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 :ةـمقدم

احلمد هللا الذي خلق اإلنسان، وعلمه البيان، وخلّد العربية بالقرآن، والصالة والسالم على أفصح من نطق بالضاد من بين عـدنان،                       
 :وبعد

، }إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون{ :ل من قائل حكيما    هذه األمة بأن جعل كتابه الكرمي بلساا، فقال ج            فلقد شرف اهللا تعاىل   
وبذلك كان ضمان حفظ اللغة العربية حبفظ القرآن الكرمي الذي أنزل ا، ومن هنا انتشرت هذه اللغة من اجلزيـرة العربيـة وأرض                       

 شرقا، وأقاصـي بـالد       واليابان د الصني العرب بانتشار اإلسالم ومعه، واخترقت اآلفاق اليت أضاء يف مسائها هذا الدين، فبلغت حدو             
غري أن األمر الذي يدهش الباحثني عرباً كانوا        . املغرب غربا، بل وعربت البحار واحمليطات؛ لتصل إىل بالد األمريكتني مشاهلا وجنوا           
، واقتحـام   ) هـذا املـد      على اختالف نسبة  ( أو أجانب هو أن هذه اللغة الكرمية مل تتوقف يف يوم من األيام عن االنتشار والذيوع                 

األبواب املغلقة أمامها بدافع ذايت بل تلقائي؛ ألن اللغة العربية متتاز خباصية ال تكاد تشاركها فيها لغة أخرى على وجه هذه البسـيطة،                       
 خلق كثري حباً يف     من هذا املنطلق أقبل على تعلم هذه اللغة الشريفة        . فهي لغة دين، ولغة ثقافة يف آن واحد، كما أا لغة تعامل وحياة            

وهكذا انتشرت العربيـة لغـة      .. اإلسالم، وسعيا لفهم القرآن، أو رغبة يف التعرف على هذه األمة، أو حرصا على التمسك ويتهم                 
ل مسلم ومسلمة،   وكتابة يف شىت أصقاع املعمورة، وارتفع شأا، وتعمقت جذورها ومكانتها، وأصبح تعلمها وتعليمها واجباً على ك               

ـ لغة خاصة بالعرب وحدهم، بل هي لغة العامل اإلسالمي كله، لغة أكثر مـن مليـار   ك فهي ليست ـ كما قد يظن بعضهم   وبذل
ا تعاليم اإلسالم السمحة، ويؤدون من خالهلا شعائر العبادة هللا وحده، فحيث هناك حضور لإلسـالم                 ئيت مليون مسلم يفهمون     اوم

ـ بعيدة ومل تكن  البالد األوربية  ـ كما قد يعتقد البعض   . هانتشارها، وسرعة انتقاهلا وعموميتتكون اللغة العربية، وهذا يفسر قوة ا
يوماً عن العاملني العريب واإلسالمي، بل ومل تكن منقطعة عن تعليم اللغة العربية، أو يف منأى عنها، حيث تصدح نغمات هـذه اللغـة                      

 .أصواا سلسة على حناجر غري قليل من أبنائها، والسيما ذوي األصول العربيةالكرمية يومياً يف مساء دوهلا املتعددة، وتنساب 
وأخال أننا يف أمس احلاجة إىل ذكر أن تعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليات اإلسالمية يف البالد األوروبية خاصة ـ تتشابك قضـاياه،      

ن قصة نفيسة تشري يف جوهرها إىل مدى ارتباط بعض املهاجرين العرب            وتتشعب روافده، حيث ميثل تعليم اللغة العربية يف تلك البلدا         
بلغتهم األصيلة وحضارم العريقة، وكذلك أبناء اجلاليات املسلمة، دف فهم القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ؛ ولـذلك فـال                    

يف شاطئ البحر مهما تالطمت عليها األمـواج،   إىل اآلن ـ صامدة صلدة، فكأمنا هي صخرة  ـعجب إذا وجدنا اللغة العربية هناك  
وتطاولت عليها الضربات بقيت راسخة ال تلني فترضخ، وال تز فتنهار، ومع ذلك فاحملاوالت تلو احملاوالت لتذليلها ال تفتـأ تتوقـد          

اك بوادر جناح ال يستهان ا مقارنة       جذوا، وال يهدأ سعريها، حيث إنه وعلى الرغم من املعوقات الكثرية اليت جتاها حالياً، إال أن هن                
 .باملاضي

 العديد عقديف  بكل عزم ووعي )اإليسيسكو (  للتربية والعلوم والثقافة  اإلسالميةاملنظمة  ـ مشكورة  ـ باشر ت   هلذا فال غرو أن 
 املفيدة يف تطوير تعلـيم اللغـة        لعملية   ا التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، وكذا يف تنظيم مثل هذه الورش             الدورات   من

  يالحـظ أن تلـك اجلهـود        حيث  وذلك  استشعارا للمسؤولية، وقياما بالواجب جتاه أبناء اجلالية اإلسالمية،          العربية يف هذه البلدان،   
رارية العمل، واحلرص علـى   حنو استميف تلك البلدانملهتمني بنشرها للمسؤولني وا  تتجلى مبيزة خاصة، أال وهي اإلرادة القوية         وغريها

؛ من هذا املنطلق تأيت هذه الورقة اليت تتناول بصفة خاصة املقررات التعليمية املوجهـة               ، والرفع من مستواها    القائمة تطوير تلك اجلهود  
كلما التقوا يف نـدوة أو   ـة  تفق عليها خرباء تعليم اللغة العربيييكاد  احلقيقة اليت   ذلك أن،لتعليم اللغة العربية ألبناء اجلالية يف الغرب

) 30: م1985(رشـدي طعيمـة     .  هي أن كتب تعليم العربية يف أوروبا يف أزمة، ولعل مصدر هذه األزمة كما يذكر د                ـ مؤمتر يف
ـ     بعض  بشكل عام، ويرجع ثانيهما إىل تقصري       املطبقة حاليا  زى أحدمها إىل وضع كتب تعليم اللغة العربية       عي: أمران ة  خرباء تعليم اللغ

 . تأليف كتب خاصة تراعي خمتلف بيئات املتعلمني وتليب اهتمامام واحتياجام العربية يف
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 العربية  يتم  تعليم اللغةما صدر من كتب يف  ـ إن مل يكن كل  ـ  إذا ما علمنا أن معظم– بوضوح –يظهر حجم املشكلة هلذا   و
جتهادات وجتميع خلربات خاصة، تتحكم فيها ذاتية املؤلف أكرب ممـا حتكمهـا             ما تزال جمرد ا   تدريسها ألبناء اجلالية يف الغرب حاليا         

 ...من هنا تأيت فكرة هذه الورقة... منهجية العمل وعلمية التفكري 
مؤملني  أن  نكون قد وضعنا بني أنظار املهتمني يف هذا امليدان بعضا من األسس الرئيسة اليت ينبغي عدم إغفاهلا عند تأليف املقـررات                         

 استشرافًا متفائالً ملستقبل    – اليت متثل جهد املقل      - إىل أن تكون هذه الورقة       متطلعني  ،   مجيعا  الفئة الغالية على نفوسنا     التعليمية لتلك 
 ... وليست قراءة يف املاضي فحسب  خلدمة لغتنا الشريفة،حافل بالعمل والعطاءات،

 ذلكم هو تقدمي أزجى عبارات الشكر وخالص التقـدير          ـ  يف اية هذه املقدمة    ـ  أداؤه نانفسأرى أن هناك واجبا أثريا إىل       ن      و
 الدعوة لنا للمشاركة  يف هذه االجتماع املهـم يف             اليت وجهت  )اإليسيسكو  (  للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة       واالمتنان  
 ،مصطفى الزباخ يف هذا اال.  الفاضل داألستاذ  ـ  يف هذا اخلصوص  ـنسى اجلهود الطيبة اليت قام ا   ن فالنا ، وإن نسيهذا اال

 ملن استضاف هذا االجتماع وهيأ له كافة السبل والوسائل يف  سبيل حتقيق أقصى درجات النجاح له، وعلى                   والشكر اجلزيل موصول    
 .أمري زيدان. ك األخ الكرمي درأسهم األستاذ الدكتور أنس الشقفة رئيس اهليئة الدينية الرمسية يف النمسا، وكذل

   أسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا مجيعا اإلخالص يف القول والعمل، وأن يوفقنا يف خدمة هذا امليدان النبيل، وأن يكلل جهودنـا بـالتوفيق                       
 .سدد اهللا اخلطى وحقق املىن، وصلى اهللا وسلم على املصطفى... والنجاح 

 :أمهية الورقة
 :رقة من خالل النتائج واألهداف اليت تسعى إىل بلوغها، ومن ذلك مثالً   تأيت أمهية هذه الو

 .بيان بعض أوجه القصور وجوانب الضعف يف الكتب املطبقة حاليا يف تعليم اللغة العربية يف الغرب 
ربيـة ألبنـاء اجلاليـات      اليت جيب االلتزام ا عند تأليف املقررات اخلاصة بتعليم اللغة الع           توفري بعض األسس واملعايري املنهجية     

 . اإلسالمية يف أوروبا
 . األسس التربوية واملعايري املوضوعية اليت ميكن يف ضوئها تقومي تلك الكتب بعض منتدوين 
 .تقدمي بعض التوصيات واملقترحات اليت ختدم هذا اال 

 :أهداف الورقة
 :حتاول هذه الورقة أن جتيب عن األسئلة التالية

 وأوجه القصور يف الكتب اليت تعلم من خالهلا اللغة العربية ألبناء اجلالية يف الغرب؟ما أبرز امللحوظات  .1
ـ  الكتب واملقررات اخلاصة بتعليم    اليت ينبغي أن تراعى عند إعداد         واملنهجية األسس التربوية أبرز  ما   .2 ات  اللغة العربية ألبنـاء اجلالي

   اإلسالمية يف أوروبا وتأليفها؟
 ؟رتقاء فيهن ختدم هذا امليدان، وتسهم يف االات اليت ميكن أما التوصيات واملقترح .3

 ):الدراسة(حدود الورقة 
 اليت ينبغي مراعاا يف      احلديثة  األسس التربوية واملنهجية    أبرز    تتحرك هذه الورقة يف إطار حدود معينة حيث تركز على حماولة حصر           

