرتاح مقيــاس علــيم لقيــاس املقروئيــة 

.٢٣٧ ı ١( جملة العربية للناطقني بغريها، ع ١٦، يونيو ٢٠١٣، ٢٠١(
https://aabu.edu.jo/AR/Centers/Language/Pages/Re- ٢( جامعة آل ابليت(

searchesDetails.aspx?ItemId=3222
 ı ٣( رسالة ماجستري، إرشاف، د. أمحد درديري، جامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية(

جاكرتا، إندونيسيا، ٢٠١٨
)٤( مستقبل الرتبية العربية. مج. ١٩، ع ٧٦ خاص، مارس ٢٠١٢.
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ــة يف  ــة أجنبي ــل إىل دراس ــه توص ــد أن ــة، بي ــري العربي ــني بغ للناطق
ــوص أال ويه: ــذا اخلص ه

	 Text Readability for Arabic as a Foreign Language (2015) 
Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa and Violetta Cavalli-Sforza(1).  

يف حــني أن هنــاك مجلــة مــن ادلراســات الــي تناولــت 
بنــاء مقاييــس ملقروئيــة انلــص العــريب بصفــة اعمــة دون حــره 
ــة أم  ــات أجنبي ــت دراس ــواء ىلع أكان ــة، س ــري العربي ــني بغ للناطق

ــال: ــبيل املث ــا ىلع س ــة، منه عربي
قيــاس انقرائيــة كتــب اللغــة العربيــة باملرحلــة االبتدائيــة 	 

باســتخدام برنامــج كمبيوتــر وأحــاكم معلميهــا )٢٠١٢( ســعاد جابــر 
حممــود)٢(. 

عالقــة املقروئيــة ببعــض املتغــريات اللغويــة )١٩٧٧( عبــد 	 
الكريــم داوود)٣(.

	 Arabic Readability Research: Current State and Future 
Directions (2018) Naoual Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, 
and Violetta Cavalli-Sforza((( 

	 Modern Standard Arabic Readability Prediction (2018) 
Naoual Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, and Violetta Caval-
li-Sforza((( 

	 Text Readability for Arabic as a Foreign Language 

(1) 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Applica-
tions (AICCSA), Marrakech, 2015, pp. 1-8. 

)٢(  املجلة ادلويلة لألحباث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ع٣١، ٢٠١٢.
)٣( رسالة ماجستري غري منشورة لكية الرتبية، جامعة بغداد، ١٩٧٧.

)4( The 4th International Conference on Arabic Computational Linguistics (ACLing 
2018), November 17-19 2018
)5( Springer International Publishing AG 2018, A. Lachkar et al. pp. 120–133, January 
2018. 
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(2015) Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa and Violetta Caval-
li-Sforza(((.  

	 AARI: Automatic Arabic Readability Index (2014) Ab-
del-Karim Al-Tamimi, Manar Jaradat, Nuha Aljarrah, and 
Sahar Ghanim(((   

	 Automatic Readability Detection for Modern Standard 
Arabic (2014) Jonathan Neil Forsyth(3) 

وقــد قدمــت هــذه ادلراســات مقرتحــات وحمــاوالت جديــرة 
ــا  ــيما أنه ــادة، ال س ــا إف ــا إيم ــث منه ــاد ابلاح ــد أف ــادة، وق باإلش
ــاء  ــويب يف بن ــة احلاس ــم اللغ ــة وعل ــا احلديث ــت اتلكنولوجي وظف
مقاييــس خاصــة لقيــاس مقروئيــة اللغــة العربيــة، وال يفوتنــا هنــا 
اإلشــارة إىل هنــاك بعــض ادلراســات الــي ســعت بلنــاء أداة لقيــاس 

مقروئيــة انلــص العــريب بصفــة اعمــة 
ثانيا: املقروئية: مفاهيم وتطبيقات

ــي يف  ــي تع ــرأ( ال ــادة )ق ــن م ــة م ــح املقروئي ــق مصطل ينبث
ــة)٤(: ــم العربي املعاج

١. اجلمــع والضــم، حنــو قــوهل تعــاىل: »إِنَّ َعلَيْنَــا مَجَْعــُه َوقُْرآنـَـُه« 
 ]١٧ ]القيامة: 

٢. اتلتبــع وإمعــان انلظــر؛ تقــول قــرأ الكتــاب أي تتبَّــع لكماته 
نظــًرا، نطق بهــا أْو ال.

وقــد وردت مــادة )قــرأ( أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم، 

(1) 2015 IEEE/ACS 12th International Conference of Computer Systems and Appli-
cations (AICCSA), Marrakech, 2015, pp. 1-8. 
(2) The International Arab Journal of Information Technology, Vol. 11, No. 4, July 
2014
(3) Brigham Young University, March 2014

)٤( انظر: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الرشوق ادلويلة، ٢٠٠٤، ص٧٢٢
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نَْســاَن ِمــْن  ِ
ْ

ي َخلـَـَق )١( َخلـَـَق اإل ِ
َّ

ّــَك اذل
 بِاْســِم َربِ

ْ
قــال تعــاىل: »اقـْـَرأ

ــَم  ــِم )٤( َعلَّ َقلَ
ْ
ــَم بِال ي َعلَّ ِ

َّ
ــَرُم )٣( اذل

ْ
ك

َ ْ
ــَك األ  َوَرُبّ

ْ
ــَرأ ــٍق )٢( اقْ َعلَ

ــْم« ]العلــق: ١-5[. ـَـْم َيْعلَ نَْســاَن َمــا ل ِ
ْ

اإل
ــروء،  ــول مق ــم املفع ــن اس ــايع م ــدر صن ــة مص واملقروئي
وخيتلــف تعريفهــا – اصطالحــا – مــن باحــث إىل آخــر، وفقــا 
ــيق  ــة اتلطبي ــم اللغ ــم عل ــا معج ــد عرفه ــرض أو األداة، فق للغ
بأنهــا »مــدى ســهولة املــواد املكتوبــة للقــراءة والفهم«)١(وتكاد 
ــه  ــص علي ــد أو تنق ــف، تزي ــذا اتلعري ــف ىلع ه ــع اتلعاري جتم

قليــال، فهــذا مــرسد موجــز بلعــض اتلعاريــف:
املقروئيــة مقيــاس يربــط نصــا مكتوبا بالقــارئ أو بمســتواه 	 

ادلرايس))).
القدرة ىلع الفهم واالستيعاب نلص حمدد))).	 
جممــوع لك العنــارص املوجــودة باملــادة املقــروءة الــي تؤثــر يف 	 

فهــم القــارئ، ورسعــة قراءتــه، ومســتوى اهتمامــه باملــادة))).
مستوى صعوبة نص معني مقدم للقراء))).	 
ــول مــن 	  قــدرة القــارئ ىلع قــراءة نــص وفهمــه بقــدر مقب

ــد))). ــت واجله الوق
(1) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics: Jack C. Richn-
ards & Richard Schmidt, Pearson Education Limited, 3ed, 2002, P442
)2( Modern Standard Arabic Readability Prediction: Naoual Nassiri Springer Interna-
tional Publishing AG 2018, A. Lachkar et al. P122 
)3( AARI: Automatic Arabic Readability Index: Abdel-Karim Al-Tamimi, Manar Jaradat, 
Nuha Aljarrah, and Sahar Ghanim, P370
)4( Text Readability for Arabic as a Foreign Language: Hind Saddiki, Karim Bouzoubaa 
and Violetta Cavalli-Sforza, P1 
)5( Automatic Readability Detection for Modern Standard Arabic (2014) Jonathan Neil 
Forsyth 
Brigham Young University, March 2014, P1
)6( Arabic Readability Research: Current State and Future Directions (2018) Naoual 
Nassiri, Abdelhak Lakhouaja, and Violetta Cavalli-Sforza: The 4th International Con-
ference on Arabic Computational Linguistics (ACLing 2018), November 17-19 2018, 
P38
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ــو  ــف ه ــذه اتلعاري ــرتك يف ه ــل املش ــظ أن العام ــن املالح م
ــتهدفة،  ــة املس ــع الفئ ــروء م ــص املق ــة انل ــتوى صعوب ــاس مس قي
 readability ــة ــة اإلجنلزيي ــح باللغ ــتاق املصطل ــوع إىل اش وبالرج
ــة  ــة إىل الحق ــراءة، باإلضاف ــى الق ــن read بمع ــون م ــده يتك جن
ability القابليــة أو االســتطاعة فاملعــى احلــريف للمصطلــح يف 
اللغــة اإلجنلزييــة هــو القابليــة للقــراءة، أو إماكنيــة القــراءة، وهــو 

ــابقة. ــة الس ــات االصطالحي ــع اتلعريف ــاىه م ــا يتم م
ويتوقــف قيــاس املقروئيــة ىلع مجلــة مــن العوامــل املرتبطــة 
ــال  ــلكة االتص ــط بمش ــي ترتب ــا، ف ــكال ومضمون ــوى ش باملحت
ــهولة  ــوض والس ــوح والغم ــث الوض ــن حي ــة م ــادة املقروئي ــني امل ب
ــتواه  ــه ومس ــوهل ودافع ــث مي ــن حي ــارئ م ــني الق ــة، وب والصعوب
ــذه  ــار ه ــع يف االعتب ــدر الوض ــايل جي ــري)١( وباتل ــر ي والفك العم
ــني  ــد انلاطق ــة وعن ــة اعم ــة بصف ــاس املقروئي ــد قي ــل عن العوام
بغــري العربيــة بصفــة خاصــة، ويمكننــا أن نشــري إىل مصفوفــة مــن 
ــة ىلع  ــري العربي ــني بغ ــة للناطق ــاس املقروئي ــة بقي ــل اخلاص العوام

ــايل. ــو اتل انلح
أول: من حيث القارئ:

العمر العقيل للقارئ. ١
املستوى اللغوي للقارئ. ٢

ثانيا: من حيث حمتوى املادة املقروءة
ــد، والطــول . ٣ الصياغــة مــن حيــث الوضــوح واتلعقي

والقــر
املفردات من حيث الشيوع واتلكرار . ٤

ــة  ــة األوىل واإلعدادي ــة اثلانوي ــة يف املرحل ــة العربي ــب اللغ ــة كت ــتوى مقروئي ــر: مس )١( انظ
القديمــة يف إيــران: يوســف نظــري، ويلع خطيــيب، ص٨٩.
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حجم املفردات اجلديدة . 5
ثاثلا: من حيث شلك املادة املقروءة

وضوح اخلط وحجمه. ٦
اإلخراج الفي . 	

إن اكنــت هــذه املصفوفــة مــن العوامــل مشــرتكة بــني 
قيــاس املقروئيــة للناطقــني بالعربيــة وللناطقــني بغريهــا بيــد أنهــا 
للناطقــني بغــري العربيــة تمثــل أهميــة قصــوى، فاملســتوى اللغــوي 
ــتوى  ــع املس ــف م ــم، وخيتل ــر حاك ــة عن ــري العربي ــق بغ للناط
ــيل  ــر العق ــا أن العم ــا، كم ــكال ومضمون ــة ش ــاء اللغ ــوي ألبن اللغ
خيتلــف اختالفــا جذريــا مــع املســتوى اللغــوي دلى أبنــاء اللغــة، 
فــيف الغالــب أنــه العالقــة بــني العمــر العقــيل واملســتوى اللغــوي 
ــوي،  ــتوى اللغ ــيل زاد املس ــر العق ــا زاد العم ــردة فلكم ــة مط عالق
ــة  ــا اعتباطي ــة بينهم ــة العالق ــري العربي ــني بغ ــني أن انلاطق فح
فاملتعلــم الراشــد عمــره عقــيل متقــدم يف حــني مســتواه اللغــوي قــد 
يكــون يف املبتــدئ، ذلا وضــع هــذا العامــل هل بعــد مهــم يف اختيــار 
ــيل،  ــر العق ــوي والعم ــتوى اللغ ــث املس ــن حي ــب م ــص املناس انل
ــه إىل  ــا توج ــا م ــة اغبل ــوص الطبيعي ــيق ألن انلص ــد حقي ــو حت وه
أبنــاء اللغــة فتــأيت الصياغــة املبســطة والســهلة للفئــات العمريــة 
ــة. ــل العمري ــدم املراح ــع تق ــدا م ــزداد تعقي ــل األوىل، وت يف املراح
ــب  ــه الرتتي ــدر في ــة اذلي جي ــل الصياغ ــة إىل اعم باإلضاف
املنطــيق ملكونــات اجلملــة، وابلعــد عــن اتلقديــم واتلأخــري، 
واحلــذف، والضمائــر املتصلــة واملضمــرة، واملجــاز، ولك مــا يســهم 
ــيوع  ــرااعة ش ــي م ــده، وينب ــروء أو تعقي ــص املق ــوض انل يف غم
اللكمــات ويفضــل تكرارهــا حــى يتمكــن املتعلــم مــن حفظهــا 
وإتقانهــا، ىلع خــالف ابــن اللغــة اذلي يــراىع أن تقــدم هل انلصوص 

ــه. ــه وفصاحت ــاء بذوق ــازي لالرتق ــل أديب وجم بش
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مقروئية اللغة العربية: إشاكيلات وحتديات
اقــرتن ظهــور املقروئيــة باللغــات الغربيــة دون العربيــة فأوىل 
ــوراة  ــدس )اتل ــاب املق ــيم الكت ــاوالت معل ــت حم ــاوالت اكن املح
واإلجنيــل( وذلــك بغــرض تســهيل تعليمهــا)١(، وانصــب اهتمامهــم 
ــم  ــوف، ث ــا واملأل ــائع منه ــرف ىلع الش ــردات واتلع ــة املف ىلع دراس
اهتــم بعــد ذلــك رجــاالت اتلعليــم باملقروئيــة وتشــري املصــادر إىل 
ــات  ــن ١5٠٠ لللكم ــة م ــد يف ١٨٤٠ قائم ــرويس( أع ــني ال أن )زوباك
ــة  ــول صعوب ــات ح ــدة دراس ــروا ع ــان وأج ــاء األمل ــة، وج املألوف

ــروءة. ــواد املق ــا بامل ــردات وعالقته املف
ــرن  ــد ق ــا بع ــرت تقريب ــد ظه ــة فق ــاوالت العربي ــا املح أم
ــرت  ــة، وظه ــة العربي ــل( يف اللغ ــوىس بري ــة )م ــرت قائم ــني ظه ح
أول قائمــة عربيــة شــاملة للعوامــل الشــائعة يف املقروئيــة اعم ١٩٨٣ 

ــحاته(. ــر وش ــداد )خاط ــن إع ويه م
تلــك انلبــذة اتلارخييــة عــن ظهــور املقروئيــة وتطورهــا يلفت 
ــرن  ــف الق ــى منتص ــة ح ــة العربي ــن اللغ ــا ع ــر إىل غيابه انلظ
العرشيــن، وتؤخــر االهتمــام بهــا إىل نهايــات القــرن، وهــذا الغيــاب 
ــاكيلات  ــدى إش ــح م ــا يوض ــام به ــر باالهتم ــن تأخ ــاله م ــا ت وم
ــات  ــة يف اللغ ــال املقروئي ــد مث ــة، فنج ــة العربي ــة يف اللغ املقروئي
الغربيــة الســيما اإلجنلزييــة منهــا حتتــل نصيبــا وافرا من ادلراســات 
انلظريــة واتلطبيقيــة، ســواء للناطقــني بهــا أم للناطقني بغريهــا، وما 
ــة  ــادالت برجمي ــة ومع ــور أدوات تقليدي ــن ظه ــك م ــب ىلع ذل ترت
لقيــاس مقروئيــة أي نــص، ىلع انلقيــض جنــد املقروئيــة يف اللغــة 
العربيــة مــا زالــت تعتمــد األدوات اتلقليديــة، ومــا ظهــر منهــا مــن 
معــادالت برجميــة إمــا اعلــة ىلع املعــادالت املعــدة خصيصــا للغــة 

اإلجنلزييــة، وإمــا معــادالت يف طــور اتلجريــب واإلعــداد.

)١( انظر: املقروئية مستوياتها، العوامل املؤثر فيها، صعوبات تطبيقها: رحيم يلع صالح الاليم، وابتسام 
صاحب الزويي، جملة لكية الرتبية األساسية، جامعة بابل، ع١٧، ٢٠١٤، ص١٧٢ وما بعدها.
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ــة يف  ــدة للمقروئي ــاكيلة الوحي ــس اإلش ــي لي ــبق اتلاري والس
ــل  ــوبيا يمث ــا وحاس ــة آيل ــة العربي ــة اللغ ــة، فمعاجل ــة العربي اللغ
ــم  ــا، واملورفي ــة رصفي ــات الغني ــن اللغ ــا م ــارزة ألنه ــاكيلة ب إش

ــة)١(. ــة يف املقروئي ــة ثري ــا خاصي ــون أحيان ــويت يك الص
اللغــة  يف  املقروئيــة  معــادالت  بــني  رسيعــة  وبمقارنــة 
ــني  ــاءة يتب ــدد والكف ــث الع ــن حي ــة م ــة العربي ــة واللغ اإلجنلزيي
مــدى الفــرق الشاســع بينهمــا، ومــا يكتنــف املقروئيــة يف اللغــة 
العربيــة مــن صعوبــات وإشــاكيلات، فعــى ســبيل املثــال معــادالت 
مقروئيــة اللغــة اإلجنلزييــة تزيــد عــن ٢٠٠ معادلــة(2) األكــرث شــهرة 

ــاًرا(3) يه: وانتش
1.   Flesch Reading Ease Score 1948
2. Flesch-Kincaid Grade Level 1951
3. Gunning Fog 1952
4. Automated Readability Index 1967
5. SMOG 1969
6. Goleman-Liau Index 1975

يف حــني أن معــادالت املقروئيــة املشــهورة يف اللغــة العربيــة 
يه))).

معادلة اهليي ١٩٨٤	 
معادلة البسيوين ٢٠٠١	 
معادالت راشد ٢٠٠٩	 

)1( Automatic Readability Detection for Modern Standard Arabic: Jonathan 
Neil Forsyth Brigham Young University, March 2014, P14 
)2( Text Readability for Arabic as a Foreign Language (2015) Hind Saddiki, 
Karim Bouzoubaa and Violetta Cavalli-Sforza, P2
)3( Measuring Readability ESL Texts, P18

)٤( قياس انقرائية كتب العربية باستخدام الكمبيوتر: سعاد جابر حممود، ص ١٠١ – ١٠٢ 
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ــار  ــو إظه ــة ه ــن املقارن ــد م ــد ىلع أن املقص ــي اتلأكي وينب
ــس  ــة، ولي ــة العربي ــل اللغ ــي تقاب ــات ال ــاكيلات واتلحدي اإلش
اإلحصــاء، أو املقارنــة بينهمــا، فذلــك ليــس مــن أغــراض ادلراســة، 
كمــا جتــدر اإلشــارة إىل جمموعــة مــن معــادالت املقروئيــة الواعــدة 

ــم تلــق الشــهرة واالنتشــار بعــد. ــة الــي ل يف اللغــة العربي
مقروئية العربية للناطقني بغريها: اتلمايز واتلوافق:

ينبــع تمايــز مقروئيــة العربيــة للناطقــني بغريها عــن مقروئية 
ــرى،  ــن أخ ــتهدفة م ــة املس ــة الفئ ــن خصوصي ــا م ــة ألبنائه العربي
ــة مــن  ــة أو أجنبي ــة باعتبارهــا لغــة ثاني ــة اللغــة العربي وخصوصي
جهــة أخــرى، وقــد أكــدت ادلراســات أن املناهــج اتلعليميــة املعــدة 
ــة  ــاء اللغ ــدة ألبن ــك املع ــن تل ــز ع ــة تتماي ــري العربي ــني بغ للناطق
ــا،  ــا وخصوصياته ــة احتياجاته ــل فئ ــا، فل ــكال ومضمون األم، ش
ــري اللغــة األم للمتعلــم األجنــيب يف اللغــة اهلــدف  فضــال عــن تأث

)اللغــة العربيــة(.
ــري  ــاذ املعاي ــإن اخت ــر ف ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه
واألطــر املرجعيــة تلعلــم اللغــات تلحديــد مســتوى املتعلــم 
ــة ومــدى  ــادة املقروئي ــد مســتوى امل يعــد رضورة أساســية يف حتدي
مالءمتهــا للمتعلمــني، وقــد أرشنــا – آنفــا – إىل مصفوفــة خاصــة 
ــا حجــم  ــة للناطقــني بغريهــا، اعتمــد فيه ــة العربي ــة اللغ بمقروئي
ــردات  ــرار املف ــدى تك ــم، وم ــة للمتعل ــدة املقدم ــردات اجلدي املف

ــتويات. ــرب املس ع
ــق بغــض  ــة تتواف ــص املقروئي ــإن خصائ ــك ف ــالف ذل ويف خ
انلظــر عــن الرشحيــة املســتهدفة، وأهــم مــا يذكــر يف هــذا انلحــو 
ــتويات  ــة مس ــم إىل ثالث ــث تقس ــة، حي ــتويات املقروئي ــو مس ه

ــية: رئيس
املستوى املستقل: وفيه يستطيع املعلم فهم انلص بنفسه، دون 	 
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مساعدة املعلم.
املستوى اتلعلييم: وفيه يستطيع املتعلم فهم انلص بمساعدة 	 
املعلم.

ولو 	  انلص  فهم  املتعلم  يستطيع  ال  وفيه  اإلحبايط:  املستقل 
بمساعدة املعلم.

تقليديــة  أدوات  توجــد  املقروئيــة  مســتويات  وتلحديــد 
وأخــرى برجميــات حديثــة، مــن أهمهــا:

أحاكم اخلرباء واملختصني.. ١
اختبارات االستيعاب والفهم. ٢
أسلوب اتلتمة . ٣
اختبار اتلكملة. ٤
صيغ املعادالت. 5

ــع  ــا، ال يتس ــا وعيوبه ــذه األدوات ممزياته ــن ه ــل أداة م ول
ــذه  ــع ه ــإن مجي ــل اعم ف ــل، وبش ــتعراضها باتلفصي ــام الس املق
األدوات صالــح للتوظيــف يف قيــاس مقروئيــة اللغــة العربيــة 
للناطقــني بغريهــا، إن أعــدد إعــدادا علميــا ورويع فيــه خصوصيــة 
املتعلــم انلاطــق بغــري العربيــة، ويف املبحــث اتلــايل نســتعرض بعض 

ــل. ــن اتلفصي ــل م ــط بش ــري والضواب املعاي
املقياس املقرح: معايري وضوابط

إن وضــع معايــري حاكمــة وضوابــط واضحــة يعتمــد يف ادلرجة 
ــألدوات  ــع ل ــتعراض رسي ــع، وباس ــاس املتب ــة املقي األوىل ىلع نوعي
ــاس  ــذه األدوات إىل املقي ــرب ه ــح أن أق ــا يتض ــابقة وتطبيقاته الس
ــا  ــادالت مل ــغ املع ــة cloze وصي ــار اتلتم ــط، اختب ــيم املنضب العل



203

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

يتســما بــه مــن معايــري صادقــة، وضوابــط ثابتــة، ىلع خــالف بــايق 
األدوات.

اختبار اتلتمة:
يقــرتح ابلاحــث أن يضــاف االختيــار مــن متعــدد إىل 
ــارات  ــة خي ــة مخس ــة حمذوف ــل لكم ــع ل ــث يوض ــار، حبي االختب
إحداهــن صحيحــة، بــدال مــن أن يقــوم املتعلــم بالعصــف اذلهــي 
ومــأل الفــراغ بنــاء ىلع قدراتــه يف اســرتجاع املفــردات، ومــربرات 

ــرتح: ــذا املق ه
أن املتعلمــني انلاطقــني بغــري العربيــة مهمــا بلــغ مســتواهم ( ١)

وقدراتهــم اللغويــة يظلــون غــري قادريــن ىلع امتــالك ناصيــة اللغة، 
ــل ىلع  ــب ب ــة فحس ــورا ىلع العربي ــورا أو مقص ــس حمص ــذا لي وه
مجيــع اللغــات اثلانيــة، حــى أن املعايــري واألطــر املرجعيــة جتعــل 
ــس  ــيل، ولي ــدث األص ــن املتح ــرتاب م ــو االق ــتوى األىلع ه املس

ــاويا هل. مس
أنــه ال يشــرتط تمكــن املتعلــم مــن مهــارة الكتابــة ( ٢)

الســتكمال اللكمــة املحذوفــة، فــإن املســتويات األوىل اغبلــا – إن لم 
يكــن دائمــا – يكــون دليــه ضعــف يف مهــارة الكتابــة واإلمــالء، 
كمــا أن تمكــن متعلــم مــن مهــارة ال يعــي تمكنــه مــن مهــارات 

اللغــة األخــرى بنفــس القــدر مــن الكفــاءة والقــدرة.
مســاعدة املتعلمــني ىلع رسعــة االســتذاكر للمفــردات ( ٣)

املحذوفــة، وتقليــل اتلوتــر انلاتــج عــن العصــف اذلهــي.
ــج  ــيؤدي إىل نتائ ــل س ــذا اتلعدي ــث أن ه ــر ابلاح ويف تقدي
أفضــل، وربمــا يف دراســات قادمــة يمكــن اختبــار هــذا املقــرتح 
ــة دروس  ــاس مقروئي ــة لقي ــات جتريبي ــراء دراس ــالل إج ــن خ م
ــك  ــل، وكذل ــا دون تعدي ــاألداة ذاته ــة ب ــرتح مقارن ــذا املق ــا هل وفق
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ــرى. ــأدوات أخ ــة ب مقارن
صيغ املعادلت:

ــر  ــة أم ــاس املقروئي ــادالت يف قي ــغ املع ــداد صي ــات إع ب
متعــارف عليــه يف علــم اللغــة احلاســويب، وأمــى توظيفــه مســلمة 
مــن مســلمات تعليــم اللغــات، وخباصــة يف إعــداد املحتــوى 
واملناهــج، وهــو مــا يســتوجب مــن املتخصصــني مزيــد مــن العنايــة 
ــة  ــة العربي ــاس مقروئي ــة لقي ــادالت خاص ــداد مع ــام إلع واالهتم
ــة  ــة اللغ ــاس مقروئي ــادالت قي ــة أن مع ــا، خاص ــني بغريه للناطق

ــدر. ــا أن ــني بغريه ــادرة، وللناطق ــة ن العربي
ــا يف إعــداد املعــادالت  ــري املتفــق عليه ــة إىل املعاي  وباإلضاف
إلعــداد هــذه املعــادالت جيــدر وضــع جمموعــة مــن املعايــري 

ــا: ــار، أهمه ــني االعتب ــط يف ع والضواب
أن تكــون املدونــة اللغويــة مــن انلصــوص املعــدة للناطقني . ١

ــري العربية. بغ
أن حتــدد املســتويات وفقــا للمعايــري واألطــر املرجعيــة . ٢

ــات. ــم اللغ تلعل
ــص، . ٣ ــة يف انل ــدة املقدم ــردات اجلدي ــدد املف ــر إىل ع أن ينظ

ــا. ــبة تكراره ونس
ــدم . ٤ ــص املق ــيل، فانل ــر العق ــص للعم ــة انل ــدى مالئم م

لألطفــال انلاطقــني بغــري العربيــة ال يناســب انلــص املقــدم 
للبالغــني، وإن اكن كالهمــا يف مســتوى لغــوي واحــد.

خاتمة بأهم انلتائج واتلوصيات
ــة  ــواد املقدم ــة امل ــاس مقروئي ــة قي ــة أهمي ــت ادلراس ناقش
للناطقــني بغــري العربيــة، وذلــك ملــا هل مــن دور يف اكتســاب اللغــة 
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ــرايئ  ــل الق ــيما أن املدخ ــرى ال س ــة األخ ــارات اللغوي ــة مه وتنمي
ــون. ــوص واملت ــم انلص ــي ىلع تقدي مب

طوفــت ادلراســة حــول مفاهيــم املقروئيــة وتطبيقاتهــا، 
ــة  ــاس املقروئي ــتعرض أدوات قي ــه، واس ــي تواج ــاكيلات ال واإلش
ــط  ــن الضواب ــة م ــة جمموع ــت ادلراس ــة، وقدم ــة واحلديث اتلقليدي
واملعايــري الــي ينبــي األخــذ بعــني االعتبــار عنــد إعــداد مقيــاس 

ــة. للقرائي
ــن  ــة م ــيم العربي ــني متعل ــوارق ب ــة ىلع الف ــدت ادلراس أك
انلاطقــني بهــا وانلاطقــني بغريهــا، وىلع رضورة مــرااعة العمــر 
ــردات  ــم املف ــاذ حج ــة، واخت ــواد املقروئي ــار امل ــد اختي ــيل عن العق
اجلديــدة، وتكرارهــا معيــارا رئيســيا يف قيــاس مســتوى املقروئيــة، 
ــات  ــم اللغ ــة تلعل ــري ادلويل ــر واملعاي ــذ األط ــة إىل أن تتخ باإلضاف

ــني. ــوي للمتعلم ــتوى اللغ ــد املس ــا تلحدي مرجع
وتــويص ادلراســة مجــوع ابلاحثــني بإجــراء حبــوث ودراســات 
حــول مقاييــس املقروئيــة للناطقــني بغــري العربيــة، واإلفــادة مــن 
ــس  ــداد مقايي ــايع يف إع ــويب واذلاكء االصطن ــة احلاس ــم اللغ عل

ــرا. ــا ح ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــة اللغ ملقروئي
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ملّخص:  
ــان  ــيّل يف تبي ــيف اتلحلي ــج الوص ــث باملنه ــذا ابلح ــل ه يتوّس
حاجــة الطالــب انلاطــق بغــري العربيــة إىل تنميــة احلصيلــة اللغويــة 
واملعجميــة واألســلوبية يف بــاب اتلــالزم اللفظــّي، وترفــده بأشــهر 
املتالزمــات اللفظيــة يف كثــرٍي مــن املجــاالت، إذ تعينــه ىلع اتلعامل 
ــا  ــه وغريب ــا علي ــه طارئً ــد نفس ــايع اذلي جي ــط االجتم ــع املحي م
ــل،  ــة أم ــرتّدد أو خيب ــق أو ال ــاط أو القل ــعر باإلحب ــال يش ــه، ف عن
ذلــك أن حيــاة املجتمعــات مــألى باملناســبات االجتماعية الرســمية 
منهــا والشــخصية، مثــل حفــالت الزفــاف وامليــالد واتلعزيــة بوفــاة 
عزيــز أو اذلهــاب إىل الفنــدق لقضــاء يللــة، أو زيــارة مــرٍف مــا، 
وطلــب خدمــة معّينــة، فكثــرٌي مــن األوامــر والطلبــات والعبــارات 
ــاج إىل  ــة، ال حتت ــة ثابت ــٌغ لفظي ــا صي ــع هل ــا املتجم ــي يتداوهل ال
جمهــود كبــري يف حتصيلهــا وتعلمهــا، امهلل إال إىل انغمــاس الطالــب 
ــة  ــه اللغوي ــز كفايات ــع؛ تلعزي ــا باملجتم ــة لكّي ــري العربي ــق بغ انلاط
واثلقافيــة واالجتماعيــة، أو مســاهمة يف اكتســاب حصيلــة لغويــة 

لفظيــة مناســبة ومتنوّعــة.
مقدمة:

ــه  ــي مرآت ــع، ف ــاج املجتم ــة نت ــّك يف أّن اللغ ــن ش ــا م م

)١( باحث غري متفّرغ: اجلامعة األردنية.
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ــن  ــانية م ــة اإلنس ــب اجلماع ــوج يف قل ــا يم ــس م ــة، تعك الصادق
مشــاعر وأحاســيس وأفــاكر، وال ريــب يف أن هلــذه اللغــة وظائــَف 
متعــددة، هلــا أهميــة كبــرية، ولعــّل أهــّم وظائفهــا: الوظيفــة 
ــراد  ــن األف ــريه م ــال بغ ــرد إىل االتص ــة الف ــة؛ أي حاج االجتماعي
لغــرٍض مــن األغراض اإلنســانية، فــي »ظاهــرة طبيعيــة واجتماعّية 
ــا فتنمــو، واإلنســان -فــرًدا ومجاعــة-  ــا، فــي تتــودل وحتي يف آٍن مًع
ــال يك  ــا املج ــح هل ــا، ويفس ــا، فزيكيه ــات أوضاعه ــل يف جمري يتدخ

ــى)١(«. ــر وتب تزده
واللغــة متعلَّمــة أو مكتَســبة إنمــا يُكتــب هلــا ادلوام 
ــذا  ــتعمال، وه ــق رشط االس ــت حتّق ــا دام ــّدم م ــتمرار واتلق واالس
يعــي أّن األســايلب املهجــورة أو املنبــوذة أو املصطلحــات الغريبــة 
ــا كبــرًيا ىلع اعتــق أي لغــة، وهــذا  أو املّيتــة أو املنســّية تشــّل عبئً

ــتعمايّل. ــا االس ــة يف واقعه ــام باللغ ــو االهتم ــَب ه ــي أّن الواج يع
ــار اتلقــي والرسعــة  ــم باالنفج ــذا العــر يتّس واحلــّق أن ه
وتفــّي املعرفــة، وتســارع املعلومــة وتكّدســها، وحداثتهــا، 
بصــورٍة يصعــُب معهــا الوقــوف أو الرتاجــع، وهــذا يؤثـّـر يف اللغــات، 
فــأّي لغــٍة ال تواكــب احلديــث وال تســتوعبه فإنهــا عرضــة الرتاجــع 

ــار. واالحنس
وهــذا يعــي أّن دراســة اللغــة أو تدريســها جيــب أن تتجــاوز 
مــا اهتّمــت بــه املــدارس ابلنيويــة القديمــة الــي أقصــت اجلانــب 
ادلاليل واملعــريف مــن اللغــة واهتّمــت بترشيــح انلــّص إىل جزئياتــه 
الصغــرية بغيــة الوقــوف ىلع خصائــص املســتويات املتعــددة للنظــام 
ــا  ــس واقعه ــا يعك ــا توظيًف ــا أْن يوّظفه ــي أيًض ــذا يع ــوي، وه اللغ
ــة  ــة انلاطق ــة اللغوي ــع اجلماع ــقة م ــٍذ متّس ــدو حينئ ــش، فتغ املعي

بهــا.

)١( املســدي، عبــد الســالم )٢٠١5(، اتلخطيــط اللغــوي واألمــن اللغــوّي، منشــورات مركز 
امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ادلويّل خلدمــة اللغــة العربيــة، )ط١(، اململكــة العربيــة 

ص١٣. السعودية، 
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مفهوم النغماس اللغوّي:
لغًة:

ــل  ــم أص ــني واملي ــارس: »الغ ــن ف ــة الب ــس اللغ ورد يف مقايي
ــاق)١(«. ــة وإطب ــدّل ىلع تغطي ــح ي ــد صحي واح

ــيء  ــيء يف ال ــاب ال ــس: إرس ــرب: »الغم ــان الع ويف لس
ــّل)٢(«.  ــة يف احل ــى اللقم ــغ ح ــاء أو صب ــدى أو امل ــّيال أو انل الس

ــه)٣(«. ــث في ــل اللب ــاس أن يطي ــا: »واالغتم ــول أيًض ويق
وهــو يقــرتب مــن املعــى االصطــاليح لالنغمــاس، ونلحــظ 
أن اتلعريــف اللغــوي الســابق يهتــّم العامــل الزمــي يف االنغمــاس، 

كمــا ســرى الحًقــا.
اصطالًحا:

عــّرف عــدد مــن ابلاحثــني االنغمــاس اللغــوّي، فهــو 
ــن  ــة ضم ــٍة ثاني ــان لغ ــني ىلع إتق ــاعد املتعلّم ــة تس ــيلة فّعال »وس
جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات)٤(«. وهــذا اتلعريــف تنقصــه ادلقة 
والوضــوح، فلــم حيــّدد ماهّيــة الوســيلة الفّعالــة وال كيفيــة تطبيقها.
ــرتة  ــا يف ف ــات بذاته ــم اللغ ــدأ يف تعلي ــم: »مب ــه غريه وعّرف
زمنيــة حمــددة ال يتــّم خالهلــا اســتعمال لغــة غــري اللغة اهلــدف)5(«. 
وهــذا اتلعريــف يتّســم باالهتمــام بعاملــني: الوقــت واللغــة اهلدف.

)١( ابن فارس، أمحد )ت٣٩5ه( مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، 
مادة: )غمس(.

)٢( ابن منظور، مجال ادلين حممد بن مكرم )ت٧١١ه( لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل الكبري 
وآخرين، القاهرة: دار املعارف، مادة )غمس(.

)٣( ابن منظور، مصدر سابق، مادة )غمس(
)4( Roy Lyster, grandes questions et options en pedagogie de I’immersion, 
Journal de I’immersion, L’Assocation Canadienne des professeurs d’immersion 
Ottawa (ontario) vol: 31, N: 3, 2009, P: 8.
)5( منــاع، آمنــة )٢٠١٧(، االنغمــاس اللغــوي ودوره يف حتصيــل امللكــة اللســانية: دراســة 
ــدي  ــة قاص ــوراه(، جامع ــالة دكت ــة، )رس ــه احلديث ــة وتطبيقات ــة القديم ــوهل العربي يف أص

ــر، ص٧٠. ــة: اجلزائ ــاح – ورقل مرب
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ووفًقــا لـــ )Gensesee,1987 P:1( نقــال عــن اعدل أبــو الروس: 
»يمكــن تعريــف االنغمــاس اللغــوي بأنــه اســتخدام اللغــة اثلانية 
ــام ادلرايّس  ــالل الع ــم يف خ ــاء اتلعلي ــّل يف أثن ــبة 5٠% ىلع األق بنس
باإلضافــة إىل تدريــس الفنــون اللغويــة مــن خــالل اســتخدام اللغة 
اثلانيــة)١(«. غــري أّن هــذا اتلعريــف غــري دقيــق؛ ألنــه حيــدّد نســبة 
مئويــة معينــة الســتعمال اللغــة اهلــدف، فــأدىن نســبة مئويــة حيقــق 
ــف  ــع اتلعري ــاىف م ــذا يتن ــو 5٠%، وه ــوّي ه ــاس اللغ رشَط االنغم
ــوي  ــاس اللغ ــد االنغم ــع مقاص ــر، وم ــس، وغم ــادة غم ــوي مل اللغ
وأهدافــه عنــد ابلاحثــني واملؤسســات الــي تعتــي بــه، فالظــّن أن 
النســبة الالزمــة تلحقيــق مقصــود االنغمــاس اللغــوي يف اســتعمال 
ــا يف  ــوًرا إم ــّد قص ــه يع ــك فإنّ ــدا ذل ــا ع ــدف ١٠٠%، م ــة اهل اللغ
طريقــة اتلدريــس وإمــا يف املؤسســة الراعيــة وإمــا يف املــدرّس وإمــا 

يف الطالــب وأحــواهل حاجاتــه.
وذللــك جنــد ابلاحــث اعدل أبــو الــروس يقــّدم تعريًفــا آخــَر 
لالنغمــاس اللغــوي ينســجم مــع رؤيــة ابلحــث؛ إذ هــو »أســلوب 
تدريــّي تلنميــة املهــارات اللغويــة دلى ادلارســني؛ حيث يســتخدم 
ــة  ــة اللغ ــة/ أجنبي ــة ثاني ــة لكغ ــة العربي ــو اللغ ــون ودارس املعلم
املســتهدفة ويه اللغــة العربيــة يف أثنــاء ادلراســة دون اســتخدام أية 
لغــة وســيطة؛ بهــدف االعتمــاد ىلع اســتخدام اللغــة العربّيــة دون 
أيــة لغــة أخــرى يف أثنــاء اتلدريــس أو خــارج القــااعت ادلراســّية 
ــي  ــة ال ــة املختلف ــف اللغوي ــة أو يف املواق ــالت اخلارجّي أو يف الرح

يتعــّرض هلــا ادلارســون)٢(«.
»ويعــود مصطلــح االنغمــاس Immersio إىل املنهــج ادلرايّس يف 
ثنائيــة اللغــة اذلي طّبــَق ألول مــرة ســنة ١٩٦5م يف مدرســة ســانت 
ــية  ــة الفرنس ــة اللغ ــدت املدرس ــد اعتم ــدا، وق ــارات بكن المب
ــا  ــة، وأم ــة يه اإلجنلزيي ــة األّم للطلب ــت اللغ ــس، واكن ــة للتدري لغ
)١( أبو الروس، اعدل )٢٠١٤(، دور االنغماس اللغوي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 

أخرى، املؤتمر ادلويل يف ادلراسات العربية واحلضارة اإلسالمية: مالزييا، ص٢٧٠.
)٢( أبو الروس، اعدل، نفسه، ص٢٧٠-٢٧١
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املعلمــون فاكنــوا يتقــون اللغتــني«)١(. وقــد جنحــت هــذه اتلجربــة، 
وجديــر باذلكــر أن أســباب جناحهــا يرجــع إىل ثالثــة عوامــل، يه)٢(:

الطبيعة غري املعتادة هلذه اتلجربة. 	1
اخللفية اثلقافية لآلباء 	2
املاكنة االجتماعية للغتني. 	3

أنواع النغماس اللغوي:
ــاس  ــري لالنغم ــف األخ ــتيء باتلعري ــا أن نس ــن نل يمك  

ــمني: ــيمه قس ــوي يف تقس اللغ
انغماس داخل الغرف الصّفية 	1
انغماس خارج الغرف الصفّية 	2

ــن  ــن م ــري أّن اتلمك ــان، غ ــني مطلوب ــظ أن انلوع ويلح  
اللغــة والســيطرة عليهــا واســتعماهلا يف ســياقاتها الطبيعيــة متعــّذر 
مــا لــم ينغمــس املتعلــم داخــل احلقــل اللغــوي للجماعــة اللغويــة 
ــده كراشــن نقــاًل عــن العصيــيل؛ إذ  ــا، وهــذا مــا يؤّك انغماســا لكّي
يؤّكــد كراشــن أن اكتســاب اللغــة اثلانيــة ال يكــون مــا لــم يتلــّق 
املتعلـّـم اللغــة اهلــدف يف بيئتهــا احلقيقيــة عــرب اتلواصــل الطبيــّي، 
أّمــا متعلّمهــا تعليًمــا منهجيًّــا يف فصــول دراســية، فلــن يكتســبها 
مــا لــم يتحــّول الفصــل ادلرايّس إىل بيئــة شــبيهة بابليئــة احلقيقّيــة 

الطبيعّيــة اللغــة اهلــدف)٣(.
خصائص النغماس اللغوي:

)١( ابن خويا، إدريس )٢٠١٣م(، أهمية اتلواصل يف تعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها، 
مؤتمر: اللغة العربية يف خطر، املجلس ادلويل للغة العربية.

)٢( ينظر: إسماعيل، حممد زيد، وإسماعيل، داود )٢٠١٤م(، برنامج االنغماس اللغوي يف 
حتسني املهارات اللغوية٢، ص٢٧٠

)٣( ينظر: العصييل، عبد العزيز )٢٠٠٦(، علم اللغة انلفّي، جامعة اإلمام حممد بن سعود 
العاملية )ط١(، اململكة العربية السعودية، ص٢٩٠
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لالنغماس اللغوي خصائص ومزيات ال ختىف، منها:
املعايشة واتلعرض الشفاف للغة 	1
ــرد  	2 ــال الف ــك بانتق ــة: وذل ــة للغ ــة الفعلي ــااكة واملمارس املح

ــده  ــا أّك ــذا م ــاج)١(؛ وه ــة اإلنت ــتقبال إىل مرحل ــة االس ــن مرحل م
كثــرٌي مــن اتلجــارب وادلراســات، فقــد أثبتــت أن الغابليــة العظــى 
ــة قــد بدؤوهــا متعلّمــني،  ممــن اكتســبوا اللغــات اثلانيــة واألجنبي
ثــّم حتّولــوا إىل مكتســبني يملكــون كفايــات لغويــة اعيلــة)٢(، وثمــة 
ــدم  ــة وع ــذ الرتمج ــق بنب ــث تتعل ــرة ابلح ــع فك ــق م ــرة تتس فك
اســتخدامها بــأي صــورة مــن الصــور، فــإّن »الغايــة اتلعليميــة مــن 
برامــج االنغمــاس اللغــوي يه تطويــر الكفــاءة واملهــارة اتلواصليــة 
باللغــة اهلــدف، ذللــك اكن لزاما نبــذ الرتمجــة وانلحــو)٣( يف خمططاته 
املنهجيــة، ذلــك أن القواعــد انلحويــة يتم اكتســابها بطريقــة عفوّية 
ــة)٤(«،  ــات األجنبي ــم اللغ ــدث يف تعلي ــا حي ــا م ــودة، وه ــري مقص غ
فالرتمجــة يف نظــر ابلحــث اعمــٌل يســّهل العمليــة اتلعليميــة ولكْن 
جيعــل املتعلــم متــكال ىلع املعلــم يف لّك يشء، ناهيك عــن أنها تضاّد 
فكــرة إبداعيــة اللغــة، فاملتعلــم املبــدع يســتعمل اللغــة كمــا يه، 
وذللــك اكن مــن اللــزام أن ينصــّب الرتكــزي يف الغالــب ىلع »إتقــان 
بِْعــد اســتخدام اللغــة 

ُ
املهــارات الشــفهية. ويف داخــل قاعــة ادلرس أ

ــدة  ــال اجلدي ــياء واألفع ــم األش ــح تعلّ ــاّم، وأصب ــبه ت ــاًدا ش األّم إبع
يتــّم عــن طريــق الربــط بــني تلــك األشــياء ودالالتهــا وألفاظهــا يف 
اللغــة األجنبيــة، كمــا أصبــح االســتماع يتــم عــن طريــق االســتماع 
ــد  ــة القواع ــد دراس ــم تع ــا، ول ــا أهله ــّدث به ــا يتح ــة كم إىل اللغ
اللغويــة تتــم عــن طريــق اتلحليــل والرتكــزي املبــارش عليهــا، بــل 
ــة بهــذه القواعــد، وتعلمهــا بطريقــة  ــق اكتســاب املعرف عــن طري

)١( انظر: مناع، آمنة، مصدر سابق، ص٩٧-١٠٠
)٢( ينظر: العصييل، عبد العزيز، مصدر سابق، ص٢٩٠

)٣( القصد االبتعاد عن طريقة يف تعليم اللغة تسى طريقة انلحو والرتمجة، في تهتم بمهارة 
القراءة وتهمل املهارات اللغوية األخرى خاصة مهارة املحادثة.

)٤( مناع، آمنة، مصد سابق، ص٧٩
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اســتنتاجية مــن خــالل اتلــدرب ىلع اجلمــل والعبــارات املفيــدة)١(« 
معّوقات النغماس اللغوي)٢(:

ــن  ــرٌي م ــه كث ــة تطبيق ــوي وإماكني ــاس اللغ ــرتض االنغم تع
ــًدا،  ــا جّي ــه توظيًف ــه وتوظيف ــد حتــول دون تطبيق ــي ق ــات ال العقب

ــا: منه
عدم مالءمة أسلوب االنغماس اللغوي لل ادلارسني. 	1
صعوبــة توفــري املــواّد اتلعليميــة الــي يمكــن اســتخدامها  	2

يف االنغمــاس اللغــوّي.
عــدم تقّبــل معلــم اللغــة العربيــة هــذا األســلوب واالقتنــاع  	3

ــدواه. بعدم ج
تعريف اتلالزم اللفظي:

ــَج أّي موضــوع مــن غــري أن نقــف  ــا أن نعال لغــة: ال يمكنن
ــرف  ــه وُيع ــق علي ــه اذلي يُطل ــه أو مصطلح ــد عنوان ــاًل عن قلي
ــٍح  ــّل مصطل ــوّي ل ــّد مــن أن يكــون أصــٌل لغ ــه ال ب ــّم إن ــه، ث ب
ــوب إىل  ــه يث ــدرك أن ــالزم ن ــح اتل ــر يف مصطل ــرايّئ)٣(، وبانلظ إج
ــات  ــد ىلع املعجم ــا نعتم ــاليّث )ل ز م(، وحينم ــوّي اثل ــذر اللغ اجل
ــذر  ــذا اجل ــة به ــاين املّتصل ــذه املع ــتخراج ه ــافات يف اس والكّش
نــدرك أن هلــذه املــاّدة اللغوّيــة معــايَن متقاربــة تــدّل ىلع مفهــوم قــد 
يتشــّعب باختــالف الصيــغ واالشــتقاقات الّرفيــة ولكنــه حيافــظ 

ــاين)٤(: ــذه املع ــرأ ه ــرب نق ــان الع ــيف لس ــاه، ف ــل معن ىلع أص

)١( اخلرما، نايف )١٩٨٨م(، اللغات األجنبية، تعلمها وتعليمها، الكويت: سلسلة اعلم 
املعرفة، ص١5٩.

)٢( ينظر: أبو الروس، اعدل منري، مصدر سابق، ص٢٧٢.
)٣( ينظر: الرقب، حممد محدان)٢٠١٩( اتلالزم اللغوي مقاربات تعليمية، دار اعلم الكتب 

احلديث للنرش واتلوزيع: إربد، ص١٧ وما بعدها.
)٤( يُنظر: ابن منظور، مجال ادلين حممد بن مكرم )ت٧١١ه( لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل 

الكبري وآخرين، القاهرة: دار املعارف، ص٤٠٢٧-٤٠٢٨
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رَُجٌل لَُزمة: يلزم الْيَء فال يفارقه.	 
﴿فقــد كّذبتــم فســوف يكــون لزاًمــا﴾)١(: أي عذابًــا 	 

ــم. ــا لك الزًم
وقيــل يف تفســري هــذه اآليــة: » يعــي يــوم بــدٍر، ومــا نــزل 	 

باملرشكــني فيــه، فإنــه لــوِزَم بــني القتــى لزامــا: أي فُِصــَل.
ــزام، وفُــرسَِّ بأنــه 	  ــُر اللّ

ْ
ويف حديــث أرشاط الســاعة))٢(( ِذك

ــو  ــه، وه ــْيء وادلوام علي ــة لل ــة املالزم ــو يف اللغ ــْدٍر، وه ــوُم ب ي
ــه مــن األضــداد. ــال: فكأن ــة، ق ــا الفصــل يف القضّي أيًض

وجند عند اجلرجاين يف كتابه اتلعريفات))٣((:
الالزم: ما يمتنع انفاككه عن الْيِء.	 
ــيِء، 	  ــن ال ــْيء ع ــاكك ال ــاع انف ــة: امتن ــة: لغ املالزم

ــاه. ــالزم بمعن ــزوم واتل والل
املالزمة املطلقة: يه كون اليء مقتضيًا لآلخر.	 

ويف املعجم الوسيط ترد هذه املعاين))٤((:
لزم اليُء لزوًما: ثبت ودام.	 
لزم العمَل: داوَم عليه.	 
لزم املريُض الرسيَر: لم يفارقْه..	 

)١( سورة الفرقان، اآلية: ٧٧
)٢(كأنه احلديث اذلي أخرجه الشيخان، من حديث ابن مسعود: »مخس قد مضني: اللزام 

والروم وابلطشة والقمر وادلخان« ينظر ابلخاري: كتاب اتلفسري، ٤١/٦ ومسلم: كتاب 
صفات املنافقني، ٢١5٧/٧

)٣( اجلرجاين، يلع بن حممد بن يلع أبو احلسن احلنيف )ت٢١٦ه( )١٩٩٨م( كتاب اتلعريفات. 
)ط١( بريوت: دار الفكر العريب، ص١5٨

)٤( مصطىف، إبراهيم، وآخرون )٢٠٠٤م( املعجم الوسيط، )ط٤(، القاهرة: مكتبة الرشوق 
ادلويلة، ص٨٢٣
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ألزم الْيَء: أثبته وأدامه.	 
الزمه مالزمة ولزاًما: داوم عليه.	 

ــادة  ــاين مل ــذه املع ــن ه ــدٍد م ــتعراِض ع ــد اس ــُظ، بع نلح
ــرّس  ــا ف ــك لّم ــداد، وذل ــن األض ــا م ــور جيعله ــن منظ ــزم( أن اب )ل
ــال  ــا: االتّص ــن ذكرهم ــني الذي ــات باملعني ــات الكريم ــَض اآلي بع
ــرتان  ــن االق ــاّد م ــذا اتلض ــّد ه ــث يع ــّن ابلاح ــال، ويف ظ واالنفص
واحلضــور وليــس مــن جهــة املعــى، وعليــه فــإن هــذه املعــاين ترجع 
ــى  ــال وادلوام ىلع مع ــى االتّص ــى مع ــّم ط ــني، ث ــني لغوّي إىل أصل

ــه. ــب علي ــة وغل ــال واملفارق االنفص
ــت  ــي ثاب ــع لفظ ــة: أي جتّم ــن غزال ــّرف حس ــا: يع اصطالًح
ــوال  ــة األوىل واألق ــة بادلرج ــري اثلابت ــك اتلعاب ــا يف ذل ــرّي بم ال يتغ

ــة))١((. ــة اثلاني ــة بادلرج ــة اثلابت ــري االصطالحي ــورة واتلعاب املأث
ــات  ــّي جتميع ــالزم اللفظ ــراد أّن اتل ــن م ــم ب ــرى إبراهي وي
تركيبيــة جاهــزة قــد تواتــر اســتعماهلا منــذ أجيــال حــى جتّمــدت 
ــدة  ــا وح ــارت بتالزمه ــا فص ــت عنارصه ــت أو تالزم أو تكلّس

ــة ))٢((. ــة تعييني ــس يه وظيف ــة، ولي ــة إحايل ــة ذات وظيف معجمّي
ــواًع مــن اتلــوارد  ــرى حممــد معتصــم اتلــالزم املعجــيم ن وي
شــبه املتجّمــد يقــع موقًعــا متوّســطا بــني اتلجّمــد الُمطلــق واتلعابري 

احلــّرة أو اإلبداعّيــة.
أي أّن اتلــالزم مزلــة بــني مزتلــني، مزلــة اتلجّمــد أو 
ــِرج  ــذا خُيْ ــو ب ــردة. وه ــع للمف ــاء الواس ــة الفض ــس ومزل اتللكّ

العبــارات الســياقية، واألمثــال مــن  مــن أنمــاط اتلــالزم.
وعــّد أمحــد خمتــار عمــر اتلــالزم االرتبــاط االعتيــادّي للكمٍة 

)١( غزالة، حسن )١٩٩٣م( ترمجة املتالزمات اللفظية: عريب – إنكلزيي، جملة الرتمجان – 
مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة، طنجة– املغرب، املجدل ٢، العدد ١، ص٧

)٢( ابن مراد، إبراهيم )٢٠٠٦م( الوحدة املعجمية بني اإلفراد واتلضام واتلالزم، جملة 
ادلراسات املعجمية، اجلمعية املغربية لدلراسات املعجمية، املغرب، العدد 5، ص٢٩-٣٠
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مــا يف لغــة مــا بكلمــات أخــرى معّينــة دون غريهــا))١((.
لعــّل هــذا الوصــف دقيــٌق إىل حــّد كبــري ولكــْن ال يُدخــل 
أنــوااًع أخــرى مــن أنــواع عالقــة املفــردة باملفــردة مــن حيــث قــّوة 

اتلــالزم ودرجتــه.
ــد  ــا ق ــم م ــن قس ــة م ــالزم لكم ــز Robbins اتل ــّد روب وع
تســمح أو تتطلــب وجــود لكمــة مــن قســم آخــر لــيك تكــون مجلــة 

ــة))٢((. ــن مجل ــا م ــزًءا خاّص أو ج
كمــا عــّد كريســتال Crystal اتلــالزم لكمتــني أو أكــرث تشــيع 
ــتعمال  ــا يف االس ــا مًع ــات ظهورهم ــؤدي إىل ثب ــة ت ــا عالق بينهم

ــوي))٣((. اللغ
ــة  لعــّل هــذا اتلعريــف، يف تصــّور ابلحــث، أقــرب إىل مقارب
ــوت اللكمــات  ــري ثب ظاهــرة اتلــالزم اللفظــي، فالشــيوع مــن معاي
املتالزمــة واشــتهارها ىلع ألســنة انلــاس، ولكــْن ال يوّضــح هــذا 
اتلعريــف أقســام اتلــالزم األخــرى، بــل يكــيف أن يكــون بــني 
اللفظتــني عالقــة ثابتــة الظهــور تســمح باالســتعمال ايلــويم اثلابت.
حتتــه  تنضــوي  مناســٍب  تعريــٍف  ىلع  االتّفــاق  ولعــّل 
ــرة  ــذه الظاه ــة، فه ــض الصعوب ــه بع ــٌر في ــرى أم ــات األخ اتلعريف
ــون  ــث أْن يك ــرتح ابلاح ــوح، ويق ــا مفت ــع وجماهل ــا واس فضاؤه
ــوٍع  ــل لّك ن ــالزَم( ىلع أن يُفّص ــاّم  )اتل ــرة الع ــذه الظاه ــوان ه عن

ــتقلّة. ــورة مس ــا بص ــن أنواعه م
فاتلــالزم بهــذا اتلصــّور، يف رأي ابلحــث هــو: ورود لكمتــني 

ــا. أو أكــر بينهــا عالقــة مــا وروًدا جيعــل اتّصاهلمــا مًعــا اعتياديّ

)١( عمر، أمحد خمتار )١٩٩٨م( علم ادلاللة، القاهرة: اعلم الكتب، )ط5(، ٧٤
)2(Robins, General linguistics, Pp 215-216

)٣(ينظر: العمايرة، حممد أمحد )٢٠٠٢م( اتلالزم اللفظي وتعليم العربية لغري انلاطقني بها، 
حبوث يف اللغة والرتبية، عّمان: دار وائل للنرش، )ط١(، ص٤٣١
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أهمية اتلالزم اللفظي)1(:
وتربز أهمية اتلالزم اللفظّي فيما يأيت:

ــات ال 	  ــص اللغ ــراز خصائ ــي يف إب ــالزم اللفظ ــهم اتل يس
ســيما اللغــة العربّيــة، ومــن هــذه اخلصائــص االرتبــاط الكبــري مــا 
بــني اللغــة واثلقافــة، بطريقــة جتعــل الفصــل بينهمــا أمــًرا متعــّذًرا، 
ــُل اثلقافــة بمــا حتملهــا مــن اعدات وتقايلــد وحكــم وأمثــال  صُّ

َ
َفتَأ

ــة  ــة العربّي ــعة اللغ ــدّل ىلع س ــكواكت ي ــريات ومس ــائرة وتعب س
وغناهــا الكبــري مــن األلفــاظ بمــا يتيــح الفرصــة للمتلكـّـم أن يعــرّب 

عّمــا يف نفســه مــن معــاٍن تعبــريات شــّى.
ــتخداًما 	  ــَة اس ــاِت اللفظي ــم املتالزم ــتخدام املتعلّ ــّد اس يع

ــؤدي إىل  ــوّي، وال ي ــاد اللغ ــور االقتص ــن ص ــورة م ــا ص صحيًح
ــة))2((. ــاء اللغوي ــرتاح األخط اج

إن املعرفــة الاكفيــة باملتالزمــات اللفظيــة حيّســن أداء 	 
ــانه. ــّوم لس ــه ويق ــي كتابت ــوّي ويغ ــه اللغ ــي معجم ــب ويغ الطال

ــول 	  ــاظ إىل حق ــف األلف ــّي بتصني ــالزم اللفظ ــمح اتل يس
داليّلــة تعكــس معــايَن متعــّددة تتســم باتلواتــر واتلكــرار، ويعــّد 
ــات  ــن بلن ــة م ــري، وبلن ــن أدوات اتلعب ــّي أداة م ــالزم اللفظ اتل

ــة))3((. ــي اللغ ــَر منت ــرى فِْك ــورة أو بأخ ــس بص ــري يعك اتلفك
استثمار النغماس اللغوي يف باب اتلالزم اللفظّي:

ــَة  ــة لســانّية مفادهــا أّن اللغ ينطلــق هــذا املبحــث مــن رؤي
ــة  ــة وانلحوي ــة والرفي ــتويات الصوتي ــدرُس املس ــوّي ي ــام بني نظ

)١( ينظر: الرقب، حممد، مصدر سابق، ص٢٤
)٢( يُنظر: أبو الرب، حممد )٢٠١٧م( املتالزمات اللفظية، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث 

اإلنسانية، شؤون ابلحث العليّم وادلراسات العليا باجلامعة اإلسالمية، غزة- فلسطني، جمدل 
)٢5(، عدد )١(، ص٧٩.

)٣( يُنظر: الودرين، يلع )٢٠٠٦م( مزلة املتالزمات يف »املعجم الوسيط«، جملة ادلراسات 
املعجمّية، اجلمعية العربية لدلراسات املعجمية، املغرب، العدد )5(، ص٢٠٠
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وادلاليلــة واملعجمّيــة وحيلّلهــا، وأّن اللغــة منشــط اجتمــايّع خالٌص 
يؤثـّـر يف اجلماعــة املنتميــة إيلهــا وتتأثـّـر يه بهــا، وذلا فاللغــة »تمثــل 
ذاكــرة األمــة ختــزتن فيهــا تراثهــا  ومفاهيمهــا وقيمهــا، فــي أداة 
اتلواصــل بــني املــايض واحلــارض، وتمّثــل اذلاكــرة احلضارّيــة وقــوام 
الشــخصية ومنــاط األصالــة، واللغــة مــن جهــة ثاثلــة أداة أساســية 
يف حركــة املجتمــع ونمــّوه، وذات وظيفــة اجتماعّيــة وثيقــة الصلــة 
 

ّ
ــداويل ــاٌط ت ــة نش ــتقبيّل)١(«، وأّن اللغ ــا املس ــة وبتطّوره ــذه األم به
اســتعمايّل يوّظــف اللغــة كمــا يســتعملها املجتمــع يف عــره الراهن، 
وأن اللغــة ظاهــرة نفســّية تبحــث يف طــرق اكتســاب اللغــة وكيفّيــة 
ــة  ــة تواصلّي ــرة طبيعّي ــة ظاه ــا، وأّن اللغ ــا وتأديته ــا وفهمه إنتاجه
مقصدهــا األســى يف رأي ابلحــث اتلواصــل الفّعــال؛ فانبثــق عــن 

هــذا اتلوصيــف مناهــج يف اللغــة ترتكــز ىلع أســاٍس راســخ.
ــل أن  ــل قلي ــا قب ــا وصفن ــوّي كم ــع اللغ ــذا الواق ــي هل وينب
يكــون، مركــوًزا يف أذهــان القائمــني ىلع أمــر املناهــج ادلراســّية، 
ــص  ــّص خصائ ــن أخ ــداويّل م ــَد اتل ــٍب يف أّن ابُلْع ــن ري ــا م وم
ــة،  ــة عميق ــة واجتماعي ــة ثقافي ــه مــن بني ــا ينطــوي علي ــة، مل اللغ
ــا، ال أن يقتــر جهــد تعليــم  جتعــل إظهارهــا وإبرازهــا أمــًرا ملحًّ
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا ىلع انلمــاذج اللغويــة واألســلوبية 
املحايــدة أو امليتــة أو املهجــورة، فتصبــح اللغــة إذ ذاك جوفاء ال روح 
فيهــا، وال طعــم وال لــون، تعكــس اثلقافــة املنوطــة بهــا واملّتصلــة 

بهــا اتصــاال يســتحيل معــه فــّك ارتبــاط أحدهمــا عــن اآلخــر. 
ومــا يعنينــا هنــا أن نســتثمر اللغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعية 
ــّور  ــني اتلط ــا لقوان ــّرك وفق ــو وتتح ــة تنم ــك أّن اللغ ــة، ذل تداويّل
واتلفاعــل، مثلهــا مثــل اإلنســان، يبــدأ حياتــه صغــرًيا ثــّم يْســتّد)٢( 
عــوده ويقــوى، مــى وجــد يف أثنــاء مراحــل حياتــه راعيــة واهتماًما، 
ــة  ــة ابلنائي ــة واملراجع ــة واملراقب ــب هل الراعي ــن تُكت ــم يك وإن ل

)١( ينظر: املسدي، عبد السالم، مصدر سابق، ص٣٧.
)٢( استشهادا بابليت الشعري: أعلمه الرماية لّك يوم فلما اْستّد ساعده رماين )بالسني(.
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ــا ىلع املحيطــني  وادلورّيــة لســلوكّياته وأخطائــه فإنــه ســيكون عبئً
بــه، واللغــة هكــذا -مــع الفــارق-  فمــى اهتــّم بهــا أبناؤهــا وســعوا 
ــّو  ــا الفش ــَن هل ــوب أمك ــق املطل ــتعماهلا ىلع وف ــا واس إىل نرشه
واالنتشــار واالســتمرار اكنلهــر اجلــاري ترفــده مــن يمينــه وشــماهل 
ا كمــا 

ُ
روافــُد ال تنقطــع، ومــن مظاهــر االهتمــام باللغــة اســتعماهل

ــا  ــا إىل انلاطقــني به ــٌق وحاصــٌل، واألهــّم تقديمه يه، وهــذا متحّق
وبغريهــا كمــا يه، وهــذا فيــه نظــر ومزيــد بيــان وتمحيــص، فنظرٌة 
شــاملٌة يف املناهــج والكتــب اتلدريســية املوّجهــة إىل انلاطقــني بغــري 
العربّيــة تنبــئ بمــا ال شــّك فيــه عــن فجــوٍة عميقــٍة وأخــدوٍد قائــٍم 
بــني اللغــة املكتَســبَة واللغــة املتعلََّمــة، فــي تعــّج بأمثلــٍة مصنوعــٍة 
مقطوعــِة الســّياق، َمْقصدهــا توظيــف اللغــة كيفمــا اتّفق فحســب، 
وال يعنيهــا اجتماعّيــة اللغــة وال حقلهــا اتلــداويّل القــاّر يف قلبهــا، 
ــياقيا  ــا س ــا اجتماعي ــتنطق وضًع ــا تس ــة قديًم ــت األمثل ــإن اكن ف
ــه مــن املفــرتض،  ــه، فإنّ ــة املســتعملة في ــا بالعصــور الزماني مرتبًط
يف ظــّن ابلحــث، أن توّظــف األمثلــة الســياقية املتّســقة مــع ســنة 
اتلطــّور يف اللغــات، يف حنوهــا ورصفهــا ودالتلهــا، فأمثلــة مــن نــوع: 
ــن أن  ــل، يمك ــدارة الفاع ــاًل ىلع ص ــى« تديل ــوىس عي »رضَب م

تســتبدل بهــا أمثلــة حديثــة منســجمة مــع روح العــر.
هــذا أمــٌر اعّم، واألمــر اثلــاين اذلي يعنينهــا يف هــذا ابلحــث 
هــو غيــاٌب كبــرٌي، وجتاهــٌل عظيــم، لظاهــرة لســانّية قــاّرة يف قلــب 
ــة يف  ــر املفصلّي ــن الظواه ــا م ــبنا أنه ــغ إن حس ــة، وال نبال العربّي
اللغــة العربّيــة، ويه ظاهــرة اتلــالزم اللغــوّي، بمســتوياته وأشــاكهل 
املتنوّعــة، فكمــا أنـّـه ال يمكــن تصــّور مــيء فعــٍل بــال فاعــل، أو 
ــرة  ــذه الظاه ــَف به ــويع احلصي ــإن ال ــرب، ف ــال خ ــدأ ب ــيء مبت م
ــني  ــة إىل انلاطق ــب املوّجه ــج والكت ــي املناه ــم واض ــتنهض هم يس

ــا. ــَة توظيفهــا تطبيقّي ــة بغي بغــري العربّي
اللفظــّي،  اتلــالزِم  ظاهــرة  ىلع  ينطبــق  نفســه  واألمــُر 
ــدة  ــة جدي ــايلَب لغوي ــة ووالدِة أس ــار املعرف ــّل انتش ــة يف ظ وخاّص
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ــموعة  ــِة واملس ــالِم املرئي ــائُل اإلع ــا وس ــتعماال كثيًف ــتعملها اس تس
ونــرشات األخبــار والربامــج السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
والرياضية...إلــخ، كمــا يســتعملها انلاطقــون بهــا يف كالمهــم 

ــادّي. الع
ــن  ــني اذلي ــات واملعلم ــة واهليئ ــز اتلعليمي ــن للمراك ويمك
يضطلعــون بتدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا مّمــن 
ــط  ــا، أن ختّط ــا آنًف ــا بيّّن ــوّي، كم ــاس اللغ ــَج االنغم ــون برام يطّبق
ختطيًطــا منّظًمــا ومنهجّيــا يف دمــج املتعلّمــني، يف املجتمعــات 
انلاطقــة باللغــة اهلــدف، أجــَل أن يقفــوا ىلع أســايلبهم الــي 
يســمعونها، وحنســب أّن تطبيــق هــذه الرؤيــة حيقــق الفوائــد اآلتيــة:

تقليــل الفجــوة بــني مــا يتعلّمــه الطــالب انلاطقــون بغــري  	1
العربّيــة يف احلجــرة الصفيــة واملجتمــع اخلــاريّج اذلي حيتّكــون بــه 

ويســتمعون للغتــه.
ــا  	2 ــة بم ــطة الالمنهجّي ــس واألنش ــائل اتلدري ــد وس جتدي

ــة  ــة اللغوي ــم الكفاي ــق هل ــة وحيق ــري العربّي ــني بغ ــدم انلاطق خي
املتقــن. واألداء 

نــيف الســأم وامللــل املتــرّسب إىل نفــوس الطــالب داخــل  	3
ــة. احلجــرة الصفّي

امتــالك الطــالب انلاطقــني بغــري العربيــة حصيلــة لغويــة  	-
ــا  ــة وتوظيفه ــات اللفظي ــل املتالزم ــل حبق ــة تتص ــرية معجمي وذخ

ــم وتوجيهاتــه وإدارتــه. توظيًفــا صحيًحــا بــإرشاف املعلّ
ــم  	- ــاّد ىلع تعل ــال اجل ــّي واإلقب ــن انلف ــعور باتلحّس الش

ــم أســايلَب لغويــًة تداويلــة بشــٍل  اللغــة، نتيجــة الســتعمال املتعلّ
ــويّم. ي
ترسيــع عمليــة اتلعلــم بمــا خيــدم أهــداف العمليــة  	-

اتلعليميــة وحيققهــا ىلع وفــق املــراد.
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تقليــل األخطــاء الشــفهية والكتابّيــة ســياقيا وداليّلــا  	7
ومعجمّيــا.

اســتثمار املتالزمــات اللفظيــة يف تقليــل اجلهــد واختصــار  	-
الوقــت يف الــرشح، فبــدال مــن أن يــرشح الطالــب ملوظــف املرف 
أن يفتــح هل حســابًا يّدخــر أمــواهل فيــه مــع جــي األربــاح أيًضــا، 

تكــيف تالزًمــا لفظّيــا واحــًدا: أريــد فتــح )حســاب توفــري(.
يرتتـّـب ىلع انلقطــة اآلنفــة اذلكــر )انلقطــة اثلامنــة( صنــُع  	-

متالزمــات لفظيــة يف لّك حقــٍل مــن حقــول املعرفــة الــي حيتــاج 
ــة، موّظفــة توظيفــا طبيعيــا  إيلهــا الطــالب انلاطقــون بغــري العربّي
ــة  ــون بالعربي ــتعملها انلاطق ــة يس ــة اجتماعّي ــياقات تداويل يف س
ــق املؤسســة املســؤولة  ــاء احلقــل اللغــوّي، وهــذا يقــع ىلع اعت وأبن
عــن برامــج االنغمــاس اللغــّوي واملعلـّـم، فهمــا عمــادا هــذا انلظــام 

وهــذا الربنامــج.
ــالت  	10 ــة واملج ــف ايلومي ــراءة الصح ــب ىلع ق ــدرة الطال ق

ــج  ــتماع للربام ــوث، واالس ــاالت وابلح ــة واملق ــب املتخصص والكت
ــوي  ــة حتت ــة والصوتي ــائل املرئي ــذه الوس ــة؛ فه ــة املختلف اتللفزيوني

ــّدا. ــة ج ــة هائل ــات لفظي ىلع متالزم
ــا  	11 ــروف أن فارق ــن املع ــداويّل، فم ــب اتل ــام باجلان االهتم

يقــع مــا بــني الــكالم املكتــوب والــكالم املنطــوق، وأّن اتلداويلــة 
ــا، باإليمــاءات  ــا متحقًق اهتمــت، إىل جانــب اللغــة بوصفهــا كالًم
واإلشــارات والظــروف املحيطــة باملتلكــم والســامع والرســالة 
ــنْيُ  ــا تُِب ــة بينهمــا، كم ــة املتلكــم والســامع، والعالق ــة ومزل الرمزي
ــة  ــايلب ابلالغي ــة واألس ــايلب اخلربي ــني األس ــا ب ــة فرقً اتلداويّل
اإلنشــائية، فذكــر ابــن عســاكر )ت5٧١ه( يف كتابــه تاريــخ مدينــة 
ــة يف  ــا حنيف ــت أب ــال: »رأي ــه ق ــل أن ــم انلبي ــن أيب اعص ــق ع دمش
ــال:  ــه وآذوه، فق ــاس علي ــع انل ــد اجتم ــي وق ــرام يف ــجد احل املس
مــا هــا هنــا أحــٌد يأتينــا بــرشيّط؟! فدنــوت منــه، فقلــت: يــا أبــا 
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حنيفــة، تريــد رشطّيــا؟ قــال: نعــم، فقلــت: اقــرأ يلّع هــذه األحاديث 
الــي معــك، فقرأهــا، فقمــت عنــه ووقفــت حبذائــه، فقــال يل: أيــن 
الــرشيّط؟ فقلــت هل: إنمــا قلــُت تريــد، لــم أقــل لــك: آيت بــه. فقــال: 
انظــروا، أنــا أحتــال ىلع)١( انلــاس منــذ كــذا وكــذا، وقــد احتــال يلّع 
هــذا!)٢(«. فاإلمــام أبــو حنيفــة فهــم ســؤال الغــالم ال ىلع حقيقتــه 
ــد  ــتفهام )تري ــا االس ــو حلّلن ــؤاِل، فل ــذا الس ــا وراء ه ــل ىلع م ب
ــيء  ــن ال ــؤال ع ــى، فالس ــل إىل أي مع ــم نص ــا ل ــا؟( بنيوّي رشطّي
يف حقيقتــه ال يرتتـّـب عليــه فعــٌل، وذلــك »لعجــز العنــر اللغــوي 

ــراد)٣(« ــم امل وحــده يك يكــون الفيصــل يف فه
ــاس  ــج االنغم ــة برام ــز اتلعليمي ــض املراك ــت بع ــد تبّن وق

ــز)٤(: ــذه املراك ــن ه ــا، وم ــا الفت ــت جناح ــوّي والق اللغ
برنامج معهد قاصد، عّمان: األردّن. 	1
برنامج مؤسسة أمديت، الرباط: املغرب. 	2
ــة،  	3 ــات الرتبوّي ــرش واخلدم ــة للن ــة غرناط ــج مؤسس برنام

ــا. ــس: فرنس باري
-	 ARA- ــا ــمال أفريقي ــات ش ــة ودراس ــة العربي ــج اللغ  برنام
.NAS

ــايلب  ــة وأس ــات فّعال ــز تقني ــذه املراك ــتعملت ه ــد اس وق

)١( يف رواية ابن اجلوزّي: أحتال للناس، وأظن روايته األصوب، انظر: ابن اجلوزي )ت5٩٧ه( 
)٢٠٠٣(، أخبار األذكياء، اعتناء: بسام عبد الوهاب اجلايب، بريوت: دار ابن احلزم، ص٢٦٠.

)٢( ابن عساكر )ت5٧١ه(، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: مصطىف عبد القادر عطا، بريوت: 
دار الكتب العلمية، -7/-1

)٣( بوزوادة، حبيب )٢٠١٣(، ظاهرة األفعال الكالمية يف اخلطاب انلبوّي- مقاربة تداويلة 
خلطبة حجة الوداع، جملة جذور: انلادي األديب اثلقايف جبدة، العدد ٣5، ص٢١٤

)٤( ينظر: عبد الرحيم، رائد، وآخرون )٢٠١٩م(، االنغماس اللغوي يف تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغريها: انلظرية واتلطبيق، مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ادلويل خلدمة اللغة 

العربّية، اململكة العربية السعودية، ص١٢٠.
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ــالزم  ــاب اتل ــا يف ب ــث منه ــد ابلح ــن أن يفي ــة)١(، ويمك عرّي
ــأيت: ــا ي ــّي، كم اللفظ

الرشيــك اللغــوّي واثلقــايّف: مــا يهّمنــا هنــا رضورٌة ملّحــة  	1
يتطلّبهــا وجــود الرشيــك اللغــوّي، فحينمــا يــالزُم الطالــَب انلاطــَق 
، أمكــَن أن نرســم مالمــَح تلطبيــق  بالعربّيــِة رشيــٌك لغــوّي ثقــايفٌّ
ــه،  ــة دلي ــة اللغوي ــادة احلصيل ــوّي يف زي ــاس اللغ ــج االنغم برنام
ــه إىل  ــاب اتلــالزم اللفظــّي، فيمكــن هل أن يصحب وباألخــّص يف ب
كثــرٍي مــن األماكــن الي حيتــاج إيلهــا، وحيتــاج معهــا إىل مفردات 
ــادق،  ــد الفن ــه إىل أح ــد يصحب ــا، فق ــه فيه ــاء مآرب ــه ىلع قض تعين
ويســتعمل يف هــذا احلقــل متالزمــات لفظّيــة كثــرية، منهــا: )حجــز 
ــس،  ــوي املالب ــة ك ــف، خدم ــة تنظي ــة، خدم ــت يلل ــة، مبي غرف
ــعر  ــروج، س ــجيل اخل ــول، تس ــجيل ادلخ ــات، تس ــدوق األمان صن
ــة،  ــة إضافي ــزدوج، خدم ــر م ــة، رسي ــب غرف ــة، طل رصف العمل
صنــدوق الشــاكوي، دفــع احلســاب، بطاقــة بنكيــة، حتويــل عمالت، 
وجبــة فطــور، وجبــة غــداء، وجبــة عشــاء، عــدم اإلزاعج، ماكينــة 
ــذه  ــف ه ــع رضورة توظي ــتقبال...(، م ــم االس ــوة، قس ــع القه صن
ــا طبيعيــا يف ســياقات طبيعيــة، حبيــث يتعــّرض  املتالزمــات توظيًف
الطالــب انلاطــق بغــري العربيــة ملوقــف لغــوي اتصــايل حقيــيّق غري 
مصطنــع، يوّظــف فيــه هــذه املتالزمــات يف ســياٍق تــداويّل طبيــّي، 
ومــن مقاصــد هــذه اتلقنيــة أنه »جيــد املتعلــم نفســه ملزًمــا باتللكّم 
مــع رشيكــه بالعربّيــة، واتلعــّرف عــن قــرب إىل قضايــا جمتمعيــة 
ــا  وثقافيــة خمتلفــة)٢(« وباتلأكيــد توظيــف اتلــالزم اللفظــّي توظيًف

مثايّلــا.
ــري  	2 ــة وغ ــة مربجم ــذه طريق ــة: وه ــع العائل ــكن م الّس

مربجمــة، فــي منّظمــة إذا اكنــت حتــت راعيــة املؤسســة اتلعليميــة، 
ــا أن  ــا هن ــا يعنين ــك، وم ــن كذل ــم تك ــة إن ل ــة طبيعي وتلقائي

)١( ينظر: عبد الرحيم، رائد، املصدر نفسه، ص١٢١ وما بعدها.
)٢( عبد الرحيم، رائد، نفسه، ص١٢١.
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توظيــف املتالزمــات اللفظّيــة عــن ويع وإدراك مــن صاحــب 
ــة  ــري العربي ــق بغ ــّدم للناط ــث يق ــاكنيه، حبي ــد س ــت أو أح ابلي
خدمــة جليلــة وحصيلــة لغوية ثرّيــة باملتالزمــات، فيختــار احلقول 
ــل:  ــة، مث ــاة ابليتي ــات احلي ــل: متالزم ــبة، مث ــاالت املناس واملج
)موعــد االســتيقاظ، موعــد انلــوم، مــاكن انلــوم، جهــاز اتلحّكــم، 
موعــد الفطــور، موعــد الغــداء، موعــد العشــاء، ارتــداء املالبــس، 
ــة،  ــت ادلراس ــذة، وق ــح انلاف ــة، فت ــة الغرف ــة، تهوي ــف الغرف تنظي
وقــت اللعــب، نــرشة األخبــار، الربنامــج املفّضــل، غســيل املالبــس، 
يك املالبــس، جــرة الغــاز )أســطوانة الغــاز(، تنظيــف املطبــخ، غرفة 
ــخ(،  ــاء احلاجة،...إل ــوف، قض ــة الضي ــة، غرف ــة املعيش ــوم، غرف انل
وال ريــب يف أن هــذه اإلســرتاتيجية مفيــدة للناطــق بغــري العربيــة 
ــع  ــكن م ــون الس ــة يفّضل ــالب العربّي ــب ط ــظ »أّن أغل ويالَح
اعئلــة حمليــة، إليمانهــم بــأّن هــذه االســرتاتيجية تفيدهــم كثــرًيا يف 
فهــم ثقافــة املجتمــع أكــرث، واتلقــّرب إىل انلــاس، واتلواصــل معهــم 
ــة  ــة حقيقي ــة يومي ــة يه ممارس ــة أّن اللغ ــة، خاّص ــاءة اعيل بكف
ــف  ــال توظي ــل الفّع ــذا اتلواص ــام ه ــن تم ــا)١(«، وم ــع متلكّميه م

ــا. ــا صحيًح ــة توظيًف ــات اللفظي املتالزم
ــذه  	3 ــق ه ــة: تطّب ــة أو االختياري ــة اإلجباري ــطة األندي أنش

ــق  ــا يلتح ــة، وفيه ــز اتلعليمي ــن املراك ــدد م ــرتاتيجية يف ع اإلس
الطالــب انلاطــق بغــري العربيــة بأحــد األنديــة الــي ترفــد العمليــة 

ــل: ــا، مث ــة وتدعمه ــرة الصفي ــل احلج ــة داخ اتلعليمي
نــادي القــرآن الكريــم: ويمكــن أن نســتثمر هــذا انلــادي 	 

يف حفــظ املتعلــم ســوًرا مــن القــرآن الكريــم، مــع جتويــده وتالوتــه 
ــّل  ــوهل، ولع ــوّي ومي ــتواه اللغ ــع مس ــب م ــرًيا يتناس ــريه تفس وتفس
معجــم املتالزمــات اللفظيــة يف هــذا ابلــاب كبــري، منــه: )تفســري 
ــة  ــة، اآلي ــر اآلي ــورة، ذك ــميع الس ــورة، تس ــظ الس ــرآن، حف الق
القرآنيــة، فضــل القــرآن الكريــم، عــروس القــرآن، آيــة الكــريّس، 

)١( عبد الرحيم، رائد، نفسه، ص١٢٣.
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الســورة املكيــة، الســورة املدنيــة، القــرآن الكريــم، أحــاكم اتلجويد، 
ــّد،  ــاكم امل ــالب، أح ــاكم اإلق ــاكم اإلداغم، أح ــار، أح ــاكم اإلظه أح
أحــاكم الوقــف، أحــاكم الوصــل، الســبعة الطــوال، أســباب الــزول، 
انلاســخ واملنســوخ...إلخ( ويالَحــظ أّن االتلحــاق بهــذا انلــادي ال 
يتــأىّت ألّي متعلّــم، مــا لــم يكــن دليــه اســتعداد وميــول دينيــة أو 
عقديــة، ويالَحــظ أّن هــذا انلــوع مــن األنديــة يناســب املتعلّمــني 
القادمــني مــن مناطــق آســيوية، مثــل: مالزييــا وأندونيســيا وبعــض 

مناطــق أفريقيــا مثــل الصومــال.
نــادي اخلــّط العــريّب: ويمكــن توظيــف هــذا انلــادي يف 	 

ــّط  ــل: )اخل ــة، مث ــات اللفظي ــن املتالزم ــري م ــدد كب ــتعانة بع االس
ــواع اخلــط، خــط الرقعــة، خــّط النســخ،  العــريّب، نشــأة اخلــّط، أن
اخلــّط الكــويف، اخلــّط ادليــوايّن، مجايلــة اخلّط، املســافة بني األســطر، 
ــتدير،  ــر املس ــّط، الصف ــل اخل ــاج، ش ــروف اتل ــة، ح أدوات الكتاب

ــم املبســوطة،...إلخ(. ــاكف املبســوطة، املي ــر املســتطيل، ال الصف
نــادي الطبــخ: والطبــخ وثيــق الصلــة باحليــاة، حيتــاج إيلــه 	 

اإلنســان دائًمــا، فــال حتصــل هل حيــاة إال بــه، ويمكــن أن يقتنــص 
الربنامــج االنغمــايّس هــذه العالقــة الوثيقــة بــني اإلنســان واملطبــخ 
يف تنميــة معجمــه باملتالزمــات اللفظيــة املنتميــة إيلــه، مثــل: )ورق 
ــض  ــيل، بي ــض مق ــم، بي ــة الطماط ــدورة، صلص ــر، رب ابلن قصدي
مســلوق، بطاطــا مقليــة، بطاطــا مســلوقة، الفلفــل األســود، الفلفل 
ــرىب  ــال، م ــرىب الربتق ــوخ، م ــرىب اخل ــمش، م ــرىب املش ــر، م األخ
ــة، عصــري  ــوز، عصــري اجلواف ــال، عصــري امل اتلــوت، عصــري الربتق
طبيــّي، رّشــة ملــح، ملعقــة ســّكر، فواكــه طازجــة، فــول مدمــس، 
عــدس حــّب، عدس جمــروش، زيتــون أخــر، زيتــون أســود، زيت 
الزيتــون، زيــت القــيل، كعــك العيــد، معمــول العيــد، تمــر هنــدّي، 
ــرية،  ــة كب ــة خشــب، ملعق ــة، ملعق ــك امللعق ــف، حتري ــة قطاي حب
ــاليق  ــوادي ي ــن انل ــوع م ــذا انل ــّل ه ــخ( ولع ــة صغرية،...إل ملعق
رواجــا منقطــع انلظــري، وقــد وقــف صاحــب ابلحــث ىلع بعــض 



227

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

اتلجــارب ملعهــد قاصــد األرديّن، إذ يقيــم بــني احلــني واآلخر نشــاًطا 
للطبــخ واألكالت الشــعبّية، ويقــوم بصنــع الطعــام خطــوة خبطــوة 
أمــام الطــالب، وال شــّك يف أّن املواقــف االتصايلــة احلقيقيــة أبلــغ 
وقًعــا وأشــّد أثــًرا وتمّثــل الفائــدة احلقيقيــة املرجــّوة مــن اتلعليــم.

ــب رأي 	  ــوادي، حس ــم انل ــن أه ــو م ــة: وه ــادي الصحاف ن
ابلحــث، وأكرثهــا فائــدة، إذ تمــّد الطالــب انلاطــق بغــري العربيــة 
بمعجــم ضخــم ومــّوار باملتالزمــات اللفظّيــة، ولعّل اهلل تعــاىل ييرس 
لصاحــب ابلحــث تقديــم رؤيــة لســانية يف بنــاء معجــم متالزمــات 
لفظيــة يف بــاب الصحافــة والصحــف ايلوميــة، فــي املــرآة الصادقة 
ــة  ــة لغ ــذه اللغ ــدت ه ــى غ ــو، ح ــا ه ــوّي كم ــتعمال اللغ لالس
املثقفــني واألدبــاء يف كثــرٍي مــن األوســاط، ويمكــن للمهتــّم بأمــر 
الطــالب أن يقــف ىلع عــدد مــن املتالزمــات اللفظيــة يف لّك جمــال 
ــة  ــية واالجتماعي ــة والسياس ــة، االقتصادي ــاالت املتنوع ــن املج م
والرياضيــة وجمــال العالقــات ادلويلــة واملجــال الســيايح واتلقــي 
ــن  ــددا م ــت ع ــن أن نثب ــك، ويمك ــا إىل ذل ــويق واألديب وم واحلق

املتالزمــات اللفظيــة يف عــدد مــن املجــاالت، كمــا يــأيت:
ــعر،  ــاع الس ــتدامة، ارتف ــة مس ــاّدي: )تنمي ــال االقتص املج
ــاش  ــيب، انتع ــرب الري ــالت، اتله ــم العم ــوق، تعوي ــار الس انهي
اقتصــادي، أزمــة اقتصاديــة، غســيل األمــوال، اســتثمارات أجنبية، 
اســتثمارات حمليــة، اســتقرار اقتصــادّي، إصــالح اقتصــادّي، عملة 
ــادّي،  ــاش اقتص ــد، انكم ــاد راك ــوق، اقتص ــاد الس ــة، اقتص صعب
أوراق مايلــة، بنــك مركــزّي، بيــع باجلملــة، بيــع باتلجزئــة، تكلفــة 
املعيشــة، غــالء املعيشــة، الرخــاء االقتصــادّي، ســعر اتللكفــة، ســعر 
ــخ( الســوق، رشكــة مســاهمة، رشكــة قابضــة، رشيــك جتارّي،...إل

ــدة،  ــم املتح ــة: )األم ــات ادلويل ــيايّس والعالق ــال الس املج
ــرب  ــة األوىل، احل ــرب العاملي ــام، احل ــن الع ــة، األم ــة ادلويل املحكم
ــاردة، حــرب شــاملة، حــرب اســتزاف،  ــة، حــرب ب ــة اثلاني العاملي
ــدة  ــو، معاه ــايكس بيك ــد س ــور، وع ــد بلف ــم، وع ــة األم عصب
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فرســاي، اســتعمار بريطــاين، اســتعمار فرنــي، انتــداب بريطــايّن، 
ــن  ــودة، وط ــق الع ــطني، ح ــة فلس ــربى، نكب ــة الك ــورة العربي اثل
ــة  ــال، جلس ــدول أعم ــال، ج ــة قت ــريب، جبه ــع الع ــل، الربي بدي
طارئــة، حــق انلقــض )الفيتــو(، حــرب بالواكلــة، جملــس انلــواب، 
جملــس األعيــان، جملــس الشــيوخ، جملــس الــوزراء، رئيــس 
الــوزراء، ابليــت األبيــض، ناطــق رســيم، متحــدث رســيّم، الكيــان 
الصهيــوين، املحرقــة انلازيــة، حــراك اجتمــايّع، حكــم ذايت، 
ــور، دول  ــيات، دول املح ــددة اجلنس ــة، رشاكت متع ــات دويل منظم
احللفــاء، دور عــدم االحنيــاز، طلــب اللجــوء، جلــوء ســيايس...إلخ(.
ــبيل،  ــالء س ــة، إخ ــة اجتماعّي ــايّع: )خدم ــال االجتم املج
ــرض  ــي، م ــرض نف ــايع، م ــراب اجتم ــعب، اضط ــتفتاء الش اس
ــاه  ــيّب، رف ــّد عص ــيّب، ش ــار عص ــايّع، انهي ــف اجتم ــيل، تكي عق
ــن  ــة، س ــن املراهق ــة، س ــن الطفول ــة، س ــة اعم ــايّع، مصلح اجتم
ــش  ــر، تعاي ــة نظ ــري، وجه ــاه فك ــع، اجت ــة املجتم ــباب، تنمي الش
ســليم، تقبــل اآلخــر، طبقــة اجتماعيــة، طبقــة برجوازيــة، طبقــة 
أرســتقراطية، طبقــة اكدحــة، طبقــة اعملــة، قيمــة مجايلــة، نقــاش 
بزينطــّي، تــراث ثقــايّف، تكافــل جمتمــّي، جلنــة زاكة، دار املســنني، 

دار العجزة،...إلــخ(.
املجــال الريــايض: )كــرة قــدم، كــرة ســلة، كــرة طائــرة، كــرة 
ــاراة،  ــم املب ــة، حك ــس طاول ــس أريض، تن ــس، تن ــرة تن ــد، ك ي
حــارس املــرىم، خــط ادلفــاع، خــط الوســط، خــط اهلجــوم، تنظيــم 
ــد،  ــق ىلع اجللي ــيارات(، تزل ــيارات )رايل الس ــباق الس ــايّع، س دف
ــة  ــراء، بطول ــة مح ــراء، بطاق ــة صف ــب اعيل، بطاق ــاليث، وث ــب ث وث
ــرات،  ــادل الك ــل ادلوري، تب ــاد، بط ــة كأس، كأس احت دوري، بطول
تمريــر الكــرة، صانــع ألعــاب، ألعــاب أوملبيــة، ثمــن انلهــايئ، ربــع 
انلهــايئ، نصــف انلهــايّئ، املبــاراة انلهائيــة، املبــاراة اخلتاميــة، روح 
ــم، دوري  ــة، كأس العال ــة بدني ــة، يلاق ــطات رياضي ــة، منش رياضي
أبطــال أوروبــا، دوري أبطــال آســيا، كأس أفريقيــا، منطقــة اجلمهور، 
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مديــر فــي، مديــر الفريــق، منطقــة اجلــزاء، رلكــة جــزاء، ... إلــخ(.
ونرجــع مــرة أخــرى إىل مقولــة كراشــن إذ يؤّكــد أّن اكتســاب 
ــة اهلــدف يف  ــم اللغ ــّق املتعلّ ــم يتل ــا ل ــة ال يكــون م ــة اثلاني اللغ
ــا  ــا تعليًم ــا متعلّمه ــّي، أّم ــل الطبي ــرب اتلواص ــة ع ــا احلقيقي بيئته
ــّول  ــم يتح ــا ل ــبها م ــن يكتس ــية، فل ــول دراس ــا يف فص منهجيًّ
الفصــل ادلرايّس إىل بيئــة شــبيهة بابليئــة احلقيقّيــة الطبيعّيــة اللغــة 
ــبيهة  ــة ش ــل ادلرايّس إىل بيئ ــل الفص ــّن أن حتوي ــدف)١(، والظ اهل
ــى يه  ــة املث ــال، وأّن الطريق ــُب املن ــر صع ــة أم ــة احلقيقي بابليئ

ــايّف. ــوّي اثلق ــاس اللغ ــج االنغم برام
يمكــن أن نفيــد أيًضــا مــن فكــرة الربامــج اتللفزيونيــة  	-

واملســابقات اثلقافيــة املتنوّعــة يف زيــادة حصيلــة املتالزمــات 
اللفظيــة دلى انلاطقــني بغــري العربيــة، وذلــك بــأن يســتعّد الطالب 
ــات  ــراز املتالزم ــع إب ــه، م ــوع يعرفان ــواٍر يف موض ــد ح ــدا لعق جّي
اللفظّيــة الالزمــة ذللــك، ىلع أن يقــوم املعلــم بــدور الوســيط بــني 
ــس  ــاًرا يقي ــم اختب ــذا اتلقدي الطــالب)٢(، ويمكــن أن يكــون ه

ــك. ــارة اتلحــّدث كذل ــة الطــالب يف مه كفاي
تقنيــات متفرقــة: يتمــزي هــذا انلــوُع مــن اتلقنيــات بأنــه  	-

طــارئ ومؤقــت ولكــّن هل دورانــا كبــرًيا، فمناســبات مثــل الــزواج 
ــاة وإجنــاب األطفــال واملواســاة وانلجــاح يف جتــارة  والطــالق والوف
أو يف اختبــار أو اتلخــرج يف اجلامعــة تعــّد بيئــة خصبــة يســتثمرها 
انلاطــق بغــري العربيــة يف تنميــة حصيلتــه اللغويــة مــن املتالزمــات 

اللفظيــة، مثــل:
اتلهنئــة بالــزواج: بــارك اهلل لــك وبــارك عليــك ومجــع بينكما 

ىلع خــري/ بالرفــاء وابلنني.

