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٥٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 الملخص

اللغة العربیة (ثقافي لكتاب المحتوى اللغوي وال   تحاول هذه الدراسة تحلیل 

الصادر عن االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة؛ ) لغیر الناطقین بها

ًإذ یعد هذا الكتاب واحدا من الكتب القالئل الموجهة للنشء المسلم الناطق بغیر اللغة  ُ

.  المتعلمینالعربیة، وهو الكتاب الوحید الذي توفر بین یدیها في إطار هذه الفئة من

َوهي تهدف إلى التحقق من مدى مالءمة الكتاب المحلل لمستوى متعلمیه وأعمارهم 

وثقافاتهم؛ وذلك لضمان وصولهم إلى الكفایات اللغویة وغیر اللغویة المرجوة من 

ًتعلیمه؛ وصوال إلى تمكینهم من التواصل مع الناطقین بغیر العربیة في أشكال 

لضمان اتخاذ الحلول ومعالجة المشكالت في حال التواصل اإلنساني شتى؛ أو 

 .غیاب ذلك أو عدم تحققه بنسبة ملحوظة

   وقد تبنت الدراسة أسلوب تحلیل المحتوى الذي یمثل أحد میادین اللسانیات 

التطبیقیة وأدواتها في التحلیل العلمي الموضوعي للمادة التعلیمیة؛ ولذلك حرصت 

سلوب تحلیل المحتوى، وكشفت عن أهمیتها، الدراسة على الوقوف على أدبیات أ

ًواجراءاتها ونتائجها، وفقا ألسئلتها الثالثة التي سعت لإلجابة عنها من حیث البیانات  ٕ

، ومحتواه الثقافي؛ ثم عمدت إلى مناقشة ة للكتاب المحلل، ومحتواه اللغويالعام

 . النتائج

ب منها من المنهج    ومنهج الدراسة منهج تحلیلي نقدي، وقد أفادت في جوان

.                                                              ونسبها المئویةیدها لتكرارات المجاالت الثقافیة اإلحصائي الذي تجلى في تحد

تحلیل المحتوى، وتعلیم العربیة للناطقین بغیرها، والمحتوى اللغوي، : الكلمات الدالة

      .والمحتوى الثقافي

  



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

Applied Linguistic Analysis of the Text Book “Arabic 
Language for Non-Native Speakers” 

Abstract  

   The study attempts to analyze the linguistic and 
cultural content of the text book "Arabic Language 
for Non-Native Speakers" published by the World 
Federation of Arab-Islamic International Schools. 
The text book is among few books that are meant 
for Muslim non-native children. However, the 
study scope includes the aforementioned text book 

only.  

   The study aims to decide whether this book is 
convenient for this targeted age group and their 
culture. It looks at whether the text book achieves 
the authors ultimate goal which is to teach students 
to use Arabic correctly in verbal and non-verbal 
communication, in addition problem solving 

strategies in communication. 

   The study adopts the content analysis method 
which is considered an objective scientific tool in 
applied linguistics analysis of educational 
materials. It examines the style literature and 
content analysis. It also addresses three domains of 
the book under review, namely: general data, 
linguistic and cultural content. The study concludes 

with result discussion.  



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

   The study uses an analytical critical and statistical 
approach in determining the frequencies and 

percentages of cultural occurrences.   

 

Key Words: Content analysis, Teaching Arabic for 
non-native speakers, linguistic content, and cultural 

content.                                 

  

   



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  :  القسم األول 

 :مقدمة الدراسة     

 واتأد من أهم ًواحدا ُیعدالذي أسلوب تحلیل المحتوى  الدراسة على  هذه   قامت

ستخدم في وصف ُفهو یً ثانیة، ً في مجال تعلیم اللغة العربیة لغة المستخدمةبحثال

ًالمواد التعلیمیة شكال ومضمونا، وفي تقویم المناهج من أجل تطویرها،  ًفة إلى إضاً

أسلوب من أسالیب البحث  هوو. )١(استخداماته ووظائفه في خدمة البحوث التحلیلیة

 .                               )٢( مالمضمونوالمنظم والكمي العلمي الذي یستهدف الوصف الموضوعي 

ً أداة بحثیة لتحقیق  الدراسة هذهفيُ یمثل لنا    والحق أن أسلوب تحلیل المحتوى

عیننا على تحدید مستوى الكتاب ُفها؛ فهو أداة للقیاس والتقویم الدقیق؛ وهذه األداة تأهدا

المحلل؛ ثم معرفة مدى مناسبته لمستوى المتعلمین وحقیقة كفایتهم اللغویة وغیر 

فمن أدبیات تحلیل المحتوى الكشف عن االهتمامات أو . اللغویة كالكفایة الثقافیة

ُ؛ فالبیئة الثقافیة االجتماعیة تعد )٣(الكشف عن بؤرة االهتمامالمیول والقیم االجتماعیة و

 .)٤(من العوامل التي تؤثر في تعلیم اللغة

أسلوب تحلیل المحتوى أنه ال یقتصر على الجوانب الموضوعیة؛    ومن خصائص 

وترتبط عملیة تحلیل المحتوى من النواحي الفنیة . ٕوانما یشمل الجوانب الشكلیة أیضا

                                                           

ــة أســلوب تحلیــل المــضمون وتطبیقاتــه فــي : أحمــد، شــكري ســید، والحمــادي، عبــداهللا  )١( منهجی

دلیل عمل في إعداد المـواد : طعیمة، رشدي أحمدو. ٣٤٣، ص ١٩٨٧، جامعة قطر، تربیةال

، ١٩٨٥، معهـد اللغـة العربیـة بجامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، التعلیمیة لبـرامج تعلـیم العربیـة

 .٣٧ص 

  .٦٦م، ص٢٠٠٠، دار هومه، الجزائر، دروس في اللسانیات التطبیقیة:  بلعید، صالح)(٢

 :طعیمــة، رشــدي أحمــدو. ٣٥٦، ص منهجیــة أســلوب وأحمــد، .٢١، ص دلیــل عمــلطعیمــة،  )٣(

 .٦-٥  صم،١٩٩٦، جامعة السلطان قابوس، تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیة

م، ص ١٩٨٦، مكتبــة لبنــان، بیــروت، ١، ط معجــم علــم اللغــة التطبیقــي: محمــد علــي الخــولي، (٤)

٧٣.  



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 وتساؤالته واألهداف البحثیة یة بالمشكلة العلمیة للبحث وفروضه واإلجرائوالمنهجیة

  .)١(واألغراض التحلیلیة الشاملة

ٌ   ومن محددات تحلیل المحتوى التحلیل الكمي والتحلیل الكیفي، فاألول مقدمة ُ 

لك ذمكن استخدامها بعد ُ للثاني؛ فهو ضرورة الزمة له، وهو یوفر المادة التي یٌوأساس

ذكر والتحلیل الكیفي یصف األرقام بطریقة كیفیة، فبدال من .  التحلیل الكیفيفي

، فإنه یذكر أن نسبتها عالیة ًمن المادة اإلذاعیة اقتصادیة مثال% ٩٠الباحث أن 

 وهو یستخدم المصطلحات التي تشیر إلى التناقص أو التزاید أو االهتمام. ًجدا

التي تعبر كیفیا عن بیانات كمیة وغیرها من المصطلحات الواضح أو الكبیر 

استخلصت من المحتوى؛ ولذلك فاالختالف بین كال التحلیلین یكمن في طریقة عرض 

  .)٢(المعلومات ووصفها

األول هو المستوى الوصفي : أسلوب تحلیل المحتوى على مستویین   وعلیه یقوم 

 المحللة ذي یحقق الهدف األول من حیث وصف المحتوى الظاهر الصریح للمادةال

والثاني هو المستوى . وفقا لفئات التحلیل ووحداته النابعة من االحتیاجات البحثیة

التحلیلي الذي یحقق الهدف الثاني من حیث الكشف عن النوایا الخفیة للمحتوى والتنبؤ 

باالستجابات المستهدفة عن طریق استخدام المعلومات التحلیلیة الوصفیة، أي 

لمحتوى بعد ربطها بالبیانات والمعلومات والمتغیرات البحثیة استخدام نتائج تحلیل ا

 .)٣(األخرى

  :تحدیدات المشكلة

اللغة ( الجوانب اللغویة والمجاالت الثقافیة في كتاب تحلیل هذه الدراسة إلى تسعى   

ٕ وتقویمها، واعطاء صورة واضحة عن المحتویین اللغوي )٤()العربیة لغیر الناطقین بها

                                                           

  .٢١م، ص ١٩٨٣، عالم الكتب، القاهرة، ١، طتحلیل المضمون:  حسین، سمیر محمد(١)

  .٢٦السابق، ص ) (٢

  .٣٠-٢٩ السابق، ص )(٣

  .م١٩٨٢االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة، ) (٤



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

جیب عن األسئلة  اآلتیة في ضوء ُتُین عني بهما هذا المنهاج؛ ولذلك سوالثقافي اللذ

ثم إنه ال یراد بالمشكلة . االهتداء بفكرة أن تحلیل المحتوى یتناول الشكل والمضمون

ًالمشكلة الواقعة حقا أو المشكلة الظاهرة بالضرورة؛ فهذه الدراسة ترمي إلى تحلیل 

وهو واحد من الكتب ) غة العربیة لغیر الناطقین بهاالل(المحتوى اللغوي والثقافي لكتاب 

