


  

  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا
 بين الواقع والمأمول

  
  
  

 الدكتور محمد محي الدين أحمد
  رئيس قسم اللغات األجنبية

  بمركز لغات جامعة بروناي دار السالم
  

  الدكتورة فردوس أحمد جاد

  دكتوراه في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا
  اليزيةمن كلية التربية بالجامعة الوطنية الم

  
  
  

  دار التجديد        دار المنارة
  ماليزيا- كوااللمبور             مصر- المنصورة 

  



 2

  
  

  

  
  
  



 3

  

  حقوق النشر محفوظة
  

  ه1434/م2013الطبعة األوىل 
  
  

مجيع احلقوق امللكية األدبية والفنية حمفوظة للمؤلف، وحيظر طبع أو تصوير أو ترمجة 
أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله  زءاًأو جم أو إعادة تنضيد الكتاب كامالً

اعلى الكمبيوتر أو برجمته على أسطوانات ضوئية إال مبوافقة املؤلف خطي.  
  

  رقم التسلسل الدويل
 ISBN:  

978-967-0587-12-7 
 
 
 
 
 

Published & Printed in Malaysia by: 
KACI PRINTING SDN. BHD. 
7 -1-2 Diamond Square، Jln 3/50 
OFF Jln Gombak، 53000 Kuala Lumpur 

 



 4

  
  
  

  شكر وتقدير
  

  : انطالقا من قوله سبحانه وتعاىل

﴾كُمنَألزِيد متكَرن ش٧: إبراهيم[ ﴿لَئ[  

  فإنين أتوجه بالشكر واالمتنان هللا تعاىل الوهاب املنان، 

  وأصلي على النيب املختار، خري األنام، 

  حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

  .لتقدير لكل من ساعد يف إجناز هذا العملمث الشكر وا

  
  



 5

  المقدمة

تنفرد اللغة العربية خبصائص متيزها عن غريها من اللغات، فهي تتميز صوتيا ورمزيا 
بعدد حروفها اليت بلغت مثانية وعشرين حرفا، وتتميز حبرف الضاد، وهي تستخدم 

العقاد (من وظائفه  هذا اجلهاز اإلنساين على أمته وأحسنه، وال مل وظيفة واحدة
، فقد اشتملت على مجيع خمارج األصوات اليت اشتملت عليها أخواا )١١: ١٩٨٢

الثاء، والذال، : السامية، وزادت عليها بأصوات كثرية ال وجود هلا يف واحدة منها مثل
كما تتميز اللغة ). ١٦٨ -١٦٤: وايف بدون تاريخ(والغني، والضاد، واخلاء، والظاء 

: اهرة الترادف، وهي لغة اشتقاقية فيمكن توليد األلفاظ من أصل واحد مثلالعربية بظ
، وتتميز بأا ...مسع، يسمع، وامسع، وسامع، ومساع، مسيع، مساعة، مسموع، مستمع

لغة إعراب، الذي لواله ما ميز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت وال تعجب 
  ). ٤٢: اريخفارس بدون ت( من استفهام، وال نعت من توكيد

يف قلوب املسلمني مع كل يوم جديد تطلع مشسه،  هاواللغة العربية يزداد حب
فاملسلمون على اختالف لغام وتباين مشارم تشرئب أعناقهم لتعلم لغة القرآن، 
فاللغة العربية ارتبطت بالدين اإلسالمي ارتباطا لن ينفك إىل يوم القيامة ألن الذي 

 :زة سبحانه وتعاىل حني تكفّل حبفظ كتابه الكرمي حيث قالتعهده ورعاه هو رب الع
إِنا أَنزلْنه قُرَءانا ﴿ :وقال تعاىل]. ٩: احلجر[ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿

جعل هلا وارتباط اللغة العربية بالقرآن الكرمي  ]٢ :يوسف[ ﴾عربِيا لَّعلَّكُم تعقلُونَ
مكانة يف قلب كل مسلم، وهذا يفسر لنا رغبة املسلمني من غري العرب يف تعلم اللغة 
العربية، فهم حيبون اللغة العربية حبا ال يقل عن حبهم هلذا الدين احلنيف فبها يؤدون 

ومما يزيد غري العرب من املسلمني محاسا لدراسة اللغة  صالم ودعاءهم ومناسكهم،
على قراءة القرآن قراءة جيدة غري أم ال يفهمون ما يقرؤون، ويتمنون  العربية قدرم

مجيعا لو تعلموا اللغة العربية لكي يفهموا ما يقرؤون، ولكي يشعروا مبا يف القرآن 
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الكرمي من حالوة عند تدبر معناه، وقد رصد هذا اهلدف املهم من أهداف تعلم غري 
) ١٩٩٤(والدكتور عارف كرخي ) ١٩٨١(العرب للغة العربية الدكتور تركي رابح 

  .وغريمها

وللغة العربية أمهية كربى يف فهم الدين اإلسالمي، ويلحظ أن أغلب متعلمي 
اللغة العربية من غري أهلها من املسلمني، وأن أغلبهم يتعلمون هذه اللغة ألغراض تتعلق 

بية لغة حضارة واللغة العر، )٨: ٢٠٠٦عبد السالم (بفهم اإلسالم، واستيعاب رسالته 
وثقافة أثرت يف ثقافات العامل ولغاته، وتتمتع العربية مبكانة مرموقة يف اتمع الدويل 

فبالنظر إىل عدد الناطقني بالعربية أو إىل مدى تأثريها يف لغات  ويف املنظمات العاملية،
 العامل جندها من أعظم اللغات السامية مجعاء، وينبغي النظر إليها كإحدى اللغات

واللغة العربية لغة قوية وحمددة، ولقد  ،)Ferguson 1971: 182-185(العظمى يف العامل 
ورثت حيويتها من القبلية اخلشنة بالصحراء، وأدى هذا أن وقفت العربية يف وجه 

ولذلك فالعربية حتظى باهتمام الكثريين من غري  ،)١١٤: ١٩٧٨يونس (الصعوبات 
 على تعلمها، ولكن تلك الرغبة وذلك اإلقبال الناطقني ا، وتتمتع بإقبال كبري

يصطدمان بثالث صعوبات كأداء حسب قول املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية 
  :والعلوم والثقافة

 .عدم توفر املعلم املؤهل لتعليم اللغة العربية لغري أبنائها -

  .ندرة الكتاب اجليد املعد خصيصا هلذا النوع من الدارسني -

طرائق التدريس احلديثة واملواد التعليمية املعينة يف حقل تعليم العربية  قلة -
 ).  ٥: ب١٩٨٩طعيمة (
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أن هناك ) ١٣٠-١٢٩:  ١٩٨٥(ويالحظ فضيلة األستاذ الدكتور صيين 
ندرة وفراغا هائال يف ميدان البحوث العربية احلديثة اليت تعاجل موضوع تعليم اللغات 

العربية خاصة، وسبب ذلك رمبا يكون حداثة علم اللغة  األجنبية عامة، وتعليم اللغة
ومع أمهية اللغة العربية وحب التطبيقي، ومن مث قلة املتخصصني فيه أو املهتمني به، 

يرى ) ٥: ١٩٨٧(األستاذ الدكتور محادة إبراهيم ، وإقباهلم على تعلمها إال الناس هلا
يف تعلمها، فقد منيت طرق تعاين من ضعف الوسائل اليت تفيد  أن اللغة العربية

وقد يكون ذلك واضحا . التدريس العتيقة بالفشل الذريع لعجزها وضعف نتائجها
حث عن أساليب متطورة نبيف الدول غري العربية، فعندما نتصدى لتعليم اللغة العربية 

ويبقى األمل يف تطوير  ،دجنفال  مبنية على أسس علمية أو وسائل الكترونية حديثة
؛ واردا إذا استفاد من وسائل التكنولوجيا احلديثة للناطقني بغريهاربية تعليم الع

فاألساليب املتطورة تفيد يف تعليم اللغات األجنبية وتساعد يف نشرها يف اتمعات اليت 
  ).٩: ٢٠٠٦عبدالسالم (مل تنتشر فيها سابقا 



 8

  الفھرس
  

  رقم الصفحة  املوضوع
  ٥  املقدمة

  ١١  اللغات عليمتمدخل إىل : الفصل األول
  ١٤  املدرسة السلوكية :أوالً  
  ١٥  املدرسة العقلية :ثانيا  
  ١٦  تعددها وتطورها طرق التدريس: ثالثًا  

  ٢٧  اللغة العربية للناطقني بغريها لتعليمالطرق واألساليب العامة : الفصل الثاين
  ٢٩  األساليب والطرق اليت تعتمد على املعلم: أوال  
  ٣٠  قائيةالطرق اإلل -أ    
  ٣٣  طريقة النحو والترمجة -ب    
  ٣٦  أساليب وطرق يتعاون فيها املعلم والطالب: ثانيا  
  ٣٦  . الطرق احلوارية -أ    
  ٤٠  املناقشة اجلماعية  -ب    
  ٤١  طريقة هربارت - ج    
  ٤٤  أساليب وطرق تعتمد على الطالب: ثالثا  
  ٤٥  )التعيينات(طريقة دالتون  -أ    
  ٤٦  حداتطريقة الو -ب    

  ٤٩  اللغة العربية  لتعليمالطرق واألساليب اخلاصة : الفصل الثالث
  ٥٢  الطريقة الطبيعية: أوالً  
  ٥٤  الطريقة املباشرة :ثانيا  
  ٥٩  طريقة القراءة :ثالثًا  
  ٦٣  الطريقة السمعية الشفهية :رابعا  



 9

  ٧١  املعرفيةالطريقة  :خامسا  
  ٧٥  صاليةالطريقة التواصلية االت :سادسا  

  ٧٨  الطريقة التوليفية :سابعا  

  ٨٣  تعليم اللغة العربية جتارب يف : الفصل الرابع

  ٩١  جتارب عربية  :أوال  

  ١٠٣  جتارب غري عربية  :ثانيا  

  ١١٥  االستفادة من التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية : الفصل اخلامس

  ١٢٠  تكنولوجيا املعلومات: أوالً  

  ١٢١  تكنولوجيا االتصاالت: ثانيا  

  ١٢٣  تكنولوجيا التعليم: ثالثًا  

  ١٢٥  تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية : رابعا  

  ١٣٠  املعلومات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا: خامسا  

  ١٣٢  الوسائل التعليمية املعينة يف تدريس اللغة العربية: سادسا  

  ١٥٣  احلديثة وتعليم اللغة العربيةالوسائل التكنولوجية : سابعا  

  ١٦٣  استخدام االنترنت يف تعليم مهارات اللغة العربية: ثامنا  

  ١٧٠  الكتاب املدرسي يف عصر تكنولوجيا املعلومات :تاسعا  

  ١٧١  املعلم يف عصر تكنولوجيا املعلومات: عاشرا  

  ١٧٢  الطالب يف عصر تكنولوجيا املعلومات: حادي عشر  



 10

  ١٧٥  األنشطة التعليمية املعينة على تعليم اللغة العربية: عشر ثاينْ  

  ١٧٨  امتة اخل

  ١٧٩  املصادر واملراجع
 



 11

  

  : الفصل األول

  اللغاتتعليم مدخل إلى 

  

  مدرسة السلوكيةال: أوالً   

  المدرسة العقلية: اثانيً 

  تعددھا وتطورھا التدريسطرق : اثالثً 

  

  
  
  



 12



 13

 اللغاتعليم تمدخل إلى : الفصل األول
  

املدخل اللغوي الذي يهتم : فمنها واختلفتمداخل تعليم اللغات األجنبية  قد تعددتل
ا، ومنها املدخل ابدراسة اللغة ونظمها املختلفة بغض النظر عن وظائفها وكيفية اكتس

النفسي الذي يرى أنصاره من علماء النفس السلوكيني أن اللغة ظاهرة نفسية تم 
ولذا يرون ضرورة العناية بدراسة اكتساب اللغة يف ضوء عالقتها  ،بسلوك الفرد

باإلدراك اإلنساين والدور النفسي وراء فهم وإنتاج الكالم، ونتيجة للتطور يف املدخلني 
السابقني ويف جمال تعليم اللغات األجنبية عامة ظهر مدخل ثالث هو املدخل اللغوي 

للغة على أا ظاهرة اجتماعية، وهي وسيلة االجتماعي أو االتصايل، وفيه ينظر إىل ا
االتصال بني األفراد واتمعات املختلفة، وهلذا جيب أن يتم تعليمها يف إطارها الثقايف 

وتبعا  ،حيث تتضمن العديد من العوامل املتشابكة اليت تكون يف جممعها ثقافة أهلها
أبوعرايس، ( ألجنبيةهلذا التعدد يف املداخل تعددت أساليب وطرق تدريس اللغات ا

  ). ٧٣: ١٩٩٠وغزالة 
إن تعليم اللغات األجنبية هو علم قدمي جديد، قدمي قدم تكلم االنسان بأكثر 
من لغة، وحاجته إىل االتصال باآلخرين موجودة منذ القدم، وهو علم جديد حينما 

ة استفاد من تطور العلوم اإلنسانية والتقدم التكنولوجي، والطرق واألساليب العام
للتدريس مهمة ومفيدة عند تعليمنا اللغات األجنبية، وال ميكن جتاوز املفيد واملستخدم 

التعرض لبعضها بالشرح والتفصيل وتوضيح كيفية نا فعليا يف تدريس اللغات، وهلذا آثر
االستفادة منها عند تعليمنا اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات أخرى، وقبل أن 

عليم اللغات علينا أن نتعرف على النظريات واملداخل اليت تنتسب إليها نتعرض لطرق ت
معظم الطرق، فلقد قامت مداخل طرق تدريس اللغات احلديثة على أساسني رئيسني 

 .Rationalist واملدخل العقلي، Behavioristمها املدخل السلوكي 
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  المدرسة السلوكية :أوالً 

، وقد شرح Blomfield وبلومفيلد Skinner رواد هذه املدرسة العامل سكنر من
وقد كان  ،(Bloomfiel 1933: 20)" اللغة"بلومفيلد منهجه يف كتابه املعروف باسم 

كتابه مصدرا للدرس اللغوي يف أمريكا يف النصف األول من القرن العشرين، وأكد أن 
أو  ،)عقلية(دراسة اللغة ينبغي أن تكون وصفية استقرائية، وأال تكون استداللية 

معيارية واعترب أن اللغة صورة من السلوك الظاهري، وأن احلدث الكالمي يفهم من 
، وتم )٢١٠: ٢٠٠٦عبد السالم (خالل الظروف الشكلية البسيطة اليت تكتنفه 

 –املثري "املدرسة السلوكية بعوامل خارجية حمسوسة تؤثر يف املتعلم، وهذه العوامل هي 
ة يف نظر أصحاب هذه املدرسة سلوك مثل أي سلوك آخر ، فاللغ"التعزيز –االستجابة 

، وعملية تعليم اللغات متاثل وتتشابه مع عمليات التعلم )٢٨٢: ١٩٨٩خليل (
األخرى، فتعلم اللغة األجنبية عندهم عبارة عن عملية فسيكولوجية حسية دف إىل 

ب من اكتساب جمموعة من العادات اللغوية، وأن اكتساب تلك العادات ال يتطل
  .حتليلاملتعلم القيام بعمليات تفكري أو 

والسلوكيون ال يقبلون دور العقل والتفكري يف اللغة، ويربرون وجهة نظرهم  
العقل والتفكري للمالحظة، ولذلك يتعامل السلوكيون مع الظواهر بصعوبة إخضاع 

مما أدى  احملسوسة اليت ميكن مالحظتها وقياسها؛ واللغة عند السلوكيني ترادف الكالم
إىل تركيزهم يف تدريس اللغات األجنبية على الكالم ونطق األصوات مع استبعاد تعليم 

  .القراءة والكتابة والقواعد
إن تعليم اللغات األجنبية عند السلوكيني يعتمد على حماكاة ما يسمعه الدارس 

ى الدارس من معلمه، وهذا بدوره يثري الدارس إىل التعلم فيستظهر ما تعلمه، فإذا تلق
تعزيزا موجبا فإنه سيكرر هذه االستجابة سواء أكانت صوتا أو كلمة أو مجلة، وإذا 
تلقى الدارس تعزيزا سلبيا من معلمه أو مل تعزز إجابته، فإن االستجابة ال تتكرر، 
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ولذلك يؤكد السلوكيون على أمهية التدريب على النماذج يف تعليم اللغات األجنبية، 
واملفردات عن ظهر قلب، وكذلك حفظ عدد كبري من  وحفظ بعض العبارات

احلوارات، ولذلك يظهر السلوكيون اهتماما واضحا ببعض النواحي الشكلية يف اللغة 
من نطق سليم، وهجاء مضبوط، ويقل اهتمامه مبعىن الكالم وفهمه نظرا لتعذر 

لغة على إخضاعهما للمالحظة املنظمة أو الوصف أو القياس، ومن هنا أطلق علماء ال
  .طرق التعليم اليت تتبع نظرية التعلم السلوكية اسم طرق احملاكاة واالستظهار

 

  المدرسة العقلية :ثانيًا

، Lennebreg، وليين برج Noam Chomskyرواد هذه املدرسة العامل تشومسكي من 
ومل يكن تطور نظريات تشومسكي على يديه فحسب، بل ) ٨٥: ١٩٨٤نشويت (

ومساعديه، ويرى علماء هذه املدرسة أن تعلم اللغة استعداد فطري على أيدي تالميذه 
يولد مع اإلنسان وينمو وينضج يف السنوات األوىل من حياته، ويساعده على استيعاب 
اللغة واالتصال ا؛ وخيالفون أصحاب املدرسة السلوكية يف رأيهم فاحملاكاة والتعزيز ال 

 ،(Suzette 1978: 54)م ١٩٦٥ي يف سنة يلعبان إال دورا ثانويا، وافترض تشومسك
جهاز االكتساب " وجود أداة فطرية لدى اإلنسان تساعده على اكتساب اللغة ومساها

، وهذا يعين أن كل طفل ميتلك قدرة "Language Acquisition Deviceاللغوي 
فطرية تساعده على تقبل املعلومات اللغوية، ولذلك فهو يكون قواعد لغته األم من 

ل الكالم الذي يسمعه ويدرك القواعد اليت تكمن ضمن املعطيات اللغوية اليت خال
يتعرض هلا، فالطفل ينمو وتنمو معه قدراته اللغوية، وجهاز اكتساب اللغة يعمل لدى 
الطفل على ختزين ومعاجلة املعطيات اللغوية اخلام اليت يسمعها الطفل، وهذا اجلهاز 

اللغوية شبه املتناسقة والثابتة، واليت رمبا ختتلف عن  ميكنه من توليد ومعاجلة املعطيات
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الراشدون، مث حياول الطفل تصحيح أخطائه يف أثناء القواعد اللغوية اليت يستخدمها 
  ).٥٣: ١٩٧٥زكريا (منوه اللغوي 

املدرسة العقلية أن تعلم اللغة نشاط ابتكاري له قواعد حمددة،  ويرى أصحاب
اللغة األجنبية على املعىن واحملتوى وليس على تركيب وهلذا فهم يؤكدون يف تدريس 

اللغة، ويرون ضرورة قيام الدارس بإجراء عمليات حتليل وتصنيف وتقومي للغة اليت 
يتعلمها، وصوال إىل القواعد اليت حتكمها، وذلك خالل عملية اتصال تتم يف مواقف 

لم القواعد كما يرى طبيعية ذات معىن؛ إن تعلم اللغة من خالل احلفظ وحده دون تع
العقالنيون جيعل عملية تعلم اللغة أمرا شبه مستحيل لوجوب حفظ كل ترتيب، 
ولذلك نادى أصحاب املدرسة العقلية بتدريس القواعد يف حصص مستقلة ملا هلا من 

: ١٩٨١العريب (أمهية يف مساعدة الدارس على تطبيق ما تعلمه يف مواقف جديدة 
٥٢ .(  
  

ا ً   تعددھا وتطورھا يسطرق التدر: ثالث

وهذا توضيح لبعض املصطلحات واملفاهيم الضرورية اليت جيب أن نسلط عليها الضوء 
  :قبل دراستنا لطرق تدريس اللغات األجنبية

هو اإلطار العام للطريقة، وهو جمموعة االفتراضات اليت تربطها بعضها ببعض : املدخل
قا بطبيعة اللغة وبطبيعة عملييت عالقات متبادلة، هذه االفتراضات تتصل اتصاال وثي

 ).١٦: ١٩٧٨الناقة (التعليم والتعلم 
  :وتنحصر مداخل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ثالثة مداخل

هو عبارة عن حتديد املواقف اليت يلزم فيها استعمال اللغة : املدخل اللغوي -أ
  .مث اختيار احملتوى اللغوي املناسب
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هو حتديد العمليات واألساليب اليت تساعد الطالـب   :املدخل املهاري -ب
على األداء اللغوي أو الكالمي أي متكن الدارسني من املهـارات اللغويـة   

  .األساسية األربع
إن حمور االهتمام يف هذا املدخل هو الطالب نفسـه،  : املدخل التعليمي -ج

إىل حتديـد  وما يتصل بعملية التعليم لديه، والتعرف على الكفاءات الالزمة 
  ).٢٧: ١٩٧٨الناقة (أساليب اكتساا 

 

  :طريقة التدريس
اإلجراء الذي يتبعه املعلم ملساعدة طالبه على حتقيق تعريفات متعددة فهي  للطريقة

 ).٢٠: ١٩٨١عطا (اهلدف من الدرس، وقد خيتلف هذا اإلجراء من درس آلخر 
إطار معني، واليت يتم  وهي جمموعة األساليب واإلجراءات املنظمة اليت تنبين يف

رشدي، (بواسطتها تنظيم اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة 
، وبالتايل فإن الطريقة هي كل ما تضمنه عملية التدريس داخل )٣٤: ١٩٨٠آخرون 

الفصل من تنظيم لألنشطة وتسلسلها وحتديد ألساليب العرض واختيار لوسائل التقومي 
هي النظام الذي نتبعه يف تعليم عن مدى حتقيق األهداف املطلوبة، و اليت تكشف

: ١٩٦٥عبد العزيز (، وهي أيسر السبل للتعليم والتعلم )٧: ١٩٧١ناصر (حقيقة ما 
هي اخلطة اليت يتبعها املدرسون مع طالم للوصول م إىل الغاية املقصودة و ،)٢٠٢

  ). ٨٨٩: ١٩٩٨مسك (من تربيتهم وتعليمهم 
تسمى طريقة التدريس باملدخل أو اإلجراءات الفنية للتدريس، وهي  وقد

، واالستراتيجيات اليت )١٦١: ١٩٩٤القعيد والشمري (الوسيلة املعينة لتوصيل املعرفة 
توجه مستوى النشاط بني الدارسني، وتنقسم االستراتيجيات يف تعليم اللغة الثانية إىل 

واالجتاهات احلديثة يف تعليم  ات االتصال،استراتيجيات التعلم واستراتيجي: نوعني
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املعلم والطالب بل قد يكون التركيز على  اللغات تفترض التفاعل واملشاركة من جانيب
واحتمال . جانب الطالب يف بعض احلاالت أكثر من التركيز على جانب املعلم

اسية اختالف اآلراء وتعدد وجهات النظر واختالف نظرات املربني إىل املناهج الدر
ومنهم من يرى أن تنوع األساليب واجب ال  ،تؤدي إىل تعدد أساليب وطرق التدريس

  .مندوحة عنه حىت يف املادة الواحدة ألن التعلم ال يتم بأسلوب واحد
  

هو اخلطط والتدابري واخلطوات اليت تأخذ مكاا فعال يف حجرة الدراسة، : األسلوب
، وجيب أن يرتبط ارتباطا قويا باإلطار ويستخدم لتحقيق اهلدف من عملية التدريس

  .العام للطريقة
  

: هي تلك األدوات اليت يستخدمها املعلم داخل حجرة الدراسة ومنها: الوسيلة
السبورة، وأجهزة العرض، والصور، والرسوم، والتمثيليات، واحلركات، واإلشارات، 

تعلم، وأيضا التقومي، وكذلك فاعلية الطالب، ومدى اهتمامهم واجتاهام وميلهم إىل ال
   ).٤٢: ١٩٨٥الناقة (اخل ... وأدواته، وإجراءات االختبارات

  
التدريس هو نشاط يستهدف حتقيق التعليم وميارس بالطريقة الـيت   :مفهوم التدريس

  .)٤٢: ١٩٨٥الناقة ( فيها احترام االكتمال العقلي للطالب وقدرته على احلكم املستقل
  :خالل اآليت يتضح لنا مفهوم التدريس منو
هو كافة الظروف واإلمكانيات اليت يوفرها املعلم يف موقف تدريسي معـني، و    . أ

اإلجراءات اليت يتخذها يف سبيل مساعدة تالميذه على حتقيق األهداف احملـددة  
  ). ٢٢٦: ١٩٨٩اللقاين (لذلك املوقف 
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ء أكانت ونعين به العملية اإلجيابية سوا. التدريس هو التعليم ويشمل كذلك التربية  . ب
 نظرية أم تطبيقية لنقل الطالب وتزويده باحلقائق واألفكار واملهارات، وتتم عملية

التدريس بني املعلم واملتعلم واملوقف التعليمي، وهو علم من حيـث النظريـات   
  . واحلقائق، وفن من حيث املهارة واخلربة واملران واملمارسة والتدريب

وقد نادى كبار املربني أمثال جون ديـوي   والتدريس هو رديف املقرر الدراسي،. ج
John Dewey  ووليم كلباتريكWilliam Heard Kilpatrik   بعدم الفصل بني املنـهج

 . وطريقة التدريس
  

  :طريقة التدريس واملعلم
وطريقة التدريس هي النظام الذي يسلكه املعلم لتوصيل املادة الدراسية إىل أذهان 

ساليب، وبأقصر الطرق، وبأقل جهد، ويف أسرع الطلبة بأيسر السبل، وبأجدى األ
عبارة عن عملية يقوم ا املدرس بإعداد اإلجراءات وتنظيم  وهي ،وقت، وبأدىن تكلفة

اخلطوات وممارسة النشاطات على ضوء احملتوى الدراسي لتحقيق األهداف التربوية 
ة الدارسني املطلوبة، وطريقة التدريس ختتلف باختالف األهداف التعليمية، وخلفي

وخصائصهم إىل جانب إمكانيات التعليم ومستوى اللغة اليت يراد تعليمها، وكذلك 
اتمع أو البيئة املصاحبة للتعليم، ولذلك فاملدرس ال ميكن استبداله بآلة أو وسيلة مهما 

املدرس الناجح يف و ).٢٤-٢٣: ١٩٨٨محيدون (بلغت درجة دقتها وفاعليتها 
ى صلة تامة بعامل التربية أمس واليوم وغدا، فالعامل اآلن يسري مدرسته هو من يكون عل

سريا سريعا يف مضمار الرقي الفكري ويتجه اجتاها عمليا حنو النهوض بنظم التعليم 
  . وطرائقه

ميكن أن حيقق قدرا كبريا من الفائدة إذا عرف األسلوب املناسب  إن املعلم
م إىل حد كبري على جناح الطريقة، الصحيح يف معاجلة درسه، ويعتمد جناح التعلي
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وتستطيع الطريقة السديدة أن تعاجل كثريا من فساد املنهج، وضعف التالميذ، وصعوبة 
، )١٨٨: ١٩٧٦عبد القادر (الكتاب املدرسي، وغري ذلك من مشكالت التعليم 

 واملعلم الناجح هو الذي يتخذ من املوقف التعليمي أساسا للطريقة املناسبة فينتقل من
طريقة ألخرى حسب حالة طلبته وإقباهلم وانتباههم، ويقوم باستخدام الوسائل احلسية 
املعينة، ويستغل خربات الطلبة السابقة يف املوضوع، وجيعلها نقطة االنطالق لبلوغ 
األهداف، ويسعى إىل استغالل ما يف البيئة من أمثلة واقعية ووسائل حسية، والطريقة 

احملاسن اليت قد تطغي على املساوئ، البد وأن التمسك ا الواحدة مهما كان هلا من 
واملعلم الذي يستخدم من الطرق  ،)٤٩آل ياسني  ( وحدها يؤدي إىل نوع من اجلمود

واألساليب التعليمية ما يتالءم مع املوقف الدراسي، والظروف احمليطة، واملناخ الدراسي 
ه حسب جمريات األمور، وتغري يف الصف، فيغري من طريقة أدائه، ومن أسلوب تعليم

خربته مستغال إمكانياته، وقدراته الشخصية، مستفيدا  لىالظروف واألحوال، معتمدا ع
من معطيات البيئة، معتمدا على رغبته يف اإلبداع واالبتكار والتجديد، متصفا باملرونة 

  .والقابلية للتكيف مع مستجدات املوقف التعليمي
فة، من أول األوليات اليت البد للمعلم أن يلم ا؛ وتعترب طرق التدريس املختل 

ولطريقة التدريس أمهية  ،ألا تعترب حمور االرتكاز ألي تدريس فعال، ومؤثر، وناجح
وطرق  ،كبرية يف حقل التربية والتعليم تضارع أمهية املادة اليت تدرس إن مل تفقها

 ،سي من عناصر املنهجالتدريس ركن مهم من أركان العملية التربوية، وعنصر أسا
ختتلف ، ووعليه فإنه ميكن القول بأن مكانة الطريقة من املنهج مكانة الروح من اجلسد

ظروف املؤسسة التعليمية وموقعها، وإمكاناا املادية والبشرية، طريقة التدريس حسب 
ات ومدى توفر التهوية املناسبة، ودرجة احلرارة املناسبة، واإلضاءة املناسبة، والسبور

الكافية، والكراسي املناسبة، وسعة الصف، وتوفر األجهزة والوسائل ا، وأيضا ختتلف 
النظم والقوانني اإلدارية والسياسة املتبعة يف النظام التعليمي، وعالقة املعلمني بعضهم 
ببعض، وعالقتهم بإدارة املدرسة، فمن هنا تعددت طرق التدريس، وتنوعت أساليبه، 
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فكلما كانت الطريقة جيدة ومناسبة للموقف التعليمي كان التعلم ، واختلفت وسائله
وفر اجلهد والوقت فيزداد االنتفاع بأيام احلياة ت اأسرع، فالطريقة تطيل احلياة مبعىن أ

جناح عملية التدريس ترتبط بنجاح الطريقة، وتستطيع طريقة التدريس و .ومكاسبها
أو ضعف الطلبة، أو من صعوبة الكتاب اجليدة أن تتالىف كثريا من فساد املنهج، 

   .املدرسي
وتعترب عملية إعداد املعلم من أصعب األمور اليت تواجه املسئولني عن برامج 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وذلك ألن هذه العملية حتتاج موعة من املعايري 

عية، وألن عملية إعداد والضوابط اليت بدوا تصبح هذه العملية غري علمية وغري موضو
معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا هي يف األساس عملية علمية تربوية، إذن فهي 
تقوم على جمموعة من األسس املستمدة من ااالت اليت تتم عملية إعداد املعلم من 

وإننا ال نتوقع أن يكون معلم اللغة العربية فقيها  .)٢٧: ١٩٨٥مدكور ( خالهلا
بية عاملا بآداا ليستطيع أن يدرسها، بل إن املهم هو أن يكون ملما بالقدر الالزم بالعر

للمستوى الذي يقوم بتدريسه، فمعلم اللغة العربية غري العريب يف املرحلة االبتدائية ال 
يضاهي أبناء اللغة العربية من حيث عدد املفردات اليت يعرفوا، ولكن قد يستطيع أن 

ا إذا ما كان لفظه حسنا، ومعرفته بتراكيب العربية وأساليب تدريسها يبزهم يف تعليمه
  ).١٨: ١٩٨٤القامسي (كافيا للمرحلة اليت يتوىل تعليمها 

  
  :العوامل املؤثرة على اختيار طريقة التدريس املناسبة

للمبتدئني مثال خيتلـف عـن    اللغة العربيةفالغرض من تعليم : الغرض من التعليم .١
ا للمتقدمني، وخيتلف أيضا عن تعليمها للمتخصصني، وهلـذا  الغرض من تعليمه

 .خيتلف أسلوب تعليمها يف كل حالة
فالوسائل اليت تستخدم يف تدريس اللغة األم مثال قد ختتلـف عـن    :طبيعة املادة .٢

 .للناطقني بغريها الوسائل اليت تستخدم يف تدريس اللغة العربية
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يف مناقشته بصورة  الطالبشتراك فمن املوضوعات ما حيتمل ا :طبيعة املوضوع .٣
 .مستمرة، ومنها ما يستوجب العرض واإللقاء

فهناك فروق فردية بني طالب الفصل الواحد مما له أثر يف اختيار  :طبيعة الطالب .٤
 .أسلوب التدريس املالئم لكل نوع من الطالب

 .وميوهلم اإلجيابية أو السلبية حنوها عالقام باملادة الدراسية، .٥
فما يناسب صغار التالميذ من أساليب وطرق ال يناسب كبارهم، : تعليممرحلة ال .٦

 .ولذلك تتبع أساليب وطرق خمتلفة تبعا الختالف مراحل التعليم
فاملؤسسة التعليمية اليت تتوافر ا األجهزة والصور : إمكانيات املؤسسة التعليمية .٧

ينة تتغري يف حالة والوسائل التعليمية املختلفة تشجع على اتباع أساليب وطرق مع
 .عدم توافر هذه الوسائل

  :املعلم .٨
خيتلف املعلمون فيما بينهم يف سعة االطالع واملرونة واالنتفـاع بالتجـارب     . أ

التربوية وخربام، وهذا يؤدي بدوره إىل اختالفهم فيما يتبعون من أساليب 
  .وطرق التدريس

 .عالقة املعلم باإلدارة املدرسية وأجهزا املساعدة  . ب
 .ته بالطالب ومدى ثقتهم به وقابليتهم للتفاعل معهعالق  . ج

  :بالنسبة للزمن .٩
 توقيت الدراسة يف فصل الربيع أو اخلريف أو الشتاء أو الصيف   . أ

 .توقيت احلصة الدراسية يف اجلدول الدراسي  . ب
 .زمن احلصة الدراسية  . ج
  .الزمن املقرر لدراسة املنهج  . ح
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  :تعدد طرق تدريس اللغات وتنوعها
عن طرق  ق تدريس العربية للناطقني بلغات أخرى هو حديثإن احلديث عن طر

طرق تعليم اللغات و ،)١٥٧: ١٩٨٥طعيمة (تدريس اللغات األجنبية بشكل عام 
أمساؤها من مؤلف إىل آخر أحيانا، ولكنها رغم ذلك مل  األجنبية قد تعددت واختلفت

مية بني املنظرين وهذا ما جعل تبادل اخلربات التعلي ،ختتلف من لغة إىل أخرى كثريا
مخس عشرة طريقة  Mackyقد عدد ماكي و لتعليم اللغات األجنبية ممكنا ومفيدا،

الطريقة املباشرة، والطريقة الطبيعية، والطريقة : لتعليم اللغة لغري أبنائها هي
السيكولوجية، والطريقة الصوتية، وطريقة القراءة، وطريقة القواعد، وطريقة الترمجة، 

د والترمجة، والطريقة التوليفية، وطريقة الوحدة، وطريقة ضبط اللغة، وطريقة القواع
وطريقة التقليد واحلفظ، طريقة املران مث النظرية، وطريقة البدء باملفردات اللغوية 

وقد اختصر الدكتور مصطفى  (Macky 1976) املتشاة، وطريقة اللغة املزدوجة
طريقة : غريها إىل مخس طرق رئيسة هيرسالن طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني ب

النحو والترمجة، والطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة السمعية اللغوية، 
أما الدكتور الناقة فقد ذكر ). ١١٦: ١٩٨٦رسالن (والطريقة الفكرية أو املعرفية 

عدد عشر طرق، وهكذا كل من تناول هذا املوضوعة تناوله بطريقة تعكس التنوع والت
  . يف طرق تعليم اللغات لألجانب

  
  تطور طرق التدريس وأساليبها

مل يعد التدريس حرفة يستطيع القيام ا كل من تعلم القراءة والكتابة، ومل 
يعد حرفة من ال حرفة له، فقد أصبح التدريس علما له نظرياته وفلسفاته وأسسه 

علم النفس املختلفة التربية والت العلمية اليت يقوم عليها، بفضل البحوث العلمية يف جما
والتغريات االجتماعية يف شىت امليادين، وغري ذلك مما ساعد على تغري النظرة إىل 

استخدام  ونيقرنصاروا كثري من املربني ، والتدريس وجعله مهنه هلا فلسفتها وأسسها
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، أو ما وسائل التعليم بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شهده العامل يف هذا القرن
يسمى بالثورة الصناعية وتطور وسائل االتصال املختلفة، ويف الواقع أن اإلنسان تعلم 
عن طريق املشاهدة أو ما يسمى بلغة العصر وسائل التعليم البصري منذ أن وطأت قدم 
اإلنسان األرض، ففي قصة قابيل وهابيل عندما قتل أخاه، وقف حائرا أمام جثته ال 

دليل على تعلم اإلنسان عن وهذا حىت أرسل اهللا غرابا أراه ذلك،  يدري ماذا يفعل ا
طريق املشاهدة، وهكذا فإن الوسائل التعليمية كمواد تعليمية وأسلوب تعليمي قدمية 

  . ، وهي دائمة التطور والتطوير)١٥: ١٩٩٩الكلوب (جدا 
 ومن املسلم به يف أساليب وطرق التدريس أن االنتقال من السهل إىل الصعب
ومن املعلوم إىل اهول، ومن احملسوس إىل ارد، ومن البسيط إىل املعقد، ومن الوهم 
إىل الواضح، وهذا من أجبديات أساليب وطرق التدريس، وقد ظهرت جمموعة من 

 ،العوامل أدت إىل تطور أساليب وطرق التدريس وتغريها، وأمهها العامل السيكولوجي
األخريين كما أصبح علم النفس التربوي علما قائما  فقد تطور علم النفس يف القرنني

فال غرابة واحلال هذه أن . بذاته، وأصبحت سيكولوجية التعلم فرعا مهما من فروعه
طرق التعليم تقوم على  وألن ،أصبح هلذا العلم أثر بالغ يف التربية وطرق التدريس

الظروف بتغري  سطرق التدريأساس سيكولوجية املتعلم كان من الطبيعي أن تتغري 
التحضري املبدئي، : واملؤثرات، وقد ذكر باملر عدة أسس لتعليم اللغات األجنبية منها

وتكوين العادات اجلديدة مع تطويع القدمية، وتوخي الدقة، والتدرج يف عرض املادة، 
األولوية يف التقدمي، وانتقاء  ومراعاةوالتناسب والتوازن، الصالبة واملتانة، والتشويق، 

  .(Palmer 1964)ألصلح ا
م بضرورة تطوير ١٩٨٧وقد أوصى املؤمتر القومي لتطوير التعليم يف مصر 

عناصر العملية التعليمية واألخذ بالتطورات العلمية احلديثة مثل علوم احلاسوب 
وتطبيقاته مع التركيز على األساليب اليت تؤدي بالطالب إىل القدرة على اخللق 

: ١٩٩١وزارة التربية والتعليم (حليل وليس جمرد التلقني واإلبتكار والتجديد والت
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، وقد تضاربت النتائج حول أثر استخدام احلاسوب كمساعد تعليمي يف حتسني )٦١
عبد الاله (التحصيل اللغوي للطالب، وتنمية املهارات اللغوية والتذوقية لديهم 

ربية بفروعها ، فاحلاسوب اقتحم مؤخرا جمال تعليم وتعلم اللغة الع)١٣: ٢٠٠٨
  .املختلفة وفنوا املتنوعة

إننا ال نستطيع أن نزعم أن هناك طريقة بعينها هي الطريقة املثلى يف  
التدريس، فالطريقة عملية فنية حتتمل اختالف اآلراء، وتعدد وجهات النظر، ومن هنا 
ظهرت طرق وأساليب متعددة يف جمال التعليم، وهذا التعدد يرجع إىل عدة أسباب 

  ):١١-١٠: ١٩٩١(كرها الصقيلي ذ
اختالف النظرة إىل املناهج الدراسية، فبعض املربني يرون أن املناهج مترابطة  .١

دف إىل هدف واحد، وعلى هذا الرأي ينبغي الربط بني املواد يف طريقة 
بينما يرى البعض اآلخر ضرورة االنفصال بني املواد، فيتخذ لذلك . التدريس

 .طريقة أخرى
لنظرة يف فهم الوظيفة األساسية للتربية، فبعض رجال التربية يرون اختالف ا .٢

أن اهلدف من التربية هو الوصول إىل فهم التراث املاضي، بينما يرى غريهم 
أن وظيفة التربية هي مواجهة متطلبات احلياة احلاضرة، وكل رأى يستوجب 

 .طريقة معينة
 .فكاراختالف نظريات علم النفس وأثر ذلك يف العقول واأل .٣
  .اختالف املربني يف تفسري نتائج التجارب املختلفة .٤

حديث عـن   إن احلديث عن طرق تدريس العربية للناطقني بلغات أخرى هو
غضاضة أو تقليال مـن   اطرق تدريس اللغات األجنبية بشكل عام، وال حنسب يف هذ

: ١٩٨٥ة طعيم( جهود الفكر التربوي العريب أو تغافال عن خصائص العربية ومميزاا
ليس هناك طريقة يف صورة قالب ينبغي أن يصب فيه مجيع املدرسني، أو أنه و). ١٥٧

نظام مطرد جيب اتباعه يف كل موضوع، ومع كل طالب، ولكن الطريقة مرنة طيعـة  
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ويف احلقيقـة إن   ،)١١-١٠: ١٩٩١ الصقيلي( ختتلف باختالف األحوال والظروف
لى مدى ما تتيحه تلك الطريقة من فرص جناح أي طريقة من طرق التدريس يتوقف ع

للطالب لكي ينموا منوا سليما؛ وعليه فإننا سنتخذ من موقف الطالب أثنـاء الـتعلم   
  :وعليه ميكن النظر إىل ثالثة أنواع. أساسا لتقسيم أساليب وطرق التدريس املختلفة

 .ا يف أغلب األحيانبياألساليب والطرق اليت يكون موقف الطالب فيها سل .١
ساليب والطرق اليت يشترك فيها كل من املعلم والطالب يف سبيل بلـوغ  األ .٢

 .األهداف املرسومة
األساليب والطرق اليت يكون موقف الطالب فيها إجيابيا يف أغلب األحيـان،   .٣

واليت يقتصر دور املعلم فيها على اإلرشاد والتوجيه والنصح، وتقدمي املساعدة 
  .إن لزم األمر
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  :الفصل الثاني
  

  اللغة العربية للناطقين بغيرھا لتعليمرق واألساليب العامة الط
  

  
  األساليب والطرق التي تعتمد على المعلم: أوالً 

  أساليب وطرق يتعاون فيھا المعلم والطالب: اثانيً 

  أساليب وطرق تعتمد على الطالب: اثالثً 
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  :الفصل الثاني
  

  ة للناطقين بغيرھااللغة العربي لتعليمالطرق واألساليب العامة 
  
  

  األساليب والطرق التي تعتمد على المعلم: أوالً 
ونعتته بأنه العنصر  ،اهتمت التربية القدمية باملعلم واعتربته املصدر الوحيد للمعلومات

كما نادت التربية احلديثة بفعالية الطالب واشتراكه يف . األساسي يف العملية التعليمية
ويستمر بقاؤها يف  ،اخلربات املكتسبة جزءا من حياتهاملوقف التعليمي؛ حىت تصبح 

ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية هلا أمهيتها يف اكتساب املعرفة، . حياته لوقت أطول
، وهذه والوصول إىل خربات ال تقل أمهية عن اخلربات اليت يصل الطلبة إليها بأنفسهم

من الناطقني بغريها، وإن كان الطرق ال تناسب تعليم مهارات اللغة العربية للمبتدئني 
بعض املعلمني مازالوا يستخدموا ويصرون على مناسبتها لتعليم اللغة العربية يف هذا 
العصر مثلما ناسبت العصور السابقة، ويستدلون على ذلك بأم أنفسهم قد تعلموا 

احملاضرة، والشرح، والوصف، : بعض الطرق اإللقائية مثلاللغة العربية من خالل 
عيب كبري رغم  بينما يظن كثري من املعلمني أن استخدام الطرق اإللقائيةالقصة، و

بني أشكال األساليب والطرق نومن هنا كان من الواجب على أن  !ااستخدامهم هل
اإللقائية مبا هلا من مميزات وعيوب، مع توضيح كيف ميكن االستفادة منها يف تعليم 

التلقني  ألهم طرق بغريها، وفيما يلي استعراض اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني
واليت يكون للمعلم فيها الدور األكرب يف العملية التربوية واليت يكاد يكون موقف 

  .الطالب فيها سلبيا
  



 30

  الطرق اإللقائية .أ
وقد . إن طرق اإللقاء هي طرق عرض تم يف الدرجة األوىل بالتوضيح والتفسري

وهي الطرق اليت يكون للمعلم فيها . كثري من األحيان تستخدم اإلخبار والقص يف
الدور األكرب يف العملية التعليمية، فهو الذي يقوم بإعداد الدرس وحتضريه، مث يقوم 

مث يكلف الطلبة حبفظ الدرس واستظهاره، مث يقوم املعلم  ،بعرضه وشرحه وتوضيحه
امهم وإحاطتهم مبوضوع باختبار الطلبة فيما علمهم، لكي يتأكد ويستوثق من مدى إمل

؛ إذن، فاملعلم يف الطرق اإللقائية هو احملور الذي ترتكز عليه العملية التعليمية. الدرس
إن املعلم هو املصدر األساسي والرئيس والوحيد للمعلومات، وما على الطلبة سوى 

قاء طرق اإلل لتحىت لو ختل. اإلنصات واالستماع واملشاهدة واإلصغاء ملا يقوله املعلم
بعض األسئلة واالستفسارات فإن االستجواب يقتصر على معرفة مدى فهم الطلبة 

، وتتمثل الطرق اإللقائية يف األشكال للدرس إلعادة الشرح أو االنتقال إىل جزء آخر
  :اآلتية

  
  : حملاضرةا .١
جمرد العرض الشفوي للمادة املقررة من جانب املعلم وقد يكتفي يف هذا الشرح "هي 

بعض الوسائل املعينة دومنا مناقشة أو إشراك للمستمعني ب، وقد يستعني ملنطوقةبالكلمة ا
مع املعلم، إال يف االستماع والفهم وتدوين املذكرات دون أن يسمح مثال بالسؤال 

وتعترب ). ٢٤٥: ١٩٦٣ وعبدايد عبد العزيز" (أثناء اإللقاء وإمنا بعد انتهاء احلديث
اجلانب اللفظي من سلوك املدرس لتحقيق بعض  إحدى الطرق اليت يستخدم فيها

وتكون فيها عملية االتصال من املدرس إىل التلميذ الذي يتلقى ما . األهداف املطلوبة
ينقل إليه من معلومات، ويعترب الغرض األول الستخدام طريقة احملاضرة هو تقدمي 

الوكيل (جمموعة من املعلومات تشتمل على أفكار، وحقائق، ومفاهيم، ونظريات 
مشارقه وجوزيف " (وميدان استعمال هذا األسلوب هو اجلامعة). "١٩٤: ١٩٩٠
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ال يناسب مطلقا إال الكبار الذين يبحثون "وعليه إن هذا األسلوب . )٨ :١٩٨٩كبة 
عن معلومات يصعب مجعها من كتب كثرية، ولذلك ميتاز هذا األسلوب باستغالل 

-٢٤٥: ١٩٦٥عبدالعزيز ( "املناقشات وقت احملاضرة استغالال كبريا وذلك حبذف
٢٤٦( .  

