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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
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  :المقدمة

، واآلثار  بهایعنى هذا البحث بمشكلة تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین

 المشكلة لدیهم ویقوم البحث على التفكیر في وضع حل لهذه هذهالمترتبة على 

تمعي بین یستفید من دور الجامعة الریادي في تحقیق التواصل المجوالمشكلة 

  . خاصة إذا اتسعت المساحة الجغرافیة،الجامعة وأفراد المجتمع

وأصبح هناك عدد كبیر من أعضاء هیئة التدریس من غیر الناطقین 

 إضافة إلى الراغبین في ،وكذلك للجالیات غیر العربیة في تلك المنطقة، بالعربیة

  .تعلم العربیة من أهلها

  :تساؤالت البحث

  :على التساؤل الرئیس التاليسعى البحث لإلجابة 

  ما المقترح لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها؟

  :ویتفرع منه التساؤالت الفرعیة التالیة

 ما أهمیة اللغة العربیة ودورها في نقل الثقافات ببن الشعوب؟ .١

 ؟ما مشكالت تعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها .٢

  العربیة لغیر الناطقین بها؟ما المنهج المقترح للتغلب على مشكالت تعلم .٣

ما فاعلیة المنهج المقترح في التغلب على مشكالت تعلم العربیة لغیر  .٤

 الناطقین بها؟

  :أهداف البحث

  :هدف البحث إلى تحقیق التالي

 .تعرف أهمیة اللغة العربیة ودورها في نقل الثقافات ببن الشعوب .١

 .تعرف مشكالت تعلم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها .٢

وضع تصور لمنهج مقترح للتغلب على مشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین  .٣

 .بها
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قیاس فاعلیة المنهج المقترح في التغلب على مشكالت تعلم العربیة لغیر  .٤

 .الناطقین بها

  :أهمیة البحث

  :نبعت أهمیة البحث من خالل التالي

تهم في ، وحل مشكالتقدیم الخدمة للطالب الوافدین لتعلم اللغة العربیة .١

  .التواصل مع بعض أعضاء هیئة التدریس بالجامعة

  .تذلیل صعوبات تعلم العربیة ألعضاء هیئة التدریس غیر العرب .٢

تقدم الخدمة للجالیات الموجودة في نطاق الجامعة خدمة المجتمع من خالل  .٣

  .الجغرافي

 .استثمار الفكرة في تطویر برنامج تعلم العربیة عن طریق التعلیم عن بعد .٤

تبار البحث بدایة العمل على إنشاء مركز بالمنطقة یختص بتعلیم العربیة اع .٥

  .للناطقین بغیرها

  :منهج البحث

  .المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي

  :عینة البحث

هیئة التدریس وعضوات من أعضاء ) ٣٠(مجموعة تجریبیة عددها 

  .ن باللغة العربیةبالجامعة وفروعها المختلفة غیر الناطقی

  : إجراءات البحث

  :اتبع البحث اإلجراءات التالیة

تجمیع اإلطار النظري للبحث من خالل المسح األدبي والدراسات المرتبطة  .١

 .بموضوع البحث

تقدیم استبیان مقنن للخبراء بمجال اللغة العربیة للتعرف على مشكالت تعلیم  .٢

 .العربیة للناطقین بغیرها

 .شكالت تعلم العربیة للناطقین بغیرهااستخالص قائمة بم .٣



        
 

  ٤٨٧ 
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 .عرض القائمة على الخبراء إلجازتها وصیاغتها في صورتها النهائیة .٤

إعداد اختبار في المهارات األساسیة لتعلم اللغة العربیة وفق ما أسفرت عنه  .٥

 .قائمة المشكالت

 .عرض االختبار على الخبراء باللغة العربیة لتحكیمه .٦

 .ٕ                                   ختبار وفق توجیهات المحكمین واجازتهإجراء التعدیالت على اال .٧

 .تصمیم مقترح لتعلیم العربیة للناطقین بغیرها في صورته األولیة .٨

 .عرض المقترح على الخبراء باللغة العربیة لتحكیمه .٩

 .ٕ                                                        إجراء التعدیالت على المقترح وفق توجیهات المحكمین واجازته .١٠

ن الجامعة غیر اختیار عینة البحث التجریبیة من أعضاء هیئة التدریس  م .١١

 . الناطقین بالعربیة

 .ً                                             تطبیق االختبار قبلیا على عینة البحث التجریبیة .١٢

 .تعرض مجموعة البحث إلى المنهج المقترح .١٣

 .ً                                             تطبیق االختبار بعدیا على عینة البحث التجریبیة .١٤

 .إجراء المعالجة اإلحصائیة للنتائج .١٥

 .استخالص النتائج والتوصیات والمقترحات .١٦

  

  

  



        
 

  ٤٨٨ 
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 وینقسم إلى: ري للبحثالجانب النظ:  

  . یةنشأة اللغة العرب: ًأوال

  .امشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین به: ًثانیا

  .حلول مشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین بها: ًثالثا

o نشأة اللغة العربیة:  

  :أما المسار األول

فقد كان مع شروق شمس اإلسالم، ورغبة المسلمین في توصیل هذه 

اإلسالم "دیدة للعالم بأسره، وقد انتشرت اللغة بهذه السرعة؛ ألن المفاهیم الج

َوالعربیة كانا شیئا واحدا، ولم یكن أن یتصور فصل أحدهما عن اآلخر ًِ
َ ُُ ْ َ َّ َ ً "

 وقد سلك المسلمون في سبیل هذا النشر مسالك ،)١١٥، ١٩٩٥الراجحي، (

بب تألیفه متعددة، ظهرت في موقف عبد القاهر الجرجاني؛ حیث یقول في س

َّرغبة في أن یقدم للراغبین في تعلم العربیة من أبناء "لبعض كتبه بأن ذلك كان  ُّ َّ ِّ ً

َاللغات األخرى النحو العربي في صورة سهلة، تیسر علیهم تعلم القرآن الكریم 
ُّ ُِّّ ٍ َّ

 وقد رأینا مسارعة الدول والجماعات ،)٤، ١٩٩٦الجرجاني، " (م معانیهُّوتفه

  .  الدین، وتعلم لغتهللدخول في هذا

ْمهما یكن من "لكن یبقى أن هذه المجهودات غیر موثقة وقلیلة، لكن  َ

َنقص المعلومات الموثقة، فإن الذي ال شك فیه أن العربیة انتشرت هذا االنتشار  َْ َّ َّ َّ َّ ْ َ

ًفي نوعه وفي سرعته؛ ألن اإلسالم والعربیة كانا شیئا واحدا ً ، ١٩٩٥الراجحي، " (َّ

١١٥(.  

قى األمر الملفت للنظر، أن اللغة العربیة تمیزت بحالة فریدة، ونسق ویب

ٍخاص في طریقة انتشارها بین الشعوب غیر الناطقة بها، بل تحولت إلى لغة  َ َّ

ُُأولى ألبناء هذه الشعوب في زمن قصیر، وان كان لیس لدینا مصادر أو 
ِ

َ ْ َ ٕ ٍ ُّ َ

َمعلومات موثقة عن الطریقة التي اتبعها المسل َّ َّ
ُّمون األوائل في تعلیم اللغة العربیة ُ
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ُفي البالد التي فتحوها؛ هل كانت عبر االنصهار واالختالط المباشر بین العرب 
ِ َ

َّالفاتحین والمسلمین الجدد، أم كان عن طریق تعلیم منظم
، ١٩٩٥الراجحي،  (.ُ

١١٧(   

  

  :وأما المسار الثاني

بذولة من الجامعات فهو المسار المؤسسي، الذي یعتمد على الجهود الم

والهیئات بهذا الغرض، وفي العصر الحدیث تصدرت جهات كثیرة لهذا الباب، 

وكان لكل منها وجهة وغایة، ویمكن أن نرجع غایاتها إلى غایتین، نفعیة مادیة، 

وأخرى ذات رسالة واضحة تهدف إلى تعلیم اللغة لغیر أهلها من باب الواجب، 

تین على كل ما ادرج تحتهما، إذ ال تخلو األولى ٕوان كنا ال نستطیع تعمیم الغای

من بعض غایات الثانیة، وال تخلو الثانیة من بعض غایات األولى، لكن ما 

   )١١٧ - ١١٦، ١٩٩٥الراجحي،  (.ذهبنا إلیه إنما هو الغالب علیهما

  

ففي مصر، وسوریا، واألردن، وتونس وغیرها نشأ ما یمكن أن یندرج 

 ظهر ما یندرج تحت النوع الثاني في األزهر الشریف في تحت النوع األول، بینما

مصر، وفي المملكة العربیة السعودیة، مثل الجامعة اإلسالمیة في المدینة 

المنورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة اإلمام، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك 

  .عبد العزیز

 یكون ومن هذا الباب كان سعي فریق العمل في هذا البحث إلى أن

 نصیب من هذا الشرف، وباب من أبواب األمیر سطام بن عبدالعزیزلجامعة 

نشر هذه اللغة للناطقین بغیرها، خاصة وأن الجامعة تمتد في مساحة جغرافیة 

واسعة، یمكن لهذه المساحة أن تكون مجاال أرحب، ومیدانا أخصب في نشر 

 .هذه اللغة العظیمة

o ین بهامشكالت تعلم العربیة لغیر الناطق:  
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العربیة أغزر اللغات من حیث مادتها، وهي طیعة التألیف والصیاغة،        

وتتشعب في مراحلها األساسیة إلى عدة . فهي ثریة الكلمات والجمل واأللفاظ

أضحى العمل على فأنماط لغویة كالمحفوظات والقراءة واألناشید والتدریبات، 

 تكمن الصعوبة في األسالیب تیسیرها ضروریا ال سیما في تعلیمها ومن هنا

           .)١٩٦٧ ،الحدیدي( .المتبعة في تدریسها ال فیها

ونستطیع الوصول من خالل الدراسة والبحث في وقت وجیز إلى         

مجموعة طرق تفید في تعلیمها نراعي فیها طبیعة المتعلم من حیث سنه وبیئته 

أن اللغة المشابهة للغة األم یسهل التي یحیا فیها في أثناء التعلم؛ فمن المعروف 

تعلمها فالذي یعیش في بیئة عربیة یسهل علیه تعلم األردیة والفارسیة بینما 

  .تصعب علیه اللغة الصینة إذا أراد تعلمها

یواجه دارس العربیة عدة مشاكل في أثناء وعند إقدامه على تعلمها و        

 – كأي فرد ینطق بلغة –ایة ولعل أهم هذه المشاكل في نظرنا أنه متأثر للغ

بلغته األم؛ فقد یسعى لتحویل بعض األمور اللغویة إلى العربیة كنقل تركیب أو 

صوت معروف في لغته إلى العربیة أو یجمع عدة كلمات على نسق كلمات في 

لغته األم ومن هنا یمكننا هذه المشكالت التي یواجهها متعلم العربیة إلى نوعین 

  -:من المشكالت

  

