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أ .د .محمد عبد الرؤوف الشيخ *
د .منار إسماعيل الشيخ**

اللغة العربية لسان العرب يف دينهم وتعاملهم واتصاهلم ،ومرآة
حضارهتم يف الرتاث الفكري ،وشعارهم يف االعتزاز باملجد ،ورمزهم يف
االحتاد ،وأداهتم يف وحدة التفكري ،والغايات.

* أستاذ مناهج وطرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كلية الرتبية  -جامعة طنطا -
مجهورية مرص العربية وعميد الكلية السابق ومدير مركز اللغات باجلامعة القاسمية -اإلمارات
العربية املتحدة
** مدرس بقسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم (ختصص اللغة العربية) كلية
الرتبية -جامعة بنها ،هلا اهتاممات بتعليم اللغة العربية ألهلها وللناطقني بلغات أخرى.
هلا بحثان منشوران" :استخدام املدخل املعريف األكاديمي لتعلم اللغة يف تنمية مهارات التحدث
لدى الناطقني بغري العربية" .مشتق من رسالة املاجستري .جملة كلية الرتبية ،جامعة بنها113/29 ،
يناير  2018و"فاعلية برنامج قائم عىل املدخل الكيل لتنمية مهارات القراءة والكتابة لألغراض
الطبية للناطقني بلغات أخرى" .مشتق من رسالة الدكتوراه .جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم
النفس ،رابطة الرتبويني العرب .ع  101سبتمرب 2018م
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وقد ازداد اإلقبال عىل تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية يف اآلونة
األخرية من مجيع اجلنسيات ازديا ًدا منقطع النظري؛ لذا أجرت اجلمعية
األمريكية للغات احلديثة استطالعًا بغرض رصد النمو املتزايد ألعداد
داريس اللغة العربية يف التعليم العايل بأمريكا ،حيث أظهر االستطالع تزايد
مستمرا ،ويف الوقت نفسه هناك نمو كبري يف مؤسسات
عدد الطالب تزايد ًا
ً
تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية يف مجيع أنحاء العامل .ففي ماليزيا مثال هناك
ست عرشة مؤسسة تعليمية إسالمية عليا خاصة تعلم اللغة العربية (شيك:
 ) 17 ،2007وهناك هنضة مماثلة يف تركيا وغريها من بلدان العامل.
وعىل الرغم من االهتامم املتزايد بمجال تعليم العربية بوصفها لغة
أجنبية عىل مستوى إقامة املؤسسات وتأليف الكتب التعليمية ،إال أن
االهتامم باملعلم املتخصص يف هذا امليدان من حيث توحيد آلية تأهيله
وتدريبه مل ينل االهتامم الكايف بام يتناسب مع الدور املنوط به.
حيث يعد املعلم املحرك األساس يف عملية التطوير الرتبوي ،فهو
املوجه يف ضوء الدراسات احلديثة ،لذلك ُعنيت املؤسسات الرتبوية عناية
خاصة باملعلم من حيث إعداد اخلطط الرتبوية يف جمال تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها ،و جاء هذا استجابة لنتائج الدراسات ،والتقارير ،وأوراق
10

العمل ،واملناقشات التي تضمنتها املؤمترات العاملية ،والتي أكدت أن ثمة
تدن ًيا يف أداء املعلمني يف هذا املجال؛ ومرده النقص يف اإلعداد املهني والتقني
والتواصيل ،وعدم تلقيهم التدريب الكايف أثناء تدريسهم هبذا املجال.
وهلذا هتدف الورقة احلالية إىل إلقاء الضوء عىل الوضع احلايل لربامج
نموذجا" يف ضوء املعايري
إعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها "مرص
ً
العاملية إلعداده ،وبيان إىل أي مدى تراعي الربامج املطبقة يف اجلامعات
املرصية ومراكز تعليم اللغة العربية املعايري العاملية لتأهيله ،وحتديد
املشكالت التي تواجههم ،وسبل التصدي لتلك املشكالت .وصوالً
لربنامج معياري عريب موحد إلعداد معلم اللغة العربية للناطقني بغريها من
خالل وضع إطار مرجعي عريب هلذا الغرض عىل غرار اإلطار املرجعي
األوريب.
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أحالم عبد العزيزعبد اللطيف الوصيفر

*

من عدة وأدوات الباحث يف الدراسات املقارنة تعلم اللغات ،لذا فإن
اللغة متطلب رضوي ،لكل من يدرس العالقة بني لغتني ،وأدبني
وحضارتني ،ومن هنا فإن الدراسات املقارنة تعتمد عىل عناية صاحب
األدب بلغته عناية شديدة ،فال يصح ملن يدرس العالقة بني اللغة العربية
واللغات األخرى إال بعد اكتامل أدوات الدرس باللغة العربية ،وأدوات
الدرس يف اللغة العربية تعتمد عىل تبحر معلم العربية بعلومها وأفناهنا،
كتعمقه يف علم النحو واإلعراب ومتكنه منها ،ثم معرفته بعلم اللغة قديمه
وحديثه ،يف إدراكه لعلم األصوات ،وعلم اللغة احلديث من خالل
النظريات اللغوية احلديثة واملناهج النقدية احلديثة ،ثم معرفته بعلم وفنون
األدب املشتملة عىل موسيقى الشعر والنثر ،العاطفة واخليال ،حتليل
النصوص األدبية ومعرفتها باملناهج التحليلية ،أخريا علم البالغة ومعرفة

* أستاذ مساعد بجامعة امللك فيصل  -السعودية ،وعضو يف رابطة العامل اإلسالمي ،عضو يف
نادي األحساء األديب ،دورات يف الرئاسة العامة لتعليم البنات
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علومه الثالثة علم البديع وعلم البيان وعلم املعاين ،وهذه العلوم التي جتعل
دارس العربية متمكنا من فهم لغته بمعانيها وبديعها وبياهنا وصورها الفنية.
ومن بعد متكنه من هذه العلوم ينطلق للغات األخرى وحياول تعلم
اللغة ،وترمجاهتا ،ليتم التأثر والتأثري بني اآلداب .إننا بحاجة شديدة لنرش
العربية يف العلوم والثقافات العربية ،فهي أوىل من غريها.
ولذا فإنه بعد متكن معلم العربية من تفاصيلها ودقائقها ،فإنه ال بد أن
يتمثل السامت األخالقية احلسنة التي متثل أخالقيات حامل لغة القرآن
الكريم من حسن األخالق ،واملرونة والتعامل مع اآلخرين ،وسعة الصدر
التي تتطلبها تعلم اللغات األخرى ،وعد الضيق من تأخر حديثي اللغة من
استيعاب وفهم اللغة العربية.
لذا فإننا بحاجة إىل معلم من نوعية خاصة لتعلم العربية وتعليمها،
إعالميا وأخالقيا ،إضافة ملعرفته بوسائل التواصل احلديثة ،وتقنياهتا لنقل
هذه العلوم .
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عماد قابل

*

إن اختيار موضوع تدريس اللغة العربية بمدارس البعثة الفرنسية
باملغرب ،وحتليل املقررات املسخرة لتدريسها ،كعنوان لبحث الدكتورة ليس
بمحرض الصدفة ،ولكنه نتاج ملخاض يومي أعيشه كمدرس ملادة اللغة
العربية للناطقني وغري الناطقني هبا بمؤسسة البعثة الفرنسية بمدينة
مراكش  /اململكة املغربية " أوكست رونوار" املنطقة الدراسية فكتور هوكو.
هيدف هذا البحث يف سنته الثانية من الدكتوراه إىل اخلوض يف جمموعة
من اإلشكاليات التي جتعل من تدريس اللغة العربية بمدارس البعثة

* حصل عىل اإلجازة يف األدب الفرنيس بشعبة اللسانيات سنة  ٢٠٠٦ثم املاسرت يف مهن الثقافة
سنة  2016ويعمل حاليا أستاذ باحث بالسنة الثانية دكتوراه .يدرس اللغة العربية باملوازاة،
بالسلك االبتدائي بالبعثة الفرنسية يف املغرب ،كام يدرس اللغة الفرنسية باملعهد الفرنيس بمراكش
وحاصل عىل عدة شهادات ودبلومات من املركز العاملي للدراسات البيداغوجية بفرنسا.
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الفرن سية مهمة ليست بالسهلة عىل متعلميها بصفة خاصة ومدرسيها بصفة
عامة ،ويطرح البحث مجلة من األسئلة ،أمهها:
•

أي إطار ديداكتيكي لتدريس اللغة العربية كلفة أجنبية ،وهل
مدرسوها لدهيم الكفاءات واآلليات لفهم هذا اإلطار املنسوب
للغة لدهيا إطار لغة أساسية يف بالدهم؟

•

مدى جتاوب و توافق حمتوى املقررات مع األهداف املتوخاة من
تدريس اللغة العربية سواء عىل املستوى الديداكتيكي أو الثقايف.

•

ما مدى وعي املؤسسات واهلياكل التي تسهر عىل تدريس اللغة
العربية بمدارس البعثة البعثة الفرنسية باملغرب.
إن هذه اإلشكاليات األولية والتي واجهتها منذ السنة
األوىل الشتغايل بمؤسسة رونوار ،باملوازاة مع السنة الثانية لبحث
الدكتوراه ،دفعتني إىل القيام ب:

 قراءة حتليلية جلميع املقرارات املربجمة لتدريس اللغة العربية كلغةأجنبية واملوجهة للناطقني وغري الناطقني هبا.
 دراسة األهداف املتوخاة من تدريس اللغة العربية ومقارنتها مع حمتوىومبادئ اإلطار األورويب املشرتك املرجع للغات (.)CECRL
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 إجراء العديد من املقابالت املسجلة مع املسؤولني التنفيدين بمختلفاملؤسسات التي تسهر عىل تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية للناطقني
وغري الناطقني هبا
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محمد حمادي
املوحد لتدريس اللغات) منهج ًا من مناهج
يب
ّ
يعدّ (اإلطار األورو ّ
تدريس اللغات للناطقني بغريها عىل أساس تقن ّيات أو مقاربات تربو ّية
حديثة ...وقد عمل هذا اإلطار عىل مفاهيم وكفايات قياس ّية تربو ّية تارة،
نسق العمل
وتقن ّيات أو مقاربات يف فهم اللغة وحتليلها تارة أخرى .وقد ّ
حيصلها املتع ّلم من البداية (مبتدئ) وصوالً
اللغوي عىل أساس مستويات ّ
ّ
(يعرف /يطرح األفكار /يناقشها وحياجج وجيادل) ،ويتّضح يف
إىل اإلجادة ّ
هذه املقاربة ّ
يب) ينظم الفرد ليصبح متمكّن ًا من لغته،
أن (اإلطار األورو ّ
حديس ،من دون أن يشعر باحلرج أو أن يعرقل عجزه
فيتمرس هبا بشكل
ّ
ّ
اللغوي مسريته التواصل ّية ...فالعامل اليوم ينحو نحو العلم ّية ولغة املصالح
ّ
تصب
واملقاربات ...لذلك ترى اإلطار قد دعّم آراءه بمصطلحات متعدّ دة
ّ
اللغوي ...ومن ضمن هذه املصطلحات األساس ّية
التواصيل
يف خدمة املسار
ّ
ّ
نذكر( :التداول ّية /االتّصال ّية /احلوار ّية /السياق ّية /اآلدائ ّية /اإلبداع ّية)...
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ويف ورقتنا هذه مسعى إىل التعريف والتمهيد ألبرز املصطلحات
املستخدمة لدى هذا اإلطار ،بغية مقاربتها مع لغتنا العرب ّية وعملنا يف مكتب
تدريس اللغات حتديد ًا داخل اجلامعة اللبنان ّية والفصول الدراس ّية ...عىل
أمل أن تكون هذه الورقة دلي ً
يب)
ال يؤدي إىل مقاربة تقن ّيات (اإلطار األورو ّ
مع مناهج تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بغريها ،يف ّ
ظل احلاجة إىل حتديث
املناهج وتبسيطها من خالل إفادات علم اللغة احلديث املوسوم باأللسن ّية.
ويف األقسام اآلتية مالمح ومقاربات تطبيق ّية لطبيعة املبحث:
 -1السلوك:
 -2الكفاءة اللغو ّية:
 -3قياس األداء ونامذج التقييم:
 -4املقدرة االتّصال ّية:
مه ّية كبرية هلذه املقدرة ،بحسبان ّ
أن اهلدف عنده
يويل اإلطار
املرجعي أ ّ
ّ
من تدريس اللغات يكمن يف حتقيق هذه املقدرة ...واملقدرة االتّصال ّية تقوم
عىل جتهيز الفرد ليصبح فاع ً
ال من خالل اللغة داخل املجتمع؛ أي أن ُي َف ّعل
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اللغة عندما تستدعي احلاجة إليها يف جمتمعه ...هنا يدعو اإلطار إىل تأمني
إخراج اللغة من الذات (الذات ّية يف اللغة) قبل أن ننقل الطالب إىل البعد
االجتامعي ...ويدعو إىل بعض األفكار أو الطروحات التي يمكن وسمها
ّ
بإشكال ّية تقارب الوضع مع متع ّلم اللغة العرب ّية وهو ناطق بغريها:
اخلارجي والتواصل مع اآلخرين؟
 كيف يرى املتع ّلم السياقّ
 هل يمكن له إعادة التفكّر بتجربة خاصة معه مؤ ّثرة وصوغهالغو ّي ًا؟
اخلارجي؟
ثمة قيود تضعها العمل ّية االتّصال ّية بحسب السياق
ّ
 هل ّوهل من طريقة انتقائ ّية لتفادي هذا األمر؟
وعىل مجيع األحوالّ ...
املرجعي ...أن
مه ّية لدى اإلطار
ّ
فإن األكثر أ ّ
نأيت بخطابات اجتامع ّية تداول ّية تواصل ّية حيتاج إليها املتع ّلم يف اتّصاالته
اليوم ّية املحتاجة إىل اللغة.
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حفناوي بالي
الركن ّية يف تعليم ال ّلغة العرب ّية للنّاطقني بغريها ،املوا ّد
من املدرجات ّ
الصناعة املعجم ّية ،يف إطار مواكب
املفرد ّية؛ التي تضطلع برصدها وهتيئتها ّ
ملستجدّ ات تعليم ّية ال ّلغات املقارن.
نائي سندً ا مرجع ًّيا يتحتّم
وملّا كان املعجم؛ سواء منه
ّ
األحادي أو ال ّث ّ
الرجوع إليه من قبل املتع ّلم ،كام جيدر عىل املع ّلم التّوجيه نحو موا ّده؛ ّ
فإن
ّ
توجيها وظيف ًّيا يستجيب ملنهج وأهداف
نصه وتوجيهــه
ً
االحتفاء بمنهجه ّ
تعليم

ال ّلغة

للنّاطقني

بغريها،

رضورة

منهج ّية

ملحة.
ّ

توجيها وظيف ًّيا " :نظم وهندسة
نصه وتوجيهــه
ً
ونقصد باالهتامم بـ"منهجه ّ
ربا يف املوا ّد ال ّلغو ّية التي يتأ ّلف منها ،وترتيبها
ّص
وا ّطراد الن ّ
املعجمي؛ ُم ْع َت ً
ّ
ورتابتها وا ّطراد بنيتها .فليس خيفى ّ
املعجمي (ما يصطلح عليه
ّص
أن الن ّ
ّ
الصغرى) ،ولو كانت وظيفته األساسية رصد
بالفقرة املعجم ّية أو البنية ّ
املفرداتّ ،إال أ ّن ذلك ال ينفصل عن سائر املستويات ال ّلغو ّية ،بل يتمفصل
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عنارص تنتسب إىل مجيع
الصغرى
معها ويواكبها،
لتتضمن البنية املعجم ّية ّ
ّ
َ
الرصف ّية والتّوجيه
املستويات ال ّلغو ّية :فنجد املعلومات ّ
الصوت ّية واملعطيات ّ
نعول عليه يف تفاصيل الدّ اللة
ّأثييل للمفردات ،كام ّ
الن ّ
ّحوي والتّت ّبع الت ّ
االشتقاقي واملعطى الدّ ال ّيل؛ كام ترتاكب املعلومات
والعالقة بني األصل
ّ
ً
فضال
غوي،
ال ّلغو ّية ببعض التفاصيل املوسوع ّية ذات العالقة ّ
بالضبط ال ّل ّ
عن توضيحات تداول ّية وبعض التّحيينات احلضار ّية ،والتّقييدات
املصطلح ّية.
ّص
الصغرى (الن ّ
والعنارص املشار إليها مجيعها ،هي ما يؤ ّلف البنية ّ
الصناعة املعجم ّية بقيدين  :االنتظام واال ّطراد؛
املعجمي) ،والتي تتحدّ د يف ّ
ّ
ثم ّ
إن املعجم ال يسوق هذه
أي العنارص واجبة اإلدراج ومنهجية اإلدراجّ .
بمجرد رصفها ،وإنّام يسوق هلا ّ
الشاهد املد ّلل واملثال واملنوال
العنارص
ّ
ملوجه ،وهي معطيات تلتقي باتّساق مع تعليم ال ّلغة للنّاطقني بغريهاُ ،بغية
ا ّ
ّواصيل.
التّأصيل وتوجيه االستعامل الت
ّ
ضمن هذا اإلطار تندرج هذه املداخلة ،إذ تنظر يف احلدّ الذي ينبغي
ليواكب تعليم ال ّلغة للنّاطقني بغريها ،ضمن وظيفتني
مراعاته يف املعجم،
َ
غوي .ومها
معجم ّيتني أساسيتني :توجيه االستعامل وتاليف التّداخل ال ّل ّ
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الكفيالن بالوصول إىل متك ّلم مثا ّيل من الوجهة التّعليم ّية .تسعى املداخلة
ّ
حمل التّقديم إىل النّظر يف ما ّدة النّصوص املعجم ّية ومنهج ّيتها ،واعتبار
وحتليل ما من شأنه اإلسهام يف تفعيل أهداف طرق تعليم ال ّلغة العرب ّية ضمن
ويتحرر متن املداخلة جامعا بني معطيات تعليم ّية
املرجع ّيات احلديثة.
ّ
الصناعة
ال ّلغات يف ش ّقها
املختص بتعليم ال ّلغة للنّاطقني بغريها ومعطيات ّ
ّ
ّظري
املعجم ّية يف اجلانب
الرصد الن ّ
املهتم بتعليم ّية ال ّلغة .وجتمع املداخلة بني ّ
ّ
مدونة معجم ّية ،حت ّلل بعض
والضبط
ّ
املنهجي ،وكذا التّحليل املرتكز عىل ّ
ّ
األمثلة ّ
والشواهد من نصوصها.
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Implementation of Content-based Instruction
(CBI) in Arabic Language Classes
أماني منديل
High demand for effective Arabic language instruction and
interest in the implementation of content-based instruction (CBI) in
Arabic language teaching sparked this qualitative research study. It
examines the applicability of CBI to Arabic language teaching from
a constructivist perspective by researching Arabic language
teachers’ perceptions of CBI in regards to their attitudes toward CBI,
the obstacles that hinder a wide-spread adoption of the method in
Arabic language instruction, and some possible solutions to these
hindrances. Based on their experiences, seven K-12 Arabic language
teachers (all females except for one and all native speakers except
for one) shared their nderstandings and views, concerns and needs
regarding CBI. In a naturalistic inquiry, the participants’ interview
responses have been analyzed regarding eachers’ level of interest in
CBI, their knowledge of its advantages and challenges, as well as
the respondents’ awareness of their educational and professional
needs. This interpretive study demonstrates that CBI is an effective
and engaging contextualized language eaching method which offers
opportunities to enrich students’ language learning experiences.
However, it presents the Arabic language teacher with serious
challenges that require targeted professional training, adequate
teaching materials, as well as long and short-term instructional
planning. The study offers recommendations for teacher
collaboration, rofessional development, and administrative support
for Arabic anguage teachers.
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أ .د .محمد بن عبد العزيزالعميريني