 يف هـذا     والتجارب العملية   وذلك وفقًا لنتائج آخر الدراسات واألحباث      ، أوروبا كتب تعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليات اإلسالمية يف       
 .امليدان

 :التعريف ببعض املصطلحات املستخدمة يف هذه الورقة
يقصد باألسس املنهجية  اإلجراءات  والعمليات املتعلقة باملعايري املنهجية اليت جيب أن يراعيها املؤلفـون عنـد                  : األسس املنهجية  .1

 .كتب تعليم اللغة العربية وأن يلتزموا  ا، وذلك قبل إخراج تلك الكتب يف شكلها النهائيإعداد 
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  اليت جيـب أن يقـوم ـا         ذات العالقة بالعناصر التربوية      العملياتاملعايري وكذا   يقصد باألسس اإلجراءات و   : ةاألسس التربوي  .2
 . قبل إخراجها يف شكلها النهائي املؤلفون عند إعداد كتب تعليم اللغة العربية، وذلكويراعيها

 : التعليمية الكتب  املقررات وأمهية
   يشغل بال املهتمني بتعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا العديد من القضايا، ويف كلٍّ من هذه القضايا تـواجههم                     

يتها موضوع الكتاب املوجه لتعليم اللغة العربية ألبنائهم، حيـث          ومن أبرز هذه القضايا اليت يتفق أولئك على أمه        , كثري من املشكالت  
 ألنه وسيلة رئيسة يعول عليها معلم اللغـة،         ؛ميثل الكتاب ركنا مهما يف عملية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا على وجه اخلصوص              

عضده يف املهام واألهداف األنشطة الصفية وغـري        يطره و شاي إذ   ،من حمتوى املنهج   رئيس   نه جزء   حيث إ ويعتمد عليها كذلك املتعلم،     
 . وكذلك اخلربات،الصفية

 رغم كل   – العمود الفقري هلذا املنهج، ويظل       –) 16: م1996(سعيد وزميله عمار    .  كما يرى كل من د     – أن الكتاب ميثل     كما  
ت واألنشطة، وذلك انطالقًا من األمهية اليت يكتسـبها          املركز الذي تدور حوله خمتلف اخلربا      –تلك العوامل األخرى املساندة للمنهج      

الكتاب باعتباره حيوي مادة أساسية لتعليم اللغة ومرجعا للمتعلم، ومرشدا للمعلم، فضالً عن قدرته يف تنمية مهارة التعلم الذايت لـدى            
 إىل أنه األداة املهمة اليت يعـول عليهـا يف حتقيـق             أمهيته يف تكوين االجتاهات اإلجيابية والقيم النبيلة، وذلك باإلضافة        كذا  املتعلم، و 

 .األهداف والغايات املنشودة من تعليم اللغة العربية هنا أو هناك

 : يف تعليم اللغة العربية يف أوروبا حالياستخدمةواقع الكتب امل
 

 :با ميكن تسجيل امللحوظات التاليةمية يف أوروإنه وبالنظر يف عدد من الكتب اليت تدرس من خالهلا اللغة العربية ألبناء اجلاليات اإلسال
 لألساس العلمي اليت يبىن عليه عادة اختيار املوضوعات واملواقف اللغوية الـيت             – إن مل يكن كلها      –افتقار معظم تلك الكتب      .1

. ، وتغطي احتياجام  تدور حوهلا الدروس أو الوحدات اليت حتتويها تلك الكتب، واليت ينبغي أن تبلي اهتمام الشرائح املستفيدة               
ذلك أنه يف ميدان تعليم اللغات األجنبية البد من حتديد دقيق للمواقف الوظيفية اليت يتم حتديدها على أسس علمية تربز للمؤلفني                

يربطها خيط واحد أو جتمعها فكرة مشتركة، كما أن          كما أن بعض املواقف املذكورة يف بعض الكتب ال        . أخذ هذا وترك ذاك   
 .  غفلت جماالت مهمة بأكملهاأ بعضها قد

أن معظم الكتب املطبقة حاليا يف تدريس اللغة العربية يف أوروبا قد فشلت يف اإلفادة من نتائج الدراسات اللغوية احلديثة، ومن                      .2
اكيـب   تصر معظم تلك الكتب على ضرورة حفظ املتعلم عن ظهر قلب لبعض التر             :املبادئ التربوية املتنوعة، فعلى سبيل املثال     

تدرجة من حيث صعوبتها أو سهولتها، بدال من حرصـها          اللغوية اليت ليست متصلة متاما حباجاته ومتطلباته، كما أا ليست م          
 .تواصليا وكتابيا متنوعا ويف تدريبات متعددةكثار من ممارسة املتعلم هلا على اإل

اليا يف أوروبا استخدامها للطرق التقليدية يف تقدمي املـواد          ومن العيوب الظاهرة يف معظم كتب تعليم اللغة العربية املستخدمة ح           .3
 .التعليمية وتنظيمها

ومن جوانب الضعف املالحظة يف معظم تلك الكتب أن حمتوى موضوعاا أو املوضوعات املطروحة فيها مل يتم انتقاؤها بعناية                    .4
اد ختلو من موضوع متكامل، وأن معظمها إن مل يكن          تتناسب مع ميول املتعلمني، حبيث خييل إىل من يطالع تلك الكتب أا تك            

كلها تعتمد على جمموعة متناثرة من اجلمل والتراكيب اليت آيت ا لتشرح قاعدة معينة، كما أنه يالحظ أن اختيـار بعضـها مل                
هذا عـالوة علـى   يكن يتعدى مسألة الذوق الشخصي فقط بصرف النظر عن األبعاد التربوية والثقافية من وراء هذا االختيار،      

 . به كثري من تلك املوضوعاتكتبتصعوبة األسلوب الذي 

 5



 أكثر من حرصها على تعلـيم اللغـة          حترص على التعليم عن اللغة       أن معظم تلك الكتب املستخدمة حاليا يف تعلم اللغة العربية          .5
 . فرق كبري بني األسلوبنيـ بال شك ـ نفسها وهناك العربية

 أشرطة مسعية لتنمية تلك     – إن مل يكن كلها      –لبها  غيصاحب أ  هارة االستماع خباصة حيث إنه ال     تتجاهل معظم تلك الكتب م     .6
 .املهارة لدى املتعلمني

ى فئات حمدودة جدا مـن      تراعي سو  النشاطات اليت حتتويها تلك الكتب، كما أن تدريباا غري منوعة، حيث إا ال            عدم تنويع    .7
 .املتعلمني

، ونقصد ا هنا كتابـة نطـق    (Transliteration) للغة املصورة    – وهللا احلمد    –انت قليلة   استخدام بعض الكتب وإن ك     .8
 وهكذا، وهذا ليس جانب قصـور أو        "Ketab"تكتب صوتيا ذه الرموز     " كتاب: "الكلمة العربية باحلروف الالتينية، فمثالً    

ية، وكذلك حيث ينشأ املتعلم متكـأ علـى         ضعف يف تلك الكتب فحسب بل عيب خطري، إذ إنه يعوق تعلم األصوات العرب             
هو أن نعلمها مباشرة،    ) اآلن(حروف وأصوات لغة وسيطة غري اللغة اليت يهدف إىل تعلمها، كما أن أفضل طريقة لتعلم لغة ما                  

أن ويكفي أن نتأمل جيدا كيف تعلّم اللغة اإلجنليزية للعرب ولغريهم حيث ال تستخدم مثل هذه األساليب، ومع ذلـك جنـد                      
 .املتعلم جييد بعد فترة وجيزة استخدام تلك اللغة

اعتقادهم بأن  : استناد مؤلفي بعض تلك الكتب إىل عدد من االفتراضات واملنطلقات اليت جبانبها الصواب، ومن ذلك مثالً                .9
أن بنائها، ومن هنا لـوحظ  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يسري يف اخلطوات نفسها اليت يسري فيها تعليم اللغة العربية أل            

  دون مراعاة ألحوال أبناء اجلاليـة        ـ ماأللغة   بوصفها ال  ـ ليم اللغة العربية للعرب    لتع  باألصل   معظم تلك الكتب مؤلفة     
وتعليمها  عن ذلك، فضال عن االختالف احلاصل بني تعلم اللغة العربية  ـ بطبيعة احلال  ـالعربية أو اإلسالمية اليت ختتلف  

أو أا مؤلفة بالفعل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا لكن عمرها يزيد عن ربـع                ،   والبيئة االصطناعية  ةالطبيعيتها   بيئ يف
 .قرن

 لغة وسـيطة  تستخدم  بعض الكتب   أو أا مؤلفة بالفعل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا لكن لبيئات غري أوروبية مثالً                 .10
 . كندا أو أمريكااجلالية يف ألبناء ؤلفة املكتبل الذلك مثو) اإلجنليزية(

 . البيئة األوروبية وقد ال تتناسب مع  حاليا درسة  امل  وموضوعاا تلك الكتبأن بعض حمتويات .11
 البصـري،   ،احلدسـي ( أن معظم  تلك  الكتب ال تراعي مهارات التفكري املتنوعة واليت تم مبختلف أنواع املـتعلمني                   .12

 ....).املنطقياالستقرائي، 
 يقضي   املتعلم    حيث إن   يف مثل هذه البيئات،       واليت تفيد الدارس للغة جيدا     تم مبهارات التعلم الذايت    الأن معظم تلك الكتب      .13

 ر غري مدركة لـدو ، كما أا الصفهذاخارج   وساعات   دقائق معدودة يف تعلم اللغة يف الصف الدراسي بينما يقضي ساعات            
 .البيئة االصطناعية

املعاجم التعليمية، أو كتب التدريبات املصاحبة،      : ، مثل ختلو من مواد تعليمية مصاحبة    ها   معظم الكتب أن  على تلك     املالحظ من .14
 .إخل... .املساعدةأو الوسائل 
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 ألبناء اجلاليات اإلسالمية يف الغرب ة احلديثة يف تأليف كتب تعليم اللغة العربيةـاألسس املنهجي
 

التعليمية املوجهة وبنائها على أسس علمية تتفق وأحدث ما توصل إليه امليدان            باملقررات والكتب   اللغات األجنبية   ميدان تعليم      يهتم  
 وقد حرص اخلرباء واملتخصصني يف هذا احلقل على حتديد األسس العلمية واملعايري املوضوعية اليت ينبغي االلتزام ا عنـد                    .من نظريات 

