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املقدمة

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما مل يعلم، وفاوت بحكمته بني املخلوقات، 
ورفع أهل العلم أعىل الدرجات، وجعل العلامء ورثة األنبياء.  أمحده سبحانه وأشكره، 
رفع منار العلم وأشاد بالعلامء واملتعلمني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له 
امللك احلق املبني، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، إمام املربنّي وقدوة العلامء والسالكني، 
صىل اهلل وسلم عليه، وعىل آله وأصحابه اهلداة املتقني، ومن سار عىل هدهيم، وسلك 

سبيلهم إىل يوم الدين.
وبعد، فلقد شهد ميدان تعليم العربية للناطقني بغريها تطورات ملحوظة يف أعداد 
مناهج  وظهرت  سبتمرب،  من  عرش  احلادي  أحداث  بعيد  خاصة  برباجمها  امللتحقني 
وحتقيق  الدارسني  احتياجات  تلبية  حتاول  متعددة  وبرامج  خمتلفة  وفلسفات  متنوعة 
املدرسني  إعداد  برامج  املطلوب يف  التطور  التطور لألسف  أهدافهم، ومل يواكب هذا 
النظر عن  بالعربية برصف  فقد دخل هذا احلقل كل من نطق  وتأهيلهم رشقًا وغربًا، 
املستويات.  شتى  عىل  كبرية  حتديات  خلق  ما  والتدرييس،  واللغوي  الرتبوي  تأهيله 
السنوات  يف  التدريس  فلسفات  اختالف  من  الرغم  عىل  بأنه  القول  عيل  لزامًا  وأجد 
األخرية وانتقاهلا من التعليم املتمركز حول املدرس إىل التعليم املتمحور حول الطالب، 
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وغريها من األساليب واملسميات فإن أستاذ العربية للناطقني بغريها يبقى حجر الزاوية 
يف تسيري العملية التعليمية والتعلمية، فهو املايسرتو الذي يقود الفرقة بانتظام وتناغم 
وانسجام، ومل يلق تأهيل املعلم قبل اخلدمة ويف أثنائها اهتاممًا يليق بمكانة العربية أوالً 
قليلة بل  بتأهليه وتدريبه  ُتعنى  التي  الربامج  ثانيًا، لذلك فإن  وخصوصية هذا املجال 
نادرة، ومن خالل عميل منذ عقدين من الزمن إىل اللحظة ال تزال التساؤالت تصلني 
وتصل غريي ترتى، كيف يمكن أن أصبح معلاًم جيدًا مؤهاًل يف تعليم العربية للناطقني 
بغريها؟ وال يغيب عن عيني هذا الشغف والرغبة واإلقبال عىل هذا امليدان يف الدورات 
هذه  رحم  من  العامل.  بقاع  شتى  يف  واألخرى  الفينة  بني  عقدها  أحاول  التي  التأهيلية 
تدريس  يف  التدريبي  الدليل  الدليل:  هذا  فكرة  تأيت  امللحة  الرغبة  هذه  وقلب  املعاناة، 
مهارات اللغة العربية وعنارصها للناطقني بغريها: النظرية والتطبيق لكي يكون هاديًا 
ومرجعًا لكل َمن رغب بدخول هذا املجال والتميز فيه، وأقول اختصارًا تقوم فكرة هذا 
الدليل عىل تأهيل الراغبني يف دخول مضامر تعليم العربية للناطقني بغريها يف املجاالت 
الرئيسية الثالث: الرتبوية واللغوية والبيداغوجية عىل املستويني النظري والعميل، وفق 
نتائج أحدث أساليب التدريب التي تستند إىل معايري تدريس اللغات األجنبية احلديثة، 
ومن أمهها معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية، واإلطار املرجعي األوريب 
ُبوا عليها  لتعليم اللغات األجنبية، واخلربات العملية التي اكتسبها أعضاء الفريق وَدرَّ
من  املهم  امليدان  هذا  دخول  يف  يرغب  من  لكل  مصدرًا  ليكون  متطاوالت؛  لسنوات 

ميادين العربية للناطقني بغريها.
وملا كان مركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية حيرص عىل 
دعم العربية وخدمتها فقد تبنى فكريت يف هذا املرشوع تأليفًا وإنتاجًا ونرشًا بجانب غريه 
من اإلصدارات النوعية يف املجاالت املختلفة، التي تلبي احلاجات اللغوية التي يلمسها 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  مرجعية  تثبيت  نحو  الرؤية  لتحقيق  وذلك  املركز؛ 
الدويل خلدمة اللغة العربية، ومتتني عالقته باملختصني يف أنحاء العامل، وترسيخ حضوره 

يف الفضاء العلمي، وفتحه اآلفاق العلمية واملعرفية املتنّوعة.
وقد جاء هذا الدليل يف ثامنية فصول غّطت املهارات اللغوية األربعة: االستامع واملحادثة 
والقراءة والكتابة، وعنارصها: النظام الصويت واملفردات والقواعد بنحوها ورصفها. وقد 

سار املؤلفون واملدربون مجيعهم عىل هنج واحٍد اتسم بشمول كل فصل عىل:
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باخلربة  املمزوجة  املضامر،  يف  النظرية  الدراسات  إىل  املستند  النظري  اإلطار   -
بإيصال  خيل  ال  أن  عىل  شديد  برتكري  ذلك  ويكون  امليدان.  يف  الناجحة  واملامرسات 

الفكرة. ويكون الرتكيز فيه عىل االهتامم باالسرتاتيجيات وكيفية تطويرها وتنميتها.
- املثال التطبيقي: الذي يقوم عىل تطبيق ما تم التنظري له عىل مستوى من املستويات 
لدى  املطاف  هناية  النصائح يف  بعض  تقديم  مع  أكثر من مستوى  ولربام عىل  الرئيسية 
املثال عىل  تدريس  بمعنى ما جيب مراعاته عند  املستويات األخرى،  املثال عىل  تطبيق 

املستويات األخرى.
- توجيهات عامة فيام جيب أن هُيتم به أو ُيتجنب يف تدريس املهارة أو العنرص قيد 

البحث بناء عىل خربة املؤلف الواسعة النظرية والعملية يف امليدان.
حول  حديثة  الدليل  من  األول  الفصل  يف  عمشة  أبو  خالد  الدكتور  افتتح  وقد 
النظام الصويت  النظام الصويت للعربية حيث قّدم رؤية منهجية كلّية يف حتليل  تدريس 
املهارات  عليه  تقوم  الذي  املهاد  كونه  العربية،  بغري  للناطقني  تقديمه  وكيفية  العريب 
إمهاالً  املجاالت  أكثر  وكونه  والكتابة،  والقراءة  واملحادثة  االستامع  األربعة:  اللغوية 
بعدم  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  يمتهن  أن  أراد  َمن  ليشعر  الكتابة عنه،  وندرة يف 
العربية  الدارس األجنبي حلروف  أّن معرفة  الرغم من  فيه عىل  وجود ما يشفي غليله 
وأصواهتا وأسامئها وهيئاهتا من أساسيات النجاح يف عملية تعّلمها باملجمل، ويتكون 
النّظام  اآلتية:  املجاالت  عىل  ويشتمل  نظري  األول  اثنني،  جزأين  من  الفصل  هذا 
الّصويت ومنزلته يف تدريس العربية للناطقني بغريها، ومكّونات النظام الصويت العريب، 
النظام الصويت، وخطوات  الباحث يف تقديم  النظام الصويت، ورؤية  ونظريات تقديم 
العريب،  الّصويت  النّظام  تدريس  يف  املتوقعة  والصعوبات  الصويت،  النظام  تدريس 
وتوجيهات  ومبادئ  الّصويت،  النّظام  تدريس  يف  املتوقعة  الصعوبات  معاجلة  وطرائق 
واجلزء  الصويت.  النّظام  يف  األخطاء  وتصحيح  الصويت،  النظام  تعليم  يف  وإرشادات 
الثاين، وهو التطبيق العميل، حيث وفَّر جمموعة نامذج كاآليت: نموذج كيل لتقديم النظام 
الصويت كاماًل بحسب الرؤية التي متت مناقشتها، ونموذج للحوارات اليومية يف أثناء 
الفتحة واأللف،  القصرية والطويلة:  لتقديم احلركات  الصويت، ونموذج  النظام  تعّلم 
امليكانيكية  للتدريبات  تتكون من: ج ح خ، ونموذج  لتقديم وحدة صوتية،  ونموذج 
والتفاعلية عىل الوحدة الصوتية، ونموذج للقاموس الذي يبنيه املتعلم يف أثناء دراسة 
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يب القواعد يف  النظام الصويت، ونموذج ملقابلة بني الثنائيات الصغرى، ونموذج لترسرْ
أثناء تدريس النظام الّصويت.

األساسية  األفكار  أهّم  العلوي  الدكتور حممد  فيه  عرض  فقد  الثاين  الفصل  أما 
أهّم  للناطقني بغريها يف عملهم، ويعرض  العربية  اللغة  الباحثني ومدريس  التي تعني 
املفردات.  تدريس  باألساس  هتم  التي  العملية  والتطبيقية  اجلوهرية  النظرية  القضايا 
وكل ما ُقّدم يف هذا الفصل ركز عىل جتربتني أساسيتني، مها التجربة العلمية األكاديمية 
البحثية النابعة من عمق التخصص اللساين اللسانيات التطبيقية وتصوراهتا احلديثة يف 
املامرسة  التي تستند إىل معطيات  الفعلية  التجربة  للباحث، ثم  اللغات األجنبية  تعليم 
باجلدة  تتسم  الفصل  هذا  أفكار  جيعل  ما  سنوات،  عرش  عن  تقل  ال  مّدة  امليدانية 
واملوضوعية والتطبيق العميل البعيد عن االفرتاضات أو األفكار صعبة التطبيق. ويضم 
بالتحديدات  بدءا  املفردات،  بتدريس  ترتبط  التي  اجلوانب  لكافة  توضيحا  الفصل 
لتطبيقات  أساسا  تعترب  التي  اللسانية  املبادئ  وأهم  املصطلحية،  والتدقيقات  اللغوية 
املفردات نرى أهنا رضورية وال  صفية كثرية، مرورا بقضايا أخرى ذات صلة بعنرص 
بد لدرس العربية أن يكون ملاًم هبا، من قبيل موقع هذا العنرص ضمن مواد ومكونات 
اللغة، وأمهيته، وجتلياته. وعزز الفصل بمبحث تطبيقي يعرض ألهم االسرتاتيجيات 
والتقنيات األساسية التي يمكن ألساتذة اللغة العربية اعتامدها يف تدريس املفردات من 
التوضيحية، كلام دعت  بالرسومات والنامذج  تعزيز ذلك  تعليم فعال وبناء، مع  أجل 

الرضورة إىل ذلك. 
 : القواعد  العمري تدريس  الدكتورة فاطمة  فيه  الثالث فقد عاجلت  الفصل  أّما 
النحو والرصف بني النظرية والتطبيق، وسعت فيه إىل تقديم دليٍل ُمرشٍد ملعّلمي العربّية 
للناطقني بغريها يف ميدان تدريس نحوها ورصفها ِمن خالل مناقشة مجلة من القضايا، 
تقدم  التي  النّحوية  األبواب  وتوضيح  والرّصفّية،  النّحوّية  املادة  تقديم  أمّهّية  منها 
للّدارسني ِمن النّاطقني بغري العربّية ِمن خالل استقراء ماّدة النّحو والرّصف يف كتاب 
للغات،  املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  النّحوّية حسب  املاّدة  »الكتاب«، وعرض 
والّتعقيب عليها يف ضوء رؤية أهل االختصاص. كام قّدمت يف دراستها جمموعة ِمن 
وتناولت  العربّية.  بغري  للناطقني  العريب  النّحو  ملعلم  العاّمة  والّتوجيهات  اإلرشادات 
ُطرق  ألهّم  وتعرضت  للّدارسني.  اإلعراب  وتقديم  الوظيفي،  النّحو  مفهوم  أيضًا 
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املّتبعة يف املجال. ثّم قّدمت أنموذجًا  الّتقويم  النّحو، واستعرضت أهم ُطرق  تدريس 
وباملجمل  بغريها.  النّاطقني  ِمن  العربّية  لداريس  والرّصف  النّحو  لتدريس  تطبيقّيًا 
سعت الباحثة إىل اإلجابة عن جمموعة ِمن األسئلة املتعّلقة باملوضوع، واملتمّثلة يف: ملاذا 
يتعّلم دارسو العربية ِمن النّاطقني بغريها ماّدة النّحو والرّصف؟ وما الذي يتعنّي عىل 
داريس العربية ِمن النّاطقني بغريها فعله بامّدة النّحو والرّصف؟ وما الذي يدفع أولئك 
الّطلبة إىل دراسة ماّدة النّحو والرّصف؟ وما املعارف/ الكفايات التي يمتلكها أولئك 
يلزم  الذي  ر  القدرْ وما  والرّصف؟  النّحو  تعّلم  عىل  قادرين  جتعلهم  بحيث  الدراسون 
والرّصف  النّحو  ماّدة  ُتقّدم  والرّصف؟ ومتى  النّحو  ماّدة  ِمن  تعّلمه  الّدارسني  أولئك 
لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها؟ وكيف ُنقّدم ماّدة النّحو والرّصف لداريس العربّية 
ِمن النّاطقني بغريها؟ وما الّسبل املتاحة أمام داريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها لتنمية 

ُقدراهتم يف جمال النّحو والرّصف؟
البطل مهارة االستامع  الدكتور حممود  األستاذ  فيه  تناول  الرابع فقد  الفصل  أّما 
تزايد  مع  االستامع  مهارة  بتدريس  االهتامم  تزايد  فيه  والحظ  والتطبيق،  النظرية  بني 
االهتامم  تعزيز  يف  أسهم  ومما  االستامع،  من  خمتلفة  جوانب  تتناول  التي  الدراسات 
مصادر  للمدرسني  توفر  بدأت  تكنولوجية  تطورات  من  العامل  يشهده  ما  باالستامع 
بتعريض طلبتهم إىل مدخالت  متنوعة وتسهل عليهم مهمة إجياد مواد أصلية تسمح 
لغوية غنية مسموعة ومرئية. وانعكس هذا االهتامم العام يف ميدان تدريس اللغة العربية 
للناطقني بغريها اللغة عرب عدد من الدراسات واألبحاث واملواد املعدة لالستامع وهي 
مهارة  عن  الفصل  وهذا  اليوم.  جمالنا  يف  نشهده  الذي  املتزايد  الوعي  اىل  تؤرش  مجيعًا 
مدريس  وعي  رفع  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  يف  يندرج  والتطبيق  النظرية  بني  االستامع 
النظرية وتطبيقاته العملية داخل الصف  العربية للناطقني بغريها باالستامع يف جوانبه 
وخارجه بغية دفع هذه املهارة لتصبح يف رأس األولويات يف تعليم العربية وتعلمها. 
ويشتمل الفصل عىل مقدمة وأربعة أقسام: يف القسم األول ناقش أنواع االستامع، ويف 
األعىل  ومن  )اجلزئيات(  األعىل  إىل  األسفل  من  الفهم  لعمليتي  عرض  الثاين  القسم 
فقد  الثالث  القسم  أما  االستامع،  عملية  عليهام  تنطوي  اللتني  )الكليات(  األسفل  إىل 
يف  ثم  االستامع،  تدريس  مقاربة  يف  حمورية  يراها  التي  املبادئ  بعض  ملناقشة  خصصه 
القسم الرابع يقرتح طريقة ملقاربة نصوص االستامع تقوم عىل مراحل متدرجة ولكن 



مرتابطة ومن شأهنا أن تساعد الطلبة عىل تطوير اسرتاتيجياهتم. ويشتمل الفصل كذلك 
عىل ثالثة مالحق تضمنت نامذج تطبيقية لنصوص استامع ونشاطات صفية مصاحبة هلا 
بغية مساعدة املدرسني يف سعيهم لرتمجة املبادئ النظرية املرتبطة باالستامع إىل ممارسات 

تطبيقية. 
لتناول  الدكتور خالد بن هديبان هالل احلريب  الفصل اخلامس، فقد كّرسه  أّما 
عىل  يصعب  حيث  لغة،  أي  تعلم  مهارات  من  أساسية  مهارة  كوهنا  املحادثة  مهارة 
ما  والكتابة  والقراءة،  االستامع،  األخرى؛  اللغوية  املهارات  يف  التقدم  اللغة  متعلمي 
أهداف  وأهم  املحادثة،  مفهوم  عىل  التعرف  إىل  البحث  هذا  هدف  حيث  يتقنوها.  مل 
تدريسها للناطقني بغريها باللغة العربية، ومستويات تدريسها وخصائص كل مستوى 
وكيفية التعامل مع هذه املستويات، كام تطرق هذا البحث إىل تدريس املحادثة يف ضوء 
معايري تعليم اللغات األجنبية مثل: معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية 
 ،)CEFR(اللغات األجنبية تعليم  املشرتك يف  املرجعي األوريب  )ACTFL(، واإلطار 
ثم عالقة مهارة املحادثة باملهارات األخرى، وأهم االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريسها 
تطبيقية  ونامذج  املحادثة،  مهارة  لتدريس  املدرس  هبا  يستعني  وإرشادات  ونصائح 

لتدريس املحادثة عرب املستويات اللغوية.
ّأما الفصل الّسادس فقد خصصه الدكتور أمحد صنوبر ملهارة القراءة، تناول فيه 
العميل، وحاول  التطبيق واجلانب  القول يف  املشهورة يف تدريسها ثم فّصل  النظريات 
أن ال يكون مغرقا يف النظرية بل أخذ منها ما هيم األستاذ يف داخل القاعة التدريسية. 
وقد اعتمد فيه عىل كثري من الكتب الغربية املصنفة يف هذا املجال وحاول أن يرجع إىل 
هذا  الطويلة يف  الشخصية  اعتامده عىل خربته  والنظريات فضاًل عن  املقاالت  أحدث 
املجال. وحاول فيه التوضيح والتسهيل بحيث يكون مدخاًل واضحًا لألستاذ حديث 
القاعة  داخل  يف  تطبيقه  يستطيع  ما  منه  يأخذ  بغريها،  للناطقني  العربية  بمجال  العهد 

التدريسية.
أّما الفصل الّسابع فقد فصل فيه الدكتور رائد عبد الرحيم القول يف مهارة الكتابة، 
حيث الحظ أّن احلديث عن مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ليس 
الكيل  املنهج  إىل  ترقى  ال  اجتهادات  اللحظة  حتى  حوهلا  قيل  ما  فكل  اليسري،  باألمر 
رؤاهم،  املجال  هذا  يف  الباحثون  قّدم  فقد  املتمّيز،  إىل  املبتدئ  املستوى  من  املتدرج 
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فاتفقوا أحيانًا، واختلفوا أحايني كثرية، وهو ما ينطبق عىل املناهج املؤلفة يف جمال تعليم 
من  وموقعها  املهارة  هذه  أمهية  يف  كذلك  االختالف  وكان  بغريها،  للناطقني  العربية 
تأخريها، وجتنّب  بعضهم  إذا رأى  والقراءة،  املهارات األخرى: االستامع، واملحادثة، 
عدم  إىل  االختالف  هذا  ويرجع  العربية،  بغري  الناطقني  الطالب  تعليم  يف  هبا  البدء 
العربية للناطقني بغريها، وهذا يتضح  وضوح املعنى الكيل هلذه املهارة يف جمال تعليم 
للناطقني  العربية  تعليم  وتنّوع طرق  الباحثني،  عند  املهارة  التعريفات هلذه  من قصور 
بغريها ورؤيتها، وقّلة التعاون بني املختصني يف هذا املجال للوصول إىل رؤية واضحة 
عىل  القائمني  ذهن  يف  العربية  للغة  كيل  هنديس  رسم  عن  واالبتعاد  الكتابة،  ملفهوم 
اهتامماهتم مقترصه عىل حروف وأصوات، وشدة وتنوين وأل شمسية  املجال، فتظل 
املوضوعات،  ينكر أحد أمهية هذه  الكتابة، واإلمالء، وال  وقمرية، وألفاظ حتذف يف 
ولكنّها ليست هي ما تعني الكتابة للناطقني بغري العربية، كام سيأيت توضيحه الحقا. 
ومن هنا يأيت احلديث عن هذه املهارة وتقديم دليل هلا يف غاية األمهية، وقد تناول يف 
فصله املباحث اآلتية: مهارة الكتابة وموقعها يف طرق تعليم العربية للناطقني بغريها، 
املنظرين يف جمال  الكتابة من وجهة  للغات، ومهارة  العاملية  املعايري  الكتابة يف  ومهارة 
تعليم العربية للناطقني بغريها، ومعنى الكتابة للناطقني بغري العربية، وتوجيهات عاّمة، 

ورؤيا عامة ملهارة الكتابة يف تعليم العربية للناطقني بغريها.
الثقافة  احلدقي  يرسي  إسالم  الدكتور  فيه  تناول  فقد  واألخري  الثامن  الفصل  أّما 
كوهنا تعد املهارة اخلامسة يف تعليم اللغة العربية، وقد شغلت الثقافة يف اآلونة األخرية 
العربية  بتعليم  املتزايد  االهتامم  ومع  األجنبية،  اللغات  تعليم  برامج  من  واسعة  مساحة 
وكيف  العرب  يعيش  كيف  فهم  وحماولة  ثقافتها  بتعلم  االهتامم  زاد  بغريها  للناطقني 
عرب  الثقافة  تدريس  قضية  الفصل  هذا  ويتناول  يكرهون،  وماذا  حيبون  وماذا  يتفاعلون 
بالثقافة وعالقاهتا بعملية تعليم  ثالثة مباحث: األول يتناول املفاهيم األساسية املتعلقة 
اللغة األجنبية/الثانية. املبحث الثاين يتناول عددا من القضايا الثقافية املتقاطعة مع عملية 
الثقافية  النمطية يف الغرب والصدمة  تصميم الربنامج وتدريسها كقضية صورة العرب 
الثالث  املبحث  ثقافتنا.  عرض  يف  والواقعية  واملثالية  اإلسالمية  العربية  الثقافة  وموقع 
يتناول أساليب تدريس الثقافة يف صفوف اللغة، وقد حاول الكاتب أن جيمع بني اجلوانب 

النظرية التي تستفيد من جهد الباحثني اآلخرين وبني خربته العملية يف هذا املجال.
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أسأل اهلل رب العرش العظيم أن جيزي مركز امللك عبد اهلل خلدمة اللغة العربية وكل 
العاملني فيه وعىل رأسهم الدكتور عبد اهلل الوشمي خري اجلزاء، وأن ينفع هبذا العمل: 
مؤلفيه وقارئيه، وكل من سعى ويسعى إىل نرش العربية وخدمتها، إنه نعم املوىل ونعم 

املجيب.

املحرر
د.خالد حسني أبو عمشة

عاّمن - 2017
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إعداد
د. خالد حسني أبو عمشة

أستاذ مشارك يف اللسانيات التطبيقية ومناهج العربية وطرائق تدريسها
املدير األكاديمي ملعهد قاصد

CASA واملدير التنفيذي لربنامج الدراسات العربية باخلارج
AMIDEAST واملستشار األكاديمي لربامج اللغة العربية يف الرشق األوسط لـ

تدري�س النظام ال�صوتي للغة العربية للناطقني بغريها
النظرية والتطبيق

الف�صل الأول
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امللخص
يروم هذا الفصل تقديم رؤية منهجية كلّية يف حتليل النظام الصويت العريب وكيفية 
اللغوية األربعة:  املهارات  تقوم عليه  الذي  املهاد  العربية، كونه  بغري  للناطقني  تقديمه 
الكتابة  يف  وندرة  إمهاالً  املجاالت  أكثر  وكونه  والكتابة،  والقراءة  واملحادثة  االستامع 
ما  وجود  بعدم  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  يمتهن  أن  أراد  َمن  ليشعر  حيث  عنه، 
يشفي غليله فيه عىل الرغم من أّن معرفة الدارس األجنبي حلروف العربية وأصواهتا 
وأسامئها وهيئاهتا من أساسيات النجاح يف عملية تعّلمها باملجمل، ويتكون هذا الفصل 
من جزأين اثنني، األول نظري ويشتمل عىل املجاالت اآلتية: النّظام الّصويت ومنزلته 
يف تدريس العربية للناطقني بغريها، ومكّونات النظام الصويت العريب، ونظريات تقديم 
النظام  تدريس  وخطوات  الصويت،  النظام  تقديم  يف  الباحث  ورؤية  الصويت،  النظام 
معاجلة  وطرائق  العريب،  الّصويت  النّظام  تدريس  يف  املتوقعة  والصعوبات  الصويت، 
يف  وإرشادات  وتوجيهات  ومبادئ  الّصويت،  النّظام  تدريس  يف  املتوقعة  الصعوبات 
وهو  الثاين،  واجلزء  الصويت.  النّظام  يف  األخطاء  وتصحيح  الصويت،  النظام  تعليم 
النظام  لتقديم  كيل  نموذج  كاآليت:  نامذج  جمموعة  سأوفر  حيث  العميل،  التطبيق 

تدري�س النظام ال�صوتي
للغة العربية للناطقني بغريها

النظرية والتطبيق
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الصويت كاماًل بحسب الرؤية التي متت مناقشتها، ونموذج للحوارات اليومية يف أثناء 
الفتحة واأللف،  القصرية والطويلة:  لتقديم احلركات  الصويت، ونموذج  النظام  تعّلم 
امليكانيكية  للتدريبات  تتكون من: ج ح خ، ونموذج  لتقديم وحدة صوتية،  ونموذج 
والتفاعلية عىل الوحدة الصوتية، ونموذج للقاموس الذي يبنيه املتعلم يف أثناء دراسة 
يب القواعد يف  النظام الصويت، ونموذج ملقابلة بني الثنائيات الصغرى، ونموذج لترسرْ

أثناء تدريس النظام الّصويت.

النّظام الّصويت ومنزلته يف تدريس العربية للناطقني بغريها
يعد تدريس النظام الصويت أساس تعليم العربية للناطقني هبا وبغريها عىل حّد سواء، 
فهي األساس الذي تقوم عليه املهارات اللغوية األربعة: االستامع واملحادثة والقراءة 
والكتابة. وترتبط هذه املهارات بالنظام الصويت ارتباطًا وثيقًا منذ اليوم األول يف تعّلم 
العالية فيها. واألصوات  الكفاءة  اليوم الذي سيبلغ فيه متعلمها إىل درجة  العربية إىل 
هي وسيلة فهم املتعلم األجنبي للغة العربية عرب فونيامهتا وألوفوناهتا املتغرية من مكان 
آلخر ومن شخص لثاٍن. فهي أي اللغة كام عرفها ابن جني: »أصوات يعرب هبا كل قوم 

عن أغراضهم«)1(.
فاألصوات هي العنرص األسايس يف أي لغة وال يمكن أن نتصور برناجمًا أو كتابًا 
لتعليم لغة ما دون أن يكون للتدريب عىل األصوات فيه جانب كبري)2(، وتعليم النظام 
الصويت كذلك يعد التحدي األكرب واألبرز يف تعليم العربية للناطقني بغريها يف مسرية 
حبًا  حياته  سني  لباقي  سريافقه  مدرسه  به  سيقوم  وما  النظام  هذا  ألن  كلها  الدارس 
اللغة ألنه حيتاج إىل رؤية شمولية،  أو كرهًا وبعدًا. وهو أعقد مهارات تعليم  وإقباالً 
و»تدريب منظم ومكثف«)3(. كام يقول عبد الفتاح حمجوب، ويضيف يوسف اخلليفة 
أبو بكر بأن البون واسع بني أصوات اللغة العربية وهي لغة سامية واللغات األخرى 
وهي غري سامية إىل الدرجة التي جتعل تعلم بعض أصوات العربية حيتاج إىل جهٍد كبري؛ 

1- ابن جني، أبو الفتح عثامن )2006(. اخلصائص، اهليئة املرصية العامة للكتاب: 33/1.
2- رشدي طعيمة. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جامعة أم القرى ضمن سلسة دراسات يف تعليم 

العربية، 1986: 456
البحوث  وحدة  القرى،  أم  جامعة  واملتعّلم،  للمعلم  الّصعبة  العربية  الصوات  وتعّلم  تعليم  حمجوب.  الفتاح  عبد   -3

واملناهج، 1989: 13
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لكي يكون نطق املتعّلم موافقًا للعربية الفحىص)1(.
وقد أبان الدكتور متام حسان عن أمهية النظام الصويت بقوله: واألصوات رضورية 
لفهم بعض القرائن النحوية كاإلعراب باحلركة وباحلرف واحلذف واجلوار وكاملطابقة 
النغمة  البنية بصوت واحد وكداللة  البنية عن  باحلركة اإلعرابية ونحوها وكاختالف 
عىل املعنى النحوي، وعلم األصوات رضوري أيضًا الرتباطه باشتقاق بعض الكلامت 
وما  القلقلة  أو  احلركة  عىل  مشتماًل  منها  كان  وما  يائيًا  كان  وما  واويًا  منها  كان  ما 
العامية  بني  التفريق  عند  مهمة  واألصوات  الوصل،  أو  القطع  مهزة  عىل  مشتماًل  كان 

والفصيح، ثم عند الدراسة التقابلية بني األصوات العربية وغري العربية)2(.
ابتداء من  اللغات األجنبية  النظام الصويت بمنزلة كبرية يف طرائق تدريس  وحظي 
طريقة القواعد والرتمجة مرورًا بالطرائق السمعية البرصية وصوالً إىل الطرائق التواصلية 
حتى عرص تدريس اللغات األجنبية أو الثانية فيام ُيطلق عليه بعرص »ما بعد الطرائق«)3( 
فقد  كربى،  وغاية  مهاًم  وأمرًا  ملحًا  مطلبًا  الصويت  النظام  إنتاج  يف  الدقة  كانت  حيث 
كان ُينظر إىل اللغة كوهنا مجع األصوات إلنتاج كلامت ومجل وفقرات ونصوص تعترب 
شكليها  يف  األساسية  مكوناهتا  واأللوجرافات(  واألالفونات  )الفونيامت  األصوات 
املكتوب واملنطوق مراعني يف ذلك متطلبات األداء الصويت من جهر ومهس وإطباق 
ونرب وتنغيم إلخ. فالعمليى برمتها كانت تقوم عىل التقليد واملحاكاة إلنتاج األصوات 

كام هي يف اللغة األم.
وقد أوىص الدكتور اخلطيب يف دراسة أجراها عىل عدد كبري من متعلمي العربية من 
الناطقني بغريها رضورة توظيف علم التجويد يف علم تعليم العربية للناطقني بغريها إذ 
يقول: إنه يف مقدمة العلوم التي تعنى بمخارج احلروف بل ال مغاالة إذا قلنا ال يوجد 
علم غريه يعنى هبذا الفن، فينبغي أن تكون بالسنوات األوىل هلؤالء الطلبة سور قصار 
تلقائيًا  الطالب  التجويد فيتمكن  أيدي فنيني متخصصني يف علم  الطالب عىل  حيفظها 

1- يوسف اخلليفة ابو بكر. أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعّلمها، مكتبة الفكر اإلسالمي، اخلرطوم، الطبعة األوىل، 
.29 :1973

2- حّسان متام. مشكالت تعليم األصوات لغري الناطقني بالعربية، جملة معهد اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، 
353 :1984

3- MORLEY، JOAN (1991). The Pronunciation Component in Teaching English to Speakers of 
Other Languages، TESOL QUARTERLY، Vol. 25، No. 3، Autumn: 482
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بأن  أقول  عميل  واقع  ومن  أبدًا)1(.  عليه  يتعثر  فال  خمرجه  من  احلرف  نطق  إجادة  من 
بعض اللقاءات الفردية من مدرس التجويد تسهم إىل حٍد كبري يف متكني املتعلمني من 
النظام الصويت متكينًا متميزًا، بام يمكله هؤالء من مهارات يف تدريس خمارج األصوات 

وصفاهتا.

مكّونات النظام الصويت العريب
يتكون النظام الصويت )الفونولوجي( العريب من جمموعة من الظواهر الصوتية كام 
هو احلال يف األنظمة الصوتية للغات األخرى، ومن أهم مكونات هذا النظام الفونيامت 
أي الصوامت والصوائت التي تشكل أربعة وثالثني صوتًا فضاًل عن بعض الظواهر 
الصوتية األخرى، وقد يطلق عليها)2( الفونيامت الِقطرْعية، وهي الصوامت والصوائت، 

والفونيامت فوق القطعية، وتشمل النرب والتنغيم والوقفة، وهي عىل النحو اآليت: 
كتابتها: وتشمل مواقع  العربية أصواهتا ومواقع  العربية: أي احلروف  الصوامت 
احلروف املختلفة يف مبتدأ الكالم ووسطه وهنايته، ووصل احلروف وفصلها، وتبلغ يف 
جمموعها ستة وعرشين صامتًا، ولكل صوت من هذه الصوامت هيئة نطقية، وخمرج، 
بحسب  يتنوع  قد  الذي  الكتايب  شكله  صامت  لكل  وأن  الصوتيني.  للوترين  ووضع 
موضعه يف الكلمة فقد يكون يف مبتدأ الكالم ووسطه وهنايته متصاًل ومنفصاًل. ومن 
الالزم أن يعرف مدرس النظام الصويت صفات احلروف وسامهتا األساسية، كاألصوات 
احلركات وغريها  والتكرارية، واجلانبية، وأشباه  االنفجارية، واألنفية، واالحتكاكية، 

من الّسامت املبثوثة يف كتب األصوات العربية.
الصوائت )احلركات القصرية والطويلة(: يتكون نظام الصوائت يف اللغة العربية 
من ثالث حركات طويلة هي: األلف والواو والياء، وتقابلها ثالث حركات قصرية 
هي: الفتحة والضمة والكرسة، ومن املهم أن نعرف أن ما يسبق احلركة الطويلة غالبًا ما 
تكون من جنسها، فاأللف تسبقها الفتحة، والياء تسبقها الكرسة، والواو تسبقها الضمة 
إال يف حاالت نادرة، مما يعني عدم احلاجة إىل إظهار احلركات عىل تلك احلروف عند 

1- عيل أمحد اخلطيب )1401هـ(. بحث ميداين يف الدراسات التقابلية يف جمال األصوات العربية، ضمن منشورات وقائع 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج: 76

2- خمتار الطاهر حسني. علم األصوات التطبيقي، جامعة امللك سعود، عامدة البحث العلمي، 2011: 13.
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كتابتها، وبالتايل يكون أمر قراءهتا سهاًل ميسورًا. وينضاف إىل هذه احلركات السكون، 
وهي عالمة الالحركة.

العريب عىل  الصويت  النظام  تعليم  الغائبة يف  املوضوعات  من  املقطع  يعترب  املقطع: 
القراءة والكتابة يف نظام الكتابة العريب، وهو املكون األسايس هلام  أمهيته، فهو أساس 
بعد أن تتآلف الفونيامت وتتجمع فيه، وهو األساس الكتساب طريقة النطق املطابقة 
لنطق أصحاب اللغة)1(، فضاًل عن كونه طريقة تعليمية رائعة من طرق تعليم أصوات 
تعليم  إسرتاتيجيات  أهم  من  تعد  مقطعيًا  الكلمة  فقراءة  هبا)2(،  الناطقني  لغري  العربية 
بأنه »وحدة صوتية أكرب من  املقطع  بالعربية)3(، ويعّرف  الناطقني  الصويت لغري  النظام 
العربية  املفردات  التي تكون  املقاطع  أن عدد  العرب عىل  اللسانيون  الفونيم«، وجيمع 

سّتة، وهي)4(:
1. ص ح )صامت + حركة(. مثل حرف الكاف أو التاء أو الباب يف كلمة َكَتَب.

( و )ُتم( يف كلمة أنرُْتم.  2. ص ح ص ) صامت + حركة + صامت( مثل )ُكنرْ
3. ص ح ح ) صامت + حركة طويلة( مثل )ما( و )يا(.

4. ص ح ح ص )صامت + حركة طويلة + صامت( مثل )نار( و )نور( و )نري(.
. سرْ 5. ص ح ص ص ) صامت + حركة + صامت + صامت ( مثل رِضرْ

6. ص ح ح ص ص )صامت + حركة طويلة + صامت + صامت ( حاّر.
وهو نظام ال جيوز اخلروج عليه)5(، مما جيعل العربية أسهل اللغات اكتسابًا برشط 
للناطقني هبا  العربية  مناهج  املغيب منهجًا يف  بالدرس الرصيف  اكتساهبا وتعلمها  ربط 
والناطقني بغريها خاصة إذا قارّنا عدد املقاطع يف العربية بمقاطع اإلنجليزية التي تربو 
عىل األربعني مقطعًا. ومن القواعد التي ينبغي مراعاهتا هنا أن العربية كام الحظنا من 

املقاطع أعاله ال تبدأ بصائت.

1- أمحد خمتار عمر )1976(. دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، الكويت، الطبعة األوىل: 238
2- عبد اللطيف القاطوع )1999(. األصوات العربية وتعليمها لغري الناطقني هبا، رسالة ماجستري غري منشورة، إرشاف: 

الدكتور وليد سيف، اجلامعة األردنية: 39.
3- انظر أمثلة القراءة املقطعية يف اجلانب التطبيقي يف باب القراءة.

4- أمحد خمتار عمر )1976(. دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، الكويت، الطبعة األوىل: 241
الطبعة األوىل، 2003:  للناطقني بغريها، اجلوهرة، عاّمن،  العربية  اللغة  تعليم  التطبيقية يف  اللسانيات  العنايت.  5- وليد 

.133
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والّسكون،  الشّدة  ظاهرتا  العريب  الصويت  النظام  به  ينامز  ومما  والّسكون:  الّشدة 
ومها مكمالت للنظام الصويت العريب، باإلضافة إىل الفونيم واأللوجرافيم أي الصوت 

ورسمه اإلمالئي، وأخريًا احلروف الساكنة )التي تكتب وال تقرأ(.
التنوين: إّن التنوين من الظواهر الصوتية التي متيزت هبا اللغة العربية، وهي نون 
للضم،  تنوين  أقسام:  ثالثة  إىل  التنوين  وتقسم  املعربة.  األسامء  أواخر  تلحق  ساكنة 
وتنوين للفتح وتنوين للكرس، وهي يف عرف علامء األصوات حركة قصرية تتبعها نون 
ساكنة. والتنوين نون صحيحة ساكنة، ُسميت بالتنوين للتفريق بينها وبني حرف النون. 
املستوى  الكالم. ومما حيسن ذكره لطلبة  أبرز وظائفها متييز االسم عن غريه من  ومن 
أن  اللطيف  نكرة. ومن  الكلمة  أن  يعني  التنوين  أن ظهور  الصوتية  املرحلة  األول يف 
يقارن املعلم لدى تقديم التنوين بني صوت التنوين وألف ونون وياء ونون املثنى، وواو 
ونون اجلمع وياء ونون مجع املذكر السامل. كام يف: سعيٌد وسعيدون/ وسعيٍد وسعيدين/ 

وسعيدًا وسعيدان وسعيدًا وسعيدين.
النطق يكون األول منهام  الشدة هي عبارة عن صامتني مثلني متتابعني يف  الّشدة: 
ساكنًا والثاين متحركًا، ومن سامته أنه ال يقع يف بداية الكلمة، ومن دالالته تغيري املعنى 
. ومن الرضوري  َل«، كام يف َكرَسَ وكرسَّ يف بعض الكلامت كالتكثري يف الوزن الثاين »فعَّ
نطق  يف  املستغرقة  املدة  من  أطول  املضعف  الصوت  نطق  يف  الزمنية  املدة  أن  إدراك 

الصوت غري املضعف)1(.
النرب والتنغيم: ال تكاد لغة يف العامل ختلو من النرب والتنغيم، ولكن الفرق بني لغة 
ملمحان  يعدان  ومها  متييزي)2(.  غري  أو  متييزّيًا  ملمحًا  استخدامهام  يف  يكون  وأخرى 
من  يعدان  لذلك  فيه،  يردان  الذي  السياق  بحسب  العربية  يف  متييزيني  وغري  متييزيان 
األمور املهمة التي جيب أن تظهر يف مناهج العربية وتدّرس يف النظام الصويت لظهورها 
يف النظامني الصوتيني الفصيح والعامي، أّما النرب فإنه يعّرف بالضغط عىل مقطع صويت 
الكلمة  مقاطع  من  غريه  من  النطق  يف  وأوضح  وأظهر  أبرز  ليغدو  الكلمة؛  من  معني 
بمعنى أضاع،  َفَقَد  الفعل  بني  يفرق  أن  يمكن  الذي  الوحيد  فالنرب هو  السامع،   لدى 

1- عبد اللطيف القاطوع )1999(. األصوات العربية وتعليمها لغري الناطقني هبا، رسالة ماجستري غري منشورة، إرشاف: 
الدكتور وليد سيف، اجلامعة األردنية: 43

2- أي فونيمي أو غري فونيمي )ألفوين(.
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والكلمة التي تتكون من الفاء وقد، وهو كذلك الذي يفرق بني الوزن األول والثاين من 
الفعل درس، وغريه من مئات األفعال األخرى، أّما التنغيم، فهو أداء صويت موسيقي 
يف عملية إنتاج الكالم ناتج عن ارتفاع الصوت وانخفاضه حسب املقام املقول فيه، قد 
يؤدي إىل اختالف املعنى املقول، بل هو ظاهرة صوتية تساعد يف حتديد املعنى وإيصاله، 
أبرز  ومن  فيها.  اللهجية  النغامت  وتعدد  اللغوية  البيئات  باختالف  أمهيته  وتظهر 
مظاهره ما يكون يف االستفهام، والتقرير، والتهديد، والسخرية، والتهكم، والتعجب. 
وأّما  مستوية،  بنغمة  والتقرير  استفهام،  أداة  دون  هابطة،  بنغمة  عنه  يعرب  فاالستفهام 

الدهشة والتعجب فيكونان بنغمة مرتفعة. ومن أمثلة ذلك قدياًم: قول الشاعر:

قلـــت هبــرًا قـالــوا: حتبـهــا؟  والــرتابثّم  واحلــىص  النـجـم  عــدد 
هبــرًا قلــت  حتبـهــا.  قـالــوا:  والــرتابثّم  واحلــىص  النـجـم  عــدد 
هبــرًا قلــت  حتبـهــا!  قـالــوا:  والـرتاب)1(ثّم  واحلـىص  النـجـم  عـدد 

النظام  هبا  يتميز  التي  السامت  من  سمة  الصغرى  الثنائيات  الصغرى:  الثنائيات 
الصويت العريب، وهي عبارة عن كلمتني تتحدان يف كل احلروف إال يف فونيم أو صوت 
واحد خيرج من املخرج ذاته وبينه وبني الصوت اآلخر صفات مشرتكة كبرية ويقعان يف 
املوقع ذاته ولكل واحد منهام سامته الفونيمية، كام هو احلال بني الدال والضاد، والسني 
والصاد، والذال والظاء، والقاف والكاف والتاء والّطاء، واهلاء واحلاء. ومن أمثلة ذلك: 
الثنائيات يسهم يف حتقيق  هرم وحرم، وقلب وكلب، وسال وصال إلخ. وإتقان هذه 
الوعي اللغوي ورفعه. ويف احلقيقة يمكنني القول إن هذه الثنائيات يشء إجيايب وليس 
سلبيًا كام يعتقد كثري من الدارسني واملبتدئني يف هذا املجال، فالضد كام قالت العرب 
يظهر حسنه الضد، فهي وسيلة رائعة للتمييز بني احلرفني عندما يتم تقديمها معًا ويقارن 
بينهام، ورأيت رأي العني أن الدارس قد خيطئ يف كيفية إخراج حرف الضاد لكن لدى 
بالدال تتضح الصورة للمتعلم ويستطيع عرب املراس والتدريب والتكرار من  مقارنته 

إحكام السيطرة عىل نطق الصوتني، وهكذا احلال يف باقي الثنائيات الصغرى.

النرب  ُينظر: خالد أبو عمشة يف  العربية للناطقني بغريها،  النرب والتنغيم يف تعليم  1- ملزيد من املعلومات حول موضوع 
http://learning.aljazeera. اجلزيرة:  موقع  عىل  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  برامج  يف  املجهوالن  ذانك  والتنغيم 

net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1
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الوقفة: الوقفة ظاهرة صوتية ترد يف كثري من لغات العامل، وهي عبارة عن سكتة 
خفيفة بني إحدى املقاطع الصوتية أو الكلامت التي تتكون منها اجلملة العربية، وهي 
قد تكون ِقطعية فونيمية أو غري قطعية ألفونية، بحسب السياق الذي ترد فيه، فمن أمثلة 

الوقفة الِقطعية الفونيمية الفونيمية قول الشاعر: 
عضنا الدهر بناهبليت ما حّل )بنا به( أو )بنابه( 

ويف قوله تعاىل: بإذن رهبم من كل أمر، سالم هي حتى مطلع الفجر . أّما الوقفة غري 
الفونيمية فهي مهمة أيضًا الرتباطها »بالطريقة األدائية للغة العربية«)1(.

نظرّيات تقديم النظام الصويت للناطقني بغري العربية
خلق اهلل اإلنسان وأودعه جهاز اكتساب اللغة، وكذلك أجهزة تفعيل النظام الفطري 
بل  تكتسب  ال  األجهزة  وهذه  والبرص،  السمع  جهاز  ومها  اللغة  الكتساب  األسايس 
فطرية جمبول عليها اإلنسان، وهذا يفرس عدم مقدرة من ولدوا صاًم بكاًم من التواصل 
اللغوي رغم وجود البيئة املحفزة نفسها لإلنسان الطبيعي)2(. وهذا ما أكده تشومسكي 
حيث يرى أن الطفل يولد ولديه معرفة فطرية لتعلم اللغة )جهاز اكتساب اللغة(، أو 
أن لديه ملكة هتيِّئه هلذا العلم، وهذه املعرفة تؤلف األداة الكتساب اللغة وهي موجودة 
عموًما لدى كل إنسان بغض النظر عن لغته األم)3(، أي يولد اإلنسان وهو مزود بقدرة 
فطرية تكمن يف اإلنسان دون غريه، أطلق عليها آلة/جهاز اكتساب اللغة، وإن بمقدور 
عن  النظر  بغض  فيها،  ينشأ  التي  البيئة  لغة  يتعلم  أن  لغوية  بيئة  أي  يف  كان  طفل  أي 
جنسيته أولغة والديه األصليني، فاألمر سيان عىل العريب الذي ينشأ وينمو يف بيئة عربية 
وباألمريكي الذي ولد حديثًا يف أمريكا وتم نقله إىل بيئة عربية، فكالمها مزودان هبذا 

اجلهاز الذي سيمكنهام من احلديث بالعربية بكل اقتدار. 
وقد أثبت العلامء هذه الظاهرة من خالل تسجيل مجيع أصوات لغات العامل العاملية 
عىل طفل واحد، حيث متكن من إنتاج كل تلك األصوات، وذلك قبل أن يتعلم لغة 

1- خمتار الطاهر حسني: 50
إرشاف:  املعارصة،  وتطبيقاهتا  العريب  اللغوي  الفكر  يف  الثانية  اللغة  اكتساب  نظريات   .)2017( عمشة،  أبو  خالد   -2

األسناذ الدكتور عودة أبو عودة، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة العلوم اإلسالمية: 116.
3- مبادئ تعلُّم وتعليم اللغة، دوجالس براون، ترمجة د.إبراهيم القعيد ود.عبد الشمري، مكتب الرتبية العريب لدول 

اخلليج، 1414ه  - 1994م، ص54.
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عوده،  اشتداد  لدى  الطفل  هذا  ولكن  عليها.  عوده  ويقوى  القومية  لغته  أي  بعينها، 
وتعوده عىل لغته القومية مل يعد قادرًا عىل نطق بعض أصوات اللغات األخرى. وعليه 
ُتتيح مرونته خالهلا اكتساب اللغة  قرر كثري من العلامء بأن املخ لديه فرتة زمنية معينة 
بشكل ال تشوبه شائبة)1( الل، وهي ما أطلق عليها العلامء بالفرتة احلرجة يف اكتساب 
اللغة، التي تشري باختصار شديد بصعوبة اكتساب اللغة بعد سن معني وذلك الكتامل 
اعتقد  وقد  آخرين،  لدى  البيولوجي  الدماغ  نمو  اكتامل  أو  اللغة  اكتساب  جهاز  نمو 
العلامء بذلك من خالل حالة الطفلة »جيني«)2( التي حبسها أبوها يف غرفة معتمة طيلة 
اثنتي عرشة سنة وحيدة إىل أن تم اكتشافها، حيث أدخلت املستشفى وعوجلت وحاول 
التعّلم طيلة أربع سنوات كاملة لكنها مل تنجح يف تقديم لغة  اللسانيون منحها فرصة 

ترقى للمستوى اإلنساين العادي. 
اإلنسان واحد  النطق لدى  أن جهاز  اللسانية احلديثة جتمع عىل  الدراسات  وتكاد 
يتوفر لكل واحد منهم  الناس حيث  بنيوي واحد عند كل  ترشحييًا ووظيفيًا، برتكيب 
االستعداد الفطري نفسه إلنتاج كل األصوات اللغوية املمكنة، بدليل أن طفل أي قوم 

قادر عىل إنتاج أصوات أي لغة من لغات العامل برشط التنشئة)3(. 
تفاوت  وجود  إىل  الرتبوي  النفس  علم  إطار  يف  احلركي  السلوك  أبحاث  وختلص 
واضح يف اجلهد من أجل ترويض األعضاء عىل اإلتيان بسلوك لغوي جديد يف مستوى 
املعتاد من حيث اإلتقان، ففي مرحلة ما قبل الفرتة احلرجة يكون اجلهد املنفق لتجديد 
جهاز التلفظ أقل منه فيام بعدها أي يف مرحلة ما قبل الثبات واالستقرار مقارنة بمرحلة 
تغيري  ألي  الالزم  اجلهد  معامل  يزداد  حيث  والتلفظ،  النطق  جلهاز  احلركي  الثبات 
األصوات  إنتاج  عملية  بأن  القول  يمكن  وعليه  املطلوب)4(.  السلوك  تعقيد  بحسب 
العربية لدى صغار العرب واألجانب أسهل من عملية إنتاج األصوات لدى الكبار من 
متعلمي العربية من الناطقني بغريها بسبب تشكل اجلهاز النطقي عىل أصوات معينة، 

1- لورين أوبلر و كريس جريلو )2008(. اللغة والدماغ. ترمجة د. حممد زياد كبة، جامعة امللك سعود: 89.
2- Broun، H. Douglas. 2007. Principles of Langauge Learning and Teaching. Pearson Longman.

األمان،  ودار  للعلوم،  العربية  الدار  العربّية،  اللغة  وتعليم  النّسبية  اللسانيات   .)2010( األوراغي،  حممد  انظر:   -3
ومنشورات االختالف، الرباط: 183

4- األوراغي: 184
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أصوات  إنتاج  أجل  من  النطفي  جهازهم  ترويض  إعادة  إىل  حيتاجون  فهم  وبالتايل 
املوجودة يف لغاهتم، وإنام يكون تعليم األصوات مشافهة، وذلك باجلمع  العربية غري 
بني تعويد األذن عىل التقاط القيم اخلالفية التي متيز بني كل صوت وبني ترويض أعضاء 
لًة األحياز التي تصدر منها األصوات  جهاز النطق عىل التحرك يف غرف الرنني ُمَشكِّ
أساس  والنطق  السمع  مهارة  تكوين  إىل  اهلادف  الدرس  يكون  وعليه  املستهدفة، 
الفصاحة درسًا يف الرياضة البدنّية ألنه موجه إىل إعادة صياغة جهاز عضوي سبق بناؤه 
بمقتىض لغة أوىل، وحيسن يف هذا الدرس االستفادة من اخلربة املتوفرة يف جمال تصحيح 
النطق كام ُيزاول يف مهنة الطب)1(. وقدياًم قال ابن خلدون »السمع ابو امللكات«، وأّكد 
»العلم حاصل  يقول:  بالتمرن، حيث  تكون  السامع  بعد  ما  الرشيف خطوة  الطيب  أبو 
بالتمّرن«، ويقول يف موضوع آخر عن اللغة واملعارف بأهنا »ملكة حاصلة بالتمرن«)2(. 
التكيف حيث  أو  التعّلم  بأهنا عملية  العملية  بكر هذه  أبو  اخلليفة  وقد أسمى يوسف 
هيمل املتعلم ما ال حيتاج إليه من قدرة وليونة عىل إنتاج أصوات اللغات األخرى التي 

ال يتعرض إليها، ويكتسب ما حيتاجه فقط)3(. 
وتشيع يف تعليم النظام الصويت للغة العربية جمموعة من الطرائق انتقلت من تعليم 

األصوات للناطقني هبا إىل غري الناطقني هبا صغارًا وكبارًا، ومن أبرزها:
يتم  حيث  عملها  طريقة  من  بذلك  سميت  وقد  اجلزئية،  أو  الرتكيبية  الطريقة   -
االنتقال فيها من اجلزء إىل الكل، أي من احلروف إىل املقاطع وصوالً إىل الكلمة بلوغًا 
اجلملة والفقرة والنص. وهي تقوم عىل مبادئ النظرية السلوكية التي تقوم عىل »استمع 
وردد«)4(، وهلا صورتان: األوىل: الطريقة اهلجائية التي تعّلم املتعلم احلروف بأسامئها، 
مع  بلفظها  يقوم  إتقاهنا  وبعد  إلخ  وخاء  وحاء  وجيم  وثاء  وتاء  وباء  ألف  فتقول: 
احلركات القصرية، مضمومة تارة ومفتوحة تارة أخرى، ومكسورة تارة ثالثة ومشددة 

1- نفسه: 71
2- ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، حتقيق عيل عبد الواحد وايف)2004(. املقدمة، دار هنضة مرص للطباعة : 274.

3- يوسف اخلليفة أبو بكر. أصوات القرآن كيف نتعلمها ونعّلمها، مكتبة الفكر اإلسالمي، اخلرطوم، الطبعة األوىل، 
36 :1973

4- Hunan، David، Editor (2003). Parctical English Language Teaching، first edition، Mc Graw 
Hill: 113.



-27-

ومنونة بعد ذلك، نطقًا وكتابة. وبعد إتقان هذه املرحلة ينتقل املعلم بالدارس إىل مرحلة 
أم، وبني  فينتج  فينتج أب، وبني اهلمزة وامليم  إنتاج احلرفني، فجمع بني اهلمزة والباء 
اجليم والدال فينتج جد، ثم يتدرج حتى يصل إىل الكلمة التي تتكون من ثالثة أحرف 
منفصلة ومن ثم متصلة حتى يبلغ مرحلة إنتاج اجلمل القصرية ثم املتوسطة فالطويلة. 
الثانية: فهي الطريقة الصوتية التي تقوم عىل تدريس احلروف حسب أصواهتا مع  أّما 
َأ، َب، َت، َث، َج، َح، َخ ومن ثم مع  احلركات القصرية الثالث، حيث تقدم هكذا: 

الضّمة ثم مع الكرسة.
للتطورات  استجابة  الكلية  الطريقة  ظهور  كان  التحليلية،  أو  الكلية  الطريقة   -
التي  اجلشطالت  نظرية  أبرزها  ومن  املعرفية  النظريات  أفرزته  ما  وخصوصًا  الرتبوية 
وأن  األجزاء،  قبل  الكل  إدراك  عىل  تقوم  التعّلم  وعمليات  اللغة  اكتساب  أن  تؤكد 
الكفاية اللغوية سابقة لألداء اللغوي، وهي أيضًا هلا صورتان)1(، األوىل: طريقة الكلمة 
التي تقوم عىل تقديم الكلمة كاملة وقرن منطوقها بصورهتا املكتوبة، حيث يقوم املتعلم 
بالربط الذهني بني منطوق الكلمة ورسمها الكتايب، بصورة كلية ومن ثم يقوم بتحليلها 
فهي طريقة  الثانية،  أّما صورهتا  الكلمة صوتيًا وكتابيًا،  منها  التي ترتكب  األجزاء  إىل 
اجلملة التي تقوم عىل تقديم األصوات يف مجلة كاملة قصرية مادية يقوم املتعلم بقرن 
املنطوق  الذهني بني  والربط  التكرار  املكتوب، وبعد عملية  برسمها  املنطوقة  صورهتا 

واملكتوب يقوم بتحليلها عىل مستوى الكلمة ومن ثم عىل مستوى األصوات.
- الطريقة التوليفية، وهي نظرية تقوم عىل اجلمع بني النظريتني الّسابقتني مراوحة 
بني الكل إىل اجلزء ومن اجلزء إىل الكل، وذلك تالفيًا ملأخذ بعض اللغويني عىل الطرق 
السابقة التحليلية والرتكيبية عند انفرادمها)2(. ومن أهم مزايا هذه الطريقة أهنا تراعي 
الفروق الفردية واالختالفات بني الدارسني)3(، يف ضوء اختالف نوعياهتم وأساليب 

تعلمهم.
 

1- انظر ملزيد من التفاصيل يف: راتب قاسم عاشور، واحلوامدة )2003(. أساليب تدريس اللغة العربية، دار املسرية، 
الطبعة األوىل، عاّمن – األردن: 72 وما بعدها.

2- حممد صالح سمك )1998(. فن الّتدريس للرتبية اللغوية، دار الفكر العريب، طبعة جديدة، القاهرة: 146.
3- نفسه: 146.
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رؤية الباحث يف تقديم النظام الصويت
للعربية عىل مبدأين عاّمني، األول:  الصويت  النظام  الباحث يف تدريس  تقوم رؤية 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  مناهج  يف  التخصص  عرب  معارص  تربوي  لساين  نظري 
الثانية  اللغة  اكتساب  ونظريات  والدكتوراه  املاجستري  مرحلتي  يف  تدريسها  وطرائق 
العربية تدريسًا وتنظريًا  العمل يف ميدان تعليم  الثانية، والثاين عميّل بعد  الدكتوراه  يف 
وتدريبًا لعقدين ونيف معظمها يف تدريس املستوى املبتدئ، استخدمت خالهلا عددًا 
من الكتب والسالسل التي ُتعنى بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تعرفت خالهلا 
اإلمكان  قدر  املثالب  تلك  الرؤية  يف  وجتاوزت  السالسل،  تلك  وعيوب  مزايا  عىل 
والدراسات  الرتبوية  اللسانيات  إليه  توصلت  ما  توظيف  عن  فضاًل  املزايا  وكرست 

التقابلية املقارنة وغريها من العلوم اللغوية وغري اللغوية)1(. 
علمية  تقديمها،  يف  تواصلية  منهجيتها،  يف  توليفية  الرؤية  هذه  بأن  القول  ويمكن 
يف مرجعيتها. عملّية يف تقديمها حيث تقوم عىل رباعّية لسانية تربوية مهمة أرى أهنا 
ستحقق أفضل النتائج يف تعّلم اللغة العربية من حيث الّكم والنّوع، حيث مل أقع عىل 

كتاب أو دراسة قد حوى هذه الركائز األربع جمتمعة)2(.
أشكاهلا  شتى  يف  العربية  احلروف  تقديم  رضورة  يف  فتتمثل  األوىل  الركيزة  أّما 
اجلانب  من  الغالب-  -يف  املفردات  مجيع  استقاء  وجيب  واملنطوقة،  املكتوبة  وصورها 
املادي املحسوس حتى يسهل تقديمها للمتعلم األجنبي من خالل الوسائط والوسائل 

التعليمية املختلفة كالصور والرسومات.
القصرية،  احلركات  مع  أيضًا  كلها  العربية  احلروف  تقديم  فهي  الثانية  الركيزة  أّما 
يتكون كل درس من حرف معني أو جمموعة من احلروف مشفوعة بمفردات  بحيث 
ضّمت كل واحدة منها احلرف موضوع الدرس باحلركات القصرية مجيعها ويف موضع 
واحد ويفضل أن تكون يف بداية الكلمة لكي يكون يف أبرز حاالته بالنسبة للدارس أو 

اة لدى تدريس حرف الباء. املتعلم، كام يف: َبقرة، بِنت، ُبرتقالة، مربرْ
أّما الركيزة الثالثة، فتمثل يف تقديم احلروف العربية كلها أيضًا مع احلركات الطويلة 

1- خالد أبو عمشة )2016(. تواصل: سلسلة يف تعليم العربية للناطقني بغريها – احلروف العربية وأصواهتا، دار كنوز 
املعرفة. عامن، األردن: 17.

2- نفسه: 18.
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يكون  بحيث  امليدان،  يف  املتداولة  املناهج  سائر  يف  احلال  هو  كام  لبعضها  متثياًل  وليس 
الطالب خالل مروره هبذه التجارب الثالث قد أتقن مجيع املهارات املفرتض اكتساهبا 
من حيث مواقع احلروف وأشكاهلا مع احلركات القصرية مجيعها، واحلركات الطويلة 

كّلها. 
وأّما الركيزة الرابعة فهي رضورة تقديم كل ما سبق يف سياق لغوي تواصيل مل يغفل 
أن  اللغة األساسيني، حيث جيب  اكتساب  واملحادثة ركني  االستامع  بمهاريت  االهتامم 
الفصل  األوىل يف  اللحظة  من  بل  األول  الدرس  منذ  تقديمهام  العربية يف  معلم  يرشع 
الدرايس، بحيث جتمع املنهجية بني طريقة التعّلم الطبيعية عرب االستامع واملحادثة وبني 
التعّلم الرسمي الذي هيدف إىل إكساب مهاريت القراءة والكتابة. هذا فضاًل عن رضورة 
التدريبات التي ستعمل عىل ترسيخ هذه الركائز األربعة  إحلاق الدروس بالعديد من 
شفويًا تارة وكتابيًا تارة أخرى، وهكذا نرى أن تقديم احلروف العربية وأصواهتا هبذه 
الطريقة املنهجية ووفق الرؤية االتصالية احلديثة جتعل تعلمها ممكنا يف احلدود الدنيا من 
اجلهد املبذول سابقًا، مرتافقة مع قاعدة صلبة من احلوارات والوظائف اللغوية اليومية 
التي حتقق التواصل يف تلك الفرتة يف حدوده الّدنيا عرب تقديم مهارات للكتابة والقراءة 

واالستامع واملحادثة فضاًل عن بناء قاموس الطالب اللغوي.

ومما جيب مالحظته كذلك أّن هذه الرؤية واملنهجية: 
تنطلق من الطريقة الكلية إىل اجلزئية. بحيث يتم تقديم األصوات يف مجل قصرية 
املتعلم  يتعرض  أن  الغالب، هدفها  ومنوعة، تعرب كلامهتا عن معاين مادية حمسوسة يف 
إىل اللغة يف سياقها الطبيعي، فحذار حذار من تدريس تلك اجلمل والكلامت ومعانيها 
الربنامج األكاديمي، وسؤاهلم حفظها وتعلمها، حيث إن اهلدف  للطالب كجزء من 
منها تعويد آذان الطلبة عىل االستامع إىل العربية، ومما تنامز به هذه اجلمل بأهنا تتضمن 
أساليب لغوية وأنامط تركيبية متنوعة تغطي جل أشكال اجلمل التي حيتاجها الدارس 
يكون  ال  اجلديدة  املفردات  اكتساب  أن  عىل  املبتدئ.  للمستوى  اللغة  منظومة  بناء  يف 
التي تكونت من احلروف املدروسة، وتكمن أمهيتها أهنا  املادية  القوائم  أكثر من تلك 
تعّد استثامرًا للوقت خالل تعلم احلروف إال يف حاالت نادرة يمكن لألستاذ أن يطلب 

تعلم بعض الكلامت املهمة الواردة يف مجل القراءة املقرونة بالصور. 
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جيب تقديم احلركات القصرية والطويلة أوالً قبل الدخول يف تعليم أي حرف من 
حروف العربية عىل اإلطالق. وأحب دائاًم أن أبدأ بحرف الدال ألسباب كثرية لعلكم 
ستتعرفون إليها عند استخدامه. حيث يوفر علينا عدم الدخول يف معارك ليس معاركنا 
القصرية،  احلركات  تدريس  هو  هديف  ييل:  بام  بالتثميل  وأكتفي  الراهن،  الوقت  يف 
فباستخدام حرف الدال لن أتطرق ملوضوع وصل احلروف وانفصاهلا كام سيحدث مع 

حرف الباء الذي تبدأ به معظم الكتب، فيكون األمر كالتايل:

D = د
د = َدا

ثم ننتقل للضمة والكرسة واحلركات الطويلة. وال تنسوا تطبيق ذلك عىل حروف 
اللغة اإلنجليزية خاصة تلك املشرتكة مع اللغة العربية. ومن املفيد التعريج عىل صوت 
اهلمزة لدى تقديم األلف ومقارنته بصوت الفتحة، ويمكن تقديم اهلمزة هلؤالء عىل أهنا 

صوت الفتحة دون اقرتاهنا بحرف آخر.
اللغة  احلركات يف  كافية إلتقان  دراسية واحدة  إىل ساعة  أن نصف ساعة  أفرتض 
األساسية  االسرتاتيجيات  هذه  عرب  وكتابة  قراءة  الكلمة  إلنتاج  نصل  وقد  العربية. 
البسيطة مع بعض املرح والضحك إذا طلبنا من الطالب كتابة الكلامت التالية باحلروف 
يف  لطيفًا  معنى  منها  كلمة  ولكل   ،deed و   dude و   dad وهي  فقط،  للمرح  العربية 

اإلنجليزية ستبقى عالقة يف أذهاهنم.
الصوت  إنتاج  انتقلنا من مرحلة  أننا  أي  دود وديد  و  داد  ييل:  النتيجة كام  وتكون 
الواحد إىل إنتاج الكلمة قراءة وكتابة خالل الساعة األوىل فقط من تعلم اللغة العربية. 
وهكذا دواليك. واستثامرًا للوقت ال أجد ضريًا بل أشجع عىل تعلم أسامء احلركات 
وال مانع لدي يف اليومني األولني أن يكتبوها بحروف لغتهم وأريد أن أؤكد عىل عدم 
استخدام احلروف الالتينية أو غريها أكثر من هذه الكلامت: حركة وحركات وفتحة 
وكرسة وضمة وألف وواو وياء. حتى نبدأ باستخدام هذه الكلامت بعد الدرس األول.
تقوم املنهجية عىل فكرة البنائية يف القراءة والكتابة واالستامع واملحادثة وكذلك يف 

األنامط اللغوية، ولكل خصائصها التي سأبّينها يف أثناء احلديث يف هذا الدليل.
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القراءة والكتابة: يستطيع الدارس وفق هذه الفلسفة أن خيرج بعد الساعة األوىل من 
الدراسة وهو قادر عىل قراءة بعض الكلامت العربية وكتابتها. ألن ما يقدم للطالب يقوم 
عىل البناء التدرجيي فضاًل عن عدم تقديم أي مفردات خالية من املعنى أو الفائدة وذلك 

حتى ال يضيع جهد الطالب سدى يف حال حفظها لكثرة تردادها وقراءهتا. 
مركزية  عىل  النشاطات  كل  تقوم  وأال  الفصل  يف  الثنائي  العمل  عىل  التأكيد  أريد 
إىل  االنتقال  ثم  األستاذ  مع  البدء  فيمكن  والقراءة  الكتابة  تدريب  يف  خاصة  األستاذ 
العمل الثنائي لتحقيق أكرب فائدة ممكنة يف قراءة كل الكلامت واجلمل املطلوب قراءهتا 

عوضًا عن قراءة مثالني أو ثالثة لكل طالب مع األستاذ.
االستامع واملحادثة: هتدف حوارات االستامع واملحادثة إىل كرس اجلليد بني الطلبة 
األوىل  أيامهم  يف  حيتاجوهنا  التي  احلياتية  العبارات  بأهم  وتسليحهم  العربية،  واللغة 
لالتصال مع أهل اللغة، علاًم بأن هذه احلوارات تعتمد عىل االستامع والتكرار وال ينبغي 
حتويلها إىل نصوص قراءة أو كتابة عىل اإلطالق ألهنا حتتوي عىل أصوات وحروف مل 
اسرتاتيجات االستامع  تنمية  إىل  احلوارات هتدف  أن هذه  بمعنى  بعد،  الطلبة  يتعلمها 
واملحادثة وكسب بعض املفردات عرب االستامع والرتديد. وينبغي املراوحة بني دروس 
القراءة والكتابة وبني االستامع واملحادثة. وستالحظون أن بعض الكلامت املتعلَّمة قد 
تم ترسيبها إىل هذه النصوص من أجل توفري فرص التعرض إليها أكثر، إال أن ذلك 
ينبغي أال يغري املدرس بالتعمق أكثر مما هو مطلوب يف نص التدريب، اللهم إال إذا 

كان الطلبة مجيعًا متميزين وحيتاجون للمزيد.
كلامت التعّلم: كام تعلمون يقيض الطلبة وقتًا ال بأس به يف تعلم احلروف وأصواهتا 
وقد يستغرق األمر فصاًل دراسيًا يف بعض اجلامعات والربامج، وحتى يف املعاهد التي 
تعلم العربية بشكل مكثف خالل أسبوعني إىل أربعة أسابيع، عادة ال يكون لدى هؤالء 
الطلبة أكثر من تذكر أشكال احلروف والتدرب عليها، لذلك هتدف هذه املنهجية إىل 
استثامر هذا الوقت الثمني يف إكساهبم بعض الكلامت األساسية التي ستنفعهم فيام بعد، 
لذلك ُبعيد كل جمموعة من احلروف سيطلب منهم حفظ جمموعة من الكلامت املهمة 
التي تتألف من احلروف التي متت دراستها فعاًل فقط،و أرجو من املعلمني تفعيلها قدر 
اإلمكان وبالطرق املختلفة، فمن جمموعة حروف: ب ت ث ي ن يتم اشتقاق وتعلم 

الكلامت اآلتية: ُبن، وبنت، وبنات إلخ.
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نافذة عىل القواعد: تقوم هذه النافذة عىل ترسيب املفاهيم القواعدية املهمة خاصة 
وأريد  العربية،  باللغة  املحادثة  ملهمة  تسهياًل  اجلمل  تشكيل  عىل  تساعدهم  التي  تلك 
التأكيد هنا عىل بضعة أمور، األول: عدم اخلوض يف مزيد من التفاصيل أكثر مما حيتاجه 
الدارس يف هذه املرحلة، األمر الثاين: إن ترسيب هذه املفاهيم ال يعني بالرضورة اكتساهبا 
من الوهلة األوىل، توقعوا أهيا األساتذة وأيتها األستاذات أن ينسوها أو أن يسألوا عنها 
مرات ومرات، فال جتزعوا! والثالث واألخري، إن العربية ختتلف يف معناها ومبناها عن 
اللغات األخرى فعىل الرغم من اعتامدنا املذهب االتصايل والتفاعيل يف التدريس إال أّن 
ترسيب املصطلحات العربية يعّد رضورة ملحة يف العربية وذلك كام قلت إستنادًا إىل 
اختالفها يف بنيتها وتركيبها وبالتايل طرائق تعلمها، ناهيك عن الدراسات التي أجريت 

وأثبتت جدوى إدخال مصطلحات القواعد يف التعليم العريب)1(.
ومن مكونات هذه املنهجية ربط تدريس األصوات باألوزان العرشة، ومعلوم يف 
أيضًا  بالنحوي  ارتباط  وله  والرصيف  الصويت  املستوى  من  يتكون  أنه  الرصيف  الدرس 
أليس  رصفيًا،  يكون  أن  قبل  صوتيًا  وفاعَل  َل،  وفعَّ فَعَل  بني  الفرق  أليس  والداليل، 
َس عالقة صوتية ورصفية؟ تساعد يف  َدَرَس ودرَّ العالقة بني  من اجلميل أن نقول إن 
تعلم اللغة وبناء املعجم، وتسهم بشكل فّعال يف موضوع القراءة عرب اكتساب منظومة 
الضبط أو التشكيل الذي يمكن أن يكون يف حدوده الّدنيا. الحظ العالقات الصوتية 
َقطَع وقطَّع،  إىل عالقات رصفية وداللية معجمية:  تدرجييًا  تتحول  التي سوف  اآلتية 
وقطع  انقطع،  وقطع  وتقاطع،  وقطع  تقّطع،  وقطع  وأقطع،  وقطع  وقاطَع،  وقَطع 

واقتطع، وقطع واستقطع.
ووفق هذه املنهجية ينبغي تقديم أسامء اإلشارة )هذا وهذه وال التعريف( صوتيًا 
منذ اليوم األول، وتعزيزها والتأكيد عىل معرفتها ألهنا ستكون عاماًل مساعدًا عىل إنتاج 
التدريس  التقديم يف  فأولويتها  اللغة.  إليه مدرس  يسعى  ما  اللغة، وهو  كٍم هائل من 

عكس كل مناهج العربية التي تؤخرها إىل هناية النظام الصويت.
واملجموعات  أوالً  والطويلة  القصرية  احلركات  تقديم  يف  املنهجية  هذه  تساعد 
الصوتية ثانيًا فضاًل عن ال التعريف وهذا وهذه عىل تركيب الكلامت واجلمل وإنتاجها 

1- انظر دراسة، خالد أبو عمشة، تعليم املصطلحات النحوية والرصفية للناطقني بغري العربية، موقع تعليم جديد 2016.



-33-

قدمنا  أننا  معي  فتصوروا  الدراسة،  من  األوىل  القليلة  الساعات  يف  أي  البداية،  منذ 
فهذا  )دذ(  خ(  ح  )ج  و  ث(  ت  )ب  احلروف  وجمموعة  والطويلة  القصرية  احلركات 
يعني أنه يمكننا احلصول عىل: هذا باب. وهذا تابوت، وهذه حاجة. وهذا حجايب إلخ .
تساعد هذه املنهجية عىل تكوين أدوات وأسامء االستفهام والضامئر مثل أنا ونحن 
الصوتية،  املرحلة  خالل  اللغة  من  مزيد  إنتاج  عىل  تساعدنا  سوف  التي  وأنِت  وأنَت 
الساعات  ففي  العربية،  باللغة  واجلواب  السؤال  إسرتاجتية  بتوظيف  البدء  يتم  حيث 
سة، وعليه  األوىل يتعلم الدارس كلمة أين؟ ألن حروفها تأيت يف مستهل احلروف املدرَّ
عن  معزولة  أو  مشفوعة  الكلمة  هذه  فيها  نستخدم  أن  يمكن  التي  األسئلة  كم  ختيل 

الضامئر، وكذلك احلال يف تشكيل كلامت: َمن وماذا وملاذا إلخ.
تنامز هذه الرؤية بأنه جيب أن تستغل الوقت يف تشكيل قاموس لغوي للدارس يف 
متييز  وعملية  الراشدين،  مع  نتعامل  إننا  حيث  واكتساهبا،  احلروف  تعّلم  عملية  أثناء 
الساعات  استغالل  فيجب  قليلة،  ساعات  من  أكثر  تستغرق  ال  وحفظها  احلروف 
واأليام التي يقضيها الدارس يف دراسة احلروف يف بناء رصيده اللغوي عرب صنع قوائم 
املفردات الوظيفية مما متت دراسته من حروف، فهب أّن الطالب عرف احلركات الطويلة 
والقصرية وجمموعات احلروف )ب ت ث ي ن( و )ج ح خ( و )د ذ ر ز( فتخيل معي 
كم الكلامت التي يمكن تشكيلها من هذه احلروف مثل: أنا، نحن، أنَت، أنِت، بنت، 

نبات، حجاب، ثوب، ثابت، توت، أثاث، أجنبي، جبن إلخ.
وال بد من استغالل فرتة تدريس النظام الصويت يف ترسيب بعض أساسيات القواعد 
العرشة،  كاألوزان  للوقت،  استغالالً  الداللية  واحلقول  والرصفية  النحوية  املبسطة 
واأللوان  واأليام  والصفة،  اإلضافة  وتركيبي  الفعلية،  واجلملة  االسمية،  واجلملة 
وظروف الزمان واملكان إلخ. وجيب تقديم قواعد اللغة العربية وأنامطها وظيفيًا بحيث 
تبنى عىل ُأُسس تربوية ولسانّية: من السهل إىل الصعب، ومن املعلوم إىل املجهول، ومن 

البسيط إىل املركب إلخ.
ال بد من استخدام األلوان يف عرض املادة الصوتية للتفريق بني احلروف واحلركات، 
كام سيظهر معنا يف اجلانب التطبيقي، وذلك حتى يسّهل األمر عىل الطالب يف التعرف 

إليها وهضمها.



-34-

ومما تتضمنه هذه الرؤية اشتامل كل درس عىل خالصة تتضمن أهم ما ورد فيه من 
معلومات جيب فهمها والتمكن منها.

اتصاليًا عرب ربطها  اليوم األول:  منذ  العربية  الثقافة  تقديم  احلال رضورة  وكذلك 
احلديث  يف  طبيعيًا  انسيابًا  التدريس  ثنيات  يف  تنساب  جعلها  مما  ومهاراهتا،  باللغة 
واملامرسة. واستغالل كل فرصة لتقديم فكرة جديدة من السالم إىل العادات والتقاليد.
ينبغي يف هذه الرؤية التوازن بني الطالقة والدقة اللغويتني منذ الدرس األول من 
املثلت  الطالقة متثل  الطالقة والدقة يمثالن مثلثني،  أن  أؤكد هنا  أن  الكتاب، ويكفي 
الذي جيلس عىل ضلعه تشجيعًا للتواصل وبناء للثقة طاملا أن الرسالة مفهومة، يف حني 
متثل القدرة املثلث الذي جيلس عىل رأسه بحيث يزداد االهتامم هبا كلام تقدم الدارس 

يف كفاءته. 
وآخر نقطة أوّد أن أنبه إليها يف موضوع الرؤية اإلجابة عن تساؤل كثريًا ما يطرح 
املناسب لتدريس األصوات؟ أي  الرتتيب  النظام الصويت، أال وهو ما هو  يف تدريس 
األصوات ينبغي تقديمها عىل األخرى؟ ولعل املتأمل يف تدريس النظام الصويت العريب 
جيد مذاهب متعددة تعود كلها إىل ممارسات املؤلفني وخرباهتم، فمنهم َمن يقدمها بناء 
عىل شكلها الكتايب، هكذا ب ت ث ن ي / ج ح خ/ د ذ ر ز/ س ش ص ض/ ط 
ظ / ع غ / ف ق ك/ ل م هـ و . ومنهم َمن يقدمها بناء عىل ما تشرتك فيه العربية مع 
والصاد  والظاء  الضاد  تتأخر  أن  عىل  أوالً  والفاء  والباء  امليم  فتقدم  األخرى،  اللغات 
معلوم  هو  فكام  وصعوبتها  األصوات  إنتاج  سهولة  عىل  بناء  يقدمها  َمن  ومنهم  إلخ، 
أول ما يبدأ الطفل بإنتاج اللغة يقدم الباء وامليم فهي أوىل من غريها يف البناء عىل نتائج 
الرتتيب  يعتمد  إنام  بذاته  منهجًا  يتبع  ال  َمن  ومنهم  األخطاء،  وحتليل  اللغوي  التقابل 
أو  األلفبائي  النظام  يتبع  َمن  ووجدنا  وإنتاجها،  الكلامت  تكوين  عىل  يساعد  الذي 
اهلجائي يف تقديمها. ّأما رؤيتنا اخلاصة يف هذا املوضوع، فهي تقوم عىل األخذ بمبدأين 
األول: اعتامد الشكل الكتايب يف تقديمها إذا ما خصصنا احلديث عن تعليمها للكبار أو 
والتمييز  التعليم  العقلية يف عملية  واملقدرة  الفكرية  امللكة  الراشدين، حيث سنوظف 
إليها  بينها، والثاين: تقديم وتأخري بعض احلروف للحاجة  بني احلروف وعدم اخللط 
وعليه،  التدريس،  عملية  بداية  من  األوىل  الساعات  منذ  والكلامت  اجلمل  إنتاج  يف 
أخلص الكالم يف رضورة تقديم احلركات القصرية والطويلة أوالً كام ذكرُت آنفًا، ثم 
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احلروف بناء عىل شكلها الكتايب مع رضورة إحلاق النون والياء بمجموعة الباء والتاء 
والثاء الشرتاكهام معها يف شكلني كتابيني، وتقديم اهلاء والالم واهلمزة ضمن املراحل 

األوىل)1(. وهكذا دواليك.
وأجد لزامًا عيل أن أقول إين ال أميل إىل استخدام اسرتاجتية الكلامت الفارغة عىل 
اإلطالق، وتعّرف اسرتاتيجية الكلامت الفارغة أو عديمة املعنى بأهنا كلامت تتكون من 
الكلامت ال  أصوات ال تعرب عن معنى معني، وذلك لسببني وجيهني: أوهلام: أن هذه 
التدريسية يمكن تكوين  حاجة هلا عىل اإلطالق فكام بينت وفق اسرتاتيتجي ورؤيتي 
من  فقط  واحدة  وجمموعة  الطويلة  احلركات  دراسة  بمجرد  املفردات  من  كبري  عدد 
الدائرة كلام تقدمنا يف عملية دراسة األصوات، فام احلاجة إذن  احلروف، وتتسع هذه 
إىل تكوين كلامت ال حتمل معنى، واألمر الثاين: أن كثرة التكرار هلذه الكلامت سيجعلها 
قيمة،  أو  فائدة  أهنا ذات  يمتلكوهنا ظنًا منهم  الدراسني وبالتايل سوف  بأذهان  لصيقة 

وسيبقى بعضهم يرددها ويسأل عن معناها، وهي جهود سوف تقىض دون طائل.