 وهي المشكالت المتعلقة بطبیعة اللغة وخصائصها وأنظمتها :كالت لغویةمش

  .كتابیة والصرفیة والداللیة والنحویة ونحو ذلك

 وهي المشكالت التي ال تتعلق بطبیعة اللغة كالنواحي :مشكالت غیر لغویة

وهي مشكالت ال تأثیر لها . االجتماعیة والتاریخیة والنفسیة والثقافیة ونحوها

  . وقد یندرج تحتها أیضا مشكالت طرق التدریس، في تعلیم اللغةمباشرة

  

  :ومن مشكالت النوع األول
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 لعل تشابه الحروف هو أول ما یالقیه متعلم العربیة؛ إذ یجد :مشكالت الكتابة

حروفا متشابهة في الرسم الكتابي، والمعیار الفارق بینها هو التلفظ والنطق، 

یحدث له لبس في التنوین إذ نطق نونا وال خ ح، وقد .ب ت. غ ع: ومثال ذلك

  .یكتب، كما قد تلتبس علیه كتابة التاء المفتوحة تاء المربوطة

 فقد تقع المبالغة في استعمالها، أو یقع لها إهمال من قبل :ّمشكلة األداة المعرفة

  . متعلم العربیة، وقد یضع أداة التعریف في موضع التنكیر

 فقد یقع من المتعلم خطأ في الترتیب :ن الجملةمشكلة التداخل النحوي وتكوی

الطبیعي للجملة والتركیب في العربیة، وقد یقع منه تقدیم المضاف على 

كما قد یخلط إدخال حروف الجر فیدخلها على األفعال بدل . المضاف إلیه

 .  األسماء عند صیاغته للجملة

 مشكالت اجتماعیة:  

عیة توجه الطالب عند إرادته تعلم اللغة         لعل من أبرز المشكالت االجتما

العربیة إلى بلدان عربیة وفي هذه الحالة سیتعرض لكثیر من المشكالت داخل 

المجتمع العربي؛ حیث یجد مشكلة في تعدد الثقافات داخل أماكن الدراسة، وكذا 

  .اختالف اتجاهات الرافین من المتعلمین

أصحاب اللغة الثانیة فقد یقع منه         كذلك فإنه یتعرض لمشكلة الدمج مع 

ي فینطق اللفظة خطأ فیجد في بعض األحیان  الخطأ عند حله لسؤال شف

نظرات استغراب وسخریة، وقد یستخدم بعض المصطلحات في غیر سیاقها؛ مما 

  .یحتم علیه معرفة السیاق الذي تساق فیه هذه الجمل

 عادات وتقالید المجتمع        كذلك توجد مشكلة هامة وهي كیفیة التأقلم مع

فهو في حاجة إلى االنسجام مع طبیعة اللغة المتعلمة وفهم فكر بیئتها السائد 

لیقف على نقطة التواصل مع أصحابها، كما هو في حاجة ملحة إلى معرفة 

أسالیب وطرق الخطاب والحدیث بین أفراد المجتمع باختالف أعمارهم وجنسهم، 
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ة معرفة حضارة البیئة والمجتمع العربي فیعرف وال بد له من التغلب على مشكل

  .) ١٩٧٦لطفي، . (معالم حضارتهم وطبیعتهم
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 المشكالت النفسیة:  

إن المشكالت النفسیة تخضع للفروق الفردیة وهي :         نستطیع أن نقول

غیر لغویة بالطبع كالدافع نحو التعلم وهو ذو أهمیة عظمى في تفوق ونجاح 

ه العملیة التعلیمیة للغة أخرى غیر لغته، ومن هذه الدوافع المتعلم حین ممارست

أیضا حرص المتعلم على استخدام اللغة لقضاء ما تتطلبه الحیاة الیومیة في بیئة 

 إن ،تعلم اللغة الثانیة، وهي مختلفة من شخص آلخر وفق بیئته وثقافته وطبیعته

  .ت النفسیةاإلخفاق في أحد هذه الدوافع یعد مشكلة كبیرة ضمن المشكال

دوافع : أحدها:          أیضا فإن الدوافع النفسیة نحو تعلم اللغة على نوعین

  .دوافع نفعیة مادیة: اندماجیة تكاملیة وثانیهما

         فالدوافع االندماجیة التكاملیة یكون فیها الدافع إلى تعلم اللغة الثانیة 

وفي .  على الحیاة معهمالهدف منه االندماج مع أصحاب اللغة و كذلك الحرص

الغالب فإن هذه الدوافع تكون أكثر من متعلمي العربیة الناطقین بغیرها من 

  .المسلمین

أما بالنسبة للدوافع النفعیة المادیة كتحقیق الهدف المعین كحصول على        

الحریري، . ( شهادة أو وظیفة وعمل التي هو الدافع إلى تعلم اللغة الثانیة

١٩٦٧.(  

التكاملیة هي األقوى في      وقد قررت عدة دراسات أن الدوافع االندماجیة     

باللغة ویتقمصها،  عملیة التعلم فالمتعلم والحالة هذه یقوم بدور شخصیة الناطق

غیر أن هناك دراسات أثبتت أن األمر یرجع بدرجة كبیرة إلى نوعیة المتعلمین 

  ).١٩٦٧الحریري، .( وطبیعة الهدف واللغة

المعروف أن الفرص التعلیمیة متفاوتة من شخص إلى آخر ولها : التعلمفرص 

  : أربعة نواحي معروفة

  فرص استعمال اللغة: الجانب األول
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         تصبح عملیة التعلم أفضل إذا كان الهدف األساس من تعلم اللغة هو 

استعمالها وتختلف هذه الفرص وتتفاوت من شخص آلخر حسب الثقافة والبیئة 

طبیعة الحیاتیة، ومن هنا نرى اللغة هدفا في المجتمعات ثنائیة اللغة لتصبح وال

إحدى لغاتهم الرسمیة؛ ومن هنا یكون استعمالها أكثر من غیرها، كما أن بعض 

  .الوظائف تحتاج من الشخص المتقدم لها أن یستعمل اللغة الهدف

  بیئة العمل: الجانب الثاني

ذي یعیش فیه المتعلم وكذلك حجرة الدراسة،          والمقصود بها المكان ال

ومن خالل هاتین البیئتین یكتسب المتعلم اللغة، ففي حجرة الدراسة نجد المتعلم 

یشعر بالخوف إذا المعلم وحده من یقوم باألنشطة التعلیمیة فقد یطلب المعلم من 

  .الخجلالمتعلم أن یجیب و هو ال یمتلك اللغة أمام زمالئه فیشعر وقتها بالنقد و

       وهذا یعد حاجزا وعائقا نفسیا یمنع عملیة االتصال مع أهل اللغة أن تكون 

على الوجه المرضي وحینما یبلغ هذا الحاجز ذروته یصبح أحد معوقات العملیة 

  ).١٩٦٧الحریري، (التعلمیة

  طبیعة الدخل اللغوي:  الجانب الثالث

أه المتعلم أو یسمعه عن اللغة          والمقصود بالدخل اللغوي هو كل ما یقر

الهدف فهو شبیه بلغة الطفل التي یتلقاها في مراحل اكتسابه لغته األم، و الدخل 

اللغوي أیضا یعنى به المقدار الذي یتعلمه المقبل على تعلم اللغة الثانیة من 

جمل وكلمات ومفردات خارج حجرته الدراسیة ومدى قدرته واستطاعته في 

  .ت في أثناء تواصله مع مجتمعه الجدید الذي یعیش فیهتوظیف هذه الكلما

إنه البد أن یمتاز الدخل اللغوي بمجموعة من القوانین :          ومنها نقول

  )٢٠٠٣العصیلي، . (والضوابط من أجل أن تتكون لدیه الكفایة اللغویة

         فالدخل اللغوي الذي المكتسب من المقررات و المناهج لن یكون 

جة المطلوبة فلن یكون كافیا؛ ألنه یفقد التعود على كیفیة استعمال وتوظیف بالدر
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الكلمات والتراكیب، ومن هنا نقول بوجوب توفیر الدخل المثالي للمتعلم حتى 

  . ینجح في تعایشه مع اللغة ومع أهلها

  آثار التعلیم الصفي:  رابعالجانب ال

فادة المتعلم من خالل         وقع خالف بین الباحثین في مدى وحجم است

  .الفصول النظامیة للدراسة التي تعتمد على مناهج وكتب

ستیفن (        وقد تناول هذه المسألة وتلك القضیة العالم اللغوي األمریكي 

؛ فقام بالتفریق بین مفهومي االكتساب والتعلم؛ حیث یتعلم المقبل على )كرشن

 مجموعة مفردات لغویة لها قواعد اللغة الثانیة داخل الغرفة النظامیة الصفیة

وقوانین، وهذا ال عالقة له بعملیة االكتساب وال یفید فیها، وهذا التعلم في نظر 

ال یمكن تحوله إلى اكتساب ألن االكتساب في نظره یتم من خالل الفهم ) كرشن(

  .ّوالوعي للغة الهدف ومدى استعمالها وتوظیفها في المواقف الطبیعیة

ثین في هذا المیدان ال یؤمنون بالتفریق بین االكتساب والتعلم  لكن بعض الباح

  .وال یتفقون مع هذه النظرة



        
 

  ٤٩٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

  

 القدرة على التعلم:  