 . ذلك ألن هذا املوضوع يعد من أصعب األمور اليت تواجههمواملقررات التعليمية؛ تأليف تلك الكتب
ولكن ونظرا حملدوديـة هـذه      .. .واجتماعية   وتتنوع تلك األسس وتعدد، حيث إن هناك أسسا تربوية، وثقافية، ونفسية، ولغوية،             

 ...عناصر ومعايريعنها من  التربوية وما يتفرع ة  املنهجيعن األسس فيها الورقة والوقت املخصص هلا، فسوف يقتصر احلديث 
   وعلى أية حال جند أنفسنا يف حاجة شديدة إىل جمموعة من املبادئ واألسس واملنطلقات التربوية اليت توجهنا وترشد خطواتنا علـى           

بني يدي املهتمني ذا امليدان جمموعة من  من هذا املنطلق تأيت هذه الورقة اليت حتاول أن تضع            ...  العربية طريق إعداد كتاب تعليم اللغة    
 . وكذا تساعدهم يف عملية تقوميها ومقررات لتعليم اللغة العربية،املبادئ واألسس التربوية واملواصفات اليت تعينهم على إعداد كتب

 األهداف والطريقة:    أوال
  من تعلم اللغة العربية  حباجات املتعلمني وأغراضهمـ بشكل مباشر ـجيب ارتباط أهداف تلك الكتب  -
 .جيب أن تتناسب الطريقة التعليمية املتبعة يف الكتاب الدراسي املعد مع األهداف اليت مت رمسها هلذا املقرر أو ذاك -
، والعمل على صياغاا بطريقة سلوكية        أو عنصر يف كل مستوى بشكل حمدد ودقيق          مهارة  لكل حتديد األهداف العامة واخلاصة    -

 .وإجرائية
 اللغة والثقافة:ياثان
ال ميكن فصل اللغة عن احلضارة والثقافة؛ ألن اللغة مبثابة الشكل املنطوق أو املكتوب ملضمون الثقافة، فهمـا وجهـان لعملـة                       -

 . مواقف حقيقية تعرض للحضارة العربية واإلسالمية من مجيع جوانبها علىواملقرر الدراسي اجليد حيتوي، واحدة
 .رض مثل تلك اجلوانب احلضارية املشرقة، وجتنب مهامجة اآلخرين يف تلك الكتباالبتعاد عن التعصب يف ع -
حماولة جتنب عرض القضايا اخلالفية يف الثقافة أو التاريخ اإلسالمي، وإذا كان والبد فينبغي االبتعاد عـن التحيـز جلانـب دون         -

 .اآلخر، ونقصد بذلك مثل قضية اخلالف بني الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني
 التكامل والترابط: ثالثا

إن تعلم أي لغة من اللغات أمر ال حيدث بني يوم وليلة ومهمة ال تكتمل بني عشية وضحاها، ذلك أا عملية تراكمية تتم علـى                          -
 لوحظ أن من أبـرز      حيث  مراحل، ولذلك فالبد يف الكتب أن تكون مكملة لبعضها البعض حبيث يكمل املستوى الثاين األول،                

، ومن هنا فإن رسم خطة       أو بني الثاين والثالث    ،كتب املستخدمة حاليا وجود هوة يف املستوى اللغوي بني األول والثاين          عيوب ال 
 .واضحة للمدى والتتابع سوف يقضي على هذه املشكلة

 التقومي والتعزيز الذايت: رابعا
م إغفال التدريبات املربجمة اليت تساعد فئات معينة من         ، مع عد   أساليب التعلم الذايت   يإعداد نشاطات متنوعة ومتارين متعددة تراع      -

 .املتعلمني
أن يتضمن الكتاب اختبارات حتصيلية متتابعة بعد ثلة من الوحدات، مث يف اية كل فصل دراسي، مث اختبارات ائية متعـددة،                      -

 .فضال عن بعض االختبارات القبلية
 :عروفة اليت ميثلها اجلدول التايلأن تراعي أساليب التقومي مستويات األداء الستة امل -
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 جدول املواصفات
 احملتوى األهداف

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر

 النسبة اموع
 

         1املوضوع
         2املوضوع

         إخل... 
         اموع
 %100        النسبة

 
 )سة املالمح الرئي( حمتوى األسئلة  مستوى األداء م
 ..يذكر / خيتار / يتعرف على / يتذكر / يسمي / حيدد / يعرف  التذكر 1
 ..يتوقع / يفسر / يعمم / حيول / يشرح / إعطاء أمثلة / إعادة صياغة / تلخيص  الفهم 2
 .. )عالقة ما( حيل ويدرك / ينتج / يطبق / يعرض / يوظف / حيسب / خيتار  التطبيق 3
يستنبط غرض  / خيتار األجزاء املناسبة    / مييز  / يوضح بالشكل والرسم البياين     / سباب والنتائج   يستنبط األ  التحليل 4

 .الكاتب أو مزاجه
 ..خيترع / يكون / يصمم / يكتشف / يصنف  التركيب 5
 ..يصحح / يقوم / احلكم على شيء / يسوغ / ينتقد / يوازن / يثمن / يقدر  التقومي 6

 
 ات والدواعماملصاحب: خامسا

 .إعداد معاجم  تعليمة مساندة لتلك الكتب -
وجود دليل موجه ومرشد للمعلم يتضمن التوجيهات اليت ترشد معلم اللغة لتطبيق هذا الكتاب أو ذاك، وتدعمـه باإلجابـات                     -

 .واألنشطة اإلضافية
 . العربية من األنشطة والتدريبات التواصليةأن تدعم مثل تلك الكتب استعمال الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة لتعليم اللغة -
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تعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليات اإلسالمية يف  األسس التربوية احلديثة اليت ينبغي مراعاا عند تأليف كتب
 الغرب

 
 املفردات والتراكيب: أوال

سس الرئيسة اليت يرتكز عليها تعليم اللغة العربية لغري الناطقني             إن تقدمي املفردات والتراكيب يف الكتاب التعليمي أساس مهم ومن األ          
واحملتوى ومدى شيوعها، وكوا مالئمـة حلاجـة املـتعلمني          ) النوع(ا، ذلك أن مسألة اختيار املفردات من حيث الكم والكيف           

ودراسة علمية دقيقة ال ختضـع الجتـهادات         مسألة حتتاج إىل تأٍن      –وظروفهم وبيئام بل وكذلك أهدافهم من تعلم اللغة وتعليمها          
 كما جيب على املؤلفني عدم إغفال املنهج املناسب لتقدمي تلك املفردات يف ذلك الكتاب حبيـث ال                  –املؤلفني أو أذواقهم الشخصية     

لتدرج والتكـرار،   يسرف يف عدد املفردات اجلديدة املقدمة يف كل درس من الدروس اليت حيتويها الكتاب، وأن يراعي يف ذلك مبدأ ا                   
 .وذلك حبسب ما يقتضيه التركيب واملعىن

   أما بالنسبة ملوضوع الشيوع وكثرة االستعمال فإن األمر فيه حيتاج إىل وقفة تأمل للجهود اليت بـذلت سـابقًا حملاولـة رصـدها                       
ولذلك ...  وشيوعها من زمن إىل زمن     وتدوينها؛ ألن معظمها إما جهود فردية، أو أا مجعت يف زمن معني ختتلف فيه نوعية املفردات               

 :هذه األوضاع االكتفاء بالتقسيمات العامة للمفردات وأنواعها واليت من أمهها التمييز بني نوعني أساسيني للمفردات يقترح يف ظل 
 ...املفردات ذات الداللة املعنوية بذاا، كاألمساء واألفعال واملشتقات .3
 .التركيبيةاملفردات ذات الداللة الوظيفية أو  .4
 الدافعية والتحفيز: ثانيا

 .يقصد بالدافع تلك القوة النفسية الداخلية اليت حترك املتعلم لإلقبال عن تعلم اللغة،  والوصول إىل مستوى لغوي معني -
 :وللدافعية تأثري كبري يف تعليم اللغة لسببني -

 .ك أدعى إىل إمتامه وحتقيق اهلدف منهأنه كلما كان وراء الدارس دافع يستحثه وحافز يشده إىل تعلمها كان ذل .1
 .أن وراء الكثري من حاالت الفشل يف التعلم فقدان الدافع أو ضعفه .2

 تساعد على    اليت رمبا    قترحات وهناك العديد من امل    ، ولذلك ينبغي على مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية عدم إغفال هذا اجلانب املهم            
 :، ومنها على سبيل املثاللعربية ومواصلة اجلهد فيهااستثارة دوافع الدارسني لتعلم اللغة ا

 .هلدف من هذا الدرس أو ذاك باملتعلمنيوعي ا ـ
 .، وداللة تشد املتعلمتقدمي املهارات واملعلومات يف سياقات ذات معىن ـ
 .ملتعلمني السابقة وعدم جتاهلهاالبناء على خربات ا ـ
 .ع فئات املتعلمنييمج ي حبيث تراعي التنوع يف أوجه النشاط اللغو ـ
 . بني املتعلمنيفروق الفردية األنشطة والتدريبات للمراعاة  ـ
 . عن املتعلم، كاستخدام األلعاب اللغويةامللل يف بعض األنشطة اليت تبعد الترويح  املرونة وـ
 .آنية املتعلقة ذا اجلانب تنمية اجلانب الروحي لتعلم اللغة العربية من خالل سرد بعض األحاديث الشريفة واآليات القرـ
 العمر واملستوى اللغوي: ثالثا

ضرورة مراعاة تلك الكتب ألعمار املتعلمني ومستويام التعليمية يف مدارسهم احلالية، ذلك أن لكل مرحلة عمرية كتاب يناسـبها،                   
 . هجسواء من حيث اختيار حمتواه، أو من حيث إخرا 
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  املتعددمهارات التفكري وأمناط الذكاء: رابعا
    توصلت الدراسات املتعلقة بالقدرات العقلية إىل حتديد أنواع خمتلفة من أمناط الذكاء، توجد ـ بنسب متفاوتة ـ فـي كل عقل   