)١( ينظر: العصييل، عبد العزيز )٢٠٠٦(، علم اللغة انلفّي، جامعة اإلمام حممد بن سعود 
العاملية )ط١(، اململكة العربية السعودية، ص٢٩٠

)٢( يمكن أن نستهدي بفكرة برنامج احلوار املعاكس يف تنمية احلصيلة اللفظية دلى 
انلاطقني بغري العربية، مع احرتاس اتلحضري اجليد.
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ــا  ــا هلل وإن ــم/ إن ــر مليتك ــم، وغف ــم اهلل أجرك ــة: عظ اتلعزي
ــم. ــن اهلل عزاَءك ــاء هلل/ أحس ــون/ ابلق ــه راجع إيل

اتلهنئــة بقــدوم طفــل: احلمــد هلل ىلع الســالمة / بــورك هل يف 
ــرار/  ــني األب ــن الصاحل ــه اهلل م ــب/ جعل ــكرت الواه ــوب وش املوه

ــك. ــره/ حفظــه اهلل ل رزقــك اهلل ب
حفــالت امليــالد: ســنة حلــوة يــا مجيــل / لّك اعم وأنــت خبــري 

/ عقبــال مئــة اعم/ بــارك اهلل يف عمــرك/ أطــال اهلل بقــاءك.
اتلهنئــة بنجــاح يف ادلراســة: مبــارك جناُحــك / منهــا لــألىلع 

/ العقــى لــك / عقبــال ادلراســات العليــا.
اتلهنئــة برمضــان: رمضــان كريــم/ لك اعم وأنتــم خبــري/ تقبل 

ــام والقيام. اهلل الصي
اتلهنئــة بالعيــد: عيــد ســعيد / عيــد مبــارك / لك اعم وأنتــم 

خبــري / عســاكم مــن عــواده.
إن هــذه اتلقنيــات مهمــة وغنيــة باملتالزمــات اللفظيــة، 
ــب مــن روح  ــه قري ــة ويشــعر بأن ــا انلاطــق بغــري العربي حيــّس به
اللغــة العربيــة وثقافتهــا وأســايلبها فــزتداد همتــه ويــزداد إقبــاهل ىلع 

ــا. ــون إيله ــن حيتاج ــريه مم ــربات إىل غ ــل اخل ــم ونق اتلعلّ
اخلاتمة:

ــن  ــه، م ــؤيت أكل ــايّس وي ــج االنغم ــح الربنام ــيك ينج ــّد، ل الب
اتلكــرار واتلمريــن واتلدريــب واملتابعــة املســتمرة، وحــّث الطالــب 
ىلع اســتعمال اللغــة اهلــدف اســتعماال اكمــاًل، فــال يســتعمل غريها، 
ذلــك أّن »امللــاكت ال حتصــل إال بتكــرار األفعــاِل، ألن الفعــل يقــع 
، ومعــى 

ً
أّوال وتعــود منــه لــذات صفــة، ثــم تكــرر فتكــون حــاال

احلــال أنهــا صفــة غــري راســخة، ثــم يزيــد اتلكــرار فتكــون َملََكــة 
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أي صفــًة راســخًة)١(«.
ــة  ــة العربي ــة اللغ ــت ملك ــني اكن ــرب ح ــن الع ــم م »فاملتلكّ
ــه وأســايلبهم يف خماطباتهــم  موجــودة فيهــم يســمع كالَم أهــل جيل
ــتعمال  ــيّب اس ــمع الص ــا يس ــم كم ــن مقاصده ــم ع ــة تعبريه وكيفي
نهــا أّوال، يســمع الرتاكيــَب بعدهــا  مفــردات يف معانيهــا، َفيُلَقَّ
نهــا كذلــك، ثــم ال يــزال ســماعهم ذللــك يتجــّدد يف لّك حلظــٍة  فيلقَّ
ــة  ــك ملك ــري ذل ــرر إىل أن يص ــتعماهل يتك ــم، واس ــن لّك متلكّ وم
ــن  ــرّيت األلس ــذا تص ــم. هك ــون كأحده ــخة، ويك ــة راس وصف
ــاُل)٢(«.  ــم واألطف ــا العج ــٍل وتعلّمه ــٍل إىل جي ــن جي ــاُت م واللغ
وحيســن هنــا أيًضــا أن نستشــهد بــكالم أحــد ابلاحثــني يف هــذا 
 يف 

ّ
الســياق إذ يشــري إىل أّن الَملَكــة اللغويــة »ال تنمــو وال تتطــّور إال

بيئتهــا الطبيعيــة، ويه ابليئــة الــي ال يُْســَمع فيهــا صــوٌت وال لَْغــٌو 
إال بتلــك اللغــة الــي يـُـراد اكتســابها. أّمــا خــارج هــذا اجلــّو اذلي 
يســمع فيــه غــري هــذه اللغــة فصعــٌب جــّدا أن تنمــو فيــه الَملَكــة 
اللّغويــة، فمــن أراد أن يتعلـّـم لغــًة مــن اللغــاِت فــال بــّد أن يعيشــها 
وأن يعيشــها يه وحدهــا ملــدة معّينــة، فــال يســمع غريهــا وال ينطــق 
ــة  ــدة اكفي ــون مل ــا يقول ــا كم ــر أصواته ــس يف حب ــا وأن ينغم بغريه

ــة)٣(«. ــه هــذه الَملَك تلظهــر في
انلتائج:

اللغــة منشــط اجتمــايّع تــداويّل مــّوار باتلفاعــالت  	)
واملتغــرّيات.

ــتعملها  	- ــا يس ــتعماهلا كم ــة اس ــم اللغ ــن تعلي ــد م املقص

)١( ابن خدلون )ت٨٠٨ه( )١٩٨٤م(، مقدمة ابن خدلون املوسومة بـ »ديوان املبتدأ واخلرب يف 
تاريخ العرب والرببر ومن اعرصهم من ذوي الشأن األكرب«، اجلزائر: ادلار اتلونسّية للنرش، 

ص٧٢٣.
)٢( ابن خدلون، نفسه، ص٧٢٣

)٣( احلاج صالح، عبد الرمحن )٢٠١٢م(، حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، اجلزائر: موفم 
للنرش، ١٩٣/١
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ــا. ــون به انلاطق
برامــج االنغمــاس اللغــوي حتقــق الوظيفــة االتصايلــة للغة  	-

ــارش  ــاكك املب ــوّي واالحت ــل اللغ ــالب باحلق ــج الط ــق دم ــن طري ع
بأهلهــا.

تمكــن اإلفــادة مــن تقنيــات االنغمــاس اللغــوي بإرشاف  	-
مبــارش مــن املؤسســة اتلعليميــة واملعلّم.
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املصادر واملراجع:
برنامــج  	1 )٢٠١٤م(،  داود  وإســماعيل،  زيــد،  حممــد  إســماعيل، 

اللغويــة٢. املهــارات  حتســني  يف  اللغــوي  االنغمــاس 

ــو احلســن احلنــيف )ت٢١٦ه(  	2 ــن يلع أب ــن حممــد ب اجلرجــاين، يلع ب
ــريب. ــر الع ــريوت: دار الفك ــات. )ط١( ب ــاب اتلعريف )١٩٩٨م( كت

ــام  	3 ــاء: بس ــاء، اعتن ــار األذكي ــوزي )ت5٩٧ه( )٢٠٠٣(، أخب ــن اجل اب
ــن احلــزم. ــد الوهــاب اجلــايب، بــريوت: دار اب عب

الرمحــن )٢٠١٢م(، حبــوث ودراســات يف  	- احلــاج صالــح، عبــد 
اللســانيات العربيــة، اجلزائــر: موفــم للنــرش.

ــا،  	- ــا وتعليمه ــة، تعلمه ــات األجنبي ــف )١٩٨٨م(، اللغ ــا، ناي اخلرم
ــة. ــم املعرف ــلة اعل ــت: سلس الكوي

ابــن خــدلون )ت٨٠٨ه( )١٩٨٤م(، مقدمــة ابــن خــدلون املوســومة  	-
بـــ »ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن اعرصهم مــن ذوي 

الشــأن األكــرب«، اجلزائــر: ادلار اتلونســّية للنــرش.

ــة  	7 ــم اللغ ــل يف تعلي ــة اتلواص ــس )٢٠١٣م(، أهمي ــا، إدري ــن خوي اب
ــس  ــر، املجل ــة يف خط ــة العربي ــر: اللغ ــا، مؤتم ــني به ــري انلاطق ــة لغ العربي

ــة. ــة العربي ادلويل للغ

ــة  	- ــة اجلامع ــة، جمل ــات اللفظي ــد )٢٠١٧م( املتالزم ــرب، حمم ــو ال أب
اإلســالمية للبحــوث اإلنســانية، شــؤون ابلحــث العلــيّم وادلراســات العليــا 

باجلامعــة اإلســالمية، غــزة- فلســطني، جمــدل )٢5(، عــدد )١(.

الرقــب، حممــد محــدان )٢٠١٩( اتلــالزم اللغــوي مقاربــات تعليمية،  	-
دار اعلــم الكتــب احلديــث للنــرش واتلوزيــع: إربد.

أبــو الــروس، اعدل )٢٠١٤(، دور االنغمــاس اللغــوي يف تعليــم اللغــة  	10
العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى، املــؤت مــر ادلويل يف ادلراســات العربيــة 

واحلضــارة اإلســالمية: مالزييــا.

ــوي يف  	11 ــاس اللغ ــرون )٢٠١٩م(، االنغم ــد، وآخ ــم، رائ ــد الرحي عب
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا: انلظريــة واتلطبيــق، مركــز امللــك 
عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ادلويل خلدمــة اللغــة العربّيــة، اململكــة العربيــة 
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ــعودية. الس

ابــن عســاكر )ت5٧١ه(، تاريــخ مدينــة دمشــق، حتقيــق: مصطــىف  	12
عبــد القــادر عطــا، بــريوت: دار الكتــب العلميــة.

العســقالين، ابــن حجــر )ت٨5٢ه( )٢٠١٣م(، فتــح ابلــاري بــرشح  	13
ــالة  ــوريا: دار الرس ــن، س ــد وآخري ــق: اعدل مرش ــارّي، حتقي ــح ابلخ صحي

ــة. العاملي

ــة  	-1 ــّي، جامع ــة انلف ــم اللغ ــز )٢٠٠٦(، عل ــد العزي ــيل، عب العصي
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة )ط١(، اململك ــعود العاملي ــن س ــد ب ــام حمم اإلم

العمايــرة، حممــد أمحــد )٢٠٠٢م( اتلــالزم اللفظــي وتعليــم العربيــة  	-1
ــرش،  ــل للن ــان: دار وائ ــة، عّم ــة والرتبي ــوث يف اللغ ــا، حب ــني به ــري انلاطق لغ

)ط١(.

عمــر، أمحــد خمتــار )١٩٩٨م( علــم ادلاللــة، القاهــرة: اعلــم الكتب،  	-1
)ط5(.

ــريب –  	17 ــة: ع ــات اللفظي ــة املتالزم ــن )١٩٩٣م( ترمج ــة، حس غزال
إنكلــزيي، جملــة الرتمجــان – مدرســة امللــك فهــد العليــا للرتمجــة، طنجــة– 

املغــرب، املجــدل ٢، العــدد ١.

ــد  	-1 ــق: عب ــة، حتقي ــس اللغ ــد )ت٣٩5ه( مقايي ــارس، أمح ــن ف اب
ــر. ــارون، دار الفك ــالم ه الس

ابــن مــراد، إبراهيــم )٢٠٠٦م( الوحــدة املعجميــة بــني اإلفــراد  	-1
واتلضــام واتلــالزم، جملــة ادلراســات املعجميــة، اجلمعيــة املغربيــة لدلراســات 

ــدد 5. ــرب، الع ــة، املغ املعجمي

املســدي، عبــد الســالم )٢٠١5(، اتلخطيــط اللغــوي واألمــن  	20
اللغــوّي، منشــورات مركــز امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ادلويّل خلدمــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة، )ط١(، اململك ــة العربي اللغ

ــيط، )ط٤(،  	21 ــم الوس ــرون )٢٠٠٤م( املعج ــم، وآخ ــىف، إبراهي مصط
ــة. ــرشوق ادلويل ــة ال ــرة: مكتب القاه

منــاع، آمنــة )٢٠١٧(، االنغمــاس اللغــوي ودوره يف حتصيــل امللكــة  	22
اللســانية: دراســة يف أصــوهل العربيــة القديمــة وتطبيقاتــه احلديثــة، )رســالة 
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دكتــوراه(، جامعــة قاصــدي مربــاح – ورقلــة: اجلزائــر.

ــان  	23 ــرم )ت٧١١ه( لس ــن مك ــد ب ــن حمم ــال ادلي ــور، مج ــن منظ اب
العــرب، حتقيــق: عبــد اهلل الكبــري وآخريــن، القاهــرة: دار املعارف.الــودرين، 
يلع )٢٠٠٦م( مزلــة املتالزمــات يف »املعجــم الوســيط«، جملــة ادلراســات 

ــدد )5(. ــرب، الع ــة، املغ ــات املعجمي ــة لدلراس ــة العربي ــة، اجلمعي املعجمّي
2-	  .Robins, General linguistics. London: Routledge

2-	 Roy Lyster, grandes questions et options en pedago-
gie de I’immersion, Journal de I’immersion, L’Assocation Cana-

 dienne des professeurs d’immersion Ottawa (ontario) vol: 31, N:
.3, 2009
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التقويم الرقيم يف تعليم القراءة للناطقني بغري العربي�ة

د. محمد زين العابدين علي حنفي عمرية)1)
20 األستاذ املساعد جبامعة الطائف-جامعة الفيوم – 20

drzaien@yahoo.com

مقدمة:
ــة  ــورات دائم ــا تط ــات وتعليمه ــس اللُغ ــم تدري ــهد اعل يش
ــاد  ــة يف إجي ــادة الصادق ــة اجل ــن الرغب ــا م ــتمد زمََخََه ــتمرة تس مس
املتعلمــني ىلع  الســبل وأكرثهــا فاعليــة يف مســاعدة  أفضــل 
اكتســاب اللغــة الــي يدرســونها يك تمكنهــم مــن حصــد الفائــدة 
القصــوى مــن إتقــان هــذه الَملكــة، وتتبــدى هــذه الرغبــة دلى لٍك 

ــاين، ٢٠٢٠( ــواء. )الع ــٍد س ــني ىلع ح ــني واملتعلم ــن املعلم م
ــا وال  ــًدا أو غريبً ــا جدي ــس مفهوًم ــرتوين لي ــم اإللك واتلعلي
ــاك  ــة؛ فهن ــود قليل ــذوره إىل عق ــد ج ــل تمت ــت، ب ــذا الوق ــد ه ويل
عــرشات، بــل ربمــا مئــات الكتــب واألحبــاث واملقــاالت بلُغــات 
ــيف  ــن تك ــره، ولك ــب ح ــٍل يصع ــك بش ــت ذل ــددة تناول متع
اإلشــارة إىل أن اتلعليــم اإللكــرتوين نمــٌط جيــٌد يعمــل ىلع حتقيــق 
أهــداف العمليــة اتلعليميــة ُمســتنًدا إىل نتائــج ابلحــوث يف امليادين 
اإلنســانية واتلطبيقيــة املتنوعــة يك يتــم حتقيقهــا بــأىلع درجــة مــن 

ــدي، ٢٠٢٠( ــاءة. )هن الكف
وقــد واجهــت منظومــة اتلعليــم يف اآلونــة األخــرية ضغوًطــا 

)١( حصلُت ىلع درجة دكتوراة يف الرتبية )ختصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية( 
من جامعة القاهرة اعم ٢٠٠٣م. عملُت أستاًذا مساعًدا بكليات الرتبية: جامعة القاهرة/ 

فرع الفيوم وبي سويف بمر، وجامعة الطائف باململكة العربية السعودية من اعم ٢٠٠٤ – 
٢٠١٣م. وعضو االحتاد ادلويل للغة العربية، ٢٠٢٠/٧/١: ٢٠٢٢/٦/٣٠، رقم العضوية: ع ر ب / ٢٠/ 

 ١١٨٠
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وحتديــات تتمثــل يف الزيــادة املســتمرة للقــوى ادلاخليــة واخلارجيــة 
ــريات  ــن تغ ــم م ــهده العال ــا يش ــك بم ــتقرارها، وذل ــرة ىلع اس املؤث
جذريــة، فهــذا اتلقــدم العلــيم واتلكنولــويج قــد قلــص املســافات 
ــوه  ــا، ووج ــب أيًض ــني الكواك ــل ب ــب ب ــني ادلول فحس ــس ب لي
اتلغيــري تهــدد اإلنســان بمقــدار مــا تبــدو واعــدة، ذللــك ال خُيلــص 
اإلنســان مــن القلــق إال إحساســه بتقويــم عملــه، وتقويــم األمــور 
يف املجتمعــات حتكمهــا رؤى عديــدة املقاصــد، ويه يف املقــام األول 
)رؤى أخالقيــة(، ولكــن الفــارق كبــري بــني اتلقويــم واألخــالق 
ــت  ــا يلتف ــى عندم ــر ح ــردود أوف ــق م ــى تلحقي ــم يس ، فاتلقوي
ــات  ــز ىلع العالق ــالق تُرك ــا األخ ــانية، بينم ــات اإلنس إىل العالق

ــة. )قاســم، ٢٠١٢( ــالق املنفع ــت أخ ــو اكن اإلنســانية حــى ل
ــة غــري ذي جــدوى  ــم اتلقليدي ــد أصبحــت طــرق اتلعلي وق
كبــرية خاصــة مــع اتســاع مــدارك املتعلمــني وقدراتهــم ىلع 
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــالل م ــن خ ــارف م ــن املع ــد م ــل العدي حتصي
تطبيقــات اتلكنولوجيــا املعلوماتيــة يف أيديهــم، ولــم يعــد حتصيــل 
املعرفــة يمثــل هدفـًـا أساســيًا للمتعلمــني وال نهايــة جلهــود املعلمــني 
الــي تُبــذل يف إيصــال املعــارف للمتعلــم، فظهــرت أهــداف جديــدة 
أبرزهــا قيــاس أثــر اتلعلــم اذلي حيصــل عليــه املتعلــم يف عمليــة 

ــم. اتلعلي
ولــم يَعــْد اتلقويــم اتلقليــدي هــو األداة الوحيــدة الــي 
ــم دلى املتعلمــني خاصــة  ــر اتلعل ــد أث ــا حتدي ــن خالهل ــن م يمك
وأنهــم يتلقــون املحتــوى اتلعليــيم مــن خــالل وســائط إلكرتونيــة 
حتــت مســى اتلعليــم اإللكــرتوين فمــن الطبيــي أن حيــل اتلقويــم 
Scottish Qualifications Author-) . يالرقــيم حمــل اتلقويــم اتلقليــد

(ity , 2008

وبمــا أنَّ إثــارة دافعيــة املتعلمــني قــد أصبحــت واحــدة مــن 
أكــرب اتلحديــات الــي يواجههــا املعلمــون يف قــااعت اتلدريس، اكن 
ــر تعلمهــم مــن خــالل تطبيقــات  ــم أث ــم اإللكــرتوين وتقوي اتلعلي
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ــم  ــذب انتباهه ــهم يف ج ــائل تس ــتمل ىلع وس ــي تش ــت ال االنرتن
وحتفزيهــم مــن خــالل ألعــاب ومســابقات تقيــس أثــر مــا تعلمــوه 
يف ادلروس، ويه تطبيقــات تســهم يف حتقيــق مفهــوم اتلعلــم باللعــب 
اذلي يــؤدي إىل حتميســهم وتشــجيعهم ونقلهــم مــن اجلــو اتلقليــدي 
ــم ىلع  ــم وأقرانه ــس بينه ــة واتلناف ــاس واملتع ــأله احلم ــو يم إىل ج
شــل فــردي أو جممــواعت. ومــن هــذه اتلطبيقــات الــي أصبحــت 
واســعة االنتشــار يف كثــري مــن مراحــل اتلعليــم املختلفــة: برنامــج 
 ،Pinterest بينترييســت ،scorative وســوكريتيف ،Kahoot اكهــوت
 Game K ــازر ــم ب ــوكالس Go Class، وجي ــزي Quizalize، وج وكويزيل
buzzer وايديواكنــونeducanon، بيكســل Pixel ...إلخ( ياســني، ٢٠١٤(

   وبرنامــج اكهــوت Kahoot أحــد أهــم برامــج اتلقويــم الرقيم 
الــي يتــم تطبيقهــا من خــالل املعلمــني يف خمتلــف مراحــل اتلعليم 
ــم  ــة اتلعل ــرف علىفعايل ــني واتلع ــم أداء املتعلم ــل تقوي ــن أج م
ــى ىلع اللعــب واملتعــة،  اذلي يتــم يف الصفــوف ادلراســية، وهــو يُب
ــة  ــئلة املوضوعي ــن األس ــة م ــم جمموع ــالهل تقدي ــن خ ــن م ويمك
ــادة،  ــوع أو م ــي أي موض ــام يغط ــرب نظ ــا ع ــم تصميمه ــي يت ال
باســتخدام أيــة لغــة وملســتويات خمتلفــة. (Kamps 2017) ومــن 
هــذا املنطلــق تســى هــذه ادلراســة إىل تطبيــق برنامــج )اكهــوت( 
ــوف ىلع  ــة للوق ــري العربي ــني بغ ــراءة للناطق ــارة الق ــم مه يف تعلي

ــة اتلعليــم واتلعلــم. ــادة دافعيتهــم حنــو عملي فعايلتــه يف زي
 ادلراسات السابقة:

لــم توجــد دراســات تناولــت اتلقويــم الرقــيم )برنامــج 
اكهــوت( يف تعليــم مهــارة القــراءة للناطقــني بغــري العربيــة يف أي 
ــك ىلع  ــًدا يف ذل ــث معتم ــم ابلاح ــدود عل ــيم يف ح ــتوى تعلي مس
مراكــز مصــادر ابلحــث العلميــة، وىلع شــبكة املعلومــات ادلويلــة، 
ــة،  ــة الراهن ــوع ادلراس ــة بموض ــات ذات صل ــد دراس ــن توج ولك
ــار  ــل اإلط ــا يف تأصي ــادة منه ــيل لإلف ــا ي ــا فيم ــن عرضه يمك
ــض  ــن بع ــة ع ــكالتها واإلجاب ــم مش ــة ودع ــذه ادلراس ــري هل انلظ
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ــاؤالتها:  تس
بــني اتلعليــم -  العالقــة  تناولــت  : دراســات 

ً
أول

منهــا:  املتعلمــني  ودافعيــة  اإللكــرتوين 
ــتخدام . 1 ــتوى اس ــا: مس ــري، ٢٠١٣( موضوعه ــة )اجلاب دراس

ــه  ــة وارتباط ــة اجلامع ــوبية دلى طلب ــج احلاس ــات والربام اتلطبيق
ــرتوين«. ــم اإللك ــو اتلعل ــم حن بدافعيته

2 . Abou El-Seoud, Taj-Eddin, Seddiek, El-Khouly, &) دراســة 
Nosseir , (2014 موضوعهــا: تأثــري اتلعليــم اإللكــرتوين ىلع دافعيــة 

املتعلمــني.
 ٣ .  دراســة (Zarzycka-Piskorz 2017)، وموضوعهــا: » هــل 
يمكــن للتعلــم باأللعــاب أن تزيــد دافعيــة املتعلمــني عنــد تعلــم 

القواعــد اللُغويــة مــن خــالل اكهــوت؟«. 
ــع يف  ــة ادلواف ــا: أهمي ــف، ٢٠١٧(، موضوعه ــة )يوس  ٤ .  دراس
ــراك. ــالب األت ــتثارتها دلى الط ــات اس ــة وآيل ــة العربي ــم اللُغ تعل

ــيم يف  ــش األاكدي ــا: الغ ــع، ٢٠١٨(، موضوعه ــة )املني  5 . دراس
ــس  ــة اتلدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــرتوين م ــم اإللك اتلعلي

ــعود. ــك س ــة املل جبامع
٦ .  دراســة )ســدران، ٢٠٢٠(، موضوعهــا: دافعيــة اتلعلــم 

ورقمنــة اتلدريــس يف الوســط اتلعليــيم. 
ثانًيــا: دراســات اهتمــت ببيــان تقويــم العالقــة بــني برامــج - 

اتلقويــم اإللكرتونيــة ودافعيــة املتعلمــني، منهــا:
١ .  دراســة (Laitsch , 2003) وموضوعهــا: »اتلقويــم الصــيف 

وتأثــريه ىلع دافعيــة الطابلــات.
ــال  ــم الفع ــا: »اتلقوي  ٢ . دراســة (Davies, 2010)، موضوعه

يف العــر الرقــيم.
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٣ .  دراســة )العبــايس، وإســماعيل، ٢٠١١(، موضوعهــا: فاعليــة 
برنامــج إلكــرتوين قائــم ىلع الويــب تلنميــة مهــارات تصميــم وانتاج 

بعــض أدوات اتلقويــم اإللكــرتوين دلى طابلــات لكيــة الرتبية.
 ،  Radunzel)،Grymes  ،Cosmas  ،(Borrell, 2017 دراســة    .  ٤

ــيل. ــم القب ــج للتقوي ــوت كربنام ــج اكه ــاءة برنام ــا: كف موضوعه
 5 .  دراسة )خليل، ٢٠١٧(، وموضوعها: اتلقويم االلكرتوين.

ــص  ــة اخلصائ ــا: مقارن ــود، ٢٠١٨(، موضوعه ــة )حمم ٦ . دراس
الســيكومرتية بــني االختبــارات اتلحصيليــة اإللكرتونيــة والورقيــة.
٧ .   دراســة )الزيــد، ٢٠١٩(، موضوعهــا: أثــر برامــج اتلقويــم 
اإللكــرتوين )برنامــج اكهــوت Kahoot كنمــوذج( ىلع زيــادة 

ــم. ــورة حنــو اتلعل ــة األمــرية ن ــة طابلــات جامع دافعي
ــة  ــا ىلع أهمي ــد تأكيده ــابقة جن ــات الس ــر إىل ادلراس وبانلظ
ــارة  ــن إث ــا هل م ــم واتلعلملم ــة اتلعلي ــرتوين يف عملي ــم اإللك اتلعلي
دافعيــة املتعلمــني حنــو اتلعلــم، الســيما أدواتــه اتلطبيقيــة اتلقويمية 
الــي ُيَفِعلُهــا املعلــم داخــل غرفــة ادلرس معهــم جلــذب انتباههــم 
وتشــويقهم لعمليــة اتلعليــم واتلعلــم وحتقيــق األهــداف املرجــوة، 
وهــو مــا يُدعــم ادلراســة الراهنــة يف تطبيــق برنامــج اكهــوت كأداة 
ــن  ــة م ــيم العربي ــراءة ملتعل ــارة الق ــم مه ــة يف تعلي ــة رقمي تقويمي

غــري انلاطقــني بهــا.
مشلكة ادلراسة:

ممــا ال شــك فيــه أن ادلافعيــة Motivation – اكســتجابة وســلوك 
تربــوي ينبــع من املتعلــم وُيهيئــه هل املعلــم أثنــاء العمليــة اتلعليمية 
ــم أو يف  ــم واتلعل ــة اتلعلي ــاح عملي ــة يف جن ــر الزاوي ــد حج – تُع
إخفاقهــا ، وال يمكــن حتقيــق إنتاجيــة اعيلــة وأداء متمــزي يف ظــل 
غيــاب ادلافعيــة للعمــل والرغبــة يف اإلجنــاز ، فــي تُعمــق ارتبــاط 
ــا ىلع املســتويات  ــتفادته منه ــزز اس ــة وتُع ــادة اتلعليمي ــم بامل املتعل
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 Behavioral  ــلوكية ــة Emotional  والس ــة Cognitive، العاطفي العقلي
ــرًيا يف اســتثارة ادلافعيــة للتعلــم  ــا كب وقــد واجــه الرتبويــون حتديً

بشــٍل مســتمر يف العمليــة اتلعليميــة.
   ولقــد أدى اتلطــور العلــيم واتلكنولــويج وظهــور كثــري مــن 
ــم  ــرتوين وأدوات اتلقوي ــم اإللك ــا اتلعلي ــتحدثات تكنولوجي مس
الرقــيم إىل وجــود اهتمامــات خمتلفــة ومتعــددة يف اكفــة املؤسســات 
اتلعليميــة بشــى أنواعهــا مــن أجــل انلهــوض بالعمليــة اتلعليميــة، 
والــي أصبــح يتــم فيهــا توظيــف اتلعليــم اإللكــرتوين كأداة  
ــة  يف  ــيم كأداة فعال ــم الرق ــر اتلقوي ــمَّ ظه ــن ث ــة، وم ــية فعال أساس
تطويــر العمليــة اتلعليميــة وتقويــم أثــر اتلعلــم دلى املتعلــم، فهــو 
ــوة  ــيل نقــاط الق ــة راجعــة رسيعــة ويبــني بشــل حتلي ــر تغذي يوف
ــمَّ تتحــدد مشــلكة ادلراســة الراهنــة – يف  والضعــف فيهــا، ومــن َث
ضــوء ما كشــفت عنــه نتائــج ادلراســات الســابقة - يف وجــود قصور  
يف تنميــة دافعيــة املتعلــم يف العمليــة اتلعليميــة نتيجــة األســايلب 
اتلقليديــة املتبعــة يف عمليــة اتلقويــم. وينبثــق عــن هــذه املشــلكة 

التســاؤل ابلحــي اآليت: 
مــا فعايلــة اســتخدام اتلقويــم الرقــيم )برنامــج اكهــوت( يف 
زيــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى املتعلمــني انلاطقني 

بغــري العربيــة؟ ومــن هــذا التســاؤل تتفــرع األســئلة اتلايلــة:
ــم مهــارة القــراءة دلى . ١ ــم الرقــيم يف تعلي مــا طبيعــة اتلقوي

ــة؟ املتعلمــني انلاطقــني بغــري العربي
مــا طبيعــة برنامــج )اكهــوت(كأداة تقويميــة رقميــة يف زيادة . ٢

ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى املتعلمــني انلاطقــني بغــري 
لعربية؟ ا

ــارة . ٣ ــم مه ــتخدمة تلعلي ــية املس ــدة ادلراس ــة الوح ــا طبيع م
ــة؟ ــري العربي ــني بغ ــني انلاطق ــراءة دلى املتعلم الق
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مــا مــدى فعايلــة برنامــج )اكهــوت(كأداة تقويميــة رقمية يف . ٤
زيــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى هــؤالء املتعلمني؟

أهداف ادلراسة:
تهدف ادلراسة الراهنة إىل ما ييل:

اتلعليــم . ١ عمليــة  يف  الرقــيم  اتلقويــم  طبيعــة  حتديــد 
العربيــة. بغــري  انلاطقــني  للمتعلمــني 

الرقــيم . ٢ اتلقويــم  تطبيــق  وممــزيات  خصائــص  بيــان 
. للمتعلمــني

حتديــد طبيعــة برنامــج )اكهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة يف . ٣
زيــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى املتعلمــني انلاطقني 

بغــري العربيــة.
حتديــد طبيعــة الوحــدة ادلراســية املســتخدمة تلعليــم مهارة . ٤

القــراءة دلى املتعلمــني انلاطقــني بغــري العربية.
ــني . 5 ــيم دلى املتعلم ــم الرق ــر اتلقوي ــدى تواف ــوف ىلع م الوق

ــة. ــايلب اتلقليدي ــون باألس ــن يدرس اذلي
بيــان مــدى فعايلــة برنامــج )اكهــوت( كأداة تقويميــة . ٦

ــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى هــؤالء  رقميــة يف زي
ــني.  املتعلم

فرض ادلراسة:
سيخترب ابلاحث صحة الفرض اآليت:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ٠.٠5 
ــة  ــة اتلجريبي ــيم املجموع ــن ُمتعل ــات لك م ــطي درج ــني متوس ب
ــح  ــراءة لصال ــارة الق ــم مه ــار تعلي ــة يف اختب ــة الضابط واملجموع

متعلــيم املجموعــة اتلجريبيــة يف اتلطبيــق ابلعــدي.
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حدود ادلراسة:
-   تقتــر ادلراســة يف تدريســها ىلع الوحــدة األوىل )العنايــة 
ــن  ــاين م ــب اثل ــاب الطال ــن كت ــط( م ــتوى املتوس ــة/ املس بالصح
سلســلة ُكتــب العربيــة بــني يديــك املقــررة ىلع املتعلمــني انلاطقني 

بغــري العربيــة.
ــام  ــية نظ ــدة ادلراس ــس الوح ــة يف تدري ــتخدم ادلراس -   تس
ادلويلــة  املعلومــات  وشــبكة  العــرض،  يف   Power Point
ــلوب  ــة(، وأس ــوات اتلعليمي ــط والقن ــع والرواب ــات واملواق )املدون

ــادل. ــايف املتب ــوار االكتش احل
-   تقتــر ادلراســة يف تطبيــق الوحــدة ادلراســية ىلع املتعلمني 

انلاطقــني بغــري العربيــة ملدة شــهر ونصــف درايس.
منهج ادلراسة:

   تســتخدم ادلراســة املنهــج اتلجريــيب أثنــاء تطبيــق برنامــج 
ــة  ــة اتلجريبي ــة ادلراس ــة ىلع عين ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي )اكه

ــه. ــق أهداف ــه وحتقي ــوف ىلع فعايلت للوق
أهمية ادلراسة:

تبدو أهمية ادلراسة احلايلة يف انلقاط اتلايلة:
ــدُّ ادلراســة بمثابــة اســتجابة لالجتاهــات احلديثــة الــي . ١ تُع

ــني  ــم للناطق ــال اتلعلي ــيم فيمج ــم الرق ــل اتلقوي ــو إىل تفعي تدع
ــة. ــري العربي بغ

ــس . ٢ ــة تقي ــة ُمقنن ــة رقمي ــداد أداة تقويمي ــاهمة يف إع املس
ــة. ــة اتلعليمي ــة العملي ــدى فعايل م

ــج . ٣ ــق برنام ــادرات األوىل يف تطبي ــن املب ــة م ــدُّ ادلراس تُع
)اكهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة يف تعليــم مهــارة القــراءة للناطقني 
ــم  ــة اتلعلي ــو عملي ــم حن ــادة دافعيته ــل زي ــن أج ــة م ــري العربي بغ
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ــم. واتلعل
ــيم يف . ٤ ــم الرق ــق اتلقوي ــدوى تطبي ــرُّف ج ــاهمة يف َتَع املس

ــة. ــري العربي ــني بغ ــات للناطق ــم اللُغ تعلي
ــل . 5 ــع املراح ــة يف مجي ــة اتلعليمي ــني ىلع العملي ــم القائم دع

اتلعليميــة انلظاميــة وغــري انلظاميــة يف شــى اتلخصصــات ملــا تثبته 
مــن فعايلــة اتلقويــم الرقــيم يف زيــادة ادلافعيــة دلى املتعلمــني حنــو 

اتلعليــم واتلعلــم.
ــا يف . ٦ ــة وتوصياته ــة الراهن ــج ادلراس ــهم نتائ ــن أن تُس يُمك

ــة دلى املعلمــني واملتعلمــني ىلع الســواء يف املراحــل  ــة ادلافعي تنمي
ــة. ــة املختلف اتلعليمي

تُعــدُّ نتائــج ادلراســة أساًســا تُبــى عليــه ادلراســات . ٧
ــيم  ــم الرق ــات اتلقوي ــوع تطبيق ــاول موض ــي تتن ــتقبلية ال املس

كمجــال حبــي جديــد توجــد بــه فجــوة يف األدبيــات.
 مصطلحات ادلراسة:

:Evaluation اتلقويم
ــم،  ــِوُم، َتْقِوي ــا ُيَق ــَوَم(، ومنه ــاليث )قَ ــل اثل ــن الفع ــًة: م لُغ
َم الــيء أي عــدل مســاره إىل اجلهــة املرغــوب فيهــا وأصلــح  ــوَّ وقَ
هل  َم املعــوج أي عــدَّ ــوَّ ــه، وُيقــال: قَ اعوجاجــه والقصــور املوجــود ب
رَُه وَوَزنَــُه، وَحَكــَم ىلع  ــدَّ َم الــيَء بمعــى قَ ــوَّ وأزال اعوجاجــه، وقَ
ــتقات  ــدة مش ــد وردت ع ــتوى، وق ــدَل واس ــتقاَم اعت ــه، واس قيمت
ــَذا  ــاىل«إِنَّ َه ــال تع ــَوُم؛ ق قْ

َ
ــة أ ــا: لفظ ــرآن منه َم يف الق ــوَّ ــل قَ للفع

قـْـَوُم« )اإلرساء: ٩( )خــر، ٢٠١٣( ، وأيًضا 
َ
ُقــْرآَن َيْهــِدي لِلَّــِي يِهَ أ

ْ
ال

يف قــوهل تعاىل:«لقــد خلقنــا اإلنســاَن يف أحســِن َتْقِويــٍم« )اتلــني: ٤(.
 واصطالًحــا: ويعــي إصــدار ُحْكــٍم جتــاه يشء مــا أو 
موضــوع مــا، أو بمعــى آخــر هــو العمليــة الــي يلجــأ إيلهــا املعلــم؛ 
ملعرفــة مــدى جناحــه يف حتقيــق أهدافــه، مســتخدًما أنــوااًع 
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خمتلفــة مــن األدوات، الــي يتــم حتديدهــا يف ضــوء اهلــدف املــراد 
قياســه اكالختبــارات اتلحصيليــة، ومقاييــس االجتاهــات، وامليــول 
ــم، واملالحظــات، واملقابــالت الشــخصية، وحتليــل  ومقاييــس القي
املضمــون، أو غــري ذلــك مــن املقاييــس اتلقويميــة األخــرى. 

)اللقــاين واجلمــل، ١٩٩٩ ص ١٠٢(
  وعرفــه )ادلريــج، ٢٠٠٣( ىلع أنَّــه: »اجلمــُع املنظــُم للمعلومــات 
املقصــودة  اتلغيــريات  بعــض  حــدوث  مــدى  معرفــة  قصــد 
ــتواها دلى لك  ــة مس ــم، ومراقب ــداف دلى املتعل ــة يف األه واملتضمن
ــبة. ــرارات الُمناس ــاذ الق ــم واخت ــم الُمالئ ــدار احلك ــذ وإص تلمي

:Digital Evaluation اتلقويم الرقيم
ُيْعــَرُف بأنَّــه: »عمليــة توظيــف شــباكت املعلومــات وجتهزيات 
الكمبيوتــر والربجميــات اتلعليميــة واملــادة اتلعليميــة املتعــددة 
املصــادر باســتخدام وســائل اتلقويــم تلجميــع وحتليــل اســتجابات 
املتعلمــني بمــا يســاعد املعلــم ىلع بيــان تأثــريات الربامج واألنشــطة 
يف العمليــة اتلعليميــة للوصــول إىل حكــم ُمَقــن قائــم ىلع بيانــات 

ــة متعلقــة باتلحصيــل ادلرايس )إســماعيل، ٢٠٠٩(. ــة أو كيفي كمي
ويمكــن تعريــف اتلقويــم الرقــيم ىلع أنــه: »توظيــف 
ــم  ــة أنشــطة اتلقوي ــام بكاف تقنيــات احلاســب اآليل وشــباكته للقي
ــوي ىلع جتهــزي األســئلة وعرضهــا ىلع املتعلمــني، وتلــيق  الــي حتت
االســتجابات والعمــل ىلع تصحيحهــا، وتقديــم تغذيــة راجعــة هلــم 
وتفســري انلتائــج الــي تــم اتلوصــل إيلهــا وتوظيفهــا عنــد احلاجــة 
إيلهــا، مــع توفــري إجــراءات األمــان هلــذه انلتائــج« )زيتــون، ٢٠٠5(.

:Reading القراءة
ــة إىل  ــوز الكتابي ــة الرم ــا ترمج ــن خالهل ــمُّ م ــة تَِت يه عملي
ــك  ــني تلل ــة الع ــد ىلع رؤي ــموعة، تعتم ــة أو مس ــاظ منطوق ألف
ــراءة  ــون ق ــا تك ــا، ويه أحيانً ــي إلدراكه ــاط اذله ــوز والنش الرم
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ــل، ١٩٩٩ ص  ــاين واجلم ــة. )اللق ــا جهري ــب كونه ــة إىل جان صامت
)١٨٢

ويه أيًضــا: )َتَعــرٌُّف وفَهــٌم ونقــٌد وتفاعــٌل، إنهــا نشــاط عقيل 
ــة،  ــا( )ُطعيم ــكل جوانبه ــان ب ــخصية اإلنس ــل ش ــتلزم تدخ يس

١٩٨٦ ص 5١٨(
:Gamification اتللعيب

ُيْعــَرُف بأنــه: اســتخدام األلعــاب أو عنــارص األلعــاب 
وتصميمهــا يف حتقيــق أهــداف ال عالقــة بهــا باأللعــاب مــن خــالل 

)Werbach & Hunter, 2014( .إطــار تعليــيم
:Achievement Motivation )ادلافعية للتحصيل )اإلجناز

ــِرك وتســتثري الفــرد 
ُ

ــا: »القــوة الــي حت ــة بأنه ــرَّف ادلافعي تُع
لــيك يــؤدي العمــل، وتنعكــس هــذه القــوة يف كثافــة اجلهــد اذلي 
ــدى  ــتمراره يف األداء، ويف م ــه واس ــة مثابرت ــرد، ويف درج ــذهل الف يب
ــل«  ــارات يف العم ــدرات ومه ــن ق ــده م ــا عن ــل م ــه ألفض تقديم

ــور، ١٩٨٣(. )اعش
ويه: مســتوى اقتنــاع الفــرد بأهميــة الربنامــج اذلي يدرســه، 
ويه الــي تُؤثــر يف مســتوى أدائــه أثنــاء ادلراســة، وحيتــاج إيلهــا يف 
اتلقــدم حنــو األهــداف املحــددة للربنامــج. )اللقــاين واجلمــل، ١٩٩٩ 

ص ١٣٣(
ــِرك 

ُ
ــي حت ــة ال ــتثارة ادلاخلي ــن االس ــة م ــا: حال ويه أيًض

املتعلــم الســتغالل أقــى طاقتــه للوصــول حنــو الغايــة أو اهلــدف 
ــول، ٢٠٠٣(. ــيم )الزغ ــف اتلعلي ــود يف املوق املنش

وادلافعيــة ُتَعــرَُّف أيًضــا بأنهــا: الرغبــة الــي تدفــع الشــخص 
للنجــاح وحتقيــق مســتوى تربــوي معــني أو كســب اتلقبــل 
ــه  ــم ويدفع ــز املتعل ــا حيف ــني مم ــل واملدرس ــن األه ــايع م االجتم
ــا  ــرس، ١٩٩٨(، ومم ــن األداء. )األع ــن م ــدر ممك ــرب ق ــق أك تلحقي
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ــرية  ــة املث ــل املهم ــن العوام ــدُّ م ــة تُع ــتنتج أن ادلافعي ــبق نس س
لعمليــة اتلعليــم واتلعلــم واتلحصيــل ادلرايس املنشــود.

:Effectiveness الفعايلة
   يُقصــُد بالفعايلــة لُغــًة: َمقــدرُة الــيء ىلع اتلأثــري، 
ــة، أو  ــة تعليمي ــن مؤسس ــة م ــد املتوقع ــق العوائ ــا: حتقي واصطالًح
يه انلتائــج العمليــة الــي توصلــت إيلهــا املؤسســة اتلعليميــة مــن 

ــل ١٩٩٦، ص 5٣( ــاين، واجلم ــًرا. )اللق ــت أث ــا فأحدث عملياته
كمــا يقصــد بهــا ادلاللــة اإلحصائيــة بــني فــروق املتوســطات 
ــق املؤجــل  ــة جمموعتــني مــن خــالل اتلطبي ــارات دلى أي يف االختب

هلــذه االختبــارات )ابلغــدادي، ١٩٨٩(
   وُيْقَصــُد بهــا إجرائيًــا يف هــذه ادلراســة: األثــر انلاتــج عــن 
تطبيــق برنامــج )اكهــوت( ىلع املتعلمــني انلاطقــني بغــري العربيــة 
مــن خــالل َتَعــرُّف ادلاللــة اإلحصائيــة بــني فــروق املتوســطات يف 

االختبــار.
اإلطار انلظري:

ــرورة  ــي بال ــوي جيــب أال تف ــم الرتب إن عمليــة اتلقوي
إىل األرقــام الكميــة أو النســب املئويــة، وأيًضــا االختبــارات 
اتلحصيليــة ليســت اكفيــة للحكــم ىلع مســتوى املتعلــم، حيــُث 
ــة  ــت تراكمي ــددة وليس ــة حم ــة زمني ــتواه يف حال ــس مس ــا تقي إنه
ــع  ــي يتوق ــد مــن املتغــريات ال ــاك العدي ــم؛ فهن لطــول فــرتة اتلعل
منهــا أن تكــون دخيلــة مــن شــأنها اتلأثــري ىلع عمليــة اتلقويــم، 
ــة  ــة ومســتوى القلــق وغريهــا، باإلضاف ــة والصحي ــة املزاجي اكحلال
إىل أن االختبــارات اتلحصيليــة َتتَوقــف اعدًة ىلع قيــاس األهــداف 
املعرفيــة دون املهاريــة وانلفــس حركيــة، ومــن جانــب آخــر فــإن 
ــم  ــا تقدي ــم يعززه ــرتة اتلعل ــة ف ــة طيل ــم اتلكويني ــة اتلقوي عملي
اتلغذيــة الراجعــة للمتعلمــني عــن مــدى تقدمهــم حنــو األهــداف 
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املرســومة، فالعــربة ليســت بالقيــاس فقــط، بــل اتلقويــم إلحــداث 
ــي  ــني عملي ــرق ب ــب إدراك الف ــم، ذلا جي ــيق للمتعل ــم احلقي اتلعل
اتلقييــم واتلقويــم: فاتلقييــم يتوقــف عنــد القيــاس، ويتجــاوز ذلك 
اتلقويــم بالتشــخيص والعــالج ملحاولــة إصــالح نقــاط الضعــف 

ــم. ــوة للمتعل ــب الق ــز جوان وتعزي
ــي  ــك ال ــم تل ــاس واتلقوي ــايلب القي ــدث أس ــن أح    وم
ــة  ــذه ادلراس ــتحاول ه ــا س ــذا م ــب اآليل، وه ــع ىلع احلاس تضطل
تســليط الضــوء عليــه. ومــن ذلــك مؤتمــر اتلقويــم اإللكــرتوين يف 
املؤسســات اتلعليميــة )الواقــع – الفــرص واتلحديــات( اذلي تــمَّ يف 
القاهــرة اعم ٢٠١5 وأوىص بأهميــة اســتخدام احلاســب اآليل يف عملية 
ــم  ــم اتلعلي ــر ادلويل تلقوي ــه املؤتم ــا قدم ــة اىل م ــم، باإلضاف اتلقوي
٢٠١٨ اذلي تــمَّ يف مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية مــن 
توصيــات حــول أهميــة اتلحــول الرقــيم تلنميــة مهــارات املســتقبل 
ــؤرشات  ــة وم ــة رقمي ــس وأدوات تقويمي ــم مقايي ــة بتصمي والعناي

ــة املختلفــة. خاصــة باملهــارات اتلعليمي
طبيعة اتلقويم الرقيم:

ــزوري،  ــا )اجل ــا حدده ــيم كم ــم الرق ــاكل اتلقوي ــوع أش  تتن
 )٢٠١٧

ــن 1 1	 ــوع م ــو ن ــيل pre-assessment: ه ــم األويل أو القب اتلقوي
اتلقويــم اذلي يهــدف إىل حتديد املســتوى املعــريف القبــيل للمتعلمني 
ــدء يف  ــا ابل ــن خالهل ــم م ــي يت ــة ال ــة ابلداي ــد نقط ــرض حتدي بغ

ــوى اتلعليــيم.  دراســة املقــرر أو املحت
اتلقويــم ابلنــايئ أو اذلايت Summative assessment: هــو ذلك 1 2	

ــتوى  ــرُّف مس ــالهل َتَع ــن خ ــن م ــم اذلي يمك ــن اتلقوي ــوع م انل
ــا.  ــوى م ــم خــالل قيامــه بدراســة حمت ــق األهــداف للمتعل ُق

َ
حت

ــوع 1 3	 ــو ن ــخيي Diagnostic assessment: وه ــم التش اتلقوي
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مــن اتلقويــم اذلي يمكــن مــن خــالهل َتَعــرُّف أبــرز نقــاط القــوة 
ــم.  ــف دلى املتعل والضع

ــو اذلي 1 -	 ــدي Post Assessment: ه ــايئ أو ابَلع ــم انله اتلقوي
يمكــن مــن خــالهل قيــاس مــدى مــا حققــه املتعلــم مــن خُمرجات 

اتلعلــم ملقــرر درايس مــا. 
   كمــا قســم )عبــد احلميــد، ٢٠٠٩( أنــواع اتلقويــم الرقــيم ىلع 

ــو اتلايل:  انلح
تقويــم قائــم بذاتــه: يتــم تصميمــه مــن خــالل جمموعــة مــن 1 1	

الربامــج ويتــم حفــظ االســتجابات يف الربنامــج ويتــم إنزاهلــا بشــل 
 . وي يد

ــه 1 2	 ــة: وفي ــر املغلق ــباكت الكمبيوت ــالل ش ــن خ ــم م تقوي
ــزن 

ُ
يتــم تقديــم االختبــارات للمتعلمــني عــرب شــبكة مغلقــة، وخت

اإلجابــات ىلع اخلــادم، وهــذا انلــوع يُســهم يف خلــق بيئــة للتقويــم 
ــا.  أكــرث أمنً

تقويــم مــن خــالل االنرتنــت: يتــم هــذا انلــوع مــن خــالل 1 3	
ــات ىلع  ــئلة واإلجاب ــظ األس ــم حف ــث يت ــت، حي ــات االنرتن منص
ــم،  ــن اتلقوي ــرن م ــوع م ــه ن ــزي بكون ــو يتم ــزي، وه ــادم مرك خ

ــات.  ــن األوق ــت م ــول هل يف أي وق ــني الوص ــن للمتعلم يمك
ــن 1 -	 ــيم يمك ــم الرق ــن اتلقوي ــواع م ــذه األن ــل يف ه واملتأم

القــول: إّن أنــواع اتلقويــم الرقــيم ال ختتلــف بشــل جــذري عــن 
ــرق  ــرب الف ــا، يعت ــابه مجيعه ــكاد تتش ــل ت ــدي، ب ــم اتلقلي اتلقوي
الوحيــد بــني كال انلوعــني هــو بيئــة اتلعلــم، ممــا يــؤدي إىل تنــوع 

ــا.  ــص لك منهم خصائ
أنواع أدوات اتلقويم الرقيم: 

ألدوات  نمــاذج   )٢٠١١ وإســماعيل،  )العبــايس  تنــاول 
اتلقويــم الرقــيم، منهــا: 
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الضغطــات: مــن خــالل ضغطــة واحــدة حيصــل املعلــم ىلع 1 1	
تغذيــة راجعــة حــول مســتوى أداء واســتيعاب املتعلمــني، ومــن ثََّــم 

يُعــد هــذا انلظــام نظاًمــا ذاتيًــا لالســتجابة. 
ــار 1 2	 ــم اختب ــم بتصمي ــوم املعل ــبكة: يق ــرب الش ــارات ع اختب

ىلع شــبكة االنرتنــت مــن خــالل برامــج إدارة املحتــوى اتلعليــيم 
 .Kahoot & Socrative ــل مث

ــر 1 3	 ــجالت يف تطوي ــذه الس ــهم ه ــة: تس ــجالت الرقمي الس
ــات  ــدد اللكم ــجل ع ــث تس ــني حي ــراءة دلى املتعلم ــارات الق مه

ــدة.  ــة الواح ــم يف ادلقيق ــا املتعل ــن أن يقرأه ــي يمك ال
ــات 1 -	 ــم اإلجاب ــم ىلع تقوي ــاعد املعل ــات: تس ــداول ابليان ج

ــدرة املتعلمــني ىلع اســتخدام مهــارات اتلفكــري  ــة مــدى ق ومعرف
ــا.  العلي

الواجــب الرقــيم: مــن خــالل تطبيقــات خاصــة باملؤسســة 1 -	
اتلعليميــة أو تطبيقــات يتــم رشائهــا مــن اإلنرتنــت، يقــوم املعلــم 
بإرســال الواجبــات للمتعلمــني، ويــرد املتعلمــون الواجبــات مكتملة 
بعــد اإلجابــة عنهــا، ويتــم تقديــم تغذيــة راجعــة هلــم. ومــن هــذه 

 .edunet& class dojo :اتلطبيقــات
ــا ىلع 1 -	 ــن تطبيقه ــيلة يمك ــة: ويه وس ــارات الرقمي االختب

املتعلمــني وتتضمــن املحتــوى اذلي تــم تعلمــه، ويه تســهم يف 
ــش.  ــل الغ ــة مث ــارات اتلقليدي ــات االختب ــب ىلع صعوب اتلغل

الختبارات الرقمية: 
يمكــن تعريفهــا ىلع أنهــا: عمليــة تقويــم مســتمرة وُمقننــة 
هدفهــا قيــاس أداء املتعلــم إلكرتونيًــا باســتخدام الربجميــات تزامنًــا 
ــة ادلرس  ــي يف قاع ــري تزام ــت أو غ ــارش باألنرتن ــال املب باالتص

ــب ، ٢٠٠٩(.  ــرتوين. )الغري اإللك
خصائص الختبارات الرقمية: 
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تتمــزي االختبــارات الرقميــة بمجموعــة مــن اخلصائــص، منها: 
)اجلزوري، ٢٠١٧، ص ١٣٢ و١٣٣(

ــم جمموعــة مــن املهــام 1 1	 ــم تقدي ــة: تتمثــل يف أن يت  اتلفاعلي
ــذه  ــا أن ه ــم، كم ــع هل ــرد الرسي ــة ال ــري إماكني ــع توف ــني م للمتعلم
االختبــارات عبــارة عــن فعــل ورد فعــل بــني املتعلــم، ومــا يعرضــه 
عليــه احلاســب أو الربنامــج املتوفــر ىلع االنرتنــت، مــن ثــم تســهم 
االختبــارات الرقميــة يف تمكــني املتعلــم مــن اتلحكــم فيمــا يتــم 
عرضــه عليــه، وضبطهــا مــن حيــث التسلســل واتلتابــع واخليارات 

املتاحــة.  
القــدرة ىلع خلــق تفاعــل مزتامــن مــع متعلمــني متنوعــني: 1 2	

فمــن خــالل االختبــارات الرقميــة يمكــن للمتعلمــني أن يدخلــوا 
يف تفاعــالت خمتلفــة مــع متعلمــني متنوعــني يف الوقــت نفســه.  

ــرض 1 3	 ــة لع ــائط متنوع ــف وس ــم توظي ــائل: يت ــدد الوس تع
ــة  ــام املمنوح ــون امله ــهم يف أن تك ــر اذلي يس ــو األم ــم وه اتلقوي

ــة.   ــرث واقعي ــني أك للمتعلم
ــه يمكــن الربــط بــني خمتلــف 1 -	 توظيــف الشــباكت: أي أن

اجلهــات املعنيــة بموضــوع اتلقويــم وهــو بمثابــة توظيف الشــباكت. 
اتلنميــط: بمعــى أنــه توجــد جمموعــة قواعــد يســري عليهــا 1 -	

املشــاركون بالشــل يســمح للجميــع باســتخدام املعلومــات املتاحــة 
وادلخــول يف بيئــات حموســبة تســهم يف معاجلــة املعلومــات املتاحــة 

وعرضهــا للجميــع. )عبــد احلميــد، ٢٠٠5( 
أهداف تطبيق الختبارات الرقمية:

   يمكن عرضها ىلع انلحو اتلايل: )املهنا، ٢٠١٢(
اســتخدام أفضــل اتلقنيــات اتلكنولوجيــة يف حتقيــق جــودة 1 1	

اتلعليــم وزيــادة فاعليتــه. 
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تقديــم تدريــب للمعلمــني يُمكنهــم مــن تصميــم أســايلب 1 2	
تقويــم حديثــة تقودهــم إىل قيــاس مجيــع خمرجــات العمليــة 

ــة.  اتلعليمي
نــرش ثقافــة توظيــف اتلقنيــة اتلكنولوجيــة احلديثــة يف 1 3	

ــق  ــن خل ــى يمك ــم ح ــر اتلعل ــم أث ــم يف تقوي ــم ث ــطة اتلعلي أنش
جمتمــع رقــيم دليــه القــدرة ىلع مســايرة مســتجدات العــر 

ــث.  احلدي
خفــض اتللكفــة املاديــة واالســتغناء عــن عمليــات اتلقويــم 1 -	

اتلقليــدي الورقيــة. 
تســهيل عمليــات اتلصحيــح ىلع املعلمــني ورصــد ادلرجــات 1 -	

حــى يتمكــن املعلمــون مــن زيــادة انتاجيتهــم. 
ممزيات اتلقويم الرقيم:  

ــار 1 1	 ــة يف اختي ــم وإجيــاد مرون ــم واملعل ــري الوقــت للمتعل توف
ــم.  ــة دلى املتعل ــت اإلجاب وق

توفــري تغذيــة راجعــة وقتيــة إلجابــات املتعلمــني بمــا يســهم 1 2	
ــل  ــم بش ــد لك متعل ــف عن ــوة والضع ــاط الق ــرف ىلع نق يف اتلع
رسيــع للتدخــل الفــوري واتلعامــل مــع نقــاط ضعفــه والرتكــزي ىلع 

نقــاط القــوة. 
ــح 1 3	 ــات اتلصحي ــة يف عملي ــة والبرشي ــوارد املادي ختفيــض امل

ــة الراجعــة.  ــم اتلغذي ــل وتقدي واتلحلي
بشــل 1 -	 باملتعلمــني  اخلاصــة  بالســجالت  االحتفــاظ 

ــن  ــل يُمِك ــة بش ــن مركزي ــة اتلخزي ــون عملي ــرتوين، وتك ايلك
ــور وإدارة  ــاء أم ــني وأويل ــني ومتعلم ــن معلم ــني م ــع املعني مجي

ــر.  ــت آلخ ــن وق ــا م ــوع إيله ــة الرج ــة اتلعليمي املؤسس
سهولة استخدام ابليانات يف أي وقت. 1 -	
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برنامج اكهوت كأداة تقويمية رقمية: 
ــام  ــد ىلع نظ ــيم يعتم ــج تعلي ــه برنام ــوت( بأن ــَرف )اكه ُيَع
ــط  ــأنه أن يُنش ــن ش ــية م ــول ادلراس ــتجابة يف الفص ــب واالس اللع
وحُيمــس املتعلمــني ويشــجعهم ىلع االنتقــال مــن اجلــو اتلقليــدي 

)Pede, 2017( ــس ــة واتلناف ــاس واملتع ــأله احلم ــٍو يم إىل ج
ويــرى املتخصصــون يف تطبيقــات االختبــارات الرقميــة 
ــات  ــم اتلطبيق ــد أه ــة أح ــج )اكهــوت( Kahoot هــو بمثاب أن برنام
ــم  ــال اتلعلي ــب Gamification يف جم ــوم اتللعي ــتخدم مفه ــي تس ال
ــيم  ــى تعلي ــة »من ــب Gamification بمثاب ــد اتللعي ــم، وُيع واتلعل
جديــد تلحفــزي املتعلمــني ىلع اتلعلــم باســتخدام عنــارص األلعــاب 
يف بيئــات اتلعلــم، بهــدف حتقيــق أقــى قــدر مــن املتعة واملشــاركة 
.)Singer, 2016( »مــن خــالل جــذب اهتمامهــم ملواصلــة اتلعلــم
ــه يف  ــم توظيف ــا يت ــب Gamification -عندم ــاعد اتللعي ويس
ــث  ــني حي ــلوكيات املتعلم ــري ىلع س ــيم -يف اتلأث ــياق اتلعلي الس
ــة  ــام تعليمي ــن مه ــم م ــولك هل ــا ي ــذ م ــزي يف تنفي ــؤدي إىل اتلحف ي
ــا،  ــه أيًض ــيف ويف خارج ــار الص ــة يف اإلط ــة مرتفع ــة وفاعلي برغب
ــار  ــدة يف إط ــة ذات الفائ ــام اتلعليمي ــزي ىلع امله ــة إىل الرتك إضاف

)Wang, 2015( .املنافســة باللعــب
ــْن املعلمــني مــن  ــه: ُيَمكِّ    ويتمــزي الاكهــوت Kahoot بأن
ــة  مــزج اتلقنيــة والواقــع احلقيــيق حيــث يتــم اســتخدامه يف ابليئ
الصفيــة، وهــو مــا يعــي أنــه يتواجــد املتعلمــني واملعلــم يف املــاكن 
نفســه ويف الوقــت نفســه اذلي يتــم فيــه تطبيــق االختبــار )اتلقويــم 
ــئلة ىلع  ــرض األس ــمح بع ــوت ال يس ــق الاكه ــيم(، إال أن تطبي الرق
شاشــات أجهــزة املتعلمــني، ويتــم عرضــه فقــط ىلع الشاشــة اذلكية 
ــن  ــئلة م ــة ىلع األس ــن اإلجاب ــون م ــن املتعلم ــف، ويتمك يف الص
خــالل اتلصويــت فقــط، ويســمح هلــم مــن اتلواصــل مــع املعلــم 

ومــع بعضهــم بعًضــا.
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تطبيقات الاكهوت يف جمال اتلقويم:
زيــادة قــدرة املتعلمــني ذوي صعوبــات اتلعلــم يف اكتســاب 1 1	

)Pede،2017( أن الاكهــوت  مفــردات جديــدة: أكــدت دراســة 
يُمكــن املتعلمــني مــن حتســني قدرتهــم ىلع اســتيعاب املفــردات 
ــن  ــون م ــن يعان ــني اذلي ــع املتعلم ــة م ــادة خاص ــة م ــة بأي اخلاص
صعوبــات تعلــم، حيــث يســهم الاكهــوت يف زيــادة حصيلتهــم مــن 

ــردات.  ــذه املف ه
ــد 1 2	 ــان القواع ــني ىلع اتق ــدرة املتعلم ــب ىلع ق ــر اتللعي يؤث

ــة )Zarzycka-Piskorz،2017( ىلع  ــت دراس ــث برهن ــة: حي اإلجنلزيي
ــة  ــد اللغ ــم قواع ــو تعل ــد حن ــني يزتاي ــة املتعلم ــتوى دافعي أن مس
اإلجنلزييــة مــع توظيــف برنامــج اتلعلــم باللعــب اكهــوت يف 
اختبــار قدراتهــم ىلع تعلــم القواعــد، وقــد أكــدت يف دراســتها ىلع 
أن أبــرز خمرجــات اتلعلــم باللعــب هــو حتفزيهــم وزيــادة دافعيتهــم. 

أداة فعالــة لقيــاس معرفــة املتعلمــني عــن موضــوع ادلرس 1 3	
 & ،Grymes ،Cosmas ،Borrell( قبــل بدايتــه: أوضحــت نتائــج دراســة
Radunzel, 2015( أنــه اســتخدام الاكهــوت كأداة تقويــم قبيل يمكن 
أن يبــي املعلــم معرفــة عــن مســتوى إدراك املتعلمــني أو خلفيتهــم 
ملوضــوع ادلرس، وهــو مــا يمنحهــم هــم أيًضــا خلفيــة مــن خــالل 

االختبــارات القبليــة عــن املوضــوع. 
ــت 1 -	 ــطة: قدم ــني يف األنش ــاركة املتعلم ــة ومش ــادة دافعي زي

الاكهــوت  تطبيــق  أن  ىلع  ديلــاًل   )2015،Wang A( دراســة 
واأللعــاب القائمــة ىلع اســتجابات املتعلمــني قــد أســهمت بشــل 
كبــري يف رفــع مســتويات املشــاركة الصفيــة إذا اكن هلــا دور يف زيادة 

ــيف. ــل الص ــم يف اتلفاع رغبته
ومــن أهــم ممــزيات تطبيــق برنامــج اكهــوت كربنامــج للتقويم 

ــا ييل: ــيم م الرق
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أكــرث رسعــة وموثوقيــة وموضوعيــة مــن ناحيــة اتلصحيــح 1 1	
وانلتائــج.

مة.1 2	 متنوع األسئلة الُمقدَّ
ــة حــول مــدى اتقــان موضــوع 1 3	 ــة راجعــة فوري ــر تغذي يوف

ادلرس.
يُقــدم فكــرة واضحــة عــن اهلــدف مــن اتلقويــم اذلي يتــم 1 -	

تطبيقــه.
ــرة 1 -	 ــور فك ــاَء األم ــة أويل ــة الرقمي ــه اتلقويمي ــي نتاجئ تعط

ــم ادلرايس. ــُدم أبنائه ــدى تَق ــن م ع
يرُبز نقاط الضعف والقوة دلى املتعلمني.1 -	
ــني 1 7	 ــاكن املخصص ــت وامل ــرااعة الوق ــث م ــن حي ــه م مرونت

ــة. لإلجاب
يرايع الفروق الفردية بني املتعلمني.1 -	

املسابقات الرقمية:
مــن أفضــل املواقــع إلنشــاء مســابقة أو اختبــار رقــيم 
ــهولة  ــج س ــذا الربنام ــزيات ه ــن مم ــق Kahoot فم ــف تطبي يف الص
االســتخدام، وضــوح اتلعليمــات، وروعــة اتلجربــة اتلنافســية الــي 
ــداف  ــق أه ــأنه حتقي ــن ش ــر اذلي م ــل، األم ــل الفص ــا داخ خيلقه
ادلرس بطريقــة مشــوقة وإثرائــه إضافــة إىل رفــع مســتوى ادلافعيــة 

ــة. الصفي
ــمَّ اســتخدام املعلــم هلــذا اتلطبيــق يضمــن مشــاركة  ومــن ث
مجيــع متعلــيم الصــف الســيما اخلاملــني منهــم؛ وذلــك ألن 
ــى اذلي  ــو املن ــذا ه ــلية وه ــم والتس ــني اتلعلي ــج ب ــوت يدم اكه
ــة  ــة تعليمي ــق بيئ ــب Gamification أي خل ــا باتللعي ــى تربوًي يس
ــتخدام  ــب اس ــمَّ يتطل ــن ث ــي، وم ــوييق، تناف ، تش ــلٍّ ــار ُمس يف إط
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اكهــوت يف أنشــطة غلــق ادلرس ويف حصــص املراجعــة الــي تســبق 
ــة. ــارات الفصلي االختب

َل إىل فعــٍل  وجديــٌر باذلكــر هنــا أن مســى Kahoot حتــوَّ
أســايس يف اللُغــة اإلجنلزييــة، يف أوســاط املعلمــني ىلع وجــه 
Now.let’s Ka-  اخلصــوص، حيــث يتــُم تــداول هــذه اجلملــة بكــرثة

)٢٠٢٠ )ســدران،   .hoot

ــم الــي يمكــن أن حتقــق  ــد مــن أدوات اتلقوي ــاك العدي هن
ــاث  ــارب واألحب ــا اتلج ــي تؤيده ــات ال ــل املمارس ــم بأفض اتلعل
وادلراســات العلميــة، وملحاولــة إحــداث تقويــم يتســم بالشــمويلة 
ــص  ــي خت ــارب ال ــض اتلج ــل بع ــنحاول أن ننق ــتمرارية، س واالس
ــاز لك  ــوم بإيع ــمَّ نق ــا، ُث ــمَّ جتريبه ــي ت ــة ال ــم الرقمي أدوات اتلقوي
أداة لألســلوب األمثــل هلــا، ملحاولــة الربــط بــني األســس انلظريــة 
الرتبــوي واألدوات واتلطبيقــات  القيــاس واتلقويــم  لعمليــات 
ــل  ــق أفض ــد أداة أو تطبي ــه ال توج ــد أن ــع اتلأكي ــا، م ــة هل العملي
مــن غــريه بقــدر حتقيقــه ملــا يُــراد قياســه وتقويمــه بنســبة ثبــات 
ــم الرتبــوي  وصــدق اعيلــة، باإلضافــة إىل مــرااعة خصائــص اتلقوي

ــا.  ــة وغريه ــة الراجع ــة واتلغذي ــن اخلصوصي م

تطبيقــات التقويــم اإللكرتونيــة:

ــض  ــتخدام بع ــت اس ــي حاول ــات ال ــاول ادلراس ــا نتن عندم
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اتلطبيقــات اإللكرتونيــة الــي لــم تصمــم لعمليــات القيــاس 
واتلقويــم الرتبــوي، جنــد ىلع ســبيل املثــال أنهــا ختــرتق خصوصيــة 
املتعلــم للوصــول إيلهــا للجميع ىلع اإلنرتنــت، مثــل أدوات املدونات 
اإللكرتونيــة )WordPressو Blogger( مللفــات اإلجنــاز اإللكرتونيــة، 
أو أن األداة ال تقــدم اتلغذيــة الراجعــة الفوريــة بأنواعهــا املختلفــة 
للمتعلــم اكســتخدام)تويرت، انســتقرام، وغريهــا..(، فما يمــزي اتلغذية 
الراجعــة اإللكرتونيــة هــو رسعتهــا وتنــوع أشــاكهلا للمتعلــم، وذلك 
ــرتح  ــق. ونق ــري املطل ــك األدوات للتعب ــبة تل ــدم مناس ــي ع ال يع
هنــا األدوات الــي قــد تكــون أنســب ملــا يســى بملفــات اإلجنــاز 
اتلخزيــن  أدوات  كذلــك   ،)OneNote( أداة  مثــل   )E-portfolio(
الســحايب كـــ ) Google Drive, OneDrive, Dropbox( وذلــك لســهولة 
إتاحتهــا عــرب األجهــزة اذلكيــة وجمانيتهــا وواجهاتهــا الســهلة غــري 
املعقــدة، باإلضافــة إىل ســهولة مشــاركة امللفــات بكافــة أنواعهــا 

وممــزيات أخــرى عديــدة. )العثمــان، ٢٠٢٠(
فعنــد اســتخدام أدوات القيــاس واتلقويــم الرقميــة باألســلوب 
األمثــل مــن خــالل أدوات خمصصــة، تتــودل العديــد مــن املمــزيات 
اكملوضوعيــة وتقلــل نســبة اخلطــأ، باإلضافــة اىل اطــالع املعلــم أو 
ابلاحــث ىلع تقاريــر ورســوم بيانيــة تبــني الفجــوات مــع كشــف 

رســم املنحــى االعتــدايل تللــك ادلرجــات دون جهــد أو عنــاء.
إال أن دور املعلــم ال يتوقف عند اســتخدامها فحســب، فبعض 
ــك األدوات  ــف تل ــم خل ــود املعل ــري إىل رضورة وج ــات تش ادلراس
ــع،٢٠١٨(  ــة )املني ــري دراس ــوه، فتش ــش وحن ــا اكلغ ــاوز عقباته تلج
الــي توصلــت إىل أن مســتوى الغــش األاكديــيم يف اتلعليــم 
ــية  ــات ادلراس ــاس الواجب ــا اقتب ــع، وأن أبرزه ــرتوين مرتف اإللك
ــن  ــارات م ــخ العب ــا نس ــدر، يليه ــد املص ــت دون حتدي ــن اإلنرتن م
ــم.  ــن املتعل ــات م ــب دون إضاف ــا إىل جن ــا جنبً ــت ووضعه اإلنرتن
كمــا توصلــت ادلراســة أن أهــم أســايلب مقاومــة الغــش األاكدييم 
تتمثــل يف: األســايلب اتلنظيميــة، واألســايلب الرتبويــة، واألســايلب 
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ــة  ــت ادلراس ــد توصل ــية(. وق ــايلب اتلدريس ــرًيا األس ــة، وأخ اتلقني
ــانية  ــات اإلنس ــني اللكي ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف إىل وج
والصحيــة لصالــح اللكيــات اإلنســانية يف حــاالت الغــش األاكدييم، 
ــاوز  ــك األدوات تلج ــف تل ــم يف توظي ــة دور املعل ــد ىلع أهمي وتؤك
ــا  ــال األداة )Safe Assign( وغريه ــبيل املث ــاك ىلع س ــات، فهن العقب
مــن األدوات املوثوقــة الــي تقيــس نســبة التشــابه واالقتباســات يف 
الواجبــات واألحبــاث املقدمــة مــن املتعلمــني مــن خــالل قياســها 
ــا.  ــة وخارجه ــة اتلعليمي ــل املؤسس ــة داخ ــات ضخم ــدة بيان يف قاع
وتتوفــر هــذه األداة اغبًلــا بشــٍل تكامــيل مــع نظــم إدارة اتلعلــم.
االختبــارات  مصداقيــة  عــن  القــارئ  يتســاءل  وقــد 
ــة، ذلا نعــرض هل مــا قــد جييــب عــن تســاؤهل  ــة والورقي اإللكرتوني
بدراســة )ســمية حممــود، ٢٠١٨( الــي هدفــت مقارنــة اإلحصــاءات 
اخلاصــة بمعامــالت صعوبــة املفــردات ومعامــالت تميزيهــا وقيــم 
ــه  ــد تقديم ــيل عن ــار اتلحصي ــالزيم لالختب ــدق اتل ــات والص اثلب
ــارضة،  ــاء املح ــة أثن ــة اإللكرتوني ــة: الطريق ــرق خمتلف ــالث ط بث
والطريقــة اإللكرتونيــة عــن بُعــد، والطريقــة الورقيــة، وقــد 
ــن  ــن عرشي ــا م ــا تكوينيً ــاًرا حتصيليً ــة اختب ــتخدمت ادلراس اس
ــل يف  ــع بدائ ــدد ذات أرب ــن متع ــار م ــوع االختي ــن ن ــردة م مف
مقــرر مهــارات اتلفكــري. أخــذت املجموعــة األوىل االختبــار 
ــورد، مــع  ــاء املحــارضة مــن خــالل نظــام ابلــالك ب ــا أثن إلكرتونيً
ضبــط خيــارات انلظــام، حبيــث يتيــح للممتحــن حماولــة واحــدة، 
ــئلة  ــت األس ــة، وقدم ــة لإلجاب ــد )٢5( دقيق ــار بتحدي ــم االختب وت
للممتحنــني بشــل عشــوايئ، كمــا وزعــت بدائــل اإلجابــة بشــل 
عشــوايئ، وتــم تقديــم مجيــع األســئلة يف صفحــة واحــدة؛ ممــا يتيــح 

ــات. ــة اإلجاب ــئلة ومراجع ــني األس ــل ب ــن اتلنق للممتح
ــد  ــن بُع ــا ع ــار إلكرتونيً ــة االختب ــة اثلاني ــذت املجموع وأخ
مــن خــالل نظــام ابلــالك بــورد، وتــمَّ عــن طريــق ضبــط خيــارات 
ــة  ــار يف جلس ــن االختب ــل املمتح ــث يكم ــار حبي ــم االختب تقدي
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واحــدة مــع حظــر، ممــا يمنــع املمتحــن مــن الرجــوع ومــن اتلنقــل 
بــني األســئلة، وتــمَّ توقيــت االختبــار بتحديــد )٢5( دقيقــة لإلجابة، 
وقدمــت األســئلة للمتحنــني بشــل عشــوايئ، كمــا وزعــت بدائــل 

اإلجابــة بشــل عشــوايئ أيًضــا.
وأخــذت املجموعــة اثلاثلــة االختبــار يف صــورة ورقيــة، 
وأظهــرت انلتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني 
معامــالت صعوبــة املفــردات عنــد تقديمــه إلكرتونيًــا عــن 
ــا، واكنــت  ــا أثنــاء املحــارضة أو ورقيً بُعــد، وعنــد تقديمــه إلكرتونيً
ــا  ــد، بينم ــن بع ــة ع ــورة األوىل اإللكرتوني ــح الص ــروق لصال الف
ــزي  ــالت تمي ــني معام ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــم توج ل
مفــردات االختبــار اتلحصيــيل بصــوره اثلالثــة إلكرتونيًــا عــن بُعــد 
ــل  ــول ىلع أفض ــمَّ احلص ــا، وت ــارضة وورقيً ــاء املح ــا أثن وإلكرتونيً
معامــل ثبــات لالختبــار وأفضــل معامــل للصــدق اتلــالزيم عنــد 
ــات  ــل للثب ــل معام ــارضة، واكن أق ــاء املح ــا أثن ــه إلكرتونيً تقديم
وأقــل معامــل للصــدق اتلــالزيم عنــد تقديــم االختبــار إلكرتونيًــا 
عــن بُعــد. وأوصــت ادلراســة بتقديــم االختبــار إلكرتونيًــا بتواجــد 
املعلــم، وعــدم تقديمــه إلكرتونيًــا عــن بُعــد، كمــا أوصــت بتطويــر 
ــم  ــح للمعل ــد؛ يلتي ــن بُع ــار ع ــم االختب ــط تقدي ــراءات ضب إج
ــم  ــا يُدع ــو م ــار، وه ــم االختب ــاء تقدي ــني أثن ــة أداء املمتحن مراقب
ادلراســة احلايلــة مــن تطبيــق برنامــج )اكهــوت( يف عمليــة اتلقويــم 

ــم.  ــود املعل ــل بوج ــل الفص ــني داخ ــيم للمتعلم الرق
ــة  ــض األدوات اإللكرتوني ــاول بع ــن تن ــيل يمك ــا ي    وفيم
ــم الرقــيم: الــي قــد تســاعد املعلــم يف عمليــات القيــاس واتلقوي
واتلقويــم  القيــاس  أســايلب  بعــض  إىل  فبالرجــوع     
ــة أو  ــة برجمي ــب أي خلفي ــي ال تتطل ــائعة، وال ــة الش اإللكرتوني
حــى مهــارات متقدمــة باحلاســب اآليل؛ تُلَمكــن معظــم املعلمــني 
مــن اســتخدامها وتداوهلــا ، يُمكــن عــرض مقارنــة بســيطة بــني 
أشــهر األدوات يف ثالثــة أصنــاف: الصنــف األول ويه األدوات 
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املســتندة إىل اإلنرتنــت والــي ال تتطلــب تزيــل برامــج ىلع ســطح 
ــارات  ــاء االختب ــتقلة إلنش ــا أدوات مس ــوه، إال أنه ــب وحن املكت
اإللكرتونيــة مثــل: )Google forms, ClassMarker( وُيقصد بمســتقلة 
أنهــا ليســت متاكملــة مــع أنظمــة إدارة اتلعلــم املتاكملــة يف ذاتهــا 
) فصــول افرتاضيــة، منتديــات مناقشــات، بنــك أســئلة، اختبــارات 
مــع  ومتاكملــة  إضافيــة(  أدوات  طــالب،  قوائــم  إلكرتونيــة، 
األنظمــة األخــرى باملؤسســة اتلعليميــة كقواعــد بيانــات املتعلمــني 

ــا. ــداول وغريه ــني واجل واملعلم
الصنــف اثلــاين مــن االختبــارات اإللكرتونيــة يه أدوات 
جزئيــة مــن برجميــات صناعــة املحتــوى الرقــيم االحرتافيــة، مثــل: 
)CourseLab ،Storyline Articulate(، وتتمــزي بأنــه يمكــن مــن 
خالهلــا صناعــة اختبــارات ىلع هيئــة أنشــطة الســحب واإلفــالت 
ــري  ــق معاي ــا وف ــة تصديره ــوه، وإماكني ــة وحن ــاب اتلعليمي أو األلع
ــد  ــة، ويقص ــم اتلعليمي ــة انلظ ــة أوعي ــا اكف ــي تقبله ــكورم ال س
بهــذه املعايــري يف صــورة مبســطة الصيغــة اإللكرتونيــة املخصصــة 
للمقــررات الرقميــة الــي مــن خالهلــا يتــم حتزيــم وجتميــع أجــزاء 
املقــرر الرقــيم )اختبــارات، فيديــو، صــور، صــوت، أنشــطة( بصيغة 
يمكــن تصديرهــا لاكفــة أنظمــة إدارة اتلعلــم فــال يتوقــف ذلــك 
بفتــح هــذه امللفــات مــن داخــل نظــم إدارة اتلعلــم، بل واســتخراج 
نتائــج الطــالب هلــذه األنشــطة وتغذية انلظــام لســجالت املتعلمني 

ــا إلجاباتهــم. مبــارشة، وفًق
أمــا الصنــف اثلالــث واألخــري مــن االختبــارات اإللكرتونيــة 
يه الــي تكــون داخــل أنظمــة إدارة اتلعلــم، ويه مــا نؤيــد 
اســتخدامها ألغــراض تعليميــة جــادة، كضبــط خيــارات االختبــار 
ملــا قــد يرفــع مــن صــدق االختبــار وثباتــه وتقليــل فــرص الغــش 
وحنــوه، كإعطــاء املمتحــن حماولــة واحــدة، وحتديــد زمــن لإلجابــة، 
ــاء  ــوايئ؛ إعط ــل عش ــني بش ــل للممتحن ــئلة وابلدائ ــم األس وتقدي
املمتحــن صالحيــة دخــول واحــدة لالختبــار مــع حظــر، ممــا يمنــع 
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ــة  ــد هوي ــو حتدي ــه ه ــك لك ــن ذل ــم م ــوع؛ واأله ــن الرج املمتح
ــة. ــه األاكديمي املتعلــم مــن خــالل بيانات

ومــن ثــمَّ يُمكــن القــول: ال توجــد أداة أفضــل مــن األخــرى 
ــدف  ــق اهل ــي حتق ــاألداة ال ــل، ف ــو الفيص ــيم ه ــف اتلعلي فاملوق
ــات  ــدق وثب ــة أىلع، وص ــت أرسع ودق ــل ووق ــود أق ــوب جبه املرغ
ــن  ــوي م ــزء حي ــيم ج ــم الرق ــا أن اتلقوي ــب، كم اعل يه األنس
عمليــة اتلعليــم واتلعلــم فيجــب أن خُيَطــط هلــا جيــًدا وأن يُعطــى 
هلــا الوقــت الــاكيف يف إعــداد أدواتهــا وتوظيفهــا بالشــل الفعــال، 
ــدة  ــج جدي ــايلب أو برام ــل أو أس ــة مداخ ــيق ألي ــار احلقي فاملعي
ــى  ــات ذات مع ــون ىلع أداء ُمِهَم ــني يعمل ــل املتعلم ــب أن جيع جي
وقيمــة هلــم تدفعهــم إىل مزيــد مــن اتلعلــم ، وأن يشــاركوا يف  تقويــم 
أنفســهم ملعرفــة مــدى تقدمهــم حنــو األهــداف اتلعليمية املنشــودة.

توظيف تقنيات الواقع املعزز:

Aug-  ــزز ــع املع ــات الواق ــم تلطبيق ــا املعل ــتخدامك أيه  اس
mented Reality ديلــاًل ىلع إملامــك بآخــر املســتجدات اتلكنولوجية 
وديلــاًل حاســًما أيًضــا ىلع محاســك حنــو إبهــار متعلميــك واهتمامك 
ــه.  ــيم اذلي تقدم ــوى العل ــويق ىلع املحت ــة والتش ــاء املتع بإضف
ــات  ــن تطبيق ــالق م ــق اخل ــذا اتلطبي ــق Holo ıı. ه ــال: تطبي مث
الواقــع االفــرتايض املتعــددة، حُيــِول الفصــل ادلرايس إىل مــا يشــبه 
تلســكوب عمــالق ينقــل اكفــة أفــراد الصــف إىل بقــع خمتلفــة مــن 
العالــم. يمكــن للمعلــم، أيًّــا اكنــت مادتــه اتلدريســية، أن يســتفيد 
ــن  ــارة ع ــة عب ــه الرئيس ــث إن واجهت ــق Holo Go حي ــن تطبي م
ــواد  ــف امل ــروع ملختل ــة ف ــذه املكتب ــاملة Library يف ه ــة ش مكتب
ادلراســية. فعــى ســبيل املثــال: يســتطيع معلــم اجلغرافيــا أن يأخــذ 
الطــالب يف رحلــة إىل أيَّــة اعصمــة اعمليــة خيتارهــا ويتجــول بفصله 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــاين احلديث ــة أو املب ــم األثري ــف املعال ــني خمتل ب
ذلــك، معلــم العلــوم يســتطيع أن خيتــار مــادة األحيــاء فيلــج مــع 
الطــالب إىل داخــل جســم اإلنســان ويتفحــص القلــب أو انلخــاع 
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ــم  ــا ُمعل ــاة. وأيًض ــض باحلي ــاد تنب ــة األبع ــاذج ثالثي ــويك بنم الش
ــريب  ــن الع ــه إىل الوط ــول بطالب ــتطيع أن يتج ــة يس ــة العربي اللُغ
ومراكــزه ومعاملــه يف تعليــم العربيــة يلتعرفــوا ىلع حضارتــه 

ــا. ــد أبنائه ــة الســليمة عن ــة الســليقة اللُغوي ــه وطبيع وثقافت

املمــزي يف هــذا اتلطبيــق هــو عــدم احلاجة لالســتعانة بــأدوات 
ــن  ــل م ــق متاكم ــمات، فاتلطبي ــات أو املجس ــل ابلطاق ــة مث إضافي
ــة وجيســدها  ــة بانلمــاذج املطلوب ــة الصفي ــه يمــزج ابليئ ــة أنَّ ناحي

ــا. افرتاضيً
إجراءاُت ادلراسِة

  لإلجابــة عــن تســاؤالت ادلراســة، واختبــار صحــة فرضهــا 
اتَّبَعــت ادلراســة الراهنــة اإلجــراءات اآلتيــة:

 – لإلجابة عن السؤال األول واثلاين، وهما:
ً

أول
ــراءة دلى  ــارة الق ــم مه ــيم يف تعلي ــم الرق ــة اتلقوي ــا طبيع م

ــة؟ ــري العربي ــني بغ ــني انلاطق املتعلم
مــا طبيعــة برنامــج )اكهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة يف زيــادة 
ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى املتعلمــني انلاطقــني بغــري 

؟ لعربية ا
 تمَّ تناول ذلك يف اإلطار انلظري لدلراسة.
ثانًيا – ولإلجابة عن السؤال اثلالث، وهو:

ــارة  ــم مه ــتخدمة تلعلي ــية املس ــدة ادلراس ــة الوح ــا طبيع م
ــة؟ ــري العربي ــني بغ ــني انلاطق ــراءة دلى املتعلم الق

ــاب  ــن كت ــة( م ــة بالصح ــدة األوىل )العناي ــار الوح ــمَّ اختي ت
ــة  ــب العربي ــب اثلــاين/ املســتوى املتوســط مــن سلســلة ُكت الطال
بــني يديــك، تتضمــن )١٣( درًســا بنظــام Power Point مــع مــرااعة 
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ــد  ــا، وق ــني تلطبيقه ــة الالزم ــرتة الزمني ــة والف ــا ادلاخلي كفاءته
ــايل: ــو اتل ــواعت ادلروس ىلع انلح ــة، وموض ــت )٣٩( رشحي بلغ

١ – يف العسِل شفاٌء.

٢ – األلُف واهلمزُة.

٣ – حروُف اجلِر.

٤ – استمْع إىل احلوار.

5 – َزيْنُب ومريُم صديقتان.

٦ – ال انلافيُة للجنِس.

٧ – عنَد الطبيِب.

٨ – زمُن الفعِل: )املايض، احلارض، املستقبل(.

٩ – فهُم املسموِع.

١٠ – الصحُة بني املايض واحلارِض.

١١ – أقساُم اللكمِة: )اسٌم وفعٌل وحرٌف(.

١٢ – تعبرٌي موجٌه/ عالماُت الرتقيِم.

١٣ – اخلُط واإلمالُء.
ثاثلًــا – ولإلجابــة عــن الســؤال الرابــع واألخــري هلــذه ادلراســة، 

: وهو
مــا مــدى فعايلــة برنامــج )اكهــوت( كأداة تقويميــة رقميــة يف 

زيــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى هــؤالء املتعلمــني؟
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ــة  ــوت( كأداة تقويمي ــج )اكه ــق برنام ــث بتطبي ــام ابلاح    ق
رقميــة لقيــاس تعليــم مهــارة القــراءة ىلع عينــة ادلراســة اكختبــار 
ــة،  ــة اتلجريبي ــية ىلع املجموع ــدة ادلراس ــق الوح ــم تطبي ــيل، ث قب
ــة ىلع  ــرة ثاني ــة م ــة الرقمي ــق األداة اتلقويمي ــمَّ تطبي ــك ت ــد ذل وبع
العينــة اكختبــار بَعــدي للوقــوف ىلع مــدى الفــرق بــني االختبارين 
مــن خــالل حســاب قيمــة ]ت[، وبعــد ذلــك تــم معاجلــة ابليانــات 
إحصائيًــا وتفســريها للوقــوف ىلع مــدى فعايلــة برنامــج )اكهــوت( 
ــم  ــو تعلي ــني حن ــة املتعلم ــادة دافعي ــيم يف زي ــيم رق ــار تقوي اكختب
مهــارة القــراءة، منتهيًــا بتقديــم اتلصــورات املســتقبلية مــن 

ــة. ــات حبثي ــات ومقرتح توصي
أدوات ادلراسة

ــة  ــداد أوراق ادلراس ــة إع ــن ادلراس ــزء م ــذا اجل ــاول ه    يتن
ــو: ــذا انلح ــك ىلع ه ــذ ذل ــا، وتنفي ــة ضبطه ــة، وكيفي امليداني

1 – أداة اتلقويم الرقيم:
 تــم تصميــم أداة اتلقويــم الرقــيم يف ضــوء الوحــدة ادلراســية 
ــد  ــة ادلراس، وق ــار لعين ــون أداة اختب ــا، تلك ــم اختياره ــي ت ال
ــع دروس  ــملت مجي ــؤاٍل ش ــة س ــن )١٠٠( مائ ــار م ــون االختب تََك
ــئلة  ــاءت أس ــراءة، وج ــارة الق ــى بمه ــي تُع ــية ال ــدة ادلراس الوح
االختبــار متنوعــة ومتفاوتــة مــن األســئلة املوضوعيــة، وتــم حتديــد 
درجــة لــل ســؤال فأصبــح جممــوع درجــات أســئلة االختبــار )١٠٠( 
ــني  ــا وثالث ــار )٣5( مخًس ــي لالختب ــن ال ــة، واكن الزم ــة درج مائ
دقيقــة بواقــع )٢٠( عرشيــن ثانيــة لــل ســؤال، مــا عــدا الســؤالني 
ــاح  ــداد مفت ــم إع ــرًيا ت ــة، وأخ ــا دقيق ــل منهم ــم )٩١ و٩٦( فل رق
ــيم  ــم الرق ــاء أداة اتلقوي ــد بن ــيم، وبع ــم الرق ــة أداة اتلقوي إجاب
ــة  ــا ىلع جمموع ــة، وعرضهم ــا املبدئي ــة يف صورتهم ــاح اإلجاب ومفت
ــوف  ــني للوق ــني املتخصص ــني والرتبوي ــني األاكديمي ــن الُمحكم م
ىلع صالحيتهمــا ومناســبتهما، تــم وضعهمــا يف صورتهمــا انلهائيــة.
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]انظــر: ملحــق رقــم )١( ورقــم )٢( [
جريــت اتلجربة االســتطالعية 

ُ
وللتأكــد مــن ثبــات االختبــار أ

مرتــني -ىلع عينــة قوامهــا )١٦( ســتة عــرش متعلًمــا مــن انلاطقــني 
بغــري العربيــة، األوىل: يف األســبوع األول مــن شــهر أغســطس اعم 
٢٠١٩، واثلانيــة: يف األســبوع األخــري مــن شــهر ســبتمرب اعم ٢٠١٩ ىلع 
العينــة نفســها، وهــذه املــدة بــني املرتــني يصعــب ىلع املفحــوص أن 

يتذكــر أداءه الســابق اذلي تــم يف املــرة األوىل.
ــة  ــني األوىل واثلاني ــار يف املرت ــات االختب ــن ثب ــق م وللتحق
 Alpha Cronbach اســتخدمت ادلراســة حتليــل معامــل ألفــا كرونبــاخ
فجــاء معامــل االرتبــاط لالختبــار ٠.٩٠ وهــو دال إحصائيًــا، ممــا يدل 

ىلع ثبــات االختبــار وصالحيتــه للتطبيــق انلهــايئ.
٢– الوحدة ادلراسية:

   قــام ابلاحــث باختيــار وحــدة دراســية للمســتوى املتوســط 
ــوت( كأداة  ــج )اكه ــة برنام ــة فعايل ــا ملعرف ــا: تطبيقه ــدف منه اهل
ــارة  ــم مه ــو تعلي ــني حن ــة املتعلم ــادة دافعي ــة يف زي ــم رقمي تقوي
القــراءءة للنهــوض بالعمليــة اتلعليميــة، وبعــد عرضهــا ىلع جمموعة 
مــن الُمحكمــني األاكديميــني والرتبويــني املتخصصــني للوقــوف ىلع 
ــة. ]انظــر:  ــا انلهائي ــم وضعهــا يف صورته ــة هلــا، ت ــة ادلاخلي الكفاي

ملحــق رقــم )٣([
3 – عينة ادلراسة:

ــد  ــيخ زاي ــز الش ــالب مرك ــن ط ــة م ــة ادلراس ــت عين تكون
ــر/  ــة األزه ــا جبامع ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــم اللُغ تلعلي
القاهــرة بمــر، وقــد بلغــت العينــة )١٦( ســتَة عــرش متعلًمــا، تــم 
تقســيمهم إىل جمموعتــني متاكفئتــني: )ضابطــة وجتريبيــة( قــوام لك 

ــم. ــا )٨( متعل منهم
وقــد طبــق ابلاحــث اتلجربــة ىلع املجموعــة اتلجريبيــة ملــدة 
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ــة  ــر اعم ٢٠١٩ حــى نهاي ــة شــهر أكتوب )٦( ســتة أســابيع مــن بداي
Pow- ٢٠١٩، مســتخدًما نظــام  األســبوع اثلــاين من شــهر نوفمــرب اعم
er Point واإلنرتنــت يف تدريــس الوحــدة ادلراســية وتطبيــق برنامــج 

)اكهــوت( تلقويــم مســتوى حتصيلهــم وفًقــا للتوجهــات العلميــة.
املعاجلة اإلحصائية:

تــم معاجلــة ابليانــات إحصائيــاً يف ادلراســة الراهنة باســتخدام 
ــايئ  ــل اإلحص ــج اتلحلي ــة يف برنام ــار T.Test املتضمن ــة اختب معادل

:Spss. Version, 21

وقــد قــام ابلاحــث ببيــان متوســطات درجــات طــالب 
املجموعتــني الضابطــة واتلجريبيــة بــني بعضهــم بعًضــا يف لك 
ــيم اذلي  ــيل الرق ــار اتلحصي ــئلة االختب ــن   أس ــدة م ــؤال ىلع ح س
ــة)ت(  ــاري وقيم ــراف املعي ــاب االحن ــم حس ــمَّ ت ــه، ُث ــم تصميم ت
املحســوبة، وبيــان قيمــة )ت( اجلدويلــة وادلاللــة اإلحصائيــة 
ــل  ــئلة بش ــع األس ــني، ويف مجي ــني املجموعت ــذا ب ــن ه ــة م انلاجت
امجــايل قبليـًـا وبعديـًـا بليــان اتلاكفــؤ بــني املجموعتــني مــن ناحيــة، 
ــادة  ــة لزي ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي ــج )اكه ــة برنام ــدى فعايل وم
ادلافعيــة حنــو تعليــم مهــارة القــراءة دلى انلاطقــني بغــري العربيــة 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي م
وفيمــا يــيل يمكــن اآلَن اتلأكــد مــن صحــة فــرض ادلراســة، 
ــة  ــدى فعايل ــا م ــو: م ــري، وه ــع واألخ ــؤال الراب ــن الس ــة ع واإلجاب
ــو  ــة حن ــادة ادلافعي ــة يف زي ــة رقمي ــوت( كأداة تقويمي ــج )اكه برنام
تعليــم مهــارة القــراءة دلى هــؤالء املتعلمــني انلاطقــني بغــري 

ــة؟ العربي
مدى اتلاكفؤ بني املجموعتني قبليًّا:

ــمَّ تطبيــق برنامــج )اكهــوت( أداُة اتلقويــم الرقــيم للقــراءة  ت
ىلع عينــة ادلراســة للتعــرف ىلع مــدى اتلاكفــؤ بــني املجموعتــني يف 
تعليــم مهــارة القــراءة، وقــد لُوِحــَظ: اتلــدين الشــديد دلى املتعلمني 
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ــة ادلراســة( يف القــدرة ىلع فهــم وحــدة القــراءة مــن خــالل  )عين
عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بشــل إمجــايل بــني طــالب 
املجموعتــني الضابطــة واتلجريبيــة يف األداء القبــيل كمــا هــو موضح 

يف اجلــدول رقــم )١( اآليت: 
جدول رقم)١(

يوضح مدى القدرة ىلع فهم وحدة القراءة بشل إمجايل دلى عينة ادلراسة قبليًّا

عدد األسئلة

املتوسط
االحنراف 

املعياري
 T قيمة

املحسوبة
درجة 
احلرية

 T قيمة
اجلدويلة

ادلاللة 
اإلحصائية اتلجريبيةالضابطة

قبىقبى

)١٠٠(
ً

مائة سؤاال
٣٧.5٣٧.١٢5٠.٤٧٦٦٠.١١٧٢.٣١

ال توجد 
فروق 

ذات داللة 
إحصائية بني 

املجموعتني 
)عينة 

ادلراسة( 
عند مستوى 

٠.٠5، أي 
ضعف 

القدرة ىلع 
فهم الوحدة 

ادلراسية 
اخلاصة 
بمهارة 
القراءة 

دلى طالب 
العينة، ومنها 
يتضح مدى 
اتلاكفؤ بني 

املجموعتني 
قبليًّا.