*

إن اللغة العربية متثل ثقافة وحضارة عربية وإسالمية عريقة ،وهي لغة
حية معارصة متثل رشحية واسعة من املجتمعات اإلنسانية التي تنتمي إىل
منطقة جغرافية حيوية تعد حمط أنظار العامل.
ونظرا لإلقبال املتزايد عىل تعلم اللغة العربية من قبل الناطقني بغريها
لدوافع متنوعة؛ سياسية ودبلوماسية واقتصادية ودينية وثقافية وتعليمية
وسياحية وتواصلية وغريها ،وافتقار املكتبة العربية إىل برامج نوعية تعنى
توسعية خللق برامج متنوعة ,لتعليم اللغة
بتعليم العربية ،وانطالق ًا من رؤية ّ

* أستاذ الدراسات العليا بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -أستاذ العربية يف املعهد
العريب اإلسالمي يف طوكيو -مدير برامج العربية يف جامعة هونج كونج واألستاذ الزائر فيها منذ
عام 2010م حتى 2019م.
مهتم بتعليم ال عربية للناطقني بغريها ،ولديه عدد من األبحاث واملؤلفات يف هذا املجال ،شارك
يف عدد من املؤمترات والندوات والدورات حول العربية ،وتاريخ النحو وأصوله ،خارج اململكة
وداخلها ،وأرشف وناقش عدد ًا من الرسائل العلمية ،كام حكَّم عدد ًا من األبحاث العلمية املقدمة
للرتقيات داخل اململكة وخارجها.
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العربية للناطقني بغريها لتحقيق أهداف املستفيدين بأسلوب علمي وتطبيقي
تلوح بأمهية هذا املوضوع عىل
مي ,
رس كان الباعث عىل هذه الدراسة التي ّ
أصعدته املختلفة.
وعطفا عىل ما يشهده جمال تعلم وتعليم اللغات من تطور هائل عىل
مستوى الشكل واملضمو ,ن واملتمثل يف توظيف التطورات التقنية يف هذا
املجال ،وتناغام مع الرؤية احلديثة يف تقديم نمط مبتكر وجديد يف التعلم
والتعليم؛ فإن احلاجة تبدو ماسة لتطوير تعلم وتعليم العربية لغري الناطقني
هبا يف ضوء رؤية عرصية متطورة ،وفقا ألحدث املعايري املعتربة عامليا وتقنيا
ولسانيا وثقافيا؛ سواء يف أساليب التقدي ,م أو اسرتاتيجيات التعلم والتعليم
والتقويم ،بام حيقق جودة املنتج التعليمي ،ومنافسته ،وانتظاميته ،وفعاليته،
وسهولة الوصول ألكرب عدد ممكن من املتعلمني حول العامل ،أو ما يعرف
ُ
وحيث إن تعليم أي لغة لناطق بغريها يمثل ــ ال ريب ــ إشكالية
بالتعميم،
تستدعي العناية والتفكري والبحث وراء ح ّله ,ا فإن هذه الدراسة حتاول أن
تضع يدها عىل أسباب تلك املشكلة واجتاهاهت ,ا ثم تلتمس احللول النافعة هلا.
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باسل خلف حمود
من خالل الزيارة العلمية ملدة شهر يف القسم اللغة العربية يف جامعة
إيفان فرانكو الوطنية الحظت وجود عدة عقبات علمية يف تعلم وتدريس
اللغة العربية فيه
أوال املنهج يعاين املنهج من ضعف عىل مجيع املستويات وبداية
وغياب الكتب واملصادر وعدد الساعات التدريسية
ثانيا املدرس هناك ضعف يف إمكانات املدرسني السيام معظمهم مل
يزر بلدا عربيا فلدهيم ضعف عىل مستوى القراءة واملحادثة والكتابة ونطق
احلروف وإخراجها من خمارجها احلقيقية وغريها من املشكالت
ثالثا الطالب يعاين من عدة مشكالت ضعف املستوى وفق املستويات
األربع القراءة والكتابة واملحادثة واالستامع فضال عن مشكلة التطبيق
العميل للغة العربية
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لذا نحاول يف بحثنا هلذا املؤمتر تقديم رؤية حول إمكانية رفع املستوى
للمدرسني والطلبة وحتديث املناهج وفق املعطيات العلمية املعارصة
واالرتقاء بالقسم عىل مجيع املستويات.
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أ .د .م .مرتض ى فرح علي وداعة

*

هتدف هذه الدارسة للوقوف عىل التحديات التي تواجه تدريس اللغة
العربية يف املدارس األهلية بجنوب تايالند ( املعلم ،الكتاب املدرس ،طرائق
التدريس) ،وتقديم احللول املقرتحة ما أمكن دفعا لعملية تدريس العربية يف
املنطقة املذكورة .وقد اعتمدت الدارسة عىل املنهج الوصفي التحلييل من
جانب ،واإلحصائي من جانب آخر.
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أبرزها :التحديات التي
تواجه تدريس اللغة العربية يف جنوب تايالند من ناحية املعلم هي تدين
الكفاية اللغوية واملهنية ،ومن ناحية الكتاب املدريس كبرية ،وتكمن يف عدم

* أستاذ مساعد بجامعة ظفار – سلطنة عامن ،هيتم بالبحث يف جمال تعليم اللغة ،واللغويات،
والنحو والرصف ،شارك يف مخس مؤمترات ونرش ثامنية أبحاث وثالثة كتب ،وأرشف عىل العديد
من الرسائل ،توىل جمموعة من املناصب اإلدارة منها عامدة الدراسات العليا ،ورئاسة قسم اللغة
العربية بجامعة كردفان ،وعمل أيضا مديرا باملركز القومي للدارسات الدبلوماسية بوزارة
اخلارجية السودانية ،ودرس بعدد من اجلامعات السودانية وجامعة فطاين تايالند.
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وجود الكتاب الذي يتناسب مع الدارسني من ناحية ،ومع قدرات املدرسني
من ناحية أخرى ،أما من ناحية طرائق التدريس فتكمن يف أن معظم
املدرسني غري خمتصني يف طرائق التدريس للناطقني بغري العربية.
قدم الباحث بعض التوصيات لإلسهام يف حل املشكل من أمهها:
تأسيس معاهد وكليات خمتصة تقوم بتخريج املختصني يف املجال عىل شاكلة
معهد اخلرطوم الدويل .والسعي لالستفادة من التجارب الرائدة يف املناطق
الشبيهة واالستعانة هبا يف مواجهة هذه التحديات .وتوحيد الكتاب
املدريس ،واالستعانة باخلرباء يف إعداده حتى يكون متناسبا مع التالميذ
واملدرسني معا.
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*

الزالل علي محمد علي

هتدف الدّ راسة إىل الوقوف عىل مشكالت تعليم اللغة العربية
وتع ّلمها لغري الناطقني هبا ،وفصل بعضها عن البعض اآلخر ،فكل مشكلة
يسهل إجياد ّ
حل هلا حسب جماهلا،
يمكن أن تصنّف يف إطارها الذي ّ
فاملشكالت التي تعود إىل اللغة العربية منها ما هو لغوي يف تدريس
خيتص باملتع ّلم
مستويات اللغة-صوت ًا ،ورصفا ،ونحو ًا ،وداللة-ومنها ما
ّ
ومراعاة حال املتع ّلمني ،ومنها ما يتع ّلق بتخطيط املناهج وفق ًا الحتياجهم يف
ثم طرق وأساليب التدريس .وذلك بالوقوف عىل الربامج
كل مرحلةّ ،
احلال ّية من حيث األهداف ،واملحتوى ،وطرق التعليم ،والقائمني عىل
التعليم وحماولة حرص املشكالت والصعوبات والنواقص التي تعاين منها
الربامج احلالية.

(متفرغ) ،حاصلة عىل دكتوراه يف النحو
* أستاذ مساعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
ّ
وهوية
والرصف من جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية-السودان هلا بحثان حمكّامن :املناهج ُ

األ ّمة ،وحقيقة اإلعراب يف لغة الضاد ،مرشف عىل رسائل املاجستري بدائرة اللغة العربية.
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د .علي ناصر الدين

*

النص ّية،
تسارعت يف اآلونة األخرية وتنامت بشكل م ّطرد الدراسات ّ
بعدما جتاوزت األلسن ّية بكل موا ّدها وأدواهتا دراسة اجلملة .فبتنا اليوم أمام
النّص عبارة عن عالمات دالل ّية
عالقات ّ
نص ّية خمتلفة ،وصار النسيج ّ ّ
متجدّ دة يف بناء املعنى؛ تفسري ًا وتأوي ً
ال وحجاج ًا .ناهيك عن نظر ّية التل ّقي
والتأويل وآل ّيات برزت من مثال االتّساق واالنسجام والسبك واحلبك
املعجمي التداو ّيل -وآليات التامسك
والتوازي واإلبراز والتكافؤ – الدال ّيل
ّ
متغري ًا أصي ً
ال يف البنى اللغو ّية الزائدة؟ وهل يمكننا
النّص ...أال يعدّ ذلك ّ
ّ ّ
حسبان ذلك جتاوز ًا لنظر ّية النظم والكثري من املقاربات األصول ّية؟ أال
يستدعي ذلك مقاربة جديدة يف فهم اللغة وإفهامها بتناسق حاذق بني
معجمها وتركيبها؟ وهل جتاوزت هذه البنى الزائدة املعاين والصور إىل

* رئيس قسم اللغة العربية يف مركز علوم اللغة والتواصل  -كلية اآلداب ،اجلامعة اللبنانية-
بيريوت
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الرموز واألشياء واللغة عىل اللغة وأين امللتبس واملضمر يف حقيقة اللغة
وجمازها إ ّبان هذا النسيج؟
بدهيي؛ اسم وفعل وحرف .تتبدّ ى يف طبيعتها إيقاع ًا
واللغة تعريفها
ّ
وموسيقى وجرس ًا .والقدرة يف معرفتها وكنهها عيش ًا وسكنى فيها وإقامة
طويلة عليك أن تسكنها كي تسكنك .وملع ّلم اللغة للناطقني بغريها قدرات
ينبغي أن يتمتّع هبا أوالها فهم وإفهام.
املتغري املنعطف ،كيف ملع ّلم اللغة العرب ّية للناطقني بغريها
أمام هذا
ّ
النص ّية ككفاية ّ
بكل زمخها وقدرهتا يف آليات التحليل
أن يوائم بني األلسن ّية ّ
النّص أو انتهاجها حاجة وظيف ّية يف تدريسها؟
ّ ّ
هذا ما سنس ّلط الضوء عليه يف بحثنا هذا ...آملني أن نقدّ م ورقة بحث ّية
تسدّ حاجة يف هذا املجال.
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د .بسمة السليم

*

ينطلق برنامج الزمالة املهنية يف تدريس العربية للناطقني بغريها
للمسامهة يف تطوير ورفع كفاءة مدريس اللغة العربية للناطقني بغريها من
خالل تطوير خربات األساتذة واملحارضين يف اجلامعات و املعاهد و
املدارس مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ويتم ذلك من خالل
التدريب عىل أساليب التدريس احلديثة و مالحظة الزميل وإجراء البحوث
و الدراسات العلمية و الرتبوية لتطوير خرباهتم العملية والتطبيقية الالزم
اكتساهبا لتيسري تعلم العربية بني الطلبة الناطقني بغريها  ،بام يمكن الطلبة
من استخدام اللغة العربية كوسيلة لتعلم العلوم املختلفة باللغة العربية
والتواصل بسهولة مع أقراهنم من أصحاب اللغة أو متعلميها كلغة أجنبيه .
تم تصميم برنامج الزمالة املهنية يف تدريس العربية للناطقني بغريها
)(PF-TASOLيف ضوء جتارب دول متقدمة يف هذا املجال مثل أمريكا

* رئيس جملس  eTurnالدويل لتعليم العربية للناطقني بغريها
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وبريطانيا وأسرتاليا يف تدريس اللغات ،وهو موجه ألعضاء هيئة تدريس
اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلامعات واملعاهد واملدارس ومراكز
اللغات املنترشة حول العامل .يساعد هذا الربنامج والذي يتألف من 120
ساعة تدريسية وتدريبية مبارشة ،وعدد من التكليفات واألنشطة العملية
والتي تعد أساسا للتقييم وإمتام الشهادة يف دعم املشاركني يف تصميم و
متابعة تعليم العربية للناطقني بغريها و تنمية املهارات املهنية الشخصية من
خالل القراءات املوجهة ،و خطط التعليم املنظم ،و إجراء املشاريع البحثية
املتعلقة مبارشة باحتياجاهتم احلالية و املستقبلية يف العملية التعليمية التعلمية
للغة العربية كلغة أجنبية.
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محمد عبد الحليم حمزة رمضان

*

تقوم هذه الدراسة يف األساس بالبحث عن أهم الطرق والوسائل
التي تساعد الطالب الناطقني بغري اللغة العربية؛ لتحقيق اكتساب أفضل
وتعلم أرقى للوظائف النحوية يف اللغة العربية ،وتسعى إىل دعمهم وحماولة
التغلب عىل الصعوبات التي تطرأ أثناء تعلمهم اللغة العربية بوصفها لغة
ثانية.
كام تقوم الدراسة عىل تقديم الدعم ملعلمي اللغة العربية بوصفها لغة
ثانية؛ من خالل عرض االسرتاتيجيات والتطبيقات احلاسوبية التعليمية –
جمال البحث يف الدراسة  -ملحاولة إعادة النظر يف كيفية تناول املعلمني

* معلم لغة عربية للناطقني بغريها ،وحاصل عىل املاجستري من جامعة الشارقة  ،2019وله
اه تاممات بمجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وذلك من خالل املشاركة يف املؤمترات
العلمية وتأليف البحوث واملشاركة يف تأليف وإعداد املناهج الرتبوية واألكاديمية التي تعنى
بذلك الشأن وتطبيق مدخل التكنولوجيا احلديثة يف تعليم العربية كلغة ثانية وذلك للوصول
ألفضل املصادر واألساليب التي تعني الطالب األجنبي لتعلم العربية بأيرس الطرق وأفضلها.
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دروس الوظائف النحوية داخل صفوف اللغة العربية للناطقني بغريها؛ من
مرجوة
أجل النهوض بتلك الصفوف ودعمها الكامل لتحقق أعىل فائدة
ّ
منها مع الطالب الناطقني بغري اللغة العربية ،والنأي هبم عن امللل والضجر
اللذين خييامن عىل كثري منهم ،يف الكثري من األحيان.
تلمح يف طياهتا لكيفية تعديل نظرة واضعي
ومل تغفل الدراسة أن ّ
املناهج التعليمية التي تقدم للطالب الناطقني بغري اللغة العربية لكيفية تناول
الوظائف النحوية ودروس النحو عند تدريس اللغة العربية لغة ثانية لتحقق
املنشود منها وهو تعليم النحو للناطقني بغري اللغة العربية ،وليس التعليم عن
النحو كام هو احلال يف بعض مناهج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية،
وهي خطوة عملية من الدراسة يف طريق تطوير تدريس الوظائف النحوية
يف صفوف ومناهج اللغة العربية للناطقني بغريها.
أهداف البحث :
 -1تطويع التطبيقات احلديثة يف تعليم مهارات اللغة العربية.
 – 2نرش اللغة العربية بني أكرب قطاع ممكن من الناطقني بغري اللغة
العربية.
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األسئلة التي جييب عنها البحث:
 – 1ما التطبيقات احلديثة التي يمكن االستفادة منها يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها؟
 – 2ما االسرتاتيجيات الرتبوية والتعليمية املتبعة عند تعليم العربية
للناطقني بغريها؟
 – 3كيف خيدم احلاسوب اللغة العربية وينرشها يف اآلفاق؟
منهج البحث:
منهج الدراسة هو املنهج الوصفي من خالل العرض للتطبيقات
التعليمية احلاسوبية املستخدمة يف تعليم مهارات اللغة العربية واملنهج
التجريبي يف استخدام تلك التطبيقات مع الطالب الناطقني بغري اللغة
العربية.
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د .أحمد املليباري

*

يتناول البحث املاثل بني يدي القارئ العزيز جتربة قام هبا الباحث
لالستفادة من واحدة من وسائل التقانة احلديثة يف جمال التعليم للعربية
للناطقني بغريها .ويرتكز الطرح هنا عىل جانب يتعلق برصد األخطاء
اللغوية املنترشة يف الفضاء االفرتايض والتي تعودت العيون عىل املرور هبا
دونام اكرتاث مما قد يؤدي إىل ضعف يف احلس التصويبي للقارئ وقد قيل
"إن كثرة املساس متيت اإلحساس" .وهدف الباحث إىل رفع مستوى هذا

* أستاذ األدب املقارن واللغة والرتمجة بني العربية واإلنجليزية املساعد بجامعة نوتنجهام،
إنجلرتا ،اململكة املتحدة ،درجة البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية وآداهبا من جامعة أم القرى
بمكة املكرمة ودراسة املاجستري والدكتوراة يف الدراسات األدبية (التخصص الدقيق يف
األسلوبية) من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة .مؤسس العربية والثقافة املقارنة
والرتمجة يف الدراسات الرشق-أوسطية يف جامعة نوتنجهام وعضو هيئة تدريس بجامعة امللك
ومرت جم لدى سفارة السعودية بلندن .مؤلف كتاب عن املرويات ومشارك يف مناهج بريطانيا
لسلسلة تعليم العربية ضمن نشاطات النرش العلمي .ممتحن خارجي لعدة جامعات ومرشف عىل
درجتي املاجستري والدكتوراة بجامعة نوتنجهام .مستشار لعمدة مقاطعة بوركستو وسفري نوايا
حسنة لرشكة وادي مكة بجامعة أم القرى .مشارك يف حتكيم مسابقة أفالم عربية (يب يب يس).
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احلس عند متعلمي اللغة العربية من خالل مجع مادة متنوعة متثل عينة كافية
لتعكس احلال غري املفرح ملا ضج به هذا الفضاء االفرتايض ومن ثم حماولة
رفع وعي املتعلم حيال تصحيح هذه األخطاء املتنوعة من خالل ما تعارف
عليه الرتبويون ومارسوه من أساليب متبعة يف جمال تصويب األخطاء
ملتعلمي اللغة ،فنتج عن ذلك حتسن ملموس يف مستوى أداء املتعلمني
للعربية واملنخرطني يف هذا البحث التجريبي وخلصت التجربة إىل إضافة
نافعة لتوسيع جمال النطاق الضيق حمدود األفق واملعهود عادة عند حماولة
تفعيل وحتسني التحصيل اللغوي من خالل استخدام الوسائط اإللكرتونية
املتاحة.
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د .منصور عبد الرحمن أحمد مضوي

*

متثلت مشكلة البحث يف اقتصار كثري من مؤسسات تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها عىل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية ،وعزوفها
عن توظيف التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وما ينتج
عنه من تنظيم للوقت واجلهد.
ولذلك فقد هدف هذا البحث إىل التعرف إىل أمهية توظيف
التكنولوجيا يف العملية التعليمية؛ من خالل تسليط الضوء عىل التجربة
الرائدة للجامعة القاسمية يف هذا املجال ،ومواكبتها للتطور التكنولوجي
اهلائل الذي يشهده العرص احلايل ومدى اإلفادة منه يف تعليم اللغات.
وتنبع أمهية هذا البحث من خالل الوقوف عىل اجلوانب اإلجيابية
لتوظيف التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ووضع
احللول واخلطط والربامج للتغلب عىل الصعوبات التي تواجه توظيفها يف