ـُنيت على هذه احلقيقة تطبيقات تربوية عديدة، من أمههاـبش  : ري، وب
o متثيل بصري، متثيل لفظي، متثيل حسي :  عرض الدروسمتثيالتنويع ـت ... 
o  نشاطات لفظية، نشاطات حركية، نشـاطات حتليـل الـذات،    : تنويع النشاطات التدريبية مبا يناسب أمناط الذكاء املتعدد

 .... نشاطات التفاعل مع اآلخرين 
مناط ، الذي هو اهلدف األساسي لتعليم اللغة؛ وعليه فإن تنمية مجيع أ           )الذكاء التواصلي (    واحلقيقة أن جمموع هذه الذكاءات يساوي       

 تعليم اللغة ليس ضربا من الترف التعليمي، وإمنا هو واجب حتمي؛ مبا أننا نعلم اللغة، ومبا أننا نستهدف                    كتب الذكاء ومراعاا فـي  
 . تكوين قدرة تواصلية فائقة لدى املتعلم

  . لكل منط من أمناط الذكاء املتعدد من وجهة نظر التواصل اللغوي خمتصرا  تعريفا هنانقدمو    
 

 التعريف من وجهة نظر تواصلية لغوية منط الذكاء
ــذايت،  ــذكاء ال ال
 والذكاء االنفعايل

القدرة على معرفة الذات، وعالقتها بالعامل من حوهلا، وتـنظيم احلالة النفسية للفرد، وضبط انفعاالته؛ مما               
 .جيعله أكثر انسجاما مع احلياة وتكيفا مع الـمجتمع

/ الذكاء االجتماعي   
 علي التفا

القدرة على فهم مسات اآلخرين، وطبائعهم، وأمزجتهم، ودوافعهم، ومقاصدهم ـ  وتوظيفها فـي  إقامة  
 .عالقات اجتماعية ناجحة

ــوي  ــذكاء اللغ ال
 اللفظي/

القدرة على التعبري اللغوي البليغ الـمؤثر، واستخدام اللغة الــمهذبة لقضـاء الــمصاحل، وحتقيـق                
 .الـمنافع، ودرء الـمخاطر

ــذكاء  الــــ
 احلركي/البدين

لتحقيـق  ...  القدرة على توظيف تعبريات الوجه وحركات اجلسد واملسافة املكانية ونغمة الصوت ونربته             
 . تواصل ناجح

/ الذكاء البصـري  
 الفضائي

القدرة على التخيل واستخدام التشبيهات واالستعارات واازات والرسم التعـبريي؛ إليصـال الفكـرة              
 .   واإلقناع وإحداث التأثري

ــذكاء  الــــ
 املنطقي/الرياضي

القدرة على التفكري املنطقي واحملاكمات العقلية، والتعرف على األمناط اردة، واستخدام األدلة واإلثباتات             
 .   والرباهني

ــذكاء  الــــ
 اإليقاعي /املوسيقي

ة بني املفردات، وإدراك    القدرة على متييز األصوات والنغمات ونربة الصوت، والعالقات الصوتية واإليقاعي         
 .  اخللل فـي اإليقاع املوسيقي للشعر واجلمل الـمسجوعة 

 
 اط التعلمـأمن

حيث تعـود املـســألة إىل      . بني الطالب ) الفروق الفردية (  قادت فكرة أمناط الذكاء املتعدد إىل تفـسـري أدق وأوضح لفكرة           
وقادت الدراسات فـي هذا اال إىل متييز ثالثة أمناط للتعلم شائعة بني            . همالتمايز بني الطالب فـي منط الذكاء السائد لدى كل من         

 : أفراد املتعلمني، هي
 . اللفظي، حيث مييل الطالب من هذا النوع إىل التعلم أفضل عن طريق األلفاظ سواء أكانت مسموعة أم مقروءة/ النمط السمعي -
النوع إىل التعلم بصورة أفضل عن طريق الصور واملخططـات الذهنيـة            التصويري، حيث مييل الطالب من هذا       / النمط البصري    -

 . والرسوم واملشاهد التلفزيونية
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 . احلسي، حيث مييل هؤالء الطلبة إىل التعلم عن طريق اللعب والتمثيل واملمارسة اليديوية واحلركية/ النمط احلركي -
 :  التعلم والتعليم صنفت أساليب  الطالب يف التعلم إىل نوعني، مهاويف دراسات أجريت على اخلطوات اليت يفضل املتعلمون اتباعها يف

 . ، حيث مييل بعض الطالب إىل متابعة التفاصيل خطوة خبطوة)اجلزئي(األسلوب االستقرائي  -
، حيث مييل بعض الطالب إىل القفز السريع من مقدمات بسيطة إىل النتـائج دون املـرور بكامـل                   )الكلي(األسلوب احلدسي    -

 .   طواتاخل
وجتدر اإلشارة إىل أن احلدود الفاصلة بني املتعلمني من حيث أمناط التعلم وأساليبه ليست دائما واضحة أو حدية، فالكثري من الطالب                     

 . يقعون فـي املناطق البينية أو التكاملية
حتويلها إىل ممارسات تعليميـة داخـل حجـرة          والثمرة الـحقيقية هلذه املعرفة  تتمثل فـي قدرة املقررات الدراسية واملعلمني على             

وعندما يتمثل املعلمون هذه املعرفة فإم قادرون على إثراء النشاطات واألسئلة والتدريبات اليت كتبت فـي املقرر الدراسـي                  . الصف
أفضل من نشـاطات    ، ورمبا رأوا وضع نشاطام اخلاصـة كبدائل أنضج و        )حركية(و) بصرية(بطريقة لفظية حبتة بوضع بدائل أخرى       

 . الكتاب املقرر
 :بعض النشاطات التدريبية اليت تراعي أمناط التعلم وأمناط الذكاء املتعددا مثال ل  وهذ

 ) درس الفاعل(مثـال تطبيقي 

  
 

 ) بصري:  (اآتب جملة تحدد ما يفعله آل واحد فـي الصور التالية.    1

....................................................................................................................................................................................................... 

 ) حرآي.     ( وعليه أن ينفذ الفعل،سأطلب من آل واحد منكم أن يكون فاعال. الفاعل هو الذي ينفذ الفعل. 2
  .....   ـ....  يبكي ـ....    يضحك ـنافذة الفصل  ....   يغـلقـ. يده فوق رأسـه)  يسمي أحد الطالب..... (  يضـع ـ

 ) لفظي.              (رتب  الكلمات  التالية لتعطي أمثلة صحيحة على الفاعل.  3
 من، الر، عاد،شـ الدرس، يـ   جل  المسـجدـرح، المعلم ـ  الولد، الكتاب، يقرأـ 

.........................................                .........................................                ......................................... 
 ) حرآي/ بصري(ارسم خريطة ذهنية لمفهوم الفاعل                  . 4

 ي نص قرائيـمثال تطبيقي للتعبري عن فكرة معينة وردت ف
 . د وجد ومن زرع حصدمن ج): مثال ( املقترح  يقول النص

 : اختر واحدا مما يلي
 . ارسم شكال يؤدي معىن اجلملة أعاله، مث اعرضه على زمالئك .1
 . أحك لزمالئك قصة  تؤدي معىن اجلملة أعاله .2
 . قف أمام زمالئك ومثل باحلركة واإلشارة فقط معىن هذه اجلملة .3
 . أعط مثاال مشاا فـي املعىن من لغتك هلذه اجلملة .4

ـ بتصرف ـ من املادة العلمية للحقائب التدريبية ملعلمي اللغة  املتعلق بأمناط الذكاء املتعدد تباس بعض أفكار اجلزء السابقجرى اق  
 .  مؤسسة مناهج العاملية:صاحل بن محد السحيباين وزمالؤه، الرياض. العربية لغري الناطقني ا، واليت أعدها د

 الثريةمهارات التعلم : خامسا
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ا التوجه التربوي  إىل التخلص من منط تفتيت املعرفـة فـي صورة أسئلة قصرية وإجابات أقصر، واالستعاضـة عنها مبهام                   يدعو هذ 
تعلمية مفتوحة ينغمس  متعلم اللغة من خالهلا فـي عدد من العمليات والنشاطات، مستخدما إستراتيجيات ومهارات متنوعة، ويعمل                  

ئه أحيانا أخرى  دف التفهم واالكتشاف واإلنتاج وإعادة اإلنتاج، حيث يكون املنتج النهائي غـري                 وبالتعاون مع زمال   ،مبفرده أحيانا 
 . خاضع ملعايري الصحة واخلطأ، وإمنا يسمح بقدر من التفاوت فـي أداء املتعلمني حبسب قدرام وكفايام اللغوية  اخلاصة

 : ا املبدأ من خالل اآليتوينبغي لكتب تعليم اللغة العربية احلديثة أن حتقق هذ
يشاهد الطالب فــي    ) ورشة تعلم (، يودى فـي    )اطـنش(واالستعاضة  عنه بأسلوب     ) ج/س(التخلص ما أمكن من أسلوب       -

وينتهون بعـرض   ...  ، وينهمكون فـي أداء سلسلة من األعمال واإلجراءات التعلمية والكتابية والتواصلية            )منوذج أداء (بدايتها  
 . مناقشتها وتقوميها وتطويرهانتائج عملهم و

واملؤلف بدال من أن يطرح أسئلة مباشرة حول معاين املفردات مثال، ميكنه أن يصمم نشاطا يوزع فيه املفردات املستهدفة علـى                      -
جمموعات من الطالب، ويطلب من كل جمموعة ـ فـي ضوء منوذج أداء ـ  أن تستعني بأحد املعاجم لتحديد معانيها الواردة   

واختيار املعىن املناسب هلا فـي السياق احملدد، واستدعاء أكرب قدر ممكن من الكلمات املتواردة على الذهن حني مساعهـا أو        فيه،  
رؤيتها، ورسم خريطة مفهوم للكلمة وما يتعلق ا من مشتقات ومرادفات ومضادات، والعودة إىل القرآن الكرمي مثال للبحـث                   

مث يقومون بعرض عملهم على زمالئهم، ويناقشون عروض بعضهم البعض، ويـدونون مـا              ... عن استخدامات حقيقية للكلمة     
 . استمعوا إليه أو توصلوا إليه