وقد تناسب هذه الطريقة املستوى املتوسط واملتقدم أو طالب مستوى اجلامعة 
). ١٧٩: ٢٠٠٢مسساعة، (وما فوقها، وال تصلح للصغار إال يف اإلرشادات الدينية 

بغريها وهذه الطريقة ال تناسب الطالب املبتدئني يف تعليم اللغة العربية من الناطقني 
ألا ال تم مبهارات اللغة، واستخدامها يكون غالبا بلغة الطالب، وال يستخدم املعلم 
اللغة العربية إال نادرا، وهلذا فإن الطالب لن يتعلم مهارات اللغة مكتملة، ولكنه قد 

ستكون قصرية العمر يعرف كثريا من املعلومات عن اللغة وعاداا، وهذه املعلومات 
  . لدارسنييف ذاكرة ا
  

  :الشرح .٢
إن املقصود بالشرح هو إيضاح للمادة اليت غمض على الطلبة فهمها بألفاظ واضحة 

" مثل إيضاح كلمة أو إصطالح علمي أو مجلة. "ملستوى الطلبة ولغة مناسبة
وميكن للمعلم االستعانة باألشكال والرسوم أو ). ٧٢: ١٣٨٩النحالوي وآخرون (

ركات أو بأمثلة من واقع  احلياة أو تشبيهها بأشياء يعرفها اإلشارات أو اإلمياءات أو احل
الطلبة حق املعرفة حىت تستوعبها أذهام وتتضح يف عقوهلم وتصبح جزءا من 

النحالوي " (وحيتاج املعلم أحيانا للشرح باملفردات والعبارات املكافئة. "مداركهم
ربية للمبتدئني من والشرح مطلوب ومرغوب فيه يف تعليم اللغة الع .)٧٢: ١٣٨٩

وال  .الناطقني بغريها، وجيب أن يكون باستخدام مفردات وتعبريات مناسبة للطالب
داعي، وال جيوز أن يكثر من املفردات جيوز للمعلم أن يسترسل أو يسهب دون 

  .اجلديدة اليت ليست موضوع الدرس، وعليه أن يتجنب الترمجة قدر املستطاع
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  :الوصف .٣
اإليضاح اللفظي اليت تستعمل حني يتعذر وجود الوسائل وهو وسيلة من وسائل "

وهو ذكر صفات املوصوف بطرق جذابة . مثل وسائل االتصال التربوي األخرى
مرتبة، مرتبطة بعضها بعض، يف تسلسل حمبب إىل النفوس، وترتيب منطقي ال يدعو 

ال عربية والطالب املبتديء يف تعليم اللغة ال. )٧٢: ١٣٨٩النحالوي ( "إىل النسيان
  .   حيتاج إىل الوصف بداية، وإن كان حيتاج إليه يف املراحل املتقدمة

  :األسلوب القصصي .٤
به  األسلوب القصصي هو سرد قصة مناسبة ملوضوع الدرس، وهو أسلوب يشغف 

والقصة يف التمهيد للدرس كثريا ما تساعد املعلم على توجيه . الصغار شغفا عظيما
ة عنصر التشويق لديهم وتوجيههم التوجيه اخللقي الصاحل انتباه الطلبة إليه وإثار

إن استخدام القصة يف التدريس يساعد املدرس ). ٩: ١٩٨٩مشارقه وجوزيف كبة (
على إيضاح وتفسري وتذليل ما يصادفه من صعوبات وتعقيدات يف احلقائق العلمية، 

حتتوي عليه  والقصة تزيد من جتارب الطالب، فالقصة حتتوي من املعاين أكثر مما
اجلملة، ولذلك يسهل على الطالب فهم املعاين حسب تسلسل األحداث يف القصة، 
وبدء تعليم اللغة للمبتدئني باستخدام القصة حيفز الدارسني على الدراسة ويتيح هلم 

  . فرصة االتصال اجليد وحسن االستماع
ي يناسب وعلى املعلم أال يركز كثريا على القصص للمبتدئني إال بالقدر الذ

مستواهم، ويرتقي م، فالطالب يهتمون يف القصة باالستماع بدال من القراءة وهذا 
يؤدي إىل ضعف مستواهم يف القراءة، والطالب يهتمون بالقصة كقطعة واحدة وال 

، )١٨٢: ٢٠٠٢مسساعة (يهتمون بالعناصر الصغرية مثل احلروف واملفردات، واجلمل 
  .تها يف تعليم مهارات اللغة العربية يف املراحل املتقدمةوال يلغي ذلك دور القصة وأمهي
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  طريقة النحو والترمجة .ب
من املعروف أن النحو هو جمموعة من القوانني لضبط اللغة، أما الترمجة فهي نقل 

أن طريقة النحو : مضمون الكالم من لغة إىل لغة أخرى ويف ضوء ذلك ميكن القول
دام اجلمل والتراكيب مع استخدام اللغتني األم واللغة هي الطريقة اليت نعلم ا باستخ

مسساعة ( وذلك بترمجة اللغة اهلدف إىل اللغة األم أثناء الشرح) املراد تعلمها(اهلدف 
ويرجع البدء يف استخدام هذه الطريقة يف أوربا إىل أواخر القرن . )١٩٩: ٢٠٠٢

مبادئها يف مدارس تعليم  Ploetzالثاين عشر، وبدأت تنتشر فيها عندما طبق بلوتز 
م، وكان يقدم يف الدرس ١٩٤٨اللغات بأملانيا وألف كتابا لتعليم النحو للمبتدئني سنة 

الواحد القاعدة واملفردات والنص اللغوي وبعض اجلمل للترمجة بوصفها منطا للتركيب 
ة للناطقني إال أننا نعتقد أن هلا تارخيا بعيدا يف جمال تعليم اللغة العربي ،النحوي املعلم

إذ انتشرت مع انتشار اإلسالم وكانت حمور العمل يف اجلهود اليت بذلت لتعليم  ،بغريها
ولعل شيوع هذه الطريقة يف بلدان جنوب شرق آسيا ويف جنوب أفريقيا مثال . اللغة

فظلت هذه الطريقة وال تزال تستخدم  ،)٣٤٩: ١٩٨٦طعيمة ( شاهدا على قدمها
  . ألجنبيةابكثرة يف تعليم اللغات 

، (Jack 1986: 3) طريقة النحو والترمجة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعترب

وتعود إىل عصر النهضة يف البالد األوروبية حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتينية 
وقد نشأت هذه الطريقة . )٣٤٨: ١٩٨٦طعيمة ( التراث اإلنساين إىل العامل الغريب

للغة والذي ينظر إىل اللغة على أا جمموعة من املفردات حيكمها  وفقا للمفهوم القدمي
عدد من القواعد، أو أا جمموعة العناصر أو املفردات أو الكلمات اليت تكون الذخرية 
اللغوية اليت تتألف منها اللغة باإلضافة إىل القواعد النحوية والصرفية اليت حتكم 

تعليم اللغة يقوم على حفظ املفردات ولذلك كان . العالقات بني هذه العناصر
الصقيلي ( إليهاووالقواعد اليت حتكم اللغة والتدريب على الترمجة من اللغة اجلديدة 

وكذلك تكلف هذه الطريقة الطالب باستظهار القاعدة كما قدمت له . )١٣: ١٩٩١
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وتقدم هذه املفردات واجلمل . وحفظ املفردات اليت وردت يف اجلمل والتراكيب
  .تراكيب مترمجة للغة األوىل للدارسنيوال

ومن هنا يشتمل كل درس تقريبا على جمموعة النصوص اليت يتدرب الطالب 
. على ترمجتها بادئا باملفردات مث اجلمل، مث النصوص الكاملة ويستخرج منها القاعدة

إذن، فاملدخل يف تدريس اللغة هو شرح قواعدها، واالنطالق من هذه القواعد إىل 
مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقراءة والترمجة مث صار تدريس النحو غاية يف  تعليم

  .ذاته، حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري
  :خصائص هذه الطريقة

  .تقدم الدروس باللغة األم، مع استعمال قليل للغة اهلدف .١
  .تعلم املفردات يف قوائم كلمات معزولة .٢
  .ستفيضة ملشكالت النحو املعقدةشروح م .٣
يقدم النحو قواعد تنظيم الكلمات ويركز التدريس على صيغ الكلمات  .٤

  .وتصريفاا
تتكون التدريبات الوحيدة من ترمجة مجل غري مترابطة من اللغة اهلدف إىل  .٥

 ).١٠٢-١٠١: ١٩٩٤براون (اللغة األم 
ت مبكر يتم تدريس النصوص الكالسيكية الصعبة مع قراءا يف وق .٦

 .)١٣٥: ١٩٨٦رسالن (
  :إجيابياا
  .تساعد الطالب على فهم املعىن بالتحديد .١
  .تؤمن البناء املعريف عن اللغة .٢
  . تنطلق من مدخل معريف وتساعد على تنمية مهارة الترمجة .٣
متكن الدارس من استيعاب قدر كبري من مفردات اللغة الثانية حبيث يستطيع  .٤

  .ابتهاأن يعرب من خالل قراءا أو كت
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  .أا سامهت يف نقل التراث البشري وحفظته من الضياع .٥
  .أا ساعدت على صناعة املعاجم لدى األمم القدمية .٦
كسب الوقت ملن ليس له وقت كاف لتعلم لغة ما نظرا العتماد هذه الطريقة  .٧

  .على الترمجة
إن الفصل ميكن أن يتسع ألي عدد . أا مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب .٨

وما على الطالب إال أن حيضر كتابا يدرس منه، . تطيع املعلم أن يتعامل معهيس
  .وكراسة يكتب فيها

الطالب بواسطتها يسيطرون على مهارة القراءة والكتابة يف وقت أقصر من  .٩
 )١٢٩: ١٩٨٩طعيمة . (غريهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى

  :عيوا
ا تركز على مهاريت القراءة والكتابة ال تؤمن نقل اللغة إىل الطالب وذلك أل .١

إذن فإن الدارس الذي يتعلم . فقط دون االهتمام مبهاريت االستماع والكالم
العربية بوصفها لغة ثانية وفق هذه الطريقة يكون أقدر على القراءة والكتابة 

وعلى هذا فإن يف العقدين األخريين من القرن . بالعربية من االستماع والكالم
عشر بدأ اهلجوم على هذه الطريقة بوصفها طريقة باردة وال حياة فيها  التاسع

  .وعزى إليها الفشل يف كثري من جتارب تعليم اللغات األجنبية
ا جامدة يف حتول النص حىت أن املعلم ال ميكنه أن خيرج عن مفردات أ .٢

  . النص
واإلعادة بغية باعثة امللل ؛ ألن هذا النوع من التعلم يعتمد غالبا على التكرار  .٣

  .الفهم
موقف الدارس يكون سلبيا من حيث إعمال الذهن والتفكري أو التأمل فيما  .٤

  .هو مطروح ألنه يعتمد كليا على املعلم
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املفردات اليت يدرسها الطالب تكون ذات اجتاه خاص اهلدف منها حفظ  .٥
الشعر أو النثر أو املقاالت باعتبارها مادة دراسية وهذا ال يساعد على 

  ) ١٧٥: ٢٠٠٢مسساعة، ( .تصال العام يف احلياةاال
ال تساعد الطالب على التخلص من التفكري باللغة األم، وهلذا فإنه يشعر بعجز  .٦

عبد التواب . (شديد يف املواقف اليت حتتاج فيها الستعمال اللغة اهلدف
٥١: ١٤٠٦(  

: ١٩٨٥الناقة . (ال تم بدقة النطق والتنغيم ولذلك مل مهارات االتصال .٧
٧٣ (  

  
  أساليب وطرق يتعاون فيها املعلم والطالب :ثانيا

نتيجة للنقد الشديد الذي وجه للطرق اإللقائية بسبب سلبية الطالب واستئثار املعلم و
بتقدمي الدرس وعرضه، فقد ظهرت بعض الطرق اليت يشترك فيها الطالب واملعلم معا 

من الفلسفة احلديثة للتربية اليت يف سبيل بلوغ األهداف التربوية، وهذه الطرق نبعت 
ترى ضرورة أن يكون املتعلم إجيابيا أثناء عملية التعليم والتعلم، وأنه جيب أن يبحث 
عن املعرفة ويكتشفها وأن دور املدرس هنا هو التشجيع و التوجيه واإلرشاد، وتصميم 

  .مت اكتشافهاملعلومات ومناقشة ما املواقف املناسبة اليت حتث التالميذ على اكتشاف 
وختتلف هذه الطرق عن الطرق السابقة يف كوا يئ الفرص أمام الطالب 

املستقل واحلصول على املعرفة بنفسه عن طريق مشكلة حتتاج إىل حل، فيقوم  للتفكري
الطالب بالتخطيط للوصول إىل حل حتت إرشاد وتوجيه املدرس وأحيانا يقدم املدرس 

وتقوم هذه الطرق على أحد األسس اهلامة وهو أن  ،ذلكاملعرفة للتلميذ إذا طلب منه 
ويستطيع أن  ،اكتشاف الطالب للمعرفة جيعله يفهمها بعمق وحيتفظ ا ملدة أطول

يضعها يف مواقف مشابه أو جديدة عما إذا أعطيت له جاهزة عن طريق التلقني 
 ا تتبىن هذوبالرغم من هذه املميزات إال أنه يؤخذ على الطرق اليت، بواسطة املعلم
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االجتاه أا حتتاج إىل فترة زمنية أطول من اليت حتتاجها طرق العرض وبالتايل يقل حجم 
املعارف اليت يتعلمها التلميذ بالنسبة للجهد الكبري املبذول ولكن اكتساب التلميذ 

: ١٩٩٠الوكيل ( .ألسلوب البحث واالكتشاف قد يعوض ذلك على املدى البعيد
١٩٨ (  

  رية الطرق احلوا  . أ
تعترب الطرق احلوارية من الطرق القدمية يف التدريس، وينسبها البعض إىل سقراط 
الفيلسوف اليوناين املعروف، وإن كان سقراط قد استخدم األسئلة كأساس حملاوراته 

وال توجد طريقة من الطرق القدمية أو احلديثة ختلو من األسئلة، . مع طلبته ورفاقه
ة قائمة بذاا وإمنا هي مدخل وتبدو أمهية إلقاء السؤال واستخدام األسئلة ليس طريق

خلرباء أن هذه الطريقة وضعت اولذلك يعتقد .يف أنه يثري االهتمام ويدعوا إىل التفكري
لتعليم الفلسفة اجلدلية املادية أو ما يسمى باملنطق األرسطي يف زمنه وقد استفيد منها 

ة االستماع ومهارة الكالم فهي تناسب حديثا يف تعليم بعض املهارات ال سيما مهار
تعليم هاتني املهارتني من حيث أن هذه الطريقة تعتمد على األسئلة واألجوبة ويطلب 

اعة، مسس( .من الطالب أن يأتوا باألجوبة أو األسئلة بعد تقدمي نصا من النصوص
١٨٥-١٨٤: ٢٠٠٢ (  

ق تعترب أداة أكثر طرق التدريس شيوعا ألن هذه الطروتعترب هذه الطرق من 
فاحلوار يدفع الطلبة للتفكري بفاعلية، . طيبة إلنعاش ذاكرة الطلبة، وجتعلهم أكثر فهما

وجيعلهم إجيابيني يف الدرس، والطرق احلوارية أو كما يسميها البعض طرق املناقشة، أو 
طرق احملادثة، أو طرق األسئلة واألجوبة تعترب من الطرق اليت تستخدم وحدها 

من طرق  ةحىت أنه ميكن القول إنه ما من طريق. دم مع الطرق األخرىوكذلك تستخ
التدريس وال أسلوب من أساليبه إال ويستخدم احلوار بني احلني واآلخر، وأنه ال ميكن 

ويف هذا املقام نلفت انتباه املعلم إىل أن . االستغناء عن احلوار يف أي موقف تعليمي



 38

يكون هو السائل الوحيد يف املوقف التعليمي، استخدامه ألسلوب األسئلة ال يعين أن 
وإمنا جيب أن يكون للطلبة حظ يف إلقاء األسئلة، بل وجيب أن يشجعهم املعلم على 

  . السؤال حىت تكتمل حلقة املعرفة، وهذا ما مييز األسلوب احلواري
فاملعلم ال يلقن أو يقرر الدرس بنفسه بل يوحي ويوجه أسئلته، ال بغرض 

إن الدرس ؛ ل حلمل الطلبة على كشف احلقائق اليت يريد تعليمها هلماختبارهم، ب
باألسلوب احلواري يتحول إىل حماورات شائقة يرتل فيها املعلم إىل مستوى الطالب 
تاركا له احلرية يف إبداء رأيه وإظهار ما جيول خباطره، آخذا بزمام فكره وانتباهه؛ كي 

وب من احلرية والتبسيط وعدم التكلف إن ما يف هذا األسل. يوجهه إىل ما يريد
والسرور جيعله موافق لصغار األطفال، على أن استعماله مع الكبار له فائدة؛ ففيه شيء 

إن الذين حيبذون استخدام هذه ) ٢٥٢: ١٣٨٩النحالوي وآخرون ( .رييمن التغ
 الطريقة ابتداء من سقراط ووصوال إىل جون ديوي يقولون عنه إنه يبتعد بالدرس عن
أن يكون من طرف واحد هو املعلم، وإن املعلم عندما يتبعه فإمنا يستثري طلبته حنو 
استغالل ذكائهم وقدرام يف كسب املعرفة أو اكتساا، وهذا املعىن يف حد ذاته حيمل 
يف طياته ميزة أنه يكافئ صاحبه فورا؛ ألنه قد حقق ذاته وأكدها بني جمموعة الزمالء، 

فعل فإن اكتساب املعرفة ذاتيا، أي من خالل الطالب ذاته يدعم وعندما حيدث هذا ال
  . ويصبح جزءا طيبا من حياة الطالب يف مستقبل أيامه

امميزا:  
أي أن الطلبة يشتركون يف اكتشاف احلقائق . عود الطلبة على التفكري بفاعليةت .١

  .مما يؤدي إىل شوق الطلبة وانتباههم
بعد امللل عن توقظ انتباههم وتدرس وزيد من شغف الطلبة واهتمامهم بالت .٢

جتعل الطلبة مشاركني فعالني يف الدرس، ال جمرد "أنفسهم؛ ألن املناقشة 
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النحالوي وآخرون (".أشخاص جيلسون سلبيني بغرض التلقي من املعلم
٢٠٤: ١٣٨٩(  

تثبيت املعلومات يف أذهان الطلبة بشكل أفضل؛ وهلذا يدوم أثرها لوقت أطول  .٣
  .فال تنسى بسرعة

الشتراكهم الفعلي يف التوصل  زيد من ثقة الطلبة بأنفسهم واعتزازهم ا؛ت .٤
  .للمعلومات

  .يستطيع املعلم تصحيح املعلومات واملفاهيم يف حينه .٥
  .دفع الطالب إىل مزيد من التعلمت يؤدي إىل تعزيز عملية التعلم، فهت .٦
الل أو العمل من خ"نمي هذا األسلوب روح العمل اجلماعي لدى الطلبة ت .٧

: ١٣٨٩النحالوي وآخرون ( ".الفريق، ويف هذا تنمية للمواطن الصاحل
٢٠٦ (  

عود هذا األسلوب الطلبة املرونة؛ ألم يكتشفون خطأ ما كان يف ظنهم ت .٨
  .حقيقة، وال يتعصبون لألمر املعروف لديهم رد التعنت ليس إال

مسساعة ( .تنشيط فكر املتحاورين واكتسام خربة وإفادة بعضهم عن بعض .٩
١٨٥: ٢٠٠٢ (  

اعيو:   
فقد يستغرق . قلة املعلومات اليت ميكن تعليمها، بسبب البطء يف سري الدروس .١

املعلم ربع ساعة أو أكثر للوصول إىل معلومات باألسلوب احلواري، ال حتتاج 
  .إىل أكثر من دقيقة أو اثنني للوصول إليها باألسلوب اإللقائي

ضوع إىل آخر، وإمهال النقطة األساسية، كثرة االستطراد واخلروج من مو .٢
وهنا تأيت براعة املعلم يف حتديد موضوع الدرس وأهدافه حتديدا جيدا؛ حىت ال 

  .يستطرد يف أمور ثانوية



 40

قد يتشتت الدرس نتيجة قلة خربة الطلبة وعدم كفاية ما يعرفونه من  .٣
  .معلومات

ها الطلبة أثناء قد يؤدي هذا األسلوب إىل تثبيت بعض األخطاء اليت يقع في .٤
  .احلوار

يتطلب هذا األسلوب معلما يتمتع بقدرة قيادية عالية يعرف كيف يسيطر  .٥
على املوقف التعليمي يف أي حلظة من حلظات الدرس؛ حىت ال حتصل الفوضى 
يف الصف، وحىت ال تسيطر جمموعة من الطلبة على احلديث، ويكون ذلك 

  .على حساب البقية الصامتة
لدى بعض الناس الذين يعجزون عن الرد إذا كان احلوار  خلق أزمات نفسية .٦

الدارس الذي ال ميلك خربة يف  ، وهذا األسلوب ال يفيدحول قضية جدلية
  ) ١٩٦: ٢٠٠٢مسساعة ( .احملاورة

إننا يف برنامج تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها حنتاج أن نغرس 
ام احلوارات، وعلينا أن نتدرج معهم يف احلوارات فيهم منذ البداية الرغبة يف استخد

حسب املفردات اليت يتعلموا، وحسب التراكيب واجلمل اليت درسوها، مع العلم أن 
الفن احلواري إمنا يبدأ خبطوات قد يظنها البعض بسيطة، ولكنها ختلق آلية حوارية يف 

ية تدرجييا تقوى وتزيد مع نفس الطالب، وختلق بيئة اجتماعية يف فصل تعليم اللغة العرب
  .زيادة مستوى الطالب وتقدمه

  
  :املناقشة اجلماعية طريقة  . ب

أسلوب املناقشة وتشجع التربية احلديثة على فعالية الطالب ومشاركته يف الدرس، 
اجلماعية، أو كما حيلوا للبعض تسميته بأسلوب الندوات، أو التدريس من خالل 

إىل الطالب باعتبار أنه الغاية من التعليم ال قة حيث ينظر مستخدمو هذه الطرياللجان 
إن أسلوب التدريس من خالل اللجان يتعامل مع الطلبة كمجموعة  .مادة الدرس
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ويسعى لالستفادة من طاقات اموعات املختلفة من الطلبة داخل الفصل الواحد آخذا 
وق الفردية بني يف االعتبار الفروق الفردية بني الطلبة وبعضهم كأفراد، وأيضا الفر

اموعات املختلفة منهم، على أساس أن جتميعهم مع بعضهم يف جلان خمتلفة يتم بناء 
على الكثري من الصفات املشتركة اليت يتمتع ا أفراد كل جمموعة منهم أو كل جلنة، 

إن من أفضل أساليب تدريس اللغات احلية إجياد . واليت متيز تلك اللجان عن بعضها
ع اجتماعي أمام الدارسني وتدريبهم على استعمال العبارات اليت تقال يف موقف أو وض

  .هذه األوضاع االجتماعية
إننا ندعم أسلوب املناقشة يف تعليم مهارات اللغة العربية فهو مهم، ومنه أخذنا      

أسلوب العمل يف مجاعات، وإن كان هذا األسلوب مناسبا للمستويات املتقدمة، فإننا 
ستفيد منه مع املبتدئني بشيء من التطوير والتعديل، فنجعل الفصل يعمل ميكن أن ن

بنفس األسلوب مع مالحظة أن املادة العلمية احملوسبة تعطي للطالب دافعا للدرس 
املرتيل، وجتعل الطالب يتعرف على الدرس قبل أن حيضر إىل الفصل التعليمي، وإن 

واصلة الدرس ومراجعته باستخدام فات الطالب شيئا من الدرس الفصلي فبإمكانه م
الوسائل التقنية احلديثة من كمبيوتر أو انترنت، كما ميكن االستفادة من أسلوب 
اللجان يف تطوير أسلوب احلوارات املتسلسلة أو احلوارات التمثيلية اليت نقترحها يف 

  . الربنامج املقترح لتدريس اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها
  

  :طريقة هربارت. ج
ظهرت سيكولوجية هربارت يف احلقل التربوي يف اية القرن التاسع عشر وبداية 

حيث قام يوحنا فريدريكهربارت واتباعه فنظموا األسلوب االستقرائي . العشرين القرن
، التمهيد :وهي ووضعوا له خطوات مسيت خبطوات هربارت اخلمس الشكلية

وجتاري خطوات هربارت الطريقة اليت يسري ، لتطبيقا، واالستنتاج، والربطو ،العرضو
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ولقد بىن . "العقل ا يف سبيل استخالص احلكم العام والتوصل للقاعدة أو القانون
هربارت نظريته يف أسلوب التدريس على أساس كل حقيقة ميكن أن تقوى وتزداد 

نظيم هذه احلقائق أمهيتها بارتباطها باحلقائق األخرى اليت هلا عالقة ا، وعلى أساس ت
وهذا يعين  )٢٢٥ :١٩٨١ وآخرون عبد املوجود(".حبيث تصبح مفاهيم وتعميمات

أن األهداف التربوية حتقق بشكل أفضل إذا قدمت املواد يف شكل وحدات مترابطة 
وهذا ما يؤدي إىل ترابط األفكار عند الطلبة وإدراكهم "وليست كأجزاء مفككة؛ 

  ) ٢٥٢ :١٩٨١ وآخرون ملوجودعبد ا(".للتعميمات واملفاهيم
توجيه أذهان الطلبة إىل الدرس اجلديد هو إن الغرض من التمهيد  :أوال التمهيد

وتذكريهم باملعلومات اليت يعرفوا، وإثارة الشوق والرغبة فيهم إليه، وحصر انتباههم 
 إن التمهيد اجليد يؤدي إىل استثارة محاس الطلبة وإهلاب .فيما يراد تعليمهم إياه

، وذا يكون هربارت وتالميذه من أتباع نظرية شوقهم واستقطاب انتباههم للدرس
وقد يكتفي التمهيد بتلخيص موجز  )١٣: ١٩٨٦عبد القادر (التشويق يف التربية، 

اجلمبالطي ( .أو بإعالن موضوع الدرس وكتابته على السبورة. للدرس السابق
املخصص للتمهيد عن مخس الوقت وجيب أال يزيد الزمن  )٢٥٤: ١٩٨١وأبوالفتوح 

  .ما بني ثالث إىل عشر دقائق: املخصص للحصة
موضوع الدرس، بعد االنتهاء من املقدمة التمهيدية، يقوم املعلم بعرض : العرض: ثانيا
ضرورة أن تكون األمثلة من خربات الطلبة السابقة؛ حىت تؤدي إىل بلوغ الغاية مع 

  . إىل اهلدف من الدرسوتوصل الطلبة 
يقوم املعلم يف هذه املرحلة بربط األمثلة اجلديدة مبا يعرفه الطلبة وإجراء : الربط: ثالثا

مث  ،املقارنات ومالحظة أوجه التشابه والتباين ولفت أنظارهم إىل العناصر املختلفة
يطالبهم بربط ما تفرق منها ومجعه يف قاعدة واحدة يأخذها من أفواههم، ويقوم 

يف مرحلة واحدة إذ ) العرض والربط(ة، وميكن دمج املرحلتني بتسجيلها على السبور
  .يدقق املعلم مع الطلبة األمثلة أو احلقائق أثناء عرضها، وبذا جيمع بني اخلطوتني
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وهنا يقوم املعلم مبطالبة الطلبة مبعرفة العلة ومناط احلكم،  :)القاعدة(االستنتاج : رابعا
املفروض أن ، ومن لة املطروحة، ومعرفة القاعدةأو القانون العام الذي يربط بني األمث

، وأال يقبل املعلم التخمني العشوائي أو اهلدف من الدرس يصل غالبية الطلبة للقاعدة
مث يقوم املعلم باالشتراك مع الطلبة يف صياغة القاعدة  ،والتسرع يف إصدار األحكام

  .بأسلوب بسيط وسهل وخمتصر
يستخدم املدرس ما وصل إليه من القواعد والقوانني يف هذه املرحلة : خامسا التطبيق

ويسري سريا تنازليا والغرض منها تأكيد املدرس إىل أي حد فهم الطالب الدرس من 
: ١٣٨٩النحالوي وآخرون ( .جهة، وتثبيت املعلومات يف أذهام من جهة أخرى

ة من صور والتطبيق يأيت عن طريق األسئلة التحريرية أو الشفوية أو أية صور) ٢٢٥
التمرين بغرض التركيز وترسيخ املعلومات يف أذهان الطالب والتأكد من استيعام 

  . إياها
إن نظرية هربارت تنظر إىل املواد الدراسية على أا مواد لفظية فحسب، 

إن هذه الطريقة جتعلك تنظر للمدرس نظرتك  .والواقع أن هناك مواد لكسب املهارة
النحالوي ( .طة واحدة وال تدع له احلرية يف التفكريإىل اآللة فهي ترسم له خ

هذه الطريقة غري مناسبة للصغار حيث أم قد ال يقدرون ) ٢٢٩: ١٣٨٩وآخرون 
  ).١٩٦: ٢٠٠٢مسساعة، (اد واالستنباط على التفكري اجل

كي  طريقة تتكون من مثاين خطواتالطريقة السابقة يف املؤلفان وقد طور 
  :ربية للناطقني بغريهاتناسب تدريس اللغة الع

  )مراجعة ما سبق والتمهيد للدرس اجلديد( املقدمة والتمهيد: الثانيةواخلطوة األوىل 
  )من قبل املعلم(  شرح الدرس وتقنية األسئلة: الثالثةاخلطوة 

من خالل مناقشات الطالب يف ( املناقشة والتدريبات: اخلطوة الرابعة واخلامسة
  )جمموعات
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تعليق املعلم على عرض الطالب وتصحيح (  تكميل املعلم: اخلطوة السادسة
  )أجوبتهم

  )من خالل أسئلة يعرضها املعلم ليخترب فهم الطالب( التقومي: اخلطوة السابعة
يلخص املعلم الدرس ويكلف الطالب ( اخلالصة والواجب املرتيل: اخلطوة الثامنة

  )بالواجبات املرتلية
يقا ميدانيا على جمموعات خمتلفة من اخلطوات السابقة تطب املؤلفانوطبق 

الطالب املاليزيني، وجاءت بنتائج إجيابية، مما يؤكد حسن استخدام هذه اخلطوات 
لوبيس وعبد الغين ( .لضمان جناح مساعي تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

٤٦٦: ٢٠٠٩(  
  

  أساليب وطرق تعتمد على الطالب :ثالثا
وشهدت الفترة ، قات العلوم النظرية يف املناهج التعليميةبدأت تربز يف العقد األخري عال

األخرية سعي اللغويني إىل فهم طبيعة االتصال، والقدرة االتصالية، وتيسري عملية 
وقد استجابت مهنة تعليم اللغة لالجتاهات واملناهج النظرية اليت . التفاعل اللغوي

اون معا، وأمهية تطوير الوسائل أكدت أمهية تقدير الذات، وأمهية تعلم الطالب بالتع
صبح تعليم اللغة أالفردية للنجاح، والتركيز على العملية اإلتصالية يف تعليم اللغة، بل 

  ) ٣٣: ١٩٩٤براون . (االتصايل موضوع حديث مدرس اللغة
كما جند أن الطرق اليت تعتمد على الطالب هي الطرق التنقيبية اليت يقوم 

واْلَّذين ﴿ :قال اهللا تعاىل. ذه الطرق قدمية عند املسلمنيوه. الطالب فيها بدور فعال
ِسنِنيحالْم عإِنَّ اَهللا لَما ولَنبس مهنيدها لَنينواْ فداهوهذه دعوة  ]٦٩: العنكبوت[ ﴾ج

فإن التوكيدية اليت جاءت يف اية اآلية، . صرحية للعمل والتعلم عن طريق العمل
  . كيد واللتان تؤكدان أن اهللا ملع احملسننيالتووكذلك الم 
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منذ القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو،  ولقد نادى املربون يف الغرب
بضرورة جعل ) ١٩٣-١٩٢: ت.املخزجني د( وهربارت ،وبستالوتزي، وفروبل

وترجع أمهية جان جاك روسو إىل . "الطفل مركز االهتمام والعناية يف العملية التربوية
 ...مامه بالطفل ومناداته بضرورة تركه حرا يعمل ويبحث دون تدخل أو تقييداهت

ونادى بستالوتزى بضرورة االهتمام بالعلم والعمل معا وعدم االكتفاء بالواحد دون 
مث جاء جون ديوي يف القرن العشرين ونادى ) ١٩١-١٨٨: ت.املخزجني د( ".اآلخر

املخزجني ( ".جتمع خارج أسوارهاجعل املدرسة مرآة وصورة مصغرة للم"بضرورة 
بنشاط الطفل الذايت، ومنحه احلرية الالزمة للعب والعمل "واهتم ديوي ) ١٩٢: ت.د

: ت.املخزجني د( ".واحلركة، احلرية اليت تضمن له النمو املتزن يف اجلسم والعقل الروح
١٩٥ (  

 العشرين ظهرت بعض الطرق الطالب فيها هو احملور الذي تدور ويف القرن
حوله العملية التربوية فهو الذي يبحث ويناقش ويسأل، ويتعلم بالعمل، ويتعلم أثناء 

ومن مزايا هذه الطرق أن . اللعب دون تدخل من املعلم، إال عند الضرورة القصوى
يقوم الطلبة أنفسهم بالبحث والتقصي بالقراءة واملقارنة والتحليل والتركيب 

يه واإلرشاد؛ وبذلك يتحمل الطلبة جانبا كبريا والتلخيص، ويقتصر املعلم على التوج
  .من مسئولية األعمال اليت يقومون ا

  
    The Dalton Laboratory plan): التعيينات(طريقة دالتون  .أ

تعترب التعيينات أيضا كطريقة يف التدريس ثورة على الطرق القدمية يف التدريس، على 
لواجبات تستخدم يف املدارس منذ قدمي أن فكرة التعني أو الواجب ليست جديدة، فا

الزمن وإن اختلفت أشكاهلا وأهدافها، وقد يكون ذلك يف صورة إجابة على سؤال أو 
وواضح أن الغرض من ذلك . أكثر، وتلخيص مادة علمية من املراجع أو غري ذلك

 أما التعيينات كطريقة حديثة يف التدريس فتهتم. بصفة عامة هو حتصيل املادة العلمية
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بتحقيق كثري من األهداف العامة للتربية، وهي بذلك ال تقتصر على حتصيل املادة 
ن احملور األساسي هلذه الطريقة يتمثل يف مراعاة الفروق الفردية أوميكن القول ب. العلمية

ويطلق على هذه الطريقة ، بني التالميذ، واعتماد التالميذ على أنفسهم يف التعلم
طريقة التعهدات أو طريقة املختربات أو  التعيينات، أو طريقة: تسميات عدة منها

طريقة املكتبات وتنسب هذه الطريقة إىل هيلني باركهرست اليت يعود إليها الفضل يف 
  .نشوء هذه الطريقة
 الباحث أن طريقة التعيينات لو مت تطويرها ألصبحت صاحلة ومنتجة ويرى

، فبإمكاننا أن نستفيد من اطقني بغريهايف جمال تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الن
ميكن تكليف الطالب باإلجابة على حيث مميزات هذه الطريقة وأن نتجنب عيوا، 

التدريبات بطريقة مجاعية داخل الفصل أو خارجه، مث يتم مناقشة التدريبات 
  .والكيفية اليت تنمي مهارات اللغة العربية جمتمعة باألساليب املناسبة

 
  ): موريسون(لوحدات طريقة ا .ب

ظهر مفهوم الوحدة يف التدريس كثورة على أساليب التسميع اليومي واحلصص 
فالوحدة التدريسية شاملة من حيث اال، وفيها ينظم النشاط واملواد . التقليدية

التعليمية حبيث تكون وحدة أو كال واحدا، ال أجزاء منفصلة من املعرفة تقدم يف 
ت تعني وتدرس وحتفظ يوميا، فالوحدة هي موضوع أو صورة سلسلة من موضوعا

مشكلة قائمة على امليل، واالهتمام وتضم دائرة واسعة من املعلومات واحلقائق املرتبطة 
ببعضها، وينطوي حتتها أوجه من النشاط واخلربة املنظمة، يقوم ا الطلبة وحتقق يف 

ن طريقة الوحدات معناها فإ) "٢٧٦: ١٩٦٩زريق (جمموعها الصفة االجتماعية فيهم، 
أن جتمع املعلومات واألفكار واملفاهيم املرتبطة ذا املوضوع مع بعضها البعض بقصد 
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توحيد معلومات الطالب وأفكاره حول هذه النقطة، ولذلك مسيت وحدة ألا دف 
  ) ٢٧٦: ١٩٦٩زريق ( ".إىل وحدة معلومات الطالب وأفكاره

 ويبدوا أن"تمد على نشاط الفرد وفاعليته إن التعلم اجليد هو الذي يع    
أي أنه يتعلم التصرفات اليت . علماء النفس جممعون على أن الفرد ال يتعلم إال ما يفعله

 ".يقوم بأدائها، والكلمات اليت يعيدها لنفسه، واألفكار واملشاعر اليت خيتربها بنفسه
اال للطلبة يف  ولذا فإن موريسون يؤكد على ضرورة فسح )٦٩ :١٩٧١سيمونذر (

الوقت املخصص ألن يعتمدوا على أنفسهم يف إتقان املادة مع إرشاد املعلم ورقابته، 
على و .ويف ذلك عامل من عوامل تعويدهم االعتماد على النفس الذي نرجتيه من التعلم

ضوء ذلك يتضح أن تطبيق طريقة الوحدات يف التدريس يتطلب إعدادا له، ومن بني 
  .عداد توفري املواد التعليمية اليت يرجع إليها التالميذ يف دراستهم للوحدةجوانب هذا اإل

طريقة الوحدات مناسبة جدا لتعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني  إن
من خالل وحدة متكاملة ذات موضوع واحد وأهداف معينة  اللغةبغريها، ألن دراسة 

تربية احلديثة إىل االهتمام بإجياد املواقف اجتهت الفقد . أمهية ومصداقية الدرسيعطي 
مباشرة وتتصل مبواضع اهتمامه، فيجد نفسه مدفوعا من  الطالبواملشكالت اليت متس 

وكل الطرق الفردية  ،يعاجلها بتفكريه ونشاطهو ،تلقاء نفسه إىل حلها والتفكري فيها
جهده الذايت بإرشاد احلديثة ترمي إىل جعل التلميذ يعلم نفسه بنفسه خبربته الشخصية و

  ) ١٩٧: ١٣٨٩النحالوي وآخرون ( .مدرسيه وتوجيههم
العامة يف تدريس اللغة  أساليب وطرق التدريس وبعد أن مت استعراض بعض

ظهر لنا أن كثريا من الطرق احلديثة ما هي إال تطوير وحتسني لألساليب  العربية
لفروق الفردية بني الطلبة، الطرق اليت تنادي بضرورة مراعاة اوأن  ،والطرق القدمية

وضرورة إعطاء الطالب الفرصة لكي يتعلم بنفسه، وأن يقوم هو بالعمل والبحث 
واملشاركة وأن يكون إجيابيا يف املوقف التعليمي ال تنكر أمهية دور املعلم وضرورة 
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االستفادة من خرباته، وأنه ال ميكن االستغناء عنه بأية حال من األحوال ألنه حجر 
  . ية وقطب الرحى يف أي موقف تعليميالزاو

ويتوقف جناح أي طريقة على شخصية املعلم، وتصوره وختيله، وحيويته، 
وقدراته الشخصية والعقلية والنفسية واملهارية، وعلى مدى متكنه من املادة وسعة 
اطالعه، وعلى مدى إخالصه يف عمله، وعلى مدى إملامه باألساليب املختلفة 

أن جناح  –وهو الذي نادى بطريقة تعليم الوحدات  –ريسون يرى موو. للتدريس
طريقة التدريس ال يتوقف يف الدرجة األوىل على جودة هذه الطريقة وصحتها، بل 

ولتأثري شخصيته يف طلبته ومثابرته وإخالصه وحسن  االبد لكفاءة املعلم يف تطبيقه
  .تصرفه

ب واحد، واستفدنا منها يف إننا إذا مجعنا حماسن الطرق السابقة يف قال وأخريا
طريقة توليفية مع إضافتنا ملا نراه مناسبا يكون ذلك تطويرا ألساليب وطرق تدريس 

اللغة العربية أفضل طريقة يف تدريس ف. اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها
، ، هي الطريقة اليت تعتمد على ممارسة اللغة استماعاللمبتدئني من الناطقني بغريها

وكالما، وقراءة، وكتابة، وعلى هذا فاالستعمال وحماكاة األساليب اللغوية الصحيحة، 
تعليم اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني  سيساعدنا يف والتدريب عليها تدريبا متصال

  .بغريها
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  :الفصل الثالث

  الطرق واألساليب الخاصة لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرھا 
  

  الطريقة الطبيعية: أوالً   

  الطريقة المباشرة: اثانيً 

  طريقة القراءة: اثالثً 

ا   الطريقة السمعية الشفھية: رابعً

ا   الطريقة المعرفية: خامسً

ا   الطريقة التواصلية االتصالية: سادسً

ا   الطريقة االنتقائية: سابعً
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  الفصل الثالث

  

  طقين بغيرھاالطرق واألساليب الخاصة لتدريس اللغة العربية للنا
  

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف عصرنا احلاضر مستمد من أساسيات 
تلك األساسيات والطرائق منبثقة من نتائج وتعليم اللغات األجنبية وطرائق تدريسها، 

الدراسات اللغوية والنفسية اليت ظهرت بعض معاملها يف النصف األول من القرن 
بشكل جلي يف النصف الثاين منه، ولقد تطور تعليم اللغة العربية العشرين، وتبلورت 

للناطقني بلغات أخرى تطورا ملحوظا يف اآلونة األخرية، وافتتح عدد غري قليل من 
املعاهد واملدارس واملراكز لتعليمها يف داخل البالد العربية وخارجها، وقام على هذه 

كما ساهم يف ذلك عدد آخر من غري املعاهد عدد من املتخصصني يف هذا امليدان، 
. املتخصصني فيه، بعضهم من الناطقني ذه اللغة، وبعضهم من الناطقني بلغات أخرى

  )٩: ٢٠٠٢العصيلي (
وطرق التدريس اخلاصة بتدريس اللغة العربية اليت سنذكرها قد ال تكون 

تعليم طرق اقترحت وجربت يف ميدان  خاصة بتعليم اللغة العربية وحدها، ولكنها
اللغات، ومن مث فعلى أصحاب كل لغة أن يطوروها كي تتكيف مع لغتهم عندما 
يعلموا لغريهم، ولذلك عندما ندرس هذه الطرق علينا أن ننظر كيف نستفيد منها 

وألن طرق تعليم اللغات ) ٥٥: ١٩٨٥الناقة . (يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
منها أمهها وما ميكن االستفادة منه يف تعليم العربية،  األجنبية كثرية ومتعددة سنذكر

وسنسلط الضوء على الطريقة الطبيعية والطريقة املباشرة، وطريقة القراءة، والطريقة 
  .السمعية الشفوية، والطريقة االتصالية، والطريقة املعرفية، باإلضافة إىل الطريقة التوليفية
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  الطريقة الطبيعية: أوالً 
الطريقة إىل أوائل القرن التاسع عشر امليالدي؛ نتيجة االهتمام بالتفكري  ذهيعود تاريخ ه

العلمي الذي ظهر يف أوربا ونتيجة البحث عن طرائق طبيعية؛ تم بالفرد وتراعي 
طبيعته اإلنسانية، بناء على ذلك، فإن اللغة الثانية ينبغي أن تعلم لألجنيب باألسلوب 

، وهذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والترديد الذي يكتسب به الطفل لغته األم
) ٧٧: ١٩٨٥الناقة (واألسئلة واإلجابات املتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها، 

وينبغي أن يفهم املتعلم املنطوق أوال، مث يتحدث ثانيا، وبعد فترة يبدأ يف القراءة 
وينبغي أال تدرس القواعد فالكتابة؛ ألن هذا هو الترتيب الطبيعي لنمو لغة الطفل، 

للمتعلم إطالقا، بل يتعلمها نتيجة تعرضه اليومي للغة املنطوقة، أما املفردات فينبغي أن 
يكتسبها املتعلم، عن طريق اخلربة ومن خالل التعرض للغة يف مواقف وسياقات 

  .طبيعية، بعيدا عن الترمجة واحلفظ

  :أهداف الطريقة ومالحمها
 . لمية، بعيدا عن النظرات الفلسفية واملنطقيةاالهتمام بالنواحي الع .١
 .التأكيد على أن تعلم اللغة الثانية ال خيتلف عن تعلم اللغة األم .٢
التدرج يف تقدمي املهارات اللغوية، تدرجا مياثل املراحل اليت مير ا الطفل يف  .٣

 .اكتساب لغته األم
 .وىل من التعليمال تتطلب كتبا وال مواد لغوية مقررة، خاصة يف املراحل األ .٤
 .ال يشترط التحضري للدروس؛ ألن املواقف ينبغي أن تكون طبيعية عفوية .٥
اللغة األم للمتعلم ال تستخدم وال تستعمل يف حجرة الدراسة، وعلى املعلم أن  .٦

 .يشرح الكلمات باللغة اهلدف فقط
 .عدم تدريس القواعد إطالقا، وحتاشي احلديث عن القواعد بطريقة مباشرة .٧
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  :هامزايا
النظرة إىل تعليم اللغة نظرة طبيعية، هي أساس هذه الطريقة، حيث تقود إىل  .١

  .تعلم حقيقي له معىن لدى املتعلم، إذا أحسن استخدامها
 .االهتمام باجلانب املنطوق مهم لفهم اللغة فهما حقيقيا .٢
فهم املسموع فالكالم، مث القراءة فالكتابة، : ترتيب املهارات ذا التسلسل .٣

 .على االستفادة من املدخل اللغوي ويقود إىل االكتساب احلقيقي للغةيساعد 
حتاشي الترمجة، قد يقي املتعلمني من بعض املشكالت الناجتة عن تداخل  .٤

 .أنظمة اللغة األم مع اللغة الثانية
األساليب اليت تسري عليها هذه الطريقة يف تقدمي املفردات، وشرح معانيها  .٥

 .تسابا طبيعياتفيد يف اكتساب اللغة اك
  
  :عيوا
مقارنة تعلم اللغة الثانية باكتساب اللغة األم وفقا هلذه الطريقة، مقارنة غري  .١

  :عادلة ألسباب كثرية منها
أن الطفل يبدأ تعلم لغته األم وليس لديه لغة أخري، أما متعلم اللغة الثانية   .أ 

  .فيبدأ تعلمها حامال معه لغته األم وخربته فيها
ملتعلمني فغالبا ما يكونون من املراهقني أو البالغني، اختالف أعمار ا  .ب 

وهؤالء خيتلفون عن الصغار من حيث القدرة على الفهم والتحليل 
  .والتجريد

الوقت الذي ميكن أن ميضيه الصغار يف دراسة اللغة؛ الرتباطها حبيام،   .ج 
  .وتلك ميزة ال تتوافر لدى متعلمي اللغة الثانية

معلم كفء متعدد املواهب؛ وقد يكون هذا  يتطلب تطبيق هذه الطريقة .٢
 .املطلب صعب املنال يف كثري من احلاالت
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  الطريقة المباشرة: اثانيً 

 عندما تطورت الدراسات العلمية يف علم اللغة وعلم النفس، يف أواخر القرن التاسع
 عشر وأوائل القرن العشرين، كان االعتقاد السائد آنذاك هو أن تطبيق املعارف العلمية
يف علم اللغة، وعلم النفس، على تعليم اللغة سوف يكون أسرع يف التعلم، وأفضل يف 
النتائج، من االعتماد على تقدمي اللغة بطريقة عفوية، كما هو احلال يف الطريقة 
الطبيعية، وتطبيقا هلذه املبادئ؛ بدأت حماوالت جادة لالستفادة من مزايا الطريقة 

بناء على ما توصلت إليه الدراسات والبحوث يف علم اللغة  الطبيعية، وتنظيمها وتقنينها
وعلم النفس، فكانت النتيجة ظهور الطريقة املباشرة يف اية القرن التاسع عشر وبداية 

   (Jack 1986: 9) .القرن العشرين
ويذكر شيلدرز أن هذه الطريقة تعود يف أساسها إىل أحد كبار اللغويني 

الذي دعا إىل استخدام علم الصوتيات يف  wilhelm victor األملان وهو فيلهلم فيكتور
تعليم اللغات األجنبية، مث جتسدت هذه الدعوة يف طريقة جديدة ظهرت يف فرنسا 

م، وهذه الطريقة تعتمد على الربط بني ١٩٠٢م، وأملانيا عام ١٩٠١ألول مرة سنة 
ميذه اللغة األم، وكان الكلمات واجلمل يف اللغة األجنبية دون أن يستخدم املعلم وتال

-١٨٦٩(من أبرز أنصار هذه الطريقة عامل اللغة البنيوي املشهور جاسرب سن 
وكذلك يف الطريقة الرمسية  Methode Directe، ومسيت بالطريقة املباشرة )١٩٤٣