إن المقصود بالقدرة على التعلم هو أن تتوفر عدة عوامل سوف تكون       

سببا مؤهال للطالب  على رفع قدرته وكفاءته على تعلم اللغة الثانیة، ویمكن 

   - :وال على النحو التاليإجمال هذه الع

 عوامل عقلیة ومعرفیة؛ كالذاكرة واالستعداد اللغوي، والذكاء، والمالحظ أن :أوال

  .الدراسات النفسیة واللغویة ال تعنى إال بجانب واحد نها وهو االستعداد اللغوي

ویمكن معرفة هذا الجانب من خالل بعض االختبارات الخاصة التي          

  ).١٩٩٢الراجحي، (ارات اللغة التطبیقيیطلق علیها اختب

والمأمول من هذه االختبارات أن تساعد في عملیة التنبؤ لمعرفة مدى       

  .قدرة المتعلم للوصول إلى الكفایة اللغویة المطلوبة

 شخصیة المتعلم؛ لكل متعلم سماته الشخصیة التي تمیزه عن اآلخرین، قد :ًثانیا

یجابیة أو سلبیة في تعلیم اللغة الثانیة، فنجد یكون لهذه السمات صلة وعالقة إ

على سبیل المثال الطالب المنطوي على نفسه في تعلم اللغة الثانیة سوف تكون 

  . عملیة التعلیم لدیه أقل بكثیر من الطالب المتمیز بالمرح

 وهو من األشیاء التي وقع فیها الخالف بین علماء اللغة؛ فما ؛ العمر:ًثالثا

ریة ؟ فنرى بعض العلماء من الباحثین یقرر أن تعلم اللغة الثانیة المرحلة العم

بدایته الصغر والمراحل األولى من العمر؛ ألن الطفل أكثر استطاعة من الكبیر 

  .في تعلم اللغة الثانیة، ونرى أن هذا الرأي سدید

غیر أن هناك من یعارض هذا الرأي و یقرر أن الكبار السیما أصحاب       

  .شرة من عمرهم تقریبا هم أكثر قدرة على تعلم اللغة الثانیةالثانیة ع

ویعنى بها مجموعة من األسالیب واألنشطة العملیة :  التعلماستراتیجیات :ًرابعا

والعقلیة التي یمارسها المتعلم بنیة وقصد وتخطیط بغیة االستعانة بها في حفظ 

  .تیسیر العملیة التعلیمةالمعلومات واسترجاعها وقت الحاجة، واالستفادة منها في 

وقد صنفت االستراتیجیات إلى عدة مجموعات یتبعها متعلمو اللغات          

األجنبیة كاالستراتیجیات المعرفیة واالجتماعیة واالستراتیجیات فوق المعرفیة 

  .والوجدانیة
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 المشكالت الثقافیة:  

 والثقافات ًجتماعیاالمعرفة المكتسبة ا: هي" وارد جویناف"الثقافة كما یقول       

مختلفة من مجتمع آلخر حیث إن الشعوب تختلف فیما بینها في كثیر من 

  . األمور

ٕ        واذا حدث اختالف كبیر بین تلك الشعوب كان االختالف الثقافي كبیرا 
والثقافة جزءا أساس من تعلم اللغة . ، و تقل درجة االختالف تبعا لذلكًأیضا

  .الثانیة

فة أهل اللغة وتقالیدهم وتطلعاتهم وعاداتهم وأفراحهم وهموهم ركن         إن ثقا

أساس من أركان تعلم اللغة یضاف إلى إتقان المهارات األربعة لتعلم اللغة وهي 

  .الكتابة والقراءة واالستماع والمحادثة

 تعلم لغة ما دون معرفة ً لدى الباحثین أنه لم یعد سهالًلقد أصبح مقررا       

شتهم وأنماط حیاتهم واتجاهاتهم وأفكارهم؛ ومن هنا نجد كثیر من أسلوب معی

مشكالت الترجمة التي ترجع إلى عدم الوقوف على ثقافة أهل اللغة ال سیما بعض 

  . المفاهیم المتعلقة بالنواحي الدینیة

        ولكن السؤال الذي یطرح نفسه بقوة هو ما المقصود بالثقافة؟ وأي ثقافة 

 نشیر إلیها في معرض حدیثنا عن تعلیم اللغة العربیة للناطقین التي ینبغي أن

  .بغیرها؟ أهي الثقافة العربیة أم اإلسالمیة أم كالهما معا

        لقد أصبح تدریس الثقافة مع اللغة الزم للوصول إلى لغة مكتملة؛ فاللغة 

ن األسس والثقافة وجهان لعملة واحدة، وال یجوز إغفال جانب الثقافة فقد أضحى م

  .تها في كتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرهااالتي ینبغي مراع

إلى تجاهل بعض المؤلفین الجانب الثقافي ) ٢٠٠٠، الخصاونة(وقد أشار          

إنه یتوجب على : ومن هنا نقول. بشكل یكاد یفصله عن الثقافة العربیة اإلسالمیة

  .ًة وزنامعلم العربیة أن یعطي الموضوعات الثقافی
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 المشكالت التربویة:  

إن المشكالت التربویة المتعلقة بتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها          

   - :تنحصر غالبا في ثالثة جوانب رئیسیة یمكن توضیحها على النحو التالي

  :من حیث المناهج والمقررات والخطط: الجانب األول

 السابق لم تكن مدروسة بالدرجة الكافیة         إن عملیة تقدیم هذه المناهج في

والمرضیة من قبل مختصین؛ فلم تكن هذه المناهج مرتبة بحیث یمكن تقدیمها 

ٕبأسس علمیة سلیمة؛ من حیث أهمیتها وتدرجها وشیوعها، وانما كان اجتهاد 
المؤلف وذوق األدیب واجتهاد المؤلف أو توفر النص هو المتحكم في هذه 

راجع بدرجة كبیرة إلى نقص الدراسات والبحوث التطبیقیة في المناهج، ولعل هذا 

  .اللغة العربیة

         ونستطیع أن نجزم بأن المشكلة التي تعاني منها برامج تعلیم اللغة 

العربیة للناطقین بغیرها في الوقت الراهن هي بقاء هذه المناهج والمقررات 

التي نعیشها الیوم، ال في والكتب من غیر تعدیل وال تطویر یواكب التغیرات 

میدان تعلیم اللغات األجنبیة وحسب بل في معظم میادین الحیاة، وبخاصة 

  ).٢٠٠٣العناني، . ( میادین االتصال والمعلومات

  :من حیث طرائق التدریس: الجانب الثاني

        ترتبط طریقة التدریس بالمنهج والكتاب المقرر، فالكتاب المقرر هو 

ة الوحیدة التي تمثل المنهج، وأن هذه المناهج بنیت على الطریقة المادة اللغوی

  . السمعیة الشفهیة

أن برامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها ) ٢٠٠٠ (هیعتقد طعیمو      

  .مشكلتها تكمن في صعوبة التخلص من هذه الطریقة

بأنه یجب أن  من القائمین على تلك البرامج یؤمنون ًمع العلم بأن كثیرا        

تستبدل وأن تغیر   بأسالیب تحقق الهدف المنشود، وأنه توجد صعوبة في 

  . التخلص من هذه الطریقة بل تكاد تكون مستحیلة

  :من حیث إعداد المعلم: الجانب الثالث

توجد مجموعة من المشكالت الفنیة والمادیة واإلداریة والعلمیة تواجه         

ناطقین بها؛ وهذه المشكالت منها ما یرتبط باألساتذة معلم اللغة العربیة لغیر ال
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ومنها ما یتعلق بالطالب والمعلمین، وما یتعلق بالمصادر والمناهج المقدمة لهم، 

ومنها ما یرتبط بالتطبیق، ومجاالت العمل والممارسة، ویمكن تلخیصها فیما 

  -:یأتي

 بعلم ً ومرتبطاًال یزال متعلقا ً أن تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها یعد میدانا:ًأوال 

اللغة التطبیقي، ال سیما ما یتعلق بمجال تعلیم اللغات األجنبیة في الغرب، وال 

  .شك أن هذا ال یعد مشكلة بذاته بل هو أمر طبیعي

 إن ما یقدمه المختصون في الدول الغربیة في تعلیم اللغات األجنبیة ال       

هذه النظریات المقدمة ال یمكن تطبیقه یصح االعتماد علیه كلیا؛ ألن بعض 

  ) ٢٠٠٣العناني، . (وفي حاجة إلى تعدیل، وبعضها اآلخر یمكن تطبیقه

 ي ال شك أن من تلك المشكالت التفاوت الثقافي والتخصصي والهدف:ًثانیا

  .للملتحقین ببرامج إعداد معلمي اللغة العربیة

 العربیة لغیر الناطقین بها  توجد في كثیر من برامج إعداد معلمي اللغة:ًثالثا

 وهذا بدوره ومن شأنه یؤثر ویقلل من مدى ،فجوة واسعة بین التطبیق والنظریة

  . االستفادة مما یقدم من مواد  وآراء لغویة و نفسیة في هذه البرامج

 من المعروف أن غالبیة المعلمین المنسوبین ببرامج تأهیل معلمي العربیة :ًرابعا

هم آحادي اللغة؛ فال یقدرون على قراءة ما یكتب باللغات لغیر الناطقین بها 

ًاألجنبیة وبخاصة اللغة اإلنجلیزیة، وانما یعتمدون على ما یكتب بالعربیة تألیفا ٕ 

  .أو ترجمة

 أنه یصعب نقد وتمحیص ما نقل إلى اللغة العربیة من اللغات األجنبیة؛ :ًخامسا

المبنیة على جمع المادة ألن ما یمكن نقده وتمحیصه هي البحوث العلمیة 

 ًالعلمیة وتحلیلها في حین نرى المنقول إلى العربیة ال یعدو أن یكون كتبا

  .ومقاالت وآراء في إعداد المناهج

 إن عدم منح الفرص ألولئك المتخصصین لتحویل ما تعلموه إلى واقع :سادسا

  .ملموس مع ممارسة وظیفتهم یعد من المشكالت الوظیفیة والمهنیة

 بین بعض المواد المقدمة لهؤالء الدارسین وبخاصة ً أیضا ال نجد ارتباطا:ًسابعا

  ).١٩٩١العالي، (ً مباشرا ًتلك المواد التي ال ترتبط ببعضها ارتباطا
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 المشكالت اللغویة:  

     مشكالت اللغة متعلقة بطبیعة اللغة من أنظمة في النواحي الصوتیة 

  -:یة ونوضحها فیما یليوالصرفیة والنحویة والداللیة والكتاب

 المشكالت الصوتیة:  

        اعتمد علماء التجوید وعلماء العربیة األوائل على التجربة الشخصیة 

والمالحظة الذاتیة في فهم الصوت اللغوي ودراسته، على رغم التقدم العلمي 

الملحوظ واالنفجار المعرفي الذي بدوره أعطى علماء األصوات الوسائل الجدیدة 

 تعتمد على التقنیات واألجهزة الحدیثة؛ فإنه ال تزال هذه الوسیلة من الوسائل التي

  .ذات األهمیة في الدرس الصوتي الحدیث

       إن أصوات  اللغة  العربیة  متنوعة  لهذا  یواجه  المتعلم  غیر  الناطق  

  -:بالعربیة  صعوبة  في  تعلم  أصوات  العربیة  والتي  تنقسم  الي

  . العین والحاء:  الحلقیة  صوتا- 

  .الهاء والهمزة:  صوتا الحنجرة- 

  .الخاء والغین:  صوتا الطبق- 

  .الصاد والضاد والطاء والظاء:  األصوات المطبقة- 

        فال توجد في كثیر من لغات العالم تلك األصوات، لذلك فإن معظم متعلمي 

  .العربیة یواجهون صعوبة في تعلم هذه الحروف

  