* أست اذ مساعد باجلامعة القاسمية ،شارك ببحث يف مؤمتر جامعة ليل بفرنسا عام 2017م ،كام
شارك يف إعداد معجم لغوي خاص بالناطقني بغري اللغة العربية.
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هذا املجال .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي ،ملالءمته ملوضوع البحث
وإجراءاته .كام استخدم أدايت املالحظة واملقابلة جلمع املعلومات الالزمة هلذا
البحث.
احتوى البحث عىل مخسة حماور قسمت عىل النحو اآليت:
أ -املحور األول :مفهوم التكنولوجيا.
ب -املحور الثاين :توظيف التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها يف اجلامعة القاسمية.
ج -املحور الثالث :إجراءات الدراسة امليدانية.
د -املحور الرابع :عرض البيانات وحتليلها ومناقشة النتائج.
ه -املحور اخلامس :النتائج والتوصيات.
من أهم نتائج البحث أنه أبرز أمهية توظيف التكنولوجيا يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها ،يف كثري من جوانب العملية التعليمية ،من
خالل جتربة واقعية.
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كام أوىص البحث بتعميم جتربة اجلامعة القاسمية يف توظيف
التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عىل املؤسسات
التعليمية؛ ملا أظهرته هذه التجربة من نتائج تعليمية فاعلة.
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()M-Learning
عزالدين غازي

*

تروم هذه الورقة تقديم نموذج لتعليم اللغة العربية الوظيفية لغري
الناطقني هبا بشكل رسيع وفعال ويسري وذلك يف إطار ما يسمى بالتعليم
باهلواتف واأللواح الذكية
التعليم اإللكرتوين

)(M-learning

)(E-learning

التي تندرج -عموما -ضمن

كام سرتكز عىل حالة تدريس العربية

لألجانب يف األوساط اجلامعية باعتبارها حالة متقدمة ومؤسسة عىل جتارب
وابتكارات متوفرة يف سوق الربجميات ويف جامعات بلدان متقدمة ،حيث

* أستاذ باحث يف اهلندسة اللسانية واللسانيات العامة واملعجميات احلاسوبية والرتمجة بقسم
الدراسات العربية وعضو بمخترب حتليل اخلطاب واألنساق املعرفية  DAKS -بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة القايض عياض ،مراكش .حائز عىل شهادة الدكتوراه الوطنية ،ختصص
املعاجم اإللكرتونية ،جامعة احلسن الثاين -الدار البيضاء سنة  2009وعىل دبلوم الدراسات
العليا ،ختصص اللسانيات احلاسوبية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  - 1فاس واملدرسة
املحمدية للمهندسني بالرباط سنة  .1999وللباحث مسامهات وأبحاث ودراسات ومقاالت
منشورة يف جمالت دولية حمكمة ومشاركات يف كتب مجاعية
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يتعلم الطالب األجنبي اللغة العربية وفق متطلبات منهجية متطورة ،ترتكز
عىل االبتكارات الصوتية (هتجية اللغة) واملرئية ،والعروض التقنية
والربجميات اللسانية التفاعلية املجانية واملفتوحة املصدر ،تعكس تاريخ
وثقافة اللغة ،كام تتوجه ملستعملني يف مراحل متدرجة ،قد تبتدئ بمعجم
صغري وبتقنية قراءة الكلمة واجلملة (خمارج األصوات) والتحويل الرصيف
وتركيب اجلمل والتعابري واألساليب ،باستغالل ما حققته اهلندسة اللغوية
من نتائج علمية .سنورد هنا جتربة جامعات عربية وعاملية توصلت بعضها
إىل أن  % 60من الطلبة و % 14من املدرسني يستخدمون تطبيقات
املوبايالت يف تعليم وتعلم اللغات .وهذا ما بعث فينا احلاجة إىل جتهيز
الوظيفة اجلديدة هلذه اهلواتف بأنظمة ذكية وبمناهج جديدة للتلقني املتعدد
اللغات تستجيب ألساليب الذكاء االصطناعي املتقدمة ،ومقارنة ذلك مع
جتارب آنية لبعض املواقع اإللكرتونية التي تشتغل عىل تعليم العربية
لألجانب بواسطة املنصات املفتوحة املصدر والتي توفر املعطيات التعليمية
بشكل أفضل ،وفق الطبيعة االجتامعية والثقافية واملعرفية للمتعلمني
واملعلمني عىل حد سواء .وإذا كان التعليم اللغوي باهلاتف الذكي فرصة
للمستخدمني بمختلف مستوياهتم وأهدافهم ،فإن حتديات هذا التعليم
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االفرتايض الفريد الذي يتجاوز األمكنة والتوقيتات الرسمية ،كبرية
ومتجددة ،تفرض نفسها عىل هذه العملية ،بدءا بإجراءات جتهيز هذه
األدوات بالوسائط التعليمية املناسبة لألطراف واألوضاع والفضاءات
املختلفة (االفرتاضية والفيزيائية) للطالب واألستاذ معا ،وحالة اإلدراكات
املعرفية املعقدة النفسية والقافية واالجتامعية والتقنية ،وخاصة منها طبيعة
املعطيات اللغوية املتداولة يف املرجعيات املشرتكة للتعليم اللغوي ويف
البيئات املجانية املفتوحة املصدر والقائمة عىل أساليب قواعد املعارف
وقواعد املعطيات الضخمة  Big Dataوعىل أساليب تعلم

اآللة Machine

Learningوالتعلم العميقDeep Learning.
ســـنخلص يف هذه الورقة إىل تثمني جتارب عاملية ســـابقة وجتربةM-

Learningوإعـادة إدمـاجهـا يف أوســــاط اجلـامعـات املغربيـة ،وذلـك بتوفري
وجتهيز أنجع ألنظمـة هـذه األجهزة الـذكيـة ،من حيـث املعطيـات واملحتوى
واملعيـاريـة والقيم الثقـافيـة بـأبعـادهـا املعرفيـة  cognitiveواهلنـدســـيـة املختلفـة،
وبتبني مقاربة وظيفية أطلقنا عليها اسم ” “AraGlobeيف تعليم اللغة العربية
حمددة يف املسـتويات الصـوتية واملعجمية والرصـف-تركيبية ،حماولني اإلجابة
عن :ما هي اللغة املراد تعلمها وكيف وملاذا؟
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إلهام إبراهيم احمد وصفى
األهداف:
 -1تطوير واستحداث طرق جديدة للتعلم يف جمال اللغة العربية
 -2الرتكيز عىل الطفل يف عملية التعلم وحماولة فهمه وإشباع حاجاته
الفعلية لتنميه إدراكه وذكائه لتسري العملية التعليمية يف مسارها الصحيح.
أمهيته:
-1االحتياج امللح إىل إصالح وتعديل وتطوير طرق التعليم والتعلم،
وخاصة يف تعليم اللغة العربية لألطفال غري الناطقني هبا
 -2ابتكار طرق تعليم جديدة للغة والرتكيز عىل اجلانب التطبيقي والوظيفي
وليس فقط اجلانب األكاديمي التلقيني
املنهج :تطبيق منهجية وفلسفة املنتسورى يف مرحلة الطفولة املبكرة
لألطفال غري الناطقني هبا ،باستخدام وسائل وأدوات تيرس عملية التطبيق
اهم النتائج املتوقعة:
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 -1إقبال الطفل و حبه لتعلم اللغة العربية بسهولة و بطريقة مشوقة
و ف ّعالة
 -2حب الطفل للقراءة و الكتابة
 -3انتشار طريقة املنتسورى املعربة
 -4اكتساب الطفل للمهارات واألنشطة احلياتية من خالل استخدام
أدوات املنتسورى واستكشافها عن طريق استخدام حواسه املختلفة
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صوفي حرفوش
تتميز اللغة العرب ّية بغنى مفرداهتا وفرادة بعض أصواهتا مقارنة بسائر
يب يقوم عىل خصوص ّية األصوات احللق ّية،
يت العر ّ
اللغات .فالنظام الصو ّ
والتي يصعب عىل داريس العرب ّية وهي ليست لغتهم األ ّم ،أي لغة رديفة-
ثانية ،وإذا أمعنّا النظر يف األنظمة الصوت ّية كالفرنس ّية واإلنكليز ّية مث ً
ال مقارنة
يبَ ...نر ّ
أن هناك أصوات ًا تتشابه وأصوات ًا ال وجود هلا
يت العر ّ
مع النظام الصو ّ
يف هذين النظامني .من هنا تنبع صعوبات نطق ّية لدى متع ّلمي العرب ّية
للناطقني بغريها تتط ّلب جهد ًا غري يسري يف ح ّلها...
أ ّما ثورة املعلومات ،فقد أنتجت وسائط متعدّ دة أسهمت يف مقاربة
مشكالت نطق ّية كثرية ،يمكن االعتامد عليها للمساعدة يف خت ّطي بعض
الصعوبات النطق ّية لدى متع ّلمي للناطقني بغريها .وكوين قد عملت يف هذا
تلمست العديد من هذه
ودرست يف غري معهد وجامعةّ ...
املجال ّ
خاصة للناطقني بالفرنس ّية واإلنكليز ّية .ومن هنا تنبع
الصعوبات...
ّ
إشكال ّيتي اآلتية :هل يمكن للتسجيالت الصوت ّية املرئ ّية واملسموعة أن
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أي مدى
تسهم يف تيسري الصعوبات النطق ّية وحتسني أداء املتع ّلمني؟ وإىل ّ
نظامني صوت ّي ْني -العرب ّية وغريها -بحسب جنس ّية
يمكن لتقن ّية املقارنة بني
ْ
يب؟ وما أفق
املتل ّقي أو لغته األم بتقديم نموذج ُم َي َّرس وموضح للصوت العر ّ
استثامر التكنولوجيا املرئ ّية  -الصوت ّية يف هذا املجال من أجل جعل عمل ّية
يب أكثر منفعة وجدوى أمام متع ّلمي اللغة العرب ّية
إكساب الصوت العر ّ
للناطقني بغريها؟
هذا ما ستقدّ مه ورقتنا البحث ّية آملني النجاح للمؤمتر.

49

أ .د .إبراهيم فضل للا

*

ختتزن اللغة العربية يف داخلها املنهج الكوين القائم عىل السكون
واحلركة ،فاحلياة عىل هذه األرض مدينة بعد اهلل سبحانه وتعاىل إىل سكون
األرض بالنسبة إىل األنسان ،وإىل حركتها حول نفسها وحول الشمس،
وهذا التوافق بني السكون واحلركة هو الذي حيكم منهج وجود األنسان
وركائز حياته.
تعكس اللغة العربية قيم البدوي القائمة عىل الرتحال الدائم يف
البادية بح ًثا عن العشب واملاء ،وكذلك حياة احلرض العربية القائمة عىل

* أستاذ دكتور يف اجلامعة اللبنانية ،عضو يف رابطة األساتذة املتفرغني يف اجلامعة اللبنانية ،وعضو
يف مركز األبحاث يف كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة يف اجلامعة اللبنانية ،وعضو يف احتاد الكتّاب
اللبنانيني ،مؤسس أكثر من منتدى أديب ،ويتوىل منذ  2017رئاسة املنتدى األديب للثقافة والعلوم.
من مؤلفاته:
علم النفس األديب ،ط ،2011 ،1دار الفارايب ـ بريوت.
علم اجتامع األدب ،ط 2012 ،1الرشكة العاملية للكتاب بريوت
التحدي احلضاري الغريب بني املثاقفة والتفاعل ط  2012دار العصامية ،بريوت
احلضارة اإلنسانية يف مسريهتا التارخيية ،ط ،2013 ،1دار الفارايب ،بريوت
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االستقرار والثبات .فاحلركة هي انعكاس حلياة البدوي القائمة عىل الرتحال
املستقرة يف املدن،
الدائم يف الصحراء ،والسكون هو انعكاس حلياة احلرضي
ّ
وقد عكس ذلك الشعر العريب القائم عىل نظام العروض املرتكز عىل الساكن
واملتحرك ،فوزن القصيدة أي بحرها ثابت(ساكن) ،وتفعيالت
الصدر(ثابتة) ،وكذلك العجز (ساكنة) ،والقافية ساكنة ،وموضوعات
القصيدة متحركة.
مل يستقر الشاعر اجلاهيل يف معانيه ،وإنام كان يقف عند املعنى قلي ً
ال
ثم يغادره إىل معنى آخر يف خفة ورسعة شديدة ،وم ّثل البيت وحدة
ومن ّ
معنوية ،وانعدمت وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهل ّية التي احتشدت فيها
موضوعات متنوعة ال رابط بينها سوى الوزن والقافية ،فالقصيدة اجلاهلية
ساكنة يف القافية والوزن ،ومتحركة يف موضوعاهتا.
التناظر بني املنهج التعليمي يف الرتاث العريب واملناهج العلمية
احلديثة:
يتناظر املنهج التعليمي احلديث مع منهج السامع الذي كان سائدا
عند العرب يف العصور األوىل مع اختالف تطور العرص الذي أ ّدى إىل والدة
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تقنيات جديدة ،ومنها عىل سبيل املثال رحيل طالب اللغة اإلنكليزية إىل
بريطانيا والسكن عند عائلة من عائالهتا ،والعيش معها فرتة من الزمن،
وأخذ اللغة مشافهة عنهم حتّى يتمكّن من نطق اللغة كام ينطقها األنكليز،
وهيدف هذا املنهج التعليمي احلديث ليس فقط إىل اكتساب اللغة من موطنها
األصيل ،وإنام إىل كتساب ثقافة اللغة ،وعادات أهلها ،وهذا يتناظر متا ًما مع
الرتاث التعليمي العريب عندما كان العريب يرحل إىل البادية ملشافهة أهلها
وترشب العادات البدوية من شجاعة ،وكرم ،وفروسية،
وأخذ اللغة عنهم،
ّ
أي اكتساب الثقافة العربية البدوية.
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د .جمال محمد سعيد حمد

*

هيدف البحث إىل بيان أثر تدريس قواعد النحو وظيف ًّيا للناطقني بغري
العربية؛ وذلك من خالل التعرف عىل مفهوم النحو الوظيفي ،وتوضيح
أمهيته وفوائده وفعاليته ،وأمهية البحث تنبع من واقع أمهية تعليم اللغة
نظرا لإلقبال املتزايد عىل تعلمها لدوافع خمتلفة -
العربية للناطقني بغريها؛ ً
ُ
فالبحث يربزُ أمهية االجتاه الوظيفي ودوره
هذا من جانب -ومن جانب آخر
يف تكاملية اللغة ووحدهتا ،وتيسري فهم القواعد وتطبيقها ً
بدال من حفظها
واستظهارها ،واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي التحلييل ،وقد

* التدريس – التحكيم  -البحث العلمي– املشاركة يف املؤمترات والندوات – النرش والتأليف
 مقدمة يف مهارات كتابة البحث واملقال – كتاب مقرر عىل طالب جامعة الباحة – عمل مشرتك– دار أوراق الثقافية 1437هـ 2016 -م.
 بحث بعنوان "من الظواهر النحوية والرصفية للهجة هذيل دراسة تطبيقية عىل قراءة عبد اهللبن مسعود ريض اهلل عنه" منشور يف جملة بحوث كلية اآلداب – جامعة املنوفية – مرص ،العدد
( )109أبريل2017م.
 املشاركة يف املؤمتر واملعرض الدويل األول تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها "االسرتاتيجياتواملنتجات" الذي عقد يف جامعة جاكرتا يف الفرتة من 2019/1/12 – 10م ببحث حمكم
بعنوان" استخدام التقنيات املختلفة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها"
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توصل البحث إىل عدد من النتائج من أمهها :فعالية تدريس قواعد النحو
وظيف ًّيا (النحو الوظيفي) للناطقني بغري العربية تتبني يف أنَّه ُيسهم يف ِّ
حل
ٍ
بشكل كبري ،ويبدد خماوف
مشكلة تعليم قواعد النحو العريب وتدريسها
الطالب والدارسني يف فهم النحو العريب ودراسة العربية؛ ألنَّه اجتا ٌه جاذب
للطالب والدارسني ،يركز عىل النواحي العملية يف الدرس النحوي ،وتنتظم
فيه الدروس النحوية متدرجة بطريقة تكاملية ،وخيفف من الكم اهلائل من
القواعد املحشوة يف ثنايا الكتب املدرسية ،وترتبط فيه األهداف التعليمية
باملهارات اللغوية ،ويعمل عىل خلق السلوك اللغوي السليم لدى الطالب
والدارسني ،ويمكِّنهم من املهارات اللغوية األساسية وأدائها بالصورة
الصحيحة ،وتوظيف اللغة يف التواصل ،والتعبري عن احلاجات بصورة
ميرسة ،من خالل التدريبات والتمرينات والتطبيقات العملية املتنوعة.
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*

أ .د .ندى مرعشلي

حيتاج إنسان اليوم إىل التّحدّ ث بأكثر من لغة ،طم ًعا باملعرفة وإيامنًا بتوحيد
اللغات حول العامل؛ لكنّه ،وإن كان قد اعتاد سامع بعض األصوات ،ال
ً
شكال ال
يمكنه إدراك ُكنه حقيقتها وقدراهتا الكامنة .فالكثري منها متشابه،
خاص يعمل يف ّ
كل لغة عىل تثبيت معرفة
وي
ّ
مضمونًا ،خلضوعها لنظام لغ ّ
ُتسهم يف مت ّيز أشكاهلا؛ هذا األمر يزيد من املشكالت التي تعرتض متع ّلمي
العرب ّية وتدفعهم إىل إعادة النّظر يف تقديس بعض املفاهيم حول لغتهم
والتّجاوز عنها أو التّواضع للعبور إىل اللغة األخرىّ .
إن متع ّلم اللغة العرب ّية
يت خمتلف
ا ّلذي يطمح إىل إدراك أصواهتا ومفاهيمها سيصطدم بنظام صو ٍّ
عن نظام لغته املعتاد ،وهنا تبدأ املشكلة احلقيق ّية يف تل ّقي آثار تع ّلم لغته
معوقات" ،ففي اللغة العرب ّية حيتاج
حمسنات" و" ّ
اجلديدة ،بام فيها من " ّ
املتك ّلم إىل معرفة خمارج احلروف وصفاهتا ا ّلتي يمكن أن تكون موجودة يف
لغته األ ّم ،ولك ّن عوامل اإلعاقة للتقدّ م يف هذه اللغة تربز عندما يبدأ املتع ّلم

* اجلامعة اللبنانية بريوت
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يت للغة العرب ّية
الصو ّ
يت بنظام اللغة العرب ّية؛ فالنّظام ّ
الصو ّ
بمقارنة نظام لغته ّ
إحيائي بامتياز؛
يت – دال ّيل) يف معظمه ،إضافة إىل أنّه نظام
هو نظام (صو ّ
ّ
فاللغة العرب ّية ،بام متلك من أساليب (تعبري ّية – صوت ّية) و (صوت ّية –
يت،
الصو ّ
الرص ّيف – ّ
تركيب ّية) ،إضافة إىل كثرة االشتقاقات ا ّلتي تعتمد النّظام ّ
ٍ
واقرتاحات ُ
جتعل من علم األصوات يف مقدّ مة العلوم عىل
تفرض رشو ًطا
معي ُي َعدُّ من أعظم
الصحيح والنّطق ّ
السامع ّ
الس ّ
الصحيح .فاخلطأ ّ
مستوى ّ
األخطاء ا ّلتي يقع فيها دارس اللغة .فكيف يم ّيز دارس اللغة العرب ّية بني
احلروف ذات املخرج الواحد؟ وكيف يمكنه االنتقال بمستوى نطقه
يت يف لغته األ ّم إىل مستوى آخر خمتلف
الصو ّ
وإدراكه وتثبيته لنظامه ّ
و(غريب!)ّ .
إن تصويب األصوات املدركة ،وخت ّطي مشكلة االشتباه ببعض
األصوات يف اللغة األ ّم للمتع ّلم ،ومعرفة الفروق بني اللغتني (العرب ّية
واأل ّم)؛ إضافة إىل تع ّلم األصوات اجلديدة وكيف ّية نطقها بشكل صحيح ،مع
الصوت ّية ا ّلتي ال تؤ ّثر يف املعنى ،والفروق الفونيم ّية ا ّلتي تؤ ّثر
مراعاة الفروق ّ
الصغرى ،هو ما
يف املعنى واعتامد التّقابالت يف التّطبيق
الفعيل عىل ال ّثنائ ّيات ّ
ّ
سيشكّل موضوع هذا البحث.
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الصوت ّية ،التّقابالت،
الكلامت املفتاح :نظام
لغوي ،ملكة لغو ّية ،الفروق ّ
ّ
الصغرى.
ال ّثنائ ّيات ّ
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سكينة الغماري