 The Official Modern Languageم ١٩٠٢لتدريس اللغات األجنبية يف أملانيا سنة 

Teaching Method. )أما يف الواليات املتحدة األمريكية فإن ) ٣٥٩: ١٩٨٦ مةطعي
 ،Maximilianهذه الطريقة عرفت من خالل تطبيقات كل من سوفري و ماكسملني 

يف مدارس جتارية لتعليم اللغة، بيد أا مل تعرف    Charles Berlitzوتشارلز بريليتز
  .ه املدارسصاحب هذ Berlitz Schoolآنذاك بالطريقة املباشرة، وإمنا عرفت بطريقة 
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أن متعلم اللغة ميكن أن يتعلم : هذه الطريقة على عدد من املداخل أمهها وتقوم
ربط املوضوعات "عن طريق ) األجنبية(منذ البداية أن يفكر بوساطة اللغة اهلدف 

واألشياء واملواقف واألفكار ربطا مباشرا مبا يطابقها أو مياثلها من الكلمات أو 
 ،) ٧٦: ١٩٨٥الناقة ("وهي تقدم مهارة احلديث على مهارة القراءة... املصطلحات،

ومن املداخل اليت تستند إليها هذه الطريقة أيضا أن الطالب يستطيع أن يتعلم أي لغة 
أجنبية بنفس الطريقة اليت يتعلم ا الطفل لغته األوىل، كما تستند يف إطارها النظري 

علت ترتيب تعلم املهارات يف برامج تعليم إىل أفكار علماء النفس الترابطيني، وج
  .االستماع، فالكالم، فالقراءة، مث أخريا الكتابة: اللغات األجنبية كالتايل

  : أهداف الطريقة ومالحمها
. االهتمام كثريا باجلوانب الشفهية من اللغة، وتأخري اجلوانب املكتوبة منها .١

  ) ٤١: ١٩٨١العريب (
انية ميكن تعلمها بطريقة طبيعية مباشرة مثلما االعتقاد اجلازم بأن اللغة الث .٢

تكتسب اللغة األم؛ فالطفل يتعلم لغته األم من خالل املواقف االجتماعية اليت 
 . مير ا

إن اهلدف األساسي الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس على أن  .٣
 . يفكر باللغة اهلدف وليس بلغته األوىل

ت يف طرح أسئلة على الدارسني ويف اإلجابة على يستغرق املعلم معظم الوق .٤
 ) ١٣٠: ١٩٨٦ طعيمة. (أسئلتهم

عطاء املتعلمني فرصة كافية ملمارسة اللغة وذلك عن طريق احلوار حيث يكون  .٥
احلوار يف درس اللغة بني شخصني أو أكثر؛ بشرط، أن يشتمل على املفردات 

 .والتراكيب اللغوية املراد تعليمها للدارس
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عاين الكلمات والتراكيب الصعبة من خالل شرح معناها أو ذكر توضيح م .٦
مرادف هلا، أو من خالل الصور واحلركات والتمثيل؛ دون احلاجة إىل 

 . الترمجة
عدم تزويد الطالب بقواعد اللغة النظرية، واالكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة  .٧

 .وتراكيبها
، ال Learning methodلم ينظر أصحاب هذه الطريقة إليها بوصفها طريقة تع .٨

إذ يؤكدون على ضرورة مشاركة املتعلم  Teaching method طريقة تعليم
  .الكتساب اخلربات اجلديدة بنفسه

االهتمام بالكتاب املقرر وااللتزام خبطة الدرس؛ ألما وضعا وفق معايري  .٩
  )٦٥: ٢٠٠٢العصيلي . (مدروسة

من غري إغفال للصحة  ،Language fluencyاالهتمام بالطالقة اللغوية  .١٠
، من نطق سليم والتزام بالقواعد الصوتية Language accuracyاللغوية 

  . والصرفية والنحوية الصحيحة
  :مزاياها
على أساس أن اللغة هي الكالم  ،تعطي الطريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم .١

ء ، حبيث يكون كالم املتعلمني أكثر من كالم املعلم، سوابشكل أساسي
  .حتدثوا معه أم مع بعضهم

 )األلفاظ(تقدم اللغة يف مواقف حية يستطيع الدارس من خالهلا فهم املفردات  .٢
    )٣٦٥: ١٩٨٦طعيمة . (والتراكيب

رفض استخدام أي لغة وسيطة يف صفوف برامج اللغة؛ مما يؤدي إىل تعزيز  .٣
  .عملية تعلم اللغة، ويقلل من آثار ما يسمى بالتداخل اللغوي

القدرة على التفكري يف اللغة اهلدف سواء أكانت حديثا أم قراءة أم تنمية  .٤
 .كتابة وهذا هو أرقى مستويات التعلم
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 . حذرت من الترمجة اليت غالبا ما تقود إىل التداخل اللغوي .٥
تدريس القواعد النحوية بأسلوب غري مباشر من خالل األمثلة والنصوص  .٦

عد يف فهم اللغة و استعماهلا املقروءة، وتقدميها بأساليب متدرجة ؛ يسا
 .بطريقة صحيحة

نادت بتكثيف األنشطة داخل حجرة الدراسة، وحتويل الفصل اىل جو شبية  .٧
 )٣٠٥: ١٤٢٣العصيلي . (باجلو العام يف بيئة اللغة اهلدف

أثبتت جناحها يف ختليص الطالب من حالة العزوف عن تعلم اللغة األجنبية،  .٨
 .لتعليم اللغة اهلدف من خالل النشاطحيث تقدم أسلوبا ممتعا وجذابا 

 :عيوا
ال تراعي الفروق الفردية بني الطالب، حيث جند أن الطالب يف الفصل  .١

 .الواحد خيتلفون فيما بينهم يف درجة حتصيل اللغة
  .هذه الطريقة يصعب استخدامها مع الفصول ذات األعداد الكبرية .٢
ملبتدئة من تعلم اللغة وال استعمال هذه الطريقة قاصر على املراحل األوىل ا .٣

 .جمال هلا يف املراحل التالية
عدم استخدام الترمجة يف هذه الطريقة رمبا قد يؤدي أحيانا إيل خلط يف  .٤

املفاهيم وخطأ يف التعلم وذالك عندما يواجه املعلم بعض املواقف اليت يعجز 
 .عن توصيلها ألذهان الطالب باللغة اهلدف فضال عن ضياع الوقت

لدارس بشكل سريع يف عملية التعبري عن نفسه باللغة األجنبية ويف يغرق ا .٥
مواقف مل تعد بشكل جيد لتكون هادفة، مما جيعل الدارس مييل إىل تنمية 
طالقته اللغوية دون دقة ومييل إىل إدخال كثري من املفردات األجنبية يف 

 ).٨٠: ١٩٨٥الناقة ( تراكيب اللغة العربية
تخدامها فهي حتتاج إىل معلم ذي كفاية عالية ال بد ليس كل معلم يستطيع اس .٦

أن يكون ذا ثروة لغوية فائقة يف اللغة اهلدف، مع مهارة يف التعامل مع 
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الطالب، وال شك يف أن هذا عبء ثقيل ينوء به املعلم الكفء، فضال عن 
 .)٣٦٦: ١٩٨٦ طعيمة(صعوبة احلصول عليه

الثانية بنفس الطريقة اليت يتعلم ا  االعتقاد بأن الطالب يستطيع أن يتعلم اللغة
الطفل لغته األوىل، وهذا يف حد ذاته حمل شك فتعلم اللغة الثانية ليس مماثال لتعلم اللغة 

 .األوىل وقد ذكرنا بعض هذه الفروق يف أثناء حديثنا عن الطريقة الطبيعية
ات هناك فارق ملحوظ بني األسلوب الذي ابتكرته هذه الطريقة يف االختبارو

؛ فحيث إن هذه الطريقة قسمت التعلم يف برنامج )القواعد والترمجة(والطريقة السابقة 
اللغة إىل مهارات؛ فقد نشأ ما يسمى ألول مرة باختبارات العناصر واملهارات 
املنفصلة؛ إذ بدال من أن خيترب الطالب يف القراءة أو الكتابة من خالل الترمجة، صار 

 - الكالم  -االستماع (ثل كل منها مهارة من املهارات األربع خيترب يف مواد منفصلة مي
باإلضافة إىل عناصر اللغة األخرى؛ ولكن يعيب هذه االختبارات ) الكتابة -القراءة 

تركيزها على مهاريت االستماع والكالم وحدمها، وكثريا ما كانت تهمل اجلوانب 
ف هذه الطريقة االهتمام بالطالقة وألن من أهم أهدا. املكتوبة من اللغة يف االختبارات

اللغوية؛ فإن اختبارات احملادثة كانت تركز على قياس النطق السليم وااللتزام بالقواعد 
الصوتية والصرفية والنحوية، وكانت االختبارات يف املستويات املبتدئة تركز على 

ومن . النحو الوظيفي، وتعطي عناية كبرية الختبارات النطق يف هذه املستويات
رئيس الس التربوي يف والية " هوراس مان"العالمات التارخيية الفارقة أن 

ماساشوستش األمريكية، دعا ألول مرة إىل امتحانات الكفاية الشفوية والكتابية 
  .للمعلمني يف أوج ازدهار هذه الطريقة

قة مناسبة لتعلم اللغة األجنبية للطالب وأرى أن الطريقة املباشرة هي طري
جانب واملبتدئني ويكون ذلك باالستفادة من وسائل التكنولوجيا احلديثة وجتنب األ

السقوط يف املآخذ والعيوب اليت أخذت على هذه الطريقة، مع عدم إنكار دور بعض 
ونظرا الطرق األخرى يف تعلم اللغة األجنبية حسب اهلدف من تعلم اللغة األجنبية، 
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بوقت حمدود، ولألعباء اليت تلقيها على كاهل  الرتباط تعليم اللغة وفق هذه الطريقة
املعلم ومن مث الدارس بدأ البحث عن طريقة أخرى أيسر، وكان ذلك من نصيب 

  .طريقة القراءة
  

  طريقة القراءة: اثالثً 

لقد انتشرت يف ظروف كان املختصون يعيدون النظر يف تعليم اللغات األجنبية، فلقد 
م، ١٩٢٩عام  Algernon Colemanأجلرنون كوملان أثبتت نتائج الدراسة اليت أجرها 

عجزا واضحا يف مهارات القراءة والكتابة لدى املتعلمني، وما ذلك إال بسبب االهتمام 
 Coleman) .الزائد مبهاريت الفهم والكالم، وقلة االهتمام مبهاريت القراءة والكتابة

العمل يف هذه  ولذلك ظهرت طريقة القراءة لسد هذا العجز، وكان حمور (1929
الطريقة هو تقدمي املادة املطبوعة يف اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمه للغة دون 

وعليه أن يقرأ حىت حيصل على املعىن، وعرفت هذه الطريقة . احلاجة إىل ترمجتها
نسبة إىل اإلجنليزي املعروف مايكل ويست، الذي  West Methodبطريقة ويست 

ة يف تعليم اللغة اإلجنليزية لغة أجنبية يف اهلند والدول العربية عرف بكتبه يف القراء
الطريقة حىت أوائل  وغريها من املستعمرات الربيطانية آنذاك واستمر العمل ذه

  . اخلمسينات من القرن العشرين
مل تكن جديدة وإمنا عرفت يف النصف الثاين من القرن التاسع  إن هذه الطريقة

) ٣١٠: ١٤٢٣ العصيلي(يث بدأت على يد كلور مارسيل، م، ح١٨٦٧عشر يف عام 
؛ نسبة للبحوث Chicago Methodوكانت تعرف بطريقة شيكاغو لتعليم القراءة 

والتجارب اليت أجريت يف جامعة شيكاغو لتطوير هذه الطريقة، وخباصة حبوث بوند 
ر مايكل وبعد ذلك بنصف قرن، نش. حول تعليم اللغة الفرنسية على املستوى اجلامعي

وست كتابا أشار فيه إىل أن تعلم اللغة اإلجنليزية يف بلد كاهلند ينبغي أن يبدأ وينتهي 
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مبهارة القراءة؛ ألن الفرد الذي يتعلم لغة أجنبية يف غري موطن اللغة الذي تتحدث فيه 
هذه اللغة، يكون يف أشد احلاجة الكتساب مهارة القراءة يف اللغة األجنبية أكثر من 

هلا يف لغة التحدث، وألف مايكل وست سلسلة من كتب تعلم مهارة القراءة حاجته 
مستندا يف ذلك إىل قائمة ثور ندايك يف املفردات الشائعة، وقد عرفت هذه الطريقة يف 
أدبيات علم اللغة بطريقة وست، وانتشر استخدامها يف كل مستعمرات التاج الربيطاين 

ر ونيجرييا، وكان كتاب القراءة هو العماد أو يف شبة القارة اهلندية والسودان ومص
) احلرة(األساس يف برنامج تعليم اللغة، وكانت هناك سلسلة من كتب القراءة اإلضافية 

املصاحبة والتدريبات، كما أن هذه الطريقة ال ترفض استخدام اللغة الوسيطة يف شرح 
  .املعاين

ة نفسية تعليمية تنص أما من حيث مدخل هذه الطريقة، فهي تستند إىل فلسف  
على أن إتقان املتعلم القراءة وفهم ما حتتويه النصوص املقروءة، يعدان أفضل الوسائل 

كما ترى هذه الطريقـة أن  . إلتقان بقية مهارات اللغة كالكالم واالستماع والكتابة
جهود املربني ينبغي أن تكرس للمهارة اليت حيتاج إليها املتعلم فعال والـيت ميكـن أن   

ومن املعلوم أن حاجة الفـرد   ،تعلمها بسهولة يف حدود البيئة املكانية اليت يعيش فيهاي
ملهارة القراءة تكون أكثر من حاجته ملهاريت االستماع والكالم يف البيئات اليت تدرس 

  .فيها اللغات خارج أوطان اللغة وبعيدا عن متحدثيها
  :أهداف الطريقة ومالحمها

ا هلذه الطريقة هو القدرة على القراءة وفهم املقروء اهلدف من تعلم اللغة وفق .١
فهما صحيحا، على أساس أا املهارة اليت تساعد الفرد على اإلبداع يف اللغة 

 األجنبية وعلى االستمتاع بأشكال اإلبداع يف الثقافة األجنبية
االهتمام بفهم املعىن العام للنص املقروء، والتأكد من ذلك من خالل األسئلة  .٢

 .تدريبات واالختباراتوال
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تنمية القدرة على التعلم الذايت واالستقالل يف حتصيل املعرفة ال يتمان إال عن  .٣
 .طريق القراءة حىت ينفرد الطالب بعد ذلك يف حتصيل املعرفة بنفسه

قلة االهتمام باجلانب الشفهي من اللغة إذ أن تعرض الطالب ملواقف االتصال  .٤
 .الشفوي حمدودة

ح القواعد الصرفية والنحوية، وعدم اللجوء إليها إال يف حاالت التقليل من شر .٥
 .الضرورة

  :مزاياها
ينسب هلذه الطريقة الفضل يف وضع ضوابط لتقدمي املادة العلمية فليست كل  .١

من هنا بدأ ضبط املفردات  ....كلمة وال أي مجلة باليت جتد مكانا يف الدرس
يف هذا األمر، ومن املمكن وعدد تكرارها وظهر استخدام قوائم املفردات 

اعتبار هذا بداية العمل العلمي يف اختيار املواد التعليمية وشيوع مبدأ التدرج 
 )  ٣٧٧: ١٩٨٦ طعيمة. (يف عرضها

القراءة مطلب من مطالب التقدم عند اإلنسان فالقراءة تنمي العقل واحلق أن  .٢
القراءة حىت الناطقني بلغات أحرى أحوج ما يكونون إىل تنمية قدرم على 

 .  يتسىن هلم االتصال بالثقافة واحلضارة العربية
نبهت هذه الطريقة على عدد من القضايا املهمة اليت أصبحت أساسا لتعليم  .٣

 .اللغة فيما بعد منها إمكانية تعليم اللغة األجنبية ألغراض خاصة
غرس حب القراءة لدى املتعلمني، وتشجيعهم على كثرة القراءة باللغة  .٤

 .اهلدف
ينسب هلذه الطريقة الفضل يف التفكري يف جمموعة كتب للقراءة اإلضافية  .٥

Supplementary Readers  واليت تبىن على أساس يبدأ مبا حصله الطالب
 .منميا رصيده ومقدما له مادة مطبوعة يستمتع ا بقدر ما يثري ا لغته
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  :عيوا
وإمهاهلا ) القراءة(دة مهارة واحعدم مشولية هذه الطريقة ألا تعتمد على  .١

مهارات اللغة األخرى كالكتابة اليت حتتاج إىل عمل خاص حتت إشراف 
 .؛ كما أن تناوهلا ألهداف تعلم اللغة حمدوداملعلم

مل تسلم بطبيعة اللغة وهو احلديث؛ ومل تسمح للمتعلم بأن يستمع إىل  .٢
 .أصوات اللغة قبل أن حياول إخراجها

 املواد اللغوية، مما يعين عدم قدرة الطالب على فهم املبالغة يف التدرج يف تقدمي .٣
ما يقرؤه خارج املفردات والتراكيب اليت تعود عليها يف املنهج، كما قد حيول 

 .املواقف التعليمية إىل مواقف مصنوعة، بعيدة عن الواقع الطبيعي للغة
، رمبا مل تراع الفروق الفردية بني الطالب، فتقدمي اللغة من خالل القراءة فقط .٤

ال يناسب الطالب الذين مل يتعودوا على هذا النمط من التعليم يف بيئام 
األصلية، كما أن بعض الطالب غري قادرين على تعميم خربام يف القراءة إىل 

 .ااالت واملهارات األخرى
هذه الطريقة ميكن أن تعطينا طالبا قادرين على القراءة ولكنهم غري قادرين  .٥

  .ة أو التحدث اعلى فهم اللغ
بعد أن صار العامل قرية كونية واحدة، فإن االهتمام يف كل العامل صار منصبا  .٦

  . أكثر من مهارة القراءة) مهاريت الكالم واالستماع(على التواصل واالتصال 
مل نر من أساليب االختبار يف هذه الطريقة، سوى االختبارات اليت تعـد يف  و

ت وتراكيب مما درسه من نصوص القـراءة؛ فقـد   ضوء ما درسه الطالب من مفردا
اختبار القـراءة  : كانت هذه االختبارات تتكون من نصوص قرائية ذات شقني األول

أخطاء الطالب عند القراءة، ومواضع ) املمتحن(بينما يسجل املدرس ) شفاهة(اجلهرية 
الطالب قراءة  يتمثل يف نص يقرؤه: الوقف الكامل واجلزئي والقراءة التمثيلية، والثاين

صامتة، واهلدف منه قياس مقدرته على فهم ما قد قرأه من أفكار رئيسة مضـمنة أو  
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صرحية، وشرح ملعاين املفردات من خالل السياقات اليت ترد فيها، ويتم ذلك من خالل 
ومنذ انتهاء احلرب العاملية الثانيـة، واتسـاع   ، اللغة اهلدف وليس عن طريق الترمجة

ة وتشابكها اتضح أن مهارة القراءة وحدها غري كافيـة ألن تكـون   العالقات الدولي
اهلدف الرئيس من تعلم اللغات األجنبية، ومن مث ظهرت الطريقة التالية اليت ورثتـها  

  .وهي الطريقة السمعية الشفهية
  

ا   الطريقة السمعية الشفھية: رابعً

أمونة لتعلم اللغة األجنبية لقد اهتمت طريقة القراءة مبهارة القراءة على أا الوسيلة امل
أمهلت املهارات األخرى، فحاولت الطريقة السمعية الشفوية تاليف  باتقان، ولكنها

نقاط الضعف يف طريقة القراءة فجمعت بني طريقة التدريب على األصوات واألمناط 
ية اللغوية، والطريقة الشفوية، والنظرية السلوكية يف تعليم اللغة، فتعليم اللغة األجنب

هيمنت هذه الطريقة على برامج تعليم جيب أن حياكي منط تعلم الطفل لغته األم، ولقد 
وال تزال   (Jack 1986: 44)اللغات األجنبية حىت اية السبعينيات من القرن املاضي،

هي املهيمنة يف كثري من برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى؛ سواء يف 
مع أفول جنم هذه ، واد املادة التعليمية أو عمليات التقييم والتقوميطرق التدريس أو إعد

الطريقة يف اية القرن العشرين، إال أن تطبيقاا ال زالت هي املهيمنة على برامج تعليم 
  .العربية للناطقني بلغات أخرى يف معظم املعاهد

يف تعليم  الطريقة السمعية الشفهية طريقة أمريكية يف نظر كثري من الباحثني
اللغات األجنبية، ويستدلون على ذلك مبا حدث للجيش األمريكي إبان احلرب العاملية 
الثانية؛ حيث فوجيء املسئولون فيه بعدم قدرة اجلنود على حتدث أي لغة أجنبية 

معهد وزارة الدفاع : بطالقة، فأنشأت احلكومة األمريكية معهدا أطلق عليه
 Army Specializedطبق فيه برنامج   Defense Language Instituteللغات
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Training Program (ASTP)  دف اكتساب الضباط واجلنود االمريكني  على
إمساعيل . (الشعوب الذين كانوا حياربوم بأساليب سريعة ومثمرةاكتساب لغات 

٨٧- ٨٤: ١٩٨٩(  
ر تنظ ، فهيإىل نظرية يف علم اللغة وأخرى يف علم النفس الطريقة تستند هذه

إىل اللغة بوصفها جمموعة من األصوات، باإلضافة إىل نظم صرفية وحنوية تربطها 
عالقات بنيوية شكلية؛ واللغة يف هذه النظرية مهارة تنطق يف املقام األول، أما املظهر 
الكتايب للغة فهو مظهر ثانوي، وأن تعلم اللغة جمموعة من العادات اليت ميكن اكتساا 

ة متاما، وأن اللغة هي ما ميارسه الناطقون باللغة حقيقة، وليس ما كالعادات االجتماعي
؛ لذا فاللغات ختتلف فيما بينها، وأن لكل منها خصائصها اليت )مثاليا(ينبغي أن يكون 

أما النظرية اليت تستند عليها هذه الطريقة يف علم النفس، فهي ، متيزها عن بقية اللغات
  .تعلم اللغة يعتمد اعتمادا كبريا على املثري واالستجابةالنظرية السلوكية اليت تؤمن بأن 

وهذه الطريقة تعرض املادة اجلديدة على شكل حوار، ويعتمد هذا احلوار على 
التمثيل احلركي، وحفظ اجلمل، واستيعاب مواد خارجة عن املقرر باعتبار أن اللغة 

، وتدرس كل منها جمموعة من العادات، ويتم وضع التراكيب اللغوية بصورة متتابعة
على حدة، ويتم تدريس التراكيب اللغوية باستخدام التدريبات التكرارية، وتشرح هذه 
الطريقة القليل من القواعد، ويتم تدريسها بالطريقة االستقرائية، وبالنسبة للمفردات 
فالبد أن حتدد وتدرس عن طريق السياق، ويف هذه الطريقة تستخدم األشرطة واملعامل 

والوسائل املعينة البصرية على نطاق واسع، وتعطي هذه الطريقة النطق أمهية  اللغوية
على تعلم اجلانب الثقايف قصوى مع إعطاء اهتمام خاص للتنغيم، وهذه الطريقة تركز 

  ) ٢١٦: ١٩٨٩الشاعر . (للغة اهلدف
عرض اللغة األجنبية على الطالب مشافهة يف : ومن أهم أسس هذه الطريقة

والكتابة، فيقدمان يف فترة الحقة، ويعرضان من خالل مادة شفهية،  القراءة البداية، أما
ينحصر اهتمام املدرس يف املرحلة األوىل يف مساعدة الطالب ، درب الطالب عليها
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وال يصرف اهتمام  ،على إتقان النظام الصويت والنحوي للغة األجنبية، بشكل تلقائي
ذ يكتفى منها بالقدر الذي يساعد الطالب على تعلم كبري يف البداية لتعليم املفردات، إ

وترى هذه الطريقة وضع الدارس يف مواجهة . النظام الصويت والنحوي للغة األجنبية
وال مانع من اللجوء إىل الترمجة، إذا استدعى األمر . اللغة، حىت ميارسها ويستخدمها

ة، واستخدام أساليب وينبغي استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثف. ذلك
متنوعة لتعليم اللغة، مثل احملاكاة والترديد واالستظهار، والتركيز على أسلوب القياس، 

وبدال من ذلك يتم تدريب الطالب تدريبا ، مع التقليل من الشرح، والتحليل النحوي
  .مركزا على أمناط اللغة وتراكيبها النحوية

  :ر الطريقة هيوهناك عدة عوامل أسهمت بشكل مباشر يف ظهو
بعد انتهاء احلرب العاملية  ،احلاجة إىل االتصال الشفهي املباشر بني األمم .١

الثانية، وعدم االعتماد على قراءة تراث األمم وترمجته إىل اللغة القومية، 
  .وعجز الطرائق السابقة عن حتقيق املطالب االتصالية باملفاهيم اجلديدة

الذي انتهى  ة يف منتصف القرن العشرين،التطور يف الدراسات اللغوية النفسي .٢
يف علم اللغة والنظرية  Structuralismبالتزاوج بني النظرية البنيوية الوصفية 

اجتاه  –نتيجة لذلك  - يف علم النفس وتبلور  Behaviorismاحلسية السلوكية
لغوي نفسي عرف باالجتاه السلوكي البنيوي، ذلك االجتاه الذي ينظر إىل 

التطورات اليت و) ٥٣-٥٢: ١٤٢٣العصيلي . (شفهية شكليةاللغة نظرة 
حدثت يف تقنيات التعليم، وخباصة يف معامل اللغات وأدوات التسجيل 

 )٣٢٠-٣١٩: ١٤٢٣العصيلي .("املسموعة واملرئية
اللغة حديث وليست كتابة، كما أن اللغة هي ما بتحدثها صاحبها بالفعل  .٣

 .ليونارد بلومفيلد قدمي اقترحه وليس ما جيب أن حتدثه، هذا مبدأ بنيوي
(Bloomfield 1942: 1)   
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اللغات ختتلف فيما بينها؛ فكل لغة مستقلة بأنظمتها وعناصرها، وينبغي  .٤
  .حتليلها وتعليمها وفقا هلذا املبدأ

تطور وسائل االتصال بني الشعوب مما قرب املسافات بني أفرادها، وخلق  .٥
الستخدمها يف القراءة فقط، وإمنا أيضا احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية؛ ليس 

: ١٩٨٦ طعيمة. ("الستخدامها يف االتصال املباشر بني األفراد بعضهم وبعض
٣٨٣(  

  :أهداف الطريقة ومالحمها
تنطلق هذه الطريقة من منطلق بنبوي سلوكي؛ حيث تنظر إىل اللغة على أا  .١

داللتها  جمموعة من الرموز الصوتية اليت يتعارف أفراد اتمع على
ووظائفها؛لتحقيق االتصال فيما بينهم، وأا بنية شكلية، وظاهرة شفهية؛ 

 .األصل فيها الكالم الشفهي، وأن اجلانب املكتوب منها مظهر ثانوي
ترتيب املهارات مبوجب هذه الطريقة كاآليت استماع، كالم، قراءة، كتابة،  .٢

 .ها الدارس ونطقهويفضل عند تدريس القراءة البدء بقراءة ما استمع إلي
ال ينبغي استخدام الترمجة وفقا هلذه الطريقة، ألن لكل لغة نظاما ينبغي أال  .٣

 .تتداخل معه أنظمة أخرى يف تعليمها
إن املتعلم حباجة إىل تعلم اللغة األجنبية، وليس إىل التعلم  عنها، وهذا يعين أنه  .٤

. وحتليالا اللغويةحباجة إىل التمرن على نطقها وال ينفعه أن يعرف قوانينها 
 )٢٤: ١٩٨٩اخلويل (

ينبغي استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب  .٥
 .متنوعة لتعليم اللغة مثل احملاكاة والترديد واالستظهار

ال يتم شرح القواعد النحوية بطريقة مباشرة وإمنا يتم شرحها عن طريق  .٦
تعلمها الدارس ألنه ليس غاية وإمنا وسيلة لفهم األمناط اللغوية املختلفة اليت ي

 .اللغة وتذوق أمناطها
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تتبىن هذه الطريقة نظرة األنثروبولوجيني للثقافة، اليت ترى أن الثقافة ليست  .٧
جمرد أشكال التراث والفن واألدب، وإمنا هي أسلوب احلياة اليت يعيشها قوم 

طريقة تقدمي األمناط الثقافية يف بيئة معينة، يتكلمون لغة معينة كما ترى هذه ال
من خالل احلوار الذي يقدم يف كل درس، مثل تناول الطعام وأسلوب التحية 

: ١٩٨٠خاطر وآخرون . (والسفر والزواج وغريها من أمناط ثقافية خمتلفة
٤٠٣( 

هذه الطريقة تعتمد على مباديء املدخل السمعي الشفوي، الذي حتكمه أربعة  .٨
قانون التجاور، وقانون التكثيف، : وبرت الدو، هيقوانني أساسية، ذكرها ر

 . وقانون االستيعاب، وقانون التدريب، وقانون األثر
  :مزاياها

تنطلق هذه الطريقة من تصور صحيح للغة ووظيفتها؛ فإا تويل االتصال بني النـاس  
   :، ومن مزاياهااألمهية الكربى يف تعليم لغات بعضهم للبعض

تماع والكالم يف تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع ظروف االهتمام مبهاريت االس .١
اتمع اإلنساين املعاصر ووظيفة اللغة حيث أصبح االتصال املباشر بني الناس 
أمر يف غاية األمهية وممكن التحقيق حيث تقدمت وسائل املواصالت ووسائل 

 .التكنولوجيا احلديثة وتعددت حاجات الناس بعضهم لبعض
يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع استماع كالم قراءة  الترتيب الذي .٢

 طعيمة( .كتابة، ترتيب يتفق مع الطريقة اليت يتعلم اإلنسان ا لغته األوىل
٢٨٠ :٢٠٠١( 

إن تعليم اللغة اهلدف من غري ترمجة إىل اللغة األم أو االستعانة بلغة وسيطة أمر  .٣
أثبتها تعليم اللغات األجنبية أن  حيمد هلذه الطريقة، إذ أن من احلقائق اليت

أقصر طريق وأصح سبيل لكي يفكر الدارس باللغة اليت يتعلمها هو أن يتعلمها 
من خالل قواعدها وأصوهلا فقط وليس من خالل قواعد لغة أخرى أو 
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، فالوقت القصري الذي يقضيه الدارس متحدثا العربية، أجدى بكثري من أصوهلا
الدارس نفسه متحدثا العربية من خالل الترمجة الوقت الطويل الذي يقضيه 

 )٢٨٠ :٢٠٠١ طعيمة( .عن لغته األوىل
حرص هذه الطريقة على تثبيت العادات احلسنة واستبعاد العادات السيئة، من  .٤

 .خالل التعزيز االجيايب لإلجابات الصحيحة وإغفال االستجابات اخلاطئة
ب كثرة التدريبات وتنوعها تثري ميول الطالب إىل تعليم اللغة العربية بسب .٥

هذه الطريقة وخباصة التدريبات اآللية، وتثبيت الكثري من املهارات اللغوية، ف
على إعداد تدريبات متنوعة ومتعددة األهداف من شأا أن تثبت حترص 

الكثري من املهارات اللغوية لدى الدارسني وخباصة أن هذه الطريقة تعىن 
 .نشطة التربوية املختلفةباستخدام تقنيات التعليم واأل

بعض أنشطة هذه الطريقة تعود املتعلم على االستماع اجليد وسالمة النطق،  .٦
 .وقد تشجعه على االنطالق يف ممارسة اللغة

تشبع هذه الطريقة كثريا من حاجات املتعلمني النفسية، وتقوي دوافعهم  .٧
من أن  النفسية إىل استعمال اللغة حيث أا يف وقت قصري متكن الدارس

يعرف نفسه لآلخرين وأن يبادهلم التحية وأن يسأل أسئلة بسيطة عنهم وغري  
 .ذلك من مواقف يستطيع الدارس السيطرة عليها وإدارا

تقدمي قواعد اللغة بطريقة غري مباشرة أمر مطلوب، إذا أحسن اختيار الصيغ  .٨
  .الصرفية واألبواب والوظائف النحوية

 يف اللغة، واهتمامها بثقافات اللغات املستهدفة من اهتمامها باجلانب االتصايل .٩
خالل تقدمي مالمح هذه الثقافات سواء عرب األفالم أو األشرطة املسموعة أو 
املرئية الصامتة منها واملتحركة، ولعل يف ذلك تلبيةً لبعض احلاجات النفسية 

ن لدى الدارسني؛ فإن تركيزها منذ البداية على اجلانب الشفوي ميكنهم م
 .استخدام اللغة وتوظيفها يف وقت قصري
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  :عيوا
وهذه الطريقة أصلح الطرق لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ألا تسري وفق سلوك 
اإلنسان يف تعليم اللغة والهتمامها بتعليم املهارات اللغوية، ولكنها كأي طريقة أخري 

  :ن هذه السلبياتمل تسلم من السلبيات اليت قد تظهر حال تطبيقها، وم
قد تؤدي املغاالة يف التقليد دون فهم اجلوانب املتعلقة بالنمط اللغوي احملاكي  .١

 )٣٩٤: ١٩٨٦ طعيمة. (إىل التعميم اخلاطىء
اإلفراط يف التدريب، واالبتعاد الكلي عن شرح القواعد اللغوية، وعدم  .٢

لمات السماح بارتكاب األخطاء، واالقتصار على تدريس أمناط اجلمل، والك
 )١٨١: ١٩٨٨نايف وحجاج ( .اجلديدة

اعتماد هذه الطريقة على نتائج التحليل التقابلي يف إعداد اخلطط واملناهج  .٣
واختيار املواد التعليمية وتقدميها، وتنفيذ األنشطة واإلجراءات قلل من أمهيتها، 
فقد أثبتت نتائج بعض الدراسات أن كثريا من األخطاء اليت توقع مؤيدو 

التقابلي أن يقع فيها املتعلمون، بسبب اختالف لغتهم عن اللغة األم؛  التحليل
 . مل حتدث بالفعل، وأن املتعلمني أخطئوا يف أشياء مل تكن متوقعة يف األصل

مل تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني حيث أن أنشطة هذه الطريقة تصلح  .٤
متابعة األنشطة  لصغار السن ولكن ال تصلح للكبار الذين جيدون صعوبة يف

والذين غالبا ما حيرصون على فهم القواعد من خالل التفكري والتحليل وال 
 .يعتمدون على التكرار واحلفظ واحملاكاة

نظرا الهتمام هذه الطريقة بتقدمي األمناط الثقافية من خالل املواقف العادية  .٥
اهتماما  تمع اللغة اهلدف، حيث تويل هذه الطريقة مواقف احلياة العادية
كما أنه . دون التركيز على احملتوى الراقي للثقافة أي األدب والفن واملوسيقى

يتم تدريس هذه املواقف الثقافية بشكل غري مباشر من خالل حوار يدور بني 
 .عدد من األفراد
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تنسب وليجار يفرز إىل هذه الطريقة عجزها عن أن حتظى باحترام األذكياء  .٦
ن الطالب أم حيسون بامللل يتسرب سريعا إىل واملبتكرين واتهدين م

 Rivers)نفوسهم وينفرون من كثرة التكرار واحلرص على احملاكاة العمياء 

يف الوقت الذي تناسب فيه هذه الطريقة زمالئهم من العاديني  (48-49 : 1972
 .ومتوسطي الذكاء

اللغـة،   هذه الطريقة ال تليب حاجة كل الدارسني بفصلها التام بني مهارات .٧
الذي ليس له أصل يف الواقع، وأن تأخري مهاريت القراءة والكتابة قد يعيق فهم 
الطالب ملا يسمعون؛ إذ إن هذه الطريقة تترك وقتا طويال بني تقـدمي املـادة   

وكـثري مـن الدارسـني ال     ،التعليمية يف شكلها املنطوق وشكلها املكتوب
  . كتوبا مقترنا بسماعهايفهمون معاين الكلمات إال إذا رأوا شكلها م

، )اهلـدف (حتتاج هذه الطريقة إىل معلم ذي كفاءة عالية يف اللغة األجنبيـة   .٨
وهذا أمر يندر وجوده بني املعلمني الذين ال تكون لغتهم األوىل هي اللغة اليت 

فهذه الطريقة يعتمد جناحها على توافر املعلم الكفء الذي يتمتع "يدرسوا؛ 
نشاط واحلركة، وتقدمي التدريبات النمطية اليت غالبا ما ميلها بطاقة عالية من ال

الدارسون، وقد ثبت أا قد حتدث تأثريا عكسيا فيمـا يسـمى بـالتعميم    
  )٣٩٤: ١٩٨٦ طعيمة( ".اخلاطئ

اكب ظهور هذه الطريقة بروز اجتاهات جديدة يف حقل القياس قد وو
دخل إىل حقل تعليم اللغات  والتقومي أضفت على االختبارات الصبغة العلمية؛ فقد

خرباء يف علم اللغة وخرباء يف علم النفس؛ وبتضافر جهود وهؤالء أصبحت 
كما أشار هؤالء اخلرباء إىل ضرورة حتديد . لالختبارات أطر معينة تصمم يف ضوئها

األهداف من وراء كل اختبار، وموضوع االختبار، والزمن واملادة املراد اختبار 
  .يعرف باالختبارات املوضوعيةأدى إىل تطور ما الطالب فيها مما 
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، بل أدخلت أساليب إحصائية مل يقف األمر باالختبارات عند ذلك
ومعادالت لقياس مدى ثبات االختبارات وصدقها، كما استخدم التحليل التقابلي 
لتشخيص املشكالت اليت تقابل دارس اللغة اهلدف، والتنبؤ ا على افتراض أن 

ال توجد ... ا تنشأ حينما يكون يف اللغة اهلدف ظواهر صوتية أو تركيبيةالصعوبات إمن
وقد ظهرت يف حقل االختبارات مسميات جديدة مثل ... يف لغة الدارس القومية

اختبارات االستعداد، والتحصيل، والتشخيص، والكتابة واالختبارات املقننة وغري 
االختبارات معيارية املرجع م باستبدال ١٩٦٣وألول مرة دعا روبرت جليزر . ذلك

  .باالختبارات حمكية املرجع
فهم املسموع، فهم املقروء، (ظهرت يف هذه احلقبة اختبارات املواد املنفصلة 

وقد استخدمت هذه الطريقة خمتربات ). وغري ذلك... التراكيب، املفردات، األصوات
فهم املسموع، (اللغة يف تعليم الدارسني ويف قياس حصيلتهم يف مواد االستماع 

إن " ويقول لينش يف هذا الصدد) وأحيانا يف مهارة التحدث... واألصوات، واإلمالء
خمتربات اللغة استخدمت يف عمليات التقييم والتعليم وانتشرت منذ اية مخسينيات 
القرن العشرين مستثمرة ما يسمى طريقة اجليش اليت ازدهرت يف اخلمسينيات 

 :Lynch 1996)"دريس وتقومي مهاريت الكالم واالستماعواستمرت حىت الستينيات لت

واملعلمون وملا مل حتقق هذه الطريقة األهداف املرجوة، بدأ املتخصصون . (22
والتربويون يف البحث عن طريقة أخرى حتل حملها؛ فكان نتاج ذلك أن جلؤوا إىل 

  .املذهب املعريف
  

ا   الطريقة المعرفية: خامسً

النظرية املعرفية، ومنها النظرية : ة عدة مصطلحات منهاهذه الطريق تتردد خبصوص
املعرفية لتعلم الرموز اللغوية، ويترمجها البعض بنظرية الفهم وحل الرموز اللغوية، ومنها 
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املدخل املعريف لتكوين العادات، وتعود جذور هذه الطريقة إىل بداية النصف الثاين من 
م وكان ١٩٦٨ علم النفس التربوي عام القرن العشرين عندما أصدر أوزوبل مؤلفه يف

 Educational Psychology: Cognitiveعلم النفس التربوي من منظور معريف: بعنوان

View . يرى أوزوبل أنه ينبغي أن يكون التعلم ذا معىن حقيقي عميق لدى املتعلم؛
اة مرتبطا بتكوينه وفكره، وجزءا مهما من شخصيته، وأن يكون عونا له على فهم احلي

ويعتقد أن هذا النوع من التعلم لن يتم ما مل تقدم املعلومات للمتعلم . والعامل من حوله
العصيلي . (بطريقة مترابطة متناسقة؛ حبيث تتصل معلوماته اجلديدة مبعلوماته السابقة

٣٣٩: ١٤٢٣(  
على النظرية املعرفية يف علم النفس، أما من  اعتمد يف أساسهت إن هذه الطريقة  
دخل اللغوي، فإنه ينطلق من أسس النظرية التوليدية التحويلية اليت تبناها نعوم حيث امل

 ،تشومسكي وشرحها تالميذه يف صورة تسهل على القارئ أكثر من كتابات أستاذهم
ومن أبرز املالمح اليت متيز هذه النظرية يف نظرا إىل تعلم اللغات، هي اهتمامها بالعقل 

وانب النفسية واللغوية يف إطار واحد بشكل لغوي معـريف  اإلنساين، وأا تصوغ اجل
حيث ... عقالين؛ يصعب على الباحث فيه التفريق بني ما هو لغوي ونفسي أو فلسفي

حاول تشومسكي إثبات أن علم اللغة جزء من علم النفس املعريف، وركز على هـذا  
م، ١٩٦٨صدر عـام   اللغة والعقل الذي: املبدأ يف كثري من كتاباته، وخباصة يف كتابه

وقد . )٧٠ :١٩٩٩ العصيلي( م١٩٨٠الذي صدر عام  ،القواعد والتمثيالت: وكتابه
طرح تشومسكي يف نظريته هذه عددا من القضايا املثرية للجدل مـن قبيـل البنيـة    
السطحية والبنية العميقة للغات، واإلبداعية يف اللغة، والكفاية اللغوية واألداء اللغوي، 

رية اليت يرى من خالهلا أن اللغة ال تكتسب بالتعليم والدربة فحسب، والفرضية الفط
الذي يتصور وجوده يف ) الصندوق األسود(بل هي فطرة عقلية، وأداة اكتساب اللغة 

  .الدماغ البشري
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  :مزاياها
بالفروق الفردية لدى املتعلمني، وخباصة يف املهارات األربع؛ ألن كـل   ااهتمامه -١

فهي متـنح الطـالب   ... خاصة يف تعلم مهارات معينة دون غريها؛إنسان لديه قدرة 
فرصة املشاركة من خالل إدارة احلوارات واألنشطة اللغوية؛ مما يساعد علـى بنـاء   

  )١٤٢-١٤١ :١٩٨٩طعيمة . (الكفاية اللغوية
اهتماما كبريا بالكفاية اللغوية؛ حيث يقضي الطالب معظم وقت الدرس يف  تم -٢

قواعد والكلمات اجلديدة، واستعماالا يف سياقات وحمادثات، وأنشطة التدرب على ال
... يغلب عليها االبتكار واإلبداع ال التقليد والتكرار، وخباصـة يف ايـة الربنـامج   

 العصـيلي ( .والتأكيد على التعلم الواعي من خالل الفهم الكامل ملا يقَّدم يف الفصل
٣٤٥: ١٤٢٣(  

تعريف الطالب بالنظام الصويت والنحـوي والصـريف   حترص هذه الطريقة على  -٣
والدالالت العربية كلغة ثانية، فاألساس األول لتمكني الطالب من ممارسة العربية هو 

  .أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقه
ستثمر كل أسلوب أو تتقيد بنمط معني يف تعليم اللغة، بل تال  احيث إ امرونته -٤

ة ناجحة لتوصيل معلومة أو فهم قاعدة؛ فقد يرى املعلم أن اسـتنباط املعـىن أو   وسيل
القاعدة هو األسلوب الناجح يف التعامل مع نوعية من املتعلمني يف ظروف معينة، وقد 
يرى أن أسلوب االستقراء أفضل مع نوعية أخرى من املتعلمني يف ظروف خمتلفة، وقد 

  )١٠٩ :١٩٩٩ العصيلي( .ورةجيمع بني األسلوبني إذا دعت الضر
  :عيوا
حنوا (تعلم اللغة وفقا ألسسها يستغرق وقتا طويال؛ إذ يشترط تفصيل القواعد  .١

ومن املعروف أا تتبع منهجا تقليـديا يف   ،تفصيال مسهبا ودقيقا) أو صرفا
  . تعليم اللغة؛ إذ تبدأ بالقواعد فاألمثلة مث النصوص
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قليل؛ فينبغي عليه أن يكون ملما إملامـا  تضع على كاهل املعلم عبئا ليس بال .٢
 ،واسعا جبميع أنظمة اللغة اليت يدرسها، مث شرح هذه األنظمة بلغة الطـالب 

اللغـة األم  (انع يف استخدام اللغة الوسـيطة  متال  الطريقة هوهذا يعين أن هذ
؛ وهذا يؤدي بدوره إىل ما يسمى بالنقل أو تدخل اللغة األم للمتعلم )للطالب
  .سابه للغة اهلدف؛ مما جيعله عرضة ملزيد من األخطاءعند اكت

باجلوانب العقلية املعرفية يف تعليم اللغة، قد يؤدي إىل إمهال املهارات  ااهتمامه .٣
وهذا ) ٣٤٧: ١٤٢٣العصيلي (، اللغوية األخرى، وخباصة مهارات االتصال

  .صاليةما جعل بعض اللغويني يسدد هذا القصور مبا أطلقوا عليه الكفاية االت
أسلوبا حمددا يف تقييم مهارات اللغة، ولعل ذلك نابع ه الطريقة عتمد هذتال و  

اعلى اكتساب اللغات األجنبية واالستفادة منه امل يقصدوا به تطبيقها من أن أصحا 
يف برامج تعليم اللغات وتعلمها، وقد كان تشومسكي نفسه أول مـن شـكك يف   

 الطريقة هالتقييم، لدى الربامج اليت اختذت من هذ من مث جند أن أساليب ،إمكانية ذلك
مدخال أو أساسا هلا، مل تغري كثريا يف األساليب اليت سبقتها يف الربامج اليت تقوم على 
الطريقة السمعية الشفهية وخباصة فيما يتعلق بتعليم العربية للناطقني بلغات أخـرى،  

ميز هلا هو اهتمامها جبميع املهارات ولعل الفارق امل ،سواًء يف العامل العريب أو خارجه
ـ  الطريقةأما يف اختبارات عناصر اللغة، فإن  ،)اختبارات تكاملية(مجلة واحدة  ويل ت

 ااهتماما كبريا يف اختبار الطالب يف األصوات والنحو والصرف؛ ألن أحد أهم أهدافه
قاعـدة يف  هو أن يسيطر الطالب بوعي على نظام اللغة، ومن مث االستخدام الواعي لل

مث إا تركز على التغذية الراجعة السريعة . مواقف جديدة ال ميكن حصرها أو توقعها
للدارس بتصويب أخطائه يف االختبارات التكوينية حىت تقيه مما يعرف بالتحجر اللغوي 

 .الذي ينشأ من ثبوت اخلطأ لدى الدارس ويصبح جزءا من سلوكه اللغوي
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ا    االتصاليةالطريقة التواصلية : سادسً

وشـهدت   ،لقد بدأت تربز يف العقد األخري عالقات العلوم النظرية باملناهج التعليمية
الفترة األخرية سعي اللغويني إىل فهم طبيعة االتصال، والقدرة االتصالية، وتيسري عملية 

وقد استجابت مهنة تعليم اللغة لالجتاهات واملناهج النظريـة الـيت    ،التفاعل اللغوي
ية تقدير الذات، وأمهية تعلم الطالب بالتعاون معا، وأمهية تطوير الوسـائل  أكدت أمه

الفردية للنجاح، والتركيز على العملية االتصالية يف تعليم اللغة، بل أصبح تعليم اللغـة  
  )٣٣: ١٩٩٤براون . (االتصايل موضوع حديث مدرس اللغة

لى استخدام اللغة جتعل هذه الطريقة هدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة ع
وال تنظر هذه الطريقة إىل اللغة،  ،األجنبية وسيلة اتصال، لتحقيق أغراضه املختلفة

بوصفها جمموعة من التراكيب والقوالب، املقصودة لذاا، وإمنا بوصفها وسيلة للتعبري 
عن الوظائف اللغوية املختلفة، كالطلب والترجي واألمر والنهي والوصف 