أن يصمم املؤلف  نشاطات التعلم ومهامه مبا يستدعي تنوعا فـي تنظيم الطالب وتشكيالم، حبيث يعمل الطالب فـرادى، أو                     -
 . دهم على املعلم، ويزيد من فرص االعتماد املتبادل اإلجيايب بينهمفـي جمموعات صغرية، مما يساعد على تقليل اعتما

 :  أساس تنطلق منه مجيع املهام واإلجراءات اجلزئية، مثل) منظم(لكل ورشة  تعليمية  -
 ...  صور ورسوم وخرائط ): معاينة(منظم بصري  
 ) نص استماع(منظم مسعي  
 ). فيديو(منظم بصري مسعي  
 ) نص مقروء(منظم قرائي  
 ) منوذج أداء يؤديه املعلم(منظم أدائي  
 ... ) سؤال مفتوح يطرح قضية أو مشكلة (منظم تساؤيل  
 ) إستراتيجية أداء يقترحها النشاط(منظم إستراتيجي  

 
 :   ومن األمثلة على ذلك. تتنوع نشاطات الورشة التعلمية الواحدة تنوعا واسعا حبسب طبيعة املهمة وإجراءات تنفيذها -

 ...  عمليات التفهم والتفسري والتحليل والتقومي  
 ...   عمليات التعلم واالكتشاف والتنبؤ والتخمني  
 . حبسب ما تتطلبه املهمة.... كتابة التقارير وامللخصات  
 التمثيل ولعب األدوار   
 عرض أعمال اموعات ومناقشتها وتقوميها وتطويرها   

 اجلسور املشتركة: سادسا
  مستوى الكتب اليت يتعلمون من خالهلا اللغة العربية ال يوازي مستوى كتب تعلـيم                أنبري من متعلمي اللغة العربية هنا       شتكي كث ي   

 أو من حيث غرابة املوضوعات املطروقة فيها، فضال عن طريقـة            ، سواء من حيث اجلانب اإلخراجي والفين      ،اللغات األجنبية األخرى  
  عامة  حماولة تقدمي بعض من تلك املوضوعات ذات القضايا اليت تشترك فيها اإلنسانية           ك نرى أن       لذل ،تقدمي األنشطة وأسلوب عرضها   
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 حبيث ال تكون كل املوضوعات من بيئات غريبة فقط، وخباصـة يف              من األشياء اجليدة   ...كالتلوث واحترام النظام والبيئة، وحنو ذلك     
كـن   ل ، حنن يف ظل ماتتمتع به اللغة العربية من خصوصية ومانريده من أهداف            مهاألوضاع احلالية الدولية مث يضاف هلا ما نريد أن نقد         

 موضوعات الثقافة اإلسالمية اليت نريد تقدميها       – بالطبع   –ينبغي عدم جتاهل املوضوعات اجليدة املشتركة بني الشعوب، وعدم إغفال           
 .أو نشرها

  :لألغراض التاليةوروبية ترح حتليل الكتب املدرسية يف البيئات األنقويف هذا السبيل 
 .االستفادة من طرقها وحمتوياا  •
 من خالل توظيف بعض موضوعاا اجليدة يف الكتب املقترحة، حـىت ميكـن              عدم انفصام أبناء اجلالية عن البيئة اليت يعيشوا        •

 .استخدامها ضمن أساليب التعلم الذايت
 .لب تعلم اللغة العربية واكتساابناء اخلربات بعضها على بعض مما يسهل على الطا •

 التقابل اللغوي: سابعا
 . أن يستفاد من بعض معطيات علم اللغة التقابلي عند تأليف الكتاب، وخباصة عند تقدمي التراكيب النحوية وتقدمي األصوات العربيةـ
 (Self – instruction)تطبيق أساليب التعلم الذايت : ثامنا

 وذلك لعدة أسباب، منها ما هـو  "Learner is Centered"حمور العملية التعليمية يف التربية احلديثة    لقد أصبح املتعلم ميثل 
ولـدلك  . ثقايف يرجع إىل االنفجار املعريف املتدفق على عالنا املعاصر، ومنها ما هو عجز املدرسة عن مالحقة مثل ذلـك االنفجـار                    

ذه احلقيقة، وأن يدرك أمهيتها، وأن يضعها ضمن خططه عند اإلعداد للكتـاب             خصائص الكتاب اجليد لتعليم اللغة أن يعي املؤلف ه        
 .التعليمي أو عند البدء يف تأليفه 

 وكذا منهج النشـاطات و      ،القراءة احلرة،  الواجبات املرتلية،  التعليم املربمج       :   مثل ،   وجماالت التعليم الذايت تشمل التعلم اإلفرادي     
 . أساليب التقومي الذايتاستخدام احلاسوب، إىل جانب 

 إن كل كتاب تعليمي يعتمد حاليا إما على الوحدات أو الدروس، ومن مث يكون لكل وحدة فيه أهداف تسعى إىل تنمية مجلة من ـ
أن املهارات والعناصر اللغوية، فلم يعد قي عصرنا احلاضر  االكتفاء فقط باحلفظ والتلقني والتمرين لتلك املهارات أو العناصر ذلك 

 وإمنا يقدم له يف كثري من األحيان جمموعة ،التربية املعاصرة تعتمد على املتعلم أوالً وأخريا، فال تقدم إليه املهارات أو املعارف جاهزة
من األسئلة احملفزة على االطالع والبحث والتفكري؛ ليتمكن بنفسه من الوصول إىل هذه املعارف أو تلك اإلجابات عرب اللغة اليت 

 . حبيث اليكون متلقياً سلبياُ فقط،مها، مما حيقق فيها اإلثارة والتفاعل واملشاركة من قبل املتعلميتعل
 توظيف اإلستراتيجيات احلديثة يف التعليم: تاسعا

لغة ؤلف كتب تعليم  ال    ملاليت ميكن   ... اخلطط  واخلطوات والعمليات واألدوات      : للتعبري عن مجيع  ) اإلستراتيجية(يستخدم مصطلح      
 . العربية أن يوظفها دف تسهيل التعلم، أو تعميقه، أو جتويده

إن اإلستراتيجيات املقترحة أدناه وما يتصل ا من تقسيمات وتفريعات وتسميات وتوجيهات ـ ليست قطعية وال حصـرية، وال      
 ....تعدو كوا مقاربة  دف إىل التبسيط والتنظيم

 لإستراتيجيات التعلم بالعم: أوال
اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال

 الفرعية
 يذـنـفـتوجيهات الت

املفاهيم 
والقواعد

 

 البحثاالستـقصاء
اطلع على املوضوع فـي مصادر متعددة ـ امجع املعلومـات وخلصـها ـ     
صنف املعلومات فـي جمموعات  ـ قارن بني املعلومات فــي املصـادر    

 .    على املصطلحات األساسيةاملختلفة  ـ صغ املوضوع بأسلوبك حمافظا
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

  ...    أعط أمثلة،تتبع الظاهرة فـي سياقات خمتلفة
 االستقراء

 . أعط أمثلة من  األخطاء الشائعة فـي املوضوع
 . استخدم الرسوم واجلداول واخلرائط املفاهيمية التصوير البصـري

 .  ت مناسبةاحبث عن استعارات وتشبيها
 إجياد نظائر

 .  قارن القاعدة بقواعد لغتك
 . عرب عن القاعدة بـمعادلة رياضية

 . انظم القاعدة أو املعلومات فـي بيت من الشـعر

 

تـنظيم 
 املعلومات

 تغيري الصيغة

 . بسط القاعدة  أو ابتكر قاعدة مبسطة

 تركيز االنتباه
ملسبقة، ختلص من شواغلك النفسـية      قرر أن تستمع، ختلص من أحكامك ا      

والبيئية، اجعل لالستماع هدفا إجيابيا، اطلع على املوضوع فـي مراجعه قبل           
 .  االستماع، حدد توقعاتك وتابعها أثناء االستماع

التفاعل مع املتحدث
دون النقاط اليت يركز عليها املتحدث، دون ملحوظاتك، استخدم الرمـوز           

ة، استخدم األسئلة لالستفسار أوتوجيه احلديث، خلص       واإلشارات االختزالي 
 .  وجهة نظر املتحدث قبل التعقيب عليها

االنطالق من 
 مسلَّمات

سيعطي املتكلم القدر الكايف من املعلومات دون إطنـاب         : مسلمة الكم  
 . ممل وال إجياز خمل

 . ما يقوله املتكلم صحيح من وجهة نظره على األقل: مسلمة الصدق 
. متصل مباشرة مبوضوع احلديث.. أي تعليق أو سرد حادثة: ة الصـلةمسلم 

الوضوح وجتنب اإلام، التنظـيم املنطقـي، مراعـاة         : مسلمة الطريقة  
 ...).اجلنس، العمر، الثقافة، درجة الصداقة (املستمع 

االستماع
 

االستماع 
 الواعي

 كشف الزيف
تعبريات الوجه املتناقضة مع الكلمات، حركة اليد املرتبكة، الصوت         : الحظ

، املبالغات والكلمات العمومية، جتنب اإلجابة      )التلعثم/ارتفاع نربة الصوت  (
 .املباشرة، البعد عن الذاتية، تناقض املقوالت

التغلب على القصور
 استخدام اإلشارة أو التمثيل الصامت ـ تطويع الرسالة أو تقريبها ـ ختليق   

 رادفاتكلمات ـ استخدام الوصف أو امل

فتح قنوات االتصال 
 باآلخرين

االبتسام ـ التحية ـ وضع اجلسم فـي شكل مفتوح ـ االحنناء إىل األمام    
ـ الـمصافحة حبرارة ـ  االتصال بالنظر ـ اإلمياء بـالرأس  ـ تـذكر      

 . األمساء

ث
التحد

 

احملادثة 
 الناجحة

بدء احلديث مع 
 اآلخرين

.    عينةقل شيئا عن نفسك، امسك، منصبك، خربة م: الـمرجعية الذاتية •
 . قل شيئا عن اآلخر، أو اطرح سؤاال عليه: مرجعية اآلخرين •
 . قل شيئا ما عن كليكما: مرجعية العالقة •
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