میها في كل مرحلة تعلیمیة لمعرفة مدى مناسبتها لمستوى متعلالتي سعینا إلى تحلیلها 

اطقین من أجل وصولهم إلى الكفایة اللغویة والثقافیة التي تمكنهم من التواصل مع الن

خاذ الحلول ومعالجة ؛ ولضمان ات شتىبالعربیة في مجاالت التواصل اإلنساني

   .المشكالت في حال غیاب ذلك أو عدم تحققه بنسبة ملحوظة

ما البیانات العامة المتضمنة قي مقدمات هذا المنهاج؟ وتشمل الجوانب  -١

، وناشرها ومؤلفیها، وأهدافها، ومكان صدورها وتاریخهااسم السلسلة، : اآلتیة

، الدروس فیها هذه ٕواخراجها، وعدد صفحاتها، وعدد دروسها، وطریقة عرض

في ومستوى متعلمیها، إضافة إلى بیانات أخرى مثل تجریب الكتاب الخاص 

  . هذه السلسلة، والمدة الزمنیة التي یحتاجها المتعلم إلنهاء محتویاته

ما الجوانب اللغویة التي حرصت هذه السلسلة على تقدیمها؟ وكیف جلتها  -٢

   ألولئك المتعلمین؟

) اللغة العربیة لغیر الناطقین بها(لة ممثلة بكتابها  كیف تناولت هذه السلس -٣

القرآن الكریم : المجاالت الثقافیة التالیة؟ وما دالالت هذه المجاالت؟ وهي

والسنة النبویة، والثقافة العربیة واإلسالمیة، والمالمح التاریخیة، والمناسبات 

الحیاة الحدیثة، القومیة والدینیة والعالمیة، ومواقف الحیاة الیومیة، ومظاهر 

 .والمجاالت الثقافیة األخرى

قد ذكرنا من قبل أن من خصائص تحلیل المحتوى تناوله للشكل والمضمون؛ فهو    ل

یصف المحتوى الظاهر من حیث الشكل والمحتوى الباطن من حیث المفاهیم 

فإذا ًفأما الجانب الشكلي فیؤثر تأثیرا كبیرا في فعالیة الجانب الموضوعي؛ . واألفكار

افترضنا جدال تساوي فكرتین من الناحیة الموضوعیة في األهمیة، فإننا سنجد أن 



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

ُحقق درجة تأثیر أكبر، وستوجد لدى ُتَسرة التي تحظى بجوانب شكلیة أفضل الفك

  .)١(م یتحقق لها الجانب الشكلي المؤثرًالمتلقي انطباعا أقوى من الفكرة األخرى التي ل

 ییر العامة لهذا المنهاج تلك األسئلة مدى تحقق المعا  وستكشف لنا اإلجابة عن 

ًوالمعاییر الخاصة به أیضا، كمعیار االحتواء والشمول والواقعیة والوحدة والدقة 

وستكشف لنا في الوقت نفسه عن إجابات أخرى . )٢(والتوازن والمالءمة ومستوى التعلم

افة؟ وكیف یتضح هذا المفهوم؟ ما المفهوم الذي یتبناه المؤلفون للثق: لألسئلة اآلتیة

وهل تحدثوا عنه في مقدمة الكتاب أو في مرشد المعلم؟ أم یستخلصه الباحث من 

  )٣(الموضوعات والمواقف التي تدور حولها الدروس؟

  :التعریفات اإلجرائیة*

  :المحتوى-١

  .)٤( الكتاب سواء أكانت لغویة أم ثقافیةیحویهاوهو المادة التعلیمیة التي    

  ):المضمون( المحتوىحلیل ت-٢ 

 لوصف المحتوى الظاهر للمادة )٥(ستخدم في مجاالت متنوعةُأداة للبحث العلمي ت   

 ًالعلمیة المراد تحلیلها، من حیث الشكل والمضمون؛ تلبیة لالحتیاجات البحثیة، وطبقا

للتصنیفات التي یحددها الباحث، بهدف استخدام هذه البیانات في وصف هذه المادة، 

                                                           

  .٨٩ السابق، ص )(١

 .٣٦٢-٣٥٨، ص منهجیة أسلوبأحمد، )٢(

 .١٩٨، صدلیل عملطعیمة،  )٣(

، تقویم كتب تعلیم اللغة العربیة لغیـر النـاطقین بهـانحو أداة موضوعیة ل:  طعیمة، رشدي أحمد)(٤

  .٧١، ص ١، ع ١المجلة العربیة للدراسات اللغویة، الخرطوم، مج 

 فمـن مجــاالت اســتخدام تحلیـل المحتــوى وتطبیقاتــه مجــال الروایـات األدبیــة والــصحف والمجــالت، (٥)

.  والمنــاهج الدراســیةوالــصور والرســوم، واالتــصال الجمــاهیري غیــر المكتــوب ودوائــر المعــارف،

ولعـــل المجـــال األخیـــر هـــو أكثـــر تلـــك المجـــاالت تطبیقـــا واحتـــواء لـــذلك األســـلوب؛ فمـــن أمثلتـــه 

دراســات العقیــدة والــدیانات والقــراءة واللغــة والمــواد االجتماعیــة والعلــوم كالفیزیــاء والعلــوم األخــرى 

 . ٣٦٧-٣٦٢، ص منهجیة أسلوبأحمد،.كالجغرافیا وعلم النفس



        
 

    

 

 
  
 

٥٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 عملیة التحلیل وفق أسس تجريو. و الكتشاف بعض الظواهر التي تنبع منهاأ

یستخدم الباحث في جمع البیانات وتحلیلها األسلوب نهجیة، ومعاییر موضوعیة، وم

  . )١(الكمي بصفة أساسیة

  

  :نموذج تحلیل المحتوى -٣

ب اللغویة المعیار على وحدات التحلیل وفئاته؛ فعالجنا الجوانهذا    وقفنا من خالل 

القرآن الكریم والسنة : والجوانب الثقافیة التي تمثلت في المجاالت الرئیسیة اآلتیة

النبویة الشریفة والثقافة العربیة اإلسالمیة والمالمح التاریخیة والمناسبات القومیة 

وكان من الطبیعي . والدینیة والعالمیة ومواقف الحیاة الیومیة ومظاهر الحیاة الحدیثة

  .)٢( فرعیة أخرىذه السلسلة من مجاالت ثقافیة هَلوأال تخ

  ):الفرعیة( وحدة التحلیل الصغرى-٤

   من وحدات التحلیل الصغرى الفكرة والفقرة أو المقال والجملة والكلمة والصفحة 

والذي یحدد تلك الوحدة هو  ... والسطر والفصل والباب والزمن والمساحة والشخصیة

ووحدة  ن ال تناسب إال المحتوى المسموع والمشاهد،المحتوى نفسه؛ فوحدة الزم

المساحة تناسب الصحف والمجالت، وأما الكلمة والفقرة والفكرة وغیرها فتناسب 

  . )٣(المحتوى المقروء

                                                           

 .٣، صتحلیل المحتوى، وطعیمة، ٣٥٣، ص السابق )١(

 مــن الدراســات الــسابقة التــي عالجــت هــذه المجــاالت الرئیــسیة والفرعیــة دراســة توفیــق خــصاونة )٢(

وقــد تمثلــت ) المحتــوى الثقــافي لكتــب تعلــیم اللغــة العربیــة لغیــر النــاطقین بهــا تحلیــل وتقــویم(

 ســــعود ومعهــــد بورقیبــــة والجامعــــة عینتهــــا فــــي منــــاهج الجامعــــة األردنیــــة والمستنــــصریة والملــــك

رسـالة . اإلسالمیة وجامعة متـشغان، وجمیعهـا منـاهج مخصـصة لتعلـیم العربیـة للنـاطقین بغیرهـا

 .م١٩٨٨ماجستیر، جامعة الیرموك، 

  .٤٠٣ و٤٠٢ و٣٩٦ و٣٧٩ - ٣٧٨، ص  منهجیة أسلوبأحمد،) (٣
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

الفكرة على مستوى المحتوى المقروء هي األنسب ألنها تعبر عن الخاصیة لعل    و

أو فقرات أو دة كلمات أو جمل بصرف النظر عن طولها، فالتعبیر قد یتكون من ع

 الفقرة أو الكلمة أكثر تحدیدا من الفكرة في حساب العدد؛ فهي ال صفحات، وقد تكون

ویرى بعض . تعطي نتائج رقمیة متفاوتة بین المحللین كما هي الحال مع الفكرة

الباحثین في الوقت نفسه أن الكلمة وحدة صغیرة قد ال تناسب أحیانا بعض 

  .)١(بب مشقة كبیرة في عد الكلماتالموضوعات وتس

وعلیه یمیل كثیر من الباحثین إلى الفقرة لسهولة حصرها بدقة ألنها لیست صغیرة    

ولكن الباحثین یتفقون على أنه لیس ثمة . كالكلمة ولیست كبیرة كالفكرة أو الموضوع

أساس واحد للتحلیل؛ ولذلك یختار الباحث ما یناسب دراسته حسب االحتیاجات 

  .)٢(لبحثیةا

   والحق أن الفقرة من السهل تحدیدها مقارنة بالكلمة، ولو من الناحیة الشكلیة؛ 

ها من ُرك نهایتْدُترك في بدایة السطر األول منها، وتُفبدایتها محددة من الفراغ الذي ی