وتعرض املادة يف هذه الطريقة، ال على أساس التدرج اللغوي، بل على . إخل...والتقرير
ويتم العمل فيها عرب األنشطة املتعددة، داخل الوحدة .أساس التدرج الوظيفي التواصلي

وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقية، الستعمال اللغة . التعليمية
األفكار، وتسجيل املعلومات واستعادا، توجيه األسئلة، وتبادل املعلومات و: مثل

  .إخل...وتستخدم املهارات حلل املشكالت واملناقشة واملشاركة
فمنهم من يقول إن نشأته  هذه الطريقة،اختلف الباحثون يف تاريخ نشأة و

ترجع إىل أوىل الدعوات لتعليم اللغات من أجل أن يتعامل املتعلم مع اتمع وحيقق 
ومنهم من يرجع النشأة إىل  ،يف القرن السابع عشر امليالدي االتصال، وكان ذلك

 ،القرن التاسع عشر امليالدي مع املناداة بالتعلم الطبيعي، والتعلم املباشر للغة واحملادثة
إال أننا نرى بأن احلاجة إىل اتصال الشعوب بعضها ببعض اليت ظهرت يف أوجها خالل 

ببيان احلاجة إىل إعداد برامج لتعليم اللغات  أربعينيات القرن املاضي، هي اليت أسرعت
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لتليب احلاجة إىل االتصال، ولعل ذلك بدأ يف األربعينات من القرن املنصرم عندما قدم 
نقده ألساليب تعليم اللغات األجنبية يف الواليات  ١٩٤٢عامل اللغة بلومفيد عام 

 ".للغات األجنبية املرشد للدراسة التطبيقية"املتحدة األمريكية من خالل كتابه 
(Bloomfield 1942)  

سبب ساهم يف بزوغ هذا االجتاه االتصايل، هو النقد الالذع الذي  أهمإال أن 
". الكفاية اللغوية"وجهه بعض اللغويني املعاصرين لتشومسكي انطالقا مما أطلق عليه 

ه، ما هي أن الكفاية اللغوية اليت نادى ا تشومسكي وأتباع"فقد رأى هؤالء اللغويون 
مقصورة على معرفة  Grammatical Competenceيف احلقيقة سوى كفاية حنوية 

 Communicationالقواعد؛ هلذا نادى كثري منهم مبا أمسوه الكفاية االتصالية 

Competence وهذه الكفاية تشمل املعرفة بأصول الكالم وأساليبه، ومراعاة طبيعة ،
الم حسب مقتضى احلال من طلب واعتذار املخاطبني، مع القدرة على تنويع الك

فهذه الكفاية . وشكر ودعوة وحنو ذلك، باإلضافة إىل املعرفة بقواعد اللغة ومفرداا
إذن تعين املعرفة بقواعد اللغة وقوانينها النحوية والصرفية والصوتية، مع القدرة على 

  )٣٥٨- ٣٥٧ :١٤٢٣العصيلي ( ".استعماهلا بطريقة صحيحة لغويا مقبولة اجتماعيا
من النظرية املعرفية العقالنية يف التعلم؛ وهي اليت أعلنها ذه الطريقة نطلق هت

م، مث أضاف إليها لغويون آخرون من أمثال هاليداي وهاميز ١٩٥٧تشومسكي عام 
  .يسدد النقص يف آراء تشومسكي وودوسون ما

ساسية نطلق من مفهوم أن الوظيفة األذه الطريقة ت، فإن هأما من حيث اللغة
ديل (للغة هي االتصال والتواصل، وأن اهلدف من تعلم اللغة هو تطوير ما أشار إليه 

وهذه الكفاية . بالكفاية االتصالية بدال من التركيز على الكفاية اللغوية ليس إال) هاميز
الوظيفة : االتصالية متعددة األهداف والوظائف أوجزها هاليداي يف سبع وظائف هي

. نظيمية، والتفاعلية، والشخصية، واالستكشافية، والتخيلية، والتمثيليةاألدائية، والت
فالوظيفتان األوىل والثانية يستخدم الفرد فيهما اللغة دف احلصول على األشياء 
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والتحكم يف سلوك اآلخرين، والثالثة والرابعة للتفاعل مع اآلخرين، وللتعبري عن 
لسادسة يستخدمهما الفرد للتعلم األحاسيس واملعاين الشخصية، واخلامسة وا

واالستكشاف وخللق عامل يف اخليال، أما الوظيفة األخرية فيستعمل فيها الفرد اللغة 
  .إليصال املعلومات

  :مزاياها
املرونة اليت جتعل املعلم حرا يف االستفادة من مذاهب وطرائق لغوية أخرى يف 

شطة املتنوعة ويصوب أخطـاء  التدريس مىت رأى ذلك مناسبا، ويقوم بكثري من األن
الدارسني ويقدم هلم التغذية الراجعة، وكذلك التعزيـز واعيـا بـاألحوال النفسـية     

وتلك األنشـطة يف تنوعهـا    ،واالجتماعية هلم مراعيا يف ذلك الفروق الفردية بينهم
 -املبتـدئ -التمهيـدي (وتدرجها، تصلح جلميع املستويات يف برامج تعليم اللغـة  

  ).دماملتق-املتوسط
  :عيوا
مبهارات اللغة من حيث ترتيبـها وإعطـاء األولويـة     ذه الطريقةه دمعتتال  .١

إلحداها على األخرى، وإمنا يكون ذلك رهني املواقف االتصالية اليت يدرب 
  .عليها املعلم طالبه

حتتاج إىل جهد وزمن وكفاءة عالية يف مرحليت  ذه الطريقةهة أساليب وأنشط .٢
ا وحتديد املواقف اللغوية، وهذا ال يتوافر إال لدى قلة من اختيار املادة وإعداده

املعلمني املؤهلني، باإلضافة إىل أن هذه املواقف واألنشطة يغلب عليها التكلف 
  . وال تعرب عن واقع احلياة اليومية الطبيعية

، ال حيقق أهداف بعض املتعلمني من تعلم ذه الطريقةهلتدريس اللغة وفقا  .٣
يرغبون مواصلة دراسام يف اجلامعات واملراكز األكادميية،  اللغة، وخباصة من

  )٣٧٢: ١٤٢٣العصيلي . (غة العربية ألغراض دينيةمبن فيهم متعلمو الل
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حديث عن االختبارات يف الربنامج االتصايل، جيب أن نضع نصب  ويف أي
يق هذا ولتطب. أعيننا مسألة مهمة تغفلها االختبارات األخرى، أال وهي مطابقة الواقع

املبدأ تطبيقا كامال وسليما جيب أن يكون كل ما خيترب فيه الدارسون ذا صلة بأعمال 
ليس . مأخوذة من احلياة الواقعية وليست مصطنعة أو منقحة أو معدلة لغرض التيسري

ذلك فحسب، بل جيب أن تقدم بكل مثالبها وحسناا من ضوضاء مصاحبة للكالم، 
كري، ومقاطعة احلديث وما إىل ذلك من األشياء اليت ومههمات، وفترات الصمت للتف

ال متت إىل اللغة بصلة واليت قلما خيلو منها حديث لتكون خلفية للمتكلم والسامع؛ 
  .إخل... كما يف املطار مثال أو قاعة حماضرات أو السوق

   (Carroll 1980:.5) :أما تصميم االختبار يف الربنامج االتصايل فيقوم على اآليت

 ...ه؛ العمر، اجلنس، اللغة القوميةللدارس الذي يبىن االختبار من أجل وصف  .أ 
  .إخل

  .حتليل حاجاته االتصالية  .ب 
  .توصيف حملتوى االختبار  .ج 
  .حتديد املهارات اللغوية املستهدفة  .د 

  .التصحيح والتقوميهـ 
  

  الطريقة التوليفية: سابعا

م طالبه؛ فله احلق يف ترى هذه الطريقة أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت تالئ
كما أن من حقه أن يتخير من األساليب، ما يراه . الطريقة، أو تلك استخدام هذه

مناسبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد والترمجة، 
عند تعليم مهارة من مهارات اللغة، مث خيتار أسلوبا من أساليب الطريقة السمعية 

لكل : وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من األسباب التالية. يف موقف آخرالشفهية 
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طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، 
وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع 

الطريقة االنتقائية ردا على الطرق وتأيت . األهداف والطالب واملدرسني والربامج
  :واالفتراضات الكامنة وراء هذه الطريقة بإجياز هي. الثالث السابقة

  
  مسلمات االجتاه التوليفي

كل طريقة يف التدريس هلا حماسنها، وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  .١
  .األجنبية

ايا وعيوب وحجج ال توجد طريقة مثالية متاما أو خاطئة متاما ولكل طريقة مز .٢
  .هلا وحجج عليها

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكمل  .٣
. بعضها اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أا متعارضة أو متناقضة

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث على أا متكاملة بدال  ،وبعبارة أخرى 
  .سة أو متناقضةمن كوا متعارضة أو متناف

ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع  .٤
  .املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

وليس الوالء لطريقة  ،املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته  .٥
  .تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه بغض  على املعلم أن يشعر أنه .٦
وبناء على ذلك خيتار من . النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت تناسب حاجات طالبه وتناسب 
 .املوقف التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه
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  :هذه الطريقةمداخل 
فهو ال يقوم  ريقة وال مذهبا باملعىن الذي حتدثنا عنه يف السابق؛االجتاه التوليفي، ليس ط

على نظرية بعينها يف علم النفس أو اللغة وينطلق منهما، بل هو اجتاه انتقائي يكون 
للمعلم الفرد فيه مطلق احلرية يف اختيار ما يشاء من أسس ينطلق منها لتحقيق أهداف 

يف أساسياته على ميزات الطرق واملذاهب  برنامج تعليم اللغة، فهذا االجتاه يعتمد
طريقة املعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت  وهو ،السابقة

يشعر أا فعالة، وهذه الطريقة عادة ما تتغري مع كل فصل وكل مهارة جديدة، ومع 
  )١٠٧: ١٩٨٥ة الناق( .كل تغري أو إضافة جديدة ملعلومات املدرس ومهاراته وخرباته

ومن املنطقي أال يؤثر هذا االجتاه نظرية خاصة يف جمال اللغة على نظرية أخرى 
فهو انتقائي؛ يترك احلرية للمعلم؛ من مث جند أن من األمساء اليت أطلقت عليه باإلضافة 

وكل هذه " الطريقة االنتقائية"و " الطريقة املختارة"و " طريقة املعلم: "إىل أنه توليفي
مساء ترمي لشيء واحد مشترك هو حترر املعلم من ضيق األخذ بطريقة تدريس األ

ضوء املوقف معينة، وتترك له اخليار باألخذ مبا حيقق هدفه من طرق ومذاهب يف 
  .التعليمي الذي يواجهه يف صفه

ومن الواضح أن من يتبىن هذا االجتاه يطمح إىل األمثل باألخذ بكل ما جتمع 
ولعل أول عمل . ق واملذاهب السابقة وإجيابياا، وترك سلبيااميزات الطر لديه من

ميكن "حاول صنع نظرية انتقائية شاملة، متثل يف أعمال ولقا ريفرز، فيقول هامريل 
اعتبار أعمال ولقا ريفرز ذات الصبغة النظرية، أول عمل يرتقي إىل مستوى نظرية 

 تضع النظرية يف ضوء قواعد وأصول انتقائية شاملة تتم يف جمالنا، رغم أن املؤلفة مل
 ".ومتيل نظرية ريفرز إىل التأكيد على املنطلق النفسي دون اللغوي. حمددة متكاملة

  )٤٠ :١٩٩٤هامريل (
م وجود مدخل نفسي ولغوي هلذا االجتاه، إال أننا ملسنا على الرغم من عدو

عمال كل من ودليلنا على ذلك أ. من حياول جادا تأسيس مداخل نفسية ولغوية له
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 م١٩٨٠الذي صدر عام " مبادئ تعلم اللغة وتعليمها"دوقالس براون يف كتابه 
(Brown 1980) ؛ فقد أفرد الفصل األخري من هذا املؤلف للمبادئ الرئيسة للنظرية

ألا تأخذ مجيع احلقائق ... وهي نظرية انتقائية واضحة املعامل). االنتقائية(التوليفية 
، مث خترجها بطريقة انتقائية مبنية على أسس يف االنتقاء وليست خبط املهمة يف االعتبار

  ".عشواء
ليس هلذا االجتاه أسلوب بعينه لقياس وتقومي الطالب كما هو احلال يف بقية و

لكن أساليب القياس هنا جتمع شتاتا من كل الطرق واملذاهب السابقة؛ فالذي . الطرق
واع االختبارات اليت ختدم هدفه، ومن أي يعد االختبار هنا له أن يأخذ بأي من أن

طريقة كانت؛ فهي تستخدم اللغة األجنبية وال تستغين عن اللغة األم للدارس، ومع أن 
هذا املنطلق يبدو أنه يستفيد من طريقة القواعد والترمجة؛ إال أن مهريل يزعم أن ذلك 

ختبارات ذات البنود ويستفيد هذا االجتاه من اال. ليس ترمجة باملعىن التقليدي القدمي
وهذا االجتاه يعىن بترتيب املهارات . املنفصلة كما يستفيد من االختبارات التكاملية

  ).كتابة - قراءة  -كالم  - االستماع (
وال يزال -واملذاهب السابقة اليت هيمنت  يتضح لنا بعد استقراء الطرائق

وجد طريقة ميكن أن يقال على برامج تعليم اللغات األجنبية، بأنه ال ت -بعضها يهيمن
بأا الطريقة املثلى والنموذجية يف تعليم اللغات، ولكن ميكن القول بأن كل طريقة 

وحتكم برامج تعليم اللغة العربية للناطقني . تكون مالئمة للظرف الذي نشأت فيه
فننظر إىل بلغات أخرى جمموعة من األسس ميكن أن ختتار الطريقة املالئمة يف ضوئها؛ 

مستوى الدارسنيسها، وأهداف تدري، وإىل تمع الذي تدرس فيه اللغةا ،
 طعيمة( .نوع اللغة املستهدفة، ومصادر التعلّم، وإىل ولغام القوميةهم خصائصو

٢٧٣ :٢٠٠١(  
من  فنأخذ، اليت ذكرناها حماسن بعض الطرق واألساليب إن علينا أن جنمع

تدريس اللغة العربية للمبتدئني من  يفيد يف األساليب اليت تعتمد على الطالب ما
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وعلينا أسلوب التعيينات يف تنظيم الطالب وتوزيع التكليفات،  ونطبقالناطقني بغريها، 
من مميزات  ، ونستفيدمن األساليب اليت يتعاون فيها املعلم مع الطالب أن نستفيد

مث استنتاج الطريقة االستنباطية، وذلك يف عرض األمناط النحوية، وتطبيق التدريبات 
أن تكون إدارة التدريبات على  فنحاولمن األساليب احلوارية،  ، وأن نستفيدالقاعدة

شكل حواري خصوصا بعد إجابة الطالب عليها، ومناقشتها مع بعضهم البعض، 
روح األلعاب اللغوية واملسابقات هي الروح السائدة يف إدارة الفصل،  والبد أن تكون

الفصل روح املرح  حىت تسودحلديثة يف التدريس، من األساليب ا وأن نستفيد
أثرا للملل والضجر  حىت ال نرىبيئة عربية مصغرة،  وجيب أن يكون الفصلوالدعابة، 

لتطوير روح التعاون واملشاركة والتفاعل دافعا قويا  على أن تكونيف نفوس الطالب، 
  . تدريس اللغة العربية للمبتدئني من الناطقني بغريها
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  الرابعالفصل 

  تجارب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا

  
  

  تجارب عربية: أوالً 

  تجارب غير عربية: اثانيً 
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  :الفصل الرابع

  تجارب في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا
  

كثرت املؤسسات واملعاهد اليت تعىن بتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف 
ومع ازدياد هذه املعاهد واملؤسسات، توسعت الربامج، بل . يلة املاضيةالسنوات القل

أصبح هناك نوع من التخصص؛ فبعض هذه الربامج يقوم على تعليم مهارات اللغة 
يف إعداد املعلم وتدريبه،  -إىل جانب ذلك-العربية وحسب، وبعضها اآلخر ختصص 

، وقليل منها أسس وحدات أو وبعضها عين إىل جانب كل ذلك بتأليف املادة الدراسية
إال أن هذه الوحدات ال تلقى العناية الكافية؛ إذ إن االهتمام . أقساما للقياس والتقومي

بالقياس والتقييم والتقومي يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ال يزال يف أول 
د قطعت بيل املثال، قأطواره على الرغم من أن لغات أخرى كاإلجنليزية على س

  .أشواطا بعيدة يف ذلك
األجنبية إىل أنواع كثرية حتددها السياسة اليت يقوم  تنقسم برامج تعليم اللغات

فهناك الربامج املتكاملة يف املؤسسات واملعاهد اليت ال هم . عليها كل برنامج على حدة
اهلدف،  هلا سوى تعليم اللغة وثقافتها؛ أي أن املناهج املعدة هلا مكرسة كلها هلذا

وأحيانا يكون برنامج تعليم اللغة جزءا من جمموعة من املواد اليت تقدم للدارسني يف 
حبسب اجلمهور الذي "املؤسسة التعليمية، وهناك أنواع من برامج تعليم اللغات تصنف 
وتنقسم هذه الربامج . أعدت له، وما يفرضه ذلك اجلمهور من مهارات لغوية معينة

فأما الربامج العامة، فتوجه . برامج عامة وبرامج ختصصية: بشكل عام إىل قسمني
جلمهور متنوع األهداف، متعدد االجتاهات، وتشتمل على مهارات لغوية مرتبطة 

أما الربامج التخصصية فتوجه جلمهور حمدد؛ تتوحد . بأوجه النشاط العام يف احلياة
  )١٢١: ١٩٨٥طعيمة ( ".وظائفه أو اجتاهاته أو أهدافه أو غري ذلك
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كما ميكن تقسيم هذه الربامج من حيث شكل املادة املتبناة يف التعليم؛ فمنها 
ما يقوم على مبدأ التكامل على هيئة سلسلة من الكتب يكمل بعضها بعضا من حيث 

املتقدم جدا يف تعليم ) األعلى(التمهيدي إىل املستوى ) األدىن(التدرج من املستوى 
ارتباط املهارات اليت تقدم يف هذه السالسل؛ فنجد  وهو متكامل أيضا من حيث. اللغة

ارتباطا قويا بني ما يقدم يف مهارة االستماع والكالم من جهة والقراءة والكتابة من 
ومنها؛ أي هذه الربامج، ما يقوم على مبدأ املواد . جهة أخرى مع االعتناء بعناصر اللغة

ئة كتاب أو مذكرة؛ فتكون مادة املنفصلة؛ بأن يكون لكل مهارة مادة منفصلة على هي
فهم املسموع يف كتاب منفصل وكذلك بقية املهارات كل له كتبه املنفصلة، لذا جند 
أن بعض املواد اليت تعد ملثل هذه الربامج تكون هلا كتب بالعشرات، كما يف حالة 

الذي برنامج معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض 
بلغ عدد الكتب للمستويات األربعة اليت تدرس فيه، ثالثة وثالثني كتابا عدا الكتب 

  .ب اخلط واألدلة اليت بلغ عددها ثالثة عشر كتابااملصاحبة مثل كت
هلا منطلقات ومسلمات تبىن  -على اختالف أنواعها وتقسيماا- هذه الربامج

أن كال منها يطبق طرائق متباينة، سواًء عليها، ترى أا األمثل لتحقيق أهدافها، كما 
  . يف التدريس أو أساليب تقييم الطالب وتقوميهم

  : ونستطـيع أن نقسم كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا إىل
  . يةكتب خارج .١
 . كتب عربية إسالمية .٢

وبالنظـر يف كـل نوع من هذين النوعني جند أنه بالرغم من اجلهد 
املبذول فيها إال أنـها ووجه بعضها مبجموعة من و املشكـور واحملمــود

االنتقادات اليت جتعلـها غري قادرة على حتقيق رسالتـها، واليت تدعـونا يف الوقت 
  . ذاته إىل التفكري يف مزيد من الكتب العربية األساسية لتعليم العربية لغري الناطقني ا
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 ،نظــرة امتــهان    انطـالق كثري منـها من نظـرة دونية للغة العربية
وتقليل من شأنـها واعتبارها لغـة مهملة، كما أنـها انطلقت أيضا مـن  
نظـرة دونية إىل الشعـوب الناطقـة بـها، نظرة ترى هـذه الشـعوب   
شعوبا متخلفة ثقافيا وحضاريا، ونتيجـة هلذا أمهلت تقدمي الثقافة العربيـة  

خاطـئة، وسادت واإلسالمـية، وإن قدمتـها فبطريقة مشوهـة وحمرفة و
الروح التبشريية على كثري من الكتب حيث أخذت تدرس يف ثنايا موادهـا  

  . التعليمية نظرات عقائدية ختتلف مع العقيدة اإلسـالمية
  وإن كان الـبعض   –غـلب احلس اللغـوي األجنيب على كثري من املؤلفني

ممـا جعــلهم    –منهم أو الكثرة يرجـع إىل أصــل عـريب قــدمي   
لون مع اللغة العربية بالشكل الذي يتعاملون به مع لغتهم القومـية أو يتعامـ

لغـات اتمعات اليت صدر فيها الكتاب، ولذلك صيغت التراكيب العربية 
يف قوالب أجنبية حتس معها باالختالف والغرابة، ولقد أدى هذا إىل كثـرة  

الترمجـة يف األخطـاء اللغوية والنحوية يف هذه الكتب وإىل االعتماد على 
تقدمي حمتوى الكتاب من مفردات أو نصـوص إىل قواعـد، ومن هذا أيضا 
استخدام الكتابة الصوتية يف كتابة احلروف العربية أي كتابتـها حبــروف  
التينية، وهي طريقة مل يتفق فيها على نظـام واحد من األشـكال يقابـل   

حقيقـة النظـام   نظـام احلرف والصـوت العريب، وإن اتفق فهي ال تعطي 
 . العريب

    تقدمي املفردات دون اعتمــاد خطـة متدرجـة يف النمــو اللغـوي
وتصاعد الثروة اللفظـية، ودون اعتمــاد فلسفــة معينـة يف اختيـار     

اخل، ودون معاجلــة  ... املفـردات كالشيوع مثال واللـزوم والضـرورة  
لبـدء  ففي بعض الربامــج يشـيع ا . املفـردات بأسـلوب تعليمي سليم

مبفردات منفصـلة يتعلمها الدارس على حدة، حىت إذا استوعبـها أدخلـها 
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يف مجـل، واملفردات هنا تقدم بشكل منعزل عن سياقها وبعيدة إىل حــد  
كبري عن جمال اهتمامات الدارسني وقدرام فضــال عن جمافاتــها ملـا   

 )٨: ١٩٨٥ طعيمة. (انتهى إليه ميدان تعليم اللغات األجنبية من حـقائق
     انشـغال بعض الكتب بوصف اللغة وتراكيبــها والبـدء مبقدمــة يف

األصوات مث دراسـة ملالمـح اللغة وخصائصها، مث كم مـن املقاطــع   
والكلمات اليت قلّما جنـد لـها يف اللغة العربية معىن، ولكنـها قدمت فقط 

ث يطـول ويف هذا اجلانب أيضـا جند احلدي. لتثبيت أصوات وأشكال معينة
حول اللغة ونظامها وقواعدها وضوابطها وما يتطلبه ذلك من تعليل وتربيـر  

ويف هـذا  . حىت يتحول األمر من تعليم للغة إىل دراسـة لـها ولنظامهـا 
السياق أيضا جند بعض الكتب تبدأ مباشرة يف تعليم القراءة والكتابة علما بأن 

حلديث فالقـراءة فالكتابـة،  الترتيب املنطقي لتعليم اللغـة هو االستماع فا
إنّ اللغـة مسعية شفوية وهي رموز حتمـل  : وذلك طبقا للمسلمة اليت تقول

معاين معينة، ومعىن هذا أنـها مل مهارتني لتعلم القـراءة والكتابة مهـا  
االستمـاع واحلديث، معىن هذا أيضا أنـها أمهلت تعليم اللغـة كمهارات 

ل اللغوي اليت تعترب غاية مهمـة من غايات وتكـوين القـدرة على االتصا
 . تعلم اللغـة

  االعتمـاد على التحليل الصريف وحتليل أمناط حنوية، وتقدمي قواعـد النحـو
والصـرف بشكل مباشر مع تسميتـها مبصطلحاتـها، واعتمـاد احلفـظ   
واالسترجـاع والتطبيق عن طريق الترمجـة، وتكثيف تدريبات القواعــد  

 . يس أدت إىل نفـور من اللغة وعدم إقبال على تعلمهاطريقة للتدر
  ا اسـتخدام اللغـة التراثيـة الفصـحى يف     : االجتـاه حنـو أحد أمرينإم

مفرداتـها ومصطلحاتـها وتراكيبـها ومعانيها ومضامينـها الثقافية، وإما 
اخل، ... استخدام اللهجات العامية كعامية العـراق أو القاهرة أو فلسـطني 
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وإن كان األول أقلّ .  االجتاهني غري سليم يف تقدمي اللغـة للمتعلمنيوكـال
 . بعدا عن النفع والفائدة

  عدم تبين نظـرة تربوية معينة وواضحـة يف تقدمي قواعـد اللغة من حيث
   م ؟ ومـىت ؟ وبـأيالتسلسل ومن حيث األساسيات والثانويات وماذا نقد

 أسـلوب؟ 
 نشطـة اليت ال ختترب القـدرة علـى اإلدراك  خـلو بعضها من التدريبات ال

 . واحلفظ واالستظهار فقط، ولكن تتعداها إىل االستخدام والتطبيق أيضـا
    عدم اهتمامها بالوسـائل الصوتية املعينة، وإن اهتمت يف بعـض األحيـان

ببعض هذه الوسائل جندها تفتقر للمعاجلـة الفنية السليمـة، كمـا تفتقـر   
 . ـةلصـوت الناطق باللغ

  
  :ملحوظات حول الكتب العربية اإلسـالمية يف تعليم اللغة العربية

تشارك الكتب العربية واإلسالمية الكتب اخلارجية يف بعض امللحوظات؛ وهناك 
  : جوانب قصـور ال ميكـن إغفالـها، ومن هذه اجلوانب ما يلي

 دة مل تأخذ يف اعتبارها نتائـج الدراسـات  أنّ بعضها كتب تقليدية غري جـي
اللغوية احلديثة والتقنيات التربوية املترتبة عليها، كما مل تستفد من الدراسـات  
املقارنة والتقابلية، ودراسات حتـليل األخطـاء، على الرغم مـن قبولــها   

 . مناهج علمية يف الدراسات اللغوية والتربوية
   إىل أنّ بعضها أخذ أحد جانبني، إمـا اجلانب الديين احملض الذي يهــدف

تعليم الديـن اإلسـالمي واحلضارة اإلسـالمية العربية والتركيز عليها دون 
مراعاة ملا تقتضيه عملية تعليم اللغة، وإما اجلانب املعاكس الذي يفصلـها عن 
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الثقافـة اإلسـالمية، وكـال االجتاهني غري صحـيح من وجهة نظـر تعليم 
 .اللغـة

  إلعداد املواد التعليمية، وهـي األسـس   أنّ بعضها مل يقم على األسس العلمية
النفسية واالجتماعية واللغوية والتربوية والثقافية، تلك األسس اليت ما زالـت  
تدور يف فلك النظـري دون التطبيق، ويف ضـوء جمموعة مـن التوصـيات   
العامـة دون ترمجتـها وحتويلـها إىل وســائل إجرائية ومعايري تطبيقيـة،  

عدم االتفاق عليها واخللط فيما بينـها، إىل جانب قـلّة هذا باإلضـافة إىل 
 . الدراسات والبحوث يف هذا امليـدان

    أنّ بعضها مل يوضـع يف ضـوء خطّة تربوية لبنـاء مدرسي تعليمـي، فلـم
حتـدد أهدافها، ومل تربط حمتواها باألهداف وجتعله انعكاسـا لـها وساعيا 

طة تنظيمية تربوية سليمـة، تأخـذ يف  حنو حتقيقها، ومل تقم على أساس من خ
اعتبارها أن تعلم اللغة هو تعلم مهاري، هذا األمـر الذي مل يقتصـر علـى  
كتاب تعليم العربية لغري أهلـها، بـل هو أصـال أمــر أصـاب كتابنـا    
املدرسي املقـرر، فـال تسأل عن حمتوى الكتاب املدرسي املقـرر، إذ لـيس  

عليه املؤلف، أو مقياس أو أهداف موضـوعة  هنالك من منهـج واضح يسري 
مرسومـة حيققها هذا الكتاب، بل ختتار املـادة اختيارا يتحكم فيه املؤلف وال 

 حيكمـه منهج 
  ولقد اعتمدت هذه الكتب الطرق التقليدية يف تعلّم اللغة، وهي طـرق نقلت

رها الفـرق  دون دراية من طرق تعليم اللغة العربية ألبنائها، غري آخذة يف اعتبا
 . بني تعليم اللغـة ألبنائها وتعليمها لغري املتحدثني بـها

    ،أنّ بعضها مل يعد يف ضـوء جمموعة من الوسـائل التعليميـة املصاحــبة
اخل، وما وجـد من هذه ... الصوتية منـها واملرئية، الصامتة منـها واملتحركة
 . الوسائل رديء من حيث جوانبه الفنية والتعليميـة
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  ّبعضها افتقر إىل مرشـد حقيقي للمعلم، وأقصـد مبرشـد حقيقي ذلك أن
الكتاب العلمي الذي يوضـع بني يدي املعلم ليمكنه بطريقة نظرية وإجرائيـة  

  .من القيام بعملية تدريس فعالة ونشطـة ومثمـرة
بعض التجارب وقد قسمتها إىل جتارب عربية وجتارب غري وفيما يلي نستعرض 

اولت منوذجا للتجارب العربية يف مصر والسعودية والسودان، وتناولت عربية، وقد تن
جتارب غري عربية ومثلت هلا باندونيسيا وماليزيا وباكستان وبروناي، وجاء اختياري 
بناء على احتالل هذه الدول مركز الصدارة يف ميدان تعليم اللغة العربية يف العامل، وملا 

ن املناهج اليت أفرزا لقت جناحا وانتشارا، وال هلا من إمكانات بشرية ومادية، وأل
ينبغي أن يفهم من هذا االختيار أننا ال نقدر اجلهود األخرى املبذولة يف كثري من 
الدول األخرى، ولكن ضرورة البحث وحدوده وامكاناته حتتم علينا الوقوف عند 

ل عربية أخرى مثل التجارب املتميزة واضحة املعامل، وال ننكر اجلهود اليت تبذهلا دو
الكويت وقطر واملغرب واجلزائر وليبيا وغريهم، كما أن هناك جتارب غري عربية كثرية 
حىت تكاد تكون لكل دولة جتربتها اخلاصة ا، وإن شئت فقل لكل مؤسسة تعليمية 
تم بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها جتربتها اليت متيزها عن غريها، ولكننا هنا نقف 

ند اخلطوط العريضة والتجارب البارزة دون إجحاف ألية جتربة نشأت يف هذا اال ع
  . اخلصب

  

  تجارب عربية: أوالً 

واململكة العربية السعودية والكويت  مصرمثل لقد اهتمت بعض الدول العربية 
واملغرب واألردن وتونس والعراق وقطر واجلزائر وعمان بإنشاء معاهد أو مراكز أو 

دريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، أو إعداد من يقوم ذه املهمة يف البالد أقسام لت
الراغبة يف دراسة وتعلم هذه اللغة وبلغت هذه املعاهد عشرين معهدا ومركزا يف اثنيت 
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مائة وثالثة وعشرين مركزا  ١٢٣، وتدرس بشكل منتظم يف حوايل عشرة دولة عربية
وقد تزيد  )٢٢: ١٩٨٥الناقة ( ،يف دول وأقطار أجنبية من مراكز تعليم اللغة العربية

هذه املعاهد عما ذكره الدكتور الناقة لكن الزيادة تدور يف إطار هذه األرقام اليت ال 
تشبع م غري العرب ورغبتهم يف عطاء العرب وسخائهم، وال خيفى أن تعليم العربية 

هد من قبل، فقد نشأت مؤسسات للناطقني بغريها قد شهد قفزة يف القرن املاضي مل تع
أثرت تأثريا بالغا يف تطوير مفهوم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، غري أن هذه 
التجارب اعتمدت مناهج وبرامج تقليدية، ومل تم بالتعليم االلكتروين وال بالتعليم 

ية تسري خبطى الذكي، ومل تنمي التعلم الذايت، ومل تضع يف اعتبارها أن العملية التعليم
  .التكنولوجيمتسارعة حنو التطور 

وهناك جتارب أخرى كثرية يف خمتلف اجلامعات العربية، أعدت خصيصا 
العرب الذين يتخذون من البيئة العربية مكانا للدراسة، واال هنا ال  للطالب غري

يئة مت تأليفه يف ب عمايسعنا لسردها وال لنقدها، ألن معظمها يصدق عليه ما قلناه 
مارسوا علم تعليم العربية للناطقني بغريها، سوا ومل يعلى أيدي أساتذة مل يدر عربية

وهذا غري عربية، يف بيئة ها هذه املناهج يف بيئة عربية أكرب منمثل ومن هنا ففرصة جناح 
استعراض سريع لبعض التجارب الناجحة اليت خدمت تعليم العربية لغري الناطقني ا 

  :ةلفترات طويل
  

  :جتربة مصر - ١
محل على  والذيإن مصر هي بلد األزهر الشريف الذي زاد عمره على ألف سنة، 

عاتقه آالم تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية يف كل بلدان العامل اإلسالمي، وكان 
ذلك باستقبال طالب البعثات األجنبية وتعليمهم، وبإرسال األساتذة والدعاة إىل بقاع 

ومناهج وكتب األزهر ؛ تعليم أبناء املسلمني اللغة العربية والعلوم اإلسالميةاألرض ل
يب جتربة األزهر يف تعليم اللغة عالشريف متأل مدارس وجامعات العامل اإلسالمي، وال ي
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م تناسب خاصة  االعربية للناطقني بلغات أخرى غري أنه مل ينظم برامج وكتب
 الكتب اليت أعدها األزهر الشريف لطالب معهد غري مستويام وطموحام ورغبام،

البعوث األزهري، وهو لتعليم الطالب الوافدين ولتهيئتهم للدراسة يف جامعة األزهر، 
تم وتطور  يف تأسيس مؤسسات تعليمية األزهر ومل يفكر )٣٦- ٣٤: ٢٠٠٣يونس (

ظر لتعليم اللغة تضاهي املؤسسات اليت تم وتن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
نشاء كليات ومعاهد تم إوإن كان األزهر بدأ يفكر جديا يف  اإلجنليزية يف العامل؛
  . للناطقني بلغات أخرىبتعليم اللغة العربية 
مصر احلضارية واإلسالمية جعلتها قبلة الناطقني بغري العربية كي  إن مكانة

حيب شعبه األجنيب ويرحب  مصر بلد آمنفيتعلموا العربية يف بلد سياحي وحضاري، 
وهي حمط أنظار العامل يقصدها الطالب األجانب من شىت بقاع األرض  ،به ويكرمه

انتبهت بعض اجلامعات  لتعلم اللغة العربية وملعرفة الثقافة العربية واإلسالمية، لذلك
 تم ذا املصرية أخريا إىل أمهية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فأسست أقساما

ومن هذه اجلامعات جامعة القاهرة وجامعة  العلم، وأنشأت مراكز ا لتعليم األجانب،
  .املنيا وجامعة أسيوط وغريها

زاد ومل يقتصر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها على اجلامعات فحسب بل 
لعربية ذلك دف تعلم اللغة اوتعليم اللغة العربية، اليت  اخلاصةراكز املاإلقبال على 

راكز منتشرة يف مصر حاليا، وهي مراكز هذه املألغراض جتارية وسياحية وعلمية، و
تبع احلكومة، وقد جنحت هذه املراكز وشاع صيتها وجذبت اآلالف من تخاصة ال 

دول العامل، وهي تعلم اللغة العربية على هيئة دورات مكثفة أو غري مكثفة ومن هذه 
 ر ومركز النيل لتعليم اللغة العربية باحلي الثامن أيضا،املراكز مركز الفجر مبدينة نص

ومركز الديوان جبردن سييت وهو مركز مشهور يقبل عليه الطالب من ماليزيا، وله 
املركز العريب للغات ون يف ماليزيا، ومركز لسان العرب باحلي العاشر، ع اآلوفر

  .بالقاهرةيكية يطاين، ومعهد اللغة العربية يف اجلامعة األمرربواملعهد ال
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الثقايف للدبلوماسيني بالقاهرة من أوائل مراكز تعليم اللغة العربية  واملركز
م، وهو جزء من قسم العالقات األجنبية، وهو تابع ١٩٦٥مبصر، وقد أنشيء عام 

لوزارة الثقافة، ووظيفته األساسية هي تقدمي اخلدمات الثقافية للدبلوماسيني، والعمل 
تعلم "بية، ولقد أصدر املركز كتابا للمتحدثني باإلجنليزية بعنوان على نشر اللغة العر

ويتكون من جزئني، ولقد اهتم الكتاب باحملادثة واعتربها العامل "  Learn Arabicالعربية 
األول يف تعليم اللغة، ونظر إىل القواعد نظرة وظيفية، واستخدم اللغة الفصحى، 

نموذج أو التركيب اللغوي للمفردات اليت واشتمل على اجلمل الرئيسية املصورة لل
: ٢٠٠٣يونس . (تظهر يف الدرس والقواعد اليت تشرح خصائص التركيب يف النص

٢٣- ٢٢(  
ولقد اهتمت اإلذاعة املصرية بتعليم اللغة العربية، فرباجمها كانت تزاع عرب 

يقية، موجات اإلذاعة املصرية القصرية فتسمع بوضوح يف معظم الدول األسيوية واألفر
وقد أعدت اإلذاعة كتبا يف تعليم اللغة العربية بالراديو، وتتكون من عشرة أجزاء، 

درسا، حيث أعدت الدروس وسجلت باللغتني اإلجنليزية  ١٥٣وحتتوي على 
والفرنسية، ومدة كل درس مخس عشرة دقيقة تقريبا، وقد أذيعت الدروس يف فرباير 

دولة مشلت مجيع  ٨٥نتشاره يف أكثر من م، ونالحظ جناح هذا املشروع وا١٩٦٦عام 
القارات، ولقد استهدف املشروع استخدام اللغات الوطنية لشعوب أسيا وأفريقيا يف 

  )٢٤- ٢٣: ٢٠٠٣يونس . (التعليمعملية 
ر يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جتربة ونالحظ أن جتربة مص

وهي مناهج  ،دة ابتداء من مناهج األزهرهج خمتلفة ومتعداأصيلة وعريقة أفرزت لنا من
مل تعال ميكننا نقدها أو ولذلك  ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىلخصيصا  د
وهناك كثري من الكتب نقاص من شأا فهي مناسبة للمصريني الناطقني بالعربية، اإل

لكنها  قني بلغات أخرىلتعليم اللغة العربية للناط أساتذة من مصرواملناهج اليت أعدها 
ومعظمها يعتمد على خربة املؤلف يف هذا امليدان مل تلق زيوعا وانتشارا يف هذا اال 
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وهي جتارب حمترمة يؤجر أصحاا عليها يف الدنيا واألخرة، ولكنها مل تلق رواجا ومل 
مثال ، وخري حتقق أمال وطموحات الراغبني يف تعليم اللغة العربية من الناطقني بغريها

ورغم ) ١٩٨٣شليب (، كتاب تعليم العربية لغري العرب للدكتور أمحد شليبعلى ذلك 
مراكز خاصة وجتارية تعتمد يف  إال أامراكز تعليم اللغة العربية يف مصر انتشار 

 مثل كتاب العربية للناشئني وسلسلة العربية بني يديك،ين خرمعظمها على مناهج اآل
أو تعد لنفسها مناهج وبرامج تعتمد على خربة األساتذة ، والكتاب األساسي وغريها

  .العاملني فيها
   

  :السودانجتربة  - ٢
لقد تبوأ السودان صدارة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عندما محل يف عباءته وليدا 

م تقدمت وزارة التربية ١٩٧٢ففي عام  جديدا هو معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،
السودانية مبذكرة إىل مؤمتر وزراء التربية العرب الرابع الذي انعقد بصنعاء  والتعليم
م، وقد وافق املؤمتر على االقتراح باعتباره مشروعا من شأنه أن يعمل على نشر ١٩٧٢

اللغة العربية، وتطوير طرائق تعليمها على املستويني اإلقليمي العريب والعاملي خاصة وأن 
تمام املزايد من مجيع دول وشعوب العامل لتعليم اللغة العربية املشروع يتجاوب مع االه

. سالميةخاصة الدول والشعوب ذات الصلة احلضارية بالعامل العريب والثقافة اإل
  )١١٣: ٢٠٠٢مسساعة (

الذي انعقد يف  -بعد أن أوصى مؤمتر الوزراء العرب وقد رأى املعهد النور   
عربية للتربية والثقافة والعلوم بإنشاء مركز املنظمةَ ال -م١٩٧٢صنعاء يف ديسمرب 

إلعداد متخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، فتبنته املنظمة، وأعطته 
األولوية على سائر املشروعات األخرى ورصدت األموال الالزمة له، ومت تنفيذ 

 ١٠٣٥م حوايل ٢٠٠٠م، وقد خرج منذ تأسيسه إىل العام ١٩٧٣املشروع يف عام 



 96

خريج من محلة دبلوم التخصص العايل ودرجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية لغري 
  .الناطقني ا

معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية قد محل املعهد على عاتقه هم تعليم إن 
العربية للناطقني بغريها منذ إنشائه، فأبدع وطور قدر ما استطاع وما زال يعطي حىت 

قطاع الدعم املادي واملعنوي عنه، وقد خرج املعهد خنبة من املتخصصني، اآلن رغم ان
انتشر معظمهم يف أرجاء املعمورة فأحدثوا أثرا واضحا، ومحلوا معهم مهوم هذا العلم 
اجلديد إىل بالد محلت راية تعليم اللغة العربية مثل السعودية وماليزيا، وغريمها، وقد 

 م،١٩٩٩الة العربية للدراسات اللغوية حىت العام أصدر املعهد سبعة عشر عددا من 
وأصدر عددا من البحوث والدراسات واملنشورات اليت تفاوتت من حيث القيمة 

يلتفت إىل والوزن العلمي، وقد كان اهتمام املعهد منصبا على إعداد املعلم يف حني مل 
   .لوبقضية كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا بالقدر املط

- ١١٦: ٢٠٠٢مسساعة (بدت واضحة زمن نشأته،  إن أهداف املعهد قد
ولو كان دعم هذا املعهد كامال ومستمرا لتغري حال تعليم اللغة العربية ) ١١٩

  :للناطقني بلغات أخرى، ومن األهداف اليت تبناها املعهد ومل يتم حتقيقها كما ينبغي
  .طقني بغريهاوضع وتطوير مناهج تعليم اللغة العربية للنا  .أ 
  .وضع وتطوير كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  .ب 
تطبيق املناهج والكتب املقترحة عمليا حىت يتسىن احلكم على مدى   .ج 

  )٧٨-٧٧: ١٩٨٥مدكور . (صالحيتها
ولقد كان الكتاب األساسي يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مثرة تعاون 

مع معهد اخلرطوم الدويل إلجناز ) االيسيسكو(الثقافة والعلوم املنظمة العربية للتربية و
هذا الكتاب الذي نال من اجلهد والوقت واملال والعناية والرعاية ما مل حيظ به كتاب 

وهو بذلك عمل قومي ) ٤١٠: ١٩٨٩الشاعر . (آخر يف ميدان تعليم اللغة العربية
 نسقت العمل كما جاء يف شاركت فيه كافة القوى العربية من خالل املنظمة اليت
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والشكر بعد ذلك ممدود حبقه لكل الذين " :تصدير الكتاب للدكتور حمي الدين صابر
". أسهموا يف هذا العمل القومي التربوي الثقايف يف كل مراحله بالرأي واخلربة واألداء

  )ج: م١٩٨٣بدوي (
ساتذة لة تتكون من ثالثة أجزاء وألفه ثالثة من األوالكتاب األساسي سلس

الدكتور السعيد حممد بدوي، والدكتور حممد محاسة عبداللطيف : الكبار وهم
والدكتور حممود الربيعي، وقد جتلى أثر هؤالء األساتذة يف أسلوب الكتاب الراقي 
خصوصا يف اجلزئني الثاين والثالث، والذي يعجز بعض العرب أحيانا عن جماراة 

املادة التعليمية فيه إال أننا يكفي أن نقول إنه  أسلوبه، ورغم دسامة هذا الكتاب وغزارة
ال يصلح إال للعرب، أو على أقل تقدير ال يصلح إال لطالب يتخذون من البيئة العربية 
مكانا للدراسة، أما من يدرس يف بلد غري عريب فال ننصحه بدراسة هذه السلسلة 

   .واهموحدها، وميكن االستفادة منها مع غريها حسب حاجة الطالب ومست
 

  :اململكة العربية السعوديةجتربة  - ٣
أدركت بعض جامعات اململكة العربية السعودية ثقل التبعة امللقاة على عاتقها جتاه  

غري العرب من املسلمني، الذين تتجه أنظارهم جتاه مهد الرسالة وملتقى احلجاج، وملا 
تها للناطقني كثر القاصدون للمملكة من غري العرب أنشأت بعض املعاهد وخصص

فقد أنشأت اجلامعة اإلسالمية  بغريها لكي تؤهلهم للدراسة يف اجلامعات السعودية،
م، وهدفت الشعبة ١٩٨٦باملدينة املنورة شعبة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عام 

إىل تعليم اللغة العربية للطالب الوافدين إىل اجلامعة حىت يتمكنوا من الدراسة 
بالعربية والتخاطب ا والدراسة بالشعبة سنتان، وبعد جناح الطالب يلتحق والتخاطب 

العلمية اليت حيملها قبل بإحدى الكليات أو الثانوية أو املتوسطة حسب مؤهالته 
  )٧٢-٧١: ١٩٨٥األلوائي . (االلتحاق بالشعبة
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األخرى باململكة شعبا أوأقساما أومعاهد لتعليم اللغة  ولقد أنشأت اجلامعات
معهد تعليم  امعة أم القرى وجب لعربية للناطقني بغريها مثل معهد تعليم اللغة العربيةا

امعة اإلمام حممد بن سعود وغريمها، وأظهرت لنا اململكة روادا قادوا جب اللغة العربية
دفة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وعلماء خدموا تعليم العربية، وسامهت اململكة 

ادي للمؤلفات اليت توزع باان على غري العرب مثل العربية للناشئني، بالدعم امل
ومنهج جامعة اإلمام حممد بن سعود، والفضل يف ذلك يرجع إىل أهل اخلري من أهل 
هذه البلدة املباركة فلهم األجر والثواب، وهذه أهم املناهج اليت خرجت من اململكة 

  :للناطقني بغريها باختصارالعربية السعودية لتعليم اللغة العربية 
  

  :سلسلة العربية للناشئني
إذا ذكرنا تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال ميكننا أن ننكر دور كتاب العربية 
للناشئني الذي حقق انتشارا ملحوظا بفضل توزيعه باان، وبفضل إتقان حبكته الفنية 

قد مأل هذا الكتاب الفراغ املوجود والتربوية، فهو كتاب رائد ومتميز، ويف احلقيقة ل
يف الساحة لوقت طويل فاعتمدته مؤسسات كثرية على املستوى االبتدائي واإلعدادي 
والثانوي، ليس ذلك فحسب بل مأل الساحات اجلامعية، وقد جاء تأليف هذه السلسلة 

مللك املعارف ومعهد تعليم اللغة العربية جبامعة الرياض، جامعة ا بالتعاون بني وزارة
حممود إمساعيل صيين . د: أساتذة كبار هم سعود حاليا، وقد اشترك يف تأليفها ثالثة

وناصف مصطفى عبد العزيز وخمتار الطاهر حسني، وتتكون السلسلة من ستة كتب 
األمور  للتالميذ مع مثلها للمعلم وتسجيالت صوتية مصاحبة هلا، وراعى املؤلفون

   :التالية يف إعداد املنهج
استماع وكالم وقراءة وكتابة مع  مل بني مهارات اللغة املختلفة منالتكا  .أ 