خطوات تدريس النظام الصويت
تبعًا  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  مناهج  يف  األصوات  تقديم  مذاهب  تعددت 
أن  مجيعًا  فيها  حتٍد  أكرب  وكان  وسلبياته،  إجيابياته  منها  ولكل  واضعه  ورؤية  للكتاب 
ُيطلب من الدارس أن يقرأ بعض الكلامت واجلمل دون أن يكون قد تعرض أو درس 
بنيت عىل خربة  التي  أّما طريقة صاحب هذه السطور  بعض حروفها، فأنى له ذلك؟ 
نظرية لسانية وعملية تطبيقية، نافت العقدين من الزمن تقوم عىل بناء منهجي منظم، 

فيمكن القول بأن خطوات تدريس النّظام الصويت ال بد أن متر يف املراحل اآلتية:
- العرض والتقديم
- االستامع والرتديد
- التعرف والتقليد

o تقديم األصوات بمواقعها املختلفة
o تقديم األصوات مع احلركات القصرية
o تقديم األصوات مع احلركات الطويلة

1-انظر امللحق والرتتيب النهائي واملفصل للحركات واحلروف.
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- الّشح والتفسري
- التجريد الصويت والكتايب

- الربط والوصل
- التحرير والنسخ والكتابة

- التمييز الصويت: كام يف مطر ومطار وّجد وجاد وبر وبري وجد وجيد وُبر وبور 
وُجد وجود.

- املحاكاة والتكرار
o يف البيت ثم يف الفصل

o الفردي والزوجي اجلامعي
- التهجي والقراءة
- اإلنتاج الشفوي 

الصعوبات املتوقعة يف تدريس النّظام الّصويت العريب
من  تعد  العاملية  اللغات  عن  هبا  تنامز  التي  العربية  األصوات  بعض  غياب  لعل 
سبق  ما  ضوء  يف  بغريها،  الناطقني  من  العربية  متعلمي  تواجه  التي  األوىل  التحديات 
ذكره من استقرار وثبات اجلهاز النطقي لدهيم بعد اكتساب لغتهم األوىل، فاألصوات 
غري املوجودة يف لغة الدارس األم حتتاج إىل وعي معلم العربية بالصعوبات التي يمكن 
العربية  األصوات  وجود  حيث  من  األم  بلغته  وعيه  عىل  بناء  دارس  كل  يواجهها  أن 
املدّرسة يف لغته من عدمه، فالصعوبات يف إنتاج بعض األصوات ختتلف من دارس إىل 
آخر، وبالتايل حتتاج إىل رؤية تربوية يف كيفية التعاطي مع هذه املسألة، ومع كل طالب مع 
كل حرف وصوت يدّرس من حيث عدم وضع كل الدارسني يف سلة واحدة يف مرحلة 
تدريس النظام الصويت. وقد أرجع أمحد خمتار عمر أسباب هذه الصعوبات املتوقعة إىل:

-اختالف خمارج األصوات من لغة إىل أخرى.
-اختالف التجمعات الصوتية املسموح هبا من لغة إىل أخرى.

-اختالف مواضع النرب والتنغيم واإليقاع من لغة إىل أخرى.
-اختالف العادات النطقية من لغة إىل أخرى)1(.

1-أمحد خمتار عمر)1401هـ(. الدراسات الصوتية وتعّلم اللغة العربية لألجانب، ضمن منشورات وقائع تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج: 83
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العربية إىل أقسام ثالثة من حيث  الفاعوري وأبو عمشة بتقسيم أصوات  وقد قام 
السهولة والصعوبة، هي)1(:

الّطلبة وخاصة مع  لغات  املشرتكة مع  املجموعة األوىل: وهي جمموعة األصوات 
بصورة  تقديمها  استطعنا  ما  إذا  تذكر،  صعوبة  أّية  نتوقع  ال  لذلك  اإلنجليزية،  اللغة 
منطقية مناسبة، ومن خالل تدريبات لغوية مدروسة، وتتمثل تلك األصوات يف : ب / 

ت / ج / د / ر / ز / س / ش / ف / ك / ل / م / ن / و / ي / .
املجموعة الثانية: إنَّ أصوات هذه املجموعة يف الغالب ليست يف خمارج لغات الدراسني 
الصوتية، لكن هناك ما يقارهبا يف املخرج والصوت، وكّل ما حتتاجه هذه األصوات تقديمها 
والتعزيز،  املكثفة،  التدريبات  عىل  اهلائل  االعتامد  عن  فضاًل  شديد،  وتركيز  كبرية  بعناية 

وتتمثل هذه األصوات يف: / أ / ث / خ / ذ / ط / ظ / ص / ض / غ / .
املجموعة الثالثة: تستحق هذه الفئة من األصوات أن نطلق عليها إشكاالً يف تعليم 
التي  األصوات  هذه  لبعض  الطلبة  بعض  تعّلم  صعوبة  مدى  فيها  وُيلحُظ  العربية، 
توصف - أحيانا – بأهنا متّثل مشكلة لغوّية لدهيم، وتتمثل هذه األصوات يف: / ح / 

ع / ق / هـ / . 
أما أبرز التحديات الصوتية التي قد تصعب أو ُتشكل عىل بعض متعلمي العربّية 
حرصها  فقد  نفسه،  الوقِت  يف  واملدرس  الطالب  من  كبري  لغوي  جهٍد  من  تتطّلبه  ملا 

الفاعوري وأبو عمشة يف اآليت)2(:
القدرة  عدم  يف  الصعوبة  هذه  وتتمثل  والطويلة،  القصرية  الّصوائت  أوالً:ظاهرة 
أحيانًا عىل التمييز بني صائت الفتحة باملقارنة مع ألف املد، أو الّضمة مع واو املّد، أو 

الكرسة مع ياء املّد.
ثانيًا:امتازت اللغة العربية بظاهرة التنوين عن بقّية لغات العامل، ولذلك فإّن تفّرد 
العربية هبذه الظاهرة حيتاُج إىل وقٍت طويٍل حتى يتمّكن الطالب من إتقاهنا، باإلضافة 
املتعّلم  لدى  تعّلمها  صعوبة  من  يزيد  مما  ونطقها  النون  حرف  مع  الكتايب  متاثلهام  إىل 

األجنبي.

دراسات:  جملة  وحلول،  مشكالت  بغريها:  للناطقني  العربية  تعليم   .)2005( عمشة،  أبو  وخالد  الفاعوري  1-عوين 
العلوم اإلنسانية واالجتامعية، املجلد 32، العدد 3: 488

2-نفسه: 
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ثالثًا:ظاهرة التشابه الصويت بنَي صوت األلف املمدودة واملقصورة، إذ إّن صوتيهام 
متقاربان من بعضهام البعض، فيصعُب عىل الدارس األجنبي التمييز بينهام أحيانًا.

التي  ختفيفها(  تسهيلها،  ترقيقها،  )تفخيمها،  األصوات  تأدية  تعّدد  ظاهرة  رابعًا: 
أكاَن  سواًء  املكتوب،  وشكله  املنطوق  الصوت  بني  الدارسني  لدى  خلط  عنها  ينتج 
ذلك بسبب طريقة األداء اللغوي املتأثرة باللهجة، أم اقرتان ذلك الصوت بالّضمة، أو 

جماورته لصوت مفّخم.
هذه  اهلاء  مع  التاء  ومتّثل  وكتابًة،  نطقًا  األصوات  بعض  اختالف  ظاهرة  خاِمسًا: 

الظاهرة، باإلضافة إىل مسألة الّتاء املفتوحة وخلطها بالّتاء املربوطة.
بالالم  بنوعيها: الشمسية والقمرّية، والنّطق  الّتعريف«  سادسًا:ظاهرة إلصاق »أل 
متعلمو  يواجهها  التي  الصوتية  اإلشكاالت  صلب  من  تعّد  حيث  هبا،  النّطق  وعدم 
أواسط  أو يف حالة كوهنا يف  بدء اجلمل هبا  الصويت يف حالة  أدائها  العربية، خاصة يف 

اجلُمل، ومتّثل هذه الظاهرة اللغوية صعوبة لدى املتعلمني لسببني لغويني، مها:
اشرتاك النوعني بالشكل الكتايب )الرسم اإلمالئي(.
ارتباط نطق الالم بطبيعة الصوت الذي يأيت بعدها.

القاعدة  حتديد  يف  العلامء  واختالف  املتعّدد،  اهلمزة  صوت  تأدية  ظاهرة  سابِعًا: 
الرصفيني  العلامء  فبعض  املسألة،  تعقيد  إىل  أّديا  الكتايب؛  شكلها  حتدد  التي  اإلمالئية 
اعتمد حركة اهلمزة ذاهتا، وبعضهم اآلخر رأى أّن حركة ما قبل اهلمزة هو املعيار يف 
هاتني  معرفة  احلالة  هذه  ظّل  يف  الّطالب  عىل  فإّن  ولذلك  اهلمزة.  كتابة  شكل  حتديد 
هلذا  املتعّددة  النّطقّية  التأدية  طرق  أّن  وكام  كتابتها،  إتقان  من  يتمكن  حتى  القاعدتني 
مظاهر  أوجدت  الفصحى  العربّية  فإّن  الصوت،  هذا  تعّلم  صعوبة  من  زاَد  الصوت، 

حتّول له كثرية، كام فعلت اللغة الّدارجة.
ثاِمنًا: مهزتا الوصل والقطع وأداؤمها الصويت، ُيلحظ بوضوح ظهور هذه املشكلة 
لدى متعّلمي العربية. وهي مسألة صوتية يف شكلها اخلارجي، مع إغفال بعدها املعريف 

ذي اجلانب الرتكيبي للغة.
متّثلها  غري  من  الكلامت  بعض  ترافق  التي  األصوات  بعض  أخريًا  ونذكُر  تاِسعًا: 

كتابّيًا، نحو بعض أسامء اإلشارة وغريها.
ويمكن للباحث أن يضيف أيضًا ظاهرة التشديد يف العربية، لدى قرهنا لدى الدارسني 
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يف الكلامت التي تسمح بتوايل احلرف نفسه إذا كان األول غري ساكن، كام يف ِقطط، وسكك، 
وبسس، فهي من القضايا امللبسة عىل غري الناطقني بالعربية. فضاًل عن صعوبة التمييز أحيانًا 
بني احلروف املتشاهبة كالتاء والطاء والدال والضاء إلخ مما يفيض إىل حتقيق اللبس واختالل 
يف  التمييز  وعدم  بالّسكون.  الوقف  صعوبة  مسألة  أخريًا  وأذكر  الرسالة،  وضياع  املعنى 
بعض األحيان بني الياء والواو يف كوهنام صامتني أم صائتني. وال شك أن احلركات الرصفية 
الناطقني بغريها، ومنها  العربية من  تواجه متعلمي  التي  التحديات  تعد إحدى  والنحوية 

كذلك صعوبة التمييز بني التاء املفتوحة واملربوطة، وظاهرة التشديد.

أّما طرائق معاجلة املشكالت الصوتية فمن أبرزها:
- امتالك الرؤية يف تقديم النظام الصويت.

املنطوق  الصوت  متثل  إهنا  حيث  الكتابة  يف  الّدولية  الصوتية  األبجدية  توظيف   -
متثياًل دقيقًا، فكل صوت أو مورفيم له وحدة كتابية واحدة.

- الّتدرج يف تقديم األصوات.
- أصوات جديدة يف كلامت سهلة أو مألوفة أو حمسوسة.

- تقديم األصوات يف كلامت ليست معقدة وال طويلة.
- توظيف الثنائيات الصغرى من أجل التمييز بني الفونيامت واأللفونات.

- توظيف الصور والفيديوهات الكرتونية املتحركة واحلقيقية يف إنتاج األصوات.
- إجراء التدريبات امليكانيكية بشكل يومي يف بدايات الدروس أو هناياهتا.

- استخدام املواقع اإللكرتونية واألجهزة احلديثة وخمتربات اللغة التي تتيج حماكاة 
األصوات إلكرتونيًا.

مبادئ وتوجيهات وإرشادات يف تعليم النظام الصويت
العربية  باألصوات  الصويت  النظام  تدريس  بمهمة  سيقوم  َمن  يّلم  أن  -رضورة 

وخمارجها وصفاهتا.
-الوعي بأن مدارج األصوات ختتلف من لغة إىل أخرى، وبالتايل توجد أصوات يف 
العربية ال توجد يف لغات األمم األخرى، وعليه ينبغي االحرتاس يف كيفية تدريس هذه 

األصوات والتعامل معها.
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-االنطالق من الصوت إىل الكتابة يف التدريس وليس من الكتابة إىل الصوت كام 
جيري يف معظم األحيان.

-ال أنصح باستخدام الكتابة الصوتية يف تعليم العربية للناطقني بغريهاـ ذلك أن جل 
الدارسني ليس لدهيم إملام هبا، بحيث يصبح األمر عبئًا إضافيًا وليس عاماًل مساعدًاـ 
حيث عليه يف هذه احلالة تعّلم أبجدتني وليس أبجدية واحدة، فليكن الرتكيز واالهتامم 

عىل الكيفية التي جتعل املتعلم يتعّلم األصوات العربية بصورها املرسومة هلا.
-اهلدف األساس هو الصوت نطقا وكتابة وليس وصفًا ورشحًا له.

بإزاء  والذكية  احلديثة  األجهزة  من  نوع  أي  عىل  الدارسني  أصوات  -تسجيل 
كمية  وحتديد  املقارنة  عىل  املتعلم  تساعد  لكي  باللغة  ناطق  قبل  من  ذاهتا  األصوات 

التقارب والتباعد بني صوت ابن اللغة وصوت املتعّلم.
-أن يكون التمثيل الصويت واضحًا بينًا خاليًا من العيوب، وأن يكون متنوعًا، فال 
تقترص التدريبات الصوتية عىل صوته فال بد من التنويع ما بني ذكر وأنثى وصغري وكبري 

وقريب وبعيد إلخ.
-القرن بني الصوت املنطوق والرسم املكتوب.

-تعزيز عملية تدريس األصوات باالستامع ثم االستامع ثم االستامع ومن ثم توظيف 
أكثر من حاسة يف النشاط الواحد أو حواس خمتلفة يف أنشطة خمتلفة، فضاًل عن العمل 

الثنائي واجلامعي يف إنتاج األصوات، والتامرين املزدوجة سمعًا وكتابة.
-من املفيد أن يستخدم معلم العربية للناطقني بغريها بعض اإلشارات اليدوية التي 
تساعد عىل التواصل يف ظل قلة عدد املفردات التي يملكها الطلبة يف هذه املرحلة)1(، 
كإشارة للتكرار الفردي وأخرى للزوجي وثالثة للجامعي، ورابعة لالستفهام، وخامسة 

للتوقف، وسادسة لالستمرار إلخ.
التي  النظام الصويت، خاصة تلك  تعليم  التفاعلية يف  املواقع اإللكرتونية  -توظيف 

حتاكي إنتاج الطالب بإنتاج أبناء اللغة.
-جتنب تدريس األصوات معزولة أو خارج سياق الكلمة واجلملة.

-توفري التغذية الراجعة املستمرة يف أثناء اكتساب األصوات.

1-حممد عيل اخلويل. أساليب تدريس اللغة العربية، دار الفالح للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 1998: 54.
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-املتعلم هو املسؤول األول يف اكتساب األصوات وتعلمها ودور املعلم يقترص عىل 
التوجيه

-احلديث بشكل واضح ومتقن دائاًم
-االعتامد عىل الدارسني يف أداء كثري من املهامت يف البيت ومتابعتها يف الفصل.

-تعليم األصوات عملية مستمرة ليس فقط يف مرحلة تدريس النظام الصويت بل طوال 
عملية اكتساب اللغة العربية حيث ينبغي أن حيظى النظام الصويت للغة العربية بعناية فائقة 
عرب كل املستويات اللغوية وليس فقط يف املستويات املبتدئة كام هو احلال -ولألسف- يف 
برامج تعليم العربية من املستوى املبتدئ إىل املتميز ألن اللكنة التي يمكن أن ترافق املتعلم 
األجنبي هي التي ستجعل من يستمعون ملتعلم العربية من أن يميزوا يف كونه عربيًا أم ال.

-تبديد القلق الذي سوف يساور كثري من الدارسني يف عدم قدرهتم أو متكنهم من 
تعّلم لغة جديدة، ويمثل اكتساب النظام الصويت ذروة سنام هذا القلق.

النطق  موضع  حيث  من  الفوناتيكي  اجلانب  بني  تربط  التي  الوشائج  -مراعاة 
وميكانيكيته واجلانب الفنولوجي يف إنتاج عملية األصوات من قبل املعّلم واملتعلم عىل 

حٍد سواء)1(.
-التفريق بني تدريس األصوات املشرتكة يف اللغات العاملية وتلك التي تنفرد فيها 

العربية فقط.
-توظيف الصورة يف تقديم األصوات فضاًل عن املعينات السمعية والبرصية بكل 

أنواعها التقليدية واحلديثة.
-أن يكون االهتامم بالتدريبات الصوتية األدائية – سمعًا ونطقًا – أكثر من الكتابية 

عىل أمهيتها.
النظام الصويت بل  -تعليم األصوات عملية مستمرة ليس فقط يف مرحلة تدريس 

طوال عملية اكتساب اللغة العربية.
-توظيف األلعاب اللغوية كصنع الكلامت من احلروف وإعادة ترتيبها، والكلامت 

املتقاطعة، وإجياد الكلامت املعربة عن الصورـ واأللغاز واألحاجي.

1-انظر ملزيد من التفاصيل حول ذلك: ابتسام مجيل. األصوات الصعبة يف نطقها وإدراكها ملتعلمي العربية من الناطقني 
بغريها: مفاهيم صوتية وتقنيات تعليمية لتدريس األصوات احللقية واملحلِّقة، جملة اجلامعة اإلسالمية سلسلة الدراسات 

اإلنسانية، املجلد الثامن عرش، العدد الثاين، ونيو 2010: 761 وما بعدها.
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-التمتع باملرونة إلجراء التغيري يف األوقات املناسبة يف أنثاء تدريس النظام الصويت.
-اخلربة تقود إىل اكتشاف ومتييز األخطاء التي يمكن أن يقع فيها دارسو العربية من 
الالم يف  نطق حرف  الصينيني  املثال يصعب عىل  فعىل سبيل  بلداهنم،  أخطاء بحسب 
الضاد زايًا، واألتراك  ينطقون  الراء، واألكراد  اليابانيني نطق حرف  حني يصعب عىل 
ينطقون الثاء سينًا، واألملان ينطقون الزاي سينًا، ويصعب عىل األمريكيني واألوروبيني 

التفريق بني اهلمزة واحلاء.
-التنويع يف اخلطوط العربية يف تقديم احلروف لتحقيق األلفة واإلتقان دفعًا للظن 

بأن اختالف كتابة بعض احلروف بسبب نوعية اخلط ال تغري من حقيقته وماهيته.
دور  ويقترص  آخرها،  إىل  أوهلا  من  الكتاب  دروس  يف  التعّلم  حمور  هو  -الطالب 

املدرس عىل كونه موجها وميرسًا.

تصحيح األخطاء يف النّظام الصويت
العربية  الوقت حافزًا ودافعًا نحو حب  العربية يف هذا  يمكن أن يكون دور معّلم 
تعليم  ويعد  عنها،  واالبتعاد  كرهها  يف  حاساًم  عاماًل  أو  فيها،  واالستمرار  وتعلمها 
الصحيح  النطق  اكتساب  يف  احلاسم  العامل  القول  سبق  كام  رؤية  وفق  األصوات 
لألصوات العربية سواء انتقل الدارس إىل بيئة عربية أوال، وننبه هنا إىل أن املتعلم ال 
حيتاج إىل معرفة صوتية نظرية واسعة إنام يكفيه قدر معني من التدريب املتصل، أّما من 
جهة املعّلم فيجب أن يستعني بالدراسات الصوتية وأن يمتلك املهارة يف اكتشاف اخلطأ 
وتوجيه الدارس نحو النطق السليم بطريقة علمية)1(. لكن ينبغي املوازنة بني الطالقة 
األخطاء وتصحيحها، خاصة يف هذه  التعامل مع  رؤية يف موضوع  وامتالك  والدقة، 
املرحلة التي ختتلف عن مراحل التعّلم األخرى لذلك خصصنا هذه اجلزئية للحديث 
عن هذا املوضوع، وكام قال الغريبي فهذا املوضوع من املوضوعات اخلالفية بني علامء 
اللغة ومدرسيها يف كيفية تصحيح األخطاء يف النطق، وأبرز سؤالني يف هذا املجال مها: 
متى تصحح أخطاء النطق؟ وكيف تصحح)2(؟ قبل اإلجابة عن ذينك السؤالني ال بد 

1-خمتار عمر: 84.
2-سعد الغريبي )1986(. األصوات العربية وتدريسها لغري الناطقني هبا من الراشدين، مكتبة الطالب اجلامعي، الطبعة 

األوىل: 84.
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األجهزة  عرب  املعيارية  الصوتية  النامذج  الدارسون  حياكي  أن  رضورة  عىل  التأكيد  من 
واملواقع اإللكرتونية كام سبق القول، ومن ثم يكون التفعيل والتفاعل واإلنتاج البيتي 
التصحيح  يكون  متى  السؤال  ويبقى  وامليكانيكية،  التفاعلية  التدريبات  عرب  والصفي 
النطقي، أقول: جيب عىل املدرس أن يبقي الطالب مستمرًا يف حديثه طاملا أن الرسالة 
التي حياول إيصاهلا مفهومة، ويقوم املدرس يف أثناء ذلك بتدوين ما يقع فيه الدارس من 
أخطاء من أجل العمل عليها، وتصحيحها، وهكذا مع سائر الدارسني، ويقوم بتوزيع 
هذه األخطاء إىل قسمني، قسم عام يؤجل احلديث فيه إىل هناية الدرس حيث خيصص 
جزءًا يتناسب وحجم ونوع األخطاء وقسم آخر يقوم بمعاجلته بعد انتهاء كل طالب 
من احلديث. وحبذا أن يمتلك املدرس أسلوبًا تفاعليًا يف تصحيح األخطاء بحيث يوجه 
الطلبة أنفسهم إىل تصحيحها عرب تأزيم املواقف وتشجيعهم عىل اكتشافها ومعرفتها، 
ومما يمكن أن يقوم بعمله أن يطرح األخطاء عىل الدارسني ويسأهلم عن الطريقة املثىل 
أو الصحيحة للتعبري عن هذه الفكرة، كام يمكن أن يقوم بعملية التصحيح عرب احلوار 
من خالل اتباع ما يطلق عليه باسرتاتيجية إعادة الصياغة ملا قاله الطالب ولكن بشكل 
لغوي صحيح، فينتبه الدارس ويتعلم األسلوب الصحيح. كام يمكن ختصيص بعض 
يسيطر  مل  التي  الصوتية  امليكانيكية  للتدريبات  هنايتها  أو  الدروس  بدايات  يف  الدقائق 

عليها الدارسون بعد. ويمكن أن يكون ذلك فرديًا أو ثنائيًا أو مجاعيًا.

اجلانب التطبيقي، ويتكون من:
-نموذج لتقديم النظام الصويت كاماًل بحسب الرؤية السابقة.

-نموذج لتقديم احلركات القصرية والطويلة: الفتحة واأللف.
-نموذج عىل احلوارات اليومية يف أثناء تعّلم النظام الصويت.

-نموذج لتقديم وحدة صوتية، تتكون من: ج ح خ .
-نموذج للتدريبات امليكانيكية والتفاعلية عىل الوحدة الصوتية.

-نموذج للقاموس الذي يبنيه املتعلم يف أثناء دراسة النظام الصويت.
-نموذج ملقابلة بني الثنائيات الصغرى.

-نموذج عىل نافذة القواعد وترسيبها يف أثناء تدريس النظام الّصويت.
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رؤية يف تقديم النظام الصويت كاماًل )1(

الوحدة األوىل: احلركات القصرية والطويلة

التحايا: 
هلل  احلمد  احلال/  كيف  وسهاًل،  أهاًل  مرحبًا/  السالم،  وعليكم  عليكم/  السالم 

بخري
صباح اخلري/ صباح النور، مساء اخلري /مساء النّور

الفتحة واأللف، والكرسة والياء، والضمة والواو، واهلمزة 
حوار حول: تفّضل/ تفضيل

حوار حول: شكرًا/ عفوًا

الوحدة الثانية:
اهلمزة والباء، والتاء، والتاء املربوطة، والثاء، والنون

حوار حول: ِمن أيَن َأنرَْت؟
حوار حول: ترّشفنا

الوحدة الثالثة:
اجليم، واحلاء، واخلاء

حوار حول: أيَن تسكن/ أين تسكنني؟
قراءة مجل

التنوين

الوحدة الرابعة:
الدال، والذال

حوار حول: لو سمحَت /لو سمحِت

1-انظر تطبيق هذه الرؤية يف: خالد أبو عمشة )2016(. تواصل: سلسلة يف تعليم العربية للناطقني بغريها – احلروف 
العربية وأصواهتا، دار كنوز املعرفة. عامن، األردن: 9 وما بعدها.
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حوار حول: آسف، ال أعرف
الراء، والزاي

حوار حول: الطلب بـ أريد = بّدي

الوحدة اخلامسة:
اهلاء، والالم
ال التعريف

هنا وهناك
هذا/ هذه

هل هذا / هل هذه
هو وهي

امللكية بـ “لـ”

الوحدة السادسة:
السني، والشني

حوار حول: عيد سعيد
أنواع الكالم

الشّدة
الصاد، والضاد

حوار حول: ماذا تفعل؟ ماذا تفعلني؟
الفعل املايض والفعل املضارع: مقدمة عامة

الوحدة السابعة:
الطاء، والظاء

حوار حول: ماذا حتب أن ترشب؟
أحب/ ال أحب

العني، والغني
حوار حول: عن إذنكم
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حوار حول: الزم أروح
حوار حول: مع السالمة

حوار حول: عطلة سعيدة

الوحدة الثامنة:
الفاء، والقاف، والكاف

حوار حول: عندي مشكلة
حوار حول: أحتاج مساعدة

حوار حول: هل عندك/ ليس عندي
امليم، والواو، والياء

حوار حول: ال أستطيع
حوار حول: عندي موعدحوار حول: ما يف مشكلة

الوحدة التاسعة:
الشدة: توسعة ومراجعة

التنوين: توسعة ومراجعة
ال القمرّيةال الّشمسّيةاجلذر والوزن واإلعراب

ِليَّة لة الِفعرْ ِميَّة والـُجمرْ لة ااِلسرْ ـُجمرْ مارسوا القراءةالرْ

الوحدة العارشة:
السؤال؟املذكر واملؤنثاملفرد واملثنى واجلمع

املرفوع واملنصوب واملجرور
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نموذج لتقديم

احلركات القصرية والطويلة يف اللغة العربية

الوحدة األوىل: الـَحَرَكات الَقصرَية والطَّويَلة

1. الَفْتَحة واأللِف:

أ. الَفْتَحة:

َقلمَرأرْسَبَقرةَدفرْرت

َد
D

َب
B

َر
R

َق
Q

ب. األلِف:

قاربراديوبابدار

قارابادا
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1. اْسَتِمْع وقاِرن:

Rراَر

Zزاَز

Mماَم

Dداَد

Thذاَذ

ْد: 2. اْسَتِمع وردِّ
م رَت             َقَدم             َسهرْ َتب             َدفرْ َمكرْ

َمكاتِب             َدفاتِر             َأقرْدام             ِسهام

َتوي َعَل َحَركة َطويَلة: 3. َضْع َداِئَِرًة حْول الَكلِمة التي ال حَتْ

رَت  م             َدفاتِر             َأقرْدام             َدفرْ َمكاتِب             َقَدم             َسهرْ

4. َضْع َدائِرة َحْوَل الَكلمة التي َتُضّم احَلَرَكة الطَّويَلة ) األلِف(:

َتب             َدفاتِر             َأقرْدام             َمكاتِب             َقَدم رَت             َمكرْ َدفرْ
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يف  َكاَم  انطِْقها،  ثمَّ  اآلتِية  احُلُروف  َفْوَق  )الَفْتَحة(  القِصرَية  احَلَرَكة  َضْع   .5
املَِثال:

ِمثال:

ت: …..… ورْ ك  =             K             َك               الصَّ
ت: …..… ورْ ف  =             F             ف             الصَّ
ت: …..… ورْ هـ  =             H             هـ             الصَّ
ت: …..… ورْ د    =             D             د               الصَّ
ت: ….… ورْ م    =             M             م              الصَّ
ت: ….… ورْ ب  =             B             ب             الصَّ

ْق احَلَركة الّطويَلة ) األلِف( باحُلروف اآلتية ثمَّ اْنطِْقها، انظر املِثال: 6. َأحْلِ
ِمثال:

ت: …..… ورْ كـ =             K             كا             الصَّ
ت: …..… ورْ فـ  =             F             فـ             الصَّ
ت: ….… ورْ هـ =             H             هـ             الصَّ
ت: …..… ورْ د   =             D             د             الصَّ
ت: ….… ورْ مـ =             M             مـ             الصَّ
ت: ….… ورْ بـ  =             B             بـ             الصَّ
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وحدة َحْرف اجليم واحلاء واخلاء)1(

حرف ج

الِحْظ َمواِضْع كِتاَبة اجليم:

َنُب  َيُأُكُل األَررْ
َجَزرًا.

ُج َأبرَْيض.الـَحَجُر َكبيـٌر. جاج.الثَّلرْ ُأِحبُّ الدَّ

َدجاجَثلرْجَحَجرَجَزر

جـجـجـجـ

1-انتبه إىل أن هذه الوحدة تأيت بعد تقديم وحدة احلروف: ب ت ث ي ن، وبالتايل الحظ كيفية اشتقاق الكلامت وبنائها 
يف الوحدة السابقة والوحدة احلالية، األمر الذي سيساعدك عىل ختيل األمر يف الوحدات القادمة. علاًم بأن هذه املنهجية 
مطبقة يف كتاب: سلسلة تواصل: احلروف العربية وأصواهتا، سلسلة يف تعليم العربية للناطقني بغريها، دار كنوز املعرفة، 

عاّمن – األردن، 2016.
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الِحْظ َحْرف اجليم مع احَلَركات الَقصرَية:

َفر.الـِجداُر َطويٌل.الـَجَزُر َلذيذ. رُة واِسعة.الـُجبرُْن َأصرْ الـُحجرْ

رةُجبرْنِجدارَجَزر ُحجرْ

جرُْجِجَج

الحظ حرف اجليم مع احَلَركات الطَّويَلة:

جيـُن َخلرَْف القضبان.النُّجوُم َجـميلة يف اللَّيل.َهذا فِنرْجاُن شاي. السَّ

َسجيـنُنجومفِنرْجان

جيجوجا
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تعرف إىل حرف اجليم يف احلديث التايل:

َتْدِريَبات الّدرس اخلاِمس:

1. أكِمل كام يف املثال: 

جـجـجـجـ
جـجـجـجـ
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2. أْكِمل كام يف املثال:

جوجيـ / جيجا
جوجيـ / جي جا

3. أكمْل كام يف املثال:

تاجَجنيـنتيجانُجبرْن
تاجَجنيـنتيجانُجبن

ِحيح الَّذي َتْسَمُعه يف الَكلِمة: ْمز الصَّ 1. َضْع َدائَِرة َحوَل الرَّ
َج                          َجا

ُج                          ُجو
ِج                          ِجي

َج                          ِج                          ُج

ل الَكلِمة: وت الذي تسمعه يف أوَّ 2. َضْع دائَِرة َحْوَل َرْمِز الصَّ
ج                         ب                          ن
ث                        ت                          ج

ن                           ج                          ب
ج                         ت                         ت
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3. أْكِمْل الَكلاَِمت اآلتية بِكَِتاَبة َشْكل َحْرف اجِليم امُلنَاِسب:

..ـَزر                          َحـ.. ـر                          َثلرْـ..                          َدَجا..

4.َركِّب احُلُروف اآلتِية لُِتْصبِح َكلاِمٍت مفيدة:

.....ـنجـُـبرْـ

.....تـجـا

.....ببــا

5- ِصل احلروف:

ُج + ب + ن + ة =__________________________
َج + نرْ + ب=_____________________________
ج + ا + ِن + ب =___________________________
ت + ا + ج=______________________________
ت + ي + ج + ا + ن=________________________
______________________________= َأ + ِج + برْ
ُج + ب + ن=_____________________________
َأ + جرْ + ب + ا + ن=_________________________
َج + ب + ا + ن =___________________________
ُت + ج + ي+ ب =_________________________
ُت + ج + ا + ب =__________________________
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1- اِْقَرأ الكلامت الّتالية:

َجنا                          جاب                          جيب
جون                          تاج                          تيجان
جريان                       ُجبرْن                          َجبان

َجنرْب                       جانِب                       َجنَبات
نَبي َجنيـن                       ِجت                         َأجرْ

َأجانِب                     َأجاب                        ُجبرْنة

َحْرُف الـَحاء ح

الِحْظ َمواِضْع كِتاَبة احلاء:

َهذا ِحزامي.
َنأرُْخُذ الَعَسَل ِمَن 

لة. النَّحرْ
بِة. التُّّفاُح يف الّسّلِة.الـملرُْح يف الُعلرْ

لةِحزام ُتّفاحِملرْحَنحرْ

حـحـحـحـ
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الِحْظ َحْرف احلاء مع احَلَركات الَقصرَية:

داء. نة.هذا ِحزامي.الـَحقيبُة َسورْ الـُحبوُب ُمَلوَّ
لُة  طي النَّحرْ ُتعرْ

الَعَسَل.

لةُحبوبِحزامَحقيبة َنحرْ

حرُْحِحَح

الحظ حرف احلاء مع احَلَركات الطَّويَلة:

ِر. الـحاِرُس َأماَم البِناية. ِر.الـحوُت يف الَبحرْ الـحيـتاُن يف الَبحرْ

حيـتانحوت حاِرس

حيحوحا
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تعرف إىل حرف احلاء يف اإلعالن التايل:

تترشف
حلويات النجاح

بدعوتكم لـحضور اإلفتتاح الكائن يف دوار احلاووز/ الزرقاء
الزمان: احلادية عرشة صباحًا العارش من حزيران

املكان: دوار احلاووز
نسعد بـحضوركم

َتْدِريَبات الّدرس الّساِدس:

1. أكِمل كام يف املثال: 
حـحـحـحـ
حـحـحـحـ

2. أْكِمل كام يف املثال:
حوحيـ / حيحا
حوحيـ / حي حا
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3. أكمْل كام يف املثال:

ثُحب ُحبوبحبيبَبحرْ
ثُحب ُحبوبَحبيبَبحرْ

حيح الَّذي َتْسَمُعه يف الَكلِمة: ْمز الصَّ 1. َضْع َدائَِرة َحوَل الرَّ

ُح                          َح                          ِح

ُح                          َح                          ِح

َح                          َحا                         ِح

ِحي                       ُح                         ُحو

َتوي عل َحْرف احَلاء َمْتُبوعًا بَِحَركة َطويلة: 2. َضْع َدائَِرًة َحْوَل الَكلَِمة الَّتي حَتْ

حاِجب             ِحزام             َطحيـن             ُحبوب             ُبحور             حاِجب

3. أْكِمْل الَكلاَِمت اآلتية بِكَِتاَبة َشْكل َحْرف الثَّاء امُلنَاِسب:

ا.. ..ـزام                          َنـ..ـلة                          َملرْـ..                          ُتفَّ
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4.َحلِّل الَكلاِمت اآلتية إىل ُحروفها األصلية:

ِحجابـي
نبي َأجرْ
ُجبرْنة

ُحبوب
حبيبي

5- اِْقَرأ الكلامت الّتالية:

ُحب                          َحبيب                          َحنون

َحنيـن                         َحنان                          ُحبوب

ِحجاب                      َحَجَب                        حاِجب

ث                         َتـحت َحثيث                          َبحرْ

ُبحوث                         حاج                          َحجيج

َنحيب                          حوت                         حيتان

َنَجَح                             نجاح                          ناجح

نِحة َجنََح                             جناح                          َأجرْ

تاج                          حاجة ُن                            َأحرْ َنحرْ

6- ِصل احلروف:

َح + ب + ي + ب = ______________________ .

ِح + ج + ا + ب = ______________________ .

ح + ن + و + ن = ______________________ .
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َت + ح + ت = ______________________ .

َح + ج + ي + ج = ______________________ .

َب + حرْ + ث = ______________________ .

ُب + ح + و + ث = ______________________ .

ح + ا + ِج + ب = ______________________ .

ُأ + ِح + ب =______________________ .

َأ + حرْ + َب + برْ + ُت = ______________________ .

َحْرُف اخَلاء خ

الِحْظ َمواِضْع كِتاَبة اخلاء:

َهذا َخروٌف 
َصغيـٌر.

َبٌز َكبيـٌر. َبٌخ َجـميٌل.َهذا َمـخرْ هذا َمطرْ
هذا َصاروخ 

َسيع.

َبزَخروف َصاروخَمطرَْبخمـَخرْ

خـخـخـخـ
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الِحْظ َحْرف اخلاء مع احَلَركات الَقصرَية:

داء. رَض.َهِذِه َخيرْمٌة َسورْ َبز َكبيـر.هذا ُخبرْز طاِزٌج.هذا ِخيار َأخرْ هذا َمـخرْ

َبزُخبرْزِخيارَخيرْمة َمـخرْ

خرُْخِخَخ

الحظ حرف اخلاء مع احَلَركات الطَّويَلة:

مة.هذا خاتم مايّس. َهذا َنخيٌل َطويٌل.َهِذِه ُصخوٌر َضخرْ

َنخيلُصخورخاتم

خيخوخا
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تعرف إىل حرف اخلاء يف اإلعالن التايل:

َتْدِريَبات الّدرس الّسابِع:
1. أكِمل كام يف املثال: 

خـخـخـخـ
خـخـخـخـ
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2. أْكِمل كام يف املثال:
خوخيـ / خيخا
خوخيـ / خي خا

3. أكمْل كام يف املثال:
تخاب خوخبخَتـخرْ
تخاب خوخبخَتـخرْ

ِحيح الَّذي َتْسَمُعه يف الَكلِمة: ْمز الصَّ 4. َضْع َدائَِرة َحوَل الرَّ

َخ                          خا
ُخ                          خو
ِخ                          خي

َخ                           ِخ                          ُخ

ل الَكلِمة: وت الذي تسمعه يف أوَّ 5. َضْع دائَِرة َحْوَل َرْمِز الصَّ

ج                          خ                          ح
خ                          ح                          ج
ج                          خ                          ج
ح                          ج                          خ
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6. أْكِمْل الَكلاَِمت اآلتية بِكَِتاَبة َشْكل َحْرف اخَلاء امُلنَاِسب:

..ـروف                          َمـ..ـَبز                          َمطَبـ..                          َصاُرو..

6. َركِّب احُلُروف اآلتِية لُِتْصبِح َكلاِمٍت مفيدة:

جـاأحــتـ
ـنجــبـ
ـيــبـحــب

7- اِقَرأ الكلامت الّتالية:
َأخ

أخي
ت ُأخرْ

َأَخوات
خاب
ت َبخرْ
َخَبَن

ختان
ت َتـخرْ

تـُُخوت

8- ِصل احلروف:
َأ + خ = ________________________

َأ + خ + ي = ________________________
َت + خرْ + ت = ________________________

ُت + خ + و + ت = ________________________
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ُأ + خرْ + ت =________________________
ُأ + خرْ + ت + ي = ________________________

نموذج عل احلوارات اليومية يف أثناء تعّلم النظام الصويت:

تِمـاُع َوالـرُْمحاَدثة ااِلسرْ
تِمعوا إىل الـرِْحواِر َوماِرسوُه َشَفِوّيًا:  اِسرْ

Listening and speaking

ِمن أيَن أْنَت؟

أ: َصَباح اخلري.

ب: صباح النور.

َن أنرَْت؟ أ: ِمن أيرْ

ب: أنا ِمن َأمريكا، وأنَت؟

أ: أنا ِمن األردن.

أ: ترشفنا.

ب: ترشفنا.
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أ: َمرحبًا.
ب: أهاًل وسهاًل
َن أنِت؟ أ: ِمن أيرْ

ب: أنا ِمن بريطانيا.
أ: ترشفنا.

ب: ترشفنا.
واآلن، مارسوا النشاط مع زميل وزميلة.

نموذج للقاموس الذي يبنيه املتعلم يف أثناء دراسة النظام الصويت:
ُادُرسرْ َهِذِه الَكِلامت:

جانِب                          َجوانِب                          بِجانِب
ُن َنحرْ
ُحب
َنَجَح

َنجاح
بِنرْت

َبنات
َأب
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َأخ
ت ُأخرْ
ُأِحب

َحبيبي
ُجبرْن
ُجبرْنة

نبي َأجرْ
َأجانِب

ِحجاب
َأجاَب

نموذج عل مقابلة بني حرفني من الثنائيات الصغرى
اِْستمْع إىل َصْويت الّتاء والّطاء يف الَكلِمـات اآلتية:

صوت ت / ط

تني / طني

تاَب / طاَب

ترف / َطرف

البّتة / البّطة

أمتار / أمطار

الّتل / الطل

أمات / أماط

ربَت / ربَط

قنوت / قنوط
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َضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها:
تاب                           طاب
َتِرَب                          َطِرَب
َتيار                            َطيار
تنِي                             طِني
َرَبَت                           َرَبَط

َأْكِمل الكلامت اآلتية بصوت الّتاء أو الّطاء:

َيـ...ـوب                          ...ـبيب                          َيـ...ـُبخ
ُبيو...                                 ضابِـ...                          َبيـ...

 نموذج عل ترْسيب القواعد يف أثناء تدريس النظام الّصويت:

نافَِذة َعىل الَقواِعد 
ترصيف الفعل املضارع

Window on Grammar
Conjugation of the present tense

تعلموا األفعال التالية:

ُخُل                          ُيريُد ُرُج                          َيدرْ ِلُس                          َيـخرْ يـَجرْ

ُكُن يش                          َيسرْ ري                          َيمرْ َينرِْزُل                               َيـجرْ

ُب                            َيأرُْكُل                            ُيَصيل َ َهُب                           َيرشرْ َيذرْ

رُضُ ُجُد                          يـَحرْ ُتُب                            يقرأ                                َيسرْ َيكرْ

َهُبهو ِلُسيـَذرْ ُيريُدُيَصيلَيـجرْ

َهُبهي تـَذرْ

َهُبأنا َأذرْ
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َهُبنحن نـَذرْ

َهُبأنت تـَذرْ

َهبنَيأنت تـَذرْ
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د.حممد إسامعييل العلوي
أستاذ مشارك يف النحو واللسانيات التطبيقية

جامعة السلطان موالي سليامن
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بني مالل - املغرب

تدري�س املفردات النظرية والتطبيق

الف�صل الثاين
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امللخص:
يقدم هذا الفصل أهم األفكار األساسية التي تعني الباحثني ومدريس اللغة العربية 
للناطقني بغريها يف عملهم، ويعرض ألهم القضايا النظرية اجلوهرية والتطبيقية العملية 
التي هتم باألساس تدريس املفردات. وكل ما يقدم فيه يرتكز عىل جتربتني أساسيتني، 
مها التجربة العلمية األكاديمية البحثية النابعة من عمق التخصص اللساين اللسانيات 
التطبيقية وتصوراهتا احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية، ثم التجربة الفعلية التي تستند 
إىل معطيات املامرسة امليدانية ملدة ال تقل عن عرش سنوات، مما جيعل أفكار هذا الفصل 
األفكار صعبة  أو  االفرتاضات  البعيد عن  العميل  والتطبيق  واملوضوعية  باجلدة  تتسم 

التطبيق. 
بدءا  املفردات،  بتدريس  ترتبط  التي  اجلوانب  لكافة  توضيحا  الفصل  ويضم 
بالتحديدات اللغوية والتدقيقات املصطلحية، وأهم املبادئ اللسانية التي تعترب أساسا 
أهنا  نرى  املفردات  بعنرص  صلة  ذات  أخرى  بقضايا  مرورا  كثرية،  صفية  لتطبيقات 
العنرص ضمن  قبيل موقع هذا  ملاًم هبا، من  يكون  أن  العربية  بد لدرس  رضورية وال 

مواد ومكونات اللغة، وأمهيته، وجتلياته. 

تدري�س املفردات النظرية والتطبيق
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وسيعزز الفصل بمبحث تطبيقي يعرض ألهم االسرتاتيجيات والتقنيات األساسية 
فعال  تعليم  املفردات من أجل  تدريس  اعتامدها يف  العربية  اللغة  يمكن ألساتذة  التي 
وبناء، مع تعزيز ذلك بالرسومات والنامذج التوضيحية، كلام دعت الرضورة إىل ذلك. 

املبحث األول: تدريس املفردات: اإلطار النظري

1 – املفردات: التحديد اللغوي واللساين
يستعمل مصطلح )املفردات( يف حقل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مقابال 
لـ Vocabulary يف اللغة اإلنجليزية. ويعني أيضا “جمموعة من الوحدات الصوتية 
بعض  ويرى  املجردة”)1(.  واألفكار  احلسية  لألشياء  ترمز  لكي  معينة  بطريقة  املؤلفة 
الباحثني أن »املفردات واحدها مفردة و تقصد هبا: اللفظة أو الكلمة التي تتكون من 
حرفني فأكثر و تدل عىل معنى سواء كانت فعال أم اسام أم أداة«)2(. وهي أي املفردات 
قائمة من الكلامت املتفرقة التي تستعمل يف بداية كل درس من دروس تعليم العربية لغة 
أجنبية. وهي نفسها التي يتكرر استعامهلا يف باقي أجزاء الدرس الذي وردت فيه. هلذا، 
نجدها تتكرر يف تدريس املهارات اللغوية )االستامع واملحادثة والقراءة والكتابة(. إّن 
الذي هيمنا يف تعليم العربية ليس هو حشو ذاكرة املتعلم بكل الكلامت واملفردات التي 
نجدها يف املعاجم اللغوية والتي تعكس التاريخ الطويل هلذه اللغة، وإنام أن نعتمد عىل 
ومن  اللغوية.  كفاءته  وتطوير  الدروس  فهم  له  وييرس  تعلمه،  خالل  الطالب  يفيد  ما 
خصائص املفردات أيضا أهنا ليس رشطا أن ختضع للرتتيب األلفبائي أو أي ترتيب آخر 
يف كل درس، ألّن اهلدف ليس هدفا معجميا رصفا، وإنام هو هدف تعليمي. فلذلك، 
ال هيم ترتيبها وفق معيار لغوي أولساين خاص. وليس رشطا رضوريا أن تكون هذه 
املفردات منتمية إىل حقل معجمي حمدد، أو أن تكّون صلة اشتقاقية أو رصفية أو معنوية 

يف ما بينها دائام، وإنام هي كلامت تتسم بالعمومية)3( يف األغلب. 

1- سلطان، منري )1977(. بالغة الكلمة واجلملة واجلمل. منشأة املعارف اإلسكندرية، مرص. ص: 27.
2- الغايل، نارص عبد اهلل. وعبد احلميد، عبد اهلل )1991(. أسس إعداد الكتب التدريسية لغري الناطقني بالعربية. دار 

االعتصام. ص: 78. 
3- يمكن أن تكون املفردات عبارة عن قائمة من الكلامت التي تنتمي إىل حقل واحد، أو خاص إذا كنا يف إطار تعليم 

العربية لألغراض اخلاصة. 
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املفردات  أن تصنف  الدراسات واألبحاث  املفردات: حاولت بعض  – أنواع   2
إىل أنواع واختلفت يف هذا التصنيف بحسب طبيعة املعيار املعتمد فيه. وقبل أن نقدم 

تصورنا اخلاص يف هذه النقطة، سنعرض أوالً لألفكار السابقة يف املوضوع. 

أن  »فوكس  يرى  السابقة:  اللسانية  الدراسات  يف  املفردات  أنواع   –  1  –  2
املفردات يف اللغة أنواع مخسة: الكلامت املفردة، والعبارات الثابتة، والعبارات املتغرية، 
نتفق  أن  العبارات االصطالحية)1(. ويمكن  اجلر،  الفعل + حرف  العبارية:  واألفعال 
اللغوية  الوحدات  وتقسيم  اللغات  منطق  إىل  األقرب  ألنه  التقسيم  هذا  مع  مبدئيا 
فيها. وسنعود لنقرر رأينا بشكل أكثر وضوحا، ونقدم رؤية تأخذ بعني االعتبار طبيعة 
العربية.  اللغة  يف  اللغوية  الوحدات  طبيعة  فقط  وليس  أيضا،  التعليمية  املستويات 
مفردات  عامة؛  أكاديمية  مفردات  الشيوع؛  كثرية  مفردات  يف)2(:  زيمرمان  وحددها 
فنية وتقنية تستخدم يف جماالت معينة؛ مفردات غري شائعة. وال يمكن أن نتفق مع هذا 
التقسيم ألنه اعتمد عىل طبيعة املفردات بناء عىل املجال الذي تستخدم فيه، وهو ما قد 

يفرض علينا إدخال تقسيامت أخرى بناء عىل هذا. 

وحددها ماّكرثي يف نوعني فقط، مها: مفردات حمتوى ومفردات وظيفية)3(. وحتى 
تنتمي  التي  املفردات  به ألننا سنختلف حتام يف حتديد  التسليم  يمكن  التقسيم ال  هذا 
إىل النوع األول واملفردات التي تنتمي إىل النوع الثاين، وهو ما سيشكل صعوبة يف بناء 
الباحثني من يرى أهنا تقسم حسب  العربية. وهناك من  للغة  مناهج واضحة وميرسة 
للكتابة،  ومفردات  للكالم،  ومفردات  للفهم،  مفردات  فهناك:  اللغوية،  املهارات 
ومفردات سياقية)4(. وهذا التقسيم هو أبعد التقسيامت إىل تصورنا لسبب بسيط هو أن 
مفردات اللغة كل ال يتجزأ؛ إذ ال يمكن أن نسلم بأن هناك مفردات خاصة بالكالم، 
وأخرى خاصة بالكتابة، وهكذا.. إن اللغة كلٌّ ال يتجزأ، كام أّن املهارات كذلك، بل إّن 

ضوء  يف  العربية  لداريس  اللغوية  املستويات  عرب  اللغوية  والرتاكيب  املفردات   .)2014( حسني  خالد  عمشة،  أبو   -1
اإلطار املرجعيƒ األوريب املشرتك للغات. )ضمن أعامل املؤمتر الدويل األول لتعليم العربية، املنعقد يف الفرتة 24-22 

من أبريل،2014. من طرف مركز اللغات – اجلامعة األردنية(. الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة، األردن. ص: 249.
2- أبو عمشة، خالد حسني )2014( مرجع سابق، ص: 250.
3- أبو عمشة، خالد حسني )2014( مرجع سابق، ص: 250.

4- نفسه، ص: 250.
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أفضل طرق التعليم هي التي تعمل عىل ربط املهارات بعضها ببعض، وجعلها متكاملة 
إنتاجية مهارة أخرى، وإال كيف سيكون حمتوى  بحيث يؤثر خروج واحدة منها عىل 
التعليم والتعلم إذا سلمنا بمثل هذا التقسيم؟ »ومنهم من يرى أهنا تتكون من ثالثية: 

املعنى والشكل واالستعامل«)1( كام هو احلال عند فريامن الرسن. 

2 – 2 – تقسيم املفردات: نحو تصور جديد
ننطلق يف تقسيم املفردات من حمددين اثنني يرتبطان بطبيعة املفردات يف أصلها، مها:
هبذه  املفردة  سميت  ما  بل  جتاوزه،  يمكن  ال  أسايس  حمدد  وهو  الشكل:  حمدد   -
معيار  ألنه  املحدد  هذا  نتجاهل  أن  يمكن  فال  واحدة(؛  )كلمة  إلفرادها  إال  التسمية 
متأصل يف املفردة. لذلك، يمكن القول إن كل كلمة )منفردة( تدخل يف دائرة املفردات. 
– احلروف  بأنواعها  )األفعال  اآلتية:  الكلامت  املحدد  بناء عىل هذا  ندرج  أن  ويمكن 
بأنواعها – األسامء بأنواعها، عدا أسامء األعالم واملدن- الضامئر – الظروف بأنواعها 

– الروابط(.
- حمدد املعنى: الكلمة أو املفردة يف اللغة هي كل ما دل عىل معنى مفرد، أو وضع 
ملعنى مفرد. لذلك، سنجد أنفسنا – باإلضافة إىل األنواع السابق ذكرها يف املحدد األول 
– أمام أنواع أخرى من املفردات وضعت ملعنى مفرد، وإن كان شكلها يتضمن مفردتني 
واملتالزمات  املسكوكة  والعبارات  اللغوية  العبارات  ندرج  أن  يمكن  وهنا  أكثر.  أو 
أهنا يف  إال  واحدة(  )مفردة  الشكل  معيار  كانت ال حترتم  وإن  األنواع،  فهذه  اللغوية. 

مقامها، ألهنا:
أوال: تدل عىل معنى مفرد بعينه دون غريه؛

ثانيا: ال يمكن النظر إليها أو استعامهلا إال جمتمعة بذلك الكل؛
وعليه، يمكن أن نحرص الكلامت التي تدخل ضمن دائرة املفردات التي تعتمد يف 

تدريس العربية للناطقني بغريها يف:
 – زينب   – خالد   – حممد   – )أمحد  مثل  األعالم  أسامء  هبا  نعني  وال  األسامء:   -
 – البيضاء  )الدار  واملدن  الدول  أسامء  وكذلك  بالرضورة.  يعلم  مما  ألهنا  خدجية(، 
نيويورك – األردن..(؛ فهذه ال تدخل ضمن دائرة املفردات ألهنا ال تطرح مشكال عىل 

1- نفسه، ص: 251.
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مستوى تعليمها أو تعلمها. كام أنه ليس له مقابل يف اللغات األخرى. إن األسامء التي 
تدخل يف دائرة املفردات هي أسامء األشياء واملوجودات والتمثالت واملفاهيم، سواء ما 
دل منها عىل مفرد أو مجع، مثل )احلياة – الدنيا – احلرية – الناس – الفواكه – األشجار 

– أسد – مجل – كلب..(؛ 
- األفعال ومصادرها: وهي عادة ترتبط باألفعال ارتباطا وثيقا، لذلك نجدمها عادة 

مقرون بعضهام ببعض؛
- الضامئر: ألن متعلم العربية حيتاج إليها بشكل أسايس يف كل مجلة أو تعبري، فهو إما 
أن يتكلم عن نفسه )ضامئر الذات: أنا نحن(، أو أن يتكلم مع غريه )ضامئر املخاطب: 
أنَت / أنِت / أنتم / أنتّن / أنتام( أو أن يتكلم عن غريه )ضامئر الغائب: هو / هي / 

مها / هم / هّن(؛ 
- املشتقات: أسامء الفاعل وأسامء املفعول، والصفات والنعوت؛

- األلوان؛ )أمحر / أخرض / ُبني / بنفسجي ..(
- الظروف بأنواعها؛ )ظروف الزمان واملكان: حتت – أمام – وقت – حني..(؛

املفردات  بقية  عن  وال  األسامء  عن  أيضا  أمهية  تقل  ال  فهي  بأنواعها؛  احلروف   -
بعض  مع  تقرتن  عندما  خاصة  اللغوية،  والرتاكيب  التعبري  يف  أساسية  إهنا  األخرى. 
األفعال مثل )حصل عىل – ذهب إىل – جاء من – أسافر يف / عىل متن / ختّرج يف..(؛

- الروابط، من قبيل )لكن – لذلك – هلذا – من أجل ذلك..(.
يف ما ييل، سنقف عند حتديد بعض املصطلحات التي قد تطرح مشكال يف التعريف، 

من جهة، ويف عالقتها باملفردات من جهة ثانية، يف العنرص املوايل.

3 - مفاهيم أخرى مرتبطة باملفردات:

3 – 1 – املتالزمات اللغوية:
وكأهنا  فتصري  ما،  ملفردة  مصاحبة  تكون  التي  الكلامت  اللغوية  باملتالزمات  نعني 

مالزمة هلا دائام وأبدا. ويمكن احلديث عن نوعني من هذه املتالزمات اللغوية، مها: 
أ. املتالزمات لزوما تاما: ونعني هبا املفردات التي ال يمكن أن تستعمل إال مع مفردة 
بعينها دون غريها، فتصري املفردتان وكأهنام كلمة واحدة لتالزمهام املعنوي الشديد الذي 
فخامة   / اجلاللة  )صاحب  مثال:  ذلك  من  أخرى.  كلمة  مع  إحدامها  استعامل  يمنعه 
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الرئيس / سمو األمري / سعادة الوزير / السيد املدير(. 
من  داكن(.   / فاتح  أزرق  قان؛  أمحر  ناصع؛  )أبيض  مثال:  األلوان،  ونجد هذا يف 
تابع  حرف  عن  تستغني  أن  يمكنها  ال  التي  األفعال  بعض  أيضا  التام  اللزوم  صور 
األفعال  فهذه  إىل..(؛  سافر   / من  ختّرج   / عىل  ))حصل  من(؛  مّر   / بـ  )مّر  مثل  هلا، 
أن يدرس  للمدرس  ينبغي  لذلك ال  إال مقرتنة بحرف من حروف اجلر.  ال تستعمل 
مثل هذه األفعال منفصلة عن حروفها. كام ال تستعمل بعض النعوت إال مع مفردات 
بعينها، مثل: )فقر مدقع / ثراء فاحش / فرصة ذهبية / عواقب وخيمة / أمطار رعدية 
/ شاهد عيان / مصدر موثوق / دليل قاطع(. وتنطبق املتالزمات اللغوية التامة أيضا 
عىل األصوات اخلاصة باحليوانات أو األشياء، كقولنا: )نقيق الضفادع / صهيل الفرس 
/ نباح الكلب / هنيق احلمري / ومواء القطط – فحيح األشجار - خرير املياه – زقزقة 
العصافري..(؛ ألّن هذه األصوات مالزمة للحيوان اخلاص هبا لزوما فطريا ِخلقيا، وال 

يمكن أن تستعمل مع بعضها البعض.
ب. املتالزمات لزوما غري تام: ونعني هبا بعض األفعال التي تستعمل حينا بحرف، 

وأحيانا من دونه. ويكون السياق الرتكيبي هو املحدد هلذا االستعامل، كام يف قولنا:
خرجت من اجلامعة / خرجت صباحا؛ 

وصلت إىل املدينة / وصلت يف املساء؛
تكون  أن  دون  لكن  األوصاف  بعض  مع  كثريا  تستعمل  املفردات  بعض  نجد  كام 
مالزمة هلا لزوما تاما، مثل: )رأي سديد( والتي يمكن أن نعوضها بـ )رأي صحيح / 
خاطئ(؛ أو يمكن استعامهلا منفردة دون وصف، كام يف: )هذا جمرد رأي / هذا رأي، 

وهناك رأي آخر..(.

3 – 2 – العبارات اللغوية:

تشكل  ألهنا  أكثر،  أو  األغلب  يف  كلمتني،  من  مكونة  لغوية  وحدة  كل  هبا  نعني 
جمتمعة معنى مفردا بعينه. وألّن املفردات أيضا عبارة عن معان فردية نرى رضورة أن 
تلحق كل )عبارة لغوية( بدائرة العنارص اللغوية عامة، وبدائرة املفردات خاصة. من 

ذلك عبارات من قبيل: 
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السالم عليكم – وعليكم السالم – يف أمان اهلل – مع السالمة – إىل اللقاء – يرمحك 
اهلل – اهلل يرمحه – احلمد هلل – من فضلك – بارك اهلل فيك – ما شاء اهلل – ال حول وال 

قوة إال باهلل..
نالحظ أّن معاين هذه العبارات ال يمكن أن تتم إال بتآلف كلامهتا جمتمعة. وما هيم 
التي  التواصلية  السياقات  حسب  واحدا  معنى  باعتبارها  تقديمها  إذن،  تدريسها،  يف 

تستعمل فيها يف التواصل االجتامعي اليومي. 

3 – 3 – العبارات املسكوكة: 
اللغة  أهل  عليها  اصطلح  التي  العبارات  من  النوع  هذا  عن  أيضا  احلديث  يمكن 
تسمية »العبارات املسكوكة. إهنا عبارات موجزة يف لفظها، منغلقة عىل نفسها بحيث 
ال يمكن تغيري كلامهتا، حمددة يف معناها. والعبارات املسكوكة موجودة يف كل اللغات، 
ويمكن أن نقدم أمثلة عنها يف اللغة العربية يف: لقي مرصعه ولقي حتفه؛ وليت شعري، 
وبني املطرقة والسندان، وسياسة العصا واجلزرة، وشد احلبل، و- حللت أهال، نزلت 
سهال ..، ويمكن إدخال مثل هذه العبارات يف دائرة املفردات كذلك ألنه ال ينظر إليها 

جمزأة ألن معناها يتحدد بتضافر عنارصها ومكوناهتا جمتمعة. 

3 – 4 – الرتاكيب اللغوية: 
مع  خلط  ألي  تفاديا  توضيح،  إىل  حتتاج  التي  األخرى  املصطلحات  من  وتعترب 
مبارشا  ربطا  ربطه  يمكن  ال  املصطلح  هذا  أّن  نعتقد  لذلك،  السابقني.  املصطلحني 
عن  احلديث  وإّن  أعاله.  بينا  كام  اللغوية(  )العبارات  ملصطلح  خالفا  باملفردات، 
احلديث  بالرضورة  يقتيض  اجلملة  اجلملة، واحلديث عن  احلديث عن  يعني  الرتاكيب 
إن  صحيح  آخر.  مقام  له  وهذا  مكوناهتا،  بناء  يف  تدخل  التي  النحوية  القواعد  عن 
يمكن  ال  لكن  أيضا(،  اللغوية  )وللمهارات  للرتاكيب  األول  األساس  تعد  املفردات 
اللغوية  والعبارات  املفردات  بني  مجعنا  كام   – األقل  عىل  منهجيا   – هنا  بينهام  اجلمع 
وبينها وبني املتالزمات اللغوية، وكذلك حتى ال نتدخل يف ما ستتواله فصول أخرى 
من هذا الدليل بالتحليل واملعاجلة. أما كيف نربط بني املفردات والرتاكيب اللغوية يف 
التي  التدريس، فهذا يشء آخر يمكن احلديث عنه يف سياق االسرتاتيجيات والطرق 
يمكن للمدرس اعتامدها لرتسيخ املفردات يف ذهن املتعلم، ولتعزيز تعلمه، وتوضيح 
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الفروق اللغوية بني املفردات التي قد تكون متشاهبة أوهلا أكثر من معنى. ويمكن أن 
نمثل لكل العنارص التي تدخل ضمن دائرة املفردات يف هذا الشكل:

3 – 5 – معامل رؤية جتديدية يف تدريس املفردات:
ال ندعي أننا نملك تصورًا أو رؤية شاملة لكيفية تدريس املفردات بشكل متكامل 
يشمل كافة املستويات، عىل األقل اآلن ويف هذا الفصل، ألن هذا يقتيض بحثا آخر هيتم 
بتقديم معامل  بالتفصيل والتوضيح، لكننا سنكتفي هنا  القضية وحدها، ويفردها  هبذه 

هذه الرؤية من خالل التوجيهات اآلتية:
- قدم املفردة التي تتميز بالبساطة والسهولة نطقا وشكال ومعنى دائام، ثم اعمل عىل 

توسيعها أو تكثيفها كلام انتقل إىل املستويات املتوسطة أو املتقدمة؛
- اقترص يف جانب »العبارات اللغوية« عىل ما كان منها سهال ويكثر استعامله وال 
أما  األصوات؛  سهلة  املعنى،  واضحة  االستعامل،  كثرية  عبارات  ألهّنا  معانيه،  تتعدد 
العبارات التي قد تطرح تعقيدا فترتك إىل مستويات أخرى، وبالنظر إىل طبيعة املتعلم 

وطبيعة أهدافه من تعلم اللغة؛
- ال تقدم من معاين املفردات إال ما حيتاج إليه الدارس أو املتعلم، السيام األفعال 
التي تتغري تبعا حلروف اجلر التي تلحقها مثل )دخل يف – دخل عىل – دخل مع(، ألن 
ذلك صعب عىل الفهم حتى بالنسبة للمتقدمني، وإنام اكتف بام هو سهل ومستعمل أكثر 
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من غريه، وال تنس أن بعض هذه األفعال مع حروفها تدخل يف باب املعنى البالغي، 
وال نحسب أن الطالب قادر عىل إدراكه يف املستويات األوىل؛

يدخل  لن  هذا  ومرادفاتك ألن  مفرداتك  بكثرة  وال  للغة،  بمعرفتك  تتباهى  ال   -
الطالب إال يف متاهة الضياع والتعقيد، وإنام قدم له ما يفيد كفاءته املعجمية؛

- اربط تدريس العبارات املسكوكة بمستوياهتا اللغوية؛ 
- قوائم املفردات املوجودة يف الكتب التعليمية ما هي إال أرضية لالنطالق، لذلك 
كن لبيبا يف اكتشاف املفردات التي ربام تكون أهم وأفضل مما هو وارد يف تلك القوائم، 

خاصة عندما تدرك أن »املفردة اجلديدة« ستحقق غاية للمتعلمني؛ 
هلم  تقدم  فال  وحاجاهتم،  مستواهم  قدر  عىل  وأجب  املتعلمني  أسئلة  إىل  انتبه   -
من املفردات إال ما حيقق الغاية، ويف نفس الوقت ال جيدون أنفسهم أمام قائمة كبرية 

وجديدة كليا من املفردات، ختتلف عام هو مقرر لديه خالل حصة واحدة؛
- ال تقبل من املتعلمني يف املستويات املتقدمة استعامل املفردات البسيطة والعادية، 
نسبيا؛  بالطول  تتسم  التي  والعبارات  قوة،  األكثر  املفردات  استعامل  إىل  ادفعهم  بل 
بديلة عنها  استعامل مجلة  منهم مثال مجلة )مات فالن( شجعهم عىل  تقبل  أن  فعوض 

وهي أكثر قوة )لقي فالن مرصعه(؛
- ينبغي أن تكون عىل علم بطبيعة املستويات األخرى وبطبيعة املفردات فيها، ألن 
الذي يعي جيدا  بتدريس مستوى ما، وإنام هو  املبدع ليس الذي يكتفي فقط  املدرس 
هذا الرتابط احلاصل بني املستويات، ويعرف الوظائف اللغوية واألهداف األساسية يف 
كل مستوى حتى يعرف كيف سينمي الرصيد املعجمي للمتعلمني بام جيعلهم مؤهلني 

لالنتقال إىل املستوى الذي يليه؛

4 – أمهية املفردات يف التدريس وعالقتها بباقي مكونات اللغة العربية 
يتفق الباحثون واخلرباء يف جمال اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات عىل أن مكونات 

اللغة العربية تنقسم إىل قسمني كبريين مها:
عنارص:  ثالثة  وهي  اللغة(  )مكونات  بعضهم  »ويسميها  اللغوية:  العنارص  أ. 
العنارص  وهذه  والقواعد.  والرتاكيب  اللغوية  والعبارات  واملفردات،  األصوات، 
هي املادة احلقيقية التي تعني املتعلم عىل تعلم مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال 
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ليست  املفردات  إن  املتعددة‹‹)1(.  بمستوياهتا  اللغة  مهارات  عىل  السيطرة  من  يتمكن 
اللغة  لفهم  أساسية  لغوية  منطلقات  وإنام هي  بسيطة،  لغوية  أو وحدات  جمرد كلامت 
أو  )غريبة(  مفردة  وجود  أن  نعرف  أن  ويكفي  وأساليبها.  وتراكيبها  عباراهتا  وفهم 
املتعلمني، ويشعرهم بصعوبة  الفهم عىل  يعقد  بأن  كفيل  فقرة  أو يف  )صعبة( يف مجلة 
“املعرفة  أّن   Wessels ويسلز  ترى  هلذا،  فيه.  والتقدم  الدرس  متابعة  يف  االستمرار 
باملفردات مهمة بالنسبة للنجاح األكاديمي للمتعلمني، ألن عدم فهم معانيها يف النص 
قبل جمموعة من  باملفردات من  املعرفة  يعقد عليهم فهم حمتواه”)2(. وبذلك »وصفت 
الباحثني بأهنا بناء متعدد األبعاد«)3( يشكل قدرة املتعلم املعجمية التي »تتضمن تدقيق 
األهم  »التحدي  إذن،  املفردات،  وتعترب  وإنتاجها«)4(.  واستقباهلا  وتعميقها،  املعرفة، 
مناهج  األولوية يف  هلا  تعطى  أن  لذلك حتتاج  العربية،  تعلم  املتعلمني يف  يواجه  الذي 
التدريس، واألنشطة الرتبوية داخل الصف، وأدوات التدريس، ومشاريع البحث«)5(. 
اللغوية  للكفاءة  األساس  »املكون  تعترب  اللغوية  والرتاكيب  والعبارات  املفردات  وإّن 
التي متكن املتعلمني من التحدث واالستامع والقراءة والكتابة؛ فامتالك ذخرية واسعة 

من املفردات والرتاكيب رضوري للوصول إىل املستويات املتقدمة بل املتفوقة«)6(. 
ويمكن للمفردات أن تكون – أحيانا – السبيل الوحيد للمتعلم )املبتدئ( للتعبري 
بعملية  ذلك  خيّل  أن  دون  والرتاكيب  باجلمل  التعبري  عن  يعجز  عندما  حاجاته  عن 
التواصل؛ إذ يكفي أن يقول، مثال: القطار؟ فيفهم املخاَطب أنه يسأل عن حمطة القطار. 

1- الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم )2015(. إضاءات ملعلمي اللغة لغريها الناطقني هبا. الطبعة، 2. العربية للجميع، 
الرياض، السعودية. ص: 38.

2- Stephanie، Wessels (2016). Promoting Vocabulary Learning fro English Learners. The Read-
ing Teavhers، Vol. 65، N 1 (September 2011)، pp. 46*50. Wiley on behalf of the international 
Reading Association.

3- Gina، N. Cervatti & all (2012). Examining multiple Dimensions of word knowledge for 
content Vocabulary Understanding. The journal of Education. Vol. 192، No. 2/3. School & 
Schooling (2011/2012)، pp. 49-61. Trustees of Boston University. 

4- Ibid. 

5- Al-Batal، Mahmoud (2006). Playing with words: teaching vocabulary in the Arabic Curricu-
lum. Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century، 25-04-2006.

6- أبو عمشة )2014( مرجع سابق. ص: 245. 
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لقد  والكتابة()1(.  والقراءة  واملحادثة  )االستامع  طبعا  وهي  اللغوية:  املهارات  ب. 
بني الدكتور حممود البطل أن »املفردات يف العربية تعترب حمددا أساسيا يف تطوير كفاءة 
املتعلم ليس يف مهارة املحادثة فقط، وإنام يف مجيع املهارات األخرى«)2(؛ فاملتعلم الذي ال 
يملك رصيدا مهام من املفردات لن يكون بمقدوره االسرتسال يف املحادثة حتى لو كان 
يضبط القواعد بشكل جيد. إّن املفردات هبذا املعنى هي املخزون املعريف األول الذي 
بناء الرتاكيب وتقديم املعلومات. وما قيل عن مهارة املحادثة يقال  يمكن املتعلم من 
عن مهارة الكتابة ألهنام مهارتان إنتاجيتان يوظفهام املتعلم يف إنتاج اجلمل والرتاكيب 
واملعرفة اللغوية بشكل عام، ويبقى الفرق بينهام يف كون األوىل مهارة شفوية، والثانية 

مهارة كتابية.
تزداد  املهارة  هذه  صعوبة  أّن  االستامع  بمهارة  املفردات  عالقة  يف  الحظناه  ومما 
كلام صعب فهم املفردات الواردة يف املادة السامعية، بل إن املتعلم ال يستطيع مواصلة 

االستامع بمجرد أن تواجهه صعوبة يف فهم مفرداهتا األوىل.
وال حاجة يف التدليل عىل أن مهارة القراءة ترتكز باألساس – هي األخرى – عىل 
درجة متكن املتعلم من املفردات الواردة يف النص القرائي. إن النص يغدو شبحا خميفا 
بالنسبة للمتعلم كلام كثرت مفرداته الصعبة. وتلعب مهارة القراءة دورا أساسيا – يف 
تصورات  لبناء  منها  االنطالق  أو  الذاكرة،  يف  ترسيخها  أو  املفردات  لتعلم   – املقابل 

وختمني معان جديدة ملفردات جديدة. 
هلذا، نتفق مع الدكتور حممود البطل أّن العمل عىل املفردات ينبغي أن يبدأ بمجرد أن 
يكون املتعلمون قادرين عىل التأليف بينها لتكوين العبارات واجلمل البسيطة، ويستمر 
هذا األمر مع باقي مستويات التعلم )...( كام أّن التامرين واألنشطة املرتبطة باملفردات 
املفردات يف  يبنّي أمهية  الفصل وخارجه«)3(. كل هذا  ينبغي أن تشمل ما ينجز داخل 
تعليم اللغة العربية، وأهّنا الركيزة األساسية ملا نسميه بالقدرة املعجمية التي هي بدورها 

1- لن نفصل يف هذا العنرص ألن فصوال أخرى ستتوىل ذلك، تفاديا للتكرار.
2- Al-Batal، Mahmoud (2006). Playing with words: teaching vocabulary in the Arabic Curricu-
lum. Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century، 25-04-2006.

3- Al-Batal، Mahmoud (2006). Playing with words: teaching vocabulary in the Arabic Curricu-
lum. Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century، 25-04-2006.
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أساس للقدرة اللغوية والتواصلية بشكل عام. 
ويمكن القول، إمجاال، إّن جودة املهارات اللغوية عند املتعلمني ال يمكن أن تبلغ 
درجة من الدقة والقوة إذا مل يول املدرسون اهتامما أساسيا للمفردات وطرق تدريسها. 

5 – املفردات وعالقتها باملستويات التعليمية وباملناهج الدراسية
حاولت بعض األبحاث والدراسات العلمية أن تقارب عدد املفردات التي ينبغي 
للمتعلم أن يمتلكها ويكتسبها يف كل مستوى من املستويات التعليمية. لكننا نقرر منذ 
معيارا  يكون  ال  قد  املفردات  هذه  من  معنّي(  )كّم  حمدد  عدد  عن  احلديث  أّن  البداية 
ضابطا لتحديد مستوى كفاءة املتعلم اللغوية بدقة، وال املستوى الذي ينبغي أن يكون 
بلغته  مقابالهتا  ويعرف  املفردات  من  كبريا  عددا  حيفظ  أن  املتعلم  يستطيع  قد  إذ  فيه؛ 
األصلية دون أن يكون قادرا عىل التحدث أو الكتابة هبا عىل نحو جيد، وبحسب ما 
تقتضيه سياقات استعامهلا. لذلك، يمكن أن نستأنس بالعدد والكم يف حتديد مستوى 
املتعلم ومستوى كفاءته اللغوية، لكن ال يمكن التسليم بأنه معيار لساين وحيد وجيد. 

)ACTFL(و )CEFR( 5 – 1 – تقسيم املستويات يف إطار
يمكن القول منذ البداية إن هذين املنهاجني خيتلفان يف تقسيم املستويات اللغوية؛ 
حيث حيددها )CEFR()1( يف ثالثة مستويات رئيسية، يقسم كل واحد منها إىل مستويني 

C2 – C1 / B2 – B1 / A2 – A1 :عىل هذا النحو
أما )ACTFL()2( فيحددها يف مخسة مستويات، يقسم كل واحد منها، عىل هذا النحو: 

- املستوى املبتدئ: )املبتدئ األدنى؛ واملبتدئ األوسط؛ واملبتدئ األعىل(؛
- املستوى املتوسط: )املتوسط األدنى؛ واملتوسط األوسط؛ واملتوسط األعىل(؛

- املستوى املتقدم: )املتقدم األدنى؛ واملتقدم األوسط؛ واملتقدم األعىل(؛
- املستوى املتميز ؛ ومل يتم تقسيمه إىل مستويات كسابقيه؛ 

- املستوى املتفوق ؛ وهو أعىل مستوى يمكن ملتعلم العربية أن يصل إليه، وهو أيضا 
ال يتضمن تقسيامت أخرى.

 .)CEFR( 1- انظر
 .2012 )ACTFL( 2- انظر
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)ACTFL(و )CEFR( 5 – 2 – حجم املفردات يف إطار

من  قوائم  عدة  هناك  األول(،  B1)املتوسط  مستوى  يف  أن  ميلطون  جايمس  بنّي 
املفردات حتتوي عادة عىل حوايل 2000 كلمة. أما يف مستوى A2 )املبتدئ الثاين( يكون 
حجم املفردات أقل – طبعا – من مستوى B1 بحوايل 1000 كلمة)1(. هذه الدراسة 
جتعلنا نخمن أّن حجم املفردات يف القسم األول )A1( والقسم الثاين )A2( هو 500 
كلمة لكل منهام. ثم يصبح حجمها يف املستوى )B1( 2000 كلمة. “ومن املتوقع أن 
تصبح مفردات املتعلم أكرب حجام وأكثر تعقيدا مع تطور كفاءته التواصلية”)2( بالنظر 
إىل املستويات األخرى العليا، حتى حيقق كفاءة تواصلية جيدة. ونشري هنا إىل افرتاض 
ألستاذنا الدكتور حممود البطل – بناء عىل تقارير وأبحاث ميدانية – يرى فيه أن العدد 
الذي ينبغي أن يتوفر عليه متعلم العربية لبلوغ مستوى متقدم من الكفاءة والطالقة هو 
ما بني 3000 و3500 مفردة)3(. وينبه الدكتور حممود البطل إىل أّن طبيعة املفردات يف 
اللغة العربية ختتلف عنها يف اللغات األخرى. إن العربية لغة تعتمد عىل نظام اجلذر؛ 
حيث يمكننا من جذر واحد اشتقاق عدد كبري من املفردات التي تدور يف فلك معناه. 
وعليه، لكي نحدد بدقة عدد املفردات الواجب اكتساهبا من قبل املتعلم يف كل مستوى، 
حتى يصل إىل مستوى متقدم من الكفاءة، ينبغي أوال أن نعرف عدد اجلذور يف اللغة 

العربية)4(.
إّن اللغة العربية لغة جذرية؛ إذ يكفي أن يدرك املتعلم جذر املفردة ومعناها األول 
تنتمي إىل نفس اجلذر. ونرى،  التي  املفردات  املتولدة عن  املعاين  حتى يستطيع ختمني 
من جهتنا، أنه حتى لو حددنا بدقة عدد اجلذور يف اللغة العربية، فإن معيار الكم وحده 

1- James، Milton (2010). The development of vocabulary breadth across the CEFR levels. A 
common basis for the elaboration of language syllabuses، curriculum guidelines، examinations، 
and textbooks across Europe. Swansea. University، UK. in: http://eurosla.org/monographs/
EM01/211-232Milton.pdf

2- Ibid. 

3- Al-Batal، Mahmoud (2006). Playing with words: teaching vocabulary in the Arabic Curricu-
lum. Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century، 25-04-2006.

4- Al-Batal، Mahmoud (2006). Playing with words: teaching vocabulary in the Arabic Curricu-
lum. Handbook for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century، 25-04-2006.
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ال يمكن الوثوق به كليا، وإنام نحتاج إىل اختبار قدرة املتعلم عىل التحدث أو الكتابة 
مستوى.  لكل  املحددة  اللغوية  الوظائف  حيقق  بام  تعلمها  التي  املفردات  وتوظيف 
 )1()CEFR( ونعرض، يف ما ييل، طبيعة املفردات ودرجة امتالكها حسب ما هو وارد يف

درجة امتالكهاطبيعة املفردات املدرسةاملستوى

A1
لديه خمزون من املفردات واجلمل 

اخلاصة بمواقف معينة.
ال يوجد وصف حمدد. 

A2

لديه مفردات كافية للقيام 
بالتعامالت اليومية الروتينية التي 
تشمل املواقف واملواضيع املألوفة 
وكذلك لتبادل املعلومات واآلراء 
ولديه مفردات كافية للتأقلم مع 

احتياجات البقاء البسيطة.

يسيطر عىل خمزون مفرداته 
املحدد، وهوليس واسعا كفاية 

للتعامل مع االحتياجات اليومية 
الرئيسية.

B1

لديه مفردات كافية ليعرب عن 
نفسه بقليل من التفصيل بمعظم 

املواضيع التي هلا صلة وثيقة 
بحياته اليومية كالعائلة واهلوايات 
واالهتاممات الشخصية والعمل 

والسفر واألحداث الراهنة.

لديه سيطرة جيدة عىل املفردات 
األساسية لكن لديه أخطاء 

رئيسية عندما يعرب عن أفكار 
مركبة أو عند التعامل مع 

مواضيع ومواقف غري مألوفة.

ترمجه  كام  هنا  ونورده   .)112 ص:   ،2001( للغات  األوريب  املجلس  دليل  منها  مصادر  عدة  يف  اجلدول  هذا  ورد   -1
الدكتور خالد أبو عمشة يف: 

املرجعي  اإلطار  ضوء  يف  العربية  لداريس  اللغوية  املستويات  عرب  اللغوية  والرتاكيب  املفردات   .)2014( عمشة،  أبو 
األوريب املشرتك للغات. )ضمن أعامل املؤمتر الدويل األول لتعليم العربية، املنعقد يف الفرتة 22-24 من أبريل،2014. 

من طرف مركز اللغات – اجلامعة األردنية(. الطبعة األوىل، دار كنوز املعرفة، األردن.
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درجة امتالكهاطبيعة املفردات املدرسةاملستوى

B2

لديه إملام جيد باملفردات التي 
تتعلق بأمور ختصصه، ومعظم 

املواضيع العامة. يستطيع التغيري 
يف الصيغ لتجنب التكرار، لكن 

النقص والفجوات املوجودة 
يف املفردات يؤدي إىل الرتدد 

واإلجياز

لديه مستوى عال من الدقة يف 
املفردات، رغم وجود بعض 

االرتباك واالستخدام اخلاطئ 
للكلامت دون أن يؤدي إىل إعاقة 

التواصل.

