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مجيــجم الــاحلي ا يــاة  إن اللغــة مع ــة ع الع  ــزة اميــنة اإلمىــان اليــهاة ا ــا  ي ت ــا ي
البشريةة اهي اخلاصية اليت متين هبا اإلمىـان عـن سـائر ا يـوانة الـو أن الـبعد  ـد عـدها اسـيلة 
فإهنــا ي ا قيقــة  ايــة تــدرس لــها ا وناهه ــا ا واعــدها ألهنــا اعــا  األفيــار بــ  هــي  ــن  من ــا 

ن الليـــر الـــدا لي اربطـــني بـــر الليـــر االع ـــ ة امـــن عناصـــرهاا التليـــ  اال ـــوية االتعبـــ  عـــ
 االع   اخلار ية ابلض  ههه النع ة  د أصبح اإلمىان كائنا مثاليا علز ا ه األرض.

فاللغـــة ول وم ـــا ا قيقـــي مـــن   ـــائ  اإلمىـــانة الينـــا مقـــرأ امىـــ جم عـــن لغـــاي كثـــ ة 
 ملخلو اي أ را مث ا

ارة لـبعد هـهه لغاي الن   االطيور اا يوان ااألمساك ا  هاة ا ـا  ي القـر ن اليـرش إ ـ
ـــ   ا م  ل ـــ ا }اللغـــاية  يـــث  يـــز عـــن للـــة ســـلي ان عليـــه الىـــال ا  ُم ـــَة َ  ََيـلَنـــا النخ ـــَنم لَمَل قَاَل

َــا  َ ــَم َقــاَحما  َمــ م قـَ م َُ  ـَتَـَكسخ ــع ر و ــمم َي َيفم  َ ْ  َو ُ ن ــ    ُ  َو ا َُ ــَليم ــنخم مم ي  َُ َْمَط  …{َمَســاَنَنم مم َي 
تـ َ  َمـ م }ا وله تعاىل عن ا دهد اسلي انا  َُ ـم َِ َو طم بَـ ََُمَث َغريمَ بََعيٍد  ـََقاَل َََحطمَن  ِبَا َلَم ُتَ   َ

 .{َيَكٍأ بَنَـَكٍأ يََقنيٍ 

هها يدل علز أن ملخلو اي ع األ را لغاي تتخاطـ  هبـاة الين ـا فتلـ  عـن لغـاي ا 
  ايـــن م أن لغـــة اإلمىـــان مقرامـــة ابلليـــر ي إصـــدار األصـــواي اتلقي ـــا ا ي  ـــا العقـــا البشـــر 

ع ليا ــا احل عـــعل ا أصــواة  اليــة مــن املعــوة االن ــا  هــو الــهف عنح ــا الثــرا  االلاعليــة االتعبــ  
عن األهداف الىامية االههنية اجملردةة ايتطور أمرها بتطوير مضج اإلمىانة امضج عقلـه اتر ـي 

رضـــية ا يـــة فيـــرهة االلغـــة هبـــها املعـــو مـــن   ـــائ  اإلمىـــان ا ـــده دان ســـائر املخلو ـــاي األ
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َُ  لرخْحمَ   }يث يقـولا  األ راة اما أع م منة من ع علز اإلمىان  ََ ا َ َعلخَم المق رمآ َُ َ لَـ نمَسـا
 َُ ِ  المكَـَيا َُ  .{َعلخ

إن للغة البشر مقـدرة علـز اإلبـداا ااإلمتـاا ااحلبتيـارة ااملقـاطجم الـيت منطق ـا هـي   ـ اي 
مرتبطـــة اعضـــا  النطـــي فـــال مىـــتطيجم أن معـــرف  ركـــاي صـــوتية طبيعيـــة تىـــتقبل ا اا ان لين ـــا 

أداة للتليـرة اإن للغـة  -إ ن -األعضا  النطقية إ ا صرفنا الن ر عـن التـري   ال ـووة اال ـوي 
ي ك    ة م اما اثبتا ا ركة متطورةة ا ا ي ال وع ا أ ـيال كثـ ة متضـاربة ألهنـا ي الاحل ـا 

مـن   ـائ  اإلمىـان  -ب ـلت ا املـهكورة  -اك ا أن اللغة املتعددةا مادية اعضوية املىاميةة 
 احل ت اعية.ا فإهنا  اية منشودة ي  ياته اللردية 

 مانـة اللغـة العربيـة:م
ن اللغـــة العربيـــة هـــي مـــن أ ـــد  اللغـــاي اأ ناهـــا علـــز اإلطـــال ة األســـرار ا يـــم يعل  ـــا إ

َِيـ   }ك ـا أ ـار إليـه  ولـها  الي البشر االقـواة ا تـار هـهه اللغـة اعـا  ليتابـه اخلالـدة   ِ  لَتَـنم َوَإنـخ
َُنَي  َِ الــرلو   ا َ َربَ  المَعــاَل ََِل بَــ ــ ــَ رَي َ  َمــني  نـَ ُ نم َُ َمــَ  الم ــ  ٍُ َعــَرَ ٍ  م َكــنيٍ  َعَلــى قـَلمَكــَ  لََتم  ة {بََلَســا
للغــة العربيــة  ــد بلغــني  بــ  البعثــة اا ديــة أا  ك ا ــا ي ا(ة اكامــني 193-192)الشــعرا  ا 

 يــاةة اأا  الــدها ي الل ــا ة االنتــا  األد   ــعرا ابــ  البليــس الىــامي عــن مجيــجم مقومــاي التع
 امثراة اظ ري راائـجم إمتا  ا ي األ عار ااألمثال االق  .

مـــجم مـــنال القـــر ن ي هـــهه اللغـــة ارتلـــجم  ـــريهنا اأصـــبحني اللغـــة الىـــائدة ي بـــالد العـــر  ا 
لز مشر  ضارة اللير العر  اإلسالمية اتقد  العلو  ااملىل رة اإن للغة العربية فضال كب ا ع

االلنـــون ااادا  املخــــتللةة األ ـــ  القـــر ن ظ ـــري علـــو  القـــر ن كلغ ـــا ك ـــا ظ ـــري علـــو  اللغـــة 
االنحو اال رفة االبال ـة الـيت كامـني أساسـا لتلىـ  م ـوآ القـر ن اف   ـاة امـن أ لـه أيضـا 

تطبيقـــا  -ااألســـاميد ا  هـــاة ك ـــا تقـــدمني األ بـــار ا ظ ـــري علـــو  من هيـــة مثـــ  علـــو  التـــاري  
علو  كـث ة مث  الر الي ااجلغرافيا االى ة ااستحد ني علو  الط  االيي يا   -لتعاليم القر ن 

ااحل ت ــاا اعلــو  أ ــرا ةبعــة لدراســة القــر نة مثــ  التهويــد االــتالاة إىل  امــ  علــو  عديــدة 
 إسالمية.
بيـة ملـا متتــا  بـه مــن  ـوة بياهنــا اأصـالة أللاظ ــا يتضـح مـن هــها كلـه مــدا طا ـة اللغــة العر  ا
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اأصـوا ا اموسـيقز كـــل ا ا اافـرة معامي ـاة املــاغ كامـني العلــو  اإلسـالمية كل ـا تقــو  علـز املبــاد  
القر ميــة االىــنة النبويــة فيهــ  ا  اف ــا مــن مناهل ــا اللياضــة األصــلية أحل اهــي م ــوآ القــر ن 

املنشــود إحل عــن طريــي اللغــة العربيــة الــيت هــي اعا  ــا  اا ــديث النبــوف فــال يتحقــي هــها ا ــدف
األصـلية اإ ا ر عنـا إىل م ـوآ القــر ن ا ـدل أن اللغـة العربيـة هــي مركـن احلمطـال  إىل   ــ ة 

َُ }القـر ن إ   ـا  فيــها  ْ  قـ ـرمآَّن  َعَربَي ــا  َلَعلخم ـمم قـَعمَقل ــ  َِلمنَـا ِ  قـ ــرم }ة ا{َإَّنخ ََنـم ــَلَنم آَ قـ  آَّن  َنتَـاَب    َ 
 َُ   ُ ٍم يـَعمَل َُ ََمم َعَلى قـ ل  ٍب ََقـمَفا  َا}ا {َعَربَي ا  َلَق م َُ المق رمآ  .{َََ ال يـََتَدبـخر و

اإن دراســـة القـــر ن اا ـــديث لتـــا  إىل اللغـــة العربيـــة ملـــا في ـــا مـــن معـــان ســـامية املـــاهيم 
ــــة أصــــيلةة اإ ا  ــــدمني معــــار القــــر ن اليــــرش أا األ اديــــث النبويــــة م مجــــة إىل  اللغــــاي األ نبي

فتعو ها راح األصالة اراعة الن وآ اليت ينوط هبا إعها  القر ن اكهلك  نارة املعار اليت متتا  
هبــا اللغــة العربيــةة امــن ما يــة أ ــرا إن مشــر اللغــة العربيــة بــر الشــعو  اإلســالمية ي مقدمـــة 

ســالمية ألهنــا ل ــ  ي الوســائ  اللعالــة الــد تىــاعد علــز إعــاد التقــار  الليــرف بــر األمــة اإل
طيا ا القيم الرا ية اليت عنح ا اإلسال  لي  مىلم ك ا تي ن في ا راح األللـة ااملـودة ااأل ـوة 
الـــيت تـــربل بـــر  لـــو  املىـــل ر بـــرابط ا يـــية امـــنح ع ســـبحامه اتعـــاىل لل ىـــل ر هـــهه اللغـــة 

ىلم ألن يقرأها ايل   ا بـ  لتحقيي التلاهم اال ابل بين م ي أحنا  األرضة حبيث يىعز ك  م
 ايتحدث هباة اإهنا أيضا الوسيلة األاىل لنشر الدعوة اإلسالمية.