*

تعد تدريسية اللغات ،جماال لغويا تطبيقا تتفاعل فيه املعارف وفق
طرائق وكيفيات حتدد من خالل أعمدة العملية التعليمية التعلمية ككل .ومما
نالحظه يف السنوات األخرية اجتاه الباحثني والدارسني يف ميدان اللسانيات
التطبيقية وتعلمية اللغات نحو الدراسات اللسانية التي ،أحدثت قفزة نوعية
يف تدريسية اللغات بجميع أقطاهبا .
وعىل هذا األساس ،صغت هذه الورقة البحثية حماولة اإلجابة عن
اإلشكال املركزي التايل :ما مدى فعالية الطريقة احلوارية يف تدريس مهارة

* معلمة لغة عربية وباحثة يف سلك دكتوراه بمعهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،حاصلة
عىل شهادة  Mida marocللتدبري والتسيري ،مهتمة باألعامل االجتامعية ،منسقة للنادي العمل
التطوعي بمركز قلم ولوح .منظمة لرحالت يف مدن سياحية يف املغرب ،حاصلة عىل شهادة
التدريب للتعليم الثانوي اإلعدادي ،حاصلة عىل شهادة التدريب يف دورة تكوينية يف جمال تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها ،وحاصلة عىل شهادة املشاركة يف دورة تكوينية بمداخلة "
اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها".
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حمادثة اللغة العربية للناطقني بغريها؟ كام أننا هندف إىل وضع اقرتاح عميل
منهجي يف هذا املجال ،باعتبار اللغة العربية ظاهرة سوسيوتربوية ،تلتقي يف
دراسة إشكاالهتا كل احلقول املعرفية ،لذلك أصبحت اللغة العربية لغة
تعلم ،وتلقى اهتامما كبريا يف كل بلدان العامل؛ إذ أصبحنا نالحظ عددا كبريا
من املدارس واملراكز التعليمية؛ هتتم بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها،
وكذا عدد من اجلامعات والكليات التي تعترب اللغة العربية مادة أساسية
فيها.
لكن عىل الرغم من اجلهود املبذولة إال أهنا مل حتقق النتائج املرجوة يف
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ بسب العديد من املشاكل بعضها يتعلق
بقصور املناهج التعليمية يف االهتامم بتدريس بعض املهارات كمهارة
املحادثة وطرق تدريسها ،وإدراجها يف املنهاج عىل شكل تقويم هنائي
للوحدة أو الدرس ،والبعض األخر يتعلق بصب اهتامم املدرسني عىل
تدريس املهارات األخرى ( االستامع ،القراءة ،الكتابة) ،دون أدنى اهتامم
بمهارة املحادثة كهدف أسايس يف تعليم اللغة العربية ،والوصول إىل كفاية
تواصلية وامتالك املتعلم اللغة العربية يف عموميتها .
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الكلامت املفتاحية :التدريسية  ،مهارة املحادثة ،الطريقة احلوارية،
املستويات اللغوية.
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الباحث :عبد الرحمان بوشقفى
املشرف :عبد الرزاق تورابي

*

تعالج هذه الورقة البحثية االنغامس اللغوي السمعي ودوره يف
ترسيخ امللكة اللغوية لدى الناطقني بغري العربية ،بحيث يعد السامع من أهم
أنواع االنغامس اللغوي وأقواها يف تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها،
ويتأكد هذا الدور من خالل جودة األصوات اللغوية املسموعة باستعامل
التسجيالت الصوتية واستعامل الوسائل السمعية البرصية واملؤثرات
الصوتية ،وهذا يشجع املتعلم الناطق بغري العربية ويدفعه إىل كثرة التعرض
للسامع ،ومن ثمة ترسخ لديه املهارات اللغوية ويمتلك اللغة إىل درجة
تقرتب من املتحدث األصيل الكبري.

* باحث يف سلك دكتوراه بمعهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،حاصل عىل شهادة يف تدريس
اللغة العربية وعلوم الرتبية ،وحاصل عىل شهادة تدريس اللغة العربية ألبنائها ملدة سنة ،حاصلة
عىل شهادة التدريب يف دورة تكوينية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بمركز قلم ولوح
الرباط ،ولدي مشاركة بمقال يف معهد التعريب بالرباط
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.

وتنطلق هذه الورقة البحثية من إشكال مركزي هو :ما دور
املسموعات يف تعليم اللغة العربية للناطق بغريها؟ وكيف تسهم الوسائل
التكنولوجية يف حتقيق هذا اهلدف؟.
وهتدف هذه الورقة البحثية إىل إبراز أمهية الوسائل السمعية يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها وحتقيق االنغامس اللغوي السمعي ،واستثامر
تنوع املادة املسموعة حوارات كانت أم أشعار ،...مع زيادة حجم
املسموعات وتنويع الوسائل وتوفريها ،وكيفية استثامرها ،والتعرض
للتسجيالت الصوتية ذات جودة عالية ،بحيث تكون فيها اللغة بسيطة
وسليمة حتاكي الوقع املعاش ،وتكسب املتعلم مهارات اإلدراك السمعي
ومتييز األصوات ومعرفة التباينات التي تقع بينها ،ذلك باستعامل تسجيالت
نموذجية لنصوص خاصة كاحلوارات مثال؛ التي تظهر فيها جمموعة من
الظواهر الصوتية التي تكسب متعلم اللغة العربية الناطق بغريها النطوق
اللغوية الصحيحة ،وكذا حتفيز املعلم عىل استعامل هذه الوسائل أثناء
تدريسه للغة ،وحسن اختياره هلا وفق السياقات التعليمية املراد تعلمها.
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*

زمولي أمينة
**
سهير بن مداني
فمن املعروف ّ
أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم واملسلمني منذ بزوغ
فجر اإلسالم ،فيها نزل القرآن الكريم دستور املسلمني ،وهبا حتدّ ث خاتم
النبيني واملرسلنيُّ ،ث ّم ّإهنا أقدم لغة حية يف العامل مل يعرتها التغيري والتبديل،
فكانت طوال أربعة عرش قرنا من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية العاملية
يف مشارق األرض ومغارهبا ،فقد اكتسبت اللغة العربية مكانة عاملية بني
اللغات املعروفة ،فهي ليست لغة دين وحضارة فحسب ،بل هي لغة اتصال
عاملي ،ومن املمكن تعليم العربية للناطقني هبا من املحيط غربا إىل اخلليج
رشقا من خالل مناهج موحدة ،لكن األمر خيتلف متاما يف تعليم العربية
للناطقني بغريها ،فهناك من يتعلم العربية من غري الناطقني هبا لفهم القرآن
الكريم ،وهناك من يتعلمها لدراسة الثقافة اإلسالمية ( ِ
االسترشاق) ،وهناك

* حاصلة عىل شهادة املاسرت يف األدب العريب احلديث واملعارص -جامعة معسكر ،وشهادة
الدراسات اجلامعية التطبيقية ختصص قانون األعامل -جامعة التكوين املتواصل  UFC-جامعة
معسكر ،وشهادة يف مبادئ اإلعالم اآليل -التكوين املهني والتمهني -تيغنيف -معسكر.
** حاصلة عىل شهادة املاسرت يف األدب القديم -جامعة جلفة.
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من يتعلمها ألغراض أخرى ،هذا وعىل الرغم من كل الصفات التي متيزت
هبا اللغة العربية ،واإلقبال املتزايد عىل دراستها يف شتى أقطار األرض من
املسلمني وللناطقني بغريها ،فقد ُو ِجد ّ
أن الكتب واملواد التعليمية ا ّلتي
أعدت لتدريس العربية لغري أهلها ال تزال قليلة ،وما زال املاليني من أبناء
املسلمني وغريهم من غري الناطقني بالعربية جيدون كثريا من املشقة واجلهد
يف دراسة هذه اللغة.
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د .ظافربن علي عبد للا الشهري

*

هيدف البحث إىل معرفة النظريات التي تناولت مهاريت القراءة
والكتابة وقضايامها التعليمية يف خمتلف اللغات احلية ،حتى زادت املعرفة
حول تلك املهارتني وتنوعت واتفقت وتناقضت يف بعض احلاالت ،ولكنها
أضافت الكثري املفيد يف فهم نظرياهتام ،وعمليات تعليمهام وإن اختلف
نتائجهام من لغة إىل أخرى ،وأصحبت هذه املامرسات واألسس النظرية
تصب يف ثالث اجتاهات :فاألول يتبنى مدخل الرتكيز عىل املهارات
واملامرسات املنبثقة عنه ، )Skill- Based Approach) .والثاين يتبنى النامذج
واملامرسات املنبثقة عن مدخل الرتكيز عىل املعنى
)Approach

)Based

Meaning-

 ،أما الثالث فيتبنى التوفيق بني املنهجني حيث إن كل طرق

وممارسات تعليم القراءة والكتابة مهمة وجيب التوفيق بينها يف املوقف

* أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية بجامعة امللك عبد العزيز السعودية ،مهتم باستخدام
اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى متعلمي اللغة العربية
الناطقني بغريها ،باإلضافة إىل إقامة العديد من الدورات داخل اململكة وخارجها ،وهيتم حاليا
بتوظيف التقنية احلديثة يف إعداد برامج لتعلم اللغة العربية حول العامل.
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التعليمي .وحماولة فهم األسس التي تقوم عليها االجتاهات املعارصة يف
نظريات تعليم القراءة والكتابة.
ونجد أن النظريات واالجتاهات احلديثة وجدت طريقها إىل التعليم
والت ّعلم؛ من أجل النهوض باملتعلمني وتنمية مستوياهتم األدائية واملعرفية،
وكذلك الوجدانية النفسية ،كام حاولت هذه النظريات استنهاض قدرات
املتعلمني عىل اختالفها ،وبام بينهم من فروق فيها ،فاملت ّعلمون ليسوا عىل
مستوى واحد من التفكري ،وال يمتلكون القدرات ذاهتا ،وعند هذا اجلانب
التقت معظم تلك النظريات لتحديد هذه القدرات.
وسعت تلك النظريات إىل تطوير تعليم اللغة عموم ًا عىل ضوء
النظريات احلديثة يف الت ّعلم واقرتاح برامج علمية لتنمية مهاراهتا ،باإلضافة
إىل أن واقع تعليمها يظهر ضعف ًا عام ًا لدى معظم املتعلمني يف املهارات
اللغوية وحتى يف امليول واالجتاهات نحوها ،كام يظهر بعد ًا عن االجتاهات
املعارصة يف تعليم هذه املهارات وتقويمها ،ومن هنا كان لزاما االلتزام
بمقاييس التقويم يف كل برنامج تعليمي لبيان صحة النظرية ومدى إمكانية
تطبيقها عملي ًا.
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لذا ينبغي تقديم رؤية جديدة لتطبيق مثل تلك النظريات يف مناهج
تعليم القراءة والكتابة استناد ًا إىل أحدث نظريات الذكاء وأشهرها ،وهي
رؤية شاملة تتناول حتديد مهارات القراءة والكتابة وطرائق تعليمها
وتقويمها ،كام تضع بني يدي معد املناهج وامل ّعلم تشكيلة واسعة من الطرائق
التي يمكن أن يو ّظفها يف تعليم أبنائنا القراءة والكتابة بصورة فاعلة.
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عدالني هجيرة
إن تعليم اللغة العربية صار األن أمر البد منه وخصوصا وأن الطلب
يتزايد عليها من طرف غري الناطقني ،وال خيفى عليكم أن هناك علامء
وباحثني يف هذا املجال يبدعون ويعملون ليل هنار من أجل تسهيل إيصال
هذه اللغة املقدسة للطرف اآلخر أقصد غري الناطقني ومن هذا املنطلق
ارتأيت أن يكون الدكتور خالد أبو عمشة حمور مقايل هذا وذلك نظرا
ملجهوداته وإبداعاته يف هذا املجال وسيكون مركز قاصد نموذجا.
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رضوان ناش
لقد مرت اللغة العربية بمراحل عديدة ،قطعت فيها أشواطا كبرية من
تارخيها املجيد ،بد ًء من التاريخ اجلاهيل حيث التغني بالشعر واملآثر ،ثم
العرص اإلسالمي ومراحله املتعددة التي تستمر إىل اليوم ،وقد استطاعت
اللغة العربية التأقلم مع البيئات والظروف واملستجدات سواء يف مراحل
القوة أو الضعف عىل حد سواء ،وبام أننا نعيش مرحلة الرتاجع واالنكامش
فعلينا أن ال نستسلم حلمالت التغريب ،بل التمسك بمبادئنا وتراثنا
ومقومات هويتنا ،فاأليام دول بني الناس ،والتمدد واالنكامش سنة اهلل يف
الناس ،ولعل هذا من االبتالء الذي خيترب به اهلل صرب عباده يف الرساء
والرضاء.
إشكالية البحث:
اللغة العربية كنز حضاري تشرتك فيه شعوب املعمورة عىل اختالف
لغاهتا ومشارهبا ،فهي ليست أداة تواصل بني طائفة معينة من الناس
فحسب ،بل هي قائمة من قوائم فهم الدين اإلسالمي عىل حقيقته ،و درع
حصينة أمام االنزالقات الفكرية التي تنحرف بالشباب عن جادة االعتدال
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الديني ورونق مجايل لألدباء والشعراء وعموم السابحني يف حياض األدب
والفن ،فكيف هي الوسائل الناجعة للحفاظ عىل هذا اإلرث التليد
واألدوات الالزمة لتطويره و هتذيبه مما يشوبه من أفكار دخيلة حتى تنعم
األمة

بجوانبه

اإلجيابية

وحتتمي

سلبيات.
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مما

قد

يعلق

به

من

شواد عمر
تعترب اللغة العربية بكل ما حتمله من أمهية لدى املجتمع الرتكي لغة
حضارية ذات بعد ثقايف وديني متجذر عرب تاريخ طويل بدأ منذ ميالد الدولة
العثامنية إىل يومنا هذا ،فهي لغة أصيلة ذات ثوابت وضوابط وقواعد معينة
وقابلة للبحوث العلمية فضال عىل أهنا لغة القرآن الكريم وهي لغة أهل
اجلنة ،وهنا تكمن أمهيتها الكبرية ،وهو ما يعطيها بعد عاملي متميز جيعل كل
من يدين باإلسالم يقوم بدراستها وتعلمها حيث تعترب لغة رسمية لدى
األمم املتحدة .ومما ال شك فيه أن اللغة العربية تواجه حتديات مجة لدى
املجتمع الرتكي ،فقد أضحت حبيسة الكتب التارخيية القديمة من خمطوطات
وأرشيفات يف متاحف حتكي بطوالت األتراك القدامى والذين اعتزوا
بإسالمهم وتعريبهم ،إال أهنا اليوم مل تعد بتلك األمهية السابقة بحكم
األحداث التارخيية التي أطاحت باخلالفة العثامنية وقيام اجلمهورية الرتكية
احلديثة وسياسة الترتيك والتخيل عن احلرف العريب وما تيل ذلك من
أحداث .فالسؤال املطروح اليوم هو :مل ال تسرتجع اللغة العربية رونقها
وبريقها ومكانتها لدى املجتمع الرتكي ذي األغلبية املسلمة؟ إن اسرتجاع
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اللغة العربية ملكانتها أصبحت رضورة ملحة لدى املجتمع الرتكي املسلم
الذي اضحى متمسك بثقافته وهويته النابعة من أصوله املسلمة ،فام العيب
يف أن يتعلم املواطن الرتكي اللغة العربية وينطق هبا بسالسة وفصاحة يتلذذ
هبا قرآنه ودينه ،شأهنا شأن اللغة اإلنجليزية واألملانية ،فاحلل يكمن يف
تدريسها يف املناهج الرتبوية بكل أطوارها وحتفيظ القرآن يف املدارس القرآنية
واملعاهد الدينية.

حمزة المية

*

ُتواجه عملية تعليم ال ّلغة العربية مشكالت كثرية و صعوبات مجّة،
السيام عند متع ّلمي العربية من الناطقني بغريها ،و التي ال تتيرس إال بمنهجية

*أستاذة تعليم ثانوي ،وباحثة دكتوراه هلا مقاالت منشورة ،منها
-

واقع تطبيق مبدأ اإلدماج يف معاجلة الظواهر البالغية - ،السنة الثانية من التعليم
الثانوي شعبة آداب ولغات أجنبية أنموذجا  ،-جملة املناهل ،وهران ،ع 2018 ،6

-

تدريس البالغة يف ظل بيداغوجيا اإلدماج ،جملة العربية ،بوزريعة ،املجلد ،5ع،10
جوان.2018
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خاصة و مجلة من التدابري البيداغوجية -التي من شأهنا النهوض بمستوى
االكتساب و األداء عند املتعلم و تنمية كفاءاته و بخاصة ما تعلق بكفاءة
التعبري الكتايب و الشفهي -و ّ
إن عدم مراعاهتا ينتج عنه صعوبات عديدة
بالنسبة للمتعلم و املعلم معا ،كام ّ
أن هذه الصعوبات منها ما يتعلق بعوامل
لغوية ،و منها ما هو مرتبط بعوامل غري لغوية .
و هدفنا من هذه املداخلة تسليط الضوء عىل أمهية تعليم اللغة العربية
أهم صعوبات تعليمها لغري الناطقني هبا باعتبارها لغة
لغري الناطقني هبا ،و ّ
ثانية بالنسبة هلم ،مع اقرتاح بعض احللول لتيسري تعليمها هلؤالء.

-

البعد اإلدماجي يف السندات التعليمية وأثره يف أسلوب املتع ّلم  -السنة الثالثة من
التعليم الثانوي شعبة آداب وفلسفة أنموذجا ،-جملة البدر ،جامعة بشار ،املجلد،10
العدد.2018 ،09

-

السندات التعليمية ويف إنتاجات املتعلــمني ،جملة تطوير ،وهران،
مكانة اإلدمـاج يف ّ
العدد ،1جوان. 2019
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فاطمة الزهراء محمد فوزي

*

يتجه العامل اليوم إىل إعادة التفكري والنظر فيام قد كان من اجتاهه نحو
عوملة العامل وحمو كل الفروق والفواصل بني القوميات واللغات ليعود مرة
أخرى إىل تأكيد خصوصية كل جمتمع وكل لغة وكل مكان بام حيويه من معامل
مادية ومعنوية ،إىل أي مدى يمكن أن تتأثر اللغة العربية وحركية انتشارها
يف العامل بأدهبا وتراثها بانحسار فكرة العامل املفتوح دون حدود؟!