C1

لديه خمزون جيد يسمح بالتغلب 
عىل الفجوات من خالل 

اإلطناب واإلسهاب والقليل 
من البحث يف أساليب التعبري كام 

لديه معرفة جيدة يف العبارات 
االصطالحية والعامية

لديه هفوات بسيطة متباعدة، 
لكن ال يوجد أخطاء هامة يف 

استخدام املفردات.

C2

لديه خمزون جيد وعرض 
للمفردات تتضمن العبارات 

االصطالحية والعامة، ويبدي 
معرفة يف مستويات املعاين 

الضمنية

يستخدم – بشكل سليم – 
املفردات باستمرار

حدد معنى كلمة )عيون( يف كل مجلة: )جواسيس – مصدر املاء – العني احلقيقية؛(
- يريد أمحد أن يزور طبيب العيون إلجراء فحوصات طبية. )....................(

- يا عيل، احذر.. فالعيون يف كل مكان. )....................(
- يتوفر بلدنا عىل العيون العذبة الكثرية. ).....................(
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7 - مدارس توظيف املفردات يف الكتب التعليمية:
اعتربت مسألة متوضع املفردات يف مناهج اللغة العربية للناطقني بغريها من املسائل 
كربى  مدارس  ثالث  يف  حرصها  يمكن  واجتاهات  مدارس  أفرزت  التي  األساسية 
عرضها الدكتور خالد أبو عمشة – دون أن يسميها بتسمية خاصة – عرب مدونته عىل 

اجلزيرة عىل هذا النحو: 
أ. املدرسة األوىل، وهي التي يمكن أن نسميها باملدرسة املعجمية، ومتثلها املدرسة 
األمريكية من خالل كتاب )الكتاب يف تعلم العربية(؛ وفيه نجد أن املفردات تكون يف 
الذي  اللساين  التصور  ينطلقون يف هذا من  )الكتاب(  بداية كل وحدة. ولعل مؤلفي 
فيهم  بمن  اللسانيني  باقي  عليه  وسار   )1965-1975( نظريته  يف  تشومسكي  حدده 
الوظيفيني من كون )املعجم( هو أساس اللغة ومنطلقها املركزي يف بناء املعرفة اللغوية. 
ب. املدرسة الثانية، ويمكن أن نسميها باملدرسة السياقية، ومتثلها املدرسة األوربية عامة 
والفرنسية خاصة، حيث متوضع املفردات بعد النص القرائي مبارشة، أو يف هناية كل درس، 
اإلنجليزية(.  أو  )الفرنسية  للمتعلم  األم  باللغة  مقابالهتا  تتضمن  خاصة  قائمة  شكل  يف 

ونجد هذه الطريقة معتمدة يف كتاب الدكتور مهدي العش »العربية بني يديك«. 
أهنا ختتلف عن  إال  السياقية،  للمدرسة  أيضا نوع الحق  الثالثة، وهي  املدرسة  ج. 
باملفردات ال قبل النص وال بعده، وإنام تربزها بخط  سابقتها يف كوهنا ال تضع قائمة 
للدرس  الفعيل  أمر معرفة معانيها لإلنجاز  النص. ويرتك  به  الذي كتب  للخط  مغاير 

داخل احلصة. 
وترتكز املدرستان الثانية والثالثة عىل تصور لساين هو التصور السياقي الذي نادى 

به جون فريث ولسانيون آخرون. 

8 – أهم النظريات املعتمدة يف تدريس املفردات
النظرية  منها  األجنبية(،  )أو  الثانية  اللغة  تدريس  يف  اعتمدت  كثرية  نظريات  ثمة 
السلوكية مع واطسون وسكينر، والنظرية البنائية مع جون بياجيه، والنظرية التوليدية 

التحويلية مع نوام تشومسكي.
ولن نقف عند هذه النظريات ونبني سلبياهتا وإجيابياهتا، ألن املقام غري هذا. لذلك 
النظرية  زمنا طويال، مها  التدريس  اعتمدتا يف  كبريتني  نظريتني  إىل  باإلشارة  سنكتفي 
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التقليدية / الكالسيكية، والنظرية التواصلية السياقية.
8 – 1 – النظرية التقليدية: وتعرف أيضا بنظرية النحو والرتمجة، وتقوم عىل تقديم 
قائمة من املفردات مع مقابالهتا يف لغة املتعلم األصلية، ثم يعمل عىل حفظها. ورغم أن 
هذه النظرية اعتمدت زمنا طويال يف التدريس، إال أّن املامرسة الفعلية بّينت أهنا طريقة 
غري جمدية كوهنا تعتمد عىل احلفظ والتخزين، وهو ما ال جيعل من املتعلم متكلام جيدا 
باللغة الثانية. وال حاجة بنا للوقوف أكثر عند هذه النظرية ألهنا أصبحت متجاوزة اآلن 

يف التطبيقات اللغوية، واملامرسات الرتبوية.
ومنطلقاهتا  أصوهلا  إرجاع  يمكن  لسانية  نظرية  هي  التواصلية:  النظرية   –  2  –  8
إىل الباحث اللساين ديل هايمز يف كتابه القدرة التواصلية )1975(، وتصورات النحو 
الوظيفي مع سيمون ديك يف كتابه النحو الوظيفي )1979(. فهي، إذن، نظرية تنطلق 
من جمموعة من املبادئ واألسس اللسانية تسعى إىل إعطاء روح للمفردات من خالل 
التواصيل هلا حسب جماالت احلياة املختلفة. فام هي هذه  االستعامل احلقيقي والسياق 

أسس هذه النظرية؟
يمكن إمجال أهم اسس هذه النظرية يف أربعة أسس هي:

أ. األساس األول: طبيعة متعلم العربية وأهدافه من التعلم
تعطي النظرية اللسانية التواصلية احلديثة يف التعليم قيمة كبرية للمتعلمني وتعتربهم 
نأخذ  أن  ينبغي  هلذا،  فعال.  بشكل  فيها  يسهمون  العملية،  هذه  يف  أساسيا  عنرصا 
طبيعتهم بعني االعتبار؛ فهذا مبدأ أساس تنبني عليه طبيعة االسرتاتيجيات والتقنيات 
التي سيعتمدها املدرس يف التدريس، وطبيعة املفردات التي قد يوظفها يف كل درس. 
هلذا، فإن تدريس املفردات يتأثر - بشكل مبارش - بطبيعة هؤالء املتعلمني وبأهدافهم 

من التعلم. وعليه، ينبغي أن نفرق بني صنفني كبريين من املتعلمني:
العامة  العربية يف الربامج  الذين يتعلمون  العامة: وهم  اللغة لألغراض  - متعلمو 
وغري  واالهتاممات،  واخلصائص،  الوظائف،  متعدد  اجلمهور  من  قطاعا  تشمل  التي 
ويمثل  عنده،  يلتقون  واحد  يشء  باستثناء  اجلمهور،  هذا  فيها  خيتلف  أمور  من  ذلك 
القدر املشرتك بينهم، أال وهو أهنم يتعلمون اللغة لقضاء شؤوهنم يف احلياة بشكل عام«. 
وطبيعي أن نجد اختالفات يف املفردات يف كتب تعليم العربية لألغراض العامة، ألن 
املفردة التي قد تعترب أساسية يف هذا الكتاب، قد ال تكون كذلك يف كتاب آخر. لذلك، 
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ينبغي الرتكيز عىل القدر املشرتك واألسايس يف هذه املفردات، مع إمكانية توسيعها أو 
إغنائها بحسب ما يستجد من حاجات املتعلمني وميوهلم.

حاجات  لتحقيق  اللغة  يتعلمون  الذين  وهم  اخلاصة:  لألغراض  اللغة  متعلمو   -
خاصة ترتبط بمجال من املجاالت احلياة املختلفة. ويف هذا الصنف يمكن أن نتحدث 

عن تعليم اللغة لألغراض الطبية أو الدبلوماسية أو الدينية أو العلمية أو التقنية.. 
وهنا، عادة ما تكون املفردات مشرتكة وحمصورة نسبيا، وحتقق حاجات املتعلمني 

الشرتاكهم يف نفس احلاجات والدوافع.
ب. األساس الثاين: تعليم اللغات األجنبية حماك لطريقة اكتساب اللغة األم:

ينطلق هذا املبدأ من واقع حقيقي يرتبط باكتساب اللغة األم. لقد أثبتت الدراسات 
اللسانية واملعرفية والنفسية أن الطفل يكتسب لغته األم بناء عىل مراحل من بينها مرحلة 
الكلمة اجلملة، كام أوضح ذلك جون بياجيه يف نظريته البنائية؛ حيث يستطيع املتكلم أن 
يعرب عن حاجاته باستعامل كلامت ومفردات دون احلاجة إىل التعبري باجلمل والرتاكيب.
حاجاته  عن  يعرب  أن  يستطيع  كانت،  كيفام  أجنبية،  للغة  متعلم  أي  أن  ونلحظ 
باستعامل مفردات مستقلة دون أن خيل ذلك بمبدأ التواصل مع املتكلمني األصليني، 

ألهنم يكونون قادرين عىل فهم مقصده فيتجاوبون معه بناء عىل ذلك. 
وقد بنّي »مايكل والس« أن معرفة كلمة باللغة اهلدف كمعرفة الناطق األصيل هبا 

قد تعني االقتدار عىل:
- تعرف املفردة يف صورهتا املنطوقة أو املكتوبة؛

- االستدعاء وقت احلاجة؛
- ربطها بموضوع أو مفهوم مناسب؛

- استعامهلا يف صورهتا النحوية املالئمة؛
- رسمها رسام كتابيا صحيحا؛

- استعامهلا استعامال صحيحا مع الكلامت التي تتضام معها )املتالزمات اللفظية(. 
ج. األساس الثالث: اللغة انعكاس للواقع وتعبري حقيقي عنه وحاملة لثقافته: 

ومتكني  الناس،  بني  التواصل  حتقيق  هو  مجيعها  اللغات  من  األساس  اهلدف  إن 
التي  القضايا  ومناقشة  أفكارهم  وتبليغ  املختلفة  حاجاهتم  عن  التعبري  من  املتكلمني 
لغة  املدرس  يستعمل  أن  عىل  التدريس  يف  التطبيقية  اللسانيات  تركز  هلذا،  هتمهم. 
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حقيقية بعيدة عن التكلف والصعوبة، وتتسم بالتنوع بني ما ينتمي إىل اجلوانب احلياتية 
التواصلية والثقافية واحلضارية والدينية للغة املتعلمة.

إن هذا املبدأ يقتيض، إذن، أن يأخذ املدرس مجلة من اخلصائص بعني االعتبار، يف 
تدريس املفردات، يبينها بلقاسم اليويب )2009( يف ما ييل: 

إذ  األجنبية؛  اللغة  فيه  تعلم  الذي  الواقع  جتاهل  عدم  وتعني  اللغوية:  الواقعية   -
ال فائدة من تعليم الطالب لغة مصطنعة ال تنتمي إىل الواقع االجتامعي الفعيل الذي 

تعكسه يف مستوياته املختلفة. 
املفردات يف سياقات لغوية  اللغة تداول واستعامل: ويقصد هبذا أن »تقدم هذه   -
يسهل حماكاهتا؛ كاحلوارات والنصوص السهلة، فهي وسيلة لعرض املفردات يف مواقف 
وسياقات خمتلفة«. كام يقتيض االستعامل أيضا توظيفها يف مجل وتراكيب وأساليب لغوية 
سليمة تعكس الوظيفة أو الوظائف اللغوية التي نسعى إىل حتقيقها خالل عملية التعلم. 
إن اهلدف هنا هو إعطاء حياة للمفردات من خالل حتفيز املتعلم عىل توظيفها يف مجل 
وسياقات حقيقية، يسهل معها تذكرها واستعامهلا مرة أخرى. وتعترب املفردات، إذن، 
مثال  األول  املتوسط  املستوى  يف  للمتعلم  نقدم  أن  فعوض  املستويات؛  مجيع  يف  مهمة 
– وهي أفعال خمصوصة بسياقات ثقافية  أفعاال من قبيل )ولج( أو )خرج عىل( مثال 
الناس،  كالم  يف  وروده  وكثرة  استعامله  لسهولة  )دخل(  له  نقدم  أن  – فاألوىل  حمددة 
يستعمالن يف سياقات  أهنام  كام  كثريا،  يستعمالن  فال  األوالن  الفعالن  أما  وكتاباهتم. 

ثقافية خمصوصة قد ال يدرك املتعلم الفروق بينها.
- الرتاكم اللغوي: وهو أن يعرف مدرس العربية كيف ينطلق من مفردات سابقة 
بالحقها.  سابقها  بربط  املفردات  تذّكر  عليهم  ويسّهل  ملتعلميه،  جديدا  معجام  ليبني 
إّن اللغة يف جمملها هي عبارة عن تراكم معريف متعدد اجلوانب يرتبط سابقه بالحقه، 
ويستدعي بعضه بعضا. »واملعلم املتقن يزود طالبه ببعض االسرتاتيجيات التي تعينهم 

عىل التعلم )...( ويمكنه تشجيعهم عىل إعداد قوائم بالكلامت اجلديدة أوال بأول«. 
فكلمة   )...( األفراد  عند  مألوفة  تكون  التي  الكلمة  »استعامل  يفضل  األلفة:   -

)شمس( تفضل بال شك عىل كلمة )ذكاء( وإن كانتا متفقتني يف املعنى«.
- األمهية: »تفضل الكلمة التي تشبع حاجة معينة عند الدارس عىل تلك العامة التي 
قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال«. فليس رشطا أن ندرس للمتعلم كل املفردات التي ترد 
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يف كل درس، بل يمكن تغيري كلمة بأخرى، أو إضافة ما يراه املدّرس أنسب ملتعلميه 
ويستجيب حلاجاهتم اللغوية والوظيفية.

حيرص  فهو  العربية  اللغة  األجنبي  يتعلم  عندما  بأنه  قويا  إيامنا  نؤمن  األصالة:   -
العربية  الكلامت  استعامل  به  نعني  الذي  األصالة  مبدأ  وفق  تعلمها  عىل  كبري  بشكل 
اجلغرايف  االستعامل  ذات  اللهجية  أو  املعربة  األجنبية  الكلامت  عن  عوضا  األصيلة 
أو  بقطر  خاصة  أوهلجية  أجنبية  وكلامت  مفردات  إدخال  أّن  نعتقد  ولذلك،  الضيق. 

مكان جغرايف بعينه، أمر غري سليم بتاتا يف تعليم العربية الفصحى لعدة أسباب، منها:
- إّن للعربية من الكلامت ما تستطيع به التعبري عن خمتلف احلاجات واملعاين. وال 

حاجة للدليل عىل هذا األمر لوضوحه؛
- إّن استعامل بعض املفردات التي تنتمي إىل اللهجة يف التدريس ال يعكس حقيقة 
اللغة العربية الفصحى التي نتعاقد مع املتعلم عىل تعليمه إياها، من جهة. كام أن اللهجة 
هلا براجمها وطرق تدريسها ومفرداهتا وأساليبها. هذا، فضال عن أن املتعلم ال يرى أن 
الفصحى واللهجة نسقا لغويا واحدا، فهام بالنسبة له نسقان لغويان خمتلفان، وال حاجة 

للتدليل عىل هذا أيضا؛
- إننا ال نعرتض عىل إدماج بعض مفردات اللهجة يف تدريس الفصحى، أو الدمج 
واالستعامل  بالشمول  املفردات  هذه  تتسم  أن  نرى  لكننا  التدريس،  يف  النسقني  بني 
األقطار  كل  يف  ومستعملة  مفهومة  مفردات  للمتعلم  نقدم  حتى  اجلغرايف،  واالتساع 
 – تلفزيون  أو  )تلفاز  قبيل:  من  مفردات  مثال  ذلك  من  بالعربية.  الناطقة  والبلدان 
راديو – فيديو(. فهذه مفردات صارت مستعملة اآلن يف الفصحى ويمكن للمتعلم أن 

يصادفها يف الكتب واملجاالت ويسمعها يف وسائل اإلعالم املختلفة. 
- إذا كان هدف متعلم العربية هو حتقيق التواصل اليومي مع متكلميها، فإننا ال نرى 
رضورة أن يتعلم العربية الفصحى، ألهنا - ببساطة - غري مستعملة يف جماالت احلياة 

االجتامعية اليومية، ويكفي أن نعلمه اللهجة ألهنا األكثر استعامال. 
وإنام  التواصل،  حتقيق  هو  الوحيد  هدفه  يكون  ال  الفصحى  العربية  متعلم  أّن  كام 
يسعى إىل أن يصري قادرا عىل فهمها سامعا يف وسائل اإلعالم وقراءة الكتب واملجالت 

وكتابة الرسائل واملقاالت وغريها.. 
د. األساس الرابع: العقل البرشي عقل إبداعي يعمل وفق نظام نفيس معقد: 
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املتعلم  أّن   )1965-1975( التحويلية  التوليدية  نظريته  يف  تشومسكي  نوام  بنّي  لقد 
املدرسة  ذلك  إىل  ذهبت  كام  نشاء  ما  عليها  نكتب  أن  نستطيع  بيضاء  صفحة  جمرد  ليس 
السلوكية من قبل، وإنام هو ذات مفكرة وعقل يتفاعل مع اللغة إنتاجا وفهام، يستطيع أن 
املتعلم  فإّن  إذن،  والتذكر. هكذا،  التخزين واالسرتجاع  اخلاصة يف  اسرتاتيجياته  يوظف 
واختبارها  إنتاجها  يف  فاعل  هو  وإنام  فقط،  وأفكارا(  )لغة  للمعرفة  مستقبل  جمرد  ليس 
املبدأ، إذن، إىل تغيري  وتقييمها وتطويرها، ومن ثم استعامهلا استعامال فعاال. وهيدف هذا 
املتعلم  ومطالبة  كالتلقني  تقليدية  تقنيات  عىل  تعتمد  والتي  التدريس  يف  القديمة  نظرتنا 
برتديد املفردات املدّرسة، أو حفظها عن ظهر قلب دون معرفة كيف ومتى ومع من يمكنه 
توظيفها. ويف هذا تقنيات وطرق متنوعة سنتحدث عنها يف الشق التطبيقي من هذا الفصل.

9 – تدريس املفردات بني العربية لألغراض العامة واألغراض اخلاصة
ارتأينا إدراج هذا العنرص ألمهيته يف تدريس العربية للناطقني بغريها، ولذلك، نعتقد 
االعتبار.  بعني  يأخذها  أن  للمدرس  ينبغي  التي  اجلوهرية  االختالفات  ثمة بعض  أن 
أحيانا  ختتلف  قد  اسرتاتيجيات  اعتامد  يقتيض  العامة  لألغراض  العربية  تدريس  إن 
عن تدريسها لألغراض اخلاصة. فال شك، إذن، أن طبيعة أهداف املتعلمني من اللغة 
ستفرض بعض التغيريات يف الطرق واألساليب املتبعة يف التدريس أو التعلم. وأول من 
ننبه عليه هنا، هو أن تدريس املفردات لألغراض اخلاصة يعترب أيرس وأسهل مقارنة مع 
تدريسها لألغراض العامة، ألّن طبيعة املفردات يف النوع األول تكون حمصورة وحمددة 
مستوى  كل  يف  التواصلية  واألغراض  اللغوية  الوظائف  أن  عن  فضال  ومعنى،  كاماًّ 
تكون حمصورة أيضا؛ خالفا للنوع الثاين حيث يمكن إدراج مفردات متنوعة وخمتلفة، 
باإلضافة إىل تعدد معانيها باختالف تلك الوظائف واألغراض. ومن أوجه االختالف 
بني النوعني أيضا هو أن تدريس املفردات لألغراض العامة يفرض استعامهلا يف تراكيب 
من  املفردات  تدريس  بني  الربط  كيفية  معرفة  يقتيض  وهذا  متنوعة.  لغوية  وأساليب 
ناحية، وبني تدريس اجلمل والرتاكيب من ناحية أخرى. إّن اجلمل والرتاكيب يف إطار 
اللغة لألغراض اخلاصة عادة ما تكون حمدودة، كام أّن التعليم والتعلم يرتكز باألساس 

عىل املفردات أكثر منه عىل اجلمل واألساليب. 
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10 – توظيف الوسائط املتعددة والتكنولوجيا يف تدريس املفردات:
يقصد بالوسائط املتعددة »كل التقنيات واألجهزة املرتبطة باحلاسوب أو التلفزيون 
املقاطع  إدراج بعض  اللغوية. من ذلك مثال،  املعرفة  نقل  اعتامده وسيطا يف  مما يمكن 
تسجيل« وأجهزة  فيديو  أجهزة  من  ذلك  يتطلبه  وما  املصورة،  املشاهد  أو   الصوتية 
 وأجهزة عرض الصور )املسالط show Data – املاسح الضوئي Scanner(، وشاشات 
أو  السمعية  أو  البرصية  الوسائط  باختصار، كل  إهنا،  الشفافة.  الرشائح  وآلة  العرض 

التي تساعد يف تقديم حمتوى تعليمي. ومن مزياها الكثرية نجد أهنا:
- مشوقة ومثرية لالهتامم والعواطف؛

- مفيدة جدا لإلقناع؛
- سهلة االستعامل؛ ختلق معرفة بالثقافات األجنبية. 

ما ننبه إليه هو أّن مثل هذه الوسائط قد تؤدي إىل عكس ما يرجوه املدرس منها. 
لذلك، ينبغي:

- التأكد من أهنا تعلم جيدا، تفاديا لضياع الوقت؛
لعمر  مناسبا  يكون  حتى  خالهلا  من  سيقدم  الذي  الرتبوي  املحتوى  من  التأكد   -
املتعلمني ومستواهم وجماالت اهتاممهم، وأن يكون الصوت أو الصورة واضحني من 

دون تشويش قد يؤثر سلبا خالل التعلم.
التي تتضمن أهدافا تربوية هلا عالقة  البرصية(  أو  املقاطع )السامعية  - أن تعرض 
باملفردات اهلدف؛ وليس عرض فيلم أو مقاطع مصورة طويلة دون حاجة إليها، تفاديا 

لتضييع زمن احلصة؛
ومن صور اعتامد الوسائط احلديثة يف التدريس، توظيف األفالم ملا حتققه من أهداف 

وفوائد، حددها الدكتور خالد أبو عمشة يف:
- ختلق األفالم الدافعية لدى الدارسني؛

- تضفي املتعة عىل عملية التعّلم، وتدخل الفرح والرسور إىل قلوب الدارسني؛
باألساس  وضعت  )مفربكة(،  مصنوعة  ليست  حقيقية  أصيلة  لغة  األفالم  - توفر 

ألبناء اللغة؛
- توفر األفالم تنوًعا كبرًيا يف املوضوعات؛
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والقضايا  والرتاكيب  املفردات  لتعّلم  وطبيعية  حقيقية  سياقات  األفالم  - توفر 
الثقافية؛

- تتسم باملرونة والسهولة يف االختيار واالستخدام؛
- متوافرة بأشكال خمتلفة وأحجام متنوعة، وهلجات متعددة. 

وطرق  ومناهج  سبل  من  أنتجته  وما  املعلوماتية  الثورة  وظهور  احلياة  تطور  ومع 
جديدة وفعالة تأسست عىل غنى اخلدمات التي تقدمها تكنولوجيا االتصال )...( كان 
التنبه إىل استثامر اخلدمات املمكنة  التطبيقي أن تم  نتائج البحث يف املجال املعريف  من 
اللغات  تعليم  ومناهج  أساليب  إغناء  يف  اجلديدة  املعلوماتية  التقنيات  تتيحها  التي 
وتعلمها وتطويرها«. كام »أسهم التوسع املطرد يف استخدام االنرتنيت إسهاما ظاهرا 
يف تصميم مواقع عربية لقضايا اللغة العربية وتعلمها. ولعّل من أهم جماالت االستفادة 
يف معاجلة اللغة العربية تتمثل يف املعاجم اإللكرتونية بشتى أنواعها وطرائق تصميمها، 
 بدءا باملعاجم املخزنة وانتهاء باملعاجم املستحدثة لغايات التعليم وتصميم برامج آلية«.
 ومن بني إجيابيات استخدام التكنولوجيا يف تعليم مفردات اللغة العربية يمكن إدراج: 

- توفري فرص التعلم الذايت بعيدا عن البيئة التعلمية التقليدية؛
بلد  يف  للتعلم  االفتقار  تعوض  سياقات  يف  األجنبية  للغة  التعرض  مدى  زيادة   -

اللغة؛
- إمكانية قياس التعلم الذايت، ومدى التقدم يف إنجاز املهام اللغوية املطلوبة؛

استعامل  عند  سيام  وال  أهلها،  يامرسها  كام  واقعيا  متثيال  اللغة  متثيل  عىل  االقتدار 
األفالم املسجلة؛

العنارص  وحسب  الرغبة،  وحسب  املستوى،  حسب  اللغوية  املواد  يف  التنويع   -
اللغوية، وتوفري فرص تعلم ممتع وغري رسمي«.

للمتعلمني  ونقدمها  للمفردات  تفاعلية  دروسا  نعّد  أن  اآلن  باإلمكان  صار  لقد   
يكون  كام  وتذكرها.  حفظها  فرص  من  تزيد  واإلثارة  بالتشويق  تتميز  عرصية  بطرق 
بمقدور املتعلم الرجوع إليها يف أي وقت لتعزيز مكتسباته؛ حيث يمكنه االستامع إليها 

من جديد، وإنجاز متارين تفاعلية دون احلاجة إىل االستعانة دائام باملدرس. 
ومن صور توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم املفردات، نجد:

يعرف  أن  يريد  التي  الكلمة  املتعلم  يدخل  بحيث  اآللية؛  للرتمجة  برامج  إعداد   -
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معناها ليحصل عىل ترمجتها يف اللغة اهلدف. وهناك اآلن برامج كثرية عىل اإلنرتنيت 
للمفردات والكلامت  اآلنية  الرتمجة  املستعمل هلا من  الذكية متكن  اهلواتف  وتطبيقات 
نشري  اإلطار  هذا  ويف  املفردة.  لتلك  املحتملة  املعاين  يعطيه  بعضها  أّن  كام  يريد،  التي 
حسب  املتعلمني  هتم  التي  للمفردات  خمصصة  إلكرتونية  قواميس  إنشاء  إمكانية  إىل 
الدروس والوحدات يف الكتاب التعليمي، مع إمكانية ربطها باملفردات القريبة منها، أو 

التي تنتمي إىل نفس احلقل الداليل إذا ما أراد املتعلم توسيع مداركه اللغوية؛
- تقديم املفردات يف إطار نصوص قرائية مع إمكانية متييزها عن غريها إما باللون أو 
اخلط، ويستطيع املتعلم – يف حالة عدم فهمه هلا أو بعضها – أن يضغط عليها فيتعرف 
عىل معناها بصور خمتلفة، كأن يقدم له احلاسوب يف نافذة جانبية معناها بشكل خمترص، 

أو مرتمجة إىل لغته األم؛ 
- تقديم املفردات التي هلا معان متعددة يف العربية يف مجل وأساليب خمتلفة، ويكون 
الربنامج  له  يقدم  السياق. كأن  للمفردة كام هي يف  األنسب  املعنى  اختيار  املتعلم  عىل 
اإللكرتوين مجال تتضمن كلمة )عني( خيتلف معناها من مجلة إىل أخرى عىل هذا النحو:
املنهاج  وفق  معدة  برامج  عىل  باالعتامد  خاص،  بشكل  املنزلية،  التامرين  إنجاز   -
املعتمد يف التدريس. ويمكن أن نجد يف كتب تعليم العربية اآلن متارين ينجزها املتعلم 
إىل موقع هذا  بالرجوع  أو  التعليمي،  للكتاب  املصاحب  املدمج  القرص  إىل  بالرجوع 

املنهاج أو الكتاب عىل اإلنرتنيت. 

تدريس املفردات: اإلطار التطبيقي

1 – مدخل: 
والتقنيات االسرتاتيجيات  من  جمموعة  لتقديم  املبحث  هذا   سنخصص 
 التي يمكن ملدريس اللغة العربية استعامهلا يف الصف. ونشري إىل أن هذه االسرتاتيجيات 
سرتتكز عىل: أ(. جتربتنا الفعلية امليدانية يف التدريس ملدة تزيد عن عرش سنوات، وهو 
ما مكننا من تطوير رؤية تعليمية بناء عىل ما عايشناه فعليا مع املتعلمني خالل عملية 
التدريس، بعد أن جربنا اسرتاتيجيات وتقنيات خمتلفة. ب(. ما توصلت إليه األبحاث 
العلمية املتخصصة يف جمال اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات عامة، واللغة العربية 
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خاصة. كام أننا ال ندعي أننا سنقدم كل االسرتاتيجيات والتقنيات التي يمكن توظيفها 
يف درس املفردات، وإنام سنقدم ما نراه مناسبا وفعاال وثبتت فعاليته يف التدريس. كام 
بعني  أخذنا  إذا  خاصة  وأبدا،  دائام  ناجحة  اسرتاتيجية  توجد  ال  بأنه  قويا  إيامنا  نؤمن 
املتعلمني وأنواعهم واختالف مستوياهتم. وهذا يفرض بالرضورة أن  االعتبار طبيعة 
يكون مدرس العربية جمددا ومبدعا يف تدريسه وأساليبه، وال يعتمد عىل اسرتاتيجيات 
إطار  يف  املفردات  تعلم  السرتاتيجيات  والفعال  املناسب  االستعامل  »إّن  دائام.  بعينها 
الثانية يساعد غالبا يف نجاح جتارب تعلمها«. ونشري أيضا إىل أن مهمة املدرس  اللغة 
عىل  يعمل  أن  عليه  وإنام  اختالفها،  عىل  املعارف  وتلقني  تدريس  حدود  عند  تقف  ال 

»توضيح هذه االسرتاتيجيات للمتعلمني وتدريبهم عىل استخدامها بشكل فعال«.

2 - اسرتاتيجيات أساسية يف تدريس املفردات: 

2 – 1 - اسرتاتيجية اإلعداد القبيل:
ارتباطا بام تقدم يف هذا الفصل، وبام ينسجم مع املبادئ اللسانية يف التدريس، فإن 
املتعلم عنرص أسايس وفعال يف عملية التعليم والتعلم. لذلك، نؤمن برضورة تكليفه 
باإلعداد القبيل لدرس املفردات يف البيت من خالل تكليفه باإلجابة عن بعض األسئلة. 
إّن هذه التقنية فعالة كوهنا جتعل املتعلم مستعدا مسبقا للتعلم يف الفصل. باإلضافة إىل 
بال  تساعد،  كثرية  وتقنيات  اسرتاتيجيات  واستخدام  للبحث واالستقصاء  تدفعه  أهنا 
شك، يف نجاح درس املفردات. وما ننبه إليه هنا هو أال يكلف املتعلم بمجرد توجيه 
أنشطة  البيت من دون حتديد  املفردات يف  أو كتايب( إىل رضورة إعداد درس  )شفوي 
ومتارين حمددة يقوم هبا. ومن التوجيهات التي يمكن للمدرس أن يرشد متعلميه إليه، 

مثال، ما ييل:
- أعدوا، يف البيت، مفردات الدرس )العارش، مثال(، وقسموها إىل: 

- املفردات )األفعال( مع حتديد أوزاهنا وجذورها ومصادرها، ثم ركبوها يف مجل 
مفيدة؛

- حددوا املفردات التي تنتمي إىل احلقل الداليل )الدراسة والعمل(، ثم ابحثوا عن 
مفردات جديدة أيضا؛

وإنام  فقط،  عليها  ويتعرف  صوتيا  املفردات  املتعلم  يقرأ  أن  ليس  هنا  الغرض  إن 
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التي من  املعطيات  بنفسه إىل بعض  للتعلم بعد أن يتوصل  الغرض هو جعله مستعدا 
شأهنا أن تساعده يف تعلامته األخرى. ويمكن ألحد أن يعرتض بالقول: ماذا لو راجع 
املتعلم مفردات درس ما وفهمها عىل غري مرادها؟ نقول إن الوقوع يف اخلطأ أمر أسايس 
إليه، ألن اخلطأ عالمة عىل  فيه أخطاء فال داعي  إّن أي تعلم ال تقع  يف كل تعلم؛ بل 

التعلم وسريه وصعوبته. 

2 – 2 - اسرتاتيجية الربط التخيييل بني املفردات:
تقوم هذه التقنية عىل خلق روابط منطقية أو تصورية/ختيلية بني املفردات يف شكل 
حكاية.  شكل  عىل  وينظمها  بينها،  رابط  ال  خمتلفة  كلامت  بني  اجلمع  يتم  كأن  قصة، 
الذاكرة  إىل  تتداعى  كلمة  ذكر  وبمجرد  بينها،  ما  يف  مرتابطة  الكلامت  تصبح  وهكذا، 
الكلمة التي تليها يف القصة. »إن أساليب التذكر هي جمرد نظم للتشفري، خزانة حلفظ 
امللفات يف املخ )...( وتعمل أنظمة احلفظ والتخزين يف ذاكرتنا بأفضل ما يكون عندما 
متثل املعلومات اجلديدة معنى مهام بالنسبة لنا«. وأفضل طرق تذكر املعلومات هي التي 
تعتمد عىل خطوات ثالث حددها جاري سمول يف تقنية: )انظر والتقط واربط(؛ حيُث 
يشكل النظر إىل املفردات وشكلها وطريقة كتابتها خطوة أوىل نحو تذكرها. كام ربط 
املفردة  بالربط بني  املفردات واختزاهنا  التذكر وبني طريقة حفظ  »كارتر وماكرثي بني 
االرتباط  زاد  وكلام   )..( الرتمجة(  أو  الصوت،  أو  )الصورة،  األجنبية  باللغة  ومعناها 
التذكر واالستذكار«.  وقوي بني املفردة وصورهتا الذهنية )املعنى( زادت القدرة عىل 
ويمكن أنرْ نقدم مثاال عىل هذا بمفردات من قبيل: )أستاذ – سيارة – مشهور – ملعب 
– سوق – أحالمه – أوراق – ولد – املستقبل – شخص( حيث نلحظ أالّ رابط بينها، 
لكن يمكن أنرْ نجمعها يف شكل قصة متخيلة ذهنيا، عىل هذا النحو: خرج األستاذ يف 
الصباح وركب يف السيارة. يسكن األستاذ بالقرب من ملعب لكرة القدم. كل يوم أحد 
يذهب إىل السوق مع ولده. أحيانا يشرتي أشياء كثرية، وأحيانا يشرتي أوراقا يكتُب 

فيها أحالمه وما يريده يف املستقبل، ألنه يريد أن يكون شخصا مشهورا. 

2 – 3 – اسرتاتيجية الصورة / الرسم
الدور  يعني  وهذا  كلمة«  ألف  عن  تغني  واحدة  صورة  »إن  الصيني  املثل  يقول 
الرشوحات  إىل  احلاجة  املعنى بشكل مضبوط وواضح دون  إيصال  للصورة يف  املهم 
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والتفسريات التي قد ال تفيد املتعلم يف يشء. لذلك، يمكن »استخدام صورة يشء إذا 
املكاين أوألي سبب  أولبعده  إما لكرب حجمه  الصف  إىل غرفة  مل يكن مما يسهل محله 
آخر«. كام متكننا الصور من » أنرْ نقدم الكلمة مصحوبة بالصورة كام يمكن بواسطتها 
أيضا تدريس التعبري سواء بالصورة املفردة أو املركبة )الصورة املوضوعية( التي تعرب 
التدريس  ألغراض  سواء  النحو  هذا  عىل  استخدامها  ويمكن  مناسبة.  أو  موقف  عن 
املستويات  مع  وتأثريا  فعالية  أكثر  الصور  استخدام  ويكون  االختبار.  أو  التدريب  أو 
املبتدئة؛ ألّن املتعلمني مل يكّونوا بعد الثروة املعجمية الكافية التي متكنهم من الفهم أو 
التعبري. ويمكن تعويض الصورة باستخدام الرسم عىل السبورة، سواء كان رسام جيدا 
وما  للمتعلمني.  تعليمها  املراد  الكلمة  عن  ويعرب  الوظيفة  يؤدي  أن  املهم  تقريبيا،  أو 
ينبغي أن ننبه إليه يف استخدام الصور، هو أهنا قد تؤدي إىل عكس ما يبتغيه املدرس، 
وقد تكون مصدرا للتشويش أكثر من كوهنا مصدرا للفهم وتيسري نقل املعرفة. هلذا، 

ينبغي عىل املدرس توظيف:
- الصور اجليدة التي تتميز بالوضوح وال حتتمل تأويالت جانبية عرقية أو دينية أو 

سياسية، تفاديا للوقوع يف مشاكل مع املتعلمني؛
- الصور التي حتقق غاية تربوية وتشجع املتعلمني عىل التعبري وإبداء الرأي؛

- الصور أو الرسوم التي تقرب معنى الكلمة اهلدف وجتعلها واضحة ومفهومة وال 
حتتمل تأويالت أو مفردات أخرى؛ 

ننبه املدرسني أيضا أال حتّول احلصة الدراسية إىل جمرد حصة لعرض الصور، وإنام 
عليهم أن يعرفوا متى وكيف يعرضوهنا.

لكن  كذلك،  املتقدمة  أو  املتوسطة  املستويات  مع  الصور  استعامل  أيضا  ويمكن 
لعمرهم  مناسبة  املتعلمني  مستوى  يف  صورا  يستعمل  أن  املدرس  من  األمر  يقتيض 
وثقافتهم وجماالت اهتامماهتم. كام أّن الصور مع هذين املستويني ال ينبغي أن تقف عند 
حدود املفردة الواحدة، فهذا فيه تقليل من قيمة املتعلم وحتقري له، وإنام ينبغي أن تكون 
مفردات  واستعامل  متنوعة  أفكار  وعرض  الكالم  يف  االسرتسال  عىل  تشجعه  صورا 

كثرية ما أمكن. 
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2 – 3 – اسرتاتيجية احلقل الداليل:
عىل  تشتمل  التي  املعجمية  الوحدات  من  »جمموعة  بـأنه  الداليل  احلقل  يعرف   
مفاهيم تندرج حتت مفهوم عام حيدد احلقل الداليل«. وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور 
خمتار عمر أن احلقل الداليل هو جمموعة من الكلامت ترتبط دالالهتا، وتوضع عادة حتت 

لفظ عام جيمعها«.
تشكل املفردات الواردة يف كل درس حقوال داللية خمتلفة يمكن لألستاذ أن يعيد 
ترتيب تلك املفردات وفق هذا النظام، كأن ينطلق من مفردة واردة يف الكتاب التعليمي 
الكتاب  إّن  املفردة.  يتناسب وتلك  بام  بالطالب  املعجم اخلاص  يعمل عىل توسيع  ثم 
التعليمي ال يمكن أن يقدم كل املفردات التي تناسب املتعلمني عىل اختالف مستوياهتم 
من  ينطلق  أن  يستطيع  كيف  يعرف  أن  املدرس  عىل  هلذا،  وحاجاهتم.  واهتامماهتم 
معطيات لغوية متوفرة يف الكتاب، أو عند املتعلمني، لتوسيع مداركهم وتنمية قدرهتم 
التي أعتمدها شخصيا  التطبيقية  التامرين  بناًء عىل تقنية احلقل الداليل. ومن  املعجمية 

لتعزيز مكتسبات املتعلمني وترسيخها يف أذهاهنم هذا التمرين:
- أكتُب أسامء املتعلمني لدي يف الصف عىل السبورة، ثم أطلب من كل واحد منهم 

أن يكتب ختصص زميله أو زميلته: 

............... جون ............... إيميل ............... لييل 

............... باتريك ............... سارة

من شأن هذا التمرين حتقيق عدة أهداف، منها:
- اختبار قوة التذكر عند املتعلمني؛

- ترسيخ مفردتني عىل األقل يف ذاكرة كل واحد منهم )مفردة تدخل ضمن ختصصه، 
ومفردة تدخل ضمن ختصص زميله أو زميلته(؛

عىل  التعرف  خالل  من  املعجمية  قدرهتم  وتعزيز  املتعلمني  مدارك  توسيع   -
ختصصات )مفردات أخرى إضافية(؛

للمدرس عن طبيعة األخطاء  يقدم فكرة  للكتابة، مما  للمتعلمني  الفرصة  إتاحة   -
لصعوبات  جتاوزهم  يف  يسهم  ما  وهو  تصحيحها،  يتم  ثم  يرتكبوها،  أن  يمكن  التي 

الكتابة، السيام يف املراحل األوىل من التعلم؛
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- حتقيق مبدأ إرشاك املتعلمني يف الدرس ومتكينهم من املشاركة فيه بتنفيذ مراحله، 
يف مقابل االكتفاء بتلقي املعلومات وتدوينها فقط؛

للمتعلمني  متارين  تقديم  الداليل،  احلقل  ضمن  أيضا  تعتمد  التي  التقنيات  ومن 
تتضمن جمموعة من املفردات ال تنتمي إحداها إىل نفس احلقل الداليل الذي تنتمي إليه 

املفردات األخرى، إما من ناحية املعنى أو االشتقاق أو املجال..الخ، كام يف هذا املثال

ضع خط حتت املفردة التي ال تنتمي إىل نفس املجموعة: اجلواب

– كعك؛ )كرة( 1 – خبز – شاي – زبدة – عصري – كرة 
2 – جزر – تفاح – طامطم – بطاطس – بصل؛ )تفاح(

3 – بارد – جامد – ساخن – كاتب؛ )كاتب(
– مكتبة؛ )سيارة(  4 – أستاذ – سيارة – مدرسة 

– وسيم؛ )وسيم( 5 – مجيلة – لطيفة – رشيقة 
6 – الطقس – احلرارة – احلياة – اجلو – الغيوم – الضباب؛ )احلياة(

– كتب؛ )حمفظة( – كاتب  – كتاب  7 - مكتبة – حمفظة 

2 – 4 - اسرتاتيجية السياق الرتكيبي الوظيفي:

يؤمن املتخصصون يف تدريس اللغات األجنبية عموما بأن استعامل املفردات يف سياق 
تركيبي- وظيفي يعترب »عامال أساسيا يمكن املتعلمني من استعامهلا وتذكرها«. ويف جتربة 
قام هبا كل من »جو وجونسن )1996(، الحظا أن متعلمي اللغة الصينية لغة ثانية جيدون 
يف اسرتاتيجيات التعلم املبارشة من قبيل ترديد املفردات مع قراءهتا يف سياقاهتا اللغوية 
فعاال. يف حني بينت االسرتاتيجيات التي تعتمد عىل حفظ قائمة من هذه املفردات غري 
لتعزيز  فعالة  أنرْ تكون وسيلة  املنزلية يمكن  التامرين  أّن  التجارب  بّينت  )...( كام  فعال 
جو  اقرتحها  التي  االسرتاتيجيات  ومن  الثانية«.  اللغة  يف  املفردات  تعلم  اسرتاتيجيات 

وجونسن )1996( لتعزيز تدريس املفردات بربطها بالسياق الوظيفي، منها:
- استعامل املفردات يف تراكيب جتعل معانيها واضحة ومفهومة؛ واختبار معرفتهم 
أربعة مجل خاصة بكل مفردة، ويتوجب  تتضمن  للمتعلمني  تقدم  من خالل »متارين 

عىل املتعلم اختيار الرتكيب اللغوي الذي استعملت فيه استعامال صحيحا«؛
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السياقات  داخل  معانيها  فهم  املتعلم  يستطيع  حتى  قرائية  نصوص  يف  توظيفها   -
اللغوية التي وردت فيها؛

هذه  توظيف  يمكن  الذي  للواقع  حماكية  مشاهد  متثيل  خالل  من  األدوار  لعب   -
املفردات فيه؛

- االستعامل اللغوي )شفويا أو كتابيا( هلا؛
الرتكيبي  السياق  اسرتاتيجية  يف  هبا  العمل  يمكن  التي  األخرى  التقنيات  ومن 

الوظيفي أيضا نجد:
أ- تقنية ألعاب املفردات: 

من ألعاب املفردات التي يمكن استعامهلا، تقنية البطاقات املصغرة؛ حيث تكتب كل 
املفردات بالعربية يف بطاقات مستقلة، وتكتب مقابالهتا أيضا عىل بطاقات مستقلة ويتم 
خلط البطاقات مع بعضها البعض، ثم يقسم املدرس املتعلمني إىل جمموعات صغرية 
بالعربية مع  مفردة  منهم عزل كل  والنشاط، ويطلب  املنافسة  من  نوع  أجل خلق  من 
بتوقيت  التمرين  يربط  والتفاعلية،  احلامس  ولزيادة  للمتعلم.  األصلية  باللغة  مقابلتها 
املجموعات  من  بشكل أسع  التمرين  إهناء  أجل  من  تتحفز كل جمموعة  حمدد، حتى 
األخرى. ويمكن للمدرس أن ينقل طالبه من مترين إىل آخر مرتبط هبذا النشاط وهو 
ليتحقق  املفردات يف مجل وتراكيب  أن يطلب من كل جمموعة توظيف كل مفردة من 
استعامهلا  سياق  يعرفون  وإنام  فقط،  األصلية  لغتهم  يف  مقابلها  يعرفون  ال  أهنم  من 
فكرة عن مدى متكنهم  وأخذ  األخطاء  للمدرس تصحيح  التمرين  هذا  ويتيح  أيضا. 
املتعلمني أن بطاقات  من املفردات ومن سياقات استعامهلا كذلك. لقد »عرب عدد من 
املفردات هذه مساعدة )...( خاصة عندما يستعملون املفردات يف سياقات من خالل 

توظيفها يف مجل وتراكيب شفويا أو كتابيا«.
ب- التعامل مع نصوص قرائية تتضمن املفردات اهلدف: 

من  ويطلب  الطريقة،  هذه  توظيف  يف  أيضا  املجموعات  عمل  تقنية  اعتامد  يمكن 
املتعلمني قراءة نص قرائي والعمل عىل فهم معاين مفرداته من خالل سياقات ورودها، 
أو بتوظيف القاموس للبحث عنها. متكن هذه الطريقة املتعلمني من التعرف عىل املفردات 
تراكيب  يف  واستعامهلا  تذكرها  فرص  من  يعزز  ما  وهو  الرتكيبية،  سياقاهتا  خالل  من 
مشاهبة. ويمكن للمدرس – من أجل تعزيز تعلمهم أيضا – أن يطلب منهم، بعد ذلك، 
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عزل هذه املفردات وإعادة إنتاجها يف مجل أو تراكيب أو نصوص من إبداعهم اخلاص. 
وحدات  شكل  يف  مفردات  للمتعلمني  نقدم  حيث  للمفردة؛  املناسب  املعنى  ج- 
مستقلة، مع أربعة تعريفات )اختيارات(، يكون واحد منها فقط هو املناسب هلا، يتوجب 

عىل املتعلمني اختيار التحديد الصحيح للمفردة، ثم إعادة تركيبه يف مجل جديدة؛
د- السياقات التواصلية احلقيقية:

بمجموعة من  تتعلق  كثرية  مفردات  إىل  التعلمية  املتعلمون خالل مسريهتم  حيتاج 
هلذا،  املقهى..الخ.  أو  التسوق  أو  والرشاب  الطعام  قبيل  من  العامة،  احلياة  مظاهر 
تكون أفضل وسيلة للتمكن من املفردات التي هلا عالقة هبذه املجاالت هي توظيفها 
املتعلمني بتسجيل حوارات حقيقية مع  يف سياقاهتا احلقيقية. من ذلك، مثال، تكليف 
أن تكون  التامرين  لبعض  يمكن  أو  التسوق(.  املقهى / خالل  متكلمني حقيقيني )يف 
حتت مراقبة املدرس يف مكان حقيقي، كأن يأخذ املتعلمني إىل مقهى أو مطعم ويطلب 
منهم توظيف املفردات لطلب ما يريدون من الطعام والرشاب، والدخول يف حوارات 
التطبيقية  املامرسة  بينت  ولقد  ووقت..  فرص  من  هلم  يتاح  بام  املحالت  أصحاب  مع 
هلذه االسرتاتيجية داخل الصفوف مدى استمتاع املتعلمني بالتعلم، وشعورهم بالرضا 
والسعادة عندما يكتشفون أهنم يتمكنون من التكلم مع املتكلمني احلقيقيني. ومن صور 
من  عمشة  أبو  خالد  الدكتور  اقرتحه  ما  كذلك،  منها،  القريبة  أو  احلقيقية،  السياقات 

اسرتاتيجيات، منها:
- االعتامد عىل الّصورة، ألهنا تقرب املعنى إىل الذهن، وجتعله واضحا، خاصة إذا 

كانت تتعلق بموضوع حقيقي؛
- اإلشارة، ألهنا ترمز إىل اليشء كام هو يف العامل اخلارجي، ويمكن للمتعلم أن يربط 

بينه وبني املفردة املتعلمة؛
- الرسم، هو أيضا آلية فعالة يف تقريب املعاين لبعض األشياء واملوضوعات التي 
قد ال يستطيع املدرس أن جيد إحالة عليها بني يديه يف عملية التدريس، فيلجأ إىل الرسم 

للتوضيح وتعزيز املعنى؛
- إحضار النموذج )األرض، الشمس، القمر، اخلرضاوات والفواكه(، وتبقى هذه 
االسرتاتيجية أنجع وأفيد للمتعلم ألنه – حينها – ال يكتفي بتعلم اليشء وما يرتبط به، 

وإنام يالمسه ويراه. 
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- التمثيل كتعليم كلامت من قبيل )القفز والرقص والغناء واالبتسامة والضحك( 
ألهنا مفردات قابلة للتجسيد والتمثيل.

هـ- لعب األدوار: 
وهي تقنية فّعالة أيضا، خاصة عندما ال تسعف ظروف التعلم - كضيق الوقت - 
من توظيف املفردات يف سياقاهتا التواصلية احلقيقية؛ »ومن إجيابيات هذه الطريقة، هو 
التعامل مع  أجل  اخلاصة من  اسرتاتيجياهتم  تطوير  قادرين عىل  يكونون  املتعلمني  أن 
أدوارا  املتعلمون  يتقمص  حيث  التعلم«.  أجل  من  حتفيزهتم  وتوظيف  احلقيقية  اللغة 
وتكون  ونقاشاهتم.  حواراهتم  يف  املفردات  من  أمكنهم  ما  ويستعملون  وشخصيات 
تقنية لعب األدوار أكثر فاعلية كلام كان هلا سياق حقيقي خارج الفصل يمكن للمتعلم 
أن يواجهه أو أن جيد نفسه يف حاجة إليه. من ذلك مثال: )طلب املساعدة، البحث عن 
مكان أو صديق، االستفسار عن يشء، ملء بيانات يف مكتب أو إدارة حمددة، التواصل 

عرب اهلاتف وتلقي املكاملات..(.

2 – 5 – اسرتاتيجية الرتادف والتضاد:

ذاكرة  يف  وتثبيتها  املفردات  تدريس  يف  والفعالة  املهمة  التقنيات  من  أيضا  هي 
اللغة  إذا كان مستعمال يف  تارة عىل تقديم مرادف ملفردة ما، خاصة  املتعلمني. وتقوم 
ُرُس(؛ )لطيف/ ويمكن توظيفه يف مقامات تواصلية خمتلفة. من ذلك مثال: )َيَتَعّلُم / َيدرْ

ظريف(؛ )أستاذ / مدرس(. ومن إجيابيات التدريس باعتامد الرتادف هو:
- إغناء الرصيد املعجمي للمتعلم مما يمكنه من فهم الكالم والتحاور مع أناس خمتلفني؛
أو  التعلمية  واملواقف  السياقات  بحسب  خمتلفة  مفردات  استعامل  من  متكينه   -

احلياتية؛
بعض  وأن  خاصة  واجلمل،  العبارات  بناء  وأساليب  طرق  تنويع  عليه  تسهل   -

املفردات قد تستعمل يف سياقات خاصة أو يكون هلا معنى خمصوصا؛
- عدم الوقوع يف تكرار نفس املفردة خالل الكالم أو الكتابة؛ 

املتعلمني  كام نبهت بعض األبحاث أيضا عىل أن هذه االسرتاتيجية تفيد يف جعل 
يفهمون معاين بعض املفردات اجلديدة أو غري املألوفة انطالقا من املفردات املعروفة. 
مفردة  من  معناها  ختمني  يستطيعون  لكنهم  )جامد(،  مفردة  املتعلمون  يعرف  ال  فقد 
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التضاد،  استعامل  أيضا  ويمكن  مثال.  جدا(،  )بارد  هي  معناها  ويعرفون  عنها  سابقة 
خصوصا يف األوصاف، من ذلك مثال: )سعيد / حزين(؛ )كبري / صغري(؛ )طويل / 
قصري(؛ )لطيف / رشير(؛ )جمتهد / كسول )كسالن(؛ )قوي / ضعيف(؛ ومن التامرين 
أوصاف  تقديم  إىل  املتعلمني  دفع  )الصفات(،  املفردات  تعزيز  يف  أيضا  فعالية  األكثر 
ألشياء وشخصيات معروفة خيتاروهنا أو تعرض عليهم. وهنا أيضا يمكن االعتامد عىل 
الصور يف تنفيذ مثل هذه التامرين. ومن صور الرتادف أيضا أن نقدم للمتعلمني متارين 
»تتضمن املفردة اهلدف التي نريد أن نركز عليها مع مفردات تكون قريبة منها من حيث 

املعنى، وتكون واحدة منها هي التي تعرب بقوة عن معنى تلك املفردة اهلدف«. 
يتضح أّن مثل هذه التامرين تنجح بشكل أحسن مع املستويات املتقدمة، ألهنا تفرض 
معرفة سابقة وجيدة عند املتعلم من جهة، ودقة يف معرفة املعنى األقرب جدا للمفردة 

اهلدف من جهة ثانية؛

2 – 6 – اسرتاتيجية التخمني والتوقع: 

ينبغي أال تبقى املفردات جمرد كلامت معزولة عن السياقات اللغوية والتواصلية التي 
تستعمل فيها، وإنام ينبغي أن تستعمل يف سياقات لغوية متنوعة حتى يتعرف الطالب 
ما  وهو  ذاك،  أو  املعنى  هبذا  استعامهلا  يمكنهم  ومتى  املختلفة،  معانيها  أو  معناها  عىل 
يوّسع من قدراهتم اللغوية ويزيد من فرص الكالم مع املتكلمني األصليني. وقد سميت 
هذه الطريقة باسرتاتيجية ختمني املعنى التي تعتمد عىل املهارات اللغوية بشكل أسايس؛ 
حيث تعرض املفردات يف نص قرائي أو سامعي، ويطلب من املتعلمني حتديد معناها من 
خالل السياق. وال يكفي أن يتعرف املتعلمون عىل السياق الذي تستعمل فيه املفردات 
فقط، وإنام يقتيض األمر أيضا دجمها يف البنيات النحوية للغة العربية حتى يستطيع املتعلم 

معرفة معنى املفردة، ومعرفة كيفية استخدامها يف مجل سليمة نحويا. 
وتقرتح الباحثة ستيفاين ويسلز مخس تقنيات رضورية لتعليم املفردات، هي: 1( بناء 
املعرفة األساسية التي يمكن االنطالق منها . 2( ربط املفردات اجلديدة هبذه املعرفة. 3( خلق 
فرص متنوعة الستعامل هذه املفردات بام جيعل معناها واضحا. 4( خلق بعض الصعوبات 
 لزيادة الرتكيز. 5( الرتكيز عىل مستوى عال من املعرفة. يف ما ييل، سنقدم نامذج لبعض متارين

 املفردات التي تستعمل يف سياقات تركيبية خمتلفة.
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النموذج األول: 

اخرت املفردة الصحيحة:

بسبب  وأيضا   .................... بسبب  نيويورك  يف  الّشوارع  أحّب  ال   -1
السّيارات الكثرية.

 االزدحام الرطوبة الربيع 
املساء  أخبار  أشاِهد  ولكنرْ  التلفزيون،  أشاهد  وال  جدًا  مشغولة  أنا   -2

 .....................
 فقط قليال أحيانًا 

3- عندما كنت يف املغرب كنت ................ بالوحدة، ألّنني كنت بعيدة عن 
يت. أسرْ

 أدرس أشعر أنام 
4- بالنسبة يل أحسن يوم يف ...................... هو يوم السبت ألنني أسافر فيه.

 الشهر األسبوع السنة 
5- أنا أدرس العربية يف املغرب................ شهر.......................... 

 تقريبًا ألنَّ منذ 
أستاذنا  قّدمها  العريب  الربيع  6- أمس، حرضنا ............................. عن 

يف اجلامعة. 
 مباراة مقابلة حمارضة 

جرْ زمييل هذه السنة ؟ ربام ألنه َفَشل يف  7- ال أعرف ..................... مل يَتَخرَّ
مادة ما؟

 ملاذا كيف منذ 

النموذج الثاين:

اكتب املفردة املناسبة يف املكان الفارغ:

االمتحانات - اخلارجية - خاص – بفضل - أريد أن – 
موضوع - آخر - طِوال - ملكية - حصلت
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1- وزارة .................. األمريكية تريد ُمَوظَّفني َيتكّلمون اللغة العربية للعمل 
يف سفاراهتا.

2- ال أريد أنرْ أعيش يف هذا البلد ................... حيايت، أريد أنرْ ُأسافِر وأنرْ 
ُأشاِهد العامل.

يف  يوم  آخر  هو  اليوم  ألن   ................. بـ  مشغولون  اليوم  الطالب  كل   -3
الدورة األوىل.

أمريكا ...........................  أتكلم مع أسيت يف  4- احلمد هلل أستطيع أن   
األنرتنيت. 

واآلن  سنتني.  منذ  السياسية  العلوم  يف  املاجستري  عىل   .................  -5
..................

أحصل عىل عمل يف إحدى الوزارات أو الرشكات. 
6- هناك حمارضة يوم الثالثاء بعد الصف، ولكن ال أعرف ما هو ............. ـها. 
وليس   ....................... ناد  ألنه  النادي  هذا  إىل  الدخول  نستطيع  ال   -7

جلميع الناس.
8- هذا الكتاب صعب جدًا، أريد أن أقرأ كتابًا ................................

9- أمريكا دولة مجهورية، ولكن املغرب دولة ..............................

النموذج الثالث:

العاِصَمة ِدَمْشق
َدم ُمُدن العامل، ُمنرُْذ َأَحَد  ة. وهي َأَحد أقرْ وِريَّ َعَربِيَّة السُّ ة الرْ هوِريَّ ُمرْ ق هي عاِصَمة اجلرْ ِدَمشرْ
َبَحترْ عاِصَمة ُمنرُْذ  َدم َمدينة وعاِصَمة يف العامل. أصرْ ًضا أقرْ َعرَش ألرْف عام تقريًبا. وهي أيرْ

عام 635.
يون . حالًيا  ُمه "َجَبل قاسرْ ض املرْاء«. وهي َقريَبة ِمنرْ َجَبل اسرْ ق »َأررْ م »ِدَمشرْ نِي اسرْ َيعرْ
ُسّكان  َعَدد  كان  الكربى«.  »دمشق  بـ  ى  ُتَسمَّ ِمنرَْطَقة  َعرَشة  مَخرَْس  ِمنرْ  ق  َمشرْ درْ َتَتَكّون 
َعَرب  الرْ َظم ُسّكان ِدمشق ِمنرْ  ُمعرْ ص.  املرَْدينة َسنَة 2013 َحوايلرْ 1.9 مليون َشخرْ ه  َهذرْ

ِعراق.  ِلمني الَّذين جاؤوا ِمنرْ الرْ امَلُسرْ
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ل ُأورويب- َبلرْقاين،  ق جَمرْموعات َصِغرية ِمنرْ أصرْ ِخاَلل التَّاريخ الّطويل، َسَكَن يف ِدَمشرْ
ل َأسايِس.  ل َعَريب بَِشكرْ ومن أصرْ

ِخالل  ًضا،  أيرْ وكانترْ  ة.  جِتاِريَّ َمدينة  ا  بِأهنَّ هوَرة  َمشرْ ق  ِدَمشرْ َقديمة،  الرْ الُِعصور  ُمنرُْذ 
الِمّية يف  َلة إسرْ َدورْ رَب  أكرْ ة وِهَي  َلة األََمِويَّ الّدورْ ِمثرْل  َكثرَية  لُِدَول  الطَّويل، عاِصَمة  تارخِيها 

الّتاريخ. 
وِرّية  السُّ َمة  األَزرْ بَِسَبب  وَلِكنرْ  عامَل،  الرْ ياِحّية يف  السِّ األَماِكن  أفرَْضل  ِمنرْ  ق  ِدَمشرْ َترَب  ُتعرْ
َبنيرْ  اعات  والرصِّ ب  َررْ احلرْ ِمثرْل  َكثرية،  َمشاِكل  يف  َتِعيُش  املرَْدينة  َبَحترْ  أصرْ  ،2011 ُمنرُْذ 

ينِيَّة.  موعات الدِّ املرَْجرْ
إىل  عاِصَمة  ومازالترْ  ق  ِدَمشرْ وكاَنترْ  سوريا،  يف  ئيس  الرَّ ُهَو  ََسد«  األرْ »َبشار  مازال 

ياَسِمني«. امء خُمرَْتِلَفة ِمنرْها: »الّشام« و»مدينة الرْ ًضا بأسرْ ق أيرْ َرُف ِدَمشرْ َيوم. ُتعرْ الرْ
أسئلة النص:

خالل  أومن  القاموس،  باستعامل  خط  حتتها  التي  املفردات  معاين  عىل  تعرف   -
تعلمك السابق؛

- استخرج األفعال من النص وركبها يف مجل مفيدة؛
- ما نوع الرتاكيب اآلتية، ثم ركبها يف مجل:

َرف(؛ )أقدم عاصمة – أفضل األماكن(؛  )تعترب / ُتعرْ

2 – 6 – اسرتاتيجية اخلصائص الصواتية للغة العربية 

أ. النرب والتنغيم: تتضمن كتب تعليم العربية للناطقني بغريها عدة مفردات متقاربة 
خطا أو شكاًل، ولكن الفارق بني معانيها حيدده النرب والتنغيم فيها. إن اللغة العربية غنية 
ضبطها  املتعلم  عىل  يسهل  أسايس  بشكل  والتنغيم  النرب)1(  عىل  تعتمد  التي  باملفردات 
وتذكرها وربح الوقت خالل علمية التعلم. فلو أخذنا، مثال، مفردات من قبيل: )َعِلم 
َم(؛ )َقَتَل – َقتََّل(؛ )َنَشأ – َنّشأ(؛ )َخَرَج – َخّرج(؛  َس(؛ )َفِهَم - َفهَّ – َعلَّم(؛ )َدَرَس - َدرَّ

1- لن نقف هنا عند حتديد معنى النرب والتنغيم لغويا ولسانيا، وأنواعهام، ألن املقام غري ذلك، وإنام سنكتفي باإلشارة إىل 
أّن النرب هو يف الضغط الصويت الذي يقع عىل صوت أو مقطع صويت فيغري معنى املفردة. أما التنغيم فإنه الطرق الصوتية 
التي تؤدى هبا اجلملة من أجل حتديد بعض املعاين كاالستفهام والتعجب والتوبيخ والندبة.. الخ. ويمكن الرجوع إىل 

كتب اللغة واللسانيات ملزيد من التفصيل. 



-109-

َد(؛ )َكَتَب– َكتََّب(؛ )َقَرأ – َقّرأ(؛ )َرَجع – َرّجع(؛ عوض  َع(؛ )َشِهَد – َشهَّ )َسِمَع – َسمَّ
أن يتعلمها عىل اعتبار أهنا مفردات مستقل بعضها عن بعض، يمكنه أن يتعلمها عىل أهنا 
مفردات تشرتك يف يشء ما )معنى نووي(، لكن النرّب فيها يضيف أو يغري من هذا املعنى 
شيئا. وهكذا، يستطيع املتعلم أن يكسب وقتا أكرب يف التعلم، وتتكرر املفردات بشكل 
أسهل، ثم يكتسب اسرتاتيجية جديدة متكنه من التعامل بمفرده مع مثل هذه املفردات 
املفردات،  تعلم  يف  مساعدا  عامال  أيضا  التنغيم  ويعترب  مدّرس.  إىل  دائام  احلاجة  دون 
ليست  االستفهام  هبا  يؤدى  التي  الصوتية  الطريقة  إن  الرتكيبي.  سياقها  يف  خصوصا 
هي نفسها الطريقة الصوتية التي يؤدى هبا التعجب أو اإلخبار أو التحرس أو الندبة أو 

التوبيخ..
ب. االشتقاق: ال خيفى عىل أحد أمهية االشتقاق يف اللغة العربية. إّنه من اآلليات 
اللغوية الرصفية التي تسّهل عىل املتعلمني ضبط املفردات، بل امتالك آلية ذاتية للوصول 
إىل مفردات أخرى مل يتعلمها يف الفصل ربام. كام يكون بمقدروه توقع اشتقاقات أخرى 
كثرية فقط قياسا عىل أفعال حمدودة تعرف عليها من قبل. إذ يكفي أن يتعرف، مثال عىل 
أن اسم الفاعل من األفعال الثالثية يكون عىل وزن فاعل، وأّن اسم املفعول منها يكون 
املفعول ألي  الفاعل وأسامء  أسامء  إىل  الوصول  باستطاعته  ليصبح  عىل وزن مفعول، 
فعل ثالثي مل يتعلمه من قبل. و«تعترب األبنية الرصفية واألوزان بمثابة قوالب فكرية 
عىل  توفر  وهي  العامة،  واملفاهيم  الكلية  املعاين  هبا  وتتحدد  األلفاظ  فيها  تصاغ  عامة 
املتعلم كثري من اجلهد الذهني من جهة وذلك بتخصيص صيغة / قالب فكري عام يدل 
عىل يشء أو معنى عام يسهل متثله واستحضاره يف الذاكرة إذ ترتسم يف ذهنه داللة عامة 
أو أكثر لكل ما جاء عىل تلك الصيغة من َكِلم، ومن جهة ثانية تفريعية توليدية يمكنه 
أن حياكي/يقّلد ما يسمعه من ألفاظ عىل تلك البنية أو ذلك القالب حكاية آلية حمضة 
ُعُل(،  بل يقيس بنية عىل بنية )...( كقوهلم إن كان املايض عىل )َفُعَل( فاملضارع عىل )َيفرْ
ُعُل(، كأن يسمع ألول مرة  فلو أّن الطالب سمع ماضيًا عىل )َفُعَل( لقال يف مضارعه )َيفرْ
)ضؤل( ومل يسمع مضارعه فإنه سيقول )يضؤل(، وإن مل يسمع ذلك وال حيتاج إىل أنرْ 
يسمعه، ولو كان بحاجة إىل ذلك االستامع ملا كان هلذه احلدود والقوانني التي وصفها 
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املتقدمون وتقبلوها وعمل هبا املتأخرون معنى يفاد وال غرض ينتحيه االعتامد«)1(. إن 
آلية االشتقاق هذه، آلية علمية رياضية منطقية جتعل من اللغة العربية لغة رياضية وسهلة 
يف التعلم عكس اللغات األخرى؛ حيث تشكل كل مفردة وحدة مستقلة بنفسها عن 
املفردات األخرى وأحيانا ال تظهر أية رابطة ال خطية وال صوتية بني مفردات قد تنتمي 
معاين  ختمني  املتعلم  يستطيع  وهكذا،  الواحد.  املعنى  إىل  بل  نفسه،  الداليل  احلقل  إىل 
املفردات التي مل يسمعها من قبل واالقرتاب من املعنى اجلديد للمفردة اجلديدة. ويمكن 
املتعلم  العربية: ويكفي أن يعرف  اللغة اإلنجليزية واللغة  أن نقدم مثاال عىل هذا بني 
أن اجلذر )ك. ت. ب( يمّكن من اشتقاق مفردات كثرية تدور يف فلك املعنى النووي 
وإن   – اجلذر  هذا  إىل  اشتقاقيا  تنتمي  التي  املفردات  أن  فنجد  )الكتابة(،  عىل  الدال 
اختلف معناها من مفردة إىل أخرى – فإّن املعنى األول )النووي( مازال حارضا، وهو 
التي تعرض أمامه. وهكذا، تكون مفردات  املفردة  املتعلم ختمني معنى  ما يسهل عىل 
– مكتبة ..( مفردات  – كُتب  – مكتب  – ِكتاب  – كاتِب  – كاَتب  قبيل: )كَتب  من 
فيه كتابة(. أما يف  املعنى األول )الداللة عىل ما  بمعان خمصوصة، لكنها ال تنفك عن 
بينها، خطا  العالقة  أن  املفردات، ونالحظ  فإننا نجد مقابالت هذه  اللغة اإلنجليزية، 
 .)office – library – Book – writer – Writing – Write( :وصوتا، منعدمة، مثل

ويلخص الدكتور خالد أبو عمشة إجيابيات التدريس من خالل اجلذر والوزن يف:
1- سهولة احلفظ، والتخزين يف الذاكرة اللغوية؛

2- سعة االستحضار؛
3- حرية احلركة يف عملية االستبدال االشتقاقي، مما يتيح له فرصة تعدد اجلمل، 

وتوليد املعاين والدالالت املختلفة؛
الداللية  احلقول  توسيع  يف  دوره  وبيان  املصدر،  اشتقاق  فهم  عىل  السيطرة   -4

والوظيفية للجملة العربية؛
5- تنمية املقدرة عىل القراءة الصامتة واجلاهرة وكذلك احلال مهارة الكتابة ذاتيًا؛

التي حتمل معنى قد يتغري بتغريها؛ كحروف  ج. حروف املعاين: ونعني هبا احلروف 

1- راجع مقاالت الدكتور خالد أبو عمشة عىل مدونته بموقع اجلزيرة نت، عىل الرابط: 
http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1
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اجلر التابعة لألفعال، ويمكن أن أرضب مثاال عىل ذلك عىل هذا النحو: يتغري معنى الفعل 
)رِغَب( من يشء إىل ضده كليا بسبب حرف اجلر املستعمل معه؛ فقولك: )رغبُت يف( هي 
متاما ضد )رغبُت عن(. كام أن معاين بعض األفعال تتغري بتغري احلرف املستعمل معها دون 
أن يشري إىل الضد، وإنام إىل معنى جديد يرتبط باملعنى النووي )األول(، مثل: )دخل إىل 
/ دخل يف / دخل مع – دخل عىل – دخل )من دون حرف((. كام يف قوله تعاىل: “وقال 
ادخلوا مرص إن شاء اهلل آمنني”)1(. وقوله سبحانه: »ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من 
اإلنس واجلن يف النار«)2(. وقوله جل عاله: »ادخلوا عليهم الباب«)3(. إّن الفعل يف العربية 
ال يتغري كليا، وال يكون منفصال من حيث املعنى العام )النووي( مع حرف آخر، كام هو 
احلال يف لغات أخرى. إننا هنا بصدد توسيع املعاين ومتكني املتعلم من االحتفاظ باملعنى 
األول، مع إضافة معنى جديد حسب طبيعة احلرف املستعمل مع الفعل. وهذه أيضا آلية 

مهمة يمكن اعتامدها يف تدريس املفردات العربية، السيام مع املستويات املتقدمة. 
واختالفها  أصوات  يف  أكثر  أو  مفردتني  تشابه  وتعني  الصوتية:  التقابالت  د. 
نطق  يف  االختالف  الصواتية  باخلصائص  ونعني  بينها.  املعنى  يغري  واحد  صوت  يف 
الشدة  أو  واهلمس،  اجلهر  بني  للصوت،  الداخلية  اخلصائص  إىل  بالنظر  األصوات 
والرخاوة مثال، كام يف: )صيف/سيف( و)تاب/طاب( و)قلب/كلب( و)سار/صار( 
و)كتب/كذب( و)ضار/دار( و)َصرَب/َسرَب(. وهنا يكون دور مدرس اللغة أساسيا يف 
نطق املفردات عىل وجهها الصحيح وتصحيح نطق املتعلمني، حتى يفرقوا بني اجلهر 

واهلمس يف نطق الصوت الواحد إذا كان ذلك يؤدي إىل اختالف يف املعنى. 
الوقت،  ربح  يف  فعاال  دورا  األخرى،  هي  وتلعب،  الصوتية:  التقابالت  هـ. 
واكتساب املتعلم ملفردتني يف اآلن نفسه. من ذلك مثال: )جبل / مجل (؛ )مّجل / مّجد(، 
)رجع / رجح(. كام تتدخل احلركات القصرية بدورها للتأثري عىل املعنى بني مفردتني، 
مثال )َحَلم حيلم من احلُلرْم(، وهو ما يراه النائم يف منامه، و)َحَلَم حيلم من احلُُلم( وهو 
ما يريده املرء يف مستقبله؛ فاألول إذن مرتبط بالنوم، والثاين مرتبط باليقظة. ومنه أيضا 

1- سورة يوسف، اآلية: 99.
2- سورة األعراف، اآلية: 38.

3- سورة املائدة، اآلية: 23.
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(؛ حيث األول يشري إىل  )َحُلَم ِحلرْام( ويعني الصفح والتسامح. وأيضا )َذَهَب / َذَهبرْ
الفعل والثاين إىل املعدن النفيس. ومن هذا أيضا )َجَزر / ُجُزر(؛ 

من  يصحبه  وما  الواحدة  املفردة  أصوات  تقليب  وتعني  الصوتية:  التقليبات  و. 
اختالف يف املعنى، مثل )ِملرْح / حَلرْم(. والعربية غنية باملفردات التي ختتلف يف معانيها 
باختالف التقليبات الصوتية فقط، وقد أشار إىل هذا ابن جني يف اخلصائص. لقد أثبتت 
هذه التقنية فعاليتها يف جعل املعلم يتذكر املفردات وما يدور يف فلكها. كام نشري إىل أن 

هذه التقنية تكون أكثر فعالية مع الطالب يف املستويات املتوسطة واملتقدمة.
يف  أسايس  بشكل  التقنية  هذه  تفيد  والتفسري:  الوصف  اسرتاتيجية   -  7  –  2
تدريس وتثبيت األوصاف والنعوت لدى املتعلم، ألهنا تقنية متكنهم من تقديم أوصاف 
مثال،  ذلك  من  بأنفسهم.  خيتاروهنا  أو  عليهم،  املدرس  يعرضها  حقيقية  لشخصيات 
تقديم أوصاف لبعضهم البعض أولبعض أفراد عائلتهم أو أصدقائهم. وقد أثبتت هذه 
التقنية فعاليتها ألهنا تربط املتعلم بموضوعات أو شخصيات حقيقية مما جيعل املفردات 
مسبقا  املتعلم  هتيئة  هو  هنا،  إليه  ننبه  وما  جدوى.  ذات  يوظفها  التي  )األوصاف( 
لتقديم وصف أو تفسري لقضية أو يشء ما، حتى يكون مستعدا بدوره، فيهيئ اجلمل 
والعبارات املناسبة للموضوع املوصوف. وعل املدرس أال يكتفي بإجابات تعتمد عىل 
مفردات معزولة أو وحيدة، وإنام عليه أن يشجع املتعلمني عىل استعامل هذه املفردات يف 
مجل وتعابري، وأن يسعوا إىل االسرتسال يف الكالم ما أمكنهم ذلك. وهبذا سيكتسبون 

املفردات، وسيكتسبون معها تراكيب استعامهلا. 
2 – 8 – القصة / احلكاية

تعترب القصص واحلكايات من االسرتاتيجيات الفعالة يف ضبط املفردات وتذكرها 
من قبل املتعلمني، ألّن القصة – بام متتلكه من عنارص التشويق وسد األحداث – جتعلهم 
يتصوروهنا وكأهنا مشاهد حقيقية مما جيعلها أسهل للحفظ والتذكر واالسرتجاع. وقد 
أثبتترْ التجارب أن العقل البرشي يتذكر بسهولة األحداث واألشياء التي يراها حقيقة 
أو يستطيع أن يكّون هلا صورا متخيلة. وقد سبق أن بّينا يف عنرص سابق من هذا املبحث 
كيف يعترب عنرص التصوير والتخييل دورا مهام يف ربط املفردات بعضها ببعض، ومن 
بعناية  املدرس  أن خيتار  هنا، هو رضورة  إليه  ننبه  ما  واستعامهلا.  تذكرها  ثمة، سهولة 



-113-

القصة أو احلكاية التي تتميز بـ:
- أهنا مناسبة لسن املتعلمني ومستواهم التعليمي؛ إذ ال يعقل أن يقدم مثال قصصا 
خاصة باألطفال للمتعلمني يف املستويات املتقدمة، وال الروايات الطويلة للمتعلمني يف 

املستويات املبتدئة؛
- أن يكون حمتواها ومعانيها مناسبة كذلك للتعلم؛

- أال حتمل أفكارا متطرفة أو قد تثري مشاكل ثقافية أو دينية أو طائفية عند املتعلمني 
أو بينهم؛

عىل  يشجع  الذي  والرسد  الواضحة  والعبارات  الشائق  باألسلوب  تتميز  أن   -
مواصلة القراءة واالستمتاع؛

- بالنسبة للروايات أو القصص الطويلة، يفضل أن ختصص للمستويات املتقدمة، 
مع تقسيمها إىل وحدات تدرس كل وحدة يف حصة وهكذا..؛

2 – 9 - متثيل املفردات يف حركات ميمية )التمثيل الصامت(
يمكن أيضا أن يعتمد األستاذ عىل هذه الطريقة، فيطلب من املتعلمني التقدم واحدا 
املتعلم  بلغته األصلية( ويقوم  باملفردة )حتى لو كان ذلك  أمام اجلميع ويعرفه  واحدا 
بثمثيلها يف حركات ميمية، وحياول البقية الّتعرف عليها. إهّنا طريقة فريدة أيضا، ختلق 

نوعا من املرح واملتعة يف الدرس. 
بدايات تعلمه إىل  املتعلم يف  التوسيع والتكثيف: حيتاج  – اسرتاتيجية   10 –  2
أن يكون يف حاجة إىل مفردات أخرى »زائدة  التواصل، دون  ليحقق  بعينها  مفردات 
قبيل  من  مفردات  مثال  يستعمل  أن  احلالة  هذه  يف  ويكفي  اللغوية«.  حاجته  عن 
)األكل – رجع – سافر(، لكنه يف مرحلة أخرى حيتاج إىل كلامت هلا نفس معنى هذه 
و)سافر/ و)رجع/عاد(  )األكل/الطعام/الغذاء/التغذية/القوت(  مثل:  املفردات، 
إىل  باألساس  ترتكز  ما ال  ملتعلم  املعجمية  القدرة  إّن معرفة قوة  تنقل/هاجر/غادر(. 
ويستطيع  خيزهنا  التي  املفردات  طبيعة  إىل  وإنام  فحسب،  حيفظها  التي  املفردات  عدد 
أن يستعملها حسب مقاماهتا وسياقاهتا اخلاصة. هلذا، ينبغي عىل األستاذ أن يستعمل 
باعتامد  للمتعلمني  املعجمية  القدرة  إغناء  أجل  من  والتكثيف  التوسيع  اسرتاتيجية 
تقنيات من قبيل: حتفيزهم للبحث عن مرادفات للكلامت التي تعلموها واستعامهلا يف 

مجل وتراكيب مفيدة؛
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- استعامل القاموس؛
- تغيري بعض املفردات يف نص ما بأخرى هلا نفس املعنى؛

2 – 11 – اسرتاتيجية التكرار والتدوير
ال نعني بالتكرار هنا الرتديد اململ للمفردات صوتيا من قبل املدرس ويتبعه يف ذلك 
املتعلمون، وإنام نعني به استعامل املفردات عدة مرات، ويف سياقات لغوية وتواصلية 
األستاذ  من  يقتيض  وهذا  وواضحة.  راسخة  وتصري  أذهاهنم  يف  تتقرر  حتى  خمتلفة 
ما  استعامهلا  إىل  املتعلمني  دفع  ثم  واألخر،  احلني  بني  اجلديدة  املفردات  إىل  الرجوع 
أمكن يف كالمهم. كام يدخل ضمن التكرار توظيفها يف كل املهارات وليس يف مهارة 
التي  املبارشة«  »االسرتاتيجيات  يسمى  ما  ضمن  االسرتاتيجية  هذه  وتدخل  بعينها. 
تعتمد عىل نطق املفردات شفويا، وكتابتها كذلك وقراءهتا يف السياق )مجل وتعبريات 
ونصوص()1(. ويقتيض التكرار أيضا الرجوع إىل هذه املفردات قبل أي تعلم جديد من 
أجل ترسيخها والتحقق من أهنا صارت واضحة ومفهومة وال يكتنفها غموض ما. إّن 
العملية تتوقف هنا عىل ربط املعلومات السابقة بالالحقة، حتى ال يكون هناك انفصال 
بني هذا املعلومات، وهذا ما نعنيه بالتدوير، أي الرجوع دائام إىل التعلامت السابقة لبناء 
معرفة جديدة، ألن املعرفة اللغوية – كام املعرفة اإلنسانية بشكل عام – معرفة متصلة 
التي  املفردات  بإعادة تذكر  املتعلمني  التكرار، مطالبة  ومستمرة ومتطورة. ومن صور 
تعلموها يف الصف وكتابتها عىل السبورة. ويفضل أن يكون ذلك يف إطار من املنافسة 
والتحفيز بينهم، كتقسيمهم إىل جمموعتني أو ثالث، تقوم كل جمموعة بكتابة ما أمكنها 
جو  وخلق  التمرين  سعة  من  للرفع  نسبيا  ضيقا  يكون  حمدد  وقت  يف  املفردات  من 
التنافس. كام يمكن جرد هذه املفردات بناء عىل معيار حمدد؛ كأن يطلب املدرس منهم 
جرد األفعال ومصادرها يف جهة، وجرد بقية املفردات يف جهة أخرى. ثم يطلب من 
كل جمموعة تركيبها يف مجل جديدة. ومن صور اإلبداعية يف تدريس املفردات، كذلك، 
اختيار بعضها بشكل اعتباطي )مخس مفردات مثال(، ثم تطالب كل جمموعة برتكيبها 

1- Andrew، Sangpil Byon (2012). Vocabulary learning strategies of advanced KFL Learners: 
Using vocabulary journal assignment. The Korean language in America. Vol. 17، Innovation in 
teaching advanced. Penn State University Press. P: 237.
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تربز  الطريقة  هذه  إن  وحقا  معنى.  وذات  منسجمة  جيعلها  بام  واحدة  مجلة  يف  مجيعها 
اجلانب اإلبداعي لدى املتعلمني، وتسهل عليهم تذكر ما تعلموه خالل احلصة.