وأما الكلمة، فمن الصعب والمشقة تحدیدها؛ فهل نعد حرف . بدایة الفقرة التي تلیها

او مثال كلمة أینما ورد في هذا الكتاب المحلل؟ وهل نعد مثل القول اآلتي العطف الو

   أم من أربع؟مكونا من كلمتین أم من ثالث؟" السالم علیكم: " ًالوارد فیه أیضا

ذا كانت الكلمة أصغر وحدة، فإنها قد تعبر عن معنى أو مفهوم معین أو رمز ٕ   وا

 رمز أو مفهوم ما، فإنه یصعب وفي حال تعبیرها عن. معین أو شخصیة معینة

 هذا الرمز أو المفهوم بین الباحثین والكتاب اختالفا یصعب ىتحلیلها الختالف معن

    . )٣(معه الوصول إلى معنى موحد یتم التصنیف والتحلیل على أساسه

 بسبب طبیعة ما ترمي إلیه اسة وحدة الفكرة أو الموضوع؛وقد اخترنا في هذه الدر   

 ُالكتاب المحللصال من تحدید البیانات العامة المتضمنة في مقدمة هذه الدراسة أ

                                                           

 . السابق)١(

  .٤٠٣السابق، ص )٢(

  .٧٨، ص تحلیل المضمون حسین، )(٣
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

والمجاالت اللغویة والثقافیة فیه؛ فبهذه الوحدة كان من السهل الوقوف على تلك 

البیانات وتلك المجاالت وتحدیدها بصورة دقیقة قدر اإلمكان؛ إذ إن الحدیث مثال عن 

یكشف مباشرة عن األفكار المكونة لهذا مجال القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

  .المجال محددا أشكاله أو توابعه

 أكبر وحدات تحلیل المحتوى وأهمها وأكثرها )١(ثم إن وحدة الفكرة أو الموضوع   

... لیل االتجاهات والقیم والمعتقدات إفادة؛ إذ تعد إحدى الدعامات األساسیة في تح

ها موضوع التحلیل، وتكون عادة جملة  تتضمن الفكرة التي یدور حولٌوهي جملة

وفي . مختصرة محددة تتضمن مجموعة األفكار التي یحتوي علیها موضوع التحلیل

حال تداخل األفكار وغموضها تقسم الفكرة إلى مجموعة من العناصر حتى یسهل 

ویرى . كبر درجة من الثبات في التحلیلأتحلیلها، ثم یعاد تركیبها بعد ذلك لتحقیق 

الموضوع الذي  :أنه یمكن تقسیم الفكرة إلى العناصر اآلتیة) Berelson ()٢(نرلسویب

تركز علیه الفكرة، والجوانب التي تتناولها الفكرة، والقیم المتضمنة في الفكرة، والطریقة 

  .)٣(أو األسلوب المتبع في عرض الفكرة

بقیة    وتحلیل األفكار والموضوعات أصعب وأطول زمنیا بالقیاس إلى تحلیل 

ًعطي في الوقت نفسه تحلیال أعمق، ویضیف أبعادا جدیدة إلى ُالوحدات، ولكنه ی

معاني المحتوى ب تهتمًوهذا التحلیل مهم جدا في الدراسات التي . عملیة التحلیل

  .)٤(والعالقات بینها

                                                           

. الجملــة واالفتــراض والتــصریح والقــضیة وموضــوع النقــاش: ه الوحــدة مــسمیات أخــرى، وهــيذ ولهــ)(١

  .٧٩، ص تحلیل المضمونحسین، 

أســلوب تحلیـــل المحتــوى فـــي (مــن الـــرواد األوائــل الـــذین كتبــوا فـــي تحلیــل المحتـــوى، ویعــد كتابـــه ) (٢

أحمد، . خرین في هذا المجالمصدرا أساسیا للباحثین اآل) بحوث االتصاالت وتبادل المعلومات

  .٣٤٣، ص منهجیة أسلوب

  .٨٠ -٧٩ السابق، ص )(٣

  .٨٣السابق، ص ) (٤
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

   وقد تتداخل وحدات التحلیل، وهذا أمر طبیعي؛ إذ قد قد یستخدم غیر وحدة بنجاح 

  . )١(ة الواحدةفي الدراس

  

  :اللغة والثقافة -٥

أصوات " بأنها) هـ ٣٩٢ ت( م تعریفاتها تعریف ابن جنيه   أما اللغة فلعل من أ

نظام من " في حین عرفها دي سوسیر بأنها .)٢(" قوم عن أغراضهمّر بها كلّیعب

  .)٣("ّاإلشارات المتمیزة یرتبط بأفكارالعالمات أو 

مادي یشمل األدوات واآلالت وأنواع السكن والملبس قسم :    وأما الثقافة فقسمان

وقسم معنوي یشمل األفكار واالتجاهات  ....والطعام والشراب ووسائل االتصال

ه ذوسیتضح من ه )٤(...ت وأشكال الفنون والعلوم واآلداب وأسالیب التعامل والعادا

و الكتاب المحلل الذي ذي تبناه مؤلفا المفهوم العام للثقافة هو المفهوم الذالدراسة أن ه

فالمحتوى الثقافي هو ما تحتویه اللغة من حضارة وعادات وثقافة وقیم . بین أیدینا

  .)٥(...ت والملبوسات واألطعمة واأللعاب تخص أهل اللغة مثل األعیاد واالحتفاال

  : محددات الدراسة  

  :تشمل محددات الدراسة ما یأتي   

الصادر عن االتحاد العالمي )  الناطقین بهااللغة العربیة لغیر (كتاب: عینتها- 

  .للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة

                                                           

  .٨٢ السابق، ص )(١

، دار الــشؤون الثقافیــة ٤، تحقیــق محمــد علــي النجــار، طالخــصائص:  ابــن جنــي، أبــوالفتح عثمــان)(٢

  .٣٤، ص ١م، ج١٩٩٠العامة، بغداد، 

مــة یوئیــل عزیــز ومراجعــة مالــك المطلبــي، دار آفــاق عربیــة، ، ترجعلــم اللغــة العــام: دي سوســیر) (٣

  .٢٨م، ص١٩٨٥

  .١٩٨، صدلیل عملطعیمة،  )٤(

  .٢٦، ص معجم علم اللغة التطبیقي الخولي، )(٥
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  .لغوي والثقافي فیهانات الخاصة بالكتاب، والجانب الجانب البی: جانب التحلیل- 

التكرارات، ونسبها المئویة؛ لمعرفة أكثر الجوانب اللغویة : المعالجة اإلحصائیة- 

ًوالثقافیة ظهورا وتوظیفا في ا   .لمنهاجً

  :ٕطریقة الدراسة واجراءاتها*

اللغة العربیة لغیر ( یتألف مجتمع الدراسة من كتاب:  مجتمع الدراسة وعینتها-١

الصادر عن االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة، وهو ) الناطقین بها

  .للغة العربیة للناطقین بغیرها في هذا المیدانیمثل أحد مناهج تعلیم ا

  :عرض البیانات -٢

   تعتمد أدوات البحث في هذه الدراسة على تناول المجاالت اللغویة والثقافیة الرئیسیة 

  . العربیة للناطقین بغیرها اللغةفي نموذج تحلیل المحتوى اللغوي والثقافي لكتب تعلیم

  

  

  :وحدة التحلیل -٣

 التعریف بمصطلحات ً   وهي وحدة الفكرة أو الموضوع كما أوضحناها سابقا في أثناء

  .هذه الدراسة إجرائیا

  :اإلجراءات-٤

وقد تمثلت إجراءات هذه الدراسة في اإلجابة عن أسئلتها الثالثة، وأسلوب التحلیل    

  .ذي تبنته، وأدبیاته وأدواته البحثیة المستخدمة فیهاال

 :القسم الثاني

  : الدراسة مادةتحلیل  

  : البیانات العامة- ًأوال

 األول، هانتائج سؤالتحلیل بًلدراسة وفق أسئلتها، ونبدأ أوال  امادةتحلیل     في ما یلي

اسم السلسلة، وأهدافها، : بیانات العامة المتضمنة في مقدمة الكتاب المحلل هيفال

ومكان الصدور وتاریخه، والناشر، والمؤلفین، واإلخراج، وعدد الصفحات، وعدد 
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 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

ن، وتجریب الكتاب، والمدة الزمنیة التي الدروس، وطریقة عرضها، ومستوى المتعلمی

  :وفي ما یأتي جدول توضیحي بتلك البیانات العامة. یحتاجها المتعلم إلنهاء محتویاته

  )١(الجدول رقم 

  بیانات الكتاب المحلل
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 ست سنوات إلى ثماني  تبدأ منوقد أشار مرشد المعلم إلى أن أعمار المتعلمین    

ٕسنوات، وجنسیاتهم من آسیا وافریقیا، وهم من المبتدئین في تعلم اللغة العربیة ولیس 
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 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 إخراج  وأما.دینهم اإلسالم؛ ف ولكن لهم بها بعض اإللف والتعلقلهم رصید لغوي فیها،