ــروق ذات  ــد ف ــه ال توج ــابق أن ــدول الس ــن اجل ــح م ويتض
ــني  ــالب املجموعت ــات ط ــطي درج ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
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الضابطــة واتلجريبيــة يف األداء القبــيل يف القــدرة ىلع فهــم الوحــدة 
ادلراســية اخلاصــة بتعليــم   مهــارة القــراءة، حيــُث بلغــت قيمة)ت( 
املحســوبة ٠.١١ يف حــني أن قيمــة)ت( اجلدويلــة ٢.٣١ ويه غــري دالــة 
ــا عنــد مســتوى ٠.٠5، ممــا يؤكــد اتلاكفــؤ بــني املجموعتــني  إحصائيً
الضابطــة واتلجريبيــة يف عــدم القــدرة ىلع فهــم وحــدة القــراءة دلى 

طــالب العينــة يف االختبــار القبــيل بشــل إمجــايل.
   ولإلجابــة عــن الســؤال الرابــع تــمَّ صياغــة فــرض ادلراســة، 

: وهو
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ٠.٠5 
ــة  ــة اتلجريبي ــيم املجموع ــن ُمتعل ــات لك م ــطي درج ــني متوس ب
ــح  ــراءة لصال ــارة الق ــم مه ــار تعلي ــة يف اختب ــة الضابط واملجموع

متعلــيم املجموعــة اتلجريبيــة يف اتلطبيــق ابلعــدي.
ــدة  ــق الوح ــم تطبي ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م    وللتحق
ــؤ  ــن تكاف ــد م ــد اتلأك ــة بع ــة اتلجريبي ــية ىلع املجموع ادلراس
ــوت( األداة  ــج )اكه ــق برنام ــدرة، وتطبي ــدم الق ــني يف ع املجموعت
ــاب  ــية، وحس ــة ادلراس ــالب املجموع ــة ىلع ط ــة الرقمي اتلقويمي
انلتائــج واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة وقيمــة )ت( 

ــاً. ــك آنف ــح ذل ــم توضي ــا تَّ كم
   وفيمــا يــيل يمكــن تنــاول مــدى الفــرق بــني املجموعتــني 
ــا، كمــا هــو موضــح  يف مجيــع أســئلة االختبــار بشــل إمجــايل بعديًّ

يف اجلــدول رقــم)٢( اآليت: 
جدول رقم)٢(

ــات  ــطي درج ــني متوس ــة ب ــة اإلحصائي ــدى ادلالل ــح م يوض
املجموعتــني الضابطــة واتلجريبيــة يف مجيــع أســئلة االختبار بشــل 

ــا. إمجــايل بعديًّ
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عدد 
األسئلة

املتوسط
االحنراف 

املعياري
 T قيمة

املحسوبة
درجة 
احلرية

 T قيمة
اجلدويلة

ادلاللة 
اإلحصائية اتلجريبيةالضابطة

بعدىبعدى

)١٠٠(

مائة 
سؤال

5٧.٧5٨٦.٨٧5٢٠.5٩٤١5.5٩٧٢.٣١

توجد 
فروق 
ذات 

داللة 
إحصائية 

عند 
مستوى 
معنوية 

 ٠.٠5
لصالح 

املجموعة 
اتلجريبية

   يتضــح مــن جــدول رقــم )٢( مــدى الفــرق بــني متوســطي 
درجــات املجموعتــني الضابطــة واتلجريبيــة يف مجيــع األســئلة 
بشــل إمجــايل يف االختبــار ابلعــدي، فقــد جــاء متوســط درجــات 
ــا  ــبة )5٧.٧5( تقريبً ــئلة( بنس ــع األس ــة يف )مجي ــة الضابط املجموع
ــبة  ــة بنس ــة اتلجريبي ــات املجموع ــط درج ــاء متوس ــني ج يف ح
ــوبة )١5.5٩(  ــة )ت( املحس ــاءت قيم ــا ج ــا، كم )٨٦.٨٧5( تقريبً
ــد  ــا عن ــة إحصائيً ــة )٢.٣١(، ويه دال ــة )ت( اجلدويل ــن قيم أىلع م

ــة. ــة اتلجريبي ــح املجموع ــتوى ٠.٠5 لصال مس
ومــن خــالل مــا ســبق تتضــح صحــة فــرض ادلراســة اذلي 
جُييــب عــن الســؤال الرابــع ويؤكــد ىلع فعايلــة برنامــج )اكهــوت( 
كأداة تقويميــة رقميــة يف زيــادة دافعيــة املتعلمــني حنــو فهــم الوحدة 
ــارة القــراءة، وهــذه انلتيجــة تتفــق  ــم مه ادلراســية اخلاصــة بتعلي
مــع مــا جــاءت بــه ادلراســات الســابقة، وذلــك مــن ناحيــة إماكنيــة 
ــة  ــو عملي ــة حن ــري العربي ــني بغ ــني انلاطق ــة املتعلم ــادة دافعي زي
ــا ٢01٢،  ــة: )املهن ــن دراس ــه لك م ــا أثبتت ــو م ــم. وه ــم واتلعل اتلعلي
 Pedeو  ،٢01	 واجلــزوري   ،2016  Singer و   ،٢014 وياســني 
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Zarzycka-Pis- و   ،2017  Zarzycka-Piskorzو  ،2017
ــدران ٢0٢0(. ــد ٢019 ، وس ــف 	٢01، والزي korz 2017، ويوس

استخالص انلتائج:
ومن خالل ما سبق يمكن استخالص انلتائج اآلتية:

 ١ .  جــاء متوســطا درجــات املجموعتــني الضابطــة واتلجريبية 
ــدة  ــم الوح ــو فه ــني حن ــة املتعلم ــادة دافعي ــيل لزي ــار القب يف االختب
ادلراســية اخلاصــة بتعليــم مهــارة القــراءة بشــل إمجــايل – متاكفئني 
ــذا  ــا وبه ــة إحصائيً ــري دال ــن ٠.٠5، ويه غ ــل م ــتوى أق ــد مس عن

ــا اتلجربــة مــن درجــة الصفــر. تكــون املجموعتــان قــد بدأت
٢ .  جــاء الفــرق بــني متوســطي درجــات املجموعتــني الضابطة 
واتلجريبيــة يف االختبــار ابلعــدي يف مجيــع األســئلة بشــل إمجــايل – 
لصالــح املجموعــة اتلجريبيــة، حيــث اكنــت قيمــة )ت( املحســوبة 
أىلع مــن قيمــة )ت( اجلدويلــة، ويه دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى 
٠.٠5، ممــا يــدل ىلع فعايلــة برنامــج )اكهــوت( أداة اتلقويــم الرقميــة 
يف زيــادة دافعيــة املتعلمــني حنــو تعليــم مهــارة القــراءة ويف انلهوض 

بالعمليــة اتلعليميــة.
٣ .  لك مــا ســبق يثبــت صحــة فــرض ادلراســة ويؤكــد مــدى 
فعايلــة برنامــج )اكهــوت( أداة اتلقويــم الرقميــة يف حتقيــق أهــداف 

ادلراســة الراهنــة.
اتلصورات املستقبلية:

يف ضــوء نتائــج ادلراســة الراهنــة يمكــن تقديــم اتلصــورات 
املســتقبلية مــن توصيــات ومقرتحــات حبثيــة ىلع انلحــو اآليت:

: توصيات ادلراسة:- 
ً

أول
ــار  ــه االختب ــا أثبت ــة – بم ــة الراهن ــج ادلراس ــن نتائ ــح م يتض
القبــيل – عــدم قــدرة املتعلمــني انلاطقــني بغــري العربيــة ىلع تعليــم 
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ــايلب  ــج واألس ــة الربام ــك إىل طبيع ــع ذل ــراءة، ويرج ــارة الق مه
ــرايع يف  ــي ال ت ــة ال ــة اتلعليمي ــتخدمة يف العملي ــة املس اتلقويمي
ــادة ادلافعيــة دليهــم حنــو عمليــة اتلعليــم  مكوناتهــا االهتمــام بزي

ــاآليت: ــة ب ــويص ادلراس ــم ت ــن ث ــم، وم واتلعل
١ .  ينبــي ىلع املؤسســات اتلعليميــة والرتبويــة املعنيــة بتعليــم 
انلاطقــني بغــري العربيــة داخــل املجتمــع وخارجــه االهتمــام بإتاحــة 
الفــرص واألجــواء أمــام الفــرد املتعلــم – أيًّــا اكن مســتواه – لزيــادة 
ــف  ــار مواق ــك يف إط ــم وذل ــم واتلعل ــة اتلعلي ــو عملي ــه حن دافعيت

تعليميــة طبيعيــة حيــة.
٢ . ينبــي أن يأخــذ يف االعتبــار القائمــون بالعمليــة اتلعليمية 
وختطيطهــا برنامــج )اكهــوت( كنمــوذج ألداة اتلقويــم الرقــيم الــي 
تــم تصميمهــا يف ادلراســة الراهنــة، وأن يعملــوا جاهديــن ىلع تفعيل 

ــك للمتعلم. ذل
 ٣ . ينبــي أن يأخــذ يف االعتبــار القائمــون ىلع العمليــة 
ــف  ــتنبايط وتوظي ــايف االس ــوار االكتش ــرتاتيجية احل ــة اس اتلعليمي
ــك مــن  ــة اتلعليــم ملــا أثبــت ذل ــة يف عملي تقنيــات اتلعلــم الفعال
فعايلــة تطبيــق برنامــج )اكهــوت( ىلع املتعلمــني، حيــُث أصبحــوا 

ــم. ــع معلمه ــني م متفاعل
٤ .  ينبــي أن يــرايع القائمــون ىلع العمليــة اتلعليميــة اتلنوع 
ــة للمتعلمــني  ــة الرقمي يف مصــادر املعلومــات واألســايلب اتلقويمي

باســتخدام تقنيــات اتلكنولوجيــا احلديثــة.
: مقرحات ادلراسة:- 

ً
ثانيا

ــوث  ــات وابلح ــراء ادلراس ــة إج ــة الراهن ــرتح ادلراس    تق
ــة: اآلتي

1 .  بيــان فعايلــة برنامــج )اكهــوت( كأداة تقويميــة يف 
تقويــم بــايق مهــارات اللغــة العربيــة ويف املــواد اتلعليميــة 
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ــم يف  ــة وغريه ــري العربي ــني بغ ــني انلاطق ــرى دلى املتعلم األخ
ــم. ــادة دافعيته ــة لزي ــة املختلف ــل اتلعليمي املراح

 ٢ .  بنــاء اختبــارات موضوعيــة ووحــدات دراســية ُمقننــة 
لقيــاس املــواد اتلعليميــة املختلفــة، ومــدى انعــاكس ذلــك ىلع 

زيــادة ادلافعيــة حنــو تعليــم اللغــة دلى املتعلمــني.
 3 .  بيــان أثــر الطرائــق واالســرتاتيجيات واألســايلب 
ــم  ــني ىلع حتصيله ــة دلى املتعلم ــة الفعال ــية واتلقويمي اتلدريس

ــرى.  ــواد األخ للم
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املراجع
: املراجع العربية:- 

ً
أول

األعــرس، صفــاء. )١٩٩٨(، تعليــم مــن أجــل اتلفكــري، القاهــرة: دار - 
قبــاء للنــرش واتلوزيــع.

ــة -  ــفة الرتبي ــوم وفلس ــخ العل ــا. )١٩٨٩(، تاري ــد رض ــدادي، حمم ابلغ
ــوار، ص ٢٣٠. ــة األن ــيوط: مكتب ــة، أس العملي

ــج -  ــات والربام ــتخدام اتلطبيق ــتوى اس ــل.( ٢٠١٣)مس ــري، نهي اجلاب
احلاســوبية دلى طلبــة اجلامعــة وارتباطــه بدافعيتهــم حنــو اتلعلــم اإللكرتوين، 

جامعــة ابلــرتا.

ــس حنــو -  ــة اتلدري ــاس( ٢٠١٧)اجتاهــات أعضــاء هيئ اجلــزوري، عب
توظيــف أدوات اتلقويــم االلكــرتوين باســتخدام نظــام بــالك بــورد يف العملية 

اتلعليميــة جبامعــة اجلــوف، اململكــة العربيــة الســعودية: جامعــة اجلــوف. 

خــر، أمحــد. (٢٠١٣). الفــرق بــني مصطلــيح » اتلقويــم » و« اتلقييــم - 
http://www. ــن ــر. ٢٠١٨، م ــرتداد ٣ فرباي ــخ االس ــة. تاري ــع األلوك ». موق

/alukah.net/web/khedr/0/50989

ــرية -  ــر: دار املس ــرتوين، م ــم اإللك ــان. (٢٠١٧)، اتلقوي ــل، حن خلي
ــرش. ــع والن للطب

ادلريــج، حممــد. (٢٠٠٣)، الكفايــات يف اتلعليــم، مــن أجــل تأســيس - 
علــيم للمنهــاج املدمــج، منشــورات سلســلة املعرفــة للجميــع. ادلار ابليضاء: 

مطبعــة انلجــاح اجلديــدة.

ــرشوق -  ــان: دار ال ــم، عم ــات اتلعل ــاد. )٢٠٠٣(، نظري ــول، عم الزغ
ــع. ــرش واتلوزي للن

ــا -  ــوم والقضاي ــرتوين: املفه ــم اإللك ــن. )٢٠٠5(. اتلعل ــون، حس زيت
واتلطبيــق واتلقييــم. ادلار الصوتليــة.

الزيــد، حنــان أمحــد. )٢٠١٩(، أثــر برامــج اتلقويــم اإللكــرتوين - 
ــة طابلــات جامعــة  ــادة دافعي )برنامــج اكهــوت Kahoot كنمــوذج( ىلع زي
https://www.iasj.net/iasj?func=- ــم ــو اتلعل ــورة حن ــرية ن .األم

fulltext&aId=162554
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ســدران، وجــدان هــادي. )٢٠٢٠(، دافعيــة اتلعلــم ورقمنــة اتلدريــس - 
.educ-new.www//:https جديــد.  تعليــم  اتلعليــيم،  الوســط  يف 

/com

ــة -  ــة العربي ــم اللغ ــع يف تعلي ــد. )١٩٨٦(، املرج ــدي أمح ــة، رش ُطعيم
ــس/ القســم  للناطقــني بلغــات أخــرى، اجلــزء األول املناهــج وطــرق اتلدري

ــرى، ص 5١٨. ــع أم الق ــاين، مطاب اثل

اعشــور، أمحــد. (١٩٨٣). إدارة القــوى العاملــة. بــريوت: دار انلهضــة - 
العربيــة للطباعــة والنــرش.

العــاين، رساب. )٢٠٢٠(، القــراءة والكتابــة واالســتماع والــكالم: - 
.educ-new.www//:https .مهــارات لــم نعــد نُدرّســها، تعليــم جديــد

/com

العبــايس، حممــد. وإســماعيل، حســن. (٢٠١١(، فاعليــة برنامــج - 
ــاج بعــض أدوات  ــم وانت ــة مهــارات تصمي ــم ىلع الويــب تلنمي إلكــرتوين قائ
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اللغة العربي�ة يف الوسط اإلداري
جتربه املركز التربوي اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد أنموذًجا

د. علي محمد قمر)1)
عضو هيئ�ة التدريس بكلية العلوم التربوية جبامعة أجنمين�ا

ومدير املركز التربوي اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد

 

املقدمة
عرفــت اللغــة العربيــة إفريقيــا قبــل دخــول اإلســالم 
ــد مــن  ــش مــع العدي ــة مــن اتلعاي ــت العربي ــد تمكن ــة، وق املنطق
ــارها  ــن انتش ــر، لك ــت املبك ــك الوق ــذ ذل ــة من ــات اإلفريقي اللغ
لــم يتعــزز بصــورة كبــرية إال بعــد دخــول اإلســالم املنطقــة؛ حيــث 
أصبحــت العربيــة يه لغــة الكتابــة واتلعليــم واتلأيلف دلى شــعوب 
املنطقــة، بــل إنَّ وضعهــا يف حبــرية تشــاد تعــزز أكــرث حــى غــدت 

ــك الشــعوب.  ــاء تل ــني أبن ــب ب ــة اتلواصــل واتلخاط لغ
وتعتــرب اللغــة العربيــة لغــة إفريقيــة أصيلــة، بعكــس اللغات 
األوربيــة األخــرى ادلخيلــة يف إفريقيــا، فــي اللغــة الرســمية 
ولغــة اتلواصــل بــني مجيــع ادلول العربيــة الــي تنتــيم إىل القــارة 
اإلفريقيــة، ويه أيضــا لغــة جمموعــة كبــرية مــن القبائــل العربيــة 
ــات  ــا اللغ ــراء، وإذا أعددن ــويب الصح ــا جن ــتعربة يف إفريقي واملس
ــل  ــا وعوام ــني به ــدد املتلكم ــث ع ــن حي ــا م ــربى يف إفريقي الك
انتشــارها؛ جنــد أن العربيــة تنــال املرتبــة األويل مــن جممــوع 

ــا.  ــربى يف إفريقي ــات الك اللغ
وإذا حاونلــا اتلعــرف ىلع مســريتها اتلعليميــة فالواقــع يؤكــد 

)١( باحث مهتم يف اللغة العربية، وهل العديد من األعمال واملشاراكت يف مؤسسات تربوية 
عديدة، عضو هيئة اتلدريس بكلية العلوم الرتبوية جبامعة أجنمينا، ومدير املركز الرتبوي 

اإلقلييم لإليسيسكو يف تشاد.
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بــأن هلــا ماكنــة عظيمــة يف نفــوس األفارقــة مــن املســلمني، حيــث 
ينشــدون تعلمهــا مــن أجــل معرفــة ادليــن اإلســاليم وفقــه 
ــذا  ــب ه ــرت جبان ــدد، وظه ــم متج ــايس قدي ــدف أس ــدة كه العقي
اهلــدف أهــداف أخــرى، ينشــدونها مــن تعليمهــم للغــة العربيــة، 
وهــو مــا يســى حديثــا بتعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض خاصــة. 
ــة يف  ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــه م ــام لك ــذا االهتم ــر ه ويظه
ــي  ــية ال ــل ادلراس ــالب يف املراح ــي للط ــيم املنه ــا اتلعلي إطاره
ــة.  ــة اجلامعي ــى املرحل ــة، وح ــة االبتدائي ــن املرحل ــا م ــرون به يم
لكــن أن يكــون هلــا برنامــج تعليــيم ملــن هــم يف  اإلدارة  
والقيــادة حــى يتمكنــوا مــن تعلمهــا وإتقانهــا؛ ليســتخدموها لكغــة 
ثانيــة يف اإلدارة، فمثــل هــذا الربنامــج قليــل مــن كثــري، وإن اكنــت 
هنــاك جتربــة تســتجيب هلــذا املطلــب  فــي  جتربــة املركــز الرتبوية 
اإلقليــيم لإليسيســكو يف تشــاد الــي  أعــدت مــا يزيــد عــن ٢٠٠٠ 
أطــرا يف اإلدارة التشــادية تعلمــوا العربيــة وأتقنوهــا قــراءة وكتابــة 
ــا   ــة  العلي ــب اإلداري ــويل املناص ــن ت ــن م ــم تمك ــا، بعضه وحديث
ــن  ــن م ــر تمك ــض اآلخ ــة، وابلع ــه  للعربي ــل تعلم ــاد بفض يف تش
ــة  يف   ــة  باللغــة العربي ــوق اجلامعي ــة وف ــة دراســاته اجلامعي مواصل
ــة   ــا العاملي ــة إفريقي ــاد، و يف جامع ــل يف تش ــك فيص ــة املل جامع

بالســودان وغريهمــا.
ومــن أجــل اتلعريــف بهــذه اتلجربــة والعمــل ىلع تعميمهــا يف 
بقيــة ادلول غــري انلاطقــة بالعربيــة اختــار ابلاحــث هــذا املوضــوع 

والكتابــة فيــه. 
مشلكة ابلحث 

ــادت  ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــق اثلنائي ــع أن تطبي ــا الواق ــد نل  يؤك
ــب  ــر يف  اجلان ــوي؛ احن ــا الرتب ــادية يف نظامه ــة التش ــه احلكوم ب
ــة  ــذ والطلب ــات للتالمي ــدارس واجلامع ــيم يف امل ــيم الرس اتلعلي
والطابلــات، يف حــني أن اإلداريــني يف حاجــة أيضــا إىل تعليــم 
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ــل  ــن أج ــية، م ــة أو الفرنس ــة العربي ــت  اللغ ــواء اكن ــة، س اثلنائي
ــات  ــالت اإلدارات، واملاكتب ــتخدامهما يف املراس ــن اس ــن م اتلمك
الرســمية،  وكتابــة اتلقاريــر، واملعامــالت، وغريهــا، مــن هنــا 
تــيء مســاهمتنا مــن أجــل التســليط الضــوء ىلع هــذه اتلجربــة، 
ــدى  ــاس م ــة، وقي ــادات اإلداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ويه تعلي

ــالد .  ــة بابل ــة اللغوي ــة اثلنائي ــاهمتها يف خدم مس
وتنحر مشلكة ابلحث يف هذا السؤال الرئيي اتلايل: 

ــة  ــم اللغــة العربي ــاك برنامــج خمصــص تلعلي هــل يوجــد هن
ــة؟ ــادات اإلداري للقي

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اتلايلة: 
مــا أهــداف برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات . 1

اإلداريــة؟ 
ــة 2.  ــة العربي ــم اللغ ــص تلعلي ــج ادلرايس املخص ــا الربنام  م

ــة؟  ــادات اإلداري للقي
ما يه طرائق اتلدريس املستخدمة يف تنفيذ الربنامج؟. ١
ما يه الوسائل اتلعليمية املستخدمة يف تنفيذ الربنامج؟ . ٢
ما يه أسايلب اتلقويم املستخدمة يف تنفيذ الربنامج؟        . ٣

أهداف ابلحث 
 تســليط الضــوء ىلع واقــع جتربــة تعليــم اللغــة العربيــة 1. 

تشــاد. يف  اإلداريــة  للقيــادات 
   اتلعــرف ىلع املشــكالت الــي تواجــه برنامــج تعليــم اللغــة 2. 

ــة يف تشــاد. ــادات اإلداري ــة للقي العربي
ــج 3.  ــه نتائ ــا تســفر عن ــول املناســبة مــن خــالل م ــم احلل   تقدي

ــة . ادلراس
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هيلك ابلحث 
الفصل األول: أساسيات ابلحث. 	 
الفصل اثلاين: اإلطار انلظري. 	 
اإلقليــيم 	  الرتبــوي  املركــز  وتطــور  نشــأة  األول:  املبحــث 

تشــاد.  يف  لإلسيســكو 
ــادات 	  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــاين: برنام ــث اثل املبح

اإلداريــة.    
الفصل اثلالث: ادلراسة امليدانية وحتليل انلتائج. 	 
الفصل الرابع: اخلاتمة. 	 
نتائج ابلحث. 	 
اتلوصيات. 	 
مقرتحات ابلحث دلراسات مستقبلية. 	 
ثبت املصادر واملراجع. 	 

املبحــث األول: نشــأة وتطــور املركــز الربــوي اإلقلييم لإليسيســكو 
تشاد. يف 

إيمانــا بــادلور اذلي يقــوم بــه اتلعليــم العــريب واإلســاليم يف اتلنمية 
واتلطــور يف إفريقيــا فقــد قامــت منظمــة العالــم اإلســاليم للرتبيــة 
ــا يف  ــوي هل ــز ترب ــاء مرك ــكو( بإنش ــة )اإليسيس ــوم واثلقاف والعل

ــاد اعم ١٩٩٦ م.   تش
ــوي بتشــاد هــو األول مــن نوعــه يف  ــز إيسيســكو الرتب ويعــد مرك
إطــار مــرشوع مراكــز إيسيســكو الرتبويــة، ويــأيت إنشــائه تتوجيــا 
للتعــاون القائــم بــني املنظمــة ومجهوريــة تشــاد، وحتقيقــا لألهــداف 
ــة  ــذا لسياس ــة، وتنفي ــة العربي ــم اللغ ــاعية إىل دع ــرتكة الس املش
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ــة.  ــة اللغوي ــق اثلنائي ــة إىل تطبي ــة التشــادية الرامي ادلول
وقــد تــم تأسيســه بتاريــخ ١١/١٦/ ١٩٩٦م إثــر اتفاقيــة تعــاون 
ــام  ــز نظ ــكو، وللمرك ــادية واإليسيس ــة التش ــني احلكوم ــت ب أبرم
ــة يف  ــة الوطني ــة ووزارة الرتبي ــني املنظم ــاور ب ــع بالتش ــايس وض أس

ــي.     ــيم تق ــس عل ــس إدارة وجمل ــا أن هل جمل ــاد، كم تش
وتنحر أهداف املركز يف: 

ــا 1	  ــادت به ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــق اثلنائي ــاهمة يف تطبي  املس
احلكومــة التشــادية يف نظامهــا الرتبــوي وذلــك مــن خــالل 

ــة.  ــة العربي ــم اللغ دع
تأهيــل معلــيم املــدارس العربيــة واثلنائيــة واالرتقــاء  	2

بكفاءاتهــم الفنيــة واملهنيــة. 
املســاعدة يف إعــداد مناهــج اتلعليــم وابلحــوث وادلراســات  	3

اتلعليميــة  الوســائل  وتصميــم  باتلدريــب  الصلــة  ذات 
ــا.   وإنتاجه

انلهوض باملدارس القرآنية والعربية واإلسالمية. 	-
تدريس اللغة العربية لغري انلاطقني بها.  	-
تشــجيع األنشــطة الرتبويــة والعلميــة واثلقافيــة واإلعالميــة  	-

 . وراعيتها
ــطته اعم ١٩٩٨  ــز أنش ــارش املرك ــد ب ــداف فق ــذه األه ــوغ ه وبلل

ــة يه:  ــاور رئيس ــة حم ــق ثالث ــه وف ــة عمل ــدد خط وح
برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية. 	1
برنامج تدريب املعلمني.  	2
برنامــج رفــع مســتوى املعلمــني مــن محلــة الشــهادة  	3

اإلعداديــة.  
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برنامــج عقــد ادلورات اتلدريبيــة لفائــدة املعلمــني وقيادات  	-
ــم العريب.   اتلعلي

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــول برنام ــا ح ــينحر حديثن  وس
ــة.  ــادات اإلداري للقي

برنامج تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية
مــن املهــام األساســية الــي يويلهــا املركــز العنايــة واالهتمــام، 
هــو برنامــج  تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات اإلداريــة يف ادلولــة، 
ــا  ــص عليه ــي ن ــة ال ــة اللغوي ــة اثلنائي ــع سياس ــيا م ــك تمش وذل
ادلســتور التشــادي،  ويــأيت هــذا الربنامــج كمســاهمة مــن املركــز يف 
تطبيــق اثلنائيــة اللغويــة يف إطارهــا اإلداري، ويعتــرب هــذا الربنامــج 
مــن ضمــن الربامــج الــي انفــرد بهــا املركــز دون بقيــة املؤسســات  
األخــرى العاملــة يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة يف تشــاد، حيــث 
إن لك املؤسســات العاملــة اهتمــت يف تطبيقهــا للثنائيــة مــن خــالل 
اتلعليــم انلظــايم، أمــا جتربــة املركــز فعاجلــت تطبيــق  اثلنائيــة يف 

اإلدارة. 
ويهــدف هــذا الربنامــج إىل تمكــني القيــادات اإلداريــة مــن 
تعليــم وإجــادة اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة وحديثــا، ومســاعدتهم 
ــر  ــة الرســائل واتلقاري ــدرة ىلع كتاب ــا، والق ــا إداري ــل به ىلع اتلعام
اإلداريــة باللغــة العربيــة، كمــا يهــدف الربنامــج أيضــا إىل تمكــني 
ادلارســني مــن اتلعــرف ىلع اللكمــات، واملصطلحــات اخلاصــة 
بمهنــة لك منهــم، مــا يطلــق عليــة  حايلــا بمصطلــح تعليــم  اللغــة 
ــة  ألغــراض خاصــة، وينتــيم املتقدمــون إىل الربنامــج مــن  العربي
ــة  ــة إىل رئاس ــة اجلمهوري ــن رئاس ــة م ــات ادلول ــف مؤسس خمتل
ــة  ــة، والرتبي ــة العام ــن الصح ــة م ــوزارات املختلف ــوزراء، وال ال

ــا.   ــاع وغريه ــة وادلف ــة وادلاخلي ــة واخلارجي الوطني
ــم  ــج تعلي ــز بمنه ــتعان املرك ــرشوع أن اس ــة امل ــت بداي واكن
ــة  ــع جلامع ــة اتلاب ــد اللغ ــا بمعه ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي اللغ



284

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

أفريقيــا العامليــة باخلرطــوم، ألنــه ال يوجــد حينهــا يف تشــاد برنامــج 
تلعليــم اللغــة العربيــة للراشــدين، ويتكــون الربنامــج مــن كتابــني 
وبــه ثالثــة مســتويات ويتيــح هــذا الربنامــج لــدلارس بعــد إكمــال 
ــن  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــوم تعل ــول ىلع دبل ــة احلص ــرر فرص املق

ــة.  ــا العاملي ــة أفريقي جامع
وىلع ضــوء املــؤرشات واملالحظــات الــي أســفرت عنهــا 
ــم  ــه يف تعلي ــاص ب ــرر خ ــف مق ــز إىل تأيل ــى املرك ــة، س اتلجرب
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وســى بكتــاب اللغــة العربيــة 
ــني  ــرباء الرتبوي ــن اخل ــة م ــداد جلن ــن إع ــة م ــادات اإلداري للقي

ــم: ــز وه باملرك
ــة  	1 ــل يلع حممــد عاكشــة أســتاذ اللغــة العربي األســتاذ جربي

ــة. ــادات اإلداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ بربنامــج تعلي
األســتاذ حممــد آدم مقــدم أســتاذ اللغــة العربيــة بالربنامــج  	2

واخلبــري الرتبــوي املحــيل باملركــز، ويقــوم بعمليــة اإلرشاف 
ــاريج  ــري اخل ــة هل اخلب ــة اللغوي ــل واملراجع ــي ىلع العم الف
باملركــز األســتاذ يوســف حممــد فتح الرمحــن، اخلبــري اخلاريج 
املوفــد مــن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف إفريقيا 
ــو  ــل ه ــذا العم ــن وراء ه ــدف م ــز، واكن اهل ــدة املرك لفائ
إجيــاد منهــج تعليــيم بديــل، يتــالءم مــع الواقــع االجتمــايع 
ــو  ــع، وه ــرر املتب ــن املق ــدال ع ــاد ب ــة تش ــايف جلمهوري واثلق
ــة، وأول مــا قامــت  ــا العاملي ــاب القــراءة جلامعــة أفريقي كت
ــائعة  ــة الش ــة العربي ــردات اللغ ــر مف ــو ح ــة ه ــه اللجن ب
ــالق  ــة االنط ــون بلن ــادي تلك ــط التش ــتخدام يف الوس االس
إىل حتديــد املوضــواعت، ومــن ثــم حتديــد انلصــوص اخلاصــة 

بــكل موضــوع مــن موضــواعت الكتــاب. 
وحيتــوي الكتــاب ىلع ١٦٠ ســاعة، تنفــذ يف ٤٠ أســبواع بمعــدل 
ــدات  ــت وح ــاب ىلع س ــمل الكت ــا ش ــبوع، كم ــااعت يف األس ٤ س
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دراســية، ويف لك وحــدة بهــا مــاال يقــل عــن ١5 درســا، رويع فيهــم 
ــدد  ــه ع ــة لك درس يتخلل ــم، ويف نهاي ــب واتلنظي ــدرج والرتتي اتل
مــن اتلدريبــات انلمطية،كأســئلة قيــاس الفهــم واتلذكــر والرتكيــب 

واتلحليــل واتلقييــم... إلــخ.
ــي  ــويم ال ــل ايل ــة اتلعام ــتخدام لغ ــاب ىلع اس ــز الكت ورك
حيتاجهــا اإلنســان مــن أجــل اتلواصــل مــع األخــر، وبمــا يتوافــق 
ــم، ويف  ــارف، ويف املطع ــواعت اتلع ــل موض ــادية، مث ــة التش وابليئ
الســوق، ويف املطــار، ويف اجلامعــة، وغريهــا مــن موضــواعت، كمــا أن 
عــرض ادلروس يتــم وفــق أســلوب احلــوار، خصوصــا يف الوحــدات 
ــا  ــم فيه ــد ت ــة فق ــدات املتقدم ــا يف الوح ــج، أم ــن الربنام األول م
تقديــم انلصــوص املتاكملــة، وحــرص الكتــاب كثــريا ىلع اســتخدام 
األســماء التشــادية لألشــخاص أو املــدن، مراعــني يف ذلــك ابلعــد 

ــادي.  ــعب التش ــي للش ــريق وادلي ــرايف والع اجلغ
ــة فقــد حــرص املركــز ىلع أن يكــون  ــة  اثلقاف ــا انلاحي وأم
الكتــاب جلميــع التشــاديني بمختلــف دياناتهــم؛ ذللــك تــم االبتعاد 
عــن ادلروس واملصطلحــات ادلينيــة، وتبــي فلســفة تعليــم اللغــة 
العربيــة جمــردة عــن ادليــن، ولعــل هــذه اخلطــوة ســاعدت يف جلب 
ثقــة الكثــري مــن غــري املســلمني لربنامــج تعليــم اللغــة العربيــة يف 
املركــز، بــل دفــع ذلــك  ببعــض املؤسســات املســيحية اتلقــرب إىل 
املركــز، وإبــرام اتفــاق تعــاون معــه تــم بموجبــه إرســال ادلارســني 
ــاد  ــز، وإيف ــة يف املرك ــة ادلراس ــية؛ ملواصل ــات  الكنس ــن املؤسس م
بعــض املعلمــني يف املركــز تلدريــس اللغــة العربيــة يف بعــض 
ــة  ــرام اتفاقي ــك إب ــا، وكذل ــة أجنمين ــة يف مدين ــدارس الاكثويلكي امل
تعــاون مــع  مؤسســة )ســيل( اجلمعيــة العامليــة للغــات الــي تتخــذ 

مــن ياونــدي اعصمــة الاكمــريون مقــرا هلــا. 
ــدة يف لك درس  ــة جدي ــم ١5 لكم ــاب ىلع تقدي ــرص الكت وح
مــن ادلروس، واللكمــة اجلديــدة قــد تــرد يف ثنايــا انلــص، كمــا أنهــا 
ــل  ــن أج ــتخدامها م ــم إاعدة اس ــات ويت ــا اتلدريب ــرد يف ثناي ــد ت ق
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ترســيخها يف ذهــن ادلارس يف مواقــع خمتلفــة مــن الكتــاب املقــرر. 
ــم  ــة يف تعلي ــة اللكي ــتخدم الطريق ــاب اس ــري إىل أن الكت ونش
ــا  ــه يف إفريقي ــود ب ــني أن املعه ــة، يف ح ــادات اإلداري ــة للقي العربي
ــة  ــة تســتخدم الطريق ــم العربي ــة يف تعلي ــب املؤلف أن أغلــب الكت
اجلزئيــة، أو اهلجائيــة، أو الصوتيــة، ونــادرا مــا يتــم ابلــدء بتعليــم 
اللكيــة، والطريقــة اللكيــة حتتــاج إىل معلــم مؤهــل تربويــا، يلتمكن 

مــن اســتخدامها االســتخدام الصحيــح واألمثــل. 
وبعــد فــراغ اللجنــة امللكفــة مــن إعــداد الكتــاب ومراجعتــه 
ــة  ــع احتفايل ــا م ــه تزامن ــكو يف طباعت ــت اإليسيس ــا، رشع لغوي
أجنمينــا اعصمــة للثقافــة اإلســالمية لعــام ٢٠٠٨ بعــدد ٢٠٠ نســخة، 
ــومات  ــور والرس ــن الص ــا م ــاب اكن خايل ــن أن الكت ــم م وبالرغ
واإلخــراج الفــي اجليــد إال أن اإلقبــال عليــه اكن كبــريا، ويتناســب 
مــع مســتويات ادلارســني، وتطلعاتهــم وهــذه النســخ أكــدت أهميــة 
الكتــاب ومناســبته يف تعليــم العربيــة للقيــادات اإلداريــة يف تشــاد. 
ــة  ــة بمراجع ــرة اثلاني ــكو للم ــت اإليسيس ويف اعم ٢٠١٢ قام
ــة  ــومات املتعلق ــور والرس ــت هل الص ــا، وأدخل ــا وفني ــاب لغوي الكت
ــه  ــادية، وعلي ــة التش ــة املحلي ــن ابليئ ــدة، م ــكل درس ىلع ح ب
أصبــح الكتــاب يف جزأيــن بــدال مــن جــزء واحــد كمــا هــو احلــال 
يف الطبعــة األوىل، وتمكــن املركــز مــن طباعــة الكتــاب بأعــداد 
كبــرية، ىلع الرغــم مــن أنــه لــم يتمكن مــن إعــداد ديلــل للكتاب، 
ــة،  ــة وجماني ــة وطوعي ــة فردي ــج بطريق ــم إىل الربنام ــم اتلقدي ويت
ــم تفحــص  ــول أعــدت هلــذا الغــرض، ث عــرب مــلء اســتمارة القب
ــم  ــص يت ــص واتلمحي ــوء الفح ــول، وىلع ض ــة القب ــرف جلن ــن ط م
ــد مســتواه ادلرايس )مبتــدئ متوســط  اســتيعاب ادلارس مــع حتدي
ــربة  ــن ذوي اخل ــج م ــني بالربنام ــار املدرس ــم اختي ــدم(، ويت أو متق
ــة لغــري  ــم اللغــة العربي الطويلــة، والكفــاءة العايلــة يف جمــال تعلي
انلاطقــني بهــا، ومــن خريــي معهــد اخلرطــوم ادلويل للغــة العربيــة 

ــودان.   بالس
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ــى  ــذ اعم ٢٠٠٠ ح ــة من ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــق بربنام اتلح
اعم ٢٠١٩م ٣555 مــن القيــادات اإلداريــة انلاطقــة باللغــة الفرنســية 
ــال  ــن إكم ــم   ٢410 م ــن منه ــة، تمك ــة املختلف ــوزارات ادلول ب
ــو  ــا ه ــة كم ــة العربي ــم اللغ ــوم تعل ــول ىلع دبل ــج، واحلص الربنام

ــايل:   ــدول اتل ــح يف اجل موض

العدد الوزارة الرقم
-- ٠١  رئاسة اجلمهورية 
-- رئاسة الوزراء  ٠٢

711 وزارة اتلعليم العايل وابلحث العليم  ٠٣
111- ٠٤ وزارة الرتبية الوطنية 

-0 ٠5 وزارة ادلفاع الوطي 
-- ٠٦ وزارة ادلاخلية 
-0 وزارة الشؤون اخلارجية  ٠٧
77 وزارة اإلعالم  ٠٨
7- وزارة الرثوة احليوانية  ٠٩
-- وزارة اتلجارة والصناعة  ١٠
-- ١١ وزارة اتلخطيط واالقتصاد 

2410   املجموع 
ــه يف  ــن نوع ــة األول م ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــد برنام ويع
ــررات  ــدروس، واملق ــج امل ــر املنه ــث توف ــن حي ــاد، م ــة تش مجهوري
ــة  ــم اللغ ــال تعلي ــني يف جم ــرباء املتخصص ــة، واخل ــية املجرب ادلراس
ــمعة  ــز س ــب املرك ــك اكتس ــا، وبذل ــني به ــري انلاطق ــة لغ العربي

ــك.  ــارة إىل ذل ــت اإلش ــا تم ــة كم طيب
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ــر  ــاهمته يف تطوي ــج مس ــذا الربنام ــات ه ــم خمرج ــل أه ولع
ــادات  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــالل تعلي ــن خ ــة م ــة اللغوي اثلنائي
ــالد؛   ــا يف ابل ــة  العلي ــب اإلداري ــم املناص ــوىل بعضه ــة،  وت اإلداري
بســبب تمكنهــم مــن اللغتــني الرســميتني بابلــالد  الفرنســية 
باللغــة  نــت بعضهــم ىلع مواصلــة ادلراســية  والعربيــة، ومكَّ
العربيــة يف اجلامعــات التشــادية واألجنبيــة، وثلقــة بعــض املمولــني 
ــا أن املــرف العــريب للتنميــة االقتصاديــة يف  بالربنامــج فقــد رأين
ــة  ــم اللغ ــرب تلعلي ــدث خمت ــرشاء أح ــل اعم ٢٠٠٠م  ب ــا تكف إفريقي
العربيــة لصالــح املركــز، حيتــوي ىلع ٢5 جهــاز حاســوب إضافــة إىل 
كفالــة راتــب اخلبــري الرتبــوي األجنــيب ملــدة اعمــني بمبلــغ قــدره 

ــي.  ــف دوالر أمريك ١٩٠ أل
ــة  ــم اللغ ــا تلعلي ــريب برناجم ــرف الع ــول امل ويف اعم ٢٠١١ م
العربيــة يف املركــز بمبلــغ مــايل قــدره، تــم مــن خــالهل رشاء معمــل 
ــرا  ــدد ١٢٨٠ أط ــم ع ــة وتعلي ــة العربي ــم اللغ ــث تلعلي ــاٍن حدي ث
ــادية، يه:  ــدن التش ــن امل ــدد م ــة يف ع ــة العربي ــا اللغ فرانكفوني
ــم ٦٤٠  ــم تعلي ــني، يف األوىل يت ــور يف دفعت ــدو بنق ــار من ــا س أجنمين

ــة.  ــة اثلاني ــبة لدلفع ــدد بالنس ــس الع ــك نف ــرا وكذل أط
ــدة  ــة لفائ ــت دورات تدريبي ــريب س ــرف الع ــول امل ــا م كم
١٨٠ معلــٍم مــن معلــيم اللغــة العربيــة يف مناطــق تدخــل املــرشوع، 
ــا  ــة إفريقي ــت جامع ــور اعم ٢٠١٧ م، وتكفل ــار وبنق ــدو س ويه من
العامليــة مشــكورة اعم ٢٠٠٢ م بعقــد دورة تدريبيــة متقدمــة يف اللغــة 
العربيــة ملــدة ثالثــة أشــهر لفائــدة عــرشة مــن القيــادات اإلداريــة 

مــن كبــار املوظفــني يف ادلولــة.  
ــة  ــاط املقارن ــن نق ــددا م ــطر ع ــث أن يس ــتطيع ابلاح ويس
ــب  ــة، والكت ــادات اإلداري ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــاب تعلي ــني كت ب
األخــرى املتعلقــة بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف االيت: 

أول: أن كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا الصادرة 	 
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ــة أو  ــاب أتعلــم العربي مــن املؤسســات، مثــل: اإليسيســكو كت
ــري  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــايس يف تعلي ــاب األس ــو الكت اإللكس
انلاطقــني بهــا، وكتــب اجلامعــات، مثــل: جامعــة إفريقيــا 
ــب  ــا   ختاط ــا وجدناه ــعودية وغريه ــات الس ــة واجلامع العاملي
ــن  ــة م ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــع الراغب ــات املجتم ــع فئ مجي
ــة  ــتهدف فئ ــو يس ــز فه ــاب املرك ــا كت ــا، أم ــني به ــري انلاطق غ

ــط.  ــاد فق ــة يف تش ــة الفرانكفوني ــادات اإلداري القي
ــة 	  ــم اللغ ــب تلعلي ــف كت ــادة تلأيل ــاوالت ج ــاك حم ــا: هن ثاني

ــة  ــدارس العربي ــراء يف امل ــويب الصح ــا جن ــة يف إفريقي العربي
ــريون  ــو والاكم ــا فاس ــنغال وبوركين ــن الس ــالمية يف لك م واإلس
ونيجرييــا وغريهــا، لكنهــا اســتهدفت مــن هــذا اتلأيلــف 
تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة بتلكــم املــدارس األهليــة، ولــم 
ــا هــو  ــة كم ــادات اإلداري ــة رشحيــة القي ــا خماطب يكــن هدفه

ــز.  ــاب املرك ــأن كت ش
ثاثلــا: خيتلــف كتــاب اللغــة العربيــة للقيــادات اإلداريــة عــن 	 

ــة  ــة العربي ــف مؤسس ــن تأيل ــك – م ــني يدي ــة ب ــاب العربي كت
ــم  ــتخدم يف تعلي ــعودية – املس ــة الس ــة العربي ــع باململك للجمي
ــاب،  ــايف للكت ــد اثلق ــا يف ابلع ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي اللغ
حيــث إن هــذا األخــري يســتخدم اآليــات القرآنيــة واألحاديــث 
ــة، يف  ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــوص ديني ــوق نص ــة ويس انلبوي
حــني أن كتــاب اللغــة العربيــة للقيــادات العربيــة يعلــم 

ــن.  ــن ادلي ــة جمــردة م العربي
ــاب 	  ــات يف كت ــدن واملصطلح ــخاص امل ــماء األش ــا: أن أس رابع

اللغــة العربيــة للقيــادات اإلداريــة نابعــة مــن ابليئــة التشــادية 
بعكــس بعــض كتــب اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، جتــد 
فيهــا أســماء األشــخاص واألشــياء قــد ال تقتــر بدولــة واحــدة 

أو قــارة واحــدة. 
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ادلراسة امليدانية: 
وضــع الســتبانة: االســتبانة يه عبــارة عــن أســئلة مكتوبــة 
يــراد بهــا إجابــة مكتوبــة حــول موضــوع مــن املوضــواعت ابلحثية، 
وذلــك مــن أجــل مجــع املعلومــات املتعلقــة بأوضــاع تدريــس مــادة 

الرتبيــة اإلســالمية يف املــدارس العربيــة يف مجهوريــة تشــاد. 
واالســتبانة الــي أعدهــا ابلاحــث وجههــا فقــط إىل معلــيم 
الرتبيــة اإلســالمية باعتبارهــم أهــم عنــر يف تدريــس هــده 
املــادة، وقــد تضمنــت عــرشة أســئلة شــملت العديــد مــن املحــاور 
ــوي،  ــداف، املحت ــادة )األه ــذه امل ــس ه ــل تدري ــن أج ــة م املطلوب

ــم(. ــايلب اتلقوي ــة، أس ــطة املمارس ــة، األنش الطريق
املجتمع األصي لدراسة:

ــدارس  ــوع امل ــن جمم ــة م ــيل لدلراس ــع األص ــون املجتم يتك
ــغ عددهــا  ــة ابلال ــا العاصم ــة أجنمين ــة واإلســالمية يف مدين العربي
ــة  ــادة الرتبي ــا مل ــا ٧5 مدرس ــالمية وبه ــة إس ــة عربي ب ٢٠ مدرس

ــالمية. اإلس
العينية وكيفية اختيارها:

ــة  ــا للرتبي ــوع ٧5 معلم ــن جمم ــا م ــث ٢٠ معلم ــار ابلاح اخت
ــث يف  ــة وراىع ابلاح ــيل لدلراس ــع األص ــل املجتم ــالمية، تمث اإلس
االختيــار عمليــة اتلنــوع، حــى ينطبــق ىلع العينــة رشوط االنتقــاء 

ــة. املطلوب
ومــن جانــب آخــر نشــري إىل أن علميــه اختيــار العينــة اكنــت 

ــيطة.  ــوائية البس بالطريقة العش
عرض نتائج ادلراسة

ل  املجموع  ــد  إىل ح
مــا

نعم العبارة الرقم
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100%  00 0-% --% ساعدين الربنامج 
يف معرفة أصوات 

اللغة العربية 
ونطقها نطقا 

صحيحا   

٠١

 100% 2-%  10% 7-%  يعالج الكتاب 
مجيع األصوات 

الصعب تعلمها يف 
اللغة العربية 

٠٢

100% 00 1-% --%   تعلمت أصوات 
اللغة العربية يف 
الكتاب بصورة 

متدرجة 

٠٣

100% 0-% 00 -1%  تعرفت يف الكتاب 
ىلع املد واحلركة 
واتلفريق بينهما 

٠٤

100% -3% 0-% 03%    يعالج   الكتاب 
األصوات العربية 
الي أجد صعوبة 

بالغة يف نطقها

٠5

100% 00 13% -7% يتم اتلدريب ىلع 
املفردات اجلديدة 

وتنبني معناها 
بصورة جيدة 

٠٦

100% 20% 03% 77% ال تتم اإلشارة إىل 
اآليات القرآنية 

واألحاديث انلبوية 
يف دروس كتاب 

اللغة العربية 
للقيادات اإلدارية 

يف تشاد

٠٧
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100% 70% 03% 27%  يتم تعزيز 
املفردات السابقة 

بدرجة اكفية 

٠٨

100% 10% 10% -0%   ساعدتي 
انلصوص احلوارية 
يف  الكتاب املقرر 

ىلع إتقان    اتلعبري 
يف  وقت قصري 

٠٩

 100% %-  -% -1%  انلصوص 
املستخدمة يف 

الكتاب متنوعة 
وسهلة ومشوقة   

١٠

 100% 00 -% --% يستخدم الكتاب 
تعليم العربية من 

خالل اللكمات 
واجلمل وليس من 

خالل احلروف

11

 100% 00 %2- %7-   ابلدء بتعليم 
اللكمات واجلمل 

صعب ومعقد 

12

 100% 00 %7- %-  يستخدم املعلمون 
يف رشح ادلرس 

العامية التشادية 
وترمجة  اللكمات 

العربية إىل 
اللكمات الفرنسية   

13

 100% 00 %10 %-0   يشارك ادلارسون 
أثناء ادلرس 

بصورة كبرية 

1-
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 100% 00 %30 %70 يستخدم املعلم 
أحيانا اتلمثيل 

والرسم يف رشح 
ادلرس  

1-

 100% 00 %12 %-- جيعل العمل 
اجلمايع املعلومة 

راسخة يف عقل 
ادلارس وال ينساها 

برسعة   

1-

 100% 00 %2- %72 يساعدنا معمل 
اللغة يف نطق 

األصوات العربية 
نطقا صحيحا  

17

 100% 00 %11 %--   جند نهاية لك 
درس يف الكتاب 

املقرر تمارين 
تقويمية 

١٨

 100% 00 %21 %7-  أسئلة الكتاب 
كثرية ومتنوعة 

١٩

 100% 00 %10 % -0  يطلب املعلم من 
ادلارسني إجابة 

بعض األسئلة يف 
املنازل 

٢٠

 100% 00 %-- %-2  جيد ادلارسون 
صعوبة يف فهم 

املقرر

٢١

 100% 00 %-- %-2 جيد ادلارسون 
صعوبة يف الكتابة 

العربية

٢٢
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 100% 00 %-7 %-3   جيد ادلارسون 
صعوبة يف القراءة 

وفك الرموز

٢٣

 100% 00 %-- %-2 جيد اتلالميذ 
صعوبة يف اتلعبري 

الشفوي

٢٤

 100% 00 %-7 %-3 جيد ادلارسون 
صعوبة يف  تركيب 

اجلمل العربية

٢5

 100% 00 %-- %-- جيد ادلارسون 
صعوبة يف فهم 

وتطبيق القاعدة 
انلحوية

٢٦

  مناقشة نتائج ادلراسة:
 بانلظــر إىل اجلــدول أعــاله يتضــح أن الســواد األعظــم مــن 
ــادات  ــة للقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــأن برنام ــرون ب ــني يق املعلم
اإلداريــة ســاعد ادلارســني يف معرفــة األصــوات العربيــة، ونطقهــا 
نطقــا صحيحــا، واعلــج تلــك األصــوات العربيــة غــري املوجــودة يف 
لغاتهــم املحليــة، مثــل: الصــاد والضــاد والطــاء والقــاف، وغريهــا، 

وهــذا هــدف ســاٍم ينبــي أن نصــل إيلــه يف انلاطقــني بغريهــا. 
ويظهــر أن املفــردات املســتخدمة يف الربنامــج يتــم انتقاؤهــا 
بأســلوب تربــوي ســليم، كما نهــج الكتــاب ىلع اســتخدام انلصوص 
احلواريــة يف احليــاة ايلوميــة لــدلارس، وتنوعــت تلــك انلصــوص بني 
اثلقافيــة والعلميــة واالجتماعيــة، أمــا مــن حيــث اإلعــداد اثلقــايف 
ــات  ــوص واملصطلح ــتخدام انلص ــن اس ــد ع ــاب ابتع ــإن الكت ف
ــة  ــة احلديث ــة، وهــذه انلتيجــة تتوافــق أن االجتاهــات الرتبوي ادليني

تقــر مبــدأ تعليــم اللغــة العربيــة جمــردة مــن ادليــن. 
 تظهــر انلتائــج أيضــا بــأن الكتــاب املقــرر يســتخدم الطريقــة 
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ــرية  ــا كث ــاك مزاي ــن أن هن ــم م ــة، وبالرغ ــم العربي ــة يف تعلي اللكي
بشــأن اســتخدام هــذه الطريقــة إال أن اســتخدامها يف تعليــم 
اللغــة العربيــة يتطلــب مقومــات، مثــل: توفــري الكتــاب املــدريس 
ــرية  ــة كب ــى بدرج ــتخدام الفص ــك أن اس ــل، ال ش ــم املؤه واملعل
ــتخدم  ــو يس ــس ل ــران، بعك ــاعدهم ىلع امل ــة يس ــم العربي يف تعلي
املعلــم العاميــة بــدال عــن الفصــى، فــإن ذلــك ال يســاعدهم ىلع 

ــة.  ــث والكتاب ــة احلدي ــالك ناصي ــة وامت ــاب اللغوي االكتس
ــاركة  ــة مش ــة اعيل ــني وبدرج ــن املعلم ــون م ــد املفحوص أك
ــاكم  ــل إىل االح ــايع يف اتلوص ــل اجلم ــني يف ادلرس، والعم ادلارس
ــئلة  ــوع أس ــة، وتن ــاح احلديث ــائل اإليض ــتعانة بوس ــة، واالس العام
ــدل ىلع مــدى الكفــاءة  ــاب املقــرر، وهــذا إن دل ىلع فإنمــا ي الكت
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــون يف تعلي ــا املعلم ــع به ــي يتمت ــة ال الرتبوي
ــراءة  ــم الق ــأن تعلي ــا ب ــج أيض ــر انلتائ ــا، وتظه ــني بغريه للناطق
والكتابــة والقواعــد انلحويــة مــن املوضــواعت الــي جيد ادلارســون 
صعوبــات متفاوتــة يف تعليمهــا، ال شــك أن احلديــث حــول 
ــا  ــد اهتمام ــي جت ــواعت ال ــن املوض ــر م ــالفة اذلك ــواعت س املوض
كبــريا يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وأن 
أغلــب ادلارســني ســواء اكنــوا  عربــا أم مــن غــري العــرب جيــدون 
صعوبــات مجــة يف تعلــم هــذه املهــارات، تعتــرب  هــذه  املشــكالت 
ــة.  ــة العربي ــم اللغ ــه تعلي ــي توج ــة ال ــكالت  اجلوهري ــن املش م

نتائج ابلحث 
يمكن تلخيص نتائج ادلراسة يف انلقاط اتلايلة:

 تمكــن الربنامــج مــن ختريــج عــدد كبــري مــن القيــادات 1	 
اإلداريــة تمكنــوا مــن إجــادة اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة 

وحديثــا.  
  أن برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات اإلداريــة مــن 2	 

الربامــج الــي تــرايع االســتخدام األمثــل يف تعليــم عنــارص 
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اللغــة العربيــة.  
   اعتمــد الكتــاب الطريقــة اللكيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 3	 

ــادات اإلدارية. للقي
    يســتخدم املعلمــون وســائل اإليضــاح احلديثــة يف تعليــم -	 

اللغــة العربيــة للقيــادات. 
ــراءة -	  ــم الق ــني يف تعلمه ــه ادلارس ــات تواج ــاك صعوب  هن

والكتابــة يف برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة للقيــادات 
اإلداريــة.

 اتلوصيات: 
    تشــكيل جلنــة مــن خــرباء تعليــم اللغــة العربيــة للنظــر 1	 

ــات الــي يواجهــا ادلارســني يف تعلمهــم للقــراءة  يف الصعوب
والكتابــة.  

ــة 2	  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة برنام ــم جترب ــل ىلع تعمي  العم
ــة  ــرى وخاص ــة األخ ــة يف ادلول اإلفريقي ــادات اإلداري للقي

ــراء.   ــويب الصح ــا جن دول إفريقي
 قيــام املركــز باســتكمال الربنامــج وذلــك مــن خــالل إعداد 3	 

برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض خاصة.
ــج -	  ــا الربنام ــي يمنحه ــهادة ال ــرتاف بالش ــل ىلع االع   العم

للطالــب املتخــرج يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
ــة  ــة اإلجنلزيي ــح للغ ــي تمن ــهادة ال ــرار الش ــا ىلع غ بغريه

ــية. والفرنس
املصادر واملراجع:                                                            

    -كتاب تعليم اللغة العربية للقيادات اإلدارية يف تشاد. 

    - العربية بني يديك. 
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  - الكتاب األسايس يف تعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها. 

  - دروس يف تعليم اللغة العربية لغري انلاطقني. 



298

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

واقع كفايات الهيئ�ة التدريسية للغة العربي�ة 
جبامعات جنوب تايالند: دراسة وتقويم

د. مرتىض فرح علي وداعة)1) 

أستاذ مساعد، قسم اللغة العربي�ة وآدابها جامعة ظفار، سلطنة عمان. 

ملخص:

تهــدف هــذه ادلراســة إىل الوقــوف ىلع واقــع كفايــات اهليئــة 
ــد  ــد، وحتدي ــوب تايالن ــات جبن ــة باجلامع ــة العربي ــية للغ اتلدريس
العوائــق الــي حتيــل دون اتلأهيــل، وتقديــم احللول املمكنة يف شــل 
ــايئ،  ــيل، واإلحص ــيف اتلحلي ــج الوص ــت املنه ــد اتبع ــات، وق توصي
وقــد توصلــت إىل عــدد مــن انلتائــج مــن أبرزهــا: الكفايــة اللغويــة 
ــة  ــات األخــرى، والكفاي األاكديميــة يه األحســن مــن بــني الكفاي
املهاريــة اتلواصليــة فيهــا خلــل واضــح، وحتتــاج لعــالج الوضــع، 
أمــا الكفايــة املهنيــة مــن ناحيــة االختصــاص فغــري مرضيــة، غــري 
أن جانــب اخلــربة يمكــن وصفــه بأنــه معقــول وجيــد جــدا، وفيمــا 
يتعلــق بالكفايــة اثلقافيــة واالجتماعيــة فوضعهــا مــرض نــواع مــا، 
ــل  ــق الــي حتــول دون اتلأهي ــرز العوائ ــر. ومــن أب ــاج للتطوي وحيت
عــدم وجــود مراكــز أو معاهــد خمتصــة يف إعــداد وتأهيــل املعلمــني   

تلعليــم اللغــة العربيــة يف اإلقليــم املعــي.

مقدمة:

إقليــم جنــوب تايالنــد إقليــم ذو خصوصيــة إداريــة حبكــم 
ــن  ــام م ــك اكن االهتم ــلمني؛ وذلل ــود املس ــل وج ــز ثق ــه مرك أن
)١( ســوداين مــن موايلــد١٩٧١م، دكتــوراه يف انلحــو والــرف )٢٠٠٤(، وعمــل جبامعــة غــرب 
كردفــان رئيســا لقســم اللغــة العربيــة، وعميــدا لدلراســات العليــا، وباملركــز القــويم أمينا 
للشــؤون العلميــة، ورئيســا لقســم ابلحــوث والرتمجــة لدلراســات ادلبلوماســية بالســودان، 

وجامعــة فطــاين بتايالنــد، واآلن جبامعــة ظفــار بســلطنة عمــان.



299

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــن  ــق بادلي ــا الوثي ــة الرتباطه ــة العربي ــة باللغ ــات اتلعليمي املؤسس
ــايل. ــم الع ــات اتلعلي ــيما مؤسس ــاليم، وال س اإلس

توجــد يف هــذا اإلقليــم أربــع جامعــات تهتــم بتدريــس اللغــة 
العربيــة ثــالث منهــا حكوميــة، وواحــدة أهليــة، ويه كمــا يــيل:

جامعــة فطــاين، ويه اجلامعــة األهليــة الوحيــدة، ويه األكرث 	 
ــدرس يف مركــز اللغــة  اهتمامــا بتدريــس اللغــة العربيــة؛ حيــث تُ
ــة  ــوم االجتماعي ــة اآلداب والعل ــة )لإلعــداد اللغــوي(، ولكي العربي
ــة  ــم اللغ ــة يف قس ــة الرتبي ــا، ولكي ــة وآدابه ــة العربي ــم اللغ يف قس

ــة. العربي

ــن 	  ــة م ــة العربي ــدرس اللغ ــونكول، وتُ ــري س ــة األم جامع
ــم  ــانية، وقس ــوم اإلنس ــة العل ــة يف لكي ــة العربي ــعبة اللغ ــالل ش خ

ــالمية. ــات اإلس ــة ادلراس ــة يف لكي ــة العربي اللغ

ــن 	  ــة م ــة العربي ــدرس اللغ ــوات، وت ــرية ناراتي ــة األم جامع
ــة ــالمية والعربي ــات اإلس ــة ادلراس ــالل أكاديمي خ

ــل 	  جامعــة راجبــات، ويه جامعــة خمتصــة يف إعــداد وتأهي
املعلمــني فقــط، وبهــا قســم اللغــة العربيــة، وهــو حديــث جــدا.

أهداف ادلراسة:

تهدف هذه ادلراسة إىل:

الوقــوف ىلع واقــع كفايــات اهليئــة اتلدريســية للغــة العربية 	 
باجلامعــات ماكن ادلراســة.

حتديد العوائق الي حتيل دون اتلأهيل.	 

تقديم احللول املمكنة يف شل توصيات.	 
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مشلكة ادلراسة:

تكمــن مشــلكة ادلراســة يف أن اهليئــة اتلدريســية الــي 
ــاين،  ــورة )فط ــات املذك ــة باجلامع ــة العربي ــس اللغ ــوم بتدري تق
األمــري ســونكاال، األمــرية ناراتيــوات، راجبــات( تتنــوع كفايتهــا 
اللغويــة، واملهنيــة الــي تؤهلهــا تلدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني 

ــيل: ــا ي ــات كم ــب الكفاي ــة حس ــذه اهليئ ــوع ه ــا؛ وتتن بغريه

من اذلين هلم كفاية لغوية ومهنية من الوافدين.	 

 من اذلين هلم كفاية لغوية ومهنية من اتلايلنديني.	 

ــة أو 	  مــن الوافديــن اذليــن خترجــوا يف لكيــات اللغــة العربي
أقســام اللغــة العربيــة؛ وليــس هلــم تأهيــل تربــوي تلدريــس اللغــة 

العربيــة للناطقــني بغريهــا.

ــة( 	  ــدلان عربي ــأوا يف ب ــن ُودلوا ونش ــن )أي اذلي ــن املودلي م
خترجــوا يف لكيــات اللغــة العربيــة أو أقســام اللغــة العربيــة، وليــس 

ــة للناطقــني بغريهــا. ــس اللغــة العربي هلــم تأهيــل تربــوي تلدري

ــة وال 	  ــة لغوي ــن ليســت دليهــم كفاي ــني الذي مــن اتلايلندي
ــة للناطقــني بغريهــا. ــم اللغــة العربي ــة تلعلي تربوي

عليه، يطرح ابلاحث السؤال اتلايل:

مــا واقــع كفايــات مــدريس اللغــة العربيــة جبامعــات جنــوب 
تايالنــد؟

وتشــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال حــال للمشــلكة، وتوصــل 
إىل نتائــج يمكــن أن توصــف بأنهــا علميــة.

منهج ادلراسة:

اتبعــت ادلراســة املنهــج الوصــيف اتلحليــي؛ لوصــف وحتليــل 
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مــا يتعلــق باحلديــث عــن الكفايــة يف إطارهــا انلظــري، ومــا يتعلق 
ــا  ــات، وم ــة اتلدريســية بهــذه اجلامعــات مــن حيــث الكفاي باهليئ
يتعلــق بهــا، كمــا يتوقــع ابلاحــث اتبــاع املنهــج اإلحصــايئ تلحليــل 

ابليانــات الرقميــة املتعلقــة باهليئــة اتلدريســية.

حدود ادلراسة:

هلذه ادلراسة ثالثة حدود، يه:

ــة 	  ــة اثلــالث: والي ــات اجلنوبي ــة: ويه الوالي احلــدود املاكني
فطــاين، واليــة جــاال، واليــة نارتيــوات.

حدود زمانية: العام ادلرايس ١٩-٢٠٢٠م.	 

حــدود موضوعيــة: كفايــات اهليئــة اتلدريســية للغــة 	 
العربيــة.

حماور ادلراسة:

سوف تكون هذه ادلراسة وفقا للمحاور اتلايلة:

املقدمــة: وتشــمل مقدمــة، أهــداف ادلراســة، مشــلكة 	 
ادلراســة، منهــج ادلراســة، وحــدود ادلراســة، وحماورهــا.

ــم 	  ــة للناطقــني بغريهــا: ويت ــات مــدرس اللغــة العربي كفاي
ــواع  ــية، أن ــة اتلدريس ــة، والكفاي ــوم الكفاي ــن مفه ــث ع احلدي
ــا. ــني بغريه ــة للناطق ــس للعربي ــة اتلدري ــة بهيئ ــات املتعلق الكفاي

ــات 	  ــة باجلامع ــة العربي ــية للغ ــة اتلدريس ــف باهليئ اتلعري
ــص يف  ــم، اتلخص ــم، مؤهالته ــث: عدده ــن حي ــة م ــاكن ادلراس م
اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، النشــأة يف جمتمعــات عربيــة، أو 

ــربة. ــنوات اخل ــا، س غريه

ــية: 	  ــة اتلدريس ــة باهليئ ــات املتعلق ــات الكفاي ــل بيان حتلي
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ــج. ــتنباط انلتائ ــم اس ــة، ث ــبة املئوي ــام النس ــتخدام نظ ــك باس وذل

اخلاتمة: وتشمل أبرز انلتائج، واتلوصيات، واملقرتحات.	 

كفايات مدرس اللغة العربية للناطقني بغريها:

مفهــوم الكفايــة لغــة: مصــدر مــن الفعــل )كــىف( فكفــاك - 1
الــيء يكفيــك، وقــد كــىف كفايــة إذا قــام باألمــر. )ابــن فــارس 

د.ت:5: ١٨٨(

ــم  ــج العل ــب منه ــا حس ــدد مفاهيمه ــا فتتع ــا اصطالح أم
ــتوى  ــل مس ــا: )أفض ــول إنه ــن الق ــا يمك ــن عموم ــي، لك املع
ــب(  ــب تدري ــل ىلع أنس ــرد إذا حص ــه الف ــل إيل ــل أن يص حيتم
ــرب  ــدرات نع ــن )ق ــارة ع ــار: ٢٠٠٣: ٢٤٦( ويه عب ــحاته، وانلج )ش
عنهــا بعبــارات ســلوكية تشــمل جمموعــة مهــام )معرفيــة، ومهاريــة، 
ووجدانيــة( تكــون األداء انلهــايئ املتوقــع إجنــازه بمســتوى معــني 
مــرٍض مــن ناحيــة الفاعليــة، والــي يمكــن مالحظتهــا وتقويمهــا 

ــالوي، ٢٠٠٣: ٢٩( ــة( ) الفت ــة املختلف ــائل املالحظ بوس

من اتلعريفني أعاله يمكن مالحظة ما ييل:

الكفاية مكتسبة وليست فطرية.	 

تقوم الكفاية ىلع املعارف، واملهارات.	 

تؤدي الكفاية إىل إجناز املراد بمستوى مرٍض.	 

ــة  ــذه ادلراس ــت ه ــا اكن ــا، ومل ــة عموم ــبة للكفاي ــذا بالنس ه
ــس  ــون بتدري ــن يقوم ــية اذلي ــة اتلدريس ــات اهليئ ــة لكفاي خمصص
ــة  ــق بمهن ــة تتعل ــي كفاي ــا ف ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي اللغ
ــا:  ــية بأنه ــة اتلدريس ــف الكفاي ــن تعري ــه يمك ــس، وعلي اتلدري
)امتــالك املعلــم لقــدر اكف مــن املعــارف واملهــارات واالجتاهــات 
اإلجيابيــة املتصلــة بــأدواره ومهامــه املهنيــة، والــي تظهــر يف أداءاته 
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وتوجــه ســلوكه يف املواقــف املدرســية بمســتوى حمــدد مــن اإلتقــان، 
ــرض(  ــذا الغ ــدة هل ــأدوات مع ــها ب ــا وقياس ــن مالحظته ويمك
ــدرة أو  ــوع الق ــف ن ــة تص ــارة أو مجل )األزرق: ٢٠٠٠: ١٩( ويه: )عب
املهــارة الــي ســيحصل عليهــا املعلــم، وهلــا تأثــري مبــارش ىلع تعلــم 
اتلالميــذ، أو يه قــدرة املعلــم ىلع اســتعمال مهــارة خاصــة، أو عــدة 
ــدان:  ــدد( )مح ــوي حم ــف ترب ــات موق ــتجابة ملتطلب ــارات اس مه

)١٦٠  :١٩٨5

وعليــه، فالكفايــة اتلدريســية يه قــدرة املعلــم أو املــدرس ىلع 
القيــام بــدوره ىلع الوجــه املــريض؛ حبيــث حيقــق أكــرب قــدر ممكــن 
ــرر ادلرايس  ــن ادلرس أو املق ــاة م ــلوكية املبتغ ــداف الس ــن األه م

املعــني.

إذن فيمــا يتعلــق بهيئــة اتلدريــس الــي تقــوم بتدريــس اللغة 
العربيــة للناطقــني بغريهــا فكفايتهــم يه مقدرتهــم ىلع اتلدريــس 
ــس،  ــداد، اتلدري ــة )اإلع ــات مرتابط ــن عملي ــه م ــق ب ــا يتعل وم
ــن  ــدر م ــرب ق ــاب أك ــون اكتس ــتطيع ادلارس ــث يس ــم( حبي اتلقوي
ــذا  ــة( ه ــراءة، الكتاب ــكالم، الق ــتماع، ال ــة )االس ــارات اللغوي امله
ــة  ــة، واثلقاف ــايلب، واملعرف ــة، واألس ــة اللغوي ــن احلصيل ــال ع فض

ــالمية. ــة واإلس العربي

للعربيــة  اتلدريــس  بهيئــة  املتعلقــة  الكفايــات  أنــواع 
بغريهــا: للناطقــني 

تنقسم الكفايات عموما إىل كفايات اعمة وخاصة:

ــق  ــا يتعل ــة، وم ــالق املهن ــق بأخ ــة تتعل ــات العام فالكفاي
ــة  ــؤويلة اإلرشافي ــة، واملس ــات اإلجيابي ــة االجتاه ــن تنمي ــا م به
بأخــالق  وااللــزتام  املتعلمــني،  كفايــات  وتنميــة  واإلداريــة، 
املجتمــع، وهــذه يشــرتك فيهــا املدرســون عمومــا يف لك املســتويات، 

اتلخصصــات. لك  ويف 
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أمــا الكفايــات اخلاصــة فــي تتعلــق بتخطيــط ادلروس 
ــانية  ــات اإلنس ــم، والعالق ــات اتلقوي ــا، وعملي ــا، وتنفيذه وأهدافه
مــع ادلارســني، ويه ختتلــف مــن مســتوى آلخــر، ومــن ختصــص 

ــب. ــر يف الغال آلخ

وهنــا ســيتم الرتكــزي ىلع الكفايــات اخلاصــة بهيئــة اتلدريــس 
للناطقــني بغريهــا، ويمكــن تقســيمها إىل:

كفايات لغوية.	 

كفايات مهنية.	 

الكفايــات اللغويــة: وتعــي عنــد تشومســيك: )القــدرة 
ــات  ــن الفونيم ــدد م ــن ع ــل م ــن اجلم ــل م ــدد هائ ــاج ع ىلع إنت
الصوتيــة، والقــدرة ىلع احلكــم بصحــة اجلمــل الــي يســمعها مــن 
وجهــة نظــر حنويــة تركيبيــة، ثــم القــدرة ىلع الربــط بــني األصــوات 
ــدرة ىلع  ــل، والق ــم يف مج ــات تنظ ــا يف مورفيم ــة، وجتميعه املنتج

ــي: ٢٠٠٨: ٤٧( ــدد( )القي ــوي حم ــى لغ ــا بمع ربطه

ــن  ــارة ع ــة عب ــة اللغوي ــول إن الكفاي ــن الق ــن يمك ولك
ــدرة ىلع  ــايع؛ أي: يه الق ــايف، اجتم ــوي، ثق ــاري، لغ ــب مه مرك
ــة يف  ــتوياتها املتباين ــرب مس ــتها ع ــة، وممارس ــارات اللغ ــادة مه إج

ــة. ــة واالجتماعي ــياقاتها اثلقافي س

أنــواع الكفايــات اللغويــة: بنــاء ىلع مــا ســبق مــن احلديــث 
عــن مفهــوم الكفايــة اللغويــة يمكــن تصنيفهــا إىل مــا يــيل:

ــارات 	  ــق بمه ــي تتعل ــة: ويه ال ــة تواصلي ــات مهاري كفاي
اللغــة )االســتماع، الــكالم، القــراءة، الكتابــة(، وممارســتها يف 

ــة. ــف املتباين ــا للمواق ــة وفق ــياقات تواصلي س

ــتوياتها 	  ــا ملس ــة وفق ــادة اللغ ــق بإج ــة: وتتعل ــات لغوي كفاي
ــيم(. ــوي، وادلاليل املعج ــريف، انلح ــويت، ال )الص
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كفايــات ثقافيــة اجتماعيــة: وتتعلــق بالعمــق اثلقــايف للغــة 	 
ــع  ــري املجتم ــا تلعاب ــا وفق ــري به ــي، واتلعب ــا ادلي ــة وبعده العربي
ــات الــي تتطلــب اطــالاع واســعا حــى  العــريب؛ ويه مــن الكفاي
يصــل فيهــا املــدرس إىل قــدر اكف جيعلــه يفهــم األســايلب، ويفــرق 
ــة  ــب اثلقاف ــد حس ــى الواح ــياقات للمع ــني الس ــرق ب ــا، ويف بينه
العربيــة واملجتمــع اذلي أنتجهــا، وهــذا مــا يعــرف باهلويــة حيــث 
إن )هويــة اجلماعــة ليســت حقيقــة راســخة مــن حقائــق الطبيعــة، 
ــا...ألن فهــم اهلويــة االجتماعيــة لشــخص مــا  ولكنهــا فهمــا ثقافي

إنمــا حتــدده اثلقافــة إىل حــد كبــري( )كرامــش: ٢٠١٠: ١١٤(

ــات،  ــن الكفاي ــوع م ــذا انل ــول إن ه ــن الق ــه، يمك وعلي
ــا  ــة بأبعاده ــة العربي ــم اهلوي ــدرة ىلع فه ــو الق ــديد ه ــاز ش وبإجي

ــددة. املتع

ممــا ســبق فعــى مــن يريــد أن يكــون مدرســا للغــة العربيــة 
للناطقــني بغريهــا أن يصــل إىل حــد معقــول مــن الكفايــات 
املذكــورة؛ ألن منهــا مــا يــأيت باالكتســاب، ثــم اتلعلــم، اكلكفايــات 
املهاريــة، ومنهــا مــا يــأت باتلعلــم اكلكفايــات اللغويــة، وكالهمــا ال 

بــد فيهمــا مــن اتلدريــب واملمارســة.

الكفايــات املهنيــة: ختتلــف كفايــات مــدرس اللغــة للناطقني 
ــا  ــا، ويه وفق ــني به ــة للناطق ــدرس اللغ ــات م ــن كفاي ــا ع بغريه
ــو  ــيل: )أب ــا ي ــي )ACTFL(كم ــي األمريك ــس الوط ــري املجل ملعاي

ــدي: ٢٠١5: ١٠١( ــمة، واللب عش

اللغــة واللغويــات )اللســانيات( واتلقابــل اللغــوي: املعرفــة - 1
ــه  ــة، وأوج ــة وادلاليل ــة وانلحوي ــة والرفي ــة الصوتي ــة اللغ بأنظم

ــرى. ــات األخ ــة، واللغ ــة املتعلم ــني اللغ ــالف ب ــابه واالخت التش

املعرفــة اثلقافيــة واألدبيــة: بهــدف دمــج العلــوم األخــرى، - ٢
وخاصــة العلــوم األدبيــة عــرب العصــور اثلقافيــة ملفهومهــا الواســع 
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يف العمليــة اتلدريســية.

ــة: - 3 ــا الربوي ــا وتطبيقاته ــة وتعلمه ــاب اللغ ــات اكتس نظري
ــة  ــاء ابليئ ــل إنش ــن أج ــم م ــتوى الفه ــتويني، مس ــك ىلع مس وذل
ــات  ــر املمارس ــرب تطوي ــق ع ــتوى اتلطبي ــة، ومس ــة ادلاعم اتلعليمي

ــة. اتلعليمي

دمــج املعايــري يف األهــداف واملنهــج واتلدريــس: ويضــم - 4
هــذا املعيــار ثالثــة مســتويات: مســتوى اتلخطيــط وفــق املعايــري، 

ــا. ــية يف ضوئه ــواد اتلدريس ــم امل ــس، وتعمي ــا يف اتلدري وتطبيقه

ــة - ٥ ــك عــرب معرف ــم اللغــوي واثلقــايف واتلعليــيم: وذل اتلقوي
أنــواع اتلقييــم، وتطبيــق اتلقييــم اتلأمــيل بأنواعــه اثلالثــة: اتلأمــل 
ــدي،  ــل ابلع ــية، واتلأم ــة اتلدريس ــاء العملي ــل أثن ــيل، واتلأم القب

ــر عــن أداءات ادلارســني. ــع اتلقاري وأخــرياً رف

اتلنميــة املهنيــة: وذلــك عــرب اإليمــان بقيمــة اتلطــور - 	
ــة. ــات األجنبي ــم اللغ ــة تعلي ــتمر، وإدراك قيم ــي املس  اذلايت وامله

وهــذه املعايــري ال بــد مــن توفرهــا كذلــك يف مــدرس اللغــة   

ــظ  ــم، ويالح ــتويات اتلعلي ــا يف لك مس ــني بغريه ــة للناطق العربي
ــل  ــايف، ويعل ــب اثلق ــة يف اجلان ــة واملهني ــات اللغوي ــل الكفاي تداخ

ــل. ــب متاكم ــة مرك ــأن اثلقاف ــل ب ــك اتلداخ ذل

ويمكــن اتلعبــري عــن هــذه املعايــري بمــا يتوافــق مــع اللغــة 
العربيــة بمــا يــيل: )الراجــيح: ١٩٩5: ١٢٤-١٢5، حســاين: ١٩٩5: ١٤١(

بتارخييهــا، - ١ واإلملــام  العربيــة،  اللغــة  يف  االختصــاص 
وأســايلبها، وقواعدهــا، أي مــا يكفــل هل بمــا يطلــق عليــه 

اللغويــة(. )الكفايــة 

اإلعــداد العلــيم يف علــم اللغــة اتلطبيــيق؛ وذلــك للوقــوف - ٢
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ىلع أســايلب اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ويكــون ملمــا بمــا 
يســتجد مــن تطــورات يف املجــال املعــي.

اتلطبيق العميل ملا درس حتت إرشاف وتوجيه خرباء.- ٣

ــن - ٤ ــدث م ــا حي ــة م ــرتة؛ ملتابع ــة لك ف ــيق دورات تدريبي تل
تطــورات يف أســايلب، ووســائل، ومقــررات اللغــة العربيــة للناطقني 

بغريهــا.

ــا  ــة بأنواعه ــات اللغوي ــول إن الكفاي ــن الق ــبق يمك ــا س مم
ــث ال  ــة؛ حي ــات املهني ــن الكفاي ــال م ــزءا أصي ــل ج ــددة تش املتع
ــات  ــم الكفاي ــة أن يتعل ــة اللغوي ــب الكفاي ــري صاح ــن لغ يمك
املهنيــة فقــط ويصبــح مؤهــال تلدريــس اللغــة العربيــة للناطقــني 

ــا. بغريه

اتلعريــف باهليئــة اتلدريســية للغــة العربيــة باجلامعــات 
ــة:  ــاكن ادلراس م

وذلــك مــن حيــث عددهــم، وكفاياتهــم وفقــا لــم تــم تنــاوهل 
ــة يف آن  ــة والعين ــع ادلراس ــلكون جمتم ــم يش ــات، وه ــن الكفاي ع
ــات  ــط يف لك اجلامع ــل إىل )5٧( فق ــدد اذلي يص ــة الع ــد؛ لقل واح

ــورة. املذك

ويبــدو أن هــذا العــدد حيتــاج مراجعــة مــن اجلهــات املعينــة؛ 
وذلــك ألن تدريــس العربيــة للناطقــني بغريهــا حيتــاج جهــدا أكــرب 
ــدد  ــادة ع ــن زي ــد م ــايل ال ب ــا، وباتل ــني به ــها للناطق ــن تدريس م
ــن  ــال ع ــي، فض ــا اتلدري ــوم بدوره ــى تق ــية؛ ح ــة اتلدريس اهليئ
ــرشف ىلع  ــد أن ي ــس ال ب ــة تدري ــو هيئ ــل عض ادلور اإلرشايف، ف
ــه  ــا يعرتض ــية، وم ــريتهم ادلراس ــع مس ــني، ويتاب ــن ادلارس ــدد م ع

ــة ادلراســية. ــق تتعلــق بالعملي مــن مشــكالت وعوائ

ومكونــات هــذا املجتمــع والعينــة مــن حيــث العــدد 
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واملؤهــالت العلميــة تتضــح مــن خــالل اجلــدول اتلــايل: )ســليمان 
)٢٠٢٠: ٤٢ األميــي:   ،٢٠٢٠

جدول رقم )١( يوضح جمتمع وعينة ادلراسة من حيث املؤهالت العلمية والعدد.  

ــن  ــح م ــا فيتض ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــص يف تعلي ــة اتلخص ــن ناحي ــا م أم
ــري: ٢٠٢٠( ــليمان:٢٠٢٠، ب ــايل: )س ــدول اتل ــالل اجل خ

جدول رقم )٢( يوضح أعداد هيئة اتلدريس املختصني يف تعليم اللغة العربية وغري املختصني
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أمــا بالنســبة هليئــة اتلدريــس اذليــن نشــأوا يف بيئــة عربيــة، 
وعليهــا اكتســبوا مهــارة االســتماع والــكالم منــذ الطفولــة فتتضح 

مــن خــالل اجلــدول اتلــايل: )ســليمان: ٢٠٢٠، بــن بــري: ٢٠٢٠(

جدول)٣( يوضح جنسيات هيئة اتلدريس

وناحيــة رابعــة مهمــة جــًدا، ويه ناحيــة ممارســة تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــني بغريهــا، وقــد ُصنــف اجلــدول اتلــايل ىلع أســاس 

ســنوات املمارســة )بــري: ٢٠٢٠، ســليمان: ٢٠٢٠(
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جدول )٤( يوضح سنوات اخلربة هليئة اتلدريس

حتليل بيانات الكفايات املتعلقة باهليئة اتلدريسية: 

ــة  ــة ادلراس ــع وعين ــق بمجتم ــي تتعل ــات ال ــاء ىلع ابليان بن
ــيل: ــا ي ــظ م يالح

الكفايــة اللغويــة املتعلقــة باجلانــب ادلرايس يمكن - 1
ــوراه ٣٣  ــة ادلكت ــل محل ــث يش ــازة؛ حي ــا ممت ــا بأنه وصفه
بنســبة 5٧%، أي أكــرث مــن انلصــف، واملاجســتري ٢٢ بنســبة 
٣٨%، وابلاكلوريــوس ٢ بنســبة ٠.٠5%؛ ويه نســبة ضئيلــة جــًدا 

ــة بادلكتــوراه واملاجســتري )انظــر جــدول )١( ( مقارن

ــات  ــذه املؤسس ــام ه ــؤرش الهتم ــب م ــذه النس ويف ه
ــذا  ــل ه ــة، ولع ــة العربي ــس يف اللغ ــة اتلدري ــل هيئ بتأهي
توجــه اعم يف جنــوب تايالنــد؛ حــى جنــد بعــض املدرســني يف 

ــوراه. ــتري وادلكت ــة املاجس ــن محل ــد م ــدارس واملعاه امل

الكفايــة املهاريــة اتلواصليــة: اذليــن نشــأوا يف بيئــة - ٢
ــة  ــذ مرحل ــة من ــة العربي ــدرس باللغ ــة وت ــدث العربي تتح
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)االســتماع،  اتلواصليــة  املهــارات  الروضــة يكتســبون 
ــة يف الســنوات األوىل  الــكالم( جبانــب تعلــم القــراءة الكتاب
ــم  ــة وتعل ــدأ دراس ــن يب ــالف م ــذا خب ــتهم، وه ــن دراس م
اللغــة العربيــة يف املرحلــة اجلامعيــة، أو حــى قــل يف اثلانويــة؛ 
ــات  ــذه اجلامع ــس يف ه ــة اتلدري ــف هيئ ــك اكن تصني ذلل
ــا؛ فــاكن عــدد  ــي نشــأوا ودرســوا فيه ــة ال ىلع حســب ابليئ
الوافديــن واملودليــن ١٨ بنســبة ٣٢% يف مقابــل٣٩ بنســبة ٦٨% 
مــن اتلايلنديــني اذليــن تعلمــوا مهــارات اللغــة العربيــة وهــم 

ــدول )٣( ( ــر ج ــارا )انظ كب

وهــذا وضــع غــري مــرض؛ ألن دراســة اللغــة العربيــة، 
ــتماع،  ــع )االس ــا األرب ــز ىلع مهاراته ــات ترتك ــل لك اللغ ب
ــة  ــن هيئ ــة م ــد فئ ــك جن ــراءة( ذلل ــة، الق ــكالم، الكتاب ال
اتلدريــس مــن اتلايلنديــني يعجــزون عــن اتلعبــري فيتحــول 
اتلدريــس باللغــة اتلايلنديــة أو املالويويــة فيعطــي املعلومــة 

ــة. ــة العربي ــق للغ ــة واتلطبي ــن املمارس ــدا ع ــني بعي لدلارس

بالنســبة للكفايــة املهنيــة: مــن حيــث املختصــني يف - 3
ــبة ٢٦% يف  ــا ١5 بنس ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي
مقابــل اذليــن خيتصــون يف اللغــة العربيــة ســواء مــن لكيــات 
ــبة  ــم ٤٢ بنس ــة وعدده ــة العربي ــة، أو اللغ اآلداب أو الرتبي
٧٤%، وهــذا الوضــع غــري مــرض وحيتــاج إىل معاجلــة. )انظــر 

ــدول )٢( (  ج

ــإن ســنوات اخلــربة يف اتلعامــل  ــة أخــرى ف ومــن ناحي
مــع تدريــس انلاطقــني بغريهــا هل أثــر فاعــل؛ حيــث تكــون 
هنــاك خــربات مكتســبة ومرتاكمــة، فعــدد اذليــن خرباتهــم 
أكــرث مــن مخــس ســنوات ٤٩ بنســبة ٨٦% يف مقابــل ٨ فقــط 
بنســبة ١٤% وهــذا مــؤرش الســتقرار هيئــة اتلدريــس يف هــذه 
ــح  ــل الواض ــن اخلل ــزءا م ــج ج ــذا يعال ــل ه ــات، ولع املؤسس
ــني  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاص يف تعلي ــب االختص يف جان
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بغريهــا )انظــر جــدول )٤( (

الكفايــة اثلقافيــة: ويه مــن خــالل املؤهــالت - 4
والوافديــن واذليــن اعشــوا يف بــدلان عربيــة قــد تكــون مــن 
انلاحيــة ادلراســية أي دراســة بعــض جوانــب اثلقافــة العربية 
ــازة،  ــبة ممت ــال نس ــخ األدب مث ــالل تاري ــن خ ــالمية م واإلس
ــن نشــأوا يف بــدلان  ــن أو املودليــن اذلي وكذلــك عنــد الوافدي
عربيــة، ولكــن يمكــن القــول يمكــن أن يعالــج انلقــص 
فيهــا بكــرثة االطــالع، وابلحــث يف الــرتاث العــريب، وثقافــة 
ــادر  ــالل املص ــن خ ــا م ــا وحديث ــة قديم ــات العربي املجتمع
املتباينــة، ويه تتعلــق بنســب الكفايــات اللغويــة األاكديميــة 
مــن ناحيــة، واملهاريــة االتصايلــة مــن ناحيــة أخــرى، وقــد 

ــم عــرض النســب يف الفقرتــني )١، ٢( مــن اتلحليــل. ت

اخلاتمة:

 يف ختام هذه ادلراسة يتم رسد أبرز انلتائج، ويه:

الكفايــة اللغويــة األاكديميــة يه األحســن مــن بــني - ١
الكفايــات األخــرى.

ــح، - ٢ ــل واض ــا خل ــة فيه ــة اتلواصلي ــة املهاري الكفاي
ــع. ــالج الوض ــاج لع وحتت

الكفايــة املهنيــة مــن ناحيــة االختصــاص غــري - ٣
ــه  ــه بأن ــن وصف ــربة يمك ــب اخل ــري أن جان ــة، غ مرضي

ــدا. ــد ج ــول وجي معق

الكفايــة اثلقافيــة واالجتماعيــة الرتباطهــا بالكفايــة - ٤
ــواع،  ــرض ن ــا م ــأن وضعه ــول ب ــن الق ــة يمك واألاكديمي

ــر. ــاج للتطوي لكــن حيت

مــن العوائــق الــي حتــول دون اتلأهيــل عــدم وجــود - 5
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مراكــز أو معاهــد خمتصــة يف تعليــم اللغــة العربيــة يف 
ــي. ــم املع اإلقلي

اتلوصيات:

 يويص ابلاحث بما ييل:

إخضــاع هيئــة اتلدريــس دلورات تدريبيــة مكثفــة - 1
يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ومــا يتعلــق بــه.

ىلع - ٢ والرتكــزي  الســنوي،  اتلقويــم  نظــام  تفعيــل 
اخللــل. مواطــن  ملعاجلــة  اتلدريســية؛  العمليــة 

مطابلــة هيئــة اتلدريــس باالطــالع تلنميــة الكفايــة - 3
مــع  اخلــربات  تلبــادل  والســي  االجتماعيــة،  اثلقافــة 

ــال. ــذا املج ــني يف ه ــم املختص زمالئه

املقرحات: 

تبعا هلذه ادلراسة يقرتح ابلاحث ما ييل:

ــر - 1 ــات للتطوي ــذه اجلامع ــد   هل ــز موح ــاء مرك إنش
ــي. ــال املع ــي يف املج امله

هــذه - ٢ يف  املتشــابهة  اللكيــات  مناهــج  توحيــد 
عليهــا. اتلدريــس  هيئــة  وتدريــب  اجلامعــات، 
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قائمة املصادر واملراجع

األزرق، عبــد الرمحــن صالــح، علــم انلفــس الربــوي للمعلمــني، دار 	 
الفكــر العــريب، بلنــان، مكتبــة طرابلــس العلميــة العامليــة، يلبيــا، ط١، ٢٠٠٠.

ديــوان 	  اتلطبيقيــة،  اللســانيات  يف  دراســات  أمحــد،  حســاين، 
.١٩٩5 ط٢،  اجلزائــر،  اجلامعيــة،  املطبــواعت 

ــائله 	  ــه ووس ــس وطرق ــة اتلدري ــاس كفاي ــاد، قي ــد زي ــدان، حمم مح
ــر، ١٩٨5. ــة، اجلزائ ــواعت اجلامعي ــوان املطب ــة، دي احلديث

الراجــيح، عبــده، علــم اللغــة اتلطبيــي وتعليــم العربيــة، دار 	 
.١٩٩5 د.ط،  اإلســكندرية،  اجلامعيــة،  املعرفــة 

ــة 	  ــات الربوي ــم املصطلح ــب، معج ــار، زين ــن، وانلج ــحاتة، حس ش
ــرة، ط، ٢٠٠٣. ــة، القاه ــة واللبناني ــية، ادلار املري وانلفس

 	 
ً
أبــو عمشــة، خــادل، واللبــدي، نــزار، مــن يصلــح أن يكــون معلمــا

للعربيــة للناطقــني بغريهــا، مــن أعمــال املؤتمــر ادلويل األول تلعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــني بغــريه، الــرؤى واتلجــارب، إســطنبول، ط١، ٢٠١5.

ابــن فــارس، أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــن ذكريــا )ت ٣٩5ه(، 	 
مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، بــريوت، 

د.ط، د.ت.
ــوم، 	  ــس )املفه ــات اتلدري ــم، كفاي ــن اكظ ــهيلة حمس ــالوي، س الفت

اتلدريــس، األداء(، دار الــرشوق، عمــان، األردن، ط١، ٢٠٠٣.
الفصــى مرونتهــا وعقالنيتهــا 	  العربيــة  القيــي، عــودة اهلل، 

.٢٠٠٨ ط١،  عمــان،  ابلدايــة،  دار  خلودهــا،  وأســباب 
كرامش، لكري، اللغة واثلقافة، وزارة اثلقافة، قطر، ط١، ٢٠١٠.	 

الرسائل العلمية:
ــوب 	  ــات جن ــة يف جامع ــة العربي ــم اللغ ــع تعلي ــد، واق ــي، حمم األمي

تايالنــد يف ضــوء معايــري اجلــودة الشــاملة )دكتــوراه(، جامعــة الســلطان زيــن 
العابديــن، مالزييــا، ٢٠٢٠.

مقابالت:
ســليمان، أبــو القاســم حممــد )حمــارض بمركــز تعليــم اللغــة العربيــة، 	 
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ولكيــة الرتبيــة، جامعــة فطــاين( بتاريــخ: ٧\٨\٢٠٢٠.
بــري، عبــد القــادر، حمــارض بكليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة، 	 

جامعــة األمــري ســونكال( بتاريــخ: ٧\٨\٢٠٢٠.
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 منطلقات تأسيسية إلعداد املحتوى اللغوي

 يف كتب تعليم العربي�ة للناطقني بغريها

د. نوره ناهر ضيف هللا احلريب  
دكتوراه لغة عربي�ة )لغويات) -السعودية

 no.on.123@hotmail.com

امللخص:  

ــم معجمهــا وحنوهــا  مــن املعــروف إلتقــان لغــة مــا أن تتعل
وثقافتهــا، وتتنــاول هــذه الورقــة املحتــوى اللغــوي يف كتــب تعليــم 
ــردات  ــرف واملف ــو وال ــا، أي انلح ــني به ــري انلاطق ــة لغ العربي
ــا نواجــه  ــوى؛ فإنن والرتاكيــب، وعندمــا نتحــدث عــن هــذا املحت
ــد األســس واملعايــري  ــاء واألداء، وتتمثــل يف حتدي إشــاكيلات يف ابلن
ــة  ــة حباج ــو العربي ــوى، فمتعلم ــك املحت ــار ذل ــم اختي ــي حتك ال
نلــواة اللغــة الــي ال تنفصــل عــن القاعــدة وتتوافــق مــع املوقــف 
ــوي  ــوى لغ ــار حمت ــتعمايل، وهــذا االجتــاه يســتند إىل اختي االس
يتناســب مــع دوافــع وأغــراض املتعلمــني، وبنــاء ىلع ذلك ســتجيب 
الورقــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أســس اختيــار املحتــوى اللغــوي 
يف كتــب متعلــيم العربيــة غــري انلاطقــني بهــا؟ وتهــدف إىل 
ــري  ــم معاي ــوي وأه ــوى اللغ ــه املحت ــا يتضمن ــاز عم ــف بإجي الكش
اختيــاره، وتســليط الضــوء ىلع ادلرس انلحــوي وحمــاوالت تيســريه، 

ــه. ــب ىلع صعوبت ــائل للتغل ــض الوس ــرتاح بع واق
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 املقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم ىلع أرشف األنبيــاء 
واملرســلني، وىلع آهل وصحبــه الطيبــني، وبعد؛

   مــا مــن شــك يف أنــه يســتحيل تعليــم اللغــة لكهــا، إنمــا حنن 
مضطــرون أن نعلــم أجــزاء منهــا؛ واختيــار املحتــوى اللغــوي أهــم 
عنــر ينهــض بــه تعليــم اللغــة، ويؤثــر يف لك العنــارص الالحقــة، 

ويشــل اثلمــرة انلهائيــة )١(.

ــون  ــة يواجه ــة أجنبي ــيم أي لغ ــا يف أن متعل ــك أيض   وال ش
صعوبــات أثنــاء تعلمهــم اللغــة اهلــدف، ســواء اكنــت الصعوبــات 
ــوي، أو ادلاليل،  ــريف، أو انلح ــويت، أو ال ــتوى الص ــن يف املس تكم
ولــل مســتوى مــن هــذه املســتويات صعوبة ختتلــف عن املســتوى 
اآلخــر، وســتتناول هــذه الورقــة مســألة اختيــار املحتــوى اللغــوي 
إمجــاال مــن خــالل: ثالثــة حمــاور تســبقهم مقدمــة، وتليهــم خاتمــة 

تضمنــت أهــم انلتائــج واتلوصيــات.