  :ألصوات الصائتة هيمجموعة ا

  . الضمة، الفتحة، الكسرة:  الحركات القصیرة- 

  .الواو واأللف والیاء:  الحركات الطویلة- 

         ونجد أن هذه الصعوبات التي تشكل عائقا في تعلم العربیة متفاوتة من 

شخص آلخر     وذلك تبعا بالضرورة لعدد من العوامل التعلیمیة واللغویة 

  .والشخصیة

أن وقوع المتعلم ) ١٩٩٢الراجحي، (     ویرى علماء اللغة التطبیقیة     

األجنبي بهذه األخطاء یعود إلى اختالف اللغتین في مخارج األصوات، 

  .والتجمعات الصوتیة و مواضع النبر و التنغیم و اإلیقاع و العادات النطقیة
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

حدث بها المتعلم          وبناء على ذلك فإنه تبعا لطبیعة اللغة األم التي یت

نلحظ أن هذه األخطاء غیر مطردة في جمیع األشخاص فهي تختلف من 

  .شخص إلى آخر

         وعلیه فإذا كانت هناك أحرف في لغة المتعلم األم تشابه أحرفا في اللغة 

  .الثانیة، فإنه ال یجد صعوبة في أثناء نطقها

: الصعوبة في تعلم أصوات        فمثال المتحدث باللغة اإلنجلیزیة ال یواجه 

الباء، التاء، الثاء، الجیم، الدال، الذال، الراء، السین، الشین، الزاي، الكاف، (

غیر أنه یشق علیه أن یتعلم بعض األصوات الحلقیة كالعین  ) المیم، النون، الالم

والحاء واألصوات المطبقة كالصاد، الضاد، الطاء، الظاء؛ ألن هذه األصوات ال 

  . خارجها في لغته األمتستعمل م

         یواجه متحدثو اللغات األوروبیة بوجه عام بعض المشكالت عند نطقهم 

ال سیما إذا كانت هذه الحركات في ) الواو، األلف، الیاء: (للحركات الطویلة

، كما یقع في ذلك ناطقو اللغات )مطر(فإنه سینطقها ) مطار(كلمة مثل كلمة 

 لمدى التشابه في األصوات؛ ففي اللغة ً وذلك تبعااألخرى في أفریقیا وآسیا

  .، وهكذا)الخاء(وفي اللغة األلمانیة صوت ) القاف(الفارسیة صوت 

         وتصبح المشكلة أكثر تعقیدا حینما یبدل المتعلم بعض الحروف وذلك 

 لعادة النطق واختالفها في اللغة األصلیة؛ وعلى سبیل المثال نجد متعلم ًتبعا

یة من الناطقین باللغة اإلنجلیزیة یبدل حرف الضاد داال عند نطق كلمة العرب

دامر، كذلك متعلم العربیة من الناطقین باللغة التركیة یبدل الضاد : ضامر فیقول

  . زایا فیقول في رضي رزي، وهكذا

إن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر والتعلم في الكبر : وكما قیل        

اء؛ فإنه إذا تعلم المرء منذ الصغر صفات ومخارج الحروف كالرقم على الم

 مع مجتمعه فإنه ال یجد أیة مشكالت في ً متواصالً ونطقاًومارسها تحدثا

  .استعمال ونطق الحروف

        وهذا بخالف متعلم اللغة الثانیة ممن تجاوزا مراحل الطفولة والكبار فإنهم 

بعض األصوات المعینة في اللغة في الغالب  یجدون صعوبة في التعامل مع 

  .الهدف
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 وهذا بسبب انعدام هذه الحروف في لغته األم، ولربما تكون هذه األحرف في 

شادي، ( .لغته األم لكنها تنطق بطریقة مختلفة غیر الذي علیه في اللغة الهدف

٢٠١١(  

أنه غیر سهل معالجة المشكالت ) ١٩٩٩(        یعتقد فوزي الشایب 

اطقین بغیر العربیة في مراحلهم المتأخرة؛ فجهازهم الصوتي قد الصوتیة، للن

ًتكون، واتخذ شكال   . ألصوات لغته األم وما اكتسبه في طفولتهً مناسباً وقالباّ

ّأنه لیس من المستحیل تعلم األصوات في ) ٢٠١١(ّ        وتري سمیة أحمد  ّ
؛ ً فشیئاًة شیئامرحلة متقدمة من العمر، ومع المعایشة والتكرار تقل الصعوب

فالمتعلم یستطیع التعود على النطق الصحیح أو القریب من الصحیح على 

  .األقل

        إنه لكي نتعود على نطق اللغة األجنبیة بطریقة هي األقرب من نطق 

  .أصحابها یجب أن نسمع ونقلد األصوات

معرفة         ومن هنا نقول إن مرحلة معرفة المعنى وربطه بالصوت تأتي بعد 

المتعلم للصوت ذاته؛ فقد ال یكون ثمة معنى للصوت؛ إذ الواجب في هذه 

 ومن ،المرحلة واألهم هو التركیز على الصوت، بمعنى االستماع إلیه وتكوینه

هنا نعلم أن مرحلة الوقوف على المعنى لمتعلم العربیة إنما هي مرحلة الحقة؛ 

ه الصوتي في المرحلة األولى من  هو تكییف المتعلم لجهازًوعلیه فالمطلوب أوال

  .التعلم

 المشكالت النحویة:  

        إن علم النحو یعنى بالصلة والعالقة واالرتباط الكائن بین عناصر 

الجملة؛ فهو ینظم العالقة بین مكونات التركیب وأجزاءه ومكوناته، وال یستقل 

غني الصرف بنفسه عن النحو وال النحو عن الصرف؛ فهما شقیقان ال یست

  . أحدهما عن اآلخر، وال نستطیع فهم أحدهما من دون اآلخر

        وعلى ما تقدم ذكره من هذه العالقة بین علمي النحو والصرف؛ فإننا 

 عن المشكالت التصرفیة التي ًنقرر أن المشكالت النحویة ال تختلف كثیرا

  .یعانیها متعلمو العربیة الناطقون بغیرها

 أن طرق معالجة المشكالت النحویة تتشابه )٢٠٠٤نصر، (ویري       

  . بدورها مع المشكالت التصریفیة بدرجة كبیرة
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

    - :ولعل من أبرز المشكالت النحویة ما یلي        

 ً كتابة بعض الجمل في العربیة بشكل لم یعتاده متعلموا العربیة؛ فنجد مثال:ًأوال

  ).یكهم، أنلزمكموهاسیكفف: (جملة مكتوبة في صورة كلمة متصلة الحروف مثل

  .  قضیة التنكیر والتعریف تعد من أبرز المشكالت في تعلم اللغات:ًثانیا

  . تشعب نظام العدد في العربیة:ًثالثا

  . وجود أنماط مختلفة للمطابقة في العربیة وهو سمة من سماتها:ًرابعا

  . مشكلة التذكیر والتأنیث:ًخامسا

ن كثیر من اللغات؛ فهي خالیة على سبیل  بنیة الجملة العربیة مختلفة ع:ًسادسا

  . المثال من األفعال المساعدة

 مرونة الترتیب بین عناصر الجملة فیقع التقدیم والتأخیر في العربیة كثیرا :ًسابعا

  .وله أهداف ومعان

 اإلعراب الذي تمتاز به العربیة وهو قطب الدائرة فیها وال نظیر له في :ًثامنا

  .لغات العالم

اختالف مواقع الكلمات وترتیبها في العربیة عما هي معهودة في لغات  :ًتاسعا

  . متعلمي العربیة

 المشكالت اللغویة:   

نستطیع أن نجمل المشكالت اللغویة التي یتعرض لها في المحاور 

  -:اآلتیة

  . شعور الدارسین بوعورة القواعد النحویة:ًأوال

علمین؛ نظرا النشغاله بإنهاء  ترك التطبیق في بعض األحیان من قبل الم:ًثانیا

  .مقرره الدراسي

  . ال یوجد في كثیر من األحیان ربط القاعدة النحویة بالتعبیر والقراءة:ًثالثا

 كثرة القواعد التي یجب على متعلم العربیة معرفتها بدون تطبیقها وتفعیلها :ًرابعا

  . في سیاقات حواریة ونحو ذلك

 المرضي من التقنیات الحدیثة كالتسجیالت  ال یوجد استفادة على الوجه:ًخامسا

  .الصوتیة والمختبرات اللغویة

 یضاف إلى ذلك وجود الفروق الفردیة بین متعلمي العربیة وكذا :ًسادسا

  .الظروف النفسیة واالجتماعیة
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 المشكالت الصرفیة:  

      یعنى الصرف بدراسة بنیة الكلمة وهو یتوسط الدرس الصوتي والدرس 

یبي،  وتتمیز بنظامها الصرفي الفرید؛ فهي لغة متصرفة اشتقاقیة النحوي الترك

مما یؤدي إلى صعوبة في تعلمها إذ ال یتوفر ذلك في كثیر من اللغات، ولعلنا 

  -:نجمل الصعوبات التصریفیة للعربیة فیما یأتي

 وجود بعض القضایا الشائكة التي لم یعدها متعلمو العربیة كاالشتقاق :ًأوال

  .لصرفي والفرق بین المصدر والفعل وكیفیة الجمع والتثنیةوالمیزان ا

 كثرة وتشعب وتعدد مسائل وقضایا الصرف مما یترتب علیه كثرة :ًثانیا

  .التفریعات والقواعد

  . تداخل أبواب النحو والصرف؛ نظرا للعالقة المعروفة بینهما:ًثالثا

  .له قاعدة مطردة وقوع اللبس أحیانا بین ما هو مسموع وما هو قیاس :ًرابعا

  . كثرة ما یشذ عن القواعد الصرفیة المطردة:ًخامسا

  . انعكاس الصعوبات الصوتیة على فهم كثیر من المسائل الصرفیة:ًسادسا

 تعویل متعلمي العربیة على الشكل البنیوي أو اللفظي دون مراعاة بعد :ًسابعا

  .المعنى وتأثیره في اللفظ

لمواد التعلیمیة في كتب تعلیم العربیة لم تراعي  معظم البرامج الصرفیة وا:ثامنا

  .المعاییر التربویة والنفسیة والعلمیة أثناء األلیف

أنه ال تزال الطرق التقلیدیة في التدریس هي ) ٢٠١١شادي، (     وقد الحظ 

  . المتبعة وهي نفسها المذكورة في برامج تدریس الصرف للناطقین بالعربیة

 المشكالت المعجمیة والداللیة:  

     العربیة لغة ثریة في معانیها ومبانیها، فتعدد المعنى وكثرة الكلمات تشكل 

صوبة لمتعلمي العربیة ویمكن إجمال المشاكل الداللیة والمعجمیة في النقاط 

   -:التالیة

  . اختالف طرق البحث في المعاجم العربیة وصعوبتها:ًأوال

  .ات العربیة وتنوعها كثرة الكلم:ًثانیا

  . تعدد المعنى للكلمة الواحدة وتنوع الداللة وهو ما یعرف بالمشترك اللفظي:ًثالثا

  . انتقال كثیر من الكلمات من الحقیقة إلى المجاز:ًرابعا
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 صعوبة فهم بعض الكلمات نتیجة عموم القواعد التي ال تراعي فیها :ًخامسا