  . عادیا غیر معتنى به في رأیناذلك كله شكل الغالف وتجلیده، فبداو الكتاب

 ولیس عمال نهائیا ، لیس خاتمة تجاربقد أكد أحمد الكردي في مقدمة الكتاب أنهو   

ٕ فهو وان كان ثمرة تجارب سابقة فهو في ذاته تجربة حسب قد تعدل ،في هذا المجال

ٕالجواد عالم وأحمد عبداهللا وابراهیم  وكان عبد.  یكتمل لها عام من تطبیقهاقبل أن

من شاركوا في بنائه وقدموه في صورته ِمیني وتوفیق الشاوي ومحمود الشاوي الز

 .   )١(النهائیة

والكتاب لیس إال عمال أولیا في سلسلة متكاملة یهدف أصحابها إلى الوصول    

 العربیة إلى مستوى أخیه العربي الناطق بها في مدى بالناشئ المسلم الناطق بغیر

فهذا الكتاب ثمرة مبدأ آمن به االتحاد العالمي وهو أن یكون لهذه . سنوات أربع

 وأخذها من تراثنا المدارس اإلسالمیة كتبها الخاصة بها والمتمیزة بنهجها اإلسالمي

  .)٢(مد النظر إلى ما وراء الحدودالخالد قبل أن 

    :لمجاالت اللغویة ا- ًثانیا

الذي  )اللغة العربیة لغیر الناطقین بها(   لقد تألفت عینة الدراسة من منهاج كتاب

ل سورة الفاتحة وسورة اإلخالص اشتمل على نصوص مأخوذة من القرآن الكریم، مث

  .وهو في مرحلة التجریب. ًفت خصیصا للكتابّرة الناس، ونصوص ُألوسو

یم اللغة العربیة الفصیحة، وكانت لغته صحیحة في    وقد حرص الكتاب على تعل

، ولم یستخدم أي لغة وسیطة، ولم یفترض مؤلفوه خبرة سابقة للمتعلمین باللغة مجملها

ٌدمت فیه منسجمة مع منظومة اللغة ُأن الحقائق اللغویة التي ق وكان من البین .العربیة

  .)٣( المقبولةفي مصطلحاتها المستقرة وقواعدها المطردة واستعماالتها

                                                           

 .٦ -٥، ص  اللغة العربیةاالتحاد العالمي،  (١)

 .٦ السابق، ص(٢)

  .٤١م، ص ٢٠٠٢ان، ، دار وائل، عم١، ط بحوث في اللغة والتربیة:  العمایرة، محمد)(٣



        
 

    

 

 
  
 

٥٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

ُ   وقد قدمت المادة التعلیمیة في شكل وحدات دراسیة، وأعد الدرس بوصفه وحدة 

مكونة من ) في المدرسة( فالوحدة الثانیة متكاملة، بحیث یقدم في عدد من الحصص،

هذا (والدرس الثالث ) اسمي سامي(والدرس الثاني ) یا مدرستي(الدرس األول 

تدریس طریقة تكاملیة أفادت من معظم طرق تعلیم اللغة وكانت طریقة ال ... )أستاذي

، وهذه الطریقة هي الطریقة التركیبیة التحلیلیة، إضافة إلى الخبرات ً ثانیةًالعربیة لغة

الخاصة بالمؤلفین، ولعل من أهم الطرق التي تعتمد علیها هذه الطریقة هي الطریقة 

   .ل الوظیفيالمباشرة والطریقة السمعیة الشفویة وطریقة المدخ

  

  

  وبعد تحلیل محتویاته تبین أنه یحتوي على مقدمة منهجیة وضحت أهدافه،  

  :)١(وهي

، وتسهیل تجاوبه معها )٢( تیسیر استعمال اللغة العربیة لدى الطفل المسلم الناشئ-١

   .وذلك من خالل الحوار الذي قدمت فیه دروسه

 ،األصوات العربیةت نطق دعم تلك النصوص الحواریة بتدریبات عالجت مشكال -٢

  .واالستعمال اللغوي، وذلك عن طریق الحوار أیضا

لمهارات اللغویة المختلفة؛ متدرجة من مهارة الفهم على تنمیة امساعدة التدریبات  -٣

   .نتقل إلى مهارتي القراءة والكتابةلت  النطق والتعبیر،واالستماع إلى مهارة

  :من الوحدة األولىلدرس الثاني  الحوار في اوفي ما یأتي مثال على   

  السالم علیكم: محمود"

  وعلیكم السالم: خالد

                                                           

 .٥، ص اللغة العربیة االتحاد العالمي، ١)(

% ٦٨ هـي ١٩٨٥تجدر اإلشارة إلى أن نسبة ما ألـف مـن منـاهج تعلـیم العربیـة لغـة ثانیـة حتـى  )٢(

بـال تحدیـد % ٩وبقیـت . للمستوى المتقدم% ١١للمستوى المتوسط و% ١٢للمستوى االبتدائي و

  . ١٠٣، صدلیل عملطعیمة، . واضح للمستوى



        
 

    

 

 
  
 

٥٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  من أنت؟... أنا محمود: محمود

  أنا خالد: خالد

  ومن هذا؟: محمود

  هذا سامي: خالد

ًأهال وسهال: محمود ً")١(   

  أن من أهداف هذا النص الحواري تقدیم بعض تراكیب اللغة العربیةفمن الواضح   

، وذلك من خالل مدخل  وتعریف الطالب بهابسیطة،أشكال لغویة الرئیسیة في 

؛ فقد حرص المؤلفون من خالل هذا ًوظیفي، بعیدا عن استخدام المصطلح النحوي

النص على توظیف نمط الجملة االسمیة المكونة من ركنیها األساسیین المسند 

یم نمط الجملة االسمیة وقد شرعوا بتقد. والمسند إلیه بال أي زیادة أو تعقید في التركیب

   . ألنها من أشكال الجمل المعروفة لدى معظم الناطقین بغیر اللغة العربیة

ًكامال؛ وكان توظیفها إیجابیا في رأینا،  مكونات هذا الحوار تغب الصور عن ولم   

ً وهذا یتوافق مع معظم كتب تعلیم العربیة لغة .خاصة أنها تقدم لصغار المتعلمین

 للمبتدئین من غیر الناطقین خاصة أنه موجه) نون والقلم(ً مثال كتاب ثانیة، ومنها

  .)٢(بالعربیة

 وقد حرص الكتاب على تقدیم الكلمات والتراكیب الجدیدة التي وردت في نص   

  : وهي كما جاءت في الكتاب) سورة الفاتحة(الحوار، مقارنة بنص الدرس األول 

       السالم محمود    أنا      "     

  َ      سامي     من          علیكم

        أنت      أهال وسهال

  )٣("      هذا       خالد

                                                           

  .١٣-١٠ص، اللغة العربیةاالتحاد العالمي،   )(١

  .٢١٨  صم،٢٠١٢، كنوز المعرفة، ١، ط العربیة في اللسانیات التطبیقیة: العناتي، ولید) (٢

  .١٣، ص اللغة العربیةاالتحاد العالمي، )(٣



        
 

    

 

 
  
 

٥٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

؛ ولعل ذلك عائد إلى اختیار تغییب وقد غاب الضبط عن كثیر من مفردات الكتاب   

، وتفعیل اإلعراب أو عدم إبرازه في هذه المرحلة من الكتاب وهذه الفئة من المتعلمین

ولم یلتزم الكتاب بنوع واحد من الخط . في في تدریس اللغةطریقة المدخل الوظی

ْالمستخدم فیه؛ إذ تعددت أنواع الخطوط التي طبع بها، مثل خط النسخ وخط 

  .... الرقعة

   إن هذا المنهاج یحاول إعطاء الناشئین الصغار ذلك االهتمام الذي حظي به تعلیم 

 المیدان من  أنه لم یظهر في هذاخاصة اللغة العربیة للناطقین بغیرها من الكبار،

كون منهاجا خاصا بهؤالء وهو یرید أیضا أن ی ، من تاریخ تألیفهأعطاهم ذلك االهتمام

 لتحقیق األهداف المرجوة منه؛ وذلك أنه عندما سار االتحاد العالمي للمدارس الناشئین

في اعتباره أن وضع  دان تعلیم الناطقین بغیر العربیةالعربیة اإلسالمیة الدولیة في می

  :)١(العمل فیه یقوم على األسس اآلتیة

 .أن اللغة العربیة في هذا المجال تقدم للناطقین بغیرها .١

 .ها ناشئ صغیرغیر بالناطقأن  .٢

 .أن هذا الناشئ الصغیر مسلم یتلقى لغة له بها بعض اإللف والتعلق .٣

للحیاة ٕأن هذا المسلم الناشئ ال یتعلم لغة الحیاة فحسب؛ وانما یتعلم لغة  .٤

 .وللدین، وللعلم وللثقافة

وكانت هذه المنطلقات األربعة هي التي شكلت تجارب االتحاد العالمي في ثالث    

جاعلة إیاه مختلفا ) اللغة العربیة لغیر الناطقین بها(سنوات، مثمرة هذا الكتاب، كتاب 

  . عن التجارب التي سبقته في العمل مع الناطقین بغیر العربیة من الكبار

 في شكل حوارات لهذا الناشئ الصغیر الذي یتلقاهادمت اللغة العربیة ُ   وقد ق

 وتدریبات؛ ألنه لم ینطق بها من قبل، وألنه صغیر قدمت له من الحیاة التي تحیط به،

 وتتصل بها مطالبه وحاجاته، وألنه مسلم قدمت له من خالل ارتباطاته اإلسالمیة بها،

                                                           

 . ٣، صالسابق) ١(



        
 

    

 

 
  
 

٥٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

مما جلبه التي قرعت أذنه في حیاته الخاصة اكیب ومن خالل تلك المفردات والتر

فمنها  خارج نطاق الهیئة العربیة،في اإلسالم إلى اللغات التي ینطق بها المسلمون 

  .)١(...مثال الصالة والزكاة 

دمت له هذه اللغة من هذا التعامل ُ قة یتكلم بها الیوم مئات المالیین   وألنه یتعلم لغ

 عند ذلك؛ ألنها كما ترتبط  بالحیاة التي نعیشها ترتبط بهذا ولكنها لم تتوقف .الحیوي

  .)٢(الدین الذي نؤمن به ارتباط وجود وخلود

وهذا االرتباط بهذا الفهم للوعاء اللغوي الذي تقدم به اللغة جعل القائمین على هذا    

الكتاب وما یتلوه من كتب أخرى یلتزمون في تحدید مادته اللغویة بما یأتي على 

  :)٣(توى المفردات والتراكیب واألسالیبمس

  . مفردات القرآن الكریم وتراكیبه وأسالیبه-١

  . المفردات العربیة والتراكیب واالصطالحات الشائعة في العلوم اإلنسانیة-٢

المفردات العربیة التي واكبت تطور الحیاة وأصبحت تشكل عنصرا أساسیا في -٣

 التزم القائمون على هذا الكتاب بهذا النوع وقد .االستعمال اللغوي في حیاة الناس

بشرط أساسي، وهو أن تكون تلك المفردات الجدیدة في استعمالها، وفي أدائها اللغوي 

 والسیارة والقطار والثالجة الطائرة :مثلذورها األصلیة وفصاحتها اللغویة، مرتبطة بج

....  