املحور األول: املحتوى اللغوي وأثره يف تعليم العربية:

وهنــا مســألة جوهريــة يف العمليــة اتلعليميــة؛ فــإذا اكن 
اختبــار املحتــوى اللغــوي املناســب وتيســريه لدلارســني أمــر مهــم، 
فــإن اختيــار املســتوى اللغــوي املالئــم اذلي يقــوم عليــه املحتــوى 

ــة. ــة األهمي يعــد يف اغي

 مفهوم املحتوى: 

يقصــد باملحتــوى »جممــوع اخلــربات الرتبويــة واحلقائــق 
واملعلومــات، الــي يــرىج تزويــد الطــالب بهــا. وكذلــك االجتاهات 
والقيــم الــي يــراد تنميتهــا عندهــم. وأخــريا املهــارات احلركيــة الي 
يــراد إكســابهم إياهــا، بهــدف حتقيــق انلمــو الشــامل املتاكمــل هلــم 

)١( ينظر: عبده الراجيح، علم اللغة اتلطبييق وتعليم العربية، ص ٣٧-٦١.
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يف ضــوء األهــداف املقــررة يف املنهــج«)١(. 

أن  الســابق،  اتلعريــف  ضــوء  يف  فهمــه  يمكننــا  واذلي   
ــة  ــل جمموع ــا، يمث ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــوى يف تعلي املحت
ــة،  ــة العربي ــارات اللغ ــص ومه ــن خصائ ــتنبطة م ــربات املس اخل
ــوى ارتباطــا شــديدا باملســتوى  ــا املتاكمــل، ويرتبــط املحت ونظامه
ــي  ــي ينب ــوى، وال ــواعت املحت ــه موض ــوم علي ــوي اذلي تق اللغ
تزويــد متعلــم العربيــة األجنــيب بهــا، يلصــل إىل اإلشــباع اللغــوي 

ــرر.     ــاره املق يف إط

 ومــن املعــروف أن تدريــس املحتــوى اللغــوي يتضمــن انلحــو 
ــارات  ــف امله ــالل توظي ــن خ ــب، م ــردات والرتاكي ــرف واملف وال
ــو  ــن انلح ــة، ولك م ــراءة والكتاب ــكالم والق ــتماع وال ــع: االس األرب
والــرف قــد اتضحــت صعوبتهمــا يف املؤسســات اتلعليميــة 
ــا، وىلع  ــًدا واضطرابً ــائل تعقي ــرز املس ــة، ويه أب ــني بالعربي للناطق
الرغــم مــن أنهــا تشــل العنــر األســاس يف مناهــج تعليــم اللغــات 
بشــل اعم، وتعليــم العربيــة للناطقــني بهــا وانلاطقــني بغريهــا، إال 

ــة تمامــا؟ ــم نســتطع إىل اآلن اتلغلــب ىلع تلــك املعضل ــا ل أنن

ــد  ــا يف ح ــس هدف ــارات لي ــس امله ــة، تدري ــه ادلق وىلع وج
ذاتــه، بــل وســيلة للنطــق الصحيــح واتلعبــري الســليم، واتلمكــن 
ــة.  ــاء اللغوي ــن األخط ــة م ــورة خايل ــة بص ــراءة والكتاب ــن الق م
كذلــك اكن لزامــا ىلع القائمــني بالعمليــة اتلعليميــة انلظــر إىل أن 
ــي  ــابها يقت ــم، واكتس ــتخدمة يف اتلعلي ــيلة املس ــة يه الوس اللغ
املمارســة العمليــة واتلطبيــق، وال حتصــل بــادلرس انلظــري فقــط، 
وتتطلــب االســتعمال ومداومــة االســتماع، حــى تتحــول إىل ملكــة 
واعدة، يقــوم بممارســتها الفــرد تلصبــح متأصلــة يف تعبــريه وقراءاتــه 
وكتابتــه، ليــس املهــم ممارســتها فقــط؛ بــل األهــم مارســتها بطريقــة 

ــة )٢(. صحيح
)١( رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري انلاطقني بها: مناهجه وأسايلبه، ص٣١.

)٢(  ينظــر: ظبيــة ســعيد الســليطي، تدريــس انلحــو العــريب يف ضــوء االجتاهــات احلديثة، 
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 معايري اختيار املحتوى اللغوي: 

بــات مــن الــروري اختيــار املحتــوى اللغــوي املالئــم 
ــد  ــة األم ق ــة اللغ ــا؛ ألن طبيع ــة لغــري انلاطقــني به ــم العربي تلعلي
ــا، وقــد أصبــح مــن املعلــوم دلى  ختتلــف عــن اللغــة اهلــدف لكي
املتخصصــني يف تعليــم اللغــات أن حاجــات متعلــم لغــة ثانيــة أو 
أجنبيــة مغايــرة تمــام املغايــرة حلاجــات املتعلــم مــن أبنــاء اللغــة، 
وذلــك االختــالف يظهــر يف ســنهما ويف ملكــة االســتيعاب بينهمــا، 
ــة واملعجميــة وادلاليلــة  باإلضافــة إىل اخلصائــص اللســانية الصوتي

ــا )١(  ــة به الــي قــد ال يكــون للمتعلــم األجنــيب ســابق معرف

ويمثــل املحتــوى مرتكــز العمليــة اتلعليميــة؛ ذلا جنــد 
ــا  ــريه، ومنه ــع معاي ــده ووض ــني بتحدي ــرباء وابلاحث ــام اخل اهتم
معايــري نيكــوالس الختيــار حمتــوى برامــج تعليــم اللغــة اثلانيــة)٢(، 
ــرى،  ــري أخ ــات ومعاي ــع تصنيف ــن وض ــني م ــن ابلاحث ــاك م وهن
ــني:   ــص يف نوع ــري تتلخ ــذه املعاي ــوى، ه ــار املحت ــا اختي ــع هل خيض

األول: املعايــري اخلارجيــة: يه معايــري ال تتصــل باللغــة، وال - 
خبصائــص املتعلمــني، ويه ال تقــوم منفصلــة عــن بعضهــا بــل البد 

مــن تناســقها مجيعــا عنــد عمليــة االختيــار. وأهمهــا مــا اآليت: 

االختيــار ىلع . 1 املؤثــرة يف  العوامــل  أهــم  األهــداف: يه 
اإلطــالق. وانطالقــا مــن العالقــة املبــارشة بــني األهــداف والعملية 
ــد  ــة عن ــددة وواضح ــداف حم ــون األه ــي أن تك ــة؛ ينب اتلعليمي
اختيــار انلمــط اللغــوي؛ ألنهــا ذات أثــر مبــارش فّعــال ىلع اختيــار 

ــوى.  املحت

القاهرة: ادلار املرية، ٢٠٠٢م، ص١١٩-١٢٠.
ــا،  ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــاتذة العربي ــوي ألس ــن الرتب ــويي، اتلكوي ــا الس ــر: رض )١(  ينظ
تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، قضايــا وجتــارب، تونــس: املنظمــة العربيــة للرتبيــة 

ــوم، ١٩٩٢م، ص ٧-٨. ــة والعل واثلقاف
)٢(  ينظــر: رشــدي طعيمــة، املرجــع يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، ج١، ص 

.٢٠٣-٢٠٤
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مســتوى املقــرر: جــرت العــادة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة . ٢
ــذه  ــدم، وه ــط، ومتق ــدئ، ومتوس ــتويات إىل: مبت ــيم املس ىلع تقس
املراحــل يف تعلــم اللغــة خيتلــف املحتــوى اذلي يقــدم فيهــا 
ــرأي أن املســتوى  ــه ال ــة، واذلي علي باختــالف املســتوى أو املرحل
ــل  ــي تمث ــة ال ــن انلــواة العام ــواه م ــار حمت ــدئ يتطلــب اختي املبت
ــار  ــرص االختي ــددت ف ــتوى تع ــدم املس ــا تق ــة، ولكم ــاس اللغ أس

ــعت)١(. وتوس

الوقــت: ال بــد ألي مقــرر أن ينفــذ ىلع جــدول زمــي، قــد . 3
يكــون ىلع مــدى شــهرين مــع زيــادة عــدد الســااعت، وقــد ينفــذ 

ىلع مــدى ســنتني إذ تــم توزيعــه ىلع ســااعت قليلــة أســبوعيا )٢(. 

ــوى املقــرر، -  ــة بمحت ــري ادلاخليــة: ويه املتعلق اثلــاين: املعاي
ــار)٣(: وحيــدده نــواعن مــن االختي

ــن - 1 ــل م ــار ش ــه اختي ــي ب ــوي: ونع ــط اللغ ــار انلم اختي
أشــاكل اتلنــوع اللغــوي يف املجتمــع، واألنمــاط الــي يتــم االختيــار 

ــة. ــة اخلاص ــة، أو اللغ ــوى يه: اللهج ــداد املحت ــا إلع منه

اختيــار املفــردات: خيضــع اختيــار املفــردات إىل نــوع انلمط - ٢
ــا  ــار ليــس واحــدا يف عنــارص انلمــط، إذ حيكمه اللغــوي، واالختي

معيــار درجــة الشــيوع واالســتعمال. 

  كمــا أشــار بعــض ابلاحثــني يف تعليــم اللغــات إىل أن أهــم 
ــج  ــوى مناه ــار حمت ــا اختي ــم يف ضوئه ــي أن يت ــي ينب ــري ال املعاي

ــأيت )٤( :  ــا ي ــا، م ــا إجرائي ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي تعلي

ــي -  ــالب ىلع ختط ــاعد الط ــا يس ــوى م ــون يف املحت أن يك
)١(  ينظر: عبده الراجيح، علم اللغة اتلطبييق وتعليم العربية، ص ٦٣.

)٢(  ينظر: املرجع السابق، ص ٦٣.
)٣( رشــدي طعيمــة، املهــارات اللغويــة: مســتوياتها، تدريســها، صعوبتهــا، ط١، القاهــرة: 

ــر، ٢٠٠٠م، ص ٦٦-٦٧. دار الفك
)٤(  رشدي طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ج١، ص ٢-5.



321

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

حواجــز االتصــال باللغــة العربيــة الفصيحــة، مرتفقــا بــه يف عمليــة 
اتلصحيــح اللغــوي، متدرجــا معــه حــى يألــف اللغــة.

أن يكــون يف املحتــوى مــا يســاعد الطالــب ىلع أن يبــدع - 
يف اللغــة، ال أن يكــون منتًجــا هلــا فقــط.

ــص -  ــب خبصائ ــّرف الطال ــا يع ــوى م ــون يف املحت أن يك
ــا.  ــوي فيه ــال اللغ ــن اجلم ــس مواط ــة، ومل العربي

ــل  ــابقة، ب ــري الس ــع إىل املعاي ــار راب ــة معي ــتطيع إضاف ونس
ــاعدا  ــوى مس ــون املحت ــري يف أن يك ــل اتلفك ــو قب ــبقها؛ وه يس
ــف  ــد وتوظي ــي حتدي ــال، ينب ــز االتص ــي حواج ــالب ىلع ختط للط

ــوى. ــك املحت ــه ذل ــاغ ب ــم اذلي يص ــوي املالئ ــتوى اللغ املس

املحور اثلاين: املحتوى انلحوي:

ــائل  ــن املس ــة، م ــد انلحوي ــو أو القواع ــة انلح ــل دراس     لع
الــي كــرث حوهلــا اجلــدل يف تعليمهــا ألبنــاء العربيــة، ولغــري أبنائها، 
ــائل  ــم مس ــررات تض ــة ومق ــات متضخم ــك مؤلف ــن ذل ــم ع وجن
متشــعبة وقواعــد مضطربــة، ممــا تســبب يف عــدم اســتجابة الطالب 
ــا  ــة م ــن دروس العربي ــص م ــم إىل اتلخل ــررات، وتطلعه ــذه املق هل
اســتطاعوا. فالقضيــة تقتــي تغيــرًيا جوهرًيــا يف اتلفكــري، يفــي 
ــن  ــألة يمك ــم مس ــل أه ــة )١(، ولع ــن املعاجل ــدة م ــاط جدي إىل أنم
أن تتناوهلــا دراســة املحتــوى انلحــوي، يه مســألة تيســريه دلاريس 

العربيــة مــن غــري انلاطقــني بهــا ىلع وجــه اخلصــوص.

ــود  ــو وجه ــس انلح ــة تدري ــة صعوب ــول ملواجه ــائل وحل وس
ــريه: تيس

ــرية؛  ــا اخلط ــن القضاي ــم - م ــا نعل ــو -كم ــري يف انلح اتليس
)١(  ينظر: عبده الراجيح، انلحو يف تعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها، ندوة تعليم 

اللغة العربية لغري انلاطقني بها، كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية، ٢5-٢٨/ 
١٩٩٠/٨م، ص ٦.
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الــي إذا جــاءت ىلع غــري هــدى، ســتكون جهــوًدا مهــدرة، وأوقاتـًـا 
ــد املفهــوم اإلجــرايئ  ضائعــة؛ وتلجنــب هــذا الفشــل ينبــي حتدي
ــرس  ــة تي ــار أن عملي ــذه باالعتب ــي أخ ــا ينب ــو، وم ــرس انلح تلي
انلحــو، ال يقصــد بهــا جتــاوز قواعــده أو اختصــار أبوابــه ومســائله؛ 
لكنهــا تكييــف انلحــو والــرف مــع مــا توصلــت إيلــه الرتبيــة 
احلديثــة مــن مقاييــس، وذلــك عــن طريــق تبســيط صــورة القواعد 
ــة  ــه إىل كيفي ــري يتج ــني، فاتليس ــي للمتعلم ــي تُعِط ــة ال انلحوي
ــب  ــه)1(.ذلا جي ــو ذات ــري يف انلح ــدوث اتلغي ــد، ال ح ــم القواع تعلي
االنتقــاء اجليــد ملــا يقــدم؛ حــى ال تنشــأ دلى املتعلــم فــروق كبــرية 
ــب،  ــن جان ــد م ــل قواع ــة يف ش ــات املكتوب ــغ وانلظري ــني الصي ب
واتلطبيــق اللغــوي يف ادلرس أو خــارج نطــاق املدرســة، ومــا حيويــه 
املجتمــع مــن تعــدد هلــي، ومــن هنــا يكــون لزامــا ىلع القائمــني 

ــق للرتكيــب اللغــوي)٢(.  ــار ادلقي ــم االختي باإلعــداد واتلعلي

إن الغــرض مــن تعليــم انلحــو ليــس حفــظ القواعــد املجردة، 
بــل تكويــن امللكــة اللســانية الصحيحــة، وعليــه ينبــي أن يقتر 
ــو  ــة ىلع انلح ــني بالعربي ــري انلاطق ــم غ ــوي يف تعلي ادلرس انلح
األســاس دون الــرشوع يف اتلفاصيــل واتلفريعــات، فصحــة الــكالم 
وموافقتــه للواقــع الفعــيل، وضبــط الكتابــة، هــو مــا تنشــده برامــج 
ــل  ــة اتلواص ــني عملي ــهل ىلع ادلارس ــث تس ــة؛ حبي ــم العربي تعلي
ــدة  ــم القاع ــن تقدي ــأى ع ــي أن نن ــك ينب ــة؛ كذل ــا وكتاب حتدث
انلحويــة يف مجــل أو أمثلــة معزولــة عــن ســياقاتها، وهــذا يقتــي 
تقديــم الظواهــر انلحويــة املهمــة مــن خــالل انلصــوص األصليــة 
املرتبطــة بتخصــص ادلارس، وأن تعــزز الظاهــرة انلحويــة يف عــدد 
مــن اتلدريبــات انلمطيــة، دون اإلشــارة إىل املصطلــح انلحــوي إىل 
ــاج  ــتقبال وإنت ــة يف اس ــة اتللقائي ــة يف مرحل ــم للغ ــل املتعل أن يص

)١(  ينظر: عبد الرمحن احلاج صالح، أثر اللسانيات يف انلهوض بمستوى مدريس اللغة 
العربية، جملة اللسانيات، ع٤، اجلزائر: مركز ابلحث العليم واتلقي تطوير اللغة 

العربية، ١٩٧٣/١٩٧٤م، ص٢٢-٢٣.
)٢(  ينظر: حممد العناين، اللغة العربية لغري انلاطقني بها، عّمان: دار جرير، ٢٠٠٩م، ص ٧.
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ــة )١(.  تركيــب مــا مــن الرتاكيــب اللغوي

لــو أردنــا تعيــني املشــلكة باختصــار لقلنــا إن انلحــو 
ــا  ــون حفظ ــا املتخصص ــه به ــي يدرس ــه ال ــح يف صورت ــد أصب ق
ــة،  ــاة العقلي واســتظهارا وتقليــدا ومتابعــة، ابتعــد عــن واقــع احلي
ــب  ــا، وقوال ــالك ال روح فيه ــطة-اغبلا-أصبحت هي ــورة املبس فالص
صيغــت ممــا ال عالقــة هل بادلارســني ومــا يدرســون، فجــاءت نتــف 
ــاط  ــة لالرتب ــري قابل ــا غ ــاء، ويه اغبل ــار القدم ــن آث ــوهة م مش

ــا)٢(.  ــت مع ــني يف وق ــني وادلارس ــد املؤلف ــري عن ــع اتلفك بواق

    ولعــل أهــم مــا يتمــزي بــه ادلرس انلحــوي العريب هــو تركزيه 
ىلع القاعــدة دون االســتعمال، وهــذا املنهــج هــو الشــل اذلي شــاع 
واســتقر يف املمارســة اتلأيلفيــة واتلعليميــة للنحو العريب، ويشــري يلع 
مذكــور هــذه احلالــة بقــوهل: إن الصعوبــة تكمــن يف كوننــا نتعلــم 
ــا  ــاء نتجرعه ــب صم ــة، وقوال ــراءات تلقيني ــة، وإج ــة صنع العربي
جتــراع عقيمــا، بــدال مــن تعلمهــا لســان أمــة، ولغــة حيــاة، فانلحــو 
العــريب مــن حيــث املحتــوى وطــرق تدريســه، ليــس علمــا لرتبيــة 
امللكــة اللســانية العربيــة، لكنــه احنــر يف تعليــم وتعلــم صناعــة 
القواعــد انلحويــة، ممــا تســبب يف نفــور وضعــف املتعلمــني فيــه ويف 

اللغة عمومــا)٣(. 

وعليــه فاتلحــول إىل انلحــو الوظيــيف اذلي يمــي إىل اتلطبيق 
ــة  ــرات ومعاجل ــد اثلغ ــه س ــاول ب ــا حن ــني أيدين ــل ب ــري ح ال اتلنظ
املشــلكة، واملقــرر اذلي يعتمــد ىلع حفــظ قواعــد انلحــو وتســميعها 
وترمجــة انلصــوص مــن اللغــة املســتهدفة إىل اللغــة األم، سيفشــل 

ــات  ــة: اجتاه ــراض خاص ــة ألغ ــة العربي ــاري، اللغ ــوب اتلنق ــح حمج ــر: صال )١(  ينظ
جديــدة وحتديــات، نــدوة عنــارص العمليــة اتلعليميــة واإلبــداع الفكــري يف ظــل 
ــالمية  ــة اإلس ــور: اجلامع ــدااع، كواالملب ــة أداء وإب ــة العربي ــات: اللغ ــورة املعلوم ث

املالزييــة، ٢٠٠٧م، ص ٩.
)٢(  ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو اتليسري: دراسة ونقد وتوجيه، ص ١٠.

)٣(  ينظر: يلع أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ص ٣١١.
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ــه مــن تمكــني ادلارس مــن تعلــم الــكالم وفهــم  يف أغلــب حاالت
ــا القــدرة ىلع القــراءة اجليــدة.  االســتخدام الشــفوي للغــة، وأحيان
ذلا عنــد الــرشوع يف تقديــم أي جــزء مــن القواعــد علينا أن نســأل 
أنفســنا: هــل مــا يُقــدم مفيــد ونافــع لدلارســني؟ هــل هــو رضوري 
ــم اللغــة؟ هــل هــذا الوقــت املناســب  ــق أهدافهــم مــن تعل تلحقي
ــة  ــك الطريق ــوى وبتل ــذا املحت ــو به ــدرس انلح ــاذا ن ــه؟ مل تلقديم

ــا؟ )1( . ــط دون غريه فق

ــت  ــب، إذ اجته ــارا فحس ــيطا أو اختص ــري تبس ــس اتليس ولي
جهــود غــري قليلــة تليســري انلحــو وذلــك باحلــذف أو اتلبديــل أو 
اتلحويــر، رغبــة يف التســهيل ىلع ادلارســني، وهــذا ال يكــيف؛ هــو 
جــزء مــن اتليســري وجانــب مــن جوانبــه، فلتحقيــق الغايــة وبلــوغ 
ــود  ــود جبه ــك اجله ــرتن تل ــا أن تق ــون لزام ــود، يك ــدف املقص اهل
أخــرى تتجــه إىل إعــداد اذليــن يقومــون بتدريســه، إعــدادا واعيــا 

بانلحــو وســائر علــوم العربيــة )٢( . 

وقد وضع باحثون أسسا يمكن االعتماد عليها يف تعليم 
القواعد انلحوية، أهمها ما ييل)٣(:

ــي - ١ ــة، ويع ــو الوظيف ــد حن ــم القواع ــاه يف تعلي االجت
ذلــك اختيــار القواعــد الــي هلــا صلــة وثيقــة باألســايلب 

ــة. ــاة العام ــم يف احلي ــه املتعل ــي تواج ال

ــل - ٢ ــهم بش ــم، إذ تس ــة دلى املتعل ــتغالل ادلافعي اس
ــم. ــة اتلعل ــاح عملي ــال يف جن فع

ــن ٣-  ــه م ــا يتضمن ــيم، وم ــف اتلعلي ــام باملوق  االهتم

)١(   ينظر: حممود انلاقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه -مداخله-
طرق تدريسه، ص ٢٨٤-٢٨5.

)٢(  ينظر: أمحد عبد الستار اجلواري، حنو اتليسري: دراسة ونقد وتوجيه، ص ١5.
)٣(  فتيح يونس، حممود انلاقة، يلع مدكور، أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية ادلينية، 

ص ٣٠٧-٣٠٨.
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ــة. ــة اتلعليمي ــارص العملي عن

االبتعــاد عــن الرتتيــب اتلقليــدي يف مســائل انلحو، - ٤
وختليصــه مــن الشــوائب الــي ال تفيــد املتعلمني.

االهتمــام باملمارســة، وكــرثة اتلدريــب ىلع األســايلب - 5
. ملتنوعة ا

  وحــول هــذا يقــول حممــود انلاقــة أن القواعــد ال ينبــي أن 
تــدرّس ىلع أنهــا فــراع منفصــال مــن فــروع اللغــة؛ بــل ال بــد مــن 
تدريســها ىلع أنهــا أصــال تنتــيم إيلــة مجيــع الفــروع واملهــارات وال 

تنفصــل عنــه)١(.

اختيــار حمتــوى انلحــو يف كتــب تدريــس العربيــة للناطقــني 
بغريهــا:

إن اختيــار املحتــوى ملناهــج تدريــس العربيــة لغــري انلاطقــني 
ــوى  ــاء املحت ــة انتق ــربز أهمي ــة؛ وت ــة األهمي ــألة بالغ ــا، مس به
انلحــوي مــن بــني مكونــات وعنــارص العربيــة، اســتنادا إىل اهلــدف 
اذلي يقــوم عليــة الربنامــج اتلعليــيم، فاللغــات تكــز ثــروة لفظية 
حتتكــم إىل عــدد غــري قليــل مــن القواعــد، ال يســتطع املتعلــم أن 
ــا يؤخــر  ــا يقــدم وفيم ــا. ذلا فمــن الــروري انلظــر فم ــا لكه يأتيه
منهــا، كذلــك ليســت لك املوضــواعت انلحويــة متســاوية األهميــة 
والفائــدة للمتعلــم؛ فهنــاك بــى مركزيــة ال يســتغي عنهــا املتعلــم، 

وأخــرى ثانويــة يقــل اســتخدامها أو ينــدر. 

فاختيــار املحتــوى انلحــوي إجــراء تربــوي موضــويع، يهدف 
إىل احلــر الكــيم وانلــويع للرتاكيــب وابلــى انلحويــة األساســية 
الــي حيتاجهــا املتعلــم)٢(، إال أن واقــع كتــب تعليــم اللغــة العربيــة 
)١(  حممود اكمل انلاقة، املدخل يف اتلدريس واملنظور العليم تلعليم وتعلم اللغة العربية، 
سجل املؤتمر العاليم تلعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها، جامعة امللك سعود، معهد 

اللغة العربية، ٢٠٠٩م، ص ٢٧٨-٢٨٣.
ــري  ــو لغ ــج انلح ــاء مناه ــة بلن ــة واللغوي ــس العلمي ــاري، األس ــد ص ــر: حمم )٢(  ينظ
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ــو،  ــواعت انلح ــار موض ــال يف اختي ــيك خل ــا حي ــني بغريه للناطق
فاألمــر الــي يه عليــه هــو أنهــا تقــدم موضــواعت انلحــو نفســها 
ــك وضحــت إحــدى ادلراســات  ــا، ذلل ــا للناطقــني به الــي تقدمه
احلديثــة بــأن حتديــد املوضــواعت انلحويــة الــي حيتاجهــا متعلــم 
ــة،  ــررات اتلعليمي ــج واملق ــا يف املناه ــي إدراجه ــي ينب ــة، وال اللغ
لــم يعــد خيضــع للخــربة اذلاتيــة واتلقديــر الشــخي، بــل أصبــح 
ــني  ــداف املتعلم ــم بأه ــة، تهت ــة ميداني ــاث علمي ــس ىلع أحب يؤس
ــم)1(،  ــني ومالحظاته ــربة املدرس ــة إىل خ ــة، إضاف ــم اللغوي وحاجاته
ــار حمتــوى  فمــا يه تلــك األســس الــي تتحكــم يف عمليــة اختي

انلحــو)٢(؟

ــار  ــا: معي ــن، أحدهم ــن معياري ــؤال تتضم ــذا الس ــة ه وإجاب
ــار خــاريج  ــه معي ــا نعــي ب ــار داخــيل، وم خــاريج، واآلخــر: معي
ويتمثــل يف لك مــا خــرج عــن حمتــوى ادلرس انلحــوي، اكألهــداف 
واملرحلــة اتلعليميــة، واملــاكن والزمــان الــذان جيــري فيهمــا 
اتلدريــس، والوقــت املتــاح تلدريــس املــادة، وهــذا يقتــي أن تعليم 
ــرض اعم،  ــا لغ ــن تعليمه ــف ع ــة، خيتل ــراض خاص ــة ألغ العربي
وتعليــم العربيــة بهــدف اتلواصــل، خيتلــف عــن تعليمهــا بهــدف 
ــار، إىل  ــا للصغ ــن تعليمه ــف ع ــار خيتل ــا للصغ ــث، وتعليمه ابلح
غــري ذلــك مــن العوامــل املؤثــرة يف خطــة تأســيس وإعــداد تصــور 
شــامل للمحتــوى انلحــوي. أمــا املعيــار ادلاخــيل فيتعلــق بعوامــل 

ــا: ــا يف اعملــني هم ــة نفســها، وجنمله داخــل اللغ

ــواعت - ١ ــار املوض ــم اختي ــة يت ــيلة إحصائي ــو وس ــيوع ه الش
انلحويــة يف ضوئهــا، فأبــواب انلحــو وفروعــه ال تتســاوى يف نســبة 
ترددهــا وتواترهــا يف االســتعمال، فهنــاك صيــغ وتراكيــب تســتعمل 
أكــرث مــن غريها، وأخــرى ذات اســتعمال متوســط، وثاثلة اســتعماهلا 

انلاطقني بالعربية، ص ٣١-٣٢.
ــري  ــو لغ ــج انلح ــاء مناه ــة بلن ــة واللغوي ــس العلمي ــاري، األس ــد ص ــر: حمم )١(  ينظ

ص١٧.    بالعربيــة،  انلاطقــني 
)٢(  املرجع السابق ص ٢٦-٣٧.
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قليــل، ومنهــا مــا هــو نــادر جــدا، فتختلــف تلــك املوضــواعت مــن 
ــن  ــن زم ــر، وم ــدان إىل آلخ ــن مي ــر، وم ــتوى آخ ــتوى إىل مس مس
إىل زمــن آخــر. وعليــه ينبــي اختيــار الشــائع املــرتدد ىلع األلســنة، 
واتلقليــل مــن املوضــواعت الــي يرتبــط اســتعماهلا بظــروف أقــل أو 

حمــدودة. 

ــة - ٢ ــارص اللغوي ــتعمال العن ــدى اس ــه م ــد ب ــع ويقص اتلوزي
يف املجــاالت املختلفــة، فهنــاك عنــارص لغويــة هلــا انتشــار واســع 
ــل:  ــة مث ــة واخلاص ــوي العام ــتعمال اللغ ــاالت االس ــم جم يف معظ
حــروف العطــف، وحــروف اجلــر، وأدوات انلصــب واجلــزم ...إلــخ، 
ــم اللغــة،  وهــذه العنــارص وأمثاهلــا أنفــع يف تدريــس انلحــو وتعلي
ــري أن  ــة، غ ــيل للغ ــتعمال الفع ــف واالس ــاول اتلوظي ــي يف متن ف
هنــاك موضــواعت ال تظهــر كثــريا يف االســتعماالت، إنمــا تنحــر 
يف جمــاالت ضيقــة، مثــل: أســلوب انلدبــة واالســتغاثة، فــال نــكاد 

ــة.   ــات األدبي ــض الكتاب ــا إال يف بع جنده

املحور اثلالث: اختيار انلصوص واملفردات:

1( انلصوص:    

بعــد تنــاول مســألة انلحــو وحمتــواه ثمــة مســألة كــرث اجلــدل 
حوهلــا أيضــا، يه انلصــوص املســتعملة يف تعليــم اللغة اهلــدف، هل 
تكــون انلصــوص تعليميــة أصليــة أم مصنوعــة؟، فمــن املعــروف 
يف تــدرس انلحــو واللغــة أن تــرد ىلع هيئــة نصــوص تســتنبط منهــا 
ــة  ــذه القضي ــازع ه ــة، وتن ــة واثلقافي ــة واملعرفي ــم اللغوي املفاهي
اجتاهــان، أحدهمــا بفضــل اســتخدام انلصــوص األصليــة، والــرأي 
اآلخــر يــرى اســتخدام انلصــوص املصطنعة، ويقــول جاك ريتشــارد 
يف هــذا الشــأن: يــرى بعضهــم أن املــواد األصيلــة أفضــل مــن املــواد 
املصنوعــة؛ ألنهــا حتتــوي ىلع لغــة أصيلــة وتعكــس االســتخدامات 
احلقيقيــة للغــة، مقارنــة مــع املحتــوى املخــرتع لكثــري مــن املــواد 
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اتلعليميــة املصنوعــة )1( ، كمــا تظهــر إجيابيــات انلصــوص األصيلــة 
فيمــا يــيل: 

 ı هلــا تأثــري إجيــايب ىلع دافعيــة املتعلــم، ألنهــا أكــرث تشــويقا
وحتفــزيا.

 ı.تقدم معلومات ثقافية أصيلة عن ثقافة اللغة اهلدف

 ı جتعــل الطــالب يتعرضــون للغــة احلقيقيــة ال إىل انلصــوص
ــة  ــة واملكتوب ــة املصنوع ــواد اتلعليمي ــودة يف امل ــة املوج االصطناعي

ــة. ــة معين ــواع خطابي ــة أو أن ــد حنوي ــراز قواع ــا إلب خصيص

 ı ــل ــني الفص ــط ب ــني؛ إذ ترب ــات املتعلم ــرث حباج ــط أك ترتب
ــيق. ــم احلقي ــالب يف العال ــات الط وحاج

ــدة  ــن ع ــة م ــوص األصيل ــد انلص ــاين فينتق ــاه اثل ــا االجت أم
ــا اآليت:  ــب وأهمه جوان

ــا . ١ ــا ومفرداته ــة اغبل ــة صعب ــوي لغ ــة حتت ــوص األصيل انلص
غــري رضوريــة، وقــد تســبب إربــااك يف عمليــة اتلعليــم، إذ حتتــوي 

ىلع لغــة تفــوق قــدرات املتعلمــني.

ــة ىلع . ٢ ــا مبني ــة؛ ألنه ــل األصيل ــة تْفُض ــوص املصنوع انلص
ــة. ــم اللغ ــدرج تلعل ــاس مت أس

واذلي يبــدو أن لــل اجتــاه منهمــا حماســنه وعيوبــه، ممــا جعــل 
بعــض القائمــني ىلع العمليــة اتلعليميــة إىل املــزج بــني االجتاهــني، 
ــض  ــه بع ــب إيل ــا ذه ــيل كم ــص األص ــم انل ــرة تقدي إال أن فك
ــس  ــارشة وتالم ــه مب ــل؛ ألن فائدت ــار األمث ــو اخلي ــني ه ابلاحث
ــني )٢(. ــات املتعلم ــيب حاج ــه تل ــة، ومعطيات ــيق للغ ــع احلقي والواق

)١(  جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة، ص٢٨٢.
)٢(  جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة، ص٢٨٣-٢٨٤.
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ــارشة  ــة مب ــوص هل عالق ــوع انلص ــة، أن ن ــراه ابلاحث ــا ت وم
بدوافــع وأغــراض تعلــم اللغــة اهلــدف، فمتعلــم العربيــة يبحــث 
ــه يف  ــي تقديم ــص اذلي ينب ــه، ذلا فانل ــوي بعين ــتوى لغ ــن مس ع
هــذه احلالــة، نــص ينتــيم إىل ذلــك املســتوى، بــرف انلظــر عــن 
كونــه أصيــال أو ال. وهكــذا جنــد مــن يريــد تعلــم الفصــى نقــدم 
هل نصوصــا دينيــة وتراثيــة، أمــا مــن يريــد الفصيحــة أو العاميــة، 
فــال يصــح أن تقــدم هل تلــك انلصــوص؛ فــي ال تلــيب رغبتــه وال 
ــة الــي صيغــت مــن أجلهــا انلصــوص؛ يه  ــه، فالغاي تشــبع حاجت
ــه،  ــق رغبات ــة، وحتقي ــم اللغ ــن تعل ــه م ــم إىل هدف ــول املتعل وص
ــول  ــرر، وحص ــاب املق ــوى الكت ــن حمت ــا ع ــان والرض واالستحس

ــوة.  ــدة املرج الفائ

٢(  املفردات:

إذا انتقلنــا إىل تعليــم املفــردات جنــد أن اللســانيات انلفســية 
ــذه  ــل ه ــردات؛ وتتمث ــم املف ــة تعلي ــل يف معاجل ــل فاع ــهم بش تس
املســاهمة يف إبــراز عالقــة املعجــم اذلهــي يف اللغــة األوىل باملعجــم 
ــا يف  ــد منهم ــل لك واح ــة تمثي ــة، وكيفي ــة اثلاني ــي يف اللغ اذله
ــة  ــة، واللغ ــة اللكم ــى، وصعوب ــل املع ــرة، وتمثي ــاغ، واذلاك ادلم

ــة)١(. ابليني

فاللكمــة أصغــر وحــدة لغويــة تــدل يف حــد ذاتهــا ىلع معــى، 
وقــادرة ىلع القيــام بــدور نطــق تــام. ويه الوحــدة اللغوية األساســية 
الــي تشــارك مشــاركة فعالــة يف تكويــن معــارف اإلنســان وجتاربه 
ــكاليم )٢(،   ــداع ال ــة، كمــا أنهــا نقطــة اإلب وأفــاكره وصــوره اذلهني
وزيــادة حصيلــة متعلــم اللغــة  مــن املفــردات الــي تســد حاجتــه، 
يســهم يف فهــم وتوجيــه عالقــات الفــرد مــع اآلخريــن، كمــا يكون 

ويلد أمحد العنايت، مفردات العربية دراسة لسانية تطبيقية يف تعليمها للناطقني بغريها،   )١(
سجل املؤتمر العاليم تلعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها، ٢٠٠٩م، ص ٤٩٦.

)٢(  أمحــد حممــد املعتــوق، احلصيلــة اللغويــة: أهميتها-مصادرها-وســائل تنميتهــا، ع٢١٢، 
ــة، ١٩٩٦م، ص ٤٤-٤5. ــم املعرف الكويــت: اعل
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ــدها  ــي ينش ــة ال ــج اإلجيابي ــول ىلع انلتائ ــا يف احلص ــال رئيس اعم
متعلــم اللغــة، الــي يمكــن إمجاهلــا يف اتلــايل)١(:

-زيــادة اخلــربات واتلجــارب واملعــارف واملهــارات الــي 
يكتســبها الفــرد.

-االنفتــاح ىلع املجتمــع اللغــوي -اللغــة اهلدف-املحيــط بــه، 
ونمــو روح األلفــة واثلقــة بانلفــس.

ــة اهلــدف، واســتيعاب  ــاء اللغ ــة أبن ــم ثقاف -املســاهمة يف فه
ــدايع. ــري اإلب ــاج الفك انلت

ــة،  ــارص اللغ ــن عن ــاس م ــر أس ــردات عن ــىف أن املف وال خي
ومــع أهميــة موقعهــا يف لك مــن مهــارات اللغــة األربــع )اســتماع 
ــع يتفــاوت مــن مهــارة إىل  ــة( إال أن هــذا املوق -كالم -قراءة-كتاب
ــا  ــا خاص ــا موقع ــرض هل ــة تف ــة خاص ــردات أهمي ــرى. فللمف أخ
ــيف  ــض مؤل ــاس بع ــذا اإلحس ــع ه ــات، ودف ــم اللغ ــج تعلي يف برام
كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا إىل حشــد كتبهــم 
ــأن تعلمهــا يعــي  ــا منهــم ب بمجمــواعت كبــرية مــن املفــردات ظن

ــة )٢( .  ــم اللغ تعل

ــوم  ــي يق ــري ال ــن املعاي ــدد م ــة إىل ع ــدي طعيم ــري رش ويش
عليهــا تدريــس املفــردات، مؤكــدا أن حتديــد املفــردات الــي ينبــي 
ــف  ــع ملواق ــراءات ختض ــب إج ــألة تتطل ــا ادلارس مس أن يتعلمه
ــى  ــم ح ــن ظروفه ــني وتتباي ــداف ادلارس ــا أه ــوع فيه ــة تتن خمتلف
يظهــر نلــا مــا هــو مناســب لــل مجهــور ويف لك ظــرف. ومــن أجــل 
ــراض  ــات وأغ ــوء حاج ــردات يف ض ــار املف ــن اختي ــد م ــذا فالب ه
ــم  ــم تقدي ــي حتك ــري ال ــك املعاي ــال تل ــا إمج ــني، يمكنن ادلارس

)١(  املرجع السابق، ص 5٩-٦١.
)٢(  رشــدي طعيمــة، ديلــل عمــل يف إعــداد املــواد اتلعليميــة لربامــج تعليــم العربيــة، 
ــم  ــج تعلي ــع يف مناه ــدي، املرج ــان هري ــة، إيم ــدي طعيم ــور، رش ص ١٨١.يلع مدك

ــرى، ص ٦١٤. ــات أخ ــني بلغ ــة للناق ــة العربي اللغ
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ــدة ويه )١( : ــردات اجلدي املف

مــن حيــث العــدد: يــرى أن عــدد املفــردات احلديــدة الــي - ١
ينبــي أن تتضمنهــا ادلروس أقــرب إىل اثلبــات الكــيم؛ فــال يكــرث 
عددهــا جــدا يف بعــض ادلروس، وتنخفــض يف درس أخــرى حبيــث 

يكــون الفــارق كبــريا، فالبــد مــن اتلــوازن بــني ادلروس.

ــوء إىل - ٢ ــردات اللج ــم املف ــتلزم تقدي ــوع: يس ــث انل ــن حي م
ــد  ــا يمت ــا وإنم ــام بعدده ــيف االهتم ــال يك ــويع، ف ــاء انل االنتق
ــري  ــن املعاي ــة م ــم جمموع ــن حتكي ــد م ــا، إذ الب ــر إىل نوعه انلظ
تلفضيــل مفــردات ىلع أخــرى. ويمكننــا اتلميــزي بــني ثالثــة 
ــا: ــردات هم ــن املف ــني م ــا نوع ــد منه ــم لك واح ــات يض تصنيف

 مفردات حسية، وجمردة.	 

مفردات نشيطة، وخاملة.	 

مفردات حمتوى، ومفردات وظيفية. 	 

وحيــدد عبــد الرمحــن الفــوزان اهلــدف مــن تعلــم املفــردات 
بأنــه ليــس فقــط اتلعلــم ىلع نطق حروفهــا، أو فهــم معناهــا أو طرق 
االشــتقاق منهــا؛ بــل هــو اســتعماهلا يف إطــار القبــول االجتمــايع. 
ــا  ــة عندم ــا اتلعليمي ــل أهميته ــردة تق ــه ىلع أن املف ــك ينب كذل
تــدرس منفــردة، ذلا ينبــي أن حُيــرص دائمــا ىلع تعليمهــا يف مجــل 
ومــن خــالل ســياقات ذات معــى ومفهومــة لدلارســني. وأن يتضمن 
ــني  ــع ب ــزي، جتم ــة وترك ــارة بعناي ــردات خمت ــدة مف ادلرس أو الوح
اتلــوازن الكــيم وانلــويع، حبيــث ال تكــون كثــرية وغــري رضوريــة 
ممــا يزيــد عوائــق اتلعلــم، ومــن املهــم أيضــا أن تتاكمــل املفــردات 
بــني ادلروس تلكــون يف آخــر األمــر ذخــرية مفــردات مســتهدفة يف 

رشدي طعيمة، ديلل عمل يف إعداد املواد اتلعليمية لربامج تعليم العربية، ص ١٨٢-  )١(
١٨٣-١٨٤.يلع مدكور، رشدي طعيمة، إيمان هريدي، املرجع يف مناهج تعليم اللغة 

العربية للناقني بلغات أخرى، ص٦١5-٦١٦.
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اخلطــة أو املنهــج اتلعليــيم )١( ، كمــا أشــار إىل اإلطــار اذلي تعــرض 
فيــه تلــك املفــردات فقــال: »واألصــل أن تقــدم هــذه املفــردات يف 
ســياقات لغويــة يســهل حمااكتهــا؛ اكحلــوارات وانلصــوص الســهلة، 
ــة،  ــياقات خمتلف ــف وس ــردات يف مواق ــرض املف ــيلة لع ــي وس ف
تعتمــد عليهــا اتلدريبــات اللغويــة الالحقــة تلأخــذ بيــد الطالــب 
ــذا  ــال. وهك ــري واالتص ــتها يف اتلعب ــة وممارس ــتعمال اللغ ــو اس حن
ينبــي تعليــم املفــردات يف احلــوار وانلصــوص القرائيــة مــن خــالل 
ــرد  ــم الف ــم أن يتعل ــن امله ــه م ــر أن ــث آخ ــرى باح ــياق«)٢(، وي الس
ــاس  ــنة انل ــه ىلع ألس ــرث دوران ــة، أي اذلي يك ــن اللغ ــرتك م املش
ــا، ويــرتك انلــادر  أوال، واذلي يكــرث جميئــه يف اللغــة املحــررة ثاني
والقليــل اذلي هل نفــس املدلــول لوقــت آخــر، أو يــرتك للمختصــني. 
وهــذا مــا أثبتتــه ادلراســات الــي أجراهــا بعــض العلمــاء ىلع املــادة 

الــي تقــدم للتدريــس)٣(. 

اخلاتمة:

 يتأســس تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا ىلع جمموعــة مــن 
ــاول  ــا يتن ــا م ــددة؛ أهمه ــري متع ــا معاي ــق منه ــي تنطل ــادئ ال املب
املحتــوى اللغــوي اذلي ترتكــز عليــه الروابــط والعالقــات اللغوية 
اتلواصليــة واتلاكمليــة ويه مــا ينبــي اســتثماره يف بنــاء املقــررات 
ــارب  ــمويلة تق ــة ش ــالل رؤي ــن خ ــة، م ــيم العربي ــة ملتعل اتلعليمي

إعــداد ذلــك املحتــوى. 

 أهم انلتائج:

١-اختيــار املحتــوى اللغــوي تلعليــم العربيــة مــرااعة اهلــدف 

عبــد الرمحــن إبراهيــم الفــوزان، إضــاءات ملعلــيم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني   )١(
ــع، ١٤٣١ه، ص١٨٢-١٨٤. ــة للجمي ــورات العربي ــا، منش به

)٢(  املرجع السابق، ص ١٨١.
ينظــر: عبــد الرمحــن احلــاج صالــح، األســس العلميــة واللغويــة بلنــاء مناهــج اللغــة   )٣(
العربيــة يف اتلعليــم مــا قبــل -اجلامــي، جملــة اللغــة العربيــة، املجلــس األىلع للغــة 

ــر، ٢٠٠٠م، ص ١١٧. ــة، ع٣، اجلزائ العربي
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مــن تعلمهــا واســتعماالتها اعمــل رئيــس يف جنــاح تعلمهــا.

٢-إغفــال مبــدأ الشــيوع واالســتعمال وغيــاب انلظــرة 
ــر  ــل حج ــل تش ــوي عوام ــوى اللغ ــار املحت ــد اختي ــة عن انلوعي

ــه.  ــق تدريس ــرثة يف طري ع

ــني  ــة للناطق ــم العربي ــب تعلي ــوي يف كت ــوى اللغ ٣-املحت
بغريهــا يف وضعهــا احلــايل -اغبلــا-ال خيتلــف عــن كتــب تعليمهــا 

ــا. ألبنائه

  أهم اتلوصيات: 

ــة الــي تناولــت  - اإلفــادة مــن األحبــاث وادلراســات احلديث
تيســري انلحــو عنــد إعــداد املحتــوى انلحــوي.

- أن يهتــم القائمــون ىلع تصميــم الكتــب باجلانــب اتلواصــيل 
ــواعت  ــوص، وإدراج موض ــار انلص ــات واختي ــداد اتلدريب ــد إع عن

تتنــاول القضايــا املعــارصة يف االقتصــاد واالجتمــاع والسياســة.  

ــري  ــات ومعاي ــة بآيل ــرات املختص ــدوات واملؤتم ــة انل -إقام
إعــداد املحتــوى اللغــوي املالئــم تلعليــم العربيــة للناطقــني بغريها.
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املراجع:
أمحــد عبــد الســتار اجلــواري، حنــو اتليســري: دراســة ونقــد وتوجيــه، - 

ط ٢، بغــداد: مطبعــة املجمــع العلــيم العــرايق، ١٩٨٤م.
أمحــد حممــد املعتــوق، احلصيلــة اللغويــة: أهميتها-مصادرها-وســائل - 

تنميتهــا، ع٢١٢الكويــت: اعلــم املعرفــة، ١٩٩٦م
أمحــد حممــد الضبيــب، اللغــة العربيــة يف عــر العوملــة، الريــاض: - 

ــاكن، ٢٠٠١م. ــة العبي مكتب
جــاك ريتشــاردز، تطويــر مناهــج تعليــم اللغــة، ترمجــة: نــارص اغيل، - 

www.pdffactory.com ،ــح الشــويرخ صال
رشــدي طعيمــة، املرجــع يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، - 

مكــة املكرمــة: جامعــة أم القــرى معهــد اللغــة العربيــة.
رشــدي طعيمــة، املهــارات اللغويــة: مســتوياتها، تدريســها، صعوبتها، - 

ــرة: دار الفكر، ٢٠٠م القاه
رشــدي أمحــد طعيمــة، تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا: مناهجــه - 

وأســايلبه، املنظمــة اإلســالمية للرتبية والعلــوم واثلقافة)إيسيســكو(.
ــج -  ــة لربام ــواد اتلعليمي ــداد امل ــل يف إع ــل عم ــة، ديل ــدي طعيم رش

تعليــم العربيــة، مكــة املكرمــة: جامعــة أم القــرى، معهــد تعليــم العربيــة.
رضــا الســويي، اتلكويــن الرتبــوي ألســاتذة العربيــة لغــري انلاطقني - 

بهــا، )تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، قضايــا وجتــارب( تونــس: املنظمــة 
العربيــة للرتبيــة واثلقافــة والعلوم 

صالــح حمجــوب اتلنقــاري، اللغــة العربيــة ألغــراض خاصــة: - 
ــداع  ــة واإلب ــة اتلعليمي ــارص العملي ــدوة عن ــات ن ــدة وحتدي ــات جدي اجتاه
الفكــري يف ظــل ثــورة املعلومــات: اللغــة العربيــة أداء وإبــدااع، كواالملبــور 

ــة، ٢٠٠٧م. ــالمية املالزيي ــة اإلس اجلامع
ظبيــة ســعيد الســليطي، تدريــس انلحــو العــريب يف ضــوء االجتاهــات - 

احلديثة القاهــرة: ادلار املريــة، ٢٠٠٢م.
عبــد الرمحــن احلــاج صالــح، أثــر اللســانيات يف انلهــوض بمســتوى - 

ــث  ــز ابلح ــر: مرك ــانيات، ع٤، اجلزائ ــة اللس ــة، جمل ــة العربي ــدريس اللغ م
ــة، ١٩٧٣/١٩٧٤م. ــة العربي ــر اللغ ــي تطوي ــيم واتلق العل
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ــاء -  ــة بلن ــة واللغوي ــس العلمي ــح، األس ــاج صال ــن احل ــد الرمح عب
مناهــج اللغــة العربيــة يف اتلعليــم مــا قبل-اجلامــي، جملــة اللغــة العربيــة، 

ــر، ٢٠٠٠م. ــة، ع٣، اجلزائ ــة العربي ــس األىلع للغ املجل
ــة -  ــة العربي ــيم اللغ ــاءات ملعل ــوزان، إض ــم الف ــن إبراهي ــد الرمح عب

ــع، ١٤٣١ه.  ــة للجمي ــورات العربي ــا، منش ــني به ــري انلاطق لغ
ــني -  ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــو يف تعلي ــيح، انلح ــده الراج عب

بهــا نــدوة تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، كواالملبــور: اجلامعــة 
ــة، ٢5-٢٨/ ١٩٩٠/٨م. ــالمية العاملي اإلس

عبــده الراجــيح علــم اللغــة اتلطبيــيق وتعليــم العربية اإلســكندرية: - 
ــة اجلامعية، ١٩٩5م. دار املعرف

ــرة: دار -  ــة، القاه ــة العربي ــون اللغ ــس فن ــور، تدري ــد مدك يلع أمح
ــريب. ٢٠٠٦م. ــر الع الفك

يلع أمحــد مدكــور، اإلطــار املعيــاري العــريب تلعليــم اللغــة العربيــة - 
للناطقــني بغريهــا: تعليم-تعلّم-تقويــم، القاهــرة: دار الفكــر العــريب، ٢٠١٦م 

ــج -  ــع يف مناه ــدي، املرج ــان هري ــة، إيم ــدي طعيم ــور، رش يلع مدك
ــر  ــرة: دار الفك ــرى، القاه ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي

العــريب، ٢٠١٠م.
فتــيح يونــس، حممــود انلاقــة، يلع مدكــور، أساســيات تعليــم اللغــة - 

ــة، القاهــرة: دار اثلقافــة للنــرش ١٩٨٨م. ــة ادليني ــة والرتبي العربي
ــان: دار -  ــا، عّم ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــاين، اللغ ــد العن حمم

جريــر، ٢٠٠٩م. 
حممــود اكمــل انلاقــة، املدخــل يف اتلدريــس واملنظــور العلــيم تلعليــم - 

وتعلــم اللغــة العربيــة، ســجل املؤتمــر العالــيم تلعليــم اللغــة العربيــة لغــري 
انلاطقــني بهــا، جامعــة امللــك ســعود، معهــد اللغــة العربيــة، ٢٠٠٩م. 

حممــد صــاري، األســس العلميــة واللغويــة بلنــاء مناهــج انلحــو لغري - 
ــري  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــيم تلعلي ــر العال ــجل املؤتم ــة، س ــني بالعربي انلاطق

انلاطقــني بهــا، جامعــة امللــك ســعود، معهــد اللغــة العربيــة، ٢٠٠٩.
ويلــد أمحــد العنــايت، مفــردات العربيــة دراســة لســانية تطبيقيــة يف - 

تعليمهــا للناطقــني بغريهــا، ســجل املؤتمــر العالــيم تلعليــم اللغــة العربيــة 
لغــري انلاطقــني بهــا، ٢٠٠٩م.
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تعليم العربي�ة للناطقني بغريها 
املناهج والوسائل يف ظّل العوملة

د. الّزالل علي محّمد علي)1)
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمّية-السودان

ملخص ادّلراسة: 
وُجــدت حتّديــات عديــدة تواجــه تدريــس بعــض علــوم اللغة 
 

ّ
ــا وحنــًوا وداللــة يف عرنــا احلــارض؛ فــودل العربيــة أصواتــاً ورصفً
ذلــك دلى املتعلّــم صعوبــة فهــم قواعــد اللغــة العربيــة وتطبيقهــا.

املســتحدثات  ادّلراســية بظهــور  املناهــج  تأثــرت  وقــد 
ــا،  ــج، وحمتواه ــداف املناه ــري أه ــذا اتلأث ــمل ه ــة، فش اتلكنولوجي
ــا؛ ذلا  ــايلب تقويمه ــا، وأس ــا وتقديمه ــرق عرضه ــطتها، وط وأنش
ــم مناهــج اللغــة العربيــة بصــورة  ــّد مــن إاعدة انلظــر يف تقدي الب
ــني  ــا وللناطق ــني به ــتجداته للناطق ــر ومس ــب روح الع تواك

ــا. بغريه
ويف هــذه الورقــة ابلحثّيــة حنــاول الوقــوف ىلع واقــع املناهــج 
الــي تقــّدم للناطقــني بغريهــا والوســائل املتاحــة يف ظــّل العوملــة؛ 
فالعــر اآلن ليــس هــو عــر الكتــاب اتلقليــدي فقــط، ولكنــه 
ــراءًة،  ــًرا، وق ــرتوين تصوي ــاب اإللك ــتخدام الكت ــر اس ــا ع أيض

ومراجعــًة، وحفًظــا. 

تعاقدي  انتهاء  بعد  متفّرغ  وباحث  والّرف،  حو 
ّ

انل عربية-ختصص:  لغة  دكتوراه   )١(
أستاذ  والعلوم اإلسالمية ١٩٩٤-١٩٩٨م،  الكريم  القرآن  تدريس جبامعة  بالسعودية، مساعد 
حمارض بنفس اجلامعة   ١٩٩ -٢٠٠٤ م، أستاذ حمارض باململكة العربية السعودية لكية الرتبية 
بادلواديم ٢٠٠١-٢٠٠5م، أستاذ مساعد جبامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ٢٠٠5-٢٠٠٨م، 
أستاذ مساعد بكلية ادلراسات العليا وابلحث العليم ومرشف ىلع رسائل املاجستري بدائرة 

اللغة العربية.
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وعليــه البــّد من الســي لنــرش علــوم العربيــة بوصفهــا أحد 
مكّونــات الُهوّيــة األساســّية، والرتبــاط اللغــة بــاإلرث احلضــاري 
وذلــك بإدخــال الّرقمنــة للمحتــوى العــريب ممــا يكســبه االنتشــار 

يف أوســاط انلاطقــني بغريهــا مــع املواكبــة لــروح العــر.
مشلكة ادّلراسة:

الوقــوف ىلع اجلهــود املبذولــة يف ظــّل االنفتــاح املعــريف 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة، يف تعلي ــائل اتلعليمّي ــج والوس ــر املناه يف تطوي
للناطقــني بغريهــا يف اكّفــة املســتويات اتلعليمّيــة لّك حســب 
احتياجــه، وحســب األهــداف وادلوافــع تلعلّــم اللغــة العربيــة مــن 

فئــات ادّلارســني.
أسئلة ادّلراسة:

ــط 	  ــداف ختطي ــال أه ــة يف جم ــود املبذول ــايه اجله م
ــية؟  ــج ادّلراس املناه

ــس 	  ــرق تدري ــر ط ــة يف تطوي ــود املبذول ــايه اجله م
ــة، واســتماع، وقــراءة،  املهــارات األربــع للغــة العربيــة )حمادث

ــة؟  ــّل مرحل ــاً ل ــة(، وفق وكتاب
ــا 	  ــائل وفق ــر الوس ــة يف تطوي ــود املبذول ــايه اجله م

للتطــّور اتلكنولــويج؟
ــج 	  ــر املناه ــه تطوي ــي تواج ــات ال ــا يه اتلحدي وم

ــة؟ ــول املقرتح ــائل، واحلل والوس
أهداف ادّلراسة:

	 ــر املناهــج ــي تمــت يف جمــال تطوي ــود ال ــان اجله بي
والوســائل يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، 

ــك. ــرتوين ىلع ذل ــم اإللك ــري اتلعلي ــة تأث ومعرف
	 ــه ــي تواج ــات ال ــات واملعّوق ــوف ىلع اتلحّدي الوق
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العــريب يف ظــّل  للمحتــوى  املناهــج والوســائل  تطويــر 
االنفتــاح املعــريف.

ادّلراســات الســابقة: كتــاب: أساســيات تعليــم اللغــة العربيــة، 
لعبــد العزيــز العصيــيل

ــا،  ــني بغريه ــة للناطق ــة العربّي ــم اللغ ــج تعلي ــداد مناه - إع
ــب. ــدان الرق ــد مح حمم

-املنهــج ادّلرايس املعــارص )أسســه، مفهومــه، مكوناتــه، 
تطويــره، تنظيماتــه تقويمــه(، أ. د. حســن جعفــر اخلليفــة

ــق  ــة وطرائ ــة العربي ــج اللغ ــول مناه ــة ح ــاالت متنوّع  ومق
تدريســها للناطقــني بغريهــا، ثــّم مفهــوم الوســائل اتلعليمّيــة ملحمــد 

مــروان وغريهــا.
منهج ادّلراسة: 

تعتمد ادّلراسة ىلع املنهج الوصيف اتلحلييل. 
خطة ابلحث:

ــق  ــج وف ــط املناه ــة ختطي ــن أهمّي ــد ع ــا تمهي ــة: وبه املقدم
املعايــري العاملّيــة املعتمــدة، وتطويــر الوســائل وأهميــة ذلــك يف نــرش 

ــة يف عــر العوملــة. اللغــة العربي
تقسيم ابلحث: 

الفصل األول: املستوى االبتدايئ.	 
الفصل اثلاين: املستوى املتوسط.	 
الفصل اثلالث: املستوى املتقّدم.	 
الفصل الرابع: املستوى املتفّوق واملستوى املتمزّي.	 
ــر 	  ــات الــي تواجــه تطوي الفصــل اخلامــس: مــا يه اتلحّدي
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ــة للناطقــني بغريهــا. ــم اللغــة العربي املناهــج والوســائل يف تعلي
ثّم خاتمة ابلحث واتلوصيات، وقائمة املصادر واملراجع.

مقدمة:
أصبــح للغــة العربيــة أهميتهــا يف عرنا احلــارض؛ مع انتشــار 
ــل  ــن تفاع ــت م ــي جعل ــددة ال ــة املتج ــال احلديث ــائل االتص وس
الشــعوب أمــًرا حتميًــا رغــم اختــالف احلضــارات واللغــات، فــاكن 
ال بــّد مــن ســي لك مكــّون حضــاري إىل معرفــة اآلخــر، واتلعــايط 
ــة،  ــية، واالقتصادي ــة، والسياس ــة، واثلقافي ــه احلضاري ــع مكّونات م
واالجتماعيــة، ومــا وســيلة ذلــك إال اللغــات الــي يتعاملــون بهــا 
ــة  ــم لغ ــان إىل تعلّ ــريب اللس ــى الع ــل، فس ــور اتلواص ــق جس خلل
اآلخــر األجنبيــة، كمــا ســى األجنــيب تلعلـّـم اللغــة العربيــة – ويه 
عنــده لغــة أجنبيــة باملثــل – فــاكن لزاًمــا ىلع واضــي مناهــج اللغــة 
العربيــة للناطقــني بغريهــا أخــذ هــذا األمــر بعــني االعتبــار حــى 
يتمّكنــوا مــن وضــع برامــج خمّصصــة هلــم؛ فاهلــدف انلهــايئ تلعليــم 
اللغــة األجنبيــة أيــاً اكنــت هــو تمكــني ادّلارس بعــد فــرتة زمنيــة 
– حمــددة بمنهــج درايس – مــن ضبــط املهــارات اللغوّيــة األربــع يف 
ــاً، مــن حيــث االســتماع والقــراءة،  ــاً وإفهام اســتخدام اللغــة فهم
واملحادثــة، والكتابــة، فتتجــّى مهارتــه يف القــراءة االســتيعابية، ويف 
الكتابــة جبانبيهــا اآليل بوصفهــا مهــارة يف رســم احلــروف واللكمــات 
واجلمــل، واجلانــب اتلعبــريي يف القــدرة ىلع صياغــة األفــاكر 

صياغــة ســليمة.
تعريف املنهج: 

املبحث األول: مفهوم املناهج.
ــق وضــح واســتبان، وصــار  جــاء يف اللســان)١(: »أنهــج الطري

)١( ابــن منظــور، لســان العــرب مــادة نهــج، ج ١٤، طبعــة دار إحيــاء الــرتاث العــريب – ط 
٣ – ١
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نهجــاً واضًحــا بيّنًــا«، واملنهــج -بفتــح امليــم وكرسه-هــو مــن أنهــج، 
واملنهــاج أي الطريــق الواضــح املســتقيم.

ويقال نهج فالن األمر نهجاً؛ أي أبانه وأوضحه.
ــال  ــح، ق ــق الواض ــلك الطري ــاء – س ــكون اهل ــج – بس وانلْه
تعــاىل: »لــٍل جعلنــا منكــم رشعــة ومنهاًجــا« ]املائــدة ٤٨[ ، وعنــد 
املربيــني اتلقليديــني جــاء مرادفًــا للمعرفــة فاملنهــج عندهــم يمّثــل: 
ــية،  ــول ادلراس ــد الفص ــم يف أح ــه املعلّ ــّرر ادّلرايس اذلي يدرّس املق

فاكنــت تعريفاتهــم هل ىلع أنّــه: 
 املتخّصصــون 

ّ
جمموعــة املقــررات ادّلراســّية الــي يتــوىل

إعدادهــا.)١(
ــل يف  ــات تتمث ــت اتلعريف ــددت وتنوّع ــالح: تع ويف االصط

ــة ويه: ــات اعم ــة اجتاه مخس
ــن أّن  ــاً م ــوى منطلق ــزي ىلع املحت ــّم الرتك ــاه األول: يت االجت
املعرفــة تــؤدي إىل تغيــري الســلوك، وعليــه يمكــن تعريــف املنهــج 
 املتخصصــون إعدادها، 

ّ
بأنـّـه: جمموعــة املــواد ادلراســية، الــي يتــوىل

واملعلّمــون تنفيذهــا وتدريســها لــل ســنة دراســية.
ــّم الرتكــزي ىلع وصــف املوقــف اتلعليــيم،  االجتــاه اثلــاين: يت
فاملنهــج هنــا مجيــع اخلــربات الــي تقــّدم للمتعلمــني حتــت إرشاف 

ــة. اجلهــة اتلعليمّي
االجتــاه اثلالــث: ويــراد بــه هنــا جمموعــة مــن نواتــج اتلعلــم 
ــه  ــلوكية في ــداف الس ــا، واأله ــة إىل حتقيقه ــة اتلعليمّي ــى اجله تس

ــة. ــاس املخرجــات انلهائي ــة يف قي حجــر الزاوي
ــن  ــارة ع ــج عب ــاه املنه ــذا االجت ــرى ه ــع: وي ــاه الراب االجت

أنمــاط اتلفكــري اإلنســاين اتلأمــيل واالســتقصايئ املنّظــم. 
ــه(  ــه تقويم ــره، تنظيمات ــه، تطوي ــه، مكونات ــه، مفهوم ــارص )أسس ــج ادلرايس املع )١( املنه

ــد –ص١٧ ــة الرش ــة-ط١٧ ٢٠١٧/١٤٣٨-مكتب ــر اخلليف ــن جعف ــور: حس ــتاذ ادلكت -األس
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ــه جــزء مــن انلظــام  االجتــاه اخلامــس: يعــرف املنهــج ىلع أنّ
ــٌب مــن جمموعــة مــن العنــارص: األهــداف، املحتــوى،  الرتبــوي ُمَركَّ

اتلدريــس، اتلقويــم.
وبنــاًء عليــه فاملنهــج: نســق أو خطــة مــن اخلــربات الرتبويــة 
املتالحقــة الــي تســري وفــق خطــوات متسلســلة بشــل فــردي أو 
مجــايع، وتتســع لتشــمل أهــداف املنهــج، وحمتــواه، واســرتاتيجيات 
اتلدريــس، وأســايلبه ووســائل اتلعليــم النشــط وعمليــة اتلقويــم.)١(
والشــل اتلــايل يوضــح عنــارص املنهــج اتلعليــيم الــي اتفقت 

عليهــا معظــم ادلراســات واآلراء الرتبويــة حديثاً)٢(.

ويكتســب املنهــج أهميتــه مــن أهمّيــة العمليــة اتلعليمّيــة، 
ــيلة  ــم، ويه وس ــم واملتعلّ ــا: املعلّ ــن وهم ــن اآلخري ــع العنري م

ــم.  ــاء لألم ــّور وابلق اتلط
ــم  ــة وعل ــاء الرتبي ــالح علم ــج يف اصط ــّرف املنه ــا يُع كم

ــبكة  ــو عمشة-ش ــني أب ــادل حس ــال خل ــة –مق ــه العام ــه وأسس ــج مفهوم ــر: املنه )١( انظ
األلوكــة-ص٢-٣

ــة  ــة: ســمات جيــب توفرهــا ملواكب ــد الــيح، د. إخــالص حممــد، املناهــج اتلعليمي )٢( عب
ــد، ٢٠١٦م ــم جدي ــع تعلي العــر احلــايل موق
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ــه: ــس بأنّ انلف
جممــوع اخلربات الرتبوّيــة – اثلقافّيــة واالجتماعّيــة والرياضّية 
ــة أو  ــل املدرس ــا داخ ــة تلالميذه ــا املدرس ــي تهّيئه ــة – ال والفنّي
خارجهــا؛ بقصــد مســاعدتهم ىلع انلمــّو الشــامل، وتعديل ســلوكهم 

طبًقــا ألهدافهــا الرتبوّيــة.
ــل  ــج يتمّث ــرايّئ للمنه ــوم إج ــرز مفه ــاة ب ــّور احلي ــع تط وم
يف أنّــه: »جممــوع اخلــربات واألنشــطة الــي تقّدمهــا املدرســة 
للتالميــذ، بقصــد احتاككهــم بهــذه اخلــربات، وتفاعلهــم معهــا، ممــا 
حيــدث منــه تعلـّـم أو تعديــل يف ســلوكهم، فهــذا املفهــوم جعــل مــن 

ــم.)١(  ــاًل يف اتلعلّ ــا وفاع ــًرا مهمًّ ــب عن الطال
وأخــريا تعــّد املناهــج اتلعليمّيــة مــن أقــوى األدوات يف حتقيــق 

ــال الشــعوب وتطلعاتها. آم
ــا  ــني به ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــني مناه ــرق ب الف

ــا: ــني بغريه وللناطق
هنــا يــربز الســؤال املنطــيّق: هــل يمكــن ملناهــج تعليــم اللغة 

العربيــة للناطقــني بهــا أن تســتخدم يف تعليــم انلاطقــني بغريها؟
ــل يف  ــرق يتمّث ــني ،والف ــني الكتاب ــرّي ب ــرٌق جوه ــد ف يوج
ــها ويتلكّمــون  ـِ أّن األول يســتعمله تالميــذ ينتمــون إىل اثلقافــة ذات
ب ال ينتمون إىل 

ّ
اللغــة الــي يتعلمونـــها، أّما اثلــاين فيســتعمله طــال

اثلقافــة نفســها وال يعرفــون اللغــة الــي يتعلمونهــا، والكتــاب املعّد 
ــة  ــيّل للّغ ــل اتلقاب ــاج إىل اتلحلي ــد حيت ــة ق ــري باللغ ــني بغ للناطق
ــان،  ــه اللغت ــق في ــا تّتف ــدد م ــث حت ــذ؛ حبي ــة اتلالمي ــة ولغ العربي

)١( انظــر: حممــد محــدان الرقــب- إعــداد مناهــج تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــني بغريهــا 
ــة للناطقــني  ــم اللغــة العربّي ــٍة مــن كتــب تعلي ــة ثلالث ــة نقديّ وإخراجهــا- قــراءة وصفّي
https://www.alukah.net/library/0/79801/#ix- املوضــوع:  رابــط  -بغريهــا 

zz6Ez0gK5u0
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ــات  ــة الصعوب ــك يف معرف ــن ذل ــتفادة م ــه لالس ــان في ــا ختتلف وم
الــي تواجــه اتللميــذ يف تعلـّـم تراكيــب العربيــة ونظامهــا الصــويّت، 
كمــا جيــب أن يتخــذ هــذا الكتــاب بيئــة الطالــب وجممــل حضارته 
منطلًقــا هل يف تقديــم احلضــارة العربيــة اإلســالمية، وهــذا يعــي أّن 
ــد ال  ــا ق ــة ألبنائه ــة العربي ــس اللغ ــح تلدري ــاب اذلي يصل الكت

يصلــح تلدريســها للناطقــني بغريهــا.
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــن يف مناه ــة وادّلي ــة واثلقاف اللغ

للناطقــني بغريهــا:
إّن كثــرًيا مــن مناهــج تعليــم اللغــة العربّيــة تنظــر إىل اللّغــة 
نظــرة دونّيــة مــع  أّن »اإلحصــاءات املتعــّددة أظهــرت أّن ٨٦% مــن 
ــة  ــني بالعربي ــري انلاطق ــال غ ــة وراء إقب ــة الاكمن ــباب الرئيس األس
ــة  ــة اكفي ــل معرف ــرآن، وحتصي ــة الق ــم لغ ــة يف تعلّ ــني بالرغب ره
بعلــوم الرشيعــة اإلســالمّية، وهــذا يقتــي االســتفادة مــن القــرآن 
ــا،  ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــه يف تعلي ــود علمائ ــم، وجه الكري
والــزتوّد باثلقافــة الالزمــة ذللــك، ويه مســألة ال تقــّل أهّمّيــة عــن 
تعليــم املهــارة، إن لــم َتُفْقهــا«، ويمكننــا القــول إنّــه مــن الصعــب 
ىلع أّي دارس أجنــيّب أن يفهــم اللغــة العربّيــة فهًمــا دقيًقــا بمعــزل 
ــا  ــري يف تضمينه ــال ض ــا؛ ف ــة به ــة املختّص ــم اثلقافّي ــن املفاهي ع
ــن أو تنقــض أصــوهل  ــايف ادلي ــات والعــادات الــي ال تن مــن اثلقاف
ــاري  ــاء حض ــو انتم ــة ه ــاء للغ ــار االنتم ــه، باعتب ــّوه صورت أو تش
لوجــود معــنّي، فــي مســاهمة يف بنــاء الفــرد واملجتمــع كمــا بــنّي 

ــظ.)١( اجلاح
وكمــا أنّــه ال انفصــام بــني اللغــة العربّيــة مــن جهــة وادّليــن 
اإلســاليّم مــن جهــة أخــرى، فكذلــك األمــر ينطبــق ىلع اثلقافــة 
اإلســالمّية؛ فليــس مــن اليســري تعلـّـم لغــًة مــا دون اتلعــّرض ثلقافة 
ــم،  ــتهم وعقائده ــاط معيش ــم وأنم ــم واجتاهاته ــها، وقيمه أصحابـ

)١( انظــر: دور اللغــة يف بنــاء املجتمــع العــريب وتطــوره -د. ســالم املعوش-مؤسســة الرحــاب 
ــان الطا-التا-ص١١-١5، احلديثة-بريوت-بلن
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ــرب  ــة الع ــم بلغ ــرآن الكري ــزول الق ــد ن ــة بع ــة العربي واثلقاف
صــارت إســالمّية، وأصبحــت اللغــة العربيــة لغــة تعّبديــة يفرضهــا 

يــن اإلســاليّم أينمــا حــّل، وحيملـــها معــه حيثمــا انتــرش. .)١(
ّ

ادل
وقــد راعــت املعايــري العاملّيــة لّك ذلــك يف تعلّــم اللغــة 
ــاك  ــا، وهن ــن مرااعته ــّد م ــري الب ــك معاي ــت ذلل ــة فوضع األجنبّي
أربعــة معايــري اعملّيــة وضعــت ضوابــط وخصائــص ملعلــيم اللغــات 

األجنبيــة ويه: 
 	.ACTFI معايري
ومعايــري اإلطــار األورويب املشــرتك تلعليــم اللغــات 	 

.CEFR ــة األجنبي
ومعايــري االحتــاد العالــيم تلعليــم اللغــة اإلجنلزييــة 	 

.TESOL لكغــة أجنبيــة
 	.AFMLTA واملعايري األسرتايلة
أولً: معايري ACTFL إلعداد معلم اللغة األجنبية: 	 

ــة يف  ــه باللغ ــرد أن يفعل ــتطيع الف ــا يس ــات مل ويه توصيف
جمــاالت الــكالم، الكتابــة، واالســتماع، والقــراءة، يف ســياق 

ــري. ــال حتض ــوي وب عف
ــتويات  ــة مس ــارة مخس ــل مه ــادات ل ــذه اإلرش ــدد ه وحت
رئيســة مــن الكفــاءة، ويه: املتفــوق، واملتمــزّي، واملتقدم، واملتوســط، 
واملبتــدئ، وتنقســم املســتويات الرئيســة للمتقــّدم واملتوســط 
ــا يه:  ــّل منه ــة ل ــة ثانوي ــتويات فرعي ــة مس ــدئ إىل ثالث واملبت

األدىن.)٢( األوســط،  األىلع، 

)١( انظر: حممد محدان الرقب-إعداد مناهج تعليم اللغة العربّية للناطقني بغريها وإخراجها- 
مرجع سابق.

ــع  ــريي موق ــود العش ــرض حمم ــام ٢٠١٢-ع ــة للع ــاءة اللغوي ــل للكف ــادات أكتف )٢( إرش
/https://www.academia.edu
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وتّم وضع ستة معايري هلا يمكن الرجوع إيلها.
ثانيــا: معايــري اإلطــار األورويب املشــرك تلعليــم اللغــات 

CEFR األجنبيــة 
ــة  ــب للغ ــان الطال ــدى إتق ــف م ــق يص ــار دقي ــو معي وه
األجنبيــة بصفــة اعّمــة، ويضــع حــدوداً للمعلــم يســتطيع أن يتعّرف 
ــرباء يف  ــن خ ــه م ــّم وضع ــب، وت ــتوى الطال ــا ىلع مس ــن خالهل م
ــد  ــة، بع ــتات ادلول األوربي ــع ش ــايض جلم ــرن امل ــعينيات الق تس
تفّرقهــا، ففكــروا يف وضــع كتــاب أو إطــار يســهل للمعلّمــني 
تدريــس اللغــات، ويســهل للطالــب طريقــة تعلمهــا.)١( وتــم وضــع 
ــذ  ــا واألخ ــوف عليه ــن الوق ــار يمك ــذا اإلط ــري يف ه ــة معاي ثماني

ــة. ــا العربي ــب للغتن ــو مناس ــا ه بم
ــة  ــة اإلجنلزيي ــم اللغ ــيم تلعلي ــاد العال ــري الحت ــا: معاي ثاثل

TESOL لكغــة أجنبيــة
ويه معايــري جيــب أن تتوفــر يف معلــيم اللغــة اثلانيــة وعددها 
مخســة معايــري شــملت اللغــة كنظــام، واكتســاب اللغــة وتطّورهــا، 
ــم  ــدات يف تعلي ــات واملعتق ــة اثلقاف ــة بقيم ــم املعرف ــك فه وكذل
ــس  ــّددة للتدري ــري حم ــوء معاي ــط يف ض ــّم اتلخطي ــة، ث ــم اللغ وتعلّ
تــرايع اتلقويــم وتتضّمــن موضــواعت لعــالج مشــكالت الطــالب. 
إىل جانــب اســتخدام املصــادر واتلكنولوجيــا بفاعليــة يف اتلدريس، 
واختيــار وتعديــل املــواد اتلعليمّيــة اللغوّيــة املناســبة للعــر، ونلمو 
ــة  ــم يف املنّظمــات الكــربى املهتّم الطــالب، إضافــة إىل إرشاك املعلّ
ــة،  ــرتاك يف ادلورات اتلدريبي ــة، واالش ــة أجنبي ــة لكغ ــم اللغ بتعلي

واتلواصــل مــع الزمــالء وأويلــاء األمــور.
ــا: املعايــري املهنيــة تلدريــس اللغــات واثلقافــات حبســب  رابًع

AFMLTA ــرايلة ــري األس املعاي

)١( شادي السّيد –معلم اللغة العربية للناطقني بغريها-مادة علمية ىلع يوتيوب.
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ويه هيئــة مهنيــة وطنيــة تمّثــل املعلّمــني مــن مجيــع اللغــات 
يف أســرتايلا وقــد وضعــت ثمانيــة معايــري راعــت فنّيــات تدريــس 
ــز اذّلايت  ــة واتلعزي ــة، ادلافعّي ــة واملمارس ــة الرتبوّي ــة، وانلظري اللغ

ــخصية.)١( ــص الش ــي، واخلصائ ــّور امله واتلط
ــة  ــيم العربي ــع ىلع معل ــا بالطب ــن إنزاهل ــود يمك ــذه اجله فه
لغــري انلاطقــني بهــا، مــع مــرااعة اخلصوصّيــة للغــة العربيــة يف اكّفــة 
اجلوانــب الــي تمزّيهــا عــن غريهــا، ولعلنــا هنــا ننــادي بصياغــة 
ــرايع  ــري ت ــع معاي ــة بوض ــة العربي ــس اللغ ــريب تلدري ــار الع اإلط
ــة  ــة واضح ــاك رؤي ــون هن ــث يك ــة حبي ــة العربي ــة اللغ خصوصي
لــل معلــيم اللغــة العربيــة يف لّك بقــاع العالــم وفــق أســس متفــق 
ــان  ــيم يف لّك زم ــع اتلعلي ــه الواق ــا يفرض ــرااعة م ــع م ــا م عليه

ومــاكن.
ــج  ــع املناه ــد وض ــه عن ــرى أنّ ــبق ن ــا س ــّل م ــتناداً ل واس
ــداد  ــس إلع ــع أس ــن وض ــّد م ــدرّس الب ــي ت ــب ال ــف الكت وتأيل

ــاب: الكت
فقبــل إعــداد أّي كتــاب، البــّد أن جنيــب عــن أســئلة متعلّقة 

ــه، مثل: ب
• ملـن يؤلّف الكتاب؟

• ما املستوى اللغوي اذلي يؤلّف هل الكتاب؟
• مــا الرصـــيد اللغــوي اذلي ســينطلق منــه الكتــاب ويســتند 

إيلــه؟
• ما املهارات اللغوّية الي يقصد الكتاب إىل تنميتـها؟

• مــا األهــداف اتلعليمّيــة اللغوّيــة الــي يقصــد الكتــاب إىل 

)١(من موقع: تعليم جديد: سوييف فتيح  -املعايري العاملية ملعليم اللغات األجنبية يف القرن 
https://www.new-educ.com .4 زيارة	4	الواحد والعرشين-٠٦/١٠/٢٠١٦ 
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حتقيقهــا يف لّك مهــارة؟
• مــا طبيعـــة املحتــوى يف الكتــاب وكيــف سيعـــالج املحتوى 

ــتوى اثلقايف؟ اللغـوي، املحـ
• ما شل اتلناول الرتبوي ملحتوى الكتاب؟

• ما نوع اتلدريبات يف الكتاب وما طبيعتها؟
• ما الوسـائل اتلعليمّية املصاحبة وكيف يتّم إعدادها؟

• ما شل الكتاب، وما حجمه، وما قواعـد إخراجه؟
من هذه األسس:

ــه 	  ــرّي وتقديم ــايف والفك ــاب اثلق ــوى الكت ــام بمحت االهتم
ــة. ــر اخلالفّي ــن املظاه ــد ع ــدة لّك ابلع ــة بعي ــورة واضح بص

ــاد 	  ــائعة، واالبتع ــهلة الش ــب الس ــاظ والرتاكي ــاء األلف انتق
عــن األلفــاظ الغريبــة أو انلــادرة، خصوًصــا يف املســتويات املبتدئة.

ــال 	  ــب اإليغ ــع جتّن ــات م ــات واتلدريب ــّوع يف اتلمرين اتلن
ــا. فيه

االســتعانة بالّصــور املناســبة ملحتــوى املــاّدة أو انلــّص 	 
املعطــى للطالــب األجنــيّب؛ مــع االنســجام املالءمــة بــني الصــورة 

وطبيعــة ادلرس.
اتلــدّرج املنطــيّق مــن احلــّي إىل املعنــوّي ومــن الســهل إىل 	 

الصعــب.
ــة 	  ــة والعلمّي ســالمة املــواّد املعروضــة مــن األخطــاء اللغوّي

ــة. واتلارخيّي
ــا يف 	  ــرث ترديده ــي يك ــرية ال ــوارات القص ــام باحل االهتم

الوســط املحيــط باحليــاة ايلومّيــة، وهــو مــا حيتاجــه املتعلـّـم حقيقة.
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بناء الكتاب وإخراجه:
ــب  ــة يتطلّ ــري العربّي ــني بغ ــّص بانلاطق ــاب املخت ــاء الكت بن
 وخّطــة يســري ىلع وفقهمــا، والبــّد مــن االهتمــام باملهــارات 

ً
جــدوال

اللغوّيــة: االســتماع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة، وطــرق تقديمها، 
وإعطــاء لّك مهــارة حّقهــا مــن اتلدريــب املســتمّر، مــع املخالطــة 
بــني هــذه املهــارات، فــال تنفصــل مهــارة عــن مهــارة أخــرى، مــع 

تدريــب الطالــب ىلع احلــوار واســتخدامه يف مواقــف مماثلــة. 
ــه  ــة بنائ ــة لعملّي ــة تابع ــو عملّي ــاب فه ــراج الكت ــا إخ أّم
ــا  ــف عليه ــي يتوّق ــارص ال ــّم مــن العن وإعــداده، وهــو عنــر مه
جنــاح املؤلَّــف يف جــذب انتبــاه الطالــب األجنــيّب أو رصفــه عنــه، 
ــوع  ــه، ون ــه، مــن حيــث حجُم ــه الشــّل اذلي صــدر ب ــق ب ويتعلّ
ــراج  ــع باإلخ ــي تتمّت ــوص ال ــون ىلع انلص ــالب يقبل ــورق، فالط ال

ــرايق. )١( ــّي ال الف
ــة  ــرشوع العربي ــلة م ــب سلس ــض كت ــت ىلع بع ــد وقف وق
ــزّي  ــا)٢(، ويه تتم ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــم العربي ــع تلعلي للجمي
بالشــمول واتلاكمــل واالســتعانة بالوســائط اتلعليمّيــة؛ مــن كتــب، 
ــبكة  ــق الش ــن طري ــوبّية وع ــة وحاس ــة وتلفازّي ــج إذاعّي وبرام
ــب  ــة كت ــن أربع ــة م ــلة مكّون ــت(. والسلس ــة )اإلنرتن ادلويّل
ــدف إىل  ــم، وته ــب واملعلّ ــني للطال ــن جزئ ــّون م ــاب مك ولّك كت
ــمل  ــة، وتش ــة، واثلقافّي ــة، واالتصايّل ــات اللغوّي ــن الكفاي تمّك
الكفايــة اللغوّيــة املهــارات األربــع: االســتماع، الــكالم، القــراءة، 

ــة. الكتاب
اجلانب اتلطبيي يف العملّية اتلعليمّية:

)١(انظر: حممد محدان الرقب-إعداد مناهج تعليم اللغة العربّية للناطقني بغريها وإخراجها-
مرجع سابق

ــم األول: العربيــة بــني  ــة لغــري انلاطقــني بهــا: كتــاب املعلّ )٢( سلســلة يف تعليــم العربي
ــد  ــني-حممد عب ــر حس ــار الطاه ــوزان، خمت ــم الف ــن إبراهي ــد الرمح ــف: عب يديك-تأيل

ــعودية. ــة –الس ــع حمفوظ ــوق الطب ــدار اثلاين١٤٣5-٢٠١٤-حق ــد فضل-اإلص ــق حمم اخلال
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ال توجــد طريقــة موّحــدٌة يســري بهــا اجلميــع تــؤدي انلتيجــة 
نفســها، وحيُســن بــك أن حتــَر دورًة يف ابلدايــة تتعّرف مــن خالهلا 
ىلع املجــال والكتــب الــي تـُـدرَّس، أو تذهــب إىل مركــز مــن مراكز 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني وتتعــّرف إىل الكتــب وأنظمــة 

م(. اتلعليم ومســتويات الطــالب )املبتــدئ-  املتوســط-املتقدِّ
مفهوم طريقة اتلدريس:

يمكــن الوقــوف ىلع مفهــوم الطريقــة)1( مــن خــالل اإلشــارة 
إىل بعــض املصطلحــات الــي ترتبــط بهــا ارتباًطــا وثيًقــا، ويه تــأيت 

بالتسلســل اهلــريم اتلــايل:
- املدخــل أو املذهــب )Approach(: جمموعــة مــن االفرتاضات 

املتعلـّـق بعضهــا ببعــض، وتعالــج طبيعــة تعليــم اللغــة وتعلّمها.
- الطريقــة )Method(: اخلطــة العامــة لعــرض املــادة اللغوّيــة 
بصــورة منتظمــة، ال تتناقــض أجزائهــا، وتنبــي ىلع مدخــل معــنّي.

ــذ  ــا يأخ ــو م ــيق، وه ــو تطبي ــلوب )Technique(: وه - األس
ــة، أو  ــة معّين ــل يف خدع ــة، ويتمّث ــرة ادلراس ــال يف حج ــه فع ماكن
اخــرتاع معــنّي تســتخدم تلحقيــق اغيــة مبــارشة. وجيــب أن يتناغم 

ــواء. ــل ىلع الّس ــة واملدخ ــع الطريق ــلوب م األس

اختيار الطريقة: 

ينبــي ىلع معلّــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا أال يتقّيــد 
بطريقــة معّينــة دون غريهــا، وإنمــا ينتــيق منهــا مــا يناســب املوقف 
اتلعليــيم اذلي جيــد نفســه فيــه، مســتنداً يف ذلــك إىل عــدة أســس 
ــبة،  ــس املناس ــة اتلدري ــار طريق ــو خيت ــا وه ــأ إيله ــن أن يلج يمك

ويه:

)١( طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها -د. نرادلين إدريس جوهر-جامعة سونن 
أمبيل اإلسالمية احلكومية – إندونيسيا(
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املجتمع اذلي تدرس فيه العربية لكغة ثانية.	 

أهداف تدريس العربية لكغة ثانية.	 

مستوى ادّلارسني وخصائصهم.	 

اللغة القومية لدلارسني.	 

إماكنيات تعليم اللغة.	 

مستوى اللغة العربية املراد تعليمها... إلخ..	 

الطرائق الشائعة تلعليم اللغة العربية: 

- :)Grammar-Translation Method( أ . طريقة انلحو والرمجة

تعــد أقــدم طرائــق تدريــس اللغــات األجنبيــة حيــث يرجــع 
ــزال ســائدة االســتخدام  ــة. و الــي ال ت تارخيهــا إىل القــرون املاضي
ــل  ــا وفش ــم قدمه ــن العالم رغ ــة م ــق خمتلف ــى اآلن يف مناط ح

ــايلبها. أس

- :)Direct Method( ب . الطريقة املبارشة 

ــة،  ــد والرتمج ــة القواع ــة ردا ىلع طريق ــذه الطريق ــرت ه ظه
وتســى أحيانًــا بالطريقــة الطبيعيــة إذ إّن جذورهــا اتلارخييــة 
ترجــع إىل املبــادئ الطبيعيــة تلعليــم اللغــة، والــي تقــول إّن اللغــة 
ــل  ــه الطف ــم ب ــي يتعلّ ــلوب طبي ــا بأس ــن تعلّمه ــة يمك األجنبي
لغتــه األم، ومــن ثــمّ فتعليــم اللغــة األجنبيــة ال يتــّم بالــرورة مــن 
ــة  ــل واحلرك ــالل اتلمثي ــن خ ــم م خــالل الرتمجــة، ويمكــن أن يت

ــة.  ــرة ادلراس ــة يف حج ــورة عفوّي ــتخدامها بص ــور واس والص

- :)Audio-lingual method( ج.  الطريقة السمعّية الشفوّية
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ظهــرت ردا ىلع طريقــة انلحــو والرتمجــة والطريقــة املبــارشة 
معــا يف جانــب، واســتجابة الهتمــام مزتايــد بتعلــم اللغــات 
األجنبيــة. وأجريــت العديــد مــن ادّلراســات اللغوّيــة الــي انتهــت 
إىل ظهــور نظــرات جديــدة حنــو اللغــة منهــا: أن اللغــة كالم 
وليســت كتابــة، وأنهــا جمموعــة مــن العــادات، وأنهــا مــا يمارســها 
أهلهــا وليســت مــا يظــّن أنّــه ينبــي أن يمــارس. فظهــرت طريقــة 
جديــدة يف جمــال تعليــم اللغــات األجنبيــة ويه مــا يســى بالطريقة 

الســمعّية الشفوّية.  

د. الطريقة النتقائية:

ظهــرت هــذه الطريقــة ردا ىلع ســابقاتها وحماولــة لالســتفادة 
مــن هــذه الطرائــق اثلــالث يف نفــس الوقــت، ويــرى أنصــار هــذه 
الطريقــة أنَّ جنــاح عمليــة تدريــس اللغــة األجنبيــة وفعايلتهــا لــن 
يتحقــق بطريقــة تدريــس واحــدة وإنمــا بعــدة طرائــق ينتــى منهــا 

مــا يناســب املتعلّــم ومواقــف تعليمّيــة جيــد نفســه فيهــا. 

ــاال  ــا، كم ــة تماًم ــا، أو خاطئ ــة تماًم ــة مثايل ــد طريق ال توج
ــع األهــداف. إذ مــن  ــس واحــدة تناســب مجي ــة تدري توجــد طريق
ــم مــن لّك طريقــة األســلوب أو األســايلب  املمكــن أن خيتــار املعلّ
الــي تناســب حاجــات طالبــه، وتناســب املوقــف اتلعليــيم 

اذلي جيــد نفســه فيــه.)١(
أّما عن األسس بلناء املناهج فالبّد أن تشمل:

األسس انلفسّية.

- ادلافعّية.

)١( موقع لسان عريب: تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباتها: 
منهجا وسياسة-إعداد: د. نر ادلين إدريس جوهر- )لكية اآلداب جامعة سونن أمبيل 

اإلسالمية احلكومية، إندونيسيا(.
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- االجتاهات.

 األسس اللغوّية: بما يف ذلك:

ــة  ــال، فاللغ ــيلة لالتص ــة وس ــون اللغ ــايل: ك ــب االتص اجلان
يســتخدمها اإلنســان للتعبــري عــن أفــاكره وأغراضــه حتقيقــا 
لالتصــال. واملنهــج اذلي يفصــل تعلــم اللغــة وتعليمهــا مــن 
طبيعتهــا االجتماعّيــة )طبيعــة اتصايّلــة( لــن حيّقــق نتائــج مرضيــة.

اجلانب اثلقايف:

تقــوم بــني اللغــة واثلقافــة عالقــة وطيــدة ترجــع إىل أّن اللغــة 
ــة  ــح ثقاف ــب مالم ــل يكتس ــا؛ فالطف ــة وأبنائه ــني اثلقاف ــط ب ترب
بيئتــه مــن خــالل اللغــة. كمــا أّن اللغــة تنقــل اثلقافــة إىل خــارج 
حدودهــا، مــن شــعب إىل شــعب ومــن جيــل إىل آخــر، وهــذا يعــي 
ــة لغــة وَتَعلُّمهــا ال بــّد أن يتــّم يف إطــار ثقافتهــا، وإال  أّن تعليــم أيّ

فلــن ينجــح. 

اجلانــب اتلكنولــويج: إّن اتلطــّورات اتلكنولوجيــة تــأيت دائمــا 
تللبيــة احتياجــات اإلنســان، فاللغــة بوصفهــا حاجــة مــن حاجــات 
اإلنســان األساســية ال بــّد أن تواكــب لّك تطــّور تكنولــويج، كمــا 
ينعكــس ذلــك يف أداء املعلّمــني يف إجــادة اســتخدام الوســائل 
اتلكنولوجيــة اتلعليمّيــة، فالعوملــة اللغوّيــة يف هــذا العــر تتمــاىش 
ــّورات  ــب اتلط ــي ال تواك ــة ال ــة، واللغ ــة اتلكنولوجي ــع العومل م

ــة عــن جمتمعاتهــا أيضــاً. ــة ســتكون معزول اتلكنولوجي

مني:
ّ
السياسة اللغوّية والسياسة يف جمال تأهيل املعل

إّن تعليــم اللغــات األجنبيــة يف العــر احلــارض ال يعتمــد ىلع 
ــج  ــة؛ ألّن املنه ــة قوّي ــة لغوّي ــا ىلع سياس ــا أيض ــط وإنم ــج فق املنه
مهمــا اكن فّعــاال لــن يضمــن جنــاح تعليــم أي لغــة أجنبيــة يف نطاق 
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واســع مــا لــم تكــن هنــاك سياســة لغوّيــة تدعمــه ســواء أكانــت 
تلــك السياســة سياســة دويّلــة وضعتهــا ادلول انلاطقــة بتلــك اللغــة 
ــة وضعتهــا لك بــالد تهتــم بتدريــس تلــك اللغــة،  أم سياســة وطنّي

والسياســة اللغوّيــة تغطــي جوانــب كثــرية أهمهــا مــا يــيل:

ــة العربيــة بهــذا املجــال  ــل السياســة اللغوّي يمكــن أن تتمّث
يف تنســيق ادلورات اتلدريبيــة ملعلــيم اللغــة، وذلــك بهــدف تزويــد 
ــي  ــة ال ــات اتلعليمّي ــدث اتلقني ــرباء بأح ــدي اخل ــني ىلع أي املعلّم
يمكــن هلــم تطبيقهــا لرفــع مســتوى تعليــم اللغــة العربيــة أينمــا 

اكنوا.  

ــذ  ــني تتخ ــة يف مرحلت ــيق ادلورات اتلدريبي ــن تنس ويمك
 training for( »ــني ب ــني املدرِّ ــب املعلّم ــل »تدري ــة األوىل ش املرحل

ــن. ــم اآلخري ــني لزمالئه ــوا مدرب trainers( يلصبح

أمــا املرحلــة اثلانيــة فتتــم ىلع شــل »تدريــب أثنــاء اخلدمــة 
In service training« وهــو تدريــب معلــيم اللغــة العربيــة ممــا يعــي 
ــون  ــة ويعمل ــة العربي ــم اللغ ــون يف تعلي ــاركني يتخصص أن املش

عليه.  