  .الجوانب االتصالیة والوظیفیة

 حفظ بعض متعلمي العربیة الكلمات عن طریق وضعها في قوائم :ًسادسا

  .معزولة عن السیاق

 الفروق اللغویة بین اللغة األم واللغة الهدف توقع متعلمي العربیة في :ًسابعا

اللبس فنجد العم مثال غیر الخال في العربیة بینما یصح في اإلنجلیزیة إطالق 

  . علیهما) Uncle(كلمة 

  .  المعاني من اللغة األم نتیجة االعتماد على الترجمة استعمال:ًثامنا

ٕ االكتفاء بالمعنى المعجمي واغفال الجانب الثقافي الذي یؤثر على :ًتاسعا
  .المعاني االجتماعیة للغة الهدف

o حلول مشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین بها:  

 عالج مشكلة الكتابة:  

ًهو أن نبدأ بكتابة الحروف أوال    نستطیع أن نقول إن عالج مشكلة الكتابة 

.  لنصل بعد إلى كتابة الكلمة فهذه هي الطریقة األمثل لتعلم الكتابة في العربیة

  ).٢٠١١ ،سمیه(

  

 معالجة المشكالت الصوتیة:  

 لحل المشكالت الصوتیة في تعلم العربیة لغیر ًإنه سعیا:      نستطیع أن نقول

   - :الناطقین بها نحتاج إلى ما یأتي

 لتوضیح الفروق بین األنظمة الصوتیة للغة األم لمتعلمي العربیة واألنظمة :ًالأو

  . الصوتیة للغة العربیة نحتاج إلى استخدام المنهج التقابلي

  . استخدام الكلمات الشائعة وذات المعنى الواضح:ًثانیا

 ال بد من البدایة من األسهل فالسهل إلى الصعب فاألصعب عند عرض :ًثالثا

ات وتقدیمها؛ فیبدأ الطالب في تعلم الحروف الصامتة ثم المطبقة ثم األصو

  . الحلقیة ثم األصوات الصائتة وتوضیح الحركة الطویلة والقصیرة

  .  استخدام التمرینات والتدریبات لتوضیح الفروق بین المتشابهات والنظائر:ًرابعا

  . العنایة بالفرق الفونیمي الوظیفي:ًخامسا



        
 

  ٥٠٦ 
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 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 لغة الجسد في أثناء النطق والتعلیم؛ فاالستعانة بحركات الوجه  استخدام:ًسادسا

 ).٢٠١١ ،سمیه( .واإلشارات وحركات الیدین له أهمیة كبیرة

 عالج المشكالت النحویة والتركیبیة:  

النحو یعصم اللسان من الخطأ واللحن ولتحقیق ذلك نحتاج إلى ما 

   - :یأتي

  .صارها اإلقالل من القواعد والتعریفات واخت:ًأوال

  . كثرة التدریبات والتمرینات:ًثانیا

  . البعد عن التعقید وتبسیط أسلوب العرض:ًثالثا

  ).٢٠١١ ،سمیه. ( مراعاة ظل وروح اللغة عند تدریس القواعد:ًرابعا

 عالج مشكالت المسموع:  

ٕالسماع واالستماع هام في حیاة اإلنسان، واننا نالحظ إهماله بدرجة ما 
ولكي نصل بمتعلم العربیة لیبلغ مهارة االستماع .  العربیة؛في برامج تعلیم اللغة

  -:فإننا نوصي بما یأتي

 ال بد من تهیئة الطالب مع بیان طبیعة الجمل والفقرات التي یستمعون :ًأوال

  . إلیها والوقوف على الهدف منها

 إذا كان هدف الدرس هو أن ننمي قدرة ومهارة ما معقدة بعض الشيء :ًثانیا

القراءة المتأنیة البطیئة للمادة المراد االستماع واإلصغاء إلیها؛ بمعنى فعلینا ب

  .أنه البد من عرض المادة بأسلوب متالئم مع هدف المرجو

 ال بد من إثراء محاضرة االستماع؛ إذ ینبغي أن تطرح بعض األسئلة :ًثالثا

مع یناقش فیها المعلم طالبه فیما استمعوا إلیه من فقرات وجمل ومواضیع، 

مراعاة أن تكون هذه األسئلة متعلقة بالهدف الذي یرمي إلیه موضوع االستماع، 

ّثم على المعلم أن ویقوم أداء المتعلمین؛ وذلك لیقف على مدى استیعابهم 
  .وتقدمهم

 بدایة ینبغي توفیر المواد الیسیرة التي یستطیع من خاللها متعلمي العربیة :ًرابعا

ستماع؛ ألنه ال یمكن للطالب الكتابة والقراءة أثناء التدرب بسهولة ویسر على اال

 ومن ثم ینبغي أن ،دروس االستماع خاصة في المستویات واألسابیع األولى

  .نوفر لهم مواد یسیرة یستطیعون من خاللها التدرب على االستماع
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        ولعل استخدام الخرائط والصور والرسوم وغیر ذلك مما یسهل مهمة 

لمي العربیة؛ فتعرض لهم هذه األشیاء ثم تطرح علیهم بعض االستماع لمتع

األسئلة التي تتعلق بهذه الرسوم ویمكن أن نقبل منهم اإلیماء واإلشارة في تلك 

الحالة؛ نظرا لقلة ما لدیهم من ثروة لفظیة وضعف حصیلتهم في المفردات 

  . والجمل وقتئذ

ي یرمي إلى تمرین  ینصح بتجربة ما یسمى باالستماع المكثف الذ:ًخامسا

الطالب وتدریبهم على االستماع لبعض الفقرات والجمل اللغویة وهو شبیه 

بالقراءة المكثفة؛ ویعد االستماع المكثف جزء هام وأساس من برنامج تعلیم 

  .العربیة

إن هذا االستماع المكثف له بعض األهداف األخرى؛ فهو ینمي قدرة      

وعبوا محتوى النص المسموع بطریقة مباشرة المتعلمین الجدد للغة على أن یست

  . غیر معقدة

ن االستماع المكثف یختلف عن االستماع الموسع في أنه ال یمكن كما أ     

  .تطبیقه على متعلمي اللغة إال بإشراف المعلم مباشرة

 حلول عامة وتجارب:  

ًحال قیما له عالقة بالمشكالت السابقة ) ٢٠٠٥عوني، (عرضت دراسة         ً

و أن یكون لمعلم المستوى األول إلمام كبیر ومعرفة تفصیلیة بمخارج وصفات وه

ًالصوت العربي مخرجا؛ حتى یستطیع بكفاءة عالیة أن یقوم بتوصیل األصوات 

العربیة لمتعلمي العربیة بكیفیة أداء تمكن المتلقي من االستماع الجید بطریقة 

لحرف، ویمكن االستعانة تراعي صفة الحرف ومخرجه لیتمیز به عن غیره من ا

في أثناء النطق للحروف مفردة بالرسومات والصور التي تظهر الجهاز الصوتي 

  .  عند النطق بالحرف

 إلى االهتمام الشدید والتركیز المكثف وال سیما ً        دعت هذه الدراسة أیضا

في المستوى األول على مهارتي التردید االستماع؛ وفي هذه األثناء البد أن 

تستخدم مختبرات مركز اللغات وتوظف المعامل الصوتیة لتقوم بدورها األهم في 

هذه المسألة على الوجه الذي معه تتحقق كفاءة الدارسین والتي بدورها تعكس 

  .                  حالة الطلبة وأدائهم مع نهایة المستوى األول
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مة على التأكید على         كما نادت هذه الدراسة بأن تكون خطة التدریس قائ

تعوید آذان الطلبة على االستماع لألصوات العربیة بتشكیالت صوتیة مختلفة، 

مباشرة من المدرس أو آلة التسجیل، بصوت رجل أو امرأة، صغیر أو كبیر في 

  . السن

        أما حل مشاكل قضایا الصوت فهو مبني على مبدأ التد رج المدروس؛ 

في وقت واحد، وال ننتقل من موضوع إلى آخر إال فال تدرس قضیتین صوتیتین 

  .بعد االنتهاء من فهم واستیعاب الموضوع األول

ومما یساعد على حل مشاكل الصوت منذ المستوى األول ال بد من         

اتباع بعض القواعد اآلتیة كربط الصوت مع حروف اللین والمد، واختیار 

به في الرسم والصفة والمخرج ومن ثم المفردات بعنایة، وتقدیم األصوات المتشا

 .        القراءة الصوتیة الصحیحة للنص

        أما المحادثة فهي قدرة متعلم العربیة على التعبیر والمناقشة والتحدث 

ولتحقیق هذه المهارة البد من إشراك الطالب في التحدث؛ لیكون هو األكثر 

ناسب دون مقاطعته ثم یناقش في ٕحدیثا من المعلم، واعطائه الوقت الكافي والم

أخطائه بعد االنتهاء، ومراقبة مدى إفادة الطالب من المالحظات المكتوبة التي 

دونها المعلم على السبورة على سبیل المثال، كما ینبغي إعطاء الطالب مزیدا 

من الحریة أثناء الحدیث والنقاش كأن یتحدث وهو جالس ویعطیه المعلم اهتماما 

 له الحیویة في الحوار؛ فال یجلس المدرس في أثناء حدیث الطالب زائدا لیوفر

بل علیه أن یقف؛ ألن جلوس المدرس على الكرسي یفقد الحوار حیویته ویضعفه 

  .ویصیبه بالفتور

وقد تعددت الدراسات التي تناولت تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها 

  :ومنها

  یط الضوء على الطریقة تسل وقد هدفت إلى )٢٠١٥تشانج هونج، (دراسة

المتبعة في تدریس اللغة العربیة في كلیة اللغة العربیة ببكین، حیث ینقسم 

التعلیم فیها إلى مرحلتین إحداهما أساسیة واألخرى تكمیلیة، ومن ثم یقوم 

 اهتمام الكلیة بالمعالجة ً                                        بعرض المقررات الدراسیة لكل مرحلة، موضحا

الفكري والتعلیم التخصصي، وقد جاءت الجیدة في العالقات بین التعلیم 

  :الدراسة في ثمانیة محاور هي
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  .منهج تعلیم اللغة العربیة في كلیة اللغة العربیة بالجامعة: األول