* أستاذ مساعد بجامعة جنوب الوادي بكلية اآلداب ،وأمني املؤمتر العلمي السابع لكلية اآلداب
العربية والدراسات االجتامعية واإلنسانية نوفمرب ،2018تنظيم مؤمتر األقرص عرب العصور
اكتوبر2017م ،تنظيم مؤمتر الباحثني 2018فرباير ،مؤمتر الدراسات الرسدية البيئة واألدب
أسوان 2018مارس ،كتاب النقد األديب البيئي دار نرش األدهم ،جمموعة أبحاث يف جملة كلية
اآلداب القاهرة ومؤمتر كلية اآلداب ومؤمتر مجعية الدراسات الرسدية أسوان 2018
املرشف عىل نادي األدب والفكر باجلامعة 2017م
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face2 face

د .بشارمصطفى األفيوني

*

إن اللغات اإلنسانية تشرتك فيام بينها يف أهنا أصوات ،وهذه
األصوات ال يمكن أن تدرك إال عن طريق حاسة السمع ،فالسمع واالستامع
احلي ،ولذلك ّ
فإن
جزء من اللغة ووسيلة لتامم التواصل اللغوي اإلنساين ّ
ومهمة من
كبريا عند متع ّلم اللغة ،فهي مهارة أساس ّية
ّ
لالستامع شأنًا ً
املهارات اللغوية األربع (االستامع ،الكالم ،القراءة ،الكتابة) وقد أمجع
معظم علامء اللغة التطبيقني عىل تعليم اللغة وتع ّلمها من خالل املهارات
التوجه من النظرة إىل الوظيفة األساس ّية للغة يف
اللغو ّية ،وقد انبثق هذا
ّ

حمارضا يف عدد من اجلامعات واملؤسسات التعليمية،
* باحث يف جمال علم اللغة التطبيقي ،عمل
ً
وحاليًا يعمل أستاذ ًا يف جامعة قطر .له أبحاث عد ٌة منشورة يف مؤمترات دول ّية ّ
وجمالت علميّة
حمكّمة ،شارك يف اللجان العلمية لبعض مؤمترات اللغة العربية للناطقني بغريها ،كام شارك يف
ومقررات اللغة العربية للناطقني بغريهاً ،
فضال عن إلقائه جمموعة من املحارضات
تأليف مناهج ّ
والورشات التدريبيّة يف هذا املجال.
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احلياة ،أال وهي االتصال ،بعد أن ُأمهلت مهارة االستامع يف كثري من برامج
تعليم اللغات األجنبية التي سبقت املدخل السمعي الشفهي ،ومن ثم
املدخل التواصيل.
هتدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء عىل مهارة االستامع يف سلسلة
face2face

والبحث يف االسرتاتيجيات واآلليات التي تقف وراء توزيع

مهارة االستامع ودجمها مع املهارات اللغوية األخرى .وتأيت أمه ّية هذه الورقة
من أمه ّية مهارة االستامع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ومما يرتتب
عىل نتائجها من فوائد تسهم يف تقديم هذه املهارة يف مناهج تعليم اللغة
العربية عىل الوجه األكمل.

77

د .جمال رمضان حيمد حديجان

*

تأيت أمه َّية هذا الربنامج م ْن تلك العالقة احلميم َّية بني حرضموت
وبني دول جنوب رشق آسيا ودول أفريقيا بعدَ اهلجرات التي قام هبا
جت ًارا ودعا ًة إىل
احلضارمة يف فرتة ما بعد احلرب العامل َّية الثانية؛ فقد
هاجر ْوا ُ َّ
ُ
اس يف
اإلسالم بأخالقهم وأمانتهم ،ففتح اهللُ هلم قلوب النَّاس ،ودخل النَّ ُ
اإلسالم راغبني فيه .بقي أ َثر اهلجر ِ
ات ،وبقيت العالقة بنيَ أهل تلك البالد
ُ
وبني أهل حرضموت مبن َّي ًة عىل التقدير واإلجالل حتّى يومنا هذا ،بل
كثري
وبقيت آثار العائالت احلرضم َّية هناك يف تلك األصقاع ماثلة،
ْ
َ
فرغب ٌ
ُ
حتفظ هلم معامل َ دينهم
م ْن أهل تلك البالد يف تعليم أبنائهم يف حماض َن تعليم َّية
ِ
اإلسالمي ،ومن ذلك تع ُّلم اللغة العربية ِ
القرآن الكري ِم ،يف بيئة األجداد
لغة
َّ
ْ
ّ

* أستاذ اللغة والنحو املشارك بجامعة حرضموت ،املرشف عىل برنامج تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها بجامعة الر َّيان
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فانبثقت فكر ُة إنشاء هذا الربنامج يف جامعة الر َّيان
حرضموت،
ْ
بحرضموت.
إن َ
َّ
حرضموت ُي َعدُّ بع ًثا نوع ًّيا؛ إ ْذ مل ْ ُت ْع َن ِبه
بعث هذا الربنامج يف
َ
جامعة م ْن ُ
َ
لتكون صاحب َة
فسعت جامع ُة الر َّيان
قبل ومل ْ ت ْأ ُل ُج ْهدً ا إلنشائه،
ْ
ِ
خاصا هبا للرشو ِع يف العمل هبذا
الس ْب ِق يف
َ
تصو ًرا ًّ
حرضموت ،ف َبن َْت ُّ
قصب َّ
ِ
ِ
املهم اليو َم َأال وهو تعليم العربية للناطقني بغريها،
النمط م ْن أنامط التعليم ِّ
التصو ُر قدْ ُبنِ َي عىل اآليت :
هذا
ُّ
اسم املرشوع :برنامج تعليم اللغة العرب َّية للناطقني بغريها (ضم َن
1ـ ُ
مركز خدمة املجتمع باجلامعة).
والر َسالة ،واألهداف ،واملم َّيزات،
2ـ التعريف بالربنامج ،والرؤيةِّ ،
واملخرجات.
3ـ اإلطار النظري الذي يقو ُم عليه الربنامج ،الذي هو بمثابة فلسفة
التعليم هلذا الربنامج.
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ِ
قسم ْ ِ
ني :األول؛
4ـ الربامج التي يقدِّ مها الربنامج :برناجمان مم َّثالن يف َ
قسم تعليم اللغة العربية ( ُمدَّ ته عا ٌم درايس) ،واآلخر؛ قسم مع ِّلمي اللغة
ِ
عامان دراس َّيان).
العربية ( ُمدَّ ُته
ِّ
فلكل قس ٍم خ َّطة دراس َّية
الدرايس،
5ـ اخل َّطة الدراسية واملنهج
ّ
الطالب فص َل ْ ِ
ني ،يف ِّ
بمقرراهتا الدراس َّية ُم َو َّص َف ًة .ويف ِّ
كل
يدرس
كل عا ٍم
ُ
ُ
َّ
ِ
ٍ
اختباران شهر َّيان ،ويف
جي َرى
فصل
درايس :أربعة عرش أسبوعًا ،وخالله ُ ْ
ٍّ
شامل ملادة مقر ِ
ِ
ٌ
الفصل املدروسة.
رات
فصيل
امتحان
هنايته
ٌ َّ َّ
ٌ
متنوعة ،ما بنيَ ال
نظري ،وما بنيَ
ّ
6ـ أساليب التعليم يف الربنامج ِّ
التحلييل ،وما بنيَ َّ
الطالب من
يت الذي يقو ُم
العميل ،وما بنيَ التأ ُّميل
ُ
الذا ّ
ّ
ّ
التنفييس الذي
خالله معرفة نفسه وبناء شخص َّيته التعليم َّية وثقافته ،وما بنيَ
ّ
مقاعد الدَّ رس ،وما بنيَ ِ
ِ
ربط الطالب بالبيئة
الطالب ُم َتنَ َّف ًسا بعيدً ا عن
جيدُ فيه
ُ
يعيش ِ
التعليم َّية وبنيَ املجتم ِع الذي ُ
فيه لتحصل التوأم ُة بينهام وبناء جسور
التواصل والرشاكات املجتمع َّية التي تعود عىل الربنامجِ باإلثراء.
ِ
بجانب
اهتم برنامج تعليم العرب َّية للناطقني بغريها بجامعة الر َّيان
7ـ َّ
اال ِّت َفاقي ِ
ات بينَه وبنيَ ال ُّط َّالب ،من خالل تسهيل التسجيل بالربنامج والقبول
َ
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ٍ
ٍ
أمر تيسري
فيه ُث َّم بعد ذلك الدراسة ،عرب قنوات َم ِرنَة .وراعت اجلامع ُة َ
ِ
ِ
معامالت َّ
اجلهات ذات العالقة لتسهيل استصدار الترصيح
الطالب مع
ٍ
بسهولة و ُي ْ ٍ
رس
حق التعليم ،والتن ُّقل
باإلقامة يف بيئة الربنامج لتسهيل ممارسة ِّ
فيها (نامذج من ذلك).
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د .خالد إبراهيم الدغيم

*

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل
خري من نطق بالضاد سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني و بعد :
بني يدي البحث كفايات متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها
لدراسة العلوم اإلسالمية حيث تتعدد أهداف تعلم اللغة العربية ومنها
التعلم ألغراض خاصة كالفقه وأصوله والتفسري واحلديث........الخ
والبد من كفايات حمدودة عند تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
ليكون الطالب مستعد ًا و مؤهال ً لدراسة العلوم اإلسالمية .

* مدرس يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة صباح الدين زعيم يف إسطنبول  -تركيا
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فبدأت بتعريف ومفهوم الكفايات لغة واصطالح ًا و ثم أنواع
الكفايات اللغوية وما حتتويه من مهارات والتي تضم الكفاية النحوية
والكفاية الصوتية والكفاية الرصفية والكفاية الداللية.
والكفاية الثانية  :الكفاية التواصلية بام حتمله من مهارات خطابية
وتداولية و اتصالية ثم الكفاية الثقافية ومهاراهتا االجتامعية و الدينية
والرتبوية  .و كيف يمكن حتقيق احلد األدنى من هذه الكفايات ملتعلم اللغة
العربية للناطقني بغريها إلعداده وتأهيله لدراسة العلوم اإلسالمية ؟ ثم
خامتة و نتائج البحث وتوصيات و مصادر و مراجع البحث.
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د .علي يلماز
أمرا ثانويا يف
مل يكن االهتامم بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ً
القرون األوىل للمسلمني ،وذلك نظرا الرتباط اللغة العربية بالدين
اإلسالم ،فقد رفع اإلسالم مكانة اللغة العربية بنزول القرآن الكريم هبا،
ِ
ِ
وح
الر ُ
وأضفى عليها قدسية قال تعاىلَ :وإِ َّن ُه َل َتن ِْز ُيل َر ِّب ا ْل َعا َملنيَ * نَزَ َل بِه ُّ
ٍ
ِ
ْاألَ ِمنيُ * ع ََىل َق ْلبِ َك لِ َت ُك َ ِ
يب ُمبِ ٍ
ني [الشعراء:
ون م َن املُْنْذ ِري َن * بِلِ َسان ع ََر ِ ٍّ
]195 – 192
أفواجا ،ومع انتشار ال ُفتوحات
ومع ُدخول األمم يف اإلسالم
ً
الرغبة يف َف ْهم القرآن الكريم وتعاليم اإلسالم احلنيفِ ،ممَّا
اإلسالم َّية ،زادت َّ
ور بارز يف إقبال النَّاس عىل تع ُّلم اللغة العربية ،حتَّى يقوموا َّ
بالشعائر
كان له َد ٌ
الرشيعةَ ،يدْ فعهم إىل هذا
والعبادات عىل الوجه الصحيح الذي َت ْقضيه َّ
عي إىل إقامة دين اهلل ،ونوال مرضاته.
الس ُ
َّ
وعليه فإن البحث يسعى الستكشاف تاريخ تعليم العربية لألمم غري
العربية ،ال سيام يف القرون األوىل ،وإبراز جهود علامء العربية ،ودورهم يف
تعليمها مستعينا باملنهج التارخيي.
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*

يمينة عبدالي

أن َ
منذ ْ
نزل القرآن الكريم ،وال ُّلغة العربية قد اكتس َب ْت قدس َّيتَها َّأوالً،
رب
وضمن َْت ح ْف َظها ثان ًيا؛ إ ْذ مح َل ْت بألفاظهاَ ،
وض َّمت بمعانيها كال َم ِّ
العاملَني الذي َ
وح األمني عىل قلب س ِّيد املرسلني َ ﴿:وإِ َّن ُه َل َتن ِْز ُيل
الر ُ
نزل ِهبا ُّ
ِ
ِ
وح ْاألَ ِمنيُ *ع ََىل َق ْلبِ َك لِ َت ُك َ
ون ِم َن
الر ُ
َر ِّب ا ْل َعاملَنيَ *نَزَ َل ِبه ُّ
ٍ
ِ
يب ُمبِ ٍ
فح ِف َظها اهلل تعاىل
ني ﴾ [الشعراءَ ]195 - 192 :
املُْنْذ ِري َن *بِلِ َسان ع ََر ِ ٍّ
ُ
الباطل من بني يدَ ْيه وال من خلفهَ ،تنْزيل
بِ ِح ْفظه لكتابه املَجيد الذي ال يأتيه
حلافِ ُظ َ
من حكي ٍم محيد؛ ﴿ إِنَّا ن َْح ُن نَزَّ ْلنَا ِّ
ون ﴾ [احلجر]9 :
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
وقد اقرتن تعلم العربية وتعليمها بالشعائر الدينية ،واألحكام
عرب عنه أبو
الفقهية ،حتى عدها الفقهاء والعلامء واجبة التعلم وهو ما َّ

* أستاذة تعليم ثانوي ،وباحثة ماجستري  2كلية األوزاعي لبنان – قسم الدراسات اإلسالمية،
وباحثة ماسرت فقه أحاول شخصية جامعة أمحد بن بلة – اجلزائر ،حصلت عىل إجازة يف القرآن
الكريم برواية ورش عن نافع ،وإجازة يف احلديث الرشيف يف صحيحني والسنن األربعة،
خترجت يف جامعة وهران  2008وحصلت عىل ليسانس رشيعة وقانون ،شاركت يف تأليف
مناهج تعليمية للناطقني بغريها.
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ٍ
حممدً ا َّ -
صىل اهلل
أحب اهلل تعاىل
نصور ال َّثعالبِ ُّي قائالًَ " :من
م
َّ
َّ
أحب رسو َله َّ
أحب العرب
أحب العرب ،ومن
العريب
أحب الرسول
َّ
َّ
ِ َّ
عليه وس َّلم  -ومن َّ
ُ
أفضل الكتب عىل أفضل العرب والعجم ،ومن
أحب العربية التي هبا نَزل
َ ِ
مهته إليها ،و َمن هداه اهلل
وثابر عليها،
أحب العربية ُعنِي هبا،
َّ
ورصف َّ
َ
ورشح صدره لإليامن ،وآتاه حسن رسيرة فيه ،اعتقد َّ
أن حممدً ا -
لإلسالم،
َ
َّ
خري
خري املِ َلل،
َ
خري ُّ
والعرب ُ
الرسل ،واإلسال َم ُ
صىل اهلل عليه وس َّلم ُ -
َ
تفه ِمها من الدِّ يانة؛ إ ْذ
األمم ،والعربي َة خري ال ُّلغات واأللسنة،
واإلقبال عىل ُّ
هي أدا ُة العلم ،ومفتاح التف ُّقه يف الدِّ ين ،وسبب إصالح املعاش واملعاد"
الرصاط املستقيم" حني قالَّ " :
فإن
ورصح به ابن تيم َّية يف "اقتضاء ِّ
فرض واجب؛ َّ
فإن َف ْهم الكتاب
َن ْفس ال ُّلغة العربية من الدِّ ين ،ومعرفتها ٌ
يتم الواجب إالَّ به
والسنة َف ْرض ،وال ُي َ
فهم إالَّ بِ َفهم ال ُّلغة العربية ،وما ال ُّ
ُّ
فهو واجب"
ويف هذه الدراسة نسلط الضوء عىل األحكام الفقهية واآلراء الرشعية
املرتبطة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وتعلمها من خالل تناوهلا
والتأصيل الرشعي هلا.
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واهلل املوفق

87

إدريس عمراني

*

إن االرتقاء بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،يتطلب من الفاعل
الرتبوي "االستفادة مما جد يف جمال تعليم اللغات األجنبية ،وإقامة منهاج
يأخذ بالنتائج النظرية والتجريبية املحرزة"؛ وتسخري هذه النتائج واالرتقاء
بتعليم اللغات عامة واللغة العربية خاصة حيتاج إىل استثامر الكثري من مفاهيم
اللسانيات الرتبوية يف ضوء نظرية النحو الوظيفي اخلطايب لتجديد املناهج
وطرق التدريس ،واألهداف واملواقف التعليمية ،بام يضمن متكن املتعلم من
القدرة التواصلية بكل مكوناهتا االجتامعية والثقافية.
واستقصاء هذه اجلوانب يطرح أمامنا سبحة من األسئلة :ما الذي
حتقق للدارسني من تعلم اللغة؟ ما جوانب القصور يف عملية تعلم اللغة؟

* أستاذ التعليم الثانوي التأهييل باألكاديمية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة فاس-مكناس،
وعضو مؤسس ملركز املوىل إسامعيل للدراسات واألبحاث يف اللغة واآلداب والفنون
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هل هناك ختطيط لغوي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ وما جدوى
حتويل اخلطاب الرتبوي من مرحلة التعلم إىل مرحلة االستثامر؟
ومقاربة تلك اإلشكاالت ووضع االسرتاتيجيات املناسبة لعالجها
تع ُّل ًام وتعلِي ًام يستدعي منا التأمل يف قيمة اللسانيات الرتبوية ودراسة دور
التخطيط اللغوي يف رسم سياسة لتعليم العربية للناطقني بغريها ،والنظر يف
مبادئ التعلم يف عملية تعليم وتعلم اللغات ،وبحث دوافع املتعلمني
وحاجاهتم اللغوية واستثامر ذلك كله يف تطبيقات بيداغوجية رصفة ضمن
مبحث تطبيقي يرصد ويستجيل إمكانات نحو اخلطاب الوظيفي اخلطايب،
ويروم تفسري "قدرة" مستعمل اللغة عىل إنتاج وتأويل اخلطاب.
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د .هاني إسماعيل رمضان

*

يعاين الطالب األتراك من مشكلة رسم احلروف العربية ،وذلك
نظرا الختالف طريقة رسم احلروف العربية عن طريقة رسم احلروف
الرتكية ،إذ أن احلروف العربية تكتب من اليمني إىل اليسار ،باإلضافة إىل
أن بعضها يرسم حتت السطر وبعضها يرسم فوق السطر ،ومن جانب
آخر فإن احلروف العربية يتغري شكلها عىل حسب موقعها يف الكلمة،
فاحلرف الواحد يكتب بأربع أشكال :مفردا ،ويف أول الكلمة ،ويف وسط
الكلمة ،ويف آخر الكلمة.
ومن ثم كان هذا الربنامج املقرتح لتنمية مهارة اخلط العريب
للطالب األتراك من خالل توظيف التكنولوجيا احلديثة ،حيث تستحوذ

* أستاذ مساعد يف جامعة غريسون برتكيا ،ومدير املنتدى العريب الرتكي للتبادل اللغوي ،حاصل
عىل الدكتوراه يف  2013م ،شارك يف العديد من املؤمترات واللقاءات الدولية حول تعليم العربية
للناطقني بغريها ،والدراسات النقدية واألدب املقارن ،ونرش عرشات األبحاث والدراسات يف
املجالت املحكمة ،وهو عضو اهليئة التحريرية للعديد من املجالت الدولية ،صدر له العديد من
كتب األ كاديمية واملناهج التعليمية للناطقني بغري العربية التي تدرس يف اجلامعات واملدارس
واملراكز التعليمية يف تركيا وإندونيسيا وتايالند والصومال وغريها من دول العامل.
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التكنولوجيا احلديثة عىل ميول ورغبات فئة الشباب ،وهي الفئة الرئيسية
من الدارسني ،لذا فإن الربنامج هيدف إىل تقديم جمموعة من الفيديوهات
املصممة خصيصا لرشحية الشباب من الطالب األتراك والتي تراعي
احتياجاهتم ومشكالهتم يف اكتساب مهارة اخلط العريب ،والتي يتوقع
منها أن تسهم بشكل ملحوظ يف تنمية مهارة اخلط العريب ورسم احلروف
العربية بشكل صحيح وواضح ومجيل يف آن ،وذلك من خالل اإلفادة
من ميول الطالب وإقباهلم نحو التكنولوجيا احلديثة.
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نسيمة سعيدي