 سبع كلمات، كانت درسالجدیدة المقدمة في كل    وقد بلغ متوسط عدد المفردات 

ذلك ومن أمثلة .  سیاق لغوي وحضاريفي من خالل نص یقدم في أول الدرس تعرض

  ):الصالة (درسالمفردات المخطوطة في ما یأتي كما وردت في 

   یا حامد؟الظهر َصلیتهل : األب     "

  . یا أبي ...نعم صلیت:       حامد

                                                           

 .السابق )١(

 .٤السابق، ص(٢) 

 . السابق٣)(



        
 

    

 

 
  
 

٥٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  )١(..."َ من؟ مع:       األب

له ال یغني شیئا عن حاجة الناشئ الصغیر إلى أن یألف اللغة    غیر أن ذلك ك

الجدیدة في أصواتها وتراكیبها وألفاظها؛ ولذلك یرى مؤلفو هذا المنهاج أن القرآن 

  .)٢( وسیلة في هذا المجالعالكریم أنج

علیم اللغات ثم  معظم أنواع التدریب المستعملة في ت الكتابتدریبات ْ وقد استوعبت  

وانتهت كل وحدة  .بتقویم یكشف مدى ما اكتسبه التلمیذ من مهاراتتدریبات أتبعت ال

بدرس للمراجعة یعالج نواحي القصور المتوقعة وذلك إتماما للفائدة وتحریا للدقة في 

   .)٣(معالجة الموضوعات

التمثیل، واستمع وردد، وانظر : ومن التدریبات التي وظفت لتثبیت مهارة االستماع   

ذلك كله في نصوص الكتاب، وخاصة السور ف ّظُوقد و. ستمع وانظر ورددواردد، وا

وفي أنشودة الدرس السابع التي رافقتها الصور التمثیلیة، مثل صورتي رآنیة الكریمة، الق

   قطا  صاد الفاربنلع           :" القط والفأر؛ إذ إن من مفرداتها وتراكیبها

  )٤("هذا فار.. هذا قط                   

أجب، وسؤال وجواب، اسأل، وماذا في الصورة، : وقد اشتملت مهارة الحدیث على   

  ):األذان(ومن أمثلة ذلك في الدرس الثاني . وعبر

  )٥(... "هل سمع خالد األذان؟ -٢َمن سمع األذان؟   - ١   " 

 ًومن التدریبات المستخدمة أیضا في معظم المهارات اللغویة تدریب االستبدال الذي   

  ومن أمثلة . الجملة لها نفس الموقع والوظیفة فيخرىأیقوم على استبدال كلمة ب

                                                           

  .٢٠٠ -١٩٦السابق، ص ) (١

  .٤السابق، ص  )٢(

  .٥ السابق، ص )(٣

  .٨٥ -٨٤السابق، ص ) (٤

  .١٧٨السابق، ص ) (٥



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 فقد استبدل المتعلم كلمة خالد بكلمة محمود؛ )١("أنا خالد- ٢أنا محمود    -١: " ذلك

  .ألن لكلتا الكلمتین الموقع والوظیفة عینیهما

  جملثبتة إلىوثمة توظیف لتدریب التحویل الذي یقوم على تحویل الجمل الم   

: " ومثال ذلك...  ٍأو جمع، أو المضارع إلى ماضمنفیة، أو تحویل المفرد إلى مثنى 

 إذ إن المطلوب )٢(... "ِ سمعت األذان ِ تلمیذة مسلمة من تركیا، أنتِیا حلیمة أنت

ولعل من الواضح أنه ینبني على ذلك إجراء .  ثم القراءة)حلیمة(ـ ب) عماد(استبدال 

الجملة غیر عملیة االستبدال نفسها؛ وهذا ما یمیز تدریب لى بنیة تغییر آخر ع

ألن ؛ التحویل عن تدریب االستبدال؛ ولذلك یسبق تدریب االستبدال تدریب التحویل

  . األخیر یرتبط بمرحلة متقدمة في الدرس اللغوي عامة

 قیام ومن االختبارات التي وظفت لقیاس مهارة القراءة وضع الكلمات في دوائر ثم   

  :)٣(وذلك مثل. المتعلم بتلوین الدائرة التي ینجح في قراءتها

   

   
  

  : وكان ألسئلة االختیار من متعدد نصیب كذلك، مثل   

  )ُ زرت–َزرت .    (مكة... أنا  -١"

  )٤()"ْ قالت- قال.   (اهللا أكبر...  هو-٢ 

                                                           

  .١٦السابق، ص ) (١

  .٢١٧السابق، ص ) (٢

  .٢٤السابق، ص ) (٣

  .٢٤٤ السابق، ص )(٤

 ًأهال أنت اذه



        
 

    

 

 
  
 

٥٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

یسبق الكتاب كتیب للمرحلة الشفویة استهدف تنمیة مهارتي الفهم والنطق؛ تمهیدا    و

ویضم هذا الكتیب ملحقا إضافیا للتصحیح الصوتي  .لتنمیة مهارتي القراءة والكتابة

صمم اعتمادا على حفظ الطالب السور القصیرة، وال یرجع إلیه المعلم إال في الحاالت 

 مرحلة تمهیدیة للقراءة بوصفها إحدى المهارات الرئیسیة كما یقدم هذا الكتیب .المشكلة

 فقد حرص المؤلفون مثال في كل درس من دروس الكتاب على أن .)١(في هذا المجال

یستمع المتعلمون لكل جملة من المعلم، ثم یكررون خلفه مع العنایة بصحة النطق 

لتصویب المباشر غیر والتنغیم، واالستماع أوال ثم التردید الجماعي ثم الفردي مع ا

 حرص) سورة اإلخالص( ففي الدرس السابع مثال .)٢(الملح في التكرارات األولى

  .المؤلفون على االستماع والتردید والحفظ

مازجا بین الطریقتین التركیبیة   متدرجا مع مهارتي القراءة والكتابة، یسیرالكتاب   و

 -  الكتاب-هویسبق .ةكتابیة المصاحبوالتحلیلیة، مستعینا في ذلك بدفتر التدریبات ال

 المعلم الذي یصحب كتیب المرحلة الشفویة، موضحا عناصر مرشدأیضا كتیب 

 ً دقیقاًتلحقه خریطة تحوي إحصاءو .الدروس، هادیا إلى أقوم السبل في تحقیق أهدافه

 واأللفاظ القرآنیة ، والتراكیب اإلسالمیة التي جاء بها،هللمفردات المستعملة فی

 .)٣(ستعملة في دروسه وحواراتهالم

 جاءت متفقة مع خصائص الكتاب تائج هذه الدراسة في سؤالها الثانيوالحق أن ن   

 سواء من حیث األهداف السلوكیة أو مالءمة )٤(،الجید كما حددها علي القاسمي

                                                           

  .٥ السابق، ص )(١

  .١٤ السابق، ص )(٢

ة العربیــــة لغیــــر اللغــــ: االتحــــاد العــــالمي للمــــدارس العربیــــة اإلســــالمیة الدولیــــة. ٥الــــسابق، ص ) (٣

  .)مرشد المعلم(الناطقین بها 

، الــسجل العلمــي للنــدوة الكتــاب المدرســي لتعلــیم العربیــة لغیــر النــاطقین بهــا :القاســمي، علــي(٤) 

ـــاض  ـــاطقین بهـــا، جامعـــة الری ـــة لغیـــر الن ـــیم العربی ـــة األولـــى لتعل ، ٢، ج١٩٨٠، )ســـابقا(العالمی

  .٧١، ص نحو أداة موضوعیةطعیمة، :وانظر. ١٠١-٨٦ص



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

كما سیتضح من  ،یمیة في جانبها الثقافيالكتاب للمتعلمین وللمعلم أو المادة التعل

  .  هذه الدراسة في سؤالها الثالثائجنت

  

  : المجاالت الثقافیة-ًاثالث

 تائج السؤال الثالث الخاص بكیفیة تناول الكتاب المجاالت   في ما یلي تحلیل ن

القرآن الكریم والسنة النبویة : ، والمالمح اآلتیة، ودالالتها، وهذه المجاالت هيالثقافیة