األرض امغارهبـا  ن هنـا عيـن أن مقـول إن اللغـة العربيـة تـربل بـر املىـل ر  ي مشـار ام
رف الل ـــية ألن القـــر ن لـــيد الـــرد مبـــاد  اتعـــاليم منعنلـــة عـــن ال ـــاهر اللل ـــي اأن فيـــبـــرابط 
لقــر ن منــوط ابللغــة العربيــةة اإن اللغــة العربيــة بطا ت ــا اتـــرا  ا جلــديرة ان تيــون اســيلة إعهــا  ا

ااف ـة علـز الو ـدة الليريـة اامل  ريـة اىـل ة ي كـ  ميـان اعـول علـز املللتلاهم بر الشـعو  
 ر ـة بر أفرادها امجاعا اة اأن الو دة الليرية بر املىل ر تعل  دارا هاما ي ههه املر لة ا

 اخلط ة اليت عر هبا العامل العر  ااإلسالمي.

اعين تلخي  أ ية مشر اللغة العربيـة ي البلـدان ااسـيوية ااألفريقيـة ااألاربيـة ااألمريييـة 
 ي النقاط التاليةا

إن هناك  طة  لية لنشر اللر ة بر املىل ر ابحلمتناا من أيدي م  ب  اللغة العربية  -1
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به مجيعاة فحينئه يى   تشويه تعاليم اإلسال  بر مـن حل يعرفـون اللغـة العربيـةة  الهف يعت  ون
عــن طريــي كتــ  امنشــوراي امطبوعــاي عــن اإلســال  بغــ  اللغــة العربيــة يــراد هبــا القضــا  علــز 

 اإلسال  معنواي بتشويه تعالي ه ابثغ الى و  الليرية بر أتباعه.

عـاحل ي موا  ـة التحـدايي املعاصـرة ألن امتشـارها إن اللغة العربية تعل  دارا هاما اف -2
 بر املىل ر املنتشرين ي أحنا  العامل يىاعدهم علز تل م دين م االت ىك بطا ت م الرا ية.

إهنا تىاعدهم علز استع ا ا ي التلاهم املتبادل في ا بين م  د يتيىر إعـاد اـاا   -3
لـــهف متارســـه اجل ـــاي املغرضـــة لتشـــويه تعـــاليم مشـــ ك عيـــن م مـــن مقاامـــة التخريـــ  الليـــرف ا

 اإلسال  ا قة اتقطيجم  لك الرابط الهف يربل بر أبنا  األمة اإلسالمية برابط فيرف ارا ي.

إن اللغــة العربيــة هــي اعــا  القــر ن اليــرش امركــن احلمطــال  إىل   ــ ة القــر ن ااملنبــجم  -4
توطيـد ركـن التعـارف اتو يـي عـرا التلـاهم  األصلي للعلو  اإلسالمية كل ـا ك ـا أهنـا تىـاعد علـز

 بر أبنا  العامل العر  الناهد ابر أبنا  البلدان اإلسالمية    الناطقة هبا.
 ُ ب ا تيار اللغة الف حى يف التعليم:و 
  ا ـتيار اللغة الل حز منطلقا لتعليم العربية لغ  العر  لعـدة أسـبا  عل يـة اع ليـة ع

  وعة من ههه األسبا .امن هيةة افي ا يلي ال
إن العاميــة فتلــ  مــن بلــد إىل بلــد بــ  امــن منطقــة إىل منطقــة ي كــ   طــر عــر ة  وَي:َ

اإلــا هــي صــورة أا صــور مــن اليــال  ل ــ  ي  ناايهــا فــوار  عديــدة اا تالفــاي  ــدة ســوا  ي 
متثـ  العـر   ا راف أا النطي أا ال اكي  اليالميـة حبيـث فلـو مـن  اصـة الو ـدة اللغويـة الـيت

مـــن  يـــث اجمل ـــوا كريمـــة اا ـــدةة امـــن هنـــا تعهـــن هـــهه العاميـــاي عـــن ســـدغ  ا ـــاي املتعل ـــر 
األ ام  ي اإلطار العـر  العـا ة ات  ـر هـهه النتيهـة ااضـحة  ين ـا ينتقـ  املـتعلم األ نـ  مـن 

 بلد عر  إىل   ر ب  امن منطقة إىل أ را ي دالة عربية اا دة.
اليت تل  أ ـراض املتعل ـر األ امـ  اتـوي حبا ـا م علـز املـدا  إن الل حز هيواثنيا: 

البعيد االنطا  الواسجم حبيث حل ي ع  علي م احلست اا إىل أف عر  اي أف بلد االتلـاهم معـه 
ي صــورة مو ــدة أا  ــبه مو ـــدةة احل يتعبــون ي ف ــم العاميـــاي املختللــة  اي الىــ اي االيـــة 

أمــــا اللــــرا  ال ــــوتية ااحل تالفــــاي ي مطــــي بعــــد ا ــــراف اخلاصــــة ببلــــد عــــر  دان   ــــرة ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



فيىتطيجم املـتعلم األ نـ  املـت ين ي اللغـة العربيـة الل ـحز العامـة أن يـدرك تلـك اللـرا  وهـرد 
أن يىــــت جم إىل اليل ــــة أا اجل لـــــة منطو ــــة ي إطـــــار القواعــــد العامــــةة اأمـــــا العاميــــاي فيحتـــــا  

ا علز امللرداي اال اكي  املختللة مجم لديد بيئـة ابلـد  الدارسون األ ام  لل   ا إىل أن يتعرفو 
 ك  من ا.

إن ا تيار العامية أا الل هاي املختللة لتعليم العربية لغ  الناطقر هبا يضعنا أمـا  واثلثا: 
مشــيلة كــها ع ليــةة إ  إن العاميــاي االل هــاي  اي صــور متعــددة ي الــوطن العــر  كإطــار 

تارهــا للتعلـــيم العــا   ف ــثالا هــ  العاميــة امل ــرية  أا اجلنائريـــة  أا عــا ة فــريف عاميــة أا  هــة خ
العرا ية  اما إىل  لكة اههه التىاؤحلي تدل علـز صـعوبة أا اسـتحالة هـهه امل  ـةة الـو ا ـ ل 
م ا  تقـدش بعـد الل هـاي العاميـة إىل  امـ  الل ـحز أا الل ـحز جمل وعـة االعاميـة أل ـرا 

ا  ي الع ليــة التعلي يــةة اعر لــة حلســت رار الو ــدة املن هيــة للتعلــيم فــإن املــن ج يــ دف إىل اضــطر 
ي مرا له املختللةة الو ا  ل عاميـة لىـب  مـن األسـبا  أا م ـرا ل ـراف  اصـة جمل وعـة مـن 
املتعل ـــر فتيـــون فائـــد ا مق ـــورة علـــز فـــ اي  منيـــة حمـــدادة اعلـــز بيئـــاي عربيـــة ضـــيقة اعلـــز 

 العا  بعيد املدا من تعلم اللغة العربية.  احلي معينةة احل  قي هدف م
ــــا  ابعــــا:ور  ــــة الل ــــحز هــــي الوعــــا  ا قيقــــي للقــــر ن االىــــنة االعلــــو  غــــن اللأعرفن ة العربي

اإلســــالمية ة فــــإن الدارســــر للغــــة العربيــــة مــــن أ ــــ  ف ــــم القــــر ن االعلــــو  اإلســــالمية ليوا  ــــون 
ــــة أا اخللــــيل من ــــا امــــن مشــــيالي أساســــية كــــها اعديــــدة لــــو  ــــدمنا إلــــي م الل هــــاي العا مي

من ـــ  العلـــو  االلنـــون ااادا   -احل تـــنال  -الل ـــحزة ا ـــدير ابلـــهكر أن الل ـــحز ما الـــني 
علــز ر ــم اجل ــود اللا ــلة لــبعد األ ــخاآ املغرضــر أا اجل ــاي املغرضــة لنشــر العاميــة كتابــة 

لعلـــو  اإلســـالمية  بلضـــ  القــر ن اليـــرش اا -ا ــرا ةة االوا ــــجم أن اللغـــة العربيـــة الل ــحز مـــا تـــنال 
ااألد  العــر  ااإلســالمي الرائــجم املـــدان ي أم ــاي اليتــ  ابللغـــة الل ــحز القدعــة ااملعاصـــرة 
تنـــت م  ال وعـــة األساســـية للغـــة العربيـــة فه يـــجم  واعـــدها اثبتـــة احمـــدادة حبيـــث  يىـــ   ف   ـــا 

يـــال  اأ يـــا  اتناا ـــا االتعـــايل مـــجم التـــدريباي اللغويـــة افقـــا لقواعـــد اإلعـــرا  ا ـــوامر م ـــم ال
 ال يا ة االت ري  ا  ها.