*

ما ال يتنازع فيه اثنان أن اللغة العربية تعد من أغنى لغات العامل ،بل
هي من أرقى اللغات بيانا وأوسعها نطاقا ،وأدقها تعبريا ومتتاز بكوهنا
احلافظة ألقدم التواريخ ،فهي لغة جامعة مانعة غنية عام عداها ،فلها من
أصوهلا وقواعدها ومعجمها ما يتيح هلا أن تكون أداة للتواصل بني الناس
دون أن تفتقر إىل أصل أو قاعدة من لغة أخرى.
وما من شك أن اللغة التي متتلك هذه املقومات تستطيع التفوق عىل
غريها من اللغات وتستطيع أن ترتقي وترقي املستوى اللغوي ،وملكاته
ومهاراته وباستطاعتها أيضا أن حتمل راية العلوم ،وهلذا شهد حقل تعليمية
العربية اهتامما بالغا من قبل الباحثني والقائمني عىل عملية تعليم اللغة ملا
يكتسيه هذا احلقل من أمهية كربى ودور فعال يف مجيع املجاالت ألن القدرة

* أستاذة حمارضة أ بجامعة تلمسان ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،نرشت العديد من
املقاالت وش اركت يف تنظيم ملتقيات وطنية ،أيام دراسية ،مسابقات فكرية ،ملتقيات دولية،
وتنظيم دورة صيفية للطلبة األتراك والصينيني.
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عىل استخدام اللغة هو أساس نجاح البرشية ،ومن تم فإن تعلمها ال بد أن
يتم وفقا ملبادئ واضحة وختطيط حمكم بغية خلق بيئة ناضجة ترتقي بإنتاج
املواد وصناعتها إىل مصاف الصناعات األخرى
وبام أن التقويم يشكل حلقة أساسية ضمن العملية التعليمية ،ارتأينا
أن نخوض يف موضوع حتليل العملية التقويمية للناطقني بغري العربية
،حماولني طرح اإلشكاالت اآلتية :
 هل استفاد املتعلم الناطق بغري العربية من الدروس؟. وهل احتفظ وحفظ وحافظ عىل ما لقنه إياه املعلم؟. وهل استطاع املتعلم األجنبي أن حيقق االختالف والتفوق من حيثالفهم والدروس مقارنة مع زمالئه ؟.
 وهل وفق املعلم يف عملية التعليم ،ونقل املعرفة البيداغوجية من حيثمضمون الربنامج ومن حيث املنهجية التعليمية ؟.
 وهل استطاع املتعلم االنتقال إىل مستوى أعىل؟. وهل عملية اختيار وصناعة الربامج تتامشى و املستوى الفكريللمتعلم األجنبي؟.
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 هذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عنه متخذين الطلبةاألتراك الذين تعلموا العربية بمركز التعليم املكثف للغات –بجامعة
تلمسان – أنموذجا.
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عماد الدين درمش

*

هيدف البحث إىل استعراض جتربة سلسلة كلمن يف نرش اللغة العربية
بني الناطقني بغريها ،وإكساهبم مهاراهتا األربع( :االستامع – التحدث –
القراءة – الكتابة) ،وتقديم جوانب الثقافة العربية؛ لتحقيق التواصل الفعال
الواعي بني الناطقني بغري اللغة العربية واملجتمعات العربية؛ وذلك الشتامل
السلسلة عىل رسالة تتلخص يف:
 -1بناء مناهج تعليمية وفق أحدث االجتاهات والنُّ ُظم الرتبوية يف
جمال تعليم اللغات.
 -2تنمية املعلم تنمية مستدامة ،ودعمه بأحدث إسرتاتيجيات
التدريس الفعال وأساليب التقويم العلمي.

* متخصص واستشاري تعليم إلكرتوين ورقمي وخربة بإعداد املناهج العربية لغري الناطقني هبا.
منذ انضاممه إىل املجموعة املتحدة للتعليم قبل أكثر من مخس سنوات ِ
عمل عىل حتديد اخلطوط
الرئيسية لطرح سلسلة كلِ ُمن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها والتي تم اعتمدها لدى عدد
من وزارات الرتبية والتعليم يف بعض دول اخلليج منها سلطنة عامن وقطر واإلمارات العربية
املتحدة.
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تيرس عملية التعليم.
 -3تقديم حلول تكنولوجية مبتكَرة ِّ
 -4تقديم أنظمة تعليمية متنوعة تالئم أنامط التعلم املختلفة.
وقد بنيت السلسلة عىل جمموعة من القواعد واألصول ،أمهها:
• اعتامد املعايري الدولية لتعليم اللغات األجنبية.
• استهداف متكني املتعلم من الوصول إىل مستوى الكفاءة اللغوية.
• اعتامد اللغة الفصيحة املعارصة.
• االهتامم باجلانب الوظيفي للغة.
• اعتامد الطريقة البنائية يف بناء اخلربات اللغوية.
• تقديم القواعد من خالل نامذج حياكيها املتعلمِ ،
ومن َث َّم يمكنه
استنتاج القاعدة.

• التدرج يف عرض املحتوى من البسيط إىل املركب.
•

استخدام املنهج اخلفي يف تقديم القيم.

•

تعزيز قيم التسامح واحرتام اآلخر وقبوله.

• تقديم الثقافة العربية املشرتكة.
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الباحثة :حسناء لكبير

*

إشراف الدكتور :عبد الرزاق تورابي

تعترب اللسانيات النظرية جماال يهتم بصياغة نظرية للغة وحتديد
وظائفها ،يف املقابل جند اللسانيات التطبيقية اليت هتتم بتطبيق مفاهيم
اللسانيات النظرية و نتائجها على عدد من املهام العملية ،كالتخطيط اللغوي
) (language planingوتعلم اللغة ابحلاسوب (learning
 (computer-assisted langugeوعالقة اللغة ابلرتبية و الرتمجة
مث الرتمجة اآللية) (machine aided transiationواللسانيات
) (computiational linguisticsوالذكاء
احلاسوبية
االصطناعي) (artificial intellegenceوكثريا ما تنصرف أذهان
الكثريين عند إطالق مصطلح اللسانيات التطبيقية إىل تعليم اللغات وتعلمها
وأبرز جتلي هلذه اجملاالت التطبيقية هو تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف
خمتلف صورها.

* باحثة يف سلك الدكتوراه بمعهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط املغرب ،حاصلة عىل
شواهد يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها بقلم ولوح ،ولدي مشاركات يف بعض الندوات
الدولية ،وعضوة يف االئتالف الوطني للغة العربية بالرباط ،وشواهد أكاديمية يف مهن التدريس.
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لقد لقي جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها إقباال واسعا من
طرف خمتلف املعاهد واجلامعات واملؤسسات الرتبوية يف بقاع العامل ،ألننا
نعيش يف جمتمع العوملة واملعرفة ،أضف إىل ذلك حاجة األجانب لتعلمها
ألغراض عديدة.
فتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال يقتصر فقط ،يف متكني الفئة
املستهدفة من إتقان مهارات االستماع واحملادثة والقراءة مث الكتابة ،إمنا الغاية
األمسى منه هو التعرف على خصائص هذه اللغة ،وما مييزها عن غريها من
اللغات الطبيعية :أصواات وصرفا وصواته...وغريها .فأملنا يف هذه الورقة هو
البحث عن مناهج واسرتاتيجيات حتقق اجلودة والكفاية اللغوية املرجوة يف
تعليمها ،وسيتم هذا انطالقا من عرض بعض التجارب املغربية الناجحة يف
هذا اجملال.
أوال :عرض ألهم املعاهد واملؤسسات اليت حتتضن هذا اجملال ،اثنيا:
اعتماد جتربة "مؤسسة قلم ولوح" من أجل إدراج بعض اإلحصائيات اليت
تكشف عن مدى جناحهم يف متكني األجانب من تعلم اللغة العربية بشكل
جيد.
لقد اتبعت منهجا علميا وصفيا حتليليا ،كما تستوقفنا إشكالية
املناهج املعتمدة يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،وما هي الضوابط األساسية
لتحديد هذه املناهج؟ وما بعض االسرتاتيجيات الديداكتيكية اليت تساهم يف
تفعيل هذه الربامج التعليمية؟ وكيف يتم إعداد معلم هذه اللغة؟ مث ما هي
معايري التصنيف والتقييم؟
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لإلجابة عن هذه اإلشكاالت ارأتينا استقصاء بعض أراء اخلرباء،
وكذا االعتماد على جتربة ميدانية مبركز تعليمي للناطقني بغري العربية "قلم
ولوح".
تتجلى أمهية هذه الدراسة يف عرض بعض املناهج والربامج اخلاصة
بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،والوقوف على بعض التجارب اخلاصة
هبذا اجملال من أجل تبادل اخلربات بني الباحثني واملختصني
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د .غالب عبد العزيزالزامل

*

حظيت اللغة العربية يف دول منطقة اخلليج العريب خالل العقدين
األخريين باهتامم كبري تنوعت مظاهره وأدواته ،غري أن غايته ظلت ثابتة نحو
متكني اللغة العربية بني أبنائها ونرشها لدى الناطقني بغريها .وكان النشاط
التعليمي واحدً ا من أبرز مظاهر هذا االهتامم ،فتكاثرت املراكز املختصة
بخدمة اللغة العربية والعناية بنرشها وتعليمها يف داخل األقطار اخلليجية
ملموسا ال خيفى عىل اجلمهور فض ً
ال عن أهل
وخارجها ،وبات نشاطها
ً
االختصاص واملعرفة .وإذا تتنوع جهود الدول اخلليجية وتتعدد ،وربام
تتكرر وتتامثل ،فإهنا مسا ٍع عظيمة حتتاج أن يوقف عليها ،وتربز حماسنها
وحتدد نقاط ضعفها.

* باحث أكاديمي يف األدب العريب يف األندلس ،ومهتم بالتاريخ واحلضارة اإلسالمية ،ومتابع
مستشارا يف وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية
جلهود متكني اللغة العربية ونرشها .عمل
ً
السعودية ،وكان عضو حترير بعض املجالت والنرشات الصادرة عنها.
من دراساته وأبحاثه :ديوان بني مروان يف األندلس ،وخصائص األسلوب يف شعر ابن محديس
الصقيل ،واللغة العربية والتعليم العايل.
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وحتاول الورقة البحثية (جهود دول اخلليج يف تعليم العربية للناطقني
بغريها) الوقوف عىل جممل التجربة اخلليجية يف نرش العربية وتعليمها
للناطقني بغريها عىل املستوى املحيل والدويل الذي شهد طل ًبا عال ًيا يف الدول
غري العربية والسيام اإلسالمية منها ،حيث كان لدول اخلليج سواء عىل
مستوى املؤسسات واهليئات الرسمية أو األهلية دور فاعل ومؤثر يف بناء
برامج ونشاطات ومراكز تسهم يف نرش العربية وتعليمها يف سائر البلدان
العاملية ويف خمتلف القارات ،مع الرتكيز عىل بعض التجارب الناجحة وأبرز
خمرجاهتا العلمية والعملية.
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رحاب محمد شعبان
حازم محمد عوف

*

تسعى هذه املشاركة إىل إبراز دور توظيف التقنية احلديثة
يف تعليم العربية للناطقني بغريها ،ومل يقترص البحث عىل اجلانب
النظري فحسب بل جتاوزه إىل اجلانب التطبيق ،فقام عىل الدمج بني النظرية
والتطبيق ،وذلك من خالل:
 .1تقديم أفضل األفكار واملامرسات العملية باستخدام الوسائل
التكنولوجية املختلفة.
 .2تقديم ممارسات ناجحة سامهت يف االرتقاء بمستوى الطالب
الناطقني بغري العربية يف مهارات اللغة املختلفة (قراءة  -كتابة  -استامع -
حتدث  -قواعد(

* حاصلة عىل إجازة يف القرآن الكريم بطريقة حفص عن عاصم وحاصلة دورة األلوان احلقيقية
ودورة الذكاءات املتعددة وناشطة يف جمال التطوير والتدريب والتنمية البرشية
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 .3اختيار ما مناسب هلذه الفئة من الطالب ،وذلك بالرجوع إىل
أشهر املواقع والدراسات واألبحاث املعتمدة عىل ثنائية اللغة Bilingual

وبناء عىل ذلك قسمت املشاركة إىل ما ييل:-
- 1مهارة االستامع:
تعد هذه املهارة من أول املهارات التي يتعلمها الطفل يف صغره
َان َعنْ ُه َم ْس ُئ ً
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأو ََٰلئِ َك ك َ
وال)
مصدا ًقا لقوله تعاىل (إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
لذلك حرصنا عىل أن نوليها االهتامم األكرب ،كام أن املخزون اللغوي
الذي يكتسبه الطالب هو املعني له عىل التحدث والتواصل ،ويكون تعلم
الطالب هلذه املهارة عن طريقتني االنتقال من الكليات إىل اجلزيئات أو
العكس االنتقال من اجلزيئات إىل الكليات.
من خالل

تطبيقbusuu - Rocket Languages - HI Native -

Speaky

وهي برامج خاصة باهلاتف املحمول لسهولة توظيفها واستخدامها
كام نستعمل موقع اجلزيرة لتعليم العربية لغري الناطقني هبا.
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• موقع أصوات عربية.
- 2مهارة الكتابة :-
من خالل موقع اإلمالء يقوم الطالب بالتحدث واملوقع يكتب وراءه
باللغة العربية.
- 3مهارة القراءة:
عن طريق القراءة التفاعلية
من خالل القصص اإللكرتونية مثل موقعstorybird.

• مرسح الظل.
- 4التحدث :
• استخدام تقنية الواقع املعزز.
• برنامجphotospeak.

• اسرتاتيجية  Day of my lifeيوم من حيايت.
• تطبيقاتGoogle Chrome.
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د .مريم إبراهيم غبان

*

ترجع صعوبات التلفظ لدى متعلمي العربية الناطقني بغريها
ألسباب كثرية خمتلفة ،بعضها يعود للدارس وبعضها لألسلوب التدرييس
أو املقرر الدرايس نفسه ،ونحن يف هذه الدراسة سوف نقدم (القراءة
العالجية) كمنهج تدرييس يسهم يف تنمية املهارات اللغوية األربع،
وتتلخص مشكلة الدراسة يف أن ضعف قدرة الدارس عىل ترمجة الرموز
الكتابية للكلمة العربية أو ضعف التلفظ بأصواهتا يؤثر سلبا يف القدرة عىل
التحدث والكتابة اإلمالئية السليمة ،ومنا هنا تظهر أمهية هذه الدراسة ألن

* عضو تدريس (أستاذ مشارك) ورئيسة وحدة الشؤون التعليمية بمعهد اللغة العربية بجامعة
امللك عبد العزيز .واجتياز دورة تأهيل معلمي اللغة العربية لغة ثانية بمعدل  72ساعة تدريبية
من جامعة اإلمام حممد بن سعود .عام  ،2019و -حاصلة عىل رخصة مدرب معتمد من مؤسسة
التدريب املهني ،وأخرى معتمدة من جامعة امللك عبد العزيز عام  .2018باإلضافة إىل عدد كبري
من الدورات مهنية وتقنية وعلمية وإدارية ( 150دورة).

105

هذا النوع من الضعف يؤدي إىل بطء شديد يف القراءة ،كام أن فك الرموز
الكتابية اخلاطئ يؤثر يف االستيعاب القرائي.
ومن خالل استقراء مظاهر ضعف قراءة الرموز الكتابية لدى
الدارسني ،باإلضافة إىل استقراء ما يظهر لدهيم من أخطاء التلفظ يف
تم تصميم خطة
التواصل الشفهي تم حرص أبرز األخطاء ،وبناء عىل ذلك َّ
عالجية تقديم تدريبات صوتية مكثفة ومتنوعة تسهم يف حتسني قدرة
الدارس عىل فك الرموز الكتابة وتقويم لسان الدارسني من خالل فهم
النظام الصويت للغة العربية ،ليتم بعد ذلك إعداد هذا البحث بأسلوب علمي
مبسط قائم عىل الوصف والتحليل والتطبيق العميل الدقيق املدعم بتدريبات
متنوعة ومفيدة.
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عبيرعبد الحكيم راتب

*

تطورا ملحو ًظا  ،وقد
شهد ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ً
سبقنا أسالفنا فيه يف جتربة تارخيية فريدة  ،انترشت العربية من خالهلا يف
أقطار خارج جزيرة العرب حتى ترشهبا متعلموها اجلدد وأحلوها حمل
لغاهتم األصلية  ،دون أن ترتك هذه التجربة أدلة موثقة عن اجلهود التي بذهلا
العرب آنذاك لتعليم العربية ألهل تلك البالد  ،وبمرور الزمن ومع
التطورات احلضارية الكبرية التي يشهدها العامل  ،وتطور الواقع اللغوي
ظرا لتفاعل الشعوب وتداخلها ثقاف ًيا واجتامع ًيا واقتصاد ًيا  ...؛
املعارص ؛ ن ً
فإن من الرضوري تكافؤ اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات واهليئات مع ما
يتطلبه هذا امليدان ؛ لذا هيدف البحث إىل بيان أمهية تعليم اللغة العربية

* حمارض اللغويات بجامعة األمري سطام بن عبد العزيز ،شاركت يف املؤمتر الدويل الثاين بامليزيا
 ،2016منسقة التطوير واجلودة لكلية العلوم بحوطة بني متيم ،أقامت ورش تدريبية داخل الكلية
وخارجها ،أرشفت عىل بحوث مقدمة للمؤمترات الطالبية .مهتمة بالتعلم اإللكرتوين ،وجودة
التعليم ،وتطوير الذات ،حاصلة عىل شهادة تدريب املدربني باعتامد البورد األمريكي واملؤسسة
السعودية للتدريب.
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للناطقني بغريها  ،وما تسعى إليه مؤسساته من أهداف  ،وتسليط الضوء عىل
اجلهود املبذولة يف هذا امليدان  ،ورصد القصور فيها  ،وتقديم مقرتحات
تصل هبذه اجلهود إىل حتقيق األهداف والنتائج املأمولة  ،وتستخدم الباحثة
لتحقيق تلك األهداف املنهج الوصفي املسحي .
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رتيبة تحداشت

*

حتول العامل بفعل الثورة التكنولوجية من فضاء متباعد األطراف،
لقد ّ
إىل "قرية صغرية" (بعبارة الفيلسوف الكندي املتخصص يف نظريات
ِ

االتصالHerbert Marshall McLuhan

؛ فبعدما كان يشق الوصول إىل

االتصال ِ
خمتلف أنحائه ،فتحت وسائل ِ
االفرتاضية املجال للناس  -عىل
اختالف أجناسهم وثقافاهتم  -ليتالقوا دونام حاجة إىل تأشرية عبور بني
األوطان .وملا كانت اللغة أهم وسيلة تواصلية بني بني البرش ،دعا األمر إىل
رضورة تع ّلم أكثر من لغة للتمكن من التبادل والتفاهم وحتايش التصادم
التحول هذا ،وللظروف احلالية التي
الثقايف .ولقد باتت اللغة العربية ،بسبب
ّ

* باحثة دائمة بمركز مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية هلا اهتاممات باللسانيات
وتعليميات اللغات وتعليم اللغة العربية والتعليم املقارن للغات ،من أهم إنجازاهتا:
ِ
االنغامس اللغوي :التخطيط والتنشيط والتقييم؛
ِ
املكونون باللغة الفرنسية؛
طريقة االنغامس اللغوي لتعليم اللغة العربية لفئة الكهول ّ
تقييم مناهج وبرامج تعليم العربية يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية؛
تقييم كتب اللغة العربية ملختلف مستويات التعليم النظامي اجلزائري.