 .الزمين/ االجتماعي / النفسي /ادي قل شيئا عن السياق امل:  السياقيةرجعيةامل •

الـمحافظة على 
 استمرارية احلديث

األحـداث  [ تكلم فـي الـموضوعات الـمفضلة لـدى الــمستمع         
ـ التقل ما ال حيب الناس مساعـه ـ   ..]  اإلجيابية البارزة يف حياته، هواياته 

احترم رغبة  اآلخرين يف احلديث عن أنفسهم ـ  ال ختطِّئ اآلخرين بأسلوب  
مباشر ـ تكلم وأنصت ـ التصر على أن تكون صاحب الرأي الصائب ـ 

ركة بينكمـا ـ   تعلم كيف تغري الـموضوع ـ أبرز االهتمامات الـمشت 
 : انتبه لقرائن تبادل األدوار

 . قرائن الـمحافظة على الدور، قرائن تسليم الدور: قرائن الـمتكلم -أ 
قرائن طلب الدور، قرائن إنكـار الـدور، قـرائن          : قرائن الـمستمع  -ب 

 .  التغذية الراجعة

  

 إاء احلديث
اختر التوقـيت الـمناسب ـ أعط إشـارة إلـاء احلـديث ـ خلـص       

موضوع إن كان ذلك ممكنا ـ أكد استمتاعك باللقاء  ـ أبد رغبتـك    الـ
 . يف لقاء آخر

 التأثري الوجداين
استخدم ألفاظا جذابة ختاطب العاطفة ـ عرب عن العالقة احلميمية بينكما ـ   

 .وظف القصص واألمثلة الواقعية ـ استخدم التشبيهات واالستعارات

 ناعـاإلق
ـ أثبت باملنطق العقلي ـ خاطب النمط اإلدراكـي لآلخـر    أثبت باألدلة  

ـ تفاعل مع اآلخـر حبسـب منـط شخصـيته           ) مسعي، بصري، حسي    (
 ).ودي / عاطفي، حازم /مشويل، علمي/متحفظ، حتليلي/انبساطي(

 
 
 التأثري

 النقاش العلمي

أظهـر  (دع الطرف اآلخر يعرض قضيته  ـ توقف قليال قبـل أن جتيـب    
اعـرض قضـيتك    ـ  مئةـالفوز بنسبة مئة يف الال تصر على ـ ) التفكري 

امسح له باحلفـاظ   ـ  حتدث من خالل طرف آخر ـ  بطريقة رقيقة ومعتدلة
 . هعلى ماء وجه

 من ؟ ماذا ؟ لـماذا؟ كيف؟: استعن بأصدقائك األربعة التخطيط للتحدث

 بناء الـمقدمة
ورة مباشرة أو ضمنية ـ  أشعرهم بأمهية الـموضوع ـ عرف باملناسبة بص 

ــ  ) املعرفة والثقة(يـة  ـداقـبني فوائد الـموضوع ـ بـناء الـمص 
 ).أثر تفاعلهم( ادجممهم مع روح الـموضوع 

احلديث  
 الناجح

 ضمان االنتباه

 . التأكيد صيغة ،  يفرةمؤث، دقيقة الداللة استخدم ألفاظا .انتقاء املفردات 
 .قارناتاستخدم الصور والتشبيهات والـم:  بالغة اخلطاب 
استخدم الـطرفة، والقصص، والــمقارنات،     : إضـفاء الـمتعة  

 .  واألمثـلة الواقعية، واألسئلة الـمثرية للتفكري
اعتمد علـى الــتوازن بـني       . اصنع أقواال مأثورة سهلة احلفظ     

 .الـجمل، وعلى صياغة مجل متضادة
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

 بناء اخلامتة

ص الـموضوع يف نقـاط     تلخيـ  : اختر واحدا أو أكثر من البدائل التالية      
حمددة  ـ تسليط الضوء على الـفكرة الـمحورية أو األكثـر أمهيـة ـ     
استخدام دليل أو قول يؤيد األفكار األساسية للـموضوع ـ فـتح جمـال    

 .التفكري أمام الـمستمعني

  

تفادي غضب 
 املستمعني

  .افصل نفسك عن الفكرة أو الرأي: الفصل -
 .  الفكرة، أو تؤيد ما تقولهأبرز مساتك اليت تـنايف: الدعم -
استأذن الـمستمعني لالحنراف عـن بعـض الــمعايري         : طلب اإلذن  -

 االجتماعية
 . حتدث بلهجة الواثق: الثقة -
 . اطلب تأجيل احلكم حىت تنهي الفكرة: طلب التأجيل -
 .   اعتذر بصدق عن اخلطأ  أو األثر السليب للحديث: االعتذار -

 ).كيف؟/ من، ماذا، مىت، أين، لـماذا( استعن بأصدقائك اخلمسة  اختيار املوضوع
مجع الـمعلومات 

 وتصنيفها
امجع املعلومات من املصادر املختلفة ـ صنف املعلومات يف فئات متثل كـل   

 .  وزع املعلومات اجلزئية على األفكار الرئيسة،منها فكرة رئيسة

الكتابة
 

 
 
 

اإلستراتيجية 
امة للكتابةالع

وعختطيط الـموض

...) مقال، قصـة، رسالة (حدد العناصر الفنية للموضوع حبسب نوعه  
حدد األفكار الرئيسة لكل عنصر، ورتبها حبسـب تسلسـل مناسـب             

 ...).  زمين، منطقي، بنائي (
حدد األفكار الفرعية والتفصيالت اجلزيئة لكل فكـرة مـن األفكـار             

 . الرئيسة
 . رياقترح أسلوب العرض وأساليب اإلقناع والتأث 
ارسم خطاطة للموضوع توضح العالقة بني عناصره الفنيـة وأفكـاره            

 .الرئيسة وأفكاره التفصيلية
 .قصري، مثري، دال على الـمحتوى اختيار العنوان
 .الدقة، االنسجام اللفظي واملعنوي مع السياق اللغوي، مناسبتها للمتلقي اختيار األلفاظ

 .صحة التركيب، وضوح الداللة اجلملةبناء 

 بناء الفقرة

تبدأ بفراغ أول السطر وتنتهي بنقطة ـ حتمل فكرة رئيسة واحدة وما يتصل  
ا من شروحات وتفصيالت ـ تتابع اجلمل داخل الفقرة حسب ترتيـب   

سبب ونتيجة أو العكس، مفهوم وتعريف، تعداد، ترتيب زمين، ترتيب        (معني  
 ...).مكاين 

 .تسلسل األفكار والفقرات حبسب نظام معني التسلسل

إستراتيجية  
بناء 

 الـموضوع

 ...مقال، قصة، رسالة : استيفاء العناصر الفنية للموضوع حبسب نوعه استيفاء العناصر
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

   .قصرية، مشوقة، حتدد موقف الكاتب من املوضوع بناء الـمقدمة
 .قصرية، مكثفة، تلخص الرأي النهائي للكاتب بناء اخلامتة

 قبل القراءة

 ...  يئة املكان، يئة الكتاب، يئة األدوات : التهيئة 
التخلص من املشاغل الفكرية والنفسية، حتديد اهلـدف        : االستعداد 

من القراءة، التفكري فـي موضوع القراءة واستحضار املعلومـات         
 ...   السابقة حوله 

 أثناء القراءة

اقرأ الفهرس، وأجزاء من املقدمة، العنـاوين الرئيسـة         : لتصفحقراءة ا  
واجلانبية، بعض الفقرات الكتشاف أسلوب الكاتب ـ تفحص الرسوم  

حيدد األهداف، يلخـص،  (واجلداول ـ خذ فكرة عن منهجية الكاتب  
 ...). يسـأل 

األسئلة، الرسوم، التلخيص، تـدوين     (استخدم أدوات التركيز    : التركيز 
  ...).     امللحوظات

إلستراتيجية ا
العامة للقراءة

 بعد القراءة

اطرح أسئلة على نفسك وأجب عنها، نـاقش مـع          : التأكد من الفهم   
 ... زميل، استعرض ذهنيا ما قرأت 

عد إىل الـمادة الـمقروءة بني فترة وأخـرى إن         : الـمراجعة الدورية  
 .  كانت مهمة لك

 .امسح، اسأل، اقرأ، أجب، راجع اخلطوات اخلمس االستذكار

القراءة
 

ة القراء
التحليلية 
 الناقدة

 اخلطوات األربع

 .  القراءة االستطالعية لتحديد األفكار الرئيسة وتكوين االنطباع األول -
القراءة املتأنية لفهم التفاصيل وتفسري دالالت النص الظاهرة والضـمنية           -

 . وتدوين امللحوظات
 ومـن   ،القراءة فـي مصادر ذات صلة؛ للتأكد من صدق الـمحتوى         -

 . القارئصحة ملحوظات 
 .القراءة النهائية للتحليل والنقد وحماكمة النص -

 القراءة القافزة
ميكن للقارئ  أن يركـز علـى  األفكـار واملعلومـات             ): مشية الكنغر ( 

الشروحات والتفاصيل، وما يعرفه متامـا، ومـا        (األساسية، و أن يقفز عن      
 ).  يصعب فهمه ائيا 

القراءة من منظور 
 )عني الصقر (

تصفُّح املادة بسرعة مع حتديد املوضوعات والعناوين اليت جتب قراءا بتأن،           
 .استكمال التصفح، مث العودة إىل ما وقع عليه االختيار لقراءته بتأن

استخدام منظم 
 القراءة

 .حركة اليد أو القلم حتت األسطر

تسريع القراءة 

عالج املشكالت 
 الست للقراءة

ءة كلمة كلمة، الصوت الداخلي، بطء االنتقـال،        االرتداد البصري، القرا  
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

 .نقص الـمفردات، نقص التركيز  
 

التعرف على األفكار 
 الرئيسة

، اسـأل   )مقدمة، عرض، خامتة  (استخدم معرفتك باألركان األساسية للنص      
 ).عم كان يتحدث؟(نفسك 

التعرف على 
  اهلامةاملعلومات

الرئيسـة، والثانوية، واالسـتطرادية، احلصـول      : التمييز بني الـمعلومات  
 . على املوجز

استنباط الـمعىن من 
 السياق

 .االستفادة من القرائن، التخمني الذكي، ورود املعىن يف النص

 الربط واالستنتاج
ملنطقـي  األسباب والنتائج املباشرة، األسباب والنتائج الضمنية، الـتخمني ا        