إن ي ا تيـــار الل ـــحز منطلقـــا لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغـــ  النـــاطقر هبـــا  دمـــة  امســـا:و 
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املىـــــل ر فــــإن الل ـــــحز هـــــي دعامــــة كـــــها لو ـــــدة الييــــان العـــــامل العـــــر  ا ع ي ــــة ل ســـــال  
ة االىياســـيةة اإن ا تيـــار لدينيـــة  االثقافيـــة ااحل ت اعيـــاااإلســـالمي افيـــه أيضـــا  دمـــة ملقوماتـــه 

عـامل العـر  الـهف ينت ــم لـني إطــار اا ـد الالل حز ي مجيجم مرا   التعلـيم فيـه إم ـاف لوا ــجم 
مل ــ  ب ــلة عامــةة اإن ي تقــدش اامــن العقيــدة االــدين االلغــة االثقافــة االتــاري  ااملو ـــجم اجلغــراي 

ىــوسة اأضــ  إىل  لــك اااللــة للوا ـــجم لع ــ  لنشــرها الـــامبة لل ــوا  اخاالعاميــة ي التعلــيم أا 
ر  ابـر مئـاي لعـأن اللغة العربية الل حز إلا هي  نة الوص  امقطــة احللتقـا  بـر أبنـا  العـامل ا

علــو  لاملاليـر مــن املىـل ر ي البلــدان  ـ  العربيــة ب ــلة كوهنـا لغــة القـر ن الغــة العبـاداي الغــة ا
 اإلسالمية.

 ن عيتنـا:يقـة ا تيـار الف حى و طر 

ا الصــة مــا تقــد  ا ــو  اإلصــرار علــز تعلــيم اللغــة العربيــة الل ــحز لغــ  النــاطقر هبــا 
هبــدف الوصـــول إىل صــيغة لغويـــة مو ــدة اعامـــة ي اإلطـــار  العــر  العـــا  حبيــث تنـــت م اخلـــواآ 
العربيــة األصــلية املشــ كة افلــو بقــدر اإلميــان مــن احل تالفــاي االيــة اخلاصــة ببلــد عــر  دان 

 اا ر سوا  ي املنطي أا الل هاي أا امللرداي أا ال اكي   اي الى اي االية.

ن املعراف أن اللغة الل ـحز أيضـا ي مجيـجم لغـاي العـاملة  اي ألـاط اأ ـيال متنوعـة ام
مـــن األســـالي  اصـــور التعبـــ ة اب ـــتالف العوامـــ  اال ـــراف اايطـــة هبـــا مـــن بعـــد اللـــ ة النمنيـــة 

تطـورة امـن هنـا يقـالا بتهـاا  ي التعبـ ة أن هنـاك مـوعر مـن الل ـحزا أمـا اأسبا  الن ـوغ اال
أا  ــا فالل ــحز اليالســييية أف القدعــة مثــ  ف ــحز الع ــر اجلــاهلي امــا بعــده الــيت فقــدي 
ــــةة اأمــــا اثمي  ــــا فالل ــــحز  ــــة  ــــا أا  ــــ غ اســــتخدام ا ي الــــاحلي ا يــــاة اليومي امل ارســــة الع لي

احلي ا يــاة عـــن طريــي احلســتع ال الــوا عي ب ــورة أا أ ــراة اكل ـــا املعاصــرة الــيت تعــيل ي الــ
بعـــدي اللـــ ة النمنيـــة  لغـــني امل ارســـة الع ـــرية كامـــني النتيهـــة  لـــوة بـــر اللغـــة اأهل ـــا اتتلـــااي 

 در اي الى ولة اال عوبة ي ف   ا ااستخدام ا اليومي.

ا تيـــار مـــادة اللغـــة  امـــن ن ينبغـــي أن مضـــجم ي احلعتبـــار ال وعـــة مـــن املبـــاد  العامـــة عنـــد
 الل حز العربية لتعلي  اة سوا  لغ  العر  أا العر  أملى ما

ع  ا تيار ف حز الع ر لتعليم العربيـة لغـ  أهل ـاة إ  هـي ال ـيغة األسـ   تنـااحل  – أ
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ااأل ـــر  منـــاحل حبيـــم  رهبـــا الـــنمت امعايشـــت ا جملـــاحلي ا يـــاة اليوميـــةة ا ـــدير ابلـــهكر أن هـــهه 
ال تنطوف علز مجيجم اخلواآ األساسية للغة العربيةة بلض  القر ن اليرشة ايقـال الل حز ما تن 

ي هــها اجملــالة إن العــر   تللــون في ــا بيــن مة بنــوا مــاة ي مطــي الل ــحز الع ــرية اي بعــد 
تراكيب ا اصيغ اة اعين الرد عليه ان هها أمر عين تنااله تنااحل عل يا اموضـوعيا ي ـ  بنـا ي 

ىل  طوط عريضة للغة مش كة صا ة للتطبيي ي الع لية التعلي ية علـز املىـتوا العـر  الن اية إ
العـــا ة اإن ا تيـــار مثـــ  هـــها املـــن ج لييـــون أيضـــا عـــول كبـــ ا علـــز تو يـــد أا تقريـــ  بـــر هـــهه 

 ال ور املتعددة ك ا أن فيه  دمة للقضا  علز سطوة الل هاي العامية.
لتهـــا  إىل ال ـــواهر ال ـــوتية الـــيت يغلـــ  اســــتع ا ا ي ايتحقـــي هـــها ا ـــدف املنشـــود ابحل

الــوطن العــر  ي ع ومــه مــجم مراعــاة مــا  ــرره األ ــدمون مــن عل ــا  اللغــة ي هــها اجملــالة اكــهلك 
عــ  اســتخدا  امللــرداي اال اكيــ  العامــة الــيت يشــيجم اســتع ا ا لــدا العــر  ب ــلة عامــةة عنــد 

 ة ي املر لة األاىل.اضجم املواد املقررة ي مجيجم املرا   ا اص
افا  طريي متدر  اخلطواية ايبدأ ابلعباراي ااألسالي  الـيت تقـرغ  مـن لغـة ا يـاة  -ب 

اليوميـــةة االـــيت يشـــيجم اســـتع ا ا ي  ـــد الـــاحلي احل ت اعيـــةة امتيهـــة ي ا تيـــار املـــواد املقـــررة 
ملعرافــة مثــ  ملــرداي االن ــوآ املطلوبــة حنــو لغــة األد  ا ــديث اجليــدة الغــة اســائ  اإلعــال  ا

اأســـالي  مشـــراي األ بـــار ااأل اديـــث ي اإل اعـــة االتللنيـــون اال ـــح  املعتـــد هبـــاة اإن اللغـــة 
الل ـحز اليـو  لغـة ميتوبـة ي أ لـ  أ وا ـاة اعيــن أن تتخـه هـهه اللغـة امليتوبـة  ا ـا أساســا 

 ــــ  ف ــــحز الع ــــور عنــــد ا تيــــار املــــواد املقــــررة ي ختلــــ  املرا ــــ  التعلي يــــةة احل ينبغــــي أن هن
القدعةة ا اصة الناهرة من ا ي الع ور الههبية للحضارة اإلسالميةة اهيها يىـتطيجم الدارسـون 
اإلملـــا  ب ـــورة متياملــــة للغـــة العربيـــة ي ع ــــورها املختللـــة افقـــا ملــــن ج دراســـي متطـــور  ىــــ  

 األهداف االلراي ااددة لي  دارة تدريبية أا مر لة تعلي ية.
ن املــواد املختــارة  اي تنــوا ي املعــار اأ ــراض التعبــ ة حبيــث ت ــور ا يــاة ينبغــي أن تيــو 

ــــة ااحل ت اعيــــة ااحل ت ــــادية االىياســــيةة اكــــهلك عــــ  أن تــــو ا  واعــــد اللغــــة ال ــــرفية  الثقافي
االنحويــة ا  هـــا تو يعــا عـــادحل مناســـبا ليــ  مىـــتوا امر لـــةة اابلنىــبة إىل التـــدريباي ال ـــوتية 

النطقيـــة ال ـــحيحة ي تىـــهيالي صـــوتية تتخـــه لو  ـــا  تـــها بــــهة  عيـــن أن توضـــح ال ـــور
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ايال ــيف ي ا تيــار ال ــور ال ــوتية أن تيــون امللــرداي اال اكيــ  مىــتع لة ي أ لــ  البلــدان 
 العربية امش كة في ا بين ا ي الو ني ا اضر  د تيون ههه املواد لو  ية امعيارية اع رية.