2 – 11 – اسرتاتيجية التقديامت الشفوية واألوراق البحثية:
مما عايناه بشكل ملحوظ خالل التدريس هو أن املتعلمني يستطيعون الوصول إىل 
مفردات جديدة ومهمة كلام أسندت إليهم مهمة أو مترين حمدد، من قبيل تقديم عروض 
شفوية داخل الصف يف موضوعات خيتاروهنا بأنفسهم أو يطالبون بالبحث فيها. وتظل 
تلبي  وألهنا  إليها،  وصلوا  من  هم  ألهنم  طويلة  مدة  بأذهاهنم  لصيقة  املفردات  هذه 
حاجتهم اللغوية للتعبري عن الفكرة أو األفكار التي هتم موضوعاهتم. كام أنه ليس من 
املمكن أن نقدم كل يشء للمتعلم داخل الصف لعدة أسباب ترتبط بالوقت وبالربنامج 
والدروس. هلذا، ينبغي أن يكلف املدرس املتعلمني بتقديم عروض شفوية أسبوعية أو 
نصف شهرية ألهنا تدفعهم إىل استثامر ما اكتسبوه داخل الصف والبحث عن معلومات 
جديدة. واألمر نفسه يقال عن البحوث الكتابية، ألهنا متكن املتعلم من تطوير مهارته 
الكتابية من جهة، كام جتعله يستعمل مفردات كثرية وعبارات خمتلفة بناء عىل ما حيتاج 
إليه من معلومات. ويبقى أن ننبه هنا إىل أن املوضوعات التي يكلف املتعلمون هبا ينبغي 
كفاءته  تطوير  الربنامج، وتساعدهم يف  أهداف  تعلمهم، وحتقق  تكون يف مستوى  أن 
اللغوية ومهاراهتم التواصلية. وينبغي الرجوع يف حتديد املوضوعات إىل معايري األكتفل 

أو اإلطار املرجعي املشرتك للغات لتحديد ما يناسب كل مستوى منها. 

3 - اسرتاتيجيات أخرى:
3 – 1 – الواجبات الصفية واملنزلية: 

أثبتت جمموعة من الدراسات أن أي تعليم خال من التامرين الصفية أو املنزلية ال 
املتعلم.  ذهن  يف  واملعلومات  املعارف  تثبيت  يف  الكفاية  فيه  بام  فعاال  يكون  أن  يمكن 
إن التامرين ال تساعدنا عىل هذا فحسب، وإنام تعطينا صورة واضحة عن سري التعلم، 
والتعديل  التصحيح  من  املدرس  يمكن  مما  املتعلمون  فيها  يقع  التي  األخطاء  وطبيعة 
وإعداد األنشطة واملواد اإلضافية وفق هذا التقويم. وقد سبق أن قدمنا بعض النامذج 

من متارين املفردات يف هذا الفصل، وهي خمتلفة ومتنوعة عىل كل حال. 
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3 – 2 - صل بخط: يتم تقديم املفردات يف خانتني متقابلتني ويقوم املتعلم بالربط 
بني املفردة اهلدف يف اخلانة )أ( وما يقابلها يف اخلانة )ب(، عىل هذا النحو)1(:

عىل البيانوأستاذة

عاصمة أوربيةنأكل

أضخم حيوانيعزف أمحد

مقتدرةتدرس فاطمة

يف جامعة أردنيةالفيل

الكسكسباريس

3 – 3 - تقنية سؤال / جواب:
يف  الطالب  يعمل  حيث  العربية«)2(،  تعلم  يف  »الكتاب  يف  التقنية  هذه  اعتمدت 
جمموعات صغرية )ثنائية / أو ثالثية مثال( فيطرح أحدهم سؤاال عىل زميله الذي يتوىل 
اإلجابة عنه مستعمال املفردات التي تعلمها والتي تكون مستهدفة من السؤال وهكذا.

التقنية يف ترسيخ املفردات يف الذهن، كام أّن الطالب يتعود عليها من  تساعد هذه 
خالل استعامهلا يف سياقات تركيبية – ولو بسيطة – مما يمكنه من ضبطها وضبط طريقة 
استعامهلا. واملالحظ يف األسئلة أهنا أسئلة واضحة ويمكن للطالب أنرْ يوظفها يف الفصل 

وخارجه، بام جيعل التمرين وظيفيا حياكي اللغة احلقيقية املستعملة يف مقامات خمتلفة.
مترين سؤال جواب:

اسأل زميلك / زميلتك عن:
- أصدقائه املفضلني؛

- األكل الذي حيب أكثر؛

1- Al-Batal، Mahmoud، Kristen، Brustad. Abbas Al-Tounsi (2004). Al-Kitaab fii Ta3allum al 
Arabiyya، with DVDs. Second Edition. P: 3.

2- Al-Batal، Mahmoud، Kristen، Brustad. Abbas Al-Tounsi (2004). Al-Kitaab fii Ta3allum al 
Arabiyya، with DVDs. Second Edition. P: 3
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- العمل الذي يريده يف املستقبل؛
- عالقته مع أفراد عائلته؛

- املكان الذي يسكن فيه اآلن؛ 
- الوقت الذي يامرس فيه الرياضة؛

3 – 4 - اسرتاتيجية توظيف املوسيقى واألفالم:
سبقت اإلشارة يف املبحث األول من هذا الفصل إىل أمهية توظيف الوسائط احلديثة 
أي  أن  نعتقد  فإننا  ولذلك،  التدريس.  يف  املختلفة  والتكنولوجيا  املعلومات  وأنظمة 
– بني  مستوى من مستويات العربية، وخالل مراحل التعلم كذلك، ينبغي أن يعتمد 
التعليم. إهنا تقنيات تساعد يف  – عىل توظيف املوسيقى واألفالم يف  الفينة واألخرى 
جتديد اجلو العام داخل الفصل وإضفاء طابع احليوية والتشويق عىل التعلم، كام أهنا من 
اآلليات التي تسهل ضبط املفردات ألن املتعلم يتعامل معها يف سياقات حقيقية )أغنية 
أو فيلم(. وال خيفى ما لألغاين من ملسة فنية رائعة يف النفوس، هذا فضال عن أّن كلامهتا 
تكون سهلة احلفظ والتذكر لكوهنا ُنظِمت يف إيقاع موسيقى مجيل. ومن فوائد توظيف 

األغاين يف التدريس، نجد)1(: 
- تعزيز  مهارة االستامع عند الدارسني؛

-  تنشيط الذاكرة واحلفظ؛
-  فهم أعمق للثقافة؛

-  زيادة دافعية الّدارسني؛
- تقليل القلق وخفض التوتر لدى الدارسني؛

-  حتقيق املتعة الدائمة يف الفصول؛
-  تنمية املفردات والتعبريات اللغوية؛

-  مساعدة الدارسني يف تطوير كفاءهتم اللغوية؛
-  ربط الفصحى بالعامية؛

النصائح  يبقى أن نشري إىل أن استعامل مثل هذه االسرتاتيجيات حيتاج إىل بعض   

1- انظر مدونة الدكتور خالد أبو عمشة عىل اجلزيرة نت، عىل الرابط:
http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1
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خلصها الدكتور خالد أبو عمشة يف)1(: 
األغنية  اهلدف من  أن  إليها. وتذكر  باالستامع  األغنية واستمتع  إىل  فقط  - استمع 

باألساس إدخال املتعة والبهجة إىل نفوس الدارسني؛
- اسأل الدارسني بعض األسئلة عن عنوان األغنية، ووسع احلديث حوهلا؛
- مناقشة الفكرة العامة عرب الكلامت والرتاكيب التي استطاع الطلبة فهمها؛

- اسأل عن أشياء حمددة: صفات/ أفعال/ حروف/ تراكيب/ قواعد؛
- أضف بعض اللمسات اإلبداعية يف األسئلة: كإضافة مجلة أو اثنتني عىل األغنية، 

لو كانت األغنية موجهة لشخص، اكتب أغنية حول موضوع آخر مما درسوه؛
فراغات،  ملء  أو  مجلها  أو  األغنية  كلامت  كرتتيب  اللعب:  عرب  تدريبات  - حل 
ألهنا  اللغة،  تعليم  يف  أمهية  األفالم  تقل  وال  تقليدها؛  وربام  األغنية  سيناريو  متثيل  أو 
تواصلية،  وحوارات  حقيقية  سياقات  يف  تستعمل  وخمتلفة  متنوعة  مفردات  تتضمن 
تساعد املتعلمني يف ضبط معانيها وتعزيزها يف الذاكرة. وال نقرص األمر هنا عىل األفالم 
السينامئية فقط، وإنام ندخل يف دائرهتا باقي أنواع األفالم، كاألفالم الوثائقية، األفالم 

التارخيية والتحقيقات الصحافية. الخ. 

4 - اسرتاتيجيات التعلم
أيضا  يستعمل  املتعلم  فإن  التدريس،  يف  اسرتاتيجيات  يعتمد  املدرس  أن  كام 
املتعلمني يف توظيف هذه  التعلم. وقد يشرتك جمموعة من  اسرتاتيجيات خاصة به يف 
كل  اآلخر،  بعضها  توظيف  يف  أيضا  خيتلفون  ولكنهم  بعضها،  يف  أو  االسرتاتيجيات 
التعلم،  بحسب سنه، ومستواه الدرايس، ورغبته ودرجة اهتاممه باللغة اهلدف، ومدة 

واألدوات والوسائل املتوفرة لديه..
وبعض االسرتاتيجيات التي سبقت اإلشارة إليها يف »اسرتاتيجيات التدريس« قد 
تكون هي نفسها التي يعتمدها املتعلمون يف التعلم ألهنا ليست مرتبطة بالفصل فقط، أو 
باملدرس. لذلك قد يعتمد بعضها من قبل املتعلم. من ذلك مثال: اسرتاتيجيات احلقل 

الداليل واسرتاتيجية التوسيع واإلعداد القبيل، ولن نقف عندها هنا تفاديا للتكرار. 

1- انظر مدونته عىل اجلزيرة نت، عىل الرابط: 
http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1
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يمكنهم  العربية  ملتعلمي  التوجيهات  من  مجلة  عشمة  أبو  خالد  الدكتور  ويقرتح 
االستعانة هبا خالل التعلم، نوجزها يف ما ييل: 

ررْ ما إذا كانت الكلمة مهمة ومفيدة لك يف هذا الوقت واملستوى، لذلك عليك  - َقرِّ
أال حتفظ كل الكلامت اجلديدة التي تعرتض طريقك يف تعلم اللغة اهلدف؛

- تعّلم كلامت من العائلة نفسها، فإذا تعلمت عىل سبيل املثال الفعل سافر، تعّلم 
املصدر: سفر، واسم الفاعل مسافر..إلخ؛

- اصنع شبكة للكلمة واربطها مع كلامت أخرى، كاملرتادفات واألضداد ومفردات 
من العائلة نفسها واملتالزمات وغريها؛

- راجع الكلامت التي تعلمتها بشكل منتظم، أسبوعيا عىل سبيل املثال؛
- اصنع بطاقات للكلامت اجلديدة وامحلها معك إىل كل مكان تذهب إليه، واستغل 

أوقات االنتظار والفراغ يف مراجعتها؛
- نّم اسرتاتيجيات خاصة بك حلفظ الكلامت اجلديدة وتعّلمها، فكل إنسان لديه 

طريقته اخلاصة.
ونضيف إليها توجيهات أخرى، منها:

- استغل املواقف التواصلية املختلفة التي تكون فيها وحاول استعامل املفردات التي 
تعلمتها مع املتكلمني األصليني ما أمكنك حتى لو بأخطاء، ألهنم سيقدرون جمهودك، 
وسريون فيه نوعا من التحدي حيتاج إىل دعم ومساعدة؛ واعلم أنه ال يوجد تعلم من 

دون الوقوع يف األخطاء؛
- اطرح األسئلة عن املفردات التي تشكل لك صعوبة، وال تنس أن التعلم من دون 

طرح األسئلة لن يكون جمديا بام فيه الكفاية؛
- كن منفتحا عىل ثقافة اللغة حتى تستطيع أن تفهم جمموعة من املفردات الثقافية 
والسياقية والتي قد تسعفك حجرات الدرس من إدراك معناها احلقيقي. وهذا يقتيض 

منك أيضا أن خترج من دائرة ثقافتك إىل حني؛
- ال تكتفي بتعلم املفردات من القاموس وحده، وإنام اعمل عىل استعامهلا يف كالمك 

وكتابتك حتى تعلم السياقات املمكنة التي توظف أوال توظف؛ 
إليه يف مناسبات كثرية، ويغنيك  العودة  - استعن بقاموس تربوي مّيرس، تستطيع 

أحينا عن التوجه باألسئلة لألستاذ أو غريه؛ 
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- استمع لألنشطة اللغوية بشكل مكثف حتى لومل تكن تفهم، ألن يف هذا النشاط 
تدريبا ملهارة االستامع لديك، وتعويدا لذهنك عىل سامع اللغة، وتذكر أن الطفل يقيض 

أكثر من سنتني يستمع إىل لغة أهله قبل أن يكون قادرا عىل التواصل معهم.

خامتة الفصل
لكافة  شاملة  الفصل  هذا  يف  املقدمة  األفكار  تكون  أن   – هذا  كل  بعد   – نرجو 
تدريسها  واسرتاتيجيات  املفردات  بعنرص  ترتبط  التي  األقل،  عىل  أغلبها  أو  القضايا، 
وتعلمها. وننبه إىل أن عملية التدريس يف جمملها عملية مهمة وإبداعية وصعبة، تتطلب 
من مدرس العربية جمهودا كبريا ومتواصال، جمهودا سمته األساسية التجديد واالبتكار 
كان  إذا  أكثر  العربية  مدرس  قيمة  وتزداد  والتقنيات.  واألساليب  االسرتاتيجيات  يف 
باحثا متابعا ملستجدات البحث العلمي األكاديمي يف جمال اللسانيات التطبيقية مما يمكنه 
األبحاث  نتائج  إىل  تدريسه  يف  ويستند  واألفكار،  النظريات  أحدث  عىل  التعرف  من 

والدراسات يف هذا املجال. كل هذا جيعل منه يف النهاية مدرسا باحثا جمددا ومبدعا. 
الوحيدة  هي  أهنا  يعني  ال  فهذا  االسرتاتيجيات،  من  جمموعة  قدمنا  قد  كنا  وإذا 
املامرسة  تقتيض  وإنام  ومستوياهتم،  املتعلمني  أنواع  كافة  مع  تصلح  أهنا  أو  املوجودة، 
اإلبداعية تكييف كل واحدة منها حسب زمن التعلم ومدته، وطبيعة املتعلمني، وطبيعة 
حمتوى التعلم، والظروف السياقية األخرى املحيطة بالعملية التعليمية ككل. إننا نسعى 
ويترصفوا  قبلهم  من  جبة  يلبسوا  أن  يقبلون  ال  مدرسني  تكوين  إىل  هذا،  وراء  من 
علمية،  رؤية  يمتلكون  أكفاء  مدرسني  تكوين  إىل  نسعى  وإنام  حرفيا،  بترصفاهتم 
ويستطيعون – مما هو متحقق وموجود – أن يبتكروا وجيددوا خدمة هلذه اللغة اجلليلة 
التي رشفها اهلل سبحانه بالتكلم هبا، وبإنزال خري كتبه عىل خري رسله حممد صىل اهلل عليه 

وسلم. واهلل املوقف واهلادي إىل سواء السبيل.

قائمة املصادر واملراجع:

أ. املصادر العربية:
مرص،  القاهرة،  الكتب،  عامل  اخلامسة،  الطبعة  الداللة.  علم  عمر:  خمتار  أمحد   

.1998
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 إسحاق األمني: منهج اإليسسكولتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 
الثانية،  العملية لدورات تدريب املعلمني. الطبعة  التدريس والرتبية  أساسيات طريقة 

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم – إيسسكو، 2008 .
نموذجا.  العربية  اللغة  اللغات.  وتعلم  املعلوماتية  التكنولوجيا  اليويب:  بلقاسم   
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، مرقونة. جامعة موالي اسامعيل، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، مكناس، املغرب، 2002.
 بلقاسم اليويب: املعجم الوظيفي وتنمية امللكة اللغوية. بحث منشور ضمن أعامل 
)اليوم الدرايس: دور املعجم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها - سلسلة الندوات 24- 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، 2009.
 جاري سمول: املرجع األسايس للذاكرة: اسرتاتيجية مبتكرة للحفاظ عىل شباب 

املخ. الطبعة األوىل، مكتبة جرير، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2005. 
 مجال عبد النارص زكريا: املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، طرائق 
ومفاهيم. الطبعة األوىل. مطبعة اجلامعة اإلسالمية العاملية بسالنجور، ماليزيا، 2016.
اللغوية  املستويات  عرب  اللغوية  والرتاكيب  املفردات  عمشة:  أبو  حسني  خالد   
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ملّخص البحث
ليس احلديث عن أمّهّية تقديم النّحو والرّصف باألمر اجلديد الذي ُيناقشه املعّلمون 
واملتعّلمون عىل حدٍّ سواء، فالعربّية تنهض بالنّحو والرّصف كام ينهض الُبنيان بقواعده. 
لدارسيها  اللغة  قواعد  تقديم  ِمن  والبّد  وسبيلها.  وباهبا  العربّية  أسُّ  فالنّحو  ريب  ال 
ِمن النّاطقني هبا وبغريها.ولكّن مدار القول يف ميدان تعليم النّحو لداريس العربّية ِمن 
يصحُّ  التي  النّحوّية  واألبواب  والرّصف،  النّحو  تقديم  كيفّية  حول  بغريها  الناطقني 

تقديمها، ويف أي مرحلة أو مستوى ُلغوي ُيمكن ذلك.
ويسعى هذا البحث إىل تقديم دليٍل ُمرشٍد ملعّلمي العربّية للناطقني بغريها يف ميدان 
تدريس نحوها ورصفها ِمن خالل مناقشة هذه القضايا، باإلضافة إىل الّتوسع يف تبيان 
أمّهّية تقديم املادة النّحوّية والرّصفّية، وتوضيح األبواب النّحوية التي تقدم للّدارسني 
ِمن النّاطقني بغري العربّية ِمن خالل استقراء ماّدة النّحو والرّصف يف كتاب »الكتاب«. 
للغات،والّتعقيب  املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  حسب  النّحوّية  املاّدة  وعرض 
اإلرشادات  ِمن  جمموعة  البحث  ُيقّدم  كام  االختصاص.  أهل  رؤية  ضوء  يف  عليها 
والّتوجيهات العاّمة ملعلم النّحو العريب للناطقني بغري العربّية. ويتناول البحث مفهوم 
النّحو.  تدريس  ُطرق  ألهّم  للّدارسني.ويعرض  اإلعراب  وتقديم  الوظيفي،  النّحو 

رف للّناطقني بغري العربّية: تدري�س الّنحو وال�صّ
الّنظرّية والّتطبيق
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تطبيقّيًا  أنموذجًا  البحث  ُيقّدم  ثّم  املجال.  يف  املّتبعة  الّتقويم  ُطرق  أهم  ويستعرض 
إىل  البحث  بغريها. وسيسعى  النّاطقني  ِمن  العربّية  لداريس  والرّصف  النّحو  لتدريس 

اإلجابة عن جمموعة ِمن األسئلة املتعّلقة باملوضوع، وهي املتمّثلة يف:
- ملاذا يتعّلم دارسو العربية ِمن النّاطقني بغريها ماّدة النّحو والرّصف؟

- ما الذي يتعنّي عىل داريس العربية ِمن النّاطقني بغريها فعله بامّدة النّحو والرّصف؟
- ما الذي يدفع أولئك الّطلبة إىل دراسة ماّدة النّحو والرّصف؟

- ما املعارف/ الكفايات التي يمتلكها أولئك الدراسون بحيث جتعلهم قادرين عىل 
تعّلم النّحو والرّصف؟

ر الذي يلزم أولئك الّدارسني تعّلمه ِمن ماّدة النّحو والرّصف؟ - ما القدرْ
- متى ُتقّدم ماّدة النّحو والرّصف لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها؟

- كيف ُنقّدم ماّدة النّحو والرّصف لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها؟
- ما الّسبل املتاحة أمام داريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها لتنمية ُقدراهتم يف جمال 

النّحو والرّصف؟

ُمقّدمة يف أمهّية تعليم النّحو والرّصف :
لعّل الّسؤال الذي ُيطرح دائاًم واملتمّثل يف : ملاذا ُتقّدم ماّدة النّحو والرّصف لداريس 
العربّية ِمن النّاطقني بغريها، وما مدى أمهّية النّحو والرّصف هلم؟لعّله ُيشّكل هاجسًا 
عند َمن ال يعرف العربّية حّق معرفتها؛ فالعربّية ال تنفصل بحاٍل عن نحوها ورصفها. و 
قد اخترص أبو حّيان األندليّس الكالم يف أّنه بنّي أّن الشأن ملن أراد معرفة العربّية مّتصٌل 

ب، ج1،ص4( َ بأمرين: )أبو حّيان األندليس، ارتشاف الرضَّ
األّول: يف أحكام الكلمة قبل الرّتكيب، ويعني به علم الرّصف.

والّثاين: يف أحكامها حالة الرّتكيب، ويعني به علم النّحو. 

أوالً: الرّصف
»اعلم أّن الّترصيف تصيري الكلمة يف أبنية خمتلفة، ألّن ترصيف اليّشء تصيريه يف جهاٍت 
ف الكلمة  خمتلفة« )األنباري، الوجيز، ص 26(. وهو تفعيٌل ِمن الرّصف، وهو أن ترصِّ
امُلفردة، فتتولِّد منها ألفاٌظ خمتلفة، ومعاٍن متفاوتة )اجلرجاين، املفتاح يف الرّصف،وامليداين، 
نزهة الطرف يف علم الرصف(.. و« أن تأيت إىل الكلمة الواحدة التي حروفها كّلها أصول 
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يف  الّتتمة  القبييص،  )ابن  زمان«  إىل  زمان  ِمن  نقل  أو  نقصان،  أو  بزيادة،  فيها  فتترّصف 
28(. و«الّترصيف علم يتعّلق بُبنية الكلمة وما حلروفها ِمن زيادة  الّترصيف، ص 27- 

وأصالة، وصّحة واعتالل، وشبه ذلك« )ابن مالك، إجياز التعريف، ص3(.
أهل  مجيع  إليه  حيتاج  الّترصيف،  أعني  العلم  ِمن  القبيل  هذا   « أّن  يّتضح  وعليه 
كالم  أصول  ُتعرف  وبه  العربّية،  ميزان  ألّنه  فاقة،  أشّد  إليه  وهبم  حاجة،  أتّم  العربّية 
العرب ِمن الّزوائد الّداخلة عليها، وال يوصل إىل معرفة االشتقاق إال به، وقد ُيؤخذ 
جزء ِمن اللغة كبري بالقياس، وال يوصل إىل ذلك إال ِمن طريق الّترصيف« )ابن جنّي، 
العلّية، ويتوّقف عليه وضوح احِلكم  إليه اهلمم  املنصف، ص2(. فهو » علم تتشّوف 
ل ِمن ُأصوله ما كان جُمماًل« )ابن  العربّية، ويفتح ِمن أبواب النّحو ما كان ُمقفاًل، وُيفصِّ
ُيبنّي  وأغمضهام،فالذي  العربّية  شطرّي  أرشف   « وهو  التعريف،ص1(.  إجياز  مالك، 
رشفه احتياج مجيع املشتغلني باللغة العربّية ِمن نحوي وُلغوّي إليه أّيام حاجة، ألّنه ميزان 
العربّية. أال ترى أّنه قد ُيؤخذ جزٌء كبرٌي ِمن اللغة بالقياس، وال ُيوصل إىل ذلك إال ِمن 
طريق الّترصيف... وممّا ُيبنّي رشفه أيضًا أّنه ال ُيوَصُل إىل معرفة االشتقاق إال به« )ابن 

عصفور، املمتع الكبري يف الترصيف، ص 31(.
ويرى العلامء أن بداية الّتعّلم إّنام تكون ِمن الرّصف؛ ألنه »معرفة ذوات الكلم يف 
أنفسها ِمن غري تركيب، ومعرفة اليشء يف نفسه قبل أن يرتّكب ينبغي أن تكون ُمقّدمة 
عىل معرفة أحواله التي تكون له بعد الرتكيب، إال أنه ُأّخر للطفه ودّقته«« )ابن عصفور، 
ملعرفة  هو  إّنام  »الّترصيف  أّن  ذلك  عىل  33(.وينبني  ص  الترصيف،  يف  الكبري  املمتع 
أنفس الكلم الّثابتة، والنّحو إّنام هو ملعرفة أحواله املتنّقلة... وإذا كان ذلك كذلك فقد 
كان ِمن الواجب عىل َمن أراد معرفة النّحو أن يبدأ بمعرفة الّترصيف، ألن معرفة ذات 
اليّشء الّثابتة ينبغي أن يكون أصاًل ملعرفة أحواله املتنّقلة. إال أن هذا الرّضب ِمن العلم 
ليكون االرتياض يف  بعد،  به  النّحو، ثم جيء  قبله بمعرفة  ُبِدئ  مّلا كان عويصًا صعبًا 
النّحو موطئًا للدخول فيه، ومعينًا عىل معرفة أغراضه ومعانيه« )ابن جني، املنصف، 

ص4 -5(.
والرّصف  إال  علم  ِعقد  انتظم  ما   « لقوهلم:  العلوم،  بني  العقد  واسطة  والرّصف 
ُتعرف  وبه  األدب،  دعائم  إحدى  إذ هو  قاعدته؛  إال وهو  مناره،  ارتفع  واسطته، وال 

سعة الكالم« )احلمالوي، شذا العرف، ص47(.
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ثانيًا: النّحو
ويكون  ظرفًا،  يكون  والّطريق،  القصد  والنّحو:  العريّب،  الكالم  إعراُب  »النّحو 
لسان  منظور،  )ابن  منه«  العربّية  ونحُو  وانتحاه،  نحوًا  وَينرْحاه  ينُحوه  نحاه  اساًم، 
وباهبا  العربّية،  »أسُّ  فهو  ُعلومها،  وأهّم  العربّية،  أساس  والنّحو  نحا(.  ماّدة  العرب، 
و سبيلها«)اجلمحي، ص12(.وهو »انتحاء سمت كالم العرب، يف ترّصفه ِمن إعراب 
ليس  َمن  ليلحق  ذلك  وغري  واإلضافة،  والّتكسري  والّتحقري  واجلمع  كالّتثنية  وغريه، 
)ابن  َقصدت«  بمعنى  َنَحوت  مصدر  وأصله  الفصاحة،  يف  بأهلها  العربّية  أهل  ِمن 
خلدون،  )ابن  خمصوصة  صناعة  القدماء  عند  والنّحو  ص34(.  اخلصائص،  جني، 
ُأريد به أن  املقّدمة،ص464(. وصناعة علمّية )الّسيوطي، االقرتاح، ص15(. و»إّنام 
استقراء  ِمن  فيه  املتقّدمون  العرب، وهو علم استخرجه  تعّلمه كالم  إذا  املتكّلم  ينحو 
)ابن  اللغة«  هبذه  املبتدئون  قصده  الذي  الغرض  عىل  منه  وقفوا  حتى  العرب  كالم 
ُيعرف  علم  النّحو هو  علم  فــــ«حقيقة  النّحو، ج1، ص39(.  األصول يف  الرساج، 
العربّية  الرّتاكيب  معرفة  منه  والغرض  والبناء،  اإلعراب  حيث  ِمن  الكلم  أحوال  به 

واستخراجها عىل ما كانت عليه« )التفتازي، ص5(.
الّسؤال  ُيلّخصان اإلجابة عن  النّحو والرّصف معًا  إن  باختصار  نقول  أن  نستطيع 

األهم، أال وهو: كيف تعمل اللغة؟
ومل يناقش الُعلامء األوائل يف أمهّية النّحو والرّصف، بل عّدوها أساسّيات ثابتة ال 
بّد منها؛ ُيدّلل عىل ذلك ما جاء يف مقّدمة »أدب الكاتب« قول صاحبه: »وليست كتبنا 
هذه ملن مل يتعّلق ِمن اإلنسانّية إال باجلسم، وِمن الكتابة إال باالسم، ومل يتقّدم ِمن األداة 
إال بالقلم والّدواة، ولكنّها ملن شدا شيئًا ِمن اإلعراب: فعرف الّصدر و املصدر  واحلال 
الياء  عن  واأللف  الواو  عن  الياء  وانقالب  واألبنية،  الّتصاريف  ِمن  وشيئًا  والّظرف، 

وأشباه ذلك« )ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص15(.
- ملاذا يتعّلم دارسو العربية ِمن الناطقني بغريها ماّدة النّحو والرّصف؟

ِمن  العربّية  بغري  النّاطقني  للّطلبة  والرّصف  النّحو  تعليم  العاّمة يف  الفلسفة  تنطلق 
عىل  االتكاء  دون  املتعّلمني  أذهان  يف  تكون  وال  تنهض  ال  العربّية  أن  مفادها  حقيقة 
القواعد النّحوّية والرّصفّية. والبد للُمعّلم واملتعّلم - عىل حّد سواء- ِمن اإلقرار بأن 
ِمن خالله  وُيمّكن  املتعّلم  يتمّكن  الذي  املتني  معًا األساس  ُيشّكالن  والرّصف  النّحو 
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الّتواصل  حتقيق  نحو  دائاًم  يسعى  اللغة  فُمتعّلم  اللغوي.  ملستواه  وفقًا  اللغة  إتقان  ِمن 
ال  ذلك  حتقيق  أّن  أحد  عىل  خيفى  وال  اللغوّية.  الوظائف  أداء  خالل  ِمن  واالّتصال 
يكون بغري صياغة قوالب ُلغوّية يستثمرها املتعّلم يف سياقات اإلنتاج اللغوي ِمن خالل 
املحادثة والكتابة. وتلك القوالب حمكومة- أبدًا- بضوابط الرّتكيب، وحمّددات النّظام 
بمهاراهتا  اللغة  إتقان  أن  فال ريب  والرّصف.  النّحو  ملبادئ  وفقًا  يعمل  الذي  اللغوي 
االستهالكّية واإلنتاجّية املتمثلة يف القراءة، واملحادثة، والكتابة، واالستامع ال تكون ملن 

ال يعرف قواعد النّحو والرّصف.
- ما الذي يتعنّي عىل داريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها فعله بامدة النّحو والرّصف؟
اللغوّية  مواردهم  حشد  بقصد  االسرتاتيجّيات  باستعامل  اللغة  مستخدمو  »يقوم 
النّحو  املراد ِمن تعليم  واستخدامها عىل أفضل وجه« )جملس أوروبا، ص71(. وهو 
والرّصف؛ إذ ُيتوّقع ِمن الّدارسني أن يوظفوا املهارات النّحوّية والرّصفّية التي يكتسبوهنا 
أوالً بأول، وأن تظهر يف األداء اللغوي، وأن ُتسهم بفاعلّية يف حتسني ُمستوياهتم اللغوية.
- ما الذي يدفع داريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها إىل دراسة ماّدة النّحو والرّصف؟
ِمن  املستمّرة  والّشكوى  اللغوّية،  املاّدة  هذه  صعوبة  إىل  بالنّظر  الّسؤال  هذا  ويأيت 
ذلك؛ إذ أقّر بذلك ُعلامء العربّية األوائل. فأبو حّيان يرى أّن » علم النّحو صعُب املرام، 
مستعٍص عىل األفهام، ال ينفذ يف معرفته إال الّذهن الّسليم والفكر املرتاض املستقيم« 

ب، ج1، ص3(. َ )أبو حيان األندليس، ارتشاف الرضَّ
وممّا جاء يف تعليق الّتوحيدي يف الليلة اخلامسة والعرشين قوله: »فأّما الكالم عىل 
الكالم فإنه يدور عىل نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه؛ وهلذا شقَّ النّحو وما أشبه النّحو 
تأليف  حركة  أّن  بالعربّية  عاملٌ  والينكر  ص223(.   ،2004 )التوحيدي،  املنطق«  ِمن 
العربّية  أبناء  للّدارسني ِمن أجل  العريّب وتيسريه  النّحو  واسعة قامت ِمن أجل تبسيط 
وغري أبنائها منذ نشأت الّدراسات اللغوّية إىل يومنا هذا. فام الذي يدفع بدارس العربّية 

ِمن غري الناطقني هبا لتعّلم قواعد نحوها ورصفها؟ 
اجلواب - ال ريب- هو أمهّية النّحو والرّصف وحمورّيته يف تلّقي العربّية وإنتاجها، 
يعتمد يف  أّي نصٍّ عريّب  م  فَتَفهُّ تعّلم نحوها ورصفها؛  العربّية دون  تعّلم  ُيمكن  إذ ال 
مراحله األوىل عىل فهم بنائه اللغوي، واستيعاب تراكيبه ومُجَِله )عبد اللطيف، ص13(. 
فالّسعي خلف املعنى ُيرافقه بل يسبقه سعي خلف النّظام اللغوي، ومتابعة أركانه التي 
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يقود إدراكها وفهمها إىل فهم املعنى بالرّضورة. 
النّحو والرّصف للطلبة هو إكساهبم الُقدرة عىل  ُيعّلمه درس  إّن أهّم ما ُيمكن أن 

استهالك اللغة وإعادة إنتاجها، وذلك متمّثل يف:
- استهالك اللغة ِمن حيث امتالك الُقدرة عىل تفكيك القوالب اللغوية التي حتكم 

سري اجلُمل يف ضوء قواعد النّحو والرّصف.
- إنتاج اللغة ِمن حيث امتالك الُقدرة عىل إنتاج القوالب اللغوّية بالّسري عىل منواهلا، 

وبالتايل إنتاج تراكيب ومُجل مُماثلة.
دراسة  حُيّبون  الّدارسني  أولئك  ِمن  هبا  بأس  ال  أعدادًا  إّن  قولنا  بمستهجٍن  وليس 
النّحو والرّصف، بل ُيفّضلونه عىل سائر فروع العربّية، ويربعون فيه. وكل العاملني يف 

امليدان يالحظون تفّوق الّطلبة الّصينيني يف هذا املجال)1(.
م - يف كثرٍي ِمن األحيان - إجابات  وِمن اجلدير بالّذكر أن قواعد النّحو والرّصف ُتقدِّ
د خّط سري / تطّور  ُمسبقة جلزٍء غرِي يسرٍي ِمن أسئلة الّدارسني، كام أّن ِمن شأهنا أن حُتدِّ

أداء الّدارسني بالنّظر إىل ما ُيتوّقع منهم بعد إنجاز دراسة كّل قاعدة نحوّية أو رصفّية.
النّحوّية والرّصفّية يف اختصار  القواعد  ِمن دور فهم  الّتقليُل  بأّي حال  ُيمكن  وال 
الوقت؛ إذ إّن معظم القواعد مبارشة حتتاج إىل بذل اجلهود يف تعّلمها، لكنّها تؤيت ُأكلها 

سيعًا، وتؤثر بجالء يف تطّور أداء الّدارسني.
- ما املعارف / الكفايات التي يمتلكها دارسو العربّية ِمن النّاطقني بغريها بحيث 

جتعلهم قادرين عىل تعّلم النّحو والرّصف؟
لإلجابة عن هذا السؤال البّد لنا ِمن طرح جمموعة أخرى ِمن األسئلة تتمّثل يف:
1- ما اخلربات واملعارف اللغوّية التي ُيمكن افرتاض وجودها لدى الّدارسني؟

ِمن املفيد أن نضع ُنصب أعيننا أّن دارس اللغة ِمن غري النّاطقني بغريها ناطٌق أصيٌل 
- بالرّضورة- بلغته األّم عىل األقل. وقد يكون ممّن خاضوا جتربة تعّلم لغة جديدة أو 
أكثر ِمن قبل. وهو يمتلك جمموعة ِمن املعارف واخلربات يف تعّلم اللغة أّية اللغة، وهو 
األمر الذي ُيمكن استثامره والقياس عليه يف تعليمه اللغة اجلديدة. مع مالحظة وجود 

من  متعددة  جمموعات  تدريس  خالل  من  األخريين  العامني  يف  والسيام  طويلة  لسنوات  بنفيس  ذلك  خربت  وقد   -1
الطلبة من خمتلف اجلنسيات ومن ضمنها الطلبة الصينيون، الذين أظهروا باستمرار متّيزًا يف إتقان النحو والرّصف ومتّثله 

والصدور عنه.
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فوارق طبيعّية وجوهرّية وثانوّية - أحيانًا- بني اللغات، وال سيام بني تلك اللغات التي 
ال تنتمي إىل العائالت اللغوّية نفسها.

2- ما اخلربات واملعارف اللغوّية اجلديدة التي ُيمكن إكساهبا للّدارسني؟
ال بّد ِمن معرفة أّن بناء املعارف اجلديدة ال يكون إال باالّتكاء عىل املعارف القديمة 
استثامر  ِمن  البّد  إذ  اعتباطّيًا؛  ليس  هذا  يف  واألمر  الّدارسني.  عند  ُمسبقًا  ُبنيت  التي 
ُقدرات الّدارسني وحتفيزهم ودفعهم نحو تطوير ُقدراهتم عىل تعّلم اللغة، والسيام ماّدة 
النّحو الرّصف، بحيث يصبح بإمكاهنم الّتغّلب عىل الّتحديات التي تواجههم مع كل 
ِمن  ذلك  ويكون  الّضعف.  نقاط  وجتنّب  القّوة،  نقاط  استثامر  خالل  ِمن  جديدة  ماّدة 

خالل:
- حماولة شّد انتباه الّدارسني يف أثناء تقديم ماّدة النّحو والرّصف.

- تقديم املاّدة بطرق متفاوتة، متنوعة تناسب خمتلف الّدارسني.
املاّدة  طبيعة  مع  يتناسب  بام  والّزمري  والّثنائي  الفردي  للعمل  الّدارسني  حتفيز   -

املقّدمة.
- مراقبة توظيف اللغة العربّية باستمرار يف أثناء الّتعّلم.

بعد  ُمراجعتها  ِمن  ليتمّكن  الّدارس  ِقبل  ِمن  ذاتّيًا  لالستخدام  قابلة  ماّدة  تقديم   -
الّدروس.

تغّطي  بحيث  املقّدمة،  املاّدة  عىل  والّتطبيقات  الّتدريبات  ِمن  كاٍف  قدر  تقديم   -
اجلزئيات التي متّت ُمعاجلتها يف أثناء الّدرس كّلها.

تكفي  املّرات  ِمن  كافيًا  عددًا  والرّصفية  النّحوّية  املاّدة  تتكّرر  أن  الرّضورّي  ِمن   -
لتثبيتها يف أذهان الّدارسني) عبده، 1985(.

أذهان  إىل  تصل  كي  املاّدة،  تقديم  يف  املسبق  والّتخطيط  الّتنظيم  عىل  احلرص   -
الّدارسني ُمرّتبة، فتكون أكثر قابلّية للفهم واالستيعاب.

- تبصري الّدارس بنقاط القّوة والّضعف لديه.
- مراجعة أعامل الّدارس بدّقة، ومتابعة تطّور أدائه ِمن خالل ملف خاّص به.

3- ما اخلربات واملعارف اللغوّية اجلديدة التي ُيمكن للّدارسني اكتساهبا؟
ال شّك يف أّن كّل ُمتعّلم حالة فريدة وخاّصة، وإّن الذي جيعل منه كذلك إنام هو طاقته 
باإلضافة  واملنامزة عّمن سواه.  بالرّضورة عن غريه  املختلفة  ودافعّيته  وقدرته ورغبته 
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إىل اختالف قيمه ومعتقداته، وأساليبه اإلدراكّية ونمط شخصّيته، ووجهة نظره.وهذا 
وِمن   - املعارف  اكتساب  عىل  الّدارسني  قدرة  يف  الّتفاوت  أّن  سلفًا-   - نعلم  جيعلنا 
الّدراسّية. )جملس  الّصفوف  أمٌر حتمّي حيدث يف كل  النّحو والرّصف-  ماّدة  ضمنها 
التعليمّية ومؤّلفي  املؤسسات  تفرض عىل  احلقيقة  120(. وهذه  أوروبا، ص 119- 
املناهج واملعّلمني تبنّني أساليب تعليمّية واسرتاتيجّيات تدريبّية خمتلفة ومتنوعة بحيث 

تناسب قطاعات أكرب ِمن الّدارسني وتوّجهاهتم وشخصّياهتم.
4- ما مقدار الوعي اللغوي الذي جيب أن يمتلكه الّدارس كي يمّكنه ِمن استيعاب 

املاّدة النّحوّية؟
إن اإلجابة عن هذا الّسؤال مرتبطة بوعي املعّلم وَمن ُيقّدم اللغة عمومًا بأن الّدارسني 
يتخّللها  مراحل  عىل  اللغة  يتعّلمون  إّنام  وأهنم  واحدة.  دفعة  اللغة  عوامل  َيِلُجون  ال 
وقفات تأملّية ومراجعات ِمن شأهنا أن ترّسخ يف أذهاهنم جمموعات ِمن احلقائق اللغوّية 
والنّحوّية والرّصفية التي ُتشكل يف كل مرحلة ِمن مراحل تعّلمهم أساسًا يزداد عمقًا 
ومتانة بالنّظر إىل تقّدم مستوياهتم اللغوّية. ويستطيع املعّلم أن يكشف ذلك ِمن خالل 
مترير ماّدة نحوّية أو رصفّية هي ِمن مفردات مستوى أقل ِمن املستوى الفعيل للّدارسني. 
وسيشاهد بأّم عينه أّن الّدارسني سيتعاملون مع تلك املاّدة تعاملهم مع املسّلامت اللغوّية 
ِمن  به  واملفعول  والفاعل  الفعل  )استخرج  تدريب  مترير  ذلك  ومثال  األم.  لغاهتم  يف 
اجلُمل اآلتية ( عىل طلبة املستوى املتَقّدم مثاًل، وقد أجريت دراسة عىل طلبة املستوى 

املتقّدم يف مركز اللغات.

ماّدة النّحو والرّصف التي ُتقّدم لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها
ر الذي يلزم أولئك الّدارسني تعّلمه ِمن ماّدة النّحو والرّصف؟ - ما القدرْ

والرّصف  النّحو  ماّدة  أّن  ُندرك  أن  األمر  هذا  عن  احلديث  يف  الرّشوع  قبل  البّد 
عن  أهدافها  يف  »ختتلف  بغريها  النّاطقني  ِمن  العربّية  لداريس  ُتقّدم  التي  )القواعد( 
علم النّحو. فاالهتامم األّول عند واضعي هذه القواعد يرتّكز عىل تقديم إطار تربوّي 
املتعّلم عىل  ُتعني  التي  القواعد  الّتعريفات واملقارنات والّتدريبات وصياغة بعض  ِمن 

حتصيل معلومات عن اللغة واستخدامها بطالقة« )الناقة، ص11(.
وثّمة حماوالت جاّدة ألفراد ومؤسسات جعلوا ِمن خالهلا ماّدة النّحو والرّصف يف 
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النّحوّية والرّصفية واملستوى  املاّدة  الّدارسني  بالنّظر إىل مستويات  سّلم هرمّي، وبّينوا 
املالئم لتقديمها. بل إهّنم رّتبوا ماّدة النّحو والرّصف ضمن املستوى الواحد، ويمكن 
الكالم،  أقسام  معرفة:  إىل  حيتاج  اللُّغة  منه.فمتعّلم  واإلفادة  قّدموه  ما  إىل  الّرجوع 
واملؤّنث،  واملذّكر  واملعرفة،  والنّكرة  املوصولة،  واألسامء  اإلشارة،  والّضامئر،وأسامء 
وأنواع اجلُمل، والفعل املايض مثبتًا ومنفّيًا، واألمر والنّهي، والفعل املضارع يف أحواله 
كلها، واألفعال اخلمسة، والفاعل، ونائب الفاعل، واملبتدأ واخلرب، وإّن وأخواهتا، وكان 
وأخواهتا، واملفعول به، واملجرور باحلروف، واملضاف إليه، وحروف اجلّر، وحروف 
والّتثنية  واإلفراد  االستفهام،  وأدوات  اجلزم،  وحروف  النصب،  وحروف  العطف، 
والّتمييز،  واحلال،  فيه،  واملفعول  والتوكيد،  والنعت،  اخلمسة،  واألسامء  واجلمع، 
واالستثناء، وأسلوب الرّشط، واملفعول املطلق، واملفعول ألجله،واملنادى، وأسلوب 
أن  عىل  حاالته(.  بعض  يف  الرصف)  ِمن  واملمنوع  والّتعّجب،  واالستثناء،  التفضيل، 

ُتقّدم املادة النّحوّية للطلبة حسب مستوياهتم الّلغوّية. )العصييل، 2016(.
وقد تتّبعت ماّدة النّحو والرّصف يف سلسلة كتاب الكتاب بأجزائه الثالثة) بروستاد، 

2011 (وظهرت عىل النّحو اآليت:

الكتاب املتوسطالكتاب االبتدائيألف باء الكتاب

أوزان الفعلاملذّكر واملؤّنثاألعداد

اسم املكانالنّسبة الفعل أريد مع الضمري أنا

اإلضافة: معرفة ونكرةالّسؤالاملذّكر واملؤّنث

 الــ الّتعريفاملعرفة والنّكرة )نبذة(
اجلملة االسمّية: اخلرب املقّدم 

لوصف األماكن

ليسالّضامئرالـــ الّتعريف

الفعل يف اجلمعاجلذر والوزن
االسم املوصول بالفصحى 

والعامّية
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حركات اإلعراب: )الفتحة، 
والضّمة، والكرسة، والتنوين(

ما و منمجع االسم

مراجعة النّفياجلمع

مثل، كـــ، كاممجع املؤّنث

اإلضافة
َل( و  أوزان الفعل : وزن )َفعَّ

َل( و )َأفَعَل( )تفعَّ

كان وأخواهتاضامئر امللكّية

من الـــــ ...+ املصدرالفعل املضارع

الفعلني دعا و وضعأوزان الفعل

نفي الفعل املضارع
إعراب االسم املرفوع 

واملنصوب واملجرور )مقدمة(

االسم املجرورضامئر النّصب

إعراب االسماجلملة االسمّية

اجلملة الفعلّية
الضامئر املّتصلة )ـــه، ـــهام، 

ــــهم، ــي (

وظائف املجروراملعرفة والنكرة

أب وأخ يف اإلضافةهذا/ هذه

اسم الفاعلاألعداد 100-11

املثنّىتنوين الفتح

االسم املرفوعاملثنّى
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الفعل أعطىالسؤال )ملاذا(

الفعل اختارصيغة )أفعل( الّتفضيل

الفعل املضّعفاجلملة االسمّية )اخلرب املقّدم(

زمن الفعل: املايض واملضارعالفعل املايض

 

االسم املنصوبنفي الفعل املايض

اجلذر والوزن
الفعل املجهول يف الوزنني: 

َل ُفِعَل، و ُفعِّ

دراسة الفعل : املايض 
واملضارع واملصدر

مجع املؤّنث

كم؟ إعراب االسم مع األعداداملضارع املرفوع

اسم املفعولاألعداد الرتتيبّية

اسم الفاعل يف احلال)إذا( و )لو(

الوزنان فاَعَل و َتفاَعَلصيغة )أفعل( املقارنة

»و«، »ي« يف جذور األفعالاملضارع املنصوب

كان وأخواهتا )توسيع(مجلة الّصفة

اإلضافة: مراجعة وتوسيعأوزان الفعل

من معاين »ما« املستقبل والنّفي

ذواالسم املنصوب

الفعل رأىاجلملة الفعلّية
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أّن و إّن
الفعل الناقص الذي يف آخر 

جذره »و« ، »ي«

نفي املايض: مل + املضارع 
املجزوم

إّن وأخواهتا

مراجعة املضارع املرفوع 
واملنصوب واملجزوم

الفعل املجهول يف املايض 
واملضارع

والنّاظر يف هذا الّتوزيع أفقّيًا وعمودّيًا، يتبنّي أنه توزيع منطقّي له ما ُيسّوغه يف عىل 
الّرائدة يف ميدان تعليم  الكتاب من السالسل  اللغة وإنتاجها فكتاب  صعيد استهالك 
العربية للناطقني بغريها. تؤّكد التجربة ذلك؛ إذ إن َمن ُيدّرس الكتاب يدرك أّن مادته 

مقّدمة بعناية، ويلحظ تقّدم الّدارسني وتطّور مهاراهتم.
الكفاءة يف ضوء  النّحو و الرّصف يف ميزان  بالّذكر اإلشارة إىل منزلة  وِمن اجلدير 
معايري اإلطار  املرجعي األورويب العام للغات، إذ »ُيشّكل اإلطار املرجعّي األورويّب 
العاّمة  واخلطوط  املستهدفة،  اللغات  تدريس  مناهج  لتطوير  العام  األساس  العاّم 
حيث  بأكملها.  أوروبا  يف  وخالفه  الّتعليمّية  والكتب  واالختبارات  الّدرايس  للمنهج 
ِمن  يتمّكنوا  لكي  فعله ودراسته،  الّدارسني  يتعنّي عىل  الذي  ما  يصف بشكل شامل، 
استخدام ُلغة ما ألغراض اّتصالّية. كذلك يصف ماهّية املعارف واملهارات التي جيب 
عىل الّدارسني تنميتها لكي يصبحوا قادرين عىل الّتعامل بنجاٍح وبشكل اّتصايّل جّيد«. 

) جملس أوروبا، 2008، ص14(.
توزيع املوضوعات النّحوية يف ضوء اإلطار األورويب املشرتك: )أبو عمشة،2014، 

ص260-262، جوتشني، 2015( 

A1&A2

النّسبة إىل البلدان.1- 

نبذة عن املعرفة والنّكرة.2-

أساسّيات املذّكر واملؤّنث.3-
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A1&A2

الّضامئر األساسّية واإلسناد إليها.4-

نبذة عن الفعل املايض والفعل املضارع.5-

مدخل إىل مجع املذكر ومجع املؤّنث.6-

اإلضافة إىل العلم واالسم والّضمري.7-

نبذة عن الّصفة.8-

نبذة عن اجلذور وأوزان األفعال.9-

اجلملة االسمية البسيطة.10-

اجلملة الفعلية البسيطة.11-

املصدر الرّصيح واملؤول.12-

شبه اجلملة.13-

أسلوب النّفي بام وال ومل ولن وليس وعدم وغري. 14-

األعداد واألعداد الرتتيبية.15-

-16
املرفوع:  باحلركات،  اإلعراب  واملجرور)  واملنصوب  املرفوع  اإلعراب:  حاالت 

الفاعل واملبتدأ واخلرب، واملنصوب: املفعول به، املجرور: االسم املجرور بحرف اجلر.

اسم الّتفضيل )صيغة أفعل من، من أفعل(17-

املضارع املنصوب بالفتحة )أن ، لن، كي، لِــ(18-

ظروف الزمان واملكان.19-

املستقبل ونفيه.20-
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A1&A2

حروف اجلّر.21-

االسم املوصول.22-

أسامء اإلشارة للمفرد واجلمع.23-

االستفهام.24-

B1B2

 -1
واسم  واملصدر  الفعل  )أوزان  األوزان 

الفاعل واسم املفعول(
احلال1- 

الّتمييز.2-املثنى2-

اإلضافة )موّسعة(3-الفاعل مفّصاًل.3-

املفاعيل )به، فيه، املطلق(.4-املفعول به مفّصاًل.4-

املبني للمجهول وإعرابه.5-اجلملة الفعلّية ومكّوناهتا وإعراهبا.5-

-6
)املبتدأ  وعنارصها  االسمّية  اجلملة 
اخلرب  باسثناء  وصوره  واخلرب  وصوره، 

مجلة اسمّية(
كاد وأخواهتا.6-

ال النافية للجنس.7-كان وأخواهتا األساسّية.7-

8-إّن وأخواهتا األساسّية.8-
أنواع ما :)النافية، الّتعجبّية، االستفهامّية، 

املوصولة، الّزمانّية(.

(.9-املرفوع واملنصوب واملجرور واملجزوم.9- ، أنرْ الّتفريق بني )إّن، أّن، إنرْ
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B1B2

اسام الّزمان واملكان.10-نفي اجلملتني: االسمّية والفعلّية.10-

الفعل األجوف )تتّمة ما سبق(.11-فعل األمر.11-

-12
مازال،  )كان،  األجوف  املايض  الفعل 

عاد، زار، عاش، نام(
الفعل املثال.12-

مقدمة عن الفعل النّاقص.13-اإلضافة )موّسعة(13-

عمل املصادر واملشتقا )توطئة(.14-الّصفة )موّسعة(14-

15-األسامء املوصولة )توسعة لتقديم املثنّى(.15-
 مقدمة عن املمنوع من الرّصف )منتهى 

اجلموع، الّصفة(

االسم املنقوص.16-أسامء اإلشارة )توسعة لتقديم املثنّى(.16-

االسم املوصول.17-أسلوب الرّشط البسيط )إذا، لو، إن(.17-

أسلوب الرشط )مّوسع(.18-بعض أساليب التأكيد )قد، لقد، أّن ، إّن(.18-

الّتعّجب.19-أساليب الّتشبيه )كــــ، مثل، كأّن(.19-

-20
تذكريه  العدد،و  )إعراب  األعداد 

وتأنيثه،و إفراده ومجعه.
النّسبة، واجلنسّيات مجيعها.20-

-21
املبني للمجهول )توظيف األسلوب ال 

اإلعراب(.
االستثناء .21-

البدل )بعض من كل(.22-التفضيل )صيغة  أفعل واملضاف إليه(.22-

ذو، وذات ومتعّلقاهتا.23-االستثناء )إال(23-

تثنية األلوان املؤّنثة ومراجعة املثنّى.24-البدل )كل من كل(24-
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C1C2

ظّن وأخواهتا.1- املفعول ألجله، معه.1- 

الّتقديم والّتأخري )موّسع(.2-املبني للمجهول تفاصيل كاملة.2-

-3
أنواع ما: )املصدرّية، الرشطّية، اإلهبامّية، 

الّزائدة(. 
-3

تركيبًا  )املركب  الرّصف  من  املمنوع 
مزجّيًا، الصفة، العدد، مفعل ، فعال .

4-الفعل النّاقص )كاماًل(.4-
النداء )الشبيه باملضاف، النكرة املقصودة، 

النكرة غري املقصودة(

مراجعة الرّشط.5-عمل املصادر واملشتّقات )كاماًل(.5-

-6
املمنوع من الرّصف )األعالم إال املركب 
تركيبًا مزجّيًا والعلم املنتهي بألف ونون 

زائدتني(.

أسلوب الرّشط.7-

النّداء )أهّيا، أيتها، العلم ، املضاف(.8-

االستثناء )ما تبقى(.9-

إعراب األسامء اخلمسة.10-

الّتصغري.11-

بدل االشتامل.12-

الّتقديم والّتأخري.13-

وِمن اجلدير بالّذكر أن أبوابًا نحوّية/ رصفّية كاملة استبعدها أهل االختصاص ِمن 
قوائم املوضوعات املرّشحة للتدريس يف ُصفوف العربّية للنّاطقني بغريها؛ كاالشتغال، 
مُتّثل  ال  أبواب  فهي  واإلعالل،وغريها.  الّتقديري،  واإلعراب  والّتحذير،  واإلغراء، 
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لداريس  تقديمها  عدم  إىل  يميلون  االختصاص  أهل  إّن  بل  الّشائعة.  اللغوّية  القواعد 
العربّية ِمن النّاطقني هبا أيضًا.

الّدّقة يف النّحو والرّصف:
وقد حّدد اإلطار األورويب املشرتك توصيفات ملستويات الّدّقة يف القواعد بالنّظر إىل 

مستويات الّدارسني، وقد جاءت عىل النّحو اآليت:)أبو عمشة، 2014، 259(

الّدّقة يف القواعداملستوى

C2.يستمر يف السيطرة عىل القواعد عند استخدام اللغة املرّكبة

C1
حيافظ عىل درجة عالية ِمن الّدّقة عند استخدام القواعد، واألخطاء نادرة ويصعب 

اكتشافها.

B2
يملك سيطرة قواعدية جيدة مع وجود أخطاء عرضّية أو أخطاء غري نمطّية مع احتامل 
حصول أخطاء يف البناء لكنها نادرة، ويمكن إصالحها بأثر رجعي كام ُيظهر - بصورة 

نسبّية- درجة عالية ِمن السيطرة عىل القواعد، وأخطاؤه ال تؤّدي إىل سوء الفهم.

B1
يتواصل بدّقة متناسبة مع السياقات املألوفة- بصورة عاّمة- وهناك سيطرة جيدة رغم 

التأثر الواضح باللغة األم، كام يستخدم - بصورة مناسبة- خمزون األنامط املتعّلقة 
بظروف يمكن التنبؤ هبا.

A2
يستخدم - بشكل صحيح- أنامطًا ِمن بناء اجلُمل البسيطة، لكن - بصورة نمطّية- . 

ويرتكب أخطاء رئيسية مثل: اخللط بني الفعلني : )املايض واملضارع(، وخيلط يف اّتفاق 
حركات اإلعراب لكنه عىل الّرغم من ذلك يستطيع أن يوّضح ما يريد.

A1
يستطيع - فقط-  أن يظهر بعض السيطرة عىل القليل ِمن البناء القواعدي وأنامط 

اجلُمل التي تعّلمها.

النّحو الوظيفي
احلديث عن النّحو الوظيفي قديٌم جديٌد؛ فقد ارتبط - دائاًم- باحلديث عن صعوبة 
النّحو العريب، ومناقشة مدى جدوى إنفاق وقت الّدارسني ِمن أبناء العربّية وغري أبنائها 
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يف تعّلمه. وقد نشأت حركات علمّية كبرية حول تلك القضّية.
النّحو  وهو  القديم،   / التارخيي  والنّحو  الوظيفي  النّحو  بني  الّتمييز  ِمن  لنا  والبّد 
العلم  حقيقة  إدراك  منهم  ويتطّلب  االختصاص،  ذوي  ِمن  الدارسون  به  ُيعنى  الذي 

النّحوي )السامرائي، 1984(.
ِمن  العربّية  لداريس  والرّصف  النّحو  تعليم  عن  احلديث  فهو  هنا-  يعنينا-  ما  أما 
األبواب  جمموعة  انتخاب  عىل  يقوم  )وظيفي(  تعليمي  بأسلوب  بغريها  النّاطقني 
النّحوّية األساسّية املهّمة التي ال تستقيم اللغة للّدارس إال هبا، واستثناء كل ما هو غري 
أسايس/ تفصييل أو حمّل خالف ِمن أبواب النّحو التي ال يؤّثر حجبها عن الّدارس عىل 
)عبده،  واملحيل  الّتقديري  واإلعرابني  والعلل،  النّحوي،  العامل  كـباب  اللغَة؛  إتقانه 

2008، ص5(. 
فالنّحو الوظيفّي أسلوب تعليمّي يربط القاعدة النّحوّية بوظيفتها التي تؤدهيا وبالبيئة 
االجتامعّية، وتضافر العنارض اللغوية ِمن أجل ذلك)أمحد، حييى، 1989(. فتكون املاّدة 
النّحوّية وظيفّية بالنّظر إىل إمكانّية استعامهلا واستثامرها، ومدى انعكاسها اإلجيايب عىل 

تطّور مستوى الّدارس، وحتّسن  أدائه اللغوي، وارتفاع درجة دّقته وطالقته.
النّحو  الرّشوع يف تقديم مادة  والبّد ِمن االلتفات إىل أربعة حُمّددات أساسّية  قبل 

والرّصف للّدارسني، تتمّثل يف: )الّسّيد، 1980،ص125(
1- مالءمة املاّدة النّحوّية لألهداف املراد حتقيقها يف مرحلة الّتعّلم التي وضعت هلا.
ال  التي  وتلك  الّدارسني،  عىل  تستعيص  التي  والرّصفّية  النّحوّية  املاّدة  حذف   -2

حيتاجون إليها.
3- االكتفاء باملعلومات املناسبة ملستويات الّدارسني، واالستغناء عن التفصبالت 

الّثانوية.
4- تنسيق خّطة عاّمة للربنامج، بحيث توضع املاّدة املناسبة للمستوى املناسب يف 

ضوء حاجات الّدارسني وإمكانّياهتم.
عىل أّن هذا ال يعني بأية حاٍل ِمن األحوال أن يترّصف املعّلم يف تبسيط قواعد النّحو 
والرّصف كيفام اّتفق. وليس له -بالرّضورة- أن حيذف أجزاء ِمن املاّدة أو يقّطعها، أو 
يطرح مسّميات جديدة للوظائف النّحوّية دون االّتكاء عىل أسس علمّية، والّرجوع إىل 
أهل االختصاص الذين يؤهلهم العلم، وتسمح هلم اخلربة باقرتاح نامذج، وتوصيفات، 
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العربّية  أساتذة  بعض  قّدم  وقد  الّتعليمية.  العملّية  طبيعة  تفرضه  ما  ضوء  يف  وحلول 
وخربائها نامذج لدروس نحوّية وظيفّية جيدر االطالع عليها واإلفادة منها،فقد قّدم هناد 
القياس  يمكن  مقنعة،  ِمن خالل مواقف وظيفية  النّحو  تعليم  رائدة يف  نامذج  املوسى 

عليها وتبنّيها يف صفوف النّاطقني بغري العربّية. )املوسى، 2003(

تقديم اإلعراب لداريس العربية ِمن النّاطقني بغريها
جني،  )ابن  احلركة«  أو  السكون،  ِمن  واحدًا؛  رضبًا  الكلمة  آخر  »لزوم  اإلعراب 
حركات  وتتامثل  اجلُملة.  يف  ملوقعها  تبعًا  الكلمة  آخر  حركة  تغرّي  فهو   .)37  ،2006
أواخر الكلامت التي حتتل مواقع متامثلة يف اجلُمل. واحلركات ترتتب عىل شغل الوظيفة 

النحوّية. فهل ُنقّدم اإلعراب لداريس العربّية ِمن غري الناطقني هبا؟ 
اجلواب ، نعم، بال شّك؛ ذلك أن اإلعراب ِمن أهم خصائص العربّية التي تنامز هبا 
عن سائر اللغات. فخصيصة اإلعراب نادرة الوجود يف اللغات، وهي يف العربّية تؤدي 
العربّية عن اعتامد  الرّتكيب اجلميل؛ فتستغني هبا  وظائف غاية يف األمهّية عىل مستوى 
ترتيب العنارص يف اجلملة ومواقعها الثابتة يف إيصال املعاين بوضوح للمتلّقي )العصييل، 
1423ه(. واحلّق أّن تعليم اإلعراب ليس باألمر العسري؛ إذ ُيقّدم مع األبواب النّحوّية 
تلقائّيًا، فالفاعل مرفوع، واملفعول به منصوب، واالسم بعد اجلار جمرور ، وهكذا ُتقّدم 

األبواب مع حركاهتا.
وِمن الرّضورّي أن نحرتز يف تقديم اإلعراب إىل أّن اإلعراب ليس هدفًا يف حّد ذاته، 
بل هو واسطة للوصول إىل املعنى ومتييز الوظائف النّحوّية والرّتكيبّية. وال جيدر باملعّلم 
إنفاق وقت الّدارسني عىل هذه املسألة. والضري ِمن الّتساهل يف البدايات مع الّدارسني 
أنه  باحلسبان  الّصحيحة(، آخذين  الكلامت احلركات  أواخر  )إلزام  إتقان اإلعراب  يف 
ليس مطلوبًا ِمن دارس العربّية ِمن النّاطقني بغريها أن جُييب عن أسئلة النّحاة الّتقليدّية 
التي ُتقّدم ألبناء العربّية كــ أعرب اجلمل، وأعرب الكلامت. فالغاية ِمن تعليم الرّصف 
و النّحو واإلعراب أن يكون وسيلة لتقويم اليد عند الكتابة، وتقويم اللسان عند القراءة 

والكالم )املوسى، 2003(.
كيف ُنقّدم ماّدة النّحو والرّصف لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها؟
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توجيهات عاّمة للمدّرسني:
حيسن بكلِّ َمن رام بنفسه اقتحام ميدان تعليم اللغة العربّيةللناطقني بغريها والسيام 

النّحو العريب أن يأخذ جمموعة ِمن الّتوجيهات بحسبانه: 
- البّد ملعّلم النّحو - ِمن قبُل وِمن بعد-  أن يكون عىل معرفة كاملة ودراية وافية 
فيه؛ إذ الُيقبل أن ُيقّدم املعّلم ماّدة مشّوشة يف ذهنه أصاًل، وهذا أمر ال مراء فيه. وقد نّوه 
القدماء إىل ذلك »اعلم أّنك إذا رشعَت يف علم ِمن العلوم البّد لك أن تعرف حقيقته 
لتكون عىل بصرية يف طلبك، وأن تعرف غرضه لئال يكون سعيك فيه عبثًا، وأن تعرف 

موضوعه ألن مسائل العلم دائرة عىل موضوعه« )التفتازي، ص5(.
- الّتحضري اجلّيد لدروس النّحو والرّصف - بل الّدروس كّلها- ووضع األهداف 

العاّمة واألهداف اخلاّصة املراد الوصول إليها قبل تقديم الّدرس.
- مراجعة مدى حتّقق األهداف العاّمة واألهداف اخلاّصة يف هناية الّتدريس، وذلك 

باالّتكاء عىل التذقويم وطرقه املختلفة.
- االستامع للّدارسني يف كّل مّرة، وتقّبل مالحظاهتم بصدر رحب، والّتفاعل مع 

شكواهم ومناقشتهم فيها، وأخذها باحلُسبان يف مراحل الّتدريس الّتالية.
- ترتيب األبواب النّحوّية حسب درجة أولوّياهتا يف الّتقديم للناطقني بغري العربّية، 
وانتخاب األبواب التي ليس للنّاطق باللغة منها بّد إذا كان املعّلم مكّلفًا بإعداد املاّدة 
أو  ماّدة  بإضافة  املؤسسة  تتبناه  الذي  الكتاب  أو  املنهاج  ما فات  الّدراسّية، واستدراك 

حذف أخرى بالنّظر إىل خصوصّية كل جمموعة من الّدارسني عن غريهم.
ِمن  جزٍء  تقديم  يصّح  قد  إذ  والرّصف؛  النّحو  ماّدة  تقديم  يف  الّتدّرج  مراعاة   -
املوضوع النّحوي، وِمن ثّم استكامل جزء آخر منه يف مرحلة الحقة، وذلك بالنّظر إىل 
إنام  العلوم للمتعّلمني  إّن » تلقني  إذ  الّدارسني؛  أمهّيته، وإىل إمكانّية استيعابه ِمن قبل 
يكون مفيدًا إذا كان عىل الّتدريج، شيئًا فشيئًا وقلياًل  قلياًل، ُيلقى عليه أوالً مسائل ِمن 
كّل باٍب ِمن الفن هي أصول ذلك الباب، ويقّرب له يف رشحها عىل سبيل اإلمجال » 
)ابن خلدون، املقدمة، ص531(. وِمن املفيد تدريس الرّتاكيب ذات العالقة يف وحدة 

أو وحدات دراسّية مرتابطة متدّرجة متتابعة )عواد، 1983(.
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- تقديم النّحو عىل أّنه جمموعة ِمن القواعد املنطقّية والعقلّية التي متّكن املتعّلم - إن 
سار وفقًا هلا- ِمن استعامل اللغة.

تصف  التي  تلك  أو  شيوعًا،  األكثر  اللغوّية  القوالب  مُتّثل  التي  القواعد  تقديم   -
االنتظام يف اللغة قبل غريها، والرّتكيز عليها، وِمن ذلك تأخري تقديم صورة اخلرب يف 
اجلملة االسمّية عن باقي صور اخلرب،بالنّظر إىل قّلة شيوعه يف اللغة بالقياس إىل صور 

اخلرب األخرى.
- العناية بالقواعد الكلّية واجلزئّية عىل حدٍّ سواء بام يضمن وصول املاّدة املطلوبة 
ُلغويًا وال سليقة  بغريها حدسًا  النّاطقني  ِمن  العربّية  متعّلمو  يمتلك  إذ ال  للّدارسني؛ 
واملعلومات  اجلزئّيات  لبعض  املعّلم  إغفال  يرتكها  التي  الّثغرات  سّد  ِمن  مُتّكنهم 

الّتفصيلية.
درسها  التي  وتلك  اللغوّية،  الطالب  حلصيلة  املالئم  املفردات  مستوى  التزام   -
بالفعل. فدرس النّحو وتدريباته ليسا جماالً لتعليم مفردات جديدة. والبد أن ُترصف 
طاقات الّدارسني نحو القواعد النّحوّية والرّصفّية، وال جيري تشتيتها باجّتاهات أخرى.
القواعد يف قوالب واضحة حُمّددة، ومُجل قصرية ترّكز عىل الوظيفة  - جعل رشح 
النّحوّية أو املاّدة الرصفّية امُلراد تقديمها للّدارسني. وتأجيل اجلُمل الطويلة والفقرات 
والنّصوص ملراحل الّتطبيق والّتدريبات التي تكون بعد الّتأّكد ِمن فهم الّدارسني للامّدة 

النّحوية أو الرّصفّية املقّدمة هلم عىل أكمل وجه. )فودة، نيل، 1978م(.
يف  اجلديدة  القواعد  ترسيخ  يف  للّدارسني  املقّدمة  الّتدريبات  كفاية  ِمن  الّتأّكد   -

أذهاهنم، وتضافرها مع الواجبات املنزلّية يف متكني الّدارسني من إتقان املاّدة املطلوبة.
- استثامر حاالت الّتقابل اللغوي بني اللغة األم واللغة العربّية حيثام وجدت.

اللغوّية،  للقواعد  العام  املنظور  تقديم  العمودي يف  الّتوّسع األفقي دون  - مراعاة 
دون  املختّصون  هبا  ُيعنى  التي  والرّصفّية  النّحوّية  الّتفاصيل  عن  االبتعاد  يعني  وهذا 

سواهم.
للّدارسني  مالئمة  تدريس  طرق  وتوظيف  العرض،  أسلوب  يف  الّتنويع  مراعاة   -

وميوهلم، واجّتاهاهتم، ودوافعهم، واستعداداهتم. )العصييل، 1423هــ، ص 233(.
- َبسط القواعد يف األبواب األساسّية كالفعل والفاعل، واملبتدأ واخلرب، بام يتناسب 
مع مستويات الّدارسني، ومراعاة مراجعة ما سبق عند تقديم أي توسعة أو معلومات 
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ودّقتها  الّدارسني  لدى  القاّرة  املعلومات  صّحة  مراجعة  ِمن  البّد  إذ  الحقة؛  إضافّية 
ووضوحها قبل الرشوع يف تقديم معلومات إضافّية هلم.

إذ  كذلك؛  أهنا  عىل  الرّتكيب  يف  عليها  يرتّتب  ما  و  النّحوّية،  املتالزمات  تقديم   -
البّد ِمن توضيح اقرتان املضاف باملضاف إليه، واقرتان الّصفة باملوصوف، واملعطوف 
والفعل  باملجرور،  واجلار  منه،  باملبدل  والبدل  باملؤّكد،  والتوكيد  عليه،  باملعطوف 
بالفاعل، واملبتدأ باخلرب، واحلال بصاحبها، والّصلة باملوصول، وهكذا. فهو األمر الذي 
سيجعل ِمن اجلُملة ثّم النّص وحدات تركيبّية عميقة لكنّها واضحة، يراها الّدارس كام 

يرى الّطالب اهليكل العظمي للجسم ِمن خالل صورة األشعة.
عليها،  للّداللة  هلا  اساًم  النّحاة  جعله  إنام  الذي  بمساّمها  النّحوّية  الوظيفة  ربط   -
ابتداًء باملّرة األوىل التي تقّدم للّدارسني فيها، فاملبتدأ يسّمى باسمه، وُيشار إىل  وذلك 
أّنه من اجلذر بدأ ، الذي يعني البداية واملنطلق وأنه إنام سّمي كذلك ألنه بداية الكالم ، 
واخلرب خرب ، وأنه سّمي كذلك ألنه خُيرب عن املبتدأ، والفاعل فاعٌل ألنه من يقوم بالفعل 
، وهكذا. وال خيفى - وهو ما يثبته امليدان-  ما هلذا من دور يف ترسيخ مفهوم الوظيفة 

النّحوّية وتوضيح لدورها يف اجلملة.
- »تقديم أدوات الّربط يف سياقات لغوية تفاعلّية حّية، بعيدًا عن تقديمها يف سياق 

قوائم املفردات واالستظهار دون وعي«.)العمري، 2016، ص 35(.
- تقديم املاّدة النّحوّية والرّصفّية ِمن خالل سياقات حّية، وربطها باملهارات اللغوّية 
والرّصفّية  واملعجمّية  الّصوتّية  الّدوائر  ِمن  جمموعة  فاللغة  الّدارسون؛  يتعّلمها  التي 
والنّحوّية والّداللّية التي قد تّتسع وقد تضيق، لكنها تتقاطع دائاًم لتحكم أداء النّاطق. 

فال معنى لعزل املاّدة النّحوّية والرّصفّية عن غريها ِمن جوانب اللغة.
الّضوء  باستمرار، ودعمهم وتشجيعهم، وتسليط  الّدارسني  - احلرص عىل حتفيز 

عىل الّتقدم الذي حُيرزونه يف الّتعّلم.
إجراء  ومراعاة  بأّول،  أوالً  لدهيم  الّضعف  ونقاط  أخطائهم  إىل  الّدارسني  تنبيه   -
بداياهتا، وهذا  بانتظام. وذلك ِمن أجل تصويب األخطاء يف  املتعّددة  الّتقييم بوسائله 

يضمن حتقيق نتائج أفضل بالّتأكيد.
النّحوّية كّلام سنحت الفرصة لذلك؛ إذ ال بأس ِمن  املاّدة  - احلرص عىل ُمراجعة 

سؤال الّدارسني عن الرتاكيب اجلُملّية، والقوالب اللغوّية يف أثناء الّدروس املختلفة.
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- االهتامم بتصحيح أخطاء النّحو والرّصف يف كتابات الّدارسني، ومناقشتهم فيها، 
ومتابعة تصويبها أوالً بأّول.

- خلق سياقات ومواقف تعلمّية ِمن شأهنا أن حُتّفز الّدارسني عىل استنفار طاقاهتم 
مهمهم  تشحذ  بحيث  عالية،  بدرجات  والرّصفّية  النّحوّية  معارفهم  وحشد  اللغوّية، 

باستمرار.
- ربط املاّدة النّحوّية والرّصفّية بالوظائف اللغوّية، واحلياة، وتقديمها دائاًم ِمن حيث 
أهنا مُمكنة االستخدام ورضورّية، من مثل ربط درس العدد بالتقويم وربطه باملعامالت 

املاليّة أيضًا.
- قد يتطّلب األمر - مع مراعاة درجة اهتامم الّدارسني- رشح الفروق القواعدّية 
اخللط  عدم  لضامن  أحيانًا  بينهام  تناقضات  وجود  إىل  والّتنبيه  والعامّية،  الفصيحة  بني 
الفصيحة  يف  األفعال  عىل  اجلّر  حروف  دخول  إمكانّية  عدم  املعّلم  ُيبنّي  كأن  بينهام. 
ودخوهلا عليها يف العامّية مثاًل؛ فالفعل يلعُب فعٌل فصيح وال جيوز إدخال حروف اجلر 
عليه، والفعل »بيلعب« فعل عاّمي خيالف قواعد الفصيحة لكنه مقبوٌل متامًا يف العامّية.
العملّية  حممو  فهو  الّدرس،  ِمن  األكرب  اجلزء  ومنحه  الّدارس  دور  عىل  -الرّتكيز 

الّتعليمّية والّطرف األهم فيها.
- تدوين مالحظاٍت عن تفاعل الّدارسني مع كّل موضوع نحوّي أو رصيّف، وأكثر 
األسئلة التي طرحوها، كي تكون نصب عيني املعّلم عند تقديم املوضوع ذاته يف مّراٍت 

قادمة.
- حتديث أوراق العمِل املقّدمة للّدارسني بعد تطبيقها مبارشة وذلك بحذف ما مل 

يكن فاعاًل، وزيادة ما فات تضمينه ِمن مالحظ وتفاصيل.
- ِمن املفيد أن يضع معّلم العربّية نصَب عينيه أن علم النّحو »نضج وما احرتق« 
)السيوطي، األشباه والنّظائر،ج1،ص9(. واملراد بذلك أّنه ال يرتّتب عىل املعّلم جهود 
يف  مبثوثة  واضحة  مستقّرة  امليدان  هلذا  العلمّية  فاملاّدة  قبلها؛  وما  البدايات  إىل  العودة 

متون آالف الّتصانيف التي هي يف انتظار املعّلم ليغرتف منها، وُيقّدم لطلبته.
- الّتواصل مع الّدارسني، وحماولة إجياد دوائر مشرتكة. وهو األمر الذي قد ُيعّزز 

ِمن ُفرص االنسجام، ويزيد ِمن ثقة الّدارس ورغبته يف الّتعّلم.
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النّحو واملهارات األربع
األربع  واملهارات  النّحو  بني  ما  األحوال-   بأّية حاٍل من   - نفصل  أن  نستطيع  ال 
وإنتاجها  اللغة  استهالك  إّن  إذ  واملحادثة؛  واالستامع  والكتابة  القراءة  األساسّية: 
الّتفكيك  وعملّية  وتركيبها،  النّصوص  تفكيك  عىل  قائم  املهارات  تلك  خالل  من 
من  جمموعة  من  يتأّلف  الذي  النّص  عىل  قائمة  )اإلنتاج(  الرّتكيب  و  )االستهالك(، 
اجلمل املرتاكبة وفقًا لقواعد النّحو، وتلك اجلمل مرتاكبة من كلامت تؤّدي دورها يف 
النّحو، وحتمل يف ذاهتا مواصفات رصفّية معّينة تؤهلها  الرتكيب اجلميل وفقًا لقواعد 

لتأدية تلك األدوار بالّذات.
وكّل ناطق/ كاتب باللغة العربّية ال بّد له من اّتباع قواعد نحوها ورصفها - بالّتضافر 
مع غريها - كي ُيوفَّق إىل إنتاج قوالب لغوية مقبولة عند اجلامعة اللغوية وقابلة للّتداول 
وصاحلة للّتواصل. وطاملا كانت النّصوص املعّدة للقراءة أو للّسامع تسري وفقًا لقواعد اللغة 
العربية  أّس  النّحو  اإلنتاج، وبذلك كان  والّتداول وإعادة  للفهم  قابلة  فإهنا تكون عندئٍذ 
وباهبا وسبيلها؛ إذ ال يمكن إتقان مهارة القراءة وال استيعاب املسموع  دون معرفة قواعد 

النّحو والرّصف، وال يمكن احلديث بطالقة وال الكتابة دون أخطاء دون معرفتها أيضًا.
األمريكّي  املجلس  اعتمدها  التي  األساسّية  اللغوّية  املهارات  لتوصيف  واملتتّبع 
املثال  سبيل  وعىل   ، مستوى  كّل  ويف  مهارة،  كّل  يف  النّحو  أثر  بجالء  سيتبنّي  للتعليم 
جيد النّاظر يف وصف املهارات للمستوى املتمّيز  الّتوصيفات القائمة عىل قواعد  النحو 

والرصف مبارشة ، وهي: )احلجوري، واجلراح، 2016، ص94(

املستوى
وصف املهارة

الكتابةالقراءةالكالماالستامع

املتمّيز

القدرة عىل 
االستنتاج من كالم 
يستخدم مفردات 

دقيقة ومتخصصة  
وتراكيب معقدة.

يتمكن املتعلم 
من الكالم 

بمهارة ودقة 
لغوية فاعلة

يدرك املتعلم 
الفروق الدقيقة 
للنص اللغوي 

ويتذوقها.