109

تعيشها بالدها ،حمل اهتامم من طرف األجناس غري الناطقة هبا مما جعلها
تيرس تع ّلمها يف وقت وجيز ،ظفرا
تسارع إىل تأليف طرائق تعليمية حديثة ّ
بعقد نفيس .
يتناول مقالنا عرضا ونقدا تعليميا لثالث طرائق تعليمية حديثة
املحركة البحث :أي لغة عربية هلذا
موجهة للجمهور
الفرنكفوين .واألسئلة ّ
ّ
تعليمي يف عرص التحوالت العاملية،
وأي حمتوى
اجلمهور ،وألي غرضّ ،
ّ
وأي منهجية تعليم ّية ،وما مقدار حمافظة هذه الطرائق عىل الوجه األصيل
للعربية ؟
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د .داليا محمد حلمي الديب

*

نحن مع من يقول ":نعم للنحو والرصف"  ،وما ذلك إال ألننا إذا
سألنا أنفسنا " ِمن أين َيأتى املعنى يف اللغة العربية؟" بدت لنا أمهية تدريس
النحو والرصف لتعليم اللغة العربية .فكيف ُيوقف عىل غرض املتكلم من
الكالم دون فهم داللة حركة حرف اإلعراب عىل املسند واملسند إليه
والفضلة من الكالم ،عىل ما ختتص به اللغة العربية من السعة يف طرق التعبري
والتقديم والتأخري فضال عن احلذف؟ ويواكب تلك السعة ثرا ٌء يف اجلذور

* مديرة أكاديمية أهل القرآن ومديرة برنامج القرآن واللغة العربية بأكاديمية بيان ومسئولة
القاعدة النورانية بالواليات املتحدة األمريكية وكندا ،هلا اهتاممات بتصميم برامج القرآن واللغة
العربية لغري الناطقني بالعربية وتأليف سلسلة يف الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية وتصميم
الوسائل التعليمية اإلبداعية لتعليم القرآن والعربية وتقديم أبحاث وورش عمل يف مؤمتر
ISNAبأمريكا ومؤمتر العربية يف خطر بديب وتقديم برامج التدريب إلعداد معلمي القرآن
واللغة العربية ودورات القاعدة النورانية واإلرشاف عىل فريق املدربني بأمريكا وكندا.
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واملشتقات ودالالت متباينة ألحرف الزيادة ونمط احلركات وهنايات
األفعال يفيض لرضورة تعلم الرصف ملعرفة أحوال الكلمة وما تعكسه
ٍ
معان متباينة .
األبنية املختلفة من
وتزداد أمهية النحو والرصف وكذلك البالغة لداريس العربية بقصد
فهم القرآن  ،فيصبح من الرضوري استهداف "اللغة العليا" وتنمية القدرة
أحوج الناشئني لفهم
عىل استيعاب نظام اللغة واستعامهلا كأداة تفكريية .وما
َ
دستور حياهتم وحبل اهلل املتني الذي طرفه بأيدهيم.
ولكن هل من املمكن لغري الناطقني بالعربية تعلم اللغة العربية
الفصحى وفهم القرآن الكريم وتذوقه؟ وهل يمكن تقديم علوم اللغة يف
صور شيقة ختاطب ذكاء الدارس وتستنفر قدراته ومتتع وجدانه؟ وهل
يستوي يف ذلك األطفال من أصول غري عربية مع أقراهنم من أصول عربية؟
وأخريا  ،ما هي املعايري واملؤرشات التي يمكن استخدامها للتقييم؟
يف هذه األطروحة ،كيف توظف القاعدة النورانية والوعي الصويت
لتعليم القراءة بإتقان بأرسع وقت ليبدأ الطفل ذو اخلمس سنوات يف قراءة
قصته بنفسه بعد  16أسبوعا من البدء يف تعلم احلروف .ويواكب ذاك التطور
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الرسيع يف القراءة نمو مطرد يف معجم الدارس من مفردات قرآنية وجذور
ووعى رصيف وفهم لنسق اللغة .وباستخدام رمزية اللون وجمسامت أقسام
الكلمة وأحجيات التصحيح الذايت وغري ذلك من الطرق اإلبداعية يكون
اإلنتاج يف مراحل مبكرة .فينخرط طالب الروضة إىل الصف الثالث يف
قراءة قصص معدة باستهداف مفردات القرآن وتراكيبه ،ويبدأ طالب
الصف الرابع االبتدائي يف قراءة قصص النبيني باللغة العربية ،ويستطيع
طالب الصف الثامن املتوسط رشح آيات القرآن وإعراهبا وتذوقها.
وأخريا  ،ترصد األطروحة تأثري فهم القرآن عىل سلوك الدارسني يف شتى
املراحل وتقدم بعض التوصيات ملعلمي اللغة العربية والقرآن.
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الفارس محمد عثمان علي
تكو َن من
تتميز الشعوب اإلسالمية بمخزون لغوي عريب كبريّ ،
خالل قراءة القرآن ،وممارسة الصلوات واألدعية باللغة العربية ،وسامع
اآلذان بلسان عريب مبني ،وكذلك خطب اجلمعة وما يتخللها من آيات
وأحاديث وأدعية ترتدد عىل مسامعهم يف اليوم والليلة .هو خمزون لغوي
كبري وال شك ،لكنه خمزون جامد خامل راكد ،ربام حقق شطرا من كفايته
الثقافية ،لكنه – بالرضورة  -مفرغ من كفاياتيه اللغوية واالتصالية.
هلذا ستعنى هذه الورقة بوضع آليات لتعليم اللغة العربية ،ونرش
ثقافتها ،لألفراد املنتمني هلذه الشعوب ،من خالل توظيف هذا املخزون
اللغوي الكبري ،وإخراجه من حالة اجلمود إىل احلركة ،ومن اخلمول إىل
النشاط ،ومن الالوعي إىل بؤرة الوعي ،ومن الصوت إىل املعنى ،ومن احلفظ
األعمى للقوالب اللغوية القرآنية إىل املحاكاة املبرصة هلا ،ومن ثم البناء
عليها ،وتوليد أشباهها ونظائرها.
وستنطلق هذه الورقة من لغة القرآن الكريم ،واستثامر آياته الكريمة
وخصوصا القصرية منها ،واستثامر هذه الذخرية اللغوية التي يمتلكوهنا وال
ً
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يستطيعون اإلفادة منها ،وإعداد مادة لغوية تعليمية من هذه اآليات أوالً ،ثم
إعداد مادة لغوية أخرى من نصوص اللغة العربية املوافقة خلصائص
أمورا أساسية يف هذا
الرتاكيب القرآنية واملتمثلة نسق النظم القرآين ،لنضمن ً
املقام ،مناه :عدم االبتعاد بالدارسني عن روح النص القرآين الذي حيفظونه،
والذي انطلقنا منه ،وبدأنا به ،ومنها :عدم االبتعاد عن اخلصائص اللغوية
األصيلة للعربية ،تلك اخلصائص التي يمثلها النسق القرآين خري متثيل،
ومنها :ضامن رسعة التعلم واحلصول عىل نتائج جيدة ومثمرة يف هذا املجال.

115

ل*

نوال بهلو

عنوان البحث تعليم أصوات العربية لغري الناطقني هبا -نقائص
وحلول امللخص يعكس واقع تعليم العربية لغري الناطقني هبا االهتامم الكبري
الذي حيظى به هذا العلم ،وال خيفى عىل الناظر فيه أن املستويني الرصيف
والنحوي من اللغة قد ناال حصة األسد من التنظري والتطبيق ،بينام نجد يف
تعليم األصوات نوعا من االرجتالية واالستئناس بالتحليل التقابيل ملخارج
احلروف وصفاهتا بني العربية ولغة املُتَع ِّلم .حيث نجد من املتعلمني من ُجييد
الكتابة بلغة عربية سليمة لكنه إذا نطق بانت ُعجمته ،وهنا ُيطرح اإلشكال
الرئييس :ماهي مظاهر الضعف يف طرائق تعليم أصوات العربية ومناهجها؟
تتناول هذه الورقة بالوصف والتحليل بعض األغالط الشائعة يف تعليم

* باحثة دائمة بمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية -اجلزائر ،متحصلة عىل ماسرت
يف الفيزياء ختصص فوق الصوتيات من جامعة العلوم والتكنولوجيا باجلزائر .مهتمة بالدراسات
الصوتية بكل فروعها .خبرية مشاركة باملجمع اجلزائري للغة العربية ،ومكلفة بالتنسيق يف
م رشوع الذخرية اللغوية العربية .مرشفة حاليا عىل مرشوع إعداد بنك معطيات يف الصوتيات
التجريبية.
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أصوات العربية ،وتسلط الضوء عىل بعض اجلوانب الصوتية التي يغفل عنها
ُمع ّلمو العربية لغري الناطقني هبا كوهنا من املسائل الدقيقة التي يتناوهلا
املتخصصون يف الصوتيات وال يتن ّبه هلا العامة.
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د .سيواب سوادغو

*

هذا العرض استجابة حملوري واقع العربيةّ للنّاطقني بغريها
االجتاهات احلديثة يف تدريس الّلغة:
املشكالت واحللول ،والطّرائق و ّ
تلمس لغاايهتما كما يستقى
النّظرية والتّطبيق بطريقة أخرى .وهو ّ
من جتربة لغات أخرى يف تعاملها مع غري الناطقني هبا .الغرض هو
املسامهة يف التّخطيط من أجل اسرتسام سياسة لغويّة عربيّة للنّاطقني

* ابحث مشارك يف كرسي البحث عن اإلسالم املعاصر والعروبة يف إفريقيا
الغربية بكلية العلوم االجتماعية جامعة كيبيك مبونرتايل ( ) UQÀMحاصل دكتوراه
اإلسالمي) من فرنسا،
العريب و
حتصص الوطن
يف ال ّدراسات العابرة للثّقافات ( ّ
ّ
ّ
(ختصص اللّغة العربيّة وآداهبا) من جامعة امللك سعود ابلرّايض،
وبكالوريوس اآلداب
ّ
املهن
له اهتمامات ابإلدارة املنظّمات واجلمعيات اإلسالمية ،االندماج
ّ
اللغوي لدي
اإلسالمية والعربيّة يف إفريقيا .وإدارة االكتساب
خلرجيي اجلامعات
ّ
ّ
والوظيفيّ ّ

الكبار .والثّقافات اإلسالمية وحضارهتا يف إفريقيا ،العروبة واإلسالم يف إفريقيا ويف العامل،
السياسات اخلارجيّة لل ّدول اإلسالميّة ،والعصور األدبيةّ العربية وأتثريها على شخصية
ّ
املعرب اإلفريقي ،صدر له ابلفرنسية كتاب خطاب اهلويّة العربيّة – اإلفريقية.
ّ
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بغريها مستقاة من جدليّة اللّغة والواقع االجتماعي السيّما يف بلدان

غرب إفريقيا.

نقصد ابإلدارة يف هذا العمل كلّما حييط بعمليّة تعليم العربيّة
من ختطيطات واستشارات وتوجيهات ).(Sayouba, 2012
السياسيّة واحدة من مدارس الفكر يف العالقات ال ّدوليّة ،
والواقعيّة ّ

القوة
وهي تومن مبخزون ّ
لفرض ال ّذات على ساحة العالقات الدوليّة  .هذه الساحة تفتقد
)(Morgenthau, 1993, pp. 3-16

إىل النظام العقالينّ املضفي عليه القيم واملثل الدينيّة العليا حيث
الفوضى تعاقب ).(Mersheimer, 2001, pp. 1-54
يف رأينا ،ميكن للعربية والعروبة) (Savadogo, 2014أن
ايف ملتعلّميها غري النّاطقني هبا يف
تفرض نفسها على احمليط اجلغر ّ
السياسة قد
األصل .وذلك إذا تتبّعت سياسة لغويّة طموحة .هذه ّ

تكون من قبيل رصد املتّعلمني للعربيّة من مناطق غري عربية ومساندة

فعالة يف جمرايت األمور يف مواطنهم
شخصيات منهم ليكونوا عناصر ّ
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فيكونوا ممّن يسامهون يف إجراءات اختاذ القرارات لبلداهنم وللعامل
املتعومل ).(David, 2011, pp. 115-146
أظن أ ّن سياسة من هذا القبيل قد تكون مرحبة يف داير إفريقيا
مسي
الغربيّة حيث يعاين متعلّمو اللّغة العربيّة من عدم االعرتاف ّ
الر ّ
هبم ومن عدم مسامهتهم املباشرة يف إجراءات اختاذ القرار الرمسي ال
للسياسات الوطنيّة وال للسياسات الدولية
ّ

لبلداهنم )(Onuf, 1989

) (Battistella, 2009, pp. 359-396و ).(Realisations
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صالح الدين عبد الحسين فليفل
الرمز والصوت يف الكتابة الصوتية عند غري الناطقني هبا دراسة
تطبيقية يف علم اللغة العربية تتمثل هذه الدراسة بفكرهتا ان يف العربية الكثري
من الكلامت التي ال نجد فيها مقابلة لصوت معني برمز كتايب كام يف نحو هذا
حيث توجب الكتابة الصوتية وجود فتحة طويلة أي ألف بعد إهلاء حيث
اجرى الباحث عدة تطبيقات عىل الطلبة يف جمموعتني وعمم عليهم أسئلة يف
عدة كلامت من هذا النوع وجاءت النتائج متنوعة يف رسم الكلامت بني
الزيادة والنقصان يف رموز الكلمة الواحدة لذا البد من مراعاة هذا النظام
الصويت يف متثيل الكلامت برمز مستقل متفق عليه يتعلم الطالب األجنبي
حتى ال يشكل عليه يف حتديد رمز الكلمة
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د .عائشة عبيزة

*

يتمثل البحث يف عرض برنامج تعليم اللغة العربية الناطقني بغريها
( )SEU Arabic for Nonnative Speakers Programوهو برنامج تطبيقي
للتعليم عن بعد موجه للناطقني بغري العربية كأفراد أو مؤسسات ومعاهد
متخصصة ما يستقي من جتربة ) (Englishtownالرائدة يف تعليم اإلنجليزية
وتطبيقه يف تعليم العربية بخصوصياهتا.
بالنسبة ملحتوى الربنامج :يركز عىل مستويات اللغة العربية الفصحى
املعارصة ،انطالقا من املستوى الصويت بتحقيق األصوات بوضوح مع اعتبار
احلركات ( قصرية وطويلة) ،وعىل املستوى الرصيف و املعجمي يعرض

عامر ثليجي باألغواط ،اجلزائر ،هلا اهتاممات بتطبيق املناهج
* أستاذة التعليم العايل بجامعة ّ
اللسانية احل ديثة عىل املدونات العربية قديام وحديثا ،وعىل وجه اخلصوص املنهجان :الوظيفي
والتداويل ،ومعاين القرآن الكريم وقضايا الرتمجة ،اإلنجليزية والفرنسية ،وتعليمية اللغة العربية
يف املدارس العربية ،وتعليم العربية للناطقني بغريها
ي
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الكلامت من املعجم املستعمل ( كلامت متداولة يف البيئة العربية املعارصة)
أما عىل املستوى الرتكيبي فيعتمد املنهج السياقي بأشكاله اللغوي و املقامي
والثقايف .
بالنسبة لطريقة عمل الربنامج :يقوم عىل حتقيق مبدأ التفاعل بني
املتلقي واألشكال اللغوية وذلك بالرتكيز عىل املهارات والعنارص مع
استخدام املثريات السمعية والبرصية  ،ويتم العرض بطريقة التدرج يف
تقديم املستويات اللغوية .
أسس الربنامج :برنامج إلكرتوين يعتمد عىل العرض( السمعي ،
البرصي)،و يستند يف تقسيمه املستويات الدراسية إىل اإلطار األوريب
املرجعي املشرتك للغات .ومن خالل استخدام الصور وامللفات الصوتية
وبعض الفيديوهات التي تساعد املتعلم الذي يعد فيها حمور العملية
التعليمية عىل االستامع إليها ونطقها وقراءهتا وكتابتها الكتساب املهارات
اللغوية عن طريق التعلم التفاعيل مع إضفاء عنرص التشويق ليتفاعل املتعلم
بالتواصل مع اللغة العربية عىل نحو إجيايب).
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االختبار والتقويم :يقوم عىل ثالث مراحل من حتديد الكفاءات
اللغوية حتتاج إىل إعادة النظر باعتبارها تقوم عىل التصنيف املثايل (التصنيف
والتحصيل والكفاية) ،وتتمثل اختبارات الربنامج يف:
• اختبار تصنيفي لتحديد مستوى الطالب
• اختبارات حتصيلية يف هناية كل مرحلة تعليمية.
• اختبار الكفاية يف املستويات املتقدمة.
وكل اختبار من هذه الثالثة تندرج ضمنه عنارص مكملة العتبارات
تتعلق بام ييل :
 ثقافة املتعلم ( الناطق بغري العربية) املستوى التعليمي يف اللغة األم . الفئة التي تتناول الربنامج ( فردي أو عىل مستوى املؤسسة). -البيئة التي يتم فيها التفاعل مع الربنامج ...
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وسأقدم بعد حتليل الربنامج بعض املقرتحات واملالحظات التطبيقية
للمرشوع التفاعيل اإللكرتوين الذي صدر عن اجلامعة السعودية .
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د .جمال رمضان حيمد حديجان
هيدف هذا البحث إىل بيان املشكالت التي رافقت جتربة تعليم اللغة
العربية يف جامعة الر َّيان ـ اليمن ـ حرضموت مع اقرتاح احللول التي يغلب
عىل الظ ّن َّأهنا كفيلة لعالج تلك املشكالت.
لقد صنّف البحث هذه املشكالت من عنارص جتربة التعليم نفسها،
األول وهو املع ِّلم،
مشكالت تتع َّلق بالعنرص
وهي أربعة أصناف:
ٌ
ّ
ومشكالت تتع َّلق بالعنرص
ومشكالت تتع َّلق بالعنرص الثاين وهو املتع ِّلم،
ٌ
ٌ
ومشكالت تتع َّل ُق بالعنرص الرابع وهو املنهج
الثالث وهو طرائق التعليم،
ٌ
الدرايس.
عمل البحث عىل معرفة هذه املشكالت من خالل التت ّبع واالستقصاء،
التحلييل.
ثم عمل عىل عرضها وفق املنهج الوصفي
واالستبيانّ .
ّ
إن جامعة الر َّيان مم َّثل ًة بمركز خدمة املجتمع فيها حريص ٌة عىل ِ
َّ
أمر تطوير هذا
مهامت اجلامعات واملراكز العلمية
املهم من التعليم اليوم؛ إ ْذ َغدَ ا م ْن َّ
النمط ِّ
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ِ
والبحثية يف العامل بأرسهَّ .
جدير
مكامن القصور يف التعليم
وإن الوقوف عىل
ٌ
باالرتقاء به وتطويره.
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أ .م .عبد اإلله محمد عبد للا الخضيري

*

تعد مهارة التعبري الكتايب إحدى مهارات تعلم اللغة التي ال غنى
ملتعلم اللغة عن اكتساهبا وممارستها .وتربز أمهية هذه املهارة اللغوية يف كوهنا
اهلدف الذي تصب فيه مهارات اللغة األخرى .كام تصب يف مهارة التعبري
الكتايب عنارص اللغة مثل املفردات والعبارات ،والصيغ الرصفية ،والرتاكيب
النحوية.
ونظر ًا هلذه ألمهية ملهارة التعبري الكتايب ،اختار الباحث دراسة معايري
السبك واحلبك يف النص املكتوب؛ لتطوير اكتساب وممارسة هذه املهارة
اللغوية عند الطالب الناطقني بغري العربية .وذلك من خالل تقديم هذه