ية ختــار بعــد ااايي القر ميــة الــيت متــدغ املــتعلم افيــار ي ضــو  هــهه املبــاد  األساســ -  
لفعة ا ورة لغوية مليدةة اكهلك بعد األ اديث النبوية الشريلة اليت تعدغ أيضا م ـدرا  نيـا ي 

 هها الشرين.
ن مـــورد أمثلـــة مـــن أع ـــال املليـــرين االيتـــا  االشـــعرا  املعاصـــرين االقـــدامز مـــن ع ـــور 

ا اك  ىــ   ا ــاي املتعل ــر أا ف  ــا م امىــتواي م املختللــةة العربيــة الناهــرةة اكــ  هــها 
ق ــــورا علــــز داراي تعلي يــــة متخ  ــــة فتيــــون املــــادة مامــــن املعــــراف أن هــــها املــــن ج ييــــون 

 ها اللرا أا  اك.هباملختارة ي ال وع ا علز األسالي  العل ية املتخ  ة 
هــــي فتلــــ  متامــــا ي املــــادة عيــــن أن مطـــــلي علي ــــا )الــــداراي التدريبيــــة التخ  ــــية(ة ا ا 

لـــن ج العـــا   ـــهه النوعيـــة مـــن التعلـــيمة احل ضـــ  ي هـــهه ا الـــة أن تيـــون املـــادة ااا ـــدف عـــن 
ــــة احلس  ــــاد  ــــة املتخ  ــــةة مــــجم إميامي املخـــــتارة ي ال وع ــــا مق ــــورة علــــز األســــالي  العل ي

 ابملباد  العامة لتعليم العربية لغ  الناطقر هبا.
لـــيم أصـــواي اللغـــة العربيـــةا إ  إن األصـــواي هـــي اللبنـــاي األاىل للبنـــا  احلهت ـــا  بتع -ـَـــ

اللغوف من امللرداي ااجل   اال اكي  ااألسالي  الـيت تشـي  أيـة لغـة ي ال وع ـاة اإن املـتعلم 
ن يىــتوع  مــا يــتعلم اعـــيد مطقــه بــدان تعلــم األصــواية إمــا مــن  واعــد أاأل نــ  حل يىــتطيجم 

ختللــة فإهنــا مىــهلة ي كـــت  ااــد ر ااأل ــدمر مجيعــاة ايتحــتم ملاأصــواي الل ــحز ب ــورها 
علينــــا ألدائ ــــا الع لــــي أن ملهــــري إىل صــــورة مشــــ كة مــــن النطــــي متثــــ  اخلــــواآ ال ــــوتية للعربيــــة 
الل حز متثيال صـاد ة التحقيـي هـها ا ـدف مىـتطيجم مرا عـة اجملــيدين مـن  ـرا   القـران اليـرش 

 األدا  الن و  ي.ا لغة العربية الل حز ابلنطي ااحلستعامة من ابملتخ  ر ي ال
عــ  أن مراعــي ي هــها اجملــال كــ غ اجلوامــ  ال ــوتية للغــةة حبيــث يع ــ  مطــي األصــواي ا 

لل لـــرداي ااجل ـــ  االعبـــاراي فــــي ا أن ألصـــواي امللـــرداي  ـــدادا مـــن ال ـــحة ااألدا  ف نـــاك 
مـــن ا ــداي لغويــة اك ـــا   ــداد معينــة ليــ  مـــا يتــريل  من ــا مــن مجـــ  اتراكيــ  أا صــيس من ــا

النـــهاي ي األدا   ال ـــحيح لليل ـــاية عـــ  احلهت ـــا  ابإلد ـــا  ا ينبغـــي مراعـــاة  واعـــد النطـــي 
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اتو يـــجم اللواصـــ  االو لـــاي ادر ـــاي املـــدغ االشـــدغ امـــا إىل  لـــك مـــن القواعـــد املطـــردة ي اجل ـــ  
منىــــقة هــــي الــــيت االعبــــاراية امــــن املعــــراف أن طريقــــة أدا  اليــــال  أا إلقائــــه ي صــــورة معينــــة 

تيش  عن معاميه امقاصده ا قيقيةة ابعبارة أ را أن معار اجل ـ  االعبـاراي ت  ـر اتتحـدد 
ادائ ــا أدا  موســيقيا أا تنغي يــا معينــا  ىــ   ــواآ ال كيــ  اللغــوف اتو يــه مقامــاي اليــال  

 اظرافه املختللة.
تعل ـرة اعـ  أن ييـون لـديد موعيـة  واعـد النحـو اال ـرف الـيت تقـد  إىل هـ حل  امل -و

قد  مناسبا ملىتوايي الطال  أا أهداف م من تعلم اللغـةة امتلـادا الـاراة هنـج األ ـدمر ي يما 
تقــدش ال وعــاي مــن القواعــد بقطــجم الن ــر عــن التــدريباي الع ليــة الــيت يقــو  هبــا املــتعلم بيــ  مــا 

واعـــد النحويـــة اال ـــرفية  ـــ حل  يتلقـــاه مـــن القواعـــد  ـــرا ة اكتابـــة امترينـــاة اأال مبـــد  حل تيـــار الق
الدارســـر هــــو اإلدراك ان تعلــــيم القواعـــد النحويــــة هــــو اســــيلة حل  ايـــة ي  اتــــه أف أمــــه اســــيلة 
حلكتىــا  ع ليــة ف ــم املىـــ وا ااملقــرؤ اإف ــا  اا ــرين امقـــ  األفيــار إلــي م ابلتعبــ  الشـــلوف 

 االتعب  اليتا .
ال  علـــز هـــها القـــدر مـــن الل ـــم االتعبـــ  فينبغـــي ا تيـــار تلـــك القواعـــد الـــيت تىـــاعد الطـــ

بىـــ ولة ايىـــرة امىـــتبعد بقـــدر اإلميـــان مـــن  واعـــد ال ـــرفة مـــثالا مىـــائ  اإلعـــالل ابلنقـــ  
االقلــــ  اا ــــهف امىــــائ  التقــــدير ااحلفــــ اض االتريايــــ  امــــا  ــــابه  لــــك مــــن األمثلــــة اجلدليــــة 

 ـ  املتخ  ـة أا املتقدمـة االقواعد الشا ةة اعيـن أن يقـد  مثـ  هـهه املىـائ  العوي ـة ي املرا
فلـــيد مـــن الضـــرارف احلمىـــيا  ارا هـــا ي املرا ـــ  األاىل لتعلـــيم الدارســـر  ـــ  النـــاطقر ابللغـــة 

 العربية.

اابلنىـبة إىل  واعـد النحـو فييلـي تقـدش  واعـد تركيـ  اليـال  مـن تقـدش ا  ـ  اتنىــيي 
د االتثنيـــة ااجل ـــجم االتعريــــ  ملـــرداي اجل لـــة بعضـــ ا بــــبعدة ا واعـــد التـــهك  االتريميـــث ااإلفــــرا

االتني ة اكهلك عالماي اإلعرا  األصلية االلرعيةة اع  أن مال ـيف ي تقـدش  واعـد النحـو 
أن حل تيـون منح ـرة ي اإلعــرا  فقـل ألن أ يـة التــدري  ي اليـال  ام  ـه حل تقــ  عـن أ يــة 

ملىـــائ  النحويـــة املعقـــدة  اإلعـــرا ة اإن احلهت ـــا  املبـــالس فيـــه هـــو الـــهف يـــ دف إىل الـــد ول ي ا
ك ىائ  التقدير ااحلف اض ا شد األمثلة الشا ةة األمر الهف يعقد الع لية التعلي ية للدارسر 
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 املبتدئر.

اأمـــا األبـــوا  الشـــائعة الين ـــا معقـــدة إىل  ـــد مـــا مثـــ  أبـــوا  التحـــهير ااإل ـــرا  االندبـــة 
الي  عربيـة تىـتع   ي ال ـراف االتعه  ا  ها فـي ين أن تقـد  أمثلت ـا علـز أسـاس أهنـا أسـ

ااملناسباي اخلاصةة دان الد ول ي تلاصي  التحلي  اإلعرا  االتحلي  اللغوفة امن الضـرارف  
كـــهلك أن مضـــجم ي احلعتبـــار عنـــد ا تيـــار مـــادة القواعـــد أن مقـــد   واعـــد ال ـــرف مىـــتقلة عـــن 

طريـية احل ت  ـر  ي ـة  واعد النحوة فال رف هـو  ـن  حل يتهـنغأ للنحـو بـ  هـو الـهف ع ـد لـه ال
أمثلة ال رف إ ا أ هي منعنلة عن  واعد ال كي  النحوفة ا ها عـ  احلهت ـا  بتقـدش  واعـد 
النحو اال رف اأمثلت  ا معاة مجم مراعاة مىـتوايي الطـال  اأهـداف م مـن تعلغـم هـهه اللغـة مـن 

  يث النوعية االييلية املهكورتر.