  .والثاين بصورة خاصة التأكيد على اجلانب الشفوي يف الكتابني األول
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مع مراعاة ألفاظ الثقافة اإلسالمية،  االهتمام باللغة العربية يف صورا احلديثة  .ب 
اإلسالمي فهم الدين  وذلك ليتمكن الدارس من استعمال ما يتعلمه يف

   .ولالتصال يف شؤون احلياة اليومية
الدراسات والتجارب العاملية يف تعليم اللغات لغري أهلها، وذلك  االستفادة من  .ج 

لعناصر اللغة من أصوات وحروف وألفاظ وتراكيب،  من حيث الضبط الدقيق
واملرئية اليت ال تتطلب خربات خاصة  ومن حيث استخدام الوسائل املسموعة

   .نيمن املعلم
وذلك عن طريق اإلرشادات املقدمة . واجبه بصورة جيدة معاونة املعلم يف أداء  .د 

  )هـ :١٩٨٣ صيين وآخرون( .وتدريب يف كتاب املعلم ألداء كل درس
إن هليئة التأليف يف هذا الكتاب جهدا ميكن أن نالحظه يف كثرة التدريبات، 

فكتاب املعلم يشرح آلية ومنهجية الكتاب، وكثرة الوسائل املساعدة على تدريسه، 
ختيلتها هيئة التأليف، ويتناول كيفية تدريس الكتاب صفحة صفحة أو تدريبا تدريبا، 
وهذا ما أعطى الكتاب شعبية وانتشارا، وجعل األساتذة غري املتخصصني يف تعليم 

  .العربية للناطقني بغريها يفضلون تدريسه
 إال أننا نراه مثاليا أكثر من ورغم ما رأينا من مميزات كتاب العربية للناشئني

الالزم أي أنه يبالغ يف ختيله لطريقة التدريس، ويتناول املهارات التعليمية بطريقة عامة 
وغامضة، واهود املبذول فيه ال يناسب الفائدة املرجوة منه، وهذا الكتاب مت إبداعه 

مون مع أهلها ليل ار، وتأليفه يف الديار العربية، ولطالب يدرسون يف بيئة عربية فيتكل
ويطوفون يف املدن والقرى العربية، وهؤالء الطالب خيتلفون دون ريب عن أقرام 
الذين يدرسون يف بيئة غري عربية، مل خيرجوا خارج أوطام ومل يشاهدوا غري قراهم 
ومدم، ومل يألفوا غري عادام وتقاليدهم، كما أن هذا املنهج أعد خصيصا للناشئني 

سنة، ولذلك فهو ال يصلح مع البالغني من  ١٧- ١١غري العرب أي ملن هم بني من 
ورغم . غري العرب، فالكبار ال يصلح معهم ما يصلح لألطفال أو الناشئني أحيانا
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العربية للناشئني والكتاب األساسي إال إنه ال ينبغي التوقف  اجلهود املبذولة يف كتايب
: ١٩٨٩الشاعر . (تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعندمها على أما الغاية املرجوة ل

٨٥ (   
  

  :سلسلة تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
العربية ومبادئ العلوم الدينية، اشترك يف  هذه السلسلة تعد منهجا متكامال لتعليم اللغة

مطبوعا للدارس،  ٣٧من  ومتخصصا، وتتكّون كتابتها أكثر من مخسني معلما وخبريا
للتعريف ا، وهذا بدوره يعكس اهود  معاجم، ومقدمة ٨أدلة للمعلم، و ٥مع 

الذي بذل يف هذا العمل الضخم، وفكرة السلسلة الرئيسية هي تعليم مبادئ اللغة 
العربية والعلوم اإلسالمية للناطقني بغريها لتؤهلهم للدراسة يف ختصصات اللغة العربية 

املرحلة الثانوية، اإلسالمية يف اجلامعة، وتبدأ هذه السلسلة بالطالب بعد  والعلوم
  . ويدرس الطالب دراسة مكثفة ملدة سنتني

العربية املسلم،  سلة من تصور شامل ملا حيتاج إليه دارس اللغةانبثقت هذه السل
  :فكانت أنواعا من الكتب هي

  .وعددها ثالثة وثالثون كتابا الكتب املخصصة للطالب .١
  .كراسات تدريب اخلط وعددها أربع كراسات .٢
وأربعة للمواد اللغوية،  دليل للمادة الدينية،: أدلّة املعلم وعددها مخسة أدلة .٣

  .لكل مستوى دليل
أربعة للمستويات األربعة، لكل مستوى معجم،  املعاجم وهي مثانية معاجم، .٤

مرتب ترتيبا (ومعجم عام لأللفاظ  ومعجم للغة العربية ومعجم للعلوم الدينية
 :١٩٨٩جامعة اإلمام ( ).مرتب ترتيبا معنويا(ومعجم عام للمعاين ) هجائيا

٦-٥(  
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بأا عمل فريق كبري من املتخصصني، ما بني معلم من  تتسم هذه السلسلة
الناطقني ا، وأستاذ جامعي من املتخصصني يف ميدان  املتمرسني يف تعليم اللغة لغري

ومن املتخصصني يف جوانب اللغة العربية أصوال، وحنوا  يا،تعليم اللغة نظريا وتطبيق
وأدبا وبالغة، ومن املتخصصني يف جوانب الشريعة  وصرفا وأصواتا، ومعاجم

اإلسالمية عقيدة وفقها وتفسريا وحديثا، ومن املتخصصني يف التربية وعلم النفس 
  .العمل مثرة متازج اختصاصات وطرق التدريس، ومن هنا فإن هذا

حىت توصله إىل  م السلسلة بأا شاملة متسك بيدي الدارس املبتدئوتتس
فهم اللغة، واستعماهلا يف احلياة اليومية والتحدث  مستوى من الكفاية، يتيح له
مواصلة القراءة يف الكتب العربية املؤلفة للعرب، حبيث  والكتابة ا بطالقة، وميكنه من

ة لغري الناطقني بالعربية، وتؤهله أيضا الكتب املخصص ال حيتاج الدارس بعدها إىل
ملواصلة الدراسة يف الشريعة اإلسالمية واللغة العربية  لاللتحاق باجلامعات العربية

  .واآلداب
وهذه السلسلة تعترب كرتا علميا يسهل تطبيقها يف املؤسسات التعليمية اليت 

مل جهودهم يف تضم عددا كبريا من املعلمني حبيث يتم توزيع املنهج عليهم فتتكا
إخراج طالب مهيئني لدراسة اللغة العربية املتخصصة والعلوم اإلسالمية باللغة العربية، 
غري أا ال تناسب من كان هدفه من تعلم اللغة اتصاليا أو من ال يريد االنتظام يف 

  .دراسة أكادميية طويلة األمد
  

  سلسلة العربية بني يديك
الب يصاحبها مادة صوتية مرفقة جلميع نصوص حتتوي السلسلة على ثالثة كتب للط

املستوى : املستوى املتوسط، و الثالث: املستوى املبتدئ، والثاين: الكتاب، ميثل األول
املتقدم، وثالثة كتب للمعلم تشتمل على إرشادات و توجيهات يف تعليم اللغات كما 

ا على حل مجيع تشتمل على كيفية تدريس كتب الطالب الثالثة، إضافة إىل احتوائه
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 الفوزان وآخرون( تدريبات كتاب الطالب، والسابع معجم مبفردات السلسلة،
وتم السلسلة بتعليم املهارات اللغوية، وهي موجهةٌ للدارسني الراشدين  )ج :٢٠٠٢

  .من قبل مؤسسة الوقف اإلسالمي
إخراج متميز، وطباعتها طباعة فاخرة،  إن إخراج سلسلة العربية بني يديك

وقد محلت السلسلة يف طياا الثقافة العربية واإلسالمية، ومما نالحظ على هذه 
السلسلة اهتمامها بالراشدين دون غريهم، وترتيب حمتواها ومستوياا غري منطقي، 
ويعيبها ما عاب غريها من السالسل اليت مت تأليفها وختيلها لطريقة التدريس يف بيئة 

لكة العربية السعودية، وقد محلت السلسلة معها عادات عربية يألفها من يدرس يف املم
اتمع السعودي وتقاليده إىل غري العرب غري عابئة بعادات وتقاليد الشعوب األخرى 

  .من عرب وغريهم
ومن اململكة العربية السعودية أيضا خرجت لنا سالسل أخري فيها جتارب 

وكل ) ج: م١٩٨٣بدوي ( قرى،شبيهة بالسابقة، منها الكتاب األساسي جبامعة أم ال
هذه اجلهود وغريها مشكورة ومأجورة، وإن كنا نطمح يف املزيد من التطوير 
واإلبداع، فما زالت الساحة حتتاج إىل املزيد من اجلهود التطويرية املخلصة، وما زلنا 

  .مناهج تساير التقدم التكنولوجي يف هذا القرننتطلع إىل 
ة السعودية على تأليف كتب تعليم اللغة العربية لعربيومل يقتصر دور اململكة ا

لغري الناطقني ا، بل ختطاه إىل غري ذلك فقد نشرت معاهد كثرية يف دول خمتلفة، 
ومحلت على عاتقها هم نشر اللغة العربية لغري الناطقني ا، ومن هذه املعاهد معاهد 

 :جامعة اإلمام لتعليم اللغة العربية خارج اململكة ومنها
  إندونيسيا –والعربية يف جاكرتا  معهد العلوم اإلسالمية      -   
  جيبويت املعهد اإلسالمي يف      - 
  اليابان –املعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو       - 
  أمريكا –معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف واشنطن       - 
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   تجارب غير عربية: اثانيً 

م العربية من غري العرب ال يذهبون إىل البالد العربية، إن الغالبية العظمى لراغيب تعل
ألسباب كثرية منها أنه ال حاجة هلم يف ذلك، أو أم يريدون تعلم العربية ألهداف 
غري أكادميية، وال ميكننا أن نطالبهم بالذهاب إىل البلدان العربية، واحلياة فيها حىت 

ن املال واجلهد واملشقة، ومن هنا أدعي يتعلموا العربية، ألن هذا األمر يتطلب كثريا م
أن تعليم العربية للناطقني بغريها مبعناه احلقيقي مل ينضج إال منذ أن بدأت الدول غري 
العربية جهودها يف هذا اال، ومن احلق أن نسلط الضوء على بعض التجارب غري 

غة العربية يف جتارب تعليم اللندونيسيا وماليزيا وباكستان وبروناي، وإيف  العربية
البلدان غري العربية كثرية ومتعددة، وتكاد تكون لكل دولة مسلمة غري عربية جتارا 

، فالتجارب اليت ، وحىت الدول غري املسلمة هلا جتارا أيضااليت حتتاج إىل الدراسة
اعتمدت على مناهج وضعت يف بلدان عربية قد سبق التعرض هلا ال حتتاج منا إىل 

  :، وهذا استعراض سريع لتجارب الدول اليت اختراالتكرار
  

  سيايندونإجتربة   .١
إن ارتباط اللغة العربية باالسالم أتاح هلا االنتشار والذيوع يف سائر أحناء العامل، 
فاألندونيسيون عرفوا اللغة العربية منذ دخول االسالم ديارهم يف القرن السابع امليالدي 

عتنق إ ني، وبفضل االحتكاك واملعاملة مع هؤالء التجارمع قدوم التجار العرب املسلم
سالم واستخدموا احلروف العربية يف كتابة اللغة املاليوية منذ قدمي ندونسيون اإلاأل

ىل استخدام كثري من مفردات اللغة العربية إضافة باإل )٥٢: ٢٠٠٥هيازع ( الزمان،
هم للقران الكرمي يف سهولة وقراءة معظم يف اللغة املاليوية وخصوصا الدينية منها،

سباب ألسيا يلقى اهتماما من كافة فئات اتمع يندونإويسر، وتعليم اللغة العربية يف 
سباب وغريها جعل هذه اللغة األ هدينية وثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية كل هذ
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: ثالثة أقسام وينقسم النظام التعليمي يف اندونسيا اىل ، مألوفة وسهلة على أبناء املاليو
  :هليسالمي والتعليم األالتعليم احلكومي والتعليم اإل

  :ميالتعليم احلكو -أ
 من املدارس واملعاهد واجلامعات اليت تشرف عليها وزارة التربية والثقافة، ويتكون

كادميي وتعترب اللغة وتقدم يف هذا التعليم مقرارات دراسية يغلب عليها الطابع األ
 جنليزية،اإلوالعربية،  :جنبيةارية خيتارها الطالب من بني اللغات األالعربية مادة اختي

ملانية، واليابانية، وتدرس اللغة العربية يف هذا النوع من التعليم يف واأل الفرنسية،و
خري، وتدرس هذه جنبية األلغة اختيارية جبانب اللغات األكاملرحلة الثانوية العالية 

من عدد % ٥.٤الثانية، ملدة اثنيت عشرة ساعة أي اللغات مجيعا ابتداء من السنة 
وختلو مناهج املدرسة اإلبتدائية ) ١٧: ١٩٩١عبد اإلله (ساعات املنهج إمجاال، 

  )٦١: ٢٠٠٥هيازع . (واملتوسطة متاما من ساعات لتدريس اللغة العربية
  :سالمي إلالتعليم ا - ب

وزارة الشئون الدينية  ويتكون من املدارس واملعاهد واجلامعات اليت تشرف عليها
،وتقدم يف هذا التعليم مقرارات يغلب عليها الطابع االسالمي واالديب ، كما حتتل اللغة 
العربية مكانة خاصة بني املقرارات الدراسية فهي مادة اساسية طوال العشر سنوات اليت 

غ امجايل يقضيها الطالب بدء من املدرسة االبتدائية حىت اية التعليم الثانوي ، ويبل
ساعة يف هذه املراحل جمتمعة ،ويبلغ نصيب الطالب يف  ٧٤٠ساعات اللغة العربية 
ساعة يف املدرسة  ٢٠٤و ساعة يف املتوسطة، ٢٥٥ساعة و ٢٨١التعليم االبتدائي منها 

  )٦٢: ٢٠٠٥هيازع ( .العالية الثانوية
  :هليألالتعليم ا -ج

على اجلهود الذاتية ويشرف على  ويكون يف املدارس واملعاهد واجلمعات اليت تقوم
ما وزارة التربية والثقافة أو وزارة الشئون الدينية، وبالتايل إهذه املؤسسات التعليمية 

شراف ن مناهج تعليم اللغة العربية يف هذه املؤسسات تابعة للوزارة اليت تقوم باإلإف
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سالمية اإل لعلوما وملعهد سيا،يندونإهلية يف األووتنتشر اجلامعات احلكومية ، عليها
  .والعربية السعودي دور كبري يف نشر اللغة العربية وتعليمها

، فالكتب املقررة ال تراعي يف اجليدة نالحظ ندرة الكتب العربيةأخريا و
عبارة عن كتب التراث  وأن بعضها سس احلديثة لتعليم اللغات االجنبية،تأليفها األ

ويعتمد تعليم اللغة العربية على ، ب أنفسهمالقدمي اليت يصعب تدريسها حىت ألبناء العر
املناهج والكتب املستوردة من اخلارج ويستخدم معظم املعلمني طرائق تعليم تعتمد 

دبية اليت ال على حفظ القواعد وقوائم املفردات واحملفوظات والتعريفات والنصوص األ
  )٧١: ٢٠٠٥هيازع . (ب مع مرحلة الطالب الدراسيةستتنا

  
  :ليزياجتربة ما - ٢

من احملتمل أن تكون اللغة انتشرت اللغة العربية بانتشار اإلسالم يف مجيع أحناء العامل، و
أي يف الوقت الذي  ،العربية قد وصلت إىل اجلزيرة املاليوية يف القرن السابع امليالدي

وإن كانت الكشوف األثرية  ،وذلك عن طريق التجار العرب ،وصل إليها اإلسالم
وهو حجر أثري من  ،(Terengganu) كشف األثري بترجنانوالليال فجاءت متأخرة ق

ومت العثور  ١،العربية وباللغة املاليوية تبني فيه القانون اإلسالمي أربع وجهات باحلروف
وحيمل بوضوح التاريخ اهلجري يوم  ،م١٨٨٩/ ه ١٣٨٠على هذا األثر يف سنة 

يف  النظام التعليمي اختذ؛ وم١٣٠٣مارس /  ـه٧٠٢اجلمعة يف شهر رجب سنة 
يف أول األمر نظام احللقات أو الكتاتيب وكانت املساجد ودور العبادة مقراً  ماليزيا

وكان التعليم على شكل حلقات يف املساجد . بيةردائماً لتعليم الدين اإلسالم واللغة الع
 )pegajian pondok(معروف بنظام فوندوق وهو نظام خ وودور العبادة وبيوت الشي

جممع ( )الكوخ(وهي يف اللغة العربية متاثل كلمة  ،تعين بيت صغري) فوندوق(مة وكل

                                                
 احلجر معروض يف املتحف الوطين بكواالملبور ١
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 –ألن الدارسني يف هذا النظام ) ٧٠٢: ١٩٨٢املنجد ) (٨٠٤: ١٩٧٣اللغة العربية 
ويسكنون يف هذه ) سوراو(يبنون أكواخاً ألنفسكم حول املسجد أو املصلى  –عادة 

النظام ختريج أفواج من طالبه املتمكن يف  واستطاع هذا ، األكواخ مدة تعلمهم فيها
  .املاليويالعلوم اإلسالمية واللغة العربية حىت صاروا علماء أعالماً يف العامل 

بإنشاء أكرب عدد من املدارس املنظمة تنظيماً هذا العصر قد قامت ماليزيا  ويف
جع نشأا إىل ما املدارس الدينية العربية، واملدارس اإلسالمية األهلية ترب ومسيتعصريا 

ويقول املؤرخ املاليزي  (Awang Had Salleh 1980: 4-8) م،١٨٦٦قبل سنة 
هي املدرسة ) ماليزيا(كوكاي كيم إن أول مدرسة عربية أنشئت يف شبه جزيرة املاليو 

 Mohamed)احلامدية يف ليمبونج كافل بوالية قدح أنشأها احلاج وان سليمان صديق

Salleh Lebar 1988: 126)  م،١٩٥٧عام  بعد االستقالل، ومث تبعتها مدارس أخرى 
وانتشرت املدارس الدينية يف . هكل مراحل عنيت احلكومة املاليزية بالتعليم الديين يف

 ،مجيع الواليات املاليزية حتت إشراف جمالس الشؤون الدينية التابعة حلكومات الواليات
ة كما أا لغة التدريس للمواد الدنية وتدرس اللغة العربية يف هذه املدارس مادة أساسي

فاللغة العربية حتتل مكانة رفيعة يف  ،واحلديث والتوحيد والتاريخ اإلسالمي كالقرآن
 )٦٨: ١٩٩٤تشيك ( .نظام هذه املدارس الدنية

م بادرت احلكومة الفدرالية باسم وزارة التربية املاليزية بإنشاء ١٩٧٧عام  ويف
 Sekolah Menengah Kebangsaanنية وطنية إحدى عشرة مدرسة ثانوية دي

Agama (SMKA)  ومت هذا بضم وتطوير بعض املدارس الثانوية الدينية حلكومات
، وكذلك إنشاء املدارس ثانوية جديدة) إدارة الشؤون الدينية بالواليات(الواليات 
ئر وضعت حتت اإلشراف املباشر لوزارة التربية املاليزية وعوملت كسا رسوهذه املدا

األخرى من  Menengah Kebangsaan (SMK) Sekolahاملدارس الثانوية الوطنية 
 ،وتطورت هذه املدارس وازداد عددها فيما بعد، حيث التسهيالت وامليزانيات الالزمة

 – ٢٤٠ويتم تدريس العربية مادة إجبارية ملدة تتراوح بني  )٣٢ :١٩٩٥ زواوي(
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جانب آخر هناك مدارس ثانوية  ومن ،حصص يف األسبوع ٨-٦دقيقة أو  ٢٨٠
واملدارس الثانوية للعلوم   (sekolah asrama penuh)خاصة ذات األقسام الداخلية 

(Sekolah Menengah Sains)  وكذلك معاهد مارا املتوسطة للعلوم(Maktab 

Rendah Sains Mara) (MRSM)،  تدرس فيها اللغة العربية ملدة ثالث سنوات بواقع
حيث ميكن للطالب أن خيتار اللغة العربية من بني ثالث لغات  ،ياًأربع حصص أسبوع

  )٣٠٢: ١٩٩٥زواوي . (واليابانية ،والفرنسية ،وهي العربية ،أجنبية
ون من ست سنوات فتدرس فيها اللغة العربية يف أما املرحلة االبتدائية فهي تتك

ربية البسيطة اليت صورة مبسطة باإلضافة إىل العلوم اإلسالمية ومن أمثلة الكتب الع
 ،وكتاب املرشد يف اللغة العربية ،بيةرتدرس يف املرحلة االبتدائية كتاب تسهيل اللغة الع

اسم املنهج املتكامل بوأعدت وزارة التربية املاليزية منهجاً جديداً للمرحلة االبتدائية 
نوية فيدرس رحلة الثااملأما يف ) ١٩٩٦وزارة التربية املاليزية (، للمدارس االبتدائية

 السقاف وآخرون( .نويةاكتاب اللغة العربية االتصالية منهج متكامل للمدارس الث
١٩٩٥(  

املاليزية فهي كثرية وتم معظمها بتدريس اللغة العربية يف  أما اجلامعات
اجلامعة الوطنية املاليزية اليت  الكليات اإلسالمية ا إن وجدت، ومن هذه اجلامعات

اللغة العربية وهي تم ب ،كلية الدراسات اإلسالمية وا ،م١٩٧٠تأسست يف عام 
كما تدرس العربية لطالب الدراسات اإلسالمية  ،لتخريج املتخصصني يف اللغة العربية

ويف جامعة املاليا  تم أيضا باللغة العربية وكيفية تعليمها،وكلية التربية  ،مادة أساسية
ومركز  ،وأصول الدين والتربية اإلسالمية ،الشريعةتوجد األكادميية اإلسالمية بكلياا 

تدرس اللغة  ،)بوحدة اللغة العربية فيها(وكلية التربية  ،)بشعبة اللغة العربية فيه(اللغات 
وأما اجلامعة  ،العربية مادة أساسية يف خمتلف الربامج ملرحلة الليسانس واملاجستري

ها إجباري على مجيع طالا يف خمتلف اإلسالمية العالية فإن تعليم اللغة العربية في
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وا قسم اللغة العربية  ،التخصصات حتت إشراف شعبة لغة القرآن مبركز اللغات
  .والعلوم اإلنسانيةوآداا من معارف الوحي 

بتعليم اللغة العربية يف ولقد سعت وزارة التربية والتعليم املاليزية للنهوض 
ية متعاونة مع عدد من اجلامعات العربية من جانب املدارس احلكومية اإلعدادية والثانو

ومع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع األخرية مت إعداد سلسلة 
من الكتب املدرسية لتعليم العربية تتكون من مخسة أجزاء، باإلضافة إىل عدد من 

م، ويف أواخر ١٩٩٠ –م ١٩٨٦املطبوعات املعاونة وقد مت ذلك يف الفترة بني عامي 
القرن املاضي شهدت ماليزيا سلسلة من الدراسات والندوات واحللقات نظمها مركز 

إلعداد منهج متكامل للغة العربية، السيما اللغة  )PPK(تطوير املناهج بوزارة التربية 
بية، العربية االتصالية شارك فيها عدد من اخلرباء واملختصني املشتغلني بتدريس اللغة العر

 )DBP(وقد مت إصدار كتاب اللغة العربية االتصالية من قبل ديوان اس دان فستاك 
م، وقررت الوزارة استخدام الكتاب يف ١٩٩٤باملشاركة مع وزارة التربية املاليزية 

وقد مضت فترة  )٣ :١٩٩٦حممد يوسنان ( تعليم اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية؛
العربية االتصالية، استجدت خالهلا كثري من النظريات  طويلة على تأليف كتاب

التعليمية والتربوية يف تعليم اللغات، ولذلك حيسن أن يعاد فيه النظر حبيث يكون أكثر 
 .وفاء باملتطلبات التعليمية، وخاصة يف غرس املهارات اللغوية املختلفة عند الدارسني

  )١٤٢ :٢٠٠٨حممد الباقر (
ية العاملية املاليزية جهودها يف تطوير تعليم العربية لغري بدأت اجلامعة اإلسالم

الناطقني ا بعد أن تعثرت مع كتاب العربية للناشئني أعواما، فأخرجت لنا كتاب 
الذي استفاد من أحدث املفاهيم التربوية، فهو ينطلق من ) ١٩٩٨ سعد الدين( )القلم(

 سعد الدين( يف هو أساس التعلم،مفهوم أن الدارس هو حمور عملية التعلم، وأن التكل
ولقد استفاد فضيلة الدكتور أكرم سعد الدين من مناهج تعليم ) املقدمة: ١٩٩٨

اإلجنليزية، فقد ألف منهجا لتعليم اإلجنليزية مث أتبعه مبنهج لتعليم العربية يقتفي أثر 
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اه مل خيرج املناهج اإلجنليزية، ولكن هذا الكتاب رغم وجاهته وجدية فكرته إال أن حمتو
عن األطر التقليدية، واملصطلحات املستخدمة فيه ال يسهل على غري املتخصص فهمها، 

فألفت كتابا آخر ) أ :٢٠٠٢مركز اللغات ( وكأن اجلامعة اليت أنتجته مل تتحمس له
وقد حوى الكتاب األساسي فكرة  )٢٠٠٢مركز اللغات ( ،)الكتاب األساسي(مسته 

فق كتب غري العرب مع عادات وتقاليد البلد اليت تدرس جديدة تؤكد ضرورة أن تتوا
فيها، فطوروا احملتوى، ومل تطرأ على األساليب التقليدية أية تغيريات، وما زال التطوير 
مستمرا والعطاء متواصال يف هذه اجلامعة املباركة ويف غريها من اجلامعات املاليزية اليت 

  .تم باللغة العربية
 
  :جتربة باكستان - ٣

تكاد تكون جتارب الدول االسالمية الناطقة بغري العربية متشاة تقريبا، فالذي ذكرناه 
يف جتربة ماليزيا وإندونيسيا سنكرره يف جتربة باكستان، فالشعب الباكستاين املسلم 
مفطور على حب اللغة العربية لغة القرآن الكرمي، فعامة شعب باكستان جييدون قراءة 

نعومة أظافرهم، واللغة الكردية املنتشرة هناك تستخدم احلرف القرآن الكرمي منذ 
العريب يف الكتابة، والباكستانني يرغبون يف تعليم اللغة العربية ألهداف دينية وثقافية 

العامل العريب، وتنقسم واجتماعية واقتصادية وسياسية، فهم على تواصل مستمر مع 
  :املدارس يف باكستان إىل قسمني مها

 .وهي مدارس تم بعلوم الدين اإلسالمي واللغة العربية :الدينيةاملدارس   . أ
وهي مدارس ال تم باللغة العربية إال قليال، فالعربية فيها : املدارس احلكومية  . ب

مادة ال تلقى اهتماما كبريا مقابل لغات أخرى كاإلجنليزية واألردية، وتنتشر 
بتعليم اللغة العربية والعلوم  املؤسسات التعليمية األهلية اليت تم يف باكستان

األسالمية مقابل بعض املؤسسات احلكومية اليت تشرف عليها وزارة التعليم 
  .الباكستانية
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واملؤسسات احلكومية تدار من قبل احلكومة إداريا وماليا وفنيا، وهي تشمل 
ة على اجلامعات واملعاهد واملدارس مبراحلها املختلفة، وتشرف وزارة التعليم الباكستاني

هذه املؤسسات مجيعها، وعلى الرغم من كثرة اجلامعات الباكستانية اليت ختصص 
، ١٨٦٨أقساما للغة العربية إال أن أبرز هذه اجلامعات أربع وهي جامعة النيجاب 

، واجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم ١٩٥١م، وجامعة كراتشي ١٩٥٠ وجامعة بشاور
العربية فهي سات غري اجلامعية اليت تم بتعليم اللغة م، أما املعاهد واملؤس١٩٨٠آباد 

  :كثرية مثل
ديثة، وقد تطور فصار اجلامعة القومية للغات احلديثة، املعهد القومي للغات احل

وجامعة عالمة إقبال املفتوحة، هذا إىل جانب املدارس احلكومية اليت تدرس اللغة 
م، ١٩٨٢لراحل ضياء احلق يف أبريل العربية كمادة إجبارية بناء على قرار الرئيس ا

ولكن هذا احلماس رحل بعد رحيل ضياء احلق فصار تعليم اللغة العربية شكليا يف 
  .املدارس احلكومية وأصبحت مادة اختيارية يشرحها املعلم ويدرسها باللغة األردية

أما دور املؤسسات غري احلكومية يف تعليم ونشر اللغة العربية فهو دور ال 
به، وتربز أربع مؤسسات تم بتأسيس املدارس اليت تدعم تعليم العلوم  يستهان

م، ويتبعها ١٩٦٣مجعية وفاق املدارس العربية تأسست : اإلسالمية واللغة العربية وهي
مدرسة،  ١٠٠، ويتبعها ١٩٦٠مدرسة، ومجعية املدارس العربية اليت تأسست  ٩٧٠

مدرسة، واملدارس التابعة  ٤٠بعها ومجعية تنظيم مدارس الشيعة اإلثىن عشرية ويت
للمؤسسات السابقة وغريها تم بتدريس مواد اللغة العربية مقسمة إىل فروع مثل 
النحو والصرف والعروض والبالغة، وهي تعتمد على مراجع عربية أصيلة مثل شرح 
العوامل املائة لعبد القاهر اجلرجاين وشرح الكافية وشرح اجلامع يف النحو، وكتاب 

ولألسف الشديديتم  وكتاب خمتصر املعاين يف البالغة، يف العروض والقوايف، كايفال
السابق ناللغة األردية فنجد اخلريج على علم تام ذه العلوم ولكنه ال  تدريس املواد

    .يفصح عنها إال باللغة األردية
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وال ميكننا أن نتجاهل الكتاب الذي أنتجته وزارة التعليم زمن الرئيس ضياء 
وهو كتاب حوى كثريا من املفردات " لغة اإلسالم"حلق، وهو سلسلة كتب باسم ا

ردية، وهو كتاب جيد يف جممله ملا يتمتع به من روح اإلسالمية املنتشرة يف اللغة األ
إسالمية ولكن ينقصه املعلم اجليد، وطريقة التدريس املناسبة وهذا منوذج من كتاب 

  ".قدرة اهللا"القراءة وهو بعنوان  من الدرس التاسع يف" لغة اإلسالم"
اهللا خالق كل شيء، خلق اهللا اجلبال واألار، خلق اهللا الريح والسحاب "

واملطر، خلق اهللا الزرع واألشجار واألمثار، خلق اهللا الليل والنهار والشمس والقمر 
، والنجوم، خلق اهللا اإلنسان فأعطاه األرجل واأليدي والبصر واللسان والقلب والسمع

  " .وجعلنا من املاء كل شيء حي"سبحان اهللا خالق كل شيء 
والنموذج يعرض العربية من خالل مفردات إسالمية هي يف معظمها مفردات 

ولكن .. يف اللغة األردية، وهو كتاب جيد يف جممله ملا يتمتع به من روح إسالمية
  .ينقصه املعلم اجليد، وطريق التدريس املناسبة

  
  :جتربة بروناي - ٤

إن اللغة العربية حتتل مكانة خاصة يف قلوب أهل بروناي، فحبها ارتبط حببهم 
لإلسالم، فربوناي دولة ماليوية إسالمية ملكية، وتقع جنوب شرق أسيا ضمن أرخبيل 
املاليو، ولقد أقبل الربوناويون على تعلم اللغة العربية جبد وشغف خصوصا يف 

حممد زين (فضيلة وزير الشؤون الدينية، األربعينيات من القرن العشرين كما ذكر 
فقد كان منهم من يدرس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية خارج البالد ) ٥: ١٩٩٢

مثل مدرسة اجلنيد يف سنغافورة، والكلية اإلسالمية يف ماليزيا، واألزهر الشريف 
نفسه يف  جبمهورية مصر العربية، مث بدأ تعليم اللغة العربية يف الستينيات من القرن

) ٥: ١٩٩٦شهودي (املدارس العامة إضافة إىل كوا لغة تدريس يف املدارس العربية 
قراءة وجامعة السلطان الشريف على اإلسالمية، وجييد عامة املسلمني يف بروناي 
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تستخدم  وهي اللغة الرمسية لربوناي املاليويةالقرآن الكرمي منذ نعومة أظافرهم، واللغة 
 إضافة إىل احلروف الرومية كما يف ماليزيا وإندونيسيا، الكتابة، احلرف العريب يف

يرغبون يف تعليم اللغة العربية ألهداف دينية وثقافية واجتماعية واقتصادية  والربناويون
  .تواصل مستمر مع العامل العريبوسياسية، فهم على 

للغة ابتم اليت دارس املوهي دارس عربية تنقسم املدارس يف بروناي إىل م
 مدارس ال تم باللغة العربية، األخرى فهياملدارس اإلسالمية، أما علوم وال العربية

وتبدأ املدارس العربية يف بروناي من املرحلة اإلعدادية ومدا سنتان، والتالميذ الذين 
يقبلون يف هذه املرحلة تتراوح أعمارهم ما بني العاشرة والثانية عشرة، وهم طالب 

مسة والسادسة من املرحلة اإلبتدائية، وبعد االنتهاء من املرحلة اإلعدادية السنتني اخلا
ينتقل الطالب إىل املرحلة الثانوية ومدا مخس سنوات، مث املرحلة األخرية وهي 
املرحلة الثانوية العليا، وتتكون من سنتني مها السادسة السفلى والسادسة العليا، 

نوات يف تعلم اللغة العربية وغريها من العلوم، ويقضي طالب املدارس الثانوية تسع س
 وبعد االنتهاء من الدراسة باملدرسة العربية ينتقل الطالب إىل املرحلة اجلامعية،

ويقد يلتحقون بالدراسة يف جامعة السلطان الشريف على ) ٩-٨: ١٩٩٦شهودي (
  .هااإلسالمية بربوناي أو يتحقون بغريها من اجلامعات داخل البالد أو خارج

إن الطالب يف املدارس العربية يدرسون كتبا متنوعة بعضها جاء من اخلارج 
مثل مقررات األزهر، وكتاب العربية بني يديك، والبعض اآلخر أعدته وزاريت التربية 
والشؤون الدينية، ونالحظ أن الكتب املستوردة غري صاحلة لطالب بروناي من حيث 

لبيئة احمليطة يف بروناي ختتلف عن البيئة املصرية أو حمتوياا اللغوية والثقافية، ألن ا
التجربة الربوناوية يف جمال تعليم ورغم ذلك فإن ) ١٠: ١٩٩٦شهودي (السعودية، 

اللغة العربية جتربة جديرة باالهتمام، فلم تقتصر بروناي كغريها من البلدان غري العربية 
إىل التميز، وبفضل جلنة على االعتماد على املناهج املستوردة فحسب بل طمحت 

تطوير مناهج التعليم يف بروناي، تشكلت لربوناي جتربة جديرة بالدراسة واالهتمام، 
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فصارت لربوناي مناهج خاصة ا حتمل هويتها ورؤيتها لتعليم العربية، والتجربة 
الربوناوية جتربة طموحة تقبل اجلديد وتأمل يف التطوير، والشاهد على ذلك جهود 

وناي خصوصا قسم اللغة العربية باجلامعة الذي انشغل بفكرة التطوير وأنشأ جامعة بر
وما زال  ،مؤمترات كثرية تم مبناهج تعليم اللغة العربية يف بروناي وطرق تدريسها

  . والتقدمالعطاء مستمرا ومازالت املؤمترات تأيت تباعا أمال يف التطوير 
من التطوير، فاملركز حيمل  االلغات جبامعة بروناي ضرب وكان إنشاء مركز

على عاتقه تدريس مهارات اللغات لطالب اجلامعة، واللغة العربية من اللغات اليت تلقى 
قدرا كبريا من االهتمام يف مركز اللغات وتبىن املركز فكرة تعليم مهارات اللغة العربية 

ختصني يف يف اجلامعة خاصة ويف بروناي عامة، وقد حوى املركز خربات خمتلفة من امل
تعليم العربية للناطقني بغريها، واملركز جمهز بأحدث املعامل اللغوية مما يوحي مبستقبل 

، مث جاء إنشاء جامعة السطان الشريف علي مشرق للعربية يف بروناي إن شاء اهللا
  اإلسالمية

إن مستقبل اللغة العربية يف سلطنة بروناي دار السالم مشرق ال ريب، يؤكد 
حب الفخامة السلطان حسن البلقية حفظه اهللا إنشاء جامعة إسالمية ذلك قرار صا

حتمل على عاتقها هم تعليم اللغة العربية وغرسها يف نفوس طالب اجلامعة، فشكر 
خاص جلاللة السلطان املعظم كباواه دويل يغمها مليا فادك سري بكندا سلطان حاج 

حاج عمر علي سيف الدين سعد حسن البلقيه معز الدين والدوله ابن املرحوم سلطان 
اخلري والدين سلطان دان يغدفرتوان نكارا بروناي دار السالم، على دعمه وحبه للغة 
العربية لغة القرآن الكرمي، وعلى إنشائه جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية، ومل 

باللغة يكتف جاللته بذلك بل طور معهد املعلمني بربوناي حىت صار جامعة تم 
  .عربية أيضاال

للناطقني بغريها كما هي، ال يريد  وأخريا بقيت مشاكل تعليم اللغة العربية
أحد أن يقترب منها وال مناقشتها، وال التفكري يف حلها، ألن التطوير يف نظر البعض 
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تطرف، فما أبدعه السابقون يف تعليم العربية للناطقني بغريها ال جيوز اخلروج عليه، 
س طالب العربية أن العربية ال ميكن التكلم ا، فهي لغة ندرسها وصرنا نغرس يف نفو

فقط، رغبة يف الدراسة نفسها كأن العربية واجبة على املسلم غري العريب، وليس من 
أجل إتقان مهاراا، وبقيت اللغة العربية يف العامل تعكس ختلف العرب يف العلوم 

إذا صح استخدام هذا املثل يف هذا املقام، التكنولوجية احلديثة، ففاقد الشيء ال يعطيه، 
يشغلهم  وال، مقارنة بغريهم تطوير أساليب تعليم لغتهمب والعرب ال يهتمون كثريا

عن الطرق املناسبة لتدريسها كي تتوافق مع  الدائم واملستمر البحث كثريا كما أرى
  .هذا القرن
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  :الفصل الخامس

  التعليمية االستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل
  

  تكنولوجيا المعلومات: أوالً   

  تكنولوجيا االتصاالت: اثانيً 

  تكنولوجيا التعليم: اثالثً 

ا   تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية: رابعً

ا   المعلومات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا: خامسً

ا   الوسائل التعليمية المعينة في تدريس اللغة العربية: سادسً

ا   ائل التكنولوجية الحديثة وتعليم اللغة العربيةالوس: سابعً

  استخدام االنترنت في تعليم مھارات اللغة العربية: ثامنًا

ا   الكتاب المدرسي في عصر تكنولوجيا المعلومات: تاسعً

ا ً   المعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات: عاشر

  الطالب في عصر تكنولوجيا المعلومات: عشر حدىا

  تعليمية المعينة على تعليم اللغة العربيةاألنشطة ال: ثاني عشر
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  الفصل الخامس

  االستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل التعليمية
  

إن النظام التعليمي العريب يف الوقت الراهن يواجه حتديات عاملية وأخرى حملية بسبب 
ذا يؤدي بدوره التقدم التكنولوجي الذي ساد العامل املتقدم يف شىت جماالت احلياة، وه

إىل زيادة الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية، ومن هنا البد من اإلسراع بإجراء 
التجديد التربوي الالزم لرفع كفاءة مستوى التعليم حىت تستطيع هذه الدول مواكبة 

وهذا التطور السريع ) ١٩: ٢٠٠٩جاد أمحد . (التقدم التكنولوجي بالدول املتقدمة
العلمي والتكنولوجي جعلنا نفكر يف تطوير املناهج املدرسية، وإعادة بناء  يف التقدم

املناهج وفق االجتاهات احلديثة يتطلب إعادة النظر يف أسلوب تقدمي حمتويات هذه 
املناهج للجيل اجلديد، والعمل على تسهيل استيعاا واإلحاطة ا واالستفادة منها يف 

سني طرائق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية احلياة العلمية، وذلك عن طريق حت
  )٧: ١٩٨٨أبو زرار . (احلديثة على أفضل وجه ممكن

املعلم التقليدي الذي يعتمد على الطرق اإللقائية لن يستطيع أن يساير ف 
التطور التكنولوجي احلادث يف هذا العصر، فاحلاسوب قد أحدث ثورة يف التعليم 

ا كبريا يف تنمية عمليات التعلم، وجعل احلاسوب من ذاتية والتعلم وأعطى الطالب دور
املتعلم أساسا ووفر كثريا من الوسائط اإللكترونية اليت حتدث التفاعلية واإلثارة كما 
تعزز العملية التعليمية، فالطالب الذي جييب عن سؤال باحلاسوب يستطيع أن يعرف 

لتعلم أو أن يغري مسار التعلم فيقوي نتيجة إجابته فورا، وإن أخطأ فله أن يكرر عملية ا
نقاط ضعفه، والوسائط التعليمية جعلت من دور املعلم مكمال وليس أساسيا، وبذلك 

  .صار التعلم الذايت ضروريا وواقعا يف ظل الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي
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إن التعلم  اإللكتروين هو أسلوب من أساليب التعليم يف إيصال املعلومة 
ويتم فيه استخدام آليات االتصال احلديثة من احلاسوب وشبكاته ووسائطه  للمتعلم

املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات حبثية ومكتبات إلكترونية، وكذلك 
بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي؛ أي استخدام التقنية جبميع 

وأقل جهد وأكرب فائدة، وهناك أمساء  أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت
التعلم اإللكتروين، والتعلم باستخدام : عديدة ألنشطة التعلم عن طريق اإلنترنت، منها

 متحدثا بارعاالشبكة، وال نقصد بالتعلم االلكتروين أن يضغط املتعلم على زر فيصري 
الوسائط كما نفعل عند الضغط على جهاز إلكتروين، وإمنا نقصد االستفادة من 

االلكترونية املختلفة يف التعلم، فالتعليم بالصوت والصورة واحلركات واملؤثرات أكثر 
فاعلية الستخدام حواس متعددة يف آن واحد، والتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث 
يتعلم الطالب باستخدام احلاسوب ما يريد تعلمه ويستطيع تكرار عمليات التعلم كما 

ع ما تعلمه يف قاعة احملاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم يشاء، فضال عن استرجا
  .حيددها املتعلم نفسه ناهيك عن اختيار وقت التعلم

إن استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة أمر يف غاية األمهية، فتعليم اللغة جيب أن 
يتقنون يساير العصر مبا فيه من تقنيات وعلوم، وألن كثريا من راغيب تعلم اللغة العربية 

استخدام التقنيات احلديثة، كان من الضروري أن نفكر يف تلك الشرحية اليت نعول 
عليها كثريا يف املستقبل، فمن تعلم اللغة العربية بطريقة منظمة سيعلمها بنفس الطريقة 
اليت تعلم ا، ومن تعلم باستخدام احلاسوب سيطور حقل تعليم اللغة مستقبال، وأرى 

 جييد استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة سيصبح أميا يف وقت قريب، أن املعلم الذي ال
فاستخدام احلاسوب يف تعليم مهارات اللغة العربية وفر كثريا من الوقت الذي حتتاجه 
اللغة لكي يتقنها الطالب، ومستقبل تعليم مهارات اللغة باستخدام احلاسوب مستقبل 

  .مشرق وواعد
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العصر فرض نفسه على طرق وأساليب التعليم إن التطور التكنولوجي يف هذا 
إذا كان بإمكاننا تصنيف العصور اليت مر ا عامة وعلى تعليم اللغات خاصة، و

العصر احلجري، : إن اإلنسان قد مر بأربعة عصور رئيسة هي: اإلنسان فإننا نقول
ات، املعلوماالتصاالت وتكنولوجيا والعصر احلديدي، والعصر الربونزي، وأخريا عصر 

نستخدمها يف تعليم اللغة العربية  احلديثة وكيف التكنولوجيةوهذا ما دعانا لنفكر يف 
، فطرق التعليم يف زمن التكنولوجيا واكب حتديات العصرن للناطقني بغريها لكي

صارت أكثر مرونة، وتكاملت مع بقية الوسائل واملنهج واملعلم والبيئة، وظهر ما 
م عن بعد، والتعليم املربمج، وصرنا نستعمل يف العملية يسمى بالتعلم الذايت والتعل

التعليمية املذياع واملسجل والتلفزيون و احلاسوب واهلاتف واالنترنت، وغري ذلك من 
  .الوسائل اليت ظهرت يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لقد شهد القرن احلادي والعشرون مرحلة جديدة من التغريات يف كثري من 
ين احلياة، ومن أبرزها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت نتجت عن الثورة مياد

املرتبطة  Electromagneticالصناعية الثانية ثورة التكنولوجيا الكهرومغناطيسية 
والرقائق الدقيقة  ،Integrated Circuits بالتصوير، والترانزيستور، والدوائر املتكاملة

Micro- Chips  صناعة احلاسبات، واأللياف الضوئية اليت تدخل يفFiber-Optics ،
وقد شكلت هذه التكنولوجيا جمتمعة ما يطلق عليه  Satellites واألقمار الصناعية

تكنولوجيا املعلومات، اليت تتمثل يف عدة صناعات منها صناعة احلاسبات، أجهزة أو 
توكوالت، برجميات، وصناعة االتصال من كابالت، أقمار صناعية، أجهزة، برو

وبرامج انبثق منها البث اإلذاعي والتليفزيون إخل، وأخريا صناعة الطباعة والنشر اخلاصة 
وارتبطت  CD-ROMباملطبوعات، واجلرائد، والدوريات، واألقراص الضوئية املدجمة 

وتشابكت تكنولوجيا احلاسبات واالتصاالت، مسهلة عملية نقل املعلومات، اليت 
علم واملتعلم يف أي مكان ويف أي وقت، مما بزغ عنه بيئة صارت متاحة لكل من امل

) ١٩٩٨اهلادي ؛ ٢٣٨-٢٣٧ :٢٠٠٤ سامل(، Flexible Learningالتعلم املرن 
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وعلينا أن نوضح مفهوم تكنولوجيا املعلومات وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا 
  .احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

  

   ا المعلوماتتكنولوجي: أوالً 

تكنولوجيا  لقد قدمت منظمة اليونسكو تعريفا ملفهوم تكنولوجيا املعلومات جاء فيه أن
واألقمار الصناعية  املعلومات هي تطبيق التكنولوجيات اإللكترونية مثل احلاسب اآليل
والرقمية وختزينها  وغريها من التكنولوجيات املتقدمة إلنتاج املعلومات التناظرية

نرجس  ؛٢٣٨ :٢٠٠٤ سامل(ونقلها من مكان إىل آخر،  ها، وتوزيعها،واسترجاع
املعلومات تعين اقتناء املعلومات، معاجلتها، ختزينها،  وبذلك فتكنولوجيا) ١٩٩٨

املختلفة النصية، واملصورة، والرقمية بواسطة أجهزة تعمل  توزيعها، ونشرها يف صورها
االتصال : هزة االتصال من بعد، مثلاحلاسب اآليل وأج إلكترونيا وجتمع بني أجهزة

باألقمار الصناعية، واإلرسال اإلذاعي والتلفزيون األرضي والفضائي، وشبكات 
التليفون الرقمية، وأجهزة احلاسوب متعددة الوسائط، ومؤمترات الفيديو التفاعلية 

تكنولوجيا املعلومات يف أوسع  واألقراص املدجمة، اإلنترنت، إخل وعلى هذا تكون
 ختطيطا، وإعدادا، وتطويرا، وتنفيذا، وتقوميا كامال للعملية التعليمية من خمتلف انيهامع

تقنية متنوعة تعمل مجيعها بشكل منسجم مع العناصر جوانبها، ومن خالل وسائل 
  .لتحقيق أهداف التعليم البشرية

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف عصر تكنولوجيا املعلومات 
أن يتطور ليواكب متغريات العصر، وعليه أن يستفيد من تطبيقات  الت البدواالتصا

التكنولوجيا االلكترونية مثل احلاسب اآليل واألقمار الصناعية وغريها من التكنولوجيا 
املتقدمة، وعلينا أن نغرس يف نفوس الطالب أن تعليم اللغة العربية يساير تطور العصر، 