  .مبادئ التعلم المتبعة: الثاني

  .متطلبات التعلم: الثالث

  .طرائق التعلم: الرابع

  .النقل اإلیجابي من اإلنجلیزیة والصینیة: الخامس

  . النشاطات الالصفیة:السادس

  .االستفادة من وسائل التعلیم المختلفة: السابع

  .االستفادة من مساعدات الدول العربیة: الثامن

على الجانب الوصفي فقط دون التحلیل، ولم تكن اعتمدت الدراسة وقد 

للدراسة عینات یتم التطبیق علیها، ومن ثم لم تكن لها نتائج یمكن االستفادة 

وما ذكر أعاله موجز عن أعمال تدریس " : البحث الدراسة بقولهمنها، وقد ذیل

اللغة العربیة في الكلیة، ونرجو أن نسمع ونعرف ونستفید من الخبرات والتجارب 

  "خرىاأل

  ١٨(المقارنة بین مناهج  فقد هدفت إلى )٢٠١٥صهیب عالم، (أما دراسة (

ین جامعة خمس وعشر) ٢٥(ثماني عشرة جامعة على مستوى الهند من بین 

تقوم بتدریس اللغة العربیة وآدابها؛ الستخالص أفضل الجامعات منهجا في 

  :تدریس اللغة العربیة، حیث قسم مناهج التدریس إلى أربعة مناهج هي

  .المنهج التقلیدي، والمنهج الوسیط، والمنهج العصري، والمناهج قصیرة المدى

مناهج جامعة ص الباحث إلى أن أفضل المناهج متمثلة في ُ       وقد خل

بومباي، فهو منهج مناسب ومتوازن، وجامعة علي كراه اإلسالمیة فهو منهج 

شامل وممتاز ومتزن إلى حد كبیر، ومنهج الجامعة الملیة اإلسالمیة، فهو منهج 

  .مناسب أیضا، بینما حل منهج جامعة دلهي في مرتبة جید

وقد أرجع الباحث ضعف الطالب خریجي هذه الجامعات إلى سبب 

رئیس وهو المناهج الدراسیة الناقصة، وغیر المتوازنة، باإلضافة إلى عدم وجود 

  .الكفاءة المطلوبة لدى المعلمین

كما أنه لم یبذل أهل اللغة جهودهم المطلوبة من أجل إعداد وتطویر مناهج 

  .دراسیة مناسبة، ومتوافقة مع ظروف الطالب لكل المراحل
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ة في تدریسها، وذلك ألنها تدرس وكان السبب األخیر هو عدم المباال

  .بواسطة اللغة األردیة أو اإلنجلیزیة

  وصف المناهج  استهدفت  بدراسة)٢٠١٥مفتاح الهدى وآخرون، (كما قام

المتبعة في تعلیم اللغة العربیة في كال المعهدین من خالل المقارنة بین 

 خالل المحتوى الذي یدرسه كل معهد، باستخدام المنهج الوصفي الكیفي من

  .المالحظة والمقابلة واالستبانة، ثم التحلیل

وتأتي أهمیة الدراسة في أنها تثري مجال المعرفة في نظریات تعلیم اللغة 

العربیة لغیر الناطقین بها، وكذلك هو دافع لتطبیق منهج اللغة العربیة المكثف 

  .في جامعة ماالنق من وجهة نظر الباحث

نهج جدید، بل استخدم المناهج ولم یعن الباحث في بحثه بوضع م

المقررة في كل معهد، ثم بنى على ذلك نتائجه في استیعاب الطالب للكتاب 

  .المقرر

لذلك كانت العینة المختارة هي طالب الفصل الدراسي األول من السنة األولى 

والفصل الدراسي األول من السنة الثانیة بمعهد الدراسات الشرقیة في ألمانیا للعام 

وطالب البرنامج المكثف ، ً        طالبا٩٤ویبلغ عددهم ٢٠١٣ - ٢٠١٢سي الدرا

م من ٢٠١٣ – ٢٠١٢بجامعة موالنا إبراهیم ماالنق في السنة األولى للعام 

  .المرحلة المتقدمة والمتوسطة والمبتدئة، ولم یذكر الباحث عددهم

وكانت نتائج البحث أقرب إلى توصیف الواقع منه إلى نتائج، اللهم إال 

ان من استنتاجه أن البرنامجین یكونان بشكل مكثف، بید أن معهد ألمانیا ما ك

یمتاز بالمزاوجة بین الطریقة النظریة والتطبیقیة، وكذلك األنشطة الطالبیة، 

  .والتعلیم خارج الفصل

ویبقى هذان النموذجان في بیئة ال یحیط بها من یتكلم بالعربیة، مما 

یث غیاب الجانب التطبیقي في الحیاة یجعل الدراسة من الصعوبة بمكان، ح

  .العملیة

  البحوث النظریة والتجارب المجتمعیة  )٢٠١٤نوح شیخ، (دراسة وتناولت

المنجزة لجعل اللغة العربیة لغة وظیفیة، وآفاقها المستقبلیة في المجتمع 

حیث یفترض الباحث وجود أهمیة إلجراء مثل هذا البحث تكمن ، اإلثیوبي

 :في
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بحث النظري في الجذور التاریخیة للغة العربیة في المجتمع  أهمیة ال- ١

 .اإلثیوبي

 . التحقق من مدى جدیة التجارب المنجزة لنشر اللغة العربیة في إثیوبیا-٢

  . أهمیة التنبؤ باآلفاق المستقبلیة للغة العربیة وجعلها لغة وظیفیة هناك-٣

 العوائق التي تحول  فتح المجال أمام الباحثین إلجراء بحوث مشابهة عن-  ٤

  .دون انتشار اللغة العربیة

وقد خلص الباحث إلى أن إثیوبیا أرض خصبة لنشر اللغة العربیة 

وثقافتها؛ وذلك لكثرة عدد المسلمین بها وهو عامل مهم یساعد على اإلقبال على 

تعلم اللغة العربیة؛ ولكن هناك بعض المعوقات المتمثلة في ارتباط مصلحة 

  .ً                                                            م اللغات األوربیة التي تتیح لهم فرصا أكثر للوصول إلى الوظائفاألفراد بتعل

  :ومن خالل الدراسة أوصى الباحث بالتالي

دعم برامج اللغة العربیة في المجتمعات اإلثیوبیة من خالل التوأمة بینها وبین  -

  .الوطن العربي

  .متشجیع تجار العرب بالقدوم إلیها واستثمار أموالهم فیها بجانب نشر لغته -

تجهیز دورات لعلماء حلقات المساجد وتوعیتهم بتفعیل التواصل اللغوي باللغة  -

 .العربیة

تدریب معلمي المدارس األهلیة والمعاهد اإلسالمیة على طرق تدریس القرآن  -

  .الكریم وتعلیم اللغة العربیة ومواد العلوم الشرعیة

 علیها، یطبق) عینة الدراسة(ویالحظ على البحث أنه لم تكن له بیئة 

 . لذلكً                     كما أنه لم یضع منهجا

تعلیم اللغة العربیة والدراسات فقد تناولت ) ٢٠١٥صالح الدین، (أما دراسة 

عن قضیة ، وتحدث الباحث خالل دراسته اإلسالمیة باللغة اإلنجلیزیة في نیجیریا

تعلیم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة ألهل نیجیریا باللغة اإلنجلیزیة، وهو 

حث یتناول خطورة هذه الطریقة على متعلمي اللغة العربیة، حیث إنه یؤثر ب

تأثیرا مباشرا على المتعلم، وال یعطیه نفس المضمون عندما یتعلمها باللغة 

  .العربیة

وقد ركز الباحث على بعض المشاكل في المعنى المترتبة على بعض 

  .اآلیات واألحادیث وأثر ذلك على عقیدة المسلم
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لباحث ان التعلیم بهذه الطریقة ضرب من ضروب الغزوات واعتبر ا

لقضیة المنهج بقدر ما تطرق لقضیة الوسیلة المتبعة ، ولم یتطرق البحث الفكریة

نه لم تكن له عینة تطبیقیة، وال أدوات محددة، وقد أكما ، والوعاء المستخدم

 .اعتمد المنهج الوصفي دون التحلیلي

رتبطة والتي تم عرضها أنها دراسات ومن المالحظ على الدراسات الم

تنظیریة لم تتناول موضوع تعلیم العربیة لغیر الناطقین بها بصورة تجریبیة، وذلك 

ما تمیزت به الدراسة الحالیة من تناولها لمشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین بها 

مثلت بشكل عملي، وقد قام الباحثان في الدراسة الحالیة بتصمیم أدوات للدراسة ت

واختارت عینة من أعضاء وعضوات هیئة التدریس ) االختبار، المحتوى(في 

بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز یعانون من مشكلة تعلم العربیة ویجدون 

  .صعوبات في التدریس أو التواصل مع الطالب
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 التصمیم التجریبي للبحث:  

  :البحثمنهـج : ً    أوال

  :یتبع البحث منهجین هما

  .نهج الوصفي، لمعالجة اإلطار النظري الخاص بالبحث الم-١

لمعرفة أثر المنهج المقترح على تعلیم العربیة التجریبي، شبه  المنهج -٢

ویوضح الجدول التصمیم ، للناطقین بغیرها من أعضاء هیئة التدریس بالجامعة

  :للبحثشبه التجریبي 

  التصمیم شبه التجریبي للبحث

  التطبیق البعدي  المعــالجة  التطبیق القبلي  المجموعات

  االختبار القبلي   التجریبیة
تقدیم المنهج 

  المقترح
  االختبار البعدي

  :عینة البحث: ً      ثانیا

على عینة تجریبیة ) المنهج المقترحاالختبار، (تم تطبیق أدوات البحث    

هیئة التدریس بجامعة األمیر سطام بن وعضوات من أعضاء ) ٣٠(عددها 

) ١٢(من الذكور، ) ١٨( تم تقسیم العینة على حسب النوع إلى عبدالعزیز، وقد

  .من اإلناث

  

  :مدة تطبیق البحث: ً      ثالثا

مدة قدرها ) االختبار، المنهج المقترح(استغرق تطبیق أدوات البحث   

في ) ساعتان(ً                                                   یوما من بدایة التجربة، حیث استغرق القیام باالختبار ) ٤٥(

ا استغرقت الجلسات التدریبیة لعینة البحث على االختبارین القبلي والبعدي، بینم

جلسات لكل ) ٦(جلسة لكل من الذكور واإلناث بواقع ) ١٢(المنهج المقترح 

  . منهم، وقد تزامن التدریب للذكور واإلناث خالل فترة تطبیق البحث



        
 