 الثقا ية: مراعاة ََداف املتعلُني ومست  هتم

أن ه ي احلعتبار عند اضجم مـن ج تعلـيم اللغـة العربيـة لغـ  النـاطقر هبـا اا تيـار حل بد أن 
املــــواد املطلوبــــة اموعيت ــــاة أهــــداف هــــ حل  املتعل ــــر اأ راضــــ م مــــن تعلــــم هــــهه اللغــــة اكــــهلك 
املىــتوايي الثقافيــة  ــمة اأن موعيــة اللغــة الــيت تقــد   ــم ا ــدادها ا واصــ ا اصــيغ ا املردا ــا 

   أن تيون مالئ ة ألاضاع م الثقافية احمققة ألهداف م من تعل  ا.اتراكيب ا ع

أما في ا يتعلي ابأل راض اليت من أ ل ا يتعلم الدارسون األ ام  اللغة العربيـة ف ـن م مـن 
يــتعلم العربيــة ألهــداف عل يــة ا قافيــة أا أل ــراض ااريــة اا ت ــادية أا سياســية أا أل ــ  الــرد 

ة ي املعامالي اليوميـةة ايقبـ  الـبعد علـز تعل  ـا لل ـم القـر ن التحدث مجم أصحا  ههه اللغ
االعلــو  اإلســالمية ة اهــها التنــوا ي أ ــراض الدارســر يتطلــ  تنــوا ال ــيغة اللغويــة الــيت تقــد  

 إلي م لتلبية  ا اي ك  فريي  ى  مقاصدهم اليت من أ ل ا يدرسوهنا.

تعل ـر األ امـ ة اأن هـ حل  املتعل ـر اأيو بعد  لك ا تالف املىتوايي الثقافية بر امل
ييومـون  اف  قافـاي متلااتـة األـاط متباينـة مــن ال بيـة البيئيـة االىـلوك احل ت ـاعية فلـيد مــن 
ــــة  ــــا أن تقــــد   ــــ حل  الدارســــر املنت ــــر إىل بيئــــاي متعــــددة اأاضــــاا  قافي املقبــــول تربــــواي اع لي

 ـدث اخللـل ااحلضـطرا  ي التـدريدة  متلااتةة مـادة مو ـدة ابدر ـة اا ـدةة اإن هـها الـن ج
 اروا يلوي فرآ الل م لل ادة االتشو   ها اللريي أا  اك حلستيعا  الدراس.
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اهنا تنشري أيضا مشيلة أ ـرا هامـة اهـي ا ـتالف اللغـاي القوميـة بـر هـ حل  املتعل ـرة 
للغـة العربيــة ا ـد  بـني مـن التهــار  أن الطـال   تللـون في ــا بيـن م ي در ـة الل ــم االتح ـي  

اب تالف لغا م القوميةة فإن طالبا مىل ا مـن ا نـد أا ابكىـتان أا بـنهالد  أا مـن تشـاد أا 
مــن  ــنر الق ــر احنوهــا مــن البلــدان الــيت  ــد   ــري لغا ــا االيــة ابللغــة العربيــةة  يــث أن هــها 

ا أمــه عـــادة الطالــ  لــه مــوا مــن اإلملــا  بــبعد اليل ــاي العربيــة أا امل ــطلحاي اإلســالمية ك ــ
 لــيف بعــد الىــور مــن القــر ن اليــرش أا أدعيــة ال ــلواي ا  هــاة فــال ينبغــي أن يوضــجم هــو ي 
عداد الطال  الهين أيتون من الـبالد األاربيـة أا األمريييـة بـدان أن ييـون  ـم أد  إملـا  ابللغـة 

 العربية أا  راف ا ا هائية ا اصة بنطق ا اخار  ا ال حيحة.
من  ب  بعد ر ال ال بية االعل ا  املتخ  ر ي تدريد اللغة العربيـة  ا د مسعني رأير

لغ  الناطقر هباة اي معاجلة ههه املشيلة أف مشيلة ا تالف املىتوايي ااألهـداف االلغـاي 
القوميــةة فــ ا الــبعدا ا ــو  الع ــ  للتوفيــي بــر هــهه احلعتبــاراي املختللــة إمجــاحل أف بتقــدش 

ختلطـــة مــن الل ــحز االعاميــة اامل ـــطلحاي التهاريــة االعل يــة االىياســـية ال وعــة مــن املــواد امل
االتــدريباي اللغويــة املشــت لة علــز القواعــد األساســية ألصــواي اللغــة احنوهــا اصــرف ا ابال ت ــاة 

 اههه هي الطريقة امل ينة لله جم بر ههه ا احلي املختللة ااألاضاا املتلااتة.
ن ج يـــ دف إىل احلضـــطرا  ي الع ليـــة التعلي يـــةة اروـــا ايـــرا الـــبعد اا ـــر ا أن هـــها املـــ

ي ـــلح ي  الــــة داراي تدريبيــــة   ــــ ة  اي هــــدف حمــــدد مـــن تعلــــيم هــــهه اللغــــة جمل وعــــة مــــن 
الدارســـرة أمـــا التعلـــيم ب ـــورة عل يـــة امن  ـــة ملـــدة طويلـــة فينبغـــي أن ييـــون علـــز أســـاس  طـــة 

ف ـــول الدراســـة حبىـــ  أاضـــاع م  مدراســـة طويلـــة املـــداة ا ـــها ا   ـــوا تو يـــجم الطـــال  علـــز
الثقافيــة الغــا م القوميــة مــجم مراعــاة مــدا مال مــة املــادة املختــارة  ــهه األاضــاا اكــهلك ملقاصــد 
ه حل  اأالئكة اإن كامني ههه الطريقة تبدا صعبة ي أال اهلة فإهنا هي الطريقة املثلز لتلادف 

لغـــ  النـــاطقر هبـــا ب ـــورة أســـ    حم ـــور اخللـــل ااحلضـــطرا ة القيـــي التقـــد  ي تعلـــيم العربيـــة
 اأملجم.

 التخطيط املننجي لتدريس امل ا  املقررة.
تطر نا في ا سبي إىل ضرارة ا تيار الل حز منطلقا لتعليم العربيـة لغـ  النـاطقر هبـا لعـدة 
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أسبا  عل ية اع لية ن تيل نـا عـن  قيقـة تلـااي املىـتوايي الثقافيـة  ـ حل  املتعل ـر اكـهلك 
أهـــداف م اأ راضـــ م مـــن تعلـــم العربيـــة اأ ـــرل أيضـــا إىل أ يـــة التنبيـــه إىل أمـــر ا ـــتالف ا ـــتالف 

ـــة بـــر  ملتعل ـــر األ امـــ  ادار هـــها احل ـــتالف ي دفـــجم عهلـــة تعلـــيم اللغـــة إىل االلغـــاي القومي
لعامــة لوضـجم  طـة من هيـة لتعلـيم العربيـة  ـ  النــاطقر ااألمـا ة افي ـا يلـي ال وعـة مـن األفيـار 

 ث تل  أ راض املتعل ر اتلي حبا ا م ك ا فد  اللغة العربية علز املدا البعيداهبا حبـي
 الطريقة املكاشرة: -َ
ن عامــ  احل تلــار بعربيــة  ــوغ الــدراس ي الل ــول أا  اعــاي التعلــيم مــن أهــم العوامــ  إ

مطقــا لطــال  األ امــ  علــز معايشــة  ــو اللغــة العربيــة االتــري ر  ــواآ هــهه اللغــة االــيت تىــاعد 
ااسـتع احل ي أرضـية اا عيـةة ا ـها عــ  أن تيـون الطريقـة الـيت يقــو  علي ـا تـدريد اللغـة العربيــة 
لغ  الناطقر هبا هي الطريقة املبا رة ان تيون لغة التخاط  االتعليم بــر املـدرس االطالـ  ي 

 للغاي األ نبية. اعاي الدراس هي اللغة العربية فقل دان احللتها  إىل ال مجة أا استخدا  ا
ات  ــر  ي ــة هــهه الطريقــة ما لــة أمــا  أعيننــا ألمــه كل ــا مطبــي م ــا  الطريقــة املبا ــرة تيــون 
ــــة ملىــــ ا  النتيهــــة اعت ــــاد الطالــــ  األ نــــ  ي الل ــــم ااملنا شــــة مــــجم املــــدرس علــــز اللغــــة العربي

للغويـــة فيىـــتهكر اليل ـــاي االوظـــة ي  اكرتـــه ايـــدر  ملىـــه علـــز التقـــاط النطـــي ااألصـــواي ا
ال ــحيحة مبا ــرة مــن فــم املــدرسة اهبــهه الطريقــة سي ــبح الطالــ  األ نــ  الــهف تعــودغ لىــامه 

لعربيـةة اتتـاح لـه اللرصـة حلسـتخدام ا اعلـز لغـاي أ ـرا أكثـر   ـرا اأ ـد ات ـاحل  ـواآ اللغـة 
 مجم العر  بنهاي ااضحة امطي صحيح.