والمالمح التاریخیة، والمناسبات القومیة والدینیة الشریفة، والثقافة العربیة اإلسالمیة، 

والعالمیة، ومواقف الحیاة الیومیة، ومظاهر الحیاة الحدیثة، والمجاالت الثقافیة 

ٕخرى، وهي مجاالت مرتبطة بجوانب دینیة تاریخیة وانثروبولوجیة األالمتنوعة 

  .... ٕواجتماعیة واقتصادیة وانسانیة

 : الشریفةالقرآن الكریم والسنة النبویة - ١

  :جاء توزیع هذا المجال على نحو ما یظهر في الجدول اآلتي   

  )٢(الجدول رقم 

  توزیع مجال القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

  

  الموضوعات الفرعیة

 للمجال األول

 النسبة المئویة التكرارات

  سور قرآ نیة قصیرة

 

 

٧ 

 %٤٣و٧٥

  أحادیث نبویة شریفة

٠ 

  

٠ 

  المیةالعقیدة اإلس

 والعبادات

 

٩ 

 

 %٥٦و٢٥

 %١٠٠ ١٦ المجموع العام



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  

نلحظ من الجدول السابق أن التركیز كان منصبا على موضوع العقیدة اإلسالمیة    

األذان، :  والعبادات؛ إذ خصص له وحدة كاملة، توزعت دروسها على النحو اآلتي

 ودرس ، وشهر رمضان، وصالح في مكة،)٢(، والصالة)١(والوضوء، والصالة

، ولم یرد أي ًوقد جاء الموضوع الخاص بالقرآن الكریم ثانیا .المراجعة، ونشید الصالة

  .حدیث نبوي شریف

   وبمقارنة موضوع العقیدة یتبین لنا أن ما من وحدة خلت من سورة قرآنیة، بل إن 

الماعون، وقریش؛ وذلك یدل على مراعاة الزمن  :الوحدة السادسة حوت سورتین، هما

منهاج زادت كفایتهم ألنه كلما تقدم المتعلمون في ال قدیم مادة هذا المجال؛في ت

ًاللغویة، وهذا یتوافق والهدف من هذا الكتاب أصال َ.  

  

  : الثقافة العربیة واإلسالمیة- ٢ 

وجاء توزیع موضوعات هذا المجال على نحو ما یظهر في الجدول اآلتي رقم    

)٣:( 

  )٣(الجدول رقم

  قافة العربیة واإلسالمیةتوزیع مجال الث

  

 النسبة المئویة التكرارات الموضوعات الفرعیة للمجال الثاني

 %٤٠ ١٠ العالقات االجتماعیة

 %٢٨ ٧ أسماء المدن والدول العربیة واإلسالمیة

 %٨ ٢ روابط أسریة

 %٢٤ ٦ األناشید

 %١٠٠ ٢٥ المجموع العام

     



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

ًثقافیة العربیة اإلسالمیة ورودا لموضوعات ال  یتبین لنا من الجدول السابق أن أكثر ا 

العالقات االجتماعیة، وقد تمثلت في فكرة التعارف؛ إذ جاءت هذه الفكرة عنوانا هي 

م علیكم، وأهال السال: للوحدة األولى، وكان من تراكیبها الثقافیة العربیة اإلسالمیة

دول العربیة وقد حلت أسماء ال . ...؟ وبخیر والحمد هللاوسهال، وكیف حالك

 ثالثا، وحلت األناشید .الریاض، ومصر، والسعودیة: واإلسالمیة ومدنها ثانیا، فمنها

وكان هذا المجال أكثر .  وخاليخیرة مثال، أخي وأختيمن األوالروابط األسریة رابعا، ف

  . ورودا في الكتاب مقارنة مع المجال األول

  :المالمح التاریخیة- ٣

ولعل السبب  .ح على أماكن العبادة ممثلة بمكة والمدینةوقد اقتصرت هذه المالم   

عد لتعلیم اللغة في ذلك راجع إلى صغر عمر الفئة التي یقدم لها هذا الكتاب؛ إذ ُأ

العربیة للناطقین بغیرها من األطفال المسلمین الذین لم تتجاوز أعمارهم في الغالب 

  .ثماني سنوات

الكتاب من الحدیث عن الشخصیات ً   ولعل هذا السبب ساهم أیضا في خلو 

التاریخیة والمكتبات والجامعات واألحداث التاریخیة، مقارنة بمناهج أخرى مثل كتاب 

 الذي تحدث عن شخصیات تاریخیة مثل الخلفاء الراشدین وابني )١()القراءة المیسرة(

كتبة وتحدث عن المكتبات والجامعات التاریخیة كم ... هارون الرشید األمین والمأمون

اإلسكندریة وجامعة األزهر في القاهرة والزیتونة في تونس، وقد اقتصر على إشارات 

سریعة إلى بعض األحداث التاریخیة كمعركة الیرموك، ومحاولة إسرائیل حرق المسجد 

     )٢(! أن القدس عاصمة لهام١٩٨٠ٕم واعالنها في ١٩٦٩األقصى في 

  :المناسبات القومیة والدینیة والعالمیة- ٤  

                                                           

، مجلــة )القــراءة المیــسرة(تحلیــل المحتــوى الثقــافي لكتــاب : أبــوالرب، محمــد، وعلــي، عبــدالعزیز) (١

  .٦٠م، ص ٢٠١١، ١٩بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، ع 

  .السابق) (٢



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

   وقد اقتصر في هذا المجال على ذكر شهر رمضان، والحج، ولم یرد ذكر ألي عید 

ّوقد بینت إحدى الدراسات .دیني مثال، أو وطني، أو عالمي
 أن هذا المجال في )١(

ونعتقد أنه یمكن توظیف هذا المجال  .مناهج تعلیم العربیة للناطقین بغیرها كان قلیال

َُ؛ فیذكر مثال عیدا الفطر واألضحى عند المسلمین، بصورة أفضل مما هي علیه اآلن

  .خاصة أن هذا الكتاب موجه للناشئین المسلمین

  : مواقف الحیاة الیومیة- ٥

  ):٤(جاء توزیع موضوعاتها على نحو ما یظهر في الجدول اآلتي رقم    

  )٤(الجدول رقم 

  توزیع مجال مواقف الحیاة الیومیة

  

  النسبة المئویة التكرارات امسالموضوعات الفرعیة للمجال الخ

 

 %٦,٢٥ ١ السكن

 %٦,٢٥ ١ الطعام

 %٦,٢٥ ١ السوق

 %٦,٢٥ ١ الوقت

 %٦٢,٥ ١٠ المدرسة وما یرتبط بها

 %٦,٢٥ ١ المطبخ

 %٦,٢٥ ١ غرفة النوم

 %١٠٠ ١٦ المجموع العام

  

 نلعلنا نلحظ أن مواقف هذا المجال توزعت على موضوعات الحیاة الیومیة من سك   

ر  وأن موضوع المدرسة وما یرتبط بها كان أكث... وطعام ومدرسة وما یرتبط بها

 أمر طبیعي؛ ألن الكتاب موجه أصال إلى طلبة الموضوعات الفرعیة تكرارا، وهو

  .المدرسة الذین لم یمض على دخولهم إیاها عام أو عامان

                                                           

  .٥٩، ص المحتوى الثقافيخصاونة، ) (١



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  : مظاهر الحیاة الحدیثة- ٦

حل التعلیم في المدرسة، كذكر بعض وقد اقتصر في هذا المجال على مرا   

الصفوف، كالصف األول مثال، وجاء هذا األمر متناسبا مع الفئة العمریة التي قدم لها 

  .هذا الكتاب

  : مجاالت ثقافیة أخرى- ٧

 تندرج  ال   والهدف من هذه المجاالت الوقوف على الموضوعات الثقافیة الفرعیة التي

 اقتصرت هذه المجاالت على موضوع الطیور وقد. ضمن أِي من المجاالت السابقة

 في :والحیوانات األخرى، وقد خصص لهذا الموضوع الفرعي وحدة كاملة بعنوان

میول الفئة التي قدم لها الكتاب؛ وذلك لتعلق حدیقة الحیوان، وهذه الوحدة تناسب 

األطفال بالطیور والحیوانات األخرى، وحرصهم الشدید على مشاهدتها مشاهدة حیة 

من خالل زیارة حدیقة الحیوان، ومن الطیور والحیوانات األخرى التي وردت في الوحدة 

  . ...الطاووس والببغاء والحوت: الرابعة

كل مجال لثقافیة ممثلة بنسبها المئویة لوفي ما یلي النتائج اإلجمالیة للمجاالت ا   

) ٥(ل اآلتي رقم  والجدو)للغة العربیة لغیر الناطقین بهاا( منها في محتوى منهاج

  :یوضح ذلك

  )٥(الجدول رقم 

  المجاالت الثقافیة ونسبها المئویة

  

 عدد الموضوعات المجاالت الثقافیة الرئیسیة

 

  النسبة المئویة

 

 %٣٧و٣١ ٢٥ الثقافة العربیة اإلسالمیة

  القرآن الكریم والسنة النبویة

  الشریفة

 %٢٣و٨٨ ١٦

 %٢٣و٨٨ ١٦ مواقف الحیاة الیومیة

 %٨,٩٥ ٦ ت ثقافیة فرعیة أخرىمجاال

   ٢  المناسبات القومیة والدینیة



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 %٢,٩٨ والعالمیة

  %١,٤٩ ١ المالمح التاریخیة

 