ــاط  ــز النش ــة أو مراك ــات اللغوّي ــاء املؤسس ــة يف بن السياس
ــوي اللغ

ــة  ــات األجنبي ــرب اللغ ــن أك ــا م ــم كونه ــة رغ ــة العربي اللغ
لــم حتــظ مــن مثــل هــذه السياســة مــا يكــيف مــن ادلعــم، فعــى 
املعنيــني بتعليــم اللغــة العربيــة اتلعــاون يف بنــاء مؤّسســات لغوّيــة 
ــهيالت  ــائل والتس ــع الوس ــري مجي ــدف توف ــة به يف ادلول األجنبي

ــة )١( ــة العربي ــم اللغ ــاعدة يف تعل املس

)١( موقع لسان عريب: تعليم اللغة العربية يف ضوء مواجهة حتديات العوملة وتلبية متطلباتها: 
منهجا وسياسة-إعداد: د. نر ادلين إدريس جوهر- )لكية اآلداب جامعة سونن أمبيل 

اإلسالمية احلكومية، إندونيسيا(.
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ــار  ــن اعتب ــة ع ــة العاملّي ــة الّصح ــت منظم ــد أن أعلن وبع
ــم  ــن املفاهي ــري م ــريت الكث ــة، تغ ــة اعملّي ــا جاحئ ــروس كورون فاي
ــرية  ــات كب ــاس حتدي ــه انل ــد واج ــم، فق ــال اتلعلي ــة يف جم خاّص
أثّــرت يف مجيــع حياتنــا، وهــو حتــدٍّ لقدرتنــا ىلع اتلكيــف واملرونــة 
ــر  ــي إاعدة انلظ ــذه، ينب ــوارئ ه ــة الط ــّل حال ــيف ظ ــاوز، ف واتلج
ــم  ــا وتأهيله ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــيم اللغ ــب معل يف تدري
ــب  ــد اذلي يتطلّ ــل اجلدي ــوق العم ــع س ــاج م ــل واالندم للتفاع
ــرتوين،  ــم اإللك ــم اتلعلي ــة ته ــدرات خمتلف ــدة وق ــارات جدي مه
ــم  ــو اتلعلّ ــاً حن ــاً إجيابي ــاً، وانقالب ــّوال جذري ــرض حت ــر اذلي ف األم
عــن بعــد، وهــذا يتطلّــب اتلفكــري بعنايــة يف كيفيــة جتهــزي 
املتعلّمــني والُمدرِّســني هلــذا اتلحــّول، وتدريبهــم وتأهيلهــم، وبنــاء 
ــا إذا  ــس فيم ــائل اتلدري ــم وس ــم، وإاعدة تقيي ــة هل ــج اللغوّي الربام
ــوف  ــل ادلرايس إىل الصف ــن الفص ــا م ــد نقله ــة عن ــت فّعال اكن
ــرون إىل  ــن يفتق ــني اذلي ــع املتعلّم ــل م ــة اتلعام ــحابّية، وكيفي الس
ــت  ــد درج ــد، وق ــن بع ــم ع ــزة للتعلّ ــاالت واألجه ــائل االتص وس
العــادة أن يقّســم ابلاحثــون إعــداد املعلـّـم يف جمــال تعليــم العربيــة 

ــو اآليت: ــام ىلع انلح ــة أقس ــا إىل ثالث ــني بغريه للناطق
إعــداد املعلـّـم: يف اجلانــب اللغــوي، اجلانــب الرتبــوي، اجلانب 

اثلقايف.
ــب أن  ــرتوين يوج ــم اإللك ــو اتلعلي ــري حن ــّول الكب إّن اتلح
ــب  ــب اثلقــايف، اجلان ــم مــن: اجلان تتكــّون خصائــص إعــداد املعلّ
ــذا  ــاء ه ــد ج ــي. وق ــب اتلق ــوي، اجلان ــب اللغ ــوي، يف اجلان الرتب
ــوب يف  ــّد األدىن املطل ــتوٍف للح ــري مس ــاً غ ــراً رسيع ــّول اعب اتلح
ــني  ــن املعلّم ــة م ــاك فئ ــة أّن هن ــادة، خاّص ــني يف الع ــداد املعلّم إع
لــم يســبق هلــا أن اختــربت هــذه اتلجربــة، ولــم تمــر بتدريــس أي 
صفــوف هجينــة أو ســحابية مــن قبــل، ومــن هــؤالء القليــل فقــط 
ــة  ــارات مقبول ــة ومه ــارات رقمّي ــّوروا مه ــن ط ــني مم ــن املعلّم م
ــه  ــاالت، وعلي ــات واالتص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــة يف جم أو قوّي
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كّرســت ايلونســكو ندوتهــا اثلانيــة ىلع الشــبكة حــول االســتجابة 
اتلعليمّيــة يف ضــوء كورونــا، ألوئلــك املوجوديــن ىلع اخلطــوط 

ــم. ــتمرارّية اتلعلّ ــان اس ــة لضم األمامي
فمــا يه خصائــص معلــم العربيــة للناطقــني بغريهــا اجلديــدة 
رقمّيــة الــي 

ّ
ذات اجلانــب اتلقــي بعــد كورونــا؟ ومــا يه الكفــاءة ال

بهــا الواقــع املعــارص ؟
ّ
يتطل

يمكــن تعريف هــذه الكفاءة باملقــدرة ىلع االســتخدام الواثق 
ملجموعــة مــن اتلقنيــات الرقمّيــة األساســية يف فصــول تعليــم اللغــة 
ــال. بوصفهــا احلــّد األدىن اذلي جيــب  بشــل إبــدايع وتفــايلع وفّع
ــاءة.  ــذه الكف ــا يف ه ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــه معل أن يتملك

وتتمثــل هــذه املعايــري يف:
املعيــار األول: خيّطــط املعلـّـم ويصّمــم ويدمج اســرتاتيجيات 	 

ــم النشــط واتلفاعــل واملشــاركة واتلعــاون يف بيئــة  لتشــجيع اتلعلّ
اتلدريــس عــن بعــد.

تعّزز 	  القيادة عرب اإلنرتنت بطريقة  املعلّم  يوفر  اثلاين:  املعيار 
جناح الطالب من خالل اتلغذية الراجعة املنتظمة واالستجابة الرسيعة 

واتلوّقعات الواضحة.
وتشجيع 	  وتوجيه  نماذج  بوضع  املعلم  يقوم  اثلالث:  املعيار 

باستخدام  املتعلّق  والصيح  واآلمن  واألخاليق  القانوين  السلوك 
اتلكنولوجيا.

املعيار الرابع: يفهم املعلّم ويستجيب للطالب ذوي االحتياجات 	 
اخلاّصة يف الفصل ادّلرايس عرب اإلنرتنت.

وتنفيذ 	  إنشاء  يف  الكفاءات  املعلّم  يمتلك  اخلامس:  املعيار 
اتلقييمات يف بيئات اتلعلّم عرب اإلنرتنت بطرق تضمن صحة وموثوقّية 
واملشاريع  اتلقييمات  وتقديم  تطوير  إىل جانب  األدوات واإلجراءات 
من  اتلعلّم  تقّدم  وتقييم  وانلتائج،  اتلعلّم  أهداف  تليب  الي  واملهام 



356

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

خالل قياس إجناز الطالب.
ــتخدام 	  ــاءات يف اس ــم الكف ــك املعلّ ــادس: يمتل ــار الس املعي

ــرى  ــات األخ ــادر ابليان ــات، ومص ــن اتلقييم ــج م ــات وانلتائ ابليان
ــم الطــالب. ــة واملحتــوى وتوجيــه تعلّ تلعديــل األســايلب اتلعليمّي

املعيــار الســابع: يوضــح املعلّــم اســرتاتيجيات متكــّررة 	 
وفّعالــة تمّكــن لّك مــن املعلّــم والطــالب مــن إكمــال اتلقييمــات 

ــبق. ــم املس ــة واتلقيي اذلاتي
املعيار اثلامن: يتعاون املعلّم مع الزمالء.	 
· ــم برتتيــب الوســائط واملحتــوى 	 املعيــار اتلاســع: يقــوم املعلّ

ملســاعدة الطــالب واملعلّمــني ىلع نقــل املعرفــة بشــل أكــرث فعايلــة 
يف ابليئــة عــرب اإلنرتنــت. معرفــة جّيــدة بــأدوات اتلواصــل الــيح 

ــن األدوات. ــا م ــج Zoom وغريه ــني كربنام ــع ادّلارس م
إىل جانــب معرفــة جّيــدة بمنّصــة واحــدة ىلع األقــل واطــالع 
Black-و Moodleو Canvas ــرى، ــة األخ ــات اتلعليمّي ــد ىلع املنّص  جّي

ــا. board وغريه

ومعرفــة جّيــدة بمهــارات تصميــم املــواد اتلعليمّيــة ىلع 
املنّصــات اإللكرتونيــة وعرضهــا بشــل الئــق ومجيــل وجــذاب عــرب 

أدوات مثــل: Draw Google وGlogster وThinglink وغريهــا.
ــدف إىل  ــي ته ــس ال ــرتاتيجيات اتلدري ــدة باس ــة جّي ومعرف
زيــادة اتلفاعــل الّصــيف يف خلــق بيئــة آمنــة ونشــطة، معرفــة جّيــدة 
 Zoom يف ترتيــب وعقــد لقــاءات تفاعلّيــة حّيــة عــرب أدوات مثــل
وWebinars وغريهــا. وكذلــك معرفــة جّيــدة يف اتلعامــل مــع بعــض 
أخطــاء تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وإصالحهــا بنفســه.

ــارات  ــن امله ــد م ــاب مزي ــغف يف اكتس ــة وش ــالك رغب وامت
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ــتمر)١(.   ــل دوري ومس ــة بش اتلقني
وقــد طــّور موقــع )Online Certification( جمموعــة مــن املعايري 

ــن بعد. ــدرس ع للم
ــل  ــن قب ــة م ــاءات الرقمّي ــار االوريب للكف ــّور اإلط ــاً ط وأيض
ــن  ــة ضم ــة األوروبي ــع للمفوضي ــرتكة اتلاب ــوث املش ــز ابلح مرك
مــرشوع DIGCOMP، املكّونــات الرئيســة للكفــاءة الرقمّيــة ىلع 
املســتوى األورويب بمعايــري حمــددة تفصيليــاً يمكــن الرجــوع إيلها.
ــة ذات  ــن ادلورات املختلف ــة م ــد جمموع ــن عق ــك ع ناهي
ــة  ــم العربي ــال تعلي ــني يف جم ــن العامل ــخصية م ــادرات الش املب

للناطقــني بغريهــا، )٢(
الرامج اتلعليمّية عر اإلنرنت:

ــّد أن يكــون هنــاك معايــري تُقــاس بهــا جــودة الربامــج  ال بُ
ــم  ــد اتلعلي ــر ملعه ــر تقري ــد ذك ــت، ، وق ــرب اإلنرتن ــة ع اتلعليمّي
العــايل )Institute of Higher Education, 2000( يف الواليــات املتحــدة 
ــص  ــد يُلّخ ــن بع ــم ع ــاح يف اتلعلي ــري انلج ــة أّن معاي األمريكي
ــم  ــاء العال ــع أحن ــة يف مجي ــدث برسع ــي حت ــة ال ــريات اهلائل اتلغي
ــت هــذه ادّلراســة الــي  ــم، وقــد توصلّ يف ممارســة اتلدريــس واتلعلّ
أجرتهــا ســّت مؤسســات للتعليــم العــايل يف الواليــات املتحــدة إىل 
ــرب  ــد ع ــن بع ــم ع ــودة اتلعلي ــان ج ــّية لضم ــرب أساس ــري تعت معاي

ــت ويه: اإلنرتن
· اتلخطيط الواضح.	
· بنية حتتية قوية وموثوقة.	

)١( حنو مرجعية تقنية ملعليم العربية للناطقني بغريها د. خادل حسني أمحد أبو عمشة 
١٩/٠٦/٢٠٢٠ إرشادات من موقع: تعليم جديد

.futureskills//:https :٢( وما زال الربنامج مفتوحاً إىل اللحظة، وهذا رابطه(
/ae.ac.hbmsu
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· اتلدريب 	 ذلك  يف  بما  والطلبة،  للموظفني  جيدة  دعم  أنظمة 
واملعلومات املكتوبة.

· قنوات اتصال جّيدة بني املوظفني والطلبة.	
· اتلغذية الراجعة املنتظمة للطلبة ىلع تعلمهم.	
· معايري واضحة تلطوير املناهج اتلعليمّية.	
· عمليات اتلقييم املستمرة مع مدخالت قوّية من الطلبة.	

وغريهــا مــن املعايــري تهــدف تلحقيــق أفضــل انلتائــج الــي 
ــو إيلهــا امللتحقــون بمجــال تعليــم العربيــة للناطقــني بغريهــا  يرن

مــن برامــج وأفــراد. )١(            
الفصل األول: املستوى البتدايئ

تعليم اللغة العربية للمبتدئني:

ــم اللغــة العربيــة للمبتدئــني،  هنــاك صعوبــة حقيقيــة يف تعلّ
وهــذه الصعوبــة هلــا أســبابها، وهلــا مظاهرهــا أيضــاً، وهنــاك طريقــة 
واضحــة اخلطــوات تقــود إىل ســهولة ورسعــة تعلـّـم املبتدئــني للغــة 
ــوات  ــلة يف اخلط ــّية متسلس ــارص أساس ــز ىلع عن ــة، ترتك العربّي
ومتدرجــة مــع الفهــم العقــيل واالســتيعاب، ومتخــذة مــن عنارصها 
التشــويق القائــم ىلع حتبيــب املتعلـّـم يف اللغــة العربّيــة مــن خــالل 
املفــردات اجلميلــة، والوســائل اتلعليمّيــة املناســبة واملشــّوقة، 
ــزي  ــن الرتك ــّد م ــم فالب ــة اتلعلّ ــل يف عملّي ــة إىل التسلس باإلضاف
ىلع املتعلّــم وحاجاتــه وأغراضــه مــن تعلّــم اللغــة، وهــذا مــا دفــع 
املهتمــني بمناهــج تدريــس اللغــات اثلانيــة إىل طــرح أســئلة مــن 

قبيــل:

)١( انظر: خادل حسني أبو عمشة -معايري اجلودة يف تعليمّية العربّية للناطقني بغريها َسحابيًا 
-أستاذ اللسانيات اتلطبيقية املشارك واملدير األاكدييم ملعهد قاصد/احتاد معليم العربية 

للناطقني بغريها-يونيو ١١. ٢٠٢٠. 
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• من هو املتعلّم اذلي يرغب تعلم اللغة؟

• ملاذا يود املتعلّم تعلمها؟

• وما هو املستوى اللغوي اذلي يرغب تعلمه؟

• ما املنهج املمكن استخدامه؟

• كيف يمكن أن يتعلمها؟

• ما مواصفات املعلّم املطلوب؟

• ما ُطرق اتلقويم املستخدمة؟
م اللغة العربية:

ّ
أهم خطوات تعل

ــا  ــتدّل به ــية ليس ــب األساس ــروف والرتاكي ــم احل ــدأ بتعلي تب
ىلع اللكمــات فقصــري اجلمــل والعبــارات، وينطقهــا بشــل صحيــح 

باحلــراكت ثــّم بعــد ذلــك نتابــع املســري، وفــق خطــوات تــرايع:
· ــّم 	 ــا يت ــون أول م ــث يك ــم، حبي ــّدرج يف اتلعلّ اتل

تنــاوهل يف اتلعليــم اتلميــزي بــني مقاطــع احلــروف الصغــرية 
ــة.  والطويل

· ــة مــع 	 ــة لك حــرف مــن حــروف اللغــة العربّي كتاب
حــروف املــد اثلالثــة بالتسلســل، هكــذا: ق: )قــا، قــو، يق(، 

س: )ســا، ســو، يس( وهكــذا 
· كتابــة لك حركــة مــع لك حــرف مــن حــروف الّلغــة 	

ِس(،  ُس،  )ّس،  س:  ِق(،  ُق،  )َق،  ق:  هكــذا:  بالتسلســل، 
ــراكت،  ــع احل ــروف م ــع احل ــة مجي ــم كتاب ــى يت ــذا ح وهك
ثــّم اختبــار املتعلّــم يف ذلــك، وســبب ذلــك يعــود إىل خلــط 
الطــالب بــني حــروف املــد واحلــراكت، فذلــك أهــم أســاس 

ــم. ــة اتلعلّ يف عملي
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· اتلميزي بني انلون الساكنة واتلنوين.	
· االنتقال لألفعال وأقسامها، مع األمثلة ىلع لك فعل.	
· اتلــّدرج يف ذكــر املصطلحــات اخلاصــة بانلحــو، بمــا 	

ــّددة  ــة، ومتع ــة متنوع ــر أمثل ــع ذك ــم، م ــتوى املتعلّ ــب ومس يتناس
ــاً. دائم
· اعتماد أكرث من طريقة لعرض األفاكر.	
· تكليف املتعلّم بكتابة بعض األمثلة.	
· توفــري قصــص ســهلة اللغــة للمتعلّــم، وفيهــا عنــارص مثــل 	

الســهولة، والتشــويق، والتسلســل.
· اتلعلـّـم مــن خــالل املجمــواعت، حبيــث يُقّســم الطــالب إىل 	

جممــواعت، وتكلـّـف لك جمموعــة بأنشــطة تعليميــة حمــددة.
· ــري البســيط، حبيــث يعــرب الطــالب 	 تشــجيع أســلوب اتلعب

ــة أمثلــة ىلع مــا تعلمــوه مــن مفــردات. مــن خــالل كتاب
· بمــا أّن القــرآن الكريــم هــو احلافــظ للغــة العربّيــة، 	

ــم  ــاط املتعلّ ــم هــو ارتب فيمكــن أن يكــون أحــد جمــاالت اتلعلّ
بالقــرآن الكريــم، حبيــث يتــدرّب ىلع القــراءة مــن خــالهل، فذلــك 

ــه. ــت ذات ــم يف الوق ــادة وتعلّ عب

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــرتاتيجيات املتبع ــر االس ونذك
لألطفــال الغــري ناطقــني بهــا يف انلقــاط اتلايلــة: األلعــاب اللغوّيــة، 
األاغين  اتلكنولوجيــة،  الوســائل  اســتخدام  الصــور،  القصــص، 

ــوار. ــالت، واحل ــب األدوار، الرح ــيد، لع واألناش

اعتماد املذهب التصايل يف تعليم العربية للناطقني بغريها:

Com- ــة ــة االتصايل ــموه الكفاي ــا أس ــم بم ــري منه ــادى كث  ن
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munication Competence، وهــذه الكفايــة تشــمل املعرفــة بأصــول 
ــدرة ىلع  ــع الق ــني، م ــة املخاطب ــرااعة طبيع ــايلبه، وم ــكالم وأس ال
تنويــع الــكالم حســب مقتــىض احلــال مــن طلــب واعتــذار وشــكر 
ودعــوة وحنو ذلــك، باإلضافــة إىل املعرفــة بقواعــد اللغــة ومفرداتها، 
فهــذه الكفايــة إذن تعــي املعرفــة بقواعــد اللغــة وقوانينهــا انلحوية 
والرفيــة والصوتيــة، مــع القــدرة ىلع اســتعماهلا بطريقــة صحيحــة 

لغويــا مقبولــة اجتماعيــاً.

وينطلــق هــذا املذهــب مــن مفهــوم »أّن الوظيفــة األساســية 
للغــة يه االتصــال واتلواصــل، وأن اهلــدف مــن تعلــم اللغــة هــو 
تطويــر الكفايــة االتصايلــة بــداًل مــن الرتكــزي ىلع الكفايــة اللغوّيــة.

 ومــن أهــم أهــداف الكفايــة االتصايلــة ووظائفهــا: الوظيفــة 
ــافية،  ــخصية، واالستكش ــة، والش ــة، واتلفاعلي ــة، واتلنظيمي األدائي
واتلخّيليــة، واتلمثيلّيــة، فالوظيفتــان األوىل واثلانيــة يســتخدم الفرد 
ــة بهــدف احلصــول ىلع األشــياء واتلحّكــم يف ســلوك  ــا اللغ فيهم
اآلخريــن، واثلاثلــة والرابعــة للتفاعــل مــع اآلخريــن، وللتعبــري عــن 
األحاســيس واملعاين الشــخصية، واخلامســة والسادســة يســتخدمهما 
الفــرد للتعلـّـم واالستكشــاف وخللــق اعلــم يف اخليــال، أمــا الوظيفــة 

األخــرية فيســتعمل فيهــا الفــرد اللغــة إليصــال املعلومــات.

ــا  ــن مزاي ــرياً م ــع كث ــه مج ــب أنّ ــذا املذه ــزيات ه ــن مم وم
الطــرق الســابقة، وزاد عليهــا يف ضــوء مــا وجــده فيهــا مــن عيــوب، 
ولعــّل ممــا ســّهل مهمــة أصحــاب هــذا املذهــب هــو اســتفادتهم من 
ــات واملذاهــب الــي ظهــرت خــالل القــرن املــايض،  شــى انلظري
ــب  ــن مذاه ــتفادة م ــّراً يف االس ــم ُح ــل املعلّ ــه جتع ــا أن مرونت كم
وطرائــق لغوّيــة أخــرى يف اتلدريــس مــى رأى ذلــك مناســباً للقيــام 
بأنشــطة متنوعــة تصلــح جلميــع املســتويات يف برامــج تعليــم اللغــة 

ــدئ - املتوســط - املتقــدم(. ــدي - املبت )اتلمهي
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ووفقــاً ملــا تقــّدم ذكــره يف هــذا الصــدد يبــى هــذا املذهــب 
ــا  ــا؛ ألّن م ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــع تلعلي ــو األنف ه
اعتــرب نقائــص فيــه يمكــن جتــاوزه يف بنــاء املناهــج والربامــج وفــق 
ــتوى،  ــات لّك مس ــب متطلّب ــارصة حس ــددة واملع ــات املتج املعطي
ــود،  ــبقته إىل الوج ــي س ــب ال ــق واملذاه ــن الطرائ ــاد م ــه أف لكون
وحــاول ســد نقائصهــا ىلع الرغــم مــن االنتقــادات الــي وجهــت هل. 

ــة:  ــك  عــرب اإلجــراءات اآلتي وذل

الرفع من ماكنة استعمال اللغة العربية.. ١

الرتكزي ىلع اتلواصل يف عمليات اتلدريس.. ٢

جعل املوضواعت اتلعليمّية تتناسب واملتعلّم.. ٣

عدم إهمال القواعد اللغوّية انلحوّية.. ٤

تنويــع الوضعيــات اتلعليمّيــة واتلعلّمّيــة لزيــادة . 5
الكفــاءة االتصايلــة.

يمكــن للمدرســني تنويــع األنشــطة الفصلّيــة وتوفــري 
وضعيــات تواصلّيــة وفقــا للظــروف اتلعليمّيــة الواقعّية ومســتويات 

ــال: ــني، مث املتعلّم

ــاء  ــراءة واإللق ــابقات يف الق ــة، ومس ــروض فنّي ــراء ع • إج
ــة. ــة العربي ــة باللغ ــدرات اتلواصلّي ــتثمار الق واس

• احلــرص ىلع تفعيــل دور وســائل اإلعــالم يف اتلعلــم وذلــك 
ــع  ــتماع إىل مقاط ــتها، أو االس ــالم ومناقش ــرض أف ــالل ع ــن خ م

ــتها. ــا ومناقش ــة وكتابته صوتي

• حتفــزي املتعلّمــني لكتابــة مذكراتهــم ايلومّيــة باللغــة 
العربيــة.
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ــم  ــتعمال رصيده ــني الس ــع املتعلّم ــات دلف ــام خبرج • القي
اللغــوي يف وضعيــات تواصليــة حّيــة داخــل املجتمعــات العربيــة. )١(

تعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها

ــة  ــيكون باللغ ــا س ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي
العربيــة الفصــى وليــس اللهجــات العاميــة؛ ألّن هــذه العاميــات 
تعجــز عــن تلبيــة حاجيــات األجانــب يف اتلعلّــم يف منــايح احليــاة 
ــّدة  ــا ىلع ع ــني بغريه ــة للناطق ــس اللعربي ــّم تدري ــة، وين املختلف

ــايل: ــتويات اكتل مس
تدريس األصوات:

يبــدأ معلـّـم اللغــة العربيــة هنــا بهــذا املســتوى، حــّى يتعّرف 
األجنــيب ىلع خمــارج احلــروف، وقــد بيّنهــا علمــاء العربيــة قديمــاً 
ــم - وال خيــىف  حفاظــاً ىلع ألســنتهم مــن اللحــن يف القــرآن الكري
ــذه ســيبويه  ــل وتلمي ــال اخللي ــة مــن أمث دور علمــاء اللغــة العربي
يف ذلك-فبيّنــوا خمــارج احلــروف وحّقهــا ومســتحّقها مــن الصفــات 
األصيلــة والعارضــة، فــادّلرس الصــويت عندهــم مــن أصــل اجلوانب 
ــج  ــا إىل انله ــت أقربه ــة، واكن ــتويات اللغ ــا مس ــوا فيه ــي درس ال

العلــيم. )٢(

ــراً  ــارج ذاك ــن املخ ــري ع ــر الكث ــار عم ــد خمت ــنّي أمح  ويب
حــروف العلــة وأحاكمهــا يف انلطــق اعرضــاً للتنغيــم وانّلــرب كذلــك 

ــة. )٣( ــة العربي يف اللغ
تدريس الكالم

)١( تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها: مبادئ نظرية واقرتاحات عملية-معروف-تاريخ 
www.alukah.net/literature_language//:https :اإلضافة: )/٢٠١٧/١٢-رابط املوضوع

ixzz6S2pk3dCU#/123340/0/
)٢(انظر: د. سليمان أمحد –يف اللغة واألصوات-طاألوىل-٢٠٠5-مكتبة املتنيب-ص٢١٤-٢١٩

)٣( انظر أمحد خمتار عمر-دراسة الصوت اللغوي-ط الرابعة-٢٠٠٦-اعلم الكتب ص٣١٣وما 
بعدها
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ــدأ  ــف، فيب ــر وخمتل ــتوى آخ ــّدرس إىل مس ــل امل ــا ينتق هن
ــة  ــل مجل ــيطة، مث ــريات البس ــض اتلعب ــالب ىلع بع ــب الط بتدري
ــل  ــؤال »ه ــارة إىل س ــل العب ــم حتوي ــّم يت ــن ث ــاب«، وم ــذا كت »ه
هــذا كتــاب؟« وجييــب اتللميــذ بنعــم أو ال، ومــن ثــّم يبــدأ املعلّــم 
بتغيــري األســلوب كأن يســأل ىلع ســبيل املثــال »هــل هــذا كتــاب أم 

ــة. ــذ باإلجاب ــال للتلمي ــرتك املج ...؟« وي

ــة مــن اســم إشــارة، فنقــول: هــذا +  أو نكــّون مجلــة مكّون
ــم مــن  ــه، مثــل: »هــذا كتــاب«، ويطلــب املعلّ الــيء املــراد تعلّم

ــرّددوا اجلملــة خلفــه.  ــأن ي ب ب
ّ

الطــال
تدريس قواعد اللغة

ــب ىلع 	  ــورة للتدري ــط ص ــو أبس ــتبدال: وه ــب االس ــب ىلع دري ــورة للتدري ــط ص ــو أبس ــتبدال: وه ــب االس تدري
ــدة  ــة ع ــد اجلمل ــا برتدي ــب هن ــدأ الطال ــة، فيب ــب انلحوّي ــدة الرتاكي ــة ع ــد اجلمل ــا برتدي ــب هن ــدأ الطال ــة، فيب ــب انلحوّي الرتاكي
ــمَّ يســتبدل بإحــدى اللكمــات لكمــة أخــرى، هلــا نفــس  ــمَّ يســتبدل بإحــدى اللكمــات لكمــة أخــرى، هلــا نفــس مــرات، ث مــرات، ث

ــة.  ــل اجلمل ــة داخ ــة. الوظيف ــل اجلمل ــة داخ الوظيف
ــل 	 	  ــا ىلع حتوي ــذ هن ــدرّب اتللمي ــل: يت ــب اتلحوي ــل تدري ــا ىلع حتوي ــذ هن ــدرّب اتللمي ــل: يت ــب اتلحوي تدري

اجلملــة املثبتــة إىل مجلــة منفّيــة، أو حتويــل العبــارات اتلقريرّيــة إىل اجلملــة املثبتــة إىل مجلــة منفّيــة، أو حتويــل العبــارات اتلقريرّيــة إىل 
ــذا.  ــى وهك ــرد إىل مث ــتفهام، واملف ــذا. اس ــى وهك ــرد إىل مث ــتفهام، واملف اس

ــة 	 	  ــّدرس بإضاف ــوم امل ــا يق ــة: وهن ــيع اجلمل ــب توس ــة تدري ــّدرس بإضاف ــوم امل ــا يق ــة: وهن ــيع اجلمل ــب توس تدري
أّي لكمــات أخــرى، ويقــوم بتدريــب  أو  أّي لكمــات أخــرى، ويقــوم بتدريــب صفــات أو ظــروف  أو  صفــات أو ظــروف 
ــذه  ــل »ه ــة مث ــّدرس مجل ــّدم امل ــل، فيق ــل اجلم ــذ ىلع وص ــذه اتلالمي ــل »ه ــة مث ــّدرس مجل ــّدم امل ــل، فيق ــل اجلم ــذ ىلع وص اتلالمي
حقيبــة« ومجلــة أخــرى »احلقيبــة جديــدة« ويطلــب مــن اتللميــذ حقيبــة« ومجلــة أخــرى »احلقيبــة جديــدة« ويطلــب مــن اتللميــذ 

ــدة«.  ــة جدي ــذه احلقيب ــح« ه ــني تلصب ــني اجلملت ــل هات ــذوص ــح« ه ــني تلصب ــني اجلملت ــل هات وص
تدريس املفردات:

ــرث  ــة، وأك ــري املهم ــن املعاي ــة م ــا بمجموع ــّدرس هن ــم امل يهت
ــردة  ــرثة دوران املف ــي ك ــيوع، ويع ــار الش ــة يه معي ــري أهمي املعاي
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ــة،  ــف املعّين ــردة يف املواق ــة للمف ــتعمال، واحلاج ــدة يف االس الواح
واتســاع اللكمــة، مثــل لكمــة: مقعــد أوســع مــن كــريس أو أريكــة، 
ــم  ــى نُفه ــة ح ــياق الطبيعي ــن الس ــردات ضم ــم املف ــّم تقدي ويت
معانيهــا، و اتّلعبــري عــن أمــر مــا بشــل صحيــح، وأيضــاً نســتطيع 
رشح املفــردات بطريقــة الرتمجــة، أو اإلشــارة إىل اليء، أو اســتعمال 

ــور.  ــومات والص الّرس
تدريس الستماع:

يبــدأ املعلـّـم هنــا بعــرض جمموعــة مــن اللكمــات واجلمــل ىلع 
الطالــب عــن طريــق ســماعها، ويمكــن أن نقــّدم هــذه اجلمــل يف 
شــل تعليمــات؛ يقــوم ادلارس بتنفيذهــا مدلّــاًل ىلع فهــم اتللميــذ 
للنــص، مثــل أن يقــول هل: خــذ القلــم مــن الطاولــة، وأيضــاً هنالــك 
ــتماع، ويه  ــس االس ــن تدري ــٍة م ــة الحق ــرى يف مرحل ــة أخ طريق

اســتماع اتلالميــذ لقصــص بســيطة. 
تدريس القراءة:

هنــا يعلّــم املــّدرس طالبــه احلــروف حســب ترتيبهــا 
األلفبــايئ، لكــن يُفّضــل أغلــب املعلّمــون إىل تقديمهــا دون اعتبار 
ــي  ــك ال ــات تل ــاج اللكم ــا ىلع إنت ــار قدرته ــل اعتب ــا، ب لرتتيبه
ــاً  ــن أيض ــارات، ويمك ــات وعب ــن لكم ــذ تلكوي ــا اتللمي حيتاجه
ــم  ــوم برس ــات، يق ــة ىلع بطاق ــور املعروض ــتخدام الص ــم باس للمعلّ
ــب  ــيء، ويطل ــم ال ــم باس ــق املعلّ ــمه، وينط ــفله اس ــيء وأس ال
مــن اتلالميــذ الرتديــد خلفــه بصــورٍة مجاعّيــة، وبعدهــا ىلع شــل 
جممــواعت، ومــن ثــّم بشــل فــردي، وجيــري اتّلدريــب بعــد ربــط 
ــور أو  ــم الص ــيف املعلّ ــم خي ــدة، ث ــا كاّل ىلع ح ــروف بأصواته احل
يمســحها مــن الســبورة، ويعرضهــا باتلنــاوب ىلع الطــالب، ويقــوم 

ــور. ــن الص ــة ع ــا معزول ــذ بقراءته اتلالمي
تدريس الكتابة:
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يهــدف هــذا املســتوى إىل تمكــني اتللميــذ مــن رســم 
احلــروف العربيــة رســماً صحيحــاً، أو تدويــن مــا يفهمــه مــن قــراءة 
انلصــوص، واتلعبــري عــن أفــاكره، وهنــاك ثالثــة اجتاهــات تلقديــم 

ــبه، ويه:  ــي تناس ــة ال ــع الطريق ــم يتب ــة، ولّك معل الكتاب
· أن يتّدرب اتللميذ ىلع كتابة احلروف بالرتتيب األلفبايئ.	
· أن يتــّدرب اتللميــذ ىلع الطريقــة الســابقة، وأيضــاً أن 	

يتعلـّـم رســم احلــرف جبميــع أشــاكهل، مثــل احلــرف يف بدايــة اللكمــة، 
وأوســطها، وآخرهــا، واألحــرف الــي تقبــل االتصــال، وتلــك الــي 

ــال. ــل االتص ال تقب
· ــب 	 ــل حس ــنّي، ب ــب مع ــرف دون ترتي ــم احل ــّدم املعلّ أن يق

ــة. )١( ــا باللكم وروده

مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــه تعلي ــي تواج ــكالت ال ــنذكر املش س
لألطفــال انلاطقــني بغريهــا مــن خــالل حرهــا يف انلقــاط اتلايلة: 

الســتماع: يعــّد أحــد األنشــطة الفكريــة اتلامــة الــي 
تمكــن الطفــل وتســاعده ىلع اســتيعاب املضمــون اللغــوي للغــة 
ــد لتشــجيع املهــارات  ــك مــن خــالل اإلنصــات اجلّي ــة وذل العربي
ــري االســتماع ختتلــف مــن طفــل  ــأن درجــة تأث ــا ب ــة علًم الفكرّي

ــر. ألخ

املحادثــة: مــن األساســيات الــي جيــب أن حيظــى بهــا الطفــل 
حــى حتّثــه ىلع اتلعامــل باللغــة العربيــة فبعــض األطفــال تواجههــم 
مشــالك باملحادثــة ســواء نتيجــة اخلجــل، أو قلـّـة املحصــول اللغــوي 
دليهــم، أو حاجــة الطفــل لالهتمــام مــن ذويــه، فيجــب أن حيظــى 

)١( موقع موضوع: كيف تعلم اللغة العربية لغري انلاطقني بها كتابة شهد حممد -آخر 
حتديث: ١٢:٣٦، ١٤ أكتوبر ٢٠١5
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الطفــل باســتجابة لكالمــه ممــن حــوهل.
فمــن الّطرائــق اتلعليمّيــة األنســب ملهــارة املحادثــة يه 
الّطريقــة املبــارشة، وطريقة حــّل املشــكالت، والّطريقــة اتّلواصلية، 
وطريقــة احلــوار واملناظــرة، والّطريقــة الّســمعّية الّشــفوّية، والّطريقة 
اتّلويلفّيــة وطريقــة املدخــل الوظيــيف؛ وذلــك ملــا فيهــا مــن أســايلب 
ــا العوامــل الــي جتعــل الّطــالب  ــة أّم وإجــراءات وأنشــطة متنوّع
ــة  ــدم اثلّق ــي ع ــة؛ ف ــد املحادث ــة عن ــاء اللغوّي ــون يف األخط يقع
ــن  ــوف م ــل، واخل ــعور باخلج ــة، والّش ــدث بالعربي ــس للّتح بانّلف
الوقــوع يف خطــأ لغــوي أثنــاء الــكالم، وعــدم وجــود بيئــة مناســبة 

ــة. )١( ــكالم بالعربي ــة ال ملمارس

القــراءة: تعــّد مــن عمليــات اتلعلّــم املتدرجــة فلــّل مرحلــة 
متطلّبــات تتوافــق معهــا حيــث ينمــو املســتوى الفكــري واللغــوي 
دلى األطفــال ويمكــن أن يتحاشــاها الطفــل نظــًرا إلجيــاده 
ــراءة  ــن الق ــه م ــون أو خوف ــم املضم ــن فه ــري ع ــة يف اتلعب صعوب

ــري. ــل جه بش

ــال  ــم األطف ــه تعلّ ــي تواج ــالك ال ــن املش ــّد م ــة: تع الكتاب
ويتحاشــاها الطفــل للعديــد مــن األســباب الــي تشــمل مــا خيــّص 
ــدة الــي يمكــن أن تشــّتت  ــة مــن املرادفــات العدي اللغــة العربي
الطفــل وجتعلــه يتجّنــب اخلطــأ مثــل اتلنويــن واهلمــزات وأســماء 

ــا. )٢( ــارة وغريه اإلش
ــارات  ــة امله ــام بتنمي ــون االهتم ــتوى يك ــذا املس ــيف ه ف

)١( املحادثــة يف اللّغــة العربيــة طــرق تعليمهــا وأســايلب معاجلــة مشــكالتها دلى الّطلبــة 
Article Sidebar  Published Nov 25, 2015 Main Article Content ،األجانــب

داود عبــد القــادر إيليغــا األســتاذ املشــارك بقســم اللغــة العربيــة جامعــة املدينــة العامليــة، 
حســني يلع البســويم، األســتاذ املســاعد بقســم اللغــة العربيــة جامعــة املدينــة 

https://www. :اقــرأ املزيــد ىلع معلومــة ثقافيــة Randa Abdulhameed ٢( كتابــة(
thaqfya.com/teaching-arabic-children/#pdf
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األساســية للغــة العربيــة دلى ادّلارســني، وتمكينهــم مــن أن يألفــوا 
أصواتهــا وتراكيبهــا. ويشــمل االســتماع واتلحــّدث والقــراءة 

ــة. ــردات اللغوّي ــن املف ــدد م ــن ع ــع تكوي ــة، م والكتاب
 وينقســم هــذا املســتوى إىل ثالثــة مســتويات، حســب 
خــرباء تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، وال ينتقــل ادّلارس 
 إذا اجتــاز امتحانًــا نهائيًــا للمســتوى 

ّ
للمســتوى املتوســط إال

ــاين. )١( ــدئ اثل املبت
الفصل اثلاين: املستوى املتوسط

الفئــة  حاجيــات  مــرااعة  أهمّيــة  ىلع  الرتكــزي  يكــون 
املســتهدفة يف إنتــاج مقــّررات تدريــس اللغــة العربيــة بمســتوياتها 
اثلالثــة للناطقــني بغريهــا، باتلحديــد ادلقيــق خلصائــص املتعلّمــني، 
ــم  ــن املتعلّ ــح دور لك م ــم، وتوضي ــة للتعلّ ــة خاّص ــة رؤي وصياغ
ــل مواقــف  ــوي. والعمــل ىلع حتلي ــاق ترب ــم مــن خــالل ميث واملعلّ
اتلعلّــم أي حتليــل املهــام الــي يقــوم بهــا املتعلّــم للكشــف 
ــل  ــة، وحتلي ــات املرحلّي ــا يف اتلقويم ــه، خصوص ــدى تعلّم ــن م ع
ــال  ــف االتص ــد مواق ــك حتدي ــد بذل ــتهدف؛ ويقص ــف املس املوق
ــع  ــاون م ــث، تع ــر، حب ــة تقري ــم )كتاب ــا املتعلّ ــاج إيله ــي حيت ال
ــم،  ــو اتلعلّ ــم حن ــني واجتاهاته ــات املتعلّم ــد رغب ــالء(، وحتدي الزم
ــة، وخلفياتهــم الســابقة، وخرباتهــم  وتوقعاتهــم، وإماكناتهــم العلمّي
ــة  ــع خط ــّم وض ــة، ث ــة املطلوب ــارات اللغوّي ــد امله ــة، وحتدي اللغوّي
دراســّية )أهــداف املقــّرر، املحتــوى اللغوي/اثلقايف/العلــيم/، عــدد 

ــم(. ــااعت... اتلقوي الس
م اللغة العربية للكبار:

ّ
خطوات تعل

احلروف واللكمات:

)١( مؤرشات الكفاءة اللغوية يف اللغة العربية للناطقني بغريها، دكتور حممود يلع حممد رشايب 
٢٩/٠٤/٢٠١٨ دراسات 
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· تعلّم مجيع حروف اللغة العربّية قراءة وكتابة.	
· تعلّم حروف املّد اثلالثة قراءة وكتابة.	
· تعلّم حراكت اللغة العربية اثلالث قراءة وكتابة.	
· ــة، مــع 	 ــة العربّي ــة لك حــرف مــن حــروف اللغ ــم كتاب تعلّ

ــة. ــراءة وكتاب ــة ق ــّد اثلالث حــروف امل
· ــة، مــع 	 ــة العربّي ــة لك حــرف مــن حــروف اللغ ــم كتاب تعلّ

ــة. ــراءة وكتاب ــالث ق ــراكت اثل احل
األفعال واألسماء:

· يمــزّي املتعلـّـم يف هــذه املرحلــة بــني صيــغ األفعــال املختلفة، 	
املــايض واملضــارع واألمــر، ويقــرأ بعــض األفعــال ويكتبهــا، وفــق 
ــه  ــأذين أكتب ــمعه ب ــا أس ــاين، وم ــرأه بلس ــي أق ــا أراه بعي ــدة م قاع

بقلــيم.
· يمــزّي املتعلّــم بــني األفعــال واألســماء، ويتــدرب ىلع كتابــة 	

وقــراءة بعضهــا.
· ــتوى 	 ــبة ملس ــداً، ومناس ــيطة ج ــل بس ــة مج ــة وكتاب صياغ

املتعلـّـم، فيهــا حمــااكة لواقعــه القريــب يف املــزل واملحيــط املجــاور، 
ــا. ــا وكتابته ــدرّب ىلع قراءته فيت

· ــم ىلع متابعــة بعــض الربامــج اتلأسيســّية يف 	 تشــجيع املتعلّ
ــوب.  ــة ىلع ايلوتي ــة العربي اللغ

· ــرآن 	 ــن الق ــات م ــراءة آي ــة ق ــم ىلع حماول ــجيع املتعلّ تش
الكريــم مــن خــالل املصحــف الصــويت اتلعليــيم، أو بعــض 
الفضائيــات املختّصــة بالقــرآن الكريــم، حيــث يســتمع ويشــاهد، 
ثــّم يقــرأ، حيــث يشــرتك العقــل وابلــر والســمع واللســان معــاً يف 

ــع. ــة انلف ــك عظيم ــدة يف ذل ــم، والفائ ــة اتلعلّ عملي
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· تشــجيع املتعلـّـم ىلع صياغــة بعــض اجلمــل بمفــرده وبلغتــه، 	
ثــّم مناقشــتها معــه.

تعيــني عــدد مــن انلصــوص يلتــدرّب عليهــا املتعلّــم قــراءة، 
ثــّم كتابــة، كنشــاط إمــاليّئ. )١(

الفصل اثلالث: املستوى املتقّدم
ــراءة  ــب ىلع ق ــيات، واتلدري ــروف واألساس ــم احل ــد تعلّ بع
ونطــق قصــري اجلمــل والعبــارات؛ يــأيت دور حتســني قــدرات املتعلّم، 
فنطــّور مهــارات الفهــم دليــه يلتمّكــن مــن حتديــد أهــم األفــاكر 
ــه مهــارات اتلحــّدث واتلعبــري  ملــا يقــرأ أو يســمع، كمــا ننــيم دلي
ــالء  ــو واإلم ــد انلح ــني قواع ف ــتواه، موظِّ ــع مس ــب م ــة تتناس بلغ
ــح،  ــل الصحي ــة بالش ــن الصياغ ــه م ــم تلمكين ــات الرتقي وعالم
إضافــة إىل تطويــر قدراتــه القرائيــة ومفرداتــه اللغوّيــة مــن خــالل 
قــراءة القصــص الرتبويــة، وتعريفــه ىلع رســم املصحــف الرشيــف، 
مــني ذلــك حبفــظ بعــض الســور القرآنيــة واألحاديــث  مدعِّ
انلبوّيــة وانلصــوص الشــعرية وانلرثيــة املناســبة، و العمــل ىلع 
ــيم  ــار اتلعلي ــن اإلط ــه م ــه، نلقل ــيع مدارك ــه وتوس ــر إماكنات تطوي
ــن  ــا، فيتمّك ــة هل ــة احلياتّي ــاء املمارس ــة إىل فض ــتعماالت اللغ الس
ــن  ــري ع ــن واتلعب ــع اآلخري ــه م ــة يف تواصل ــتخدام اللغ ــن اس م

ــوم.  ــح ومفه ــل واض ــه بش ــه وحاجات نفس
وعــن تدريــس االســتماع يف املســتوى املتقــّدم، يكــون 
ــة  ــوار – القّص ــه )احل ــكل أنواع ــموع ب ــع انلــّص املس ــل م اتلعام
ــن  ــا ع ــخ( خمتلًف ــة… إل ــن صحيف ــرب م ــة – خ ــال – الُطْرف – املق
ــوت  ــة الص ــن مرحل ــا م ــا انتقلن ــك ألنن ــابقة؛ ذل ــتويات الس املس
واللكمــة واجلملــة إىل مرحلــة انلــّص، وباتلــايل اتلعامــل مــع مهارات 

)١( موضوع: تعليم اللغة العربية للكبار، كتابة إبراهيم العبيدي -  آخر حتديث: ٠٦:٣٤ ، ١٨ 
أبريل ٢٠١٦ 
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ُعليــا خمتلفــة عــن املراحــل الســابقة. وهنــاك عــدة مراحــل تمــّر 
ــيل: ــا ي ــدم كم ــتوى املتق ــتماع يف املس ــس االس ــة تدري ــا عملي به

أول: مرحلة اختيار انلّص املسموع:
ــون  ــأن يك ــك ب ــوي، وذل ــتوى اللَُّغ ــرااعة املس ــون بم وتك
انلــّص مــن حيــث املفــردات والرتاكيــب مناســبا للمســتوى املتقّدم.
د  ومــرااعة أهــداف ادّلرس املحــددة َســلًفا، مثــل: حُيَــدِّ
ــون  ــّد أن يك ــال ب ــموعة، ف ــة مس ــة يف قص ــخصيات الرئيس الش
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــا ع ــة فيه ــل قّص ــموع ىلع ش ــصُّ املس انل
الرئيســة والفرعّيــة، وال يصــحُّ أن يكــون انلــّص مثــال خــربا مــن 

ــالهل. ــن خ ــارة م ــة امله ــب تنمي ــة يصُع صحيف
أّمــا انلــّص فيجــب أال يتضّمــن عــدًدا كبــريا مــن املفــردات 

والرتاكيــب اجلديــدة، وتكــون املفــردات حمــدودة.
وأال يتضّمــن معلومــات أو ُمَســلَّمات معروفــة دلى الطــالب؛ 
ــتماع إىل  ــل االس ــئلة قب ــن األس ــيجيب ع ــة س ــذه احلال ــه يف ه ألنّ

انلــّص، وال تزيــد مدتــه عــن مخــس دقائــق.
 تدريِس الُمحادثِة العربيَّة:

ُ
أهداف

ــني،  ــد ادّلارس ــّدث عن ــادأة يف اتلح ــدرة ىلع املب ــة الق  تنمي
وتنميــة ثروتهــم اللغوّيــة، وتمكينهــم مــن توظيــف معرفتهــم باللغة 
ــة  ــف املختلف ــض ادّلارس للمواق ــب، وتعري ــردات وتراكي ــن مف م
الــي حُيتََمــل مــروره بهــا؛ والــي حيتــاج فيهــا إىل ممارســة اللغة، مــع 
تشــجيع الطالــب ىلع أن يتحــّدث بلغــة غــري لغتــه أمــام زمالئــه.

نصائح اعمة يف تدريس املحادثة:
إعطــاء الطالــب مســاحة وافــرة للحديــث باللغــة العربيــة 	 

وال تقاطعــه.
 ال ترده مبارشة إذا أخطأ.	 
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 حاول أن يتحّدث الطالب أكرث منك يف الصف.	 
 اربط موضوع املحادثة بواقع الطالب اذلي يعيشه.	 
 اســتخدم اســرتاتيجية اتلعلّــم املعكــوس كثــريا يف تدريــس 	 

مهــارة املحادثــة، بــأن جتعــل الطالــب حُيــرِّ عــن املوضــوع اذلي 
ســيتم عرضــه أمــام زمالئــه.

ا مــن الُمتَْعــِة، ويســاعد 	   اســتخدام اتلكنولوجيــا يُْضــيِف َجــوًّ
ــا  ــف اتلكنولوجي ــا توظي ــاول دائم ــا، فح ــة عموم ــاب اللغ يف اكتس
ــالم  ــل أف ــجيل، عم ــروض، التس ــل )الع ــة، مث ــس املحادث يف تدري

تســجيلية عــن موضــوع مــا، ….إلــخ(.)١(.
طالب املستوى املتقدم وكيفّية تطوير لغته

أوال: اخلاّصة باملعلّم:
يشّجع الطالب ىلع احلوار، ويشعره باثلّقة واالطمئنان.	 
أن يكون املعلّم قليل الكالم داخل الصف.	 
ــه 	  ــة، ويناقش ــوار يف ورق ــاء احل ــب أثن ــاء الطال ــدّون أخط ي

ــك. فيهــا بعــد ذل
خيتــار موضــواعت مناســبة ملســتوى طالــب املســتوى 	 

املتقــدم.
ينــّوع املعلـّـم يف موضــواعت احلــوار، ومــن األفضــل أن يُعلــم 	 

ــماحة  ــة، س ــة عرّي ــة آف ــل: )العنرّي ــبقا، مث ــا مس ــب به الطال
اإلســالم، نهضــة األّمــة، بــّر الوادليــن.(

يكلـّـف الطالــب بقــراءة قصــة، أو آيــة قرآنيــة، أو حديــث 	 
ــي  ــة ال ــيك القص ــب، وحي ــوم الطال ــايل يق ــوم اتل ــوي، ويف ايل نب

)١( تَْدِريِس الُمَحاَدثَِة للنَّاِطِقنَي بَِغرْيِ الَعَربِيَِّة -ادلسويق السيد عبد احلسيب -حمارض بمدرسة 
ابلحث العليم بديب-سبتمرب ٢. ٢٠١٩
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ــذا. ــث، وهك ــرشح احلدي ــة، وي ــرس اآلي ــا، ويف قرأه

ثانيًا: اخلاصة بالطالب )فّكر باللغة العربية دائًما(.

⁻ ــك 	 ــدف اذلي دفع ــرف اهل ــتك، وتع ــم بدراس ــب أن تهت جي
ــة. ــة العربي ــة اللغ دلراس

⁻ ــة 	 ــف اللغ ــؤدي إىل ضع ــذا ي ــوار ألّن ه ــن احل ــل م أال ختج
ــك. دلي

⁻ ــدة أوال 	 ــريات اجلدي ــب، واتلعب ــردات، والرتاكي ــة املف معرف
ــأول. ب

⁻ االهتمام بعلوم اللغة من حنو، ورصف، وبالغة.	

⁻ ــة، واألمثــال، 	 اقتبــس مــن القــرآن الكريــم، والّســّنة انلبوّي
ــن  ــذه م ــتطاع، وه ــدر املس ــوار ق ــاء احل ــعر أثن ــم، والش واحلك

ــك. ــر لغت ــرق تلطوي ــل الط أفض

⁻ وتعبــريات، 	 لكمــات،  مــن  حّصلتــه  مــا  بتفعيــل  قــم 
)١ وتراكيــب)

مهارة الكتابة:
باإلماكن تقسيم مهارة الكتابة إىل قسمني، هما:

١.  قسم خيتّص بمعناها البسيط )انلقش واخلط(، وهذا القسم 
يرتبط بمهارات عليا )اإلمالء واخلط(، وهذه املهارات تعّد »مهارات 

آيلة«.
٢. قسم خيتّص بمعناها، مثل:)فّن وصناعة(، وهذا القسم يرتبط 

بمهارات علم )اتلعبري الكتايب(، وتعّد مهاراته مهارات فنية.

)١(موقع احتاد معليم العربية للناطقني بغريها: مقال: هشام يوسف حممد ı املستوى املتقّدم وضعف 
/https://www.uatfnns.com :جامعة األزهر-رابطı احلوار -مركز الشيخ زايد
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اثلالثة  علومهم  بفروع  املهارات  من  السابقني  انلوعني  وكال 
ينبي أن يتعلّمها انلاطق بغري العربية حى جييد مهارة الكتابة.

الفصل الرابع: املستوى املتفّوق واملستوى املتمزّي
ــاك أغراضــاً  ــإّن هن ــب الغــرض ادّليــي والســيايس ف إىل جان
أخــرى تلعلّــم العربيــة وتعليمهــا يف هــذه املراحــل املتقّدمــة 
ــّل دول  ــياحية، ف ــة، والس ــة، واثلقافي ــراض االقتصاديّ ــل األغ مث
الــرشق والغــرب اهتّمــت بدراســة اللغــة العربيــة يف معاهــد 
ــة يف  ــة والعربي ــات الرشقي ــام اللغ ــترشاق أو أقس ــات أو االس اللغ
اجلامعات)١(فهــذه الفئــة تعــّد متقدمــة ، ينبــي أن تعــّد هلــا برامــج 
ــن  ــة ع ــارف املتاكمل ــم باملع ــهم يف تزويده ــّورة تس ــج متط ومناه
ــرية  ــود مس ــن يق ــم م ــون منه ــى يك ــة ح ــة العربي ــارات اللغ مه
تعليمهــا بــني بــي جدلتــه؛ خاّصــة وأنهــم أبنــاء هــذه املجتمعــات 
وهــم أقــدر ىلع اتلواصــل فيمــا بينهــم مــع تمزّيهــم باتلواصــل مــع 
غريهــم مــن املجتمعــات انلاطقــة بالعربيــة ممــا يســهم يف تكاتــف 
حيــل إىل املرجع الســالف 

ُ
اجلهــود ألجــل نــرش العربيــة، ولعــيل هنــا أ

ــن  ــالء اذلي ــاء األج ــن العلم ــري م ــود كث ــوى جه ــد ح ــر)٢( فق اذلك
فّصلــوا القــول يف ذلــك فقــد جــاء تقســيم الكتــاب متضّمنــا جلميــع 
ــتوى  ــكل مس ــة ب ــة اخلاّص ــارات اللغوّي ــان امله ــتويات، وبي املس

ــالب. ــج والط ــم املناه ــري تقوي ــها، ومعاي ــري تدريس ومعاي

واملتعلّــم يف هــذا املســتوى يوصــف بكونــه مثقفــاً وبليغــاً-
حســب مواصفــات أكتفــل – فهــو يســتخدم اخلطــاب املقنــع بمــا 
يســمح هل بادلفــاع عــن وجهــة نظــره. وخطابــه يكــون راقيــاً منظماً 
مــع ظهــور لكنــة أعجمّيــة عنــده يف الــكالم، مــع تمّكــن حمــدود 

مــن اإلشــارات اثلقافّيــة)٣(.

)١( انظر: كتاب: معايري مهارات اللغة العربية للناطقني بغريهاı أحباث حمّكمة-حترير د. هاين 
إسماعيل رمضان وجمموعة من املشاركني-منشورات املنتدى العريب الرتيك ٢٠١٨-ص٦

)٢( املرجع نفسه-ص٦ وما بعدها.
)٣( إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوّية-حممود العشريي-ص٣-مرجع سابق
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ــة واتلواصــل مــع اآلخريــن،  ــا املتمــزّي فتتحــى لغتــه بادلّق أّم
والطالقــة يف احلديــث، وهــو قــادر ىلع مناقشــة اهتماماتــه وختّصصه 
ــّول  ــهاب مط ــدة بإس ــور معّق ــدرة ىلع رشح أم ــل. وهل الق باتلفصي
ــني  ــق ب ــه ىلع اتلفري ــع قدرت ــة، م ــة لغوّي ــم بدّق ــك، ويتس متماس
ــة  ــاء انلحوّي ــه األخط ــر دلي ــة، وال تظه ــة وادّلاعم ــاكر الرئيس األف

ــّية.)١( األساس

الفصل اخلامس
ــر املناهــج والوســائل يف  ــات الــي تواجــه تطوي مــا يه اتلحّدي

ــة للناطقــني بغريهــا ــم  اللغــة العربي تعلي
أبرز اتلحديات الي تواجهها اللغة العربية:

انلــوع األول: حتديــات داخلّيــة: وتتمّثــل يف األزمــة احلضارية 
الــي تعيشــها األّمــة العربيــة، حيــث وجدنــا مــن يدعــو إىل هجــر 
هــذه اللغــة الفصــى واســتبدال العاميــات املحكيــة بهــا، أو مزجها 
بالعاميــات بدعــوى التســهيل واتليســري، أو االعتمــاد ىلع اللغــات 
ــالخ   باالنس

َّ
ــون إال ــّور ال يك ــا، وكأّن اتلط ــاًل عنه ــة بدي األجنبي

ــّورت  ــد تط ــرية ق ــاً كث ــك أمم ــاً أّن هنال ــة، علم ــة العربي ــن اللغ م
مــع حفاظهــا ىلع لغتهــا القومّيــة اكيلابــان والصــني وروســيا وســائر 

ــة. ادلول األوروبي
ــة  ــل يف مزامح ــة: وتتمّث ــات خارجّي ــاين: حتدي ــوع اثل وانل
ــم  ــن األم ــد م ــري الواف ــزو الفك ــا، والغ ــرى هل ــات األخ اللغ
األخــرى، واملتمّثــل يف العوملــة الــي تريــد ابتــالع ثقافــات األمــم 
والشــعوب، وهــذه اتلحّديــات اخلارجيــة يمكــن اتلغلّــب عليهــا 
ــخصيتنا  ــة ، وش ــا ادلينّي ــة، وقيمن ــا اثلقافّي ــكنا بثوابتن إذا تمّس
ــا ىلع  ــع حرصن ــة م ــّية واالجتماعّي ــا انلفس ــة، وخصائصن القومّي
ــم لغــات اآلخريــن واالطــالع ىلع ثقافاتهــم، الرتبــاط اللغــة  تعلّ

)١( نفسه، ص٤
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ــيلة ألداء  ــاليم والوس ــر اإلس ــي واعء للفك ــف؛ ف ــن احلني بادلي
العبــادات، مــن أداء الصلــوات اخلمــس، وتــالوة القــرآن الكريــم، 

ــادات. ــة بالعب ــات اخلاّص ــاكم والترشيع ــة األح ومعرف
ــة،  ــانية قاطب ــة لإلنس ــروة ثقافي ــة ث ــة العربي ــى اللغ وتب
ــية  ــة والفرنس ــرى اكلعربي ــات األخ ــا اللغ ــتفادت منه ــد اس وق

واإلنَكلزييــة.)١(
مفهوم الوسائل اتلعليمّية: 

وتُعــّرف الوســائل اتلعليمّيــة بأنّهــا اكّفــة الوســائل الــي 
تُســتعمل مــن أجــل إيصــال املعلومــات إىل الطــالب، حيــث 
ــل  ــا ب ــة اكتســاب املعلومــات وفهمه تســاعدهم ىلع تســهيل عملّي
ــان،  ــاً يف بعــض األحي واتلفاعــل معهــا مــن خــالل تطبيقهــا عملّي

ــة.  ــواد العلمّي ــدث يف امل ــا حي ــج كم ــاهدة انلتائ ومش
أهّمّية الوسائل اتلعليمّية: 

· للعملّية 	 الفائدة  مع  سواء  حّد  ىلع  واملتعة  اجلمال  تضيف 
اتلعليمّية.

· تعمل ىلع تبسيط املعلومات للطالب.	
· ما 	 بسبب  اتلعلّم  عملّية  يف  االستمرار  ىلع  الطالب  تساعد 

جيدونه من متعة كبرية أثناء قيامهم بهذه املهّمة.
· تنيّم قدرات الطالب العقلّية من حيث تصّور معاين اللكمات 	

إثراء حمصوهلم  مما يعمل ىلع  بشل أكرث وضوحاً  يتلّقونها نظرّياً  الي 
اللّفظي.
· حتسني خمرجات اتلعليم، من خالل توفري الوقت واجلهد.	
· تساهم يف زيادة تعلّق الطالب بمدارسهم، إن اكنت هذه الوسائل 	

)١( انظر: دور اللغة يف بناء املجتمع العريب وتطّوره-د. سالم املعوش-الطا. ال تا-مؤسسة 
الرّحاب احلديثة –بريوت بلنان-ص١١-١5وص٧٠.
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تعمل ىلع تقديم املعلومات للطالب من خالل أنشطة حيّبونها. 
· القدرة ىلع استدامة املعلومات يف عقول الطلبة وأدمغتهم؛ فما 	

يلّقنه،  بما  يقارن  أن  يمكن  ال  معلومات  من  اإلنسان  معه  يتفاعل 
حيث إّن اتللقني ال يبى يف العقل إال لفرتة قصرية جّداً. 

· خالل 	 أكرب  بشل  أنفسهم  ىلع  االعتماد  ىلع  الطالب  حتّث 
العملّية اتلعليمّية. )١(

أنواع الوسائل اتلعليمّية:
جنــد أّن هنــاك العديــد مــن أنــواع الوســائل اتلعليمّيــة 
املختلفــة الــي يعتمــد عليهــا مــن هلــم عالقــة بالســلك اتلعليــيّم 
ويعتمــدون ىلع هــذه الوســائل مــن أجــل إيصــال معلوماتهــم بشــل 
جّيــد، ومــن أبــرز وأهــم أنــواع الوســائل اتلعليمّيــة: وســائل برّية، 
وســائل ســمعّية، وســائل برّيــة ســمعّية، الرحــالت امليدانّيــة 

ــة. )٢( ــارض اتلعليمّي ــة، املع اتلعليمّي
خاتمة ابلحث:

ــذه  ــة ه ــة ىلع دراس ــة العربي ــري اللغ ــون بغ ــرص املتلكّم ح
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــى: تعلي ــا يس ــور م ــك ظه ــاكن بذل ــة، ف اللغ
للناطقــني بغريهــا. وتلحقيــق هــذه األهــداف اكنــت هناك مبــادرات 
جــادة ســعت إىل وضــع مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، 
فــاكن هلــا الفضــل يف نــرش اللغــة وتلبيــة حاجــة غــري انلاطقــني بها، 
ــرى  ــوم ن ــا ايل ــرتات، ولكّن ــك الف ــا يف تل ــّم وضعه ــج ت ــق مناه وف
ــة  ــا خيــدم اللغ ــا وتطويرهــا بم ــة إىل إاعدة انلظــر فيه احلاجــة ماّس
ــات  ــة حتدي ــن مواجه ــا م ــا يمّكنه ــة بم ــر العومل ــا يف ع وتقديمه

ــد.  ــا يف آن واح ــة متطلباته ــة وتلبي العومل

مــع اإلشــارة إىل أّن جمــال تعليــم اللغــة العربيــة جيابــه 
)١( كتابة حممد مروان -آخر حتديث: ١٢:٠5، ٧ يونيو ٢٠١٨

)٢( موقع موضوع: وسائل اتلعليم-كتابة هايل اجلازي -آخر حتديث: ١٣:5١، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
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حتديــات كبــرية يف ظــّل العوملــة، وعنــد مواجهــة هــذه اتلحديــات 
ــو  ــد وه ــار وحي ــة إال خي ــذه اللغ ــأن ه ــي بش ــن يع ــر مل ال يتواف
تغيــري اجتاهــات تعليــم هــذه اللغــة حنــو مــا حيافــظ ىلع طبيعتهــا 
لكغــة لدليــن اإلســاليم واثلقافــة اإلســالمية، ويضمــن وجودهــا يف 
ظــّل العوملــة اللغوّيــة يف العــر احلــارض، وجيــب أن يكــون هــذا 
ــط  ــا فق ــدا لغوي ــي بع ــه ال يغط ــث إنّ ــاد حي ــّدد األبع ــري متع اتلغي
ــايف  ــي واثلق ــد انلف ــها ابلع ــرى ىلع رأس ــادا أخ ــا أبع ــا أيض وإنم
ــل ادلويل يف  ــم اتلواص ــة يف اعل ــا املاكن ــن هل ــا يضم ــايل بم واالتص

عــر العوملــة. 

ــة  ــل اللغ ــاوالت جلع ــار حم ــّم يف إط ــب أن يت ــه جي ــا أنّ  كم
ــاً؛  ــا ثاني ــّم خارجه ــا أواًل ث ــة يف بدلانه ــيادة وهيمن ــة ذات س العربي
ــري  ــات بغ ــيادة املاكتب ــيب وس ــم األجن ــار اتلعلي ــارة إىل انتش باإلش
ــة يف  ــرشاكت اخلاّص ــات وال ــة واجلامع ــق احلكومي ــة يف املراف العربي

ــة. ــن ادلول العربي ــري م كث
كمــا البــّد أن يــدرك معلــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بغريهــا أّن دوره ال ينتــي بتعليــم ادلارســني اللغــة: نطقــا، وكالمــا، 
ــرب  ــة ع ــة عظيم ــل ثلقاف ــو ناق ــل ه ــة، ب ــراءة، وكتاب ــتمااع، وق واس
هــذه اللغــة وحامــل تلارخيهــا العريــق؛ ومــن ثــّم فهــو مطالــب بــأن 
ــالل األداء  ــن خ ــة م ــذه اثلقاف ــر ه ــة ىلع جوه ــاعد يف املحافظ يس

ــل. ــوي املتاكم اللغ
اتلوصيات:

االّطــالع ىلع جتــارب إعــداد املناهــج املختّصــة 	 
ــا. ــادة منه ــا، واإلف ــني بغريه ــرى للناطق ــات األخ ــم اللغ بتعلي

إاعدة انلظــر يف الســماح لــّل معلـّـم أن يصــدر كتابـًـا 	 
دون أن خيضــع لقــراٍر جلنــٍة منتقــاة وخمتــارة  

إقامــة انلــدوات واملؤتمــرات وورش العمــل املختّصة 	 
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ــا  ــا واجتماعيًّ ــا ولغويًّ ــداًدا علميًّ ــج إع ــداد املناه ــات إع بآيّل
ــا. ونفســيًّا وتربويَّ

ــا 	  ــا بصفتهــا اعمــاًل مهّم ربــط املناهــج باتلكنولوجي
ــم يف اتلعلّ

بنائهــا ويف 	  املناهــج قبــل  اإلرشاف انلفــّي ىلع 
ــني  ــات ادّلارس ــايك حاج ــي حت ــورة ال ــا، بالص ــا وبعده أثنائه

ومتطلّباتهــم.
ــات 	  ــس اللغ ــرق تدري ــج وط ــاتذة املناه إرشاك أس

اثلانيــة واألجنبيــة يف اجلامعــات واللكيــات؛ وذلــك بإلقــاء 
املحــارضات وتنظيــم الــورش اتلدريبيــة ملعلــيم اللغــة العربيــة 
للوقــوف ىلع االجتاهــات احلديثــة يف تعليــم هــذه اللغــات 

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــا يف تعلي وتطبيقه
رضورة فتــح بــاب اتّلعــاون بــني املؤّسســات املعنيــة 	 

بنــرش اللّغــة العربيــة يف إجيــاد برامج تعليميــة مشــرتكة تفاعلّية 
ىلع شــباكت اتلواصــل ختــدم نــرش اللغــة بصــورة واســعة.

االســتعانة باتلعلّــم مــن اإلنرتنــت: فهنــاك عــدد من 	 
املواقــع املتخصصــة الــي تقــوم بتوفــري خدمــات تعلــم اللغــة 
باالســتعانة بمعلمــني متخصصــني بتعليــم اللغــة العربيــة مــن 

خــالل اتلعليــم عــن بعــد.
االهتمــام باســتخدام الوســائل اتلكنولوجيــا احلديثــة 	 

ــواع الوســائل  ــري لك أن ــا وتوف ــة وتعلّمه ــة العربي ــم اللغ يف تعلي
اتلكنولوجيــة اتلعليمّيــة يف مراكــز تعليــم اللغــة العربيــة، 
ــة  ــائل يف عملي ــذه الوس ــتخدام ه ــني ىلع اس ــب املعلّم وتدري

اتلعليم.   
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قائمة املصادر واملراجع:
ــاء 	  ــة دار إحي ــج، ج ١٤، طبع ــادة نه ــرب م ــان الع ــور، لس ــن منظ اب

ــريب – ط ٣ – ١ ــرتاث الع ال

 إبراهيم العبيدي، تعليم اللغة العربية للكبار.	 

ــم 	   أمحــد خمتــار عمر-دراســة الصــوت اللغــوي-ط الرابعة-٢٠٠٦-اعل
الكتــب.

ــة: ســمات جيــب 	   د. إخــالص حممــد عبــد الــيح، املناهــج اتلعليمّي
ــد، ٢٠١٦م ــة العــر احلــايل موقــع تعليــم جدي توفرهــا ملواكب

 ادلســويق الســيد عبــد احلســيب، تَْدِريــِس الُمَحاَدثـَـِة للنَّاِطِقــنَي بَِغــرْيِ 	 
الَعَربِيَّــِة ســبتمرب ٢. ٢٠١٩

ــول، دارســة اللغــة، ترمجــة: محــزة قبــالن املزيــي – ط أوىل-	   جورب
.٢٠١٧

ــه، 	  ــارص )أسس ــج ادلرايس املع ــة -املنه ــر اخلليف ــن جعف  أ. د.حس
مفهومــه، مكوناتــه، تطويــره، تنظيماتــه تقويمــه( -اط١٧ ٢٠١٧/١٤٣٨-مكتبــة 

ــد. الرش

ــيم 	  ــة ملعل ــة تقني ــو مرجعي ــة، حن ــو عمش ــد أب ــني أمح ــادل حس د. خ
ــا ١٩/٠٦/٢٠٢٠. ــني بغريه ــة للناطق العربي

ــة 	  ــة العربّي ــري اجلــودة يف تعليمّي ــو عمشــة -معاي د. خــادل حســني أب
ــو ١١. ٢٠٢٠.  ــحابيًا، يوني ــا َس ــني بغريه للناطق

ــة 	  ــه العام ــه وأسس ــج مفهوم ــة، املنه ــو عمش ــني أب ــادل حس د. خ
ــة. ــبكة األلوك ش

داود عبــد القــادر إيليغــا وحســني يلع البســويم، املحادثــة يف اللّغــة 	 
العربيــة طــرق تعليمهــا وأســايلب معاجلــة مشــكالتها دلى الّطلبــة األجانــب

د. ســالم املعــوش، دور اللغــة يف بنــاء املجتمــع العــريب وتطّوره-الطــا. 	 
ال تا-مؤسســة الرّحــاب احلديثــة –بــريوت بلنــان.

ــة 	  ــوات-ط األوىل-٢٠٠5-مكتب ــة واألص ــد –يف اللغ ــليمان أمح د. س
ــيب. املتن
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ســوييف فتــيح، املعايــري العامليــة ملعلــيم اللغــات األجنبيــة يف القــرن 	 
الواحــد والعرشيــن-٠٦/١٠/٢٠١٦ 

ــادة 	  ــا- م ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــّيد –معل ــادي الس ش
ــوب. ــة ىلع يوتي علمي

عبــد الرمحــن إبراهيــم الفــوزان، وآخــرون، سلســلة يف تعليــم العربية 	 
ــم األول: العربيــة بــني يديك-اإلصــدار ال  لغــري انلاطقــني بهــا: كتــاب املعلّ

ثاين١٤٣5-٢٠١٤-السعودية.

ــا: 	  ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــس اللغ ــروف، تدري ــد اهلل مع د. عب
ــة. ــات عملي ــة واقرتاح ــادئ نظري مب

ــة 	  ــة العربّي ــم اللغ ــج تعلي ــداد مناه ــب- إع ــدان الرق ــد مح حمم
ــب  ــن كت ــٍة م ــة ثلالث ــة نقديّ ــراءة وصفّي ــا- ق ــا وإخراجه ــني بغريه للناطق

ــا ــني بغريه ــة للناطق ــة العربّي ــم اللغ تعلي

حممود العشريي، إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوّية للعام ٢٠١٢.	 

ــة 	  ــة يف اللغ ــاءة اللغوّي ــؤرشات الكف ــد رشايب، م ــود يلع حمم د. حمم
ــات  ــا، ٢٩/٠٤/٢٠١٨ دراس ــني بغريه ــة للناطق العربي

ــوء 	  ــة يف ض ــة العربي ــم اللغ ــر، تعلي ــس جوه ــن إدري ــر ادلي د. ن
ــة. ــا وسياس ــا: منهج ــة متطلباته ــة وتلبي ــات العومل ــة حتدي مواجه

د. هــاين إســماعيل رمضــان وآخــرون، معايــري مهــارات اللغــة 	 
ــدى  ــورات املنت ــر، منش ــة، حتري ــاث حمّكم ــاı أحب ــني بغريه ــة للناطق العربي

ــرتيك ٢٠١٨. ــريب ال الع
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طرق تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها

 جامعة أفريقيا العاملية نموذجا

د. نوال طه يعقوب
جامعة امللك خالد-اململكة العربي�ة السعودية

امللخص:

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــرق تعلي ــة ط ــث إىل معرف ــدف ابلح يه
ــا  ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــد اللغ ــا يف معه ــني بغريه للناطق
جبامعــة أفريقيــا العامليــة، واعتمــدت ادلراســة ىلع املنهــج الوصــيف 
اتلحليــيل، وهــو منهــج يســهم يف تزويــد املعلومــات الالزمــة تلقرير 
وضــع الظاهــرة املدروســة تقريــراً موضوعيــاً، ومــن ثــم حتليــل هــذه 
املعلومــات وتفســريها مــن أجــل الوصــول إىل انلتائــج الــي يمكــن 
ــث  ــج ابلح ــفرت نتائ ــث، وأس ــداف ابلح ــق أه ــهم يف حتقي أن تس
ــا   ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ ــداف معه ــرز أه ــن أب إىل أن م
ــن  ــا م ــني به ــري انلاطق ــالب غ ــة لط ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي العاملي
ــس  ــق تدري ــالمية عــن طري ــة اإلس ــرش اثلقاف ــلمني، ون ــاء املس أبن
ــة  ــة العربي ــارات اللغ ــن مه ــالب م ــني الط ــة، وتمك ــة العربي اللغ
لألهــداف العامــة واخلاصــة، وإعــداد برامــج ومــواد تعليــم اللغــة 
العربيــة الــي تســاعد يف أهــداف معهــد اللغــة العربيــة باجلامعــة.

ــة يف معهــد  ــم اللغــة العربي وأن الطريقــة املســتخدمة تلعلي
اللغــة العربيــة يه الطريقــة املبــارشة، يقــوم املعلــم يف هــذه 
الطريقــة بعــرض املــادة العلميــة لطالبــه واالبتــاكر يف رشحهــا مــن 
ــم  ــيطة، وت ــة وس ــة إىل لغ ــب دون احلاج ــردات والرتكي ــث املف حي
رشح طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا بمعهــد 
ــراءات  ــث إج ــن حي ــة، م ــا العاملي ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي اللغ
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اتلدريــس يف مهــارة االســتماع، ومهــارة القــراءة، ومهــارة الــكالم، 
ــة بشــل مفصــل. ــارة الكتاب ومه

ــا مــن نتائــج ابلحــث تــم وضــع عــدة توصيــات مــن  وانطالقً
ابرزهــا جيــب توحيــد اجلهــود وتنســيقها بــني املؤسســات العلميــة 
ــزي ىلع  ــب الرتك ــا جي ــم، كم ــة واتلعلي ــة العربي ــرش اللغ ــال ن يف جم
ــا،  ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــال اللغ ــيم يف جم ــث العل ابلح
ــة  ــل مناقش ــن أج ــرات م ــدوات واملؤتم ــن انل ــد م ــداد املزي وإع
ــكالت  ــه، واملش ــتجد في ــا يس ــال، وم ــذا املج ــول ه ــدور ح ــا ي م
ــادل املعــارف  ــات الــي تعــرتض مســريته، والعمــل ىلع تب واتلحدي
واخلــربات بــني اجلامعــات واملؤسســات يف هــذا املجــال، إىل جانــب 
الرتكــزي ىلع ختصيــص مزيانيــات هلــذا العمــل كمــا هــو متوفــر يف 
ــا ينفقــان املــال الكثــري ىلع نــرش  ادلول الغربيــة: فرنســا، وبريطاني

ــم. ــة اخلاصــة به اللغ

مقدمة:

إن تدريــس اللغــة العربيــة مــن األمــور الــي شــغلت 
ــر  ــم يف تطوي ــس رغبته ــة، ويعك ــس والرتبي ــني يف اتلدري ابلاحث
ــة  ــورة املعرفي ــا واثل ــر اتلكنولوجي ــة يف ع ــة العربي ــم اللغ تعلي
واتلعليــم املربمــج واتلقنيــات املســتحدثة، ممــا يظهــر مــا أكــده لك 
مــن انلظريــة اللغويــة واللســانية الرتبويــة احلديثــة الــي حظيــت 
باهتمــام العلمــاء الرتبويــني واللغويــني نظــراً ألهميــة اللغــة 
وماكنتهــا يف حيــاة األمــم والشــعوب وحضارتهــا وثقافتهــا وتراثهــا.

ــد مــن علمــاء اللغــة إىل أن اللغــة مــا يه  ــد أشــار العدي وق
ــا  ــن مالحظته ــي يمك ــارات ال ــن امله ــة م ــاكس ملجموع إال انع
عندمــا تمــارس القــراءة والكتابــة، ويســتخدمها الفــرد يف تفاعلــه 
ــه  ــب من ــبها يتطل ــيك يكتس ــتمااًع، ول ــة واس ــن حمادث ــع األخري م
ممارســتها وتعلمهــا، نظــراً ألن املعــارف واخلــربات انلظريــة ال 
ــري  ــق واتلعب ــا اتلطبي ــن ثمرته ــم تك ــة إن ل ــل ناقص ــدي، وتظ جت
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ــح. ــكالم الصحي ــح وال الصحي

ــة  ــه يف عملي ــة تدريس ــم وطريق ــا دون املعل ــربز هن ــك ي ذلل
اتلعلــم واتلعليــم واكتســاب طالبــه القــدرة ىلع تعديــل ســلوكهم، 
واتلكيــف مــع جمتمعهــم وبيئتهــم، ذلا اهتــم العديــد مــن الرتبويــني 
والقائمــني ىلع تطويــر العمليــة اتلعليمية بــدور اتلدريس وأســايلبه، 
وأهميتهــا يف العمليــة اتلعليميــة، وإجناحهــا وتطويرهــا، وقــد دعــوا 
ــن  ــالب م ــن الط ــدة تمك ــرتاتيجيات جدي ــرق واس ــق ط إىل خل
تعليــم املهــارات اللغويــة الــي حتقــق أهدافهــم، وتلــيب احتياجاتهم 

اللغويــة.

وقــد أكــد الرتبويــون واللغويــون أهميــة ظهــور صــوت 
ــاورات  ــق املح ــن طري ــم ع ــم واتلعلي ــة اتلعل ــالب يف عملي الط
الفرديــة واجلماعيــة واملناقشــات، إال أن الطــالب لــم يلقــون 
ــام  ــدوره أدى إىل قي ــس، واذلي ب ــني باتلدري ــن القائم ــتجابة م اس

)33-34 ،2004 ،Jill&  ،Jolanda( املتعلــم.  بــدور  املعلــم 

وتصبــح الوظيفــة مــن طــرق وأســايلب اتلدريــس الــي يظهــر 
ــرح  ــالل ط ــن خ ــايب، م ــف إجي ــالب يف موق ــم والط ــا املعل فيه
مشــلكة ثــم تبــادل اآلراء للوصــول إىل تعلــم أمثــل وأفضــل ضمــن 
ــول  ــم واحلص ــالب للتعل ــة دلى الط ــل ادلافعي ــة تش ــة املالئم بيئ
ــة دون  ــك مــن خــالل املشــاركة الفعال ــة، وذل ــق واملعرف ىلع احلقائ
انتظــار احلصــول عليهــا جاهــزة مــن قبــل القائمــني ىلع اتلدريــس. 

ــعد، ٢٠١5، ٤(  )أس

أهمية ابلحث:

ــرق  ــن الط ــف ع ــايل يف الكش ــث احل ــة ابلح ــن أهمي تكم
الــي تســتخدم يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، وذلك 
ــم  ــا ال يدع ــية، إال أن بعضه ــايلب اتلدريس ــرق واألس ــدد الط تلع
ــة  ــن أهمي ــف م ــا يضع ــو، مم ــا ه ــوى كم ــرض املحت ــم وع يف تقدي
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ــم  ــايلب تعلي ــرق وأس ــايل ط ــث احل ــرض ابلح ــك يع ــج، ذلل املنه
اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا يف معهــد اللغــة العربيــة جبامعة 
أفريقيــا العامليــة، ممــا يســاعد املعاهــد واملراكــز واجلامعــات األخرى 
االســتفادة منــه يف تقديــم املحتــوى بالصــورة املتوقــع أن يقــدم بهــا.

ــرق  ــة ط ــة يف معرف ــة احلايل ــة ادلراس ــن أهمي ــك تكم ذلل
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــا »معه ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تعلي

ــة. ــا العاملي ــة أفريقي ــا جامع ــني به ــري انلاطق لغ

أهداف ابلحث:

تمثلت أهداف ابلحث يف انلقاط اتلايلة:

معرفة نشأة معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية.	 

رصد أهداف معهد اللغة العربية باجلامعة.	 

اتلعــرف ىلع برامــج معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا 	 
العامليــة.

معرفــة طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا 	 
بمعهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، مــن حيــث:

· إجراءات اتلدريس يف مهارة االستماع.	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة الكالم.	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة القراءة.	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة الكتابة.	

تساؤلت ابلحث:

مى نشأ معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية؟	 

ما أهداف معهد اللغة العربية باجلامعة؟	 
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ما برامج معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية؟	 

ــا 	  ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــا ط م
ــث: ــن حي ــة، م ــا العاملي ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ بمعه

· إجراءات اتلدريس يف مهارة االستماع؟	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة الكالم؟	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة القراءة؟	

· إجراءات اتلدريس يف مهارة الكتابة؟	

املنهج املستخدم:

ــد  ــهم يف تزوي ــج يس ــو منه ــيل، وه ــيف اتلحلي ــج الوص املنه
ــراً  ــة تقري ــرة املدروس ــع الظاه ــر وض ــة تلقري ــات الالزم املعلوم
ــن  ــريها م ــات وتفس ــذه املعلوم ــل ه ــم حتلي ــن ث ــا، وم موضوعيً
أجاللوصــول إىل انلتائــج الــي يمكــن أن تســهم يف حتقيــق أهداف 
ــوع  ــرة موض ــة ظاه ــج ىلع دراس ــذا املنه ــد ه ــا يعتم ــث، كم ابلح
ادلراســة كمــا توجــد يف الواقــع، ويركــز ىلع وصفهــا وصفــاً دقيقــاً، 
واتلعبــري عنهــا كميــا وكيفيــا، فاتلعبــري الكيــيف متمثــل يف وصــف 
الظاهــرة وتوضيــح خصائصهــا، أمــا عــن اتلعبــري الكــيم فيعطــي 
الوصــف الرقــيم للظاهــرة أو حجمهــا، ومــن خــالل هــذا تــم مجــع 
أســايلب وطــرق اتلدريــس للقائمــني ىلع تدريــس اللغــة العربيــة 

لغــري انلاطقــني بهــا.

حدود ابلحث:

احلدود الزمانية: السنة ادلراسية: ٢٠٢٠م

ــري  ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ــة: ط ــدود املوضوعي احل
ــا العامليــة،  انلاطقــني بهــا يف معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقي
ــارة  ــس مه ــتماع، وتدري ــارة االس ــس مه ــوي ىلع تدري ــك حيت وذل
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ــة. ــارة الكتاب ــس مه ــراءة، وتدري ــارة الق ــس مه ــكالم، وتدري ال

ــا  ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ ــة: معه ــدود املاكني احل
ــة. العاملي

نشأة معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية:

يف اعم ١٩٦٨م أنشــأ جمموعــة مــن العلمــاء املعهــد اإلســاليم 
ــدأ املعهــد يســتقبل  ــم ب األفريــيق مــن خــالل اجلهــود الشــعبية، ث
طلبــة مــن أفريقيــا يف مســتوى املرحلــة املتوســطة واثلانويــة، إال أن 
هــذا املعهــد توقــف ملــدة اعمــني، إال أن اعدت احلكومــة الســودانية 
ــرة  ــذه الفك ــع ه ــررت أن توس ــل ق ــرة، ب ــإاعدة الفك اعم ١٩٧٧م ب
بإماكنيــات أحــدث وأكــرب، ممــا جعلهــا توجــه ادلعــوة لكثــري مــن 
ادلول العربيــة مــن أجلنجــاح هــذا املــرشوع، وبالفعــل اســتجابت 
ــا، والكويــت، واإلمــارات، وقطــر  لك مــن الســعودية، ومــر ويلبي
واملغــرب تللــك ادلعــوة، إىل جانــب انتدابهــا دلول ممثليهــا يف 
ــام بوضــع نظــام  ــاء املركــز اإلســاليم األفريــيق اذلي ق جملــس أمن
ــه  ــم وافقــت علي ــه احلكومــة الســودانية ، ث أســايس صدقــت علي

ــة. ادلول املؤسس

ــودانية  ــة الس ــت احلكوم ــرشوع منح ــيع امل ــام وتوس وإلتم
الالزمــة  واألرض  احلصانــات  األفريــيق  اإلســاليم  املركــز 
واإلعفــاءات الــي تمنــح للمنظمــات ادلبلوماســية، وبالفعــل أصبــح 
ــودانية،  ــة الس ــن احلكوم ــة م ــح املقدم ــك املن ــكل تل ــع ب يتمت
وبــني الفــرتة مــن ١٩٧٧- ١٩٨٦م أكمــل تأســيس املركــز اإلســاليم، 
واســتقرت إدارة املركــز وأنظمتــه وبــدأ بتخريــج املئــات مــن 
ــا إىل  ــا دفعه ــة، مم ــة عربي ــني دول ــن أربع ــرث م ــن أك ــه وم طالب
ــطة  ــرزت األنش ــة، وب ــة والرتبي ــني: الرشيع ــني جامعيت ــاء لكيت إنش
ــالل  ــن خ ــا م ــار أفريقي ــودان، وأقط ــة يف الس ــة واثلقافي االجتماعي
ادلورات اتلدريبيــة للمعلمــني وروابــط خرجييــة وقوافــل الشــباب 
اثلقافيــة، ممــا أصبــح املركــز يتمــزي بالســمعة الطيبــة وموضــع أمــل 
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ــح،  ــه بشــل كبــري ) صال ــال علي ــد اإلقب ــدوره أدى إىل تزاي اذلي ب
)٢٠٠٠

ــرة  ــرص املتوف ــق الف ــز وضي ــال ىلع املرك ــا اإلقب ــة هل ونتيج
للطــالب يف أفريقيــا قــررت احلكومــة الســودانية اعم ١٩٩١م توســيع 
ــل  ــة، وبالفع ــا العاملي ــة أفريقي ــاليم إىل جامع ــز اإلس ــر املرك وتطوي
تــم ذلــك مــع إنشــاء معاهــد ومراكــز جديــدة، وتنوعــت ادلراســة 
بداخلهــا، حيــث تضمنــت اللكيــات اتلطبيقيــة والعلميــة، وفتحــت 
ــا زاد مــن أعــداد الطــالب  ــا، مم برامــج لطــالب ادلراســات العلي

ــة. ــا األاكديمي ــة وصالته ــا اخلارجي أضعــاف وتوســعت عالقته

جند أن جامعة أفريقيا تضم اثني عرشة لكية متمثلة يف:

اإلدارية  والعلوم  االقتصاد   - اإلسالمية  والرشيعة  ادلراسات 
علوم   - واألسنان  الفم  طب   - احلاسوب  دراسات   - والسياسية 
 - الصحية  العلوم   - الصيدلة   – اآلداب   – املختربات   – اتلمريض 
العربية  اللغة  معهد  جانب  إىل  والرتبية،  واتلطبيقية  ابلحثية  العلوم 
املركز  يف  متمثلة  مراكز  وستة  والالجئني،  الكوارث  دراسات  ومعهد 
اإلساليم األفرييق- املركز األفرييق للتعليم عن بعد - مركز ابلحوث 
وادلراسات األفريقية- مركز ادلراسات النسوية- مركز يوسف اخلليفة 
املعلومات، كما تضم  تقنية  العربية - مركز  اللغات باحلروف  لكتابة 
اجلامعة العديد من العمادات واإلدارات متمثلة يف عمادة املكتبات- 
الطالب  عمادة  والقبول-  التسجيل  إدارة  العليا-  ادلراسات  عمادة 

)ديلل معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية، ٢٠١١(

وتطــور املعهــد اكن مرتبــط بتطــور جامعــة أفريقيــا العامليــة، 
حيــث أن املركــز اإلســاليم األفريــيق مــن أبــرز أهدافــه هــو نــرش 
ــا  ــراء، مم ــوب الصح ــا جن ــلمني يف أفريقي ــني املس ــة ب ــة العربي اللغ
ــز  ــج املرك ــة يف برام ــرية متقدم ــة كب ــة ماكن ــة العربي ــذت اللغ أخ
ــإدارة  ــل ب ــا  متص ــل عنه ــزء منفص ــص ج ــم ختصي ــة، وت اتلعليمي
ــة  ــدة اللغ ــة وح ــة العربي ــم اللغ ــل قس ــئت داخ ــم، وأنش اتلعلي
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العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا للطــالب اذليــن يأتــون لدلراســة مــن 
ــد  ــدة العدي ــك الوح ــز تلل ــذا املرك ــتقطب ه ــا اس ــرب، مم ــري الع غ
مــن األســاتذة حاصلــني ىلع درجــة املاجســتري مــن معهــد اخلرطــوم 
ــز  ــة باملرك ــة العربي ــس اللغ ــل تدري ــن أج ــة؛ م ــة العربي ادلويل للغ

ــة. ــة العربي ــني باللغ ــري انلاطق ــالب غ ــة للط خاص

وتركــز وحــدة اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا ىلع إعــداد 
ــتهم  ــة دراس ــن مواصل ــم م ــل تمكينه ــن أج ــا م ــني لغوًي ادلراس
ــة  ــهادة اثلانوي ــات الش ــدوا امتحان ــى يعق ــوا ح ــة، ويظل اثلانوي
الســودانية بأقســامها املختلفــة، ثــم يلتحقــوا باجلامعــات الســودانية 
ــاركتهم يف دورات  ــة مش ــب إتاح ــات، إىل جان ــن اجلامع ــا م وغريه
تدريــب املعلمــني ملعلــيم املــدارس اإلســالمية بأفريقيــا، ومعلــيم 

ــودان. ــوي بالس ــل اللغ ــق اتلدخ ــاس بمناط ــة األس مرحل

ذللــك يمكــن القــول مــن خــالل مــا ســبق رسده: إن تلــك 
ــة،  ــة باجلامع ــة العربي ــد اللغ ــت معه ــي أنبت ــواة ال ــدة يه انل الوح
بعــد أن تــم توســيع وتطويــر املركــز اإلســاليم إىل جامعــة أفريقيــا 
العامليــة اعم ١٩٩١م، ثــم تــم هــذا اتلطويــر واتلوســيع مــن وحــدة إىل 

ــا، ٢٠١١، ١٢١-١٢٢( ــة أفريقي ــل جامع ــد يف اعم ١٩٩٢م. )ديل معه

أهداف معهد اللغة العربية باجلامعة:

ــداف يف  ــة األه ــل قم ــة تمث ــة العربي ــداف اللغ ــت أه أصبح
جامعــة أفريقيــا العامليــة، ممــا جعلهــا حتتــل املركــز األول واثلــاين يف 
نظامهــا، ومــن بــني ســبعة أهــداف يمكــن توضيــح نقطتــان وهما:

ــم 	  ــا تلؤهله ــاء أفريقي ــايل ألبن ــم الع ــرص اتلعلي ــري ف توف
مــن أجــل املســاهمة الفاعلــة يف بنــاء أوطانهــم وانلهــوض بهــا يف 

ــريق. ــدم وال ــدارج اتلق م

نــرش املعــارف وباألخــص اللغــة العربيــة والعلوم اإلنســانية. 	 
ــة، ٢٠١١، ٣( )ديلل اجلامع
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أمــا عــن أهــداف معهــد اللغــة العربيــة باجلامعــة تمثلــت يف 
انلقــاط اتلايلــة:

ــن 	  ــا م ــني به ــري انلاطق ــالب غ ــة للط ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــلمني. ــا املس ــاء أفريقي أبن

نــرش اثلقافــة اإلســالمية عــن طريــق تدريــس اللغــة 	 
العربيــة.

ــة لألهــداف 	  تمكــني الطــالب مــن مهــارات اللغــة العربي
العامــة واخلاصــة.

إعــداد برامــج ومــواد تعليــم اللغــة العربيــة الــي تســاعد 	 
ــة باجلامعــة. )ديلــل معهــد اللغــة  يف أهــداف معهــد اللغــة العربي

ــة، ٢٠١١، ٧( العربي

تطوير وإعداد وسائل تعليم اللغة العربية.	 

ــداف 	  ــدم أه ــي خت ــة ال ــة واللغوي ــوث الرتبوي ــداد ابلح إع
ــة. ــة العربي ــد اللغ معه

ــل 	  ــن أج ــبيهة م ــات الش ــع املؤسس ــاون م ــن واتلع اتلضام
ــة. ــة العربي ــس اللغ ــرق تري ــج ط ــر مناه تطوي

ــني 	  ــري انلاطق ــالب غ ــة للط ــة العربي ــيم اللغ ــب معل تدري
بهــا.

ــات 	  ــاق بكلي ــل االتلح ــن أج ــا م ــني لغوًي ــل ادلارس تأهي
ــة. ــة املتباين اجلامع

واثلقافــة 	  العربيــة  اللغــة  ونــرش  تعليــم  يف  املســاعدة 
الســودان. دولــة  وخــارج  داخــل  يف  اإلســالمية 

ــر 	  ــل تطوي ــن أج ــة م ــوث امليداني ــارب وابلح ــداد اتلج إع
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ــري  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــج تعلي ــرق ومناه ــايلب وط أس
ــة. ــيب اجلامع ــري منتس ــا ولغ ــني به انلاطق

وتشــجيع 	  اللغويــة، وحتفــزي  وانلــدوات  ادلورات  عقــد 
ابلحــوث، واتلأيلــف يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني 

ــة، ٢٠١١، ٤٧٣( ــل اجلامع ــا. )ديل به

برامج معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا العاملية:

ــا  ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــم وتعل ــل تعلي يف ظ
ــود  ــوم جبه ــة يق ــة العربي ــد اللغ ــد أن معه ــا، جن ــي إىل نرشه والس
ــام،  ــج الع ــم الربنام ــا، وتض ــة يقدمه ــج علمي ــدة برام ــل يف ع تتمث
ــة لألهــداف اخلاصــة،  ــة العربي ــال، وبرنامــج اللغ وبرنامــج األطف
وبرنامــج  املجتمــع،  خدمــة  وبرنامــج  الالّصــيف،  والنشــاط 
وبرنامــج  املعلمــني،  تدريــب  دورات  وبرنامــج  ابلاكلوريــوس، 
ــات  ــوراه« يف اللغوي ــتري وادلكت ــا« املاجس ــات العلي ــالب ادلراس لط
اتلطبيقيــة يف تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، وبرنامــج تعليــم 

ــة. ــويب اجلامع ــري منس ــة لغ اللغ

الرنامج العام:أ- 

جنــد معهــد اللغــة العربيــة باجلامعــة يقــدم الربنامــج العــام 
ــدف  ــا، به ــة أفريقي ــني جبامع ــالب املقبول ــل الط ــل تأهي ــن أج م
ــة  ــتهم اجلامعي ــة دراس ــل ادلرايس ومتابع ــن اتلحصي ــم م تمكينه
ــج  ــد برنام ــه يع ــا أن ــات، كم ــف اللكي ــن خمتل ــة م ــة العربي باللغ
ــة  ــة العربي ــني باللغ ــري انلاطق ــالب غ ــاه الط ــوي يتلق ــداد لغ إع

ــرى. ــة أخ ــا أو جامع ــة أفريقي ــدون إىل جامع ــن يف اذلي

ــتويات«  ــة مس ــم إىل ثالث ــج اعم درايس منقس ــدة الربنام وم
ــث«، ومــدة ادلراســة يف لك مســتوى ١٤ أســبوع،  األول-اثلاين-اثلال
ــررات  ــة ىلع املق ــبوع، موزع ــاعة يف األس ــااعت ٣٠ س ــدد الس وع

ــية. ادلراس
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وجــاءت اخلطــة ادلراســية للربنامــج العــام موزعــة ىلع 
اثلــالث مســتويات كمــا يــيل:

· املستوى األول: 	

وتمثل كما يي:

عدد السااعت املادة
املعتمدة

5القران الكريم
٦مهارة الكالم

٦مهارة االستماع
٨مهارة القراءة
5مهارة الكتابة

٣٠إمجايل عدد السااعت

املستوى اثلاين: وتمثل كما يي:

عدد السااعت املعتمدةاملادة
٣القران الكريم
5مهارة الكالم

5مهارة االستماع
5مهارة القراءة
٣مهارة الكتابة

٣انلحو
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٢انلصوص األدبية
٢السريةواحلديث
٢الفقه والعقيدة

٣٠املجموع

· املستوى اثلالث: وتمثل كما ييل:	

عدد السااعت املعتمدةاملادة
٣القران الكريم

٢احلديث والسرية
٢الفقه والعقيدة
5مهارة االستماع
5مهارة الكالم
5مهارة القراءة
٣مهارة الكتابة

٣انلحو والرف
٢نصوص أدبية

٣٠املجموع

ــااعت  ــدد الس ــابقة أن ع ــداول الس ــن اجل ــظ م ــن املالح فم
الــي يدرســها الطالــب غــري انلاطقــني باللغــة العربيــة يف اثلــالث 
مســتويات ١٢٦٠ ســاعة، حيــث يبلــغ عــدد ســااعت العلــوم 
اإلســالمية ٢٦٦ يف املســتويات اثلالثــة، أي ٢١%، ويه تمثــل للطالب 
ــااعت  ــايق الس ــن ب ــا ع ــة، أم ــة العربي ــم اللغ ــاعده يف فه ــواد تس م
والــي تبلــغ ٩٩٤ ســاعة أي ٧٩% مــواد مجيعهــا تلدريــس مهــارات 
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اللغــة وعنارصهــا، بمعــى يعــي مــن خــالل هــذه األرقام والنســب 
أن الطالــب املقبــول يف معهــد اللغــة العربيــة البــد أن جيلــس إىل 
ــتوى  ــد مس ــم حتدي ــالهل يت ــن خ ــتوى اذلي م ــد املس ــار حتدي اختب
ــب  ــب ىلع الطال ــا جي ــااعت ادلروس، كم ــه ىلع ق ــب وتوزيع الطال
اذلي تــم قبــوهل باملعهــد أن جيلــس لالختبــارات انلهائيــة، النتقــاهل 
مــن فصــل درايس إىل فصــل درايس أىلع يف املســتوى، حــى يصــل 
إىل نهايــة املســتوى اثلالــث واجتيــاز االختبــارات املخصصــة مــن 

أجــل تمكنــه مــن احلصــول ىلع شــهادة دراســة الربنامــج العــام.