 .للنتائج

التمييز بني الرأي 
 واحلقيقة

أرى، أختيـل، أتصـور، أشـعر، أميـل         (إن الرأي تسبقه ألفاظ من مثـل        
تأكد أن، ومن الثابـت،     (بينما تأيت احلقيقة بعد ألفاظ من مثل        ..). شخصيا  

 ...).  أكدت التجارب 
توظيف عناصر 
االتصال غري اللغوية

والعني، احلركة اجلسدية، املسـافة املكانيـة،       نربة الصوت، تعبريات الوجه     
 .الوسائل اإليضاحية

التعرف على أمناط 
 تنظيم الكالم

 ...تعداد، تعليل، مقارنة، تعريف، ترتيب زمين، سرد قصصي 

التعرف على أنواع 
املساعدة اليت يقدمها 
الكاتب أو املتحدث

عطي ملخصا فــي    يكتب العناصر أو يعددها، يذكر األهداف قبل البدء، ي        
النهاية، يستخدم الرسوم والوسائل اإليضاحية، يتلفظ بكلمات تدل علـى          

 ..   أمهية ما سيقول، يغري من وضعيته، يغري درجة الصوت ونربته 
 .  توقع األحداث أوالنتائج بناء على معطيات النص التوقع

الفهم
 

فهم ظاهر 
النص 

ودالالته 
وإشاراته 
 ومقتضياته

احلكم على الـنص
الكاتـب،  /اقية املتحـدث  الدقة العلمية، صحة الدليل أو الربهان، مصـد       

 .االنسجام املنطقي

 عمل روابط ذهنية
 .  التصنيف فـي جمموعات أو حقول داللية -
 ).العيش واجلنب، املدرسة والكتاب: مثال(التداعي والتفصيل  -
 .استخدام خاصية السجع؛ للمساعدة على احلفظ -

تنظيم الذاكرة

 ئط املفاهيمية الرسوم و اخلرا التصوير البصري

ب
األلفاظ و التراكي

 

 . الكشف عن املعاين احملتملة للكلمة فـي املعجم - اخلطوات اخلمس اخلزن الدائم
 .البحث عن استخدامات فعلية متنوعة للكلمة أو التركيب -
املرادفـات، األضـداد، املشـتقات،      : رسم شجرة لعائلـة الكلمـة      -

 . االستخدامات اازية
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اإلستراتيجيات اإلستراتيجية اال
 الفرعية

 يذـنـفـتوجيهات الت

 .توظيف الكلمة فـي نصوص - 
 .      فـي مواقف اتصالية فعليةاستخدام الكلمة  -
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 إستراتيجيات  التعلم باللعب: ثانيا
 

 إيضاح اللعبة األلعاب اللغوية أنواع األلعاب
 . حوار مكتوب حيفظه الطالب ويؤدونهالتمثيل الـمسرحي

 التمثيل
 متثيل الدور

 .حوار يرجتله الطالب يف موقف حمدد
 . تقمص الشخصيات واألدوار

 )هي / هو/أنا(ن م
شيء معني، دون التصريح بامسه، ..) استعماالت  / وظائف/ صفات  (يذكر املتحدث   

 . وحيدد السامعون موضوع احلديث
 .  وصف معتمد على التعمية األلغاز

 فـالـوص
 
يتظاهر السائل بفقدان أحد أصدقائه، ويشرع يف وصفه ليكتشـف الطـالب أنـه               فقدت صديقي 

 . أحدهم
 .   ويكتشفه الطالب باألسئلة واألوصاف) ومهيا(خيفي السائل شيئا  بئ ؟ماذا أخ

 . خيفي السائل مهنته املستقبلية، ويكتشفها زمالؤه باألسئلة واألوصاف مهنة املستقبل
 األسئلة

خيفي  السائل شخصية حقيقية مشهورة  تارخيية أو معاصرة يعدها شخصية مفضـلة،               الشخص املفضل
 . سئلة واألوصافويكتشفها اآلخرون باأل

 . أحداث قصصية مبعثرة يعيد الطالب ترتيبها ترتيب األحداث
 . ألحد املوضوعات مبعثرة يعيد الطالب ترتيبها) أبيات / فقرات / أفكار ( ترتيب األفكار
 . فقرة مبعثرة اجلمل، يعيد الطالب ترتيبها ترتيب اجلمل
 . بعثرت، يعيدها الطالب إىل أماكنهاقصيدة نزعت قوافيها و ترتيب القوايف

 الترتيب

 . بيت من الشعر بعثرت ألفاظه يعيد الطالب ترتيبها ترتيب بيت شعر
 . قصة ناقصة يكملها الطالب تكملة القصة
 . قصيدة تدل صدور أبياا على قوافيها ترتع قوافيها ويكملها الطالب تكملة البيت

 التكملة
حيـاول  ) كل سادس كلمة مـثال    (ست منها بعض الكلمات بانتظام      فقرة مطولة طم   حتقيق املخطوطات

 . الطالب إعادة الكلمة املطموسة
 .  مجل متفرقة يربط بينها الطالب لتعرب عن فكرة واحدة الربط بني اجلمل

اجلمل املعقولة وغري  الربط
 املعقولة

، واألخرى  ينقسم الفصل إىل أربع جمموعات، جمموعة تستلم بطاقات فيها أمساء أناس          
تستلم بطاقات فيها أمساء حيوانات مسبوقة بواو العطف، والثالثة بطاقاا حتمل اسـم     
مكان مسبوق حبرف جر، وبطاقات اموعة الرابعة حتمل فعـال مسـندا إىل ألـف               

 . االثنني
يقف طالب من كل جمموعة، ويقرؤون بطاقام بالتتابع؛ ليكونوا مجلة إما معقولـة أو             

 . غري معقولة
 

 حروف وكلماتتكوين املفردات
يعطى الطالب أربعة أحرف يكون منها أكرب قدر ممكن من الكلمات، مـع السـماح               

كـون  : مثل. احلذف، وتغيري الترتيب، واستخدام احلرف الواحد أكثر من مرة          : بـ
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 إيضاح اللعبة األلعاب اللغوية أنواع األلعاب
 ).  م ، ل، ع،س( عشرين كلمة من 

 . مثال) سلم ( اشتق أكرب قدر ممكن من الكلمات من الـفعل  الـمشتقات

 التقليب
يعطى الطالب كلمات ثالثية أو رباعية؛ ليعيد ترتيبها بكل االحتماالت مع بيان معناها             

 . يف كل مرة
 .  حرب، حرب، برح، حبر، رحب، ربح: مثال

يعطى الطالب كلمة ثالثية، ويطلب منه تكوين أكرب قدر ممكن من الكلمات باستبدال              استبدل حرفا
 .  كل مرة واحملافظة على حرفنيأحد حروفها فـي

 : مثال
 )استبدال حرف السني(علم، قلم، ظلم، كلم، أمل، حلم               : سـلـم

 )استبدال حرف الالم(سقم، سهم، سـئـم                           :  سلم
 )استبدال حرف امليم(سلف، سـلـب، سلخ، سلس                 : سـلم

يأيت الطالب بكلمة تبدأ باحلرف الذي انتهت به كلمـة          : على غرار املساجلة الشعرية    مساجلة املفردات
 زميله  

 ..).  شهاب ، شباب،كتاب( كلمات تبدأ أو تنتهي مبقطع معني، مثل  املقاطع املتشاة
 . يأيت الطالب بأكرب قدر ممكن من الكلمات ذات العالقة بكلمة معطاة احلقول الداللية

 . يأيت الطالب بأكرب قدر ممكن من املفردات املنتمية إىل مهنة معينة مهنكلمات و
اجلداول اململوءة 

 )كلمة السر(
جدول مملوء يشطب الطالب الكلمات املعطاة، أو املصطلحات املعطـاة تعريفاـا،            

 .  ويكون من املتبقي كلمة ذات معىن وحيدد معناها 
الكلمات 
 املتقاطعة

 . أل الطالب اجلدول بكلمات مناسبة للمطلوب يف السؤالمي اجلداول املفرغة
 

 )املفاهيم(استخدام خرائط املعرفة : ثالثا
 كما يواجهون صـعوبة يف      ،  يواجه كثري من متعلمي اللغة صعوبة كبرية يف إجياد األفكار الرئيسية يف النص املقروء أو الكالم املسموع                

لومات اليت سيتم تعلمها، وذلك لكي يتم تكوين ذاكرة مفيدة تساعد على االسترجاع املرن              استخدام هذه األفكار الرئيسية لتنظيم املع     
 .للمعلومات من أجل اإلجابة عن األسئلة أو شرح األفكار

   وأسلوب خرائط املعرفة عبارة عن تلخيص مركز ألبرز ما عرض يف الرسالة سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة عن طريق رسم شجري          
 .كتب فيه األشياء املهمة يف الرسالةأو هندسي ي

تساعد يف حتسني القدرة على إجياد األمناط التنظيمية للنص وكذلك القدرة على تذكر األفكار الرئيسـية،       ) املفاهيم(   وخرائط املعرفة   
 يستفيد من مثـل     ، ولذلك حري باملؤلف  أن     حيث إن هذا األسلوب يتالءم مع أمناط املعرفة وليس فقط مع السمات السطحية للنص             

 .هذه األساليب احلديثة اليت تساعد على سرعة التعلم
 :وفيما يلي بعض أمناط تنظيم املعلومات اليت يواجهها القراء غالباً يف النصوص املقروءة

 ).من، ماذا، أين، كيف، ملاذا(أحداث  -1
 ). تسلسل زمين–أحداث ( روايات  -2
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 . قصص -3
 ).أجزاء أو مسات( أوصاف  -4
 ).شيئني أو أكثر ومقارنة السماتوصف ( مقارنات  -5
 ).ترتيب أو مسلسل األحداث( تسلسل  -6
 ).سبب ونتيجة( منط  -7
 ).تعريف أمثلة( مصطلح  -8
 ). أسباب، حلول–تعريف ( مشكلة  -9
 

مت اقتباس الصفحات الثالث السابقة ـ بتصرف ـ من املادة العلمية للحقائب التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا، 
 .  مؤسسة مناهج العاملية:صاحل بن محد السحيباين وزمالؤه، الرياض. اليت أعدها دو
 
 