جييد املتعّلم قواعد الكتابة 
بدّقة وتنّوع يف األساليب، 
سواء أكانت تراكيب أم 

مفردات أم قواعد اإلمالء 
أم أدوات الربط أم عالمات 

الرتقيم
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ُطرق تدريس النّحو والرّصف
يتفاوت الرّتكيز عىل تدريس النّحو بتفاوت طرق تعليم اللغة الّثانية؛إذ يكون   
أساسّيًا وجيري الرتكيز عىل تدريسه منذ البداية يف طريقة النّحو والرتمجةوطريقة القراءة 
الّسمعّية  الطريقة  يف  املبتدئ  املستوى  بعد  ما  إىل  تدريسه  ويؤّجل   .)1987 )إبراهيم، 
الّشفوية. بينام ال يدّرس يف الطريقة املبارشة، وُيكَتفى بأن يكتسبه الّدارسون ِمن خالل 

اللغة إمجاالً )طعيمة، 1989،ص200(.
النّحوّية،  القاعدة  ِمن  االنطالق  عىل  الطريقة  هذه  تقوم  االستنباطّية:  الطريقة   -1
وتقديمها يف البداية، ثم رشحها، وتقديم أمثلة وشواهد عليها. وهي الّطريقة الّتقليدّية 
التي قام عليها تدريس النّحو العريب ِمن قبل. وعليالرغم ممّا هلا ِمن حماسن ومُمّيزات، 
إال أّنه يؤخذ عليها اعتامدها عىل احلفظ، وابتعادها عن الّتطبيق، ونأهيا بالّدارسني عن 

)Abboud, 1983, p241(:النّصوص، وتركيزها عىل الكلمة املفردة.ومثال ذك



-152-

وقد تبنّى الكتاب األسايس هذه الطريقة يف تقديم القواعد أيضًا، يّتضح ذلك من 
خالل النّموذج اآليت: )بدوي وآخرون، د.ت(

األمثلة  ِمن  جمموعة  استعراض  عىل  الطريقة  هذه  تقوم  االستقرائية:  الطريقة   -2
اللغوّية، أو النّصوص وفحصها ومالحظتها، ثم اخلروج باستنتاجات تتضّمن القاعدة 
النّحوّية. وهي طريقة خُتّفف ِمن عبء احلفظ عىل الّدارسني، وتتمتع بُممّيزات كثرية، 

إال أهنا بحاجة إىل توجيه ومتابعة دقيقة ِمن املعّلم. ومثال ذلك:
 )العمري، والّدجاين، 2008،ص111(
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وقد مجعت بعض الكتب التعليمّية يف امليدان بني الطريقتني سالفتّي الّذكر باالّتكاء 
عىل استخدام اللغة الوسيطة، مثال ذلك: )العش، 2004،ص 237(
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وقد مّثل استخدام اللغة الوسيطة طريقة أخرى يف تقديم القواعد تعتمد عىل رشح 
القواعد وتفسريها بتلك اللغة ، ثم تقديم تدريبات عىل القاعدة باللغة اهلدف،واحلّق 
الوسيطة  اللغة  كانت  إن  والسيام  الّدارسني  من  كثرٍي  مع  ُأُكلها  تؤيت  الّطريقة  هذه  أّن 

املستخدمة هي ذاهتا لغتهم األم، ومثال ذلك:)بروستاد، 2011(
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وِمن اجلدير بالّذكر أّن هذا األسلوب ينطلق ِمن حتضري الّدارسني ملاّدة القواعد يف 
البيت، ثم تثبيتها يف الّصف مع املعّلم.

3- تدريس القواعد بطريقة النّص: وتقوم هذه الطريقة عىل تقديم النّحو باعتباره 
عنرصًا متضافرًا مع سائر العنارص اللغوّية املتمّثلة يف: الّصوت، والرّصف، والرّتكيب، 
تفرتق  أهّنا  إال  االستقرائّية،  الّطريقة  بعيد-  حدٍّ  إىل   - الّطريقة  هذه  وُتشبه  والّداللة. 
عنها يف طول النّص وتكامله. فالنّص يف هذه الّطريقة ال يقترص عىل أن يكون فقرة أو 
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فقرتني، بل نصٌّ كامل قد يكون مقالة، أو قّصة أو قصرية أو غريها ِمن النّصوص التي 
ِمن فهٍم واستيعاب وُمعجم وداللة باإلضافة  ُلغوّيًا يف كّل ُمستوياهتا وأبعادها  ُتعالج 
إىل الرّصف والنّحو. ومثال ذلك من القواعد العربية امليرسة )حممود صيني وآخرون، 

:)1990

متكاملة  طريقة  خلق  يف  ُيساهم  املختلفة  الطّرق  بني  اجلمع  أّن  امليدان  وُيظهر 
الّدارسني)العصييل،  نتائج أفضل، وتالئم  النّحو والرّصف، وتؤّدي إىل  تناسب تعليم 

1420هــ(.
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الّتقويم: متى ُنصّحح، وكيف؟
يمكن تلخيص الّدور املنوط باملعّلم بمهامٍّ ثالث، يمكن متثيلها عىل النّحو اآليت:

إدخال/  تعليم        مراقبة/ مالحظة        تصحيح / تقويم

مجاعّيًا  نتائجه  من  والتأّكد  متابعته  جتري  وال  مضبوٍط،  غري  تعليٍم  ألّي  معنى  فال 
النّحوّية  املاّدة  تلّقي  الّدارسني وال سيام يف  تطّور  قياس مدى  متابعة  ِمن  وفردّيًا.فالبد 
تفاعل  وتطّور  املعّلمني،  وأداء  الربنامج  بتقييم  واالعتناء  هلم،  امُلعطاة  والرّصفّية 
كّلها تسري كام  الّتعليمّية  العملّية  أّن عنارص  إىل  ِمن أجل االطمئنان  الّدارسني. وذلك 

ينبغي ِمن أجل حتقيق األهداف املرجّوة.
فالّتقويم »عملّية مقصودة منّظمة هتدف إىل مجع املعلومات عن العملّية الّتعليمّية، 
الربامج،  أو  املعّلمني  أو  بالّطالب  تتعّلق  أحكام  إصدار  إىل  ُيؤّدي  بام  األدّلة  وتفسري 
األهداف  لتحقيق  املناسبة  اإلجراءات  واخّتاذ  الرّتبوي،  العمل  توجيه  يف  يساعد  مما 
خطوات  لكّل  مرافقًا  الّتقويم  ويكون  2010،ص17(.  نوال،  )مصطفى،  املرسومة« 
ِمن  مرحلة  كّل  يف  يكون  بل  وهنايته،  ووسطه  بدايته  يف  فيكون  التعليمي،  الربنامج 
مراحله؛ ألّنه اإلجراء الذي ُيعّول عليه يف اكتشاف أي ثغرات قد تظهر يف الربنامج، وأي 
عقبات قد تعرتض ُسبل الّدارسني؛ فتؤّدي إىل عرقلة تقّدمهم نحو األهداف املبتغاة. 
كام أّن التقويم املستمّر املوّجه ُيسهم يف زيادة دافعّية الّدارسني، ويوّجه ُميوهلم، وُيعيد 
الّتقويم املستمر - الذي تعقبه إجراءات عالجّية حقيقّية  ترتيب أولوّياهتم.كام يضمن 
والنّهوض  كفاءته،  ورفع  الربنامج  فاعلّية  زيادة  إىل  عنها-  يكشف  التي  للمشكالت 

بمستواه، وبالّتايل نجاحه واستمراره.
ويكون الّتقويم - بشكل عاّم للمهارات كّلها ومثلها دراسة النّحو والرصف-  ِمن 

خالل عّدة طرق، أبرزها:
- الّتقويم األّويل أو املبدئي: ويكون هذا الّتقويم قبل بداية الّدراسة والّتدريس؛ إذ 
خيضع امللتحقون بالربامج اللغوّية الختبارات تقييمّية تصنيفّية حُتّدد ُمستوياهتم اللغوّية 
املؤسسات  املالئمة هلم. وقد درجت  الّدراسّية  باملستويات  بغية إحلاقهم  بدّقة. وذلك 
التعليمّية عىل عقد مثل هذه االختبارات ) tests placement (  للّراغبني يف الّدراسة 
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هذه  تتضّمن  ما  بالربنامج.وعادًة  لاللتحاق  حضورهم  لدى  مبارشة  أو  ُبعد  عن  فيها 
االختبارات فقرات متعّددة تشمل املهارات اللغوّية األربع: االستامع والقراءة واملحادثة 
والكتابة، باإلضافة إىل قواعد النّحو والرّصف واإلمالء. وِمن شأن هذه االختبارات أن 
الّدارسون قد  توّفر هتيئة ومراجعة ملجموعة املفاهيم واملعلومات واملهارات التي كان 
اكتسبوها يف مراحل الّتعّلم الّسابقة) العبيس، حممد، 2010(، كام أّن ِمن شأهنا أن ُتظهر 
نقاط القّوة والّضعف لدهيم، ويكون من اللطيف إحلاق الّدارسني الذين تظهر نتائجهم 
درجات من الّضعف يف النّحو والرّصف بدروس تقوية كي يلحقوا بركب املجموعة؛ 

إذ قد تظهر النتائج تفّوقًا يف عدد من املهارات دون بعض.
ومتابعة  سلوكه،  ومشاهدة  دارس،  لكل  املستمّرة  املالحظة  طريق  عن  الّتقويم   -
والّتقّدم  االنتكاس  وتسجيل  تعليمه،  سري  عن  دقيقة  مالحظات  وتدوين  أدائه، 
 .)2009 وحماسنة،  )مهيدات،  وخمطط  منّظم  علمي  وأسلوب  ومهنّية  بموضوعّية 
والرّتكيز  املكتبي،  اللقاء  خالل  ِمن  الّدارس  مع  بُمراجعتها  املالحظات  هذه  واستثامر 
عليها بوضع خطط عالجّية قصرية األمد، أو طويلة األمد بام يتناسب مع املشكلة. وال 
تقترص هذه املالحظات عىل املعّلم، بل يصّح أن ُيطلب إىل الّدارس أن ُيالحظ نفسه، 
ويقّدم تقارير دورّية عن رؤيته خلّط سريه يف التعّلم) النّجار، نبيل، 2010(؛ إذ إن لكلٍّ 
عليها يف  والبناء  باحلسبان  باألخذ  نظر جديرة  والّدارس وجهة  املرشف  أو  املعّلم  ِمن 
طرق  من  الطريقة  وهذه  املناسبة.  احللول  واقرتاح  املشكالت  وإجياد  الربنامج،  تقييم 
الّدارسون يف أخطاء نحوية  يقع  إذ  النّحو والرّصف؛  تعليم  فيام خيص  التقويم حمورّية 
املعّلم مالحظة ذلك  القراءة واملحادثة واالستامع والكتابة، وبإمكان  أثناء  ورصفية يف 

بيرس وتوجيه الّدارس بناء عليه.
للعملّية  مرافقًا  التقويم  هذا  ويكون  الّتشكييل:  أو  الّتكويني  أو  البنائي  الّتقويم   -
الّدارسني  تعّلم  ترصد  التي  االختبارات  ِمن  جمموعة  يف  يتمّثل  بحيث  الّتعليمّية 
الّدارسني  أداء  مهاّمً عىل مستوى  مؤرّشًا  الّتقويم  ِمن  النّوع  وُيعّد هذا  تقّدمهم.  وتتابع 
التي  اللغوّية  وللامّدة  هلم  الّتعليم  أساليب  مالئمة  عىل  ُيدّلل  أّنه  كام  وجّديتهم. 
النّحو  ملاّدة  التقويم  من  النوع  هذا  إجراء  املفيد  ومن  يتلّقوهنا)اهلويدي،2004(. 
من  الفائدة  إذ  وفاعلّيتها؛  الّتدريس  طريقة  صالحّية  من  املعّلم  يتأّكد  كي  والرّصف 
عىل  سيحّتم  الذي  األمر  وهو  وجدواها،  نجاعتها  تثبت  مل  ذاهتا  بالطريقة  االستمرار 
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الّدارسني واملعّلمني واملؤسسات إعادة تنظيم جهودهم يف ضوء نتائج الّتقويم، وإجراء 
إليه.)الفّجال، سعاد،  احلاجة  الّتقييم عن  نتائج  تغيري تكشف  أو  تعديل  أو  تطوير  أي 

.)2011
- الّتقويم الّتشخييص: ويأيت دور هذا الّتقويم إىل جانب ُطرق الّتقويم األخرى يف 
الربنامج  أثناء  يف  الّدارسني  بعض  منها  ُيعاين  التي  والّصعوبات  املشكالت  تشخيص 
التي  األسباب  والوقوف عىل  املشكلة  بتحديد  الّتشخييص  الّتقويم  اللغوي. ويضطلع 
أّدت إليها، ثم وضع خّطة عالجّية تتالءم مع ُميول الّدارس ودوافعه واجّتاهاته وطبيعة 
مشكلته. )اليف، سعيد،2012(. وقد يلجأ املعّلم بعد إجراء هذا النوع من التقويم إىل 
الّتدريبات،  التشخييص عنها، كزيادة  التقويم  التي يكشف  املشاكل  ملعاجلة  عّدة طرق 

وزيادة الّتكليفات املنزلّية، واللقاءات الثنائية مع الّدارسني.
أو  الدرايس،  املستوى  هناية  يف  الّتقويم  هذا  يأيت  اجلمعي:  أو  النّهائي  الّتقويم   -
وهذا  العاّمة.  األهداف  حتّقق  ومدى  الّتعّلم،  نواتج  الّتقويم  هذا  ويقيس  الربنامج، 
الّتقويم اختبار حتصييل يّتسم بالّصدق، والّثبات، واملوضوعّية، والّشمولّية بحيث يقيس 
إجراء  عليه  2011(.ويرتتب  الرمحن،  للمعلومات)عبد  الّدارسني  اكتساب  درجة 
للتنبؤ  فرصة  يتيح  كام  املختلفة،  الفصول  املستويات/  يف  الّدارسني  أداء  بني  مقارنات 

بنتائج الّدارسني املتوّقعة يف املستويات الالحقة )اهلويدي، 2004(.
ويظّل الّسؤال اجلدير بالّطرح يف كّل مّرة- قائاًم، متى ُنصّحح األخطاء؟

الّدرس  خالل  ومن  األربع،  املهارات  خالل  من  والرّصف  النّحو  أخطاء  تظهر 
املخصص للامّدة النّحوّية والرّصفية)1(.

إذ  أمرًا عسريًا،  الكتابة واالستامع  النّحو والرّصف يف  يبدو أمر تصحيح أخطاء  ال 
يمكن تصحيحها بإحدى طريقتني:

أ- الطريقة املبارشة: وتقوم عىل وضع خّط/ عالمة عند اخلطأ وتصويبه مبارشة.
ب- الطريقة غري املبارشة: وتقوم عىل  تصحيح األخطاء باإلشارة إليها ةتصنيفها 
وفقًا ملجموعٍة من الّرموز والعالمات املّتفق عليها - سلفًا- ما بني املعّلم والّدارسني ، 
ومراجعتها،  أخطائهم،  لتصويب  للّدارسني  أكرب  فرصة  إلعطاء  املجال  تفسح  بحيث 

1- هذا برصف النّظر عن مّدته، وهل هو درس قائم بذاته أم جزء من درس من خالل نّص أو مهارة.
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قواعد،  ويعني  )ق(  بالّرمز  النّحو  أخطاء  إىل  اإلشارة  ذلك  مثال  فيها،  النّظر  وإعادة 
وإعادة املكتوب للّدارسني ليعيد النّظر فيه ويصّححه.

أّما تصحيح األخطاء يف القراءة واملحادثة؛ ففيه قوالن:

أ- تصحيح أخطاء الّدارس يف أثناء القراءة واملحادثة بمقاطعته وإيقافه لتبيان اخلطأ 
وتصويبه، وقد يؤّدي هذا إىل إرباك الّدارس وشعوره باحلرج أمام زمالئه.

ب- االنتظار حلني إهناء الّدارس للقراءة واحلديث، ثم الّتعقيب عىل أدائه وتوضيح 
أخطائه، وهذا لن يكون جمديًا متامًا؛ إذ ال يتذّكر الّدارسون أخطاءهم بعد االنتهاء من 

تقديم القراءة أو املحادثة.
للدارسني قبل إفساح املجال  املعّلم قراءة نموذجّية  ُيقّدم  ولعله من املستحسن أن 
هلم، والرشوع بتصحيح األخطاء )الفاحشة( التي ُتعيق الفهم وحتّور املعنى ، وتشّكل 
خرقًا صارخًا للقواعد النّحوّية التي أنجزها الّدارسون بالفعل، وجيب احلذر من أخطاء 
الّدارسني التي من شأهنا أن تنتقل بالعدوى بينهم لظن الّدارسني - أحيانًا- بأن اخلطأ 
أثناء  يف  الّدارس  إيقاف  يف  املعّلم  ُيبالغ  ال  أن  عىل   ، صوابًا  املعلم  يصححه  ال  الذي 

احلديث والقراءة.
ومن املفيد اللجوء إىل حّل مشاكل ضعاف الّدارسني بصورة فردّية، وذلك بالّسامح 
النّموذجّية، والّتدّرب عليها، ثم تسجيل قراءته ومراجعتها  القراءة  بتسجيل  للّدارس 
ناجع  احلّل  هذا  أن  واحلّق  وتصويبها،  األخطاء  عىل  للوقوف  ثنائي  لقاء  يف  املعّلم  مع 

ويؤيت ثامرًا طيبة يف تنمية أداء الّدارس.



-161-

إليها  الّتنّبه  من  ُبّد  فال  والرّصف،  النّحو  درس  أثناء  يف  تظهر  التي  األخطاء  أّما 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  للقاعدة،  الّدارسني  متّثل  دون  حتول  ألهنا  فورًا؛  ومعاجلتها 
األخطاء يف أساسّيات ماّدة النّحو والرّصف غري مقبولة؛ فال ُيقبل من طالب املستوى 
أن  إذ جيب  واملوصوف،  الّصفة  بني  ُيطابق  أن ال  مثاًل، وال  املبتدأ  ينصب  أن  املتوّسط 
ُتراعى معايري الّدّقة املطلوبة من الّدارسني بالنّظر إىل مستوياهتم اللغوية، ويبقى أن يضع 
كلٌّ من املعلم والّدارس ُنصب عينيه أّن درس النّحو والرّصف إنام هو درس تأصيل و 
ضبط ومتابعة للرّتاكيب، وكل هتاون يف ضبط األخطاء وتصحيحها سيؤّدي إىل نتائج 

عكسّية بالرّضورة.

لداريس  والرّصف  النّحو  تعليم  يف  مقرتح  )أنموذج  التطبيقّية  الّدراسة 
العربّية ِمن النّاطقني بغريها / املستوى املتوسط(:

ب أسلوب الّتعجُّ
الّتدريب األّول: )يف البيت(

اقرأ النّص اآليت، والحظ ما حتته خّط.

كتبت سلمى يف مذّكراهتا، قائلًة:
بجّوه  وأمتّتع  العليل،   هواءه  أتنّفس  آخر،  مرشٍق  جديد  ليوٍم  مجيٌل  صباح   
البديع، أنظر من حويل وأمحد اهلل عىل نعامئه، وأتأمل، أقول يف نفيس: ما أمجَل الوروَد!  

وما أحىل الندى!، وما أهبى ُزرقَة الّسامِء!
وتعبُت  االمتحانات،  أرهقتني  فقد  الّصرب؛  بفارغ  العام  منتصف  إجازة  انتظرت 
تقديم  من  االنتهاء  يف  ُوّفقُت  أنني  عىل  اهلل  أمحد  ولكنّني  والّتجهيز،  اإلعداد  من 

االمتحانات عىل أفضل نحو.
كان الفصل الّدرايّس مليئًا باألحداث تعّلمُت منه الكثرَي الكثرَي، فقد كان لعالقايت 
بزمالء الّصّف أطيب األثر يف صقل شخصّيتي، ومنحي خرباٍت متمّيزة، أعطتني قّوًة 
إضافّية، أتذّكر عندما وقعت تلك املشكلة بني زميلتي ليىل وزميلتي مريم، فقلنا بعدها 

- مجيعًا- ألنفسنا: ما أسوأ الكذب!، وما أحسن العفَو!
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التدريب الّثاين: )يف البيت(
)أ( تأّمل اجلمل اآلتيَة:

1- ما أمجَل الوروَد!
2- ما أسوأ الكِذَب!
3- ما أحسَن العفَو!

إذا تأّملت اجلملَة األوىل تالحُظ أهنا تتأّلف من : ما، وهي ما التعجبّية. و فعل عىل 
ب. واسم منصوٌب، هو )الوروَد(. وقد انتهت  وزن أفعَل هو )أمجَل(، وهو فعل الّتعجُّ

ِب ب )!(. نسّمي هذا األسلوب يف العربّية، أسلوَب الّتعجُّ اجلملة بعالمة الّتعجُّ

تعّلم: 
ُب هو انفعاٌل جتاه يشء ما؛ وقد يكون االنفعاُل استحسانًا، أو استعظامًا، أو  الّتعجُّ

ِب. استهجانًا، أو غريه، و يعرّبُ عنه املتكّلم يف العربّية ِمن خالل أسلوب الّتعجُّ

ب  وإذا تأّملَت اجلُملتني الّثانيَة والّثالثة وجدهتام تّتبعان النّمط نفسه: )ما + فعل الّتعجُّ
»عىل وزن أفعل«+ اسم منصوب(. ولعّلك تالحُظ اّن االسم املنصوب معرفة يف اجلُمل 

كّلها.
ِف واملفاضلِة. وإذا تأّملت األفعال يف اجلُمل الّسابقة كّلها ستجدها أفعاالً قابلًة للّترصُّ

تعّلم: 
ب يكون عىل صيغة )ما أفعله!(، بحيث يتضّمن األركان اآلتية: ما  أسلوب الّتعجُّ

الّتعجبّية، وفعل الّتعّجب )أفعل( واالسم املنصوب املعّرف )املفعول به(.
جيوز  ال  كام  فيه،  والّتأخرُي  الّتقديم  جيوز  وال  الرّتتيِب  ثابُت  ِب  الّتعجُّ أسلوُب 

املباعدة بني أركانه.

)ب(  اقرأ اجلملَة اآلتيَة: 
ما أشدَّ ُحزَن الّرُجِل!

 ) الحظ أن الفعَل )حِزَن( غري قابٍل للتفاضل والّترّصف؛ لذا استعنّا بالفعِل )أشدَّ
ليكون هو فعل الّتعجِب، واملصدر حزن ليكون االسم املنصوب بعده، وهو مضاٌف إىل 

الّرُجِل وهو اسم معرفة.
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وِمن األمثلِة عىل ذلك: 
! - انترَص احلقُّ .  ما أحسَن انتصاَر احلقِّ

الُعشُب.  ما أمجَل اخرضاَر الُعشِب! - اخرضَّ
فائدة:

ب صيغة قياسّية أخرى : )أفِعلرْ بـــ ( مثل: أكرمرْ بخالٍد! للّتعجُّ

فيهام  إضافيتني  مجليتني  واستخرج  النّص،  إىل  ُعد  البيت(:  )يف  الّثالث  الّتدريب 
ب: أسلوب الّتعجُّ

.................................................................. -1

.................................................................. -2

ِب فيام يأيت: الّتدريب الّرابع )يف البيت( : بنّي أركان ُأسلوِب الّتعجُّ
1- ما أمجَل نوَر القمِر!
2- ما أضعَف اجلباَن!

3- ُأعّلُل النّفَس باآلماِل أرُقُبها          ما أضيَق العيَش لوال ُفسحُة األمِل!
4- ما أقرَب هذه القّصَة إىل نفيس!

! 5- ما أظلَم املحتلَّ

ِب. الّتدريب اخلامس )يف البيت(: أِعد كتابَة اجلمِل اآلتيِة موّظفًا أسلوَب الّتعجُّ
1- اجلباُل عاليٌة: 

2- الّطفُلةمرسورٌة: 
3- كالُمُهبليٌغ:

4- البيُت واسٌع:
5- الّسلحفاُة بطيئٌة:

اآلتية،  الّشعرّية  األبيات  تأّمال  زميلك(  )مع  الّصف(:  )يف  الّسادس  التدريب 
ِب الوارد فيها، ثم ناقشا معانيها: واستخرجا أسلوب الّتعجُّ
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1- قال الّشاعر: 
ما أصعَب الفعَل ملن رامه              وأسهَل القوَل عىل من أراد

2- قال الّشاعر: 
ما أقبَح الّتفريَط يف زمَن الّصبا       فكيَف به والرأُس للشيِب شامِل

3- قال الّشاعر: 
نيا ويف الّديِن          وأقبَح الُبخَل فيمن صيَغ ِمن طنِي. ما أحسَن اجلوَد يف الدُّ

أسلوِب  باستخدام  اآلتية،  الّصور  عن  عربوا  زمالئك(،  )مع  الّسابع:  الّتدريب 
ِب: الّتعجُّ
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الّتدريب الّثامن: )مع زمالئك(، ناقشوا اخلطأ يف تركيب أسلوب الّتعجب يف اجلمل 
اآلتية، ثم صّححوه.

1- الّصدُق ما أحسنه!
اخلطأ: .........................................................................
الّصواب: ......................................................................

2- ما أحسَن عنَد الّضيِق الّصديَق!
اخلطأ: .........................................................................
الّصواب:......................................................................

3- ما أمجَل زهورًا!
اخلطأ: .........................................................................
الّصواب:......................................................................
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خامتة
أّما بعد، فقد كانت تلك حماولة يف تقديم صورة متكاملة عن تدريس النّحو والرّصف 
لداريس العربّية ِمن النّاطقني بغريها للمستويات الثالثة : املبتدئ واملتوسط واملتقّدم، 
علٍم  كّل  مفهوم  ِمن  انطالقًا  والرّصف  النّحو  تعليم  أمهّية  عن  احلديث  تضّمنت  وقد 
منهام، وانعكاسه يف أداء الّدارسني وتطوير درجة إتقاهنم. وقد عرض البحث جداول 
للناطقني  العربّية  تعليم  النّحو والرّصف عىل مستويات  ماّدة  توزيع  توضيحّية خلرائط 
ِمن  جمموعًة  قّدم  كام  امليدان.  يف  االختصاص  أهل  ُجهود  استقصاء  خالل  ِمن  بغريها 
النّحو والرّصف أن يضعها نصب  بُمعّلم  التي حيسن  العاّمة والّتوجيهات  اإلرشادات 
النّحو  مفهوم  البحث  تناول  وقد  أبنائها.  غري  ِمن  العربية  لداريس  يقّدمهام  وهو  عينيه 
الوظيفي، وقّدم رأيًا يف مسألِة تدريس اإلعراب، واستعرض أهم ُطرق تدريس النّحو، 
املّتبعة  الّتقويم  امليدان، وعرض ألهم ُطرق  املتداولة يف  املناهج  ومّثل عليها ِمن أشهر 
أسلوب  تدريس  يف  متّثَل  النّحو  لتدريس  مقرتحًا  أنموذجًا  البحث  قّدم  ثم  املجال.  يف 

الّتعجب للمستوى املتوّسط األعىل.



-167-

املصادر واملراجع:
احلّية  واللغات  العربية  اللغة  تدريس  يف  املعارصة  االجتاهات  محادة،  إبراهيم،   

األخرى لغري الناطقني هبا، دار الفكر العريب، القاهرة، 1987م.
لداريس  اللغوية  املستويات  اللغوية عرب  والرتاكيب  املفردات  أبو عمشة، خالد،   
العربية يف ضوء اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات،ضمن أعامل املؤمتر الدويل 
األول لتعليم العربية، اجلامعة األردنية، عاّمن، دار كنوز املعرفة، )ص 244- ص267(، 

2014م.
 أمحد، حييى، االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة،جملة عامل الفكر، مج20،ع3، 

)ص69- ص98(، 1989م.
حسن  عيل  حتقيق:  الّترصيف،  علم  يف  الوجيز  حممد،  بن  الرمحن  عبد  األنباري،   

البّواب، دار العلوم، 1982م.
يف  األسايس  الكتاب  حممود،  والبطل،  محاسة،  اللطيف،  وعبد  السعيد،  بدوي،   
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة 

الدول العربية، د.ت.
العربّية،  تعّلم  يف  الكتاب  التونيس،  وعباس  البطل  وحممود  كرستن  بروستاد،   

مطبوعات جامعة جورج تاون، واشنطن، ط3،2011م.
 الّتفتازي، الرّتكيب اجلليل يف علم النّحو، نسخة إلكرتونّية.

دار  املصطاوي،  الرمحن  عبد  حتقيق:  واملؤانسة،  اإلمتاع  حّيان،  أبو  الّتوحيدي،   
املعرفة، بريوت،2004م

مؤسسة  احلمد،  توفيق  عيل  حتقيق:  الرّصف،  يف  املفتاح  القاهر،  عبد  اجلرجاين،   
الرسالة، بريوت، 1987م.

دار  شاكر،  حممد  حممود  حتقيق:  الّشعراء،  فحول  طبقات  ساّلم.  ابن  اجلمحي،   
املدين، جدة.

لقصور  العامة  اهليئة  القاهرة،  النّجار،  عيل  حممد  حتقيق:  ،اخلصائص،  جني  ابن   
الثقافة،2006م.



-168-

 ابن جنّي، املنصف، حتقيق: إبراهيم مصطفى و عبد اهلل أمني، دار إحياء الرتاث 
القديم، 1954م.

اإلطار  حسب  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  منهج  حقي،  حممد  جوتشني،   
املرجعي األورويب املشرتك للغات عىل املستويني A2 -A1 ، عامل الفكر، مج44، ع2، 

)ص223- ص256(، 2015م.
 احلجوري، صالح، واجلراح، حممد، إرشادات املجلس األمريكي لتعليم اللغات 
األجنبية ) ACTFL ( دراسة وصفية حتليلية للمستويات واملهارات والكفايات، جملة 

األثري، ع25، جوان 2016م.
 احلمالوي، أمحد بن حممد، شذا العرف يف فن الرّصف، دار الكيان.

عثامن  رجب  حتقيق:  العرب،  لسان  من  ب  َ الرضَّ ارتشاف  األندليس،  حّيان  أبو   
حممد، مراجعة: رمضان عبد الّتواب، مكتبة اخلانجي، القاهرة.
 ابن خلدون ،املقّدمة، املكتبة العرصّية، بريوت، 2002م.

اللغوية،  للدراسات  العربية  املجلة  جديد؟،  نحو  من  هل  إبراهيم،  الّسامّرائي،   
اخلرطوم، مج3، ع1، )ص55- ص61(، 1984م.

النّحو،  يف  األصول  النحوي،  سهل  بن  الرسي  بن  حممد  بكر  أبو  الرساج،  ابن   
حتقيق: حممد عثامن، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2009م.

العودة، بريوت،  العربية،دار  اللغة  املوجز يف طرق تدريس  الّسيد، حممود أمحد،   
1980م.

 السيوطي، جالل الّدين، األشباه والنّظائر يف النّحو، حتقيق: عبد العال سامل مكرم، 
مؤسسة الرسالة.

حسن  حممد  حتقيق:  النّحو،  أصول  علم  يف  االقرتاح   ، الدين  جالل  السيوطي،   
الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1998م.

منشورات  وأساليبه،  مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  تعليم  رشدي،  طعيمة،   
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والّثقافة )إيسيسكو(، الرباط، 1989م.



-169-

 عبد الّرمحن، أمحد، تصميم االختبارات أسس نظرّية وتطبيقات عملّية، دار أسامة 
للنرش والّتوزيع، عاّمن،2011م.

 عبد اللطيف، حممد محاسة، بناء اجلملة العربّية، دار الرشوق، القاهرة، 1996م.
لتعليم  األّول  الدويل  املؤمتر  العربّية،  بغري  للناطقني  النّحو  تدريس  داود،  عبده،   

اللُّغة العربّية للناطقني بغريها، كلية اآلداب، اجلامعة األردنية،2008م.
 عبده، داود، الرتاكيب اللغوية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا بعض معايري 
اختيارها وبعض مالحظات حول طريقة رشحها، املجلة العربية للدراسات اللغوّية، 

مج4، ع1 ، 1985م.
 العبيس، حممد مصطفى، الّتقويم الواقعي يف العملّية الّتدريسّية، دار املسرية للنرّش 

والتوزيع والطباعة، عاّمن، 2010 م.
دار  املتوّسط،  للمستوى  احلديثة  الوظيفّية  العربّية  وسهاًل،  أهاًل  مهدي،  العش،   

جامعة ييل للنرش، نيو هيفني ولندن، 2004م.
 ابن عصفور اإلشبييل، املمتع الكبري يف الّترصيف، حتقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة 

لبنان نارشون،بريوت،  1996م.
أخرى،  بلغات  للناطقني  العربّية  اللُّغة  تعليم  العزيز،أساسّيات  العصييل،عبد   

جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1423هـ..
 العصييل، عبد العزيز، القواعد امُلهّمة يف اللغة املرحلّية ملتعّلمي اللغة العربّية،ضمن 
أعامل مؤمتر إسطنبول الّدويل الّثاين تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها إضاءات ومعامل، 

إسطنبول،)ص13- ص37(،  2016م.
 العصييل، عبد العزيز، النظريات اللغوية وتعليم اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد 

بن سعود اإلسالمية، 1420هـ..
الناطقني  الطلبة  من  للمبتدئني  العريب  النّحو  أساسّيات  تعليم  فاطمة،  العمري،   
 Korean Association of Arabic Language ،بغري العربية: مَثٌل من تعليم اجلموع

and Literature. 2016م.



-170-

 العمري، فاطمة وبسمة الدجاين، النّحو الكتاب األّول، عاّمن، البيان للوسائل 
الّتعليمّية، 2008م.

 عواد، حممد أمني، اللغويات وتدريس الرتاكيب يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا، 
جملة أبحاث الريموك، مج1،ع1-2، 1983م.

 الفجال، سعاد،  نظرّيات حديثة يف الّتقويم الرّتبوّي،القاهرة، إيرتاك للّطباعة 
والنرّش، 2011 م.

 فودة نيل، عيل، أساسّيات النّحو العريب لغري الناطقني بالعربّية، جملة كلية اآلداب، 
جامعة الرياض، مج 5، ص 171-155، 1978-1977.

سامل  بن  حمسن  حتقيق:  الّترصيف،  يف  الّتتمة  حممد،  عبداهلل  أبو  القبييص،  ابن   
العمريي،مطبوعات نادي مكة الثقايف األديب، 1993م.

وعّلق  هوامشه  وكتب  رشحه  مسلم،  بن  عبداهلل  حممد  أبو  الّدينوري،  قتيبة  ابن   
عليه: عيل فاعور، دار الكتب العلمّية، بريوت، 1988م.

 اليف، سعيد ، أساليب الّتدريس،القاهرة، عامل الكتب، 2012 م.
 ابن مالك، إجياز الّتعريف يف فّن الّترصيف، حتقيق: حسن العثامن، املكتبة املكّية، 

السعودّية، مؤسسة الريان، بريوت، 2004م.
للغات،  العاّم  األورويب  املرجعي  اإلطار  الّثقايف،  التعاون  جملس  أوروبا،  جملس   
وماجدة  زاهر  الدين  وضياء  اجلواد  عبد  عادل  عال  ترمجة:  تدريس..تقييم،  دراسة.. 
للطباعة  العرصّية  إلياس  دار  اجلواد،  عبد  عادل  عال  مراجعة  توفيق،  وهنلة  مدكور 

والنرّش، القاهرة، 2008م.
 مصطفى، نوال، اسرتاتيجّيات الّتقويم يف الّتعليم، دار البداية نارشون وموّزعون، 

عاّمن، 2010 م.
 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت.

للنرش  دار جرير  الواقعي،  الّتقويم  وإبراهيم،  مهيدات، عبد احلكيم، و حماسنة،   
والّتوزيع،عاّمن، 2009م.

الرشوق،  العربّية،دار  اللغة  تعليم  يف  ونامذج  مناهج  األساليب  هناد،  املوسى،   
2003م.



-171-

 امليداين، أمحد بن حممد، نزهة الطرف يف علم الرّصف، مطبعة اجلوائب، قسطنطينة، 
1299هـ.

للناطقني  العربّية  اللغة  تعليم  برامج  يف  القواعد  تدريس  كامل،  حممود  النّاقة،   
بغريها، جملة العربّية للّدراسات اللغوّية، ج3، السودان، معهد اخلرطوم الّدويل.

 النّجار، نبيل،  القياس والّتقويم منظور تطبيقّي مع تطبيقات برجمّية SPSS ، عاّمن، 
دار احلامد للنرّش والّتوزيع، 2010م.

 اهلويدي، زيد، أساسّيات القياس والّتقويم الرتبوي، دار الكتاب اجلامعي، العني، 
2004 م.

 Abboud, Peter f. Elementary Modern Standard Arabic. University 

of Cambridge, 1983.





-173-

أ.د. حممود البطل
أستاذ يف قسم اللغة العربية ولغات الرشق األدنى

اجلامعة األمريكية يف بريوت

تدري�س مهارة ال�صتماع النظرية والتطبيق

الف�صل الّرابع
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امللخص:
يف السنوات العرشين األخرية، ومع تزايد االهتامم بالتواصل والتفاعل يف تدريس 
التي  الدراسات  يتزايد، وبدأنا نرى عديدًا من  العاملية، بدأ االهتامم باالستامع  اللغات 
تتناول جوانب خمتلفة من االستامع. ومما أسهم يف تعزيز االهتامم باالستامع ما يشهده 
متنوعة وتسهل عليهم  للمدرسني مصادر  توفر  بدأت  تكنولوجية  تطورات  العامل من 
مسموعة  غنية  لغوية  مدخالت  إىل  طلبتهم  بتعريض  تسمح  أصلية  مواد  إجياد  مهمة 
ومرئية. وانعكس هذا االهتامم العام يف ميدان تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
عرب عدد من الدراسات واألبحاث واملواد املعدة لالستامع وهي مجيعًا تؤرش اىل الوعي 

املتزايد الذي نشهده يف جمالنا اليوم.
 وهذا الفصل عن مهارة االستامع بني النظرية والتطبيق يندرج يف إطار اجلهود الرامية 
إىل رفع وعي مدريس العربية لغري الناطقني هبا باالستامع يف جوانبه النظرية وتطبيقاته 
يف  األولويات  رأس  يف  لتصبح  املهارة  هذه  دفع  بغية  وخارجه  الصف  داخل  العملية 
األول  القسم  يف  أقسام:  وأربعة  مقدمة  عىل  الفصل  ويشتمل  وتعلمها.  العربية  تعليم 
نناقش أنواع االستامع، ويف القسم الثاين نعرض لعمليتي الفهم من األسفل إىل األعىل 
)اجلزئيات( ومن األعىل إىل األسفل )الكليات( اللتني تنطوي عليهام عملية االستامع، 

تدري�س مهارة ال�صتماع النظرية والتطبيق
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مقاربة  يف  حمورية  نراها  التي  املبادئ  بعض  ملناقشة  خصصناه  فقد  الثالث  القسم  أما 
تدريس االستامع، ثم يف القسم الرابع نقرتح طريقة ملقاربة نصوص االستامع تقوم عىل 
مراحل متدرجة ولكن مرتابطة ومن شأهنا أن تساعد الطلبة عىل تطوير اسرتاتيجياهتم. 
تطبيقية لنصوص  نامذج  بتضمني  فيها  قمنا  الفصل كذلك عىل ثالثة مالحق  ويشتمل 
استامع ونشاطات صفية مصاحبة هلا بغية مساعدة املدرسني يف سعيهم لرتمجة املبادئ 

النظرية املرتبطة باالستامع إىل ممارسات تطبيقية. 

مقدمة:
مهارة االستامع واحدة من أهم املهارات اللغوية يف عملية التواصل، ألن االستامع 
يوفر للمتعلمني فرص التعرض ملدخالت لغوية غنية ومتنوعة ويساعدهم عىل التدرب 
عىل التعامل الكيل مع هذه املدخالت وليس الرتكيز فقط عىل عنارص معينة كام نالحظ 
يف مهارة القراءة مثاًل التي تسمح للمتعلم بأن يركز ويتوقف عند كلامت بعينها يف النص 
مقاطع  توقف مع  الفوري ودون  بالتعامل  أمامه، ولكنه يف االستامع مطالب  املوجود 
اكتساب  يف  االستامع  مهارة  تلعبه  الذي  املهم  الدور  من  الرغم  وعىل  اللغة.  من  أكرب 
اللغات  مناهج  يف  تستحقه  الذي  باالهتامم  حتظى  تكن  مل  طويل،  ولوقت  فإهنا،  اللغة 
األجنبية وكذلك يف مناهج تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. فمهارة االستامع، 
كام يشري)Vendergrift & Goh 2009(، ظلت مهملة ومنسية لفرتة طويلة، ولكن تغري 
الوضع بعد ظهور املنهج التواصيل يف تدريس اللغات يف الثامنينات من القرن املايض. 
ملهاريَت  اهتاممهم  يولون جّل  املدرسون  التواصيل كان  املنهج  قبل ظهور  ما  الفرتة  ويف 
الكالم والقراءة وكان تركيزهم ينصب عىل تدريس القواعد والرتمجة. وإذا كان الطلبة 
يف املايض متكنوا من تطوير قدرات يف مهارة االستامع، فإن ذلك كان يتم بشكل َعَريض 
نتيجة لرتكيز واٍع  اللغوية وليس  العام يف قدراهتم  نتيجة للتطور  وبطريقة غري مبارشة 
وممنهج عىل هذه املهارة واالسرتاتيجيات املتصلة هبا والعمليات الذهنية املصاحبة هلا 
)Long & Doughty 2009(. وكان ذلك يتم من خالل التدريبات الشفهية التي كانوا 
يقومون هبا، فهم كانوا يسمعون ولكنهم مل يتدربوا عىل كيفية االستامع، ومل يركزوا عىل 
االستامع كمهارة منفصلة عن املهارات األخرى، ولذلك قاربوا املواد املسموعة يف اللغة 

اجلديدة بنفس طريقة مقاربتهم ملا كانوا يسمعونه يف لغاهتم األم. 
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عملية  عليه  تنطوي  ما  يف  يكمن  والتغايض  اإلمهال  هذا  يف  الرئيس  السبب  ولعل 
تتمثل  للمدرس  فبالنسبة  واملدرس.  للمتعلم  بالنسبة  حتديات  من  االستامع  تدريس 
التحديات يف كيفية إجياد مواد مناسبة لالستامع -وخاصة يف املستويات االبتدائية-تلبي 
هة أساسًا للناطقني باللغة  توصيات املنهج التواصيل باستخدام نصوص “أصلية” موجَّ
وليست من إعداد املدرس. وتتمثل التحديات أيضًا يف أن كثريين من املدرسني يفتقرون 
إىل الوعي بالعنارص الذهنية والنفسية املتصلة بمهارة االستامع لدى املتعلمني وبكيفية 
تأطري نشاطات االستامع ومهامه بشكل يساعد املتعلمني عىل تطوير اسرتاتيجيات تتيح 
هلم االستامع بفعالية وثقة أكرب. أما بالنسبة إىل املتعلمني فهم يعتربون االستامع واحدًا 
من أصعب املهارات اللغوية ملا يمثله من حتديات تصل بالبعض منهم أحيانًا إىل الشعور 

بالتوتر واإلحباط. 
والتفاعل يف  بالتواصل  االهتامم  تزايد  ومع  األخرية،  العرشين  السنوات  ولكن يف 
تدريس اللغات العاملية، بدأ االهتامم باالستامع يتزايد وبدأنا نرى عديدًا من الدراسات 

Hulstijn 2003;  :التي تتناول جوانب خمتلفة من االستامع واسرتاتيجياته )انظر مثاًل
 ،)Vendergrift & Goh 2009; Rost 2002; Buck 2001; Flowerdew & Miller 2005

ومما أسهم يف تعزيز االهتامم باالستامع ما يشهده العامل من تطورات تكنولوجية بدأت 
توفر للمدرسني مصادر متنوعة وتسهل عليهم مهمة إجياد مواد أصلية تسمح بتعريض 
طلبتهم إىل مدخالت لغوية غنية مسموعة ومرئية. وانعكس هذا االهتامم العام يف ميدان 
تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا اللغة عرب عدد من الدراسات واألبحاث التي 
 El-Khafaifi 2001 & 2005;Rahimi et al. 2009; Onibon 2013; ( ظهرت مؤخرًا
موقـع  مثل  لالستمـاع  املعدة  واملواد   )2005 واهلاشمي  العزاوي   ;  Abdrabo 2016

“أصوات عربيـة: Aswaat Arabiyya” املتوفر عىل شبكة اإلنرتنت وهي مجيعا تؤرش 
النظرية  اليوم. وفصلنا هذا عن االستامع بني  الذي نشهده يف جمالنا  املتزايد  اىل الوعي 
جوانبه  يف  باالستامع  املدرسني  وعي  رفع  إىل  الرامية  اجلهود  إطار  يف  يندرج  والتطبيق 
النظرية وتطبيقاته العملية داخل الصف وخارجه بغية دفع هذه املهارة لتصبح يف رأس 

األولويات يف تعليم العربية وتعلمها. 
أنواع  نناقش  األول  القسم  يف  أقسام:  وأربعة  مقدمة  عىل  الفصل  هذا  ويشتمل 
االستامع، ويف القسم الثاين نعرض لعمليتي الفهم من األسفل إىل األعىل )اجلزئيات( 
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القسم  أما  االستامع،  تنطوي عليهام عملية  اللتني  )الكليات(  األسفل  إىل  األعىل  ومن 
تدريس  مقاربة  يف  حمورية  نراها  التي  املبادئ  بعض  لتقديم  خصصناه  فقد  الثالث 
االستامع، ثم يف القسم الرابع نقرتح طريقة ملقاربة نصوص االستامع تقوم عىل مراحل 
متدرجة ولكن مرتابطة ومن شأهنا أن تساعد الطلبة عىل تطوير اسرتاتيجياهتم الحقًا 
للقيام باالستامع بمفردهم ليصبحوا بذلك متعلمني ذاتيني مدى احلياة دون احلاجة إىل 
توجيهات املدرسني. ويشتمل الفصل كذلك عىل ثالثة مالحق قمنا فيها بتضمني نامذج 
تطبيقية لنصوص استامع ونشاطات صفية مصاحبة هلا بغية مساعدة املدرسني يف سعيهم 

لرتمجة املبادئ النظرية املرتبطة باالستامع إىل ممارسات تطبيقية. 

أنواع االستامع
أنواع خمتلفة من االستامع  نعني  الواقع،  فإننا، يف  نتكلم عن مهارة االستامع  عندما 
ختتلف باختالف السياق الذي جتري فيه عملية االستامع، واملدرسون جيب أن يكونوا 
والواجبات  الصفية  النشاطات  يف  تضمينها  عىل  ويعملوا  األنواع  هذه  بكافة  واعني 
املنزلية يف خمتلف املستويات التي يقومون بتدريسها. وما نود الـتأكيد عليه هنا هو أن 
االستامع، بكل أنواعه، يمثل عملية تواصلية تفاعلية وليس فقط عملية تلقٍّ لألصوات 
بتفسريه  ويقوم  صوتيًا  يصله  ما  مع  بالتفاعل  يقوم  املستمع  أن  إذ  املستمع،  طرف  من 
تواصل  فإن االستامع، جوهريًا، هو عملية  داخليًا وتوليد معنى من خالله، ومن هنا 
 .)Lee & VanPatten 2003( بني متكلم وسامع متفاعل ومشارك يف عملية التواصل
التواصل إىل نوعني مها االستامع  الذي نقوم به خالل عملية  ويمكن تقسيم االستامع 

التشاركي واالستامع غري التشاركي.
أ( االستامع التشاركي: وهو االستامع الذي حيدث خالل عملية التواصل الشخيص 
إما وجهًا لوجه أو عرب مكاملة تليفونية مثاًل، وهو يتطلب من املستمع قدرًا من التفاعل 
يستخدمها  التي  الوجه  وحركات  تعبريات  طريق  عن  أو  اللغة  طريق  عن  املتكلم  مع 
لدى  تكون  االستامع  النوع من  هذا  املتكلم. ويف  يقوله  ما  فعله عىل  رد  ليبني  املستمع 
من  يتحول  أن  مثاًل،  يمكنه،  إذ  التواصلية،  العملية  سري  يف  للتحكم  إمكانية  املستمع 
مستمع إىل متكلم ويطلب من املتكلم اآلخر إعادة ما قاله أو التوضيح أو إبطاء سعة 
Brandl(. ويف هذا النوع من االستامع ال يكون اهلدف هو الفهم فقط   2008( الكالم 
)2002،55( مما جيعل  لكن أيضًا بناء عالقات تواصلية مع املتحاورين   Rost كام يشري 
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االستامع حماولة الستكامل التواصل. 
ب( االستامع غري التشاركي ويشار إليه أيضًا بـ »االستامع التفسريي«، وهو النوع 
الذي نقوم به حني االستامع إىل األخبار واإلعالنات والنرشات اجلوية واملحارضات. 
أيضًا  النوع  هذا  ويشمل  الفصل.  هذا  يف  عليه  سنركز  الذي  االستامع  نوع  هو  وهذا 
االستامع »الَعَريض« الذي حيدث عندما نستمع إىل حديث مل نكن نقصد االستامع إليه كام 
حيدث مثاًل حني نستمع إىل شخص جيلس بقربنا ويتكلم عىل التليفون أو إىل شخصني 
جالسني يف مقهى يتبادالن حديثًا بصوت عاٍل يصل إىل مسامعنا. واملستمع يف مثل هذه 
املواقف يستطيع أن يركز عىل فهم ما يسمعه ولكن دون أن يستطيع، بالرضورة، الـتأثري 
الذي  الربنامج  أو  املحارضة  إذا كانت  فقط  التفاعل  يمكنه  عىل عملية االستامع، وقد 

يستمع إليه حيًا يسمح بتلقي أسئلة من املستمعني. 
وانطالقًا من أن املستمع يف هذا النوع من االستامع حياول فهم ما يسمعه يف السياقات 
املختلفة دون أن يكون قادرًا عىل التحكم يف سعة الكالم وطوله فإن االستامع هنا ينطوي 
عىل حتدٍّ مهم يتمثل يف “حمدودية الذاكرة العاملة” )Doughty & Long 2009(، إذ أن 
املستمع حياول،خالل عملية االستامع، استخراج معلومات من املدخالت السامعية التي 
يتعرض هلا ويقوم يف الوقت نفسه بربط هذه املدخالت بام هو خمتزن لديه من معلومات 
خلفية وربط ذلك بالسياق الذي يتعرض له، وهذه العمليات املتزامنة متثل حتديًا للذاكرة 
العاملة التي ال تستطيع ان تعالج الكثري من املعلومات اجلديدة وتتذكرها يف آن واحد 

لفرتة طويلة.

 االستامع بني اجلزئيات والكليات
تنطوي عملية االستامع، بدءًا من وقت تلّقي املستمع للكالم وبلوغه مرحلة فهم ما 
سمعه، عىل عمليتني متشابكتني متداخلتني مها فهم اجلزئيات أو »الفهم من األسفل إىل 
األعىل«، وفهم الكليات أو »الفهم من األعىل اىل االسفل«. واملدرسون مطالبون بإيالء 
كل من هاتني العمليتني الكثري من الوقت واالهتامم عند تصميم نشاطات لالستامع يف 

صفوفهم ألهنام تلعبان دورًا حموريًا يف تطوير قدرة طلبتهم عىل االستامع.
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1( فهم اجلزئيات: من األسفل إىل األعل 
واملقصود هنا هو عملية الفهم التي جتري بدءًا من سامع األصوات والكلامت والقيام 
بمطابقتها بتلك األصوات والكلامت املخزونة يف الذاكرة والتي تكون قد تراكمت عن 
Brandl فإن عملية  طريق االستامع عرب الوقت يف املعجم الذهني للسامع. وكام يشري 
فهم اجلزئيات من األسفل إىل األعىل حتدث يف ثالث مراحل متداخلة تتفاعل مع بعضها 
البعض خالل عملية االستامع، وهذه املراحل هي: مرحلة التلقي، ومرحلة التحليل، 

ومرحلة التوظيف )225-6, 2008(.
يف مرحلة التلقي يقوم املستمع بتحليل شفرة اإلشارات الصوتية بدءًا من أصغر العنارص 
الصوتية مثل الصوائت الصغرية والطويلة والصوامت، ويقوم بربطها باألصوات املخزنة 
يف املعجم الذهني لديه. وتتأثر هذه العملية بعوامل كرسعة الكالم ووضوح األصوات 

.)Doughty & Long 2009( املسموعة ودرجة تعّود املستمع عىل هلجة املتكلم أو نطقه
معها  وتتفاعل  التلقي  مرحلة  مع  تتداخل  قد  مرحلة  -وهي  التحليل  مرحلة  ويف 
وليس بالرضورة أن حتدث الحقًا وبالرتتيب- يقوم املستمع بتكوين معنى من خالل 
مطابقة كلامت وتعبريات-وليس العنارص الصوتية فقط - استمع إليها بتلك املوجودة 
يف معجمه الذهني، ومن املهم أن نتذكر هنا أن املستمع ال يستطيع معاجلة كل الكلامت 
وأن الكثري منها يسقط بسبب حمدودية الذاكرة وعدم القدرة عىل مطابقة مجيع العنارص 
املسموعة بالعنارص املخّزنة أو بسبب حمدودية الرصيد اللغوي املخزن يف الذاكرة، ومن 
هنا يمكن أن نفهم الفارق يف قدرات االستامع بني الطلبة يف املراحل االبتدائية وأولئك 
والعبارات  الكلامت  أكرب من  لدهيم خمزون  يتوفر  والذين  العليا  املراحل  الذين هم يف 
 .)Brandl 2008، 226( الكاملة املخزنة يف الذاكرة والتي يلجأون اليها لتحقيق الفهم
أما يف مرحلة “التوظيف” فإن الدماغ يقوم بإدخال بعض املعلومات اجلديدة وتفريغ 
املعلومات  هذه  وخُتتَزن  العاملة،  الذاكرة  حمدودية  بسبب  القديمة  املعلومات  بعض 
اجلديدة يف الدماغ لفرتة قصرية، وإذا حدث أن تم تعزيزها عن طريق التعرض هلا مرات 

أخرى فإهنا ختتزن يف الذاكرة طويلة األمد وترتسخ فيها. 
واملدرسون جيب أن يكونوا واعني بأمهية عملية الفهم من األسفل إىل األعىل هذه 
وبالدور الذي يلعبه فهم اجلزئيات يف االستامع، وجيب أن يركزوا يف نشاطات االستامع 
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داخل الصف وخارجه عىل تدريب الطلبة عىل مهارة تلقي األصوات ومعرفة حدود 
الكلامت وكيفية تقطيعها. ومن التدريبات التي يمكن القيام هبا لتحقيق هذا اهلدف أن 
نعطي الطلبة يف مرحلة االستامع الدقيق –كام سنوضح الحقًا—أجزاء من النص الذي 
أو  بام يسمعونه.  منهم مألها  فراغات سيكون مطلوبًا  تتضمن  سمعوه مكتوبة ولكن 
يمكن أن نطلب منهم تفريغ مقاطع بكاملها يف النص، وهذا كله يستلزم منهم االستامع 
إىل النص مرات عدة ويدرهبم عىل الرتكيز، أثناء االستامع إىل نص ما باللغة العربية، عىل 

اجلزئيات مثل أداة التعريف واحلروف القمرية والشمسية ومهزة الوصل...إلخ. 

2( فهم الكّليات: من األعل اىل األسفل 
إذا كان االستامع من األسفل إىل األعىل يركز عىل اجلزئيات واألصوات والكلامت 
ذهن  يف  املوجودة  اخللفية  املعلومات  عىل  يركز  األسفل  اىل  األعىل  من  االستامع  فإن 
والعالقات  بالعامل  معرفة  من  يرافقها  وما  السنوات  عرب  تراكمت  والتي  املستمع 
والسياقات وما ُيتوقَّع يف كل منها )Brown 2007،312(. وإذا متكن املستمع من ربط 
مضمون النص الذي يستمع إليه )ما هو املوضوع؟ من يتكلم؟ وما وجهة النظر التي 
ذلك  فإن  لديه  املختزنة  اخللفية  باملعلومات  املضمون  هذا  حول  وتوقعاته  يقدمها؟( 

.)Brandl 2008( يسهم يف تسهيل عملية فهم النص املسموع وتذكر مضمونه
وانطالقًا من هذا الدور اهلام الذي تلعبه املعرفة اخللفية واملسبقة يف عملية االستامع 
فإن املدرسني جيب أن يفكروا يف أنواع النشاطات التي يمكن أن تساعد الطلبة يف تفعيل 
النص  بناء توقعات لدهيم حول مضمون  قبل االستامع وخالله ويف  اخللفية  معرفتهم 
وكيفية ربط هذا املضمون بام سبق هلم أن تعرضوا له أو تعلموه. وسنرى الحقا ً كيف 
أن مرحلة ما قبل االستامع إنام هتدف بشكل أسايس إىل تفعيل املعرفة اخللفية لدى الطلبة 

وبناء التوقعات لدهيم. 

مبادئ يف تدريس االستامع
يف هذا القسم سنقوم بعرض عدد من املبادئ واالقرتاحات التي نعتقد بأن من شأهنا 
مساعدة املدرسني عىل إدماج االستامع بشكل أعمق يف مناهجهم ومساعدة طلبتهم عىل 

تطوير اسرتاتيجيات فعالة لالستامع. ومن هذه املبادئ: 
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1(ختصيص وقت خاص لنشاطات االستامع بدءًا من املراحل األوىل للتدريس:
يمثل االستامع عنرصًا حموريًا يف عملية التواصل ولذلك جيب إيالؤه نفس الدرجة 
االستامع  عىل  للعمل  خاصة  أوقات  وإفراد  الكالم  ملهارة  نوليها  التي  االهتامم  من 
مهارة  أن  ندرك  أن  وجيب  للتدريس.  األوىل  املراحل  منذ  ممنهج  بشكل  أنواعه  بكافة 
االستامع لدى طلبتنا لن تتطور إال إذا تعاملنا معها بشكل مبارش جيعل طلبتنا أكثر وعيًا 

باالسرتاتيجيات التي جيب أن يطوروها يف أنفسهم للتعامل مع االستامع. 
2(الرتكيز عل استخدام املواد األصلية يف االستامع: 

تعكس  التدريس  يف  أصلية  مواد  استخدام  رضورة  عىل  التواصيل  املنهج  يشدد 
االستخدامات احلقيقية للغة. وإذا كان إجياد مواد أصلية لالستامع يمثل حتديًا يف املايض 
وخاصة بالنسبة للمراحل االبتدائية فإن ما شهدناه من تطورات يف التكنولوجيا قد جعل 
من السهل إجياد مواد أصلية »خام« وتطويعها لالستخدام داخل الصف وخارجه. وإذا 
كان من املتعذر عىل املدّرسة إجياد نص أصيل مناسب ملستوى طلبتها فيمكنها استخدام 
نص “شبه أصيل” تقوم هي بتأليفه ولكن بشكل يامثل ويقارب يف طبيعيته وسعته ما 

نجده يف العامل احلقيقي.
3(ختصيص وقت كاٍف للتفكري يف والبحث عن »النص املناسب«:

ولكن  التكنولوجيا  بفضل  توفرًا  أكثر  أصبحت  لالستامع  اخلام  املواد  أن  صحيح 
اختيار نص مناسب لالستامع ما زال يمثل عملية حتتاج إىل كثري من الوقت وتتطلب 
خربة يف اختيار نص مناسب ملستوى الطلبة يف الصف الذي ندّرسه، فيه ما يكفي من 
الوقت  يف  ولكنه،  استكشافها  يستطيعون  أو  الطلبة  يعرفها  التي  والرتاكيب  املفردات 
املناسب  النص  بالنسبة هلم.  املحبط  وغري  »الصحّي«  التحدي  من  درجة  يمثل  نفسه، 
اللغوية للطلبة ويساعدهم عىل توسيعها عن طريق  يبني عىل الذخرية  الذي  هو ذلك 
يقدمها  املفردات  من  قائمة  طريق  عن  وليس  الفرضيات  وبناء  واالكتشاف  التخمني 
املدرس هلم قبل االستامع. ومن منظورنا فإن تقديم قائمة من املفردات قبل االستامع 
ال خيدم هدف تطوير اسرتاتيجيات االستامع ألن مثل هذه املامرسة توجه للطلبة رسالة 
بأنه من الرضوري فهم كل كلمة يف النص املسموع وهو ما يتعارض مع ما حيدث يف 

االستامع يف العامل احلقيقي الذي ال نفهم فيه كل ما نسمعه. 
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4(هتيئة املتعلمني لنشاطات االستامع وتأطريها ضمن سياقات تعكس العامل احلقيقي:
عند القيام بتصميم نشاطات لالستامع فإن من املهم للمدرسني أن يفكروا يف كيفية 
كيفية  االستامع وكذلك يف  وأثناء  قبل  اخللفية  معرفتهم  وتفعيل  الطلبة لالستامع  هتيئة 
يف  الطلبة  معها  يتعامل  قد  التي  املواقف  تعكس  سياقات  ضمن  االستامع  مهام  تأطري 
تقديم  دافع« لالستامع وليس فقط  التفكري يف خلق »سبب  أيضًا  املهم  املستقبل. ومن 
ر«. كذلك من املهم للطلبة أن يكونوا واعني باملهام  النشاط عىل أنه واجب صفي »مقرَّ
املطلوبة منهم خالل االستامع، فمثاًل يمكن للمدرس أن يوضح للطلبة بأن املطلوب يف 
االستامع األول واالستامع الثاين هو الرتكيز عىل األفكار العامة يف النص أو عىل شكل 
الثالث يوضح هلم أن املهمة املطلوبة هي الرتكيز عىل تفاصيل  تنظيمه ثم يف االستامع 

 .)Goh & Vandergrift 2009( معينة وردت يف النص
5(اإلدراك بأن االستامع نشاط يعتمد عل األذن:

جيب أن نكون واعني كمدرسني بأن االستامع يعتمد بشكل أسايس عىل األذن وأن 
التدرب عىل االستامع جيب أن يقوم عىل استامعات متعددة ال أن يتحول إىل نشاط قراءة 
يقوم خالله الطلبة مسبقًا بقراءة النص الذي سيسمعونه أو بقراءة قائمة من املفردات 
التي سيسمعوهنا يف النص، فهذه كلها أساليب يعتقد بعض املدرسني بأهنا تسهل عملية 
االستامع عىل الطالب ولكنها يف احلقيقة تعيق تطوير اسرتاتيجيات االستامع لدهيم ألهنا 
حتول نشاط االستامع إىل نشاط قراءة أو نشاط لدراسة املفردات. حصص االستامع، إذن، 
جيب أن تركز عىل االستامع املتكرر وليس عىل قراءة النص املسموع أو التعرض ملفرداته 
أن االستامع  العربية  باللغة  بينت دراسة أجريت عىل صف لالستامع  قبيل، وقد  بشكل 
 .)Elkhafaifi 2005b( املتكرر للنص هو ما يساعد الطلبة عىل حتقيق فهم أفضل للنص

6(تطوير وعي الطلبة باسرتاتيجيات االستامع:
أرشنا آنفًا إىل أن معرفة الطلبة باسرتاتيجيات االستامع ووعيهم لكيفية مقاربة نصوص 
فهم  أن هذه االسرتاتيجيات تسهل عليهم  إذ  أكرب،  بفعالية  يستمعون  االستامع جتعلهم 
تتكون  ال  االسرتاتيجيات  وهذه  لدهيم.  إحباط  حدوث  إمكانيات  من  وتقلل  املسموع 
لدى الطلبة بشكل آيل وإنام تتطلب من املدرسني قدرًا كبريًا من االهتامم والرتكيز. وجيب 
عىل املدرسني -خاصة يف املراحل األوىل من التدريس- خلق فرص للطلبة ليناقشوا فيها 
بشكل مجاعي االسرتاتيجيات التي يطبقوهنا عند قيامهم باالستامع، وهذا يندرج ضمن 
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بالطرق  وعيهم  درجة  زيادة  يف  يسهم  وهو  لدهيم  اللغوي  فوق  ما  الوعي  تطوير  إطار 
الفعالة ملقاربة عملية االستامع فضاًل عن أنه خيلق اطارًا تعاونيًا جيعل الطالب يشعرون 

.)Goh & Liu 2006( بأهنم يتعلمون من بعضهم البعض وليس من املدّرسة فقط
مناقشة  عىل  املدرسني  نشجع  الصف  يف  اجلامعية  املناقشات  هذه  مثل  إىل  إضافًة 
االسرتاتيجيات بشكل فردي مع طلبتهم، واملناقشات الفردية هذه يمكن أن تركز عىل 
كيفية مساعدة كل طالب عىل القيام بعملية مراقبة ذاتية حول نوع االسرتاتيجيات التي 
يطبقها خالل االستامع وكيف يطبقها وكذلك عىل العوامل اللغوية والنفسية والعقلية 
املختلفة التي يشعر بأهنا تؤثر عىل فهمه حني يستمع. وقد أرشنا سابقًا إىل أن كثريًا من 
التوتر واإلحباط يف نشاطات االستامع ألهنم يشعرون أهنم  بقدر من  الطلبة يشعرون 
أن  ويعتقدون  املسموع  النص  يف  نة  املتضمَّ املعلومات  بكل  اإلحاطة  عىل  قادرين  غري 
املتوقع منهم هو فهم كل ما قيل يف النص. ودور املدّرسة خالل هذه املناقشات الفردية 
آثار  أي  لتخفيف  املشاعر  التعامل مع هذه  التفكري يف طرق  الطالب عىل  هو مساعدة 
حمتملة هلا عىل عملية الفهم وتوضيح أنه ليس من املتوقع من الطالب فهم كل يشء وإنام 

أداء املهام التي تكون املدّرسة قد حددهتا. 
7(الوعي بالتدرج يف الفهم ورضورة بناء »سقاالت« لالستامع:

من املبادئ املهمة يف تصميم نشاطات االستامع -والنشاطات اللغوية بشكل عام- 
بعضها  عىل  تبني  ومرتابطة  متدرجة  مراحل  عىل  وإنام  واحدة  مرة  حيدث  ال  الفهم  أن 
»سقاالت«  بتصميم  املدّرسة  تقوم  عندما  أفضل  بشكل  يتحقق  الفهم  وأن  البعض، 
يوضحها  كام  »السقالة«،  وفكرة  املتدرج.  الفهم  هذا  حتقيق  عىل  الطلبة  تعني  تعلمية 
Brandl، تقوم عىل مبدأ أن “توظيف املعرفة التي حتققت من مهمة لغوية سابقة يسهم 

تعقيدًا”. )242، 2008(  أكثر  أداء مهمة أخرى الحقة ولكن  يف حتقيق نجاح أكرب يف 
التدرج  التفكري يف  للمدّرسة عند ختطيط نشاطات االستامع  ومن هنا فمن الرضوري 
الذي تنوي أن تتبعه ملساعدة طلبتها عىل فهم النص املسموع يف مراحل تبني كل واحدة 
منها عىل األخرى وتوسع الفهم يف كل مرحلة بناء عىل املعرفة التي حتققت من املهام 
ستوظفها  التي  التعلمية  السقالة  أنواع  يف  التفكري  املدّرسة  يف  ينبغي  كذلك  السابقة. 
لتحقيق فهم أوسع لدى طلبتها. ومن أنواع السقالة املمكن استخدامها هنا مهام ما قبل 
االستامع وما بعده، وختطيط املهام خالل مراحل االستامع املختلفة بشكل يساعد الطلبة 
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عىل توسيع دوائر فهمهم بعد كل استامع )كام سنعرض يف القسم التايل يف هذا الفصل(. 
)Goh & Vandergrift 2009(

8(خلق بيئة تعاونية لالستامع:
من الطرق التي يمكن للمدرسني توظيفها للتخفيف من وطأة مشاعر التوتر والقلق 
التي قد يشعر هبا بعض الطلبة خالل نشاطات االستامع خلق بيئة تعاونية داخل الصف 
بعد  للمدّرسة  يمكن  مثاًل  املطلوبة.  املهام  بعض  ألداء  معًا  بالعمل  الطلبة  فيها  يقوم 
االستامع األول-بدالً من أن تقوم هي بطرح أسئلة للتحقق من الفهم- أن تطلب من 
الطلبة يف جمموعات ثنائية مناقشة ما فهموه من االستامع وحتديد النقاط التي يريدون 
الرتكيز عليها يف االستامع الثاين، أو يمكنها تصميم أسئلة أو مهام يف ورقة عمل يقوم 
الطلبة بالعمل عليها يف جمموعات، كام يمكنها أيضًا، بعد قيام الطلبة باالستامع الدقيق 
إىل أجزاء من النص، أن تطلب منهم بأن يقوموا بمراجعة إجاباهتم مع زمالئهم. وهذه 
أي  من  وختفف  تفاعيل  تعاوين  نشاط  إىل  االستامع  حتول  أن  شأهنا  من  خطوات  كلها 

إحساس بالتوتر قد يشعر به بعض الطلبة. 
9(الوعي بإمكانية توظيف نصوص االستامع يف مستويات خمتلفة: 

بأن  املدرسني وعي  أن يكون لدى  اختيار نصوص استامع مناسبة،  املهم، يف عملية  من 
النص الواحد يمكن استخدامه يف مستويات خمتلفة من مستويات الكفاءة ولكن بتوقعات 
عىل  تركيزه  حيث  )من  املتقدم  املستوى  صفات  حيمل  نص  لدينا  كان  فإذا  خمتلفة.  وبمهام 
الوصف مثاًل ومن حيث مستوى املفردات فيه( فإنه من املمكن أيضًا استخدام هذا النص مع 
طالب من املستوى املتوسط األعىل أو املتوسط األوسط ولكن بتوقعات خمتلفة ملا سيخرج به 
الطلبة من النص إن كان عىل صعيد التفاصيل التي سيتمكنون من اإلحاطة هبا أو املفردات 
اجلديدة التي سيستطيعون ختمينها. املهم هنا هو حتديد مهام لفهم النص تتناسب ومستوى 
الطلبة وتستند إىل تلك األجزاء من النص التي يمكن للطلبة فهمها وتستبعد تلك التي قد 
جيدون فيها صعوبة. وكمثال عىل كيفية مقاربة عملية توظيف نفس نص االستامع ملهام خمتلفة 
العام واالستامع  الفهم  أسئلة  الفصل جمموعتني من  آخر هذا  امللحق )ج( يف  أرفقنا يف  فقد 
الدقيق استخدمنامها مع نص لالستامع عن الكاتبة السورية كوليت خوري ولكن ملستويني 
جمموعة  كل  يف  املطلوبة  واملهام  العايل.  واملتوسط  األوسط  املتوسط  املستوى  مها  خمتلفني 

توضح لنا ما يمكن للمدّرسة أن تقوم به لتطويع املهام بشكل يتالءم ومستوى طلبتها. 
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مراحل االستامع: 
يف سبيل تطوير اسرتاتيجيات الطلبة يف االستامع وتدريبهم عىل كيفية مقاربة النص 
املسموع نقرتح أن يقوم األساتذة بالعمل عىل نصوص االستامع داخل الصف وخاصة 
يف املراحل األوىل من التدريس حتى يتعرف الطلبة إىل كيفية مقاربة النص بكليته والتعود 
عىل أنه ليس من الرضوري فهم كل كلمة يف النص. ونقرتح كذلك أن يتم االستامع عىل 
مراحل كام سنعرض يف ما ييل. ويشري Brandl إىل أن تقسيم نشاط االستامع إىل مراحل 
يسهل الفهم عىل الطالب ألن هذا يوفر له سقالة تتيح له توظيف ما فهمه يف املرحلة 
كام  أكرب  له حتديًا  متثل  مهام  مع  والتعامل  الالحقة  املراحل  الفهم يف  توسيع  األوىل يف 
بّينا سابقًا )3-2008،242(. وإذا جاز لنا استخدام صورة تعبريية لوصف هذه العملية 
فيمكننا القول بأن مراحل االستامع تشابه عملية االنتقال من “رؤية الغابة” إىل “الرتكيز 
عىل األشجار”، بمعنى أننا نبدأ بالصورة العامة أوالً ثم نركز عىل التفاصيل بعد ذلك. 

ويمكن ترتيب مراحل االستامع عىل الشكل التايل:

1. ما قبل االستامع: التهيئة والتسخني
واستحضار  النص  إىل  لالستامع  وذهنيًا  نفسيًا  الطلبة  هتيئة  إىل  املرحلة  هذه  هتدف 
من  جزء  هي  التي  والعبارات  املفردات  استخراج  وكذلك  لدهيم  اخللفية  املعلومات 
ذخريهتم اللغوية والتي سرتد يف النص الذي سيستمعون إليه، وهتدف كذلك إىل خلق 
إليه.  الطلبة حول مضمون ما سيستمعون  سياق لنشاط االستامع وبناء توقعات لدى 
تسهل  أهنا  إذ  املتعلمني  تساعد  »سقالة«  بمثابة  هي  التهيئة  فهذه  سابقًا  أوضحنا  وكام 
معاجلة املعلومات وتؤدي بالتايل إىل حتقيق قدر أكرب من الفهم لدى الطلبة وهي تندرج 

يف إطار عملية الفهم من األعىل إىل األسفل التي تناولناها سابقًا. 
فكرة  الطلبة  إعطاء  هو  ليس  دوره  أن  املدرس  يتذكر  أن  التهيئة  مرحلة  يف  املهم 
ليس  أنه  بأنفسهم، كام  النص  اكتشاف  متعة  النص ألن هذا حيرمهم من  عن مضمون 
املطلوب هنا تزويدهم بقوائم لبعض املفردات التي سيتعرضون هلا يف النص-وهو ما 
نالحظه أحيانًا يف نشاطات االستامع والقراءة- اللهم إال إذا كانت هناك كلمة مفتاحية 
تعزيز  يف  االستامع  قبل  ما  نشاطات  فائدة  مدى  حول  دراسة  ويف  هلم.  إعطاؤها  جيب 
للتهيئة ما  بعمل نشاطات  قاموا  الذين  الطلبة  أن  تبني  بالعربية  استامع  الفهم يف نشاط 
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قبل االستامع حققوا فهاًم أفضل للامدة املسموعة من زمالئهم الذين مل يقوموا بعمل أي 
نشاطات للتهيئة. وبالنسبة إىل نوع نشاطات التهيئة األكثر فائدة بينت نفس الدراسة أن 
قراءة الطلبة ألسئلة الفهم قبل االستامع ساعدت الطلبة عىل حتقيق فهم أفضل مما حققه 

.)Elkhafaifi 2005b( تقديم بعض مفردات النص هلم بشكل سابق لالستامع
واملفرتض يف أي نشاط يف مرحلة ما قبل االستامع أال يأخذ وقتًا طوياًل ويستحسن 
أن يتم عىل شكل عصف ذهني يشارك فيه الطلبة مجيعًا هبدف استحضار املعرفة اخللفية 
سيستمعون  الذي  النص  مضمون  حول  توقعات  وخلق  لدهيم  السابقة  واملفردات 
يتناول عرضًا  املتقدم  إليه. فمثاًل إذا كنا سنشاهد فيديو يف املستوى املتوسط العايل أو 
يستعني  منهم  عّمن  الطلبة  بسؤال  للنشاط  نؤطر  أن  فيمكن  معني  لكتاب  مراجعة  أو 
بمراجعات الكتب قبل أن يقرر أي كتاب سيقرأ، ونخربهم بأننا سنشاهد برناجمًا يقوم 
الفيديو فيقولون مثاًل:  يناقشوا ما يتوقعونه يف  بعرض كتاب للمشاهدين ونسأهلم أن 
عليها  يشتمل  التي  والفصول  النرش  ودار  النرش  وسنة  الكاتب  اسم  نسمع  أن  نتوقع 
إليه عبارة عن فيديو  الكتاب وما يميز الكتاب إلخ...وإذا كان النص الذي سنستمع 
يتضمن مشاهد عديدة فيمكن عرض الفيديو بدون صوت وسؤال الطلبة أن يقوموا 
كتابة  هنا  للمدّرسة  ويمكن  املشاهد.  خالل  من  االستامع  مضمون  وتوقع  بتخمني 
األفكار واملفردات التي تستخرجها من الطلبة - وخاصة تلك التي تعرف أهنا سرتد يف 

النص- عىل اللوح هبدف التعزيز والرتكيز. 

2. االستامع األول
تقسيم  أي  بدون  بكليته  النص  إىل  الطلبة  تعريض  هو  األول  االستامع  من  اهلدف 
حول  فرضيات  وتكوين  جزئيًا-للنص  كان  أويل-مهام  فهم  تكوين  هبدف  جتزئة  أو 
مضمونه. ويمكن للمدرس قبل االستامع األول أن يذكر الطلبة بأن املتوقع منهم هو 
املفردات  عىل  الرتكيز  وكذلك  )الغابة(  الرئيسية  والفكرة  الكبرية  الصورة  يف  التفكري 
والتعبريات التي يعرفوهنا أوالً وإمهال أي عنارص يف النص ال يعرفوهنا. االسرتاتيجية 
أويل  فهم  تكوين  عىل  تعينهم  بخيوط  اإلمساك  هي  هنا  اتباعها  الطلبة  عىل  جيب  التي 
للنص. كام يمكن للمدرس يف هذه املرحلة أن يشجع الطلبة عىل أخذ مالحظات أثناء 
االستامع تساعدهم عىل التذكر ومواجهة حتدي الذاكرة القصرية، ويمكن أن تكون هذه 
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املالحظات باللغة األم للطالب وخاصة يف املراحل االبتدائية واملتوسطة.
وبعد االستامع األول، وبدالً من أن يقوم املدرس بتوجيه أسئلة إىل الطلبة، يستحسن 
أن يطلب منهم العمل يف جمموعات ثنائية ملناقشة ما فهموه من النص. وفائدة مثل هذا 
التي قد يشعر هبا بعض  النفيس  التوتر  أنه يسهم يف ختفيف حالة  التعاوين هو  النشاط 
بعد  املدرس  أسئلة  تكون  ما  وكثريًا  فهموه،  عام  بسؤاهلم  املدرس  يبدأ  عندما  الطلبة 
العامة، وهذا  األفكار  إىل  النص وليس  تفاصيل جزئية يف  إىل  االستامع األول مستندة 
أمر جيب عىل املدرس التنبه له: الرتكيز بعد االستامع األول جيب أن يكون منصبًا عىل 
اخلطوط العامة وليس التفاصيل واجلزئيات كام أن العمل التعاوين يف جمموعات يسمح 
للجميع باملشاركة وال يقرص هذه املشاركة عىل الطلبة األكثر تقدمًا يف الصف وهو ما 
نراه حيدث عادة عندما يقوم هؤالء الطلبة باالستئثار باإلجابة عن أسئلة املدرس حول 
مضمون االستامع. ما نريده يف هذه املرحلة هو أن نرى ماذا استخرج الطلبة من النص 
وتركيزنا هنا هو عىل »الغابة« وليس »األشجار«. وبعد أن نعطي الطلبة بعض الوقت 
للمناقشة يمكن للمدرس أن يفتح باب النقاش أمام اجلميع ويستحسن أن يبدأ بسؤال 
الطلبة الذين يواجهون حتديات يف االستامع هبدف تعزيز ثقتهم بنفسهم وبقدراهتم يف 

االستامع وبأهنم يسهمون يف حتقيق فهم تعاوين للنص. 
ويف هذه املرحلة نقرتح أال يقوم املدرس بطرح أي أسئلة مبارشة بل أن يأخذ أفكار 
الطلبة ويكتبها عىل اللوح مع تأكيد صحة املعلومة أو إثارة أسئلة حوهلا عن طريق كتابة 
املعلومة عىل اللوح ووضع عالمة استفهام قرهبا لإلشارة إىل أهنا بحاجة إىل مزيد من 
املدرس  يكون  أن  أمهية  نشدد عىل  أن  نود  وهنا  الثالث.  أو  الثاين  االستامع  الرتكيز يف 
مشجعًا للطالب بشكل مستمر وأال يستخدم كلمة »خطأ« أو »غري صحيح« ولكن أن 
يقول »مجيل، ولكن نريد أن نفكر يف هذه الفكرة أكثر«. وفائدة استخدام اللوح هنا لكتابة 
بعض األفكار ووضع عالمات استفهام هي أهنا تساعد عىل تعزيز املعلومات واملفردات 
التي تم استخراجها من النص وعىل خلق بؤر للرتكيز يف االستامعات الالحقة. إذن، 
هدف هذه املرحلة من االستامع ليس طرح أسئلة عىل الطلبة بل استخراج ما توصلوا 
إليه من أفكار ومعلومات ومعرفة الفرضيات التي قاموا بتكوينها بعد االستامع األول 
إىل  منها  ما حيتاج  أو حتديد  الفرضيات  التأكد من صحة هذه  للنص ومساعدهتم عىل 

مزيد من املراجعة والرتكيز يف االستامع الثاين والثالث. 
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3. االستامع الثاين 
يف االستامع الثاين تقوم املدرسة بإعادة تشغيل نص االستامع أيضًا بكامله وبدون أي 
جتزئة أو توقف. واهلدف هنا هو تعويد الطلبة عىل تطوير اسرتاتيجية »التعامل مع النص 
بكّليته« دون احلاجة إىل أي تقطيع -إال يف مرحلة االستامع الدقيق-، وهي واحدة من 
اهم االسرتاتيجيات التي نريد تنميتها لدى املتعلمني. واهلدف من االستامع الثاين هو 
توفري فرصة للطالب لتعزيز فرضياهتم أو تعديلها أو تغيريها وكذلك للتوسع والتعمق 

يف أي نقاط كانوا قد التقطوها بشكل غري مكتمل خالل االستامع األول. 
وبعد االنتهاء من االستامع الثاين يمكن للمدرسة أن تسأل بعض الطلبة أن خيربوا 
عة التي  زمالءهم )كصف يف جمموعة واحدة( باملعلومات واألفكار اإلضافية أو املوسَّ
التي  النقاط  الثاين وكذلك بام يودون تغيريه أو تعديله حول  خرجوا هبا بعد االستامع 
وضعت املدرسة أمامها عالمات استفهام بعد االستامع األول. هنا أيضًا نقرتح أال تقوم 
املدرسة بطرح أي أسئلة ولكن أن تستمر يف أداء دور املتلقية واملسجلة ملا يطرحه الطلبة 

من أفكار ومعلومات فهموها من النص. 