يف التعليم والتعلم، فالطالب يف هذا العصر مل يعد متلقيا  ويستخدم التكنولوجيا احلديثة
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للمعلومات فحسب بل صار باحثا عنها يف مصادرها باستخدام الوسائط االلكترونية، 
وبإمكان طالب اليوم ختزين ما حيصل عليه من معلومات واسترجاعها وقتما شاء وأينما 

ات كما كان يف املاضي، بل شاء، وبذلك مل يعد املعلم هو املصدر الوحيد للمعلوم
صار مرشدا وموجها للطالب، ويدربه على استخدام الوسائل والتقنيات املناسبة له، 
ويرشده إىل كل ما يساعده على تعلم اللغة، ويصحح مساره إذا أخطا، فاملعلم يف 
عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشرف على العملية التعليمية ومنظم هلا، وهو 

ال وتواصل مع طالبه ال يغيب عنهم حلظة يراقب تقدمهم وتعلمهم عن كثب يف اتص
باستخدام كل التقنيات احلديثة اليت أفرزها عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
فما املقصود بتكنولوجيا االتصاالت؟ وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا احلديثة يف 

  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ 
  

  تكنولوجيا االتصاالت: اثانيً 

إن هذا العصر ميكن تسميته بعصر االتصاالت، فوسائل االتصال كسرت حاجزي 
الزمان واملكان، ومل تعد هناك فروق يف التوقيت حلظة االتصال، وساعدت على ذلك 
التقنيات احلديثة، فاالتصال صار مباشرا عرب اهلاتف من أي مكان يف العامل وإىل أي 

د جعل االنترنت االتصال أمرا رخيصا وميسرا بالصوت والصورة، كما مكان، وق
جعلت األقمار الصناعية البث املباشر للقنوات التلفزيونية أمرا سهال وميسرا ومألوفا، 
فتكنولوجيا االتصاالت احتلت مكانة الصدارة بني العلوم األخرى، وأصبح التواصل 

ر ومميزاته، ولذلك مسي هذا العصر عرب تكنولوجيا االتصاالت من مسات هذا العص
بعصر تكنولوجيا االتصاالت، وغزت تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت مجيع ااالت 

التسليح، واملواصالت، واألقمار الصناعية : سواء أكانت مدنية أم عسكرية، مثل
والفضاء، والطب، والتعليم وغريها من ااالت، وبالتايل انعكس ذلك على كافة 
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ات اإلنتاجية واخلدمية، ويعد التعليم اإللكتروين من أهم التطبيقات لتكنولوجيا القطاع
االتصاالت يف جمال التعليم، حيث يقوم أساسا على ما توفره هذه التكنولوجيا من 

  . أدوات متمثلة يف احلاسب اآليل واإلنترنت، واليت كانت سببا يف انتشاره وتطويره
ح عملية اجتماعية تأخذ أشكاال عديدة إن االتصال يف العصر احلديث أصب

الكالم، احلركة، اإلشارات، النظرة، إخل ومل يعد هناك تعارض بني االتصال : للسلوك
اللفظي، واالتصال غري اللفظي، بل أصبح االتصال يتضمن اجلانبني بطريقة تكاملية، 

كنها ول (Communication)ويف جمال تعليم اللغات احلية، مل مل كلمة االتصال 
القت قبوال واهتماما بالغا يف طرائق تعليم اللغات احلية، وظهرت طرائق ومداخل 
تدريس حديثة يف السبعينيات من القرن العشرين أخذت من كلمة االتصال امسا وهدفا 
هلا، فأطلق عليها املدخل االتصايل وكان هدفها الرئيس هو تعليم اللغة كوسيلة اتصال 

وبتطبيق مفهوم االتصال يف ميدان التعليم ظهر مفهوم ) ٢٠ :٢٠٠٤ سامل. (بني البشر
وهو عملية تفاعل مشتركة  Instructional Communicationاالتصال التعليمي 

بالرموز اللفظية وغري اللفظية بني املعلم واملتعلم حيث يقدم األول خربات تعليمية 
قيق نتاجات تعليمية من خالل القنوات املناسبة بغرض حت) معرفية ومهارية ووجدانية(

  )  ٢١: ٢٠٠٤ سامل. (مرضية
تربز يف العقد األخري عالقات العلوم النظرية باملناهج التعليمية،  لقد بدأت

وشهدت الفترة األخرية سعي اللغويني إىل فهم طبيعة االتصال، والقدرة االتصالية، 
اهات واملناهج وتيسري عملية التفاعل اللغوي، وقد استجابت مهنة تعليم اللغة لالجت

النظرية اليت أكدت أمهية تقدير الذات، وأمهية تعلم الطالب بالتعاون معا، وأمهية تطوير 
الوسائل الفردية للنجاح، والتركيز على العملية االتصالية يف تعليم اللغة، بل أصبح 

واتسعت ) ٣٣: ١٩٩٤براون (تعليم اللغة االتصايل موضوع حديث مدرس اللغة، 
ل فلم تعد تشمل الطالب يف الفصل الواحد، بل ختطته إىل االتصال دائرة االتصا
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والتواصل مع أبناء اللغة الناطقني ا، أو مع املتعلمني للغة اهلدف يف أية بقعة على 
  . الكرة األرضية

إننا يف عصر تكنولوجيا االتصاالت صرنا أمام حتديات خمتلفة، فاهلدف من 
لتراث أو ترمجته فحسب بل صار التواصل اللغوي تعليم اللغة الثانية مل يعد فهم ا

ضرورة فرضتها سهولة االتصال، فلقد صار العامل قرية واحدة، وتعلم اللغات صار 
ضرورة تواصلية، والراغب يف تعلم اللغة الثانية يريد االستفادة منها يف التخاطب مع 

على االتصال، اآلخر والتواصل معه، ومن هنا برزت خدمات تكنولوجية كثرية تساعد 
االنترنت : وقربت هذه اخلدمات عاملي الزمان و املكان، ومنها على سبيل املثال

خبدماته املختلفة اليت سهلت االتصال والتواصل، والبث املباشر عرب القنوات التلفزيونية 
املرتبطة باألقمار الصناعية، كما مجعت اهلواتف الثابتة واحملمولة بني املتباعدين يف شىت 

الوسائل التكنولوجية احلديثة بل اء العامل، ومل يعد تعليم اللغة الثانية بعيدا عن أحن
  .طوعها لصاحله واستفاد منها

  

ًا   تكنولوجيا التعليم: ثالث

الطريقة  إن التقنيات التربوية احلديثة علم جديد يعين بتطوير العملية التعليمية، وكانت
اليت تعتمد على احلفظ واالستظهار والشرح  السائدة يف التعليم هي الطريقة التقليدية

الشفوي املطول دون استخدام وسائل حديثة لإليضاح، لذلك كان دور الطالب يف 
التعليم غري إجيايب، بل سليب، وعلة ذلك أن املعلومات اليت حيصل عليها املتعلم تنسى 

مل عنصرين من الذاكرة مبرور الوقت، وبالتايل فإن هذه الطرق أثبتت فشلها، إذ إ ا
مراعاة الفروق الفردية، وعنصر التشويق واملشاركة العملية يف التجارب : أساسيني مها

  )٢٣٦-٢٣٥: ٢٠٠٢مسساعة . (من قبل املتكلم
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إننا يف زمن طغت فيه التقنيات التكنولوجية، ومل تعد العملية التعليمية مبنأى 
داف تعليمية كان من العسري عن التقنيات احلديثة بل استخدمتها وطوعتها لتحقيق أه

حتقيقها يف املاضي، فالتكنولوجيا احلديثة أنتجت لنا تقنيات كسرت حواجز الزمان 
واملكان، وجعلت باستطاعة املعلم أن يتصل ويتواصل مع العامل وهو داخل فصله أو 
خارجه، وجعلت الطالب متعلما واعيا يرتقي مبستواه يوما بعد يوم، وليست 

ليم جمرد استخدام اآلالت واألجهزة احلديثة فحسب ولكنها صارت تكنولوجيا التع
فتكنولوجيا التعليم  (Educational System)طريقة يف التفكري لوضع منظومة تعليمية 

أي تسري ضمن خطوات منظمة تستخدم كل  (System Approach)ضمن منظومة 
علم لتحقيق أهداف هذه اإلمكانيات اليت تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والت

   .املنظومة
املوارد البشرية، واملوارد التعليمية، : "واملقصود بإمكانيات املنظومة

) ٥٤ :١٩٨٠روميسوفسكي(؛"واالعتمادات املالية، والوقت الكايف ومستوى املتعلمني
إن تكنولوجيا التعليم تضم مجيع الطرق واألدوات واملواد واألجهزة والتنظيمات 

يف نظام تعليمي معني بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة من قبل، كما املستخدمة 
  ) ٣٠: ١٩٨٩ منصور. (دف إىل تطويره ورفع فاعليته

من الناس بني األجهزة واألدوات احلديثة اليت ظهرت يف القرن  يربط كثري
العشرين وبني مفهوم التكنولوجيا، وهذه نظرة ضيقة للتكنولوجيا ألن األدوات 

وهي  (Processes)ة هي نتاج التكنولوجيا، بينما التكنولوجيا فهي عمليات واألجهز
التطبيق املنظم للمفاهيم واحلقائق ونظريات العلوم املختلفة ألجل أغراض عملية، 
ولذلك ال يقتصر مفهوم التكنولوجيا على األدوات واآلالت واألجهزة فقط بل يشمل 

تفاعل بني اإلنسان واملواد واألدوات، وإن أيضا العمليات، فالتكنولوجيا هي حمصلة ال
جمرد وجود آلة ال يعين وجود التكنولوجيا، ولكن عملية استخدام اآللة أو تصنيع املواد 
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من قبل اإلنسان هي بداية عملية التكنولوجيا، وميكن متثيل مكونات التكنولوجيا من 
  :خالل املعادلة التالية

  )٢١٩-٢١٧: ٢٠٠٤سامل ( جياتكنولو=  أدوات + مواد + تفاعل إنسان
وحدها ال تصنع متعلما ناجحا، فال ميكن لآللة أن تقوم بدور املعلم  إن اآللة

وحدها يف جمال تعليم اللغات، بل هي مساعد قوي خصوصا يف عصر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، فهي تساعد معلم اللغة على محل الطالب إىل البيئة اللغوية، 

ناطقني األصليني باللغة، واآللة شريك يف العملية التعليمية للطالب وإشراكهم مع ال
واملعلم معا، فمعلم اللغة الثانية الناجح هو الذي يستفيد من اآللة ويوظفها يف تعليم 
اللغة، وعلى الطالب أن يستفيد من األدوات اليت تنتجها تكنولوجيا التعليم يف التدريب 

هذا الزمن هو حمور العملية التعليمة، ويف زمن على اللغة اجلديدة، فالطالب يف 
التكنولوجيا هو مشارك يف العملية التعليمية مؤثر فيها ومتأثر ا، وصار طالب اللغة 
الثانية مشاركا يف حتديد زمن التعلم وخمتصرا له بتطويع الوسائل التكنولوجية احلديثة 

 . لصاحله
  

ا   ميةوجيا التعليم والوسائل التعليتكنول: رابعً
ولقد  إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها علم من العلوم القدمية عند العرب وغريهم،

تطور هذا العلم عرب العصور اإلسالمية وواكب كل عصر مبا فيه من حتديات، وهو 
كغريه من العلوم اليت تأثرت بطرق ووسائل التعليم السائدة يف كل عصر، وعلينا أن 

الوسائل التعليمية من تطور حىت ندرك أثر ذلك على تعليم  نتعرف على ما طرأ على
وتعلم اللغة العربية، فلقد مرت الوسائل التعليمية بتسميات خمتلفة على مر العصور، 
ونظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل يف عصرنا احلديث فقد أصبحت علما له 

م، وختصص يف هذا العلم بعض مدلوالته وتفريعاته وأهدافه وهو علم تكنولوجيا التعلي
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علماء التربية، وصاروا ينظّرون له ويهتمون بكل جديد يف عامل التكنولوجيا، ويفكرون 
  .والتعلميف توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم 

 (Visual Instruction)اسم للوسائل التعليمية هو التعليم البصري  ولعل أول
-٨٠تمد غالبا على حاسة البصر وأن أكثر من فكان املربون يعتقدون أن التعليم يع

من خربات الفرد يف التعليم حيصل عليها عن طريق هذه احلاسة، وذلك حسب % ٩٠
الفرد يدرك األشياء اليت يراها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأ : "املبدأ السيكولوجي

وظهرت تسمية ) ١٤ :١٩٦٣ جابرو كاظم(،"عنها أو مسع شخصا يتحدث عنها
وهاتان التسميتان قاصرتان، حيث  (Audio Instruction)وهي التعليم السمعي  أخرى

ركزت كل منهما على حاسة واحدة فقط، وتركت بقية احلواس األخرى، وظهرت 
 (Audio Visual Instruction)بعد ذلك تسمية أخرى وهي التعليم السمعي البصري 

التسمية قاصرة أيضا حيث إا وهي تركز على حاسيت السمع والبصر معا، وتعترب هذه 
أمهلت بقية احلواس، مث ظهرت تسميات أخرى أكثر مشوال وال تركز على حاسة 

 منصور. (واحدة ولكن على مجيع احلواس مثل الوسائل احلاسية، والوسائل اإلدراكية
٣٦ :١٩٨٩(  

 Teaching)مث صارت الوسائل التعليمية معينة على التدريس أو التعليم 

Aids&Instructional Aids)  ميت وسائل اإليضاح أو املعينات السمعية البصريةفس
نظرا ألن املعلمني قد استعانوا ا يف تدريسهم، ويعاب على هذه التسميات أا 
ضيقت جمال استخدام هذه الوسائل وربطتها باملدرس إن شاء استخدمها يف شرحه 

مفهوم الوسائل التعليمية فصارت وإن شاء أمهلها، ومل تعط أمهية للمتعلم، مث تطور 
وسيلة لتحقيق االتصال، أي حتقيق التفاهم بني عناصر عملية االتصال، واليت تتضمن 
املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة والبيئة اليت يتم فيها االتصال، واعتمادا على نظرية 

القناة  على أا (Medium)مت تعريف الوسيلة  (Communication Theory)االتصال 
من املرسل إىل املستقبل، ) الرسالة(أو القنوات اليت يتم ا نقل األهداف التعليمية 
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ولذلك فإن هذه القنوات متعددة ويتوقف اختيارها على عوامل كثرية منها األهداف 
التعليمية وطبيعتها، واألهداف السلوكية اليت حيددها املعلم، وخصائص الدارسني من 

والعقلي هلم والفروق الفردية بينهم، واإلمكانيات املتاحة من موارد حيث العمر الزمين 
بشرية ومادية، كما يتوقف أيضا اختيار الوسيلة على الظروف اليت يتم فيها االتصال، 

 Means)وسائل االتصال : ولقد استخدمت هذه املرحلة تسميات خمتلفة مثل

Communication)  أو الوسائل التعليمية(Educational Media)  ونالحظ أن
االهتمام انصب يف هذه التسميات على عملية االتصال، وأصبحت العملية التعليمية 
جزءا متمما هلذه العملية، ولكن يعاب على هذه التسميات أن الوسائل التعليمية تسري 

. قناة اتصال فقط حلمل الرسالة من املرسل إىل املستقبليف دائرة ضيقة باعتبارها 
  ) ٣٧: ١٩٨٩منصور (

 System)إىل الوسائل التعليمية يف ظل أسلوب املنظومات  وأخريا بدأ النظر

Approach) ) ا جزء ال يتجزأ من منظومة متكاملة وهي ) ٤٠: ١٩٩٣الكلوبأي أ
العملية التعليمية، حيث مل يعد االهتمام باملواد التعليمية أو األجهزة التعليمية فحسب 

هذه املنظومة  (Designer)املوضوعة من قبل مصمم  (Strategies)بل باالستراتيجية 
لكيفية استخدام هذه الوسائل لتحقيق األهداف السلوكية احملددة من قبل، آخذا يف 
عني االعتبار معايري اختيار الوسائل وكيفية استخدامها، ومدى توفر اإلمكانيات املادية 

ات املستقبلني واخلصائص البيئية هلم، والبشرية املتاحة يف البيئة اليت تستخدم ا، وقدر
  .مراعيا أيضا األهداف املراد حتقيقها

 Instructional)ويف ظل أسلوب املنظومات أدخل علم تكنولوجيا التعليم 

Technology)  وتكنولوجيا التربية(Educational Technology)  والذي جتاوز مفهوم
ية التعليمية ككل منذ بدايتها يف حتديد الوسائل التعليمية يف التعليم، بل واهتم بالعمل

دائما،  (Feed Back)األهداف التربوية حىت التقومي واالستفادة من التغذية الراجعة 
الوسائل التكنولوجية املربجمة : ونتج عن ذلك عدة تسميات للوسائل التعليمية من بينها
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أخرى وهي  أو تسمية (Technologically Aided Programmed Learning)للتعليم 
 Multi)أو نظام الوسائط املتعددة  (Instructional Technology)التقنيات التربوية 

Media System) ،حدود  ولذلك فإن تقنيات التعليم علم متجدد ال يقف عند
تواجه اال  استخدام األجهزة التعليمية وصيانتها، بل إنه يتأثر بالتغريات النظرية اليت

النفس  كيف تأثر اال بالتحوالت النظرية من مدرسة علموتطبيقاته، ويالحظ 
: ١٩٨٨عبد الرحيم (مث إىل املدرسة البنيوية،  السلوكية إىل املدرسة اإلدراكية 

أن   مبقدورها وتعترب فكرة توظيف التقنية يف خدمة التعليم من األفكار اليت  )١١٣
التقنية يف خدمة  تصبح وسيلة نشطة لتنمية قدرات الفرد ألنه مع عصر توظيف

التعليم يتسع نطاق إمكانيات إجياد حلول للعديد من القضايا اهلامة يف جمال  التعليم
  .والتعلم

اللغة العربية للناطقني بغريها ليس مبنأى عن التطور احلادث يف فهم  إن تعليم
املتاحة التقنيات التعليمية، وعلى معلم اللغة العربية أن يستفيد من كل الوسائل التعليمية 

ويوظفها يف التعليم، وعليه أن يفهم التطور احلادث ملفهوم الوسائل التعليمية كما 
ذكرنا، فيستفيد من الوسائل البصرية اليت تعتمد على حاسة البصر فقط يف استقبال 
الرسالة مثل اسمات، والصور الثابتة، والشفافيات، واخلرائط، واألفالم الثابتة، 

يستفيد من الوسائل السمعية اليت تعتمد على حاسة السمع فقط يف والرموز البصرية، و
استقبال مضموا مثل اإلذاعة، والتسجيالت الصوتية، ويوظف الوسائل السمعية 
البصرية يف خدمة أهدافه التعليمية مثل األفالم الناطقة، والتلفزيون، وأفالم الفيديو، 

صويت، وجهاز عرض الصور وجهاز عرض الشرائح الشفافة املصاحب للتسجيل ال
الثابتة املصاحب للتسجيل الصويت، ويستخدم الوسائل اللمسية والشمية والذوقية، وال 
بأس من مجع أكثر من حاسة لزيادة فاعلية املوقف التعليمي، واالحتفاظ بأثر التعلم 

  .فترة أطول بدال من التركيز على حاسة واحدة أو حاستني
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اطقني بغريها أن يستخدم الوسائل الفردية اليت وعلى معلم اللغة العربية للن
يستفيد منها متعلم واحد يف نفس الوقت مثل احلاسوب الشخصي، واالنترنت، 
والصور والتسجيالت الصوتية، كما يستفيد من الوسائل اجلماعية اليت يستفيد منها 
جمموعة من املتعلمني متواجدين يف مكان واحد ويف نفس الوقت مثل جهاز عرض 

لشرائح الشفافة، وجهاز العرض العلوي، واخلرائط، والشبكة التلفزيونية املغلقة، ا
ومعمل اللغات، ومؤمترات الفيديو، وأن يوظف الوسائل اجلماهريية يف تعليم اللغة 
العربية مثل التلفزيون، والقنوات الفضائية، واإلذاعة املسموعة، وأن يستفيد من 

من قبل املتخصصني يف الوسائل التعليمية مثل األفالم  الوسائل اجلاهزة اليت مت إعدادها
الثابتة واملتحركة، وبرجميات احلاسوب وشرائط الكاسيت وشرائط الفيديو، وعليه أال 
يدخر جهدا يف استخدام الوسائل التعليمية اليت يقوم بتصميمها وإعدادها بنفسه، أو 

سمات والشفافيات يشرك الطالب معه يف إعدادها مثل الصور، واللوحات وا
والشرائح الشفافة، وبعض الربجميات احلاسوبية البسيطة، فللوسائل اليت يقوم بتصميمها 
وإنتاجها املتعلم أو املعلم أو االثنان معا أمهية كبرية يف تدريب املتعلمني على املشاركة 

  .على وسائل جاهزةالفاعلة واالبتكار وإبداء الرأي والتغلب على صعوبة احلصول 
للناطقني بغريها أن يفهم دور النشاطات التعليمية  إن على معلم اللغة العربية

يف تنمية مهارات طالبه، خصوصا النشاطات اليت يقوم ا املتعلم بإشراف ومشاركة 
املعلم، ومنها الرحالت التعليمية والزيارات امليدانية، واملعارض التعليمية، واملتاحف 

يه أن يستفيد من املواد التعليمية املطبوعة واملرسومة التعليمية واملسارح، كما عل
واملسموعة واملرئية الثابتة واملتحركة ومنها الصور والرسومات واخلرائط واللوحات 
والشفافيات والشرائح واألفالم الثابتة واألشرطة واالسطوانات الصوتية واألفالم 

احلاسب اآليل، وعليه أن  السينمائية الصامتة والناطقة وأشرطة الفيديو واسطوانات
يوظف يف تعليم طالبه مجيع اآلالت واألجهزة التعليمية اليدوية واآللية اليت تلزم لعرض 
املواد التعليمية، ومنها مجيع أجهزة العرض الضوئية اليت تستخدم لعرض الشفافيات 
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نمائي والشرائح الشفافة املصورة والصور املعتمة واألفالم الثابتة وأجهزة العرض السي
  )٨٤-٨١: ٢٠٠٤سامل . (مم، وأجهزة تشغيل أشرطة الفيديو وأجهزة احلاسوب١٦
  

ا  المعلومات كنولوجيا التعليم وتكنولوجيات: خامسً

إن تداخل مصطلح تكنولوجيا التعليم مع مصطلح تكنولوجيا املعلومات جيعلنا تم 
 املصطلحني، بني مبصطلح تكنولوجيا التعليم فبعض الباحثني ال يرون فارقا كذلك

بني مصطلحي  ويأيت هذا التداخل الكبري بني املصطلحني، على قدر التداخل الكبري
إىل نوع من  التربية والتعليم، والعالقة بني التعليم والتربية وثيقة جدا فكل تربية تؤدي
يعين أن عملية  التعليم إال أن كل عملية تعليم ال تؤدي بالضرورة إىل عملية تربية وهذا

ربية أعم وأمشل من التعليم، وكذلك فتكنولوجيا املعلومات أعم وأمشل من الت
فروقا كثرية بني تكنولوجيا التعليم ) ٢٤٢ :٢٠٠٤(تكنولوجيا التعليم، وقد ذكر سامل 

  : وتكنولوجيا املعلومات منها
 مفهوم تكنولوجيا املعلومات أكثر مشوال واتساعا من مفهوم تكنولوجيا .١

 م تكنولوجيا التعليم جزءا من جمال مفهوم تكنولوجياالتعليم، ويشكل مفهو
  .املعلومات

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات يرتبط أساسا باألجهزة االلكترونية وأجهزة .٢
االتصاالت من بعد علي وجه التحديد ويف مقدمتها احلاسوب، بينما مفهوم 

طبيق التعليم ال يرتبط مبثل هذه األجهزة فقط بل هو عملية الت تكنولوجيا
واملنظم واملنتظم لنظريات ونتائج حبوث عملييت التعليم والتعلم  املباشر املنهجي

أجل تصميم املواقف التعليمية وإنتاجها وختطيطها  ومشكالما وذلك من
 .وتطويرها وإنتاجها وتنفيذها وإدارا
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أهداف ترتبط  تكنولوجيا املعلومات عند توظيفها يف العملية التعليمية لتحقيق .٣
التعليم  عمليات التدريس والتعليم والتعلم فإا تدخل يف إطار تكنولوجياب

ولعل العكس صحيح مبعين أن كافة أنشطة تكنولوجيا التعليم املرتبطة 
األجهزة االلكترونية وأجهزة االتصاالت من بعد علي وجه  باستخدام

  .تكنولوجيا املعلومات اخلصوص تعترب داخل إطار
اللغة العربية للناطقني بغريها تم بتكنولوجيا التعليم كما إننا يف جمال تعليم 

تم بتكنولوجيا املعلومات، وعلينا أن نستفيد من كل ما تنتجه التكنولوجيا احلديثة يف 
العملية التعليمية، فنهتم باحلاسوب وبالربامج االلكترونية املساعدة يف تعليم اللغة 

من النظريات ونتائج البحوث املعتمدة  ملستمدةالعربية، وتم كذلك بعملية التطبيق ا
قواعدها، وحتديثها وتطويرها وختزينها  علي تنظيم املعلومات وتصميم نظمها، وبناء
تسعي املؤسسات التعليمية إيل حتقيقها  عندما ترتبط أهدافها بالعملية التعليمية اليت

  .بفاعلية وكفاءة
يه أن يفهم ما يقوم به اإلختصاصي إن معلم اللغة العربية للناطقني بغريها عل 

التعليم، وعليه أن يقوم بتشخيص املشكالت التعليمية، واقتراح احللول  يف تكنولوجيا
للتغلب عليها، وتصميم املواقف التعليمية وإنتاج ما حتتاجه من مصادر تعلم  املناسبة

األجهزة بتطوير هذه املواقف وجتديدها، ذلك باإلضافة إيل التعامل مع  واالهتمام
املعلومات وتنظيمها وختزينها  االلكترونية وأجهزة االتصاالت احلديثة من إنتاج
دور معلم اللغة الثانية يف مواكبة ومعاجلتها ونقلها ونشرها وحتديثها، وهذا يؤكد لنا 

  .التقدم التكنولوجي يف هذا العصر
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ا   ناطقين بغيرھاالوسائل التعليمية المعينة في تدريس اللغة العربية لل: سادسً

سنشرح األجهزة والوسائل اليت ميكن االستفادة منها يف تعليم اللغة العربية للمبتدئني 
: من الناطقني بغريها، وهي وسائل مسعية وبصرية ومسعية بصرية، فالوسائل البصرية مثل

السبورة واللوحة الوبرية واللوحة اجليبية واللوحة االخبارية، والرسوم التعليمية أما 
جهاز العرض األمامي، وجهاز عرض الصور، وجهاز : لوسائل السمعية البصرية فمنهاا

العرض السينمائي، وجهاز الرسم البياين، وجهاز التحليل الطبقي الصويت، وجهاز 
  . إظهار الطيف على الشاشة

 
  :الوسائل السمعية

لقد كان الشريط املسجل أساسا للوسائل السمعية اليت تصاحب الكتاب 
سي اجليد يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، فقد كان يسجل عليه النص املدر

درس من دروس املادة األساسية، والتمارين الصوتية، ونصوص الكتاب  األساسي لكل
األخرى اخلاصة باالستيعاب والقراءة واإلمالء وغريمها، وميكن استخدام الشريط يف 

كن استخدامه يف خمترب اللغة إن وجد يف الفصل أو البيت بواسطة املسجل، كما مي
املدرسة، وميكن استخدام الوسائل السمعية مبفردها أو بصحبة الوسائل البصرية 

  )١٤- ١٣: ١٩٨٤القامسي . (كالفيلم الثابت والشرائح وحىت الصور االعتيادية
 

  : التسجيل الصويت
ى شريط هو تسجيل املوجات الصوتية بطريقة ميكانيكية على إسطوانة أو عل
مسساعة . (مغناطيسي مث إعادة االستماع إىل هذا التسجيل بواسطة جهاز التسجيل

٢٣٩-٢٣٨: ٢٠٠٢(  
  : املسجل .١

  :وتوجد ذا اجلهاز ثالث سرعات: املسجل ذو البكرة املفتوحة
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 .السرعة العالية لتسجيل املوسيقى واألشياء الدقيقة  .أ 
 .السرعة املتوسطة للنصوص واحلديث  .ب 
 .لتسجيل احملاضرات الطويلةالسرعة البطيئة   .ج 

التسجيل املكان املناسب، وهو املكان اهلادئ البعيد عن  حالةوجيب أن يراعى يف 
  .الضوضاء

  :مسجل تعليم اللغة .٢
هذا املسجل ذو مسارين، أحدمها خاص باملعلم ، واآلخر خاص بالطالب ، 

، حيث وقيمة هذا املسجل التصحيح، ألن املادة مسجلة يف الشريط على حنو معني
تترك فراغات يسجل الطالب صوته فيها، وتكون له الفرصة للمقارنة بني صوته 

  ).صوت املعلم وصوت الطالب. (وصوت املعلم، علما بأن لكل صوت مسارا
  :خمترب اللغة

ويسمى أحيانا مبعمل اللغة األجنبية، وهو غرفة خاصة مزودة باحتياطات علمية تساعد 
ث جيلس الدارسون يف مقصورات صغرية يفصل بعضها على تعلم اللغات األجنبية، حي

عن بعض جدران مانعة للضوضاء، حبيث ال يسمع الدارس ما ينطق به اجلالس جبواره، 
وهذه الكيفية تسمح للدارس بالتدريب على التحدث باللغة اليت يتعلمها، دون ازعاج 

ة التدريب لباقي الدارسني أو إزعاجه هو من اآلخرين حوله، ونتيجة ذلك إمكاني
  :وملخترب اللغة عدة أنواع منها. جلميع الدارسني يف وقت واحد

  :وهو عبارة عن غرفة تتكون من قسمني مها: املخترب التقليدي  . أ
 .املنطقة اخلاصة باألستاذ -
 .مقصورة الطالب، وعلى كل مقصورة مسجل ومفتاح اتصال -

نه أن وهو شبية باملخترب التقليدي، وما مييزه ع: املخترب البعيد. ب
 .املسجالت اخلاصة بالطالب ال توجد على املقصورة



 134

وتعمل أجهزة التسجيل فيه الكترونيا ولكل : املخترب االلكتروين. ج
  .طالب مسجل ومساعات

يف هذا املخترب وسائل االستماع تتم بواسطة : املخترب التليفوين. د
  .استعمال التليفون

مسساعة . (ؤسسة التعليميةبراجمه موجودة خارج امل: املخترب املتحرك. ذ
 .وهناك أمناط أخرى غري اليت ذكرناها)  ٢٣٩: ٢٠٠٢

وهناك أسس تربوية ولغوية الستخدام خمترب اللغة منها النظري ومنها العملي، 
فاألساس النظري يقول إن اللغة جمموعة عادات صوتية، والعادات تكتسب عن طريق 

تقدمي املادة للمتعلم، وقيام : تاج إىل شيئني مهااحملاكاة والتكرار، وهلذا فإن تعلم اللغة حي
املتعلم بالتدرب التدرجيي على املادة اللغوية حىت يكتسب عادة استعماهلا، وخمترب اللغة 
يوفر لنا اجلو املناسب لتكوين العادات اللغوية، فهو يقدم املادة اللغوية املطلوبة من 

ة أخرى، إذ يستطيع الطلبة مجيعا أن ناحية ويوفر لنا الوقت الالزم للتدريب من ناحي
أما األساس . يتدربوا خالل ساعة الدرس بأكملها، دون أن يؤثر أحدهم على اآلخر

العملي فيقوم على ما يسمى بطريقة التعليم املربمج اليت تسمح لكل طالب أن يعمل 
حسب قابليته وسرعته، فالطالب يف خمترب اللغة يصغي على الدرس املسجل على 

ط عدد املرات اليت تكفيه مث يسري بالسرعة اليت تالئم قدراته، فيجري متريناته وهو الشري
القامسي . (الذي يتعرض له إذا حلن أمام زمالئه أو أخطأ يف اإلجابةيف مأمن من احلرج 

١٤٨-١٤٧: ١٩٨٤(  
إن خمترب اللغة آلة مثل أية آلة أخرى إن أحسن استعماهلا حققت الغاية املرجوة 

أسيء استعماهلا تسببت يف إضاعة الوقت وخسارة املال وتشتيت اجلهود، وإن  منها
ويشترط لنجاح خمترب اللغة يف أداء مهمته إعداد املدرس إعدادا مناسبا، ويئة الطالب 
الستعمال املخترب، وإعداد الدروس اللغوية املناسبة للمخترب وملستوى الطالب فليست 

ملخترب، ووجود مشرف فين لصيانة اآلالت واملعدات مجيع املواد اللغوية صاحلة لدخول ا
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واألجهزة اإللكترونية يف املخترب والعناية ا وأن يكون موجودا عندما يكون الطالب 
يف املخترب ملواجهة احلاالت االضطرارية، أما إذا أمهلت اآلالت انعدمت فائدا بعد 

  )١٧٨: ١٩٨٤القامسي ( .وقت قصري
درسا منوذجيا يتميز عن الدرس العادي مبميزات  إن املخترب اللغوي يقدم

إجيابية لصاحل العملية التعليمية، وبذلك تغري دور املعلم من دوره التقليدي إىل دور 
اإلشراف، والتوجيه وقيادة العملية التعليمية التربوية، ويشترط لنجاح هذه العملية أن 

ي جيب أن يهيأ هلذا الدور يكون املعلم معدا ومدربا هلذا الدور وكذلك الطالب الذ
اجلديد، كما جيب أن يعد الدرس بطريقة تتناسب وهذه التقنية من حيث الكفاية 
والتدرج واإلثارة والتقومي، وأن يراعى يف الربنامج مستوى الطالب والفروق الفردية 
بينهم، فربنامج املبتدئني جيب أن يكون إعداده شامال للتكرار والتعويض والتحويل 

فة والربط والتحوير والقياس وغري ذلك من األمور اليت جيب أن تراعى يف واإلضا
  )١٩١: ١٩٨٤القامسي . (الربنامج هلؤالء املبتدئني

  :الوسائل البصرية
تتنوع الوسائل البصرية من حيث اإلعداد والكلفة والفائدة، ولعل اإلشارة 

لبطاقات من الوسائل والرسم على السبورة والرسوم التوضيحية وا والتمثيل والكتابة
البصرية الشائعة االستعمال اليت استخدمها ويستخدمها معلمو اللغات األجنبية يف كل 

  )١٦: ١٩٨٤القامسي . (مكان
  :السبورة

من املدرسني من ال يستخدم السبورة يف دروسه مطلقا، ومنهم من ال  هناك
د للسبورة ذكرا يف بل ال جت(Norman 1966)  يعدها من الوسائل املعينة يف التدريس،

كتب متخصصة يف الوسائل السمعية، ويعلن بعضهم صراحة أن السبورة حبد ذاا ال 
 Ralph) تعد من الوسائل البصرية ألن السبورة الفارغة ال تقد للطالب أية معلومات،

وحنن خنتلف مع هذا الرأي ألن كل الوسائل السمعية البصرية أدوات  (11 :1968
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م أية رسالة ما مل يعد هلا التربويون املواد املناسبة اجليدة، صماء بكماء ال تقد
ويستخدمها املدرسون ذوو اخلربة واملمارسة، والسبورة ليست من الوسائل املعينة يف 
التعليم فحسب، بل هي واحدة من أقدم هذه الوسائل وأيسرها استعماال وأكثرها 

  )٣٣: ١٩٨٤القامسي . (فائدة
ئدها أا قاسم مشترك يف مجيع الدروس وكل ومن مزايا السبورة وفوا

؛  ٢٣٩: ٢٠٠٢مسساعة (الصفوف واملدارس، وهي من ألزم ما يكون لتدريس اللغة، 
وهي من أبسط الوسائل البصرية ) ٦٠٢: ١٩٩٨؛ مسك ١٣٩- ١٣٥: ١٩٨٨الدشيت 

ها املعينة وأكثر الوسائل التعليمية انتشارا وتوافرا واستعماال، ويعود السبب يف انتشار
إىل سهولة استعماهلا من قبل املعلم واملتعلم، فال حيتاج استعماهلا إىل مهارة تقنية معينة، 
وال يتوقف استعماهلا على مصادر للطاقة كالكهرباء والبطارية، كما هو احلال يف 
أجهزة العرض البصرية األخرى، وال تتعرض السبورة إىل عطب أو خلل تقين مفاجيء 

: ١٩٨٤القامسي (وميكن تقدمي املادة عليها حاال دون انتظار،  حيول دون استخدامها،
يسهل حمو ما عليها وإثبات غريه وفقا و ،ال حتتاج إىل جتهيز أو حتضري مسبقفهي ) ٣٤

أداة مرنة ليس هلا إضافة إىل مرونتها عند االستعمال، فهي  ،ملتطلب املوقف التعليمي
ميكن ا عرض املادة و ،لتعليم ونوعياتهحدود بالنسبة ملختلف مواد الدراسة ومراحل ا

يستخدمها املعلم يف تقدمي فقرات درسه و ،على عدد كبري من الدارسني يف وقت واحد
، مع جتذب انتباه املتعلم وتعينه على تذكر عناصر الدرس، وتدرجييا يف وقتها املناسب

ادية تتحمل اقتص، وهي إمكانية احلصول عليها بأشكال خمتلفة وبأسعار زهيدة نسبيا
، وهي مترن الطالب يشترك التالميذ مع املعلم يف استخدامهاو ،ملدة طويلة دون تلف

على النقد البناء حينما يطلب املعلم إىل أحدهم أن يكتب شيئا على السبورة ويسأل 
  (Theodore 1967: 17)  .زمالئه تصحيح أخطائه

؛ ١٢٩: ١٩٨٨سيد ال(أنواع كثرية واستخدامات خمتلفة ومتنوعة،  وللسبورة
وأكثر السبورات شيوعا أن تكون جزءا من حائط غرفة ) ٥١-٣٥: ١٩٨٤القامسي 
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الفصل حماط بإطار أو قطعة كبرية من اخلشب تطلى بدهان خاص ذي ألوان خمتلفة، 
تعلق أمام الطالب ليكتب أو يرسم عليها األستاذ أو الطالب بطباشري أبيض أو ملون 

وقد تطورت سبورة الطباشري ) ٣٥: ١٩٨٤القامسي ( تسهل رؤيته على مجيع الصف،
يف كثري من املدارس احلديثة، والنموذجية، حيث استخدمت فيها ألواح من اخلشب 
األبيض املغطى بطبقة مصقولة تسمح بالكتابة عليها باأللوان الزيتية امللونة، واليت يتم 

يستخدمها كلوحة إزالتها بسهولة، وقد تصنع من املعدن فيستفيد منها املعلم و
 .عليها بطريقة مغناطيسية تثبيتهاالبطاقات أو الصور، ويتم  اعرض عليهمغنطيسية في

وهناك السبورة البيضاء اليت تستخدم األقالم الكحولية، وتستخدم بدال من السبورة 
الطباشريية، وتستعمل بنفس طريقة السبورة ولكنها متتاز عنها بأا ال تنتج تلوثا مثل 

دث عادة باستخدام الطباشري، واألقالم الكحولية هلا ألوان كثرية وأحجام الذي حي
خمتلفة، ولذلك استخدامها يكون أكثر تأثريا وجاذبية، ويفضل استخدام األقالم اخلاصة 

. ذه السبورة ألا سهلة املسح، وجيب استخدام الطريقة الصحيحة ملسح السبورة
  )٨٢: ١٩٩٤إلينجتون (

املهنية ميكن قياسها مبدى جناحه يف استخدام السبورة، فإذا  إن قدرات املدرس
عرف مىت يستخدم السبورة، وبأي قدر وكيف، فإنه يسخر هذه الوسيلة البصرية 

وعلى املعلم مسح ) ٣٥-٣٤: ١٩٨٤القامسي (ملنفعة الطالب وتعميق فهمهم للدرس، 
بل جيب تنسيق الكتابة السبورة يف بداية كل درس، وعليه أال ميأل السبورة بالكتابة، 

عليها خبط واضح ال لبس فيه، وأن يقسم السبورة حسب ما يدون عليها من معلومات 
من خالل تقسيمها إىل أعمدة وأجزاء تستخدم على التوايل، وأن يترك جزءا من 
اجلانب األيسر للسبورة لكتابة املصطلحات اجلديدة، أو رسم شكل ختطيطي، أو ما 

زءا من اجلانب األمين لكتابية البيانات املطلوبة عن الصف إىل ذلك، وأن خيصص ج
الذي يشغله بالدرس، كاليوم، والتاريخ، واسم املادة ورقم الدرس ورقم الصفحة أو 

  .)٢٧: ٢٠٠٠اخلويل (لطالب الصغار، التمرين خصوصا مع ا
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وعلى املعلم أال يقف بني السبورة والطالب لكي يتمكن الطالب من رؤية 
كتوبة عليها، وعليه أل يدر ظهره للطالب ملدة طويلة أثناء الكتابة أو الرسم املادة امل

على السبورة، وعليه أن حيافظ على تنظيفها يف اية كل حصة، وميحو ما كتب عليها 
مبجرد االستغناء عنه، وعليه أن خيتصر يف الكتابة عليها قدر اإلمكان، حىت ال تتشتت 

ها، وعدم تنظيمه، وتداخله مع بعضه البعض، أذهان الطالب بكثرة ما كتب علي
وعليه أن يستفيد من السبورة يف نسخ مواد غري موجودة يف ) ٣٥: ١٩٨٤القامسي (

الكتاب املدرسي، أو كتابة املواد اليت تلزم أثناء مناقشة الدرس، وعليه إبراز املواد 
اإلمالئية، أو املهمة، كالكلمات اجلديدة، أو الصعبة يف دروس اللغات، أو القواعد 

النحوية، أو األفكار الرئيسة يف دروس القراءة، والنصوص األدبية، والعناصر األساس 
  .وغريهايف موضوعات التعبري الشفوي، والتحريري 

الذي يغفل عن استخدام السبورة خيسر خسارة كبرية، ويتعب تعبا  إن املعلم
، وعندما يذهب إىل شديدا، فقد يشرح املعلم كالما دون فهم كبري من الطالب

السبورة ويكتب عليها يتفاجأ أن الطالب قد فهموا األمر بسرعة، فباستخدام السبورة 
طريق العني وطريق األذن، فتدعم العني األذن وتدعم : تدخل املعلومات عن طريقني

  )٣٢: ٢٠٠٠اخلويل . (األذن العني
بغريها فمن خالهلا  وللسبورة استعماالت كثرية يف تعليم اللغة العربية للناطقني

ميكن حتديد الواجبات املرتلية، أو اختبار الطالب أو التدريس، فعندما نطلب من 
الطالب اإلجابة على مترين يف الكتاب أثناء الدرس جيب أن يكتب على السبورة رقم 
التمرين ورقم الصفحة، ويفعل الشيء نفسه إذا أمرهم باإلجابة عن أسئلة معينة يف 

ن بعض الطالب إذا قد ال يعي ما يقوله املعلم باللغة العربية وخباصة البيت، وذلك أل
  .املبتدئون منهم

أما استخدام السبورة يف االختبار فيتم يف حالة كتابة األسئلة على السبورة أو 
يف حالة إعداد رسم على السبورة ويطلب من الطالب التعبري عنه شفويا أو حتريريا، 
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مثل ) ٥١- ٤٦: ١٩٨٤القامسي ( ريس يتم يف مجيع احلاالتواستخدام السبورة يف التد
تعليم األصوات بكتابة الكلمات على السبورة مث نطقها والتدريب عليها، وتعليم اخلط 
بكتابة منوذج على السبورة وتدريب الطالب على اإلقتداء بالنموذج يف دفاترهم أو 

يم القواعد النحوية واإلنشاء على السبورة، وكذلك تعليم اإلمالء وتعليم املفردات وتعل
  .فالسبورة وسيلة تصلح لالستفادة منها يف كل فروع اللغة العربيةبالكيفية املناسبة، 

  : اللوحة الوبرية
اللوحة الوبرية على األشكال اليت تقطع من مادة لبادية أو وبرية أو أي نسيج  تعتمد

وهي ) ٨٣- ٨٢: ١٩٩٤إلينجتون (مماثل تلصق على سطح مصنوع من املادة نفسها، 
لوحة يستخدمها املعلم لعرض بعض البطاقات اليت حتمل حمتوى املادة التعليمية اليت 
تؤدي إىل مساعدته يف حتقيق أهدافه التعليمية اليت يسعى إليها، لوحة عادية ذات حجم 
مناسب، تصنع من خشب، أو الكرتون السميك، وتغطى بقطعة من قماش وبرية 

ها عناصر توضيحية من صور، أو رسومات، أو أحرف، أو الوجهني، وتستعمل مع
أشكال، أو أي مادة سطحية خفيفة، ويراعى يف قطعة القماش اليت يغطى ا اللوح 

أو الكرتون أن ) ١٥٢-١٤٦: ١٩٨٨؛ الدشيت ٢٤٠: ٢٠٠٢مسساعة (اخلشيب، 
غامق، تكون قامتة اللون قليلة االتساخ، وأنسب األلوان اللون الرمادي، أو اخلضر ال

كما وجيب االهتمام مبساحة اللوحة حىت يكون استعماهلا مبواد ذات قياس معقول 
سم، وإىل  ٧٠×  ١٠٠يستطيع مشاهدا مجيع تالميذ الصف، وانسب قياس هلا 

جانب اللوح والقماش حنتاج إىل دبابيس طبعة، وخيط أضابري، وللوحة الوبرية أشكال 
  . يهخمتلفة كل منها يستعمل حسب احلاجة إل

وميكن استخدام اللوحة الوبرية يف تعليم، أو إيضاح كثري من مواد التدريس، 
ويفضل استعمال اللوحة لفكرة واحده، وجتنب ازدحامها باملعلومات، ومراعاة حجم 
ما يعرض عليها من صور، ورسومات، وكلمات، حبيث يسهل مشاهدا من قبل كافة 

ارة، كما ينبغي أن تتناسب ارتفاعا الطالب، وتثبيت اللوحة يف مكان جيد اإلن
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واخنفاضا مع أعمار الدارسني، وإعداد املواد وتصنيفها قبل تثبيتها على اللوحة، وحفظ 
يسهل تناوهلا عند موادها داخل علب كرتون، أو ملفات حسب موضوعاا، حىت 

  . احلاجة
 البد من توفر لوحة من األبلكاش أو الفلني أو الكارتون لوحةوإلنتاج ال

املضغوط، مبساحة كافية، والبد من توفر قماش وبري، وعلى املعلم أن يقوم بشد 
وتثبيت ذلك القماش على اللوحة وتأطريها بإطار خاص مثال استخدام الالصق 

  . العريض كإطار للوحة ووضع ثقبني يف األعلى لتثبيت املعالق من خالهلما
مقوى والصق وصنفرة  وإلنتاج بطاقات اللوحة الوبرية ال بد من توفر ورق

خشنة وأقالم للكتابة، وعلى املعلم أن يقوم بتدوين احملتوى على البطاقات اليت يقوم 
بقصها من خالل الورق املقوى، وتثبيت قطع صغرية من الصنفرة اخلشنة خلف البطاقة 

، ال يقوم باستخدام وتكثيف اللون ألنه قد يؤدي إىل تقوس البطاقةأعلى املعلم ، املعدة
ال يلتزم بشكل حمدد للبطاقة كما أنه ال يلتزم بارتفاع أو عرض حمدد أاملعلم لى وع

للبطاقة وهذا األمر يتوقف على طبيعة احملتوى املوجود على البطاقة كما يتوقف على 
يقوم بتوزيع الصنفرة اخلشنة بنظام معني ، وعليه أن عرض وارتفاع اللوحة نفسها

تثبيت الصنفرة اخلشنة ال تؤثر على تقوس  خلف البطاقات، وعليه أن يتأكد أن
، أن حيافظ على تباين األلوان املستخدمة مع البطاقة ووضوحها للطالب ، وعليهالبطاقة
   ) ٨٤: ١٩٩٤إلينجتون ( .أن يضع إطارا لكل بطاقة قام بإنتاجهاوعليه 