* أستاذ مساعد بمعهد تعليم اللغة العربة باجلامعة اإلسالمية ،له اهتاممات بتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها -تدريس مهارة الكتابة باللغة العربية بوصفها لغة ثانية -تدريس مهارة القراءة
باللغة العربية بوصفها لغة ثانية -إعداد مقررات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها -تقييم
مقررات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها -توظيف لسانيات النص وحتليل اخلطاب يف إعداد
مقررات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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املعايري النصية املهمة للطالب وتدريبهم عىل ممارستها يف أثناء كتابتهم
موضوعات التعبري الكتايب.
حيث اهتمت أبحاث لسانيات النص بمعايري النص املكتوب منذ
صدور كتاب هاليداي ورقية حسن ) (Cohesion in Englishفظهرت العديد
من الدراسات التي تناولت معايري اتساق النص ،ومن ذلك الدراسات
املكتوبة باللغة العربية.
وبعد دراسة الباحث املتأنية لدراسات تناولت معايري السبك واحلبك
يف النص املكتوب ،ظهر له إمكانية تطويع هذه املعايري يف دروس التعبري
الكتايب للطالب الناطقني بغري العربية -املستوى املتقدم-؛ وذلك نظر ًا إىل
جتربة الباحث يف تدريس مهارة التعبري الكتايب ،التي كشفت له وجود حاجة
إىل تطوير مقرر التعبري يف ضوء معايري النصية.
وبناء عليه ،قام الباحث بدراسة نظرية ملعايري السبك واحلبك يف
النص املكتوب ،وحتديد ًا (اإلحالة ،والربط ،والتفصيل بعد اإلمجال،
وترتيب األفكار) .وذلك ألمهية هذه املعايري النصية وإمكانية تقديمها يف
دروس التعبري الكتايب من وجهة نظر الباحث.
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وقدم الباحث يف الفصل اإلجرائي يف هذا البحث ،مبحث ًا نظري ًا ّبني
فيه كيفية تطويع معايري السبك واحلبك النّص يف دروس التعبري الكتايب
للطالب الناطقني بغري العربية -املستوى املتقدم.
ومما دعا الباحث إىل ذلك ،أن مقرر التعبري لطالب املستوى الرابع يف
معهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية ،خيلو من اإلشارة إىل املعايري
النصية املهمة التي ينبغي عىل الطالب مراعاهتا عند كتابة موضوعات التعبري
الكتايب .كام أن مترينات املقرر ختلو من أي مترين يدرب الطالب عىل استعامل
تلك املعايري رغم أمهيتها يف تدريس مهارة الكتابة للطالب الناطقني بغري
العربية.
ويف املبحث الثاين يف الفصل اإلجرائي هلذا البحث ،قدم الباحث
مترينات متنوعة لتدريب الطالب عىل استعامل معايري السبك واحلبك يف
النص يف أثناء كتابة موضوعات التعبري ،حيث أعد الباحث لكل معيار نّص
مترين ًا خاص ًا به .ويرى الباحث أمهية أن تشتمل دروس التعبري الكتايب عىل
مثل هذه التمرينات املقرتحة يف هذا البحث ،وهي مترينات لإلحالة يف
النص ،وللربط بني أجزاء النص ،ولكتابة أسباب ونتائج ملوضوع ما،
وللتدريب عىل ترتيب أفكار النص.
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وي رجو الباحث أن يسهم هذا البحث يف تبسيط مفاهيم السبك
واحلبك يف النص املكتوب للطالب الناطقني بغري العربية ،الذين يعانون
كثري ًا – حسب جتربة الباحث يف تدريسهم -عند كتابة موضوعات التعبري.
وقد يكون سبب معاناة الطالب؛ افتقار مقرر التعبري الكتايب إىل مترينات
تدرب الطالب عىل مالحظة ،واستعامل معايري سبك النص وحبكه ،مما
يمكنهم من كتابة نصوص ذات سامت جيدة .
أسأل اهلل تعاىل التوفيق ،واإلعانة ،والتسديد ،وبلوغ اهلدف والغاية.
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جواد الباقيلي

*

تتناول هذه املقالة موضوع اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية لغري الناطقني
هبا ،وسبل تضمني املكون الثقايف العريب بمختلف تنويعاته وفق سياق وجمال
التدريس ،هذا مع الرتكيز عىل أهم التجارب الرائدة يف هذا ملجال ،والتي
فطنت إىل أمهية استدماج مقومات الثقافة املستقبلة يف برامج التدريس هبدف
جتويد العملية التعليمية التعلمية .وقد جاء ذلك بعد مالحظة الصعوبات
التي يواجهها الطلبة يف استثامر املهارات اللغوية والتواصلية داخل
الوضعيات التفاعلية يف احلياة اليومية ،وما متثله املستويات الداللية
واالستعارية التي تزخر هبا اللغة الفصحى والعامية ،ويف بعض األحيان

* باحث مهتم باملقاربات والنظريات الفعالة التي تعني بتدريس اللغة والثقافة العربية للناطقني
بغريها .وهو يشتغل عىل تقييم الكتب املستعملة يف تدريس اللغة العربية باجلامعات األمريكية
وكذلك املادة الثقافية التي يتم تضمينها هبذه املناهج .الباقييل عمل عىل تطوير جمموعة من الربامج
اخلاصة بالطلبة األجانب وشارك يف العديد من اللجان اخلاصة بتطوير وإنتاج املناهج ودروس
املحتوى .وجواد الباقييل يعمل أيضا يف الصحافة االستقصائية وخمرج ميداين لألفالم الوثائقية.
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دجمهام ،من حتديات يف حتقيق التواصل .هلذا ،ارتئينا املقارنة بني برنامج
تدريس اللغة العربية وثقافاهتا خارج بيئتها األصل باجلامعات واملعاهد
األمريكية من جهة ،ومن جهة أخرى برامج التدريس املعمول هبا يف
جامعات ومعاهد الدول العربية ،وكالمها يوظفان البعد الثقايف يف فعل تلقني
اللغة العربية .لكن يبقى اإلشكال األسايس هو صعوبة التوفيق بني اللغة
املعيارية التي يتم اكتساهبا مؤسساتيا من خالل قوالب ديداكتيكية جاهزة،
وبني واقع املامرسة والتطبيق يف الواقع الفعيل .ما يزيد من تعقيد الوضع،
وعدم حتقيق مبتغى الطلبة من برامج تدريس اللغة ،هو أن الدافع األسايس
وراء اإلقبال عىل اللغة العربية هو التمكن من اكتساهبا يف وقت وجيز،
وتوظيفها يف التواصل مع الناطقني هبا أو خالل تواجدهم يف الدول العربية،
كل حسب أهدافه اخلاصة .ضمن هذا املعنى ،سنحاول رصد وتقييم بعض
هذه التجارب التلقينية للوقوف عىل االسرتاتيجيات املستعملة ،وذلك
لتجاوز هذا التحدي يف الدمج بني البعد اللغوي والثقايف ،وكذا استحضار
أمهية العاميات ،مع الرتكيز بشدة عىل حمدد الزمن والنجاعة يف االكتساب
والتواصل .سنحاول يف هناية املقال أن نفتح جماال لتعميق التفكري يف مناهج
بديلة ،وكفيلة بدمج مناسب ملكونات األنساق الثقافية داخل برامج
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التدريس يف الدول العربية أو خارجها ،بام حيقق اكتساب اللغة وحتقيق
التواصل وتسهيل السبيل لالنغامس الثقايف.
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عبد الرؤوف بوكنتوشة
يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم
لقد رأى ابن جني أن اللغة أصوات ّ
كام رأى أن أصل ال ّلغة هي حماكاة األصوات ،مثل تغريد الطيور ،و حفيف
األشجار ،وخرير املاء وغريها .ومن هذه األصوات ظهرت لغة الناس.
وتعد مشكالت تعليم اللغة العربية كلغة ثان ّية متداخلة ،حيث
يصعب فصل بعضها عن البعض اآلخر ،فكل مشكلة يمكن أن تصنّف يف
أكثر من جمموعة واحدة من هذه املشكالت ،فاملشكالت التي تعود إىل ال ّلغة
العرب ّية منها ما هي لغوية ،كاملشكالت الصوتية و الرصفية و النحوية و
الداللية ،ومنها ما هي غري لغوية ،كاملشكالت الثقافية ،و التّارخيية
فالصوت ّيات العرب ّية أو علم األصوات هو دراسة عملية ملوضوع
ّ
مدرك باحلواس ألن حاسة النّظر ترى من حركات اجلهاز النطقي حركة
ّ
الشفتني والفك األسفل وبعض حركات ال ّلسان ثم ترى كذلك بعض
احلركات املصاحبة التي تقوم هبا عضالت الوجه .وال ّ
شك أن كل واحد منا
جرب ذات م ّرة أن يستمع إىل متك ّلم بلغة غري مألوفة له  ،أنّه الحظ
قد ّ
حركات املتك ّلم وسمع صوته وما يعرتي ك ّ
تغري تدركه احلواس
ال منهام من ّ
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حتّى إنّه قد يسىل نفسه أحيانا بتقليد أصوات هذه ال ّلغة غري املفهومة التي
تعترب بالنسبة إليه "رطانة".
الصوت ّيات
مهية ّ
املسألة التي نو ّد معاجلتها يف هذا البحث هي مدى أ ّ
العرب ّية يف تعليم اللغة العربية لغري النّاطقني هبا و كفاءة املع ّلم يف تعليمها من
الصوتيات العربية و هبدف
ناحية األصوات وهذا بغرض إبراز قيمة تع ّلم ّ
الوصول إىل تع ّلم اللغة العربية بطريقة سليمة .
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د .فريد محمود العمري

*

يمثل تعليم اللغة لغري الناطقني هبا أحد اجلوانب الرئيسة للحفاظ عىل
مستوى اللغة املتقدم أيا كان املجتمع ،وأيا كانت مكانة لغته؛ ألن هذا يؤكد
سعي هذا املجتمع أو ذاك لالهتامم بلغته ،واحلفاظ عليها ،ورغبته يف جعل
مكانتها أفضل بني اللغات التي تتعايش إىل جوارها ،أو حتى بعيدا عنها؛
ذلك أن العامل صار كام يقال قرية صغرية يمكن احلس بلحظتي الفرح،
والرتح أينام وقعتا.
متنح املجتمعات اخلالقة لغتها التوسع ،واالشتهار ،بل واهليمنة عىل
غريها من اللغات ،فتضع اخلطط والربامج املناسبة لتعليم لغتها لغري
الناطقني هبا؛ لتحقيق العاملية.

* أستاذ مساعد متقاعد ،مهتم بالبحث ،يف املجاالت اللغوية والنحوية التطبيقية ،أنجزت عددا
من البحوث يف هذه اجلوانب ،ونرشت أكثر من كتاب ،وحرضت عددا من املؤمترات العلمية
الدولية بأوراق بحثية ،حكمت بحوثا يف املجالت العلمية املحكمة.
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وصار لزاما علينا نحن أبناء اللغة العربية العمل لتحقيق املكانة
العاملية للغتنا ألهنا من أقوى اللغات ،وأثبتها ،وأدومها.
من خالل البحث النظري يف املصادر واملراجع العاملية املتخصصة يف
تعليم اللغات لغري الناطقني هبا رصدت الورقة جمموعة من السامت
األساسية املهمة يف هذا اجلانب يمكن االسرتشاد هبا يف وضع مواصفات
للمواد التعليمية يف كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
فمناهج النحو لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ينبغي أن تكون
خمتلفة عن تلك التي تقدم للمتعلم العريب.
قضية صعوبة اللغة العربية ،تعد موضع خالف لدى الدارسني،
العرب منهم ،وغري العرب ،فمن العرب من يقول بصعوبتها ،وعدم
مناسبتها للمتعلمني.
أي ُجزْ ء من
ويقول حممود كامل الناقة" :قبل أن نَقوم بت ْقديم ِّ
القوا ِعد ،علينا أن نسأل أنفسنا :هل ما نقدِّ مه مفيدٌ ونافع للدَّ ارسني؟ هل هو
لتحقيق أهدافهم من تع ُّلم اللغة وذهب بعض غري العرب مذهب
َرضوري ْ
خاص بالقواعد
بوضع نظام
العرب ،فهذا (فيرش) يقول" :لقد قام العرب ْ
ّ
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الراغبني يف
بالنِّسبة للغتهم ،وقد متَّت صياغ ٌة هلذا النظام من أجل العرب َّ
تع ُّلم العربية الفصيحة ،ولكنَّه ال يناسب غري العرب.
شغل تعليم اللغة العربية كثريا من املهتمني باللغة العربية؛ فربزت
النزعة التعليمية عند كثري من املدرسني فسعوا إىل تأليف الكتب ،فمنها ما
كان أصيال ،ومنها ما تأثر إىل حد كبري بكتب تعليم اللغات األخرى يف لغات
األمم األخرى ،ومن هنا برزت بعض املشاكل التي تتعلق بقدرة اآلخرين
عىل تعلم اللغة العربية ،وبطرق التدريس ،ونوعية املناهج ،وحمتوياهتا،
وغريها من القضايا.
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سماح سهام

*

الشك يف ّ
أن االهتامم بتعليم وتعلم اللغة العربية لغري أبنائها أضحى
أمرا جليا يف السنوات األخرية وهذا بدليل كثرة املؤمترات والندوات
السنوية التي تقام ألجل االرتقاء بطرائق تعليمها هلم ،وهو اهتامم استدعته
أصعدة خمتلفة :دينية وثقافية ،واقتصادية ،وسياسية ،ومع أن اجلهود التي
بذلت يف سبيل تذليل الصعوبات التي يواجهها متعلمي اللغة العربية
الناطقني يغريها ،إال ّ
أن الشكوى من صعوبة تعليم وتعلم هذه اللغة ال تزال
ترتدد عىل ثغور معلميها ،ومتعلميها من غري أبنائها ،والدليل عىل هذا العرس
كثرة األخطاء التي يقع فيها متعلموها خالل حماولتهم احلديث والكتابة هبا،

* أستاذة بجامعة عبد الرمحان مرية ،شاركت الباحثة يف امللتقى الوطني املنعقد يف اجلزائر يوم:
 13ــــ 14نوفمر 2017بعنوان :الكتابة اللسانية العربية وإشكاالهتا ،بمداخلة حتت عنوان:
الرتمجة اللسانية يف الوطن العريب ــ الراهن واملأمول ،كام شاركت يف امللتقى الوطني حول واقع
الصورة يف كتب اللغة العربية للجيل الثاين من التعليم االبتدائي ،بمداخلة حتت عنوان :أمهية
الصورة وبعدها العالمايت ،املنعقد يف اجلزائر يوم 5 :مارس .2018
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وهو واقع تشهد عليه الكثري من الدراسات التي هدفت اختبار األداء
اللغوي الكتايب والشفوي ملتعلمي العربية الناطقني بغريها.
ورقتنا البحثية هذه تتناول حتليال مقارنا لبعض األخطاء ال ّلغوية التي
يقع فيها متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها خالل حماولتهم التحدث
والكتابة هبا ،كام تتناول تفسري هذه األخطاء يف ضوء إحدى املقاربات اهلامة
املطروحة يف حقل تعليمية اللغات واملعروفة بــ "مقاربة التحليل األخطاء"،
وهدفنا من ذلك اختبار ما إذا كانت أسباب األخطاء اختالفات بني نظامي
لغتي املتعلم ( اللغة األم واللغة العربية) ،أم أسباب داخل اللغة العربية
نفسها ،فجاء حتليلنا لبعض هذه األخطاء كدراسة تطبيقية مصغرة َدع ّْمنَا هبا
ما خلصناه من أمهية منهج حتليل األخطاء يف تدريس اللغة ،ومساعدة املعلم
يف بناء النشاطات والتدريبات اللغوية التي تساعد يف القضاء عىل سبب اخلطأ
ُ ،ممًهدين لذلك كله بكالم عن نشأة هذا املنهج و بيان مفهومه ،وصوال إىل
تعدَ ِ
اد فوائده للمعلم واملتعلم ،والعملية التعليم ّية التعلم ّية برمتها.
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د .نواف الحميدي الرشيدي
يقوم هذا البحث بتسليط الضوء عىل دور الدراسات التقابلية يف
تذليل العقبات أمام متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها ،كام يبني أمهية
تلك الدراسات يف ختطي أهم العقبات واملشكالت التي يواجهها هؤالء
املتعلمون.
وهيدف هذا البحث إىل بيان مفهوم الدراسة التقابلية ،ومركزيتها
بالنسبة لتعلم اللغات املختلفة ضمن ميدان علم اللغة التطبيقي ،كام هيدف
إىل تسليط الضوء عىل أبرز املشكالت التي يعاين منها دارسو العربية من
الناطقني بغريها ،والكيفية التي يمكن للدرس التقابيل معاجلتها هبا ،انطالق ًا
من الدراسات البحثية املختلفة.
وقد توصل البحث ملجموعة من النتائج من أمهها أن الدرس
التقابيل واحد من أبرز األسس التي يقوم عليها علم اللغة التطبيقي ويمكن
من خالله تزويد املتعلم للغة بأدوات لغوية سليمة جتعله قادر ًا عىل فهم اللغة
اهلدف بصورة أكثر سالسة ،كام توصل إىل أن الدرس التقابيل يتغلغل يف كافة
مستويات اللغة ،ولكن أوىص بعدم خلط املستويات مجيعها عند مناقشة
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جزئية لغوية حمددة ،بل إن من األفضل تناول تلك اجلزئية ضمن مستوى
واحد فحسب ،كي يسهل عىل الناطق بغري العربية فهم تلك اجلزئية بصورة
أفضل وأشمل دون أن ختتلط عليه املستويات مجيعها.

143

Teaching of Arabic Phonemes Variants to
Non-Native Speakers
د .مبارك باللـي

*

هتدف هذه السطور إىل تت ُّبع التنوعات الفونيمية العربية ملثل فونيامت:
القاف ،واجليم ،والضاد ،والالم ،واهلمزة ،والطاء وغريها ،وبيان الوصف
الفونيمي هلا من الناحية التلفظية ومن ناحية التهجئة الكتابية هلذه الفونيامت
يف الكتابة العربية اليوم ،يف حماولة لرصد تلك التنوعات الصوتية للفونيامت
العربية ،وبيان طرائق تلفظها وكذا متثيلها كتابي ٌا ،ومن ثم تدريب الناطقني
بغري العربية عىل إتقان النطق بتلك الفونيامت والتنوعات ،ما دام أن استعامل
الفونيامت واأللفونات الصحيحة يف الكالم هو الذي يم ّيز أهل اللغة
األصليني عن األجانب عن تلك اللغة .وانطالقا مما سبق فإنه يتوجب عىل
اللغويني تصنيف حقائق اللغة وتيسريها وتزويد املتعلم األجنبي بمالمح
الكالم الرئيسية واملميزة مع ًا.

* كلية اآلداب بجامعة أدرار-اجلزائر.2018
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تنبني خطة هذا املوضوع عىل تناول أقسام التنوعات الفونيمية
لألصوات العربية وهي :التنوع السياقي أو االضطراري ،التنوع اللهجي أو
احلر ،والتنوع اللثغي؛ يتناول األول منها :التحوالت السياقية والرتكيبية
ّ
لفونيم ما يف الكالم كفونيم الالم – مثال  -بحسب ما جياوره من أصوات قد
تكون هلا سامت نطقية خاصة ،كأصوات اجلهر أو اإلطباق أو غريها ،فيتأثر
ذلك الصوت أو الفونيم هبذه الصفات القوية (اجلهر ،اإلطباق) فيصيبه
التنويع أو التغيري.
احلر أو اللهجي وهو كثري يف الواقع
وأما التنوع الثاين :فهو التنوع ّ
االستعاميل العريب اليوم ،سواء يف الكالم الشفهي املنطوق أو يف الكالم املدون
يف بعض الكتب واملجالت واملواقع االليكرتونية ،وهو أمر يرتدّ باألساس
إىل العادات النطقية اللهجية للناطقني العرب اليوم.
وأما التنوع الثالث :فهو التنويع اللثغي ،وينشأ هذا النوع من اخللل
يف النطق عند بعض الفئات كاألطفال أو حتى عند البالغني ،فتتبدّ ل بموجبه
بعض األصوات إىل أصوات أخرى يف النطق أو األداء ،كنطق السني ثاء أو
الراء غين ًا وغري ذلك.
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إن هلذه التنوعات الصوتية للفونيامت العربية أثر ًا واضح ًا يف طرائق
نطق وكتابة الكلامت يف العربية ،ومن ثم فال بد من اإلشارة إىل تلك
املشكالت التلفظية والكتابية التي قد تنشأ عن التنوع الذي يصيب هذا
الفونيم أو ذاك يف مرسح الكالم ،وكيف يمكن للناطق بغري العربية التغ ّلب
عىل هذه املشكالت وهو يتفاعل مع الناطقني من أهل العربية من حوله.
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