أمــا عــن رشوط قبــول الطــالب يف الربنامــج تمثلــت يف 
ــة: ــاط اتلايل انلق

حصــول الطالــب ىلع الشــهادة اثلانويــة أو مــا يعادهلــا، مــا 	 
عــدا الطــالب احلافظــني للقــرآن الكريــم مــن حامــيل الشــهادات 

ادلنيــا.

ال يقــل عمــر الطالــب عــن ١5 اعم، وال يزيــد عــن ٣5 اعم، 	 
ومــن حــق املعهــد أن يتجــاوز عــن رشط الســن.

ــه 	  ــول اذلي جيري ــان القب ــة امتح ــب بتأدي ــوم الطال أن يق
ــتواه. ــد مس ــدف حتدي ــد، به املعه

أن جيتاز الطالب املقابلة الشخصية. 	 

أمــا عــن طريقــة نظــام االمتحانــات يف معهــد اللغــة العربيــة 
ــل  ــة فص ــن ادلور األول يف نهاي ــب أن يمتح ــب جي ــد أن الطال جن
ــن  ــبوع األول م ــاين يف أول األس ــان ادلور اثل ــد امتح درايس، ويعق
لك فصــل درايس، ويبــدأ جتميــع درجــات لك مــادة املكونــة مــن ١٠٠ 
ــن  ــل ادلرايس م ــال الفص ــا إىل أعم ــم إىل ٤٠% منه ــة ، وتنقس درج
حضــور ونشــاط، ويمكــن أن حيــرم الطالــب مــن أداء االمتحــان 
إذا زادت نســبة الغيــاب عــن ٢5%، وادلرجــة الصغــرى نلجاحــه يف 
ــادة يف ادلور  ــاز امل ــم جيت ــب اذلي ل ــوهل ىلع 5٠%، والطال ــادة حص امل
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ــن  ــا ع ــل ادلرايس، أم ــايل إاعدة الفص ــا وباتل ــه إاعدته األول علي
ــد  ــذر يع ــم ع ــدون تقدي ــان ب ــن االمتح ــب ع ــب اذلي تغي الطال
راســب يف املــادة وعليــه إاعدة الفصــل ادلرايس. )ديلــل معهــد اللغة 

ــة، ٢٠١١( ــا العاملي ــة جبامعــة أفريقي العربي

برنامج اللغة العربية لألهداف اخلاصة:ب- 

جنــد أن معهــد اللغــة العربيــة يقــدم برنامــج اللغــة العربيــة 
ــتوى  ــازوا املس ــل اجت ــن بالفع ــالب اذلي ــة للط ــداف اخلاص لأله
ــات  ــاق بكلي ــدون االتلح ــام، ويري ــج الع ــن الربنام ــث م اثلال
ــل  ــدف إىل تأهي ــج يه ــذا الربنام ــا أن ه ــة، كم ــة املختلف اجلامع
ــدون  ــث، ويري ــتوى اثلال ــازوا املس ــن اجت ــالب اذلي ــداد الط وإع
االتلحــاق باللكيــات إعــداًدا متاكمــاًل حبيــث يمكنهــم مــن القيــام 

ــاآليت: ب

إدراك وفهــم مــا يقــدم هلــم يف اللكيــات املــراد االتلحــاق بهــا 	 
والــي تتصــل بتخصصها.

اتلعبري بكل طالقة عن املوضواعت ذاتها.	 

القراءة بويع وفهم يف املقررات واملراجع ذات صلة.	 

الكتابة السليمة مع اإلتقان والرسعة.	 

ــالب  ــم ط ــج ه ــذا الربنام ــتهدفون هل ــالب املس إال أن الط
ــة، أو  ــا العاملي ــة أفريقي ــات جامع ــون بكلي ــن يلتحق ــد اذلي املعه
جممــواعت مــن الطــالب مــن خــارج اجلامعــة تريــد تعلــم اللغــة 

ــيني. ــني وادلبلوماس ــة اكملوظف ــداف خاص ــة أله العربي

ومــدة ادلراســة يف هــذا الربنامــج هــو فصــل درايس واحــد، 
ــة  ــار الكفاي ــازه اختب ويتــم اتلحــاق الطالــب بالربنامــج بعــد اجتي
ــارص واملهــارات  ــم الرتكــزي يف هــذا الربنامــج ىلع العن ــة، ويت اللغوي
الــي يتــم حتديدهــا مــن قبــل طبًقــا الجتياحــات الطــالب 
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ــن  ــة م ــة ادلراس ــا خلط ــم نموذج ــن تقدي ــا يمك ــم، كم ورغباته
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة تعلي ــن جمموع ــة ضم ــوم الرتبوي ــاب العل كت
ألهــداف خاصــة معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، 
ــن ١٨  ــارة ع ــدات ويه عب ــام الوح ــاب ىلع نظ ــذا الكت ــوم ه ويق
ــاعة  ــدة أي ١٨٠ س ــل وح ــااعت ل ــرشة س ــم إىل ع ــدة ، وتقس وح
ــرش  ــى ع ــة، واث ــارات اثلالث ــااعت لالختب ــرشة س ــدة، وع معتم

ــني، ٢٠١٢( ــتة. )سحس ــات الس ــاعة للمراجع س

١. برنامج األطفال:

الغــرض مــن هــذا الربنامــج هــو تعليــم اللغــة العربيــة لصغار 
ــن  ــدة م ــة فري ــل جترب ــرشة، ويه تمث ــة ع ــر اخلامس ــن يف عم الس
ــا  ــا ١٩٩٨م، وغريه ــن مالزيي ــة م ــج دفع ــم ختري ــل ت ــا، وبالفع نوعه
مــن ادلفعــات، وهــذا الربنامــج لكــف العديــد مــن األســاتذة بوضــع 
تصــور خــاص للربنامــج، وتــم حتديــد عــدد الســااعت اتلدريســية 
حبيــث أن يكــون مخــس ســااعت تدريــس يوميًّــا، إال معهــد اللغــة 
ــتعانة  ــم االس ــا جعله ــاص، مم ــج خ ــه منه ــن دلي ــم يك ــة ل العربي

بربامــج املؤسســات األخــرى كمؤسســة العربيــة للناشــئني.

ــة  ــع إضاف ــتويات، م ــة مس ــج ثالث ــذا الربنام ــن ه ويتضم
أنشــطة مصاحبــة كمشــاهدة الفيديــو، والســينما، واأللعــاب 
ــيل  ــذ الفع ــم اتلنفي ــل ت ــرسح، وبالفع ــالت، وامل ــة والرح اللغوي
ــة  ــط يف حال ــذه فق ــم تنفي ــم، ويت ــري دائ ــه غ ــج إال أن ــذا الربنام هل
وجــود طــالب مــن خلفيــة لغويــة واحــدة. )ديلــل جامعــة أفريقيــا 

العامليــة، ٢٠١١(

 ٢. النشاط الالصيف:

يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز مــا تمــت دراســته يف جمــال 
ــة  ــل إتاح ــن أج ــا، م ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ تعلي
ــف يف  ــارج الص ــة خ ــة العربي ــة اللغ ــالب ملمارس ــة للط الفرص



397

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

ــم  ــة ارتباطه ــل تقوي ــن أج ــك م ــة وذل ــة املتباين ــف احلياتي املواق
ــا مــن أهــل  ــا، ورغبتهــم امللحــة يف تعلمه ــة ذاته بمجتمعــات اللغ
ــم  ــا مكمــاًل مــن أجــل تعلي اللغــة، ويعتــرب هــذا النشــاط ميدانيً
اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا مــن خــالل األنشــطة املتنوعــة 

ــا.  ــني به ــري انلاطق ــالب الغ ــدم للط ــي تق ــددة ال واملتع

ــدة  ــف اجلدي ــة املواق ــج إىل تهيئ ــذا الربنام ــدف ه ــا يه كم
للمســاهمة يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، وتنميــة 
مهاراتهــم اللغويــة عــن طريــق املمارســة امليدانيــة للغــة يف املواقــف 
املتنوعــة، ومعرفــة األســايلب والطــرق اجلديــدة الــي ختــدم تعليــم 
اللغــة العربيــة لغــري انلاطقني بهــا، وتنميــة ذوق الطــالب واتصاهلم 
بعالقــات اجتماعيــة مــع بعضهــم ابلعــض ومــع اجلامعة وأســاتذتهم 

واملجتمــع.

كمــا أن هــذا الربنامــج يتمــزي باالختــالف واتلنــوع، حبيــث 
ــة،  ــات األدبي ــو، واجلمعي ــة كعــروض الفيدي ــن أنشــطة ثقافي يتضم
ــالت،  ــة يف الرح ــة املتمثل ــطة اجلماعي ــة، واألنش ــاب اللغوي واأللع
والزيــارات واألنشــطة الرياضيــة مــن فــرق وتماريــن ومنافســات، 

ويتــم تنفيــذ هــذا الربنامــج مــن خــارج الصــف. 

3. برنامج خدمة املجتمع يف معهد اللغة العربية:

املســتهدف مــن هــذا الربنامــج هــم رشائــح املوظفــني 
ــع  ــل م ــدون اتلواص ــودان ويري ــن يف الس ــيني املتواجدي وادلبلوماس
ــم  ــج بتعلي ــذا الربنام ــص ه ــرب، وخيت ــن ق ــوداين ع ــع الس املجتم

ــة. ــيب اجلامع ــري منتس ــة لغ ــة العربي اللغ

ــاين  ــت ثلم ــدة دورات أقيم ــج ع ــذا الربنام ــن ه ويتضم
ــم: ــرشة، وه ع

أســاتذة مــن جامعــة حبــر الغــزال مــن أجــل اتلدريــس باللغة 
ــويب  ــال- منس ــة يف الصوم ــاط الرشط ــم- ضب ــة يف جامعته العربي
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رشاكت ابلــرتول- دبلوماســيني مــن الســفارات األجنبيــة- منســويب 
ــاص- دورات  ــع اخل ــة ذات الطاب ــات احلكومي ــات واملنظم املؤسس
إلعــداد املعلمــني املبعوثــني مــن وزارة الرتبيــة الســودانية إىل 
اجلهــات اخلارجيــة يف إطــار تعاونهمــا- إعــداد نــدوات ودورات من 
ــني  ــري انلاطف ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــني تلدري ــداد معلم ــل إع أج
بهــا- املســاعدة يف وضــع مناهــج مــن أجــل تدريــس اللغــة 
ــد  ــاتذة املعه ــن أس ــوم عــدد م ــا – يق ــة لغــري انلاطقــني به العربي
ــارة يف مراكــز ومعاهــد أخــرى يف اجلامعــات األفريقيــة،  بالزي
ــد »  ــابق للمعه ــد الس ــأن العمي ــر ب ــب اتلذك ــدد جي ــذا الص ويف ه
عمــر الصديــق عبــد اهلل« شــارك يف  دورات إعــداد معلــيم اللغــة 
العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، وموريــش، وجــزر القمــر، وانلــدوة 
العامليــة للشــباب اإلســاليم دورتــني يف موريتانيــا وأثيوبيــا، وأيضــا 
ــام  ــا ق ــق، كم ــة موزمبي ــاليم يف دول ــف اإلس ــة الوق ــع منظم م
بتقويــم برامــج اللكيــة العربيــة يف ســريالنكا، وشــارك مــع معهــد 
اخلرطــوم ادلويل للغــة العربيــة ىلع إعــداد وتأهيــل معلــيم اللغــة 
العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، وأيضــا يف الرتبيــة العلميــة لطــالب 
املاجســتري يف معهــد اخلرطــوم ادلويل للغــة العربيــة.) ايليغــا، ٢٠٠٨(

4. برنامج ادلراسات العليا:

بــدأ هــذا الربنامــج اعم ٢٠١١م، وهــدف إىل منــح درجــة 
ــم  ــة يف تعلي ــة اتلطبيقي ــوراه يف ادلراســات اللغوي املاجســتري وادلكت
اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، بهدف إعــداد وتأهيــل الطالب 
ــن  ــوع م ــذا انل ــوض به ــل انله ــن أج ــا م ــا، وعلميً ــا، ومهنيً ثقافي
اتلعليــم يف العالــم اإلســاليم والعــريب، مــن خــالل االســتفادة مــن 
جتــارب تعليــم اللغــة العربيــة وغريهــا مــن اللغــات مــن اجلامعــات 
ــيم املتقــدم. ــذا املجــال العال ــي شــلكت خــربات يف ه ــة ال العاملي

· املاجستري:	

وجنــد أن املاجســتري متمثــل يف أربعــة فصــول دراســية، 
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ــيل: ــا ي ــة كم موزع

الفصل ادلرايس األول: 

يتمثل يف املقررات اتلايلة:

عدد السااعت املعتمدةاملادة
٢علم اللغة اتلطبييق

٢املدخل إىل علم اللغة
٢علم اللغة انلفي

٢مناهج اللغة العربية
٢تنمية مهارات اللغة

دراسات تطبيقية يف اللغة 
العربية

٢

الفصل ادلرايس اثلاين: يتمثل يف املقررات اتلايلة:

عدد السااعت املعتمدةاملادة
٢اختبارات اللغة

طرق تدريس اللغة العربية 
لغري انلاطقني بها

٢

٢علم اللغة االجتمايع
أسايلب تدريس مهارات اللغة 

العربية
٢

تعليم اللغة العربية ألغراض 
خاصة

٢
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اثلقافة اإلسالمية وطرق 
تدريسها لغري انلاطقني بها

٢

الفصل ادلرايس اثلالث: 

يتمثل يف املقررات اتلايلة:

عدد السااعت املعتمدةاملادة
٢مناهج حبث

٢اتلحليل اتلقابيل وحتليل األخطاء
٦تربية علمية

٢إعداد املواد اتلعليمية
٢تقنيات تربوية

ــل  ــذا الفص ــالل ه ــن خ ــم م ــع: يت ــل ادلرايس الراب الفص
ادلرايس تقديــم حبــث تكميــيل يف ســت ســااعت 

· ادلكتوراه:	

بــدأ العمــل يف منــح درجــة ادلكتــوراه يف معهــد اللغــة العربيــة 
ــري  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــيق يف تعلي ــة اتلطبي ــم اللغ ــة يف عل وخاص
ــم  ــل ت ــتري، وبالفع ــو نفــس اعم املاجس ــا اعم ٢٠١١م ه ــني به انلاطق
قبــول الطــالل اذليــن اجتــازوا مرحلــة املاجســتري يف تعليــم اللغــة 
ــا يقــارب  ــا، وســجل هلــذا الربنامــج م ــة لغــري انلاطقــني به العربي
٣٠ طالــب. )ديلــل معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، 

)٢٠١١

ــة ج-  ــة العربي ــد اللغ ــني يف عه ــب املعلم دورات تدري
ــة: باجلامع

ــن  ــا، وم ــة كيني ــك ادلورات اعم ١٩٨٠م يف دول ــداد تل ــم إع ت
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ــذه ادلورات االيت: ه

عــدد ادلورات الــي ادلولة
ــت تم

عــدد اذليــن اتلحقــوا 
بــادلورة

٢٩٠كينيا
١٤٠جيبويت
١٨٠زجنبار
٢٢١٦مالوي

٢١٣٧تشاد
١٢٢٦بوغندا
١١٠٠يلبرييا

٢٢١5مايل
٢٢55أثيوبيا

٢١٨٤الصومال
١٨٠زمبابوي

١١٠٠جزر القمر
١٧٠ارتريا

٣٣٠٠السودان
٢١٠٠اإلرترييون

ــال  ــودان يف جم ــة الس ــدت دورات يف دول ــبق عق ــا س ــب م إىل جان
ــم عقــد دوراتهــم يف  ــون ت ــون اإلرتريي اتلداخــل اللغــوي، والالجئ

ــرشيق. ــودان ال ــني يف الس ــكرات الالجئ معس

⁻ إصدارات معهد اللغة العربية جبامعة أفريقيا:	-
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تمثلت تلك اإلصدارات يف اآليت:

املجلة العربية لغري انلاطقني باللغة العربية:	 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــة متخصص ــة علمي ــد جمل تع
ــة  ــد اللغ ــن معه ــا م ــم إصداره ــة يت ــا، وحمكم ــني به ــري انلاطق لغ
العربيــة جبامعــة أفريقيــا، واكنــت بدايــة صدورهــا اعم ٢٠٠٤م، 
ويتــم نــرش املقــاالت واألحبــاث بعــد عرضهــا للتحكيــم، باإلضافــة 
ــة  ــة املرتبط ــوراه، وخاص ــتري وادلكت ــائل املاجس ــات رس إىل ملخص
بتعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا، مــن خــالل االســتفادة 
مــن ادلراســات اللغويــة وانلفســية والرتبويــة، ويه جملــة تركــز ىلع 
تطويــر املناهــج وإعدادهــا وابلحــث عــن طــرق وأســايلب اتلقويــم 
وتدريــب املعلمــني وتكنولوجيــا اتلعليــم. )موقــع جامعــة أفريقيــا 

ــة ( العاملي

واجلديــر باذلكــر أنهــا جملــة تصــدر نصــف ســنوية، ويف جمــال 
ــت يف  ــج تمثل ــة مناه ــد أربع ــدار املعه ــم إص ــة ت ــب اتلعليمي الكت

املناهــج اتلايلــة:

منهــج املركــز اإلســاليم األفريــي مــن أجــل تعليــم اللغــة 	 
العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا:

· األفرييق 	 اإلساليم  املركز  األول،  الكتاب  للمبتدئني:  العربية 
اعم ١٩٨٣م.

· األفرييق 	 اإلساليم  املركز  اثلاين،  الكتاب  للمبتدئني:  العربية 
اعم ١٩٨٤م.

· القراءة املستوى اثلاين: املركز اإلساليم األفرييق اعم ١٩٨٢م.	

· القراءة املستوى اثلالث: املركز اإلساليم األفرييق ١٩٨٢م.	

· األفرييق 	 اإلساليم  املركز  األول:  للمستوى  األدبية  انلصوص 
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اعم ١٩٨٤م.

· األدب وانلصوص: املركز اإلساليم األفرييق اعم ١٩٨٤م.	

· قواعد اللغة العربية، املستوى األول واثلاين اعم ١٩٨٤م.	

ــدرس يف  ــت ت ــج ظل ــك املناه ــا أن تل ــر هن ــر باذلك واجلدي
ــا  ــة أفريقي ــلة جامع ــدار سلس ــم إص ــى ت ــاليم ح ــز اإلس املرك
العامليــة تلعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا )موقــع جامعــة 

ــة ( ــا العاملي أفريقي

ــري 	  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــا تلعلي ــة أفريقي ــلة جامع سلس
ــا: ــني به انلاطق

ــاين  ــة األول واثل ــتويات ثالث ــة مس ــك املجموع ــت تل تمثل
واثلالــث، وتقــدم لطــالب الربنامــج العــام، وهــذه املجموعة تنقســم 
ــن  ــدرس، ويمك ــب للم ــة كت ــالب، وثالث ــب للط ــة كت إىل ثالث

توضيــح ذلــك مــن خــالل مــا يــيل:

· كتاب الطالب للمستوى األول.	

· كتاب الطالب للمستوى اثلاين.	

· كتاب الطالب املستوى اثلالث.	

· كتاب املعلم للمستوى األول.	

· كتاب املعلم للمستوى اثلاين.	

· ــة 	 ــد اللغ ــل معه ــث )ديل ــتوى اثلال ــم للمس ــاب املعل كت
العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، ٢٠١١(

للثقافــة 	  العامليــة  أفريقيــا  جامعــة  سلســلة 
: إلســالمية ا
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معهد  يف  العام  الربنامج  لطالب  مقررات  السلسلة  تلك  تمثل 
اللغة العربية يف املستويات اثلالثة، وتتضمن مخسة كتب يف اثلقافة 
واثلاين  األول  للمستوى  الكريم  القران  »كتاب  ويه:  اإلسالمية 
السرية  كتاب  واثلالث،  اثلاين  للمستوى  احلديث  كتاب  واثلالث، 
انلبوية للمستوى اثلاين واثلالث، كتاب العقيدة اإلسالمية للمستوى 

اثلاين واثلالث، علًما بأن هذه الكتب تم إصدارها اعم ٢٠١٠م.

سلسلة العربية لألغراض اخلاصة:	 

ــة  ــة الرتبي ــني بكلي ــالب امللتحق ــدم للط ــلة تق ويه سلس
ــوم  ــاب العل ــداد كت ــم إع ــام، وت ــج الع ــة الربنام ــازوا مرحل واجت

ــة يف اآليت: ــدة متمثل ــام الوح ــة ىلع نظ الرتبوي

ــفي- ــري الش ــتماع-مهارة اتلعب ــارة االس ــارة القراءة-مه مه
مهــارة اتلعبــري الكتــايب.

وضــم هــذا الكتــاب ثمانيــة عــرش وحــدة، وســت مراجعــات، 
وثالثــة اختبــارات، ويتــم تدريســه يف ٢٠٠ ســاعة، وتمــت املراجعات 
مــن قبــل فريــق برئاســة ادلكتــور: خمتــار الطاهــر حســني اخلبــري يف 

جمــال تعليــم العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا. )املــايح، ٢٠١١(

ديلل معهد اللغة العربية:	 

تــم إصــدار هــذا ادليلــل اعم ٢٠١١م، حيــث يعــد هــذا ادليلــل 
تعريــيف للطــالب بمعهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، 
ــل اإلداري  ــه واهلي ــد وأهداف ــالة املعه ــح رس ــالل توضي ــن خ م
ــرشوط  ــد، وال ــج املعه ــام وبرام ــية وأقس ــة اتلدريس ــد واهليئ بمعه
الواجبــة للقبــول، وكيفيــة االتلحــاق باملعهــد، والشــهادات ونظــام 
االمتحانــات، وإصــدارات املعهــد. )ديلــل جامعــة أفريقيــا العامليــة، 

)٢٠١١

ــد  ــا بمعه ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ ــرق تدري ط
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ــة: ــا العاملي ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي اللغ

ــج  ــن املنه ــررات ضم ــداول املق ــر يف ج ــم ذك ــبق وت ــا س كم
ــة  ــية للغ ــررات ادلراس ــة أن املق ــة العربي ــد اللغ ــي ملعه اتلدري

ــن اآليت: ــون م ــة تتك العربي

اإلمــالء، الــرف، انلحــو، انلصــوص األدبيــة، اإلنشــاء، 
القــرآن الكريــم، الفقــه والعقيــدة، الســرية واحلديــث.

ــد  ــة يف معه ــة العربي ــم اللغ ــتخدمة تلعلي ــة املس والطريق
اللغــة العربيــة يه الطريقــة املبــارشة، يقــوم املعلــم يف هــذه 
الطريقــة بعــرض املــادة العلميــة لطالبــه واالبتــاكر يف رشحهــا مــن 
ــا  حيــث املفــردات والرتكيــب دون احلاجــة إىل لغــة وســيطة، علًم
بأنــه ســميت هــذه الطريقــة باملبــارشة؛ نظــًرا ألنهــا تفــرتض وجــود 
ــارة والفكــرة  ــة مبــارشة بــني اللكمــة والــيء، أو بــني العب عالق
ــد ىلع  ــا تعتم ــا أنه ــة األم، كم ــل اللغ ــة إىل تدخ ــري حاج ــن غ م
ــم اتلعبــري باللغــة  ــارات، ث ــة اذلي يعــي تلــيق العب ــدأ اتللقائي مب

ــة. العربي

واجلديــر باذلكــر أن هــذه الطريقــة تمثــل أول رد فعــل حقيــيق 
ــن  ــري يف لك م ــل تغي ــد حص ــة، وق ــد والرتمج ــة القواع ىلع طريق
حمتــوى تعليــم اللغــة األجنبيــة، وأســايلب تدريســها، واجتــه تعليــم 
ــم  ــاس يف حياته ــتحدثها انل ــي يس ــة ال ــة إىل اللغ ــات األجنبي اللغ
ــني  ــط ب ــفوية، والرب ــارات الش ــان امله ــزي ىلع إتق ــة، والرتك ايلومي

ــا. ــا وألفاظه ــياء ودالتله األش

ــى  ــي يب ــم ال ــة اتلعل ــة ونظري ــذه الطريق ــح ه ــيك تتض ول
ــة  ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ ــة يف معه ــة العربي ــم اللغ ــا تعلي عليه
أفريقيــا العامليــة، ســوف أســتعرض إجــراءات اتلعليــم لــل مهــارة 

ــع، ويه: ــة األرب ــارات اللغوي ــن امله م

إجراءات اتلدريس يف مهارة الستماع:
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واهلــدف مــن هــذه املهــارة يه اتلعــرف ىلع األصــوات 
ــا، إىل  ــزي بينهم ــة واتلمي ــرية والطويل ــراكت القص ــة وىلع احل العربي
ــاورة  ــوات املتج ــني األص ــزي ب ــالب ىلع اتلمي ــدرة الط ــب ق جان
ــني  ــات ب ــديد، وإدراك العالق ــن أو التش ــة اتلنوي ــق ومعرف يف انلط

الرمــوز املكتوبــة والصوتيــة. )انلاقــة وطعيمــة، ٢٠٠٣، ١٠٢(

وانطالقًــا مــن ذلــك ســوف أعــرض إجــراءات تدريــس مــادة 
اإلمــالء نموذًجــا لعمليــة تعليــم مهــارة االســتماع يف معهــد اللغــة 
العربيــة؛ وذلــك ألن ملــادة اإلمــالء فائدتــني وهمــا: فائــدة تهذيبيــة 
مــن جهــة، وفائــدة عمليــة مــن جهــة أخــرى، فالفائــدة اتلهذيبيــة 
ــة  ــظ، وتقوي ــر واحلف ــة اتلذك ــة ملك ــل يف تربي ــالء تتمث ــادة اإلم مل
املالحظــة ادلقيقــة، وتدريبهــم ىلع ادلقــة واالنتبــاه، أمــا عــن 
الفائــدة العمليــة تتمثــل يف رســم اللكمــة بطريقــة ســليمة، وتدريــب 

العــني وايلــد ىلع رؤيــة وســماع وكتابــة الرســم الســليم.

ــة  ــد اللغ ــالء يف معه ــس اإلم ــراءات يف تدري ــن اإلج ــا ع أم
ــري اكآليت: ــي تس ــة ف العربي

يسأل املعلم طالبه مادة ادلرس.	 

ــدأ يف 	  ــبورة، ويب ــف الس ــه خل ــم اتلوج ــم منه ــب املعل يطل
ــمعه. ــا يس ــة م ــتعداًدا لكتاب ــم اس ــؤال أحده س

ــن 	  ــاء م ــى االنته ــة األوىل ح ــراءة اللكم ــم يف ق ــدأ املعل يب
ادلرس والطــالب يســتمعون هل بانتبــاه.

يمــيل املعلــم لكمــة لكمــة والطــالب يســتمعون هل ويكتبون 	 
ــوهل. ما يق

يميل املعلم لك لكمة مرتني.	 

يطلــب املعلــم مــن بعــض طالبــه بــإاعدة تلفيــظ مــا قــرأه 	 
تأكيــدا بأنهــم يســتمعون جيــًدا ويســتعدون لكتابتــه.
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يطلــب املعلــم مــن طالبــه أن يتوجهــوا إىل الســبورة ملالحظة 	 
كتابــة أحــد أصحابهم.

يســأل املعلــم طالبــه صحــة كتابــة لك لكمــة تمــت كتابتهــا 	 
يف الســبورة.

ــب 	  ــات يف املكت ــع الكراس ــه مج ــن طالب ــم م ــب املعل يطل
ــح. للتصحي

إجراءات اتلدريس يف مهارة الكالم:

املتجــاورة  األصــوات  نطــق  إىل  املهــارة  هــذه  تهــدف 
واملتشــابهة، وإدراك الطــالب الفــرق يف انلطــق بــني حلــراكت 
القصــرية والطويلــة، واتلعبــري عــن أفاكرهــم مســتخدمني الصيــغ 
ــة  ــكالم. )انلاق ــة ال ــل يف لغ ــب اجلم ــة لرتكي ــة الصحيح انلحوي

)١٣٠  ،٢٠٠٢ وطعيمــة، 

وانطالقــا مــن ذلــك ســوف أعــرض إجــراءات مناهــج اللغــة 
العربيــة لعمليــة تعليــم مهــارة الــكالم يف معهــد اللغــة العربيــة، 
علًمــا بــأن ادلرس ال ينحــر هدفــه اتلعليــيم ىلع تدريــب مهــارة 

الــكالم، بــل يتضمــن تدريــب مهــارة الكتابــة يف ذات الوقــت.

أمــا عــن اخلطــوات اتلعليميــة الي يقــوم بهــا قائــم اتلدريس 
أثنــاء تدريــس مــادة مناهــج اللغــة العربيــة مــا ييل:

يطلب املعلم الطالب مادة ادلرس.	 

يسأل املعلم الطالب عن موضوع ادلرس السابق رشحه.	 

ــرض 	  ــالل ع ــن خ ــد م ــوع جدي ــم موض ــم تعلي ــدأ املعل يب
ــم. ــن معناه ــه ع ــأل طالب ــدة، ويس ــردات اجلدي املف

ويف حالة عدم معرفتهم ملعاين اللكمات يقوم برشحها.	 
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يطلب املعلم من طالبه وضع اللكمة يف مجلة مفيدة.	 

عندمــا يظهــر ىلع الطــالب عــدم فهمهــم للكمــة »الكــف« 	 
فقــام املعلــم بوضــع اللكمــة يف مجــل مفيــدة:

مثال: أمسح بالكف وجي، آخذ الرمل بالكف.

ــاة 	  ــات امللق ــااكه لك اللكم ــه حم ــن طالب ــم م ــب املعل يطل
ــم. عليه

يرشح املعلم مضمون املوضوع اجلديد ويستمع الطالب هل.	 

يطلب املعلم من طالبه جعل اجلملة مفيد مستخدًما املفردات 	 
املكتوبة يف السبورة.

يمســح املعلــم الرســم املكتــوب ىلع الســبورة ويطلــب مــن 	 
ــه اتللكــم حــول موضــوع ادلرس. طالب

خيتتم املعلم تدريس مادة القراءة بإلقاء السالم.	 

إجراءات اتلدريس يف مهارة القراءة:

ــادًرا  ــب ق ــون الطال ــو أن يك ــارة ه ــذه امله ــن ه ــدف م اهل
ىلع أن يقــرأ اللغــة العربيــة مــن ايلمــني إىل اليســار بشــل مريــح 
ــراءة يف  ــادًرا ىلع الق ــون ق ــب يك ــي أن الطال ــا يع ــيط، مم وبس
صمــت ويــرس، ورسعــة متلفًظــا املعــى مبــارشة مــن الصفحــة دون 
أن يتوقــف عنــد تراكيــب أو لكمــات، ودون الرجــوع إىل املعاجــم.

وىلع الرغــم مــن أن القــراءة تنقســم إىل العديــد مــن األهداف 
ــية  ــواد ادلراس ــدى امل ــرض إح ــو ع ــا ه ــو هن ــدف املرج إال أن اهل
ــم  ــك ســوف أســتعرض خطــوات تعلي ــم مهــارة القــراءة، ذلل تلعلي
مــادة تعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض خاصــة نموذجــاً مــن تعليــم 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــس تعلي ــرض يف تدري ــراءة، وأن الغ ــارة الق مه
ــن  ــرؤون م ــا يق ــم م ــالب فه ــد الط ــو تعوي ــة ه ــراض خاص ألغ
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الكتــب وفهمهــا فهمــاً جيــداً ورسيعــا مــن غــري مشــقة، إىل جانــب 
أن مــادة تعليــم اللغــة العربيــة ألغــراض خاصــة يســتهدف جــودة 
انلطــق وحســن اإللقــاء ممــا يســهل ىلع الســامع فهــم املعــاين املــراد 

ــا. توصيله

أمــا عــن اخلطــوات اتلعليميــة الــي يقــوم بهــا قائــم 
ــراض  ــة ألغ ــة العربي ــم اللغ ــادة تعلي ــس م ــاء تدري ــس أثن اتلدري

ــيل: ــا ي ــة م خاص

يسأل املعلم طالبه مادة ادلرس.	 

يطلــب املعلــم مــن طالبــه فتــح الكتــاب اتلعليــيم 	 
وقراءتــه اســتعداًدا للتلكــم حــول موضــوع ادلرس.

ــق 	  ــرش دقائ ــدة ع ــرؤون ادلرس مل ــه يق ــل طالب جيع
ــطتهم. ــظ أنش ــم يالح واملعل

يطلــب املعلــم مــن أحــد طالبــه أن يقــول موضــوع 	 
ادلرس، واحــداً فواحــدا.

ــن 	  ــه م ــا نقل ــراءة م ــه بق ــن طالب ــم م ــب املعل يطل
ــبورة. الس

ينتي املعلم تدريسه بإلقاء السالم ىلع طالبه.	 

إجراءات اتلدريس يف مهارة الكتابة:

تعــد الكتابــة مــن أعظــم مــا اخــرتع اإلنســان، حيــث بــدأ 
حياتــه عندمــا اخــرتع الكتابــة، فــال شــك أن الكتابــة تعــد مــن 
ــارة  ــن مه ــة م ــل أهمي ــة، وال تق ــارات اللغ ــن مه ــارة م ــم مه اه
الــكالم، فــإذا اكن الــكالم وســيلة مــن وســائل اتصــال الفــرد بغــريه 
مــن أبنــاء الشــعوب األخــرى، ومــن خالهلــا ينقــل أفــاكره وآرائــه 
ــاين.  ــل اإلنس ــة العق ــن عظم ــد م ــة تع ــإن الكتاب ــه، ف وانفعاالت
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)عليــان، ١٩٩٢، ١5٦(

ــيطرة  ــو س ــة ه ــارة الكتاب ــن مه ــدف م ــح اهل ــك يصب ذلل
ــة  ــة يف كتاب ــة العربي ــاء اجلمل ــام بن ــتخدام نظ ــب ىلع اس الطال

موضــوع يســتطيع اإلنســان العــريب فهمــه.

وانطالقــاً مــن ذلــك ســوف أســتعرض مــادة اإلنشــاء تلعليــم 
مهــارة الكتابــة؛ وذلــك بهــدف تعويــد الطــالب ىلع حســن اتلعبــري 
عمــا جيــول يف نفوســهم ومــا يقع حتــت حواســهم بعبــارات صحيحة 

بليغــة.

أمــا عــن اخلطــوات اتلعليميــة الي يقــوم بهــا قائــم اتلدريس 
أثنــاء تدريــس مــادة اإلنشــاء مــا ييل:

يوجه املعلم األسئلة الي توصل أذهان طالبه إىل املوضوع.	 

يكتـب املعلـم العنـارص األساسـية ىلع السـبورة مـن خالل 	 
األسـئلة املطروحـة واإلجابـة مـن الطالب.

ثـم يطلـب املعلمـة مـن طالبـه االبتـداء بكتابـة مـا تـم 	 
واألجوبـة. األسـئلة  مـن  اسـتخالصه 

يبدأ املعلم يالحظ أنشطة طالبه.	 

يطلـب املعلـم من طالبه قـراءة ما كتبـه وأصدقائه يف الصف 	 
يستمعون هل.

يطلب املعلم من طالبه مجع الكراسات ىلع املكتب.	 

ينتي املعلم من تدريسه بإلقاء اتلحية ىلع طالبه.	 

اخلاتمة:

يتضــح مــن خــالل مــا ســبق رسده يف هــذا ابلحــث احلــايل أن 
مســرية برامــج تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا امتــدت 
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ــث  ــة، حي ــا العاملي ــة أفريقي ــود يف جامع ــة عق ــن ثالث ــرث م إىل أك
بــدأت بالربنامــج العــام املتكــون مــن ثالثــة مســتويات اعتمــدت 
فيــه ىلع منهــج وزارة الرتبيــة واتلعليــم للحكومــة الســودانية 
ــاليم  ــز اإلس ــة يف املرك ــدارس اثلانوي ــة امل ــل طلب ــل تأهي ــن أج م
تلأديــة امتحــان الشــهادة اثلانويــة واالتلحــاق باجلامعــات العربيــة 
والســودانية، ومنهــا تطــورت اتلجربــة وخرجــت إىل ادلول األفريقيــة 
مــن خــالل تأهيــل املعلمــني بمــواد اللغــة العربيــة، وتــم تدريبهــم 
ىلع اســتخدام طــرق تدريــس اللغــة العربيــة، وأصبــح املعهــد وحدة 
ــب  ــن الكت ــد م ــدار العدي ــا إىل إص ــا دفعه ــة، مم ــز للجامع ومرك
ــوراه. ــا مــن املاجســتري وادلكت ــة وبرامــج ادلراســات العلي اتلعليمي

وتــم اتلطــرق إىل طــرق تدريــس اللغــة العربيــة لغــري 
انلاطقــني بهــا بمعهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، مــن 
حيــث إجــراءات اتلدريــس يف مهــارة االســتماع، ومهــارة القــراءة، 

ــة. ــارة الكتاب ــكالم، ومه ــارة ال ومه

ــض  ــح بع ــن أن أوض ــبق يمك ــا س ــالل م ــن خ ــي م إال أن
ــة: ــاط اتلايل ــة يف انلق ــات متمثل اتلوصي

جيــب توحيــد اجلهــود وتنســيقها بــني املؤسســات العلميــة يف 	 
جمــال نــرش اللغــة العربيــة واتلعليــم.

جيــب الرتكــزي ىلع ابلحــث العلــيم يف جمــال اللغــة العربيــة 	 
لغــري انلاطقــني بهــا، وإعــداد املزيــد مــن انلــدوات واملؤتمــرات من 
ــه،  أجــل مناقشــة مــا يــدور حــول هــذا املجــال، ومــا يســتجد في

واملشــكالت واتلحديــات الــي تعــرتض مســريته.

العمــل ىلع تبــادل املعــارف واخلــربات بــني اجلامعــات 	 
واملؤسســات يف هــذا املجــال.

جيــب ختصيــص مزيانيــات هلــذا العمــل كمــا هــو متوفــر يف 	 
ــا ينفقــان املــال الكثــري ىلع نــرش  ادلول الغربيــة: فرنســا، وبريطاني
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اللغــة اخلاصــة بهــم.

تدعيــم وتشــجيع اإلعــالم العــريب واإلســاليم ىلع اســتخدام 	 
ــيم  ــني معل ــل تمك ــن أج ــه م ــه وبراجم ــة يف صحف ــة العربي اللغ
اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا مــن االســتفادة منــه واالرتبــاط 

باألمــة العربيــة.

جيــب االســتفادة مــن اتلكنولوجيــا وباألخــص اإلنرتنــت يف 	 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا.

ــة بهــدف 	  ــاة فضائي تكثيــف اجلهــود مــن أجــل إنشــاء قن
ــة لغــري انلاطقــني بهــا. نــرش برامــج يف تعلــم اللغــة العربي

إعــداد دراســة مســحية علميــة لربامــج تعليــم اللغــة 	 
ــا. ــني به ــري انلاطق ــة لغ العربي

تقييــم وتقويــم الربامــج الراهنــة مــن حيــث الغــرض 	 
واملحتــوى وأســايلب وطــرق اتلعليــم والقائمــني عليــه.

ــج 	  ــا الربام ــاين منه ــي تع ــات ال ــات واملعوق ــر اتلحدي ح
ــة. ــا العاملي ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ ــة يف معه الراهن

ــري 	  ــة لغ ــة العربي ــيم اللغ ــداف معل ــع وأه ــتقصاء دواف اس
ــة. ــر العومل ــا يف ع ــني به انلاطق

ــن 	  ــد؛ م ــمويل واح ــايل ش ــاري مث ــار معي ــداد اختب ــم إع يت
ــا.  ــني به ــري انلاطق ــا لغ ــة لغوًي ــار الكفاي ــل اختب أج
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املراجع:

ديلــل جامعــة أفريقيــا العامليــة، )٢٠١١(، دار اجلامعــة، أفريقيــا   -
العامليــة للطباعــة والنــرش.

ــة  ــة العربي ــد اللغ ــة معه ــري، )٢٠٠٠(، جترب ــرس بش ــاج ال ــح، ت صال  -
جامعــة أفريقيــا العامليــة، نــدوة تطويــر برامــج إعــداد معلــيم اللغــة العربيــة 
للناطقــني بلغــات أخــرى، معهــد اخلرطــوم ادلويل للغــة العربيــة للخرطــوم، 

الســودان.
ــا  ــة: ماهيته ــارات اللغوي ــود، )١٩٩٢(، امله ــؤاد حمم ــد ف ــان، امح - علي

ــاض. ــع، الري ــرش واتلوزي ــلم للن ــها، دار املس ــق تدريس وطرائ
ــق  ــد، )٢٠٠٣(، طرائ ــدي امح ــة، رش ــل، وطعيم ــود اكم ــة، حمم - انلاق

ــاض. ــا، الري ــني به ــري انلاطق ــة لغ ــة العربي ــس اللغ تدري
ديلــل معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العامليــة، )٢٠١١(، رشكــة   -

مطابــع الســودان للعملــة املحــدودة.
حســني، خمتــار الطاهــر، )٢٠١٢(، العلــوم الرتبويــة سلســلة العربيــة   -
ألغــراض خاصــة، منشــورات معهــد اللغــة العربيــة جبامعــة أفريقيــا العاملية.
ايليغــا، داود عبــد القــادر، )٢٠٠٨(، إســهامات جامعــة أفريقيــا   -
العامليــة يف نــرش اللغــة العربيــة وتعليمهــا، جملــة العربيــة للناطقــني بغريهــا، 

ــوم. ــة، اخلرط ــا العاملي ــة أفريقي ــة جبامع ــة العربي ــد اللغ ــدد)١٦(، معه الع
املــايح، عبــد انلــور حممــد، )٢٠١١(، سلســلة جامعــة أفريقيــا العامليــة   -
ــة  ــة، جمل ــة تقويمي ــة حتليلي ــني بغريها-دراس ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ تلعلي
العربيــة للناطقــني بغريهــا، العــدد )١٢(، املجــدل)٨(، معهــد اللغــة العربيــة، 

جامعــة أفريقيــا العامليــة، اخلرطــوم، الســودان.
- أســعد، دايلــا مفيــد، )٢٠١5(، تدريــس اللغــة العربيــة وظيفيــاً لغــري 
ــري  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي ــة يف معاه ــة ميداني ــا: دراس ــني به انلاطق

ــوريا. ــق، س ــة دمش ــتري، جامع ــالة ماجس ــا، رس ــني به انلاطق
-Jolanda، W.، & Jill، W.،(2004) ، Breaking Silence: Dialogical Learning in 

the Middle Grades، Educational Foundations33-49 ،(1)18 ،.
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املفعول فيه بني العربي�ة والرتكية
دراسة تقابلية: سلسلة اللسان أنموذًجا)1(

د. هالل محمد ناشد

مشلكة ابلحث:
التشابه بني املنصوبات يف احلركة اإلعرابية يسبب التشتت دلى 

ادلارس، مما يؤدي به إىل اخللط بني املفعول فيه واملنصوبات األخرى.

أهداف ابلحث:
-تسهيل فهم موضوع املفعول فيه لدلارسني من خالل مقارنته بما 

يقابله يف الرتكية. 

أهمية ابلحث:

-تمكني ادلراسني األتراك من فهم املفعول فيه وتوظيفه السليم 
وتميزيه عن املنصوبات األخرى.

منهج ابلحث:
املنهج الوصيف اتلحلييل اتلقابيل بني العربية والرتكية يف املفعول فيه، 

من خالل:

-عرض القواعد اللغوية للمفعول فيه يف اللغة العربية، ثم يف اللغة 
الرتكية.

-استخالص أوجه التشابه واالختالف يف املفعول فيه بني اللغتني.

-حتليل األخطاء الي تصدر عن الطالب األتراك يف إنتاج املفعول 
: املفاعيل بني العربية والرتكية دراسة تقابلية  ـِ )١( هذه الورقة ابلحثية مستخلصة من حبث موسوم ب
سلسلة اللسان أنموذًجا نال به ابلاحث درجة املاجستري من اجلامعة اإلسالمية بمنيسوتا، أكاديمية 

تعليم اللغات، قسم ادلراسة عن بعد.
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فيه.

أدوات ابلحث:

-تسجيل املالحظات أثناء عرض قواعد املفعول فيه يف القاعة 
الصفية، وأثناء إجراء اتلطبيقات والنشاطات عليها.

-اتلحليل اتلطبييق للمفعول فيه ىلع سلسلة اللسان.

املبحث األول: املفعول فيه يف اللغة العربية:
املطلب األول: تعريف املفعول فيه وماهيته:

: تعريف املفعول فيه:
ً

أول

راٍد من  َن معى )يف( باطِّ سماه ابن هشام »ظرفًا« وعرفه بأنه: »ما ُضمِّ
ُُه ىلع أحدِهما أو جاٍر  اسِم وقٍت أو اسِم ماكٍن أو اسٍم َعَرَضت دالتلَ

جَمراُه«.)١(

أّما ابلاحث فقد عرفه تعريًفا إجرائيًّا بأنه: اسٌم فضلٌة منصوٌب يدل 
ىلع الزمان اذلي وقع فيه الفعل، أو املاكن اذلي وقع فيه الفعل أو ما 

راًدا. ينوب عنهما اطِّ

ثانًيا: ماهية املفعول فيه:

-املفعول فيه )ظرف الزمان(: اسم يدل ىلع وقوع الفعل يف هذا 
الزمان، حنو: 

أي: حدوث امليء اكن يف وقت الصباح. اِلُب َصبَاًحا.   َجاَء الطَّ

واملفعول فيه )ظرف املاكن(: اسم يدل ىلع وقوع الفعل يف هذا املاكن، 
حنو: 

)١( األنصاري، عبد اهلل بن هشام، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، حتقيق 
حممد حميي ادلين عبد احلميد، بلنان بريوت، املكتبة العرية، اجلزء اثلاين، ص 

.٢٣١



416

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

أي: حدوث الوقوف اكن يف ذلك  يَّاَرِة.   َماَم السَّ
َ
َوَقَف الرَُّجُل أ

املاكن.

املطلب اثلاين: أنواع املفعول فيه:
: املفعول فيه حسب دالتله:)١(

ً
أول

-ظرف الزمان: وهو االسم ادلال ىلع زمان وقوع الفعل.
-ظرف املاكن: وهو االسم ادلال ىلع ماكن وقوع الفعل.

ثانًيا: املفعول فيه حسب حدود دالتله:)٢(

-الظرف املبهم: هو االسم ادلال ىلع زمان أو ماكن غري معني، حنو: 
اِهُد َدْهًرا(. )َصاَم الزَّ

-الظرف املحدود: هو االسم ادلال ىلع زمان أو ماكن معني، حنو: 
اِهُد يَوًما(. )َصاَم الزَّ

ثاثلًا: املفعول فيه حسب حاتله اإلعرابية:)٣(

-الظرف املعرب: هو ما يقبل تغري حركة آخره بتغري حاتله اإلعرابية، 
حنو: بنَي، من بنِي.

-الظرف املبي: هو ما يالزم آخُرُه حركًة إعرابية ثابتة رغم تغرّيِ حاتله 
اإلعرابية، حنو: أمِس.

رابًعا: املفعول فيه حسب مالزمته الظرفية:)٤(

-الظرف املترف: هو ما يستعمل ظرفًا، وغرَي ظرف فيعرب حسب 
موقعه يف الكالم.

)١( رضا، يلّع، املرجع يف اللغة العربية حنوها ورصفها، الطبعة اثلانية، دار الفكر، 
اجلزء اثلاين، ص 34.

)٢( رضا، يلّع، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، ص 34. 
)٣( رضا، يلّع، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، ص 	3.

)٤( رضا، يلع، املرجع يف اللغة العربية حنوها ورصفها، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، 
ص٣٤ – ٣5.



417

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

· بنَي: مفعول به منصوب.	 بُْت بنََي َعينَيِه.    رَضَ
· بنَي: ظرف ماكن منصوب.	 بْتُُه بنََي َعينَيِه.    رَضَ

-الظرف غري املترف: هو ما ال يستعمل إال ظرفًا، وهو نواعن:
· غري مترف مالزم انلصب ىلع الظرفية، حنو: اآلَن.	
· 	 ،

َ
غري مترف مالزم انلصب ىلع الظرفية أو اجلر بِـ: ِمْن، إِىل

، ُمْذ، ُمنُْذ. َحىَّ

املطلب اثلالث: رسد مفردات املفعول فيه:

١-األسماء ادلالة ىلع أقسام ايلوم والليلة:

َْظة، َدِقيَقة، َساَعة، فَْجر، َصبَاح، ُضى، ُظْهر، َعْر، َمغرِب، 
َ
ثَاِنيَة، حل

ِصيل، َمَساء، 
َ
ْل، َعتََمة، ُغْدَوة، َعِشيَّة، بُْكَرة، أ

َ
ِعَشاء، َسَحر، َنَهار، يل

ْمِس، وما شابهها.
َ
أ

اتلوصيف: ظرف، زمان، حمدود، معرب، مترف. 

ظرف زمان.-  اجلَوُّ ُمْعتَِدٌل َصبَاًحا.    

مترف حسب موقعه -   َصبَاٌح َجِديٌد.    
َ
بََدأ

من اجلملة، فاعل.

٢-األسماء ادلالة ىلع أقسام الزمان: 

ْسبُوع، َشْهر، فَْصل، َسنَة، قَْرن، اَعم، أسماء األيام، أسماء 
ُ
يَْوم، أ

الشهور، أسماء الفصول.)١(

اتلوصيف: ظرف، زمان، حمدود، معرب، مترف.

ظرف زمان.  -َدرَْسُت يَوًما.   

مترف حسب موقعه من اجلملة، مبتدأ. -يَوُم االْسِتْقالِل ِعيٌد.  

٣-األسماء ادلالة ىلع أوقات غري حمددة:
)١( رضا، يلّع، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، ص 34.
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ر،  ة، ُمبَكِّ ة، َفرْتَ ، ُمدَّ
َ

بُْرَهة، َدْهر، َزَمن، َعْر، َوقْت، ِحنْي، َحْول، َحَوايل
ر. خِّ

َ
ُمتَأ

اتلوصيف: ظرف، زمان، مبهم، معرب، مترف.

ظرف زمان. ًة.    ُت يِف اتلَّْفِسرِي ُمدَّ
ْ
-قََرأ

مترف حسب موقعه من اجلملة،  تَِق.    
ْ
ٌة َولَم نَل -َمرَّْت ُمدَّ

فاعل.
٤-األسماء املشتّقة الواردة ىلع وزن )َمْفَعل – َمْفِعل(:

ق، َمْقَعد، جَمِْلس. َمْطِلع، َمْغرِب، َمرْشِ

اتلوصيف: ظرف، زمان، حمدود، معرب، مترف، برشط استعماهل مع 
اعمله املشتق منه.

جَمِْلس: 

.)١(  أي: زمن جلوس خادل. ظرف زمان. -َجلَْسُت جَمِْلَس َخادِلٍ

َمْطِلع:  

. أي: زمن طلوع الشمس. مترف: )مبتدأ(. ٌ ْمِس ُمتََغريِّ -َمْطِلُع الشَّ

5-األسماء ادلالة ىلع اجلهات الستة وانلوايح واجلوانب:

ْسَفل، َماَكن، 
َ
ْت، أ

َ
، حت ىلْعَ

َ
ف، يََسار، يَِمني، فَْوق، أ

ْ
ام، َوَراء، َخل َمام، قُدَّ

َ
أ

نَاِحيَة، َداِخل، َخاِرج، ِجَهة، وَْجه، َشْطر، بََدل، ُدون، بنَي، َقبْل، َبْعد، 
قُْرب، ُبْعد.

اتلوصيف: ظرف، ماكن، مبهم،)٢( معرب، مترف.

ظرف ماكن. َمْشىَف.  
ْ
َماَم ال

َ
-َجلََس الرَُّجُل أ

)١( رضا، يلّع، املرجع يف اللغة العربية حنوها ورصفها، املرجع السابق، اجلزء 
اثلاين، ص46.

)٢( رضا، يلع، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، ص٣5.
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مترف حسب موقعه من اجلملة، مفعول به. يَّاَرِة.   َماَم السَّ
َ
ْفُت أ -َنظَّ

٦-األسماء ادلالة ىلع املسافات:

ِمرْت، ِميْل، فِرِْسخ، بَِريد، قََصبَة، وما شابهها.

اتلوصيف: )١(ظرف، ماكن، مبهم، معرب، مترف.

ظرف ماكن. ا.     -َمَشيُْت ِمرْتً
مترف حسب موقعه من اجلملة،  ِمرْتُ وَْحَدُة ِقياٍس اَعلَِميٌَّة.  

ْ
-ال

مبتدأ.
٧-املشتق ىلع وزن )َمْفَعل، َمْفِعل(:

ل، جَمِْلس، َمْقَعد، َمْسِجد. َمْرىَم، َمْزِ

اتلوصيف: ظرف، ماكن، حمدود، معرب، مترف، برشط استعماهل مع 
اعمله املشتق منه.

ْمِع ﴾.)٢( أي: ماكن  نَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ
َ
-كقوهل تعاىل:﴿ َوأ

القعود. ظرف ماكن.

مترف حسب موقعه  َموقِِع.   
ْ
َدِة ال -َمَقاِعُد اجِلنِّ َغرُي حُمَدَّ

من اجلملة، مبتدأ.
٨-األسماء واحلروف املبنية ادلالة ىلع الظرفية الزمانية أو املاكنية: )٣(

: املبي ىلع الفتح يف حمل نصب:
ً

أوال

١-ظروف الزمان أو املاكن املركبة تركيبًا مزجيًّا، وتكون مبنيًة ىلع 
فتح اجلزأين يف حمل نصب ىلع الظرفية. مثل: َصبَاَح صباَح، بنََي بنََي، 

)١( السامرايئ، حممد فاضل، انلحو العريب أحاكم ومعاٍن، الطبعة األوىل، بلنان 
بريوت، دار ابن كثري، ٢٠١٤، ص ٤٨٣.

)٢( من سورة اجلن، اآلية ٩.
)٣( حسن، عباس، انلحو الوايف، الطبعة اثلاثلة، مر، دار املعارف بمر، اجلزء 

اثلاين، ص ٢٧٠ -٣٠٣. رضا، يلّع، املرجع يف اللغة العربية حنوها ورصفها، اجلزء 
اثلاين، ص ٣٧-٤٩.
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َصبَاَح َمَساَء.
أي: يف لك صباٍح. ْغنَاِم َصبَاَح َصبَاَح.  

َ
ايِع بِاأل -يَأيِت الرَّ

٢-اآلَن: اسم مبي ىلع الفتح.
-يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية ادلالة ىلع الزمن احلايّل.

َرََّك الِقَطاُر اآلَن. حنو: حتَ
 َعَميِل ِمَن اآلَن.

ُ
بَْدأ

َ
حنو: َسأ -يف حمل جر حبرف اجلر: من، إىل.  

: اسم إشارة للبعيد مبي ىلع السكون. ٣-َثمَّ
-يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية. حنو: َثمَّ أَسٌد يف الَغابَِة. أي: 

موجوٌد ُهناَك.
وِق، وِمْن َثمَّ إِىل اجلَاِمِع. -يف حمل جر حبرف اجلر. حنو: َذَهبُْت إِىل السُّ

٤-أيَّاَن: اسم مبي ىلع الفتح يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية 
املستقبلة.

أي: يف أيِّ وقٍت َسيَِحلُّ  ِقيَاَمِة ﴾.)١(  
ْ
يَّاَن يَْوُم ال

َ
ُل أ

َ
-كقوهل تعاىل:﴿ يَْسأ

يوم القيامة.
يَن: اسم مبي ىلع الفتح.

َ
5-أ

يَن تَذَهُب؟
َ
-يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية، حنو: أ

يف حمل جر. ؟  
ُ
َجأ

ْ
يَن َستَل

َ
حنو: إىَل أ -يف حمل جر حبرف اجلر، 

ِي 
َّ

َماكِن اذل
ْ
ذَهُب إِىل ال

َ
أي: أ ذَهْب.  

َ
يَن تَذَهْب أ

َ
-إفادة الرشط: أ

ِْه.
َ

تَذَهُب إِيل
٦-َمَع: ظرف ماكن أو زمان مالزم لإلضافة معرب، حنو:

ظرف زمان. ْمِس.   ُمَسافُِر َمَع ُغُروِب الشَّ
ْ
-رََجَع ال

ظرف ماكن. -َجلَْسُت َمَعُكْم.    

ثانيًا: املبي ىلع السكون يف حمل نصب:

١-بَيْنََما: اسم مبي ىلع السكون يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية.

. يِبُّ . أي: يف َزَمِن َصاليت َدَخَل الصَّ يِبُّ َصيلِّ َدَخَل الصَّ
ُ
حنو: بَينََما ُكنُْت أ

٢-ِعنَْدَما: اسم مبي ىلع السكون يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية. 

)١( من سورة القيامة، اآلية ٦.
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ائَِرِة  ائَِرُة. أي: َزَمَن ُهبُوِط الطَّ َمَطاَر َهبََطِت الطَّ
ْ
ُت ال

ْ
حنو: ِعنَْدَما َدَخل

ُت.
ْ
َدَخل

٣-إِْذ: ظرف زمان يدل ىلع املايض، يضاف إىل مجلة اسمية أو فعلية، 
كقوهل تعاىل:

ُكم ﴾.)١( أي: يف َوقِت قِلَِّة َعَدِدُكم.  َ ﴿َواذُكروا إِذ ُكنتُم قَلياًل فََكرثَّ
٤-إَِذا: ظرف زمان يدل ىلع املستقبل، وحيمل معى الرشط، كقوهل 

تعاىل:

يَْت انلَّاَس يَْدُخلُوَن يِف ِديِن اللَّـِه 
َ
َفتُْح﴿١﴾َوَرأ

ْ
إَذا َجاَء نَْرُ اللَّـِه َوال

ابًا ﴿٣﴾.)٢(   أي:  َّك َواْستَْغِفْرُه إِنَُّه اَكَن تَوَّ
فَْواًجا﴿٢﴾فََسِبّْح حِبَْمِد َربِ

َ
أ

َسبِّْح ّربََّك يف َوقِت َميِء انلَِّر.

ْن: اسم مبي ىلع السكون البتداء الغاية. ُ 5-دلَ
-يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية املاضية، أو الظرفية املاكنية، حنو: 

نَت َصغرٌي.
َ
ْن أ ُ يَك ِمْن دلَ ْر فَْضَل َوادِلَ تََذكَّ

ْهِر. ِن الظُّ ُ -يف حمل جر حبرف اجلر: ِمْن، حنو: انتََظْرُت ُهنا ِمْن دلَ
ا: اسم مبي ىلع السكون يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية،  ٦-لَمَّ

َج. ا َكرُبَ تََزوَّ حنو: لَمَّ
٧-ُمْذ: اسم مبي ىلع السكون يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية، 

حنو:
ُمَعلُِّم.

ْ
ُب ُمْذ َحَرَ ال

َّ
ال َجاَء الطُّ

: اسم مبي ىلع السكون.  ىنَّ
َ
٨-أ

َذا ﴾.)٣(  ـٰ ٰ لَِك َه ىنَّ
َ
-يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية:﴿ قَاَل يَا َمْرَيُم أ

يَن؟
َ
أي: ِمْن أ

ذَهْب. 
َ
أي: يف َوقِت َذهابَِك أ ذَهْب.  

َ
ىنَّ تَذَهْب أ

َ
-إفادة الرشط: أ

٩-ُهنَا: اسم إشارة للقريب مبي ىلع السكون.
ارُِس ُهنَا.  حنو: َجلََس ادلَّ -يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية.  

)١( من سورة األعراف، اآلية ٨٦.
)٢( سورة انلر.

)٣( من سورة آل عمران، اآلية ٣٧.
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حنو: َخَرَج اللِّصُّ ِمْن ُهنَا.   .
َ

-يف حمل جر حبرف اجلر: ِمْن، إِىل

١٠-َمَى: اسم زمان مبي ىلع السكون.

-يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية. حنو: َمَى َستُْكِمُل ِرَواَيتََك؟  
يِّ َوقٍت؟

َ
أي: يف أ

 َمَى َتتََقاَعُس َعْن َعمِلَك؟
َ

. حنو: إِىل
َ

-يف حمل جر حبرف اجلر: ِمْن، إِىل
أي: يِف َوقِت اْستِيَقاِظَك  -إفادة الرشط: َمَى تَستَيِقْظ نَأُكِل.  

َسنَأُكُل.
ًرا، يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية. ١١-لُكََّما: اسم مبي يفيد تكرُّ
أي: يف لُكِّ َوقٍت يَدُخُل  َمْسِجَد قَاَم انلَّاُس.  

ْ
حنو: لُكََّما َدَخَل الَعالُِم ال

الَعالُِم يَقوُم انلَّاُس.

ى: اسم مبي ىلع السكون. َ ١٢-دلَ

ى ُطلُوِع  َ حنو: َصلَّيُْت دلَ -يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية.  
ْمِس. الشَّ

ى  َ حنو: الُكتُُب الَقيَِّمُة دلَ -يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية.  
ُمِديِر.

ْ
ال

يَك َمْعلُوَماٌت. َ حنو: َجاَء ِمْن دلَ -اجلّر حبرف اجلّر: ِمْن.   

ثاثلًا: املبي ىلع الضم يف حمل نصب:

١-َحيُْث: اسم مبي ىلع الضم:
-يف حمل نصب ىلع الظرفية املاكنية. 

حنو: اْجِلْس َحيُث تَرتَاُح. )مضاف إىل مجلة(.
-يف حمل جر حبرف اجلر: من، إىل.

 َحيُث تُِريُد. )يف حمل جر(.
َ

حنو: اْذَهْب إِىل
-مترف حسب موقعه من اجلملة، كقوهل تعاىل:

َُه ﴾.)١( علَُم َحيُث جَيَعُل رِساتلَ
َ
﴿ اللَّـُه أ

)١( من سورة األنعام، اآلية ١٢٤.
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ْعلَُم. 
َ
َحيُث: مفعول به مبي السم اتلفضيل: أ

٢-ُمنُْذ: اسم مبي ىلع الضم يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية، حنو:
ُمَعلُِّم.

ْ
ُب ُمنُْذ َحَرَ ال

َّ
ال َجاَء الطُّ

: اسم مبي ىلع الضم يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية. ٣-َقطُّ
 . ُت َقطُّ

ْ
َكل

َ
حنو: َما أ

رابًعا: املبي ىلع الكرس يف حمل نصب: 

ْمِس:)١( اسم مبي ىلع الكرس.
َ
أ

-يف حمل نصب ىلع الظرفية الزمانية، عند عدم االقرتان بأل.
ْمِس.

َ
قَاِريِب أ

َ
حنو: ُزرُْت أ

-مترف حسب موقعه من اجلملة، عند االقرتان بأل.
ْمِس.

َ
 اللَِّعَب ُمنُْذ األ

َ
حنو: بََدأ

املطلب الرابع: العامل يف املفعول فيه، وحذفه:
: العامل املذكور:)٢(

ً
أول

يَّاَرَة َصبَاًحا.  العامل الفعل: َغَسَل. ُف السَّ ُمَوظَّ
ْ
١-الفعل، حنو: َغَسَل ال

العامل املصدر:  َفاِز.  
ْ
َماَم اتلِّل

َ
٢-املصدر، حنو: اجلُلُوُس ُمْمِتٌع أ

اجلُلُوُس.
ِمْحَراِب. العامل اسم الفاعل: 

ْ
٣-الوصف، حنو: ُهَو َساِجٌد َخلَف ال

َساِجٌد.

ثانًيا: العامل املحذوف: حنو: -َمَى رََجْعَت؟ - َمَساًء.

)١( حسن، عباس، انلحو الوايف، املرجع السابق، اجلزء اثلاين، ص 282، فيه 
تفصيل.

)٢(حسن، عباس، انلحو الوايف، املرجع نفسه، اجلزء اثلاين، ص ٢٤٤ – ٢٤5.
مالك، حتقيق  ابن  ألفية  ابن عقيل ىلع  اهلل، رشح  ادلين عبد  بهاء  ابن عقيل، 
الرتاث،  دار  القاهرة،  مر  العرشون،  الطبعة  احلميد،  عبد  ادلين  حميي  حممد 

١٩٨٠، اجلزء اثلاين، ص ١٩٢.
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العامل يف ظرف الزمان: مساًء، هو فعل حمذوف دل عليه الفعل 
الوارد يف صيغة السؤال.

املبحث اثلاين: الظرف )املفعول فيه( يف اللغة الركية:
املطلب األول: تعريف الظرف )املفعول فيه(، وماهيته، وموقعه:

:)tümleç( تعريف الظرف :
ً

أول
 Zaman tarz sebep miktar yön vasıta ve şart bildirerek yüklemi«

)١(“tamamlayan cümle ögesi zarftır

الظرف: عنر يف اجلملة مرتبط بالفعل مبنٌي هل من جهة الزمن أو 
الشل أو السبب أو املقدار أو اجلهة أو الواسطة أو الرشط.

yüklemin bildirdiği eylemi zaman yön nitelik nicelik vb. Yönler-«
)٢(“den belirten sözcüğün görevidir

الظرف: عنر يف اجلملة يبني الفعل من حيث الزمن أو اجلهة أو 
الكيفية أو الكمية.

ثانًيا: ماهية الظرف: يُعَرف الظرف من خالل اإلجابة عن األسئلة 
اآلتية:)٣(

- Ne zaman?  َمَى؟  	Neden/ niçin?لَِماَذا؟  
- Nasıl?  َكيَْف؟ 	Ne ile? بَِم؟ 	 Ne gibi?ِمثَْل َماَذا؟   
- Kim ile/kiminle?  َمَع َمْن؟ 	Ne kadar?ِمْقَدار؟

ْ
  َما ال

ثاثلًا: موقع الظرف يف اجلملة:
-يف بداية اجلملة االسمية، حنو:

)١( Karahan, Leyla, Türkçede söz dizimi, Türkiye Ankara, Akçağ basım, 
25.Baskı, 2018, sayfa: 32.
)٢( Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, Türkiye İstanbul, Everest 
Yayınları, 9. Basım, 2016.      sayfa: 85.
)٣( Hepçilingirler, aynı kaynak, sayfa: 86.
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Akşam randevum var.ِعنِْدي َموِعٌد َمَساًء. - 

-يف اجلملة الفعلية:
١-قبل الفعل مبارشة: هو األصل يف الظرف، حنو:

 -  . ىلْعَ
َ
 األ

َ
ُب إِىل

َّ
ال ıııııııııı ıııııııı ıııııııı. َصَعَد الطُّ

٢-يف بداية اجلملة، حنو:

ْمِس.- 
َ
ْنَقَرَة أ

َ
 أ

َ
Dün ankara’ya gittim. َذَهبُْت إِىل

٣-بعد الفاعل، حنو:

 ِجَهِة - 
َ

ُمِديُر إِىل
ْ
َه ال Müdür sola yöneldi. توَجَّ

اليََساِر.

:)tümleç( املطلب اثلاين: رسد مفردات الظرف
: املفردات ادلالّة ىلع ظرف الزمان:

ً
أول

1 . an, saniye, dakika, saat, gün,: Zaman Kelimeleri
 hafta, ay, sene, yıl, asır, süre, esnasında, sırasında, ara

sıra, Hemen, şuan, şimdi, dün, bugün, yarın, eskiden, ge-
.lecek, geç, erken

2 . sabah, sabahleyin, şafak, öğle, :Gün kelimeleri
 ikindi, akşam, akşamleyin, yatsı, gece, geceleyin, gündüz,

.VB
3 ..Mevsimler: ııı. ııı. ııı ııııı. ııı ııııı
- . Pazatesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, :Günler

.Cumartesi, Pazar
- .ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, hazi- :Yılın Ayları

.ran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık
Akşam hava soğuk. اجلَوُّ بَارٌِد َمَساًء.- 

ثانًيا: املفردات ادلالّة ىلع ظرف املاكن: 
١-املفردات ادلالّة ىلع املاكن:
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.Yer, alan, bölge, istasyon, saha, havalimaı, kıta, iklim-
يَّاَرَة يِف َماكنِها تماًما.  -Tam yerinde arabayı park ettim. َرَكنُْت السَّ

٢-املفردات ادلالّة ىلع اجلهة:
 Küzey, güney, doğu, batı, yüz yüze, yön, ortada, alt, üzere, üst,-
 yukarı, içinda, dahilinde, dışında, yan, yan yana, önü, arka, sağ,
sol, civar, çevre, merkez, etraf, yaka, kıyı, doğru, karşı, ileri, ke-

.nar, taraf, yakın, uzak
اِولَِة. -Kitap masanın üstünde. الِكتَاُب فَوَق الطَّ

٣-أسماء اإلشارة ادلالة ىلع املاكن:
 Burada, buraya, buradan, orada, oraya, oradan, şurada, şuraya,-

.şuradan
 ِهناَك. 

َ
-Buradan şuraya yürüdüm. َمَشيُْت ِمْن ُهنَا إِىل

٤-املفردات ادلالّة ىلع املسافات:
.Metre, kilometre, santimetre, milimetre, VB-

 . -Yüz metre koştum. َرَكْضُت ِمائََة ِمرْتٍ
ثاثلًا: املفردات املشرتكة بني ظريف الزمان واملاكن: 

1-Her yerde, her zaman, yol boyunca, gün boyunca, yol başında, 
saat başında, evvelinde, sabahtan önce, parktan önce, akşam-
dan sonra, parktan sonra, gece yarısı, yolun yarısı, ayın ortasın-
da, meydanın ortasında, arası.
يَّاراِت  َد َموقًِفا لِلسَّ ِ

َ
ْن جت

َ
-Her yerde otopark bulabilirsin. ُيْمِكُن أ

يِف لُكِّ َماَكٍن. 
ْسبُوٍع. 

ُ
ِخ لُكَّ أ

َ
ُزوُر أ

َ
-Her hafta kardeşimi ziyaret ederim. أ

2-Zaman soru edatları: ne zaman, ne vakit, hangi zaman, hangi 
vakit, hangi gün,VB.
3-Mekan soru edatları: nere, nereye, nerede, nereden, VB.

-Ne zaman gideceksin?َمَى َستََذْهُب؟   
َتيَْت؟ 

َ
يَن أ

َ
- Nereden geldin?َمْن أ
.4-Çok, pek, az, bütün

-Bugün hava çok sıcak.اجلَوُّ َحارٌّ َكِثرًيا ايلَوَم. 
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املطلب اثلالث: اللواحق ادلالة ىلع الظرف:

1 ) (1(.ken, –iken–
ِعْنَدَما: ويه الحقة رشطية تتضمن معى الظرف تتبع االسم والفعل.

.Üniversitedeyken bir çok insanlarla tanıştım-
نَاٍس ُكرُثٍ ِعنَْدَما ُكنُْت يِف اجلَاِمَعِة.

ُ
فُْت بِأ َتَعرَّ

2 ).dığı zaman, –dığında-
ِحيَنما: الحقة تتبع الفعل تدل ىلع ظرف الزمان.

.İstediğin zaman beni arayabilirsin-
ْن َتتَِّصَل يِب ِحينَما تُِريُد.

َ
ُيْمِكنَُك أ

3 ) .dıktan sonra-
ِت: الحقة تتبع الفعل تدل ىلع ظرف الزمان.

ْ
بَعَد َهذا الَوق

.Yemek yedikten sonra evde dinlenirim-
َعاِم. ْسرَتيُح يِف ابَليِت بَعَد َتنَاُوِل الطَّ

َ
 أ
4 ).madan önce-

بَل َهذا الَوقِت: الحقة تتبع الفعل تدل ىلع ظرف الزمان.  
َ
ق

 الُقْرآَن قَبَل انلَّوِم.
ُ
قَْرأ

َ
-Uyumadan önce Kuran okuyorum.  أ

ُمنُذ: الحقة تتبع االسم تدل ىلع ظرف ( 5  .dan beri-
الزمان. 

.Geçen hafta’dan beri parayı bekliyorum-
َمايِض.  

ْ
ْسبُوِع ال

ُ
ْنتَِظُر وُُصوَل انلُُّقوِد ُمنُذ األ

َ
أ
.ُمنُذ: الحقة تتبع الفعل تدل ىلع ( 6  .dıktan beri-

ظرف الزمان
ُت 

ْ
نُْت ُمنُْذ تََرك َسَّ -Sigarayı bıraktığımdan beri iyileştim. حتَ

اتلَّْدِخنَي.
	 ).ana kadar, –dığı kadar-

: الحقة تتبع الفعل وتدل ىلع ظرف الزمان َحتَّ
ًما َحىَّ َمِيِء 

ْ
-Kardeşım gelene kadar film izledim.ُشاَهْدُت ِفيل

ِخ. 
َ
أ
: الحقة تتبع االسم وتدل ىلع ظرف ( 8 َحتَّ  .a kadar-

)1(  Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, sayfa: 326.
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الزمان.
-Sabaha kadar ağladım.بََكيُْت َحىَّ الَصبَاِح. 

املطلب الرابع: اعمل الظرف، وحذفه:
: اعمل الظرف: )١(

ً
أوال

Eylemi belirten belirteçler-1: الظرف املتعلق بالفعل املوّضح هل       

ويكون موقعه قبل الفعل، وال حيتاج إىل الحقة تدل ىلع ظرفيته، 
واليستعمل مضافًا، حنو:

اَي َصباًحا. بُْت الشَّ -Sabahta çay içtim. رُشِ
Sıfatı belirten belirteçler-2:الظرف املتعلق بالصفة املوّضح هلا. 

وذلك يف اجلملة االسمية إذ يكون الظرف متعلًقا بالصفة ال 
باملوصوف، حنو:

فَْضُل َجاٍر.  
َ
-En iyi komşu.      أ

 )komşu( وليس باملوصوف )iyi(  متعلقة بالصفة)en( لكمة
ا.   يٌل ِجدًّ ٌل مَجِ -Çok güzel ev.  َمْزِ

)ev(وليس باملوصوف  )güzel( متعلقة بالصفة )ııı( لكمة   
Belirteci belirten belirteçler-3:الظرف املتعلق  بآخر متعلق 

بفعل. 

وذلك بأن يأيت قبل الفعل ظرف متعلٌق به يسبقه ظرف متعلق بهذا 
الظرف وليس بالفعل، ويكون هذا عند ادلاللة ىلع املقدار مفردات 

.ııı. ııı. az :القلّة والكرثة، حنو

ا. -Çok iyi söyledi. قَاَل َكالًما َجيًِّدا ِجدًّ
.)söyledi( املتعلق بالفعل )iyi( متعلقة بالظرف )ııı( لكمة-

ثانيًا: حذف اعمل الظرف:

)1( Hepçilingirler, Feyza, Türkçe Dilbilgisi, sayfa: 115 – 119.
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-Sınav ne zaman olacak? – yarın. َمَى َسيَُكوُن االْخِتبَاُر؟ - َغًدا.
ُحِذَف اعمل الظرف )yarın( وهو )olacak( يف اجلواب دلاللة 

صيغةالسؤال عليه.

املبحث اثلالث: أوجه التشابه والختالف يف املفعول فيه بني العربية 
والركية:

املطلب األول: أوجه التشابه بني العربية والركية يف املفعول فيه:
اتّضح من خالل إجراء هذه ادلراسة اتلقابلية بني اللغتني أنّهما 

تتشابهان فيما ييل:

١-داللة الظرف ىلع الزمان أو املاكن.
٢-إماكن ورود الظرف يف اجلملة اإلسمية والفعلية، حنو:

اِولَِة. َت الطَّ
َ

ُة حت -Masanın altında kedi var. الِقطَّ
 . ىلْعَ

َ
 األ

َ
ُب إِىل

َّ
ال -Öğrenciler yukarıya çıktılar. َصَعَد الطُّ

٣-كون الظروف أسماء ومفردات مستقلة دالّة ىلع الزمان أو املاكن.
٤-تقسيم الظرف حسب حدود دالتله إىل مبهم وحمدود، حنو:

 .Müslümanlar Endülüsü Asırlarca hükmetti-
نَْدلَُس ُعُصوًرا. 

َ
ُمْسِلُموَن األ

ْ
 )مبهم(َحَكَم ال

ُت يِف احلَِديَقِة َساَعًة. 
ْ
ل َوَّ -Bir saat bahçede gezdim. )حمدود( جتَ

5-اعتبار أسماء األيام والفصول وشهور السنة من ظرف الزمان، حنو:
ائُِح يِف بَاِريَس َصيًفا.  -Türist yazın Paris’te kaldı.بيَِقَ السَّ

٦-اعتبار أدوات االستفهام – ادلالّة ىلع الزمان أو املاكن – ظروفًا، 
حنو:

َتيَْت؟ 
َ
يَن أ

َ
-Nereden geldin?ِمْن أ

٧-إماكن استعمال بعض حروف اجلر مقرتنة بظرف الزمان أو املاكن 
ىلع تفصيٍل، حنو:

بَاِح.  -Sabahta namaz kıldım.َصلَّيُْت يِف الصَّ
حرف اجلر )ta( اقرتن بالظرف )sabah(، كما اقرتن حرف اجلر )يف( 

بالظرف )الصباح(.
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٨-حالة تعلق الظرف بالفعل، إذ يكون الفعل اعماًل يف الظرف، 
حنو:

اَي َصبَاًحا.  بُْت الشَّ -Sabahta çay içtim.رَشِ
٩-حذف العامل يف الظرف إن دل عليه السياق، حنو:

َت 
َ

يَن اْسرَتَْحَت؟ - حت
َ
-Nerede dinlendin? – ağacın altında. أ

َجَرِة. الشَّ

فاألصل يف اجلملة )ağacın altında dinlendim(، ولكن حذف 
الفعل )dinlendim( العامل يف الظرف )altında( لوروده يف السؤال 

سابًقا.

املطلب اثلاين: أوجه الختالف بني العربية والركية يف املفعول فيه:
اتّضح من خالل إجراء هذه ادلراسة اتلقابلية وجود أوجه اختالٍف 

بني اللغتني، كما ييل:

١-مصطلح املفعول فيه يف العربية الوجود هل يف الرتكية.
٢-داللة الظرف يف الرتكية أوسع منها يف العربية، إذ يدل يف العربية 
ىلع زمان حصول الفعل أو ماكنه، بينما يف الرتكية يتجاوز الظرف 

هذا املدلول إىل: السبب واملقدار واحلال والرشط.
٣-الوجود نلظام اللواحق يف العربية.

٤-يف العربية يكون الظرف معرًبا أو مبنيًّا، والوجود نلظام اإلعراب 
يف الرتكية.

5-عند اقرتان حرف اجلر بالظرف يكون حرف اجلر متقدًما عن 
الظرف يف العربية خبالف الرتكية يكون حرف اجلر متأخًرا عن 

الظرف الحًقا به، حنو:
بَاِح.  -Sabahta namaz kıldım.َصلَّيُْت يِف الصَّ

يف العربية سبق حرف اجلر )يف( الظرف، خبالف الرتكية تأخر حرف 
اجلر )ta( عن الظرف.

٦-عند اقرتان حرف اجلر بالظرف يعترب الظرف اسًما جمروًرا يف 
العربية خبالف الرتكية يبى الظرف حمافًظا ىلع توصيفه يف اجلملة 
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دون تغري. حنو:
ٌب يِف اخلَلِف. 

ْ
-Arkada köpek var.ُهنَاَك لَك

يف العربية يكون توصيف الظرف اسًما جمروًرا حبرف اجلر )يف(، 
خبالف الرتكية حيافظ الظرف )arka( ىلع توصيفه األصيل يف اجلملة 

.)da( بعد األداة )zarf, tümleç(
٧-يقابل الظرَف يف الرتكية صيٌغ أخرى خمتلفة يف العربية يف بعض 

احلاالت، حنو:
-الظرف يف الرتكية يقابله نائب املفعول املطلق يف العربية، حنو:

َسِد َكِثرًيا. 
َ
-Aslandan çok korktum.ِخْفُت ِمَن األ

يف الرتكية )ııı( ظرف، خبالف العربية )كثرًيا( نائب مفعول مطلق.

-الظرف يف الرتكية يقابله اجلار واملجرور يف العربية، حنو:
َجَرِة.  -Ağacın gölgesinde uturdum.َجلَْسُت يِف ِظلِّ الشَّ

( جار  يف الرتكية )gölgesinde( ظرف، خبالف العربية )يف ِظلِّ
وجمرور.

٨-الحقة )Ana kadar – dığı kadar( ظرٌف يف الرتكية، حرُف جرٍّ 
النتهاء الغاية يف العربية.

ًما َحىَّ َمِيِء 
ْ
-Kardeşim gelene kadar film izledim.َشاَهْدُت ِفيل

ِخ. 
َ
أ

٩-يف الرتكية يكون موقع الظرف يف بداية اجلملة االسمية اغبًلا، 
خبالف العربية، حنو:

-Gece hava soğuk.اجلَوُّ بَارٌِد يِلاًل. 
١٠-يف العربية يكون موقع الظرف نهاية اجلملة الفعلية اغبًلا، 

خبالف الرتكية ىلع اتلفصيل:
ْمِس. 

َ
ْنَقَرَة أ

َ
 أ

َ
	Dün ankara’ya gittim.)بداية اجلملة( َذَهبُْت إِىل

َمِريُض ِعنَد 
ْ
-Hasta köşede düştü )قبل الفعل مبارشة( َسَقَط ال

اِوَيِة.  الزَّ
ُمِديُر ِجَهَة اليََساِر. 

ْ
َه ال -Müdür sola yönledi. )بعد الفاعل( توَجَّ
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١١-يف الرتكية يكون الظرف اعماًل يف ظرف آخر يسبقه، خبالف 
العربية ال يمكن ذلك.

-Çok iyi söyledi. قَاَل َكالًما َجيًِّدا ِجًدا.

الفعل )söyledi( اعمٌل يف الظرف )iyi(، والظرف )iyi( اعمٌل بدوره 
يف الظرف اثلاين )ııı(، بينما يف العربية الفعل )قال( اعمٌل يف لكٍّ من 

ا(. اللكمتني )َجيًِّدا( و )ِجدًّ

املبحث الرابع: املفعول فيه يف سلسلة اللسان:
املطلب األول: عرض القاعدة:

اعجلت السلسلة املفعول فيه يف أربع قواعد يف الكتاب اتلمهيدي 
األول، واملتوسط األول.

القاعدة األوىل:1 1
وردت القاعدة يف الكتاب اتلمهيدي األول، الوحدة الرابعة،  	

املواصالت )الصفحة ٣٨(.
اعجلت القاعدة موضوع ظرف املاكن فقط كرتكيب، من خالل  	

نشاط تطبييق سمي بري حتت عنوان: استمع وردد. يستمع فيه 
ادلارس إىل أربع عرشة مجلة مرتبطة بأربع عرشة صورة تُكتب 

اِولَِة. لك مجلة أسفل الصورة املناسبة هلا، حنو: الَقلَُم فَوَق الطَّ
درَجت القاعدُة مع ظرف املاكن أربَع حروف جر تتعلق باملاكن. 	

َ
أ
ُعرضت القاعدة يف إطار حتت عنوان الحظ: 	

ْت، يَِمني، 
َ

ق، َغْرب، فَْوق، حت َشَمال، َجنُوب، رَشْ
ف، َداِخل، َخاِرج، َزاِوَية.

ْ
َمام، َخل

َ
يََسار، أ

نستعمل هذه 
اللكمات تلحديد 

ماكن األشياء.

، يِف، ِمْن، إِىل. حروف جر.ىلَعَ
جدول ١
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اتلدريبات: 

وردت اتلدريبات يف كتاب اتلدريبات املرفق مع كتايَب املستوى 
اتلمهيدي.

-اتلدريب األول: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف ظرف املاكن بملء الفراغ يف مجلة مسبوقة بصورة 

تدل ىلع املاكن، يف ست مجل، حنو:

اِولَِة.  )فَوَق(. الِكتَاُب ............ الطَّ

-اتلدريب اثلاين: يقيس مهاريت الفهم واتلحليل عند ادلارس؛ إذ هو 
نشاط سمي بري يستمع فيه ادلارس إىل حوار بني ثالثة أشخاص 

يعرِّف لكٌّ منهم موقع مزهل باستعمال ظرف املاكن ادلاّل ىلع اجلهة يف 
خمطط مطبوع يف كتاب اتلدريبات يطابق احلوار حبيث يمأل ادلارس 

يف املاكن الفارغ موقَع مزِل لك متحدث يف احلوار.

القاعدة اثلانية:1 2
وردت القاعدة يف الكتاب املتوسط األول، الوحدة اثلامنة،  	

ذكريات )الصفحة ١١٠(.
اعجلت القاعدة املفعول فيه - ظرف الزمان - بالطريقة  	

االستقرائية من خالل:
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-عرض أربعة أمثلة عن ظرف الزمان.
-عرض القاعدة يف إطار ملون حتت عنوان الحظ:

»ظرف الزمان: اسم يدل ىلع الزمان اذلي حدث فيه الفعل.
يكون ظرف الزمان منصوًبا بالفتحة.«

-عرض نموذج إعرايب عن ظرف الزمان:
صيًفا: ظرف زمان  َهاَب إِىل ابَلْحِر َصيًْفا.   »حُيِبُّ انلَّاُس اذلَّ

منصوب بالفتحة.«

اتلدريبات:

-اتلدريب األول: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف ظرف الزمان يف اجلملة بملء الفراغ بظرف زمان 

مناسب من جمموعة ظروف للزمان معروضة جانبًا يف ثماين مجل، 
)ِشتَاًء(. يَْشتَدُّ الرَبُْد ..........  حنو:   

-اتلدريب اثلاين: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل قدرته 
ىلع توظيف ظرف الزمان املناسب يف حاتله اإلعرابية الصحيحة 

بملء الفراغ يف اجلملة بطريقة االختيار من متعدد يف ست مجل، حنو:
)َدِقيَقتَنِي(. )َدِقيَقتَنِي، فَْصاًل، َدِقيَقتَاِن(.   اْنتَِظْريِن ............. 
-اتلدريب اثلالث: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 

قدرته ىلع توظيف ظرف الزمان املناسب باإلجابة عن ستة أسئلة 
تستفهم عن الزمان أو املدة، حنو: 

ِقيُم ِفيَها َشْهًرا(.
ُ
)َسأ  ..................... َكْم َستُِقيُم يِف تِلَك الَقرَيِة؟ 

-اتلدريب الرابع: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف ظرف الزمان بإنتاج أربع مجل حتتوي ىلع ظرف 

زمان.
-اتلدريب اخلامس: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته تميزي ظرف الزمان باستخراجه من انلص السابق للقاعدة، 

وقد احتوى انلص ىلع ثمانية ظروف للزمان.
-اتلدريب السادس: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 

قدرته ىلع اتلعرف ىلع احلاالت اإلعرابية لللكمات بضبط أواخرها يف 
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عرش مجل أربٌع منها حتتوي ىلع ظرف زمان.
-اتلدريب السابع: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس؛ إذ هو تدريب 

إعرايب من ثالث مجل إحداها تتضمن ظرفًا للزمان.
القاعدة اثلاثلة:1 3
وردت القاعدة يف الكتاب املتوسط األول، الوحدة اتلاسعة،  	

األندلس )الصفحة ١٢٤(.
اعجلت القاعدة املفعول فيه – ظرف املاكن – بالطريقة  	

االستقرائية من خالل:
-عرض ستة أمثلة عن ظرف املاكن.

-عرض القاعدة يف إطار ملون حتت عنوان الحظ: 
»ظرف املاكن: اسم يدل ىلع املاكن اذلي حدث فيه الفعل.

يكون ظرف املاكن منصوًبا بالفتحة.«
-عرض نموذج إعرايب عن ظرف املاكن:

َمِدينَِة.َشَماَل: ظرف ماكن منصوب 
ْ
ُمتَْحُف الَوَطِيُّ َشَماَل ال

ْ
»ال

بالفتحة.«

اتلدريبات:

-اتلدريب األول: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف ظرف املاكن املناسب يف حاتله اإلعرابية 

الصحيحة بملء الفراغ يف اجلملة بطريقة االختيار من متعدد يف سبع 
مجل، حنو:

)َقبَْل(. )َقبِْل، َقبُْل، َقبَْل(.  ِة الَوقُوِد.  َفْت َسيَّاَرتُُه .......... حَمَطَّ تََوقَّ
-اتلدريب اثلاين: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل قدرته 

ىلع توظيف ظرف املاكن املناسب باإلجابة عن ستة أسئلة تستفهم 
عن املاكن، حنو: 

َماَم َمدَخِل 
َ
..................... )جَيتَِمُعوَن أ اُل؟  يَن جَيتَِمُع الُعمَّ

َ
أ

َمصنَِع(.
ْ
ال
القاعدة الرابعة:1 -
وردت القاعدة يف الكتاب املتوسط األول، الوحدة اتلاسعة،  	
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األندلس )الصفحة ١٢٤(.
اعجلت القاعدة موضوع اسم املاكن بالطريقة االستقرائية من  	

خالل:
-َعرِض مخسة أمثلة خمتلفة عن اسم املاكن يف مواقع متعددة من 

اجلملة.
-عرض القاعدة يف إطار ملون حتت عنوان الحظ:

»اسم املاكن: اسم يدل ىلع املاكن، ويكون ىلع وزن )َمْفَعل، َمْفِعل(. 
تكون حركة اسم املاكن حسب موقعه من اجلملة.«

-عرض نموذج إعرايب عن اسم املاكن:
َمْعرَِض: مفعول به منصوب بالفتحة.« »َزاَر ِزَياٌد َمْعرَِض الِكتَاِب. 

اتلدريبات:

-اتلدريب األول: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف اسم املاكن املناسب يف اجلملة بملء الفراغ بأحد 
أسماء املاكن املعروضة يف اتلدريب مع اتلعرف ىلع حاتلها اإلعرابية 

بضبط آخرها يف ست مجل، حنو:
)َموقٍِف(. يَّاَرُة يِف ........ َخاصٍّ بَِها.   تَِقُف السَّ

-اتلدريب اثلاين: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل قدرته 
ىلع توظيف اسم املاكن املناسب يف اجلملة بملء الفراغ بأحد أسماء 

املاكن بعد اشتقاقها من أفعاٍل معروضٍة يف اتلدريب يف ست مجل، 
)َهبََط، َوَقَع، َعَرَض ............( حنو:   

)َعَرَض، َمْعرَِض(. بُّوَن ِزَياَرَة ................ الِكتَاِب.   اُء حُيِ الُقرَّ
-اتلدريب اثلالث: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 

قدرته ىلع توظيف اسم املاكن املناسب يف اجلملة بملء الفراغ باسم 
َبَى  ماكن مناسب ينتجه ادلارس بنفسه يف ثماين مجل، حنو:  

ابَلتَّايِنُّ .............. فَلَِكيًّا لَِرْصِد َحَرَكِة انلُُّجوِم. )رََصَد، َمرَْصد(.
-اتلدريب الرابع: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل 
قدرته ىلع توظيف اسم املاكن املناسب يف مجلة باستخدام سبعة 

تراكيب موجودة يف اتلدريب، حنو:
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ُمَسافُِروَن يِف َموقِِف الِقَطاِر(.
ْ
)يَنْتَِظُر ال َمْوقُِف الِقَطاِر: .................. 

اتلدريبات العامة للكتاب املتوسط األول:

-اتلدريب األول: يقيس مهارة تذكر تعريف الظرف بذكر املصطلح 
املقابل للتعريف:

 -االسم املنصوب اذلي يدل ىلع الزمان اذلي حدث فيه الفعل يسى: 
 ..............

 -االسم اذلي يدل ىلع املاكن، ويكون ىلع وزن )َمْفِعل، َمْفَعل( 
يسى: ............. 

-اتلدريب اثلاين: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس من خالل قدرته 
ىلع ضبط احلالة اإلعرابية للظرف بضبط آخر اللكمات يف أربع مجل.

-اتلدريب اثلالث: يقيس مهارة اتلطبيق عند ادلارس؛ إذ هو تدريب 
إعرايب فيه َظرفَا زماٍن.

املطلب اثلاين: اإلجيابيات:
تبني من خالل حتليل السلسلة أنَّ هناك جمموعة من اإلجيابيات؛ 

ويه كما يأيت:

1-َعرُض القاعدة األوىل لظرف املاكن كركيب لغوي يتناسب مع 
مستوى ادلارسني.

٢-تمَّ توظيف أسلوب الستفهام باستخدام )َمَت( إلنتاج ظرف 
الزمان يف سياق حقيي، حنو:  

ْمَطاُر ِشَتاًء(.
َ
)تَْكُرُ األ ْمَطاُر؟ ..........................  

َ
َمَت تَْكُرُ األ

يَن( إلنتاج ظرف املاكن 
َ
3-تمَّ توظيف أسلوب الستفهام باستخدام )أ

يف سياق حقيي، حنو: 
َمائَِدةِ(.

ْ
وَق ال

َ
َعاَم ف )َوَضْعُت الطَّ   .................. َعاَم؟  ْيَن َوَضْعَت الطَّ

َ
أ

4-الفصل بني ظريف الزمان واملاكن مناسب تلدريب ادلارسني ىلع لكٍّ 
من الظرفني.
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املطلب اثلالث: السلبيات:
تبني من خالل حتليل السلسلة أنَّ هناك بعض السلبيات؛ ويه كما 

يأيت:

١-أهملت السلسلة مفرداٍت متعددة دالًة ىلع الزمان أو املاكن، حنو:

ِصيل، - 
َ
الظروف املتعلقة بايلوم والليلة: ُغْدَوة، َعِشيَّة، بُْكَرة، أ

َسَحر، ُضى.
ة.-  ، ُمدَّ

َ
قَْرن، َعْر، َدْهر، بُْرَهة، َحوايل

ام. -  للماكن: َشْطر، نَاِحيَة، َوَراء، قُدَّ
األسماء ادلالة ىلع املسافات: ِمرت، ِكيلُو ِمرت، ِميل.- 

٢-لم ترُِشْ قواعد الظرف إىل كون أدوات االستفهام والرشط ادلالة 
ىلع الزمان أو املاكن يه ظروف يف اللغة العربية، حنو:

َمَى: اسم استفهام مبي يف حمل  اَلِة؟   نُي َوقُت الصَّ -االستفهام: َمَى حَيِ
نصب ظرف زمان.

يَن: أداة رشط جازمة يف حمل 
َ
أ ْجِلْس جِبَانِِبَك.  

َ
ِْلْس أ

َ
يَن جت

َ
-الرشط: أ

نصب ظرف ماكن.

٣-لم ترُِشْ القاعدة إىل اعتبار أسماء اإلشارة ظرف ماكٍن، حنو:

ُهنا: اسم إشارة مبي يف حمل نصب ظرف  َمِريُض ُهنَا.  
ْ
َجلََس ال

ماكن.

ف أيام األسبوع أو أسماء الشهور لدلاللة ىلع ظرف الزمان  ٤-لم تَوظَّ
يف نماذج أو تدريبات، حنو: 

اخلَِميَس: ظرف زمان منصوب  َخَذ َراتِبَُه اخلَِميَس.  
َ
أ
بالفتحة.

5-اتلدريبات غري اكفية للتدرب ىلع استعمال ظرف الزمان واملاكن، 
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فالقاعدة األوىل هلا تدريبان، واثلانية هلا سبعة تدريبات، واثلاثلة هلا 
تدريبان.