  %١,٤٩ ١ مظاهر الحیاة الحدیثة

 

 %١٠٠ ٦٧ المجموع العام

     

نلحظ من الجدول السابق الخاص بالنسب المئویة العامة للمجاالت الرئیسیة في    

نموذج تحلیل المحتوى  أن) اللغة العربیة لغیر الناطقین بها(ب المحتوى الثقافي لكتا

سبعة مجاالت ثقافیة رئیسیة، حوى معظمها عددا من الموضوعات تضمن الثقافي 

الفرعیة، وقد تشكل المجموع العام للمجال الرئیسي في كل منها من مجموع 

 أوال بنسبة قدرها إلسالمیةاربیة الموضوعات الفرعیة فیه، وقد جاء مجال الثقافة الع

 في حین حل مجال القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة في المرتبة %)٣٧و٣١(

 وهي النسبة نفسها التي حصل علیها مجال مواقف %)٢٣و٨٨ (الثانیة بنسبة قدرها

الحیاة الیومیة؛ وهذا یعني أن هذا المجال حل أیضا في المرتبة الثانیة، وحلت 

تالها  %)٨و٩٥ (نسبة قدرها برعیة األخرى في المرتبة الرابعةالمجاالت الثقافیة الف

 %)٢و٩٨ ( بنسبة قدرهایة والعالمیة في المرتبة الخامسةمجال المناسبات القومیة الدین

 لتاریخیة، ومظاهر الحیاة الیومیةوكانت المرتبة السادسة والسابعة لمجالي المالمح ا

  .لكل منهما منفردین %)١و٤٩(بنسبة قدرها

 لم ت الثالثة األخیرة كما هو واضح في الجدول السابقویمكن القول إن المجاال   

 االهتمام المناسب عند وضع المحتوى الثقافي للكتاب، مقارنة بالمجاالت الثقافیة َتلق

لى كما الرئیسیة األخرى، وبمقابل ذلك نجد أن الكتاب قد أعطى المجاالت الثالثة األو

ع ِضُاهتماما كبیرا، وهذا یتناسب في اعتقادنا مع من و هو واضح في الجدول السابق

  .الكتاب لهم؛ إذ إنهم من الناشئین الصغار من أطفال المسلمین

  :القسم الثالث



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  :مناقشة النتائج   

حت أهداف سلسلته، ومراحل نلحظ أن هذا المنهاج قد تضمن مقدمة منهجیة، وض   

وتجربة أصحاب هذه السلسلة التي  ، وفئة المتعلمین التي توجهت إلیهم،إعدادها

هاج منهاج حدیث بالنظر وهذا المن .قطعوها في میدان تعلیم العربیة للناطقین بغیرها

وقد حدد هذا المنهاج  الفترة الزمنیة إلنهاء محتویاته، وهو . رس فیهُ دإلى التاریخ الذي

اتحاد متخصص صادر عن االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة، وهو 

في تعلیم العربیة للناطقین بغیرها؛ ومؤلفوه من المختصین والمهتمین بمجال تعلیم 

   .العربیة للناطقین بغیرها

   وقد تمثلت طریقة عرض الدروس في هذا المنهاج بالحوار؛ ألنه یعد من الطرائق 

وقد  .اج لهاالتعلیمیة الجیدة خاصة في المراحل األولى، كالمرحلة التي قدم هذا المنه

ٕجاء الحوار قصیرا وبسیطا في قیمته ومستواه الفني واعداده؛ وذلك یتناسب مع الفئة 

وقد اعتمد منهج الكتاب أسلوب تقدیم اللغة  .العمریة الموجه إلیها هذا الكتاب

ونماذجها الثقافیة من خالل مواقف اجتماعیة حیة؛ إذ یعد هذا األسلوب أنجع 

 .)١( في التدریس بشكل عام، وفي تدریس اللغة بشكل خاصاألسالیب الحدیثة المتبعة

الیة صحیحة  اتصٍ تدریبات الكتابُتدریباتلك على أن تكون وقد حرص المؤلفون كذ

  .من حیث مضمونها الثقافي واللغوي في الوقت نفسه

 المبادئ التي یقوم علیها اختیار التراكیب اللغویة في تراكیب تحقق كثیر من   وقد 

 مثل التركیب االسمي في الجملة ، وذلك مثل اختیار التراكیب الشائعة،)٢(ابذا الكته

ًومن تلك المبادئ أیضا التكرار؛ . ب االستفهاماالسمیة والتركیب االستفهامي في أسلو

في الدرس ً كثیرا  التكرارًفقد تكررت تراكیب الكتاب عددا كافیا من المرات؛ بحیث كان

   .، ثم كان یكرر في الدروس التالیة لتثبیتهدخل فیه التركیب الجدیدالذي 

                                                           

  .٨٢، ص المحتوى الثقافيخصاونة، )١(

، المجلـــة العربیـــة غویـــة فـــي كتـــب تعلـــیم العربیـــة لغیـــر النـــاطقین بهـــاالتراكیـــب الل: عبـــده، داود) (٢

  .٥٠ -٤٩م، ص ١٩٨٥، ١، ع ٤للدراسات اللغویة، الخرطوم، مج 



        
 

    

 

 
  
 

٥٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

   ولعلنا نلحظ بوضوح تحقق كثیر من خصائص الكتاب الجید بشكل عام في هذا 

فالكتاب یمكن أن یهدف إلى تعلیم العربیة  .)١(ج كما وضحها علي القاسميالمنها

 بحیث یة وثقافیة محددةلمجموعة معینة من الناطقین بغیرها القاطنین في منطقة جغراف

 المحلل الكتاب  وقد شمل هذا المنهاج.هم اللغویة والحیاتیة في الحسبانَ ظروفُیضع

  . والمواد المساعدة كالوسائل التعبیریة ومرشد المعلماألساسي

یف المتعلم بالدین    والكتاب الجید لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها یحرص على تعر

تقالید العربیة والقیم االجتماعیة والمظاهر یعتنقه أغلبیة العرب والاإلسالمي الذي 

 وقد بدا ذلك جلیا في. )٢(... المادیة للثقافة العربیة كالمالبس والطعام والریاضة والفن

  .؛ ألنه موجه أصال لصغار المتعلمین من أبناء الشعوب اإلسالمیةعینة هذه الدراسة

القرآن ( المجال األول  نسبةكانت جاالت الثقافیة الرئیسیة فیهالم  فعلى مستوى  

نسبة جیدة، خاصة إذا علمنا أن المنهاج كان موجها ) الكریم والسنة النبویة الشریفة

لصغار المسلمین من الناشئین، وقد شمل هذا المجال سبع سور من القرآن الكریم، في 

 ولعل الذي حال دون ذلك هو التزام مؤلفي .حین خال من األحادیث النبویة الشریفة

ب بمفردات القرآن الكریم وتراكیبه وأسالیبه بالدرجة األولى في تحدید مادته الكتا

ًاللغویة، وقد یفسر ذلك أیضا بحرصهم على توجیه النشء إلى العنایة بالقرآن الكریم 

وقد نال الفرع الثالث، ممثال في العقیدة اإلسالمیة والعبادات المرتبة األولى، . ًأوال

لكریمة؛ وذلك ألنه حدد الهدف الذي أراده من إثباته السور مقارنة بالسور القرآنیة ا

 من واجباتهم ً وألنه یرید تعلیم األطفال المسلمین بعضا؛القرآنیة على نحو ما قدمنا

وذلك یتناسب مع األسس المرتبطة بتحلیل الكتاب كما  .الدینیة، كالصالة والصوم

  .)٣(وضحها رشدي أحمد طعیمة

                                                           

 .٨٨، ص الكتاب المدرسي )١(

 .١٠١، ص السابق )٢(

 .٨٤، صنحو أداةطعیمة،  )٣(



        
 

    

 

 
  
 

٥٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

أعلى النسب على مستوى ) الثقافة العربیة اإلسالمیة(وقد جاءت نسبة مجال    

وهذا یتفق مع ما حددته المنظمة العربیة للتربیة . المجاالت الثقافیة الرئیسیة جمیعا

والثقافة والعلوم حول المحتوى الثقافي لكتب تعلیم العربیة للناطقین بغیرها، ویتفق كذلك 

ول تألیف كتاب أساسي لتعلیم العربیة مع ما دعا إلیه محمود كامل الناقة في دراسته ح

  .)١(للناطقین بغیرها

وأما مجاالت المالمح التاریخیة، ومظاهر الحیاة الحدیثة، والمناسبات القومیة    

والدینیة والعالمیة، فقد جمعناها معا؛ ألنها جمیعا لم تصل إلى نسبة ما وصلت إلیه 

لتاریخیة تخالف ما أشار إلیه نسبة المالمح اف .أي من المجاالت الثقافیة األخرى

ة العتبار المالمح التاریخیة في الوطن العربي بشكل متكامل من األسس المهمة طعیم

، وتوافق هذه )٢(والرئیسیة للمحتوى الثقافي في كتب تعلیم العربیة للناطقین بغیرها

ما توصلت إلیه دراسة كل من الناقة  ما یتعلق بالشخصیات التاریخیة النتیجة في

ة من عدم اهتمام الكتب التي تناولها بحثهما بالشخصیات التاریخیة العربیة في یمطعو

 ذلك في كال األمرین السابقین بأن هذه الدراسة نعلل؛ ولعلنا )٣(مختلف میادین الثقافة

هم َء من المبكر علیهم إعطا المسلمین من األطفال؛ ولذلك فإنِ ناشئةِموجهة لصغار

اجة إلى تأسیس لمثل تلك ؛ ألن المرحلة التي هم فیها بحمثل تلك المجاالت جمیعا

  . قبل تقدیمها لهمالمجاالت

في المرتبة الثالثة، على مستوى النسب ) مواقف الحیاة الیومیة(وقد حل مجال    

وهو یتناسب بشكل كبیر مع مجتمع الدراسة، ممثال مئویة للمجاالت الثقافیة األخرى، ال

  .مینبالناشئین الصغار من المسل

                                                           