4. االستامع الثالث:
تفاصيل  إىل  الطلبة  أنظار  توجيه  هو  االستامع  عملية  يف  املرحلة  هذه  من  اهلدف 
وجزئيات يف النص يقوم املدرس بتحديدها بناء عىل ما يكون الطلبة قد استخرجوه يف 
االستامعني األولني وعىل معرفته بمستوى الكفاءة لدهيم وقدرهتم عىل التعامل مع هذه 
التفاصيل واجلزئيات. واهلدف هو أن يقوم الطلبة بالعمل معًا -بمساعدة املدرس-عىل 
اكتشاف هذه التفاصيل. ويمكن أن تتم هذه العملية شفهيًا أو عرب أوراق عمل تكون مع 
الطلبة. مثاًل: يمكن للمدرس أن يطرح سؤاالً مثل: ذكرت املتحدثة يف كالمها جدهتا، 
االستامعني  يف  املعلومة  هذه  إىل  توصلوا  قد  الطلبة  كان  وإذا  عنها؟  قالت  ماذا  ملاذا؟ 
الطلبة من  يتمكن  مل  النص. وإذا  تفاصيل أخرى يف  فيمكن جتاوزها واختيار  األولني 
اإلجابة عن السؤال فيمكن للمدرس أن حيدد للطالب مكان هذه املعلومة يف النص 
)مثاًل: بني الدقيقة 2:15 و 3:00 يف النص( ليقوموا باالستامع إليها وإجياد املعلومة أو 
املعلومات التفصيلية التي يسعى إليها املدرس. وهنا يمكن للمدرس أن يطرح السؤال 
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ويقوم هو والطلبة باالستامع معًا ولكن األفضل هو أن يقوم الطلبة بالعمل بشكل فردي 
)يف املعمل أو عىل حواسيبهم املحمولة( للبحث عن هذه املعلومات، ويمكن للطلبة هنا 
العمل يف جمموعات ثنائية لتعزيز التعلم التعاوين. املهم هنا هو أن يقوم املدرس باختيار 
مقاطع من النص وتفاصيل هي يف متناول معظم الطلبة من حيث املفردات والرتاكيب 
وقابليتها للتخمني -طبعًا مع بعض التوجيه منه- ويبتعد عن أي مقاطع تستعيص عىل 

فهمهم ألن هذا سيولد شعورًا باإلحباط لدهيم. 

االستامع الدقيق
يدخل االستامع الدقيق يف إطار عملية الفهم من األسفل إىل أعىل وهيدف إىل تطوير 
قدرة الطلبة عىل إدراك اجلزئيات يف النص ومعرفة حدود الكلامت. وكام أرشنا سابقًا 
الدقيق  االستامع  عىل  االستامع  نشاطات  كافة  يف  املدرسون  يركز  أن  الرضوري  فمن 
وأن يفردوا له تدريبات خمصصة. ومن هذه التدريبات أن يقوم املدرس باختيار بعض 
املقاطع يف النص لالستامع اليها بشكل دقيق مرات عديدة )إعادة نطق بعض العبارات 
أو اجلمل القصرية بكلّيتها شفويًا للتدرب عىل النطق والنرب والتنغيم، أو ختمني معاين 
بعض املفردات من السياق، أو كتابة كلامت يف الفراغات يف مجل مأخوذة من النص، 
أو كتابة مقاطع بكاملها من النص كلمة كلمة...إلخ. وبالنظر إىل الفروق الفردية بني 
الطلبة فاألفضل هو أن يتم العمل عىل هذا اجلزء بشكل فردي باستخدام احلواسيب 
املحمولة والسامعات داخل الصف أو بالذهاب إىل خمترب احلاسوب يف املعهد )إن كان 
الواجب  من  كجزء  الدقيق  االستامع  عىل  الطلبة  يعمل  أن  أيضًا  ويمكن  ممكنًا(.  ذلك 

ص وقت الصف للعمل عىل الفهم. املنزيل بحيث خيصَّ

ما بعد االستامع: 
هتدف هذه املرحلة إىل توظيف ما فهمه الطلبة من نص االستامع يف نشاطات تتصل 
الضوء عىل  تسليط  أو  املفردات  بناء  أو  الكتابة  والقراءة  كاملحادثة  األخرى  باملهارات 
تراكيب نحوية معينة وردت يف النص. وحرصًا عىل أن يبقى الرتكيز يف حصة االستامع 
ل أن تتم هذه املرحلة يف حصة  منصبًا عىل القيام باالستامعات املتعددة وعىل األُُذن فيفضَّ
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مستقلة خارج حصة االستامع مع مراعاة أن يقوم املدرس بتوضيح العالقة والربط بني 
ما تم يف نشاطات االستامع وما ُيتوقَّع حتقيقه من نشاط ما بعد االستامع. 

وبغية توضيح نوع النشاطات واملهام التي يمكن إعدادها ملراحل االستامع املختلفة فقد 
أوردنا يف امللحق )أ( يف هناية هذا الفصل نص استامع للمستوى املتوسط األوسط ويف امللحق 
)ب(نصًا للمستوى املتقدم. وكال النصني مصحوبان بورقة عمل تتضمن نشاطات ملا قبل 

االستامع وأسئلة لالستامع للفهم واالستامع الدقيق وكذلك بنشاطات ملا بعد االستامع. 

خامتة:
سعينا يف هذا الفصل إىل إبراز ما ملهارة االستامع من أمهية يف بناء القدرة التواصلية 
العامة لدى املتعلمني وأرشنا إىل تطور إجيايب بدأنا نلحظه يف ميدان تدريس العربية لغري 
الناطقني هبا وهو تزايد عدد الدراسات واألبحاث التي تعنى هبذه املهارة. وأملنا هو 
وأن  االستامع  بمهارة  تعنى  التي  واألبحاث  بالدراسات  النظري  االهتامم  يتواصل  أن 
بتطوير  العربية بشكل عميل يسمح  النظري عىل مناهج تدريس  ينعكس هذا االهتامم 
لالستامع  خمصصة  ومواقع  تدريسية  مواد  عرب  االستامع  لتدريس  لعملية  مقارباتنا 
واختبارات لتقييم األداء يف مهارة االستامع. والتحدي الكبري الذي يواجهنا، كام نرى، 
يتمثل يف كيفية تنمية وعي املدرسني هبذه املهارة وبطرق تطوير االسرتاتيجيات املتصلة 
هبا لدى املتعلمني. لذا أولينا يف هذا الفصل عناية خاصة للعنارص التي حيتاج املدرسون 
إىل الوعي هبا يف تدريس االستامع ويف مساعدة الطلبة عىل تطوير اسرتاتيجيات فعالة 
لالستامع كالعمليات الذهنية التي حتدث خالل االستامع والعوامل النفسية التي قد يتأثر 
هبا املتعلم. وكذلك أوضحنا الدور الذي يمكن للمدرسني القيام به عن طريق نشاطات 
تركز عىل الفهم من األعىل إىل األسفل ومن األسفل إىل األعىل وعن طريق التعامل مع 
االستامع عىل مراحل توفر للطلبة سقالة تعلمية وتساعد كذلك عىل خلق بيئة تعاونية 

تساعد عىل ختفيف أي شعور بالقلق أو التوتر قد يصاحب نشاطات االستامع. 
وأخريًا جيدر بنا كمدرسني أن ندرك أن تطور مهارة االستامع لن يتحقق إال عرب التعرض 
املستمرة  االستامعات  وعرب  املتعددة  االستامع  أنواع  تعكس  استامع  لنصوص  الفاعل 
واملتكررة التي من شأهنا أن تطور لدى املتعلمني قدرًا كبريًا من الثقة بالنفس يف هذه املهارة 

وتزودهم باسرتاتيجيات ُتِعّدهم ليكونوا متعلمني ومستمعني ذاتيني مدى احلياة.



-192-

امللحق )أ(

أسئلة عل نص استامع »عبد السالم خلفي: اجلزء األول« 

)للمستوى املتوسط العادي(
https://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_s.php#/1/abdel_salam/

إعداد: األستاذة هوب فيتزجريالد
جامعة تكساس يف أوستن

1( ما قبل االستامع: 
األمازيغ

األمازيغ يسكنون يف بالد كثرية يف املغرب العريب )تونس وليبيا واجلزائر واملغرب( 
ومرص حيث هلم تاريخ طويل جدًا. واالمازيغ يتكلمون لغات أمازيغية )وهناك لغات 

امازيغية كثرية!( باإلضافة إىل العربية ولغات أخرى، وهم مسلمون لكن ليسوا عربًا.
 يف هذا الفيديو سوف نستمع إىل رجل أمازيغي من املغرب يتكلم عن حياته وعمله 

وعن األمازيغ واللغة األمازيغية. 

2( أسئلة الفهم: 
استمعوا اىل األستاذ عبد السالم مرتني ثم أجيبوا عن هذه األسئلة: 

1( ماذا نعرف عن عمل الدكتور عبد السالم؟ 
2( ماذا نعرف عن أصل الدكتور عبد السالم؟ 

3( اذكروا  3 لغات يتكلمها الدكتور عبد السالم: 
أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4(ماذا يقول الدكتور عبد السالم عن مدينة »الناضور« املغربية؟ 

أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5(ماذا يقول الدكتور عن مدينة »إفران«؟
أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6(الدكتور عبد السالم عنده مشكلة مع عنوان بيته. ما هي املشكلة؟ 

3( أسئلة االستامع الدقيق: 
Below the video window on your screen you will see the number 1. 

This number correspond to the questions below. Click on this number 
and listen and fill in the blanks with the missing words from the video.

 “..... ولكن بعد أن ________ االستعامر املدينة إذن توّسعت ________ 
إذن  السكان.  من  نسمة  ألف   900  _________ فيها  واآلن   ________
 ________ كبرية  مدينة  بأهنا  عنها  نقول  أن  يمكن  اآلن   __________ هي 
بالـ   ____________ الشامل  يف  أيضا  الكبرية   _______  ________

__________ __________ إىل جانب بطبيعة احلال، مدينة وجدة “ .

 Guess the meaning of the following words 2. مخنوا معنى الكلامت التالية
- أ. توّسعت أكثر... __________________________________
- ب. 900،000 نسمة من السكان._________________________
- ج. إىل جانب...مدينة وجدة. ____________________________

4( نشاط ما بعد االستامع: 
يف هذا الفيديو تعرفنا إىل األستاذ عبد السالم خلفي الذي أخربنا عن أصله وعمله 
أشخاص  فيه  يكون  عربية« أن  موقع »أصوات  يريد  واآلن  فيها.  يسكن  التي  واملدينة 
غري عرب من بلدان خمتلفة حيدثونا عن أنفسهم وحياهتم ودراستهم وحياهتم. وسيقوم 

الطالب الذين يستخدمون املوقع باالستامع اليكم.
املطلوب منكم هو أن تسجلوا فيديو مدته مخس دقائق تقدمون فيه أنفسكم كام فعل 

األستاذ عبد السالم.
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امللحق )ب(
أسئلة عل نص استامع »بني العامية والفصحى« 

)للمستوى املتقدم( 
https://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_s.php#/3/amiya_fusha/

إعداد: د. عــّزة أحـمد
 جامعة تكساس يف أوستن

1( نشاط مناقشة ما قبل االستامع: 
أو  الفصحى  اللغة  أو  العامية  اللهجة  تدرسون  هل  العربية،  اللغة  صفوف  1.يف 

االثنني معًا؟ وما رأيكم يف ذلك؟
2.يف رأيكم، ما هي أمهية دراسة كل من الفصحى والعامية؟ 

العامية  اللهجات  بني  العالقة  ترون  كيف  العربية،  للغة  دراستكم  واقع  3.من 
واللغة الفصحى؟

*******************
أكثر  ومن  العربية  اللغة  يمّيز  ما  أهم  من  والفصحى  العامية  بني  العالقة  تعترب 
يقدم  الفيديو  هذا  يف  والباحثني.  اخلرباء  بني  ونقاشًا  بحثًا  تلقى  التي  املوضوعات 
العامية  من  كل  ودور  العالقة  هذه  شكل  يف  نظره  الُقّط وجهة  القادر  عبد  الدكتور  لنا 
والفصحى يف احلياة اليومية. شاهدوا الفيديو ثم تكلموا مع زمالئكم عن أهم النقاط 

التي عرفتموها من خالل هذا الربنامج حول هذا املوضوع. 

2( أسئلة الفهم: 
استمعوا إىل الربنامج ثالث مرات ثم أجيبوا عن األسئلة التالية: 

1.ما هي وظيفة الدكتور عبد القادر القط؟
2.يف رأي الدكتور عبد القادر القط، ماهي العالقة بني العامية والفصحى يف اللغة العربية؟

3.ذكر الدكتور أن لكل من اللغة الفصحى واللغة العامية أدوارًا خاصة، ما هي؟ 
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 الفصحى
أ. ..................................
ب. ................................
 ج. ................................

 العامية
أ. ..................................
ب. ................................
 ج. ................................

4.يف رأي الدكتور، ما الذي جعل اللغة اإلنجليزية لغة عاملية؟
5.وصف الدكتور عبد القادر القط اللغة العربية بأهنا لغة حية ومتطورة، كيف؟

َجم«، مخنوا معنى هذه الكلمة.  6.تكلم الدكتور عن » امُلعرْ

اجلذر الوزن مخنوا املعنى
َجم: __ __ __ _______ _______  ُمعرْ

7.ماذا ذكر الدكتور عبد القادر القط عن مناهج تعليم اللغة العربية يف العامل العريب؟ 
وماذا اقرتح لتطويرها؟

3( االستامع الدقيق: 
1.اكتبوا كل كلمة تسمعوهنا يف اجلزء التايل )03:08 - 32: 02( من الربنامج: 

4( نشاط ما بعد االستامع: ُمناَظرة حول العامية والفصحى ومناهج التدريس 

لغري  العربية  اللغة  تدريس  ومناهج  طرق  حول  والباحثني  اخلرباء  أراء  تعددت 
املتكلمني هبا. فمنهم من يرى أن تدريس العامية – خاصة يف املراحل األوىل- قد يزيد 
من صعوبة تعليم اللغة. وهناك رأي آخر يرى أنه من الالزم دراسة العامية والفصحى 

معًا منذ املراحل األوىل. 
واملطلوب منكم القيام بمناظرة بني جمموعتني. جمموعة تؤيد الرأي األول وجمموعة 

تؤيد الرأي الثاين. واملناظرة تكون كالتايل:
هذا  أن  يرى  ملاذا  يناقش  طالب/ة  كل  األول(:  الرأي  تؤيد   ( األوىل  1.املجموعة 

الرأي أفضل )وتكتب اآلراء عىل اللوح(. 
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2.املجموعة الثانية ) تؤيد الرأي الثاين( : كل طالب/ةيناقش ملاذا يرى أن هذا الرأي 
أفضل )وتكتب اآلراء عىل اللوح(.

3.املجموعة األوىل ترد عىل آراء املجموعة الثانية
4.املجموعة الثانية ترد عىل آراء املجموعة األوىل

5.املجموعة األوىل )تؤيد الرأي الثاين(: ماذا يعجبكم يف الرأي الثاين؟
6.املجموعة الثانية )تؤيد الرأي األول(: ماذا يعجبكم يف الرأي األول؟

رأيه  فيها  يرشح  كلمة   )100( من  فقرة  يكتب  طالبة  طالب/  كل  البيت(  7.)يف 
اخلاص حول موضوع املناظرة .
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امللحق )ج(

أسئلة عل نص استامع »كوليت خوري« 

)للمستوى املتوسط العادي( 

https://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_s.php#/1/colette_
khoury_int_hi/

إعداد: د. حممود البطل
جامعة تكساس يف أوستن

أ. أسئلة الفهم :

استمعوا مّرتني ثم اكتبوا :
 :Circle the words that have been used to describe her 1. كوليت خوري هي

شاعرة          طبيبة          كاتبة          قاّصة          أستاذة جامعية          وزيرة
2. ُولِـدت يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. ماذا عرفنا عن عائلتها ؟
أ. والدها: )اسمه، عمله( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب. جدها: )اسمه، عمله( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج . أوالدها : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. يف أي جامعة دَرَست ؟ ماذا دَرست ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. تقول املتكلمة إّن كوليت خوري تركت اجلامعة بعد سنتني، ملاذا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ست كوليت خوري يف اجلامعة ؟ 6. ماذا درَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب . االستامع الدقيق :

7. اكتبوا أسامء 3 من الكتب التي كتبتها كوليت خوري :

أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8. ماذا َحَدث happened يف حياهتا يف سنة 1959 ؟

 Guess the meaning of أصَدرت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. اكتبوا الكلامت التي تسمعوهنا )من 3:30 إىل 59: 3(:

ولكوليت خوري ـــــــــــــــــــــ مع ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ و 
ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ يفـ  ـــــــــــــــــــ وـ  ــــــــــــــــــــ وـ 
ــــــــــــــــــــ  إىل  إضافًة  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  و 
و  ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــ واملجتمع .

10. اكتبوا الكلامت التي تسمعوهنا )من 2:29 إىل 36 :2(
ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  و  ـــــــــــــــــــ  وـــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــ   ـها يف انطاِلقتها her start ــــــــــــــــــــ واالجتامعية.
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أسئلة عل نص استامع »كوليت خوري« 
)للمستوى املتوسط العايل(

https //:www.laits .utexas .edu/aswaat /video_s .php/2/#colette_
khoury_int_hi/

إعداد: د. حممود البطل
 جامعة تكساس يف أوستن

أ. أسئلة الفهم : 
)االبتدائية  ودراستها  خوري  كوليت  والدة  مكان  عن  الربنامج  خيربنا  1.ماذا 

والثانوية(؟
2. كيف يصف لنا اجلو الثقايف الذي عاشت فيه كوليت يف بيتها وهي صغرية ؟ ما 

كان السبب يف ذلك ؟
3. ماذا خيربنا الربنامج عن حياة كوليت خوري اجلامعية ؟

4. ما املعلومات التي قدمها لنا الربنامج عن حياهتا الزوجية ؟
5. اكتبوا ثالثة أشياء ذكرها الربنامج عن كتاب “أيام معه” لكوليت خوري.

أ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهتّمت هبا كوليت خوري يف  التي  واملوضوعات   )areas; fields( امليادين  ما   .6
حياهتا ؟

شكل  كان  ماذا  خوري،  كوليت  به  قامت  سيايس  نشاط  عن  كالم  الربنامج  يف   .7
ذلك النشاط ؟ ويف أي سنوات قامت به ؟

ب . االستامع الدقيق:
)on the timer 3:18 8. اكتبوا عناوين ستة من كتب كوليت خوري )من 2:55 اىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9. اكتبوا كلمة كلمة ما تسمعونه يف األجزاء التالية من الربنامج:
من 0:09 اىل 0:28

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من 1:06 اىل 1:21
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من 2:35 اىل 2:42
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترمجة  اكتبوا  4:05ثم  و   3:52 رقم  بني  تسمعوهنا  التي  الكلامت  اكتبوا   .10
باالنكليزية ملا فهمتموه )مَخِّـنوا guess معاين الكلامت اجلديدة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د. خالد بن هديبان هالل احلريب
األستاذ املشارك بمعهد تعليم اللغة العربية

باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

تدري�س مهارة املحادثة 
النظرية والتطبيق

الف�صل اخلام�س
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امللخص:
 تناول هذا البحث مهارة املحادثة كوهنا مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة، 
االستامع،  األخرى؛  اللغوية  املهارات  يف  التقدم  اللغة  متعلمي  عىل  يصعب  حيث 
مفهوم  عىل  التعرف  إىل  البحث  هذا  هدف  حيث  يتقنوها.  مل  ما  والكتابة  والقراءة، 
تدريسها  ومستويات  العربية،  باللغة  الناطقني  لغري  تدريسها  أهداف  وأهم  املحادثة، 
وخصائص كل مستوى وكيفية التعامل مع هذه املستويات، كام تطرق هذا البحث إىل 
تدريس املحادثة يف ضوء معايري تعليم اللغات األجنبية مثل: معايري املجلس األمريكي 
لتعليم اللغات األجنبية )ACTFL(، واإلطار املرجعي األوريب املشرتك يف تعليم اللغات 
األجنبية)CEFR(، ثم عالقة مهارة املحادثة باملهارات األخرى، وأهم االسرتاتيجيات 
احلديثة يف تدريسها ونصائح وإرشادات يستعني هبا املدرس لتدريس مهارة املحادثة، 

ونموذج تطبيقي لتدريس املحادثة عرب املستويات. 

املقدمة:
حتتل اللغة العربية مكانة مرموقة بني لغات العامل عىل مر العصور وذلك ملا تتميز به 
من ثراء علمي وأديب، وبام حباها اهلل به؛ حيث كانت لغة كتابه العظيم ورشعه القويم، 

تدري�س مهارة املحادثة النظرية والتطبيق
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مما دفع كثريًا من املسلمني غري العرب إىل تعلمها ليتمكنوا من قراءة القرآن الكريم وأداء 
العبادات عىل الوجه األكمل. 

وتوجد أسباب ودوافع تدعو إىل تعلم اللغة العربية منها دوافع اقتصادية وأخرى 
مناهج  وضع  إىل  تسعى  تعليمية  وهيئات  عديدة  مؤسسات  جعل  ما  وهذا  سياسية. 
نوعيات  لتناسب  متعددة  مستويات  تتضمن  العربية  اللغة  لتعليم  متخصصة  وبرامج 
خمتلفة من الطالبني لتحقيق األهداف العامة واخلاصة من تعليم اللغة العربية بوصفها 

لغة ثانية.)1(  
يتطلب تعليم اللغة العربية متكني الطالبني من عدد من املهارات اللغوية التي حتقق 
هلم هدفهم من التعلم، ومن بني هذه املهارات مهارة املحادثة التي متثل إحدى مهارات 
اإلنتاج اللغوي، وهذه املهارات من شأهنا أن متكن الطالب من حتقيق أهدافه املختلفة.

وتعد املحادثة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة، حيث يصعب عىل متعلمي 
يتقنوا  مل  ما  والكتابة  والقراءة،  االستامع،  األخرى؛  اللغوية  املهارات  يف  التقدم  اللغة 
من  تتطلب  الغاية  وهذه  اللغة  تعلم  غاية  هو  النفس  يف  عام  فالتعبري  املحادثة،  مهارة 
اللغة وليس  أثناء تدريسهم  املحادثة يف  تنمية مهارة  الرتكيز عىل  اللغة  بتعليم  املهتمني 
جمرد ضبط األشكال اللغوية. فالكالم كنشاط اتصايل عبارة عن حوار يدور بني فردين 
يتبادالن األدوار، فالفرد قد يكون متكلاًم ثم يصري مستمعًا وهكذا، واملتكلم كام نعلم 
يستعني بتوصيل رسالته بألفاظ ومجل وتراكيب، فضاًل عن اللغة املصاحبة التي تشتمل 
عىل اإليامءات واإلشارات واللمحات وغريها من حركات يستخدمها املتكلم لتوصيل 
رسالته، وال شك أن احلرص عىل توافر الدقة اللغوية فقط سوف يكون عىل حساب 

قيمة القدرة االتصالية أي القدرة عىل أن يكون طرفًا حقيقيًا يف عملية االتصال.)2(  
واملحادثة من املهارات األساسية، التي يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية، 
االتصال  أمهية  زادت  عندما  األخرية،  الفرتة  يف  املهارة  هذه  إىل  احلاجة  اشتدت  ولقد 
الشفهي بني الناس، ومن الرضورة بمكان عند تعليم اللغة العربية، االهتامم باجلانب 
ة ملن هيمل  الشفهي، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليني الناس يف العامل، وال حجَّ

1-الناقة، حممود كامل؛ ويونس، فتحي عيل)1999(،املنهاج التوجيهي لتعليم أبناء اجلاليات اإلسالمية الرتبية اإلسالمية 
واللغة العربية)6-12سنة(، الرباط، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة- إيسيسكو. 

2-)طعيمة والناقة ص52 مفهوم اللغة ووظائفها(.
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اجلانب الشفهي، وهيتم باجلانب الكتايب.)1(
الطالب  اللغة يف مجيع املستويات، حيث يامرس   واملحادثة وسيلة رئيسة يف تعليم 
عملية  يف  مهمة  الكالم  ممارسة  كانت  ولذا  واملناقشة،  احلوار  خالل  من  الكالم  فيها 
تعليم اللغة، ويتم تعليم لغة ما للشخص بعد أن يستطيع أن يتحدث بطالقة وانسياب 
ووضوح، وأن يعرب عام يدور بمشاعره وإحساسه بكالم منطقي، ومدخل نفيس وذلك 
يف أسلوب مجيل وفكرة واحدة، وهو ما يطلق عليه يف العملية التعليمية بالتعبري الشفهي 
الذي يعد غاية من الغايات األساسية لتعليم لغة ما من حيث إتقان الكالم بلغة سليمة 

منظمة خالية من غموض اللفظ وخفاء املعنى.)2(
وتربز أمهية املحادثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف أهنا تتيح للطلبة متثيل 
اللغة يف إطارها الطبيعي، عندما يتم احلوار واملناقشة بني عدة أفراد يف موقف طبيعي 
مفردات  فيكتسبون  معني  موضوع  يف  الرأي  ويتبادلون  مبارشة  تعلموه  ما  يستعملون 

وتراكيب من خالل ممارسة احلوار يف املوقف الطبيعي. 

مفهوم املحادثة
تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون للمحادثة، ومن ذلك:

 أن املحادثة: »عملية يتم من خالهلا إنتاج األصوات تصحبه تعبريات الوجه التي 
تسهم يف عملية التفاعل مع املستمعني، وهذي العملية نظام متكامل يتم تعلمه صوتيا 

ودالليا ونحويا بقصد نقل الفكرة أو املشاعر من املتحدث إىل اآلخرين«)3( 
واخلربات  املعلومات  وتوصيل  نقل  عىل  الفرد  »قدرة  بأهنا:  احلالق)4(  ويعرفها 
واآلراء واالجتاهات إىل اآلخرين بطريقة منطقية منظمة جتد القبول واالستحسان عند 

املستمعني مع سالمة اللغة وحسن التعبري«.

1-الفوزان، عبد الرمحن إبراهيم: إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بـها، )د.ن(، 1432هـ، ص185.
2-الكندري، عبد اهلل عبد الرمحن وإبراهيم حممد عطا، تعليم اللغة العربية املرحلة االبتدائية: الكويت، مكتبة الفالح، 

1993م، ص134.
األندلس  دار  أساليبه، قضاياه، حائل،  االبتدائية. طرقه،  املرحلة  العربية يف  اللغة  تدريس  فتحي حممد،  فاضل  3-وايل، 

للنرش والتوزيع، 1998م، ص 160.
لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب.  العربية وعلومها، طرابلس،  اللغة  4-احلالق، عيل سامي، املرجع يف تدريس مهارات 

2010، ص153.
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من  نفسه  يف  عام  املتكلم  به  يعرب  الذي  الكالم  هي  املحادثة  أن  جماور)1(  يرى  بينام 
هاجسه أو خاطره، وما جيول بخاطره من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به عقله من 
رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من معلومات ونحو ذلك يف طالقة وانسياب مع 

صحة يف التعبري وسالمة يف األداء«
ويمكن القول بأن املحادثة عبارة عن مناقشة حرة تلقائية حتدث بني فردين أو عدة 
اآلراء  وتبادل  وأحاسيس،  ومشاعر  خواطر  من  النفس  يف  عام  التعبري  فيها  يتم  أفراد 

واخلربات واملعلومات واألفكار بطريقة منظمة وحيوية.

أهداف تعليم املحادثة للناطقني بغري العربية
للمحادثة أهداف كثرية ويمكن عرض أمهها فيام ييل:)2( 

1.أن ينطق الطالب أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة 
وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

2.أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة.
3.أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.

4.أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.
5.أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة 

يف لغة الكالم.
التذكري والتأنيث  التعبري الشفهي مثل  اللغوية يف  6.أن يستخدم بعض اخلصائص 

ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.
وأن  وقدراته،  نضجه  ومستوى  لعمره  مناسبة  كالمية  لفظية  ثروة  يكتسب  7.أن 

يستخدم هذه الثروة يف إمتام عملية اتصال عرصية.
ومستواه  لعمره  واملناسبة  املقبولة  العربية  الثقافة  أشكال  بعض  يستخدم  8.أن 
االجتامعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العريب 

واإلسالمي.

1-جماور، حممد صالح الدين عيل، تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية: أسسه وتطبيقاته، ط4، الكويت، دار القلم 
1983، ص 233.

2-الناقة، حممود كامل، وطعيمة، رشدي أمحد، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا مرص:إيسيسكو، 2003م، ص130.
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9.أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.
ومرتابط  متصل  بشكل  هبا  والتحدث  العربية  باللغة  التفكري  من  يتمكن  10.أن 

لفرتات زمنية مقبولة.

 مستويات تعليم مهارة املحادثة:
للمحادثة يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى ثالثة مستويات رئيسية تتفاوت 

مطالبها وخصائصها بتفاوت املستوى اللغوي للدارسني: )1(
العربية،  اللغة  برامج  يف  ينتظمون  الذين  اجلدد  بالطلبة  اخلاص   : األول  املستوى 
بحيث يقوم املدرس باملحادثة أوالً، ويقدم مادهتا بقراءة سليمة و بأداء طبيعي ال تكلف 
فيه ثم يطلب من الطالب تكرار هذه املحادثة مجلة مجلة أو متثيلها، أو تكليف بعضهم 
بذكر ما حيفظون منها، وذلك من أجل أن يألف الطالب أصوات اللغة ومفرداهتا وأن 
يتعرف عىل أنامط الكالم وكيفية التعبري فيها. وعىل املدرس يف هذا املستوى األول من 
تدريس املحادثة أن يقدم بدائل خمتلفة للمواقف اللغوية يف حدود فهم الطالب ورصيده 
قد  الطلبة  بأن  الثقة  متام  يثق  أن  قبل  البدائل  هذه  بني  ينتقل  أال  عليه  أن  كام  اللغوي. 

استوعبوا كال منها واستطاعوا ممارستها أمامه.
عادة حول موضوعات  املحادثة  تدور  درجة من سابقه،  أعىل  الثاين: هو  املستوى 
أوسع وقضايا أكثر تعقيدًا، ومواقف أكثر جتريدا، وتدور املحادثة يف هذا املستوى حول 
موضوعات و أفكار قرأها الطلبة يف نصوص متنوعة يستخلصون منها أفكارًا وقضايا 
يتناقشون فيها، وحيفظون تعبريات معينة واصطالحات خاصة وتوظيفها توظيفًا حقيقيًا 
يف موضوع املحادثة. وينبغي للمعلم تشجيع الطلبة عىل ممارسة املحادثة وغرس الثقة يف 
نفوسهم، وهتيئة بيئة مناسبة للحديث باللغة العربية، ومساعدهتم يف اكتساب املفردات 

الرضورية هلذا املستوى.
املستوى الثالث : يمثل هذا أعىل مستوى من مستويات املحادثة يف تعليم العربية لغري 
الناطقني هبا، يف هذا املستوى يتوقع من الطلبة ممارسة املحادثة بشكل طبيعي من خالل 
من  الرئيس  واهلدف  معني،  موضوع  حول  أكثر  أو  فردين  بني  التلقائية  احلرة  املناقشة 

القرى،  أم  جامعة  األول(،  )اجلزء  أخرى:  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املرجع  أمحد،  رشدي  1-طعيمة، 
1406هـ/1986م، ص497-495
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تدريس املحادثة يف هذا املستوى هو تنمية قدرة الطلبة عىل اإلطالة يف التفكري والتلقائية 
يف التعبري واحلرية يف استخدام البدائل ووضع كل منها يف املوضع الصحيح، واملعلم يف 
هذا املستوى موجه للحديث؛ يراقب جمراه ويضبط حدوده، ويصحح أخطاءه، ويوجه 

تيار الفكر فيه.

 تعليم املحادثة يف ضوء معايري تعليم اللغات األجنبية
إن التوجهات احلديثة يف تعلم اللغات األجنبية وتعلمها تتطلب وجود معايري واضحة، 
املرجوة  املخرجات  وتعرف  وقياسها،  ومالحظتها  عليها  االستدالل  يمكن  ومؤرشات 
منها. ونظرًا ألمهية ذلك فقد ظهرت عدة حماوالت لوضع معايري لتعليم اللغات األجنبية، 
 The  On  Council  American)1(األجنبية اللغة  لتعليم  األمريكي  املركز  حماولة  منها: 
اإلنجليزية  اللغة  لتعليم  معايري  قدم  الذي   1996،Language  Foreign  of  Teaching

 of  Commonwealth  Education  of  Board فريجينيا  وحماولة  أجنبية.  لغة  بوصفها 
Virginia)2( لتحديد معايري لتعليم اللغات األجنبية: اإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، 

إيامنًا  اللغات األجنبية  واليونانية، والالتينية. ثم توالت املحاوالت لوضع معايري لتعليم 
بأمهية مثل هذه املعايري لتعليم اللغة، وأثرها يف جودة عملية التعلم والتعليم.

معايري تعلم لغة أجنبية يف القرن الـواحد والعشين بحسب املجلس 
5Cs  األمريكي لتعليم اللغات األجنبية

املجلس  بحسب  والعرشين  الـواحد  القرن  يف  أجنبية  لغة  تعلم  معايري  اهتمت 
مكانة  يربز  كبريًا  اهتاممًا  املحادثة  بمهارة   )5Cs( األجنبية  اللغات  لتعليم  األمريكي 
العربية  اللغة  تعليم  يف  به  تقوم  الذي  الكبري  والدور  اللغوية  املهارات  بني  املحادثة 
ييل  وفيام  معايري.  ثالثة  وفيه  التواصل  املعايري حول  األول هلذه  فاهلدف  للناطقني هبا، 

1-American Classical League (1997) Standards for Classical Language Miami University Ox-
ford Ohio.

2-Foreign Language & American Sign Language Standards of Learning foreign language pro-
grams in the commonwealth Foreign Language Textbooks – On March 26، 2015 the Virginia 
Board.
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تلخيص هلذه املعايري. )1(

اهلدف األول: التواصل
معيار 1. 1 – التواصل الشخيص: يشارك الطالب يف املحادثات، يقّدم املعلومات 

وحيصل عليها، ويعرّب عن شعوره ويتبادل اآلراء مع اآلخرين.
معيار 1. 2 – التواصل التفسريي: يفهم الطالب اللغة املكتوبة واملحكية ويفرّسمها 

يف املواضيع املتنوعة.
معيار 1. 3 – التواصل التقديمي: يقدم الطالب املعلومات، واملفاهيم واألفكار إىل 

مجهور من املستمعني أو القّراء يف املواضيع املتنوعة. 

اهلدف الثاين: الثقافات
ممارسات  بني  للعالقة  فهام  الطالب  ُيظِهر  والنظريات:  املامرسات   –  1  .2 معيار 

الثقافة املدروسة ونظرياهتا.
معيار 2. 2 – النتاجات والنظريات: ُيظِهر الطالب فهام للعالقة بني منتجات الثقافة 

املدروسة ونظرياهتا.

اهلدف الثالث: الروابط
معيار 3. 1 – معرفة فروع املعرفة األخرى: أن يقّوي الطالب ويعّمق معرفته بفروع 

املعرفة األخرى من خالل اللغة األجنبية.
معيار 3. 2 – وجهات النظر املختلفة: يكتسب الطالب املعلومات ويمّيز  وجهات 

النظر املختلفة، واملتوافرة فقط من خالل اللغة األجنبية والثقافة التابعة هلا.

اهلدف الرابع: املقارنات
معيار 4. 1 – طبيعة اللغة: ُيظِهر الطالب فهام لطبيعة اللغة من خالل إجراء مقارنات 

بني اللغة األجنبية واللغة األم.

اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  بحسب  والعرشين  الـواحد  القرن  يف  أجنبية  لغة  تعلم  معايري  خالد:  عمشة،  1-أبو 
األجنبية 5Cs، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،

http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1?Level=1 
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معيار 4. 2 – الثقافة: ُيظِهر الطالب فهام ملفهوم الثقافة من خالل إجراء مقارنات 
بني الثقافة املدروسة والثقافة الشخصية للطالب.

اهلدف اخلامس: املجتمعات
املدرسة  إطار  داخل  اللغة  الطالب  يستخدم  املدرسة:  إطار  خارج   –  1  .5 معيار 

وخارجها.
معيار 5. 2 – متعلمون مدى احلياة: يبقى الطالب متعلام مدى احلياة عرب استخدامه 

اللغة للمتعة واإلثراء الشخيص.

)ACTFL( معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية
اخلمسة  املستويات  األجنبية، عىل  اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  تعتمد معايري 

)1(.ILR  املعروفة بمعايري
ومتتاز معايري )آكتفل( أهنا توفر وصًفا مفصاًل ألنواع وظائف التواصل، وجمموعة 
املفردات املطلوبة، ودرجة اإلتقان واملرونة التي يستطيع متعلمو اللغة السيطرة عليها 
يف مستويات اللغة املختلفة ويف كل مهارة من مهارات اللغة األربع )القراءة، والكتابة، 

واملحادثة واالستامع(.
)أدنى -  ويتكون من  املبتدئ،  رئيسية، هي:  آكتفل مخسة مستويات  يتضمن سّلم 
ويتكون  واملتقدم،  أعىل(،   - أوسط   - )أدنى  من  ويتكون  واملتوسط  أعىل(،   - أوسط 
من )أدنى - أوسط – أعىل(، واملستوى املتميز ويتكون من )أدنى - أوسط - أعىل(، 

واملستوى املتفوق.
  وقد حظيت مهارة املحادثة باهتامم كبري يف مجيع املستويات يتضح ذلك من خالل 

توصيفات املستويات الرئيسية هلذه املعايري كام ييل: 
املستوى املبتدئ يمّثل أدنى حدود التواصل باستخدام عبارات حمفوظة وقوائم من 
املحفوظة،  العبارات  وأداء  املواد،  التعداد واستذكار  أّما عن وظائفه فهي:  العبارات، 
التواصل، عرب  مراحل  أدنى  معّينة، يف  املفردات يف جماالت داللية  قوائم  وذكر بعض 
والثناء،  الشكر  عن  كالتعبري  )الّذات(،  املألوفة  اليومية  احلياة  ووجوه  العادية  املواقف 

1-أبو عمشة، خالد: معايري املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية )ACTFL(، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،
http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1?Level=1
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والرفض والقبول، والّطلب، واالعتذار، والتعارف وتقديم النفس واآلخرين، والتعبري 
عاّم حيب وما ال حيب، وما يستطيع وما ال يستطيع، والوصف باجلملة العربية البسيطة، 

والتعبري عن احلاجات باجلملة الفعلية يف حدودها الّدنيا.
أّما املستوى املتوسط فإّن الطالب فيه يمكنه أن يركب مجال مل يسمعها من قبل ويسأل 

وجييب حول مواضيع يومية مألوفة ويتعامل مع مواقف بسيطة.
 وأبرز وظائف املستوى املتوسط تتمثل يف اخللق اللغوي، ولعب األدوار البسيطة، 
الربنامج  ووصف  اليومية،  احلاجات  مع  والتعامل  عنها،  واإلجابة  األسئلة  وطرح 
من  حمدود  وعدد  الرسمية،  غري  املواقف  بعض  خالل   من  املحيط،  ووصف  اليومي، 
املواقف التفاعلية، وذلك عرب مواضيع مألوفة متوقعة تتعلق باحلياة اليومية متكن الطلبة 
النفس  وتقديم  والشكر،  التحية،  جماالت:  يف  والتواصل  العربية  باللغة  احلديث  من 
واألشخاص إىل اآلخرين، واالعتذار، والوصف البسيط، وطلب املعلومات، والتعبري 
واألسة،  الطبيب،  وزيارة  واملستشفى  والسكن،  واهلوايات،  يكره،  وما  حيب  عاّم 

والعمل، والروتني الشخيص، والسفر، والطعام واملالبس إلخ.
مع  ويتعامل  األزمنة  كل  يف  ويصف  يرسد  فيه  الطالب  فّإن  املتقدم  املستوى   وأّما 
مواقف معقدة. وأهم الوظائف يف املستوى املتقدم تتمثل يف وظائف الرسد والوصف 
والتفسري،  والرشح  واملقابالت،  املقارنات  وإجراء  واملستقبل،  واحلارض  املايض  يف 

ناهيك عن إعطاء تعليامت وتنفيذها، ولعب األدوار املعقدة.
افرتايض  موقف  مع  ويتعامل  الرأي  يؤيد  فيه  فالطالب  املتميز  املستوى   وأّما 
هي:  ووظائفه  لغويا.  مألوفة  غري  مواقف  يف  واملجرد  باملحسوس  املواضيع  ويناقش 
االفرتاض واإلدالء باحلجج، والتجريد، ودعم اآلراء، واملناقشة املستفيضة، واحلديث 
مهاريت  يف  املهام  هذه  معظم  وتتمحور  وغريها.  مألوفة  غري  ومواقف  موضوعات  يف 
املحادثة والقراءة، من غري إغفال ملهاريت الكتابة واالستامع، والثقافة والقواعد العربية.

وفق  كالمه  ويعّدل  بليغة  راقية  لغة  يستخدم  فيه  فالطالب  املتفوق  املستوى   وأّما 
مجهوره ويستطيع اإلقناع ومتثيل وجهة نظر اآلخرين.
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:)CEFR(اإلطار املرجعي األوريب املشرتك يف تعليم اللغات األجنبية
ستة  إىل  األجنبية  اللغة  تعليم  مستويات   )CEFR(األوريب املرجعي  اإلطار  قسم 
املبتدئ: األول  املستوى  ينتمي كل مستويني منها إىل مستوى رئييس، هي  مستويات، 

والثاين، واملستوى املتوسط: الثالث والرابع، واملستوى املتقدم: اخلامس والسادس. 
وفيام ييل بيان مكانة مهارة املحادثة يف اإلطار املرجعي األوريب عرب مستويات تعليم 

اللغة األجنبية:)1(
ا،  املستوى األول: يستطيع الطالب استخدام تعابري شائعة يومية وتعابري بسيطة جداًّ
هبدف حتقيق احلاجات امللموسة له. كام يقدر عىل أن يقدم غريه، وأن يطرح عىل غريه 
أسئلة تتعلق بحاجاته، ويمكنه كذلك التواصل بشكل بسيط إذا كان املخاطب يتكلم 

ببطء وبوضوح وتعاون.
ما تستخدم  تامة، وتعابري غالًبا  أن يستخدم مجال  الطالب  الثاين: يستطيع  املستوى 
والعائلية  الشخصية  كاملعلومات  للدارس،  أولوية  وذات  مبارشة،  جماالت  حول 
البسيطة، واملشرتيات، واملحيط األقرب، والعمل. كام يستطيع التواصل يف أثناء القيام 
بأعامل بسيطة، وعادية ال حتتاج إال تباداًل بسيًطا ومبارًشا للمعلومات حول موضوعات 
مألوفة وعادية. ويستطيع أن يصف بوسائل بسيطة دراسته وحميطه املبارش، وأن يتحدث 

عن مسائل ترتبط باحلاجيات املبارشة.
املستوى الثالث: يستطيع الطالب تقديم فكرة بسيطة مرتابطة متامسكة حول جماالت 
حتظى باهتاممه. ويقدر عىل أن يتحدث عن حدث أو جتربة أو حلم وأن يصف أمنية أو 
هدًفا أو أن يتحدث باختصار عن أسباب أو رشح مرشوع أو فكرة. ويستطيع أن يدبِّر أمره 

يف أغلب الظروف التي تواجهه يف السفر إىل البلدان التي تستخدم فيها اللغة املستهدفة.
يف  كام  والسهولة  العفوية  من  بدرجة  التواصل  الطالب  يستطيع  الرابع:  املستوى 
احلديث مع أحد املتكلمني بلغته األم بدون حصول أي توتر ألي منهام. وباستطاعته 
التعبري بوضوح وبدقة حول تشكيلة كبرية من املوضوعات وإبداء رأيه اخلاص حول 

إحدى قضايا الساعة وتقديم اإلجيابيات والسلبيات ملختلف اإلمكانيات.

لغري  العربية  اللغة  تعليم   ،)CEFR(األجنبية اللغات  تعليم  يف  املشرتك  األوريب  املرجعي  اإلطار  خالد:  عمشة،  1-أبو 
الناطقني هبا،

http://learning.aljazeera.net/blogs/pages/f45d4d4c-4920-40ca-a791-d5d7ec560ff1?Level=1
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احلاجة  إظهار  وبدون  وعفوية  بطالقة  التعبري  الطالب  يستطيع  اخلامس:  املستوى 
ناجحة ومرنة يف حياته  بطريقة  اللغة  استخدام  ويمكنه  املناسبة،  األلفاظ  للبحث عن 
بوضوح  املعقدة  املوضوعات  عن  التعبري  ويستطيع  واألكاديمية،  واملهنية  االجتامعية 
وبطريقة سلسة كام يمكنه إبراز سيطرته عىل أدوات تنظيم اخلطاب وتسلسله وتناغمه،

لغوية  وبدقة  تامتني  وعفوية  بطالقة  التحدث  الطالب  يستطيع  السادس:  املستوى 
ذات درجة عالية. 

عالقة املحادثة بمهارات اللغة األخرى 
هذه  تربط  وثيقة  عالقة  توجد  وإنام  بعض،  عن  منفصلة  ليست  اللغوية  املهارات 
املهارات بعضها ببعض، فاملرء يف أثناء استامعه أو حديثه، أو قراءته أو كتابته يستهدف 
إما إلقاء فكرة أو استقبال فكرة، والبد أن يكتسب مهارة جتاه تسلسل األفكار وترابطه، 
املحادثة  عالقة  بيان  ييل  وفيام  تفاصيلها.  عىل  احلرص  مع  ببعض،  بعض  وعالقته 

بمهارات اللغة األخرى: )1(

1-العالقة بني االستامع واملحادثة 
جيمع بني مهاريت املحادثة واالستامع الكلمة املسموعة والصوت املحمول عىل وسط 
أن  يف  فتتجىل  واملحادثة  االستامع  بني  العالقة  عن  أما  اهلواء،  وهو  الصوت  هلذا  ناقل 
املحادثة تتمثل يف اإلنتاج، واالستامع يمثل جانب االستقبال، وال يمكن للمتكلم أن 
يكتسب اللغة من خالل استامعه هلذه اللغة يف البداية، فاملحادثة تعكس لغة االستامع 

اليومي التي يامرسها املتكلم يف بيئته االجتامعية.
وتتجىل العالقة بينهام كذلك يف أن املتحدث لو استمع إىل النامذج الراقية من اللغة، 
املستمع ال يستمع إىل أصوات جمردة من  املحادثة بطالقة،  القدرة عىل  فإنه سيكتسب 
العديد من  أو أصوات جوفاء، وإنام هو يستمع إىل كلامت وكل كلامت حتمل  املعنى، 
يؤدي  اجليد  االستامع  فإن  ثم  فيه، ومن  ترد  الذي  العام  للسياق  وفقًا  والظالل  املعاين 
حتاًمـ إىل ثراء احلصيلة اللغوية للمتكلم، وهذه املفردات متكنه من بناء اجلمل والعربات 

بناًء حياكي فيه األصل املسموع.

1-عبد الباري، ماهر شعبان، مهارات التحدث العملية واألداء: عامن، دار املسرية، 1432ه، ص ـ147-145
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2-العالقة بني املحادثة والقراءة 
توجد عالقة قوية بني املحادثة والقراءة، حيث إن املتحدث اجليد قارئ جيد، كام أن 
للقراءة دورًا كبريًا يف نمو اللغة الشفوية للمتكلم، عالوة عىل أن التحدث بطالقة يزيد 

من استعداد الطالب للقراءة، ويمكن توضيح العالقة بني هاتني املهارتني كام ييل: 
•إن عملية فهم القراءة تدل داللة واضحة عىل الدقة يف التحدث، وبالتايل ُيعد هذا 

الفهم مؤرشًا ملقدرة املتكلم.
•تساعد القراءة يف نمو اللغة الشفهية للمتكلم.

يف  توظيفها  يمكنه  التي  والتعبريات  األلفاظ  من  بالعديد  املتكلم  القراءة  •تكسب 
أحاديثه وحماوراته.

•إن عادات املتحدث يف أثناء عملية التكلم تنتقل بشكل تلقائي من جمال احلديث 
إىل جمال القراءة وخصوصًا عندما يقرأ قراءة جهرية.

•أن القراءة اجلهرية، وعملية التحدث مهارات شفوية يستعني فيها القارئ واملتكلم 
بالعديد من األشياء التي ُتعد قواسم مشرتكة مثل: النرب، التنغيم الصويت، متثل املعنى 
عند القراءة اجلهرية أو عند التحدث، التحدث يف وحدات فكرته تامة املعنى، االستعانة 
باإلشارات اجلسمية املعربة عن املعنى يف عملية التحدث، مراعاة جمموعة من العالمات 

االصطالحية عند القراءة التي ترتجم هذه اإلشارات إىل واقع )عالمات الرتقيم(.

3-العالقة بني املحادثة والكتابة 
تربز العالقة بني التحدث والكتابة يف أن كاًل منهام مهارة لإلنتاج اللغوي، غري أن 
األول فن عامده الكلمة املنطوقة، والثاين عامده الكلمة املكتوبة، كام تتضح العالقة بينهام 

يف أن الطفل إذا تدرب عىل مهارة املحادثة تدريبًا كافيًا يؤهله:
•لتحديد املوضوع الذي سيتحدث فيه.

•اختيار عنوان معني عن موضوع احلديث.
•حتديده لألفكار الرئيسة والفرعية الواردة يف هذا املوضوع.

•ترتيبه هلذه األفكار بشكل مسلسل يؤدي إىل إفهام املستمع.
•ربطه بني هذه األفكار بأدوات الربط املتعارف عليها.
•حتديده لنوعية اجلمهور الذي سيستمع إىل املوضوع.
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بعد ذلك أن خيطط  السهل عليه  فإنه من  السابقة  العنارص  املتحدث كل  •لو أجاد 
ملوضوع كتايب.

االسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس املحادثة:
 إن نجاح عملية التعليم مرتبط بنجاح الطريقة املستخدمة يف التدريس، وهي أسلوب 
التدريس الذي يستخدمه املدرس يف معاجلة املحتوى واألنشطة التعليمية للوصول إىل 
ينبغي  اسرتاتيجيات  عدة  هناك  املحادثة  مهارة  ولتدريس  املرسومة.  األهداف  حتقيق 
املوضوع  يناسب  ما  منها  خيتار  وأن  املحادثة  تدريس  يف  واستعامهلا  إتقاهنا  للمدرس 
تعليمي  اسرتاتيجية يف موقف  من  أكثر  استخدام  ويمكن  والنقاش،  للحوار  املطروح 

واحد. ومن أهم هذه االسرتاتيجيات ما يأيت: 

أوالً : اسرتاتيجية احلوار واملناقشة 
تعتمد هذه االسرتاتيجية عىل إثارة تفكري ومشاركة الطلبة، وإتاحة الفرصة لألسئلة 
شخصية  تنمية  يف  تساعد  الطريقة  وهذه  واقرتاحاهتم،  آرائهم  احرتام  مع  واملناقشة، 

الطالب معرفيا ووجدانيا ومهاريا.
 تناسب هذه االسرتاتيجية املستوى املتقدم فهي تقوم يف جوهرها عىل البحث ومجع 
املعلومات وحتليلها، واملوازنة بينها، ومناقشتها داخل الفصل، بحيث يطلع كل طالب 

عىل ما توصل إليه زمالؤه، وبذلك يشرتك مجيع الطلبة يف إعداد درس املحادثة.
أنواع املناقشة : )1(

1- مناقشة تلقينية :- وتعتمد عىل السؤال واجلواب بطريقة تقود الطلبة إىل التفكري 
املستقل، وتدريب الذاكرة.

2- املناقشة االكتشافية اجلدلية :- وتعتمد عىل أسئلة تقود إىل احللول الصحيحة، بام 
تثريه من فضول وحب للمعرفة.

3- املناقشة اجلامعية احلرة:- وفيها جتلس جمموعة من الطلبة عىل شكل حلقة ملناقشة 
موضوع هيمهم مجيعا.

. /faculty.ksu.edu.sa/74637/DocLib .1-جامعة امللك سعود، كلية املعلمني، اسرتاتيجيات التدريس



-218-

يف  جيلسون  ستة،  عن  يزيد  ال  الطلبة  من  وعدد  مقرر  من  وتتكون   -: الندوة   -4
يوجد  بحيث  ويوجهها  املحادثة،  موضوع  املقرر  ويعرض  زمالئهم  أمام  دائرة  نصف 
توازنا بني املشرتكني يف عرض وجهة نظرهم حول املوضوع، ثم يقوم بتلخيص هنائي 

للقضية ونتائج املناقشة.
5- املناقشة الثنائية :- وفيها جيلس طالبان أمام طلبة الفصل ويقوم أحدمها بدور 

السائل، واآلخر بدور املجيب، وقد يتبادالن األدوار.
6- جمموعات العمل :- ويسري العمل يف هذه الطريقة عىل أساس تكوين مجاعات 
الفصل كل مجاعة تدرس وجها خمتلفا ملشكلة معينة، وقد يعاد تشكيل  صغرية داخل 
املجموعات عىل ضوء ما يتضح من اهتاممات الطلبة، وما يطرأ من موضوعات جديدة 

)التعليم التعاوين(.

مميزات اسرتاتيجية احلوار واملناقشة :
1- تشجع الطلبة عىل املشاركة يف عملية التعلم.

2- جتعل موقف الطلبة أكثر فاعلية من جمرد متلٍق للدرس.
3- تساعد عىل حتديد األنامط السلوكية التي اكتسبها التلميذ وهتيئه لبداية جديدة.

4- تساعد عىل تنمية تفكري الطلبة؛ ألهنم يشاركون بالتوصل للمعلومات بدالً من 
أن يديل هبا إليهم املعلم.

5- تثري اهتامم الطلبة بالدرس عن طريق طرح املشكالت يف صورة أسئلة ودعوهتم 
للتفكري يف اقرتاح احللول هلا.

التفكري،  نفسه يف  يعتمد عىل  للطالب ألن  تكوين شخصية سوية  يساعد عىل   -6
والتعبري عن آرائه وأفكاره.

7- تعد وسيلة للتقويم املستمر، وتوفر تغذية راجعة أوالً بأول أثناء احلصة الصفية.
8- تثري محاس الطلبة وجتعل للتعلم معنى.

9- تساعد هذا األسلوب عىل توثيق الصلة بني املدرس وطالبه.
10- تدرب الطلبة عىل االستامع آلراء اآلخرين، واحرتامها.

11- تدرب الطلبة عىل تقويم أعامهلم بأنفسهم.
12 – تكسب الطلبة اجتاهات سليمة كاملوضوعية والقدرة عىل التكيف.
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13- تشجع الطلبة عىل اجلرأة يف إبداء الرأي مهام كان، وتزيد تفاعلهم الصفي.
اخلربات  بني  الربط  عىل  وتساعد  والتفكري،  النقد  مهارة  الطلبة  عند  تولد   -14

واحلقائق.
ملا  النشط  الطلبة عىل اإلدراك  املحتوى من خالل تشجيع  إتقان  15- تساعد عىل 

يتعلموه يف الصف.

ثانيًا: اسرتاتيجية التعلم التعاوين 
حظي التعلم التعاوين باهتامم كبري من قبل الرتبويني، إذ إن له تأثري إجيايب وفاعل يف 
بقاء أثر التعلم لدى الطلبة، ومن هذا املنطلق ظهرت احلاجة إىل اتباع طريقة التعلم يف 

جمموعات توافقًا مع إدخال نظام التعليم األسايس.
العمل  تتضمن  التي  التعليم  اسرتاتيجيات  من  جمموعة  التعاوين  التعلم  ويتضمن 
اجلامعي للطلبة داخل جمموعات صغرية لتحقيق أهداف املحادثة، ويعمل عىل حتسني 

مشاركة الطلبة ويعطي الفرصة جلميع الطلبة لكي يتفاعلوا يف أداء املحادثة.)1( 
ويمكن تلخيص اسرتاتيجيات التعلم التعاوين فيام يأيت: )2(

• اسرتاتيجية الفرق الطالبية وفقًا ألقسام التحصيل:
هذه  تنفيذ  ويتم  فئات،  ثالث  إىل  التحصيلية  مستوياهتم  وفق  الطلبة  تقسيم  يتم 

االسرتاتيجية يف وفق اخلطوات اآلتية:
1-تقسيم الطلبة إىل فرق تعلم تعاونية غري متجانسة، بحيث يتكون كل فريق من 

أربعة أو مخسة طالب.
2-يقدم املدرس حمتوى املحادثة للطلبة عن طريق احلوار واملناقشة.

3-يتأكد أفراد كل جمموعة من أن بقية زمالئهم يف املجموعة متكنوا من فهم حمتوى 
املحادثة.

4-يؤدي الطلبة اختبارات فيام تعلموه ويكون األداء عىل االختبارات بطريقة فردية.

1-Eggen، P (1996)، Strategies-for teachers: Teaching Content and thinking skills،Columbus، 
Boston26

2- سليامن،سناء حممد، التعلم التعاوين : أسسه –اسرتاتيجياته – تطبيقاته، عامل الكتب، القاهرة،) 2005م، ص153-143(
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قبل  من  جمموعة  كل  درجة  حتدد  ثم  جمموعة،  كل  اختبارات  درجات  5-جتمع 
املدرس.

6-يتحدد مقدار إسهام كل طالب من خالل مقدار زيادة درجته يف االختبار عن 
درجته يف االختبار السابق.

•-اسرتاتيجية فرق األلعاب واملباريات الطالبية:)اجليجسو( 

 ويتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية وفق اخلطوات اآلتية:
1-يتم تقسيم الطلبة إىل جمموعات تتكون كل جمموعة من 6 أعضاء.

2-يقسم حمتوى املحادثة إىل مخسة أجزاء.
3-يقوم كل طالب من أعضاء املجموعة بتعلم جزء واحد من أجزاء حمتوى املحادثة 

أو املادة املراد تعلمها فيام عدا طالبني يشرتكان يف جزء واحد فقط.
4-يكلف كل فرد برشح اجلزء املخصص له لباقي جمموعته.

5-يمكن أن يتقابل الطلبة يف املجموعات املختلفة من الذين درسوا أجزاء متشاهبة 
يف جمموعات تسمى جمموعات اخلربة.

6-يقوم أعضاء املجموعة بكتابة تقرير الفريق عام تعلموه.
7-يتم تقييم الطلبة فرديًا باستخدام االختبارات الفردية.

• اسرتاتيجية فكر زاوج شارك:

تستخدم هذه االسرتاتيجية عقب قيام املدرس برشح وعرض معلومات أو مهارات 
للطلبة. وتتضمن هذه االسرتاتيجية اخلطوات اآلتية:

1-التفكري يف السؤال أو املشكلة التي يطرحها املدرس.
2-املزواجة: ييل ذلك طلب املدرس من الطلبة االنقسام ألزواج ويتناقشوا بينهم 

يف السؤال.
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3-املشاركة : يطلب املدرس من األزواج عرض احللول التي توصلوا هلا وأفكار 
حول السؤال. 

ثالثًا:اسرتاتيجية متثيل األدوار
تقوم هذه االسرتاتيجية عىل افرتاض أن للطالب دورا جيب أن يقوم به معربا عن 
يكون  وظروف  آمنة  بيئة  يف  ذلك  يتم  بحيث  حمدد،  موقف  يف  آخر  أحد  عن  أو  نفسه 
فيها الطلبة متعاونني ومتساحمني وميالني إىل اللعب هبدف تطوير قدراهتم عىل التعبري 

والتفاعل مع اآلخرين، وتنمية شخصياهتم بأبعادها املختلفة. 
وتسعى اسرتاتيجية متثيل األدوار إىل إكساب الطلبة املعارف واملهارات واخلربات، 
من خالل قيامهم بأدوار شخصيات متارس تلك السلوكيات أو املهارات أو تتبع تلك 
املعارف، بقصد إبرازها وتسليط الضوء عليها ومعرفة القصور فيها وعالجها يف فرتة 

حمددة هي احلصة. )1(
يمكن تطبيق اسرتاتيجية متثيل األدوار يف تدريس املحادثة لغري الناطقني بالعربية ملا 

تتميز به من عدة مزيا منها: )2( 
1-تساعد عىل إبقاء املعلومات واألحداث مدة أطول يف أذهان الطلبة.

2-تتيح الفرصة للقيام بأدوار شخصيات متارس سلوكات أو مهارات معينة.
3-عرض املشكالت التعليمية بأسلوب مبسط ومن ثم وضع العالج الالزم هلا.

4-تشد االنتباه وتعمل عىل تعزيز عنرص اإلثارة وهو مطلب تربوي تعليمي.
5-ال تتقيد بسن معينة أو مرحلة معينة بل يمكن استخدامها يف مجيع املواقف التعليمية.

أنواع التمثيل) لعب األدوار(
يمكن تقسيم التمثيل) لعب األدوار( إىل األنواع اآلتية:

• متثيلية املشكالت االجتامعية:

1- اخلوالدة، حيي عيد، )2003م(: طرق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاهتا العملية، مكتبة الفالح، الكويت، 
ط2، 2003 م، ص360

2- العامري، جيهان أمحد، أثر استخدام طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة عىل تنمية التفكري التأميل لدى طلبة الصف 
الثالث أسايس: رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية –غزة، 2009/2008م، ص35
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يناسب هذا النوع طلبة املستوى املتقدم، وتدور موضوعات املحادثة حول مشكالت 
اجتامعية، واملوضوعات التي تصلح للمناقشة هبذه الطريقة هي التي تتضمن مواقف 

متثل مشكالت تتصل مبارشة بحياة الطلبة، أو تتصل بأحداث تارخيية، أو وطنية.
• التمثيلية القصرية:

تتكون التمثيلية القصرية عادة من فصل واحد، ويشرتك يف أداء أدوارها جمموعة من 
الطلبة وهي تتطلب قدرًا كبريًا من حفظ الدور والتدريب عىل إتقان اإللقاء والتمثيل.

• التمثيل التلقائي:
أو  بتمثيل قصة،  الطلبة  املتقدم حيث يقوم  التمثيل املستوى  النوع من  يناسب هذا 
موضوع، أو مشكلة معينة يعرفوهنا جيًدا وذلك دون احلاجة إىل التدريب املسبق حلفظ 
أدوار معينة وتسميعها، وإنام يتصف هذا النوع من التعبري والتمثيل بالتلقائية واحلرية 

وعدم التقيد بنصوص وحركات معينة.

خطوات اسرتاتيجية متثيل األدوار
إن عملية هتيئة وختطيط وتنفيذ هذه االسرتاتيجية يف التدريس تتطلب من املدرس 
)1( يف جمموعة من اخلطوات  والطلبة أداء وتنفيذ جمموعة من املهامت اقرتحها الفينش 

هي :
1-هتيئة املجموعة وتتمثل يف :

إعطاء  ج-  املشكلة.  صورة  يف  الطالبني  وضع  ب-  وتوضيحها  املشكلة  أ -حتديد 
فكرة موجزة عن عملية متثيل الدور.

2-اختيار املشاركني من خالل: أ- حتليل الدور ب- حتديد ممثيل الدور.
3-جتهيز املكان املناسب: أ-املشكلة. ب-خطة العمل. ج- طبيعة العمل.

الطلبة  تكليف  ب-  املشاهدة  موضوع  حتديد   – أ  واملراقبني:  املشاهدين  4-هتيئة 
باملهامت التي سيتم مشاهدهتا.

5-مرحلة متثيل الدور: أ- البدء بتمثيل الدور ب- استمرارية متثيل الدور ج- وقف 
متثيل الدور يف الوقت املناسب.

1- الفينش، أمحد عيل، اسرتاتيجيات التدريس، الدار العربية للكتاب، تونس، 1991م، ص176-173
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6-مراحل النقاش والتقويم :أ- مراجعة األداء ) األحداث، املوقف، الواقعية (
ب -مناقشة الفكرة الرئيسية. ج- تطوير التمثيل.

7-إعادة متثيل الدور.
8-مرحلة إعادة النقاش.

9-اشرتاك طلبة آخرين يف اخلربات.

رابعًا: اسرتاتيجية التدريس التباديل
أعامل  صاغتها  التي  األولية  األفكار  عىل  بناًء  تطورت  التباديل  التدريس  فكرة  إن 
فعال  تأثري  له  الصفي  احلوار  أثناء  االجتامعي  التفاعل  أن  مفادها  والتي  فيوجتسكي 
جدًا يف عملية التعليم. إن املبدأ األسايس الذي يعتمد عليه دور املدرس أثناء التدريس 
التي تعتمد  املبادئ  املبدأ من أهم  التضاؤل، وهذ  املتدرج يف  التدعيم  التباديل هو مبدأ 

عليها برامج واسرتاتيجيات التدريس فوق املعرفية. )1( 
وتقوم املحادثة يف هذه االسرتاتيجية عىل احلوار بني املدرس والطلبة أو بني الطلبة 
املتضمنة  الفرعية  لالسرتاتيجيات  طبًقا  األدوار  يتبادلون  بحيث  البعض،  بعضهم 
)التنبؤ- والتساؤل- والتوضيح – والتلخيص( هبدف فهم املادة املقروءة، والتحكم يف 

هذا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته« )2( 
تتضمن اسرتاتيجية التدريس التباديل عىل أربع اسرتاتيجيات فرعية يف التنظيم الذايت 

للفهم وهي كاآليت: )3(
املعرفة  وتنشيط  استدعاء  عىل  االسرتاتيجية  هذه  وتقوم  التنبؤ:  اسرتاتيجية   -1
السابقة، ووضع توقعات حول املوضوع، وحتديد اهلدف من القراءة، ووضع جمموعة 

من الفروض حول املقروء.

1- الكبييس، عبدالواحد محيد، أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل عىل التحصيل والتفكري الريايض لطلبة الصف 
الثاين املتوسط يف مادة الرياضيات، جملة اجلامعة اإلسالمية، املجلد 19، العدد 2، 2011، ص 687- 731

2- Palincsar، A (1986) Metacognitive strategy instruction exceptional chigdren، journal Articale 
pp 118- 124

3- Brown، A & Campione، J (1992). Students as Researchers and Teachers، in Keefe، W : Wil-
ber (Eds) . Teaching for Thinking (pp: 49-57) Reston VA: National Association of Secondary 
School Principals
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موضوع  حول  األسئلة  من  عدد  أكرب  توليد  إىل  وتسعى  التساؤل:  2-اسرتاتيجية 
املحادثة، وطرح األسئلة بصورهتا احلرفية، واملبارشة، ومن ثم التحليلية. أن يستخدم 

الطالب ما لديه من خربات ومعلومات ومعارف لإلجابة عن التساؤالت املطروحة.
املحادثة، وتوضيح  تأملية يف نص  : وتعتمد عىل وقفات  التوضيح  3-اسرتاتيجية 

الكلامت، واجلمل والفقرات، ومن ثم توضيح الفقرة بأكملها.
املحادثة،  اهلامة يف موضوع  العنارص  حتديد  وتقوم عىل  التلخيص:  4-اسرتاتيجية 

ومعرفة الفكرة العامة التي يتدور حوهلا، وحتديد األفكار الفرعية هلا.

خطوات اسرتاتيجية التدريس التباديل:
تتضمن هذه االسرتاتيجية مخس خطوات هي: )1(

1-عرض بيان املدرس : تكمن أمهية هذه اخلطوة يف عرض انموذج لالسرتاتيجية 
التي يتبناها الطالبون يف جلسات احلوار.

اندماج  أن  من  الرغم  عىل  اخلبري  بدور  املدرس  قيام  يستمر  واملامرسة:  2-التعلم 
الطالب يزداد عن طريق حث املدرس له واملامرسة املوجهة. 

3-جمموعات املدرس – الطالب: يف هذه اخلطوة ينتقل الرتكيز إىل موقف املجموعة 
الفهم األربع، كام  املدرس ويبادل يف احلوار عن اسرتاتيجيات  يبادل  الصغرية، حيث 
يتبادل الطلبة األدوار يف قيادة املجموعة عند هذه النقطة حيدث تغري يف لغة التدريس 

من لغة املدرس إىل لغة الطلبة.
4-االعتامد عىل الذات: يتحرك اآلن املدرس ليخرج من املجموعة ثم يدير الطلبة 

املجموعة بمفردهم.
4-االستيعاب والفهم: ما أن يصل الطلبة إىل هذه اخلطوة إال و يكونون قد اكتسبوا 

اسرتاتيجيات الفهم األربع.
وينبغي  العربية،  باللغة  الناطقني  لغري  املحادثة  تدريس  اسرتاتيجيات  أهم  هذه 
للمدرس أن خيتار االسرتاتيجية املناسبة ملوضوع املحادثة، واملستوى)مبتدئ-متوسط-

متقدم( الذي تقدم فيه، وقد يطبق أكثر من اسرتاتيجية يف موقف تعليمي واحد.

1- عفانة، عزو ؛ واجليش، يوسف، التدريس والتعلم بالدماغ ذي اجلانبني، آفاق للنرش والتوزيع، فلسطني، 2008م، 
ص245
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نصائح وارشادات للمدرس عند تدريس املحادثة:
ينبغي أن يويل مدرس اللغة العربية لغري الناطقني هبا مهارة املحادثة جل اهتاممه فهي 
وسيلة رئيسة يف تعليم اللغة يف مجيع املستويات، حيث يصعب عىل متعلمي اللغة التقدم 
يف املهارات اللغوية األخرى؛ ما مل جييدوا مهارة املحادثة، وهي غاية تعلم اللغة ومن 
الرضوري الرتكيز عىل تنمية مهارة املحادثة أثناء تدريس اللغة. وفيام ييل بعض النصائح 

واإلرشادات التي ينبغي للمعلم اتباعها يف تدريس املحادثة:
أثناء املحادثة بصورة مرحية بحيث يستطيع أحدهم  الطلبة  1-تنظيم هيئة جلوس 

مشاهدة اآلخر وسامعه. 
2-االهتامم بجميع الطلبة، وعدم الرتكيز أو االعتامد عىل قليل منهم وإمهال البقية.

3-تشجيع الطلبة عىل التحدث، عن طريق منحهم اهتاممًا كبريًا عندما يتحدثون، 
وعدم التقليل أو احلط أو السخرية من أسئلتهم أو إجاباهتم الناقصة أو املغلوطة.

4-حض الطلبة عىل التحدث عن طريق األسئلة املحفزة، مثل ماذا تقصد؟ كيف 
توصلت إىل هذا االستنتاج؟ إلخ 

5-أن يشعر املدرس الطلبة باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من الطالب 
إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه. 

االبتسام،  من  يكثر  وأن  طيبًا،  أداؤه  كان  كلام  الطالب،  عىل  املدرس  يثني  6-أن 
ويصغي بعناية ملا يقوله.

أوليس لدهيم  به،  ليس لدهيم علم  بالكالم عن يشء  الطلبة  املدرس  7-ال يكلف 
ون هبا عن األفكار التي تطرح عليهم. الكفاية اللغوية التي يعربِّ

إليها من  يستمعون  التي سوف  العادية  احلديث  أنامط  للطلبة  املدرس  يقدم  8-أن 
متحدثي اللغة األم والتي سوف يستخدموهنا مع هؤالء املتحدثني.

الكلامت،  معنى هذه  منهم  ويستنبط  اجلديدة،  للكلامت  الطلبة  أنظار  يلفت  9-أن 
حتى يكون الطالب قادرًا عىل فهم الكلمة من السياق.

سياقات  يف  تعلموها  التي  اجلديدة  الكلامت  استخدام  عىل  الطلبة  10-تشجيع 
وجدت  كلام  وتوظيفها  باستخدامها  مرهون  الكلمة  هذه  تثبيت  أن  وذلك  جديدة، 

مواقف تناسبها.
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11-التدرج يف تقديم املحادثة وفق املستويات الثالثة فهي يف املستوى األول تدور 
حول شئون احلياة اليومية، ويف املستوى الثاين تدور حول موضوعات وصفية إىل حد 
ما أو قضايا بسيطة، ويف املستوى الثالث تدور املحادثة حول مواقف جتريدية، وقضايا 

جدلية تتباين فيها وجهات النظر.
12-ينبغي أن حيسن املدرس اختيار املوضوعات التي يتحدث الطلبة فيها خاصة 
يف املستوى املتقدم حيث الفرصة متاحة للتعبري احلر، فينبغي أن يكون املوضوع ذا قيمة 

وأن يكون واضحا وحمددا. 
يتكلم  إىل مواقف  بالفعل  الطالب  يتعرض  أن  املدرس عىل  أن حيرص  13-ينبغي 

فيها بنفسه فاملحادثة مهارة ال يتعلمها الطالب إن تكلم املدرس وظل هو مستمعا.
14-ينبغي أن يكون املدرس يقظًا فطنًا ذكيًا يف تصحيحه لألخطاء التي يقع فيا الطلبة 
أثناء أداء املحادثة وأن يكون هذا التصحيح بشكل ال حيرج الطالب أو ينال من قدراته 

أمام زمالئه، ويمكن أن يذكر املدرس العبارة الصحيحة عندما خيطئ فيها الطالب.

نموذج تطبيقي لتدريس املحادثة

مهارة املحادثة

)التعارف(
املستوى: املبتدئ 

زمن تنفيذ الدرس: ساعة واحدة
مكان تنفيذ الدرس: الفصل 

الوسائل التعليمية: الكتاب- السبورة-جهاز عرض )بوربوينت(
التدريبات: إجراء حمادثات ثنائية ومجاعية و طرح أسئلة لتثبيت الدرس يف أذهان الطلبة.
مهارة  تدريبات  تدور  اللغة،  تعليم  من  األول  املستوى  يف  الدرس:  عن  خلفية 
التي يطرحها الكتاب، أو املدرس، أو الطلبة أنفسهم، ويقوم  املحادثة، حول األسئلة 
الطلبة باإلجابة عنها. ومن ذلك أيضًا قيام الطلبة بالتدريبات الشفهية، فرديًا، وثنائيًا، 

وجمموعات ثم هناك حفظ احلوارات ومتثيلها.
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األهداف اإلجرائية للدرس:
يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس أن يكون قادرًا عىل:

- يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.
- يستطيع أن حيّيي زمالءه.

- جييب عن بعض األسئلة البسيطة.
- يتمكن من التحدث باللغة العربية بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

- يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة ملستواه.
- يشارك يف حمادثة ثنائية بفاعلية. 

- يشارك يف حمادثة مجاعية بفاعلية. 
- يكرس حاجز اخلوف من التحدث باللغة العربية.

اسرتاتيجيات التدريس 
يعتمد هذا الدرس عىل استخدام اسرتاتيجيات التدريس اآلتية:

• احلوار واملناقشة.
• متثيل األدوار.

• املدخل التواصيل.

املحتوى:
خيتار املدرس حمتوى املحادثة سواء من الكتاب املقرر أو خيتار نصًا حواريًا مناسبًا 
للمستوى املبتدئ )املستوى األول( يف موضوع التعارف. وعىل املعلم أن يراعي النقاط 

اآلتية عند اختيار النص:
1-التدرج يف اختيار الرتاكيب اللغوية.

2-مناسبة الرتاكيب اللغوية لطلبة املستوى األول.
3-مراعاة الرصيد اللغوي للطلبة.

4-ارتباط نص املحادثة بميول الطلبة وجتارهبم الشخصية.
5-احتواء نص املحادثة عىل عنرص التشويق.
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خطوات تنفيذ الدرس:
- عرض الدرس عىل جهاز عرض )بوربوينت(.

- مناقشة الطلبة يف حمتوى الدرس من خالل احلوار وطرح األسئلة، والرتكيز عىل 
وتعزيز  إجاباهتم  إىل  واالستامع  معانيها  يف  ومناقشتهم  الدرس  يف  اجلديدة  الكلامت 

الصواب وتصحيح اخلطأ.
برتكيز،  يستمعون  والطلبة  التسجيل؛  آلة  أو  املدرس،  قبل  من  املحادثة  إلقاء   -

والكتب مغلقة.
- إعادة إلقاء املحادثة من قبل املدرس، أو آلة التسجيل والكتب مفتوحة.

- إلقاء املحادثة من قبل املدرس والكتب مفتوحة والطلبة يرددون مع املدرس.
- تقسيم الطلبة إىل جمموعات، وكل جمموعة تؤدي جزءًا من املحادثة.

- اختيار جمموعة من الطلبة وتكليفهم بأداء املحادثة أمام زمالئهم.
- اختيار طالبني ألداء حمادثة ثنائية أمام الطلبة.
- اإلجابة عن استفسارات الطلبة إن وجدت.

التدريبات:
عن  وذلك  النص  يف  وردت  التي  املحادثة  ألداء  الطلبة  من  جمموعة  1.اختيار 
النص  يف  الواردة  الشخصيات  إحدى  طالب  كل  يمثل  بحيث  األدوار  متثيل  طريق 
ويقوم بدورها يف احلديث. ويمكن تكرار هذا التدريب عىل جمموعات أخرى. وبعد 
أن يطمئن املدرس عىل حسن أداء الطلبة يطلب من إحدى املجموعات أداء املحادثة 

السابقة والكتب مغلقة. 
2.تكليف الطلبة بأداء حمادثات ثنائية ومجاعية جديدة مشاهبة ملا ورد يف النص.

مثال ذلك: حمادثات ثنائية ما اسمك؟ من أي بلد أنت ؟ أين تدرس؟ متى عطلتك؟ 
ماذا تفعل يوم العطلة؟ ما آخر مرة ذهبت إىل السوق ؟ وماذا اشرتيت ؟ .. إلخ 

مثال حمادثة مجاعية: اختيار جمموعة من الطلبة ألداء حمادثة مشاهبة ملا ورد يف النص.
حممد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته:

الطلبة: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.
أنس: ما اسمك؟
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حممد: اسمي حممد. وأنت ما اسمك؟
أنس: اسمي أنس. وهؤالء زمالئي إبراهيم وأرشد.

إبراهيم: أهاًل بك يا حممد. يف أي مستوى تدرس؟
حممد: أدرس يف املستوى األول.

أرشد: من أي بلد أنت؟
حممد: أنا من اهلند.

أرشد: وأنا كذلك من اهلند.
أنس: هل أنتام من مدينة واحدة يف اهلند.
أرشد: أنا من العاصمة. وأنت يا حممد؟

حممد: أنا من مدينة مومباي. 
إبراهيم: ما شاء اهلل مومباي مدينة مجيلة.

التقويم: 
يطرح املدرس جمموعة من األسئلة عىل الطلبة مع مراعاة أن تكون األسئلة مرتبطة 

باألهداف وحمققة هلا:
- عرف بنفسك. أين تدرس؟ متى عطلتك؟ ماذا تفعل يوم العطلة؟ 

- شارك زميلك يف حمادثة حول موضوع التعارف.
- شارك زمالءك يف حمادثة مجاعية حول موضوع تتفقون عليه. 

تدريس املحادثة للمستوى املتوسط واملتقدم:
التي متت  اخلطوات  اتباع  املدرس  املتوسط عىل  للمستوى  املحادثة  تدريس  • عند 

يف املستوى املبتدئ مع مراعاة ما يأيت:
تكون  وأن  جتريدا،  أكثر  ومواقف  تعقيدًا،  أكثر  وقضايا  أوسع  موضوعات  اختيار 
هذه املوضوعات واألفكار قد قرأها الطلبة يف نصوص متنوعة يستخلصون منها أفكارًا 
وتوظيفها  خاصة  واصطالحات  معينة  تعبريات  وحيفظون  فيها،  يتناقشون  وقضايا 
توظيفًا حقيقيًا يف موضوع املحادثة. وينبغي للمعلم تشجيع الطلبة عىل ممارسة املحادثة 
العربية، ومساعدهتم يف  باللغة  بيئة مناسبة للحديث  الثقة يف نفوسهم، وهتيئة  وغرس 

اكتساب املفردات الرضورية هلذا املستوى.
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يف  متت  التي  اخلطوات  اتباع  املدرس  عىل  املتقدم  للمستوى  املحادثة  تدريس  عند 
املستوى املبتدئ مع مراعاة ما يأيت:

يمثل هذا أعىل مستوى من مستويات املحادثة يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا، يف 
هذا املستوى يتوقع من الطلبة ممارسة املحادثة بشكل طبيعي من خالل املناقشة احلرة 
التلقائية بني فردين أو أكثر حول موضوع معني، واهلدف الرئيس من تدريس املحادثة 
التعبري  يف  والتلقائية  التفكري  يف  اإلطالة  عىل  الطلبة  قدرة  تنمية  هو  املستوى  هذا  يف 
املدرس يف  الصحيح، ودور  املوضع  البدائل ووضع كل منها يف  واحلرية يف استخدام 
هذا املستوى موجه للحديث؛ يراقب جمراه ويضبط حدوده، ويصحح أخطاءه، ويوجه 

تيار الفكر فيه.
الدر اسة أن أعرض لنموذج آخر لدرس املحادثة يصلح  وأود قبل أن أختم هذه 
عن  ذكرته  قد  كنت  ما  مراعاة  مع  آن  يف  كلها  للمستويات  مناسبًا  نموذجًا  يكون  أن 
املحادثة  كتاب  من  مأخوذ  وهو  وثقافته،  وتراكيبه  مفرداته  يف  مستوى  كل  خصوصية 
نص  بوجود  يستخدم  أن  يصلح  النموذج  هذا  بأن  علاًم  عمشة)1(،  أبو  خالد  للدكتور 
قرائي يسبقه أو دون وجود نص قراءة إذ يمكن أن يعتمد عىل مفردات قائمة مفردات 

حقل معني من أجل إجراء التدريبات وتنفيذها عليها. 