  ٥١٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

    :إجراءات البحث: ً      رابعا

ت الخاصة به البحث من خالل اإلجابة على التساؤال  إجراءاتنایتناول الباحث

  : كما یلي

ما أهمیة اللغة العربیة ودورها " فلإلجابة على التساؤل األول للبحث والذي نصه

 ؟"في نقل الثقافات ببن الشعوب

 الدراسات ین بتناول الجزء النظري الخاص بالبحث مستعرضانقام الباحث

  :المرتبطة، وذلك من خالل المحاور التالیة

  . یةنشأة اللغة العرب: ًأوال

  .امشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین به: ًثانیا

  .حلول مشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین بها: ًثالثا

مشكالت  وجود انومن خالل تناول المحاور السابقة اتضح للباحث

حقیقیة في تعلم العربیة لغیر الناطقین بها، ومن ثم تم تحلیل تلك المشكالت 

  .واقتراح الحلول المناسبة لها

ما مشكالت تعلم اللغة العربیة "ولإلجابة على التساؤل الثاني للبحث والذي نصه 

 ؟"لغیر الناطقین بها

 باالطالع على الدراسات واألدبیات المتعلقة بموضوع ناقام الباحث

قائمة مشكالت تعلم العربیة للناطقین تصمیم إعداد والبحث، والتي من خاللها تم 

  : دها بالتالي، وقد مرت خطوات إعدابغیرها

 .تصمیم القائمة في شكلها األولي  . أ

 إلبداء آرائهم بمجال اللغة العربیةعرض القائمة على مجموعة من الخبراء   . ب

 .نحوها

 .القیام بالتعدیالت التي وردت من السادة المحكمون  . ت

 .صیاغة القائمة في شكلها النهائي  . ث



        
 

  ٥١٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

  : وقد جاءت القائمة في شكلها النهائي على النحو التالي

  :المشكالت الكتابیة: ً    أوال

  . كتابة الهمزة المتوسطة في غیر موقعها .١

  . إبدال حرف بأخر .٢

  . عدم التمییز بین همزتي الوصل والقطع .٣

  . فصل ما حقه الوصل .٤

  . حذف حرف أو أكثر من الكلمة .٥

  . إضافة حرف أو أكثر في الكلمة .٦

  . الخلط بین األلف الممدودة والمقصورة .٧

  . ًالتنوین، حیث یكتب نونا .٨

  . تابة همزة المد همزة عادیةك .٩

  . كتابة التاء المفتوحة تاء مربوطة .١٠

  . كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة .١١

  . كتابة الهمزة المتطرفة في غیر موقعها .١٢

  . وصل ما حقه الفصل .١٣

  . بین علمین مذكورین" ابن " إثبات همزة  .١٤

  . الخلط بین الهاء والتاء المربوطة .١٥

  . و الجماعة واو الفعلعدم كتابة األلف الفارقة بین وا .١٦

  ".عمرو"عدم كتابة الواو في كلمة  .١٧

  . كتابة الشدة بحرفین .١٨

  :المشكالت الصوتیة: ً        ثانیا

 .اختالف اللغتین في مخارج األصوات .١

 . الصوتیة اختالف اللغتین في التجمعات .٢



        
 

  ٥١٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 . مواضع النبر والتنغیم واإلیقاع اختالف اللغتین في .٣

  . العادات النطقیة اختالف اللغتین في .٤

  :مشكالت التراكیب النحویة: ً        ثالثا

 . عن بنیة الجملة في كثیر من لغات العالم العربي اختالف بنیة الجملة .١

 .أي حریة التقدیم والتأخیر العربیة حریة الرتبة في عناصر الجملة .٢

 .عما هي في لغات المتعلمین العربیة اختالف الرتب والمواقع في .٣

 . اإلعراب أو العالمة اإلعرابیة .٤

 .العربیة اللغة نظام العدد یعد من أكثر األنظمة تشعبا في .٥

 . أنماط المطابقة .٦

 . التذكیر والتأنیث .٧

 .التعریف والتنكیر .٨

 .إهمال استخدام أداة التعریف أو الخطأ، أو المبالغة في استخدامها .٩

  . التداخل النحوي .١٠

  . استخدام الفعل مع حروف الجر .١١

  :مشكالت فهم المسموع: ً        رابعا

  . الراي الشخصي على رأى الكاتبتقدیم. ١

  .ً                                            عدم استنتاج ما یرد في النص إذا لم یكن صریحا. ٢

  .عدم فهم النص غیر المباشر. ٣

   .                                     عدم الربط بین الفقرات وخاصة المتناقضة  .  ٤

  .عدم القدرة على التمییز بین المعقول والالمعقول. ٥

  .هااختیار الكلمات الواردة في الفقرات دون تمییز الصحیح من. ٦



        
 

  ٥١٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

ما المنهج المقترح للتغلب "ولإلجابة على التساؤل الثالث للبحث والذي نصه 

 ؟"على مشكالت تعلم العربیة لغیر الناطقین بها

قام الباحثون باالطالع على الدراسات واألدبیات المتعلقة بموضوع البحث، والتي 

خطوات تعلم العربیة للناطقین بغیرها، وقد مرت ل منهجمن خاللها تم إعداد 

  : إعداده بالتالي

 .إعداد المنهج المقترح في شكله األولي  . أ

 على مجموعة من الخبراء بمجال اللغة العربیة إلبداء المنهج المقترحعرض   . ب

 .آرائهم نحوه

 .القیام بالتعدیالت التي وردت من السادة المحكمون  . ت

 .في شكله النهائيالمنهج المقترح صیاغة   . ث

  :نهج وجلساته على النحو التاليوقد جاءت الوحدات األساسیة للم

  الصوتیات: الوحدة األولى

 مخارج حروف اللغة العربیة، وصفاتها: الجلسة األولى.  

 الوقف واالبتداء: الوقف واالبتداء: الجلسة الثانیة.  

  الكتابة: الوحدة الثانیة

 الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة: الجلسة األولى.  

 همزة القطعهمزة الوصل، و: الجلسة الثانیة.  

 التاء المفتوحة والتاء المربوطة: الجلسة الثالثة.  

 األلف اللینة: الجلسة الرابعة.  

 األلف اللینة: الجلسة الخامسة. 

  الجملة واإلعراب، والتعریف والتنكیر: الوحدة الثالثة

 الجملة : الجلسة األولى

  .اإلسمیة والفعلیة والمعرب والمبني



        
 

  ٥١٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

 فة، والالزم والمتعديالنكرة والمعر: الجلسة الثانیة.  

 حروف الجر: الجلسة الثالثة.  

  القراءة: الوحدة الرابعة

 أنواعها– مهاراتها -مفهومها : الجلسة األولى .  

 من روائع األدب العربي: الجلسة الثانیة.  

 نتائج البحث:  

ما فاعلیة المنهج "لإلجابة على التساؤل الرابع للبحث والذي نصه 

 ؟"الت تعلم العربیة لغیر الناطقین بهاالمقترح في التغلب على مشك

      ، وقـد                                    اختبـار لغیـر النـاطقین باللغـة العربیـة           تـم إعـداد               المنهج المقترح             لقیاس فعالیة 

   :                                            مرت مرحلة إعداد االختبار األدائي بعدة خطوات هي

  .                               تحدید الهدف من االختبار التحصیلي - 

  .                           إعداد الصورة األولیة لالختبار - 

              بمجــال اللغــة                       علــى الخبــراء والمتخصــصین                          عــرض االختبــار بــصورته األولیــة  - 

  .       العربیة

  .                               إعداد االختبار في صورته النهائیة - 

ًمدة االختبار قبلیا وبعدیا  -  ً                         ً     .         لكل منهما  )       ساعتان (ً

ة  المقترح من خالل التطبیق القبلي والبعدي للمجموعالمنهجوتم قیاس فعالیة 

  :ق كما یليلحساب معنویة الفرو" ت"، واستخدام اختبار لالختبارالتجریبیة 

 في االختبارین القبلي ة التجریبیة المجموع أداءللفرق بین متوسط) ت(ختبارا

  والبعدي

االنحراف   المتوسط الحسابي  نوع االختبار

  المعیاري

  مستوي الداللة  )ت(قیمة 

  ٠.٠٠٠  ٦٠  القبلي

  ٤.٥  ١٥٤  البعدي

-٢١.١٤٦  

  
٠.٠٠٠  



        
 

  ٥١٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

القبلي والبعدي، حیث  االختبارین ىلإتشیر النتائج في الجدول أعاله و

بانحراف معیاري ) ٦٠(في االختبار القبلي التجریبیة كان متوسط أداء المجموعة 

  في االختبار البعدي بینما بلغ متوسط األداء في المجموعة التجریبیة،)٠.٠٠٠(

 أن التجربة حسنت من أداء ى ویالحظ عل،)٤.٥(بانحراف معیاري ) ١٥٤(

  .المجموعة التجریبیة

، حیث )ت( الداللة اإلحصائیة للفرق بین المتوسطین، تم اجراء اختبار ولمعرفة

) ٠.٠٠٠(بمستوي داللة ) ٢١.١٥- (بلغت قیمة اإلحصائیة المحسوبة لالختبار 

 على أن الفرق بین ل مما ید،)٠.٠٥(وهو أقل من المستوي المعیاري للداللة 

 بمعني أن ،صائیةالمتوسطین لكل من االختبارین القبلي والبعدي له داللة إح

التجربة حسنت من أداء أفراد المجموعة التجریبیة ویمكن القول إنها استفادت من 

  .التجربة

 بحساب متوسط الفروق بین الذكور واإلناث بالمجموعة انكما قام الباحث

  :التجریبیة للبحث وجاءت النتائج كما یلي

  تبارین القبلي والبعدي في االخالذكور واإلناث  أداءللفرق بین متوسط) ت(اختبار

المتوسط   العدد  النوع

  الحسابي

قیمة   االنحراف المعیاري

  )ت(

مستوي 

  الداللة

  ٣.١  ١٧٣.٧  ١٨  ذكور

  ٨.٦  ١٢٥.٩  ١٢  إناث
٠.٠٠١  ٢١.٦  

یالحظ من الجدول أعاله أن متوسط أداء الذكور في المجموعة و

سط أداء اإلناث ، بینما بلغ متو)٣.١(بانحراف معیاري ) ١٧٣.٧(التجریبیة بلغ 

) ٢١.٦(المحسوبة ) ت(وبلغت قیمة ). ٨.٦(بانحراف معیاري ) ١٢٥.٩(

مما یدلل على أن الفرق بین المتوسطین ) ٠.٠٠١(بمستوي داللة إحصائیة 

ناث في إل وأن الذكور لدیهم أفضلیة على ا،ناث له داللة إحصائیةإلللذكور وا

  .االستفادة من االختبار التجریبي



        
 