 اتـالتوصيات واملقترح
 

 تطرح هذه الورقـة بعضـا مـن    ـباإلشارة إىل ما تقدم من أسطر وصفحات، وانطالقًا من التطلعات املرجوة،  واآلمال املنشودة  
 رافدا من روافد ازدهار تعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليـات اإلسـالمية يف              –إذن اهللا    بِ –التوصيات واملقترحات؛  اليت نأمل أن تكون        
 :الغرب  وسبيال من سبل االرتقاء ذا امليدان

تشكيل فريق عمل من اخلرباء واملهتمني إلعداد وثيقة تأليف تليب املتطلبات املأمولة والطموحات املنشودة  من متعلمي اللغة العربية                    1
حبيث حيفظ هلذا الفريق حقوقه األدبية واملعنوية، ويكون ذلك  حتت رعاية منظمة اإليسيسكو  اليت تم عادة مبثل هذه                    .. لغربيف ا 

 .األعمال
تقترح هذه الورقة إجراء مسح شامل ودقيق للكتب املطبقة لتعليم اللغة العربية ألبناء اجلاليات؛ ليتم التعرف على أيها أنسـب أو                      2

ريثما يتم إعداد كتاب خاص     ) كحالة مؤقتة (تعليم اللغة لديهم؛ ليتم إجراء بعض التعديالت عليها كمرحلة أوىل أو            أقرب لتحقيق   
 .لتلك البيئة

نقترح عقد دورة خاصة ملدة أسبوع تركز على كيفية إعداد كتاب لتعليم اللغة العربية حبيث يشترك فيها أميز املعلمني وأفضـلهم                      3
 .ةكفاءة وقدرة وأكثرهم خرب

  من املنظمات العربية     ةكتب لتعليم اللغة العربية ألبناء اجلالية يف الغرب مدعوم        ندعو بإحلاح إىل ضرورة القيام بعمل جدي إلعداد          4
   ذا ا مرحلي، وذلك علـى النحـو        وفقا إلطار   وأن يكون  هذا العمل      وعلى رأسها منظمة اإليسيسكو،    ،الواإلسالمية املهتمة 

 : التايل
، والعمل على حتديـدها     الدول الغربية من حيث تقارب االحتياجات وتشابه االهتمامات       فيها أبناء اجلالية يف      ف يصن : ألوىلاملرحلة ا 

؛  لكي يعد هلم وثيقة تأليف ذات منهجية واحدة،  مبعىن أنه قد جتمع عدة دول يف وثيقة منـهج واحـدة يف                        وحصر الرغبات وامليول  
 .املرحلة األوىل
 .إعداد وثيقة تأليف للمنهج املستهدف: ةاملرحلة الثاني
 . تأليف الكتب وفقا لوثيقة املنهج اليت مت إعداده يف املرحلة السابقة:املرحلة الثالثة
 .  تدريب املعلمني على تدريس الكتب اجلديدة يف دورات قصرية مكثفة:املرحلة الرابعة
 .من مث مجع نتائج تقوميها جتربة الكتب وتطبيقها من قبل املدرسني، و:املرحلة اخلامسة
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  تعديلها وحتسينها وفقًا لنتائج املرحلة السابقة:املرحلة السادسة
 
 

 شكل يوضح العمل العلمي السليم يف تأليف كتب تعليم اللغة العربية
 ألبناء اجلالية اإلسالمية يف الغرب

 

تجربة الكتب 
وتطبيقها، 
 وتقويمها

تدريب 
المعلمين على 

 تدريسها 

تعديلها وتحسينهاإعداد وثيقة  
وفًقا لنتائج 
المرحلة السابقة

جمع البيانات 
وتحديد 
 االحتياجات

تأليف الكتب 
وفقا لوثيقة 

 منهجال

تأليف للمنهج

 
 .عملية يلمسها أبناء اجلالية، لتعليمهم لغة كتام املقدس، ولسان أمتهمتكثيف ورش العمل العملية اليت خترج بأمور  5
 .أن تصاحب مثل ورش العمل هذه معارض للكتب والوسائل املنتجة حاليا لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا 6
دون من كتب؟ ما األشياء اليت يريدوا       أن يستكتب أو أن يستمع إىل رأى ووجهات نظر الفئة املستهدفة وهم أبناء اجلالية؛ ماذا يري                7

 معلمة شريطًا تسجيليا مرئي ميثل مقابالت مـع          النتا ئج وعدم االستهانة ا، أوان تعد       يف كتب تعليم اللغة العربية؟ وأن ترصد تلك       
 .فئة متنوعة من متعلمي اللغة العربية يتحدثون فيه عن ماهية احتياجام، وحيددوا رغبام واهتمامام

 الدعوة إىل االستفادة من جتارب بعض الدول اليت تسعى إىل تعليم أبناء جاليتها يف الدول الغربية لغاا، وذلـك مثـل التجربـة                        8
الباكستانية، اهلندية، التونسية، اإلجنليزية يف الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا، والعمل على دراستها، للوقوف على الوسـائل                  

 . واإلجيابيات اليت تتمتع اوالطرائق اليت تتبعها
نتطلع إىل اليوم الذي ميكن فيه إحداث نقلة نوعية لربامج تعليم العربية يف أوروبا من خالل عقد االتفاقات الثنائيـة بـني منظمـة                          9

 للغة  –ليم العام    أو جامعة الدول العربية من ناحية، وبني الدول األوروبية؛ إلضافة ساعة أو ساعتني يوميا يف مدارس التع                 واإليسيسك
التكاليف املالية أو رواتب األساتذة، وذلك على غرار االتفاقات الثنائية اليت عقدا تونس              أو املنظمة    العربية على أن تتحمل اجلامعة      

 .مع فرنسا وغريها من الدول يف هذا اخلصوص
ألغراض الثقافة اإلسـالمية، أو ألغـراض       : ة، مثالً الدعوة إىل تأليف كتب لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ألغراض ختصصي            10

 .معرفة العادات واحلضارة العربية
 .ضرورة التفكري اجلدي يف السبل والعوامل املؤثرة على بعض أولياء األمور الذين ال يرون أمهية يف تعليم أبنائهم اللغة العربية 11
 اليت هلا األولوية يف التقدمي يف ظل الظروف الدوليـة الصـعبة             الدعوة إىل عمل دراسة علمية تستهدف حتديد املوضوعات الثقافية         12

 .واحملن اليت تواجهها األمة اإلسالمية حاليا
اقترح أن يتم انتقاء عشرة من أفضل معلمي اللغة العربية يف أوروبا وممن حيملون مؤهالت علمية جيدة، وخماطبة بعض اجلامعـات                  13

، ليتم استضافة أولئـك يف دورة       و جامعة امللك سعود وبدعم من منظمة  اإليسيسك        جامعة اإلمام أو  : السعودية املتخصصة؛ مثل  
 .مكثفة ملدة شهر حول إعداد الكتب واملواد التعليمية للغة العربية لغري الناطقني ا

  
 

سة        المرحلة الساد المرحلة الثالثة              المرحلة الخامسة          المرحلة الرابعة       المرحلة الثانية المرحلة األولى        االلتاا 
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يف هذا اـال حيـث      ضرورة االستفادة من اجلهود السابقة اليت قامت ا منظمة األلكسو املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم                 14
 سبق هلا أن عقدت يف تونس مؤمترا خاصا حول تعليم العربية حىت ال نكرر أنفسنا ونكون نراوح يف مكاننا فقط

 حبيـث تضـم املهـتمني كـذلك         وتأسيس رابطـة ملعلمـي اللغـة العربيـة يف أوروبـا تـدعمها منظمـة اإليسيسـك                  15
                                  . والباحثني                                       

دعم البحوث أو متويلها ذات العالقة مبيدان تعليم العربية يف أوروبا أو تبين بعض الدارسني للماجستري أو الـدكتوراه أو تأسـيس      16
                                           كراسي للغة العربية يف بعض اجلامعات العريقة يف أوروبا                                                  

 .يف البلدان األوربيةبعض اجلامعات يف أوروبا أو خارجها عن تعليم العربية البحوث اليت قدمت لالعمل على نشر وطباعة  17
 إىل إعداد دروس مرئية لتعليم اللغة العربية ألبناء اجلالية، ليتم بثها عرب القنوات الفضائية، وكذلك عـرب                  ودعوة منظمة اإليسيسك   18

 . يا لتعليم اللغة العربية يف البالد الغربية، لتكون مصدرا للتعلم الذايت وتعزز اجلهود القائمة حالD.V.Dأشرطة 
 واليت ، والتوصيات اليت خيرج اانطالقًا من األهداف السامية والغايات النبيلة هلذا االجتماع املهم، وإميانا بأمهية النتائج اليت يتركها            19

و كل سنتني على األقل من أجل النهوض         هنا على ضرورة عقد مثل هذه الورشة سنويا أ         ؤكد على نتثري ساحة هذا امليدان النري،      
  .يف هذا احلقل املهم

 
 :ةـخامت

 شـعوب    أبناء    وبني  األبناء  بني أولئك  شيئا فشيئا   يظهر   بدا   هو االختالف الثقايف الذي     هنا     إن أخشى ما خنشاه على أبناء اجلالية        
 أو مل يكن لدى أولئك األجيال اللغة العربية الـيت تسـهل              ومىت اختلفت اللغة   ، فيما بينهم   اختالف اللغة  ذلك بسبب   أوطام األم، و  

 عـن فكـر     هذه األقلية أو تلك اجلالية     فيه    انفصل العقل والفكر الذي تعيش       – وعاء الفكر     واليت تعد  –عليهم التواصل مع شعوم     
 على عقيـدم،    تهخطورانتقلت  النفصال و ورمبا امتد هذا ا   . ها يف طريق  تيه  هويتها وت بذلك  ، فتفقد    وحضارا الزاهية  اإلسالميةأمتهم  

فالبـد مـن الـوعي      من هنا   و.. .الغربية يف البالد    – والعرب خباصة    – املسلمني عامة  قائما على أجيال     رولذلك فسوف يظل اخلط   
 .  حتتاج إىل بيان ؛ ألن العالقة بني اللغة العربية واإلسالم ال ألبناء اجلاليةتعليمهاتطوير سبل  و العربية،واحلرص على نشر اللغة
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