٦-لم تتعرض القاعدة اثلانية إىل حاالت ظرف الزمان املثى واجلمع 
وكيفية إعرابها، حنو:

ْسبُوَعنِي يِف بَغَداَد.- 
ُ
ِعْشُت أ

ااَعِت قَبَل االمِتَحاِن.-  َدرَْسُت ِمئَاِت السَّ

٧-وردت بعض األمثلة يف اتلدريبات حتتوي ىلع ظرف مثى أو مجع 
دون معاجلتها يف القاعدة سابًقا أو وجود نماذج تدريبيَّة عليها، حنو:

)َدِقيَقتَنِي، فَْصاًل، َدِقيَقتاِن(.-  اْنتَِظْريِن .....................  

٨-لم تتعرض القاعدة اثلانية واثلاثلة إىل وجود بعض الظروف املبنية، 
حنو:

، اآلَن، َصباَح َصباَح.-  املبي ىلع الفتح: َثمَّ
ى.-  َ ا، ُهنا، دلَ املبي ىلع السكون: بَينَما، ِعنَدما، إِْذ، لَمَّ
املبي ىلع الضم: ُمنُذ، َحيُث.- 
مِس.- 

َ
املبي ىلع الكرس: أ

٩-لم ترُِشِ القاعدة إىل حالة اإلضافة إىل الظرف، وهذا كثري شائع يف 
االستعمال، حنو:

اَعُء ُمستَجاٌب ِعنَد الَسَحِر. ُزورَُك بَعَد الَعِر، ادلُّ
َ
َسأ -ظرف الزمان: 

ُ بنََي اجِلداَريِن.
َ

ايِلَُّة بَعَد َشارَِعنِي، الَودل ابَلقَّ -ظرف املاكن:  

١٠-لم ترِشِ القاعدة اثلانية إىل حالة إضافة العدد إىل ظرف الزمان، 
حنو:

ُمَحاَدثَُة ثاَلَث َسااَعٍت.- 
ْ
اْستََمرَّْت ال

د  ١١-يف القاعدة اثلاثلة لم ترِشِ القاعدة إىل لزوم إحلاق ما يقبل اتلعدُّ
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َمْكتَبَِة َواحلَِديَقِة.
ْ
بالظرف )بنََي( للزمان أو للماكن، حنو: اجلَاِمُع بنََي ال

١٢-لم يَرِْد أيُّ تدريب إلعراب ظرف املاكن رغم عرض القاعدة 
. نلموذٍج إعرايبٍّ

١٣-لم تذكر السلسلة يف قواعد الظرف وجوَد ظروف مشرتكة بني 
الزمان واملاكن، يتم اتلعرف عليها بما تضاف إيله، حنو:

ْستَيِقُظ قَبَل الَفْجِر.- 
َ
)قَبَل( للزمان: أ

 -. ئِيِيِّ اِرِع الرَّ )قَبَل( للماكن: انلَّاِدي قَبَل الشَّ

١٤-لم تتعرض السلسلة يف عرضها للظرف إىل إماكن ورود الظرف 
معرًبا حسب موقعه من اجلملة، حنو:

َسنٌَة: فاعل مرفوع.-    . َمرَّْت َسنٌَة ىلَعَ َذَهايِب إِىل احلَجِّ

املطلب الرابع: أخطاء ادلارسني يف املفعول فيه:

١-عند توظيف ظرف املاكن أو الزمان يقيسه ادلارس الرتيك ىلع 
لغته فيضيف قبله حرف اجلر )يف( قياًسا ىلع لغته األم، لوجود هذه 

اإلضافة يف الرتكية إذ يتبع الظرَف حرُف اجلّر )da – de(، حنو:

 - . َت الُكريِْسِّ
َ

. ينتجها ادلارس: الَقلَُم يِف حت َت الُكريِْسِّ
َ

الَقلََم حت

 )da( :بإضافة )kalem masanın altında( :قياًسا ىلع القاعدة يف لغته
.)altı( ىلع الظرف

٢-يلتبس ىلع ادلارس استخدام الظرف )بنََي( فينتجها ادلارس دون 
إدراك تلعلق هذا الظرف بمتعدٍد بعَده، حنو:

ْشَجاِر.
َ
ُح بنََي األ

َّ
-َجلََس الَفال

َجَرِة. ُح بنََي الشَّ
َّ

ينتجها ادلارس: َجلََس الَفال

٣-يلتبس ىلع ادلارس ضبط حركة الظرف عند اإلضافة، حنو:
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ْسبُوٍع.
ُ
 إَِجاَزيِت بَعَد أ

ْحُصُل ىلَعَ
َ
َسأ

سبُواًع.
ُ
 إَِجاَزيِت بَعَد أ

ْحُصُل ىلَعَ
َ
ينتجها ادلارس: َسأ

٤-يلتبس ىلع ادلارس إعراب الظرف يف حال وروده حسب موقعه يف 
اجلملة، حنو:

 -.  احلَجِّ
َ

َمرَّْت َسنٌَة ىلَعَ َذَهايِب إِىل
يعرب ادلارس: َسنٌَة: ظرف زمان مرفوع بالضمة.

املطلب اخلامس: املقرحات:
يرى ابلاحث للتغلب ىلع الصعوبات واألخطاء الي يتعرض هلا 

ادلارسون فائدة اتباع ما ييل:
١-ختصيص تدريبات تلوظيف أسماء اإلشارة ادلالة ىلع الظرف تبًعا 

نلماذج يضعها املدرس.
( يف مجلة، كما يف انلموذج: استعمل ظرف املاكن )ُهنا، ُهناَك، َذلَِك، َثمَّ

َضِع الُكتَُب هنا ............................................
٢-ختصيص تدريبات تلوظيف الظروف املبنية وفق نماذج يضعها 

املدرس.
أجب عن األسئلة مستعماًل الظروف اآلتية: َحيُث، ُمنُْذ، - 

ى. َ دلَ
.............................................. ْجِلُس؟  

َ
يَن أ

َ
أ

.............................................. ِجُد ِكتَاَب الِفْقِه؟ 
َ
يَن أ

َ
أ

............................................. َمَى َتَعلَّْمَت اإِلجِنِلزِييََّة؟ 
٣-ختصيُص تدريٍب للظرف: بني. استعمل الظرف )بنََي( يف مجل 

مفيدة كما يف انلموذج:
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ظرف املاكن: َضِع الُكريِْسَّ بنََي ابَلاِب َواخِلَزانَِة.   - 
.........................

ابَِعِة. -  اِدَسِة َوالسَّ َعاَم بنََي السَّ ُت الطَّ
ْ
ظرف الزمان: َتنَاَول

.........................
٤-ختصيُص تدريباٍت تلوظيف الظرف يف حالي املثى واجلمع. 

ُة َساَعًة.  -  ُمَحارَضَ
ْ
ثنِّ ماحتته خّط: استَْغَرقَِت ال

..............................
امجع ماحتته خّط: انتََظْرُت بَِضاَعِي يَوًما.  - 

..............................
5-ختصيُص تدريباٍت إعرابية للظرف يف حاالته املختلفة.

٦-ختصيص تدريبات ُتَعرُِّف ادلارس بمعاين بعض الظروف املستعملة 
عند العرب أو املوجودة يف الرتاث اإلساليم، حنو:

-بعض ظروف الزمان:
ُح بُْكَرًة.- 

َّ
مثال: يَْذَهُب الَفال بُْكَرًة: أول انلهار.  

مثال: َيُعوُد الَعاِمُل َعِشيًَّة ُمتَعبًا.-  َعِشيًَّة: آخر انلهار.  
ُضًى: بني رشوق الشمس والظهر. مثال: الَقْهَوُة ُمنِْعشٌة - 

ُضًى.
اَعُء ُمْستََجاٌب َسَحًرا.-  َسَحًرا: آخر الليل.  مثال: ادلُّ

-بعض ظروف املاكن:
يَّاَرِة.-  مثال: الُكَرُة َوَراَء السَّ َوَراَء: مرادف خلَف.  

- استخدم ظروف الزمان واملاكن السابقة يف مجل مفيدة:
-امأل الفراغ بالظرف املناسب:

وِق.    )َقبَْل، نَاِحيََة،   َصبَاًحا(.-  َذَهَب اتَلاِجُر ............... السُّ
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حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد، الطبعة العرشون، مر القاهرة، 
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بلنان بريوت، دار ابن كثري، ٢٠١٤.
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444

أبحاث المؤتمر الدولي الثاني

فعالية أسلوب األسئلة الصفية ومعايري صياغتها
وفق املستويات اللغوية يف تعليم العربي�ة للناطقني بغريها

الرباء إبراهيم املقداد
مالزييا

baaraae@gmail.com

اإلحساس باملشلكة: 
بســبب تواتــر املعلمــني ىلع اســتخدام طريقــة اتللقــني 
خــالل تاريــخ تعليــم الطلبــة، ومــا ذللــك مــن أثــر ســليب ومجــود 
ــن  ــني ع ــل الرتبوي ــن قب ــث م ــدأ ابلح ــد ب ــيف؛ فق ــف الص يف املوق
أســايلب إبداعيــة يف اتلعليــم تكــون أكــرث حيويــة وأفضــل 
فاعليــة بــني املــدرس والطــالب ومــن هــذه األســايلب الــي تضمن 
إرشاك الطلبــة يف لك مناســبة صفيــة وتزيــد مــن تفاعلهــم )عبــد 
احلميــد، ١٩٨٩(؛ جــاء أســلوب طــرح األســئلة كأســلوب مــن تلــك 

ــة. ــايلب الفاعل األس
إن عمــاد أســلوب األســئلة الصفيــة هــو املــدرّس، وكمــا قيــل: 
ــار،  ــس( )احلب ــن اتلدري ــؤال ال حُيس ــن الس ــدرس اذلي ال حُيس )امل
ــا  ــال مهم ــد اعم ــئلة تُع ــلوب األس ــة أس ــإن طريق ــك ف ٢٠١٠(، ذلل
مــن عوامــل جنــاح املعلــم يف إعطــاء املــادة لطالبــه ويف توجيههــم 
ــم مــا يريــد أن يتعلمــوه، ولكمــا  وإثــارة تفكريهــم ومحلهــم ىلع تعلّ
ــة؛  ــري معين ــة وبمعاي ــت هــذه األســئلة ُمصاغــة بطريقــة علمي اكن
ــك  ــالب، وال ش ــود للط ــم املنش ــق اتلعل ــن حتقي ــا م ــا اقرتبن لكم
ــق واكتســاب  أن األســئلة مــن أهــم وســائل الكشــف عــن احلقائ
املهــارات واملعلومــات وتوضيــح الغامــض، هلــذا تعــد عنــراً مهمــا 
يف لك ادلروس الــي يلجـــأ إيلهـــا املعلمــون والطــالب. وهكــذا فإن 
ــئلة  ــن أس ــه م ــا في ــدار م ــد ىلع مق ــه تعتم ــاح ادلرس وحيويت جن
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ــراكت، ٢٠٠٨( ــتخدامها )ب ــة اس ــق يف كيفي ــة، وىلع اتلوفي وأجوب
لقــد ملــس ابلاحــث جــدوى اســتخدام أســلوب األســئلة مــن 
ــم  ــه يف تعلي ــه وخربت ــواري يف تدريس ــل احل ــق املدخ ــالل تطبي خ
ــة  ــاب )العربي ــلة كت ــا سلس ــا وخصوص ــني بغريه ــة للناطق العربي
بــني يديــك( الــي تعتمــد املدخــل احلــواري، ممــا حــدا بــه للبحــث 
املعّمــق عــن أســلوب األســئلة وتنــاوهل بادلراســة تلوجيه اســتخدامه 

اتلوجيــه الصحيــح وفــق املعايــري واألســس احلديثــة.
ــة  ــا ىلع اكف ــج تُعّرفن ــل إىل نتائ ــث للتوص ــذا ابلح ــى ه يس
ــة  ــارصه املتعلق ــة، وعن ــئلة الصفي ــلوب األس ــوع أس ــب موض جوان
اللغويــة  للمســتويات  املخصصــة  العامليــة  اللغويــة  باملعايــري 
املختلفــة، وتــربز هــذه املشــلكة مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤال 
املهــم اتلــايل: مــا مــدى فعايلــة أســلوب األســـئلة الـــصفية ومــايه 

ــة؟  ــتويات اللغوي ــق املس ــا وف ــري صياغته معاي
أهداف ابلحث:

اهلــدف الرئيــس للبحــث هــو: وضــع جمموعــة مــن األســس 
الرتبويــة والفنيــة الــي يمكــن االسرتشــاد بهــا يف صياغــة األســئلة 
ــلّم  ــا ىلع س ــة توظيفه ــا، وكيفي ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي تلعلي
املســتويات اللغويــة، كمــا يســى إىل توفــري جمموعــة أســس ومعايري 
لكيفيــة صياغــة األســئلة جبــودة اعيلــة تتســم باملوضوعيــة، ويؤمــل 
أن يتمكــن املعلمــون مــن معرفــة أنــواع األســئلة الصفيــة 
ــق  ــة وتطبي ــتويات اللغوي ــلم املس ــا ىلع س ــا، وتدرجه وخصائصه
خطــوات إعــداد الســؤال الصــيف، وتطويــر اجتاهــات إجيابيــة حنــو 

ــة. ــات الصفي ــؤال يف املناقش ــتخدام الس اس
أهمية ابلحث:

ــا  ــب متلقي ــل الطال ــم جع ــدي يف اتلعلي ــلوب اتلقلي إن األس
ــاكن  ــي، ف ــر وانل ــارضة واألم ــاء واملح ــاده ىلع اإللق ــلبيا العتم س
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مــن الــروري للرتبيــة احلديثــة إجيــاد ابلدائــل، الــي تراهــا أكــرث 
فاعليــة، تلحقيــق انلجــاح يف اتلعليــم واتلعلــم، وبلنــاء الشــخصية 
العلميــة الســوية، واكن مــن أهــم ابلدائــل أســلوب األســئلة الصفيــة 
ــتخدام  ــح اس ــايب، وأصب ــل إجي ــاد تفاع ــة إلجي ــوار واملناقش واحل
ــئلة  ــدت األس ــة، وغ ــة اتلعليمي ــيا يف العملي ــزًءا أساس ــئلة ج األس
ــا هلــا قيمتهــا يف يــد املعلــم املبــدع، إذ إن األســئلة اجليــدة  أداًة وفنً
تشــحذ العقــل، وتشــجع الطالــب ىلع أن يســأل ويســتفرس، ويســأل 
ــئلة  ــت األس ــدرس، وأصبح ــألوا امل ــا، ويس ــم بعض ــالب بعضه الط
مقياســا الختبــار صحــة األفــاكر وقبوهلــا، وأخــريا تلحقيــق أهداف 
ــفة  ــث ىلع فلس ــذا ابلح ــز ه ــرة، ويرتك ــة خمت ــم بطريق املعل
ــز  ــواري يف تعزي ــل احل ــاده ىلع املدخ ــة، واعتم ــتويات اللغوي املس

هــذا األســلوب.
لقــد ظهــرت يف عرنــا احلــارض بعــض االجتاهــات يف جمــال 
ــع  ــة، وتتاب ــة والرتبوي ــورات العلمي ــاري اتلط

ُ
ــم جت ــداد املعل إع

ــل  ــم، مث ــداد املعل ــات إع ــب ملتطلب ــع نس ــج، وتض ــر املناه تطوي
ــاء  ــب أثن ــة واتلدري ــة العملي ــام والرتبي ــي والع ــداد اتلخص اإلع

ــة، ٢٠١5( ــو عمش ــة )أب اخلدم
ــن  ــة م ــم جمموع ــايل يف: تقدي ــث احل ــة ابلح ــص أهمي وتتلخ
ــة  ــتويات اللغوي ــق املس ــة وف ــة والفني ــري الرتبوي ــس واملعاي األس
املتعــارف عليهــا اعمليــا، الــي تســهم يف رفــع كفــاءة املعلمــني، كمــا 
ــة  ــادة العلمي ــرض امل ــل لع ــلوب أفض ــم أس ــو تقدي ــة حن ــه حماول إن
ــالب  ــل الط ــادة تفاع ــاعد ىلع زي ــة تس ــوى ادلرايس، بطريق واملحت
مــع هــذا املحتــوى، وهــو إبــرازا ألهميــة األســئلة بكونهــا فاعلــة 
يف حتقيــق أهــداف مناهــج اتلعليــم، ومســاعدة القائمــني ىلع 
ــا  ــج بم ــوى املناه ــة حمت ــة يف صياغ ــج الرتبي ــر مناه ــف وتطوي تأيل

ــئلة. ــة األس ــرتاتيجيات صياغ ــع اس ــالءم م يت
حدود ابلحث: 
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ــز  ــدئ( يرتك ــتوى مبت ــارف )مس ــوذج للتع ــق نم ــم تطبي ت
ىلع أســلوب األســئلة ىلع جمموعــة مــن طــالب مدرســة ســبكرتوم 
ادلويلــة يف شــهري أبريــل ومايــو مــن اعم ٢٠١٨، ىلع جمموعــة طالب 
مســتوى مبتــدئ يف تعلّــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة بلــغ عددهــم 

)١٠( طــالب.
منهج ابلحث:

ــيل،  ــتقرايئ اتلحلي ــيف االس ــج الوص ــث ىلع املنه ــد ابلح يعتم
وذلــك مــن خــالل الرجــوع لعدد مــن املصــادر واملراجع وادلارســات 
العربيــة واألجنبيــة بهــدف اتلعــرف ىلع املبــادرات واملعايــري العاملية 
يف جمــال األســئلة اتلعليميــة وكيفيــة تقديمهــا وتطبيقهــا تلحقيــق 
ــة  ــة -الطالق ــاءة اللغوي ــن الكف ــدر م ــرب ق ــق أك ــودة، وتلحقي اجل
وادلقــة -يف برامــج تعلــم اللغــة وتلوحيــد اجلهــود، وحتقيــق أفضــل 
انلتائــج الــي يرغــب فيهــا القائمــون ىلع الربامــج أو ادلارســون ىلع 

حــد ســواء.
ــالل  ــر مــن خ اتبــع ابلاحــث هــذا املنهــج اآلنــف اذلك
ــلوب  ــة أس ــدى فعايل ــرف ىلع م ــدف اتلع ــارشة؛ به ــة املب املالحظ
األســئلة الصفيــة، ومــدى فعايلــة هــذا األســلوب وفقــا ملســتويات 
الطلبــة، وعالقـــة ذلـــك بـــبعض املعايــري العامليــة تلعليــم اللغــات 

ــري.  ــذه املعاي ــن ه ــتفادة م ــة االس وكيفي
تصميم ابلحث:

صمــم ابلاحــث نمــوذج مقــرتح تطبيــيق مــن األســئلة الــي 
ــلوب  ــتخدام أس ــة يف اس ــتويات اللغوي ــرب املس ــا ع ــن طرحه يمك
ــدئ(،  ــتوى مبت ــارف )مس ــوذج للتع ــق نم ــام بتطبي ــئلة، وق األس
ضمــن جــو درايس حقيــيق أي يف فصــل درايس اعدي مــن الفصــول 
املوجــودة يف املدرســة الكتســاب الصــدق الظاهــري نتيجــة حــدوث 
املتغــريات بطريقــة طبيعيــة. قّســم ابلاحــث الفصــل إىل جممــواعت 

ثنائيــة، وفــق اســرتاتيجية تمثيــل األدوار.
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أدوات ابلحث:
»نمــوذج تطبيــيق للتعــارف بــني متعلــيم اللغــة العربيــة لكغة 

ــتوى املبتدئ« ثانية/املس
وصف األداة »انلموذج«: . 1

عمــد ابلاحــث إىل اختيــار درس اتلعــارف وصاغــه 
بطريقــة حواريــة حــى يســهل تطبيقــه وفقــا ألســلوب األســئلة 
أســلوب  تعتمــد  اتلدريــس  الطريقــة يف  الصفيــة، واكنــت 
األســئلة، وقــد أجــرى ابلاحــث ادلروس يف مدرســة ســبكرتوم 
يف كواالملبــور مالزييــا، وقــام هــذا األســلوب ىلع اختيــار طابلــني 
يؤديــان ادلرس بطريقــة حواريــة عــن طريــق الســؤال واجلــواب، 
واكنــت اخلطــوة األوىل بانلظــر إىل اعرض ابلوربوينــت مــن 
خــالل مشــاهدة الرشائــح رشحيــة فرشحيــة مرتافقــة مــع صــوت 
مطابــق للصــور الــي يف الرشائــح حتتــوي نمــوذج للتعــارف بــني 

ــرض.  ــذا الغ ــداده هل ــم إع ــخصني، اذلي ت ش
أولً: اإلطار انلظري:- 

األسئلة، أنواعها، خصائصها، رشوطها.( ١
ــاء  ــئلة يف أثن ــلوب األس ــة أس ــوي إىل أهمي ــري األدب الرتب يش
ــة؛ ملــا يؤديــه مــن دور فعــال يف تطويــر  ــة اتلعلّمّي ــة اتلعليمّي العملّي
ــاد  ــدرس لالبتع ــا امل ــوة خيطوه ــئلة أول خط ــّد األس ــم. وتع اتلعل
عــن مركزيــة املــدرس، واالقــرتاب مــن مركزيــة ادلارس، ممــا 
يقــوي اتلفاعــل اللفظــي بــني املــدرس مــن جهــة والطــالب مــن 
جهــة أخــرى، فضــال عــن تفاعــل الطــالب بعضهــم مــع بعــض، 
ــئلة  ــلوب األس ــاطاً، فأس ــة ونش ــل حيوي ــو الفص ــيف ىلع ج ــا يض مم
يتيــح للطــالب الفرصــة للســؤال، واتلطلــع ملزيــد مــن املعلومــات 
ــة  ــة راجع ــدرس ىلع تغذي ــل امل ــا حيص ــن خالهل ــارف، وم واملع

ــاري،٢٠١٦(. ــي )اتلنق ــه اتلدري ــني أدائ ــاعده يف حتس تس
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ــة  ــتلزمات الروري ــن املس ــئلة م ــرح األس ــون ط ــد فن وتُّع
تلنميــة عمليــة اتلفكــري، وهــذا يتطلــب طرحهــا بصــورة تدرجييــة 
ــري  ــث تش ــردة، حي ــالت املج ــة إىل اتلأم ــات املحسوس ــن ابليان م
انلظريــة املعرفيــة إىل أن اتلعلــم هــو تهيئــة مواقــف يتفاعــل فيهــا 
ــاء  ــر وإاعدة بن ــهم يف تطوي ــربات تس ــر خ ــدف تطوي ــب به الطال
ابلــى املعرفيــة عنــده، يقــول بياجيــه إن اإلنســان يلجــأ للتنظيــم 
اذلايت ولعمليــة املوازنــة أو عنــد اتلفاعــل مــع بيئتــه، فقــد يصــادف 
مثــريا غريبا عليــه، أو مشــلكة تتحدى فكــره، فيحاول أن يســتخدم 
ــم هــذا  ــيك يفــرس أو يفه ــه ل ــة املوجــودة يف عقل ــب املعرفي الرتاكي
املثــري، فــإذا لــم تتوافــر الرتاكيــب املعرفيــة املناســبة للموقــف فإنــه 
يكــون يف حالــة عــدم اتــزان قــد تــؤدي بــه إىل االنســحاب بعيــدا 
ــب  ــطة إىل تراكي ــذه األنش ــؤدي ه ــلكة وت ــل املش ــري أو ح ــن املث ع

ــويس، ٢٠١٠( ــدة )املق ــة جدي معرفي
ــة  ــد الطريق ــي تعتم ــابرة ال ــئلة الس ــه باألس ــم بياجي اهت
العياديــة – التشــخيصية -يف توظيــف هــذه األســئلة؛ كونهــا تتماىش 
ــالت  ــب واتلمثي ــد ىلع الطال ــي تعتم ــة ال ــة املعرفي ــع انلظري م
املعرفيــة، فرتكــزت اهتماماتــه ىلع تدفــق إجابــات الطالب لألســئلة 
الــي تطــرح عليــه، ثــم يطــرح أســئلة أخــرى أكــرث عمقــا تتقــى 
ــدى  ــه، وم ــدث عن ــا يتح ــتيعابه مل ــه واس ــوح إجابت ــدى وض م
ــذه  ــميت ه ــد س ــا ســابقا، وق ــي طرحه ــات ال ــع اإلجاب اتســاقها م
الطريقــة باملقابلــة الســابرة؛ ألنهــا تهــدف لســرب إجابــات الطالــب 

ــة. ــة متعمق ــول إىل إجاب والوص
وتكمــن أهميــة األســئلة بإحداثهــا اتلفاعــل الصــيف؛ فــي 
تســاعد ىلع حتفــزي تفكــري الطالــب، وىلع كشــف اثلغــرات يف 

ــة. ــم وتنمي ــاج إىل تعلي ــي حتت ــة ال ــا اللغوي ــه وخصوص معارف
إن عمليــة صياغــة الســؤال وأســلوب طرحه؛ تشــري للمســتوى 
ــة  ــتويات اللغوي ــه للمس ــدى فهم ــدرس، ومل ــي للم ــريف وامله املع
ــئلة  ــة األس ــم ىلع صياغ ــدرة املعل ــا لق ــري أيض ــني، وتش للمتعلم
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ــوب وال  ــتوى املطل ــوق املس ــون ف ــال يك ــة ف ــتويات املطلوب للمس
ــل  ــالب باملل ــب الط ــم ويصي ــوب فيحطمه ــتوى املطل ــت املس حت

ــة،٢٠١٧(. ــو عمش ــة )أب والكآب
ــة  ــفة ورؤي ــد ىلع فلس ــئلة أن تعتم ــرتض لألس ــن املف إذن م
ــووم أو  ــتويات بل ــال ىلع مس ــد مث ــا؛ فتعتم ــل صياغته ــة قب معين
ــة  ــتويات اللغوي ــا باملس ــي وارتباطه ــس األمريك ــري املجل معاي
ووظائفهــا أو تعتمــد ىلع اإلطــار املرجــي األورويب املشــرتك يف 

ــات. ــتويات واتلوصيف ــة وللمس ــه للغ نظرت
ــرتاح  ــم باق ــي تهت ــة ال ــذه ادلراس ــن ه ــد م ــك اكن الب ذلل
توصيــف يرجــع إيلــه املدرســون وواضعــوا املناهــج يف جمــال تعليــم 
العربيــة انلاطقــني بغريهــا، خصوصــاً أن مهــارات صياغــة األســئلة 
يف تدريــس العربيــة ألهلهــا، ختتلــف اختالفــاً جوهريــاً عــن تعليــم 

اللغــة العربيــة لغــري انلاطقــني بهــا. 
أنواع األسئلة:. 1

ــال  ــب املج ــة حبس ــئلة الصفي ــات لألس ــدة تصنيف ــاك ع هن
ــئلة: ــك األس ــالهل إىل تل ــن خ ــر م اذلي ننظ

حسب تصنيف بلووم لألهداف، ويه مخسة:- ١
ــئلة  ــق، أس ــئلة اتلطبي ــم، أس ــئلة الفه ــر، أس ــئلة اتلذك » أس

ــم«. ــئلة اتلقوي ــب، أس ــئلة الرتكي ــل، أس اتلحلي
اإلجابة - ٢ إىل  للتوصل  املتطلب  اتلفكري  ومستوى  اجتاه  حبسب 

يه ثالثة:  »األسئلة اتلقاربية، واألسئلة اتلباعدية، وأسئلة العمليات 
العقلية«.

ــئلة؛ ويه - ٣ ــه األس ــدف إيل ــرب اذلي ته ــة الس ــب نوعي حس
ــة: مخس

» الســابرة التشــجيعية، األســئلة الســابرة الرتكزييــة، األســئلة 
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الســابرة اتلوضيحيــة، األســئلة الســابرة اتلربيريــة، األســئلة الســابرة 
املحولــة«.

إاعدة الصياغة:. ٢
ــن  ــد م ــؤاال، وال جي ــدرس س ــرح امل ــريا أن يط ــدث كث حي
ــد  ــدرس أن يعي ــى امل ــة فع ــادر ىلع اإلجاب ــو ق ــن ه ــالب م الط
ــتقيماً،  ــاً مس ــري هل تركيب ــهلة، وأن يتخ ــاظ س ــؤاهل بألف ــة س صياغ

	قطــايم والشــديفات،٢٠٠٩(
طريقة توزيع األسئلة داخل الفصل:. 3
4 .:Wait Time )وقت النتظار بني األسئلة )الوقفة

ج-خصائص األسئلة اجليدة:
قبــل أن نســتخدم أســلوب األســئلة هنــاك عــدد مــن الصفات 
ــا  ــا. ولعــل أبرزهــا م ــد وجيــب مرااعته ــا الســؤال اجلي يتصــف به
يــأيت: الوضــوح وادلقــة واملالئمــة ملســتوى الطلبــة واالبتعــاد عــن 

أســئلة اتلخمــني واحلــدس واالمتــداد وتويلــد أســئلة متنوعــة.

شل )١( خصائص األسئلة اجليدة

صياغة األسئلة يف ضوء معايري تعليم اللغات األجنبية:( ٢
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األجنبيــة  اللغــات  تعليــم  يف  احلديثــة  اتلوجهــات  إن 
تتطلــب معايــري واضحــة، ومــؤرشات يمكــن االســتدالل عليهــا 
ــا. ونظــراً  ــا وقياســها، وتعــرف املخرجــات املرجــوة منه ومالحظته
ألهميــة ذلــك فقــد ظهــرت عــدة حمــاوالت لوضــع معايــري تلعليــم 
اللغــات األجنبيــة واكن منهــا: حماولــة املركــز األمريكــي تلعليــم 
اللغــة األجنبيــة Cs-1 اذلي قــّدم معايــري تلعليــم اللغــة اإلجنلزييــة 
بوصفهــا لغــة أجنبيــة. وحماولــة فريجينيــا )تلحديــد معايــري تلعليــم 
اللغــات األجنبيــة(. ثــم تتابعــت املحــاوالت لوضــع معايــري تلعليــم 
ــم  ــري تلعلي ــذه املعاي ــل ه ــة مث ــادا بأهمي ــة اعتق ــات األجنبي اللغ

ــم، ــة اتلعلي ــودة عملي ــا يف ج ــة، وأثره اللغ
تقــوم هــذه املحــاوالت ىلع منظومــة متاكملــة، وتعتمــد 
ــاًل اإلطــار األوريب  ــع، فمث كثــريا يف تقســيماتها ىلع املهــارات األرب
CEFR  وُضــع لــيك يكــون مرجعــا لســياقات خمتلفــة ومــن تلكــم 
الســياقات اتلقييــم واالختبــارات واألســئلة، ول يوفــر اإلطــار 
ــا باقراحــات وتوصيفــات ينبــي  تعليمــات حمــددة بقــدر مــا يمّدن
اتلعامــل معهــا بــذاكء وحكمــة؛ ألنــه هنــاك ســياقات كثــرية 
ومتعــددة منهــا يناســب األفــراد أو اجلمــااعت أو الصغــار أو الكبار، 
ــياق  ــئلة يف الس ــة األس ــدد طبيع ــي حت ــياقات ال ــم الس ــن تلك وم
ــة  ــم أراكن أي عملي ــن أه ــدف م ــياق واهل ــد الس ــيم، إذ يع اتلعلي

ــة،٢٠١5(. ــئلة )أبوعمش ــان واألس ــع االمتح ــم أو وض تقيي

ــة . ١ ــات األجنبي ــم اللغ ــي تلعلي ــس األمريك ــري املجل معاي
ACTFL

تعتمــد معايــري املجلــس األمريكي، ىلع املســتويات اخلمســة 
.ILR ــة بمعايري املعروف

ــف  ــق لوظائ ــف ادلقي ــا الوص ــري ACTFL بتوفريه ــاز معاي وتمت
ــان  ــة واإلتق ــة املرون ــة، ودرج ــردات املطلوب ــدد املف ــل، وع اتلواص
الــي تمّكــن متعلــم اللغــة مــن الســيطرة عليهــا يف لك املســتويات 
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ــع. ــة األرب ــارات اللغوي ــة ويف امله ــة املختلف اللغوي
يتضمــن ســلّم آكتفــل ACTFL مخســة مســتويات يه: املبتــدئ 

واملتوســط واملتقــدم واملتمــزي، املتفــوق 
وىلع ســبيل املثــال يف مهــارة املحادثــة فــإن آكتفــل قــد وضــع 
توصيفــات املســتويات اكآليت: املبتــدئ: وفيــه أدىن حــدود اتلواصــل 

وبعبــارات حمفوظــة وقوائــم جاهــزة، 
ــارات  ــة العب ــي: تأدي ــتوى ف ــذا املس ــف يف ه ــا الوظائ أّم
املحفوظــة وتذكــر املــواد، وذكــر بعــض قوائــم املفــردات يف جمــاالت 
ــة  ــف العادي ــل، يف املواق ــل اتلواص ــددة، يف أدىن مراح ــة حم داليل
واحليــاة ايلوميــة، اكتلعبــري عــن الشــكر والرفــض والقبــول، 
واالعتــذار، والّطلــب، واتلعــارف وتقديــم انلفــس لآلخريــن، ومــن 
هنــا تــم اعتمــاد أنمــوذج اتلعــارف تيمنــا بهــذا املســتوى املذكــور 

ــي  ــار األمريك ــذا املعي يف ه

اللغــات . ٢ تعليــم  املشــرتك يف  األورويب  املرجــي  اإلطــار 
:((CEFR األجنبيــة 

يوضــح هــذا اتلصنيــف: شــل )٢(: اإلطــار األوريب املرجــي 
املشــرتك

ــا  ــة وهلم ــتويات اللغوي ــيم املس ــني يف تقس ــم مرجعيت إن أه
ــا: ــة، هم ــا املنهجي رؤيتهم

ــم  ــرتك CEFR، اذلي يقس ــي املش ــار األورويب املرج أواًل: اإلط
ــدم ىلع  ــط ومتق ــدئ ومتوس ــية: مبت ــة رئيس ــتويات إىل ثالث املس

.(A2,A1) (B2,B1) (C2 ,C1) :انلحــو اآليت
ثانيــاً أّمــا معايــري املجلــس األمريكــى ACTF فيقســم 
املســتويات إىل مخســة، ويه: )مبتــدئ، متوســط، متقــدم، متفــوق، 
ــط،  ــتويات: )أدىن، أوس ــة مس ــتوى ثالث ــن لك مس ــزي(، وضم متم
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أىلع(.

مستويات اللغة العربّية املقرحة لإلطار املرجيع العريب. 3
ــات  ــدة مقرتح ــود ع ــظ وج ــايل يالح ــا احل ــر يف واقعن انلاظ
ــا، فمنهــم مــن خيتــر  إلطــار عــريب؛ ختتلــف مســتوياتها ورؤيته
ــرش  ــي ع ــه إىل اث ــن يوصل ــم م ــط ومنه ــة فق ــتويات إىل ثالث املس
ــة  ــية معين ــااعت تدريس ــدد س ــاق ىلع ع ــد اتف ــتوى، وال يوج مس

ــتويات. ــابهت املس ــى وإن تش ح
أحــد أهــم الــرؤى املتمــزية والــي تناســب فكــرة املســتويات 
اللغويــة، وتتمــاىش وتســتفيد مــن الــرؤى العامليــة يف هــذا املجــال؛ 
يه رؤيــة ادلكتــور خــادل أبــو عمشــة حيــث اقــرتح إطــار عــريب من 
ــة العمليــة.  منظــور تربــوي لســاين مســتفيدا مــن اخلــربة واتلجرب
تقــوم رؤيتــه ىلع دمــج معايــري اإلطــار األورويب مــع معايــري املجلس 
األمريكــي، حيــث أخــذ بفكــرة الســتة مســتويات مــن اإلطــار 
األورويب؛ ألنهــا تتناســب مــع العربيــة وأخــذ بفكــرة اتلقســيمات 
ادلاخليــة الفرعيــة يف لك مســتوى مــن املعيــار األمريكــي وذلــك 
ــم  ــة، وتلك ــاءة اللغوي ــارات الكف ــس واختب ــا يف اتلدري ألهميته

الرؤيــة حبســب اجلــدول اآليت:

املجلس   مستويات 
األمريكي

ت  يا مستو
اإلطار األوريب

مستويات اإلطار العريب 

 

املبتدئ

األدىن  

A1

 

A1 اتلأسيس

األدىن
األوسط األوسط
األوسط األوسط
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املتوسط األدىن  

A2

 

A2 املبتدئ

األدىن

األوسط األوسط
األوسط األوسط

 

املتقدم

 

األدىن  

B1

 

B1 املتوسط

األدىن
األوسط األوسط
األوسط األوسط

 

 

 

املتفوق

  

B2

 

B2 املتقدم

األدىن
األوسط
األوسط

 

C1

 

C1 املتفوق

األدىن
األوسط
األوسط

املتمزي C2 Cاملتمزي ٢
جدول رقم )١(: يوضح مستويات اإلطار العريب املقرتح

: ادلراسات السابقة:- 
ً
ثانيا

ــة  ــة اخلاص ــئلة اللغوي ــت باألس ــي اهتم ــات ال أواًل: ادلراس
ــا. ــني بغريه ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ بتعلي

ــوان  ــد )٢٠١٦( بعن ــوب حمم ــح حمج ــاري، صال ــة اتلنق دراس
ــني  ــة للناطق ــم العربي ــل يف تعلي ــل الفص ــا داخ ــئلة وفعايلته »األس
بغريهــا«. ســى ابلاحــث مــن إىل الوقــوف ىلع مــدى فاعلية األســئلة 
ــا،  ــث نوعيته ــن حي ــل م ــل الفص ــون داخ ــا املدرس ــي يطرحه ال
وأهدافهــا، واســرتاتيجياتها، وجــاء ابلحــث ىلع قســمني قســم نظري 
تنــاول أدبيــات ابلحــث وقســم تطبيــيق ركــز ىلع حتليــل االســتبانة 
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الــي وزعــت ىلع أفــراد العينــة املكونــة مــن ٦١ مفحوصــا، وأوىص 
ــاول  ــة تتن ــد دورات مكثف ــؤولة ىلع عق ــات املس ــل اجله ــأن تعم ب
اســرتاتيجيات اتلعلــم الفعالــة وخصوصــا أســلوب األســئلة الصفية. 

ــاري،٢٠١٦ ( )اتلنق
ــة  ــة اخلاص ــئلة الصفي ــت باألس ــي اهتم ــات ال ــا: ادلراس ثانيً

ــا. ــة ألهله ــة العربي ــم اللغ بتعلي
ــع  ــل واق ــت إىل حتلي ــة هدف ــنة )١٩٩٣( دراس ــرى احلباش أج
األســئلة الصفيــة الشــفوية دلى معلــيم املرحلــة األساســية )الصــف 
األول اثلــاين اثلالــث(، وتكونــت ادلراســة مــن )٤٠( معلمــا 
ومعلمــة وتــم تســجيل حصــة دراســة لــل فــرد مــن أفــراد العينــة، 
ــج أن مســتوى أداء املعلمــني واملعلمــات يف مهــارة  وأظهــرت انلتائ
صياغــة الســؤال اكن )٣٠.٠٧٤( مــن أصــل )٣٣( وبنســبة مقدارهــا 
)٩١.١٣( وأوىص ابلاحــث بإجــراء دراســات يف جمــال صياغة األســئلة 

ــة وتوجيههــا يف لك املباحــث ادلراســية.  الصفي
كمــا أجــرت حــادر )١٩٩١(، دراســة هدفــت إىل اتلعــرف ىلع 
مســتويات األســئلة الصفيــة الي يســتخدمها معلمــو اللغــة العربية 
يف املرحلــة األساســية، وعالقتهــا باملؤهــل واجلنــس واخلــربة، واكنــت 
عينــة ادلراســة مــن )٦٠( معلمــاً ، واســتخدمت ابلاحثــة تصنيــف 
بلــووم الــي يســتخدمها املعلمــون يف احلصــص الصفية، وقــد قامت 
بمالحظــة حصــة صفيــة لــل معلــم وملمــة وســجلت هلــم احلصــة، 
وبعــد حتليــل انلتائــج أظهــرت انلتائــج أن معظــم األســئلة اكنــت 
ــم الفهــم واخنفضــت األســئلة يف مســتويات  يف مســتوى اتلذكــر ث
ــرح  ــرورة ط ــث ب ــب، وأوىص ابلح ــق والرتكي ــل واتلطبي اتلحلي

أســئلة شــفوية يف املســتويات العليــا مــن اتلفكــري. 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة معل ــة »فعايل ــرى يلّع )٢٠٠٤(، دراس أج
ــر  ــة نظ ــن وجه ــه م ــئلة وتقييم ــرح األس ــارة رشح ادلرس وط مله
طلبتــه. تكونــت عينــة ادلراســة مــن )٢٠٤( طالــب وطابلــة، حيــث 
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أجريــت ادلراســة ىلع )١٠٧( ذكــر، و)٩٧( أنــى. وتوصلــت ادلراســة 
ــارة رشح ادلرس  ــم مله ــة املعل ــة يف فعايل ــروق جوهري ــود ف إىل وج
وطــرح األســئلة مــن املعلمــني مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم 
ــات  ــة املعلم ــة ملصلح ــوع املدرس ــس، ون ــريات: اجلن ــزى ملتغ تع

ــة. )يلع،٢٠٠٤(. ــة اثلانوي ــني املرحل ــاث ومعلم اإلن
ــة  ــم العربي ــني تعلي ــاء ب ــة االتلق ــد أن نقط ــبق جن ــا س مم
ــزاء  ــن أج ــري م ــون يف كث ــا تك ــني بغريه ــا وللناطق ــني به للناطق
هــذه األســئلة مــع أخــذ بعــض املحاذيــر األخــرى بعــني االعتبــار، 
ــردات يف  ــرّي املف ــة وخت ــتويات اتلعليمي ــدّرج املس ــا ت ــل منه ولع
ــة ىلع  صياغــة الســؤال الــي قــد تكــون اعمــاًل معيقــاً يف اإلجاب

ــواب. ــة ادلارس باجل ــن معرف ــم م الرغ
ثاثلًــا: ادلراســات الــي اهتمــت باألســئلة وأهميتهــا يف - 

اتلعليــم بعامــة. 
التســاؤل  أثــر  حــول  دراســة   )٢٠٠٤( يوســف  أجــرت 
ــف  ــات الص ــة دلى طابل ــة العربي ــروء باللغ ــم املق ــاديل ىلع فه اتلب
ــة،  ــن )٨٤( طابل ــة م ــة ادلراس ــت عين ــايس، وتكون ــابع األس الس
وأظهــرت انلتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــا لصالــح املجموعــة 
ــت  ــد أوص ــاديل، وق ــاؤل اتلب ــتخدمت التس ــي اس ــة ال اتلجريبي
ــس  ــة يف تدري ــئلة اتلباديل ــرتاتيجيات األس ــتخدام اس ــة باس ابلاحث
ــول  ــات ح ــراء دراس ــث وإج ــن املباح ــا م ــة وغريه ــة العربي اللغ

ــة. ــئلة الصفي ــرح األس ــرتاتيجيات ط اس
ــت إىل  ــة هدف ــنج 	1Ekasingh1--0 دراس ــرى إيكاس أج
اتلعــرف ىلع أنمــاط األســئلة الــي يطرحهــا املعلمــون يف صفــوف 
ــد االســرتاتيجيات  ــة، وحتدي ــة لكغــة أجنبي ــم اللغــة اإلجنلزيي تعلي
اتلفاعليــة الــي يســتخدمها املعلمون مــع طلبتهــم، وتكونت عينة 
ــة.  ادلراســة مــن صفــني مــن الســنة األوىل يف اجلامعــات اتلايلندي
اكنــت انلتائــج أن أســئلة املعلمني تقســم إىل أربعة أقســام، األســئلة 
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الــي تســتديع اإلجابــة بنعــم أو ال، واألســئلة الــي تســتخدم ملــاذا، 
واألســئلة الــي تبــدأ بــأداة اســتفهام ىلع شــل مجــل خربيــة، كمــا 
ــون يه  ــا املعلم ــي يطرحه ــئلة ال ــداف األس ــج أن أه ــت انلتائ دل

اتلأكيــد، اتلوضيــح، األمــر، االقــرتاح، اســتداعء األفــاكر.
 بــراكت، زيــاد )٢٠١٠(. اهتمــت دراســته بـــ »فعايلــة املعلــم يف 
ــة واســتقباهلا واتلعامــل مــع  ممارســة مهــارة طــرح األســئلة الصفي
ــدت  ــا( ووج ــة )١٩٠معلًم ــت العين ــا«. بلغ ــة عليه ــات الطلب إجاب
فــروق إحصائيــة دالــة يف فعايلــة املعلمــني يف ممارســة طرح األســئلة 
ــة  ــة، ملصلح ــوع املدرس ــس، ون ــري اجلن ــزى ملتغيـ ــتقباهلا تُع واس
ــة. ــة إحصائي ــروق ذات دالل املعلمــات، وهــذا شــاهد ىلع وجــود ف

عندمــا تنــاول جمموعــة مــن ابلاحثــني ـ يف ادلراســات املشــار 
إيلهــا أعــاله ـ دور األســئلة يف إحــداث اتلفاعــل واملشــاركة داخــل 

الفصــل فقــد ذكــروا نقاطــاً نوجــز بعضهــا: 
ــف -  ــهرها تصني ــن أش ــئلة إىل مســتويات، وم ــف األس تصني
بلــوم.

ــا -  ــتويات ادلني ــتخدام املس ــني إىل اس ــم املدرس ــل معظ يمي
ــئلة. ــن األس م

معظــم املدرســني ال يلزتمــون بالوقفــة بــني األســئلة ومــن - 
ــن  ــل م ــل أق ــدة، ب ــة واح ــه ثاني ــاوز وقفت ــم ال تتج ــف منه يق

ذلك)اتلنقــاري،٢٠١٦(. 
وقــد أبــان جــروم Jerome   أهميــة الوقفــة بــني األســئلة ومــن 
ذلــك دفــع الطــالب للمشــاركة واتلفاعــل مــع املــدرس مــن جهــة 
وزمالئهــم مــن جهــة أخــرى ونــادى بتحســني الوقفــة برفعهــا إىل 
ــفهية  ــئلة الش ــض أن األس ــرى ابلع ــاري،٢٠١٦(. وي ٣-5 ثوان)اتلنق
ــئلة  ــن األس ــم م ــني اتلعل ــة يف حتس ــرث فعايل ــل أك ــل الفص داخ
ــض  ــالب إىل بع ــاه الط ــري انتب ــي تث ــئلة ال ــة. وأن األس اتلحريري
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انلقــاط ابلــارزة يف ادلرس تــرتك أثــراً جيــداً فيمــا خيتــص بالفهــم، 
ــك )اتلنقــاري،٢٠١٦(.    ــم بذل أكــرث مــن تلــك الــي ال تهت

تعقيب ىلع ادلراسات السابقة:
ــئلة يف  ــوع األس ــول موض ــات ح ــد أن ادلراس ــبق جن ــا س *مم
ــة  ــن معدوم ــم تك ــادرة إن ل ــا ن ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي تعلي
ــوان  ــد )٢٠١٦( بعن ــوب حمم ــح حمج ــاري، صال ــة اتلنق ــوى دراس س
ــني  ــة للناطق ــم العربي ــل يف تعلي ــل الفص ــا داخ ــئلة وفعايلته »األس
بغريهــا«، ذللــك اكن لزامــاً ىلع ابلاحثــني طــرق هــذا ابلــاب ملــا فيــه 
ــة الرشيفــة وتســهيل تعلمهــا  ــدة وخدمــة اللغــة العربي كثــري الفائ

عنــد غــري العــرب.
ــا  ــة وأثره ــئلة بعام ــت األس ــي تناول ــات ال ــم ادلراس *معظ
ــة واللغــة  ــوم؛ اللغــة العربي ــل يف خمتلــف العل ــا ىلع اتلحصي تربوي
ــت  ــي اهتم ــات ال ــوم، ويف ادلراس ــات والعل ــة والرياضي اإلجنلزيي
ــة جــاءت دراســة احلباشــنة )١٩٩٣(، وحــادر  ــم اللغــة العربي بتعلي

)١٩٩١(، ويوســف )٢٠٠٤(، ويلّع )٢٠٠٤(.
*هنــاك بعــض ادلراســات تناولــت األســئلة الصفيــة يف 
قدرتهــا ىلع تنميــة مهــارات اتلفكــري مــن حيــث مســتوياتها 
العليــا )حتليــل، تركيــب، تقويــم( أو ادلنيــا دون مــرااعة لتسلســل 
 ،1Ekasingh1--0( إيكاســنج  مثــل:  وتدرجهــا  املســتويات 

بــراكت، زيــاد )٢٠١٠(. 
اإلجابة عن أسئلة ابلحث:

ولغــرض اإلجابــة عــن تســاؤل ادلراســة قــام ابلاحــث بتطبيق 
انلمــوذج املقــرتح، وأجــرى ابلاحــث ادلروس يف مدرســة ســبكرتوم 
ــني  ــار طابل ــلوب ىلع اختي ــذا األس ــام ه ــا، وق ــور مالزيي يف كواالملب
ــواب،  ــؤال واجل ــق الس ــن طري ــة ع ــة حواري ــان ادلرس بطريق يؤدي
ــت اخلطــوة األوىل بانلظــر إىل اعرض ابلوربوينــت مــن خــالل  واكن
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ــق  ــة مــع صــوت مطاب ــح رشحيــة فرشحيــة مرتافق مشــاهدة الرشائ
للصــور الــي يف الرشائــح حتتــوي نمــوذج للتعــارف بــني شــخصني، 
اذلي تــم إعــداده هلــذا الغــرض، حيــث إن التســجيالت الصوتيــة 
ــق  ــة انلط ــاعد ىلع صح ــة وتس ــالمة األداء واجلاذبي ــني س ــع ب جتم
ــة،  ــادة اتلعليمي ــرض امل ــري يف ع ــوع واتلغي ــمح باتلن ــه، وتس ودقت

ــب.  ــت املناس ــة يف الوق ــرات الالزم ــدد امل ــا ع وإاعدته
ــردات  ــا، ومف ــة األم )أصوات ــم اللغ ــه أن تعل ــلّم ب ــن املس وم
ــالل  ــن خ ــا م ــراغ وإنم ــم يف ف ــا(، ال يت ــوا، ورصف ــب، وحن وتراكي
ــادات  ــا بع ــا معرفتن ــت فيه ــا وارتبط ــا به ــة مررن ــف واقعي مواق
اللغــة األم، وهكــذا جيــب أن يتــم أيضــا تعلــم اعدات اللغــة اثلانيــة 
مــن خــالل مواقــف طبيعيــة حقيقيــة، وإذا تعــذر توفــري املواقــف 
الطبيعيــة فنلجــأ إىل اتلقليــد أو اتلمثيــل كمــا فعــل ابلاحــث يف هذا 
انلمــوذج املقــرتح العتقــاده أن مــا ينطقــه الطالــب مــن عبــارات 
ــذه  ــادل ه ــه تب ــم في ــف اذلي يت ــا باملوق ــون مرتبط ــي أن يك ينب
العبــارات؛ فاملوقــف يدعــم احلفــظ مــن ناحيــة واتلذكــر بعــد ذلك 
ــئلة  ــلوب األس ــث ألس ــتخدام ابلاح ــرى، وإن اس ــة أخ ــن ناحي م
ــات  ــيق املعلوم ــة تُب ــذه الطريق ــت أن ه ــل األدوار أثبت ــن تمثي ضم
واألحــداث مــدة أطــول يف أذهــان الطلبــة وتشــد االنتبــاه وتعمــل 

ــوي تعليــيم. ــارة وهــو مطلــب ترب ــز عنــر اإلث ىلع تعزي
ــرص ىلع  ــم حي ــدور املعل ــه ب ــاء قيام ــث أثن ــا اكن ابلاح  كم
ــكالم  ــه يف ال ــوت واخنفاض ــة الص ــاع نغم ــطة ارتف ــري بواس اتلعب
لتشــخيص املعــاين وإبــراز شــحنتها ادلاليلــة، فمــن املهــم لــدلارس 
أن يمــزج نغمــة احلديــث بالشــعور وتنويــع الصــوت وفقــا للمواقف 
املختلفــة وادلور اذلي يتــودل عنهــا، كمــا أن مــا نقــوهل لــن يتلــون 
فقــط بشــعورنا الشــخي ولكن أيضــا بأمزجــة اآلخريــن وميوهلم، 
ونتيجــة ذللــك فــإن أســلوب األســئلة جيعــل املــرء مــدراك حاجتــه 
إىل إماكنيــة اتلعبــري املناســب عــن هــذا الشــعور بتشــخيص الصيــغ 
ومعــاين اجلمــل املنطوقــة تشــخيصا حيــا ومناســبا ملواقــع الــكالم 
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ومقاماتــه. 
وقــد الحــظ ابلاحــث أن ادلراســني وصلــوا إىل مرحلــة أدركوا 
ــوا  ــد أدرك ــؤال وق ــة الس ــون نغم ــف يصيغ ــدا كي ــا إدرااك جي فيه
ــة  ــة ونغم ــة اإلجاب ــؤال ونغم ــة الس ــني نغم ــة ب ــروق ادلقيق الف
ــاكن ال  ــع األدوار ف ــل بتوزي ــا يتص ــا فيم ــا، وأم ــب وغريه اتلعج
يقتــر ىلع واحــد دون آخــر مــن ادلارســني؛ ألن الغــرض الرئيــي 
مــن ذلــك هــو أن يشــمل النشــاط الرتبــوي املتعلمــني مجيعــا، ومــن 
ــعرون  ــوا يش ــن اكن ــالب اذلي ــث أن الط ــك رأى ابلاح ــالل ذل خ
باخلجــل أو اخلــوف زال عنهــم بعــد أن منحــوا الفرصــة يف تمثيــل 

ادلور.
اخلاتمة واتلوصيات:

هدفــت هــذه ادلراســة إىل اتلعــرف ىلع اكفــة جوانــب موضوع 
ــة  ــة العاملي ــري اللغوي ــة باملعاي ــارصه املتعلق ــئلة وعن ــلوب األس أس
املخصصــة للمســتويات اللغويــة املختلفــة، وســعت لإلجابــة عــن 
الســؤال اتلــايل: مــا مــدى فعايلة أســلوب األســـئلة الـــصفية ومايه 
معايــري صياغتهــا وفــق املســتويات اللغويــة؟ وقــد تمــت مناقشــة 
ــئلة  ــة األس ــا فعايل ــاين وأم ــل اثل ــيل يف الفص ــل تفصي ــري بش املعاي
ــت أن  ــرية وأثب ــدة كب ــئلة ذا فائ ــلوب األس ــد اكن أس ــة فق الصفي
هــذا األســلوب يُبــيق املعلومــات واألحــداث مــدة أطــول يف أذهــان 
ــو  ــارة وه ــر اإلث ــز عن ــل ىلع تعزي ــاه وتعم ــد االنتب ــة وتش الطلب

مطلــب تربــوي تعليــيم مهــم.
ويف ضوء نتائج ادلراسة فإن ابلاحث يويص بما يأيت:

رضورة اهتمــام أســاتذة طرائــق تدريــس اللغــة . ١
العربيــة باجلوانــب انلظريــة والعمليــة املتصلــة بفــن صياغــة 

ــة. ــيق اإلجاب ــؤال وتل الس
يف . ٢ الصفيــة  األســئلة  أســلوب  اســتخدام  رضورة 
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ــن  ــا م ــا هل ــة مل ــتويات اللغوي ــا للمس ــس وفق ــة اتلدري طريق
ــم  ــة تركزيه ــادة درج ــذ وزي ــة اتلالمي ــتثارة دافعي دور يف اس

ــر. ــدرة ىلع اتلذك ــم والق ــو اتلعل حن
واســتكمااًل هلــذه ادلراســة يقــرح ابلاحــث ادلراســات 

اتلايلــة:
إعــداد برنامــج تدريــيب للمدرســني يف كيفيــة تعليــم . ١

مــادة اللغــة العربيــة للناطقــني بغريهــا يف مهــارات الســؤال 
وقيــاس أثــره يف مســتوى أدائهــم.

ــئلة ٢.  ــلوب األس ــر أس ــة ألث ــة جتريبي ــراء دراس  إج
الصفيــة يف اتلحصيــل ادلرايس لطلبــة اللغــة العربيــة 

انلاطقــني بغريهــا.
وصــّل اهلل وســلم ىلع ســيدنا وحبيبنــا حممــد وىلع آهل وصحبــه 

، مجعني أ
واحلمد هلل رب العاملني.
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املراجع
الصفية -  األسئلة  صياغة  مهارة   ،)٢٠١١( املريس  وجيه  لنب،  أبو 
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أبــو عمشــة، خــادل )وآخــرون( ))٢٠١5، جتــارب تعليــم اللغــة العربيــة - 
ــة  ــة اللغ ــز ادلويل خلدم ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــك عب ــز املل ــا، مرك يف أورب

العربيــة.

ــرة -  ــع اجلزي ــئلة، موق ــة األس ــن صياغ ــادل )٢٠١٧(، ف ــة، خ ــو عمش أب
ــرتجاعه ــم اس ــا، ت ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي تلعلي

 -http://learning.aljazeera.net/blogs/.2017  /27/2
  pages/f45d4d4c-4920-40ca-⁻ a791-d5d7ec560ff1

ــة -  ــة املقرتح ــة العربّي ــتويات اللغ ــادل )٢٠١٧، مس ــة، خ ــو عمش أب
https://wp.me/ :لإلطــار املرجــي العــريب. شــبكة ديلــل العربيــة
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احلــادر، جنــاح أمحــد. )١٩٩١( مســتويات األســئلة الصفيــة الشــفوية - 
الشــائع اســتخدامها عنــد معلــيم اللغــة العربيــة يف مرحلــة اتلعليــم 

ــد. ــوك، إرب ــة الريم ــورة جامع ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــايس، رس األس

اتلنقــاري، صالــح حمجــوب حممــد )٢٠١٦(، األســئلة وفعايلتهــا داخــل - 
ــة،  ــانيات العربي ــة اللس ــا. جمل ــني بغريه ــة للناطق ــم العربي ــل يف تعلي الفص

ــرب٢٠١٦. ــع –صفر١٤٣٨ ـه-نوفم ــدد الراب الع

ــئلة -  ــداد أس ــايلب إع ــد )٢٠١١(، أس ــوب حمم ــح حمج ــاري، صال اتلنق
ــددان  ــوم، الع ــة، اخلرط ــات اللُّغوي ــة  لدلراس ــة العربي ــروء، املجل ــم املق فه

٢٠١١م،١٤١-١٦١ ٢٩-٣٠ديســمرب 

ــَعلِّم اللُّغــة -  ـُ ــلوك اللُّغــوّي مل اتلنقــاري، صالــح حمجــوب )١٩٩٧(، السُّ
اثلَّانية داخل الفصل.  

احلباشــنة، يوســف عبــد اهلل ســليمان. )١٩٩٣(. حتليــل واقــع األســئلة - 
الشــفوية يف دروس اللغــة العربيــة عنــد معلــيم املرحلــة اتلأسيســية )املرحلة 
اجلامعــة  منشــورة،  غــري  ماجســتري  االبتدائية اثلالثة األوىل(. رسالة  
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األردنيــة، عمــان.

العمــاري، جيهــان أمحــد )٢٠٠٩( أثــر اســتخدام طريقــة لعــب األدوار - 
يف تدريــس القــراءة ىلع تنميــة اتلفكــري اتلأمــيل دلى طلبــة الصــف اثلالــث 

أســايس: رســالة ماجســتري، اجلامعــة اإلســالمية-غزة.

السليم، حبيبة عبد الرمحن )٢٠١٤(. اسرتاتيجيات اتلدريس.- 

 - /https://r5020.wordpress.com/2014/04/29/1234 

الفنيــش، أمحــد يلع )١٩٩١(، اســرتاتيجيات اتلدريــس، ادلار العربيــة - 
للكتــاب، تونــس.

الرتكزييــة -  الســابرة  املقــويس، ياســني )٢٠١٦( فاعليــة األســئلة 
ــة  ــل وتنمي ــالمية ىلع اتلحصي ــة اإلس ــادة اثلقاف ــس م ــة يف تدري واتلربيري
ــوي يف األردن.  مهارات اتلفكري اإلبدايع دلى طلبة  الصــف األول اثلان

)٢٠١٦/٠5/١٠م( األردن.  جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، عمان،   

ــس -  ــتخدام اتلدري ــر اس ــد )٢٠١١(، أث ــد محي ــد الواح ــي، عب الكبي
اتلبــاديل ىلع اتلحصيــل واتلفكــري الريــايض لطلبــة الصــف اثلــاين املتوســط 
ــئلة  ــاض )٢٠٠٩(. أس ــديفات ري ــف، والش ــايم يوس ــات، قط ــادة الرياضي يف م

ــرية. ــان، األردن، دار املس ــدايع، عم ــري اإلب اتلفك

ــري -  ــة اتلفك ــة يف تنمي ــئلة الفعال ــر االس ــاء. )٢٠٠٨(. أث ــم، وف كري
الســابر دلى أطفااللروضــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. لكيــة الرتبيــة، 

ــداد. ــتنرية، بغ ــة املس اجلامع

جملة اجلامعة اإلسالمية، جمدل ١٩،العدد٢،٢٠١١،ص٦٨٧-٧٣١.- 

بــراكت، زيــاد وصبــاح، عبــد اهلــادي )٢٠٠٧(. مــدى حتقيــق أســئلة - 
ــة  ــداف اتلعليمي ــة لأله ــدس املفتوح ــة الق ــة يف جامع ــات انلهائي االمتحان

ــا هلــرم بلــوم. جامعــة القــدس املفتوحــة. تبًع

القــرن احلــادي -  جابــر عبــد احلميــد، جابــر )٢٠٠٠(، مــدرس 
والعرشيــن الفعــال: املهــارات واتلنميــة املهنيــة. دار الفكــر العــريب القاهــرة 

الطبعــة األوىل 

جابــر عبــد احلميــد جابــر وزاهــر فــوزي والشــيخ ســليمان اخلــر - 
)١٩٩٧(، مهــارات اتلدريــس، بــريوت، انلهضــة العربيــة: ط٣: القاهــرة، مــر.
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زيتــون، حســن حســني )٢٠٠٠(. مهــارات اتلدريــس رؤيــة يف تنفيــذ - 
اتلدريــس. دار اعلــم الكتــب، القاهــرة.

 -– أسســه  اتلعــاوين:  اتلعلــم   ،)٢٠٠5( حممــد  ســناء  ســليمان، 
القاهــرة. الكتــب،  اعلــم  تطبيقاتــه،   – اســرتاتيجياته 

ضليــيم، أمحــد بــن عبــد الفتــاح )٢٠٠١(. القــرآن الكريــم وأثــره يف - 
الرتبيــة واتلعليــم. اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة.

ــرة -  ــة، مذك ــة االمتحاني ــئلة يف الورق ــداد األس ــدي، إع ــة، رش طعيم
ــدة،١٩٩5م، ص٢. ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــورة، جامع ــري منش غ

عبيــدات، ســليمان أمحــد )١٩٨٧(، القيــاس واتلقويــم الرتبــوي - 
واتلوزيــع عمان، األردن، األهلية للنرش  

يلع، صالح )٢٠٠٤(. الرتبية احلديثة. ط.٣، مر: دار املعارف- 

احلبــار، نــدى لقمــان )٢٠١٠(، أثــر اســتخدام طريقــة االســتجواب يف - 
تنميــة املفاهيــم اإلســالمية دلى تلميــذات الصــف اثلالــث االبتــدايئ. لكيــة 

الرتبيــة للبنــات، جامعــة املوصــل.

ــاديل -  ــاؤل اتلب ــر التس ــن )٢٠٠٣(. أث ــد حس ــاف حام ــف، عف يوس
الســابع  الصــف  طابلــات  دلى  املقــروء  فهــم  وأسلوب اتلعلم يف  

الريمــوك. جامعــة  منشــورة،  غــري  ماجســتري  رســالة  األســايس، 

املراجع األجنبية

 -Ekasingh, Suphatcharee 11--0	. Teach talk; the lan	
guage⁻of⁻native⁻teachers⁻in⁻the⁻classrooms.⁻Phd,⁻universi	

.1ty of llliuois Vol.-2, 1p.3--
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Anadili Arapça Olmayan Ebussuûd Efendi’nin
 Tefsirinin Arapça Tefsirler Arasındaki Yeri

Mustafa TUNÇER(((*

Özet 

İnsanın anadilinin dışında başka bir dilde eser yazması oldukça 
kabiliyet isteyen bir iştir. Üstelik bu eser kutsal kitabımız Kur’an-ı Ker	
im’in tefsiri ise bu iş çok daha zor olacaktır. Anadili Arapça olmaması	
na rağmen Ebussuûd’un yazdığı “İrşadü’l-akli’s-selîm 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 kaynaklık teşkil 
edecek düzeye ulaşmıştır. Şüphesiz bunda Ebussuûd’un dil kabiliyetinin 
yanında ilmî müktesebatının ve güçlü kaleminin etkisi büyüktür. Rivay	
et ve dirayet özelliklerinin birlikte işlendiği bu eserin en başarılı olduğu 
alanlardan biri lügat ve nahiv konusudur. Müellif bu eserde sadece kelim	
elerin anlamlarını vermekle yetinmemiş, onların cümledeki kullanımları	
na, vezinlerine, cümlelerde yer alan istifham, izmâr, âtıf, ziyade harfler ve 
ayetlerin birbirleri arasındaki irab kurgusuna da yer vermiştir. Tefsir ve 
Fıkıh alanındaki liyakati nedeniyle şeyhülislamlık makamına kadar yük	
selebilen Ebussuûd, 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 Ebussuûd’un kaleme 
aldığı eserde sergilediği Arapça dil yeteneklerinden ve bu eserin diğer tef	
sir eserleri arasındaki konumundan söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Arapça, Ebussuûd, İrşâdü’l-akli’s-selîm.

 Dr. Öğr.⁻Üyesi,⁻Giresun⁻Üniversitesi⁻İslami⁻İlimler⁻Fakültesi⁻Temel *  )١(
.İslam⁻ Bilimleri⁻ Bölümü,⁻ Tefsir⁻ ABD
E.⁻posta:⁻mustafatuncer0-1@hotmail.com  
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ماكنة تفسري أبو السعود األعجيم بني اتلفاسري العربية 
ملخص

ــوق  ــرية، ف ــدرة كب ــب مق ــل يتطلّ ــو عم ــخص ه ــة األم للش ــري لغ ــف بغ ــة مصن كتاب  
ذلــك ملــا  يكــون األمــر متعلّقــا بكتابنــا املقــّدس، و نعــي بــه تفســري القــرآن الكريــم يكــون 
ــإن تفســري  ــة، ف ــة العربي ــم تكــن اللغ ــه األم ل ــة، بالرغــم مــن أّن لغت هــذا األمــر أكــرث صعوب
»إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم« اذلي ألّفــه اإلمــام أبــو الســعود باللغــة العربيــة 
ويف فــرتة وجــزية أخــذ ماكنتــه بــني تفاســري القــرآن الكريــم العربيــة، بــل بلــغ درجــة أنـّـه أصبــح 
ــد إىل مقــدرة اإلمــام  ــد أّن هــذا األمــر اعئ أحــد أهــّم املصــادر تلفاســري عربيــة الحقــة، و املؤّك
ــه العلــيم، ومــع خصائصــه  ــوة تكوين ــريه و ق ــوة قلمــه و تأث ــة إىل ق ــة إضاف ــو الســعود اللغوي أب
ــة الــي جندهــا يف هــذا اتلفســري، فــإن مــن أهــم مظاهــر اإلبــداع يف  ــة و ادلراي ــة بالرواي املتعلّق
ــراد  ــم يكتــف املفــرّس بإي ــا اللغــة و انلحــو، حيــث ل هــذا اتلفســري تعاملــه و حتكمــه يف قضاي
ــا  ــة إىل قضاي ــل، إضاف ــتعماالتها يف اجلم ــات و اس ــث أوزان اللكم ــل حب ــط، ب ــات فق ــاين اللكم مع
مثــل: االســتفهام، اإلضمــار، العطــف، زيــادة احلــروف و  اتلناســب اإلعــرايب بــني اآليــات، اإلمــام 
ــو الســعود اذلي بلــغ مرتبــة شــيخ االســالم بفضــل اقتــداره يف الفقــه و اتلفســري اســتخدم يف  أب
تفســريه األشــعار العربيــة بمهــارة اعيلــة، لك هــذه املمــزيات جعلــت املؤلــف مظهــرا لقــوة علــم 

دا ملســاره يف هــذه املنطقــة. اتلفســري يف بــالد األناضــول، و حمــدِّ
 يف هــذه الورقــة ســنحاول إظهــار املهــارات اللغويــة الــي احتــوى عليهــا تفســري أبــو 

الســعود اذلي تعــّد اللغــة العربيــة ليســت لغتــه األم، ســاعني إىل تبيــني ماكنتــه بــني اتلفاســري .
اللكمات املفتاحية: اتلفسري، العربية ، أبو السعود، إرشاد العقل السليم.            

Giriş 

Ebussuûd Efendi, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde 
uluslararası alanda itibarının zirveye ulaştığı bir dönemde yaşamış, döne	
min ilim ve siyaset çevrelerine liyakati ile kendini kabul ettirmiş, dini ve 
idari konularda saygın roller üstlenmiş büyük bir devlet ve ilim adamıdır. 

Yavuz Sultan Selim döneminde müderrislikle başlayıp ll. Selim 
dönemine kadar uzanan 60 yıllık uzun soluklu çalışma hayatı süresince 
kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislâmlık gibi farklı vazife alanlarında görev 
üstlenmiş, geniş kitleleri ilgilendirecek idarî konularda aktif eylemlere 
imza atmıştır. Bir taraftan dinî kimliği kapsamında savaş fetvaları ver	
mek suretiyle ülkenin coğrafî durumunun değişmesinde ve ele geçirilen 
toprakların hukukî statüsünün belirlenmesinde etkin rol almış; bir taraftan 
da çıkardığı kanunnameler ve verdiği fetvalar ile ülkenin hukuk sistemine 
önemli katkılar sağlamıştır. 

Ebussuûd Efendi’yi asıl üne kavuşturan ise kuşkusuz yazıldığı gün	
den itibaren büyük beğeni toplayan, Osmanlının tüm coğrafî bölgelerine 
kısa zamanda yayılan ve günümüzde de ilmî değerinden hiçbir şey kay	
betmeyen »إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكريــم« “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ 
mezâyâ’l-Kur’an’i’l-Kerîm” adlı tefsiridir. Ana dili Arapça olmamasına, 
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Arapça konuşulan bir yerde uzun süre kalmamasına rağmen Arap dilinde 5 
ciltlik bir eser yazacak, hatta kendisinden sonra Arapça yazılacak tefsirlere 
de kaynaklık edecek kadar dil yeteneğine sahip olması ilmî kariyerini açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ebussuûd’un tefsiri üzerinde onlarca şerh, haşiye, talik, yüksek 
lisans ve doktora çalışması yapılmış olması, eserin takdir düzeyini gös	
termesi bakımından yeterli sayılır. Bu çalışmada Ebussuûd’un hayatı, ilmî 
kişiliği ve vücuda getirdiği tefsiri üzerinde yapılan ilmî çalışmalardan da 
istifade edilerek bilgi verilecek ve söz konusu eserin Arap dili ve belâgati 
açısından değeri irdelenecektir.

1. Ebussuûd Efendi’nin Hayatı 

Asıl adı Mehmed b. Muhyiddin el-İmadî el-İskilîbî olan Ebussuûd, 
Osmanlı döneminde yetişmiş kariyer sahibi âlimlerden biridir. 896/1490 
tarihinde doğdu, ancak nerede doğduğu konusunda tam bir fikir birliği 
yoktur. Ya Çorum’un İskilip ilçesinde ya da İstanbul’da doğmuştur.((( Hat	
ta bugün Irak topraklarında kalan İmad’da doğduğu ve bu yüzden kendis	
ine “İmâdî” lakabı takıldığı da söylenmiştir. Bazı kaynaklar Irak’taki bu 
yerden dolayı onu “Kürdi’l-asl” (Kürt asıllı) diye tanıtmışlarsa da((( çoğu 
kaynaklar bu tespitin doğru olmadığını bildirmiştir.(3( Hatta Süleyman 
Ateş’in ifadesine göre bazıları İmad’ı Amid ile karıştırarak onun, Diyar	
bakırlı olduğunu zannetmiştir. Fakat onun, eski adı İmad olan İskilip’e 
bağlı Direklibel köyünde doğmuş olduğu ihtimali doğruya daha yakın 
durmaktadır. Zira hayratını İskilip’e bağışlaması,((( babasının 920/1514’te 
İskilip’te vefat etmiş olması((( onun, bu kasabaya bağlılığını gösterir. 

Ebussuûd ilk tahsilini babasından yapmış, daha sonra Müeyyedzâde 
Abdurrahman Efendi (ö. 922/1516), Mevlana Seydi-î Karamanî (ö. 
923/1517) ve İbn Kemal’den (ö. 940/1534) ders almıştır.(6) İlk olarak Yavuz 
Sultan Selim döneminde (922/1516) İnegöl İshak Paşa Medresesinde görev 
yapan Ebussuûd, 22 sene boyunca değişik medreselerde hocalık yaptıktan 

((( Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, (Kahire: Dâru’l-Kütü	
bi’l-Hadîse,⁻1381/1961),⁻1/345.⁻Bursalı⁻Mehmet⁻Tahir⁻Efendi,⁻Osmanlı Müellifleri 1299-
1915,⁻haz.⁻A.⁻Fikri⁻Yavuz-İsmail⁻Özen,⁻ (İstanbul:⁻Meral⁻Yayınları,⁻ ts.),⁻1/306.
((( İbrahim Peçevi,  Tarih-i Peçevî, haz. Bekir Sıtkı Baykal, (Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları,⁻3.⁻Baskı,⁻1---	, 1/--.
(3( Cavid Baysun, “Ebussuûd”, İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 
1--3	, -/-2; Abdullah ııııııı. Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, )ıııııı: ııııııı ıııııı ıııııııııı ııııııııı. ıı.(. 3-4; ııııı ıııııııı. “ıııııııı”. Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. )ıııııııı: ııııııı ııııııı ııııı ııııııııı. 1994(. 10/365.
((( Süleyman Ateş, “Ebussuûd Efendi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
1/1, (1999), 39.
((( Muhammed Abdülhayy el-Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye fî terâcîmi’l-Hanefiyye, 
(Mısır: Matbaʻatü’s-Saʻade, 1324), 82.
(6) Nevîzâde Abdullah Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-şekâyık, (İstanbul: Matbaa-i 
Amire, h.1268), 1/184; Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, (İstanbul: Ahmed Kâmil Matbaası, 
1927), 140.
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sonra Rumeli kazaskerliği görevine getirilmiştir. Bu görevden sonra Os	
manlıda en önemli görevlerden biri olan şeyhülislâmlığa atanmıştır.((( Ka	
nuni Süleyman ve II. Selim zamanında 30 yıl boyunca şeyhülislamlık vazi	
fesinde kalmayı başaran Ebussuûd, Kıbrıs seferinin yapılması için verdiği 
fetvayla fethe destek olmuştur. Başarılı çalışmalarla ömrünü geçiren Ebus	
suûd 1574 tarihinde 87 yaşında iken vefat etti. Öylesine ün yapmıştı ki, 
kendisi için Mekke ve Medine’de gıyabında cenaze namazı kılınmış ve 
birçok mersiye yazılmıştır.(((

Üstün kişiliği ile herkesin saygısını kazanan Ebussuûd Efendi, 
padişaha karşı da dirayetli davranarak adalet üzere fetva vermekten kaçın	
mamıştır. Örneğin Kanuni döneminde Ayasofya vakıfları kiracılarının, kira 
bedellerinin ecr-i misille yükseltilmesine ihtiyaç bulunmadığını Padişaha 
arz edip bu konuda padişahtan istekleri doğrultusunda ferman çıkartmaları 
üzerine Ebussuûd; “Olmaz! Emr-i sultani ile nâ meşru olan nesne meşru 
olmaz; haram olan nesne helal olmak yoktur” fetvasını verme cesaretini 
göstermiştir.(3(

Arapça ve Farsçayı yazıp konuşacak derecede dilini geliştirmiş ve 
pek çok eserin vücuda gelmesine imza atmış olan Ebussuûd, daha çok 
hukukla ilgili eserler kaleme almış olmasına rağmen tefsiriyle şöhret bul	
muştur. 20 yılda yazdığı tefsirini Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğunda((( 
büyük beğeni almıştır. Gerek fetva makamında ve gerekse devletin çeşit	
li kademelerinde aldığı her görevin hakkını vermiştir. Bu yüzden tabâkat 
yazarları kendisinden hep takdirle söz etmiştir.((( Akademik kariyeri, ye	
tkin kişiliğiyle kendisine “İkinci Ebu Hanife”, “Sultanu’l-müfessirîn”, 
“Hatîbu’l-müfessirîn”, “Müftiyü’s-sekaleyn” (insan ve cinlerin müftüsü), 
“Diyar-ı Rum’un Zemahşerisi” gibi unvanlar layık görülmüştür.(6)

Ebussuûd Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazmış olup bunlar 
arasında Arapça kaleme aldığı şiirleri çok beğeni kazanmış ve cahiliye 
dönemi şairi İmru’l-Kays ile kıyaslanmıştır.(7)

((( Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-şekâyık, 1/185.
(((Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 42-43.
(3( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/347; Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 45.
((( Ebussuûd, tefsirini yazarken Kanuni Sultan Süleyman onun bu çalışmasına büyük 
bir alaka göstermiş ve eser bitmediği halde kendisine tezkire takdim etmiştir. Eseri çok 
beğenen padişah, Şeyhülislamın 200 akçe olan meşihat yevmiyesini, önce 500 akçeye, 
tefsirin yazımı bitince de 600 akçeye çıkarmış ve kendisine büyük ikramlarda bulu	
narak taltif etmiştir. (Bk. Hacı Halife Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn ʻan esâmi’l-kütübi 
ve’l-fünûn, (İstanbul: nşr. M. Şerafeddin- Rıfat Bilge, 1360/1941), 1/65; Leknevî, el-
Fevâidü’l-behiyye, 81.)
((( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/346; Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, 155; Aydemir, 
Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 35.
(6) Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 45.
(7) Mustafa b. Carullah el-Beyânî, Tezkiretu’ş-Şuarâ, haz. İbrahim Kutluk, (Ankara: TTK 
Yayınları, 1997), 89.
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Ebussuûd, Arap Dili ve Edebiyatı açısından üstün kariyere ulaşmış 
ender Türk âlimlerinden biridir. Müftü Kutbuddin Efendi (ö. 990/1082) 
943 senesinde kendisi ile beraber yolculuğa çıktığında hiçbir Arap ül	
kesinde bulunmamasına rağmen kendisine yöneltilen sorulara mükemmel 
bir şekilde cevap vermesi dolayısıyla onun bu alandaki maharetine hayran 
kalmıştır.(((

Ebussuûd’un en meşhur Arapça şiirinin adı “Kaside-i Mîmiyye”dir. 
Bu eser Arap şairleri tarafından da oldukça beğeni almıştır. Tamamen 
Anadolu medreselerinde yetişen bir Türk’ün, edebî yönü güçlü felsefî 
bir kasideyi Arapça yazmış olması, şüphesiz onun kariyerinin ne ka	
dar seviyeli olduğunu gösterir.((( Nüktedan birinin hazine anlamındaki 
“hızâne” ve çanak anlamındaki “kasʻa” kelimesinin fethalı yoksa kesralı 
mı okunacağının sorusunu kendisine yönelttiğinde ال تفتــح الخزانــة وال تكســر  
	şeklinde karşılık ver (lâ teftehu’l-hızânete velâ tüksiru’l-kasʻate)القصعــة 
miştir. Burada “hızâneyi fethalı okuma, kasʻayı da kesralı okuma!” derken, 
fetha kelimesini “açma” karşılığında; kesra kelimesini de kırma anlamında 
kullanmıştır. O burada “Hazineyi açma, çanağı da kırma” manasında tevri	
ye sanatına yer vererek ustaca edebî bir anlatım sergilemiştir.(3(

Ebussuûd, kendisine yöneltilen sorunun sorulduğu dile göre aynı dili 
kullanıp karşılığını verirdi. Arapça sorulara Arapça, Farsça sorulara Farsça, 
Türkçe sorulara Türkçe, nesir şeklinde sorulan sorulara nesir olarak, nazım 
tarzında yöneltilen sorulara da manzum olarak cevap verirdi.(((

Ebussuûd’un Arapça şiirleri son derece beğenilmesine rağmen 
Türkçe şiirleri aynı ölçüde takdire mazhar olmamıştır. Türkçe kaleme al	
dığı şiirlerinin lirizmden mahrum olduğu için beğenilmediği ifade edilme	
ktedir.(((

2. “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l-Kur’an’i’l-Kerîm” Adlı 
Eseri

İlmî çalışmalara ve medrese eğitimine büyük önem verilen Osmanlı 
döneminde yazılan eserler genellikle daha önce yazılmış eserler üzerine 
kaleme alınmış şerh, haşiye, taʻlik şeklinde veya bazı surelerin tefsiri ma	
hiyetinde çalışmalardır. Kur’an’ın tamamına ilişkin birkaç eser dışında pek 
tefsir yazılmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu itibarla Ebussuûd’un tefsiri 

((( Leknevî, el-Fevâidü’l-behiyye, 82; Âdem Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Ak	
li›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9/18, 
(2011), 353.
((( Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 46.
(3( Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 70; Muhittin Eliaçık, “Ebussuûd Efendi ile Şemsi Paşa’nın 
Manzum Yazışmaları”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 
(23-25 Kasım 2007) haz. Mehmet Mahfuz v.diğ. (Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, 
2008), 2/950.
((( Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1/345-346.
((( Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, (((.
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ayrı bir öneme sahiptir.(((

Ebussuûd, sonraki dönemlerde kendinden çokça söz ettirecek olan 
bu tefsirde başta Zemahşerî’nin (ö. 538/ 1144) “Keşşâf”ı, Beyzâvî’nin 
(ö. 685/1286) “Envâru’t-tenzîl”i olmak üzere birçok tefsir eserini kaynak 
olarak kullanmıştır. O tefsirinde Keşşâf ve Envâru’t-tenzîl’in eksiklikler	
ini giderdiğini, eserinde yüce kitaba yaraşır biçimde açıklamalarda bu	
lunduğunu, kolay anlaşılabilir bir üslup kullandığını bizzat kendisi ifade 
etmektedir.((( Her iki tefsiri beğenip onlardan çokça atıfta bulunmasına 
rağmen kimi yerlerde de onları eleştirmekten geri durmamaktadır. Hat	
ta dirayet metodunu bazen onlardan daha ileri seviyede ve ustalıkla kul	
lanmaktadır. İfadelerde akıcı bir üslup kullanması ve bolca nüktelere yer 
vermesi okunmasına ayrı lezzet katmakta, ayetler arasındaki bağlantılara 
sıkça değinmesi de münâsebât ilmindeki maharetini yansıtmaktadır.(3( 
Onun ustalıkla işlediği konulardan birisi de dil ve gramer tahlilleridir. Bu 
husus tebliğimizin ana temasını oluşturması nedeniyle aşağıda bu örnekler 
üzerinde durulacaktır.

Arapça cümlelerin sağlam kurgusu, üstün ve akıcı üslubuyla ilim 
camiasının beğenisini kazanan İrşâdü›l-akli’s-selim, Osmanlı medre	
selerinde Keşşâf ve Envâru’t-tenzîl’den sonra en çok itibar edilen tefsir 
hüviyetini kazanmıştır.((( Ebussuûd, dil ve belâgat yönüyle Arap edebi	
yatının doruk noktasında bulunan tefsirinden dolayı, “Zamanın görmediği, 
kulakların duymadığı sözler söylemiştir” şeklinde övgüyle anılmıştır.((( 
Yazıldığı dönemden kısa bir süre sonra isim yapan bu tefsir, son yıllarda 
da şöhretinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Öyle ki, geçen asırda Mısır el-
Ezher Üniversitesi ile Libya İslâm Üniversitesi’nde ders kitabı ve yardımcı 
ders kaynağı olarak okutulup tavsiye edilmiştir.(6) Hatta Süleyman Ateş, bu 
tefsirin Suudi Arabistan’da İmam Muhammed Üniversitesi’nin Arap Dili 
ve Edebiyatı Fakültesinde edebî tefsirlere örnek olarak okutulduğunu ve 
kendisinin de aynı fakültede bir yıl boyunca bu tefsiri okuttuğunu ifade 
etmektedir.(7)

Ebussuûd, tefsirinde ayetleri cümlelere bölüp her cümlenin anlamını 
vermek şeklinde bir metot takip eder. Daha sonra ayetin maksadından, 
varsa sebeb-i nüzulünden söz eder. Gerekli farklılıklardan dolayı orta	

((( Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, (3.
((( Mehmed b. Muhyiddin Ebussuûd el-İmâdî, İrşâdü›l-akli’s-selim ilâ mezâya’l-Kitabi’l-
Kerim, (Mısır: Muhammed Ali Matbaası, 1372/1952), 1/5.
(3(Cevdet Bey, Tefsir Tarihi, 155; İsmail Çalışkan, Tefsir Tarihi, (Ankara: Bilay Yayınları, 
2019), 240.
((( Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn, 1/65; Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Ak	
li›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, 341.
(((Süleyman Ateş, “İrşâdü’l-akli’s-selîm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22/457.
(6) Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 256.
(7) Ateş, “Ebussuûd Efendi”, 70.
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ya çıkacak alternatif anlamlardan bahseder. Surelerin faziletine dair bazı 
zayıf hadisler nakleder ki, onun tefsirinde en fazla eleştirildiği noktalardan 
biridir. Zira bu alandaki hadislerin çoğu zayıf veya mevzû (uydurma) kabul 
edilmiştir. Bu konunun dışında da yer yer aynı şekilde zayıf ve israiliyyat 
türü rivayetleri kullandığı için tenkit edilmekten kurtulamamıştır. Bütün 
bu zayıf yönlerine rağmen Ebussuûd, Arap dilinin inceliklerini ustaca kul	
landığı için takdir edilmeyi hak etmiş ve bölgenin tefsir ilmindeki gidişatı	
na yön vermiştir.(((

Ebussuûd’un, Arap dili ve belâgatine vukufiyeti dolayısıyla onun 
ayetlerin ince mana ve nüktelerini açığa çıkaran ilk müfessir olduğu da 
ifade edilir.((( Edebî incelik ve nükteleriyle “Keşşaf”a, kelâmî ve felsefî 
yönleriyle “Mefâtihu’l-gayb”a benzemesi nedeniyle Ebussuûd’un tefsiri 
edebî-felsefî bir tefsir örneği olarak görülebilir. Diğer taraftan dil ve irab 
konularına yoğun bir şekilde girmesi, Kur’an’ın icaz ve ifade özelliklerin	
den bahsetmesi, edebî incelik ve şiirle istişhaddaki başarısından dolayı da 
bu tefsir edebî ya da nahvî-edebî tefsirler arasında sayılmıştır.(3(

Üzerine 13 adet hâşiye ve taʻlik yazılacak kadar ünlenen Ebus	
suûd tefsirinin; Mısır, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde 11 kere baskısı 
yapılmıştır. Bunların dışında yine son yıllarda eser üzerinde başta Mısır 
olmak üzere Lübnan, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak ve Sudan’da 14 ayrı 
doktora ve yüksek lisans çalışmasına imza atılmıştır.(((

Ebussuûd’un fıkhî yönünün çok güçlü olması nedeniyle tefsirinde 
ahkâm ayetlerine de geniş yer ayırmıştır. Fıkıhta Hanefî mezhebine tabi 
olmakla birlikte bazen herhangi bir mezhebin, bazen birden çok mezhe	
bin görüşüne, bazen de hiçbir mezhebe tabi olmadan kendi özgün fıkhî 
yorumlarına yer verir.((( Zaten onun fıkha dair fetvaları ve fıkıh usulü il	
mindeki liyakatinden dolayı kendisine İkinci Ebu Hanife (Numân-i Sânî) 
lakabı takılmıştır.(6) Onun bu şekilde mezhep farkı gözetmeksizin müfes	
sirlerden istifade etmesi, ne kadar hoşgörü kültürüne sahip ve esnek yapıda 
olduğunu gösterir.

Kelâma dair konularda da geniş izahlar yapan Ebussuûd, kimi yerde 
herhangi bir kelamî mezhebi referans göstermeden, kimi yerde sadece 
İmam Maturîdî’ye (ö. 333/944) veya Cübbaî’ye (ö. 303/916) atıfta bulu	
narak, kimi yerde de Rafizî ve Mutezilîlerin görüşlerini eleştirerek tefsir 
yapar. Örneğin “Öyle bir günden korkun ki, o gün kimse başkası için bir 

((( Ayrıntılı bilgi için bk. Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 110-253.
((( Muhammed Hüseyn ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, (Kahire: 1381/1961), 1/247.
(3( Yerinde, “Ebussuûd Efendi›nin İrşâdü›l-Akli›s-Selim ilâ Mezâya›l-Kitabi›l-Kerim›i”, 
346-347.
((( Bütün bu çalışmaların ayrıntısı için bk. Âdem Yerinde “Ebussuûd Efendi’nin İrşadü’l-
akli’s-selîm ilâ mezâyâ’l-Kur’ani’l-Kerim”.
((( Ebussuûd’un bu konulara ilişkin örnek açıklamaları için bk. İrşâdü›l-akli›s-selîm, 
2/164; 2/65; 2/239; 2/59; 2/265; 4/26; 5/127.
(6) Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 148.
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şey ödeyemez; hiç kimseden şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara 
asla yardım da yapılmaz.”  (Bakara 2/48) ayetinde Mutezilenin büyük 
günah işleyen kimseler için şefaatin olmadığını ileri sürmesine karşın 
Ehlisünnetin konuyla ilgili beyanlarını öne çıkararak bu ayetin kâfirlere 
mahsus olduğunu, diğer bazı ayet ve hadislerde şefaatin varlığının ortaya 
konulduğunu, dolayısıyla Mutezile’nin bu görüşünün doğru olmadığını((( 
belirtir.

Ebussuûd’un tefsirinde en dikkat çekici konulardan biri de müellifin 
bir ayetin tamamı veya bir kısmının, kendisinden önceki ayet veya ayet 
grubu ile irab ilişkisini belirtmesidir. Hatta tefsirinde en çok istifade ettiği 
ve atıfta bulunduğu Zemahşerî’yi bu konuda geçtiği, Beyzâvî’yi ise çok 
gerilerde bıraktığı rahatlıkla ifade edilebilir.(((

Ebussuûd’un eleştirel yönü de güçlüdür. Tefsirinde Zemahşerî ve 
Beyzâvî’den çokça atıfta bulunan Ebussuûd, adlarını vermese de yine en 
çok bu iki müfessiri tenkit eder. Ebussuûd yorumlarını beğenmediği nok	
taların bazılarında isim vermeden eleştirisini yapar. İsimsiz yorumların 
çoğunun Zemahşerî ve Beyzâvî’ye aidiyetlerini birebir karşılaştırma yap	
arak tespit eden Abdullah Aydemir,(3( bu konuya dair örneklerden birinin 
Mü’minûn suresinde geçtiğini bildirir. Ebussuûd’a göre, “De ki: “Rabbim! 
Eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen; bu durumda zalimler 
topluluğunun içinde bulundurma!” (Mü’minûn 23/93-94) ayetlerinde dile 
getirilen azap konusu, zalimlerin karşılaşacağı dünyevi azaptır. Bu azabın 
ahirette gerçekleşeceğini savunmak doğru değildir.((( Söz konusu azabın 
ahiret azabı olduğunu söyleyenler Zemahşerî((( ve Beyzâvî’dir.(6)

3. Arap Dili Açısından Tefsirin Değeri

Ebussuûd’un ana dilinin Arapça olmamasına rağmen dile yatkın	
lığını tefsirinde açık bir şekilde görmek mümkündür. Aslında tefsirlerde en 
zor olan bölümlerden biri de Arap dili ve grameri tahlillerine girilmesidir. 
Ebussuûd bu konuda hiç çekimser davranmamış, her türlü Arapça kural ve 
kaide bağlamında açıklamalarını yapmaya çalışmıştır. O sadece bir aye	
tin irabı ile ilgili farklı görüşleri nakletmez, bazı yerlerde onlardan birini 
diğerlerine tercih eder ve beraberinde tercih sebebini de bildirir. 

Kur’an-ı Kerim’i tefsir edecek olan müfessirlerde aranması gereken 
konuların başında Arap dilinde yer alan kelimelerin farklı ayetlerde kazan	

((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/79.
((( Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, 170.
(3( Bk. Aydemir, Ebussuûd Efendi ve Tefsirdeki Metodu, ((3	(((.
((( Hayrettin Karaman v.diğr. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, (Ankara: DİB Yayınları, 
2014), 4/42.
(((Cârullah Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ʻan hakâiki’t’-tenzîl ve ʻuyûni’l-
ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 3/41.
(6) Kadı Nasîruddin Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, 
(Mısır: Mektebetü’t-Ticâriyye, ts.), 3/223.
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dığı çeşitli manalara aşina olması, iraba göre lafızların değişen durumlarını 
ve gramere ait tüm incelikleri bilmesi gelir. Tefsirinde gramer ve nahiv 
ilmini çokça önemseyen Ebussuûd da kelimelerin manalarını, vezinleri	
ni, cümle içindeki konumlarını izah eder; takdim-tehir durumlarını, âtıf, 
izmâr, zâid harfleri belirtir ve ayetler arasındaki irab ilişkisini irdeler.

3.1. Lafzın İştikâkı ve Nahiv Yapısından Söz Etmesi

a. Sarf örneği:  ــوِت ــْر بِالطَّاُغ ــْن يَْكفُ ــُوُت“  )))ayetindeki فََم  (et-tâğût) ”الطاَّغ
lafzının  “ــاُن ــُوُت“ ,dan geldiğini(et-tuğyân) “الطُّْغي ــرُوُت“  ,(melekût)  ”َملَك  ”َجبَ
(ceberût) gibi mübalağalı bir isim olduğunu belirtir. Yine Müberrek’e göre 
kelimenin cemiʻ, Sibeveyh’e göre müfred-müzekker bir cins ismi old	
uğunu, bu ayette “ilahlar” anlamı kastedildiği için cemi-müennes olarak 
geldiğini((( bildirir.

b. Nahiv örneği:  ــاِر ــى النَّ ــْم َعلَ ــا اَْصبََرهُ ــا“ )ayetindeki(3  فََمٓ 	mâ”nın Si-م
beveyh’e (ö. 180/796) göre taaccub anlamı ifade eden bir “nekre-i tâmme” 
ve “mübtedâ”; Ferra’ya (ö. 207/822) göre “istifhâmiyye”, bazı dilcilere 
göre “ismu’l-mevsûl” olduğunu söyler. Daha sonradan ayete verilebilecek 
muhtemel diğer anlamlardan da bahseder.

Nahiv için bir başka örnek Bakara suresinin َواِْذ يَْرفـَـُع اِْبٰر۪هيــُم اْلقََواِعــَد ِمــَن 
ــٰم۪عيُلۜ ــِت َواِْس  ”.İbrahim İsmail’le birlikte beytin temellerini yükseltiyordu“ اْلبَْي
(Bakara 2/127) ayetinde anlatılan Kâbe’nin duvarlarının yükseltilmesi ile 
alakalı kullanılan muzari fiil formudur. Bu sanat Arap edebiyatında kul	
lanılan güzel sanatlardan biri olup, geçmişte yaşanan bir olayın şu anda 
cereyan ediyormuş gibi takdim edilmesidir. Ebussuûd, burada muzari 
kalıbının kullanılmasının, o olayın apaçık bir mucizeyi bildiren sıra dışı 
bir olay olduğunun sergilenmesi için bu şekilde anlatıldığını ifade eder.(((

3.2. Ayetlerde İstifham, Takdim-Tehir Gibi Gramer Konularına 
Değinmesi

a. İstifham:  ــاِم ــَن اْلَغَم ــٍل ِم ــي ظُلَ ُ ۪ف ــُم للّاٰ ــُروَن ااِلَّٓ اَْن يَأْتِيَهُ ــْل يَْنظُ  )))ayetindeki  هَ
istifhâmın, istifhâm-ı inkârî ve nefy manasında (beklemezler) olduğunu 
belirtir.

b. Takdim: ًُۜســوُل َعلَْيُكــْم َشــ۪هيدا  ”كاََن“ ,zarfı ”َعلَْيُكــْم“ ayetindeki(6)  َويَُكــوَن الرَّ
(kâne)’nin haberi olan  “ًَشــ۪هيدا” kelimesinin önüne geçmiş olmasının Hz. 
Peygamber’in kıyamet günündeki şahitliğinin yalnız ümmetine mahsus 
olduğunu ifade etmek için kullanıldığını dile getirir.(7)

((( el-Bakara 2/256.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/189-190.
(3( el-Bakara 2/175.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/124.
((( el-Bakara 2/210.
(6) el-Bakara 2/143.
(7) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/134.