بیة للنـاطقین بغیرهـا، خطة مقترحة لتألیف كتاب أساسي لتعلیم اللغة العر: الناقة، محمود كامل) ١(

ـــي لـــدول الخلـــیج،  ـــیم اللغـــة العربیـــة لغیـــر النـــاطقین بهـــا، مكتـــب التربیـــة العرب ـــائع نـــدوات تعل وق

 .  ٢٦٩-٢٦٧، ص٢م، ج ١٩٨٥

 .٨٥ ص المحتوى الثقافي،خصاونة، )٢(

 .السابق )٣(



        
 

    

 

 
  
 

٥٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

 من المجاالت الثقافیة بأي  ال ترتبطما المجاالت الثقافیة األخرى، فهي التيوأ   

 على موضوع الطیور والحیوانات األخرى؛ وهذا توقد اقتصر. الرئیسیة السابقة

  .یتناسب مع مجتمع الدراسة كما بینا ذلك سابقا

  : والتوصیاتالخاتمة

عربیة لغیر اللغة ال( ي والثقافي لكتاب  الدراسة تحلیل المحتوى اللغوتناولت هذه   

عن االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة؛ الصادر ) الناطقین بها

  . والثقافي،فكشفت عن البیانات العامة للكتاب المحلل، ومضمونه اللغوي

 مع خصائص الكتاب الجید  بنسبة كبیرة متوافقةهذه الدراسةعینة وقد جاءت نتائج    

 في من حیث المادة التعلیمیة، وذلك )١( ثانیةًالمعد للناطقین باللغة العربیة لغة

ًفاللغة والثقافة یسیران معا؛ وقد درجت بعض الجامعات ؛ مستوییها اللغوي والثقافي

األمریكیة كجامعة مینسوتا على عد الثقافة المهارة الخامسة من مهارات تعلیم 

  .)٢(اللغات

 مع كثیر من توصیات الندوات المختصة بتعلیم العربیة ً أیضا جاءت متوافقةوقد   

إلى ) الندوة العالمیة األولى لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها(؛ فقد دعت ً ثانیةًلغة

تأكید الروح اإلسالمیة في تعلیم العربیة للناطقین بغیرها وتعمیق الوجدان اإلسالمي 

 بقیام المؤسسات المعنیة بإعداد وأوصت. لمینن في تعلیم المسوالربط بین اللغة والقرآ

كتب متكاملة للناطقین بغیر العربیة یتمثل فیها الجانب اللغوي والحضاري، مصحوبة 

المعینات التمارین وكتاب االختبارات وبالمواد المساعدة مثل مرشد المعلم وكتاب 

)  باللغات األخرىندوة تألیف كتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین(ودعت . )٣(تعلیمیةال

                                                           

  . ١٠١ صالكتاب المدرسي، القاسمي،١) (

  .١٩٧، صدلیل عملطعیمة، ) (٢

 .٤٦٤السابق، ص (٣)



        
 

    

 

 
  
 

٥٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

إلى االهتمام بالحوار وخاصة في المراحل التدریسیة األولى قصد تنمیة ملكة 

  .)١(التعبیر

الثقافیة وشهرتها بوصفها و  اللغویةولوضوح المادة العلمیة المرتبطة بهذه الجوانب   

راد مادة علمیة مألوفة ومتداولة بین الناس لم یجد المؤلفون أدنى حاجة لتوثیقها أو إی

هذا یتوافق مع ف ولكن هذه الدراسة توصي بتوثیقها؛ .األدلة التي تثبت صحتها

ا المجال في الندوات المختصة مواصفات الكتاب الجید التي ذكرها المختصون بهذ

هذا ما حرصت علیه مناهج أخرى في و؛ بتعلیم اللغة العربیة كالتي ذكرناها قبل قلیل

  .)٢()القراءة المیسرة( تعلیم العربیة لغة ثانیة ككتاب 

بأن ینطلق الكتاب المحلل في اختیار نصوصه من ً   وتوصي هذه الدراسة أیضا 

وترى أن یأخذ المنهاج المعد لمتعلمي اللغة العربیة . مواقف حقیقیة ذات طابع اتصالي

ًللناطقین بغیرها بیئة المتعلم ومجمل حضارته منطلقا له في تقدیم الحضارة العربیة 

ولذلك ال تجد هذه الدراسة ما یحول دون توظیف نصوص في المنهاج ؛ )٣(ةاإلسالمی

  .من حضارة المتعلم وثقافته، وهذا ما افتقر إلیه الكتاب المحلل

   ومن توصیات هذه الدراسة معالجة القصور الحاصل في تغطیة بعض المجاالت 

شریف في مجال الثقافیة أو مفرداتها، وذلك كخلو الكتاب المحلل من أي حدیث نبوي 

  ....القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة 

ًضبط مفردات الكتاب ضبطا كامال، وبالعنایة بإخراجه بً أخیرا   وتوصي هذه الدراسة ً 

ًا إیجابیا یترك أثربحیث ... ألوانه وصوره وترتیب مادته و  غالفه وتجلیدهمن حیث ً

  . ًوقبوال حسنا في نفس المتلقي

                                                           

 .٤٦٦السابق، ص ) (١

  .٦٦، ص )القراءة المیسرة(تحلیل المحتوى الثقافي لكتاب أبوالرب، ) (٢

  .١٠٠ ص الكتاب المدرسي، القاسمي،) (٣



        
 

    

 

 
  
 

٥٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

  :جعالمصادر والمرا

القراءة (تحلیل المحتوى الثقافي لكتاب : أبوالرب، محمد، وعلي، عبدالعزیز .١

 .م٢٠١١، ١٩، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، ع )المیسرة

اللغة العربیة لغیر : االتحاد العالمي للمدارس العربیة اإلسالمیة الدولیة  .٢

 .م١٩٨٢، بهاالناطقین 

اللغة العربیة لغیر : لعربیة اإلسالمیة الدولیةاالتحاد العالمي للمدارس ا .٣

 ).مرشد المعلم(الناطقین بها 

منهجیة أسلوب تحلیل المضمون : أحمد، شكري سید، والحمادي، عبداهللا .٤

 .م١٩٨٧وتطبیقاته في التربیة، مركز البحوث التربویة، جامعة قطر، 

 .م٢٠٠٠، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار هومه، الجزائر: بلعید، صالح .٥

، دار ٤الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، ط: ابن جني، أبوالفتح عثمان .٦

 .م١٩٩٠الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

 .م١٩٨٣، عالم الكتب، القاهرة، ١تحلیل المضمون، ط: حسین، سمیر محمد .٧

المحتوى الثقافي لكتب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها : خصاونة، توفیق .٨

 .م١٩٨٨وتقویم، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، تحلیل 

، مكتبة لبنان، بیروت، ١معجم علم اللغة التطبیقي، ط : الخولي، محمد علي  .٩

 .م١٩٨٦

علم اللغة العام، ترجمة یوئیل عزیز ومراجعة مالك : دي سوسیر .١٠

 .م١٩٨٥المطلبي، دار آفاق عربیة، 

سانیة، كلیة تحلیل المحتوى في العلوم اإلن: طعیمة، رشدي أحمد .١١

 .م١٩٩٦التربیة والعلوم اإلسالمیة، جامعة السلطان قابوس، 

دلیل عمل في إعداد المواد التعلیمیة لبرامج : طعیمة، رشدي أحمد .١٢

 .م١٩٨٥تعلیم العربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 



        
 

    

 

 
  
 

٥٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 )ري الناطقني هبا اللغة العربية لغ(دراسة لسانية تطبيقية حتليلية لكتاب 

نحو أداة موضوعیة لتقویم كتب تعلیم اللغة : طعیمة، رشدي أحمد .١٣

ن بها، المجلة العربیة للدراسات اللغویة الخرطوم، العربیة لغیر الناطقی

 .م١٩٨٣

التراكیب اللغویة في كتب تعلیم العربیة لغیر الناطقین : عبده، داود .١٤

 .م١٩٨٥، ١، ع ٤رطوم، مج بها، المجلة العربیة للدراسات اللغویة، الخ

، دار وائل، عمان، ١بحوث في اللغة والتربیة، ط : العمایرة، محمد .١٥

 .م٢٠٠٢

، كنوز المعرفة، ١العربیة في اللسانیات التطبیقیة، ط : اتي، ولیدالعن .١٦

 .م٢٠١٢

الكتاب المدرسي لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها، : عليالقاسمي،  .١٧

السجل العلمي للندوة العالمیة األولى لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها، عمادة 

 .م١٩٨٣شؤون المكتبات، جامعة الریاض، 

خطة مقترحة لتألیف كتاب أساسي لتعلیم اللغة : د كاملالناقة، محمو .١٨

العربیة للناطقین بغیرها، وقائع ندوات تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، 

 .م١٩٨٥مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، 

  

  

  

  

  

  

  

 