ويـة املعرافـة لـدا  ـها   تعلـيم اللغـاي  دير ابلهكر أن الطريقـة املبا ـرة هـي الن ريـة ال با 
لع ر ا ديث ااملتبجم ي معاهد اللغاي امعامل ا ي الدال األ راة اإ ا اضطر املـدرس إىل اي 

ترمجـــة كل ـــة أا م ـــطلح أا حنـــو  لـــك ي مـــادة أا أ ـــرا فعليـــه أن  ت ـــر علـــز  ـــدر الضـــرارة 
إىل اللغـة العربيـة ي املخاطبـةة احل ابنطا  ضيي فقل ن يعـود فـوراة وهـرد امقضـا  هـهه الضـرارة 

  لز ما  هه الطريقة من أ ر ىف إيالف الطـال  األ ام  اجلو العر  أ نا  الدراس.
 َيـل ب التدريكات اللغ ية: -ب
ن التـــدريباي اللغويـــة هـــي ا ـــدف األال ااألساســـي ي فطـــيل مـــن ج تعلـــيم العربيـــة لغـــ  إ
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 تن  من ج تدريد ههه املادة   حل  الطال  ابلطر  التاليةااة امن ن فال بد أن يلهبالناطقر 
البد  ابلتدري  علز مطي اليل اي الواردة ي املادة املقررة ايليه ف م املعارة هـها   وىل:ا
يا  الطال  بقرا  ا اكتابت اة ألن الطال  األ ن  لو تدر  علـز مطـي اليل ـاي املطلوبـة   ب  

ابت ـاة االطريقـة  ـها التـدري  أن يطلـ  املـدرس مـن الطـال  اإلصـغا  فتى   عليـه  را  ـا ن كت
إليه  يدا ن ينطـي كـ  اا ـد بوضـوح ابليل ـة الـيت مطق ـا املـدرسة ابعـد أن در  الطـال  علـز 
 ــدر كــاف اصــحيح مــن مطق ــا  ــاال املــدرس إف ــام م معــو تلــك اليل ــة ايــة اســيلة مناســبة 

ـــة  ابإل ـــارة أا ال ـــورة أا الرســـم اأ ـــ ا ابل مجـــة احل ينبغـــي أن تىـــتع   ال مجـــة إحل كـــ  ر حماال
 لتحقيي هها الغرض.

الع   لنايدة   يلة الطال  مـن املـواد اللغويـة مـن امللـرداي ااجل ـ  يومـا فيومـاة والثانية: 
حبيث تيون تلك ا  يلة متدر ة ي األللـار ااملعـارة سـوا  ي اليـم أا الييـ ة وعـو ضـرارة 

 ة ن الطويلة اكهلك  اي املعار املتداالة سـ لة املنـال ن املعـار الع يقـة الـيت حل البد  جب     
تىــتع   إحل ي  ــاحلي اظــراف  اصــةة امثــال  لــكا عــ  أن ييــون الــدرس املقــرر يشــت   
علــز أمســا  اأفعــال معرافــة ا ــائعة ي احلســتع ال اليــومي مثــ ا )) ــال(( ا)) هــ (( ا)) ــرأ(( 

ي البدايــة تلـك األفعــال صـعبة النطـي الدرة احلســتع ال مثـ  ا))صــعي(( ا))كتـ ((ة ايىـتبعد 
ا))معــي(( ا))ا ــداد (( ا))تق قــر(( احنوهــاة اكــهلك أن ييــون الــدرس مشــت ال علــز مجــ  
متدر ـــــة ي   ــــــرها اطو ــــــا اســــــ ولت ا اصـــــعوبت اة ف ــــــثالا تقــــــد  أاحل عبــــــاراي مىــــــتع لة ي 

اداثي اليوميـــة عـــن األكـــ  االشـــر  أا اللعـــ  أا املعـــامالي اليوميـــة ل مىـــان حبيـــث تتنـــاال ااـــ
الـدرس امـا إىل  لـكة الـيد عـن املىـائ  الىياسـية أا احل ت ـادية أا الـر الي الطويلـةة ايقــد  
مــا  تــا  إليــه ي هــهه اجملــاحلي ي املرا ــ  املتقدمــة  لــيال احبىــ  فــ اي التــدري  اف  ــاي 

 الطال .

دار التــدري  علــز األســئلة ااأل وبــة ابللغــة العربيــة  بعــد اخلطــواي املــهكورة أيو والثالثــة:
بـــر املـــدرس االطــــال  ةرة ابـــر الطـــال  في ــــا بيـــن م ةرة أ ـــراة اهــــها هبـــدف تقـــوش لىــــان 
الطالــ  علــز مطــي األصــواي امقــاطجم اجل ــ  اعلــز تيــوين امل ــاراي فــي م علــز اســتخدا  تلــك 

دان  هـ  احل  ـوف احل صـعوبةة اهـهه اليل اي االعبـاراي الـيت تعلغ وهـا ي التعامـ  اللعلـي بـ
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الطريقــة تىــاعد أيضــا علــز ترســي  مــا درســه الطالــ  مــن اجل ــ  االعبــاراي ي أ هــاهنم ك ــا أهنــا 
لقــــي ا ــــدف الرئيىــــي مــــن تعلغــــم هــــهه اللغــــة أف التــــدري  علــــز التحــــدث هبــــا اف ــــم أســــالي  

 استخدا  اللغة العربية ي الاحلي ا ياة املتنوعة.

عـــ  علـــز املـــدرس أن ييـــرر هـــهه الع ليـــة بعـــد كـــ  درس  ديـــد إىل أن اي هـــها اجملـــال 
أيمــد ي الطــال  القــدرة علــز اســتيعا  مــا درســواة ف  ــا ااســتع احلة ايو ــه أاحل أســئلة ليــ  
طالــ   ليهيــ  عليــه اكــهلك عيــن أن يطلــ  أن يو ــه بعضــ م أســئلة إىل  ميلــه فيهيــ  عليــه 

رة أا مىـتنبطة مـن أصـول الـدراس ا واعـدهاة اي  سوا  أكامني األسئلة مدر ة ي الـدراس املقـر 
كلتـا ا ــالتر ينبغــي أن ي  ــه ي احلعتبــار أن هــهه الطريقــة تعت ــد أساســا علــز عن ــر اكتىــا  

 الطال  ال اكي  اأسالي  اااداثي ابللغة العربية.

عربيـة  يراعز ي تدريد مادة التدريباي اللغوية إف ا  الطال  األ ام  ما للغة الوالرابعة: 
مــن   ـــائ  متتـــا  هبــا عـــن اللغـــاي األ ــرا لييـــون هـــ حل  الطــال  علـــز إدراك ابينـــة لطبيعـــة 
العربيــة  ــد تــنال مــن أ هــاهنم حماالــة  يــاس م ــا  ا واعــد اللغــة العربيــة علــز اللغــاي الــيت تعــوداا 

 علي اة ايقبلون علز تعلم اللغة العربية بليرة مىتقلة ااضحةة امن ههه اخل ائ ا

)اللاعــ (( مــن اللعـــ  ا))ال ــلة(( مــن املوصــوفة فبين ـــا يقــد  املوصــوف علـــز موضــجم )
ال ـــلة ي العربيـــة فيـــ  ر ي اإلاللينيـــة مـــثالة اكـــهلك ا ـــال ابلنىـــبة إىل اللاعـــ  فلـــي اإلاللينيـــة 
يقد  اللاع  علز صيغة اللع  عيد الن ا  العـر  املعـرافة اعـ  أيضـا تنبيـه هـ حل  الطـال  

اف ا هائيــة ابللغـة العربيــة االـيت حل يو ــد  ـا مثيــ  ي أيـة لغــة ي العــامل ي إىل  قيقـة بعــد ا ـر 
 النطي ااملخار  مث  ا الضاد االعر ااخلا  اال اد االطا  االقاف.

 طريقة القراءة والمتابة: -ُـ
إ ا كــان إف ــا  الطــال  األ امــ    ــائ  اللغــة العربيــة يــ دف إىل تــدريب م علــز النطــي 

يـ  اللغـوف الـهف متتـا  بـه العربيـة عـن اللغـاي األ ـرا فـإن تعلـي  م القـرا ة العـر ال حيح اال ك
بية أيو ي املقا  األال ايلي ا تعلي  م اليتابة العربية. اع  أن تيون مادة القا ة الـيت يتـدربون 
علي ـــا مـــن بـــر اجل ـــ  االعبـــاراي الـــيت درســـوها فعـــال أ نـــا  التـــدريباي اللغويـــة مـــن ااـــاداثي أا 

ألسئلة ااأل وبة علز أن تيون تلك اجل      ة االيل ـاي سـ لة النطـي اف ـم معامي ـا. اأمـا ا
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ي الال تلـك املـادة فالبـد مـن مراعـاة م ـا  التـدر  ف ـثالا تبـدأ القـرا ة ابجل ـ  الق ـ ة فعبـاراي 
 مو نة من بعد الن وآ.