ْرُس الّثاين: الدَّ

الّتعاُرف

َتبِطة بالّدرس. اكيب اآلتِية املررْ ردات والرتَّ ريُب األّوُل: راِجُعوا وَتعلَُّموا املفرْ التَّدرْ

1- أبو عمشة، خالد، كتاب املحادثة، ضمن سلسلة مهارات تعليم العربية للناطقني بغريها: كتاب املحادثة.
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مرحبًا X أهاًل/ أهلني/ مراِحب
لو سمحت = من فضلك

شكرًا X عفوًا = ال شكر عىل واِجب
أنا اسمي

وأنَت ما اسمك؟
صباح اخلري X صباح النّور

مساء اخلري X مساء النّور
تصبح عىل خري X ُتصبح عىل نور

مع الّسالمة
ترّشفنا

أراَك فيام بعد
ف – تعريف )بـ( عّرف – ُيعّرف – عرِّ

رّحب – يرحب – رّحب – الرّتحيب )بـ(
اعذرين

وداعًا – إىل اللقاء X مع الّسالمة
طمني عنك X احلمد هلل

بخري
كل يش عىل ما يرام
كيف كان يومك؟

سعيد برؤيتك
تعبريات عامية يف التعارف

جنسية
يعطيك العافية
هذا من ذوقك

شو يف ما يف؟ X كل يش متام
وين هالغيبة



-232-

الّتدريب الثاين: استمعوا وأعيدوا العبارات واجلمل اآلتية، بالنرب والّتنغيم املناسبني:
وأنَت ما اسمك؟

تصبح عىل خري 
مع الّسالمة

أراَك فيام بعد
كل يش عىل ما يرام
كيف كان يومك؟

شو يف ما يف؟ 
وين هالغيبة

ريُب الّثالث: االستبدال: أنا من مدينة عاّمن، وجنسيتي أردنية. التَّدرْ
هو:
هي:
هم:
هن:

امل: أكملوا كام يف النموذج:  ريُب الّرابع: اإلكرْ التَّدرْ
املدرس: هذا الطالب من الّسويد.

الطالب: هو ...............................
املدرس: وتلك الطالبة من فرنسا.

الطالب: ....................................

الطالب: ....................................

الطالب: ....................................

الطالب: ....................................

الطالب: ....................................
ريُب اخلامس: متى نقول هذه العبارات؟ التَّدرْ

1-تصبح عىل خري.
2-يعطيك العافية.

3-ترّشفنا.
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4-هذا من ذوقك.
5-طمني عنك.

6-وين هالغيبة؟ X بني األيادي

ِمُل احلوار اآليت: ادس: أكرْ ريُب السَّ التَّدرْ
-مرحبًا

._______________________-
-أنا اسمي مارك.

-وأنِت؟ _______________________.
-أنا _____________________ماذا ____________________؟
-أنا ___________________وانِت، ماذا __________________؟

-أنا _______________________.
-من أي _______________________؟

-أنا ___________________وأنِت ___________________؟
-ماذا _______________________هنا؟

-أنا أريد أن _______________________وأنِت
-وأنا _______________________.

ابع: التَّعريف الشفوي: عرف هذه الكلامت بكلامتك اخلاصة: ريُب السَّ التَّدرْ
-تعارف

-ترحيب
-تقديم

-لقاء
-وداع
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ريُب الثَّاِمن: أعرّب عاّم أشاهده يف الصور التَّدرْ

ريُب التَّاسع: اسألوا زمالءكم. التَّدرْ
1-كم صديق عندك؟

2-من هو الصديق القريب؟
3-كيف تعرفت عىل بعض أصدقائك؟

4-عندما تريد أن تتعرف إىل شخص جديد، ماذا تريد أن تعرف عنه أو عنها؟
5-ما هي املوضوعات التي تساعد عىل التعرف؟

ريُب العارش: العبوا/ مثِّلوا األدوار اآلتية: التَّدرْ
-طالب جديد يف فصل اللغة وأستاذ.

-موظف جديد وزميل يف املكتب.
-زبون وموظف استقبال.

-زميل سكن جديد.
-مريض وطبيب أو ممرضة.
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َوشة: مرروا هذه املعلومات عرب سلسلة من الطالب،  ريُب احلادي عرش: الَوشرْ التَّدرْ
ونسمع القصة النهائية.

القصة: 
سارة بريطانية، هي غري متزوجة، ولكن عندها صديق، وهي حتب الرياضة ومتارسها 

يوميًا.
ريُب الثَّاين عرش: صلوا بني العبارة والرد املناسب: التَّدرْ

بخري واحلمد هللتصبح عىل خري
إن شاء اهلليعيطك العافية

بني األياديإىل اللقاء
اهلل يعافيكأراك فيام بعد

وصباحكاعذرين
مع السالمةكيف احلال؟
وأنا كذلكوين هالغيبة
عذرك معكمساء اخلري

تصبح عىل نوريسعد صباحك
احلمد هلل، كل يش متامترشفت بمعرفتك

مساء النورطمني عنك

هوايتك  من  هواية  وال:  نعم  ُلعبة  مرت.  أضرْ ماذا  ِزررْ  احرْ عرش:  الثَّالث  ريُب  التَّدرْ
واطلب من زمالئك أن حيزروها بحيث يقومون بطرح األسئلة التي تبدأ هبل، وأنت 

جتيب بنعم أوال.
ابع عرش: حتّدثوا عن الكاريكاتريات اآلتية: ريُب الرَّ التَّدرْ
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ريُب اخلامس عرش: َأِضف مجلة التَّدرْ
 ،______________________________ وصل  جديد،  طالب  هو 

،________________________
______________________  ،_______________________

._________________________،____

ريُب السادس عرش: املرشوع: اعملوا عىل مرشوع )بروشور( ملساعدة األطفال  التَّدرْ
عىل كيفية اختيار أصدقائهم.

ريُب الّسابع عرش: أجر مقابلة مع مدير املدرسة/ املركز/ اجلامعة التي تدرس  التَّدرْ
فيها.

أو  حصلت  غريبة  أو  حزينة  أو  مجيلة  جتربة  أو  قصة  احك  عرش:  الّثامن  ريُب  التَّدرْ
حدثت مع أحد أصدقائك إلخ.

َُعوا إجابات عن أسئلة االستبانة اآلتية، وناقشوا اإلجابات  ريُب التاسع عرش: امِجرْ التَّدرْ
يف الصف.

-إىل أي درجة الصداقة مهم يف حياة اإلنسان.
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-كم وقت تقيض مع أصدقائك باليوم.
-هل احلصول عىل أصدقاء سهل أم صعب.

-متى ُتنهي عالقتك بصديقك؟
-هل يوجد صداقة بني اجلنسني؟

عن  املعلومات  أهم  مع  لنفسك  واحد  تقديمني:  قّدم  تقديم،  العرشون:  ريُب  التَّدرْ
حياتك ودراستك، وهوايتك، وعملك، ونشاطاتك. وآخر عن شخص تعرفه منذ زمن 

طويل وتريد أن تقنع صديق آخر بصداقته ألنه صديق ممتاز.

اخلامتة 
املحادثة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة، حيث يصعب عىل متعلمي اللغة 
مهارة  يتقنوا  مل  ما  والكتابة  والقراءة،  االستامع،  األخرى؛  اللغوية  املهارات  يف  التقدم 
التحدث، فالتعبري عام يف النفس هو غاية تعلم اللغة وهذه الغاية تتطلب من املهتمني 
بتعليم اللغة الرتكيز عىل تنمية مهارة التحدث أثناء تدريسهم اللغة وليس جمرد ضبط 

األشكال اللغوية. 
اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  معايري  يف  كبري  باهتامم  املحادثة  مهارة  حظيت   
املبتدئ،  هي:  رئيسية،  مستويات  مخسة  تضمن  حيث   )ACTFL( آكتفل  األجنبية 
ويتكون من )أدنى - أوسط - أعىل(، واملتوسط ويتكون من )أدنى - أوسط - أعىل(، 
واملتقدم، ويتكون من )أدنى - أوسط – أعىل(، واملستوى املتميز ويتكون من )أدنى - 

أوسط - أعىل(، واملستوى املتفوق.
ستة  إىل  األجنبية  اللغة  تعليم  مستويات   )CEFR(األوريب املرجعي  اإلطار  قسم 
املبتدئ: األول  املستوى  ينتمي كل مستويني منها إىل مستوى رئييس، هي  مستويات، 
والسادس.  اخلامس  املتقدم:  واملستوى  والرابع،  الثالث  املتوسط:  واملستوى  والثاين، 

وكان ملهارة املحادثة اهتامم كبري يف مجيع هذه املستويات.
اشتمل هذا البحث عىل جانب تطبيقي لتدريس مهارة املحادثة عرب املستويات، كام 

قدم بعض النصائح واإلرشادات التي ينبغي للمعلم اتباعها يف تدريس املحادثة.
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د. أمحد عبد اجلبار صنوبر
جامعة 29 مايو - إسطنبول

ISAR واملدير األكاديمي لربامج العربية يف مؤسسة إسطنبول للتعليم واألبحاث

تدري�س مهارة القراءة
النظرية والتطبيق

الف�صل ال�صاد�س
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امللخص:
تناولت يف هذه الدراسة تدريس مهارة القراءة بني النظرية والتطبيق، وقد عرضت 
العميل،  واجلانب  التطبيق  يف  القول  فّصلت  ثم  تدريسها  يف  املشهورة  النظريات  فيه 
وحاول أن ال يكون مغرقا يف النظرية بل أخذت منها ما هيم األستاذ يف داخل القاعة 

التدريسية. 
وقد اعتمدت فيه عىل كثري من الكتب الغربية املصنفة يف هذا املجال وحاولت أن 
أرجع إىل أحدث املقاالت والنظريات فضاًل عن اعتامدي عىل خربيت الشخصية الطويلة 
يف هذا املجال. وحاولت فيه التوضيح والتسهيل بحيث يكون مدخاًل واضحًا لألستاذ 
العربية للناطقني بغريها، يأخذ منه ما يستطيع تطبيقه يف داخل  حديث العهد بمجال 

القاعة التدريسية.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

وبعد:

تدري�س مهارة القراءة النظرية والتطبيق
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مل تزل مهارة القراءة ركيزة أساسية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، واملحور 
سهولة  ولعل  العامل،  يف  األجنبية  اللغات  تعليم  فصول  أكثر  عليه  تقوم  الذي  الرئيس 
بمهارة  –مقارنة  انتقاء نصوصها  يرس  مع  وللطالب،  لألستاذ  املهارة  هذه  مع  التعامل 
العناية  من  أكثر  هبا  العناية  إىل  تتجه  التدريسية  والفصول  املناهج  جعلت  االستامع- 
اللغة- ولذا يمكن  – الرشيك األسايس من حيث مهارات استقبال  بمهارة االستامع 
قديام  عموما،  األجنبية  اللغات  تعلم  يف  الفعلية  االستقبالية  األساسية  املهارة  عدها 

وحديثا.
اللغات  تعليم  حقل  عىل  تسيطر  كانت  التي  والرتمجة  النحو  طريقة  فإن  قديام  أما 
األجنبية كانت تعتمد عىل القراءة –والقراءة وحدها- يف تعليم اللغة، ذلك أن اهلدف 
املنشود من تعلم اللغة آنذاك هو فهم النص القرائي فهام كامال مع القدرة عىل ترمجته، 
ويأيت ذلك الفهم من خالل التمكن من القواعد مع ترمجة املفردات والرتاكيب، فالنص 

القرائي وطريقة التعامل معه أساس هذه الطريقة ومدخلها الوحيد.
وأما حديثا فلم تزل طريقة النحو والرتمجة سائدة منترشة يف تعليم العربية للناطقني 
بغريها، وإن نازعتها يف العقود القريبة املاضية الطريقة التواصلية فانتقل تعلم اللغة هبا 
املفردات  ترمجة  مع  النحوية  القواعد  معرفة  –من خالل  القرائي  للنص  فهٍم  من جمرد 
والرتاكيب- إىل أن أصبح ملكة عند متعلم اللغة تتكامل فيها املهارات األربعة كلها: 
والكتابة(  )املحادثة  اإلنتاجية  واملهارات  واالستامع(  )القراءة  االستقبالية  املهارات 

لتحقق اهلدف املنشود من تعلم اللغة وهو التواصل.
وعىل قوة هذا التنازع مؤخرا إال أن الغلبة –يف مالحظتي- ما زالت يف أكثر املعاهد 
التعليمية واجلامعات واملراكز يف تعليم العربية للناطقني بغريها تتجه إىل طريقة النحو 

والرتمجة، ولعل سبب ذلك يعود إىل مجلة أمور:
أوال: سهولة التدريس هبذه الطريقة عىل األستاذ، فهوال حيتاج إىل مهارة تدريسية 
مفرداهتا  ترمجة  عىل  واسعة  وقدرة  اللغة  بقواعد  جيد  علم  إىل  حيتاج  ما  بقدر  عالية 
للطالب، فلن يعدو تدريس النص القرائي للطالب عىل أن يكون قراءة للنص فرتمجة 
جلمله وعباراته بلغة الطالب األم مع التأكيد عىل مجلة من القواعد املهمة لفهم الرتاكيب، 
وقد يتبع ذلك بعُض األسئلة التي تؤكد فهم الطالب للنص وقد ال يتبع، إال أن هذا كله 

يكون بلغة الطالب األم، فهي املحور الرئيس يف الدرس.
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ثانيا: سهولة الدراسة هبذه الطريقة عىل الطالب، فهو غري مطالب باإلنتاج اللغوي 
إذا  الرئيس فهم النص، وهو قادر عىل ذلك بسهولة  إنام اهلدف  الشفوي وال الكتايب، 
ملحاولة  طويلة  لساعات  حتضري  وال  عناء  فال  الرتمجة،  عىل  والقدرة  القواعد  امتلك 

اإلنتاج.
جتعل  تراثية  دينية  ألغراض  –خصوصا-  العربية  تعلم  عىل  الضخم  اإلقبال  ثالثا: 
جيدا،  فهام  وفهمه  الديني  النص  مع  التعامل  حيسن  أن  الطالب  عند  األسايس  اهلدف 
دون أن يكون التواصل بحد ذاته هدفا أصال، وبذلك تلجأ كثري من املؤسسات واملراكز 

واملعاهد واجلامعات إىل الرتكيز عىل النص القرائي لذلك الغرض.
تلك  باألستاذ عن  أميل  أن  فيه  الذي أحاول  الفصل  تأيت أمهية هذا  ومن هذا كله 
الطريقة التقليدية يف التدريس إىل الطريقة التواصلية التي شاعت يف العقدين األخريين، 
وأثبتت نجاحا واضحا يف تعلم اللغات األجنبية، فتصبح املحصلة من ذلك التدريس: 
خالله  من  التواصل  عىل  قدرته  مع  واضحا  دقيقا  فهام  النص  فهم  عىل  الطالب  قدرة 
دون  االستقبال  مهارة  يبقى حبيس  أن  دون  وكتابة،  اللغة حمادثة  وإنتاج  اآلخرين  مع 

اإلنتاج.
وأحاول يف هذا الفصل الرتكيز عىل طريقة انتقال األستاذ بالطالب من متعلم ساذج 
يتبع ما يميل عليه أستاذه يف الدرس القائم عىل مركزية األستاذ، إىل املتعلم الذايت املستقل 
الذي يبني اسرتاتيجياته القرائية بنفسه دون االعتامد الكيل عىل أستاذه، مما حيقق درسا 

حموره الطالب، يتفاعل فيه اجلميع، ويثمر تقدما لغويا واضحا يف املهارات كلها. 
ومن هنا فقد جاء هذا الفصل مقسام إىل عدة أقسام: عرضت يف األول منها األسس 
النظرية املشهورة يف جمال تعليم القراءة يف اللغات األجنبية، واجتهدت أن ال أذكر إال 
ما يمكن أن يستفاد منه يف التطبيق العميل داخل القاعة التدريسية، ثم أنتقل يف الفصل 
العملية  الطريقة  القراءة، عارضا  دروس  العملية يف  االسرتاتيجيات  الثاين ألفصل يف 
التدريسية، مستفيضا يف طريقة تدريس النص املكثف وطريقة  القاعة  التطبيقية داخل 
تدريس النص التخميني املوسع، ثم أنتهي يف الفصل الثالث إىل نامذج عملية، مستثمرا 

نصني خمتلفني ألطبق عليهام تلك االسرتاتيجيات. 
املتدربني  إىل  موجها  عموما-  كله  –والكتاب  القراءة  يف  الفصل  هذا  كان  وملا 
واملقبلني عىل التدريس يف هذا املجال –دون اخلرباء والباحثني املتخصصني فيه- فإنني 
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عمدت إىل تبسيط الفكرة ما استطعت دون أن أتكلف النظريات واالختالفات واآلراء 
املتضاربة التي يستغني عنها كثري من املدرسني واملهتمني فيه، وال يكاد ينتفع هبا إال من 

جرب تدريس اللغة األجنبية وقتا طويال. 
ولست أدعي فيه الكامل وال شبهه وال ما يقاربه، لكنني أزعم أنه مفيد للمتدرب 
يف هذا املجال، وإن كنت أرجو أن أطيل يف التطبيق أكثر ذاكرا تدريس نصوص القراءة 
األجنبية  اللغات  لتعليم  األمريكي  املجلس  مستويات  سيام  ال  املستويات،  بحسب 
)الكالسيكية(  الرتاثية  النصوص  تدريس  بني  األساسية  للفروق  ومبينا   ،ACTFL

والنصوص املعارصة، وخصائص كل منهام، إال أن هذا كله حيتاج إىل مباحث مستقلة، 
لعلها تكون يف كتاب إرشادي أوسع وأشمل)1( . 

الفصل األول: املقدمات النظرية:

 أوال: ما هي القراءة:

يمكن تعريف القراءة بأهنا سلسلة عمليات هدفها االستيعاب، يقوم هبا القارئ لبناء 
معنى من خالل اجلمع بني املعلومات التي يقدمها النص، واملعلومات املوجودة عنده 

مسبقًا)2(.
 ومن املعروف أن القراءة واالستامع مهارتان استقباليتان، ومن الشائع يف األبحاث 
األكاديمية أن املهارتني حتتاجان إىل عمليات تفكري عىل مستوى عال من التعقيد، إال أن 
االختالف األسايس بينهام أن الكلمة املنطوقة ختتفي إثر نطقها مبارشة بينام تبقى الكلمة 
املطبوعة أمام الطالب، فتكون العودة إليها والتفكري هبا متيرسا سهال متى شاء وأراد، 

فيمكنه حينها التكرار حتى يطمئن إىل درجة استيعابه هلا)3(.

1-أشكر هنا عددا من األساتذة الكرام الذين تكرموا عيل بمالحظات وأفكار هامة، األستاذ الدكتور خالد أبو عمشة، 
صاحب فكرة هذا الكتاب وحمرره، واخلبري املعروف يف هذا املجال، والدكتور إسالم يرسي، مدير مراكز الديوان يف مرص 
وإسطنبول، الذي تكرم عيل بجملة مالحظات هامة مفيدة، واألستاذات الكريامت يف مركز التميز العلمي )EDEP( يف 
إسطنبول: رسام سيول، وآالء الغزاوي، وشذى خيال، ودعاء العفيفي، اللوايت ساعدنني يف إخراجه عىل هذا النحو، 

ترمجة لبعض النصوص، وحتريرا جلملة من املباحث واألفكار، فلهن كل الشكر والتقدير. 
Neil Anderson، PRACTICAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING، Reading، Chapter Four p.68-2

David Nunan، Teaching English to speakers of other languages p. 63-3، وللتفريق بني مهاريت االستامع 
والقراءة ينظر: د. رشدي طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 534/2.
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 ولعل مهارة القراءة أكثر املهارات األربعة تشجيعا عىل التعلم الذايت املستقل، فهي 
ال حتتاج إىل رشيك مع القارئ، إذ يمكن للطالب أن يقوم بعملية القراءة بوصفها نشاطًا 
مستقاًل بذاهتا، ويمكنه أن يقرأ يف الوقت واملدة واملكان الذي يراه مناسبا، داخل الصف 
مهارة  القراءة  فإن  ذلك  وفوق  رشيك،  إىل  حتتاج  التي  املهارات  بخالف  وخارجه)1(، 

سهلة االختيار لألستاذ وللطالب.

ثانيا: كيف حتدث عملية الفهم القرائي؟
كان هذا السؤال جمال تركيز الباحثني منذ حوايل مخسني سنة، فانصبت األبحاث عىل 
كيفية عملية الفهم، فام الذي حيدث منذ أن تلتقي العني بالنص املطبوع إىل حلظة فهم 
النص؟ وخرج الباحثون بعدة نامذج تفرس عملية الفهم القرائي وتوضح كيفية التفاعل 
التحليلية،  والقراءة  الرتكيبية،  القراءة  النامذج هي:  والقارئ عموما، وهذه  النص  بني 

والقراءة التفاعلية)2(، وهذا تفصيلها:

Bottom – up Models  )النموذج األول: القراءة الرتكيبية )من اخلاص إىل العام
تنتقل القراءة يف هذا النموذج من اخلاص إىل العام، فالقارئ يركب احلروف ليشكل 
الكلامت، ويركب الكلامت ليشكل اجلمل، ثم اجلمل لفهم الفقرات، وعليه فالنص هو 
األساس يف هذا النموذج، وهو املتحكم يف املعنى الذي ينطبع يف ذهن القارئ بعد ذلك، 

وليس هناك تأثري يف املعنى من خارج النص املقروء )3(.
وعليه فمعرفة أشكال احلروف والكلامت ومعرفة األصوات من أسس هذا النموذج)4(، 
مع تغييب لثقافة القارئ وخلفيته املعرفية وأي عوامل أخرى تساعده يف فهم النص، فهو 

يفهم النص من داخله ال من اخلارج.
Nuttall هذه الطريقة بصورة العامل الذي يفحص كل تفاصيل   Christine وتشبه 

الظاهرة اجلديدة بالعدسة املكربة أو بامليكروسكوب)5(.

.David Nunan p. 64-1

Neil Anderson، p.70-2

 Neil Anderson، P 70-3

.David Nunan، p. 68-4

H. Douglas Brown، Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy، p.299-5
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إىل  الرموز  بتحويل  ذهنه  انشغل  إذا  الطالب  أن  النموذج  هذا  مشكالت  من  لكن 
أصوات خالل القراءة، فإن نسيانه لفكرة اجلملة وفقدانه لتامسكها املعريف حمتمل خالل 

قراءته)1(. ويف كثري من األحيان يصبح القارئ طالبا للكلامت ال أكثر من ذلك)2(.
 Intensive :وعادة ما يكون الرتكيز من خالل هذا النموذج عىل نص القراءة املكثفة
له، فخضعت  املقدم  املستوى  ليناسب  بالغة  بعناية  الذي اختري  النص  reading، وهو 

ملفردات  الطالب  يتعرض  ال  حتى  اخلرباء،  من  الدقيقة  للمراجعة  وتراكيبه  مفرداته 
جديدة صعبة فوق مستواه وال لرتاكيب لغوية كذلك)3(. 

Top – Down Models  )النموذج الثاين: القراءة التحليلية )من العام إىل اخلاص

 يف هذا النموذج يبدأ القارئ بفرضية أو جمموعة من الفرضيات عن معنى النص 
القارئ،  عند  أصال  موجود  االستيعاب  أن  النموذج  هذا  ويرى  قراءته،  يريد  الذي 
تنبؤاته  السابقة، ويتنبأ، ثم يبحث يف النص عام يثبت  ومن ثم فهو يوظف معلوماته 
أو يدحضها، ولذلك يمكن للقارئ أن يفهم فقرة ما دون أن يفهم كل كلمة فيها)4(، 
النص من خارجه، أي من داخل  إىل  يأيت  القراءة  أن معنى  يركز عىل  النموذج  فهذا 

عقل القارئ.
وتشبه Nuttall Christine هذه الطريقة بنظرة نرس طائر يتفحص املشهد حتته بعناية 

لينقض عىل فريسته)5(.
وتكون القراءة املوسعة extensive reading مرتكزا أساسيًا يف القراءة التحليلية، 
يف مقابل القراءة املكثفة يف القراءة الرتكيبية. وتعني القراءة املوسعة قراءة كتب أكثر أو 
نصوص أطول بدون الرتكيز عىل التدريبات الصفية التي تقيس مهارات االستيعاب)6(، 

.David Nunan، p. 68-1

 Anderson، P. 71-2

 H. Douglas Brown، Teaching by Principles: An Interactive Approach to و Anderson، P70-3
Language Pedagogy، p.299

Anderson، P. 71-4

H. Douglas Brown،، p.299-5

 Anderson، P72-6
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وسيأيت توضيح ذلك أكثر)1(.

 Interactive Models of Reading النموذج الثالث: القراءة التفاعلية

وُيعنى هبا التفاعل بني القراءة الرتكيبية من اخلاص إىل العام، والقراءة التحليلية من 
العام إىل اخلاص، فالقارئ اجليد ألي لغة هو القارئ الذي يدمج عنارص األسلوبني معا، 
ومعظم القراء عادة يبدؤون القراءة بتوظيف اسرتاتيجيات القراءة من العام إىل اخلاص 
ذهن  يف  حارضة  النص  عن  والتنبؤات  العامة  والثقافة  املسبقة  املعلومات  تكون  حيث 
القارئ وهبا يكّون فكرة عامة عام يريد قراءته، إىل أن تعرض له مشكلة يف النص دقيقة 
فينتقل إىل القراءة من اخلاص إىل العام ليتم فهم النص عىل وجهه ودقته، وهذا حيدث كثريًا 
عندما نقرأ برسعة ثم نواجه بضعة كلامت جديدة وتراكيب مل نتعرض هلا قبل، فنضطر 
إىل الرتيث والتمهل لتفكيك النص واجلملة والتعرف عىل الكلامت اجلديدة)2(، وبذلك 
ينشط النص معلوماتنا، وتنشط املعلوماُت توقعاتنا وتنبؤاتنا عام يف النص، حتى حيدث 

الفهم. ويكاد يتفق العلامء عىل أن القارئ الناجح هو من يستخدم الطريقتني معا)3(.
ولذلك فإن القراءة التفاعلية تتضمن جوانب من القراءة املكثفة والقراءة املوسعة، 
ونحتاج أن نقدم للطالب نصوصا قصرية هتدف إىل تعليمهم املهارات واالسرتاتيجيات 
الالزمة لقراءة واضحة حمددة. ثم ال بد من تشجيعهم كذلك عىل قراءة نصوص أطول 

بدون الرتكيز عىل تقييم مهاراهتم وفحصها)4(.

ثالثا: ماذا يفيدنا هذا التقسيم يف تدريس القراءة عمليًا:

إن هذا التقسيم ألنامط القراءة إىل قراءة تركيبية من اخلاص إىل العام وقراءة حتليلية 
تفاعلية يمكن أن نستخلص منه قضايا كثرية يف تدريس  العام إىل اخلاص وقراءة  من 

القراءة عمليا، فمن ذلك:

1-يذكر بعض الباحثني أن الطريقة التحليلية يف تعليم القراءة واللغة ترجع إىل املرصيني حيث ذكر ابن خلدون أن املدرس 
املرصي كان يدرب صبيانه عىل كتابة الكلمة برمتها دون الفصل بني حروفها وكان يمنع هؤالء الصبية من أن يكتبوا حرفا 

حرفا. انظر: د. فتحي يونس، اجتاهات حديثة وقضايا أساسية يف تعليم القراءة وبناء املنهج. ص 199.
.David Nunan، p. 69-2

Kirsten Brustad، reading fluently in Arabic. P. 342-3

 Anderson، P .72-4
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1.كيف ُيتار النص املكثف والنص املوسع:

حتتاج السالسل التعليمية املوجهة للناطقني بغري العربية عمال جادا يف هذا االجتاه، 
ونقع  واحد،  قرائي  نص  من  أكثر  التعليمية  الوحدة  داخل  فيها  نجد  نكاد  ال  فجلها 
يعني  مما  نصا موسعا؟  ليكون  الكتاب  اختاره مؤلفو  أم  يف حرية هل هو نص مكثف 
فإن عرض مواصفات  الوضوح، ولذا  مل تكن واضحة متام  أن أسس عملية االختيار 
النصني: املكثف واملوسع بناء عىل ما تقرر من القراءة من اخلاص إىل العام والقراءة من 

العام إىل اخلاص= أمر هام لتتضح خارطة الطريق التي جيب أن يعمل عليها األستاذ.
فمن أهم مواصفات النص املكثف:

-أن يكون مناسبا ملستوى الطالب بوضوح، وال يتعرض الطالب فيه للجديد إال 
ملا يمكن له أن يتعامل معه، مثل: تراكيب جديدة لكنها سهلة الفهم، أو مفردات قليلة 

تفهم من خالل السياق. 
-ترى »Brustad« أن النص املكثف يكون مصنوًعا –غالبا- يف املستوى املبتدئ، 
ومعدالً باحلذف فقط يف املتوسط وأصليا يف املتقدم1، وهو رأي وجيه قوي، لكني ال 
الزيادة أيضا ممكنة يف النصوص  املتوسط فإن  باحلذف فقط يف  أوافق أن يكون معدالً 
األصلية وال خترجه عن ذلك، ال سيام أن النصوص األصلية يف كثري من األحيان –إذا 
اخرتناها مناسبة ملستوى الطالب ومثرية للمعرفة عنده- قد ال ختدم الوظائف اللغوية 
وقد يكون الدخل اللغوي من حيث الرتاكيب الشائعة واملفردات الرضورية قلياًل، فال 
بد يف رأيي من إثراء النص برتاكيب وقوالب وتعبريات هامة، ويكون ذلك باإلضافة 

والتعديل الطفيف بحيث ال خيرج النص عن أصليته. ويقال هذا أيضا يف املتقدم.
-أن خيدم وظيفة لغوية يف املستوى املناسب، فريكز عىل التعداد واحلفظ للعبارات 
الشائعة يف املبتدئ وعىل اخللق اللغوي والتعامل يف مواقف اجتامعية بسيطة يف املتوسط، 
وعىل الرسد واملقارنة والتعليل والرشح والوصف وغريها يف املتقدم، وسيأيت تفصيل 

املهام يف مواصفات النص املوسع.
أما مواصفات النص املوسع )التخميني(:

1.أن يكون مناسبا للمستوى الذي يدرس فيه الطالب مع قليل من التحدي، فنص 

Kirsten Brustad، reading fluently in Arabic. P. 346-1
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مع قليل من التحدي خيتلف كثريًا عن نص صادم، قد حياول الطالب فيه كثريًا ولكنه 
التقدم،  وضعف  باإلحباط  بالشعور  عليه  ذلك  فيعود  أجزائه  من  كثري  فهم  يف  يفشل 

وتقل دافعيته إىل تعلم اللغة.
2.أن يكون قابال للتخمني واحلذف، بحيث يتمكن الطالب من فهم جزء كبري من 
اجلملة أو الفقرة وتكون املفردات التي ال يعرفها قابلة للتخمني من السياق أو اجلذر مع 

إمكانية حذف بعض املفردات وشبه اجلمل غري األساسية لفهم الفقرة.
3.أن يكون نصًا ثابتًا بمعنى أنه قابل للتدريس يف أزمنة وأماكن خمتلفة، وليس وليد 
اللحظة السياسية أو االجتامعية الراهنة، بحيث إذا انقىض عمر ذلك اخلرب أو النص مل 
يبق للطالب شوق إىل التعرف عليه وحتليله، وهذا كله إذا أراد األستاذ إدراجه يف املنهج 
الدرايس أما إذا كان يريد عرضه للطالب يف الدرس وقراءته قراءة عابرة فال ضري يف 
السياسية أو االجتامعية قد يكون يف غاية  اللحظة  النص وليد  ثابت، بل إن  كونه غري 

اإلثارة هلم، لكنه ال يصلح لإلدراج يف السلسلة التعليمية. 
4.أن يكون أصليًا، ومن مصدر موثوق معرتف به، كأن يأخذ النص من كتاب تراثي 
أو كتاب معارص -غري مصنوع للطلبة غري الناطقني بالعربية-، أو من موقع إخباري أو 
تعليمي عىل االنرتنت، ويكون ذلك املوقع معروفا مشهوًرا، وهو بذلك يزيد من دافعية 
الطالب عىل تعلم اللغة فإن الطالب الذي درس 100 ساعة يف العربية مثال، ويقرأ مع 
األستاذ نصًا ختمينيًا أصليًا من كتاب تراثي: القرآن الكريم، احلديث الرشيف، كتاب 
مشهور يف التفسري، أو التاريخ .... أو يقرأ معه نصًا من موقع اجلزيرة أو BBC أو غري 
ذلك من املواقع املشهورة فإن ثقة كبرية يشعر هبا الطالب يف تطوره اللغوي تدفعه قدما 

إىل اإلمام يف التعلم واالهتامم. 
5.أن يكون جاذبًا مثريًا الهتامم الطالب وتساؤالته ونقاشاته، فال خيتار األستاذ نًصا 
يف اإلعالم عن استقبال الرئيس الفالين للرئيس العالين وبحث آفاق التعاون املشرتك، 
فيه  نصا  اختار  إن  لكنه  الطالب،  عند  للقراءة  جاذبية  أي  غالبا  النص  هذا  يثري  لن  إذ 
توضيح أكثر رؤساء دول العامل لباقة يف التعامل مع الرؤساء اآلخرين وأكثرهم خشونة، 
أو هياجم فيه إحدى رؤساء دول العامل جملس األمن مثال فإن الدافعية للطالب تكون 

أوضح وأقوى. 
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6.أن خيدم مهمة ووظيفة لغوية مناسبة ملستوى الطالب، ولعل املهام اللغوية التي 
يقرتحها املجلس األمريكي لتعليم اللغات األجنبية ACTFL من أفضل املهام املوجودة 

يف املؤسسات التعليمية:
 ففي املستوى املبتدئ: تكون املهام حمدودة تتعلق بقراءة كلامت أساسية ومشرتكة 
لغة  فهم  ويستطيع  الواضح،  السياق  ذات  النصوص  من  عدد  يف  حمفوظة  وعبارات 
متوقعة كالتي توجد يف جداول مواعيد القطارات وخرائط الطرق والالفتات الطرقية. 
أو  مواضيع  ذات  نصوص  من  املعلومات  من  حمدودة  كمية  استخالص  عىل  والقدرة 

سياق مألوف مثل الفندق أو فاتورة بطاقة االئتامن أو خريطة األحوال اجلوية. 
تتناول معلومات  اليومية،  باحلياة  تتعلق  مألوفة  يقرأ يف موضوعات  املتوسط:  ويف 
اليومية واهلوايات واألشياء املفضلة،  الذات واألسة واملنزل واألنشطة  شخصية عن 
والسكن،  والسفر  والتسوق  كالطعام  واالجتامعية  امللموسة  احلاجات  إىل  باإلضافة 
أدنى  يف  والنص  املعنى.  نقل  يف  مألوفة  أنامط  وهلا  معقدة  غري  النصوص  هذه  وتكون 
عالية  مفردات  من  أساسًا  تتكون  منفردة  مجل  بصورة  أساسًا  ومنظم  الرتابط  حاالت 

الشيوع.
لألشخاص  املسهب  كالوصف  والوصفية  الرسدية  النصوص  فهم  املتقدم:  ويف   
وتعكس  واملستقبل.  واحلارض  املايض  يف  أحداث  حول  والرسد  واألشياء،  واألماكن 
هذه النصوص القواعد القياسية املستخدمة يف اللغة املكتوبة، دون أن تعكس احلاالت 

الشاذة والقواعد املعقدة.
 ويف املتميز: يستطيع فهم نصوص مطولة ذات طبيعة مهنية أو أكاديمية أو أدبية، 

وفهم نصوص من أنواع عديدة يف جمال واسع من املواضيع املألوفة وغري املألوفة)1(.
وكل هذا يعطينا صورة واضحة عن خارطة الطريق التي ينبغي أن تكون يف السلسلة 
التعليمية التي بني أيدينا وأيدي الطالب، فإهنا إن خلت عن نص مكثف هبذه الرشوط 
أو عن نص موسع كذلك فإن وظيفة األستاذ أن يتدارك ذلك النقص ويمأله، ال سيام 
الباحثني يف هذا املجال يقرون بندرة املناهج اجليدة التي تقدم وحدة دراسة كاملة  أن 

مبنية عىل أسس معرفية ورؤية علمية واضحة، فيبقى املعول عىل جهد األستاذ.

1-انظر:
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012
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2.بني الدقة والطالقة يف القراءة:

يرى David Nunan أن هدف النص املكثف هو الدقة يف القراءة، وأن هدف النص 
القراءة، فإننا إن كنا هنتم كل  املوسع هو الطالقة فيها، وهذا يف غاية األمهية يف تعليم 
القراءة من  بدقته وطالقته يف  فإن االهتامم  املحادثة  الطالب وطالقته يف  بدقة  االهتامم 

األمهية بمكان)1(.
ومن الواضح أن النص املكثف يركز عىل دقة الطالب يف القراءة إذ ينتقل به من فهم 
املفردات اجلديدة وحدها، ثم يدخل به يف عامل النص ليحلله كلمة كلمة وتركيبًا تركيًبا، 
حتى يصل إىل الفهم الكامل جلميع أجزاء النص، أما النص املوسع، فإننا هندف فيه إىل 
سعة القراءة وسعة االكتشاف والتخمني والفهم، والفهم يأيت من داخل عقل القارئ 

إىل النص، فال ندخل يف مجيع التفاصيل كام سيأيت. 

3.تقديم املفردات اجلديدة عل نص القراءة وتأخريها: 

والطريقة  الرتكيبية  الطريقة  بني  جتمع  تفاعلية  بطريقة  املكثف  النص  تدريس  إن 
العام يقتيض أن نقدم  الرتكيبية واالنتقال من اخلاص إىل  التحليلية مع نوع تركيز عىل 
املفردات اجلديدة قبل النص، بحيث يفهمها الطالب ويتعرض هلا مرات كثرية وحياول 
إنتاجها، حتى إذا امتلكها استطاع الدخول إىل النص وفهمه دون الرجوع إىل القاموس 
لرتمجة اجلمل أو العبارات أو الرتاكيب ودون اللجوء إىل األستاذ ليرشح له فقرة فقرة، 
للمراجعة  للطالب وخاضع  املناسبة  متام  مناسب  املكثف  النص  أن  أننا علمنا  ال سيام 
فوق  جديدة  مفردات  أو  تركيب  إىل  فيه  الطالب  يتعرض  اخلرباء حتى ال  من  الدقيقة 

مستواه ال يستطيع التعامل معها.
وبذلك التقديم للمفردات والتدريب عليها ثم الدخول يف النص املناسب للطالب 
له كل يشء،  ليرشح  قلام حيتاج األستاذ  الذي  الذايت،  املستقل  املتعلم  نقرتب من  فإننا 
فتكون وظيفة األستاذ مسهلة ميرسة، ال مسيطرة متحكمة، وبذلك ينتقل من اخلاص 

)وهو املفردة( إىل العام )وهو النص(، ويؤثر فهمه للخاص عىل فهمه للعام.
وبذلك أيضا نويل املفردات املكانة احلقيقة التي تستحقها يف تعلم اللغة اجلديدة، إذ 

David Nunan، P.71-1
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الباحثني يرون أن املفردات هي أضخم مكونات تعلم أي لغة وأصعبها  إن كثريا من 
تقول  كام  األم  اللغة  حتى  أو  أجنبية  اللغة  هذه  كانت  سواء  السيطرة  حتت  خضوعا 

أكسفورد)1(. 
– البداية  اجلديدة يف  للمفردات  يتعرض  مل  إذا  املكثف-  النص  –يف  الطالب  لكن 
النص وهو حمتاج كل  فإنه يدخل  النص-  لفهم  وهي عادة مفردات أساسية مفتاحية 
احلاجة لألستاذ وللقاموس، إذ هدف النص هنا الدقة ال الطالقة، والرتاكيب مصنوعة 

أو خمتارة بعناية لتقدم له اجلديد، وبذلك نبتعد عن املتعلم املستقل.

4.استثامر معارف القارئ السابقة قبل نص القراءة:

إذا كانت القراءة من العام إىل اخلاص ترى أن القارئ يتفاعل مع النص من خالل 
إسقاط معارفه السابقة عىل النص فإن استثامر تلك املعارف وحتفيزها قبل الدخول يف 
عملية القراءة يكون يف غاية األمهية يف درس القراءة، وحتى لومل يكن املوضوع مألوفا 
عند الطالب فإن األستاذ يمكن أن يبني شيئا من املعارف عند الطالب قبل البدء بعملية 
القراءة مع التنبه إىل أن املعارف غري الصحيحة قد تؤدي إىل سلبيات كثرية أثناء علمية 

القراءة. 

5.-بناء قاعدة قوية من املفردات:

إن القراءة عىل هذا الرتتيب يف النص املكثف والنص املوسع تبني قاعدة كبرية من 
أن  ذلك  ليحفظها،  القوائم  إىل  الطالب  يلجأ  أن  دون  سياقاهتا  يف  املستعملة  املفردات 
للغة والتطور  الطالب  بتعلم  للطالب خالية من سياقاهتا مرض  املفردات  قوائم  تقديم 

فيها، فاملفردة ال تقدم إال مع سياقها، إال يف حالتني يف رأينا: 
األوىل: ما يمكن أن نسميه: املفردات البديلة، وهي املفردة التي يمكن أن تأيت بدال 
من أختها يف السياق نفسه وال يتغري الرتكيب والفهم العام للجملة، مثل: أيام األسبوع، 

األلوان، األرقام، أنواع الطعام، وشبه ذلك. 
فلو قدمنا كلمة )األحد(، يف سياق مثل: يزورين صديقي يف البيت كل يوم أحد بعد 

األنجلو املرصية، 1996.  السيد حممد دعدور، مكتبة  د.  اللغة،ترمجة وتعريب  تعلم  أكسفورد، اسرتاتيجيات  1-ربيكا 
ص 45.
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انتهاء املدرسة. ألمكننا أن نضع أي يوم من أيام األسبوع دون أن يتأثر الرتكيب والفهم 
العام، واحلال ذاته يف األلوان وأسامء األطعمة... فيمكن تقديم تلك املفردات البديلة 

يف قوائم إذا تعرض الطالب لبعض سياقاهتا قبل ذلك.
الثاين: أن تكون القوائم ملراجعة املفردات، ال لتأسيس الدراسة فيها، وهذا حيتاجه 

الطالب بكثرة بعد أن استقر فهمه للمفردة من سياقها.
 وعىل أي حال فإن تدريس القراءة هباتني الطريقتني -التحليلية والرتكيبية- تفتح 

جماال واسعا إلدخال عدد كبري من املفردات فيها. 

 6. أمهية العمل عل زيادة معدل رسعة القراءة: 

يف  كلمة   200 برسعة  يقرأ  الذي  هو  الطليق  القارئ  أن   Neil  Anderson يرى 
الدقيقة مع استيعاب 70% عىل األقل من النص، وهو ما ينبغي عىل األستاذ العمل عليه 
كثريا ليصل بالطالب إىل هذه املرحلة، وهي سعة القراءة مع الفهم العام الذي يصل 
إىل أكثر من ثلثي النص، ولن يكون ذلك إال باجلمع بني اسرتاتيجيات القراءة املكثفة 

واسرتاتيجيات القراءة املوسعة والتخمينية)1(. 

7.القراءة واستعامل القاموس:

أظهرت دراسات حديثة أن قراء اللغة األجنبية الذين ال يستخدمون القاموس أو 
قوائم املفردات يفهمون النص ويستوعبونه بقدر ما يستطيع أولئك الذين ال يفعلون 
ذلك أو حتى أكثر منهم)2(، فصار من الشائع أن استعامل القاموس داخل نص القراءة 
ُيعمل  أن  للطالب، واألساس  بنتيجة إجيابية  يأيت  القراءة األوىل والثانية غالبا ما ال  يف 

الطالب ذهنه وفكره ومعرفته يف اكتشاف املفردات من السياق وبذلك تتطور لغته.
ولعل من أسوأ االسرتاتيجيات التي يستخدمها الطالب الوقوف عند كل كلمة يف 

النص ومراجعة القاموس دون الرجوع إىل التنبؤ والتخمني واملهارات العقلية. 

Neil Anderson، P. 76-1،، ويرى براون أنه ال داعي للقلق إذا كان الطالب يقرؤون بني 250 كلمة إىل 300 كلمة 
H. Douglas Brown،، p.308 يف الدقيقة الواحدة. انظر: براون

Brustad. P.342-2
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8. بني القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة:

يذهب كثري من الباحثني اآلن إىل تفضيل القراءة الصامتة عىل القراءة اجلهرية، ذلك 
أن القراءة نشاط صامت أساسًا، معتربين أنه ال بد من الرتكيز عىل الطبيعة الصامتة هلذه 
أن اهلدف  الشفوية، ال سيام  القراءة  الزائد عىل  الرتكيز  الوقوع يف خطأ  لتجنب  املهارة 

األسايس من القراءة هو الفهم)1(.
إال أن القراءة اجلهرية يف املستويني املبتدئ واملتوسط يف غاية األمهية للتأكد من لفظ 
نطق  بني  االرتباطات  تأصيل  إىل  »تؤدي  اجلهرية  فالقراءة  للكلمة،  الصحيح  الطالب 
الصوت ورمزه املكتوب، ولذلك يقال: إنه ينبغي أن تقترص مرحلة القراءة اجلهرية عىل 

املراحل األوىل فقط من تعلم اللغة«)2(.
فيمكن  األستاذ،  أمام  اجلهرية  للقراءة  الطالب  حاجة  فتقل  املتقدم  املستوى  أما يف 

االقتصار عىل بعض أجزاء النص، ال سيام املهم منها واملشكل.
لكنني مع هذا أفضل أن حياول األستاذ جهده أال تكون القراءة اجلهرية داخل الغرفة 
عرب  جهرا  يقرؤون  الطالب  جلعل  احلديثة  التقنية  توظيف  سهولة  مع  سيام  ال  الصفية 
برامج املحادثة الصوتية خارج الغرفة الصفية ويرسلون ذلك لألستاذ الذي يصححه 
ويعيد إرساله هلم، وكذلك يرسل هلم القراءة الصحيحة، وكل هذا يوفر الوقت داخل 

القاعة التدريسية، ويطور قراءة كل طالب عىل حدة، وإن كان متعبا أكثر لألستاذ!

9. أثر الدافعية والثقافة يف حتسني القراءة:

إذا كانت القراءة التحليلية تعتمد كثريًا عىل املعرفة اخللفية للطالب عن النص وأن 
أكثر املعلومات تأيت من داخل عقل القارئ إىل النص وليس العكس، فإن الثقافة املعرفية 
السابقة للطالب يف غاية األمهية لتحسني القراءة يف اللغة الثانية، فقد أثبتت األبحاث أن 
حب القراءة والثقة بالنفس والثقافة الواسعة عوامل مؤثرة يف حتسني القراءة وال يقترص 

األمر عىل العوامل اللغوية)3(.

Neil Anderson، P. 69-1

2-د. حممود الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه مداخله، طرق تدريسه، ص192
H. Douglas Brown، p.300-301-3
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10. القراءة احلرة وأمهيتها يف حتسني القراءة:

يأيت هنا سؤال هام: هل تتطور القراءة إذا كانت يف منهج تسلسيل واضح مع التنبه إىل 
اسرتاتيجات القراءة الفعالة أم تتطور أكثر يف بيئة حرة منفتحة يقرأ فيها الطالب ما حيب 

وما يريد؟ وبمعنى آخر، هل االكتساب الواعي للغة أقوى من االكتساب الالواعي؟ 
احلرة من أجل  القراءة  أن  إىل   Rebecca Oxford و   John Green ذهب كل من 
اللغوية  الكفاءة  بزيادة  مرتبط  اجلديدة  املفردات  معاين  إىل  الرجوع  وبدون  االستمتاع 
عمومًا، ولذلك اقرتحت كثري من الدراسات رضورة أخذ الربامج بمواد القراءة احلرة 

مع االهتامم بام يتعلمه الطالب يف الدرس من مناهج واسرتاتيجيات)1(.
ويف رأينا فإن تدريب الطالب عىل القراءة املوسعة- التخمينية- مفتاح هام للقراءة 
للقراءة احلرة للطالب  تفتقر إىل كتب مناسبة  العربية  احلرة خارج الصف، وما زالت 

مقسمة بحسب املستويات.

الفصل الثاين: االسرتاتيجيات العملية يف دروس القراءة:

أمهية االسرتاتيجيات:

عىل  الطالب  تدريب  بغريها:  للناطقني  العربية  مدرس  واجبات  أهم  من  لعل 
ذاتيا  متعلام  يكون  وبالتايل  عنده  راسخة  مهارات  إىل  تتحول  حتى  االسرتاتيجيات 
مستقال دون احلاجة الدائمة إىل معلم، فلن نجد املعلم طوال الوقت بجانب املتعلمني 
لكي يوجههم حني يستخدمون اللغة خارج الفصل)2(. ومن أسوأ ما تركته لنا بعض 
التلقني  نظام  عىل  معتادون  اللغة  طالب  من  العديد  أن  الرتبوية  واألنظمة  الثقافات 
يف  وعقله  فكره  حيرك  أن  دون  يفعل  أن  جيب  بام  خُيرب  أن  أحدهم  ينتظر  وسلبيون، 

االسرتاتيجيات التي يمكن أن تتطور إىل مهارات عنده )3(. 

H. Douglas Brown، p301-1

2-ربيكا أكسفورد، ص 23.
3-أكسفودر، ص 23.
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 الفرق بني االسرتاتيجيات واملهارات:

هناك فرق مهم بني االسرتاتيجيات واملهارات، فاالسرتاتيجيات أفعال واعية يقوم 
الطالب  املهارة: اسرتاتيجية أصبح  بينام  القراءة،  الطالب للوصول إىل هدفهم من  هبا 
يستخدمها تلقائيا ودون أن يالحظ أنه يستخدمها، فاالسرتاتيجيات تنتقل -أثناء تعلم 

الطالب بشكل واٍع والتدرب عليها-من الوعي إىل الالوعي وتتحول إىل مهارات. 
ويمكن  مهارة  اعتباره  يمكن  النص  سياق  من  جديدة  كلمة  معنى  ختمني  فمثاًل: 
السياق:  خالل  من  جديدة  كلمة  ختمني  عىل  الطالب  فتدريب  اسرتاتيجية،  اعتباره 
اسرتاتيجية، ألنه يعي ماذا يفعل، لكنه عندما خيمن املفردات اجلديدة تلقائيا دون وعي 
لذلك العمل، فإن التخمني هنا مهارة، وال بد أن ينتقل الطالب من حالة االستخدام 
ال  املهارة  فاستخدام  للمهارة.  الالواعي  االستخدام  ملكة  إىل  لالسرتاتيجية  الواعي 

يكون ضمن الوعي املبارش للقارئ )1(. 

أمهية التفكري باللغة الثانية: 

التفكري  اللغة، والطالب الذي ال يستطيع  باللغة عن تعلم  التفكري  ال يمكن فصل 
باللغة اهلدف لن يصل فيها أعىل من املستوى املتوسط، إذ تعلم اللغة يف كثري من أجزائه 
عمليات عقلية عالية املستوى، ولذلك ينبغي علينا أثناء تدريس القراءة يف فصول اللغة 
العربية للناطقني بغريها أن ندرهبم عىل طرق التفكري باللغة، فال بد من استناد تعليامت 
القراءة عىل طرق جديدة للتفكري يف النصوص ويف تعليم القراءة، فقد ظهرت دراسات 
كثرية تؤكد أن الطالب الذي يدركون االسرتاتيجيات التي يقومون هبا خالل القراءة 
يتعلمون وتتطور لغتهم بشكل أفضل من أولئك الذين ال يدركون العمليات العقلية 
من  يمكنهم  لالسرتاتيجيات  إدراكهم  أن  سيام  ال  هبا،  يقومون  التي  واالسرتاتيجيات 

اختيار أنسبها هلم ومراقبة فهمهم هلا.
ولعل من أفضل الطرق التي يمكن أن نجعل هبا الطالب أكثر تفهام لالسرتاتيجيات 
أثناء عملية  التي يفكرون هبا  الطريقة  التي يستخدموهنا هي حتدثهم بصوت عال عن 
املادة ويتعرف عىل  لنفس  تقريرًا شفويًا من قارئ آخر  فالقارئ عندما يسمع  القراءة. 

Neil Anderson. P. 77-1
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يف  ويساعده  الكثري  له  يوضح  ذلك  فإن  املعنى  فهم  إىل  زميله  هبا  وصل  التي  الكيفية 
دروس  يف  الطريقة  هذه  الباحثني  بعض  جرب  وقد  االسرتاتيجيات.  تلك  توظيف 
أثناء  يوظفوهنا  التي  لالسرتاتيجيات  أوضح  بشكل  مدركني  الطالب  ليجعل  القراءة 

القراءة، فجاءت التجربة بنتائج قوية مفيدة )1(. 

أوال: اسرتاتيجيات عامة يف نصوص القراءة:

يركز الباحثون عىل اسرتاتيجيات عامة تصلح ألكثر أنواع النصوص، فمن ذلك:
: SKIMMING 1.اسرتاتيجية القراءة الشاملة الرسيعة

 يرى Douglas Brown أن اسرتاتيجية القراءة الرسيعة الشاملة SKIMMING من 
االسرتاتيجيات التي أثبتت فعاليتها يف القراءة حتى عند الناطقني باللغة، واملرور الرسيع 
بالعني عىل النص بشكل عام )مثل املقاالت البحثية، املقاالت، الفصول( الستخالص 
املعنى العام مفيد للطالب حيث يمكنه من الفهم العام ويمّكنه كذلك من التنبؤ بالغرض 

أو اهلدف من الفقرة، وهذا يؤثر يف دفعهم لألمام عند البداية يف القراءة التفصيلية.
ويرى Brown أن األستاذ يمكنه تدريب طالبه عىل استخالص املعنى من الفقرات 
ثانية لينظروا خالهلا إىل بضع صفحات من املحتوى ثم  عن طريق إعطائهم مثال 30 

يغلقوا كتبهم وخيربوا أستاذهم ما الذي فهموه)2(.
2.اسرتاتيجية القراءة املسحية SCANNING للبحث عن معلومة حمددة:

 االسرتاتيجية الثانية من الفئة األكثر أمهية هي املسح أو البحث الرسيع عن معلومة 
أو معلومات حمددة يف النص. فيمكن لألستاذ أن يطلب من الطالب أن يمر سيعا عىل 
النص وتساعده يف  للتعرف عىل  تفيده  تواريخ حمددة  أو  باحثا عن أسامء معينة  النص 

فهمه بعد ذلك، دون أن يقرأ النص كامال)3(. 
3.رسم اخلرائط الذهنية:

وهي رسم ما حيتويه النص من موضوعات ومفاهيم عرب دوائر ورسومات شجرية 
وأشكال معينة، بحيث يدرك القارئ فكرة النص من خالل تلك الرسومات، ويمكن 

Neil Anderson. P. 76-1

H. Douglas Brown، p.308-2

H. Douglas Brown،، p.308-3
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لألستاذ أن يقدم تلك اخلريطة يف مرحلة ما قبل القراءة، ثم يطلب دراستها ومناقشة 
األفكار التي حتتوهيا، ثم يقوم بقراءة النص الذي اعتمدت عليه تلك اخلريطة، ومطابقة 
ذلك مع اخلريطة، أو عكس ذلك، بأن يطلب األستاذ من الطالب قراءة نص، وحتويل 
األفكار املوجودة فيه إىل خريطة ذهنية أو جدول أو رسم بياين أو غري ذلك. ويمكن أن 
يسهل ذلك عىل بعض الطالب الضعفاء بأن يمأل بعض أجزاء اخلريطة ويطلب إكامل 

ذلك منهم فقط)1(. 
4.التخمني:

مقولة  اللعبة«)2(،  ينجح يف هذه  أكثر  التخمني  يستطيع  لعبة ختمني، ومن  »القراءة 
أراها يف غاية الصحة يف وصف عملية القراءة، فإن القارئ العريب املثقف املتخصص قد 
ال يفهم بعض املفردات أو الرتاكيب أو اإلشارات يف بعض النصوص )خذ النصوص 
إىل  حيتاج  وال  النص،  من  الفكرة  يفهم  لكنه  الكريم(  القرآن  وأشهرها  مثاال،  الرتاثية 
الرجوع إىل القاموس كلام وجد مفردة ال يعرفها، أو الرجوع إىل كتب النحو عندما جيد 
تركيبا غريبا، إنه خيمن املعنى وبذلك تستمر عملية القراءة وتستمر الفائدة منها، ومن 
هنا فقد ركز الباحثون يف القراءة عىل »التخمني« تركيزا كثريا، ذلك أن التخمني من أهم 
العلميات العقلية التي ينبغي للطالب أن يتدرب عليها يف اسرتاتيجيات القراءة، ودون 

ذلك فإن تفكريه باللغة –املهم لوصوله إىل مرحلة املتقدم- يكون بطيئا. 
والتخمني يف القراءة ال يكون للمفردات فقط، إنه عملية قراءة كاملة، فهو ختمني 
بني  كالعالقة  النحوية  العالقات  بعض  أو  اجلملة  يف  اجلديدة  الرتاكيب  لبعض  أيضا 
الصفة واملوصوف، أو رجوع الضامئر يف النصوص الرتاثية خاصة، وقد يكون ختمينا 
للسياق الثقايف املوجود يف النص، أو ختمينا للمتحدث يف النص، أو املخاطب فيه، أو 
ختمينا لسياق املشهد يف القصة من خالل ألفاظ القصة، أو ختمينا للفكرة التالية والنتائج 

من خالل املقدمات، وغري ذلك.
والتخمني يف املفردات يمكن أن يكون بطرق عديدة:

-التخمني من خالل اجلذر واالشتقاق، وهو مهم لطالب العربية لشدة العالقة بني 
اجلذر واالشتقاقات منه يف املعنى.

David Nunan، P.71-1

H. Douglas Brown، p.309-2
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-التخمني من خالل السياق.
5.اسرتاتيجية SQ3R يف قراءة النصوص:

وهي االسرتاتيجية املثىل كام ترى Brustad، وفيها يقوم الطالب بخمس عمليات:
-Survey القراءة املسحية للحصول عىل أفكار عامة.

-Question تساؤالت يطرحها القارئ حول النص وماذا يمكن له أن خيلص منه.
-Reading القراءة وتتضمن البحث عن إجابات األسئلة املطروحة.

-Recite الرواية، إعادة اإلنتاج، وقد يكون كتابيا أو شفويًا.
-Review التقييم، وفيه يتم تقييم أمهية ما قرأ1.

:PQ4R 6.اسرتاتيجية
وهي ال ختتلف كثريا عىل سابقتها إال أن فيها ست عمليات:

النص  وأقسام  العنوان  بقراءة  أولية  متهيدية  نظرة  الطالب  يلقي  وفيها   :Previw-
وربط الصور املرافقة بالنص، وقراءة الفقرة األوىل والفقرة األخرية. 

-Question: تساؤالت يطرحها القارئ حول النص وماذا يمكن له أن خيلص منه.
-Reading: القراءة وتتضمن البحث عن إجابات األسئلة املطروحة.

-Reflect: وفيها يتأمل الطالب فيام قرأ ويفكر فيه مليا، فريبط أجزاء النص وفقراته 
حماوال البحث عن الفكرة أو األفكار األساسية.

-Recite: الرواية، إعادة اإلنتاج، وقد يكون كتابيا أو شفويا.
-Review: التقييم، وفيه يتم تقييم أمهية ما قرأ )2(.

7.عدد كبري من االسرتاتيجيات مثل االسرتاتيجيتني السابقتني: PSQ5R وتعني: 
 SNIPS حدد اهلدف، امسح، اسأل، اقرأ، أعد اإلنتاج، خلص ودون، تأمل، قيم( أو(
أو REAP وغريها الكثري، ومن الكتب املفيدة التي ترمجت أكثر هذه االسرتاتيجيات 
ومجعتها وفصلت فيها: كتاب الدكتور: حمسن عيل عطية، اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة 

يف فهم املقروء)3(.

Brustad. P.347-1

2-انظر تفصيل هذه االسرتاتيجية عند الدكتور صالح نصريات يف كتابه: طرق تدريس العربية ص 137.
3-حمسن عطية، اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف فهم املقروء، دار املناهج 2016.
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ثانيا: النص املكثف واسرتاتيجيات معاجلته:

قد تقدم تعريف النص املكثف وأسس اختياره بحسب املستويات، وأن املفردات 
قراءة  وتكون  النص،  إىل  وصوال  كثرية  تدريبات  وتعقبها  النص،  قبل  تقدم  اجلديدة 
البيت واجبا عىل الطالب، فال يكون تعرضهم األويل للنص خالل الساعة  النص يف 
أدواته  فيه  يعمل  الطالب  من  جيدا  وقتا  للنص  التحضري  يستغرق  بحيث  الدراسية، 

واسرتاتيجياته يف فهمه وتفكيكه.
إن االسرتاتيجية الفعالة يف تدريس هذا النص وجل النصوص القرائية هي الطريقة 
الطريقة  عىل  تركيٍز  نوع  مع  والرتكيبية،  التحليلية  الطريقتني  بني  جتمع  التي  التفاعلية 
بالشكل اآليت مع  أحيانا، ويمكن توضيحها  العام  إىل  الرتكيبية واالنتقال من اخلاص 

التطبيق عىل هذا النص:

اسرتاتيجيات قبلية:

لعل من أهم ما يقوم به املدرس يف االسرتاتيجيات القبلية للنص القرائي املكثف أمران:

أوال: حتديد اهلدف املطلوب من قراءة النص:

للنص،  قراءهتم  من  يريده  الذي  األسايس  اهلدف  للطالب  يبني  أن  لألستاذ  بد  ال 
وهذا اهلدف قد يكون متعلقا باألدوات التحليلية للغة، أو متعلقا بمهمة النص ووظيفته 

أو متعلقا باملناقشات املعرفية التي يثريها هذا النص.
يدرسه،  الذي  النص  لغوي واضح من  يتأكد من وجود دخل  أن  بد لألستاذ  وال 
مفيدة  لغوية  وتراكيب  سياقات  يستخدم  أو  معينة  لغوية  مهمة  النص  خيدم  أن  أعني 
للطالب يف املستوى الذي هو فيه، ذلك أن كثريا من السالسل التعليمية قد يرد النص 
فيها من غري مالحظة للدخل اللغوي أو املهمة والوظيفة اللغوية بقدر املالحظة للفكرة 

التي يريد الكاتب وصوهلا إىل الطالب.

ثانيا: تقديم املفردات اجلديدة والتدريبات عليها قبل النص:

وهذا من بابة االنتقال من اخلاص إىل العام، فإن تقديم املفردات قبل النص القرائي 
والرتكيز عليها خاص، والدخول يف عامل النص عام.
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وإذا تقدمت املفردات اجلديدة األساسية املنتقاة بعناية بالغة قبل النص مع تدريبات 
كثرية عليها حتى يمتلك الطالب التعامل معها فإن تعامله مع النص املناسب ملستواه 
للجمل  الرتمجة  طريقة  إىل  يلجأ  لن  إذ  واالستفادة،  التفاعل  غاية  يف  يكون  ذلك  بعد 
فيه  والتحدي  ملستواه،  مناسب  والنص  املفردات واضحة  فإن  واملفردات،  والرتاكيب 
إنام يكون ببعض املفردات غري املفتاحية التي حتتاج إىل ختمني أو ببعض الرتاكيب التي 

يتعرض هلا الطالب أول مرة لكنه يستطيع التعامل معها.
النص  قبل  األساسية  اجلديدة  املفردات  إىل  الطالب  يتعرض  ومل  كذلك  يكن  مل  وإذا 
القراءة األوىل وهي مفردات مفتاحية للنص فإن جلوءه إىل  وكان أول تعرض هلا خالل 
الرتمجة أو إىل الغرق يف اخلاص داخل النص العام يكون كثريا مما يضيع عليه فرصة اإلنتاج 
اللغوي املطلوب منه عىل هذا املستوى فضال عن طريقة القراءة العامة ال القراءة السطرية.
وهذا التمهيد يؤدي إىل اقرتاب الطالب من كونه متعلام مستقال ال حيتاج األستاذ يف 

داخل النص كثريا.

ثالثا: التمهيد للدرس قبل الدخول فيه: 

حيث  الثانية  اللغة  تعليم  يف  مهم  السابقة  الطالب  معارف  استثامر  فإن  قدمنا  كام 
مرة،  ألول  الطالب  يقرأ  ما  مع  كثريا  والفكرية  والثقافية  العلمية  اخللفية  تلك  تتقاطع 
ولعل من أوضح األمثلة عىل ذلك أن غري املتخصص يف الفيزياء إذا قرأ نصا عميقا يف 
الفيزياء فإنه يفهم املفردات لكنه ال خيرج من ذلك بأي فكرة ألن ذلك النص مل يتقاطع 
مع أي خلفية علمية أو ثقافية أو فكرية عنده، بخالف الفيزيائي الذي يقرأ ذلك النص 
وقد يطرب له طربا عاليا لوجود فكرة هامة له، وليس املوضوع هنا فهم املفردات فإن 

هذا حاصل وإنام فهم النص عموما. 
ولذلك يكون نص احلياة اليومية يف غاية السهولة للطالب لوجود خلفية واضحة 
عنه، وكذلك لو كانت قصة حتى لو كانت خيالية فإن فكرة األحداث التي حتصل يف 
القصص ليست بعيدة عن فكر الطالب وخلفيته. وعىل هذا يكون الدرس ممتعا جدا 
لطالب عنده خلفية سياسية إذا قرأ نصا مثريا عن السياسة مع كونه ممال جدا لطالب آخر 
وعىل أي حال فإن استثارة املعارف السابقة ألي نص هام قبل الدخول إىل النص، 
ويمكن لألستاذ أن يمهد للنص بأنواع خمتلفة كثرية من التمهيد، ولعل أكثرها فعالية –
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يف جتربتنا- التمهيد الذي ال يشعر الطالب بأن األستاذ يقصد به التمهيد، فيبدع األستاذ 
طريقة من األسئلة أو املناقشات التي تتجه شيئا فشيئا لتصل بالطالب فجأة إىل موضوع 

الدرس، فيدرك حكمة األستاذ وذكاءه يف الترصف. 
ويمكن أن يكون التمهيد بطرق خمتلفة:

-طرح أسئلة توجه أذهان الطالب إىل املوضوع اهلدف.
-ذكر موقف حقيقي حدث مع األستاذ أو مع شخص يعرفه، يتحدث فيه األستاذ 

قلياًل ويبدأ الطالب بمناقشة الفكرة وشخوصها ومغزاها.
-عرض فيديو صامت، أو نص استامع.

-عرض صورة مناسبة ملوضوع الدرس والتحدث عنها.
فإننا نرى من  التدرييس، لكن عىل أي حال،  واألمر برمته راجع إىل ذكاء األستاذ 
اقرأ،  للطالب:  مبارشة وقوله  فيه  بالدخول  الدرس  األستاذ  يبدأ  أن  الشائعة  األخطاء 

دون أي نوع من أنواع التمهيد.
وفائدة هذا التمهيد تكمن يف أكثر من أمر:

1.استثارة املخزون اللغوي واملعريف عن املوضوع عند الطالب.
2.البناء عىل املخزون اللغوي عند الطالب، فيكون مدركا ملا جيب أن يقدم للطالب 
التي  واألفكار  املفردات  بحجم  األستاذ  يتفاجأ  وقد  جيب،  ال  وما  عنده  ما  عىل  زيادة 
يعرفها الطالب عن هذا املوضوع، ويرى أنه ال بد من خلق حتد أكرب له خالل الدرس 

والقراءة فيلجأ األستاذ إىل أساليب أخرى.
تكون  وبه  الصفية،  الغرفة  داخل  الطلبة  حيققه  الذي  الشفوي  اللغوي  3.اإلنتاج 

ثقتهم بلغتهم أقوى، وتتحسن طالقتهم ودافعيتهم إىل تعلم اللغة.
4.إجياد نوع من العالقة الودية بني األستاذ والطالب، ففي كثري من هذه التمهيدات 

يتحدث األستاذ والطلبة عن جتارهبم وقصصهم فتزداد العالقة بينهم قوة وودا. 

ثانيا: اسرتاتيجيات داخل نص القراءة: 
أوال: قراءة النص قراءة صحيحة من األستاذ ومن الطالب:

وهي القراءة النموذجية لألستاذ، ثم قراءة الطالب، ويصحح األستاذ خالهلا أخطاء 
الطالب القرائية بحسب مستوياهتم، فريكز عىل احلركات الطويلة والقصرية يف املستوى 
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األول كثريا دون الرتكيز عىل اإلعراب وسعة القراءة بخالف املستوى املتقدم، الذي 
جيب فيه الرتكيز عىل اإلعراب وسعة القراءة عىل سبيل املثال، واألمر هنا أيضا عائد 

إىل مالحظة األستاذ حلجم أخطاء الطالب فيقدم األوىل فاألوىل.
أي  األستاذ  يستخدم  بل  الدرس،  داخل  القراءة  تكون  ال  أن  رأيي  يف  واألفضل 
وسائل تقنية تعليمية يستطيع هبا تسجيل الدرس وإرساله للطالب خارج الدرس وهم 
الفهم  أيضا يرسلون له طريقة قراءهتم، وهو يصحح، حتى يكون تركيز الدرس عىل 
واالسرتاتيجيات، والقراءة اجلهرية تأخذ وقتا طويال من الدرس وفائدهتا ال تعود عىل 
كل طالب، إال إن شعر األستاذ بحاجة الطالب إىل ذلك، ال سيام يف املستويني املبتدئ 

واملتوسط، كام قدمت.

ثانيا: معاجلة الطالب للنص عل شكل جمموعات:

فيقسم األستاذ الطلبة إىل جمموعات -خيتار تقسيمها بعناية مراعاة للفروق الفردية 
يف  قرأته  الذي  النص  هذا  بأفكار  زميلك  أخرب  فيها:  الرئييس  السؤال  ويكون  بينهم- 
البيت. ويرتكهم ملدة دقائق متجوال بينهم وهم يتحدثون بالعربية يسمع فيها الطالب 

وهم يناقشون وحيللون وخيطئون، ويكون تدخله عند األخطاء املهمة والرضورية.
جلميع  الدرس  وقت  واستثامر  التعاوين  التعليم  عىل  الطلبة  تدريب  هذا  وهدف 
الطالب، وكرس الرتابة وامللل، ورفع كفاءة الطالب الذي مل يلحق زمالءه، وكرس حاجز 
اخلجل عنده، فإن األستاذ إذا توجه إليه بالسؤال مبارشة فقد يتلكأ أو يغلبه اخلجل أمام 

زمالئه، وحتدثه مع زميله قبل ذلك كله مساعد له عىل الطالقة واإلنتاج.

ثالثا: حتليل النص بالطريقة التحليلية واالنتقال من العام إىل اخلاص:

ونعني بذلك أن األستاذ يبدأ بتحليل النص مع طلبته بمعاجلة الفكرة العامة للنص، 
ينتقل إىل معاجلة األفكار اجلزئية  الرئيسة يف كل فقرة ثم  ينتقل إىل معاجلة األفكار  ثم 

التفصيلية فيها. 
وهنا قضية هامة: ذلك أننا ندعي أن تدريس النص املكثف يكون بالطريقة التفاعلية 
مع نوِع تركيٍز عىل طريقة اخلاص قبل العام، وهذا يكون بتقديم املفردات قبل النص 
التدريسية مع  الغرفة  القراءة داخل  والتدريب عليها، لكنه ال يكون عند معاجلة نص 
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األستاذ، فتلك من وظائف الطالب بمساعدة األستاذ، وهنا يكون الطالب قد قرأ النص 
يف بيته وفهمه وجاء أما األستاذ والزمالء ليعاجله، ويتأكد من فهمه.

وعىل أي حال فتوضيح االسرتاتيجية يكون بحسب املراحل اآلتية: 

املرحلة األوىل: معاجلة الفكرة العامة، بحيث تكون أسئلة األستاذ عامة جدا، مثل: 
ماذا فهمتم من النص؟ عن ماذا يتحدث النص؟ ويصرب ليستمع إىل إجابات الطلبة، 
وحياول أن ال يتدخل فيها وأن ال يدخل يف التفصيالت، فإذا انتهى طالب من عرض 
للطلبة ولئال  املجال  ليفتح  النص يكون سؤال األستاذ يف غاية االختصار  ما فهم من 
انتباهه  يكون الدرس مركزيا فيقول: من يضيف؟ من فهم أفكارا أخرى؟ ... ويركز 
عىل األفكار التي مل تطرح من قبل الطالب، ليدقق بعد ذلك عند القراءة التفصيلية عىل 
حتليلها، وإذا كانت تلك األفكار التي مل يذكرها الطلبة كثرية فليقف أساسا عند النص 

القرائي املدروس، هل كان مناسبا أصال ملستوى الطالب أم ال.

وهدف هذه املرحلة:
- زيادة الطالقة واإلنتاج اللغوي للطلبة.

-معرفة درجة تطور الطالب يف القراءة، إذ إن قدرته عىل التعبري عن تلك األفكار 
العامة دال من جهة ما عىل حسن فهمه للنص الدال عىل تطوره اللغوي وقيامه بواجباته 

الدراسية. 
-زيادة التفاعل وتالقح األفكار واآلراء.

- معرفة مواطن القوة يف قراءة الطلبة ومواطن الضعف بحيث يركز األستاذ بعد 
ذلك عىل ما مل يستطيعوا إنتاجه بشكل واضح. 

املرحلة الثانية: معاجلة األفكار الرئيسية يف كل فقرة: 

األفكار يف  مرحلة  إىل  النص  العامة عن  األفكار  مرحلة  األستاذ من  ينتقل  بحيث 
فهمتم من  ماذا  يسأل:  اهلدف  الفقرة  قراءة  الطلبة  أحد  يطلب من  أن  فبعد  فقرة،  كل 
األفكار  إضافة  األستاذ يف طلب  ويستمر  تأخروا،  ولو  إجاباهتم  وينتظر  الفقرة؟  هذه 
من الفقرة حتى يتأكد من إنتاج الطالب هلا كاملة، وإذا مل ينتج الطالب شيئا منها فال 
بد لألستاذ أن يتوقف عنده كثريا يف املرحلة الثالثة، مفصال له وموضحا فإن عدم إنتاج 

الطالب لتلك الفكرة اجلزئية مشري إىل صعوبة فهمهم هلا. 
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املرحلة الثالثة: املعاجلة التفصيلية للفقرة:

ويتدخل األستاذ أكثر يف هذا املرحلة، فإنه يف املرحلتني السابقتني مل يزد عىل توجيه 
األفكار والسؤال العام، وهنا يطلب من بعض الطلبة قراءة النص مجلة مجلة، ويقف عند 

كل موضع يرى رضورة الوقوف عليه، ويمكن أن يكون هذا املوضوع:
من  الطلبة:  ألذهان  مستثريا  عندها  ويقف  ال،  أم  جديدة  أكانت  سواء  هامة،  -مفردة 
حيث ترادفها أو عكسها أو اشتقاقها، مثل: جاء= أتى، ذهب # جاء، مقولة جذرها: ق ول.
العشق،  احلب:  مفردات  عائلة  مثل  اللغوية.  عائلتها  حيث:  من  عندها  يقف  أو 

الغرام، اهليام،....
أو يقف عندها من حيث: متالزماهتا اللفظية، مثل: أصدر بيانا، كتابا، إعالنا ...، 

نجاح باهر، فشل ذريع...
القرآين،  النص  بني  حّرض،  الفعل:  مثل  دالالهتا...  وتاريخ  تطورها،  تاريخ  أو 

والنصوص املعارصة. 
واالشتقاق  والعكس  فاملرادف  الطالب،  يدرسه  الذي  املستوى  بحسب  هذا  وكل 
يصلح يف أكثر املستويات، بخالف املتالزمات فأكثرها ملا بعد املبتدئ، وكذلك تاريخ 

التطور للمفردة وتاريخ دالالهتا، قد ال يصلح إال للمتقدم.
-تركيب هام: وقد يكون الطالب قد تعرض هلذا الرتكيب من قبل، أو يكون قادرا 
فيقف األستاذ عنده موضحا شارحا، مثل: ولو  له،  يتعرض  مل  التعامل معه وإن  عىل 

كنت أعلم أنك حتبني ملا فعلت معك ما فعلت.
اللغوية  أو كانت كثافتها  الضامئر واضحا  إن مل يكن رجوع  -مجلة صعبة: ال سيام 
كبرية.، قال الطالب لصديقه: إنك أخربتني أن هذا القميص جيد وأن صديقك حيتاجه 
كثريا وحيللها ضمريا  الضامئر ورجوعها  األستاذ عند هذه  فيقف  له.  اشرتتيه  ولذلك 

ضمريا. 
-قاعدة نحوية أو رصفية رضورية لفهم الطالب للنص، ويستثمر كثري من األساتذة 
الفصل الطويل بني الفعل واملفعول به يف بعض اجلمل للوقوف عىل فهم الطالب هلا 
مثل: أثارت ترصحيات للرئيس أثناء مؤمتر الصداقة والسالم قال فيها إن املساواة بني 

اجلنسني تتعارض مع الطبيعة جدال يف البالد وخارجها.
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املتوسط األعىل مثال- هنا عند إعراب جدال،  –يف املستوى  فيقف األستاذ طويال 
وغالبا ما ال يدرك الطالب ذلك من أول وهلة.

غري  املفردات  معاين  بعض  عن  الطالب  بعض  يسأل  أن  كثريا  حيدث  قد  وهنا 
املفهومة، ومن الرضوري يف هذه احلالة أن ال يتربع األستاذ باجلواب مبارشة ال سيام 
إن كان اجلواب هو ترمجة املفردة فوًرا، فإن يف ذلك تدمريا لالسرتاتيجيات الصحيحة 

لطريقة القراءة، ويمكنه يف هذه احلالة سلوك أكثر من طريق:
1.أن يستثري تفكري الطالب يف معرفة معنى املفردة من حيث سياقها، ولومل حيصل 
عىل ذلك املعنى بدقة. أو من حيث النظر يف جذر املفردة وحماولة استكشاف العالقة بني 

اجلذر واملعنى املراد يف النص.
2.فإن مل يستطع الطالب فال بد من اللجوء إىل زمالئه يف الدرس لتحقيق أكرب قدر 
ممكن من عدم املركزية لألستاذ يف الدرس، فإن بعض الطالب قد يدركون ذلك املعنى 

دون تدخل من األستاذ.
3.فإن مل جيد من جييب فإنه يلجأ إىل رشح املفردة بطريق رشح املفردات املوضحة يف 

فصل املفردات وآخرها الرشح بطريق الرتمجة.
وفائدة هذه املرحلة: زيادة الدقة يف فهم كل تفصيل وتركيب يف النص، بحيث يتعود 

الطالب عىل قراءة النصوص بدقة وفهم عميق.

ثالثا: اسرتاتيجيات بعد نص القراءة:

أوال: التغذية الراجعة للنص: 
ويمكن هنا أن يتأكد األستاذ من فهم الطالب للنص املقروء فهام كامال بعدة طرق 
لعل أشهرها يف السالسل التعليمية: التدريبات التي تتبع النص، فيطلب األستاذ من 
فهم  من  هبا  ليتأكد  ووسائل  تدريبات  جهته  من  هو  خيرتع  أو  عليها  اإلجابة  الطالب 

الطالب للنص.
ثانيا: إعادة إنتاج النص بطريقة إبداعية:

حياول  وأن  للنص،  الالحقة  بالتدريبات  يكتفي  ال  أن  جيب  األستاذ  أن  به  وأعني 
الطلب من الطالب إعادة إنتاج النص بطريقة ممتعة مفيدة هادفة، وأعني بإعادة اإلنتاج 
استثامر  به  يستطيعون  بواجب  الطلبة  يكلف  أن  يمكن  كيف  طويال  األستاذ  يفكر  أن 
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كان  فإن  خارجي،  تدريب  يف  ومهمته  النص  وموضوع  والرتاكيب  اجلديدة  املفردات 
النص وصفا حلياة طالب يومية، يطلب األستاذ من الطلبة أن يكتب عن يوم شخص 
غري عادي، ويطلق العنان لتفكري الطالب، فقد خيتار الطالب مفكرا مشهورا، أو مدير 
رشكة عاملية أو رئيس دولة عظمى، أو رجال أعمى أو رجال أصم.... ويأيت كل طالب 
بشخصيته إىل الدرس يف اليوم التايل وهو جاهز للحديث عن ذلك باستخدام كثري من 
املفردات والرتاكيب التي درسها يف النص املقروء، وتبدأ املنافسة اجلميلة بني الطالب 

يف أكثر الشخصيات لفتا لالنتباه.
ويمكن لألستاذ أن يطلب من الطلبة أن يصفوا يوما يف حياهتم، لكن ال بد –واحلالة 
الغالب  يف  السؤال  هذا  مثل  فإنه  وإال  الوصف،  لذلك  إبداعية  فكرة  خلق  من  هذه- 
تظهر  قصة  فيه  املقروء  النص  كان  وإذا  الطالب.  عند  اإلبداع  لفكرة  قاتال  ممال  يكون 
ظاملا ومظلوما، وتنتهي القصة بانتصار املظلوم مثال، فليطلب األستاذ من الطالب إعادة 
انتصار املظلوم  الظامل وكأنه حمق يف ظلمه، وأن  القصة ذاهتا ولكن بحيث يظهر  إنتاج 
كان ظلام له! وهدف هذا أن الطالب ال بد من استثامر املفردات والرتاكيب اجلديدة التي 
يتعلام مع استثامر املوضوع واملهمة التي يف النص القرائي، ومثل هذا التدريب يف غاية 

املتعة للطالب وغاية الفائدة.

ثالثا: توسيع املهمة اللغوية: 

وأعني بذلك أن األساس يف كل نص مقدم للطالب أن حيمل مهمة لغوية يستثمرها 
النص يف  تكون مهمة  فقد  املهمة،  عامل  إىل  النص  لينطلق من ضيق  ذلك  بعد  الطالب 
خارجة  كثرية  بتدريبات  املهمة  هذه  األستاذ  فيستثمر  االجتاهات...  املبتدئ:  املستوى 

عن سياق النص وحده.