ومتتاز اللوحة الوبرية بإمكانية حتضري عناصرها مسبقا مما يوفر وقت املعلم 
رح الدرس وتفهيمه، واالقتصاد منه فيما لو أنفق مجيعه يف الكتابة على السبورة، لش
كما ميكن استخدامها مرارا، ويف فصول خمتلفة ولفترات ) ٦٠٢: ١٩٩٨مسك (

طويلة، وميكن حتريك البيانات عليها بسهولة، لتكوين أفكار جديدة، وليتمكن التالميذ 
املعلومات، وتنشيط عملية التعلم، وجتلب  من التدريب عليها، وهي تساعد يف تثبيت

انتباه التالميذ، وتشوقهم إىل الدرس، وهي ال تزدحم بالبيانات مجيعها، طاملا ميكن 
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استخدامها يف التعبري الشفوي حبكاية تغيري البيانات، أو املعلومات بسهولة، وميكن 
  . قصة، حيث تعلق عليها الصور اليت يتحدث الطالب عنها

  : بلوحة اجليو
، ولوحة قد يلجأ املعلم إىل استخدام لوحة اجليوب لتحقيق بعض أهدافه التدريسية

عبارة عن لوحة مستوية مبساحة كافية يوجد على سطحها ثنيات متتد أفقيا ، اجليوب
سم  ٣بعرض اللوحة، هذه الثنيات تكون جيوبا عمق هذه اجليوب قد يكون 

) ٢٤٠: ٢٠٠٢مسساعة (، سم ١٥واالرتفاع الرأسي بني كل جيب وآخر حوايل 
من الكارتون  ، وتكونتستخدم هذه اجليوب إلدخال احلافة السفلى من البطاقة فيهاو

الورق امللون أقل مساكة من (بت عليها طبق من الربستول ثأو األبلكاش أو الفلني، م
. مثين بشكل جيوب أفقية، حماطة بإطار، يوجد معلق يف أعلى اللوحة) الورق املقوى

  )٢٢٤- ٢٢٣: ٢٠٠٣ف سليمان وآخرون ناي(
حيبذ أن تكون لوحة اجليوب ملونة بألوان هادئة كالرمادي واألزرق الفاتح  

، ومتاثل لوحة اجليوب اللوحة الوبرية يف استعماهلا، إال أا ختتلف واألخضر الفاتح
عنها من حيث إن البطاقات والصور والرسوم ال تثبت عليها بوساطة االلتصاق، وإمنا 

نايف سليمان (رتلق عليها يف ممرات أفقيه تشبه اجليوب، وهذه من أهم ميزاا، ت
إذ إا تتيح للمعلم وضع البيانات، وترتيبها يف سرعة ) ٢٢٥: ٢٠٠٣وآخرون 

وسهولة، وحسب االحتياجات الفعلية للدرس، وتستخدم لوحة اجليوب عادة يف تعليم 
ذ املرحلة االبتدائية، وال سيما الصفوف اللغات، واحلساب، والقراءة العربية، لتالمي

الدنيا، حيث يستطيع املعلم كتابة كل ما يريده من كلمات، أو حروف، أو أرقام، 
وكل ما يريد رمسه من صور على بطاقات ذات مقاسات مناسبة الرتفاع اجليوب، 
ا وحبيث تظهر املادة املكتوبة على البطاقة عند وضعها يف اجليب، كما ميكن استخدامه

يف أغراض كثرية داخل املدرسة، واملكتبة املدرسية، وغرف املدرسني، واإلدارة، وذلك 
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 بطاقات املكتبةباستعماهلا كصندوق بريد، أو حافظة كتب، وجمالت، أو تصنيف 
  . وغريها

، )كارتون مضغوط أو فلني مثال(البد من توفر اللوح  وإلنتاج لوحة اجليوب
م رصاص، ومسطرة، بعد ذلك يقوم املعلم بتقسيم وطبق الربستول له لون هادئ، قل

ورق الربستول إىل تقسيم متعارف عليه يف البيئة اليت يتعامل معها مثال إذا كان عمق 
سم فإن عليه القيام بالتقسيم  ١٢سم واملسافة الرأسية بني كل جيب وآخر  ٤اجليب 

يقوم بوضع التايل، يبدأ من أسفل ورق الربستول ومن إحدى ضلعيه الرأسيني و
سم ٤سم ويضع عالمة مث  ١٢لعالمات الترقيم عند القياس املطلوب فيبدأ بقياس 

ويضع عالمة وهكذا وعلى طول الضلع حىت يصل إىل اية الضلع ومدى السماح 
بتكوين جيب على هذا الضلع ومن مث يتجه إىل الضلع الرأسي املوازي اآلخر ويطبق ما 

ن بدايته من حيث بدأ يف الضلع األول، مث يقوم طبقه يف الضلع األول على أن تكو
بعمل توصيل خطول ما بني النقاط اليت قام بوضعها على ورق الربستول، ومن مث يقوم 
بعملية الثين عند مقاسات اجليوب فقط فيالحظ بأن لكل جيب خطني األسفل نسميه 

ميات السابقة قاع والعلوي نسميه قمة ويف عملية الثين عليه أن يقوم بعمل قلب للمس
فيجعل القاع السابق قمة وذلك بتحريكه حنو القمة السابقة، مع مالحظة أن القمة 
السابقة ال تتحرك وسوف تصبح قاع املستقبل للجيب، ولعل املعلم أن يستعني مبسطرة 
طويلة هلا حافة حادة لتساعده يف عمليات الثين، بعد أن ينتهي املعلم من عملية الثين 

ق الربستول أصبح شبيها بالدرج، وعليه اآلن أن يقوم بتثبيت تلك سيالحظ بأن ور
الثنيات باستخدام ضاغطة الدبابيس ولكن عليه أن يثبت كل جيب على حده فال يقوم 
بتثبيت الثنيات من طرف دفعة واحدة مث يتجه لتثبيت اجلهة األخرى ألن ذلك قد 

بت كل جيب على حده، يؤدي إىل ظهور بعض التكسرات على اللوحة، وعليه أن يث
بعد ذلك يقوم بتثبيت ورق الربستول على اللوحة املتواجدة باستخدام ضاغطة 

  . الدبابيس وما شابه ذلك ومن مث يقوم بعمل إطار للوحة، وثقبني يف أعالها
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إن بطاقات لوحة اجليوب ليست حمكومة العرض وعرضها يتوقف على طبيعة 
عرض اللوحة نفسها، ولكنها حمكومة بارتفاع  احملتوى الذي سيقد عليه أو على طبيعة

سم واالرتفاع  ٤حمدد، ففي األرقام السابقة عند إنتاج اللوحة نستنتج بأن عمق اجليب 
سم بالتايل فإن على املعلم أن يقوم بقص بطاقات هلا ارتفاع  ١٢بني كل جيب وآخر 

ات مع بعضها سم ملن تداخل البطاق ١٥سم أو باألحرى ال يزيد عن  ١٦ال يزيد عن 
البعض يف جيوب اللوحة املختلفة، وعلى املعلم أن تتوفر لديه بعض األقالم والورق 
املقوى الذي سيصبح بطاقة وعند اإلنتاج وبعد عملية القص مع أخذ اعتبار االرتفاع 

سم ال  ٤احملدد يقوم املعلم بتقسيم البطاقة املعدة إىل جزأين اجلزء السفلي منها بقياس 
أي حمتوى أم اجلزء العلوي فهو الذي سيحتوي على مادة البطاقة وعليه أن  حيتوي على

  . يضع املعلم إطارا لذلك اجلزء من البطاقة
  : وفيما يلي وصف للبطاقات اليت ميكن استعماهلا يف لوحة اجليوب

طاقات حتمل صورة حتتها كلمة، أو مجلة، وتستخدم يف تعليم تالميذ الصف ب .١
  . القراءةاألول االبتدائي على 

  .بطاقات حتمل تفسريا للمفردات اجلديدة، أو الصعبة الواردة يف الدرس .٢
  . بطاقات حتمل سؤاال جييب عليه التلميذ بعد القراءة الصامتة .٣
  . طاقات حتتوي على اختيار إجابات من متعددب .٤
  . بطاقات حتمل تدريبا لغويا يراد من التالميذ حله .٥
  . قصة رويت للتالميذ بطاقات متسلسلة حتتوي على مشاهد من .٦
بطاقات حتمل أسئلة متسلسلة، تكون إجاباا قصة كاملة عرفها التالميذ، أو  .٧

  . استمعوا إليها
بطاقات توظف فيها األمناط اللغوية اجلميلة الواردة يف الدرس ضمن مجل،  .٨

  . ومواقف تعبريية جديدة
  . بطاقات تعاجل قضيا إمالئية .٩
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  : بطاقات املطابقة بني .١٠
  . الصورة الدالة عليهاالكلمة و -
  . اجلملة والصورة الدالة عليها -
  ". تضادها " الكلمة، وعكس معناها  -
  )٢٢٥: ٢٠٠٣نايف سليمان وآخرون . (الكلمة ومرادفها -

  
  التعليمية والصورالرسوم 
 )٢٤١: ٢٠٠٢مسساعة ( التعليمية هي إحدى أنواع الوسائل التعليمية، الرسوم

ل عليها وتوافرها من حولنا وسهولة التعامل معها وأكثرها استخداما لسهولة احلصو
هي تلك املواد املرسومة والرموز اخلطية البصرية، اليت مت تصميمها من ووإعدادها، 

أجل تلخيص املعلومات وتفسريها والتعبري عنها بأسلوب علمي واليت تستخدم 
ع عديدة وهلا للرسوم التعليمية أنواوكوسائل تعليمية ختدم عملية التعليم والتعلم، 

، رسوم تعليمية متحركة، كأفالم الكارتون التعليمية فهناكتصنيفات كذلك عديدة 
امللصقات كامللصقات اليت حتث على اتباع سلوك حمدد وهناك رسوم تعليمية ثابتة، و

كاحملافظة على النظام أو النظافة، أو أن حيذر من موضوع معني كامللصقات اليت حتذر 
املصور التعليمي ليس بالضرورة و ،املصورات، وهناك خدراتوتنبه عن أضرار امل

املصور التعليمي قد يضم رسوما أو بيانات أو أرقام أو فحصره على ااالت التعليمية، 
  )٧٤-٦٧: ٢٠٠٦اليف . (أو ملصقات تعليقات لفظية أو جداول

 دقة احملتوى العلمي: منها تربوية للرسوم التعليميةومعايري علمية وهناك 
إعداد الرسم ، ومعاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط، وللرسوم التعليمي

يستحسن وضع ، والتعليمي مبساحة كافية، تساعد مجيع الطالب مشاهدته بسهولة
، كما أن هناك عنوان للرسم التعليمي يف األعلى وإحاطته بإطار لتحديد معامله الرئيسية

اإلخراج الفين للرسم التعليمي من حيث وضوح  :منها معايري فنية للرسم التعليمي
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اختيار األلوان املناسبة اليت حتقق إبراز أجزائه ، واملكونات من خطوط ورموز وكتابات
استخدام خامات جيدة لتعطي الرسم التعليمي ، والعلمية أوال، مث الناحية اجلمالية ثانيا
التعليمي وتوزيع عناصره  الشكل العام للرسم، وحياة أطول ومرونة أثناء االستخدام

أن يظهر الرسم التعليمي كامال ، وجيب بشكل مجيل وحسن االهتمام بنسب العالقات
: منها تكبري الرسوم التعليميةلطرق ، وهناك وواضحا جلميع طالب الفصل الواحد

التكبري باستخدام جهاز عرض ، أو التكبري باستخدام جهاز عرض املواد املعتمة
اخلشيب أو املطاطي، أو التكبري عن تكبري باستخدام جهاز البنتوغراف ال، أو الشفافيات

  )٧٨: ١٩٩٤إلينجتون . (طريق لوحة املربعات
استخدام الصور والرسوم التعليمية يف تدريس اللغات األجنبية  ولقد أخذ

يتزايد ويتعاظم منذ أوائل القرن العشرين مع ظهور الطرائق املباشرة يف تعليم اللغات 
ية، تلك الطرائق اليت نبذت الترمجة ودعت إىل استخدام اللغة األجنبية موضوع األجنب

الدرس وحدها، فكان البد من استخدام وسائل تعليمية لتبليغ املعاين للطالب كالتمثيل 
. واستعمال األشياء احلقيقية والصور الثابتة واملتحركة وغريها من الوسائل البصرية

  ) ١٩٧: ١٩٨٤القامسي (
ال الصور يف دروس تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يعود بفوائد واستعم

تربوية ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة على املعلم والطالب على السواء، فهي تثري انتباه 
الطالب ملا تضفيه من بعد بصري يتآزر مع البعد السمعي جلذب انتباه الدارس، 

ل الترمجة، وتنمي التذوق الفين للطالب، وتساعد على زيادة التحصيل واحلفظ، وتقل
وتساعد على إملام الطالب جبوانب احلضارة العربية واإلسالمية فتوضح يف ذهن الطالب 
طراز حياة الناطقني بالعربية ومعيشتهم مثل األزياء واألطعمة واملساكن واملدن والقرى 

انع ووسائل النقل واملساجد واملدارس واجلامعات واآلثار واألعياد واملزارع واملص
املستعملة وغري ذلك، كما تزودهم بأوضاع ومواقف اجتماعية مثل التعارف أو 
وصول سائح يف املطار أو حادث سيارة أو مريض يف مستشفى، ويلجأ بعض املعلمني 
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إىل تشجيع الطالب على متثيل ذلك املوقف يف الفصل وأداء العبارات املطلوبة، ولكن 
إجيادها يف الفصل وهلذا فإن الصورة تكون خري وسيلة معينة بعض هذه املواقف يصعب 

خللق املوقف أو الوضع اإلجتماعي املطلوب او نقله إىل الفصل، ليتحدث الدارسون 
-٢٠٢: ١٩٨٤القامسي . (عنه ويتدربوا على استعمال العبارات اليت تقال فيه عادة

٢٠٣(  
 غرض الذيولكي تكون الصور والرسوم مفيدة وقادرة على حتقيق ال

استخدمت من أجله يف دروس تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، البد أن يتوفر فيها 
اإلجياز أي التركيز على املعلومات اجلوهرية والتقليل من املعلومات الثانوية اليت تصرف 
انتباه الطالب عن املعىن املقصود، وينبغي أن يكون الرسم دقيقا وواقعيا يستخدم 

لطبيعية، وجيب أن تعتمد الصور والرسومات على البساطة وسهولة التفسري األلوان ا
والفهم فال جيوز أن حتتمل تفسريا مزدوجا، وميكن رسم سهم يشري إىل القسم 
املطلوب يف الصورة، أو تلوين األجزاء املهمة منها، أو استعمال األرقام اليت تشرح يف 

م باألصالة والواقعية يف متثيل احلضارة أسفل الصورة، وجيب استخدام الصور اليت تتس
  )٢٠٥-٢٠٣: ١٩٨٤القامسي . (العربية واإلسالمية

إن عملية االتصال أو تبليغ املعىن املطلوب وفهمه ال تتألف من املقومات 
الصوتية فحسب، بل كذلك من مقومات املقام واملقومات البصرية اليت تشتمل على 

لوجه، وإذا كانت اجلملة متثل اجلانب اللغوي إشارات اليد وحركات اجلسم وتعابري ا
املسموع من عملية االتصال فإن الصورة متثل اجلانب املقامي واجلسدي املنظور منها، 
ومن هنا ندرك القول إن مجيع الصور احلقيقية حتتوي على لغة، ولذلك فإن استخدام 

ريها، وميكن أن الصور والرسوم ميكن أن يساعد على فهم اللغة العربية للناطقني بغ
نستخدمها يف تعليم كل املهارات اللغوية املختلفة يف الفصل أو يف معمل اللغة أو يف 
البيت، مثل تعليم األصوات واملفردات وميكن استخدامها كذلك يف تعليم التراكيب 

  )٢٣٣-٢١٢: ١٩٨٤القامسي . (اللغوية وغري ذلك
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  :اسمات والنماذج
مصغرة أو  عاد، وقد تكون مطابقة للعنصر نفسه أوعبارة عن أشكال ذات ثالثة أب

ومدرس اللغة العربية للمبتدئني من ) ١٩٢-١٨٠: ١٩٨٨الدشيت (عنه،  مكربة
الناطقني بغريها هو أشد الناس حاجة الستخدام النماذج اسمة، فشرح الكلمات 
 احملسوسة من خالل جمسماا أوضح وألصق يف ذهن الطالب؛ وأكثر ما تكون مواقف
تدريس اللغة العربية التصاقا باستخدام النماذج والعينات يف تعليم القراءة والكتابة 

أحيانا يصعب على املعلم توفري اخلربة احلقيقية، ف) ٦٠٧: ١٩٩٨مسك (للمبتدئني، 
تكون خطرية أو نادرة أو قد يتدخل البعد الزماين  أننتيجة لصعوبة حتقيقها فهي إما 

عديدة حتيل دون حتقيق هذه اخلربة لذا يلجأ املعلم إىل أمور وواملكاين يف ذلك، 
استخدام بعض الوسائل التعليمية اليت تعوض هذا النقص وجتعل اخلربة اليت يتعامل معها 
الطالب قريبة من احلقيقة واخلربة املباشرة ومن بني تلك الوسائل التعليمية، النماذج 

احلقيقي قد يكون أصغر من  عبارة عن جمسم منظور مشابه للشيءوهي اسمة، 
الشيء احلقيقي كنموذج اموعة الشمسية وقد يكون أكرب من الشيء احلقيقي 

من ، وكنموذج للذرة، وقد يكون مساويا يف احلجم للشيء احلقيقي كنموذج مليزان
  . أهم ما مييز النموذج اسم أن ميثل الواقع بأبعاده الثالثة

منوذج املقياس أو ما يسمى : منها سمةلنماذج اخمتلفة لأنواع وهناك 
النماذج ، وبنموذج الشكل الظاهري، كنموذج يوضح الشكل اخلارجي للطائرة

النماذج البسيطة، وهي ، واملفتوحة، وهي توضح لنا األجزاء الداخلية للشيء احلقيقي
النموذج املفكك، وهو ، والنماذج اليت ال تتطرق إىل التفاصيل مثل منوذج للساعة

، ح لنا العالقة بني األجزاء الداخلية للشيء احلقيقي مثل منوذج لقلب اإلنسانيوض
مناذج القطاعات الطولية والعرضية، وهي توضح التراكيب الداخلية الدقيقة للشيء و

كنموذج النماذج املقلدة، وهي مناذج مشاة للشيء احلقيقي يف احلجم ، واحلقيقي
  . مليزان
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املستخدمة يف إنتاج النماذج اسمة جيب أن تكون إن املواد اخلام األساسية 
اخلشب والبالستيك واجلبس واملعادن كاحلديد والنحاس صنعها من  متوفرة وميكن

والشمع واإلسفنج والبلوسترين وعجينة ورق اجلرائد، إال أن معظم املواد اخلام 
 تأيت غالبا والبلوسترين هو املادة اليت( املستخدمة هي مادة اإلسفنج والبلوسترين 

مصاحبة لبعض األجهزة الكهربائية للمحافظة عليها وهي حاليا تستخدم كعوازل يف 
وعجينة ورق اجلرائد، وأما البقية فإا قليلة االستخدام ) املباين وهي شبيهة بالفلني 

ألا قد حتتاج إىل مهارات معينة يف اإلنتاج أو قد حتتاج إىل آالت حمددة وورش 
؛ كما أن هناك مدارس عينة وهي دائما مهددة بالكسر وثقيلة الوزنخاصة وأفران م

وكليات ومعاهد ال يتوفر فيها خمترب خاص لعرض النماذج حسب االختصاصات، 
وهذا يدفع املدرس إىل محل ونقل النموذج من حصة دراسية إىل أخرى، وهذا قد 

وليس لديه يعرضها للتلف من جهة ومن جهة أخرى قد يكون املدرس غري مستعد، 
  )١٧٨: ٢٠٠٥وآخرون يوسف . (القدرة على محل النماذج من حصة إىل أخرى

  :الوسائل السمعية البصرية
إن اجلهاز التعليمي يف ذاته ليس وسيلة تعليمية ولكنه وسيلة لعرض املواد 

، فاجلهاز إذا مل تتوفر املواد اليت يعرضها من أفالم وصور وشرائح وشفافيات التعليمية
ة فإا ال تعدو أن تكون ديكورا أو أشياء ال قيمة هلا تربويا، ولتوظيف هذه أو أشرط

األجهزة توظيفا فعاال يف عملية التعلم والتعليم البد من اإلعداد املسبق هلذا التوظيف 
مثل إعداد املادة التعليمية أو شرائها، وأن يلم املعلم إملاما جيدا باستخدامها، وأن يهيء 

  )٧٤: ١٩٨٤القامسي . (مكان العرض وما إىل ذلكاجلو املناسب يف 
: ومن األجهزة التعليمية أجهزة العرض الضوئية وهي كثرية ومتنوعة منها

 جهاز عرض فوق"السبورة الضوئية ) ١٠٥: ١٩٩٤إلينجتون (
الفانوس "، وجهاز عرض الصور املعتمة "  OVERHEAD PROJECTORالرأسي

األفالم الثابتة "شفافة ، وجهاز عرض الصور ال"OPAQUEالسحري 
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، "LOOP FILMأفالم اللوب "، وجهاز عرض األفالم احللقية " SLIDES والشرائح
، وجهاز الفيديو "  MOVIE PROJECTORالسينما"وجهاز عرض األفالم املتحركة 

VIDEO وجهاز طبع الشفافيات، وجهاز الطباعة باستخدام الكحول، وهناك أجهزة ،
، SYSTEM PUBLIC ADDRESS املدرسيةاعة اإلذ: ومنها SOUNDصوتية 

  .DAN SOUND EDUCATIONA وجهاز التسجيل الصويت
   :جهاز العرض فوق الرأس: أوال

باشر، ويستخدم يف عرض الشفافيات املصورة املهذا اجلهاز من أجهزة اإلسقاط غري  
اء ولقد أطلق عليه عدة أمس جيدا للسبورة والطباشري، واملكتوبة وبذلك يصبح بديال

جهاز العرض فوق الرأس، وجهاز العارض الرأسي، وجهاز الرأس املرتفع، : منها
  :وتتكون أجزاؤه من )٩٤- ٨١: ١٩٨٤القامسي (واملسالط، والسبورة الضوئية، 

  .وات ٢٥٠مصباح اإلسقاط بقدرة إضاءة عالية يف حدود  .١
  .مرآة مقعرة لعكس وجتميع الضوء .٢
  .مروحة لتربيد اجلهاز .٣
  .نسبة إىل خمترعها، وهي عدسة جممعة ومركزة للضوء "فرز نل " عدسة  .٤
  .لوح زجاجي شفاف .٥
  .عدسات التكثيف .٦
  .مرآة مسطحة متحركة لعكس الصورة علي الشاشة .٧

    طريقة تشغيل اجلهاز
مث  ٢٢٠   أو ١١٠قبل تشغيل اجلهاز جيب أوال التأكد من الفولت املناسب له  .١

روحة ومفتاح اإلضاءة التعرف علي مفاتيح التشغيل مثل مفتاح تشغيل امل
   .والتأكد من أن مجيع املفاتيح يف حالة إيقاف

نقوم بتجهيز شاشة العرض، وكذلك وضع اجلهاز يف املكان املناسب لشاشة  .٢
  .العرض
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يتم توصيل الكابل يف مصدر الكهرباء املناسب، مع مالحظة أن ال يكون  .٣
 حيدث السلك يف وضع يعيق احلركة ويكون التوصيل الكهريب جيد حىت ال

  حرائق، مث نفتح أوال مفتاح املروحة مث مفتاح اإلضاءة، وجيب اإلشارة إىل أن
لإلضاءة مفتاحني األول لإلضاءة العادية واآلخر لزيادة اإلضاءة وال يتم تشغيل 
املفتاح الثاين إال بعد مخسة دقائق علي األقل من تشغيل املفتاح األول وإال 

تم تشغيل هذا املفتاح إطالقا إلطالة عمر احترق املصباح، واألوىل أن ال ي
  .املصباح

بعد تشغيل اجلهاز يوجه الضوء علي الشاشة عن طريق املرآة املسطحة،  .٤
ويوضع أحد الشفافيات املكتوبة علي اجلهاز لضبط البعد البؤري للصورة عن 

أعلي اجلهاز مالصقة لعدسة ومرآة اإلسقاط، يف هذه   "عتلة"طريق مقبض 
  .اجلهاز قد مت إعداده للعملاحلالة يكون 

  وسائل احملافظة على اجلهاز 
التأكد من عمل مروحة التربيد وذلك بسماع صوا، ويف حالة عدم عملها  .١

  .جيب إيقاف اجلهاز فورا
  .عدم حتريك اجلهاز بعد تشغيله إطالقا حىت ال حيترق املصباح .٢
  .يق مرور اهلواءجيب التأكد من فتحات وية اجلهاز سليمة وال يوجد أي شيء يع .٣
بعد االنتهاء من العرض يرجى إغالق مفتاح املصباح أوال وتترك املروحة  .٤

الفيش من مصدر   تعمل لفترة مع عدم حتريك اجلهاز، مث إغالقه ائيا ونزع
  .الكهرباء

يف حالة عدم استخدام اجلهاز ولو لفترة بسيطة البد من تغطيته حىت ال تتراكم  .٥
  .عليه األتربة

اجلهاز يف مكان درجة حرارته معتدلة بعيدا عن احلرارة العالية  جيب ختزين .٦
  .وكذلك بالنسبة لشاشة العرض  وبعيدا عن األتربة والغبار،
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  :مميزات اجلهاز
   .أثناء العرض الدرس ال حيتاج إىل إظالم غرفة .١
يوضع هذا اجلهاز يف مقدمة القاعة ويعطي صورة كبرية واضحة رغم قصر  .٢

  .وشاشة العرض أو احلائطاملسافة بني اجلهاز 
يبقى احملاضر يف موقف املواجهة مع الدارسني وبذلك ال يفقد اتصاله البصري  .٣

  .معهم
كن أن يغين عن السبورة حيث ميكن الكتابة والرسم على شفافياته خالل مي .٤

  .الشرح او بتحضريها مسبقا قبل الدرس
يقتضيه طبيعة  ميكن أن يظهر املعلم أجزاء املادة واحدا تلو اآلخر، حسب ما .٥

  .املادة التعليمية
  )٨٣: ١٩٨٤القامسي . (ميكن إدخال نظام احلركة يف املادة املعروضة .٦

  
  الشفافيات التعليمية احلرارية واليدوية 

إن استخدام املعلم للشفافيات التعليمية يعد ضربا، من ضروب استخدام الوسائل 
الشفافيات واتصال تعليمي ناجح،  وتوظيفها يف اال التعليمي من أجل حتقيق التعليمية

الرئيسية ) األفكار(التعليمية عبارة عن حمتوى معريف ملادة مرجعية، حتوي العناصر 
ملوضوع معني، يراد تقدميها لفئة مستهدفة من املتعلمني من خالل جهاز عرض 

شفافيات إىل  ميكن تصنيف الشفافيات التعليمية على أساس احملتوى، والشفافيات
ميكن تصنيفها على ؛ وشفافيات مرسومة ومكتوبة، وشفافيات مرسومةو ،مكتوبة

شفافية مكونة من ، وأساس الشكل والتركيب إىل شفافيات مكونة من طبقة واحدة
: ١٩٩٤إلينجتون (. شفافية مكونة من أكثر من طبقة، وطبقة واحدة لكنها مغطاة

  )٢٢٢-٢١٤: ١٩٨٨؛ الدشيت ١١٣-١٠٦
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عامة فإن إنتاج  ةالشفافيات التعليمية، وبصفهناك طرق عديدة إلنتاج و
نتاج وال ،إما أن يكون بطريقة يدوية أو قد يكون بطريقة آلية ،الشفافيات التعليمية

 ،إىل شفافية خاصة تسمى بالشفافية اليدوية حنتاجالشفافيات التعليمية بالطرق اليدوية 
وإىل أقالم خاصة  ،ويةوإىل أصل موجود على ورق معتم يراد نقله على الشفافية اليد

وحباجة إىل إطار لتثبيت  ،بالكتابة على الشفافية اليدوية وتكون من النوع الثابت
كما ميكننا تسجيل  ،الشفافية عليه بعد االنتهاء ألن اإلطار حيافظ على الشفافية

موضوع الشفافية عليه، وما على املعلم إال وضع الشفافية اليدوية على األصل والقيام 
  )٨٥- ٨٣: ١٩٨٤القامسي . (ة الشف العاديةبعملي

آلة النسخ احلراري  معها نستخدمف إنتاج الشفافيات التعليمية احلراريةأما 
تسمى بالشفافية احلرارية وإىل أصل يراد نقله على تلك  ،وشفافية خاصة بذلك

صل الشفافية وإىل إطار تثبت عليه الشفافية، ومن مث يقوم املعلم بوضع الشفافية على األ
ويدخلها عرب اجلهاز اخلاص بالنسخ احلراري ومن مث ينتظر خروجها من اجلهة األخرى 

ويفضل قبل  ،وقد مت طباعتها على الشفافية ومن مث يثبتها على اإلطار ،من اجلهاز
إدخال األصل مع الشفافية احلرارية املرور على مجيع حمتوى األصل بالقلم الرصاص، 

 ،عة حتت احلمراء اليت ال تستطيع اختراق املادة الرصاصيةألن هذا اجلهاز يعمل باألش
وبالتايل فإن وضوح احملتوى يف النهاية على الشفافية احلرارية املطبوعة سيكون أفضل، 
وعموما يوجد على جهاز النسخ احلراري عداد فكلما قللنا قيمة الرقم على العداد 

ن األشعة حتت احلمراء األمر كلما تعرضت الشفافية احلرارية واألصل لكمية أكرب م
  . املطبوع على الشفافية التعليمية احلراريةالذي يساعدنا على زيادة وضوح احملتوى 

أن يستخدم أي مادة شفافة ينفذ من خالهلا الضوء ويكتب  وميكن للمعلم
. لشرح املعلمعليها مباشرة أمام طالبه، خصوصا عند وضع بعض التعليقات املالزمة 

  . ة يف ذلك استخدام نوع خاص من الشفافياتوليس بالضرور
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  شفافيات احلاسب اآليل 
إن إنتاج شفافيات احلاسب اآليل، يعترب من طرق إنتاج الشفافيات التعليمية بالطرق 

احلديثة اليت يستخدمها  لكن هذه الطريقة من الطرق) ١١٤: ١٩٩٤إلينجتون (اآللية، 
ال تتطلب إىل مهارة بأا ميز هذه الطريقة املعلم يف إنتاج الشفافيات التعليمية، وتت

ضمان ، عدم التقيد ببعض املعايري كحجم اخلط وارتفاعه إخل، خاصة عند إنتاجها
هذا النوع حيتاج إىل نوع خاص ، ووضوح احملتويات، وضمان جودة اإلخراج

بالشفافيات، فهناك شفافيات خاصة باحلاسب، بل أن هناك شفافيات خاصة بكل 
وهي تتميز بوجود سطحني أحدمها خشن واآلخر أملس  ،دمة مع اجلهازطابعة مستخ

يستخدم برنامج  شرحية املعلم، ولكي ينتج يتم الطباعة على اجلهة اخلشنة) ناعم(
الوورد أو أي برنامج آخر من برامج احلاسب اآليل، لكن عندما يريد أن خيرج 

لورق شفافيات احلاسب حمتويات الشاشة على ورق الطابعة عليه أن يضع بدال من ا
. اخلشنة من الشفافيةاآليل فقط، وعلى املعلم أن حيرص أن تكون الطباعة على اجلهة 

  ) ٨٨: ١٩٨٤القامسي (
  

ا   الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا: سابعً
ة لقد شهد القرن العشرون ظهور وسائل اإلعالم وتطورها بسرعة فائقة نتيج

أا أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه، وانعكس  للتكنولوجيا املتقدمة حىت
أثر ذلك على حياتنا الفكرية والثقافية، وتأثر بذلك أسلوبنا يف احلياة وظهر ذلك جليا 
يف األمناط السلوكية اليت ننتهجها يف املأكل واملشرب وامللبس ويف معاجلة مشاكلنا 

بذلك تأثرا كبريا، فاإلمكانيات اهلائلة لوسائل األعالم، وما تقدمه  وتأثر التعليم. اليومية
من معلومات ومدى تأثريها على الفرد يف مجيع مراحل منوه أصبحت تشكل حتديا 
كبريا للمدرسة وفلسفتها يف اتمع ولرجال الفكر التربوي قاطبة، وطريقة عرض 

واألساليب اليت جيب أن على طرق التدريس   املوضوعات يف وسائل اإلعالم أثرت
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نتبعها مع متعلم اللغة األجنبية، فمن األفالم والربامج التليفزيونية ما صرف فيها جهد 
كبري، وحشدت هلا خرية العلماء والوسائل احلديثة حبيث إا أصبحت تفوق ما نقدمه 

اليت جتذب االنتباه وتستثري  من طرق التدريس، فتنوع أساليب وتكنيك اإلخراج
فيمضي معها املشاهد ساعات طويلة بينما يتطرق إليه امللل يف املدرسة  الشوق

  .وينصرف عن الدراسة
إننا يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها نتعامل مع دارس له مواصفات 
العصر من التطور فهو دارس حتاصره التقنيات احلديثة من كل اجتاه وهو مستخدم 

املتقدمة تكنولوجيا، وهذا يفرض علينا أن نتعامل معه مبا  ماهر هلا، خصوصا يف الدول
يتقن من تقنيات حديثة لكي جنذب انتباهه وحنمسه ونرغبه يف التعلم، وال خيفى ما 
لذلك من تبعات تقع على عاتق املشتغلني بالعملية التعليمية، ومن هنا علق املشتغلون 

ة على استخدام التقنيات احلديثة يف بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها آماال واسع
التعليم فأرادوا باستخدامها حتسني نوعية التعليم وزيادة فعاليته، ومواجهة النقص يف 
أعداد هيئة التدريس املؤهلني علميا وتربويا، ومراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، 

لتعليم املناسبة، وتدريب املعلمني يف جماالت إعداد األهداف واملواد التعليمية وطرق ا
  .العملية التعليميةوالسري مع النظرة التربوية احلديثة اليت تعترب املتعلم حمور 

التكنولوجية احلديثة يؤدي إىل استثارة اهتمام طالب  إن استخدام الوسائل
اللغة الثانية وإشباع حاجام، فالوسائل التعليمية املختلفة كالرحالت والنماذج 

تقدم خربات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما حيقق أهدافه ويثري  واألفالم التعليمية
اهتمامه، كما تؤدي الوسائل التكنولوجية إىل البعد عن الوقوع يف اللفظية وهي 
استعمال املدرس ألفاظا ليس هلا عند الطالب نفس الداللة اليت عند املعلم، وجتنب املعلم 

قة تعجز عن تصوير ما حتويه اللغة العربية استخدام الترمجة، فالترمجة مهما بلغت من الد
من مجال بيان وروعة بالغة، إضافة إىل أا تؤدي إىل حاجة الطالب الدائمة إىل 
الترمجة يف فهم اللغة الثانية، وال خيفى دور ذلك على تعلم مهارات اللغة بطريقة 
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ارسني يف العملية متكاملة، بينما حتقق تكنولوجيا التعليم زيادة املشاركة اإلجيابية للد
التربوية، وتؤدي إىل تنمية القدرة على التأمل والتفكري العلمي اخلالق يف الوصول إىل 
حل املشكالت وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول، إضافة إىل تنمية مهارات 

  .اللغة الثانية بشكل متوازن
من الطالقة  إن الوسائل التكنولوجية تساعد على التذكر واالستعادة، وتزيد

اللفظية وقوا بالسماع املستمر إىل التسجيالت الصوتية واألفالم وما يستلزمه من 
قراءات إضافية، وتبعث على الترغيب واالهتمام لتعلم اللغة العربية واإلقبال عليها، 
وتشجع على تنمية امليول اإلجيابية لدى الدارس من خالل الزيارات والرحالت 

ت السمعية والتلفزيون واالنترنت وما إيل ذلك، وتنمي القدرة على واألفالم والتسجيال
االبتكار، وتقوي العالقة بني املعلم واملتعلم، كما تكسر احلواجز الثقافية واالجتماعية، 
وتساعد يف مواجهة تطور فلسفة التعليم وتغري دور املعلم، فالتعليم يهدف إىل تزويد 

اعده على النجاح يف احلياة ومواجهة مشكالت الفرد باخلربات واالجتاهات اليت تس
له   املستقبل، ووظيفة معلم اللغة انتقلت من دورها التقليدي يف التلقني إىل أن أصبح

لكي يتمشى مع التطور   خربات جديدة يف إعداده   وظائف جديدة حيتاج ألدائها إىل
بية التكنولوجي رجل التر التكنولوجي، ولذلك أصبح يشار إىل املعلم أحيانا على أنه

الذي يستخدم مجيع وسائل التقنية خلدمة التربية، وأصبح جناحه يقاس بقدرته على 
تصميم مواقف التعلم باالستعانة جبميع وسائل التعليم، والتكنولوجيا اليت تساعد كل 

  .فرد على اكتساب اخلربات اليت تؤهله ملواجهة متطلبات العصر
ط العلمي السليم لعملية التعلم، وهذه إن تكنولوجيا التعليم تعين التخطي

التكنولوجيا هلا دور كبري يف التعليم عامة ويف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
خاصة، وقد حاول البعض أن حيدد هذا الدور بالتركيز على استخدام األجهزة 

نتج السمعية واملرئية كنوع من فن التدريس، وهذا هو مفهوم تكنولوجيا التعليم كم
ومل تقتصر تكنولوجيا التعليم على املنتج فقط، بل هي أسلوب ونظام جيد للتخطيط 
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حيث ميكن توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم  يساعد يف حل مشكالت التعليم،
باهتمام بالغ عند صانعي  استخدامها يف املناهج الدراسية  كوسيلة أو أداة تعليمية حيظى

التعامل معها كوسيلة أو أداة    تعليم، ويتحقق ذلك من خاللالقرار يف جمال التربية وال
  .تعليمية تساعد على التدريب واملمارسة، واحملاكاة،  وأسلوب احلوار

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها جيب أن يصمم إلمداد كل متعلم 
لتقدم بالتعليم الصادق والفعال من خالل تطبيق األسس العلمية للتعليم احلديث، فا

العلمي والتقين الذي سيطر على مجيع مناحي احلياة أدى إىل دخول اآللة جمال التعليم، 
حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا من الكمالية والترف، وبعد أن كانت 
الوسائل التكنولوجية أدوات مساعدة للمعلم والكتاب املدرسي صارت عنصرا أساسيا 

هذا العصر، فقد أصبح وجود هذه األجهزة يف املدرسة من عناصر العملية التعليمية يف 
احلديثة ضرورة حتمية غري قابلة للنقاش حيث تشكل هذه األجهزة مبعطياا الفنية قدرة 

املواد التعليمية ملتعلم اللغة بصيغة جديدة تعتمد استخدام   فاعلة يف عرض وتقدمي
درس ويزيد من مشاركته يف عملية الصوت واملؤثرات الصوتية، مما يثري انتباه املتعلم لل

واحليوية، بعكس اعتماد استخدام الكلمة املنطوقة   التعلم والتعليم جبو ملئ بالتشويق
فقط اليت كانت أساسا للتعليم ذلك أا حتد من دور حواس املتعلم، وجتعله جمرد 

  .مستمع لعملية تلقينية بغيضة غري حمببة لنفسيته وإحساسه
وجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها سيترك إن استخدام التكنول

انطباعا طيبا يف نفس متعلم هذه اللغة، وسينفي عن هذه اللغة صفة اجلفاء والقسوة اليت 
ارتبطت بالصحراء، خصوصا إذا عرضنا اللغة العربية يف أى صورها، فيتدرج الدارس 

النثرية، ويتغىن باألغاين واألناشيد البسيطة يف تعلم اللغة احلوارية حىت يصل إىل اللغة 
واجلميلة، وميارس ألعابا لغوية يف الفصل مع زمالئه أو باحلاسوب، أو باهلاتف، وأخريا 
إن استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة خيلق عاملا تواصليا مألوفا لدارس هذا العصر، 
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، وخيلق روابط اجتماعية وجيعل تعليم اللغة العربية مسايرا لتغريات هذا العصر
  . وحضارية بني الدارسني للغة العربية من غري أبنائها، وبني العرب أنفسهم

وقد حل استخدام احلاسوب كثريا من مشاكل الوسائل التعليمية األخرى مبا  
حيمله من برامج ثالثية األبعاد توضح ما يوضحه النموذج، وميكن الكتابة من خالله 

ولذلك علينا أن  لعرض، كما أسهم يف ختفيف أعباء املعلم،مع التواصل وسهولة ا
 :للناطقني بغريهانوضح أمهية استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة العربية 

  
  :استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة العربية

 يعترب احلاسوب الثورة الثالثة يف جمال التعليم بعد ظهور املطبوعات وانتشار املكتبات
ويعد من أهم وأبرز مستحدثات ) ٤٢٣-٤٢١: ١٩٩٧ زاهر(امعات، يف املدار واجل

التقنية اليت ظهرت يف النصف الثاين من القرن العشرين، فلقد بدأ االستخدام الفعلي 
للحاسوب يف التعليم مع بداية الستينات حيث مت اقتراح استخدام احلاسوب يف تنفيذ 

ن اجلامعات الكبرية يف الواليات املهام التعليمية، ويف بداية السبعينات بدأ عدد م
املتحدة األمريكية يف استكشاف إمكانيات احلاسوب يف التعليم والتدريب، وبعد 
حوايل مخس سنوات كان هناك ما يقرب من أربعني مؤسسة تربوية يف العامل تستخدم 
تكنولوجيا احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم، كما مت انتاج ما يزيد عن مائة منهج 

وأشارت جملة تقنية ) ٣: ١٩٩٨الفار (ربمج مت بالفعل تقدميها عن طريق احلاسوب، م
م إىل سرعة انتشار احلاسوب يف ميدان ١٩٨٤التربية األمريكية يف عددها لشهر يناير 

اتعليم حيث إن املدارس حتولت من جتاهل واضح الستخدام احلاسوب خالل الفترة 
: ١٩٩٥فالته ( ،م١٩٨٤/ م١٩٨٣ل خالل م، إىل مشولية االستعما١٩٨٠/ م ١٩٧٩
وذكرت إحدى الدراسات اليت قام ا املركز الطيب للتعليم واإلحصاء يف ) ٣١٣

م أن هناك قبوال سريعا من املدارس ألجهزة ١٩٨١الواليات املتحدة األمريكية عام 
  )٢٤١: ١٩٩٢املناعي . (احلاسوب الشخصي
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التطور : من العوامل من أمههاوكان ظهور احلاسوب استجابة طبيعية للعديد 
السريع يف جمال العلوم التربوية، وثورة الربجميات واملعلومات، وثورة االتصاالت 
واملعدات، وملا كان العصر الذي نعيشه يتسم بتدفق املعلومات وتضاعفها فلم يعد 
استخدام احلاسوب قاصرا على ختزين وحفظ املعلومات، وتصنيفها وتنظيمها، وسرعة 

اعها، وإمنا أصبح قادرا على االتصال مبصادر املعلومات األخرى والتفاعل معها، استرج
والسيما يف جمال إرسال املعلومات واستقباهلا، فظهر ما يسمى بالتعلم عن بعد، 

ولقد استخدم احلاسوب بكفاءة يف ) ١٦١: ٢٠٠٦اليف (واملؤمترات عن بعد، 
دريس، كما استخدم يف التعلم التدريس، كما أوجد طرقا وأساليب جديدة يف الت

الذايت حيث مكن املتعلمني من متابعة دروسهم معتمدين على أنفسهم، والتعامل معه 
كوسيلة يدرسون من خالهلا دون الشعور باخلجل، كما يقومون حبل التدريبات أكثر 

يقوم بدوره من مرة حىت يتوصلوا إىل اإلجابات الصحيحة، كما ساعد املعلم كي 
  .بكفاءة

التعليمية حقق كفاءة ملحوظة، أشارت إليها  ستخدام احلاسوب يف العمليةا 
اآلراء املتخصصة واألدبيات العلمية والتربوية، فالستخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية 
أمهية تفوق الطرائق التقليدية نظرا لألهداف اليت حيققها، فهو يوفر الوقت واجلهد يف 

تنمية مهارات التحصيل واالجتاهات لدى املتعلمني، شرح املادة التعليمية، ويساعد يف 
كما يؤدي استخدامه كسر حاجز الرهبة من استخدام التقنيات احلديثة، والرغبة يف 
استخدامها، كما يساعد على تطوير املناهج فيمكن من خالله بناء املناهج عرب 

وترجع ) ١٧٧-١٧٦: ٢٠٠٦اليف (وإخراجها بطريقة فعالة،  (CD)األقراص املدجممة 
  : أمهية استخدام احلاسوب يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها لألسباب اآلتية

كسب املتعلم كثريا من مع االستفادة من استخدام احلاسوب تتعليم اللغات . ١
اخلربات، فيتعلم عن طريق التجربة والتطبيق، والطالب يصبحون مبدعني وخالقني 

ن كوواملتعلم ميكن أن ي )١٦: ٢٠٠٦سليمان ( وليسوا فقط مستقبلني للمعرفة،
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ة من خالل مطالعاته الذاتية، ومن مث ميكنه اختيار ما يناسبه من علوم اجتاهاته الفكري
  .ومعارف وآراء

للكمبيوتر موقع خاص يف نفوس الطالب، فهو حمبوب لديهم، ألم شغوفون . ٢
وب، فاألنشطة املتنوعة تزيد دافعية بالطرافة واللهو واملتعة واأللعاب املتوفرة يف احلاس

الطالب حنو التعليم خاصة األنشطة اليت تزيد من استقالليتهم واعتمادهم على أنفسهم 
يف التعلم، فاألطفال والشباب يقبلون على التعامل مع احلاسوب ليس فقط بارتياح بل 

هرة يف بسعادة وشغف متخطني كل احلواجز اليت حتول بينهم وبينه، وتتضح هذه الظا
اقتناء الكثري منهم للحواسيب الشخصية يف املنازل، إضافة إىل اإلقبال على مراكز 

  )٣: ١٩٨٩عبيد . (استخدام احلاسوب وتعليمه
يعطي الفرصة للمتعلمني كي يكونوا مشاركني  باستخدام احلاسوبإن التعلم  .٣

ية اخلاصة بدال حيث يبنون بأنفسهم مناذجهم العقل ،متفاعلني يف عملية التعليم والتعلم
ويبحث بنفسه عما  ،من تلقي املعلومات بطريقة سلبية، فالطالب يشارك يف التعلم

 فتعليم اللغات مبساعدة احلاسوب حيتاجه ويريد أن يتعلمه، وهذا ينمي الذاتية يف التعلم
يساعد الطالب على تقوية مهارام اللغوية، ويساعدهم على بناء استراتيجيات التعلم 

   .ويدعم ثقتهم بأنفسهمالذايت، 
على توفري  احلاسوباملتعلم يتحكم إىل حد كبري يف مسريات التعلم، ويقتصر دور  .٤

يف التعلم جتعل الطالب هو  احلاسوب، ولعل سهولة استخدام افتراضية بيئة تفاعلية
الذي يتحكم يف العملية التعليمية، فيختار الطالب املكان الذي يريده والوقت املناسب 

، فبعد أن كان املعلم هو م، وهو الذي حيدد خطوات سري العملية التعليميةللتعلي
العنصر اإلجيايب الوحيد يف العملية التعليمية واملصد األساسي للمعرفة داخل حجرة 
الدراسة، وهو الذي يتكلم لفترات طويلة، والطالب يقتصر دوره على االستماع 

ال أمام الطالب ليشارك بإجيابية واحلفظ، أفسح املعلم يف ظل وجود احلاسوب ا
  )  ٥٣: ٢٠٠٨عبد الاله . (وفاعلية يف العملية التعليمية
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األفضلية إىل العمليات ال إىل النتائج، حبيث ينتج التعلم بصورة  احلاسوبيعطي  .٥
، فاحلاسوب يوفر بيئة تعليمية يكون املتحكم فيها هو عضوية عن بيئة التفاعل احلواري

  )٤٣: ومان بدون تاريخني. (املتعلم نفسه
حرية التفاعل احلواري اليت يفترض فيها أن تكون حمفزة للمتعلمني، وهي قد تغين  .٦

عن كل مساندة خارجية، وتضمن تسلسال تترابط فيه املواقف واالستجابات والتغذية 
بقدرا على  باحلاسوبوتتميز هذه البيئات احلوارية يف التعليم والتعلم املعزز . الراجعة