اة أن يقرأهـا ب ـوي عد ا تيار املادة املناسـبة يطلـ  املـدرس مـن الطـال  اا ـدا فوا ـداب
طا  القرا ة فـورا بـدان أن ينت ـر امت ـا  الطالـ   بنطي صحـيحة ايقو  املدرس بت حيح أا عال 

مـن  را تـه للعبـارة أا اللقـرة كل ـاة اإ ا ا ـد مــ  مـادة القـرا ة املطلوبـة صـعبة النطـي يقـرأ بنلىــه 
ــــك ة االبىــــاطة أاحل ن يطلــــ  مــــن الطــــال  أن يردداهــــا مــــراي ليــــي تتعــــود ألىــــنت م علــــز  ل

ااإلعــا ي اليل ــاي االعبــاراي  أمــران ضــراراين ي تــدري  الطــال  األ امــ  ي املر لــة األاىل 
قــرا ة مـــن العبــاراي الـــيت  ــم إملـــا  وعامي ـــا المــن التـــدريباي اللغويــةة ا يىتحىـــن تــدريب م علـــز 

ز ســـبي   ت ـــاعية فعلـــحلاموضـــوعا ا حبيـــم  قـــافت م العامـــة أا مىـــتواهم العل ـــي أا اضـــع م ا
املثــالة إ ا كــان مع ــم الطــال  ي  لــك الل ــ  مــن املىــل ر مــن بــالد  ــ  عربيــة ا ــم  لليــة 
إسالمية يىتحىن أن تش   مادة القـرا ة الـيت تقـد  إلـي م علـز موضـوعاي عـن أركـان اإلسـال  
االعباداي اسـ ة الرسول االتاري  اإلسالمي اما  ابه  لـكة اعيـن أن تيـون في ـا بعـد مـد ال 

دمـةة اإ ا ا ـد املـدرس مىـتوا طالبـه  ـ   لـك فعليـه قم إىل العلـو  اإلسـالمية ي املرا ـ  املت 
 أن  تار  م عباراي ي موضوعاي عامة ا ت اعية اأ ال ية اسياسية ا  ها.

لــز املــدرس أن يو ــه إلــي م عقــ  امت ــائ م مــن القــرا ة املطلوبــة أســئلة تعــر علــز ف ــم اع
 امطـوي علي ـا املـادة املقـرا ةة ك ـا أن هـهه الطريقـة تن ـي فـي م  ـدرة ا ـوار يتالـاملعار ااألفيار 
عربيةة اعـ  علـز املـدرس كـهلك أن أي ـه ي اعتبـاره  ايدة   ـيلة الطـال  الاالنقا  ي اللغة 

عربيــة يومــا فيومــا وعــو أن ييــون مــا يقــد  إلــي م مــن املــواد متهــددة المــن ال اكيــ   االعبــاراي 
 لشي  ااملض ون.امتدر ة ي ا

أ  ـر كتابـةة اأن ا ت ـار اليتابـة العربيـة اا ـجم  -ي ا قيقـة االوا ـجم  -لعربيـة ان اليتابة إ
 ــوس ليــ  لظــر. ا لــك عنــد املوا مــة بــر اليل ــاي املعه يــة االن ــوآ ااــددة ي اللغــاي مل

العربيــــة تتطلــــ  األ نبيــــة ام ائرهــــا ي اللغــــة العربيــــةة اأن املوا مــــة ال ــــحيحة تثبــــني أن اليتابــــة 
   من تتطلبه اليـتاابي األ نبيـة ي ختلـ  اللغـاية ا ـدير ابلـهكر أن اليتابـة العربيـة أمىا ة 

راف امللـــردة عنـــد اســـتخدام ا ي اليل ـــةة فـــا راف ي  ـــال ات ـــا ا ي ا ـــتقتضـــي ا ت ـــار 
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 هـم  بـة تتـيحل ا أا أ   أ يالة اأن كتابة ههه ا ـراف م اكم اليل ة الوا دة فتنل وقدار 
ملىــا ةة هــها إىل  امــ  كــون ا ــراف العربيــة عــادة أ ــ  مــن االيل ــة منيــدا مــن احل ت ــار ي 

  هم ا راف األ نبية.

ا قيقة األ را اليت عـ  أن ترسـ  ي أ هـان الطـال  هـي أن اليتابـة العربيـة العامـة حل ا 
ـــــة مت ناعالمـــــاي اإلعـــــرا   ـــــة ي اللغـــــاي علـــــز عيـــــد اليت -أف التشـــــيي   -تقتضـــــي كتاب اب

لن ـا  أن ك يـة ا ـراف ي أف كل ـة عربيـة تعتـه وقـدار م ـل ا األ نبيـةة االنتيهـة ا ــت ية  ـها 
لحراف ي كـل ة أ نبيةة اي  ـالة اضجم عالماي ا ركــاي لإ ا راعي تعداد عالماي ا ركاي 

ىــا ة  ــيئا فإلــا توضــجم فــو  ا ــراف الت ــاة ابــهلك حل تشــغ  مــن امل –ي بعــد ا ــاحلي  -
 يهكر.

ــــة  ــــد ا تل ــــني  ــــة العربي ــــة اتطورا ــــاة فنــــرا أن اليتاب ــــة العربي اإ ا م ــــرل إىل تنــــوا اليتاب
برســوم ا اجلوهريــة منــه ع ــورها األاىلة اأمــا الــهف  ــدث ف ــو ت ــرف اتنــوا ي تيــوين ملــد 

يرة ا راف األساسية ة مـن تشـابك اتـدامج امـا إىل  لـك مـن التن يـي االته يـ  ا   ـاة امىـا
 ــها التطــوير  ــد مشــريي ألــاط عديــدة للخــل العــر  مثــ ا النىــخي االر عــي االثلثــي االلارســي 
االيـوي االـديوار ا ــ هة اليـ  من ــا معاملـه امل يــنة ك ـا لــه اسـتخدامه اخلــاآة اهيـها د ــ  ي 

  رفية امليتبة العربية اجل ال اللت االتلنن ي الن ا   اخلطيةة امتج عن  لك احل تلار بن ا   
لتنير اجلدران اا هراي اامتقال عناصـر مـن ا ضـارة العربيـة اإلسـالمية إىل الـدال األ ـرا عـن 

 طريي النقو  االن ارف العربية املعرافة ابإلبداا اجل ايل ااإلمتاا اللت.
اأمــا هــدفنا األساســي ي هــهه املر لــة ف ــو  يئــة أ هــان الطــال  األ امــ  للتــدري  علــز  

لعربية بيىر اس ولة  ى   واعد العربية اأاضاع ا حنوا اصرفا اا تقا ا افي ـا يلـي كتابة اللغة ا
 بعد القواعد األساسية لتدري  ه حل  الطال  علز رسم اخلل العر  ي املرا   األاىلا 

تعويــد الطالــ  علــز كتابــة اجل ــ  االعبــاراي العربيــة  ــل ))النىــ (( احبــراف كبــ ة  – 1
فـــإن التشـــيي  يضـــاع  ا ـــني اليتابـــة ايشـــغ  فيـــر الطالـــ   -رارة إحل للضـــ -بـــدان تشـــيي  

بعالمــاي الضــبل الــرف اضــع اة اأن إلــنا  الطالــ  ابلشــي  ي اليتابــة يــ دف ي املىــتقب  إىل 
 احلضطرا  ااخلوف ي  را ة ميتوابي    مشيولة.
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اعـ (( إن اليتابة العربية منضبطة بغـ  ضـابل مـن التشـيي  ـ ف ـثال ا إن ))اسـم الل – 2
ا ))اســم امللعــول(( ا   ــا مــن ال ــيس احل ــتقا ية االقياســية  ــا ضــوابل  ــيلية معرافــة فــال بــد 
مــــن تعويــــد الطــــال  علــــز معرفت ــــا مــــن اليتابــــة ملىــــ ا دان احللتهــــا  إىل مىــــاعدة الشــــي  ة 
اكهلك  راف املد ا الواا ااألل  االيا ة فإن كال من ا يـدل علـز  ركـة مـا  بلـه فـال  تـا  إىل 
الشـــي  إحل لدراة فعلـــز املعلـــم أن يـــدرهبم علـــز النطـــي ال ـــحيح مـــن اليتابـــة ال ـــحيحة بـــدان 

 مىاعدة الشي .
التـدري  علـز التــنا  مواضـجم الشــدة ااملـدة ا ـنة القطــجم اكـهلك تنبــي  م علـز طريقــة   – 3