475

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

c. Tehir: َولَــْم يَُكــْن لَــهُ ُكفُــواً اََحــٌد  ayetindeki((( “ُلَــه” ifadesinin “ًُكفُــوا“ keli	
mesinin sılası olduğunu, sonra gelmesi gerekirken Allah’a eş ve ortak iza	
fe etmenin imkansızlığının önemine vurgu yapmak üzere “ًُكفُــوا” den önce 
geldiğini söyler.

3.3. Aslı Arapça Olmayan Kelimeleri Beyan Etmesi

Kur’an’da geçen bazı kelimelerin Arapça olup olmaması meselesi 
müfessirler arasında hep tartışma konusu olmuştur. Kimisi Kur’an’da ya	
bancı kelime bulunmadığını, tümünün asılları itibarı ile Arap dilinde mev	
cut olduğunu ifade ederken, kimisi de bazı kelimelerin öz itibariyle yabancı 
olduğunu, daha sonradan Arapçaya geçtiklerini ve dolayısıyla Kur’an’da 
bu vesileyle yer aldıklarını belirtmektedirler.((( Ebussuûd da Kur’an’da ya	
bancı kelime bulunup bulunmaması meselesine pek girmemekte, sadece اَِذا 
	kıstâs” kelimesinin Ara“ ”اْلقِْســطَاِس“ ayetinde(3( geçen  ِكْلتُــْم َوِزنُــوا بِاْلقِْســطَاِس
pçaya Rumcadan geçtiğini, Arapçaya geçen buna benzer “Âdem”, “İsâ”, 
“Meryem”, “Firdevs”, “Tâhâ” gibi (muarreb/Arapçalaşmış) kelimelerin 
artık Arapçadan sayılması gerektiğini ve Kur’an’ın Arapça oluşuna bir 
zarar vermeyeceğini belirtilmektedir.((( Bir başka ifadeyle genel olarak ya	
bancı kabul edilen bu tür kelimelerin “Arapçalaştırılmış” (muarreb) olduk	
larına dair bir tanımlama yapmış olsa da kökenlerinin Arapça olmadığını 
açıkça bildirmemiştir.

Yabancı kavramlardan biri de Nisâ suresi 51. ayette geçen “ِجْبــٌت” 
“cibt” kelimesidir. Çokça atıfta bulunduğu ancak zaman zaman muhalefet 
gösterdiği kaynaklardan Zemahşeri ve Beyzâvî’den farklı açıklamalarda 
bulunduğu hususlardan biri de bu kavramdır. Allah’tan başka insanların 
tapındıkları put veya ilahlar olarak açıklanan bu kavramın, Habeşçede 
sihirbaz manasına geldiğini belirten Ebussuûd, daha sonra bu kelimenin 
aslının “ِجْبــٌث” “cibs” olduğunu ve kendisinde hayır bulunmayan bir şey 
anlamına geldiğini ifade eder.(((

3.4. Ayetin İrabını Açıklaması

Ebussuûd tefsirinde bazı ayetleri tefsir sadedinde gramerle ilgili 
ayrıntı sayılabilecek açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca meânî, beyân ve 
bedîʻ ilimleri bağlamında belâgatle ilgili sanatlara yer vermiş ve bu hususu 
ayetlerin anlamlarına yansıtmıştır. Bu alandaki açıklamalarına bakıldığın	
da onun Arap diline olan hâkimiyet konusunda büyük bir nasibi olduğu 
anlaşılmaktadır.

Bakara suresinin 25. ayetinde geçen “ــاٍت  kelimesini baştaki gizli ”َجنَّ

((( el-İhlâs 112/4.
((( Bedruddin Ebû Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’an, thk. Muhammed 
Abdülfadl İbrahim, (Beyrut: Dâru’l-Maʻrife, 2. Baskı, ts.), 1/293.
(3( el-İsrâ 17/35.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/215.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/348.
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harfi cer’den dolayı mecrûr, Bakara 127. ayetteki ــۜا ــْل ِمنَّ ــا تَقَبَّ 	öncesinde ,َربَّنَ
ki اِْســماَعىِل”  ” (İsmâîl) kelimesinin hal’i ve mahallen mensûb olduğunu 
bildirmektedir cümlesinin.(((

3.5. Arapça Şiirle İstişhadda Bulunması

Ebussuûd, muhtelif ayetlerin tefsirini desteklemek üzere pek çok 
beytten yararlanmıştır. Bu beytlerin sayısı 400 civarındadır. Bunlardan iki 
örnek şöyledir:

a. (((ثُــمَّ َعفَْونَــا َعْنُكــْم cümlesindeki  “عفــو” “afv”ın, bir suçun ortadan 
kaldırılması anlamında olduğunu şu şiirle delillendirmektedir:

َعَرْفُت اْلَمْنَزَل اْلخاَلى   َعفاَ ِمْن بَْعِد اَْحواَل      َعفاَهُ ُكلُّ هَتَّاٍن   َكثِيُر اْلَوْبِل هَطاٍَّل

“Senelerden sonra yağmurların tüm izlerini sildiği, silinip yok olan 
boş yurdu tanıyabildim.”(3(

b. ــا ــوا بِٰايَاتِنَٓ بُ ــةٌ“ cümlesindeki )))َوَكذَّ  kelimesinin, aslında çok alamet ”آيَ
anlamına geldiğini, Nâbiga’nın (ö. 604?) şu şiiriyle açıklamaktadır:

تََوهَّْمُت آياٍت لَهاَ فََعَرْفتُهاَ        لِِستَِّة اَْعواٍَم وذاَ اْلعاَُم ساَبٌِع

“Bu yedinci yıl, altı yıl boyunca ona ait delilleri tevehhüm edip 
tanıyabildim.”(((

3.6. Belâgat Konusundaki Açıklamaları

a. ۜنَْســتَ۪عيُن ـاَك  َواِيَـّ نَْعبُــُد  ـاَك   ayetinde(6) “Ya rabbi! Yalnız sana ibadet اِيَـّ
ederiz, yalnız senden yardım dileriz” yerine; “Yalnız sana ibadet ederim, 
yalnız senden yardım dilerim” denmemesinin nedeni dua eden kişinin nef	
sinin kusurundan dolayı Allah’ın huzurunda tek başına ibadetini Ona arz 
etmeye, müstakil olarak Allah’tan hidayet ve yardım istemeye layık ol	
madığını bildirmek için cemiʻ formunda olmasındandır.(7)

b. َــَجَرة ــِذِه الشَّ ــا ٰه  ayetinde(8) “Şu ağaca yaklaşmayın” ifadesinde َواَل تَْقَربَ
meyve yerine ağaca yaklaşmanın yasaklanması, meyvesinden yemenin ha	
ramlığında mübalağa için kullanıldığını açıklamaktadır.(9)

c.  ًۙ  ”ayetinde(10) “Yemin olsun nefes nefese koşanlara َواْلَعـــاِديَاِت َضْبـــحا
ifadesi ile ilgili Ebussuûd şöyle der: “Yüce Allah, gazilerin, düşmana doğ	
ru hücum ederken nefes sesleri çıkaran atlarına yemin etti. “Dabh”  “َضْبـح” 

((( Ebussuûd,  İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/125.
((( el-Bakara 2/52.
(3( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/61.
((( el-Bakara 2/39.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/75.
(6) el-Fâtiha 1/5.
(7) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/13.
(8) el-Bakara 2/35.
(9) Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/73.
(10) el-Âdiyât 100/1.



477

العربية للناطقين بغيرها: الحاضر والمستقبل 2

atların koşarken çıkardıkları nefesin sesidir.”(((

3.7. Müteşâbih Ayetlerle İlgili Görüşleri

Kur’an’da yer alan müteşabih ayetlerin bilinip bilinememesi mesele	
si tefsirde önemli olan konuların başında yer alır. Ebussuûd bu tür ayetlerin 
bazılarının anlamlarının bilinebileceğini söylemektedir.((( Örneğin ْحٰمــُن  اَلرَّ
 Rahmân olan Allah arşa istiva etmiştir.” (Tâhâ 20/5)“ َعلَــى اْلَعــْرِش اْســتَٰوى
ayetindeki “istivâ” kelimesinin burada mecazî olduğunu, mülk, saltan	
at, hakimiyet anlamında anlaşılması gerektiğini belirtmektedir.(3( Bazen 
müteşabih ayetlerin anlamlarının verilmesi konusunda oldukça ileri gittiği 
de söylenebilir. Zira “ٰطٰه” kelimesinin Hz. Peygamber tarafından bildirilen 
“Ey Âdem” anlamında olduğunu ifade etmektedir.(((

4. Eserin Tesirleri

Osmanlı medreselerinde yetişip ilmiye sınıfının zirvesinde 30 yıl 
kalan Ebussuûd Efendi, tefsirinin ilmî çevrelerde yayılması ile büyük 
yankı uyandırmıştır. Kendisinden sonra yetişen müfessirlerden birçoğu 
onun tefsiri ile meşgul olmuş, ondan istifade etmiştir. Hatta bu müfessirle	
rden Alûsî’nin (ö. 1317/1899) “Rûhu’l-meânî” adlı eserinde, İrşâdü’l-ak	
li’s-selîm’de yer alan ifadeleri yeni bir üslupla sunmak suretiyle bu eseri 
model aldığı anlaşılmaktadır.((( Bunun dışında İrşâdü’l-akli’s-selîm’i kay	
nak olarak kullanan eserler arasında Arapça olanlardan birkaçı şunlardır:

1- Cemalüddin el-Kasimî (ö. 1914), Mehâsinü’t-te’vil.

2- Reşid Rıza (ö. 1354), Tefsîru’l-menâr.

3- Mehmet Vehbi Efendi ö. (1364), Hülâsâtü’l-beyân fî tefsîri’l-
Kur’ân.

4- Muhammed el-Emin el-Hererî, Hadâiku’r-ravhi ve’r-reyhân.

5- Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr.

Sonuç

Osmanlının Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi 
güçlü ve muktedir padişahların döneminde on yedi sene müderrislik, altı 
sene kadılık, sekiz sene kazaskerlik, otuz sene de şeyhülislamlık olmak 
üzere altmış yılı aşkın bir zaman diliminde görev yapmış olan Ebussuûd, 
bu dönemin başta ilim olmak üzere kültür ve hukuk hayatında faal rol 
almış büyük bir ilim ve devlet adamıdır.

Ebussuûd Efendi on yıl süreyle üzerinde çalıştığı ve eserleri arasın	

)1( İrşâdü›l-akli›s-selîm, 5/280.
)2( ıııııııı. İrşâdü›l-akli›s-selîm, 1/215
(3( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/298.
((( Ebussuûd, İrşâdü›l-akli›s-selîm, 3/295.
((( Ateş, “İrşâdü›l-akli›s-selîm”,  22/457.
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da en önemli olanlarından biri olan “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâye’l-
Kur’ani’l-Kerim” adlı tefsirinde israiliyyat haberlerini barındırması, 
surelerin faziletlerine dair zayıf ve mevzu rivayetlere yer vermesi gibi 
eleştirilebilecek noktaların yanı sıra; ayetler arasındaki bağlamı mükem	
mel bir şekilde açıklaması, bazı tefsirlerden nakilleri çokça olsa da pek 
çok ayette özgün fikirler beyan etmesi nedeniyle söz konusu eserin ilim 
camiasında iyi bir yer edinmesini sağlamıştır. Ayrıca ana dili olmamasına 
rağmen eserinde Arapçayı düzgün, akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanması 
ona ayrı değer katmaktadır. Bu tefsirin, Ebussuûd’un otuz yıllık şeyhülis	
lamlık şöhretini gölgede bırakan ve onun ismini ebedileştiren bir eser old	
uğu söylenebilir. Zaten üzerinde yapılan onlarca yüksek lisans ve doktora 
çalışması da eserin ne derece kıymetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Yazıldığı günden beri ilmî çevrelerde büyük ilgi ve alakaya mazhar 
olan “İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kur’an’i’l-Kerîm”, tefsirler arasın	
da ön sıralarda yer edinmesi ve ulaştığı paye, hak edilmiş bir kazanım 
olduğunun göstergesidir. Eserin müellifi Ebussuûd kendisini oldukça iyi 
yetiştirmiş ve Arapçadaki yeteneğini bu eserde mükemmel bir şekilde ser	
gilemiştir. Yazıldığı dönemden günümüze tefsir ve İslamî ilimlerle meşgul 
olanların elinde, onun bu üstün eseri bir kaynak olarak kullanılmakta ve 
İslam ülkelerinde eserin adından sitayişle bahsedilmektedir.
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Osmanlı Döneminde Arap Dili Çalışmaları: 

İmam Birgivi Örneği

Dr. Hüseyin ÇOLAK(1)

Özet

XVI. yüzyıl Osmanlı medreselerinde okutulan diller arasında Arap	
ça ilk sırayı almıştır. Bu durum kısa zamanda Arapçanın gerek akademis	
yen gerekse halk arasında yaygın dil olarak kullanılmasına sebebiyet ver	
miştir. Başta dilbilimciler olmak üzere ilim dünyasının farklı alanlarında 
Arapça eserler çalışılmış, yayınlanmıştır. Dönemin ilmi simalarından biri 
de Birgili Mehmed Efendi’dir. 1523-1573 yıllar arasında yaşayan Birgivi 
eserlerinde Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için yeni metot ve usul	
ler geliştirmiştir. O, Kifâyetü’l-Mübtedî, el-Avâmil gibi telif eserlerinde 
Arapçanın öğrenilmesinin farz-ı kifaye olduğunu telakki etmiş ve dilin 
öğreniminde kendine has kolaylaştırıcı metotlar geliştirmiştir. Metodun	
da konularla ilgili örnek cümleler vermiştir. Bu cümleler dil kurallarını 
öğretirken aynı zamanda öğrenciye değerler eğitimini kazandırmıştır. 
Özellikle sarf ve nahiv konulu eserlere yeni bir bakış açısı, öğretim me	
todu sağlamıştır. Böylece Birgivi dönemindeki şerh, hâşiye ve ta’lîk tarzı 
eserler yazma geleneğinden farklılaşmıştır. Tebliğimizde Birgivi’nin 
Arapça öğretimindeki kendine has metot ve usuller irdelenecektir. Telif 
eserlerinden örnekler getirilerek dönemin şerh- haşiye türü eserler arasın	
daki farklılığına dikkat çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arapça Eserler, İmam Birgivi,  Kifâyetü’l-Mübtedî, 
el-Avâmil,

)1( Dr.Öğr.Üyesi. ,Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana	
bilim Dalı, Arap Dili ve Belagati Bölümü e-posta: huseyincholak@hotmail.com
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Giriş

Şüphesiz Arap dili grameri Sarf (Morfoloji)  ve Nahiv(Sentaks) 
olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Sarf dilin temel maddesini yani 
kelimenin şekil ve yapısını ele alırken, nahiv ise bu maddeler arasındaki 
ilişkiyi ve bu maddelerin oluşturduğu bütünü yani cümleyi inceler. Bu 
sebeple sarf ve nahiv Arap dili gramerinin birer parçası olarak birbirini 
tamamlayıcı iki unsurudur.

İslam’ın doğuşu ile Arapça farklı bir boyut kazanmış bir milletin 
dili olma vasfından çıkıp bir dinin ve medeniyetin ortak dili olma vasfına 
yükselmiştir. Böylece Arap dili de kendi gramer ilmini oluşturmak zorunda 
kalmıştır. Artık, Kuran ve hadisin lahn denilen gramer hatalarından korunn	
ması için tedbir alınması ve dil kanunlarının tespit edilmesi ihtiyacı belir	
miştir. İşte bu ihtiyaca ilk cevap veren, Ebu’l-Esved ed-Düelî (ö.(88/(9( 
olmuştur. Değişik rivayetler bulunmakla beraber Ebu’l	Esved’e dil 
meselesi ile uğraşmak konusunda ilk teşvikin Hz. Ali tarafından yapıldığı 
rivayet edilmektedir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Ali, Ebu’l-Esved’e 
nahvin temel prensiplerini açıklamış ve ona kelâmın harf, isim, fiil olmak 
üzere üç kısma ayrıldığını öğretmiştir.((( Nahiv ilminin hicrî I. Asrın ikinci 
yarısında kurulduğu ve bu ilmin kurucusunun ise Ebu’l-Esved ed-Düelî 
olduğu kabul edilmektedir.(((

Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim’in indiği şekilde tespiti, korunması ve 
anlaşılması için gereken faaliyetler daha Hz. Peygamber zamanında başla	
mış ve bu faaliyetler Kur’ân’ı okumaya yönelik olmakla beraber filolojik 
çalışmaların hızla gelişmesine vesile olmuştur. Pek çok insanın Kur’an’ı 
yanlış bir telaffuzla okuduğu fark edilir edilmez, halka bir tür rehber kitap 
temininin zorunluluğu ortaya çıkmıştır.(3( Bu gaye ile başlayan Arap diline 
yönelik çalışmalar zaman içerisinde birçok disipline ayrılmıştır. Dil ilim	
lerinin kuruluş aşamasında yürütülen derleme faaliyetleriyle birlikte lügat, 
sarf, nahiv, aruz, belâgat ve edebiyat alanlarında erken dönemlerde eserler 
verilmeye başlanmış ve zamanla her bir disiplinle ilgili oldukça geniş bir 
literatür ortaya çıkmıştır.

Fetihler sonucu farklı milletlerin İslam’a girişi ile bu çalışmalar 

)1( es-Sirafî, Ebu Saîd el-Hasan b. Abdullah, Ahbâru’n-Nahviyyin el- Basriyyin, thk. Mu	
hammed İbrahim el-Benna, Mısır, 1985, s. 35; Hulvânî, Muhammed, Hayr, el-Mufassal fi 
Tarihi Nahvi’l-Arabî, Beyrut,1979, s. 39-40.
)2( es-Suyûtî, es-Suyûtî, el-Muzhir fi Ulumi’l-Lugati ve Envâihâ, Kahire- trs. ,  c.II, s.,246; 
ez-Zubeydî, Tabakatu’n-nahviyyin ve’l-lugaviyyin, nşr. M.Ebu’l-Fadl, Kahire, 1973, s.  
İbnu’n-Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak,  el-Fihrist, Beyrut, 1978, s. 59; Abdur	
rahman Fehmi, Medresetü’l- Arab, İstanbul, 1304/1888, s.30. 
)3( Goldziher, Ignace, Klasik Arap Literatürü, İmaj Yay. , Ankara, 1993, s.72.
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farklı bir aşamaya girmiştir. Böylece yeni Müslüman olan milletlerden 
Arap dili alanında eserler veren dilbilimcileri yetişmiştir. 

Hicrî II. asırda Sîbeveyh’in el-Kitâb’la en önemli ürününü veren 
nahiv çalışmaları, Basra ve Kûfe’de neş’et eden dil ekollerinin temsilcileri 
tarafından sürdürülmüş ve sahayla ilgili muhtasar ve mufassal pek çok eser 
kaleme alınmıştır. Sarf ve nahiv sahasında ders kitabı olarak okutulan ve 
medrese müfredatına giren eserler, tarih boyunca ilgi odağı olmuş, özel	
likle müteahhir dönemde daha çok bu tür eserler üzerine şerh ve hâşiyeler 
kaleme alınmıştır. 

Türklerin VIII. asırda İslam’a girişiyle beraber Arapçanın öğrenil	
mesi ve öğretilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu yeni dinin dili olan Arapçayı 
öğrenmeye büyük önem vermişler. Böylece Arapça medreselerde okutulan 
zorunlu dillerin başında yerini almıştır. Osmanlı döneminde ve coğraf	
yasında da söz konusu sahada kesintisiz bir şekilde farklı hacimlerde ve 
işlevlerde çok sayıda eser verildiği görülmektedir. Bu eserler ilim dünya	
sının ilgisini çekiyor olsa da günümüzde pek çoğu el yazma hâlinde bulun	
makta; tahkik ve tahlil çalışmalarını beklemektedir. 

Osmanlı döneminde Arapçanın medreselerde okutulan zorunlu 
diller arasında ilk sırayı almasından dolayı bu sahada çalışmalar daha da 
hız kazanmış ve ünlü dilbilimciler ve simalar yetişmiştir. 

İşte bu simalardan biri de hiç şüphesiz Osmanlı Devletinin 
yetiştirdiği ilmî şöhreti ile XVI. yüzyıla damgasını vuran İmam 
Birgivî(ö.981/1573)’dir. O, Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için 
Arap dili gramerinin iki ana unsuru olan sarf ve nahiv alanında çalışmalar 
yapmış ve bu sahada birçok telif eserler vücuda getirmiştir.

Özellikle sarf ve nahiv konusunda daha sistematik eserler vermiş, 
yeni bir bakış açısı ve öğretim metodu kazandırmıştır. 

İmam Birgivî’nin  Hayatı ve Eserleri

1.1. Adı ve Nisbesi   

Asıl adı Mehmed olan İmam Birgivî Balıkesir’de doğmuştur. Do	
ğum tarihi ise bizzat kendi ifadesi ile “dokuz yüz yigirmi dokuz cuma	
da’l-ulasının onuncu günidur”. Bu tarih miladi tarihle 27 Mart 1523 Cuma 
gününe tarihine tekâbül eder.((( Tam künyesi Mehmed b. Pir Ali b. İskender 
olup dedesi İskender Efendi Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Bektaşlar 

((( Arslan, A. Turan, İmam Birgivi, Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Seha 
Neşriyat, İstanbul 1992.  s.24; Yüksel, Emrullah, DİA ,’’Birgivi’’, VI, 192.
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köyündendir.(((

Asıl adı Takıyyüddin Mehmed olup Birgivî Mehmed Efendi diye 
şöhret bulmuştur. Zâviye mensubu âlim ve faziletli bir kişi olan babası Pîr 
Ali Balıkesir’de müderristi. Balıkesir’in Çay mahallesindeki kabri bugün 
de ziyaret edilmektedir. Dedesi Balıkesir Kepsut’a bağlı Bektaşlar köyün	
den İskender Efendi’dir. Annesi hakkındaki bilgimiz ismini Meryem oldu	
ğunu bilmekten öteye gitmemektedir.(((

Birgivî Mehmed Efendi, müderrislik, vaizlik ve te’lif hizmetlerini 
sürdürürken, 981 yılı Cemâziye’l-evvel ayında (21 Eylül 1573) bir İstan	
bul seyahati sırasında vebaya yakalanarak hicrî yıla göre elli iki yaşında 
vefat etti ve Birgi’ye getirilerek burada defnedildi.(3(

1.2. Tahsil Hayatı ve Hocaları

Birgivî ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Ondan Arapça, man	
tık ve diğer bazı ilimleri okudu, bu arada Kur’an’ı da ezberledi. Daha son	
ra İstanbul’a giderek Mahmutpaşa mahallesinde Küçük Şemseddin Efen	
di’den ders aldı. Ardından Haseki Medresesi’ne girdi; dönemin tanınmış 
âlimlerinden Ahîzâde Mehmed Efendi’nin ve daha sonra Rumeli kazaskeri 
olan, Kızıl Molla lakabıyla tanınmış Abdurrahman Efendi’nin öğrencisi 
oldu. İcâzet alarak müderrislik pâyesini elde etti. Ardından Abdurrahman 
Efendi’nin yanına mülâzım olup ihtisasını tamamladı. Bu bakımdan Birgi 	
vî’nin yetişmesinde bu zatın tesirinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.(((

Kendilerinden yukarıda kısaca bahsedilen üç hocasının da Osman	
lı ilim tarihinde yer etmiş ve klasik ilim geleneğinin temsilcileri niteliğin	
deki kimseler olması, Birgivî’nin tam bir Osmanlı âlimi olarak yetiştiğini 
göstermektedir. 

XVI. yüzyılda Osmanlı eğitim sistemini, temel kaynakları ilim ve 
fazilet sahibi hocalardan okuyarak icazet almaya dayanıyordu. Birgivî’ nin 
de bu sistem içerisinde ‘’İslam’ın ana kaynakları başta olmak üzere, bu 
kaynakların Ehl-i Sünnet yorumlarını ihtiva eden literatürden tefsir, hadis 
kelam ve fıkıh gibi İslami ilimleri okumuş ve bunların Osmanlı ilim anla	
yışı içerisindeki yorumlarını görmüş olduğu söylenebilir.(((

)1( Atsız, Nihal, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası, 
Süleymaniye Ktp. Yay.  MEB Basımevi, İstanbul 1996,s.1; Yüksel, Emrullah, a.g.m.  ,’’Bir	
givi’’, VI, 192.
)2( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.25; Yüksel, Emrullah, a.g.m.  ,’’Birgivi’’, VI, 192.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.38-39; Yüksel, Emrullah, a.g.m. ,VI,193.
)4( Arslan, A.Turan, a.g.e. , s.29; Lekesiz, M. Hulusi, ’’Osmanlı İlmî Zihniyeti: Teşekkülü, 
Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi’’, Türk Yurdu, 11(49),1991, ss.20-
3(.
)5( Lekesiz, M. Hulusi, XVI. Yüzyıl Osmanlı Düzenindeki Değişim Tasfiyeci (Püritanist) 
Bir Eleştirisi: Birgivî Mehmed Efendi ve Fikirleri, ( Basılmamış Doktora Tezi), Hacettepe 
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Birgivî hocası Kızıl Abdurrahman Efendi’ye mülazim olduktan 
sonra İstanbul’da bazı medreselerde müderrislik görevini üstlendi. Osman 	
lı eğitim sisteminde mülâzımlığını tamamlayan müderris adayı, ilk önce en 
düşük seviyedeki Hâşiye-i Tecrid Medreseleri’nden birisine yevmi yirmi 
akçe ile tayin olunmaktaydı.(((  O halde Birgivî’nin ilk görev yeri Yirmili 
bir medrese olmalıdır. İslâm dininin iki ana kaynağını oluşturan Kur’an ve 
Sünnet’in dili olan ve ayrıca İslâm medeniyetinin müşterek lisanı haline 
gelen Arapça’nın Arap olmayan müslüman milletler tarafından öğrenilebil	
mesi için büyük gayretlerin sarf edildiği bilinmektedir.((( İlmî Arapça’nın 
öğrenilmesinde onun gramerinin bilinmesinin büyük payı bulunduğu da 
şüphesizdir.  O dönemde bu birinci basamak medreselerde özellikle İslamî 
ilimlerin tahsiline hazırlık bâbından sarf ve nahiv içerikli Arapça derslerine 
ağırlık verildiğine göre(3( Birgivî’nin de bu dersleri okuttuğunu düşünebili	
riz. Nitekim onun Osmanlı dönemi Arapça tedrisatındaki tartışılmaz otori	
tesi ve Arapça’ya dair kaleme aldığı ilk eseri İm’ânu’l-enzâr‘ı (652/1545) 
tarihinde yazmış olması, müderrisliğinin ilk dönemlerini Arapça’ya ayır	
mış olduğu yönündeki kanâati doğrular niteliktedir.

Birgivi, Kanûnî döneminde, hocası Abdurrahman Efendi’nin ara 	
cılığıyla Edirne’de kassâm-ı askerîsi((( olarak görev almıştır. Dört yıl bo	
yunca kassâm olan Birgivî, bu süre zarfında ders okutup vaazlar vererek 
eğitim ve irşad faaliyetlerinde devam etmiştir. Özellikle toplum içinde 
yaygın olan hurafelerle mücadele etmiştir. Edirne’deki görevinden ayrı	
lıp İstanbul’a dönünce her şeyden elini eteğini çekip tasavvufa yönelmiş	
tir. Bu sebeple Şeyh Abdullah Karamanî’ye (ö.1(((/97() intisap ederek 
müridi olmuştur. Şeyhinin yönlendirmesi ile tekrar ilim hayatına atılmıştır.

Birgivî,  Sultan II. Selim’in hocası Atâullah Efendi (ö.979/1571) 
ile sıkı bir dostluk kurmuştur. Kendisi de Birgili olan Atâullah Efendi 
Birgi’de bir medrese yaptırmış ve başına da Birgivî’nin geçmesini iste	
miştir. Birgivî de Atâullah Efendi’nin ricasını kıramayarak yevmî 60 akçe 
ile medreseye tayin olmuştur.((( Böylece, Birgi’de Atâullah Efendi Dâru’l-
Hadis’inde müderrisliğe başlayan Mehmed Efendi, ömrünün sonuna kadar 

Üniv. , Sosyal Bilimler Ens. , Ankara 1997, s.42.
((( Uzunçarşılı, İ.Hakkı,  Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay., Ankara 1984. 
s.((.
)2( Yüksel, Emrullah, a.g.m. VI,193.
)3( Baltacı, Cahid, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
Vakfı Yay. , İstanbul 2005, s.37.
)4( Kassam-ı askeri, Yeniçeri Ocağı mensuplarından birisinin vefat etmesiyle, ardında 
bıraktığı malların resmi işlemler sayesinde İslam Hukukuna uygun biçimde varisler 
arasında paylaştırılması ile meşgul olan heyetteki şer’i memura verilen isimdir. Kazasker 
tarafından görevlendirilen bu memurun yaptığı işleme kısmet-i askeriyye denilmektedir. 
(bkz. Uzunçarşılı, a.g.e. s.121-125; Pakalın, M.Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü, 
I-III, MEB Yay. ,  İstanbul 1983. II/210; Sertoğlu, Mithat, Osmanlı Tarih Lugatı, Enderun 
Kitabevi, İstanbul 1986.,s.186.
)5( Baltacı, Cahid, a.g.e. s.584.
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bu vazifede kalmış olmasından dolayı, Birgili veya Birgivî diye meşhur 
olmuştur.(((

1.3.İlmî Şahsiyeti 

Birgivî son derece dürüst ve tavizsiz bir ilim adamıdır. Nitekim 
döneminde çok yaygın olan anlayışa rağmen hiçbir eserini herhangi bir 
devlet büyüğüne ithaf etmemiş, aksine devlet ileri gelenleri de dâhil olmak 
üzere her seviyedeki yöneticilerde ve görevlilerde gördüğü kusurları ce	
saretle tenkit etmiştir. Özellikle memuriyetlerin rüşvet karşılığı satılması, 
kadılar, muhtesibler ve diğer görevlilerin rüşvet almaları, ehli olmayanlara 
ilmî ve idarî rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her 
türlü bid‘at ve hurafe Birgivî’nin şiddetle karşı çıktığı hususlardır. (meselâ 
bk.et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, s. 72, 92, 182, 215-216, 219; Şerhu’l-
ehâdîsi’l-erbaîn, s. 1-4). Birgivî’nin, bazı haksız menfaatlar elde ettiği, 
görevliler nezdinde nüfuz sağlayarak devlet işlerine karıştığı gerekçesiyle, 
II. Selim’in hocası olduğu için “Hâce-i Sultânî” diye şöhret bulan tanınmış 
âlim Atâullah Efendi’yi bile ikaz etmesi (bkz. Ahmet Turan Arslan, s. 81), 
onun dürüstlük ve cesaretinin ilginç bir örneğidir.(((

 Özellikle memuriyetlerin rüşvet karşılığı satılması, kadılar, muh	
tesibler ve diğer görevlilerin rüşvet almaları, ehli olmayanlara ilmî ve idarî 
rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her türlü bid‘at 
ve hurafe Birgivî’nin şiddetle karşı çıktığı hususlardır. (meselâ bk.et-Tarî	
katü’l-Muhammediyye, s. 72, 92, 182, 215-216, 219; Şerhu’l-ehâdîsi’l-er 	
baîn, s. 1-4). Birgivî’nin, bazı haksız menfaatlar elde ettiği, görevliler nez 	
dinde nüfuz sağlayarak devlet işlerine karıştığı gerekçesiyle, II. Selim’in 
hocası olduğu için “Hâce-i Sultânî” diye şöhret bulan tanınmış âlim Atâul	
lah Efendi’yi bile ikaz etmesi (bk. Ahmet Turan Arslan, s. 81), onun dü	
rüstlük ve cesaretinin ilginç bir örneğidir. 

Birgivî’nin en önemli özelliklerinden biri de, ortak niteliklere sa	
hip tek bir kesimi muhatap olarak alma mecburiyeti hissetmemesidir. O 
bir yandan havassa ve başta şeyhülislam olmak üzere memleketin ileri ge	
len ilim çevrelerine hitap ederek, onlarla ciddi fıkhî ve fikrî tartışmalara 
girmiştir. Aynı zamanda da halkın diliyle konuşarak onların iman, ibadet 
ve ahlâk noktasındaki eksikliklerini gidermeye yönelik kitaplar yazmıştır. 
Birgivî kalemini hitap ettiği kesimin ilmi seviyesine göre kullanmıştır. 

Halkı irşad etmek için onların idrâkine yönelik güzel Türkçe ile 
birçok eser kaleme almıştır. Mesela, bunlardan biri olan Vasiyetnâme isimli 
eserinde Allah’ın sıfatlarını anlatırken kolay anlaşılması için açık ifadeler 
ve teşbihler kullanarak şöyle demektedir:

)1( Arslan, A. Turan, a.g.e. s.33.
)2(Yüksel, Emrullah, a.g.m. VI,192.
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‘’Allah âlimdir; her nesneyi bilür. Göklerde ve yerde olanları, gizli 
ve aşikâreleri bilür. Cümle bilür. Ağaçların yaprakları ve cemi buğday, arpa 
ve sâirlerin dâne ve kumların sayısını bilür…’’(((

Diğer yandan belirli bir ilmî seviye gerektiren ve ancak erbabınca 
okunup anlaşılabilecek Arapça eserler de telif etmiştir. Arapça’ya bu ka	
dar önem verip, eserlerini ağırlıklı olarak bu dilde kaleme almasının, hatta 
Arapça tedrisatında asırlarca kullanılan kitaplar hazırlamasının temelinde 
ise, dinin aslî kaynaklarından öğrenilmesine verdiği önem yatmaktadır.((( 
Çünkü Arapça İslam medeniyetinin müşterek dilidir. Arap dili hakkındaki 
bilgisi, eserlerinde müşahede edilen Birgivî,  bu dilin öğretilmesine önem 
verir ve onu farz-ı kifâye sayar. Bunun için o bu hususa şöyle temas eder: 
‘’ Bil ki, Arap dilinin diğer diller üzerine üstünlüğü vardır. Onu öğrenen 
ve başkasına öğreten sevap kazanır. Çünkü Allah Teâlâ Kur’an-ı Arap dili 
ile indirmiştir. Binaenaleyh, onu öğrenen onunla Kur’an’ın ve hadislerin 
manalarını anlar.’’ (3( Bu sebeple Birgivî, sahip olduğu derin sarf ve nahiv 
bilgisini ilim talebelerine bizzat tedris etmek ve vefatından sonra da gele	
cek nesillere yol göstermesi için çok kıymetli eserler telif etmiştir. Arapça 
öğrenimini kolaylaştırmanın yanı sıra öğrencilerin rahatça anlayabilece	
ği sade ve külfetsiz bir Arapça ile dinî eserler yazmak, Birgili için temel 
prensip görünmektedir. Nitekim ed-Dürrü’l-Yetîm ve Risâle fî Usûli’l-Ha-
dîs gibi çalışmaları, ayrıntılı açıklamaları mütalâalara bırakılmış özet birer 
ders kitabı niteliğindedir.((( Başta el-Avâmil ve İzhâr olmak üzere Arap gra	
meri konusunda kaleme aldığı eserlerle de İslâm ilimleri alanında büyük 
bir hizmet ifa etmiş ve haklı olarak yaygın bir şöhrete kavuşmuştur.((( 

XVI. yüzyıl Osmanlı ilim hayatında çoğunlukla şerh, hâşiye ve 
ta’lîk edebiyatına dair ürünler veren Osmanlı uleması arasında, telif tarzı 
eserler yazma âdeti yaygın değildi.(6) Birgivî ise muasırlarının aksine bir	
kaç eseri hariç genellikle telif eser kaleme almıştır. Yazmaya genç yaşta 
başlamıştır. Meselâ, henüz 23 yaşındayken, muhtemelen ilk müderrisliği 
sırasında, medreselerde ders kitabı olarak okutulan Maksûd’un anlaşılma	
sını kolaylaştırmak için İm’ânü’l-enzâr adındaki eserini yazmıştır. Birgi	
vî’nin yazdığı eserlerin çoğu, farz-ı kifâye olan ilimlerden saydığı tefsir 
ve tefsir usulü, hadis ve hadis usulü, fıkıh, kıraât, hesâb, ferâiz ve yetecek 
kadar öğrenilmesine işaret ettiği kelâm ve münâzara ile ilgilidir.(7)  Birgivî 
İslamî ilimlerin hemen hemen her dalında kendine özgü yeni telif eserf	
ler vermiştir. Derlemeci ve pasif bir niteliğe sahip olmadığını ispatlayan 

)1( Meyan, Faruk, a.g.e. , s.32.
)2( Martı, Huriye, a.g.e. ,s.59.
)3( Birgivî, Mehmed Efendi, et-Tarikatü’l-Muhammediyye ve’s- Sıratu’l-Ahmediyye, El	
hâc Hüseyin Efendi Matbaası İstanbul 1309, s. 19.
)4( Martı, Huriye, a.g.e. , s.59.
)5( Yüksel, Emrullah, a.g.m. ,VI,193.
)6( Lekesiz, M.Hulusi, a.g.e. , s.49.
)	( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.49.
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en belirgin eserlerinden birisi de hiç şüphesiz eksik kalan Tefsir’idir. Te	
mel tefsir kaynaklarından nakillerde bulunan, rivayete dayalı bir çalışma 
yapmamış, okumuş, değerlendirmiş ve kendi mütalâalarını kaleme alarak 
memdûh ve caiz olan rey tefsirinin bütün şartlarına riâyet etmek suretiyle 
dirayet müfessirleri arasında yerini almıştır.((( 

1.4 Arap Diline Dair Eserleri 

1.4.1. Şerh-u Lügat-i Feriştehoğlu

Lügat-i Feriştehoğlu(2), Feriştehoğlu lâkabıyla tanınan İbn Melek 
(ö.821/1418) tarafından kaleme alınmış en eski Arapça-Türkçe sözlük	
lerden birisidir.(3( Eser manzum olarak yazılan yirmi iki kıtadan meydana 
gelmektir. Büyük bir kısmında Kur’ân-ı Kerîm’de geçen 1528 Arapça ke	
limenin Türkçe karşılığı verilmektedir.((( Esere Birgivî tarafından bir şerh 
yazılmıştır. Bu şerhin tek nüshası bulunmakta ve Süleymaniye Kütüphane	
si’nde Dârulmesnevî kısmı no 569’da yer almaktadır.(((

1.4.2. İm’ânü’l-Enzâr

Ebû Hanife’ye izafe edilen meşhur sarf kitabı olan el-Maksûd’a 
Birgivî tarafından yazılmış olan bir şerhtir. Birgivî, bu şerhi 952/1545 yı	
lında yirmi üç yaşında iken telif ettiğini bizzat kendisi eserinde belirtmek	
tedir.(6) Bu çalışmasında kimsenin etkisi altında kalmadan kendi ilmî bilgi 
ve kudretine dayanarak eserini meydana getirdiğini ifade etmektedir.(7)

1.4.3. Risâletün fi’s-Sarf

Binâ ve Maksûd isimli meşhur sarf kitaplarının özeti mahiyetin	
de olup, sarf konu- ları özetlenmekte ve bu iki kitapta olmayan değişik 
misaller verilmektedir. Adeta Kifâ yetü’l-Mübtedî isimli eserine hazırlık 
çalışması gibidir. Risâlenin(8) tespit edilebilen tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde yer almaktadır. 

1.4.4. Kifâyetü’l-Mübtedî

Birgivî’nin sarf konusunda telif ettiği en meşhur eseridir. Yirmi 

)1( Düzenli, Yaşar, İmam Birgivî ve Tefsirdeki Metodu, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Ens. , İstanbul 1987,s.185.
)2( Muhtelif baskıları ve birçok el yazma nüshası bulunan Lugat-i Feriştehoğlu’nun bir 
el yazma nüshası da Süleymaniye Ktp. , Erzincan Böl. , no:142’de kayıtlıdır.
)3( Martı, Huriye, a.g.e. ,s.112.
)4( Bkz.Baktır, Mustafa,’’İbn Melek ‘’, DİA, XX/175-176.
)5( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.84.
)6( Birgivî, İm’ânü’l-Enzâr, Şirket-i Sahâfiyye-i Osmâniyye, İstanbul 1311, s.30.
)	( Ayrıntılı bilgi için bkz. Arslan, a.g.e. ,s.140-142.
)8( Süleymaniye Ktp. , Hafîd Efendi Böl. , no:410, vr.41b-45b.
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kadar yazma nüshası tespit edilen eser değişik tarihlerde de tab’edilmiş. 
Birçok âlim tarafından da şerhler yazılmıştır. Eserin gerek kendisi, gerek 
şerhleri, Anadolu ve Balkanlardaki medreselerde uzun yıllar ders kitabı 
olarak okutulmuştur.

İmam Birgivî, bu eserinde sarf ilmi ile alakalı konuları derleyip 
toplayarak özet halinde ilim talebesine sunmuştur. Eserine Kifâyetü’l-Mü-
btedî ismini vermekle âdeta eserinin başlangıç aşamasında olan bir talebe	
ye lazım gelen sarf bilgilerini ihtiva ettiğine işaret etmektedir.

Eserine bir Osmanlı geleneği olarak önce besmele ve hamdele ile 
başlar. Daha sonra ‘’Mücerred’’ve ‘’Mezîd fih’’ kavramlarını açıklar. Bun	
ları şöyle tasnif eder:

1-Mücerred: Sülâsî mücerred, rubâî mücerred.

2-Mezîd Fîh: Sülâsî mezîd fîh, rubâî mezîd fîh.

Birgivî, daha sonra Aksâm-ı Semâniye’yi açıklar ve şöyle tasnif 
eder:

1	 Sülâsî Mücerred Sâlim

2	 Sülâsî Mücerred Gayri Sâlim

3	 Sülâsî Mezîd Fîh Sâlim

-	 Sülâsî Mezîd Fîh Gayri Sâlim

-	 Rubâî Mücerred Sâlim

-	 Rubâî Mücerred Gayri Sâlim

7	 Rubâî Mezîd Fîh Sâlim

-	 Rubâî Mezîd Fîh Gayri Sâlim  

Birgivî bu taksimâtı yaptıktan sonra kelimelerin iştikakına değine	
rek şöyle demektedir: “Şüphesiz ki, iştikak açısından kelime dört çeşittir: 
Fiil, sıfat, masdar ve isim.”

Fiil beştir: Mâzî, muzârî, emir, nehiy ve fiil-i taaccub.

Sıfat dörttür: İsm-i fâil, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe ve ef’a 	
lü’t- tafdîl.

Masdar beştir: Mimsiz te’kîd edici masdar, mimli masdar, binâ-i 
merrâ, binâ-i nev’ ve masdarın mübalağası.

İsim dörttür: İsm-i mekân, ism-i zaman, ism-i âlet ve ism-i fiil.
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Bunların tamamı on sekizdir ve emsile-i muhtelife denir.(…)(((Bir	
givî, yaptığı bu tasnifin gerekçesini şöyle açıklamaktadır :’’İşte bunlar (ak	
sâm-ı semâniye, aksâm-ı seb’a, emsile-i muhtelife) iç içe girmiş üç taksim	
dir ki, sarf öğrenmek isteyen kimseler için, onları bilmek mutlaka lâzımdır. 
Tâ ki, bir kelime ile karşılaştığı zaman, onun sekiz kısımdan hangisinden, 
yedi kısımdan hangisinden ve on sekiz kısımdan hangisinden olduğunu 
bilsin. Bu yüzden bu kitabı yedi bâba ayırdım; inşallah her birinde, sekiz 
kısımdan ve on sekiz kısımdan gelenleri zikredeceğim.’’(((Bu yedi bâb ise 
şunlardır:

1.Bâb Sahih Hakkında

2. Bâb Mehmuz Hakkında

3. Bâb Mudâ‘af Hakkında

4. Bâb Misâl Hakkında

5. Bâb Ecvef Hakkında

6. Bâb Nâkıs Hakkında

7. Bâb Lefîf Hakkında(3(

Birgivî, daha sonra tasrifin bâblarının 41 olduğunu zikrediyor 
el-Kifâye’de bu tasnifi şöyle yapıyor:

1-Sülâsî Mücerred: 6 bâb

2-Rubâî Mücerred: 1 bâb

3-Rubâî Mezîd Fîh: 3 bâb

4- Sülâsî Mezîd Fîh: 31 bâb

Bu bâbları misalleri ile beraber açıkladıktan sonra, eserinin hâti	
mesinde te’kîd nûnunun rükünlerini işlemiştir.((( Müellif eserini te’kîd 
nûnu izah ederek bitirmektedir. 

1.4.5. el-Avâmil

Birgivî’nin telif ettiği nahiv kitapları arasında en meşhurlarından 
biridir. Avâmil-i Cedîd ya da Avâmil-i Birgivî adıyla bilinmesine rağmen 
kısaca Avâmil diye tanınmaktadır. Üzerine birçok âlim tarafından şerhler 

)1( Birgivî, Kifâyetü’l-Mübtedî, Matbaa-i âmire, İstanbul 1289, s.3-4.
)2( Birgivî, a.g.e. , s.4.
)3( Birgivî, a.g.e. , s.4.
)4( Birgivî, a.g.e. , s.32.
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yazılmıştır.(((Eser Osmanlı medreselerinde temel ders kitapları arasın	
da okutulmuştur.(((Günümüzde de klasik Arapça eğitiminde vazgeçilmez 
eserlerin başında gelmektedir. 

Birgivî, kendine has bir metot geliştirmiş ve Arap nahvinin 100 
bahsini üç bâba ayırmıştır. Birinci bâbda 60 âmil, ikinci bâbda 30 ma’mûl, 
üçüncü bâbda 10 madde olarak i’râb işlenmektedir.(3( Her bahsi, herkesçe 
bilinen ve akılda tutulması kolay olan bir takım formüllerle izah etmiştir. 
Öğrencileri bıktırmamak için konuları işlerken kısa yolu (tarîku’l- îcâz( 
tercih etmiştir. Zikrettiği kâideler için misallerini seçerken, İslâm ahlâk ve 
itikadının özlerini yansıtan cümleler seçmeye özen göstermiştir. Meselâ, 
bâ harf-i cerrine açıklarken, âmentu billah((( cümlesini örnek olarak 
vermiştir.((( Böylece dil öğretiminin yanı sıra aynı zamanda ahlâkî öğretimi 
de hedeflemiştir. Küçük yaşta öğrencilere misâl olarak ezberletilen bu 
cümleler, öğrenilen kaidelerin pekişmesi yönünde kolaylık sağlarken diğer 
yandan da dimağlarına ahlâkî öğretileri nakşetmektedir.

1.4.6. İzhâru’Esrâr

Birgivî’nin medreselerde ders kitabı olarak okutulan diğer meşhur 
eseri de hiç şüphesiz el-İzhâr’dır.(6) Bu eser de Arap nahvi hakkındadır. 
Avâmil’in bir nevi mufassal şerhi gibidir. Gerek Osmanlı döneminde ge	
rekse günümüzde klasik Arapça öğrenmek isteyen herkesin bildiği ve oku	
duğu bir eserdir. Önemini günümüzde de muhafaza etmektedir.

Eserde nahiv konuları yine bir mukaddime ile üç bâbda mütalâa 
edilmiştir. Birgivî bu eserini Arapça’nın uzmanları için değil de, mübtedî	
leri için kaleme almıştır. Bu sebeple fazla teferruâta girmez. Nahivciler ve 
dil mektepleri arasındaki, ihtilaf konusu hususlardan söz etmez. Gayesi, 
mübtedîlere dilin detaylarını değil de, esaslarını öğretmek konusunda yol 
göstermektir. Zaten bu gayesini eserinde şöyle dile getirmektedir: ‘’Her 
mu’ribin (nahiv kaidelerine uygun olarak güzel konuşan ve bu kaidele	
ri tatbik eden kimse) en muhtaç olduğu hususlar hakkında bir risâledir.’’(7) 
Basit bir dili olan eserde, verdiği örnekleri anlaşılması için ayrıca yorum	
layan ve seçeneklerle zenginleştiren Mehmed Efendi, sağlam verilere da	
yanan tartışmasız bir dil öğretimini amaçlarken, nahvi matematiksel bir 

)1( Eserin şerhleri için bkz. Arslan, A.Turan, a.g.e. ,s.153-156.
)2( Baltacı, Cahit, a.g.e. , s.122; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi –
Medrese Programları, İcâzet-  nâmeler, Islahat Hareketleri, Dergâh Yay. , İstanbul 
1983,s.112,177.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.157.
)4( Birgivî, el-Avâmil, Ahmed Sâkî Matbaası, Yerebatan/İstanbul 1325, s.188.
)5( Arslan, A. Turan, a.g.e. , s.157.
)6( Baltacı, Cahit, a.g.e. , c.I,s.122.
)	( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.149.
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yapıya kavuşturmak istiyor gibidir.(((

1.4.7. el-Emsiletü’l-Fazliyye

Birgivî, el-Emsile isimli meşhur sarf kitabının ellerde bozuldu	
ğunu gördüğü için, bu eserin sistematiğinde birtakım düzenlemeler yap	
mak,  muhtevasını genişletmek suretiyle oğlu Fazlullah Efendi’ye nisbetle, 
el-Emsiletü’l-Fazliyye adlı eserini yazmıştır.

el-Emsile’de,  emsile-i muhtelifenin sayısı yirmi dört iken,  Bir	
givî,  bu sayıyı on yediye indirmiştir. Konulara bir takım eksiltme ve ila	
veler yapmıştır.(((Sıygaların altında Türkçe karşılıklarını verirken bazı 
düzeltme ve yeniliklerde bulunmuştur. Muhatap Türk öğrenciler olduğu 
için bu durumu kendisi şöyle açıklıyor: ’’Bil ki, tesniye ve cemi Türkçe’de 
müşterektir. İşte bunun için tercümesinde iki ve cemi lafızlarını zikrettik. 
(…) Sonra, müennes ve müzekker de müşterek olduğu için, er ve avret 
lafızlarını zikrettik.’’(3( Birgivî bu eserinde sarfın daha iyi kavranması için 
kolaylaştırıcı bir metot geliştirmiştir.

Sonuç

          Türkler, M.S. VIII. asırda İslamiyet’i kabul etmelerine paralel olarak 
yeni dinlerinin dili olan Arapçaya da önem vermeye başlamışlardır. Böyle	
ce tamamen dinî gerekçelerle Arapçayı öğrenme ve öğretme ihtiyacı hâsıl 
olmuştur. Osmanlı döneminde ise Arapça medreselerde okutulan zorunlu 
diller arasında ilk sırayı almıştır. Hatta kişinin devletine ve milletine karşı 
bir borcu olarak addedilmiştir. İşte bundan dolayı öğrencilerin Arapçayı 
kolayca öğrenebilmeleri için bu sahada çalışmalar hız kazanmış birçok 
eserler verilmiş, ünlü dilbilimciler ve simalar yetişmiştir. 

İşte bu simalardan biri de hiç şüphesiz Osmanlı Devletinin 
yetiştirdiği ilmî şöhreti ile XVI. yüzyıla damgasını vuran İmam 
Birgivî(ö.981/1573)’dir. O, Arapçanın daha kolay öğretilebilmesi için 
Arap dili gramerinin iki ana unsuru olan sarf ve nahiv alanında çalışmalar 
yapmış ve bu sahada birçok telif eserler vücuda getirmiştir. Birgivî, Arap 
dili gramerinde ihtisaslaşmış bir kişiliğe sahiptir. Genç yaşından itibaren, 
Arapçanın tedrisiyle meşgul olmuştur. Tamamen dinî hassasiyet ve sâikler	
le bu dilin öğrenilmesini ve öğretilmesinin sevap olduğuna inanmıştır. Bu 
düşünce onu bu hususta yeni metotlar arayışına sevk etmiştir. Muasırları 
daha önceki eserlere şerhler ve hâşiyeler yazarken onun farklı arayışlar içi	
ne girdiğini görüyoruz. İmam Birgivî, bu dilin nasıl daha kolay öğretilebin	
leceği hususunda yeni usül ve yollar aramıştır. Daha önce yazılmış eserleri 

((( Çakır, Mehmet, “Birgivî’nin el-İzhâr’ında İzlediği Öğretim Yöntemi”, İmam Bir	
givî, haz. Mehmet Şeker, TDV. , Yay. , Ankara 1994, s.43-46
)2( Bkz. Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.147-150.
)3( Arslan, A. Turan, a.g.e. ,s.149.
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eleştirel bir nazarla tetkik etmiş ve kendine özgü bir tarz geliştirmiştir.

Arap dilinin iki ana unsuru olan sarf ve nahvinin temel konularını 
pratik ve pedagojik olarak yeniden düzenlemiş ve tertip etmiştir. Bunda 
da büyük ölçüde başarılı olmuştur. Çünkü Arap dili gramerine dair yazmış 
olduğu eserler yaklaşık dört aşırı aşkın Osmanlı medreselerinde okutul	
muştur. Hatta günümüzde de klasik Arapça eğitiminde de okutulan temel 
eserler arasındadır. Onun eserleri her milletten Arap dili ile meşgul olan 
dilbilimcilerin de dikkatini çekmektedir. 

İmam Birgivî, Arap dili üzerine verdiği kıymetli eserlerin yanı sıra 
yaşadığı dönemde halkı aydınlatmak için Türkçe eserler de vermiştir. O 
özellikle bidat ve hurafe ile mücadele eden samimi bir dindar bu konuda 
zamanının şeyhülislamı ile tartışacak kadar cesur bir âlim, Arap dili öğ	
retiminde ilmî gelenekten istifade ederek taklitçilik yerine yeni metotlar 
geliştiren örnek bir dilbilimcidir.
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Bir Dil Öğretim Metodu Olarak Ezber (Hıfz) ve 
Tekrarın Arapça Öğrenimine Etkisi(1)*

                                                                                                                  
Fatih Yediyıldız(2)*

Özet 

Günümüzde Arapça öğreniminde birçok farklı yöntem kullanılf	
maktadır. Geçmişte Arapça öğreniminde ezber ve tekrar çokça başvurulan 
bir yöntemdi. Günümüzde ezberin önemi azalsa da dil öğreniminde hâlâ 
etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Zira dil, meleke haline getirilirse 
öğrenilmesi mümkün olur. Dili meleke haline getirmenin en kısa yolu ise 
ezber ve tekrar yapmaktır. Arapçanın daha kalıcı öğrenilebilmesi için edebi 
değeri yüksek olan metinler, şiirler, atasözleri ve deyimlerin ezberlenmesi 
gerekir. Bu açıdan ezber meselesinin Arapça öğreniminde gerekli bir olgu 
olduğunu düşünüyoruz.

Bu çalışmamızda ezber kavramının etimolojisi, klasik ve modern 
dönemde ezbere bakış, edebi değeri yüksek metinler, atasözleri ve deyim	
lerin ezberlenmesi gibi konulara değineceğiz. Ezber ve tekrar metodunu 
analitik bir bakış açısıyla ele alarak bu metodun Arapça öğrenimindeki ye	
rini değerlendirmeye çalışacağız. Bu çalışmamız geçmişte etkili bir yön	
tem olarak kullanılan ezber ve tekrar metodundan günümüz Arapça öğreni	
minde yararlanılması gerektiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap dili, Arapça öğrenimi, Yöntem, Ezber, Tekrar.

ملخص  
ــة  ــم اللغ ــة يف تعل ــايلب املختلف ــن األس ــد م ــتخدم العدي ــوم، يس ايل  
العربيــة. يف املــايض ، اكن يســتخدم طريقــة احلفــظ واتلكــرار كثــرًيا يف تعلــم 
ــه ال  ــة احلفــظ ايلــوم ، إال أن ــة. ىلع الرغــم مــن اخنفــاض أهمي اللغــة العربي
ــت  ــه إذا حتول ــة. ألن ــم اللغ ــة يف تعل ــة فعال ــه طريق ــزال يُنظــر إيلــه ىلع أن ي
اللغــة إىل مــالك ، فيمكــن تعلمهــا. أقــر طريقــة تلحويــل اللغــة إىل مــالك 
يه احلفــظ واتلكــرار. مــن أجــل تعلــم اللغــة العربيــة بشــل دائــم ، جيــب 
حفــظ انلصــوص والقصائــد واألمثــال واتلعابــري ذات القيمــة األدبيــة العايلة. 
ويف هــذا الصــدد نــرى أن موضــوع احلفــظ ظاهــرة رضوريــة يف تعلــم اللغــة 

العربيــة.

((( Bu makalede, Arapça Öğretiminde Nazım Geleneği ve İbn Mu‘tî’nin Elfiyye’si adıyla 
hazırladığımız doktora tezinden istifade edilmiştir.
((( Öğr. Gör. Dr. Fatih Yediyıldız, Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel 
İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı, fatih-cuha@hotmail.com.
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يف هــذه ادلراســة ، ســنتناول موضــواعت مثــل أصــل مفهــوم احلفــظ،   
ــوص ذات  ــة ، وانلص ــيكية واحلديث ــرتات الكالس ــظ يف الف ــرة إىل احلف ونظ
القيمــة األدبيــة العايلــة ، واألمثــال واتلعابــري. ســنحاول تقييــم مــاكن هــذه 
ــظ  ــة احلف ــر يف طريق ــالل انلظ ــن خ ــة م ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعل الطريق
ــن  ــف ع ــة إىل الكش ــذه ادلراس ــدف ه ــيل. ته ــور حتلي ــن منظ ــرار م واتلك
ــايض  ــتخدم يف امل ــرار اذلي اكن يس ــظ واتلك ــلوب احلف ــتخدام أس رضورة اس

ــوم. ــة ايل ــة العربي ــم اللغ ــال يف تعلي ــلوب فع كأس

اللكمات املفتاحية: اللغة العربية، تعلم اللغة العربية، طريقة، حفظ، اتلكرار  

Giriş

Geçmişten günümüze dil öğretiminde pek çok metod kulla	
nılmış ve geliştirilmiştir. Bunların içinde en kadîm olanı ezber ve 
tekrar metodudur. Günlük hayatımızda ezberin kullanılmadığı yer 
yok gibidir. Kimlik ve iletişim bilgileri, tiyatro oyunları, müzisyen.	
lerin sahne şovları, dualar gibi birçok alanda ezber hayatımızın bir 
parçasıdır. İnsanlık tarihinin henüz yazıyla tanışmadığı dönemlerde 
kültür ve değerlerin aktarımı ezber yolu ile sağlanmıştır. İnsanlar, 
ezberleyerek sonraki nesillere destanlarını, savaş ve kahramanlık 
hikâyelerini aktarmışlardır. İnsanın hafızasında olmayan bir şeyi 
kullanması mümkün olmadığı gibi ezberi hayatından çıkarması da 
mümkün gözükmemektedir. Ezber ile kalıcı belleğe kaydettiği bilgi	
ler düşünmesini, fikir üretmesini ve insani ilişkilerini sürdürmesini 
sağlamaktadır.

 Ünlü âlim İbn Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), özellikle dinî 
ilimlerin bizzat elde edilmesi ve kavranması (tefekkuh) gerektiğini 
ısrarla vurgulamıştır. ez-Zemahşerî (ö. 11((/((8( ise, “ilim bir 
şehirdir, bir kapısı kavramak (dirâyet), diğer kapısı ise, ezberden 
aktarmaktır (rivâyet)” ((( diyerek ezber ve kavramanın birbirinden 

)1( Makdisi, Ortaçağda Yüksek Öğretim-İslâm Dünyası ve Hristiyan Batı, s. 168.
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ayrılamayacağını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla doğru kavranamaş	
yan bir bilgi ezberden aktarılamaz.

Ezber, pozitif bilimlerin birçok alanında da uygulanması kaçı	
nılmaz olan bir yöntemdir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji dersle	
rinde formülleri ezberletmeden o problemlerin nasıl çözülebileceği	
ni, tarih dersinde kişiler, tarihler ve olaylar ezberletilmeden, o olaylar 
arasında neden-sonuç ilişkisinin nasıl kurulacağını, psikoloji, sos	
yoloji, coğrafya derslerinde kavramlar ve tanımlar ezberletilmeden 
kişinin kendini, sosyal ve doğal çevresini nasıl tanıyabileceğini, din 
kültürü dersinde sureler, ayetler,  dini tanım ve şartlar ezberletilmen	
den o insanın dinini nasıl öğrenip uygulayabileceğini söyleyebiliriz?  

Modern eğitim yaklaşımlarını savunanların bazıları, ezberin 
sorgulamayan, üretmeyen fertler yetiştirdiği tezini ileri sürerek ez	
bere karşı çıkmışlardır.((( Ezber hakkındaki bu olumsuz yaklaşımın 
temelinde mâhiyetinin tam olarak anlaşılamaması ve klasik olan her 
şeye karşı ön yargı ve yüzeysel bakışın etkili olduğunu düşünüyoruz. 
Hâlbuki ezber sadece eğitim ve öğretim dünyasını değil tüm toplu	
mu alâkadar eden bir özelliğe sahip olup dil öğretimi gibi bazı alan	
larda vazgeçilmezdir. Bu yüzden öncelikle konumuza ezber, ezberci 
ve ezbercilik kavramlarını açıklayarak başlayalım.

1. Ezber (Hıfz)

1. 1. Sözlük ve terim anlamı

Dilimizde ezber kelimesinden türetilmiş pekçok kelime ve de	
yim bulunmaktadır: Ezber etmek, ezbere konuşmak, ezber bozmak, 
ezbercilik, ezberlemek gibi.((( Farsça “ez” (-den, -dan” ve “ber” (gö	
ğüs) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Kelime itibariy	
le “göğüsten, kalpten, gönülden” manasına gelir. Bir şeyi gönülden 

)1( Bkz. Hüseyin Başar,  “Önyargısız ve Ezbersiz Eğitim”, Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Yöntemi, S. 34, Bahar 2003, ss.226-235.
)2( TDK, “Ezber”, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
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okumak demektir.((( Türkçe’de bu kelime “belleme, bellekte tutma” 
manasında kullanılmaktadır. “Bellemek” kelimesi pek çok manalara 
gelmekle beraber en bilinen manası “ezberlemek”tir. İnsanın belli 
bir şeyleri belleğinde tutmaksızın öğrenmesi oldukça zordur. Onun 
için bazı şeylerin muhakkak ezber edilmesi gerekmektedir. “Ezber” 
kelimesinin Arapça karşılığı“hıfz” kelimesi olup sözlükte “koru	
mak, saklamak, muhafaza etmek, himaye etmek” anlamlarına ge	
lir.((( TDK sözlüğünde, ezber terim olarak, “bir metni veya bir sözü 
eksiksiz tekrarlayabilecek biçimde akılda tutma yeteneği”(3( olarak 
tanımlanır.

Burada açıklanması gereken diğer kavramlar ise ezberci ve 
ezberciliktir. Ezberci, ders çalışmayı anlamaya değil sadece ezber	
lemeye dayandıran, dersini anlayarak değil çok çalışıp ezberleyerek 
kelime kelime tekrarlayan kişidir. Anlamadan ezbere konuşan tiptir. 
Ezbercilik ise ezberci olma hali, anlayarak, kavrayarak değil ezber	
leyerek, kısa süreli, aynen tekrarlama durumudur.((( 

Bu tanımlara göre ezber ile ezberci ve ezbercilik kavramla	
rı birbirinden ayrılmaktadır. Ezberci ve ezbercilik, geçici olan, kısa 
süreli, bir merhaleyi bir sınavı geçmeye odaklanmış kişinin imtihanı 
geçecek kadar bilgi edinmesi, yani bilgiyi geçici olarak kullanma, 
üzerinden bir defa geçecek kadar sağlam olan uygulamadır. Bil	
ginin sağlamlığı kullanıldığı ana kadar sürmektedir. Buradaki asıl 
amaç öğrenmek değil, sınavı veya mülâkatı geçmektir. Bu anlayış 
buğulu cama yazı yazmaya, resim çizmeye benzer. Sıcaklığın etkisi 
düştüğünde yazı da resim de kaybolur. Üzerinde düşünülmeyen, sor	
gulamadan ezberci anlayışla elde edilen bilginin de akıbeti aynıdır. 

)1( TRT 1, “Ezber”, Kelime Ağacı, https://www.youtube.com/watch?v=5fdsdls1QWA.
)2( İbrahim Mustafa ve diğerleri, “Hıfz”, el-Mu’cemu’l-vasît, Daru’d-da’vet, ts. , c. I, s. 
230.
)3( TDK, “Ezber”, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/. Bkz. Mehmet Doğan, 
Büyük Türkçe Sözlük, İz Yay., 11. bs., İstanbul 1996, s. 359.
)4( İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lügatı), Kubbealtı Neşriyat, 
İstanbul 2006, s. 906.
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Ezber (hıfz) ise üzerinde çokça çalışılarak içselleştirilen ve kalıcı 
uzun belleğe anlayarak aktarılan ve kalıcı öğrenmeler sağlayan bir 
öğe olma yönüyle ezberci ve ezbercilik kavramlarından ayrılmakta	
dır.

1.2. Modern Çağ Öncesi Dönemlerde Ezber

Modern çağ öncesi dönemlerdeki tüm toplumlarda bilgi 
edinmek için ezber ve tekrarın gerekliliğine inanılmaktaydı. Şifâm	
hi kültürün yaygın olduğu Cahiliye dönemi Araplarında panayır 
yarışmalarında ezberden okunan şiirler ön plandaydı.((( Panayırlar	
da fesâhat ve belâgatıyla tanınmış, fasih, şâir ve beliğ unvanlarına 
sahip kimselerin, edebi değere sahip şiirler ile veciz kelamları ifade 
edebilme ve meleke haline getirmeleri ezber ve tekrar metodunun 
bir sonucuydu. 

İslam`ın gelmesiyle beraber Rasûlullah (sav), müminleri birçok 
hadiste geçtiği üzere ezbere teşvik etmiştir: “Ümmetimin en şereflile-
ri Kur’anı ezberleyenlerdir.”((( “Şüphesiz, ezberinde Kur’an’dan bir 
şey bulunmayan kimse virane olmuş ev gibidir.”(3( “Kur’an’ı ezbere 
okuyan hâfız kişi es-seferetü’l-kiram (vahiy getiren)  olan meleklerle 
birliktedir.”((( “Kur’ân’ı okuyup ezberleyen ve onu muhafaza ede-
ni, Allah cennetine koyar ve ailesinden on kişiye de şefaat eder.”((( 
Peygamberimiz (sav), inen bütün Kur’an ayetlerini Übey b. Ka’b’a 
dinletirdi. Her sene Ramazan ayında da Cibril ile mukabele ederdi. (6) 
Vahyin nüzulüyle başlayan Kur’an’ın tüm ayetleri ashap tarafından 
ezberlenmişti. Aynı metodla hadis-i şerifler de ezberlenerek gelecek 
nesillere aktarılmıştır.(7) 
(1) İbn Haldûn, Mukaddime, (trc. Süleyman Uludağ), Dergâh Yay. , İstanbul 
1991, c. II, s. 1385.
)2( Taberânî, Ebu’l-Kâsım Müsnidü’d-Dünyâ Süleymân, el-Mu’cem’ul-Kebir, (thk. 
Hamdî Abdülmecîd es-Selefî), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût, tsz., c. 11, s. 12.
)3( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Daru’l-hadis, Kahire 2012, c. I, s. 223.
)4( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/10.
)5( Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/149.
)6( Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi,  Ravza Yayınları, İstanbul 1973, s. 119.
)	( Bağdâdî, Takyidu’l-İlim, y.y., Haleb 1988, s. 9.
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Büyük İslam âlimi Gazâlî, “müderris sınıf ortamında münaza	
ra, soru-cevap, düşündürme, ezber ve tekrar gibi metot ve teknikle	
ri uygular, fakat bunların en etkilisi münazara ve düşündürmedir.”((( 
diyerek ezbere ve tekrara da yer vermekle birlikte münazara meto	
dunun daha faydalı olduğunu dile getirmiştir. 

İmam Şâfiî’nin “İlim ezber edilen bir şey olmayıp ezber-
den hâsıl olan faydadır.”((( sözü, herhangi bir ilmin altyapısı için 
ezber yapılmasına dair söylenmiş güzel bir ifadedir. Ebü’l-Ferec İb	
nü’l-Cevzî (ö. 597/1201) ise, ilme rağbetin azalması ve ilim tahsil 
metodunun değişmesinden hareketle “el-Has ‘alâ hıfzi’l-ilm ve zikru 
kibâri’l-huffâz” adlı bir eser kaleme almıştır. Ezber metodunun ih	
mal edildiği, ilmin kitap satırlarına değil, sadırlara yazılması gerek	
tiği, ezberleme ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yolları gibi mesele	
lerin ele alındığı bu eserde güçlü hâfızalarıyla tanınan yetmiş dokuz 
hadis hâfızının biyografisine de yer verilmiştir.(3( 

ez-Zernûcî, (ö. 600/1203?) anlamadan ezberlemenin öğrenci	
ye bir yük olduğunu; ancak kadim âlimlerin dersi ezberden aktardık	
larını, öğrencilerin de dersi dinleyerek ezberlediklerini dile getirerek 
bu şekilde anlayarak ezberlemenin kuru ezberden çok farklı olduğu	
na dikkat çekmiştir. Ona göre, “ezberlenmeyen şey ilim değildir.”((( 

Tarihin tüm süreçlerinde şiir, mani, atasözü, deyim ve man	
zum ve mensur edebi metinlerin ezberlenmesinden faydalanıl	
mıştır. İbn Haldûn (ö. 1(0(/808(, ezber metodunun şiirle ilişkisi 
konusunda:“Kimin şiir sahasında ezberi yoksa onun nazmı kusurlu 
ve fenadır. Ezberin çok oluşundan ziyade şiire revnaklık ve halâvet 
veren bir şey yoktur. Ezberi az olanın veya hiç olmayanın şiiri olmaz. 

)1( Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara 2005, s. 143.
((( Bkz. eş-Şâfiî, Dîvânü’l-İmâmi’ş-Şafi’î, (thk. Emil Bedi’ Yakub), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 
Beyrut 1996, s. 110.
)3( Bkz. İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec, el-Has alâ hıfzi’l-ilm ve zikru kibâri’l-huffâz, (mhk. 
Fuâd Abdülmün’im), Müessesetü Şebabi’l-Cami’a, İskenderiye 1993, s. 31-32.
)4( ez-Zernûcî, Ta`limü`l-Müteallim, (çev. Y.V. Yavuz), y.y., İstanbul 1995, s. 101.
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Öyle birinin söyledikleri düşük seviyedeki bir nazımdan başka bir 
şey değildir.”(1) ifadelerine yer vermiştir.

İbn Haldûn tarafından benimsenen ve uygulanması istenilen 
ezber ve tekrar metodu, ezberlenmesi istenilenin meleke haline 
getirilmesidir. Günümüzdeki anlamıyla sıradan ezber ve tekrarı İbn 
Haldûn da şiddetle reddetmektedir. İbn Haldûn, dili meleke haline 
getirmekle alakalı olarak şunları dile getirmiştir: Arap dili melekesi 
de diğer melekeler gibidir ve daha önce de geçtiği üzere diller de bi-
rer meleke olunca öğrenilmeleri de mümkün olur. Öğrenmenin yolu 
ise, Arap dili melekesini edinmek ve onu öğrenmek isteyen kişinin, 
Kur’an, sünnet, selefin sözleri ve Arap bilginlerin seci ve şiirlerin-
deki hitabetleri gibi, Arapların üsluplarına göre gelen eski kelamını 
ezberlemesidir.(2) 

İbn Haldûn, üzerinde düşünülmeyen, hayata tatbik edilmeyen, 
ezbere okunan, yeni bir bilginin üretimine fayda sağlamayan bilgiyi 
ezbercilik olarak kabul etmektedir. İbn Haldûn’un bu yaklaşımıyla 
ezbere değil ezberciliğe karşı olduğu anlaşılmaktadır. 

İbn Haldûn, ezberin dil öğrenmede çok önemli olduğunu ve 
bir yöntem olarak uygulanabileceğini, Mukaddime’nin dil bahsinde 
işlemektedir:

“Öğrencinin ilimde en üst seviyeye gelmesi, ilmin konularının 
baştan sona defalarca tekrar edilmesiyle mümkün olmaktadır. Bazı-
ları yaratılışlarındaki özellik ve yetenek sayesinde, daha az tekrar-
la da bu seviyeye ulaşabilmektedir. Özellikle dil öğreniminde ezber 
şarttır.”(3(

Ona göre dil melekesinin mükemmelliği ezberlenen metinler	
le doğru orantılı olduğundan bu melekenin elde edilmesi çok ezber 
yapmaya bağlıdır. İbn Haldûn, bilginin meleke haline gelme süreciy	

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. II, s. 1365.
)2( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 90.
)3( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 175.
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le ile ilgili şunları zikreder: 

“Melekeler belli fiillerin tekrar edilmesi ile hâsıl olur. Çünkü 
bir fiil evvela vaki olur ve bu suretle o fiilden zata ait bir sıfat hâsıl 
olur. Sonra fiil tekrar edilince bu sıfat hale dönüşür. Burada halden 
maksat köklü olmayan sıfattır. Daha sonra tekrar ziyadeleşince o hal 
meleke, yani köklü bir sıfat haline gelir.”(1) 

İbn Haldûn’un bu sözlerinden anlıyoruz ki, bilgi ezberlenerek 
meleke haline getirilinceye kadar tekrar edilerek içselleştirilmesi 
gereken bir olgudur. Yukarıdaki satırlarda geçtiği üzere İbn 
Haldûn’un düşüncelerinde ezber kadar ezberlenecek metinlere de 
özel vurgu yapılmaktadır. Ezberlenecek metinler sıradan metin ve 
şiirler olmamalıdır. Çünkü ezberlenecek metinlerin ifade güzelliği, 
edebi değeri ve içeriğinin zenginliği ne kadar iyiyse öğrencinin dili 
yerinde ve mükemmel kullanması da o kadar iyi olacaktır. Dil yete	
neğini geliştirmek isteyen seviyeli metinler okumalı, atasözleri ve 
deyimler ezberlemeli, çokça yazmalı, öğrendiklerini içselleştirme	
lidir. Çünkü kişi bilgiyi kendine mal ettiği oranda ifadenin akıcılığı 
ve güzelliği artar.((( 

Ezber ve tekrarın önemini Osmanlı âlimlerinden İshâk Efendi 
(ö. 1836) de, şöyle mısralaştırmıştır: 

“Eyü fehm eyle dersin, eyle ezber.           Mükerrer et, mükerrer 
et, mükerrer.”(3)

Dolayısıyla bu düşüncelerden önem derecesi farklı olmakla 
beraber birçok eski âlime göre ezber ve tekrarın, ilim öğrenmede 
özellikle de dil öğretiminde önemli bir metod olduğunu anlıyoruz.

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. II, s. 1333.
)2( Arife Süngü, İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana 
bilim Dalı, Isparta 2009, s. 80.
)3( A.Hadi Adanalı, “Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metotolojisi”, Osmanlı 
Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, 12-15 Nisan 1999, IRCI	
CA, İstanbul 2001, s. 35.
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1.2. 1. Medreselerde Ezberin Yeri

Müslüman toplumlarda köklü bir geleneğe sahip eğitim kuü	
rumları olan medreselerde ilk dönemlerden itibaren takrir, ezber, 
imlâ, soru-cevap ve münazara gibi birçok ders işleme yöntemine yer 
verilmiştir.((( Bunlardan en önemlisi ise, ezber ve tekrar metoduydu. 
Bu metot, sıradan bilgi yükleme ve akabinde hemen kaybolabilen, 
dolayısıyla boş uğraş anlamına gelen modern çağın eleştiri hedefi 
haline getirdiği ezber ve tekrardan ziyade anlama ve kavramaya daa	
yalı bilginin meleke haline getirildiği ezber ve tekrar metoduydu.((( 

Medreselerde eğitim bireysel olup talebe daha önce ezber	
lemiş olduğu dersi müderrise dinletmekteydi. Bu sırada hocasına 
ders dinleten öğrencinin dersini dinlemek isteyen talebeler, dinleme 
halkası oluşturup bu dersi izleyebilmekteydiler. Bizzat müderristen 
ders almak esas olmakla birlikte daha üst kitapları okuyan talebe	
lerden de müderrisin talimatıyla ders alınabilmekteydi. Talebelerin, 
dersten sonra okudukları dersleri birbirleri ile paylaşma, anlama ve 
pekiştirme anlamına gelen “müzâkere” faaliyetlerinin de bu dersleı	
rin ezberlenmesine katkısı büyüktü.(3(

Medrese öğretim sisteminde her bir konunun ayrı ayrı ez	
berletildiği görülmektedir. Medreselerde okutulan ders kitaplarının 
Arapça oluşu ve ders müfredatının büyük bir bölümünün Arapça ile 
ilgili derslerden oluşması, dil öğretiminde ezber yönteminin kulla	
nılmasını kaçınılmaz kılmıştır.((( Medreselerde verilen öğretimin bir 
özelliği de edebi değeri yüksek metinlerin ezberlenmesiydi. Edebi 
değeri yüksek bu metinler ezberlenerek, o ilme dair zihinde bir şab	

)١( Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık,  İstanbul 
1997, c. I, s. 258. 
)2( İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Yönetimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara 1983, s. 97.
)3( İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, TTK Basımı, Ankara 1988, 
s. 39.
)4( Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, Ulusal Bellek Yayınları, 
İstanbul 1997, s. 413.
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lon oluşturuluyordu. Bu yüzden medreselerde ezberlenen kitaplar, 
ezberi kolaylaştırmak için kısaltılmış, bu amaçla çoğu manzum ola	
rak hazırlanmış elfiyye türü eserler ortaya çıkmıştır.(((

Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi için okutulmak üzere 
seçilen eserler, ezber metodunu kolaylaştıracak bir plana sahiptiler. 
Üç kademeye taksim edilen her bir bilim dalının ilk aşamasındaki 
kitaplar kolay bilgiler ihtiva etmekte olup tekrar edilmesi ve ezber	
lenmesi zor olmayan eserlerdi.((( Bilgi yoğunluğunun tedricen arttı	
ğı ikinci derece kitaplarda lafızlar, silsile halinde zamirlerin çokça 
kullanıldığı cümlelerden müteşekkil olup az sözle çok şey anlatma 
gayesini taşımakta idi. Üçüncü derece kitaplar ise kelime ve cümle 
tahlillerinin ayrıntılı şekilde yapıldığı daha zor eserlerdi.(3( Ancak, 
gerek Arap dili gerekse diğer ilimlere dair eserler, bilgilerin öğren	
ciler tarafından daha kolay ezberlenmesi ve unutulmaması amacıyla 
beyit ve mısralar halinde yazıldığı görülmektedir. 

Medreselerde eğitimde ezber metoduyla amaçlanan, öğrenciye 
istendik davranışların kazandırılarak meleke haline getirilmesiydi. 
Bundan dolayı tedricilik ve basitten karmaşığa ilkelerine göre kon	
nular seviyeye uygun verilirdi. Kavratılan konular ile ilgili kurallar 
özellikle ezberlenmekte ve tekrarlanmaktaydı. Meleke haline geti	
rilen kurallar ile daha ileri düzeydeki parçalar tercüme ettirilir ve 
anlamlandırılırdı. Bu kuralların uygulanışı hoca tarafından yapıldık	
tan sonra talebe ezberlemekte ve soru-cevap, münazara ve müzakere 
yöntemleriyle pekiştirilmekteydi. (((  

Ezber yöntemiyle bilgilerin hafızada tutularak anlama yüzey	
sel bir biçimde ulaşıldığı yönünde bir takım eleştiriler vardır.((( Oy	

)1( İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 91.
)2( M. Halil Çiçek, Şark Medreselerinin Serencâmı, Beyan Yay. , İstanbul 2009, s. 50.
)3( Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kita	
pları”, Çorum İlahiyat Fak. Dergisi, C. I, 2002, s. 282-283.
)4( İbn Haldûn,  Mukaddime, c. 1, s. 91.
)5( Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi”, s. 278.
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saki medreselerde ezber, yalnızca Arapça ibarelerin ezberlenme	
sinden ibaret değil Türkçe karşılığını bulma, kavrama, müzakere 
etme ve uygulama yapma süreçlerinden geçerek içselleştirilen bir 
olgu olduğunu görüyoruz. Buna göre ezber yönteminin, medreseb	
lerde tamamen salt yüzeysel öğrenme sağlayan bir yöntem olarak 
değerlendirilmesi şu halde doğru gözükmemektedir. 

1.3. Günümüzde Ezbere Bakış 

Modern çağ öncesi dönemlerde bilgi genellikle “kazanılacak” 
bir şey olarak algılandığından öğrenci üretici ve etkin unsur olmak 
yerine edilgen ve alıcı olarak konuları ezberleyen kimse idi. Ancak 
günümüz modern dönemde, bilgi “keşfedilen ve yorumlanarak yeni	
den üretilen” bir değer kabul edildiğinden “ezber ve tekrar metodu” 
yerine daha çok öğrenci merkezli “aktif öğretim yöntemleri” kullaa	
nılmaktadır.((( 

Günümüzde ezbere dayalı eğitimin öğrencileri pasifleştirdiği; 
onları sorgulamaktan, eleştirmekten, yaratıcılıktan uzak bireyler hak	
line getirdiği eleştirileri yaygındır. Ezberleme ve tekrar etme yerine 
araştırma, muhakeme etme ve tenkit yapmak öğrenciyi geliştirir yake	
laşımı hâkimdir. Bu yüzden bu yöntem çok eleştirilmiş ve ders kitapy	
larındaki bilgilerin öğrencilere tümüyle ezberletilmesinin yanlış ol	
duğu dile getirilmiştir. Nitekim günümüz eğitimci ve araştırmacıları, 
“aktarma ve tekrar etme” yerine araştırma, muhakeme etme ve tenkit 
yapmaya yönelten soruların sorulmasının öğrenci üzerinde daha 
faydalı olacağı görüşündedirler. Ancak burada şunu belirtmek gere	
kir ki hâfıza, zekânın en büyük sermayesidir. Hâfızada bulunmayan 
ve ezber edilmeyen bir bilginin tenkid ve muhakemesini de yapmak 
zordur. Ezber bize bilgi altyapısı sağlar. 

Günümüzde birçok alanda ezbere karşı çıkılsa da dil öğretimi 

)1( Mehmet Zeki Aydın, “Aktif Öğretim Yöntemlerinden Buldurma (Sokrates) Yöntemi”, 
C.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. V, Sivas 2001, ss. 55–80.
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gibi bazı sahalarda ezberin  gerekli olduğuna inanan araştırmacı	
lar vardır. Bunlardan Cambridge ünv. hocalarından Penny Urr, dil 
öğretiminde 100 temel strateji adlı eserinde “Öğrencilerin ezber	
leyerek öğrenmesini sağlayın”((( düşüncesine yer verir. Psikolog 
Skinner’in “dil bir alışkanlık kazanmadır” biçimindeki davranışçı 
görüşü ve bunu benimseyen dilbilimci Bloomfield, dinleme ve 
konuşma becerilerine öncelik verilerek dialoglar ve yoğun sözlü 
alıştırmalarla hazır kalıp yapıların ezberletilmesinden söz eder. Her 
düzeyde sözlü tekrarları öngörür; örneğin, dialoglar, taklit ve ezber	
leme biçiminde işlenir. Ona göre, her cümle ya da kalıp önce sınıf, 
sonra kümeler ve en sonunda da bireysel olarak tekrarlanır.(((

Geçmişte ders kitaplarının baştan sona ezberlemesi eleştiril	
miştir. Üzerinde müzakere edilmediği, düşünülmediği, anlama ve 
kavrama süreçlerine dâhil edilmediği, yeni fikirlerin üretilmesine 
zemin oluşturmadığı sürece bir fayda sağlamayacaktır. Yapılan ez	
berin tekrar, tartışma, müzakere ve uygulama gibi yöntemlerle des	
teklenmesi gerekir.

Öte yandan ezberlemenin zihinsel gelişim açısından da 
önemi büyüktür. Hafıza geliştirici teknikler, bir çeşit kolay ve kalıcı 
ezberleme teknikleridir. Ezberin kalıcılığını artırmak için beynin 
farklı bellek noktalarını harekete geçirmek, farklı hafıza teknikleri	
nin kullanmak ezberi kuvvetlendirmektedir.  Ezberin zihinsel işlem	
ler aracılığı ile yapılması, ezber yapılmadan önce eseri tanımak ve 
tanımlamak gibi alt bilgilere sahip olmayı gerektirir. Ayrıca ezber 
yapılacak eser parçalara ayrıldığında daha çabuk ezber yapılabil	
mektedir. Bu bilgiler bize, ezberlemenin basit bir süreç değil, tüm 
zihinsel faaliyetlerin aktif hale getirildiği, yoğun bir çabanın sarf 

)1( Penny Urr, Dil öğretiminde 100 temel strateji, (çev: Murat Demirekin), Eğitim 
yayınevi, 2018, s. 47.
)2( Cengiz Tosun, “Yabancı Dil Öğretim ve Öğreniminde Eski ve Yeni Yöntemlere Yeni 
Bir Bakış”, Journal of Arts and Sciences, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Sayı: 5, Mayıs 2006 s. 81.
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edildiği ciddi bir öğrenme olduğunu ortaya koymaktadır. (((

1.4. Arapça Öğretiminde Ezber ve Tekrarın Yeri

Ezber, modern dönem bilim adamları tarafından bazı olumsuz 
eleştirilere maruz kalsa da, geçmişte dinî ve lugavi ilimlerin öğre	
timinde önemli bir yer işgal etmiştir. Öyle ki Kur’ân ve hadislerin 
bozulmadan korunabilmesinin en sağlıklı yöntemi, önce onu ezbern	
lemek ve sonrasında yazıya geçirmekti. Öncelikli olarak Kur’ân ve 
hadislerin ezberlenmesinde kullanılan bu yöntem, zamanla Arapça 
öğretiminde de vazgeçilmez bir metod olmuştur.(((

Muhammed Öz, Amerika’da Alternatif bir Eğitim Modeli ola-
rak Kişi Merkezli Eğitim adlı yüksek lisans çalışmasında hayatını 
çocuk eğitimine adayan İngiliz bilim adamı Charlotte Mason’un (ö. 
1923) şu görüşüne yer vermiştir:(3( 

Gramer aşamasında çocuklar, akustik, telaffuz, gramer, şiir, tarihi 
hikâyeler, edebiyat, çarpım tablosu, coğrafya, tarihler, olaylar, bitki 
ve hayvan sınıflandırmaları vs. ezber çalışmaları da yaparlar. Böy	
lece, ileride derinlemesine öğrenecekleri şeylerin birçoğunun te	
melini ezberlemiş olurlar. Bu safha, genelde Latince veya Yunanca 
olmak üzere bir dil öğrenimini de içerir. Çocuklar öğrendikleri dilin 
kelimelerini ezberlerler. 

Bu görüşünde Charlotte Mason, ezberin temel amacının bir 
sonraki çalışmalar, öğrenmeler ve uygulamalar için zemin hazırla	
mak olduğunu ileri sürmektedir.

Fiil çekimleri, dil yapıları, kurallar ve sözcüklerin ana dildeki 
karşılıkları, ifade üslupları, kalıp ifadeler gibi konular Arap dilin	
de ezberi gerektiren işlerdendir. Bunun üzerine öğretmenin verdiği 

)1( Eroğlu, Müzik Eğitiminde Anabilim Dalı Öğrencilerinden Piyano Eserlerinde Ezbere 
Çalma Başarılarında Analitik Ezberleme Yaklaşımının Etkililiği, s. ((.
)2( Mahmud Dündar, “Şark Medreselerinde Ezber Metodu”, İslâmi İlimler Sempozyumu, 
c. II, Bingöl Ünv. Yayınları, 2013, s. 414.
)3( Muhammet Öz, “Amerika’da Alternatif Bir Eğitim Modeli Olarak Kişi Merkezli 
Eğitim”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, 
İstanbul, s. 20.
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alıştırmaları dikkatlice yapmak ve sık tekrar da bulunmak öğrendikk	
lerimizi pekiştirecektir. Ayrıca dil öğreniminde ezberin zihinsel araşi	
tırmalara imkân sağladığı da belirtilmektedir.((( 

Arapça öğretiminde önemli bir yeri olan tekniklerden biri 
de tekrardır. Öğrenilecek bilginin kalıcılığını artırmanın en önem	
li yolunun tekrar olduğunu son dönem batılı araştırmacıları da dile 
getirmektedir. Ünlü bir eğitim bilimcisi olan Thorndike tekrar kan	
nunuyla ilgili olarak “uyarıcı ve tepki arasındaki bağ kullanıldıkça 
güçlenirken, tekrar devam etmediğinde uyarıcı ve tepki arasında-
ki bağ zayıflar” ((( görüşünü dile getirmiştir. Tekrar yasasına göre, 
insan yaparak öğrenir, yapmayarak unutur. Dolayısıyla Arapçadaki 
kavramların, çekimlerin, bâbların ve yaygın kullanılan ifadelerin öğ	
renilebilmesi sık tekrara bağlıdır.

Tekrar, dersin iyice anlaşılabilmesi için çok sık başvurulan bir 
yöntemdir. Osmanlı medreselerinde hemen her dersin sonunda öğ	
renilenlerin muîd tarafından tekrar ettirilmesi, bunun en somut gös	
tergesidir. Her medresede en az bir tane muîdin(3( bulunması, eğitim 
sisteminde tekrarın olmazsa olmaz bir yeri olduğunun göstergesidir. 
Dersler, kitapların takibi ve izâhı ile işlendikten sonra muîdi bulunan 
medreselerde muîd tarafından, muîdi olmayan medreselerde de en 
çalışkan öğrenci tarafından tekrar edilmekteydi. Böylelikle öğren	
ciler, müderrisin verdiği dersi, aynı günün akşamı muîdle birlikte 
tekrar edebilme ve anlayamadıkları ya da müderrise soramadıklarını 
sorabilme fırsatı bulabilmekteydiler.((( 

)1( Yetiş Özkan, Sözcük Öğretiminde Öykülendirme Yönteminin İngilizce Dersi İlköğre-
tim 4. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilim	
leri ve Öğretim Ana Bilim Dalı, İstanbul 2005, s. 8.
)2( Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, s. 134.
)3(  Muîd: Medreselerde müderris yardımcısına verilen bir isimdir. Bkz. Sâmî es-Sakkâr, 
“Muîd”,  DİA, c. XXXI, TDV Yayınları, İstanbul 2006, ss. 86-87.
)4( Mefail Hızlı, Mahkeme sicillerine göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medresel-
erinde Eğitim Öğretim, Doğan Ofset, Bursa 1997, s. 157. 
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Günümüz tarihçilerinden Cahit Baltacı da bu konuda, Osmanlı 
medreselerinde “derslerin sık sık tekrarlarla ve karşılıklı münakaşa	
larla takrîr edildiğini” yazmaktadır.((( Bu yöntemle konuların iyice 
öğrenilmesi hedeflenmekteydi.((( Tekrarla alakalı “et-Tekrâru ahsen 
velev kâne yüzseksen” sözü halk arasında meşhurdur. Pek çok âlim, 
kendi öğrencilik yıllarında her bir dersi defalarca tekrar ettikleri	
ni ifade ederler.(3( Görüldüğü gibi tekrardan amaç, bir metni iyice 
kavrayıncaya kadar ezberlemeye çalışmaktır. Arapça’da kelimeler 
ve kalıp ifadeler ne kadar çok kullanılırsa meleke haline gelmesi de 
o kadar hızlanır.

Tüm eğitim ve öğretim süreçlerinde özellikle de ezber ve teke	
rar, bilgilerin kalıcılığının sağlanmasında her zaman ihtiyaç duyulan 
ilk ve son öğe olarak karşımıza çıkar. Bir müzik enstrümanını daha 
güzel çalabilmek veya müzikal performansın daha iyi icra edilebil	
mesi için ezber ne kadar önemliyse Arapça öğreniminde de konuş	
ma, dinleme, okuma ve yazma kabiliyetlerinin gelişmeleri yapılan 
ezberle doğru orantılıdır.((( Dolayısıyla edebi değeri olan metinlerin, 
şiirlerin, atasözü ve deyimlerin, yaygın kullanımdaki kalıp ifadelerin 
çokça ezberlenmesi kelime dağarcığının gelişmesine, daha açık ve 
akıcı konuşmaya, daha zengin okumaların yapılmasını sağlar.

Sonuç

Bir metodun geçerliliği ve verimliliği, olumlu sonuçları ile 
değerlendirilmelidir. Buna göre en iyi yöntem, sonuca en kısa ve 

)1( Cahit Baltacı, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, Marmara İlahiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 2005, c. I, s. 129.
)2( Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 2003, s. 354.
)3( George Makdisi, Ortaçağda Yüksek Öğretim-İslâm Dünyası ve Hristiyan Batı, (çev: 
Ali Hakan Çavuşoğlu ve Hasan Tuncay Başoğlu), Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 
167.
)4( Özgür Eroğlu, Müzik Eğitiminde Anabilim Dalı Öğrencilerinden Piyano Eserlerinde 
Ezbere Çalma Başarılarında Analitik Ezberleme Yaklaşımının Etkililiği, (Yayımlan	
mamış Doktora Tezi),  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğiti	
mi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara 2010, s. 11-12.
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kolay ulaştıran yöntemdir. Bireyden ziyade toplumun genelinde uy	
gulanabilen ve istenilen sonuçlar veren metotlar, en iyi metotlardır. 
Geçmişte çokça kullanılan ezber ve tekrar, günümüzde de bazı alan	
larda geçerliliğini koruyan bir yöntemdir. Dolayısıyla önyargıları 
bir tarafa bırakarak ezber ve tekrar ile ilgili şu sonuçlara varmamız 
mümkündür:

1. Ezber ve tekrar yönteminin, Arapça öğreniminde önemli bir 
yerinin olduğu, eğitimcilerin çoğunluğu tarafından kabul edilmeke	
tedir.

2. Sosyal bilimler gibi bazı alanlarda ezberden kaçınmamız 
mümkün olmadığı gibi ezberin kullanıldığı ders, konu ve uygula	
maya göre öğrencilerin başarısına olumlu etkilerinin olduğu yapılan 
araştırmalarla ispatlanmıştır. 

3. Ezberin, diğer yöntem ve tekniklerle eşgüdümlü olarak kul	
lanılmasının gerektiği bugün kabul gören bir yaklaşımdır. Özellikle, 
analitik düşünme, görsel materyaller kullanma, çağrışım, kıyaslama, 
oyunla harmanlama, soru-cevap, gruplandırma yöntemleriyle 
destekleyici olarak kullanmanın mümkün olduğu görülmüştür. 

4. Kavramlar, kronolojik bilgiler, çarpım tablosu, tiyatro, mü	
zik, şiir, formüller, dilbilgisi terimleri ve kuralları, kalıp ifadeler, tıb	
bi formüller, yer adları, dua ve süre ezberleme, bitki ve hayvanların 
sınıflandırılması gibi konuların ezber ve tekrarsız olamayacağı gö	
rülmektedir. 

5. Ezber ve ezberciliğin birbirinden farklı kavramlar olduğu, 
eğitim ve öğretim işlerinde ezberciliğin olmaması gerektiği, ezberi	
ciliğin olduğu yerde kalıcı öğrenmelerin mümkün olmadığı, uzun 
vadede öğrenci başarısına negatif etkisinin olduğu müşahede edil	
miştir.

6. Ezberin, diğer dil öğretim yöntem ve teknikleriyle eşgü	
dümlü olarak kullanılmasının gerektiği bugün kabul gören bir yak	
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laşımdır. Özellikle, analitik düşünme, görsel materyaller kullanma, 
çağrışım, kıyaslama, oyunla harmanlama, soru-cevap, gruplandırma, 
şifreleme, kodlama, sistemli ve düzenli tekrar, yorumlama ve muha	
keme yoluna gitme gibi yöntemlerle destekleyici olarak kullanması 
durumunda dil öğrenimine olumlu etkisinin olacağını düşünüyoruz.

7. Arapça’da emsile-i muhtelife ve muttaride çekimleri, ve	
zinler, amiller, ma’muller, kelime ve kalıp ifadelerin cümle içinde 
ezberlenip tekrar edilmeleri daha ileri öğrenmelerin temel taşlarıdır.

8. Daha kalıcı Arapça öğrenimi için edebi değeri yüksek şiir, 
nesir, ayet, hadis, atasözü, deyim, kelam-ı kibarlardan çokça ezber	
lenmesi gerekir.

9. Ezber yönteminin not tutturma, öğrenci üzerinde etkili 
olma, dersleri anlatmada öğretmene özgüven verici ve motive edici 
bir etkisinin bulunduğu, insanlar arası münasebetlerde ve hitabette 
ezberin önemli işlevinin olduğu anlaşılmıştır. 
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