  ٥٢٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

ثر الواضح للتجربة حیث أنها أدت الي االستجابة وذلك یعكس األ

متفوقین على ) ذكور(لمجموعة التجریبیة ألعضاء هیئة التدریس من االسریعة 

  ).ناثإ(التجریبیة من المجموعة المجموعة عضوات هیئة التدریس 

وخالل التطبیق قام الباحثون بتقسیم المهارات المرتبطة بتعلم اللغة 

  :یرها إلى محاور ثالث وهيالعربیة للناطقین بغ

 مخارج وصفات الحروف. ١م - 

 رسم الهمزات وبعض المسائل الصرفیة والنحویة. ٢م - 

 القراءة. ٣م - 

وتم حساب الفروق بین متوسطات األداء في المحاور الثالثة وجاءت 

  :على النحو التالي

العربیة الدالالت اإلحصائیة للفرق بین متوسطات األداء للمحاور الثالثة لتعلم اللغة 

  للناطقین بغیرها

الفرق بین 

  المتوسطات

متوسط 

  الفرق

االنحراف المعیاري 

  للفرق

قیمة 

  )ت(

  مستوي الداللة

  ٠.٠٠١  ٣.٥٥  ٥.٢٠  ١٣.٣  ٢ م- ١م

  ٠.٠٠٠  ٥٩.٥  ٢.٠٦  ٥٨.٧ ٣ م- ١م

  ٠.٠٠٠  ٣٧.٩  ٥.٧٠  ٤٥.٤ ٣ م- ٢م

  : حیث

مخارج  "متوسط أداء المجموعة التجریبیة في االختبار التجریبي محور: ١م

  ).٧٥.٤(، وقد بلغ "وصفات الحروف

رسم الهمزات "متوسط أداء المجموعة التجریبیة في االختبار التجریبي محور : ٢م

  ).٦٢.١(، وبلغ "وبعض المسائل الصرفیة والنحویة

متوسط أداء المجموعة التجریبیة في االختبار التجریبي محور القراءة، وبلغ : ٣م

)١٦.٧.(  



        
 

  ٥٢١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

الفرق بین متوسطات األداء للمجموعة التجریبیة ل أعاله أن وتوضح نتائج الجدو

، حیث نجد أن أعلي متوسط أداء للمجموعة كان للمحور األول بالمحاور الثالثة

رسم الهمزات وبعض "، یلیه متوسط األداء في محور "مخارج وصفات الحروف"

ریبیة في ، ثم في المرتبة الثالثة متوسط أداء المجموعة التج"المسائل الصرفیة

  ."القراءة"محور 

 ،ً                                               أن الفروقات بین المتوسطات الثالثة دال إحصائیاأثبت) ت(كما أن اختبار 

وهي فروق جوهریة تبین االختالفات الواضحة بین أداء أفراد المجموعة التجریبیة 

   .حول المحاور الثالثة

  

    :             توصیات البحث  : ً     ً خامسا

    :                       وصیات على النحو التالي                                        بناء على نتائج البحث یمكن اقتراح بعض الت

                                                                       إنشاء مركز لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها، یتولى االعداد الكامل ألعضاء   . ١

  .                                        هیئة التدریس ممن ال یتحدثون اللغة العربیة

                                                                         إنشاء موقع الكتروني لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها یمكن الرجـوع إلیـه فـي   . ٢

  .             التعلم عن بعد

                                           اد التدریسیة التي تحتـاج للغـة العربیـة ألعـضاء                            محاولة العمل على إسناد المو  . ٣

  .                            هیئة التدریس ممن یتحدثون بها

ـــتم تـــسلیمها   . ٤ ـــتعلم العربیـــة لغیـــر النـــاطقین بهـــا ی ـــة ل                                                                       إنتـــاج حقیبـــة تعلیمیـــة كامل

                                                                    للكلیات بالجامعة لیستعین بها أعضاء هیئـة التـدریس ممـن ال یتحـدثون اللغـة 

   .        العربیة

ًتخــــصص مجلــــة الجامعــــة بابــــا ثابتــــا لل  . ٥ ً                               ً                                غــــة العربیــــة فــــي كــــل أعــــدادها، وذلــــك ً

  .                                           لتوضیح قیمتها وأهمیتها لجمیع منسوبي الجامعة

   :             دراسات مقترحة  : ً     ً سادسا



        
 

  ٥٢٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

   :                                      ویقترح الباحثان إجراء الدراسات التالیة  

 .موقع الكتروني لتعلیم العربیة لغیر الناطقین بها .١

 .تصمیم حقیبة تعلیمیة متكاملة لمهارات تعلم العربیة لغیر الناطقین بها .٢

 .فعالیة اختالف أسالیب عرض المحتوى في تعلم العربیة لغیر الناطقین بها .٣

  .برنامج تدریبي على مهارات تعلم العربیة  لغیر الناطقین بها .٤

  :المراجع

اإلنصاف  ).١٩٦١ (أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعید، األنباري .١

 .١، جفي مسائل الخالف بین النحویین

 تحقیق، دار ،للجرجاني النحویة المائة العوامل). ١٩٩٦(زهران  البدراوي .٢

  .الثالثة الطبعة المعارف،

تعلیم اللغة العربیة في جامعة الدراسات األجنبیة ببكین، ). ٢٠١٥ (تشانغ هونج .٣

هـ ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء ،مؤتمر اللغة العربیة والدراسات البینیة ،نظریة وتطبیق

 جامعة اإلمام محمد بن ،ة العربیة وآدابهامركز دراسات اللغ، ٤/٢٠١٥ –٢٨الموافق 

 .المملكة العربیة السعودیة،  مركز المؤتمرات، الریاض،سعود

مشكالت التداخل اللغوي في تعلیم العربیة لغیر . )ت.د(جامعة الملك سعود  .٤

 .، من منشورات معهد اللغة العربیة)األصوات والتراكیب(الناطقین بها 

مجلة معهد اللغة  ،م األصوات لغیر الناطقین بهامشكالت تعلی .جامعة أم القرى .٥

 .العربیة، وحدة البحوث والمناهج، مكة المكرمة

 دار الكتاب ،مشكلة تعلیم اللغة العربیة لغیر العرب .)١٩٦٧(الحدیدي، علي  .٦

 . القاهرة،العربي للطباعة والنشر

  .، مكتب التربیة لدول الخلیجمدرسة المستقبل .)٢٠٠٢(الحر، عبد العزیز .٧

المحتوى الثقافي في كتب تعلیم اللغة العربیة  . )٢٠٠٠( الخصاونة، توفیق  .٨

 . رسالة ماجستیر غیر منشورةللناطقین بغیرها،

، الطبعة الثنائیة اللغویة: الحیاة مع لغتین .)١٩٨٨(الخولي، محمد علي  .٩

 .جامعة الملك سعود: الریاض   األولى،



        
 

  ٥٢٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

دار :  اإلسكندریةوتعلیم العربیة،علم اللغة التطبیقي  ).١٩٩٢(الراجحي، عبده  .١٠

 .المعارف

، الطبعة الثانیة، رأي ومنهج: اللغة والمجتمع .)١٩٦٣(السعران، محمود  .١١

 .دار المعارف: اإلسكندریة

لمشكالت اللغویة في تعلیم اللغة العربیة ا. )٢٠١١ (حمدأسمیه دفع اهللا  .١٢

  .ًجامعة المدینة العالمیة أنموذجاللناطقین بغیرها 

: تعلیم اللغة العربیة في الجامعات والمدارس الهندیة). ٢٠١٥ (لمصهیب عا .١٣

هـ ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء ،مؤتمر اللغة العربیة والدراسات البینیة، دراسة تحلیلیة ونقدیة

 جامعة اإلمام محمد بن ،مركز دراسات اللغة العربیة وآدابها، ٤/٢٠١٥ –٢٨الموافق 

 . العربیة السعودیةالمملكة،  مركز المؤتمرات، الریاض،سعود

، الطبعة تدریس اللغة العربیة في التعلیم العالي .)٢٠٠٠(أحمد رشدي طعیمة،  .١٤

 .دار الفكر العربي: األولى، القاهرة

تعلیم اللغة العربیة والدراسات ). ٢٠١٥ (عبد الوهاب صالح الدین األوفى .١٥

غة العربیة مؤتمر الل ، اإلسالمیة باللغة اإلنجلیزیة في نیجیریا، مواقف وأسباب

مركز دراسات ، ٤/٢٠١٥ –٢٨هـ الموافق ٧/١٤٣٦ -٩ الثالثاء ،والدراسات البینیة

،  مركز المؤتمرات، الریاض، جامعة اإلمام محمد بن سعود،اللغة العربیة وآدابها

 .المملكة العربیة السعودیة

مشكالت تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها في  .)٢٠٠٤(عبدالرحمن، أسماء  .١٦

  .، منتدى صوت العربیةلیزیاما

 المعرفة دار ،العربیة وتعلیم التطبیقي اللغة علم). ١٩٩٥(الراجحي  عبده .١٧

  .الجامعیة

، اللسانیات التطبیقیة  تعلیم العربیة للناطقین بغیرها، )٢٠٠٣(العناتي، ولید  .١٨

 .دار الجوهرة: الطبعة األولى، عمان

، میة لغیر الناطقین بالعربیةأسس إعداد الكتب التعلی .)١٩٩١(الغالي، ناصر  .١٩

 .دار االعتصام



        
 

  ٥٢٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 

اتجاهات حدیثة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین  .)١٩٧٩(القاسمي، علي  .٢٠

 .جامعة الریاض: ، الطبعة األولى، الریاضباللغات األخرى

، الطبعة اللغة العربیة في إطارها االجتماعي .)١٩٧٦(لطفي، مصطفى  .٢١

 .بيمعهد األنمار العر: بیروت  األولى،

تعلیم اللغة ). ٢٠١٥ (مفتاح الهدى فتح الرحمن، ودیوي حمیده، وزكیة عارفه .٢٢

دراسة مقارنة بین معهد الدراسات "، العربیة لغیر الناطقین بها في الدول غیر العربیة

الشرقیة جامعة الیبزغ ألمانیا، ومعهد اللغة العربیة جامعة موالنا مالك إبراهیم اإلسالمیة 

 - ٩ الثالثاء ،مؤتمر اللغة العربیة والدراسات البینیة ، "ندونوسیاالحكومیة ماالنق إ

 جامعة ،مركز دراسات اللغة العربیة وآدابها، ٤/٢٠١٥ –٢٨هـ الموافق ٧/١٤٣٦

 .المملكة العربیة السعودیة،  مركز المؤتمرات، الریاض،اإلمام محمد بن سعود

ل المشكالت اللغویة في الوسائل العلمیة لح. مكتب التربیة لدول الخلیج العربیة .٢٣

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

  .الریاض بها،

الكتاب األساسي في تعلیم اللغة العربیة  .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم .٢٤

 . الجزء األول، تونسلغیر الناطقین بها،

البحوث النظریة والتجارب المجتمعیة المنجزة ). ٢٠١٤ (نوح شیخ عبدو جافو .٢٥

مؤتمر اللغة  ،لجعل اللغة العربیة لغة وظیفیة، وآفاقها المستقبلیة في المجتمع اإلثیوبي

 ،م٢٠١٤/هـ١٤٣٥ ،العربیة والدراسات البینیة اآلفاق المعرفیة والرهانات المجتمعیة

المملكة ،  الریاض،ام محمد بن سعود جامعة اإلم،مركز دراسات اللغة العربیة وآدابها

 .العربیة السعودیة

  

  