كتابـــة بعـــد األعـــال  ااألعـــداد مـــن  ايدة  ـــراف  شـــية اللـــبد اتىـــ ي  النطـــي مثـــ  كتابـــة ا 
(( ا))مائـــــة(( ام ـــــا  كتابـــــة ا  ـــــنةا فـــــإ ا كامـــــني ي أال اليل ـــــة ترســـــم أللـــــاا ))إن(( ))ع ـــــرا

ا))أن(( ة اإن د   علز كل ة  رف حنـوا ))فـإن(( ا))ألن((ةة اإن كامـني ي اسـل اليل ـة 
ســاكنةا فــريسة بئــرة ســ لة اا  ــنة ي   ــر ترســم علــز  ــرف الــامد  ركــة مــا  بل ــا إن كامــني 

د  ركــة مــا  بل ــا إ ا ســبقني  ركــة مثــ ا ))عــرؤ(( ا))يبــدأ(( اليل ــة ترســم علــز  ــرف الــام
ا))يىـت ن (( اعلــز الـر م مــن بعــد التعقيـداي اإلمالئيــة ي هــها النـوا مــن الرســم فـال بــد مــن 
تنبيـــه هـــ حل  الطـــال  إىل  لـــك ليـــي يتييلـــوا ابلتـــدريج مـــجم   ـــائ  اليتابـــة العربيـــة ا ىـــنوا 

 مة.ارتىام ا ي كتااب م ي املرا   املتقد
 طريقة قعليم ق اعد العربية:  –  

عـــ  أن تيــــون الغايـــة مــــن تعلـــيم القواعــــد العربيـــة للطــــال  األ امـــ ة تنايــــدهم بــــبعد 
القواعـد النحويـة اال ـرفية األساسـية الــيت تىـاعدهم علـز تعلـم العربيــة االتحـدث هبـا بـدان  طــري 

الدراسـاي النحويــة اال ــرفية  لغـوف يغــ  املعـوة هــها ي املرا ـ  األال اكــهلك إعـدادهم ملواصــلة
ي املرا ــ  املتقدمــة لــو أراداا احلســت رار ي ف ــول متخ  ــةة التحقيــي هــها ا ــدف املنشــود حل 

 بد من مراعاة األمور التاليةا 
عد  تقدش التعريلـاي أا ا ـداد النحويـة املعرافـة للقواعـد النحويـة بـ  عـ  احلكتلـا   -أ 

مــجم  كــر امســهة اعيـن تقــدش تعريــ  خت ـر بلغــة مبىــطة مــثالا ابألمثلـة للبــا  املطلــو  تعلي ـه 
))املبتـدأ ااخلــه مرفوعــان(( بـدان أن يتطــر  إىل مــا رافـجم املبتــدأ ااخلــه ا ـ ه مــن املىــائ  الن ريــة 
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 العوي ة.
ــــةة مــــثالا عنــــد تعلــــيم ))إن اأ وا ــــا(( ا  -   ــــيم القواعــــد النحوي ــــدر  ي تعل مراعــــاة الت

ىن احلكتلا  بتقدش بعض ا مجم األمثلة احل ينبغي استيعا  مجيـجم هـ حل  ))كان اأ وا ا(( يىتح
األ واي لئال ي ع  علي م  ل  ا اف م أماكن استخدا  كـ  من ـاة اكـهلك ي تقـدش األمثلـة 
يراعـــز املـــريلوف االشـــائجمة اب ـــيس مبىـــطة اابســـتخدا  امللـــرداي اال كيبـــاي اليثـــ ة احلســـتع ال 

 ايتهن  األللار النادرة.
ة:  - ُـ  لاذج م  الق اعد املتدُر
 أ ىا  اليل ة ي اللغة العربيةة من ا اسم افع  ا رف مجم األمثلة. - 1
 أ ىا  اللع ة منا ماض امضارا اأمر اهني مجم األمثلة. - 2
أبــوا  اللعــ  الثال ــيا اجملــرد ااملنيــد اأبــوا  الرابعــيا اجملــرد ااملنيــدة مــجم األمثلــةة احل  - 3

 تلاصي  عن اللع  ال حيح ااملعت  لل بتدئر من الطال  األ ام .ينبغي تقدش ال
ن تدريب م علز ت ري  املاضي ااملضـارا ااألمـر االن ـي مـن بعـد األفعـال الىـ لة  - 4

 اليت درسوها  يدا  الل الدراس الىابقة.
 اتلي ا أمثلة لنواص  املضارا ا وا مهة تي لة لقواعد  ىم اللع  من اليل ة. - 5
 واعـــد مبىـــطة لملمســـا  املرفوعـــة مـــجم األمثلـــةة مثـــ  ا املبتـــدأ ااخلـــه االلاعـــ  الئـــ   - 6

اللاعـ  اكــهلك املن ـوبة من ــا مثـ ا امللعــول بــه اا ـال ااســم إن ا ـه كــانة اأ ـ ا اجملــرار من ــا 
 مث ا املضاف إليه ااحلسم املىبو  حبرف من  راف اجلر.

ا ابلنىــبة إىل دارســي اللغــة العربيــة اصــعبة  واعــد اســتع ال كتابــة األعــداد م  ــة  ــد - 7
 ــم ي ملــد الو ــنية ا ــها عــ  مراعــاة التــدر  ي تــدريب م علــز هــها البــا  مــن القواعــد ألمــه 

 متدا   امتشابك إىل  د ما.
حل ينبغي أن تقد  إلي م ي املر لـة األاىل املىـائ  املتعلقـة حبركـاي اإلعـرا  األصـلية  - 8

قدرة ا  هاة اييلي تدريب م علز بعـد األمثلـة حلسـتخدا  هـها النـوا مـن االلرعية اال اهرة اامل
األمسا  مث ا املنقوآ ااملق ور اامل نوا من ال ـرف ا  هـا بـدان الـد ول ي تلاصـي  القواعـد 

 االتعريلاي  شية اللبد ااحلضطرا .
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 ابجلامعة اإليالمية ابملدينة -نظرة على مننج شعكة قعليم اللغة العربية 
فتتحـني  ــعبة تعلــيم اللغـة العربيــة لغــ  النـاطقر هبــاة ي اجلامعــة اإلسـالمية ابملدينــة املنــورة ا
هـة اهي  دف إىل تعليم اللغة العربية للطال  الوافدين إىل اجلامعةة الهين حل 86/1387عا  

في ــا  عتليــون اللغــة العربيــة أا حل عيــداهنا  ــد يت ينــوا مــن الدراســة االتخاطــ  هبــاة االدراســة
سنتانة ابعد الاح الطال  في ا يلحي إب دا اليلياي أاا لثاموية أا املتوسطة  ىـ  م هالتـه 

 العل ية اليت   ل ا  ب  احللتحا  ابلشعبة.
اأمــا  طــة التعلــيم ي  ــعبة اللغــة العربيــة ي اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورةة ي اإلطــار 

 ر ااتيةاالعا  ألهداف اجلامعةة فتعتت ابألمو 
أهنا تعلم الطال  األ ام  اللغة ا لعربية ااملواد اإلسالمية معاة ألن هدف ا إعداد ا ول: 

الطــــال  ملتابعــــة دراســــا م اإلســــالمية ابللغــــة العربيــــة الــــيت هــــي اعــــا  هــــهه الدراســــاي امنبع ــــا 
 األصلي.

الطــــــال  تعلـــــيم اللغـــــة العربيــــــة مـــــن  ـــــالل املـــــواد اإلســــــالميةة اكـــــهلك تنايـــــد والثـــــا : 
ابمل ـــطلحاي اإلســـالمية الضــــرارية ي الدراســـاي املتقدمـــةة اتشــــ   مـــواد الدراســـة األساســــيةا 

 التو يد االتلى  اا ديث االلقه االثقافة اإلسالمية.
اتبـــاا الطريقـــة املبا ـــرة ي التـــدريد أف عـــرف تعلـــيم مجيـــجم املـــواد ابللغـــة العربيـــة والثالـــث: 

ا البيــان ابللغــاي األ ــرا  ــد ييــون  ــوغ الــدراس عربيــا الل ــحز دان اعت ــاد علــز ال مجــة أ
 حمضا.

أن اجلامعــة تضــم اان طــالاب مــن أكثــر مــن مائــة  نىــية مــن  ــد بقــاا العــاملة اخلــامس: 
ايلـدان إىل اجلامعــة اإلســالمية لــتعلم اللغــة العربيـة كلغــة القــر ن االعلــو  اإلســالميةة احل يتعل وهنــا 

 عي االىياسي ك ا حل أيتون لتعلم العامياي االية.هبدف التعام  التهارف ااحل ت ا
تقــــد  املــــادة املقــــررةة ليــــ  طالــــ  ي ف ــــول الشــــعبةة مطبوعــــة  ــــل مىــــ  والســــا  : 

ا راف كب ة امشيولة  ى  ا ا ةة اييون للشعبة ا تباران ي الىنةا أ د ا ي منت ـ  
 العا  ااا ر ي هناية العا  الدراسي.
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