، وتوفر للطالب درجة من تعكس أسلوب التعلم األكثر ارتباطا بالعامل الواقعيأن 
اإلجيابية والتفاعل أكرب من طرق التعلم األخرى، ويستطيع احلاسوب أن خيصص 
مهاما تعليمية منفصلة ملختلف الطالب يف اموعة الواحدة، ويشجع عملية املناقشة 

 .(Alfred 1985: 90-91) .بني األفراد
صفح العشوائي للكمبيوتر يكسر رتابة التعليم، فالطالب ميكنه اكتشاف الت .٧

املعلومات من مصادر خمتلفة غري الكتاب املقرر، مما يزيد من مهاراته اللغوية والفكرية 
: ١٩٨٩عبد الرمحن . (والثقافية، ويوفر فرص التجريب واملغامرة دون خوف أو رهبة

٦٣( 
فإن ذلك  ،حب الكلمة صورة تعرب عنهاإن الطالب يتعلمون أفضل عندما تصا .٨

ويكون ذلك عرب الوسائط املتعددة اليت  ،يساعد على رسوخ الكلمة يف ذهن املتعلم
: على رأسها احلاسوب، وباحلاسوب يستخدم املتعلم كثريا من حواسه يف التعلم مثل

 ، وخيلق احلاسوب بيئة افتراضية يتعلم الدارس من خالهلا كلواللمس السمع والبصر
 )٢١٧-١٩٥ :٢٠٠٤ سامل( .مهارات اللغة العربية

يمكِّن الطالب من معاجلة الكلمات حيث يتمكن للصورة  استخدام احلاسوبإن  .٩
املتعلم باستخدام تقنية تنسيق الكلمات وقصها ولصقها من عمل القواميس واملعاجم 

 .اسوباخلاصة به بسهولة ويسر، كما ميكنه عمل الواجبات املرتلية باستخدام احل
 )٣٨٧ :٢٠٠٤ سامل(
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يعمل على توفري التشويق وإثراء التعليم، ويؤدي إىل زيادة التحصيل، واختصار  .١٠
، ويساعد على حتقيق األهداف التربوية بشكل الزمن وتقليل اجلهد على املعلم واملتعلم

من الوقت املخصص إلتقان التعليم %  ٤٠-٢٠أسهل وأفضل، ويساعد على توفري 
ية الراهنة، ويساعد على بقاء أثر التعلم بصورة أفضل يف املواقف بالطرق التقليد

 .املختلفة، ويساعد على حتسني انتاجية الطالب اإلبداعية نظرا لتفاعلهم معه بإجيابية
 )٥٨: ٢٠٠٨؛ عبد الاله ٥٩: الفار بدون تاريخ(

 إن احلاسوب يستطيع أن يؤدي دور املعلم بامتياز، فهو يتميز بالصرب، وميكن أن .١١
يكرر الدرس نفسه عشرات املرات يف اليوم نفسه دون أن يشعر بالضجر أو الغضب، 

  )٧: ١٩٨٧بيتر. ج( مكن من تعليم الدروس بطريقة شيقةكما يت
  :الوسائط املتعددة وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

اليت  عبارة عن مصطلح لوصف احتاد الربامج واألجهزة) امللتيميديا(الوسائط املتعددة 
متكن الطالب من االستفادة من النص والصور والصوت والعروض والصور املتحركة 

شكل نصوص مع  ومقاطع الفيديو، والوسائط املتعددة تعين بعرض املعلومات يف
إدخال الصوت والصور الرقمية والرسوم املتحركة ولقطات الفيديو احلية، وللوسائط 

ية للناطقني بغريها فهي يئ فرصا جديدة لتيسري املتعددة أمهية يف تعليم اللغة العرب
احلصول على املعلومات عن طريق استثارة عدد أكرب من احلواس البشرية، وجتعل 
العملية التعليمية ممتعة وشيقة، وتوفر للمتعلم الوقت الكايف ليعمل حسب سرعته 

معرفة مستواه  اخلاصة، وتزود املتعلم بالتغذية الراجعة الفورية، وتساعد الطالب على
احلقيقي من خالل التقومي الذايت، وميكن ملعلم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يستفيد 
من الوسائط املتعددة وأن يستخدمها كأداة عرض داخل الفصل لتقدمي النقاط 
األساسية، فهذا جيعل املتعلمني أكثر حتكما وتفاعال مع بيئة التعلم، ويعطي الفرصة 

يؤلفوا برامج باستخدام خصائص الوسائط املتعددة لعرض أعماهلم  للمتعلمني كي
  . وواجبام أمام زمالئهم
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ونتيجة لالنتشار الواسع لألجهزة ولآلالت، توالت النداءات اليت تنادي 
بالتعليم الذي ال حيده مكان أو زمان، ودعوة البعض إىل إلغاء املدارس، ونتيجة 

تولد منوذج التعليم التكنولوجي املعاصر الذي يقوم الجتياح تكنولوجيا املعلومات فقد 
  )٢٤٠-٢٣٩ :٢٠٠٤ سامل: (على جمموعة االفتراضات التالية

املعرفة ليست احلقيقة، ولكنها تكمن يف مدى مالئمتها للطالب وحاجاته،  .١
حبيث يستطيع الطالب أن ينظم املعلومات بطريقته اخلاصة مستخدما ما لديه 

  .من خربات ومهارات
لب هو حمور العملية التعليمية، وحاجاته هي األساس يف التعليم ومجع الطا .٢

  .املعلومات
حرية اختيار املهارات وتطبيقها من قبل الطالب ضرورة أساسية تساعده على  .٣

  .مواجهة املشكالت، فالطالب مجاعة فاعلة وباحثة وليسو حفظة وكتبة
منها الكتب  يتعلم الطالب حقيقة توافر املعلومات على أشكال خمتلفة .٤

  .والدوريات واألفالم والشرائح وبرامج احلاسوب وغريها
يتوصل املتعلم للمعرفة جبهوده اخلاصة، وهناك تركيز على اآللية أو كيفية  .٥

  .التوصل للمعرفة
يكون تقومي الطالب من خالل ما توصلوا إليه من معارف، ومن خالل  .٦

  .مقارنة أدائهم بذوام، ال بغريهم من الطالب
علم يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالنترنت، يصبح هو املسئول عن املت .٧

  تعلمه، وأن يتعلم كيف يتعلم؟
املعلم مرشد وموجه ومنظم للعملية التعليمية، وبذلك يقع على عاتقه اجلانب  .٨

  .األكرب فيها
مفهوم الكتاب املدرسي قد تطور يف هذا  العصر، فقد صار الكتاب  .٩

  .اعال وتأثرياااللكتروين أكثر أمهية وتف
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إن التطور السريع يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جيعل كل 
شيء يسري يف سرعة غري معهودة، والراغب يف تعلم اللغة العربية من غري العرب مل يعد 
يصرب على األساليب القدمية يف تعليم اللغة رغم فائدة هذه األساليب يف حينها، وأدائها 

إنشائها، ومن مث كان التفكري يف أساليب جديدة لتعليم اللغة  للهدف منها يف زمن
العربية تواكب متغريات العصر واجبا، وكان لزاما على املهتمني بأمور لغة القرآن أن 
يبتكروا مناهج تعليمية متطورة تعرض اللغة العربية عرضا تربويا يالئم مستجدات هذا 

فإذا ما استخدمت أمناط . "بالعربيةالعصر، ويليب حاجات الدارسني غري الناطقني 
احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم بالطريقة السليمة، ويف وجود املعلم الواعي والفاهم 
هلذه األمناط فإنه سيكون حافزا قويا لتنمية القدرات العقلية للطالب، ودافعا لتنمية 

الفار (". ام الرتيبة واململةالتفكري املنطلق، باإلضافة إىل حترير املعلم من العديد من امله
  )٤: بدون تاريخ

  
  ستخدام االنترنت في تعليم مھارات اللغة العربية للناطقين بغيرھا: ثامنًا

ظهر االنترنت يف بداية الستينات من القرن املاضي يف فترة احلرب الباردة، وسباق 
جلوانب التسلح بني أمريكا واالحتاد السوفييت، وكان اهلدف منه االستخدام يف ا

العسكرية بالواليات املتحدة األمريكية للحفاظ على املعلومات العسكرية ودف 
التأكد من إمكانية تبادل ملفات احلاسب اآليل اليت تستخدم من قبل الباحثني 
احلكوميني يف املواقع العسكرية، وهو األمر الذي تطور الحقا ليتحول إىل نوع من 

: ٢٠٠٦اليف . ( الفئات املعنية يف املعاهد العسكريةاالتصاالت األكادميية السرية بني
 Worldwid web (web)م مت تأسيس الشبكة العنكبوتية١٩٩٣ويف عام ) ١٧٩-١٧٨

، واليت أتاحت الفرصة الستخدام ومشاهدة الصور والرسوم واألشكال واألصوات 
واألفالم املتحركة، وقراءة النصوص من خالل تصفح حمتويات الشبكة، واليت 
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: ٢٠٠٦اليف . (استخدمت ملختلف األغراض البحثية والعلمية والسياسية واإلقتصادية
١٧٩(  

عصر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ولواله ملا  إن االنترنت هو نتاج
كانت هذه الثورة التكنولوجية، فهو حيتل مكانة صدارة العلوم احلديثة، واستفادت منه 

االت كل العلوم احلديثة يف خمتلف ااالت، وهو من أسباب تقدم وتطور كل ا
يف تعليم  العلمية والتربوية واالقتصادية والطبية وغريها، ومنذ بدأ استخدام االنترنت

اللغات أصبحت الربامج اللغوية تتطور بسرعة فائقة، وتطورت طرق التدريس 
ليم اللغة يف تع وتعددت، وزادت األنشطة االتصالية وانتشرت، فباستخدام االنترنت

ووسائط  من شبكاتآليات االتصال احلديثة  العربية للناطقني بغريها ميكن استخدام
من صوت وصورة ورسومات وآليات حبثية ومكتبات إلكترونية، وكذلك و متعددة

بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي؛ فالتعليم بالصوت 
لية الستخدام حواس متعددة يف آن واحد، والصورة واحلركات واملؤثرات أكثر فاع

ما يريد تعلمه  االنترنتوالتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث يتعلم الطالب باستخدام 
، فضال عن استرجاع ما تعلمه يف قاعة حسب رغبتهويستطيع تكرار عمليات التعلم 

يار وقت احملاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم حيددها املتعلم نفسه ناهيك عن اخت
  .التعلم

ويعترب اإلنترنت من أحدث وسائل االتصال وأسرعها يف الوقت احلاضر فهو 
ولقد أحدث االنترنت ثورة ) ١٨٢: ٢٠٠٥يوسف وآخرون (شبكة اتصال واسعة، 

يف هذا العصر عصر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، ولقد استفادت منه كل العلوم 
أمهية االنترنت إال أن كثريا من معلمي اللغة العربية احلديثة يف خمتلف ااالت، ورغم 

للناطقني بغريها ال يستفيدون منه وال يعرفون كيف يوظفونه يف التعليم، ولذلك عليهم 
أن يتعرفوا على خدمات االنترنت اليت ميكن االستفادة منها، كي يوظفوها يف تعليم 

الربيد االلكتروين والقوائم  دعو معلم اللغة إىل استخدامنمهارات اللغة العربية، و
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الربيدية واحلوار على االنترنت، مع االستفادة من آليات االنترنت البحثية واملكتبات 
  .صوت وصور وحركات ومؤثراتااللكترونية والوسائط االلكترونية املختلفة من 

بيئة افتراضية ملمارسة مهارة االستماع، وذلك عن طريق  فاالنترنت يوفر 
 القصص الصوتية، واخلطب واحملاضرات واملقابالت والربامج اإلذاعية، االستماع إىل

إضافة إىل نشرات األخبار والرسائل الصوتية واألناشيد العربية، وتنمية مهارة الكالم 
عن طريق تسجيل الرسائل الصوتية، والتحدث يف حجرات الدردشة، وكذلك 

مية مهارة القراءة من خالل املشاركة يف احلوارات الشفوية بالصوت والصورة، وتن
قراءة الرسائل العربية يف الربيد اإللكتروين، وقراءة املقاالت، واألخبار والوثائق 
املوجودة على صفحات املواقع العربية أو اجلرائد العربية اليومية، وتنمية مهارة الكتابة 

 عن عن طريق كتابة الرسائل اإللكترونية، وتسجيل املالحظات والتعليقات، فضال
إبداء اآلراء، وملء االستمارات، وحترير النصوص، ومن خالل املشاركة يف احلوارات 
التحريرية، وبذلك يكون االنترنت بيئة صاحلة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقني 

  .  بغريها وعلى املعلم أن يدرب طالبه على استخدامه واالستفادة منه
غة العربية للناطقني بغريها أمر يف غاية إن استخدام االنترنت يف تعليم الل

األمهية، فتعليم اللغة جيب أن يساير العصر مبا فيه من تقنيات وعلوم، واستخدام 
االنترنت يف تعليم مهارات اللغة العربية وفر كثريا من الوقت الذي حتتاجه اللغة لكي 

تقبل مشرق يتقنها الطالب، ومستقبل تعليم مهارات اللغة باستخدام االنترنت مس
القول باستخدام االنترنت يف تعليم اللغة العربية ال يلغي دور معلم اللغة  ؛ ولكنوواعد

العربية بل سيجعل دوره أكثر فاعلية، فطرق التدريس احلديثة تتجه إىل التركيز على 
الطالب يف العملية التعليمية، والطرق نفسها جعلت دور املعلم أكثر أمهية يف اإلرشاد 

 .ه، فلم يعد املعلم هو مركز العملية التعليمية كما كان األمر يف الطرق اإللقائيةوالتوجي
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  :استخدامات اإلنترنت يف تعليم اللغات
وتوسع استخدامه  "internet"إىل اللغة العربية من اإلجنليزية " إنترنت"دخل مصطلح 

قافية، ومصطلح يف النصوص العربية سواء يف اجلرائد واالت أو الكتب العلمية والث
ويطلق ، "International Network"اختصار للمصطلح اإلجنليزي  "internetإنترنت "

 محاد؛ ١٣٥٤ :٢٠٠١ الشامي وحسب اهللا( ".اإلنترنت"أو " الشبكة العاملية"عليه 
ويطلق املصطلح على شبكة احلاسوب العاملية، اليت توفر الربيد ) ٥٤٢ :١٩٩٤

مة الناس على املعلومات حول موضوعات ثقافية أو اإللكتروين، وتسهل حصول عا
علمية أو اقتصادية أو غريها، واإلنترنت عبارة عن جمموعة هائلة من احلاسبات املنتشرة 

ويعد اإلنترنت ) ١٢: ١٩٩٨قبيعة (يف آالف األماكن من العامل ومتصلة ببعضها، 
ع اآلخرين يف شىت تطورا مذهال يف هذا العصر، وميكن استخدام اإلنترنت لالتصال م

أحناء العامل، وقراءة خمتلف اجلرائد واالت واملقاالت العلمية والكتب، ويستطيع 
مستخدم االنترنت املشاركة يف املناقشات واحلوارات يف داخل جمموعات حول أي 
موضوع، وعلى املهتمني بتعليم اللغات األجنبية أن يستخدموا شبكة اإلنترنت اليت 

الفرص للمعلمني وللطالب على حد سواء بطريقة ممتعة، فوسائل توفر العديد من 
  .من أهم األدوات اليت ميكن استخدامها يف التدريساالتصاالت احلديثة تعترب 

ب دورا كبريا يف تغيري الطرق التعليمية املتعارف عليها يف إن اإلنترنت سيلع
عي والعايل، فعن طريق الوقت احلاضر ليس فقط يف املدارس بل يف مراحل التعليم اجلام

قد ال حيتاج املعلم مستقبال أن يقف أمام  )Interactive Multimedia( الفيديو التفاعلي
طالبه لتعليمهم، وقد ال حيتاج الطالب أن يذهب إىل املدرسة أو اجلامعة، وقد حتل 

بواسطة مدرس إلكتروين حمل املدرس  )Distance Learning(طريقة التعليم عن بعد 
يدي، وقد يوفر االنترنت على الطالب عناء احلضور إىل املدرسة، وتعليم اللغات التقل

األجنبية أكرب مستفيد من االنترنت، وميتاز االنترنت بأنه يستخدم كثريا من لغات 
العامل على صفحاته، وللغة العربية حضور قوي ومؤثر على صفحات االنترنت، وعلى 
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االستفادة من هذا احلضور املتنوع، وتوظيفه يف تعليم  معلم اللغة العربية للناطقني بغريها
مهارات اللغة، وخللق بيئة افتراضية تربط دارسي اللغة العربية بالناطقني األصليني، 

  . وتعوبد الدارسني على اللغة املعاصرة واملستخدمة
إن استخدام االنترنت يف تعليم اللغات قد يساعد بعض الدول النامية اليت 

عاملي الكم والكيف يف كوادر املعلمني، وقد يساعد على رفع املقاييس تفتقر إىل 
التعليمية لكل فرد يف األجيال القادمة، وقد يتيح الطريق لظهور طرائق جديدة 

نقطة االنطالق حنو  للتدريس، وسيكون استخدام االنترنت يف تعليم وتعلم اللغات
ن مبا هو أكثر من تعريف الطالب التعلم املستمر، وقد يقوم مدرسو املستقبل اجليدو

بكيفية العثور على املعلومات عرب االنترنت، وقد يكون هناك آليات لالختبار وأخرى 
  .للتعليق، فاالنترنت يتطور بسرعة مذهلة، وبفضله صار العامل قرية صغرية

اإلنترنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء  إن
غات خمتلفة، كما يساعد اإلنترنت على التعلم التعاوين اجلماعي، نظرا لكثرة العامل، وبل

املعلومات املتوفرة عرب اإلنترنت، حيث يقوم كل طالب بالبحث يف قائمة معينة مث 
جيتمع الطالب ملناقشة ما مت التوصل إليه، واإلنترنت يساعد على االتصال بالعامل 

ل السريع ضيق الفجوة الثقافية والفكرية بني بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وهذا االتصا
املستخدمني لالنترنت، كما يساعد اإلنترنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس 
ذلك أن اإلنترنت عبارة عن مكتبة كبرية تتوفر فيها مجيع الكتب سواء كانت سهلة أو 

عليمية املتميزة اليت صعبة، للصغار أو للكبار، كما يوجد يف اإلنترنت بعض الربامج الت
ميكن االستفادة منها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ويف كل مستويات تعليم 

  . اللغة، سيذكر الباحث بعضها يف آخر هذا البحث
إن استخدام اإلنترنت كأداة أساسية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

الساعات الدراسية سيكون مرنا حيث ميكن سيحقق املرونة يف الوقت واملكان، فعدد 
وضع املادة العلمية عرب اإلنترنت، ويستطيع الطالب احلصول عليها يف أي مكان ويف 
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أي وقت، مع إمكانية الوصول إىل عدد أكرب من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف العامل، 
كلفة أقل مقارنة مع العلم أن تطوير الربامج املعدة يف االنترنت يتم بسرعة وسهولة وبت

، وذا تكون تكلفة االنترنت )CD-Rom(بالكتب وأنظمة الفيديو واألقراص املدجمة 
  . التلفزيون والراديواملادية أقل بكثري من األقمار الصناعية وحمطات 

أن  سهل االستخدام، فأي شخص يستطيعاإلنترنت أنه  ا مييزومن أهم م  
فال حيتاج إىل أخذ دورات للتعرف  ،الوقتيستخدمه مع شيء من املعرفة وقليل من 

من الوقت، فإذا أراد شخص البحث  اكثري يوفرفضال عن أنه  ،على كيفية استخدامه
عن معلومة من املعلومات، فما هي إال ثوان حىت حيصل على قائمة حمتوية على كلمة 

ملعاجم ، واالنترنت مملوء بالقواميس متعددة اللغات، واالبحث، بعد كتابة املطلوب
العربية مع سهولة البحث خالهلا، والنسخ منها إلنشاء قواميس الكترونية خاصة بكل 
طالب حتوي املصطلحات اليت تعلمها أو اليت تعرف عليها من خالل أرض الواقع، 

العرب باملفردات احلية واملستخدمة وبذلك يكون االنترنت أرضا خصبة لتعريف غري 
  .يف سياقها الطبيعي
 ، ويساعد املستخدمنيعد أداة منوذجية للتعلّم التفاعلي عن بعدي نتإن اإلنتر

وفر أدوات وي التصال من خالل النصوص والصور والفيديو وامللتميدياعلى ايف العامل 
تعليم يف  كثريا من املواد املفيدةقدم ي إنهعلمي اللغة األجنبية ومتعلميها، حيث ملمهمة 

إىل مصادر عديدة عرب الشبكة، فضال عن أن  لوصولإمكانية اوفر ي وتعلّم اللغة، وهو
واالتصال باملتحدثني األصليني  تعلّم االتصال باآلخرين مهم لتسهيل التفاعل الدويل

قدم اإلنترنت كذلك بعض احللول ي، وباللغة، وخيلق البيئة االفتراضية لتعليم وتعلم اللغة
دم، كما أن تكلفته تقل تدرجييا لتعلّم املهارات اللغوية بكفاءة ووفقا لقدرات املستخ

   .وتعددها يف وقت يزداد فيه ختصص مواقعه
لقد أحدث االنترنت ثورة يف هذا العصر ميكن تسميتها ثورة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها جيب أن يساير هذا العصر 
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حيتاج أن يقف أمام طالبه يشرح هلم  مبا يف من تكنولوجيا، فمعلم املستقبل قد ال
ويلقنهم، فقد أصبح التعليم عن بعد أحد األساليب املتبعة عرب االنترنت، وعلى معلم 
اللغة العربية أن ينمي مهاراته يف استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة، وعليه أن 

املعلومات  يوظفها يف خدمة لغة القرآن الكرمي، وعليه أن يستفيد من الكم اهلائل من
وعليه أن يوظف كل اخلدمات املتوفرة على االنترنت  ،املتوفر على شبكة االنترنت

خلدمة تعليم اللغة، فعليه أن يستخدم الربيد االلكتروين، والقوائم الربيدية، وجمموعات 
  .عرب االنترنتاألخبار، وعليه أن يدرب طالبه على ممارسة احلوار 

الناطقني ا ميكنه توظيف الكم اهلائل من ية لغري إن معلم اللغة العرب 
املعلومات املتوفرة على صفحات االنترنت يف تعليم مهارات اللغة العربية، فاالنترنت 
حيوي مواد مسموعة ومقروءة، وميكن الكتابة فيه والتحدث من خالله، واالنترنت 

ك صار االنترنت خلق بيئة افتراضية تساعد على تعليم املهارات اللغوية وتنميتها، وبذل
أعظم أداة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقني بغريها، وقد جعل االنترنت دور معلم 
اللغة أكثر أمهية ففرغه للتوجيه واإلرشاد واملتابعة، بينما جعل العملية التعليمية تركز 

استخدام على الطالب وجتعله حمورا هلا، فباستخدام االنترنت يف تعليم اللغة  العربية، مت 
آليات االتصال احلديثة من شبكات ووسائط متعددة ومن صوت وصورة ورسومات 
وحركات ومؤثرات وآليات حبثية ومكتبات إلكترونية، وبفضل االنترنت صار التعليم 
أكثر فاعلية الستخدام حواس متعددة يف آن واحد، والتعلم يكون واعيا وتفاعليا حيث 

ما يريد تعلمه، ويستطيع تكرار عمليات التعلم كما  يتعلم الطالب باستخدام االنترنت
يشاء، فضال عن استرجاع ما تعلمه يف قاعة احملاضرة، وإمكانية اختيار مكان التعلم 
حيددها املتعلم نفسه ناهيك عن اختيار وقت التعلم، وبإمكان معلم اللغة استخدام 

  .ه يف التعليم عن بعداالنترنت كوسيلة مساعدة يف الفصل الدراسي، أو االستفادة من
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ا   لكتاب المدرسي في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتا: تاسعً

نتكلم عن  الكتاب املدرسي يعد أهم مواد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وعندما
التقنيات احلديثة، جيب أن نعطي الكتاب املدرسي قدره وأمهيته، ولكنه مل يعد جافا 

ر مجيال ملونا ناطقا تفاعليا، فقد أخذ باإلضافة إىل صورته الورقية صامتا بل صا
املطبوعة صورة إلكترونية تفاعلية، يدرسه الطالب على اختالف صوره وأشكاله، 
يدرسه يف الفصل ويراجعه يف بيته، يتعلم منه يف معمل اللغات من خالل صورته 

خالل كمبيوتره احملمول،  الرقمية، ويتدرب عليه متفاعال معه، ويتدرب ويراجع من
ويستمع إليه يف هاتفه، ويشاهده عرب القنوات الفضائية، ويبحث عنه عرب صفحات 
االنترنت، فرياه أمامه يف أى صورة حيث يراه ناطقا، ويتفاعل معه جميبا وسائال 
ومتدربا، يقلّب صفحاته ويتجول بني روابطه االلكترونية اليت تنمي مهاراته وتزيد 

  .ه وترفع من مستواه اللغويإمكانيات
االلكتروين بإمكانية استخدام الوسائط  الكتاباملربمج يتميز عن  الكتابإن 

مثل  االلكترونية يف نفس الوقت الذي نستخدم فيه الوسائل التقليدية يف التعليم والتعلم
كما ميكن الفصل بينهما واستخدام كل ) ٣٨٧: ١٩٨٧محادة ( ،الكتاب املطبوع

حده، فإن مت اجلمع بني الدراسة الفصلية والدراسة االلكترونية فإن التعليم منهما على 
سيكون منظما ومركزا، والتعلم سيكون أسرع وأوفق، فما أمجل أن يتعلم الطالب يف 
الفصل شيئا مث جيد ما تعلمه يف الفصل مربجما الكترونيا فيعاود التعلم ذاتيا مرات 

سب أي يف البيت أو يف املعمل، ويف الوقت ومرات حسب رغبته، ويف املكان املنا
  .الذي حيدده حسب مزاجه ورغبته

إن الكتاب املدرسي يف هذا العصر قد تغري شكله ومضمونه ومل يعد مفهومه  
كما كان يف املاضي، ولذلك فإنّ املربني يوصون بالعناية بإعداده، والسيما يف جمال 

لّ التسليم بأمهية الكتاب املدرسي أمرا ال حيتاج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ويظ
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إىل تقرير، وتبقى للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف العملية التعليمية يف الدول الغنية 
املتقدمة تكنولوجيا، ويف الدول الفقرية اليت مل تصل أيدي التكنولوجيا إليها بعد، 

تاب يف سد هذا النقص، وحنن نفتقر يف تزداد أمهية الك ،فعندما ال يتوافر املعلم الكفء
ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها إىل ذلك املعلم الكفء، مما جيعل حاجتنا إىل 
كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تواكب تطورات العصر التقنية حاجة 

ى أسس علمية يقودنا لتحقيقها تطلع إىل إجناز هذه الكتب عل ،ضرورية وملحة
مدروسة، فالكتاب ليس جمرد وسيلة معينة على التدريس فقط، وإمنا هو صلب 
التدريس وأساسه؛ ألنه هو الذي حيدد للطالب ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي 

  .، إىل أن يصل منها إىل ما يريديبقي عملية التعليم مستمرة بينه وبني نفسه
ية إال أنه يبقى من اخلطأ حصر تعليم إن الكتاب املدرسي رغم ما له من أمه

للناطقني بغريها فيه وحده خصوصا يف املستويات املتقدمة، بل جيب تعويد  اللغة العربية
الطالب منذ البداية على أن يتلقى اللغة من مصادر خمتلفة، فاللغة حبر واسع ال ميكن 

الكتاب املدرسي، لكتاب أن حييط به، وهذا ما ميكن للتقنيات احلديثة أن تضيفه إىل 
  .فالتقنيات احلديثة تثري العملية التعليمية وخترجها من رتابة الكتاب املدرسي التقليدي

  
ا ً   تالمعلم في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاال: عاشر

  

من األخطاء الشائعة أن يظن املعلم أن الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية  إن
حلق يف أن يصبح خطيبا يف الفصل، فينسى نفسه ويظن أن على للناطقني بغريها تعطيه ا

الطالب أن يفهموه إن عاجال أو آجال، فمعلم اللغة العربية كلغة الثانية هو رسول 
العرب إىل احلضارات األخرى، وعلى هذا الرسول أن يكون أمينا ولبيبا، وقد قال 

علم يف حتقيق التواصل أرسل لبيبا وال توصه، ومن هنا يأيت دور امل: العرب قدميا
احلضاري مع حضارات اآلخرين وثقافام، فيكون صادقا وحكيما دون إفراط أو 
تفريط، وعليه أن خياطب الناس على قدر عقوهلم، فمراعاة مقتضى احلال من البالغة 
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خاطبوا الناس على قدر عقوهلم، وألن : العربية، وكذلك من الدين اإلسالمي ففي األثر
عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فعلى معلم اللغة العربية  هذا العصر هو

للناطقني بغريها أن يوظف إمكانيات هذا العصر التكنولوجية يف خدمة لغة القرآن 
  .الكرمي، وأن جيعل اللغة العربية مدخال للتواصل احلضاري واالجتماعي مع اآلخرين

اللغة العربية للناطقني بغريها، إن مهارات اللغة العربية هي املقصودة يف تعليم 
واملَعنِي ذه املهارات إمنا هو الطالب وعلى املعلم أن يشغل نفسه بِهم تعليم اللغة 
العربية يف صورها املهارية ال أن يصنع من الطالب حافظا لقوانني اللغة، ولن يكون 

وجيا املعلومات تعليم اللغة إال بإشراك الطالب يف العملية التعليمية، وتلعب تكنول
واالتصاالت دورا كبريا يف تطوير أداء معلم اللغة ال التقليل من شأنه فاملعلم ال ميكن 
االستغناء عنه، ألن دور املعلم يف ظل مدرسة املستقبل هو تطبيق كل ما تنتجه 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية، وعلى املعلم أن يكون مرشدا 

وموجها، ومديرا، وقائدا ومستشارا، وناقدا، ومسهال ومصمما للمواقف وناصحا، 
التعليمية املناسبة اليت حتث الطالب على تنمية مهاراته اللغوية، ومساعدا يف توفري بيئة 

لربجميات تعليمية من التعلم املرن والتعلم الذايت واملستمر من خالل تطويره وتصميمه 
  .وجيا املعلومات واالتصاالتمنظور متطور تتناسب وعصر تكنول

  

  طالب في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: عشر حادي

إن اإلنسان حيمل يف داخله طاقة جبارة يستطيع توظيفها للوصول إىل اهلدف الذي 
وإذا كان هدفنا تعلم مهارة ما فإننا لن نألو جهدا يف سبيل تعلمها، وكم من  حيدده،

ا وحديثا فاجلاحظ والعقاد خري شاهد، وها هم أوالء عامل علم نفسه بنفسه قدمي
املسلمون من غري العرب يكنون يف أنفسهم حبا للقرآن ورغبة يف تعلم لغته، وكم من 
مسلم يتمىن لو وجد الوسائل اليت تساعده على تعلم لغة القرآن بنفسه، وال أدعي أن 
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علم يف التوجيه الطالب يستطيع أن يتعلم لغة وحده دون معلم بل يبقى دور امل
  .واإلرشاد ورسم خطوات التعلم للطالب

إن االعتماد على الطالب يف تعلم املهارات اللغوية يف عصر تكنولوجيا 
املعلومات جيعل دور الطالب فعاال ومنتجا، والطرق اليت يكون الطالب حمورها قدمية 

نا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اَهللا لَمع واْلَّذين جاهدواْ في﴿ :عند املسلمني، فلقد قال اهللا تعاىل
ِسنِنيحوهذه دعوة صرحية للعمل والتعلم عن طريق العمل ]٦٩: العنكبوت[ ﴾الْم .

فإن التوكيدية اليت جاءت يف اية اآلية، وكذلك الم التوكيد واللتان تؤكدان مساندة 
منذ القرن الثامن عشر أمثال جان  ولقد نادى املربون يف الغرب. اهللا تعاىل للمحسنني

جاك روسو، وبستالوتزي، وفروبل، وهربارت، بضرورة جعل الدارس مركز االهتمام 
ونادى بستالوتزى بضرورة االهتمام بالعلم والعمل معا . والعناية يف العملية التربوية

ويف القرن ) ١٩٣-١٩١: ت.د املخزجني.(وعدم االكتفاء بالواحد دون اآلخر
ظهرت بعض الطرق الطالب فيها هو احملور الذي تدور حوله العملية  العشرين

التعليمية، وعند تعليم املهارات اللغوية بقدر ما حنتاج إىل جمهود املعلم يف املراقبة 
جانبا كبريا والتصحيح حنتاج إىل جمهود الطالب يف اجلد والعمل، وبذلك يتحمل الطلبة 

  . من مسئولية األعمال اليت يقومون ا
إن طالب اليوم خيتلف عن طالب األمس، وهو دون ريب سيختلف عن 

مستخدم جيد للتكنولوجيا احلديثة، وعلينا أن نستفيد  طالب املستقبل، فطالب اليوم
من استخدامه هلذه التكنولوجيا ونوظفها لصاحله يف العملية التعليمية، فننتج له كل 

 هذه الربامج كي حنقق طموحاته املستقبلية الربامج اللغوية املناسبة ملستواه، ونتدرج يف
يف تعلم اللغة العربية يف أقل وقت ممكن وبطريقة تناسب طموحاته وإمكاناته ومهاراته، 
فيجب أن نستفيد من احلاسوب الذي جييد استخدامه، ونصنع له الربامج التفاعلية اليت 

تنمية مهاراته اللغوية، ترتقي مبستواه يوما بعد يوم، وعلينا أن نوظف هاتفه كذلك يف 
فريى فيه ويسمع دروسا تنمي مهاراته، ويتصل ويتواصل مع معلمه ومع زمالئه 
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باستخدام خدمات اهلاتف احلديث، فنعقد معه املؤمترات اهلاتفية، ونتواصل معه 
يعلم نفسه من خالل استخدام مصادر التعلم املتنوعة باستخدام االنترنت، وأن جنعله 

لكتب والدوريات واملراجع، وكذلك استخدام مصادر التعلم غري ا: املطبوعة مثل
املطبوعة مثل أشرطة الفيديو التعليمية والوسائط اإللكترونية اليت تستخدم من خالل 
احلاسوب، وهو يهيئ املتعلم الستثارته إىل التعلم باالعتماد على نفسه متفاعال مع 

  )٢٩٨ :١٩٩٥؛ إمساعيل ٣٩٨: ١٩٨٧محادة ( .مصادر التعلم
إن التواصل مع طالب جييدون استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة 
وميتلكوا يفرض علينا أن نتعامل معهم مبا جييدون، فإذا مت ذلك على الوجه املطلوب 
خلقنا بيئة تواصلية واجتماعية وثقافية تكسر حواجز احلوار االجتماعي والثقايف بني 

كلغة ثانية جيب أن يكون ممتعا وسهال، ومواكبا للتقدم احلضارات، فتعليم اللغة العربية 
  .التكنولوجي احلادث يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تأثر بتغريات العصر وتطور معه، وهذا 
ى من أمر طبيعي، فتعليم العربية حيمل ثقافة العرب واملسلمني إىل بلدان العامل، وعل

يتصدى لتعليم العربية لغري أبنائها أن يكون واقعيا يف مسايرة تغريات هذا العصر 
وتطوره، وعليه أن يستفيد من كل ما ينتجه هذا العصر من وسائل تكنولوجية حديثة 
ويوظفه يف نشر اللغة العربية، فتعليم العربية لغري أبنائها خماطبة لآلخر ونقل لثقافة 

رى، وعلى معلم اللغة أن يكون حكيما وواعيا يفهم ثقافة العرب إىل ثقافات أخ
اآلخرين، فيجعل تعليم اللغة العربية ممتعا وحمببا كي يبين جسور التواصل مع اآلخرين، 
ولكي يصنع طالبا ماهرين متقنني ملهارات اللغة العربية، فامهني للثقافة العربية 

  .العربيةاحلديثة يف تعليم اللغة  واإلسالمية، وعليه أن يستخدم الوسائل التكنولوجية
اللغة العربية للناطقني بغريها يف زمن تكنولوجيا املعلومات  إن تعليم

واالتصاالت خيتلف اختالفا واضحا عن تعليمها يف العصور املاضية، ولقد سلط هذا 
البحث الضوء على أثر الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني 
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ها كي يساير تعليمها التطور التكنولوجي احلاصل يف عصرنا هذا، من أجل حتسني بغري
احلوار االجتماعي والثقايف بني الشعوب اليت تريد تعلم اللغة العربية وبني العرب 
أنفسهم، ومن أجل التواصل مع اآلخر وكسر حاجز اللغة، فمن علم لغة قوم أمن 

وأدرك الطريق إىل قلوم، وتعليم اللغة مكرهم، واستطاع فهمهم والتواصل معهم، 
العربية للناطقني بغريها هو مدخل العرب للوصول إىل قلوب الشعوب األخرى، 

اللغة العربية ولذلك علينا أن نستفيد من كل الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تعليم 
 .للناطقني بغريها

 
  العربيةلمعينة على تعليم اللغة ألنشطة التعليمية اا: عشر ثاني

  

  :الرحالت التعليمية
تعد الرحالت التعليمية من أقوى الوسائل التعليمية تأثريا يف حياة الطالب، فهي تنقلهم 
من جو األسلوب الرمزي ارد إىل مشاهدة احلقائق على طبيعتها، فتقوي فيهم عملية 

حالت كما أن يف الر. اإلدراك، وتبث عناصرها فيهم بشكل يعجز عنه الكالم والشرح
تغيريا للجو املدرسي من حيث االنطالق واملرح اللذان يسيطران على جوها، ومما 
يصادفه الطالب من أمور جديدة يف الرحلة، كاالعتماد على النفس، ومساعدة غريه 

  . من الطالب األمر الذي ينمي شخصيته وخيلق عنده الشعور باملسؤولية
خروج الطالب من املدرسة : اوميكن تعريف الرحلة املدرسية التعليمية بأ

لتحقيق هدف تعليمي مرتبط باملنهج الدراسي املقرر، وخمطط له  بشكل مجاعي منظم
من قبل، والرحلة التعليمية جيب أن تبىن على هدف تعليمي وحتقق أبعاده املختلفة، 
وهي بذلك ختتلف عن الرحلة املدرسية اليت يقصد ا الترويح والسمر واللهو الربيء، 

ب مراعاة أن تستهدف كل رحلة غرضا حمددا يربطها باملناهج الدراسية، على أن وجي
يكون رائدها حتقيق الدراسة العلمية للبيئة، وأن توضع هلا النظم الدقيقة الكفيلة باإلفادة 
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التعليمية القصوى لكل مشترك، وغالبا ما تكون الرحالت التعليمية موجهة إىل 
ية واألهلية، موجهة إىل املعارض التعليمية أو الصناعية املصانع، أو املؤسسات احلكوم

واألجهزة الطبية، املوانئ واملطارات، " احلاسوب"أو الزراعية، معارض التقنية احلديثة 
  . املتاحف، األماكن األثرية، وغريهامراكز التدريب املهين، املزارع، املناجم، 

  
  : املعارض التعليمية

لوسائل اجليدة يف نقل املعرفة لعدد كبري من املتعلمني، هلذا تعد املعارض التعليمية من ا
فإا تشكل دافعا للخلق واالبتكار يف إنتاج الكثري من الوسائل التعليمية، ومجع العديد 
منها إلبراز النشاط املدرسي، وتشمل املعارض التعليمية كل ما ميكن عرضه لتوصيل 

ج حمتوياا من أبسط أنواع الوسائل، أفكار، ومعلومات معينة إىل املشاهد، وتتدر
  . واملصورات، والنماذج، إىل أكثرها تعقيدا كالشرائح واألفالم

وهناك عدة أنواع من املعارض التعليمية اليت ميكن إقامتها على مستويات  
  : خمتلفة، حبيث حيقق كل منها الغرض الذي أعد من أجله، ومن هذه املعارض اآليت

  : معرض الصف الدراسي .١
 وهو ما يشترك يف إعداده طالب صف دراسي معني، حيث يقوم الطالب وحتت
إشراف رائد الصف جبمع كثري من الوسائل التعليمية املختلفة، اليت قاموا بإعدادها من 
مواد البيئة احمليطة م، كاخلرائط واسمات، وما يرمسونه من لوحات وتصميمات، أو 

عتبارها ممتلكات خاصة كالسيوف واخلناجر شراء بعضها، أو جلبها من بيوم با
واملصنوعات اليدوية من خسف النخيل، أو الصوف، وغريها، مث تعرض تلك الوسائل 
داخل حجرة الدراسة، وتقوم بقية الصفوف األخرى بزيارة املعرض واالطالع على 

خمتصة من داخل املدرسة، وختتار حمتوياته، مث بعد ذلك يقوم املعرض من قبل جلنة 
بعض الوسائل املتميزة للمشاركة ا يف معرض املدرسة، ويعترب هذا النوع من املعارض 

  . مبثابة تسجيل لنشاط طلبة الصف
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  : املعرض املدرسي .٢
يضم اإلنتاج الكلي من الوسائل التعليمية اليت مت اختيارها من معارض الصفوف مضافا 

وضات اليت يقوم أعضاء مجعيات إليه ما ترى املدرسة أمهية يف عرضه، ويضم أيضا املعر
  . النشاط التربوي باملدرسة بصنعها، وإعدادها للمعرض العام للمدرسة

  

  : املعرض العام .٣
يتكون املعرض من جمموع الوسائل التعليمية، واللوحات الفنية واسمات املتميزة اليت 

بعض  كلة منمت اختيارها من املعارض املدرسية بوساطة جلنة خمتصة بتقومي املعرض، مش
املشرفني التربويني للوسائل التعليمية، ومشريف التربية الفنية، وغريهم من مشريف املواد 
الدراسية األخرى، وخيصص عادة لكل مدرسة مشاركة يف املعرض ركن خاص ا 
لعرض منتجاا، وغالبا ما يقام هذا املعرض يف إحدى القاعات اخلاصة باملنطقة 

يد مدة العرض على عشرة أيام، وميكن أن يكون املعرض العام التعليمية، على أال تز
على مستوى الدولة، ويشتمل هذا املعرض على جمموعات من إنتاج املناطق التعليمية 

  . املختلفة اليت يتم اختيارها بعناية، ويستمر عرضها ملدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما
  : ربوية اليت ميكن إمجاهلا يف اآليتوميكن هلذه املعارض أن حتقق كثريا من الفوائد الت

  . توصيل األفكار التعليمية لعدد كبري من الدارسني واملهتمني ا يف وقت قصري
إبراز مناشط املدارس، إذ يبعث فيها املعرض التنافس الشريف للخلق واإلبداع   .أ 

  . واالبتكار يف إنتاج الوسائل التعليمية
وصول إىل مستويات جيدة يف إنتاج تبادل اخلربات التعليمية بني املدار لل  .ب 

  . الوسائل التعليمية
  .دراسة املوضوعات املختلفة عن طريق املعروضات اليت تضمها تلك املعارض  .ج 

  الخاتمة
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زمن التطور احلاسويب كل شيء يسري يف سرعة غري معهودة، والراغب يف تعلم اللغة  يف
ة يف تعليم اللغة رغم فائدة العربية من غري العرب مل يعد يصرب على األساليب القدمي

كان التفكري  مهذه األساليب يف حينها، وأدائها للهدف منها يف زمن إنشائها، ومن ثَ
يف أساليب تواكب متغريات العصر، وكان لزاما على املهتمني بأمور لغة القرآن أن 
يبتكروا مناهج تعليمية متطورة تعرض اللغة العربية عرضا تربويا يالئم مستجدات 

فإذا ما استخدمت أمناط  .العصر، ويليب حاجات الدارسني غري الناطقني بالعربية
احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم بالطريقة السليمة، ويف وجود املعلم الواعي والفاهم 

هلذه األمناط فإنه سيكون حافزا لتنمية ا قويا لتنمية القدرات العقلية للطالب، ودافع
الفار (اإلضافة إىل حترير املعلم من العديد من املهام الرتيبة واململة التفكري املنطلق، ب

مبساعدة احلاسوب يكون باستخدام برجميات احلاسوب  ، والتعليم)٤: بدون تاريخ
؛ فتح ٤٨: ٢٠٠٨عبد الاله (التعليمية عوضا عن أو باإلضافة إىل الطرق التقليدية 

  ).٤٢٢-٤٢١: ١٩٩٧؛ زاهر٨٤-٨٣: ١٩٩٥الباب 
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  .٤٦٦ص. ١ج .م٢٠٠٩
  مصر. ٢ط ،٢ج. املعجم الوسيط. م١٩٧٣. جممع اللغة العربية مبصر

دراسة تقوميية لكتاب العربية االتصالية للسنة  .م٢٠٠٨. حممد الباقر حاج يعقوب
  .اجلامعة اإلسالمية العالية :ماليزيا. األوىل الثانوية مباليزيا
لدينية للمؤمتر الدويل خطاب وزير الشؤون ا. م١٩٩٢. حممد زين بن احلاج سرودين

جامعة بروناي دار : بروناي. يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا
 .السالم

حتليل وتقوم كتاب اللغة العربية االتصالية  .م١٩٩٦. حممد يوسنان بن احلاج يوسف
 :ماليزيا .رسالة تكميلية للماجستري .للسنة األوىل باملدارس الثانوية مباليزيا

  .إلسالمية العاليةاجلامعة ا
تقومي برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني  .م١٩٨٥ .علي أمحد ،مدكور

  .اإلسيسكو :الرباط. ا
   .دار التجديد :ماليزيا .الكتاب األساسي .م٢٠٠٢ .مركز اللغات

امل يف طرق التدريس العامة  .م١٩٨٩. جوزيف كبة ؛مشارقه، حممد زهري
  .مكتبة الشرق :حلب .واخلاصة

تكنولوجيا التعليم وتنمية القدرة على التفكري  .م١٩٨٩ .أمحد حامد ،منصور
  .دار الوفاء :القاهرة. ٢ط .االبتكاري

دمشق وزارة  .طرائق التدريس العامة والوسائل املعينة .م١٩٧١ .ناصر، يوسف
  .التربية

الس . االلغات األجنبية تعليمها وتعلمه. م١٩٨٨. نايف خرما ؛ وعلي حجاج
  .سلسلة عامل املعرفة:  الكويت. الوطين للثقافة والفنون واآلداب
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 .٢ط. أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة .م٢٠٠٣. نايف سليمان وآخرون
 .دار صفاء: األردن

العالقة بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا التعليم يف  .م١٩٩٨ .نرجس عبد القادر
 .العلمي السادس للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم املؤمتر .إطار تربوي

  .الكتاب الثالث .الد الثامن .جملة تكنولوجيا التعليم .ديسمرب ٥-٣من 
  .دار الفرقان: عمان. علم النفس التربوي. م١٩٨٤. نشويت، عبداحلميد

 ترمجة زغلول .احلاسب اإللكتروين وكيف يغري حاتنا .بدون تاريخ. جوزيف نيومان،
  .دار املعارف: القاهرة. فهمي

 .النظرية التكاملية يف تدريس اللغات ونتائجها العملية .م١٩٩٤ .هكتر ،هامريل
  . مطبعة سفري: الرياض. راشد بن عبد الرمحن الدويش: ترمجة

مناهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية . هيازع، عبد الكرمي عوض
حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة . فية وتقومييةبإندونيسيا دراسة وص

  . جلامعة البنجاب بالهور: باكستان
  .دار ضة مصر: القاهرة. ٨ط. فقه اللغة. بدون تاريخ. الواحد وايف، علي عبد

جملة التربية . املشروع القومي للكمبيوتر التعليمي. م١٩٩١. وزارة التربية والتعليم
  .مطابع األهرام: القاهرة. ٢ة السن. ٥العدد . مارس. والتعليم

. وسيلة –أسلوب  –منهج  :طرائق التدريس. م٢٠٠٥. يوسف، ردينة عثمان
  .دار املناهج: األردن

دار  :القاهرة. تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب. م١٩٧٨ .فتحي علي ،يونس
  .الثقافة

تعليم اللغة العربية املرجع يف ل. م٢٠٠٣. يونس، فتحي علي؛ حممد عبد الرؤوف الشيخ
  .مكتبة وهبة: القاهرة. لألجانب من النظرية إىل التطبيق
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