رابعا: الرتكيز عل قاعدة نحوية أو رصفية أو قضايا معجمية من داخل النص:
املبني  مثل  النص،  خالل  من  واضحة  قاعدة  عىل  املرحلة  هذه  يف  األستاذ  يركز 
للمجهول، االسم املوصول، الرشط وجوابه، فيصنع عليها تدريبات ونشاطات بحيث 
يتأكد من امتالك الطالب هلا، وكذلك يمكن أن يركز عىل قاعدة رصفية ال سيام يف أوزان 

األفعال، أو يركز عىل قضية معجمية املتالزمات اللفظية أو التعبريات اإلصطالحية. 
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ثانيا: النص املوسع )التخميني( واسرتاتيجيات تدريسه: 
القابل  الطالب،  ملستوى  املناسب  األصيل  النص  ذلك  التخميني  بالنص  أعني 
لتخمني بعض املفردات فيه، وعادة ما تكون معاجلة هذا النص داخل الغرفة الدرسية 

أمام األستاذ لتدريبهم عىل اسرتاتيجيات القراءة الصحيحة.
وهدف هذه القراءة خمتلف من هدف القراءة املكثفة، إذ تركز تلك القراءة عىل املدخل 
التفاصيل،  وفهم  الضامئر،  وإرجاع  اجلديدة،  واملفردات  الرتاكيب  حيث  من  اللغوي 
فهدفها يف املحصلة القراءة الدقيقة ال القراءة الطليقة، أما يف نص القراءة التخميني فإن 
اهلدف هو القراءة الطليقة، فهي قراءة ال تركز عىل تعليم املفردات اجلديدة، بل تركز عىل 

تعليم االسرتاتيجيات يف قراءة النص األصيل، وهتتم بالتعرف عىل املفردات.
وهي القراءة من أعىل إىل أسفل أو من العام إىل اخلاص أو القراءة التحليلية.

وتأيت أمهية هذه القراءة التخمينية يف عدة أمور:
1.تعلم الطالب اسرتاتيجيات القراءة الصحيحة، وتقرتب بالطالب من أن يكون 

متعلام مستقال.
يستطيع  ولكنه  قبل  من  يعرفها  مل  ومفردات  تراكيب  عىل  الطالب  فيها  2.يتعرف 

التعامل معها.
3.فيها حتد واضح للطالب بحيث تتطور لغته ليكون مستعدا لالنتقال من مستواه 

إىل املستوى األعىل منه.
تقييم  ختميني  نص  كل  ففي  مبارشة،  أستاذه  أمام  الطالب  ملستوى  تقييم  4.فيها 
واضح ملستوى تفاعل الطالب مع النص، األمر الذي يقود األستاذ إىل إدراك الفروق 

الفردية يف اللغة بني طالبه.
5.فيها تدريب للطالب عىل القراءة دون قاموس، فقد أثبتت األبحاث أن الطالب 
يستخدمون  الذين  الطالب  من  أكثر  أحيانا  يفهمون  القاموس  يستخدمون  ال  الذين 

القاموس، بسبب التخمني من السياق، كام تقدم.
6.إضافة املتعة واإلثارة يف الدرس، بتغيري النمط املعتاد يف التدريس.

اسرتاتيجية تدريس النص التخميني )املوسع(:
أوال: التمهيد وتوجيه البوصلة:
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فيها  التخميني  النص  فكرة  ألن  التخميني  بالنص  البدء  قبل  األمهية  غاية  يف  وهو 
االنتقال من العام إىل اخلاص فهو نص حتلييل، ال بد فيه من استثارة املعارف السابقة كام 

قدمت قبل قليل.
التي قد تتعلق بموضوع الدرس أو هي فيه وكتابتها عىل  ثانيا: استدعاء املفردات 

السبورة من خالل توجيه أسئلة للطالب وصناعة نشاطات.
ثالثا: طلب قراءة عنوان النص فقط من الطالب، ثم تقسيمهم إىل جمموعات وطلب 
توقعات منهم حول مضمون النص، بحيث تبني كل جمموعة قصة أو فكرة واضحة عام 

يتوقع يف النص من خالل عنوان، ثم تناقش هذه األفكار كلها.
رابعا: قراءة سيعة كاشفة ملا يف النص من أفكار عامة. ثم عرض األفكار ومناقشتها.
تفاصيل  فيها، دون اخلوض يف  العامة  األفكار  فقرة، ومناقشة  فقرة  قراءة  خامسا: 

املفردات.
بالتفصيل مع الرتكيز عىل بعض املفردات للتخمني وبعضها  الفقرة  سادسا: قراءة 
للحذف حتى يتدرب الطالب عىل فهم الفكرة الرئيسة دون الرجوع إىل القاموس ودون 

فهم كل كلمة كلمة.
وحذفها  وختمينها  املفردات  اكتشاف  يف  اسرتاتيجياهتم  عن  الطلبة  حتدث  سابعا: 

بحيث يصلون إىل الفكرة الرئيسة.
ثامنا: استثامر النص بمناقشة أفكاره وإعادة إنتاجه. 

الفصل الثالث: النامذج التطبيقية :
أقف يف التطبيق هنا عىل مثال للنص املكثف، وعىل مثال آخر للنص التخميني.

أوال: نموذج النص املكثف:

هذا النموذج مأخوذ من كتاب د. خالد أبو عمشة: تواصل، ص 101، وهو مناسب 
.ACTFL للطالب يف هناية املستوى املبتدئ بحسب معايري

يوم يف حياة فادي
رحلة  وأبدأ  ربعًا،  إالّ  السابعة  السّاعة  يومّيًا  النّوم  من  أستيقظ  فادي،  اسمي  أنا 
االستعداد ليوم عمل جديد. آخذ محامًا دافئًا، وألبس مالبيس، وأتناول فطورًا خفيفًا 

مع زوجتي وبنتي وأّمي.
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أغادر البيت الساعة السابعة والّثلث، تأخذ الطريق إىل عميل أربعني دقيقة، وأستمع 
خالل الطريق إىل األخبار وبعض املوسيقى.

 أصل إىل مكتبي، وأستعّد لدرويس. عندي كّل يوم ثالثة دروس، واحد للمستوى 
التدريس  ِمن  االنتهاء  بعد  كثريًا.  أحّب عميل  املتقّدم،  للمستوى  واآلخَرين  املتوسط، 

أقرأ واجبات طاليب وأصّححها هلم. أتناول غداًء خفيفًا مع زمالئي يف العمل. 
أعود إىل البيت يف الّساعة الّرابعة، ألعب مع بنتي قلياًل وأحتدث مع أمي وزوجتي، 

ونشاهد التلفاز قلياًل خاصة خالل تناول العشاء. أحّب الذهاب إىل النّوم مبكّرًا.
يمكن تدريس هذا النص بحسب الرؤية املقدمة يف االسرتاتيجيات عىل اآليت:

اسرتاتيجيات قبلية:

أوال: حتديد اهلدف املطلوب من قراءة النص:

والدخل  اليومية،  احلياة  وصف  وهي  واضحة:  اللغوية  املهمة  فإن  هذا  نصنا  ويف 
اللغوي واضح و هو استخدام الفعل املضارع يف وصف احلياة اليومية مع الضمري أنا 
خاصة، ومع الضامئر املختلفة، وقد يستثمر األستاذ مناقشة خفيفة حول هذا النص يف 

هل هذه احلياة مملة أم ال؟

ثانيا: تقديم املفردات:

ال بد يف رؤيتنا من تقديم املفردات عىل النص املكثف، ودونه فإن الطالب ال حيسن 
عىل  وألمثل  االسرتاتيجيات.  يف  ذلك  فصلت  وقد  نروم،  ما  عىل  النص  مع  التعامل 
ذلك من نصنا التطبيقي فإن الطالب إذا مل يكن قد تعرض للمفردات اآلتية: )أستيقظ، 
النص  مع  يتعامل  أن  عليه  نشاهد( يصعب  أعود،  االنتهاء،  أغادر،  استعداد،  أستعد، 
فإذا  العربية،  اجلملة  نظام  يعرف  بالكاد  فهو  املبتدئ  املستوى  يف  أنه  سيام  ال  بسهولة 
تعرض هلذه املفردات أول مرة يف النص فإنه يلجأ إىل القاموس ليفهمها ويفهم النص، 
فيضيع الطالب بني الرتمجة والتفاصيل التي حتول بينه وبني القراءة العامة التي جيب أن 

يتعود عليها الطالب وينتج اللغة وفقها. 



-273-

ثالثا: التمهيد: 

ويف نصنا التطبيقي يمكن كل ما ذكر: فيمكن طرح أسئلة عىل الطالب: ماذا تفعل 
كل يوم يف الصباح؟ وآخر: ماذا تفعل يف املساء قبل النوم؟ ... 

مع  ويتحدث  يعرفه،  مشهور  شخص  أو  هو،  يفعل  ماذا  األستاذ  هلم  يذكر  أو 
الطالب عنه.

أو يعرض هلم فيديو صامت عن حياة شخص معروف.
أو يعرض مجلة من الصور تتحدث عن األفعال اليومية والطالب يتحدثون عن ذلك.

اسرتاتيجيات داخل نص القراءة: 
أوال: قراءة النص قراءة صحيحة من األستاذ ومن الطالب:

كذلك  مسموعا  النص  هذا  يكون  أن  جيد  بشكل  املعدة  املناهج  يف  واألساس 
للطالب، فيطلب األستاذ من الطالب قراءته يف البيت واالستامع له بشكل جيد، وإن مل 
يكن مسموعا، فيتكرم األستاذ بقراءته بصوته أو بصوت غريه –وهو أفضل- ويرسله 
الواتساب( ويطلب من  الوقت احلارض )مثل  تقنية معروفة يف  إىل الطالب باستخدام 
إىل  الدرس  إرسال مقطع واحد من  ثم  مرات عديدة،  بمفرده  الدرس  قراءة  الطالب 
األستاذ يوضح تقدمه يف القراءة، واألستاذ بدوره يسمع ويعالج ويرسل مرة ثانية إليهم.
دون  نسبيا،  القراءة  وسعة  للكلامت  الصحيح  النطق  عىل  هنا  املعاجلة  وترتكز 
التعرض حلركات أواخر الكلامت والرتكيز عليها، فإن اهلدف من القراءة هنا أن يفهم 

السامع النص عمومًا، وهذا يتحقق بالنطق الصحيح.

ثانيا: معاجلة الطالب للنص عل شكل جمموعات:

مع  حتدث  هلم:  األسايس  سؤاهلم  ويكون  جمموعات  إىل  الطالب  األستاذ  يقسم 
بينهم مقيام لبعض اجلمل  جمموعتك، ماذا فهمتهم عن حياة فادي؟ ويتجول األستاذ 

مصححا لبعض األخطاء مساعدا لبعض الطالب عىل الفهم.
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ثالثا: حتليل النص بالطريقة التحليلية واالنتقال من العام إىل اخلاص:

املرحلة األوىل: معاجلة الفكرة العامة:

والسؤال هنا عن النص يكون: ماذا فهمتم من النص؟ ويتوقع حينها من الطالب 
–بعد املحادثة يف جمموعات- أن يتحدثوا عن فادي وعن حياته اليومية عموما، ويكون 
والطالب  أيضا؟،  أكثر  فهم  من  يزيد؟  من  يضيف؟  من  للطالب:  ذلك  بعد  سؤاله 

يتحدثون.

املرحلة الثانية: معاجلة األفكار الرئيسية يف كل فقرة: 

يطلب األستاذ من أحد الطالب قراءة الفقرة األوىل، ويكون سؤاله بعد ذلك: ماذا 
فهمتم من هذه الفقرة؟ ماذا يفعل فادي يف الصباح؟ وينتظر أجوبتهم التفصيلية.

املرحلة الثالثة: املعاجلة التفصيلية للفقرة:

هنا يبدأ األستاذ باملعاجلة التفصيلية للفقرة ليتأكد من فهم الطالب هلا بشكل دقيق، 
فيقف عند مفردة أستيقظ مثال طالبا من الطالب مضاّدها من املفردات، أو مرادفها، 
ويقف عند الساعة قليال، ليبني معنى الربع، ويقف عند تركيب: رحلة االستعداد ليوم 

عمل جديد، ويقف عند كلمة دافئ وكلمة الفطور اخلفيف. و ... و...

 اسرتاتيجيات بعد نص القراءة:

أوال: التغذية الراجعة للنص: 

له: رتب اجلمل  الطالب  النص تظهر فهم  التدريبات حول  يتم تقديم بعض  وفيها 
اآلتية لتظهر حياة فادي صحيحة، ما األشياء التي ال يفعلها فادي من القائمة اآلتية: ....

ثانيا: إعادة إنتاج النص بطريقة إبداعية:

أو  حياتك،  يف  يوم  عن  حتدث  املعروف:  بالطريق  يكون  أن  هذا  نصنا  يف  ويمكن 
عن يوم يف حياة صديقك، ويالحظ األستاذ استخدام الطالب للمفردات اجلديدة يف 

السياق املناسب.
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وقد يكون بأن يسأل األستاذ: حتدث عن يوم يف حياة شخص مشهور حتبه، أو حتدث 
عن يوم ليس مناسبا لك أبدا...

ثالثا: توسيع املهمة يف النص:

عىل  االعتامد  دون  عموما  اليومية  احلياة  وصف  موضوع  إىل  األستاذ  يذهب  وهنا 
اليومية واألفعال  التدريبات والنشاطات حول احلياة  النص فقط، فيكثر من  مفردات 
التي حيتاجها الطالب لذلك الوصف، وما حيتاجه من تقسيم األوقات وترتيب األزمان.

رابعا: استثامر القواعد النحوية والرصفية والقضايا املعجمية:

مثل  لذلك،  تدريبات  ويضع  وترصيفاته،  املضارع  الفعل  عىل  األستاذ  يركز  وهنا 
كاملة مع ضمري:  الفقرات  إعادة صياغة  الضامئر،  الفعل مع  ترتيب اجلملة، ترصيف 
أنا، نحن... وقد يركز األستاذ أيضا عىل الفعل )أصل( وماضيه )وصل( ويذكر أمثلة 

لذلك وتدريبات عليه. 

ثانيا: نموذج تدريس النص التخميني )املوسع(:

كام ذكر سابقا فإن النص التخميني نص أصيل هيدف إىل الطالقة يف القراءة أكثر من 
الدقة التي يركز عليها النص املكثف، فنموذج النص التخميني الذي أدرسه أخذته من 
موقع اجلزيرة نت، ومل أترصف فيه بأي تعديل إال بحذف فقرة واحدة من فقراته، وإن 
كنت أرجو من األستاذ إن أراد أن يقدمه للطالب أن يطبعه كام هو بأصليته لزيادة ثقة 

الطالب بام يقرأ وبمستواه اللغوي.
هذا النص مقدم للطالب يف املتوسط األعىل، وقد ينزل قليال.

،http//:www.aljazeera.net/news/cultureandart-ا /2016/4/7/-تزوجت-بدوياًّ
قصة-عشق-يف-بادية-األردن

تزوجت بدويًا، قصة عشق يف بادية األردن

بدأت قصة غيلدرملسني عام 1978 عندما جاءت كسائحة لزيارة مدينة البرتاء برفقة 
صديقتها األسرتالية إليزابيث، ومجعتها آنذاك قصة حب بمضيفها »البدوي« األردين حممد 

عبد اهلل الذي كان يعيش يف »كهف«، حتّول فيام بعد إىل بيت الزوجية الذي مجع بينهام.
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وتروي غيلدرملسني أنه بعد وفاة زوجها حممد عام 2002، قررت يف العام الذي يليه 
وقالت إن »زواجي  أن جتمع قصتها يف كتاب “يذكر أصالة احلياة البدوية وتفاصيلها”، 

ببدوي وأبنائي سلوى ورامي ومروان كانوا حافزًا كبريًا دفعني إىل تأليف كتايب«
العام  إىل  “مىض عىل وجودي يف األردن 38 عامًا، وقد عشت مع حممد  وتضيف 
ذكرت  وقد  صيحون.  أم  قرية  األردنية إىل  احلكومة  تنقلنا  أن   قبل  كهف،  يف   1985
يف كتايب كيف كانت حياة بدو البرتاء قبل أن يتوفر هلم املاء والكهرباء ومتتعهم باحلياة 

العادية الطبيعية«.
وعند سؤاهلا عن حافز الكتابة لقصتها، قالت غيلدرملسني ضاحكة “سنوات كثرية 
من احلوافز.. حممد كان شابا رائًعا وقد تزوجنا ولدينا ثالثة أبناء، وقد عشت يف كهف، 

وكان ال بد من كتابة القصة«.
“الناس هنا رحبوا يب، واألردنيون شعب طيب، وقد تكون الصورة  وأضافت أن 
خمتلفة من بعيد، لكنك عندما تعيش معهم تدرك ما أقوله، ومن السهل أن تكون صديقًا 

هلم«.
وعن ردة فعل أهلها بعد زواجها بمحمد، بينت غيلدرملسني »هذا سؤال مهم، فقد 
بالنسبة هلم، ولكنها حيايت وكنت قد تزوجت بالفعل، ولكنني  بالتأكيد مرفوضا  كان 

زرهتم عدة مرات بعد زواجي بمحمد، وقد جاء والداي إىل هنا مرات كثرية«.
وأكدت “كنت حمظوظة عندما بدأت بنرش كتايب يف لندن عام 2006، وطبعته 21 
مرة، وقد طبعته إىل اآلن بـ14 لغة، ومتت ترمجة كتايب إىل اللغة الرتكية أيضا قبل أربع 

سنوات. ويوميا يأيت السياح إىل هنا كي حيصلوا عىل نسخة من الكتاب موقعة مني«.

ويمكن معاجلة هذا النص كام قدمنا قبل:
 أوال: التمهيد وتوجيه البوصلة:

ويكون هذا قبل عرض النص عىل الطالب، ويمكن أن يكون بأكثر من طريق: 
-توجيه أسئلة عن الزواج غري التقليدي وصوال إىل زواج بني بنت غربية وشخص 

بدوي.
قبل  حياة  كهف،  بدوي،  )البادية(،  الصحراء  تشمل:  الصور  من  مجلة  -عرض 

الكهرباء، سائحة ... وحماولة توجيه الطالب إىل إنتاج هذه املفردات والربط بينها.
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-عرض فيديو صامت عن حياة البادية وعادات الزواج ..
ثانيا: استدعاء املفردات وتوليدها:

أن  يمكن لألستاذ  التمهيد،  مرحلة  املفردات من  بعض  إىل  الطالب  أن يصل  بعد 
يولد هذه املفردات ويكون يف ذلك موجها هلم ليصل هبم إىل مفردات قريبة من مفردات 

النص ليكون أسهل عليهم وأوضح. 
ثالثا: قراءة الطالب لعنوان النص:

تزوجت  النص فقط:  يقرؤوا عنوان  أن  الطالب يف جمموعات  يطلب األستاذ من 
ثم  له،  فهمهم  ليتأكد من  العنوان  ثم حيلل معهم  األردن،  بادية  بدويا، قصة عشق يف 
يطلب منهم كتابة توقعاهتم حول النص من خالل العنوان فقط، ويرتكهم لعرش دقائق 
الصحيح وغريه،  بيان  أفكارها ويناقش دون  ثم يطلب من كل جمموعة عرض  مثال، 

فاملقصود هنا كله استثارة األفكار واإلنتاج اللغوي املمهد للنص.
رابعا: قراءة سيعة كاشفة ملا يف النص من أفكار عامة. ثم عرض األفكار ومناقشتها:
يطلب األستاذ من الطالب قراءة أول ثالث فقرات من النص مثال، قراءة كاشفة، 
بعض  األستاذ عن  يسألوا  أن  الطالب حينها  واملتوقع من  فهمتم؟  ماذا  إياهم:  سائال 
األوىل(  الفقرة  )يف  الزوجية  بيت  بمضيفها،  برفقة،  مثل:  الفقرتني  يف  املفردات  معاين 
ومىض  الثانية(  الفقرة  )يف  وحافزا،  وتفاصيلها،  البدوية  احلياة  أصالة  ويذكر  وتروي، 
عىل، يتوفر، )يف الفقرة الثالثة( وهنا جيب عىل األستاذ أن ال جييب عن تلك األسئلة بل 
يرص عىل أن عىل الطالب اإلجابة عن سؤاله: ما الفكرة العامة، ماذا فهمتم؟ ال سيام 
أهنم قد تعرضوا لبعض املفردات املفتاحية يف مرحلة التمهيد واستدعاء املفردات، مثل: 
مثل سائحة وبدوي وكهف، فيمكن للطالب أن يفهموا جزءا جيدا من الفقرة األوىل 

دون فهم مفردات: برفقة، بمضيفها، بيت الزوجية عىل وجه تام.
والعادة أن الطالب يفهمون الفكرة الرئيسية يف الفقرة دون التفاصيل وينتجوهنا، 

وبذلك تكون هذه املرحلة قد متت عىل نجاح. 
خامسا: قراءة الفقرة األوىل عىل مرحلتني:

واحلذف،  التخمني  اسرتاتيجتي:  باستخدام  التفصيلية،  األفكار  إنتاج  مع  -قراءة 
فيمكن للطالب أن حيذف كلمة )رفقة( وكلمة )مضيفها( دون أن يتأثر املعنى األسايس 

للفقرة، وخيمن )بيت الزوجية( من السياق ومن اجلذر، فتكون الفقرة أوضح وأبني.
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فيحاول  السابقة،  القراءة  يف  حذفت  التي  املفردات  عىل  الرتكيز  مع  أخرية  -قراءة 
الطالب ختمينها من السياق: رفقة، مضيف، وكذلك من اجلذر.

اسرتاتيجتي:  باستخدام  األوىل  الفقرة  قراءة  بطريقة  اآلتية  الفقرات  قراءة  سادسا: 
احلذف والتخمني.

عن  التفاصيل  فهم  دون  الفقرة  فهموا  الذين  الطلبة  األستاذ  يسأل  سابعا: 
اسرتاتيجياهتم يف الفهم، وهذا يساعد الطلبة اآلخرين عىل التفاعل واملحاكاة.

القصة  إنتاج  إعادة  الطلبة  من  األستاذ  يطلب  النص،  معاجلة  تنتهي  أن  بعد  ثامنا: 
بطريقة إبداعية، مستثمرين املفردات والرتاكيب اهلامة فيها، فيمكن له أن يسأهلم: اكتب 
القصة عىل لسان الزوج البدوي: ذات يوم وأنا يف طريقي إىل العمل بعد خروجهي من 

كهفي يف مدينة البرتاء جاءت فتاة أجنبية و.....
لزيارة  الوالدين عندما جاءا  فقرة عن شعور  كتابة  الطالب  األستاذ من  يطلب  أو 

بنتهم يف الكهف ألول مرة....

اخلامتة:
كان اهلدف من هذا الفصل تقديم طريقة بديلة لطريقة النحو والرتمجة املعروفة يف 
النظرية احلديثة  التواصيل واآلراء  املنهج  للناطقني بغريها، تعتمد عىل  العربية  تدريس 
يف هذا املجال، مع تطبيقات عملية كثرية متنوعة تركز عىل القراءة من اخلاص إىل العام 
التي تتمثل يف النص املكثف والقراءة من العام إىل اخلاص التي تتمثل يف النص املوسع، 
وهو ما أطلقنا عليه هنا النص التخميني، ألمهية تدريب الطالب عىل عمليات التخمني 

والفهم العام له.
وجاء يف ثنايا تلك االسرتاتيجيات مالحظات عديدة يمكن لألستاذ أن يستفيد منها 
داخل القاعة التدريسية، تكون مرشدة له يف التعامل مع النصوص والتعامل مع الطالب.
النظريات  يف  اإليغال  دون  العميل  التطبيق  من  نقرتب  أن  الفصل  هذا  يف  وحاولنا 
واألفكار املجردة، فلم يكن البحث موجها إىل اخلرباء والباحثني، بل كان موجها إىل 

املتدرب حديث العهد هبذا املجال.
وإنا لنرجو أن يكون هذا الفصل مفيدا نافعا، والكامل هلل تعاىل وحده، واحلمد هلل 

رب العاملني. 
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املواقع اإللكرتونية:

 https//:www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-pro-
ficiency-guidelines2012-
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للناطقني بغريها ليس باألمر  العربية  اللغة  الكتابة يف تعليم  إن احلديث عن مهارة 
املتدرج  الكيل  املنهج  اللحظة اجتهادات ال ترقى إىل  ما قيل حوهلا حتى  اليسري، فكل 
فاتفقوا  رؤاهم،  املجال  هذا  يف  الباحثون  قّدم  فقد  املتمّيز،  إىل  املبتدئ  املستوى  من 
أحيانًا، واختلفوا أحايني كثرية، وهو ما ينطبق عىل املناهج املؤلفة يف جمال تعليم العربية 
املهارات  املهارة وموقعها من  للناطقني بغريها، وكان االختالف كذلك يف أمهية هذه 
األخرى: االستامع، واملحادثة، والقراءة، إذا رأى بعضهم تأخريها، وجتنّب البدء هبا يف 

تعليم الطالب الناطقني بغري العربية1، ويرجع هذا االختالف إىل :
بغريها، - 1 للناطقني  العربية  تعليم  املهارة يف جمال  الكيل هلذه  املعنى  عدم وضوح 

وهذا يتضح من قصور التعريفات هلذه املهارة عند الباحثني .
تنّوع طرق تعليم العربية للناطقني بغريها ورؤيتها .- 2
ملفهوم - 3 واضحة  رؤية  إىل  للوصول  املجال  هذا  يف  املختصني  بني  التعاون  قّلة 

الكتابة .
االبتعاد عن رسم هنديس كيل للغة العربية يف ذهن القائمني عىل املجال، فتظل - 4

1- انظر  طعيمة، رشدي طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ) 1986م (، جامعة أم القرى، 
معهد اللغة العربية، وحدةالبحوث واملناهج، 588/2.

مهارة الكتابة بني النظرّية والّتطبيق
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اهتامماهتم مقترصه عىل حروف وأصوات،  وشدة وتنوين  وأل شمسية وقمرية،  
وألفاظ حتذف يف الكتابة،  واإلمالء)1(، وال ينكر أحد أمهية هذه املوضوعات، 
ولكنّها ليست هي ما تعني الكتابة للناطقني بغري العربية،  كام سيأيت توضيحه 

الحقا .
ما  وهو  األمهية،  غاية  يف  هلا  دليل  وتقديم  املهارة  هذه  عن  احلديث  يأيت  هنا  ومن 

سيقدمه هذا اجلزء يف صفحاته القادمة، التي ستبني عىل اآليت :
مهارة الكتابة وموقعها يف طرق تعليم العربية للناطقني بغريها.• 
مهارة الكتابة يف املعايري العاملية للغات .• 
مهارة الكتابة من وجهة املنظرين يف جمال تعليم العربية للناطقني بغريها.• 
معنى الكتابة للناطقني بغري العربية .• 
توجيهات عاّمة.• 
رؤيا عامة ملهارة الكتابة يف تعليم العربية للناطقني بغريها.• 

موقع مهارة الكتابة يف طرائق تدريس العربية للناطقني بغريها
تعليم  يف  الكتابة  مهارة  أمهية  عىل  بغريها  للناطقني  العربية  تدريس  طرائق  جُتمع 
اللغات وتعلّمها،  ولكن اخلالف بينها كان يف أي مهارة يكون البدء، وعىل أهيا يكون 
بنيت  التي  للفلسفات  تبعا  املهارات األخرى، وجاء االختالف  إىل  الرتكيز لالنطالق 
هي  هبا  اهتاممًا  طريقة  أكثر  ولعّل  أجلها،  من  نشأت  التي  واحلاجة  طريقة،  كل  عليها 
طريقة النحو والرتمجة أو الكالسيكية)2(، التي جعلت نظام اللغة القواعد التي ُتستقرأ 
ليعرفها  املعقد،  أو  املركب  إىل  البسيط  من  التدريس  يف  عليها  فريكز  النصوص،   من 
هو  اللغة  لتعليم  املدخل  أّن  تفرتض  فهي  أساسها)3(،  عىل  اللغة  فيامرس  الطالب، 
»االنطالق من هذه القواعد إىل تعليم املهارات األخرى اخلاصة بالقراءة والرتمجة، ثم 

1- انظر املرجع نفسه، 599-594/2 .
2- انظر الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة ) 1418هـ-1997م (، ترمجة : عائشة موسى السعيد، مطابع 
هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  يف  التطبيقية  اللسانيات  وليد،  العنايت،  ص5،  السعودية،  سعود،  امللك  جامعة 

)1424هـ-2003م (، ط1، دار اجلوهرة، عامن، األردن، ص 80 .
 ،13-12  ،5 ص  اللغة،  تدريس  يف  ومبادئ  الرسن،أساليب  دايان  انظر   ،351  ،348/1 املرجع،  طعيمة،  انظر   -3

العنايت، اللسانيات التطبيقة، 81، 82 
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صار تدريس النحو غاية يف ذاته، حيث ُنظر إليه عىل أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل 
والنحو  باملفردات  االهتامم  هي  املدرسة  هلذه  األساسية  فاملبادئ  التفكري«)1(،  وطريقة 
بقدر  إال  املحادثة  أو  والكالم  االستامع  مهارتا  حتظى  وال  والكتابة،  القراءة  وبمهاريت 
حمدود من األمهية، »إالما كان حمصورًا يف ترمجة النصوص من اللغة األّم إىل اللغة اهلدف 
النطق، فمهمل متامًا«)3(، والتقويم يف هذه الطريقة يكون كتابّيًا  أو العكس«)2(، »وأّما 
»حيث يطلب من الطلبة الرتمجة من لغتهم إىل اللغة األجنبية أو العكس«)4( .وتطلب إىل 
املتعلمني كتابة مواضيع اإلنشاء يف اللغة التي يتعلموهنا، ويكون الرتكيز فيها عىل جانب 

من املوضوعات املدروسة، وقد يطلب إليهم تلخيصها)5(.
 أّما الطريقة املبارشة،  ومن روادها رائدها فرانسوا جوان)6(، وبافلوف)7(، فجاءت 
تناقض طريقة القواعد والرتمجة، فرتى أن اللغة ينبغي أن تكتسب أو ُتعلَّم يف موقف 
طبيعي، يامثل اكتساب اللغة األم وتعّلمها، »عن طريق الربط املبارش بني األشياء، وما 
يطلق عليها من أسامء«)8(، فـ »اللغة يف األساس شفوية ال كتابية«)9(، وبناء عىل ذلك فإن 
فالقراءة  فاملبارَشة تقتيض االستامع فاملحادثة  الرابعة،  املرتبة  فيها يف  تأيت  الكتابة  مهارة 
وأخريًا الكتابة)10(، فهي تعتمد عىل احلوار يف التدريس، وتعّلم النحو يكون بصورة غري 
مبارشة »من خالل استنباط التعبريات واجلمل التي يرد ذكرها يف احلوار«)11(، والنص 

1- طعيمة، املرجع، 1/ 348 .
2- العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص 81 .

3- دايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 12، 14-15، انظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص 81
4- دايان الرسن،أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، 15، انظر مدكور، عيل أمحد،  هريدي، إيامن أمحد، تعليم اللغة العربية 

لغري الناطقني هبا : النظرية والتطبيق )1427هـ-2006م(، ط1، دار الفكر العريب، مدينة نرص، القاهرة، ص286 .
5- انظردايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 18 .

6- انظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص84 .
7- انظر مدكور، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ص 286 .

اللسانيات  العنايت،  اللغة، ص21،  تدريس  انظردايان الرسن،أساليب ومبادئ يف  املرجع، 360/1،  انظر طعيمة،   -8
التطبيقية، ص84، انظرمدكور،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ص 286 .

9- دايان الرسن،أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 30، وانظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص85، 86 .
10- انظر طعيمة، املرجع، 1/ 360، انظردايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 27، 30، انظر مدكور، 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا،ص 287 .
11- طعيمة، رشدي،  املرجع  1/ 361، انظر الرسن، دايان، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص28، 29 
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املكتوب يتعرض له الطالب بعد تعرضه ملا فيه »من أصوات ومفردات وتراكيب، وال 
يبدأ الدارس يف كتابة نص قبل أن جييد قراءته وفهمه«)1(

مدخاًل  املهارة  هذه  فجعلوا  وست،  مايكل  ورائدهم  القراءة،  مدرسة  أرباب  أّما 
التعليم، وأّنه جيب عىل  املهارة األسهل يف  أهّنا  الثانية، ورأوا  اللغات  أساسيًا يف تعليم 
املتعّلم »أن يقرأ حتى حيصل عىل املعنى«)2(، فهي يف نظرهم أكثر أمهية من بقية املهارات.
ونشأت يف أمريكا، عقب الطريقة اآلنفة، الطريقة السمعية الشفهية، لسد حاجات 
تعّلم  أسلوب  ولترسيع  وأصدقائه،  أعدائه  مع  اللغوي  االتصال  يف  األمريكي  اجليش 
اللغات األجنبية)3(، وجاءت لتعيد النظر يف اللغة، التي مل تعد يف رأي أنصارها » وسيلة 
لتحقيق  أداة  أصبحت  بل  فحسب،  اإلنساين  الرتاث  نقل  أو  فقط،  الكتايب  لالتصال 
بمهارتيه  الكتايب  االتصال  يليه  والكالم  االستامع  بمامرسة  أّوالً  الشفهي  االتصال 
القراء والكتابة«)4(، فاللغة يف عرفهم كالم ال كتابة » فكام تعّلم اإلنسان لغته األّم بدءًا 
باالستامع إليها، ثم نطق أصواهتا قبل التعّرض لشكلها املكتوب، فإّن الفرد يتعّلم اللغة 
الثانية بدءًا باالستامع فالكالم ثم القراءة فالكتابة«)5(. فمهارة الكتابة عندهم هي رابع 
أّنه ينبغي تعليم اللغة ال عن اللغة، ويكون ذلك بعدم  املهارات أمهية وتركيزًا، ورأوا 
إضاعة الوقت يف تعّلم القواعد، الذي جيب استثامره يف ممارسة اللغة، ومن هنا نصحوا 
اللغوية  األنامط  اللغة)6( من خالل  متقدمة من  إىل مستويات  القواعد  تدريس  بتأجيل 
املختلفة التي يتعّلمها الدارس، ال بعزل القواعد عن استخداماهتا،  فالنحو ليس غاية، 

ولكنه وسيلة لفهم اللغة، وتذّوق أنامطها)7(.

1- طعيمة، املرجع، 1/ 361 .
2- طعيمة، املرجع، 371-370/1

3- انظر دايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 37
4- طعيمة، املرجع، 382/1-383، وانظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص86، 87 .

5- طعيمة، املرجع، 3841/، وانظر 387/1، دايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، 49، العنايت، اللسانيات 
التطبيقية، ص87 

6- انظر ليونز، جونز، نظرية تشومسكي اللغوية ) 1985م (، ترمجة وتعليق : حلمي خليل، ط1، دار املعرفة اجلامعية، 
اإلسكندرية، مرص، ص38، طعيمة، املرجع، 385/1 

7- انظر طعيمة، املرجع،1/ 478، انظر دايان الرسن، أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص45، 49، 50، العنايت، 
اللسانيات التطبيقية، ص 88
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وظهرت النظرية املعرفية أو املعرفية لتعّلم الرموز الصوتية عقب النتائج التي توّصل 
هذه  ورأت  التحويلية،  التوليدية  نظريته  يف  وتشومسكي  املعريف،  النفس  علم  إليها 
الطريقة أن اللغة جمموعة من القواعد الثابتة النحوية والرصفية والصوتية، واملفردات 
أن يسيطر اإلنسان عىل نظامها عن وعي،  ينبغي  املعجمية والسياقية،  الدالالت  ذات 
وخيزنه يف ذهنه، لينتج منه ما ال يتناهى من اجلمل والعبارات يف مواقف حياتية خمتلفة 
يتعرض هلا، مل يسبق له أن سمعها أو استخدمها)1(، وبناء عىل ذلك تويل هذه النظرية 
السيطرة  ينبغي  الذي  اللغة  فنظام  األربع يف وقت واحد«)2(،  املهارات  لتعليم  »اهتاممًا 
عليه يعني أوجهها املختلفة ومنها املهارات األربع، فمهارة الكتابة تأيت أمهيتها موازية 

املهارات األخرى : االستامع والكالم والقراءة .
وتركز طريقة كاليب جاتنيو الصامتة)3( عىل مهارة التعّلم الذايّت، فهي تفرتض»أن 
متعلم اللغة ذكي، ويستفيد من خرباته السابقة يف تعّلم اللغات، وعىل املعّلم املساعدة 
وقت احلاجة«)4(، الذي يقترص دوره عىل املراقبة والتوجيه باألمثلة والتلميح، ويقيض 
عىل  معتمدًا  السبورة   عىل  درس  من  للطالب  أعّده  ملا  صامتًا،مشريًا  وقته  أغلب 
املتعلمني  الطريقة جيب عىل  املستمّر،  ففي هذه  التقّدم  باحثًا معهم عن  خرباته،ويظّل 
االعتامد عىل أنفسهم يف تعّلم اللغة، ويف معرفة عنارصها واكتشافها،والتعّلم التعاوين، 
وتصحيح الذات أسس مهمةفيها ، وخالصتها أّن »املعّلم يعمل مع الطالب والطالب 
يعمل مع اللغة«)5(، و ويبدأ العمل »عىل املهارات األربع منذ بداية املنهج، ولكن ُاّتبع 
نظام تعّلم الطلبة لقراءة ما يتعلمونه شفويا وكتابة  وتدعم املهارات ما يتعّلمه الطلبة«)6(، 
فبناء عىل ذلك تأيت يف هذه الطريقة مهارة القراءة أوالً حني يقرأ الطالب ما يوجههم 

1- انظر بارتشت، برجييته، مناهج علم اللغة من هرمان باول إىل ناعوم تشومسكي، )1425هـ-2004م (، ترمجه وعّلق 
عليه ومّهد له : سعيد حسن بحريي،  ط1، مؤسسة املختار للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، ص 290 -291،  طعيمة، 

املرجع، !/402-398
الناطقني  العربية لغري  اللغة  اللغة،ص 290، مدكور، تعليم  بارتشت، مناهج علم  انظر  املرجع، 407/1،  2- طعيمة، 

هبا، ص 287
3- انظر عنها بالتفصيل كتاب أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص84-61

4- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، 71 
5- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 75
6- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 77
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املدرس إليه، وما يشري إليه، ثم تعّزز بكتابة اجلمل التي كّونوها بطريقة منطقية، وحيتاج 
التكرار الشفهي ملا قرؤوه، وإىل االستامع من زمالئهم لتعديل وتصويب  الطالب إىل 
الطريقة  هذه  يف  مهم  دور  هلا  الكتابة  مهارة  أن  يّتضح  هنا  ومن  تعّلموه)1(،  ما  وتعزيز 

لتثبيت ما تعّلمه الطالب ذاتّيًا يف  أذهاهنم .
وتأيت مهارة الكتابة يف الطريقة اإلحيائية رابعة املهارات، إذ تقتيض هذه الطريقة اعتامدًا 
كبريًا عىل الدراما والتخّيل وتقمص الشخصيات وأدائها، وهذا يكون عن طريق موقف 
حواري توحي به املدرسة للطالب، وتطلب إليه متخّيله ثم أداء أدواره، فتكون املحادثة 
فيه سيدة  املوقف، ثم قراءة ما أعدته املدرسة هلم من مواقف حوارية معّززة يف البيت قبل 
إكامهلا، وتقّمصها يف الدرس الالحق، وهذا يقتيض سامع الطالب بعضهم بعضًا، وعليه 
تكون الكتابة عنرصًا أخريًا يف اهتاممهم،ويؤّكد ذلك أن هذه الطريقة ال تلقي باالً كثريًا 

للنحو، وإنام الرتكيز فيها عىل التخاطب، وعىل استعامل اللغة ال عىل شكلها )2( .
التعّلم  »مذهب  من  مبادئها  مستمدة  اجلامعي  اللغة  تعليم  طريقة  جاءت  ثّم 
االستشاري أو النصح التي ابتكرها شارليز أ.كوران«)3(. وتتلّخص مبادئ هذه الطريقة 
يف أّن دور املعّلم والطالب يكون تعاونّيًا، فاملعّلم مستشار وموّجه للعملية التعليمية، 
يساند الطالب إلتقان اللغة اهلدف، ويبنى دور الطالب عىل معّلمه، ويالحظ أنه كّلام 
لالتصال  اللغة  »استعامل  إىل  الطريقة  وهتدف  استقاللية«  أكثر  يصبح  »املتعّلم  تقّدم 
اليومي«)4(، والتعاون مع املدّرس يف ترديد ما يقول، ويف إنتاج حمادثة، ثم تسجيلها، ثم 
يستمع الطالب مّرة أخرى إىل املحادثة، ويقرأها املدرس عليهم، ويطلب إىل كل واحد 
قراءة مجله املسجلة، ثم يكتبها هلم عىل السبورة، ولكنّه يطلب إليهم الرتيث يف كتابتها، 
وأال ينشغلوا يف ذلك، فإن كان هناك وقت فسيعطيهم إياه للكتابة، ذلك أن املحادثة يف 
رأيه أوىل، وبناء عىل هذه اخلطوات تكون »أهم املهارات هي السامع والفهم ثم الكالم، 

ثم يأيت دورة القراء والكتابة«)5(، وهذه األخرية رابعةاملهارات يف هذه الطريقة .

1- انظر أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 71، 73،72، 76،74، 78
2- انظر الطريقة اإلحيائية يف : أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص96-85 .

3- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 103 .

4- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 113 .
5- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، 114، 115 .
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طريقة االستجابة الطبيعية الكاملة جليمس أرش، أو ما يطلق عليها باملذهب  وتويل 
االستيعايب  االستامع اهتاممًا كبريًا، فهي تنهج الطريقة التي تعّلم فيها الطفل اللغة ليصل 
إىل اهلدف املهم وهو الكالم أو التعبري الشفوي، وفيها يطلب املعّلم إىل الطالب االستامع 
إىل توجيهاته حسب، وما عليهم سوى االستجابة ألوامره بصمت، فيعّود آذاهنم عىل 
االستامع ألوامره هلم بالوقوف أو اجللوس أو القفز عىل سبيل املثال، وهم يامرسون ما 
يطلب، ويقّلدون ما يفعل، ثم بعد أن يطمئن الستيعاهبم ما قّدم من عبارات، يكتبها 
عىل السبورة، ويطلب إليه مقراءهتا، وبعد أسبوعني أو 10-20 ساعة تدريبية يطلب 
الذي يستمع  الطفل  الكالم)1(، مثل  اتقان  الطريقة  النهائية هلذه  فالغاية  الكالم،  إليهم 
بام  ينطلق لسانه  الكفايات  بعد استكامل  ثم  اليه وخيزنه يف ذاكرته،  إىل كالم من حوله 
خّزن فجأة. ومن هنا نجد أن الكتابة ليست غاية يف هذه الطريقة وإنام وسيلة يستخدمها 

املدّرس للوصول إىل ما يريد وهوتدريب املتعلمني عىل الكالم .
وجاء املذهب االتصايّل، ورائده دل هايمز، ثورة »عىل مفهومي الكفاية واألداء عند 
تشومسكي«، إذ أمهل األعراف االجتامعية والوسط االجتامعي يف نظريته، فأضاف دل 
هايمز مفهوم الكفاية التواصلية التي حيتاجها متعّلم اللغة إّبان تعّلمه، فال تفي الكفاية 
اللغوية والقواعد التوليدية التحويلية التي نّظر هلا تشومسكي يف ذلك، ّفإذا ما أراد أحد 
تعّلم اللغة ال بّد له  »من مراعاة تلك القواعد االجتامعية مضافة إىل القواعد اللغوية«)2(، 
فمعرفة اللغة وفهمها واستخدامها يكون عرب االتصال، فقد يعرف املتعّلم تراكيب اللغة 
قواعد  هلا  فاللغة  استخدامها،  يف  عملّيا  يفشل  ولكنّه  قواعدها،  واستخدام  ومفرداهتا 
اجتامعية اتصالية، وطبيعة املواقف حتّدد وظائفها وطريقة استخدامها، »فاملتحدث خيتار 
طريقته يف التعبري عن نقطته، وال تعتمد هذه الطريقة فقط عىل نواياه ومستوى عواطفه، 
يكون  قد  املثال  سبيل  عىل  به،  وعالقته  إليه  املتحدث  هوية  االعتبار  يف  تأخذ  هي  بل 
رصحيا يف إبداء رأيه مع صديق له أكثر ممّا هو مع رب عمله«)3(، ومن هنا فإّن القدرة » 
عىل االتصال تقتيض اإلملام باستعامل اللغة املناسبة يف الوقت املناسب، لذا حيتاج الطالب 
اختيار  الطالب  فيجب عىل  يؤديه،  الذي  والدور  واملعاين  اللغوية  الرتاكيب  معرفة  إىل 

1- انظر أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 132-123 .
2- العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص10 .

3- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 139 .
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الطالب  تنمية مقدرة  املتحدثني، كام جيب  للشكل االجتامعي ودور  املناسب  الرتكيب 
عىل مناقشة املعاين مع حماوريه«)1(، وهو ما يعرف يف هناية املطاف بمالءمة لغة الكالم 
املتحدثني األصليني  للموقف االتصايل،  فلكل مقام مقال، وهذا يستدعي فهم ثقافة 
يف  وطرقهم  اللغوية،  قوالبهم  ملعرفة  هبم  واالختالط  اليومية،  حياهتم  ومعرفة  للغة، 
استخدامها حسب  املقام وتنّوعه . وما هيم هنا هو  أن هذه الطريقة يبدأ فيها »الطلبة 
التعامل مع املهارات اللغوية األربع منذ البداية، فكام حيتاج االتصال الشفوي ملتحّدث 
ومستمع، حتتاج اللغة لكاتب وقارئ، الكاتب غري موجود للتعامل املبارش مع القارئ  

الذي حياول الفهم من الدالالت واملعنى بالضبط«)2(.  
بعد هذه اجلولة يف طرق تدريس العربية للناطقني بغريها يمكن استخالص النتائج 

اآلتية :
مهارات - 1 قّدمت  حني  يف  اهتاممًا،  األوىل  بعضها  يف  جاءت  الكتابة  مهارة  أّن 

غريها  أمهيتها  يف  موازية  جاءت  أخرى  ويف  فيها،  رابعة  فجاءت  عليها  أخرى 
من املهارات، ولكن املالحظ عليها مجيعا أن الكتابة ليس هلا هذا الصدى الكبري 

فيها، فاالستامع والكالم أكثر املهارات أمهية يف  أغلب هذه الطرق.
أن بعض هذه الطرق تفرتض البدء بتدريس القواعد الكتابيةعن طريق استنباطها - 2

اللغة  نظام  أن  املعرفية  وهي  أخرى  طرق  وترى  الرتاكيب)3(،  من  واستنتاجها 
ثابت، يقتيض وعي املعّلم به، ليعّلمه عن وعي، ويكون ذلك باالرتباط واالبتداء 

يف التدريس برشح نظام اللغة، ثم اإلتيان باألمثلة عليه كي يستوعبه املتعّلم.
ومن خالل ذلك يمكن اإلفادة الحقا من هذه الطرق يف احلديث عن اجلانب - 3

التطبيقي يف مهارة الكتابة عىل اعتبار أن للغة نظامًا كتابّيًا كلّيًا ينبغي الوعي به، 
وتقديمه عن وعي للمتعلمني، وال جمال فيه للتخمني .

ونحوي - 4 ورصيف  صويت  نظام  اللغة  إّن  بالقول:  الطرق  هذه  بعض  تكتفي 
ومعجمي وداليل، وترتك أمر حتديد هذه األنظمة للمختصني واخلرباء ليقوموا 

جة متسلسلة للمتعلمني بواجبهم يف تقديمها متدرِّ

1- اساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، ص 148، وانظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص 91 .
2- أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة، 153 . وانظر العنايت، اللسانيات التطبيقية، ص 93

3- انظردايانالرسن،أساليبومبادئفيتدريساللغة، ص14 .
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مهارة الكتابة يف األطر املرجعية العاملية للغات 
تعطي األطر املرجعية العاملية للغات مهارة الكتابة أمهية موازية للمهارات األخرى، 
فراحت تقّدم وصفًا ملا ينبغي أن يكون عليه املتعّلم يف كل مستوى من مستويات اللغة يف 
الكتابة، حسب تقسيم كل إطار هلذه املستويات، وسيقف البحث عند اإلطار املرجعي 
األورويب املشرتك للغات )CEFR(، ومعيار أكتفل األمريكي )ACTFL(، ويف اآليت 

عرض لتوجيهاهتا الكتابية :

:)1( CEFR مؤرشات أداء مهارة الكتابة بحسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك

مستويات 
اإلطار األوريب 

CEFR
-ALTEالكتابة

LEVEL

C2
يستطيع الكتابة يف أي موضوع، ويدون املالحظات 

يف االجتامعات والندوات واملؤمترات بتعبريات 
راقية ودقة عالية.

5

C1
يستطيع كتابة اخلطابات واملراسالت، وتدوين 

مالحظات االجتامعات والندوات واملؤمترات بدقة، 
ويقدر عىل كتابة مقالة مظهرًا املقدرة عىل التواصل.

4

B2
يستطيع تدون املالحظات يف أثناء حتدث الشخص، 

وكتابة رسائل غري نمطية.
3

B1
يستطيع كتابة الّرسائل وتدوين املالحظات يف أثناء 

احلديث حول املوضوعات املألوفة.
2

A2
يستطيع ملء النامذج وكتابة رسائل بسيطة أو 
بطاقات معايدة حول موضوعات شخصية.

1

A1
يستطيع ملء النامذج األساسية البسيطة وتدوين 
مالحظات بسيطة كالوقت والتواريخ واألماكن.

التمهيدي

1- أبو عمشة، خالد )2017(.  مؤرشات التطور اللغوي لداريس العربية للناطقني بغريها: قوائم ما يستطيع دارس اللغة 
القيام به، موقع تعليم جديد.
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LFTCA، فقد  أّما مؤرشات أداء مهارة الكتابة بحسب معايري املجلس األمريكي 
يف  احلال  هو  كام  الرئيسية  وليس  الفرعية  املستويات  عىل  وّزعت  تفصيال  أكثر  جاءت 

توصيفات اإلطار األورويب املشرتك، وهي كاآليت)1(:

مبتدئ أعلمبتدئ أوسطمبتدئ أدنىاملجال

الكتابة
أستطيع كتابةبعض 
الكلامت والعبارات 
والرتاكيب املألوفة.

أستطيع كتابة قوائم 
مفردات وتراكيب 

حمفوظة حول 
موضوعات مألوفة.

أستطيع أن أكتب بعض 
املالحظات والرسائل 
عن مواضيع مألوفة 

متعّلقة بحيايت اليومية.
متوسط أعلمتوسط  أوسطمتوسط أدنىاملجال

الكتابة

أستطيع الكتابة بشكل 
موجزعن موضوعات 

مألوفة بشكل كبري 
وتقديم معلومات 

باستخدام سالسل من 
اجلمل البسيطة.

أستطيع الكتابة عن 
جمموعة واسعة من 

املوضوعات املألوفة 
مستخدما مجال 

مرتابطة.

أستطيع أن اكتب عن 
موضوعات متعلقة 
باملدرسة والعمل 

واملجتمع بشكل عاّم 
ومنّظم، وأيضا أستطيع 
أن اكتب فقرة تتحّدث 

عن احداث وخربات يف 
األزمنة املختلفة.

املتقّدم األعلاملتقّدم األوسطاملتقّدم األدنىاملجال

الكتابة

أستطيع أن اكتب 
عن اهتاممات عامة 

وموضوعات أكاديمية 
وموضوعات مهنية، 

وأستطيع كتابة فقرات 
منّظمة عن أحداث 
وخربات مستخدمًا 

األزمنة املختلفة.

أستطيع أن أكتب يف 
موضوعات متنوعة 
تتعّلق باالهتاممات 

العامة واملهنية 
واألكاديمية، واكون 
قادرًا عىل كتابة فقرة 

منّظمة مستخدمًا 
األزمنة املختلفة.

أستطيع الكتابة بشكل 
واسع ودقيق و بشكل 

بليغ مع تفاصيل يف 
موضوعات متنوعة 

تتعّلق بالقضايا املعّقدة 
وبعض جماالت اخلربات 

اخلاصة.

1- أبو عمشة، خالد )2017(.  مؤرشات التطور اللغوي لداريس العربية للناطقني بغريها: قوائم ما يستطيع دارس اللغة 
القيام به، موقع تعليم جديد.
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املتفّوقاملجال

الكتابة
أستطيع الكتابة عن القضايا املجرّدة بداية من املوضوعات ذات نطاق 

االهتامم اخلاّص وصوالً اىل جماالت التخّصص مستخدمًا معايري القواعد 
الصحيحة وأساليب الكتابة املتنوعة.

املتميزاملجال

الكتابة
أستطيع الكتابة يف قضايا عاملّية من وجهة نظر حتليلّية،والتعبري عن 

أفكاري بشكل أنيق يناسب مجيع فئات القّراء.

تعريف الكتابة للناطقني بغري العربية
هبا،  للناطقني  الكتابة  عن  العربية  بغري  للناطقني  الكتابة  مهارة  تعريف  خيتلف 
جاهزة  وشبه  جاهزة  وعبارات  وقواعد  وتراكيب  مفردات  يملكون  هبا  فالناطقون 
وثقافات متنوعة ال يملكها متعلمو العربية الناطقون بغريها، الذين حيتاجون إىل تغذية 
الكتابة،  مهارة  هبا  ويؤدون  إليها،  يصلوا  حتى  والثقافية  والتواصلية  اللغوية  كفاياهتم 
للناطقني هبا،  الكتابة وقصد هبا  ملهارة  قّدمت  التي  التعريفات  هنا كل  ولذا سأستثني 
وأقدم بعض التعريفات التي قّدمها املختصون واخلرباء يف جمال تعليم العربية للناطقني 

بغريها يف كتبهم أو أبحاثهم اخلاصة باملجال .
يقّر رشدي طعيمة بصعوبة حتديد تعريف مقنّن هلذه املهارة للناطقني بغري العربية)1(، 
التعبري اللغوي، شأن املهارات األخرى،  ويبنّي يف موضع آخر أهنا وسيلة من وسائل 
وهي عنده » رضورة اجتامعية لنقل األفكار والوقوف عىل أفكار اآلخرين عىل امتداد 
تعليم  يف  املختصني  عند  املهارة  هذه  رصده  طعيمة  ويتابع  واملكان«)2(،  الزمان  بعدي 
العربية للناطقني بغريها، فريى أن مفهومها يضيق« يف بعض الربامج ليقترص عىل النسخ 
األخري  التصور  حسب  إهّنا  النفس،  عن  للتعبري  اآلخر  بعضها  يف  ويّتسع  التهجئة،  أو 
نشاط ذهني يعتمد عىل االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه، والقدرة عىل تنظيم 
الكالم  من  يتضح  ولكن  الكاتب«)3(.  غرض  مع  يتناسب  بشكل  وعرضها  اخلربات، 

1- انظر طعيمة،املرجع،589/2 .
2- املرجع نفسه،588/2 .
3- املرجع نفسه، 589/2.
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والناطقني  بالعربية  الناطقني  عىل  ينطبق  طعيمة  عند  املهارة  هذه  تعريف  أن  السابق 
بغريها، فهي نشاط ذهني هنا وهناك، وتعتمد عىل االختيار عند كليهام، وواضح ممّا قّدم 
أنه ال يميز بني الصنفني، وال يعطي خصوصية يف التعريف ألحدمها عىل اآلخر، وال 
يعرض للفرق بينهام يف اتقان هذه املهارة أو أدائها، فهو مل يقّدم لنا شيئًا يعّد خصوصية 
للناطقني بغريها، ومل يرسم اسرتاتيجيات متدرجة ومتدحرجة للوصول إىل الكفايات 
إىل مرحلة  ليصلوا  املستويات  العربية عرب  بغري  للناطقني  تقديمها  ينبغي  التي  املختلفة 
والعقلية،  اآللية  الكتابة  متّيز بني  التي  املختلفة، وتلك  وإتقان صورها  الكتايب  اإلبداع 
ويتضح األمر بجالء حني بنّي يف هناية حديثه عن هذه املهارة ما جيب تقديمه ملتعلمي 

العربية الناطقني بغريها من ظواهر كتابية، وهي اآليت)1(:

شكل احلروف

جتريد احلروف

الشّدة

أل الشمسية والقمرّية

تشابه الكثريمن احلروف

التاء املفتوحة واملربوطة

التنوين

املّد

أصوات تنطق وال تكتب

حروف تكتب وال تنطق

التي تؤهل  الكتابة؟ وهل هي  التي ختتزل  الكتابية هي وحدها  الظواهر  فهل هذه 
الناطقني بغري العربية إىل التطّور إىل مرحلة اإلبداع؟ 

1- انظر املرجع نفسه، 600-595/2.
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قطعا ال وواضح أن مفهوم الكتابة هنا مفهوم جزئي، ال يقّدم صورة شاملة هلا عرب 
مستوياهتا املختلفة، وال يعرضها بصورة منطقية من البداية إىل النهاية، ولذا فإن مفهوم 

الكتابة أوسع وأشمل من ذلك كله .
ويعّرف حممد الناقة مهارة الكتابة للناطقني بغري العربية تعريفًا أوسع وأكثر شموالً، 
راعى فيه الفئة املستهدفة، فجعلها »جمموعة من األنشطة املهارات التي تتمّيز كل منها 

بمطالب معّينة تفرضها عىل الكاتب«)1(، ويقسم هذه املهارة إىل مراحل ثالث:
»كتابة •  ثّم  كتابة،  املسموعة  الصوتية  الرموز  يكون جتسيد  وفيها  األوىل:  املرحلة 

واخلط  الكتابة  املرحلة  هذه  عىل  وأطلق  واجلملة«،  كالكلمة  معنى  هلا  وحدات 
واجلانب احلركي)2(. 

املرحلة الثانية: وهي املرحلة األكثر تعقيدًا حسب وجهة نظره، ألن فيها »وضع • 
نظام  استخدام  أي  اللغة  أصحاب  بني  عليه  املّتفق  للنظام  طبقًا  املرئية  الرموز 
تركيب اجلمل يف صياغة مجل وكتابتها«)3(، وأطلق عىل هذه املرحلة اسم »النشاط 
الكتايب العميل البسيط أو التعبري«، وجعله يشمل حل تدريبات القواعد، وترمجة 
بعض السطور، وكتابة احلوار القصيص، وعّده اجلانب األول ملرحلة االستقالل 

الكتايب)4(.
للكتابة كوسيلة •  فيها  إذ »ينظر  الكتابة قد تطّورت،  فيها  الثالثة: وتكون  املرحلة 

للتعبري عن األفكار يف شكل متسلسل طبقا لنظام تركيب اللغة، واهلدف النهائي 
من هذا النشاط بالنسبة للكاتب هو القدرة عىل التعبري عن نفسه يف صيغة مهّذبة 
وهذا  اللغة،  تراكيب  وسائر  اللفظية،  للثروة  الفعال  االستخدام  تتطّلب  راقية، 
الكتابة تتكّون من  الناقة أن  النشاط نسميه اإلنشاء«)5(. وبناء عىل ذلك استنتج 

نشاطني:

1- الناقة، حممد كامل، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى: أسسه، مداخله، طرق تدريسه، )د.ط(، اململكة العربية 
السعودية، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، وحدة البحوث واملناهج، مكة املكّرمة، 1405م-1985م، 232.

2- انظر املرجع نفسه، 232.
3- املرجع نفسه، 232

4- انظر املرجع نفسه، 233-232 .
5- الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها233.
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فكري- 1
عقيل)1(- 2

وظيفتان  ومها  والتفكري،  االتصال  وظيفتي  حيّقق  الكتايب  التعبري  أن  الناقة  ويبنّي 
مهمتان من وظائف اللغة، وجعل الوظيفتني هدفًا لتعليم أبناء اللغة األم . أّما الناطقون 
بغري العربية فاكتفى بتعليمهم الوظيفة األوىل وهي االتصال إال يف حاالت نادرة جدا، 
الناطق بغريها إىل كتابة األدب العريب)2(،  العربية  اللغة  حسب رأيه، هيدف فيها متعّلم 
ولكّن كالمه حيتاج إىل معاودة نظر، فام املانع أن تشمل مهارة الكتابة للناطقني بغريها 
العربية اجلانب الفكري؟ أليس هناك من يدرسون اللغة هلذه الغاية : يف األغراض اخلاصة 

واألكاديمية واالسترشاقية والغايات الدينية عند متعلميها من املسلمني وغريهم؟
وحني بلغ الناقة مرحلة التطبيق حرص أنشطة الكتابة يف اآليت: 

تدريس اإلمالء بأنواعه: املنقول فاملنظور فاالختباري.• 
تدريس التعبري، وشمل الكتابة املوجهة والتعبري احلر.• 
تصحيح التعبري)3(• 

وقد أعطى يف كل نشاط توجيهات مفيدة للمدرسني، تعينهم يف تدريس مهارة الكتابة، 
وفتح من خالهلا آفاقًا متعددة أمامهم، ولكّن الناقة مل يعرض بصورة هندسية ملا حيتاج الطالب 
من جزئيات للكتابة تشمل املفهوم العام لتعليم العربية للناطقني بغريها، ومل يقّدم توجيهاته 
عرب املستويات، فكانت رؤيته عامة حتى اختلط عليه املستوى الواحد يف بعض املواقف، إذ 
خلط أحيانًا بني ما يقّدم للمستوى املبتدئ واملتوسط وجعلهام يف مستوى واحد)4(، ومل يقّدم 

رؤيا واضحة لنقل املتعّلم بصورة متدرجة إىل مرحلة اإلبداع واحتياجات هذه املرحلة.
وحيسب للناقة ما قّدمه من حديث مهم عن أمهية مهارة الكتابة، إذ وضعها يف مصاف 
املهارات األخرى، صحيح أهنا تكون جتسيدًا ملهاريت االستامع واملحادثة، ولكنّها التقّل 

أمهية عنهام)5(.

1- انظر الناقة، تعليم العربية اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 233.
2- انظر املرجع نفسه، 234.

3- انظر املرجع نفسه، 267-241 .
4- انظر املرجع نفسه، 242 .

5- انظر املرجع نفسه، 231-229 .
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»حتويل  عنده  فهي  وجماالهتا،  الكتابة  تعريف  يف  رؤيا  الفوزان  الرمحن  عبد  ويقّدم 
اللغة  تعليم  برامج  يف  الكتابة  مراحل  وقسم  مكتوبة«)1(،  رموز  إىل  الذهنية  األفكار 

للناطقني بغريها إىل أربع مراحل :
مرحلة التدريب عىل رسم احلروف، وشملت عنده :رسم احلروف وجتريدها، - 1

املفتوحة  والتاء  والقمرية،  الشمسية  وأل  والشّدة،  والتنوين،  واملد  وشكلها، 
واملربوطة، واحلروف التي تكتب وال تنطق، واحلروف التي تنطق وال تكتب، 

والضبط، ورسم احلركات، ورسم اهلمزات، وعالمات الرتقيم)2(.
احلروف - 2 رسم  مرحلة  بني  تربط  وسطى  مرحلة   « وهي  املقّيد،  التعبري  مرحلة 

والتعبري احلّر....، ومن تطبيقاته: التعبري املصّور«)3(. 
تعرّب - 3 لغة مكتوبة  إىل  الذهنية  أفكاره  الطالب  احلّر، وفيها حيّول«  التعبري  مرحلة 

بوضوح عاّم يريد قوله، مع احرتام رأيه، وهذه مرحلة عقلية، ومن أمثلته الكتابة 
حول اإلجازات«)4(.

يف - 4 الكتابة  الطالب  من  »ويطلب  فنّية،  كتابة  املتقّدم  الكتايب  التعبري  مرحلة 
هذه  جيعل  مل  الفوزان  ولكن  عنها«)5(.  الكافية  املعلومات  لدهيم  موضوعات 
قدرة  حصيلة  قياس  هو  العربية  تعليم  برامج  يف  املطلوب  ألن  أساسية  املرحلة 
من  حصيلتهم  »معرفة  ال  صحيحة  بطريقة  املعلومات  صياغة  عىل  الطالب 
املعلومات«)6(. ولكن هذا الكالم غري دقيق، وال يتفق حاليًا مع املفهوم الثقايف 
يف تعليم اللغات، وال ينسجم مع أهداف كل الربامج، فهناك برامج أكاديمية، 
وبرامج أغراض خاصة كتأهيل الديبلوماسيني عىل سبيل املثال،  هتدف إىل معرفة 

ما حصل عليه الطالب من معلومات، فضاًل عن طريقة صياغتهم كتابيًا هلا .
النظرية،  الناحية  من  مفيد  الكتابة  مهارة  ملراحل  الفوزان  قّدمه  الذي  التقسيم  هذا  إن 

1- الفوزان، عبد الرمحن بن إبراهيم، إضاءات ملعلمي العربية لغري الناطقني هبا، العربية للجميع، 1431هـ،237.
2- انظر املرجع نفسه،237.

3- املرجع نفسه، 238.
4- املرجع نفسه،239.

5- املرجع نفسه، 239 .

6- املرجع نفسه، 239 .
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ولكنه يمكن أن يعّمم عىل تدريس العربية للناطقني هبا، وهو مل يقّدم عىل املستوى التطبيقي 
ماذا حيتاج إليه املعلمون واملتعلمون كي يصلوا إىل مرحلة اإلبداع، وال كيف ننتقل يف ذلك 
عرب املستويات، ومل ينّبه عىل الكفايات اللغوية والتواصلية والثقافية الالزمة كل مستوى، ما 

يبقي الصورة ضبابية لدى املعلمني واملتعلمني.
إن التعريفات السابقة ملهارة الكتابة للناطقني بغري العربية عىل أمهيتها، إال أهنا ال تقّدم 
تتّدرج هبم بصورة  املدرسني،  رؤيا شاملة عنها، وال تعطي صورة هنائية واضحة يف ذهن 
منطقية توضح حيثياهتا بجالء، يتفق ومفهوم تعليم اللغة حسب معطيات نظريات ومدارس 
النظريات  هذه  وفق  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  معنى  فام  وتعّلمها.  اللغة  تعليم 

واملدارس؟؟ )1(
أذهان  إىل  ما يف ذهني  نقل  بغريها هو  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  تعريف  أبسط  إن 

املتعلمني وزيادة.
وثقافات  وسطحية  عميقة  بنى  من  عليه  حيتوي  فيام  تلخص  يف  ذهني،  يف  ما  معنى  أما 
متنوعة،اكتسبها املعّلم عىل املستوى الشخيص، فتعليمك العربية اليقف عند حد اللغة بل 
تتلخص  وأفكار،وهنا  ذهنك من رؤى  ما يف  للمتلقي  تقّدم  أن  من  لك  تتعلم البّد  وأنت 

الفروقات بني معّلم وآخر حسب الشخص والبيئة يف
أ -ما يؤمن به ويعتقده من رؤى وأفكار.

ب -ما يمتاز به ابن بيئة معينة عن غريه من ثقافات.
ت -ما استقّر يف ذهنه من ثقافات ختتلف من بيئة ألخرى، وقد يكون هذا االختالف 

عىل مستوى البلد الواحد فام بالنا إذا كان املعلمون من بيئات خمتلفة؟
ث -ما يقّدّمه املعّلم من تعداد ثقايف ألبناء جمتمعه، وخصوصية لغوية يف املفردات 

والرتاكيب والداللة االجتامعية واألساليب التواصلية والتداولية.
أّما حني أقول ما يف ذهني وزيادة فيعني أن معّلم العربية اليقّدم اللغة وفق معارفه 
الثقافة  تندرج حتت  ثقافات  أن حيرص وجيمع وحيلل  بل عليه  ورؤاه وتفكريه حسب، 
العربية العلم له هبا،وهنا يأيت ما ُيعرف اآلن بمنهاج التعداد الثقايف يف التعليم والتعّلم، 
ألن الثقافة املقّدمة للمتعلم ال تنحرص يف ثقافة املعّلم، فثقافته مهام توسعت تظل قارصة، 

والثقافية، ويكون  والتواصلية  والطبيعية  النحوية  والتوليدية  واملعرفية  البنيوية والسلوكية   : هنا  بالنظريات  املقصود   -1
التعريف مراعيا هذه النظريات واملدارس/ وخالصة  لرؤاها ومبادئها..
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الثقايف هنا ال  بالتعداد  باختصار: يقصد  فهو ال يملك كل ما هو ممكن تقديمه. أقول 
ثقافة اجلامعة الواحدة التي ينتمي إليها املعّلم، وإنام ثقافات أبناء البيئة متعددة الديانات 
واملشارب املختلفة، فعىل املعّلم أو املنهاج الذي يعّده هو أو غريه أن يشتمل عىل ثقافات 
مسيحية وهيودية وإسالمية وبوذية وشيوعية وعلامنية...، وثقافة أبناء الطبقات الغنية 
جتمعها  ثقافات  الشك  وهي  املختلفة،  واألعامل  املهن  أرباب  أوثقافة  الفقرية،  وتلك 
أال  الواحد. وجيب  املجتمع  منها خصوصية عىل مستوى  أشياء عامة مشرتكة، ولكل 
الذي  ذلك  حتى  اإلسالمي  العامل  جتّسد  إسالمية،  ثقافة  حتمل  العربية  اللغة  أن  ننسى 
لغته غريالعربية، وحيمل ثقافة عاملية، وكل ذلك اليفرتض أن يكون حارضا يف ذهني، 
أعني معلم العربية للناطقني بغريها، فالبد يل من بذل جهود مضنية ألقدمها يف منهاج 
متكامل أو يف العملية التعليمية، وقد رأى املنظرون للتعداد الثقايف يف املناهج أن هدفه 
من  أنفسهم  بمشاهدة  الذايت  الفهم  من  أكرب  قدر  باكتساب  األفراد  »مساعدة  الرئيس 
خالل نظرة الثقافات األخرى، كام يفرتض التعليم متعدد الثقافة أّنه من خالل التعارف 
ببدائل  الطلبة  تزويد  هو  الثقافة  متعدد  للتعليم  آخر  رئييس  و»هدف  االحرتام«،  يأيت 

ثقافية، عرقية، ولغوية«)1(.
وإذا كان املعّلم غري ملّم متامًا بالثقافة التي ينتمي إليها، فكيف به أن يلّم بالثقافات 

األخرى؟
وممّا يدخل يف ذلك أيضا:

الثقافة السياسية.• 
الثقافة االقتصادية.• 
الثقافة العلمية.• 
الثقافة الصحية.• 
الثقافة البيئية.• 
الثقافةاجلغرافية.• 
الثقافةالطبّية.• 
الثقافةالعسكرية.• 

1- بانكس، أ. جيمس، املدخل إىل التعليم متعدد الثقافة، ترمجة: عبري حممد الرفاعي، ط1، دار الفكر، عامن، األردن، 
1436هـ-2015م، ص 15.
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الثقافةاألدبية.• 
الثقافةالنقدية.• 
الثقافةاملجتمعية.• 

وقس عىل ذلك ....
وهبذا املعنى ابتداء يكون تعليم العربية للناطقني بغريها صعبًا، وحيتاج إىل أفراد كثر 
وخمتصني يف جماالت خمتلفة، إىل تربويني، وخمتصني بالوسائل التعليمية املختلفة، ومن 
هنا يكون تأليف منهج متكامل يف غاية التعقيد والصعوبة، ولذا مل نجد هذا املنهاج حتى 
وقتنا الراهن، وال نتوقع وجوده يف املستقبل القريب فيظل التفرق والترشذم بني أبناء 

العربية، ومؤسساهتم الثقافية، والسياسات التعليمية والقرارات والسياسية. 
هذا املعنى عىل املستوى الثقايف. أما معانيه األخرى فأمجلها يف:

األصوات واحلروف : حسب فهمنا لطبيعة اللغة، فهي تبدأ من وحدهتا الصغرية - 1
وهي األصوات واحلروف التي نبدأ هبا التعليم لترتكب منها الوحدة األكرب فيام 

بعد وهي الكلمة، ولتدريس األصوات مناهج ورؤى كثرية.
املفردات، ويف أثناء تقديم األصوات يتعّلم الطالب مفردات عربية متنوعة من - 2

حقول متنوعة، وتصب يف حقل املحسوس منها، حتى يسهل عليهم فهمها يف 
التعليمية البد  العملية  أثناء  تقديمها، ويف  املعّلم  بداية مشوارهم، ويسهل عىل 
أن يتعَرض الطالب ملفردات كثرية، متنوعة احلقول، ختتلف يف عددها وفق كل 
مستوى، ويف نوعها، وقد نّظرت النظريات واألطر املرجعية العاملية للغات هلذه 
املفردات ونوعيتها يف كل مستوى، ونّوعت املناهج يف طرق تقديمها، وتقنيات 

عرضها .
الرتاكيب : تتجمع األصوات لتكّون مفردة، وال قيمة للمفردات يف حد ذاهتا إال - 3

يف إطار تركيب، وهنا يبدأ تعليم الطالب ما يلبس هذه املفردات، فاألصوات 
تلبس  واملفردة  مفردة،  لتكّون  األخرى  األصوات  تلبس  عارية،  ذاهتا  بحد 
اجلمل  وهذه  مجلة،  لتكّون  املفردات  تتجمع  ثّم  املعنى،  وهو  آخر،  مجعيًا  شيئًا 

والرتاكيب أنواع:
أ -مجل تعتمد عىل ما يف اللغة وأذهان أبنائها من قواعد حتويلية، وأعني هنا القواعد 
االجتامعية  القواعد  تلك  أو  والرصف،  النحو  علامء  أطرها  التي  والنحوية  الرصفية 
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التواصلية، أو النحو الغائب الذي مل ينص عليه علامء اللغة ويلّموا شتاته، مثل األفعال 
التي تالزمها حروف جر خمصوصةوغريها.

التي  أو  اللفظية  االقرتانات  ومنها  نفسها،  باللغة  خاصة  اجتامعية  ب -تراكيب 
احلامر،  هنيق  نقول:  كأن  الواحدة  اللغة  أبناء  بني  عليها  املتعارف  حكم  يف  أضحت 
وفحيح  األفعى،  وطنني النحل، وصهيل احلصان، ونفوق احليوان وهكذا، أو قولنا: 
فنان بارع، وشاعر فحل، ورسام ماهر أو مبدع...، ونقل هذه التعبريات واستخداماهتا 

إىل التعبريات املجازية.
ت- مقوالت مجعية حملّية أو إقليمية، مثل إن شاء اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل، 
وبالرفاء والبنني....أو أمثال وحكم متداولة : عند البطون تغيب الذهون، واملعدة بيت 

االداء... وغريها
كقولنا:  اجتامعية،  حملية  أو  اللغة  أبناء  يعرفها  مجعية  اصطالحية  ت -عبارات 
اخلبيث  املرض  قولنا  أو  قارس،  برد  أو  حار  استقبال  أو  بالية  مالبس  أو  رّثة  مالبس 
ويعني الرسطان، أوفالن أعطاك عمره، وتعني مات، أو دستور يا أسياد، وهو البديل 

االجتامعي للجن.
ث - عبارات شبه جاهزة كتلك التي نجدها يف لغة اإلعالنات: عن الشقق أو العمل أو 
دعوات األفراح أو كتابة السري الذاتية أو التهاين أو مقدمة الرسائل اإللكرتونية وغريها.
ج -وبرزت تراكيب خاصة بوسائل التواصل االجتامعي، أضحت جزءًا من اللغة.

ح –اللغة املجازية وتعبرياهتا املختلفة.
سامهتا - 4 أنواع،وهلا  النصوص  وهذه  نّصًا،  لتكّون  اجلمل  تتجمع  النصوص: 

املختلفة، كالنص األديب أو السيايس أو االقتصادي أو البيئي أو الطبي أوالفني 
أو الصحي أو الريايض.. وهكذا، ومن هنا يبدأ تشعب التدريس والتخصصية 
الرتبويون  يعكف  إذ  خاصة،  ألغراض  بتدريسه  يعرف  ما  أو  العربية  تعليم  يف 
ومصممو املناهج واملؤسسات عىل حرص األلفاظ والرتاكيب التي تشكل النص 
‘إذ  بالتدريس عرب املضمون  اليوم  ما يعرف  تفرع  ذاته  الغرض  السيايس، ومن 
خيتار  كأن  تعليمه،  يف  جهده  ويستفرغ  معّينًا،  سياسيًا  موضوعًا  املعلّم  خيتار 

موضوع الربيع العريب أو القضية الفلسطينية عىل سبيل املثال.
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داللية - 5 حقوالً  لتشكل  خمتلفة  سياقات  يف  النصوص  تتجّمع  الداللية:  احلقول 
خاصة بمجاهلا االقتصادي أو السيايس أو اجلغرايف أو الصحي... وهكذا

ومّلا كانت اللغة مثل الكائن احلي تولد وتتطّور ومتوت، فهذا يعني أن مفرداهتا - 6
رصدًا  املعّلم  عىل  يفرض  التغري  وهذا  باستمرار،  متغرية  ونصوصها  وتراكيبها 
حلركة هذا التطور ليعكسه يف املناهج التي يعّدها، ما يعني أن تدريس احلقول 
لغريها،  ربام اليصلح مجيعه  معّينة  لسنني  فام يصلح  باستمرار،  يتجّدد  الداللية 
ومن هنا ندرك احلاجة املتغرية باستمرار ملناهج جديدة، ولغة جديدة يف برامج 

تعليم العربية للناطقني بغريها.
وتفاوت - 7 والنصوص،  اجلمل  فهم  يف  ودوره  السياق  مراعاة  ذلك  إىل  ويضاف 

األلفاظ ذات الدالالت املتقاربة، مثل: خاف وذعر ورعب وفزع ...
للناطقني بغريها - 8 العربية  اللغة  تعليم  أن  دائام  نتذكر  أن  كّله البد  ويف ظل ذلك 

ينبغي أن حيوي املهارات األربع أو التي يمكن أن نضيف إليها مهارات أخرى 
لتكون كاآليت: 

- مهارة االستامع.
- مهارة القراءة.

- مهارة املحادثة واحلوار.
- مهارة التعبري.
- مهارة الكتابة.

- املهارة التواصلية والتداولية.
- املهارة الثقافية.

وهذه املهارات ال غنى عنها يف كل مرحلة من مراحل التعليم. إّن ذلك كّله يعني 
تعليم العربية للناطقني بغريها، ولذا البد للمؤسسات املعنية هبذا املجال أن تركز عىل 
ورشحها  املعلومات  لتقديم  فّعالة  بوسائل  كّله  ذلك  ويشفع  كلها،  السابقة  العنارص 

وتثبيتها ثم قياسها وتقويمها.
يف ضوء التعريف السابق لتعليم العربية للناطقني بغريها يالحظ اآليت:

صعوبة حرص معنى حمدد ملهارة الكتابة.- 1
صعوبة إجياد منهج متكامل هلذه املهارة.- 2
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الكتابة - 3 املتعّلم  يستطيع  ال  فبدونه  كّله،  سبق  ما  يشمل  واسع،  الكتابة  معنى  أّن 
بإتقان، تصل به إىل ابن اللغة, فيظل قارصًا مهام بلغ .

اللغوية - 4 الكفاية  وهي  تتطّور،  حتى  متعددة  كفايات  إىل  حتتاج  الكتابة  مهارة  أن 
الذات كتابيًا، وكّلام  التعبري عن  الكفايات مهمة يف  والتواصلية والثقافية، وهذه 

تطّورت كفايات املتعّلم زادت قدرته عىل الكتابة واإلبداع فيها.
بناء عىل ذلك كّله يمكن القول: إن » مهارة الكتابة وإتقاهنا هو احلديث عن اللغة - 5

برمتها«)1(. 
املهارة - 6 هلذه  الكلّية  املدّرس  الحتياجات  كّلية  صورة  يعطي  السابق  التعريف  إن 

التي يمكن أن نعيد توضيحها يف اجلدول اآليت :

احلروف واألصوات وجتلياهتا يف املفردة وطرق كتابتها وما يتعّلق هبا من حركات • 
وتنوين وشّدة وحروف مّد..

وفعل •  كلمة   : وأقسامها  واحلروف  األصوات  هذه  خالل  من  تنتظم  التي  املفردات 
وحرف، ثم احلقول الداللية التي تنتظم فيها، وما يتعّلق هبذه املفردات من حركات، 
وما يرتبط هبا من قواعد سابقة والحقة، تؤثر يف معناها ومبناها، كتاء التأنيث، والتذكري 

والتأنيث، وأل الشمسية والقمرية، وحروف تكتب وال تنطق أو تنطق وال تكتب..

ابتداء •  البسيط إىل املركب،  الرتاكيب : وتدرجها وتطورها ورصفها يف قواعد من 
من إضافتها للضامئر، فاملضاف واملضاف إليه، فالفعل،،فشبه اجلملة، وتدّرج هذه 

الرتاكيب يف قواعد نحوية ورصفية وإمالئية...

ما بتعّلق هبذه الرتاكيب من حقول داللية أو أنواعها املختلفة : من تعبريات اصطالحية 
واجتامعية تواصلية، وحكم وأمثال، واقرتانات ومتالزمات لفظية وأدبية وجمازية...

املفردات واجلمل وتغرّي معانيها حسب السياق، أو تلك التي تتدرج يف دقة التعبري 
كالعشق واهليام واحلب والشغف...

1- عبد الرحيم، رائد، امتحان الكفاءة العاملي للغة العربية للناطقني بغريها مهارة الكتابة أنموذجًا، بحث منشور ضمن 
كتاب : اعامل املؤمتر الدويل األول –إسطنبول : تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، أبحاث عليمة حمكمة، ط1، دار كنوز 

املعرفة، عامن، األردن، 1436هـ-2015، ص26.
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أنامط الكتابة اجلاهزة وتنّوعها، مثل كيفية كتابة املقال واخلاطرة والرسائل واإلعالنات 
والتعزي والسرية الذاتية وبطاقات التهنئة.....

احلقول الداللية املختلفة
الثقافات املتنوعة الفنية والشعبية والتارخيية واألدبية واجلغرافية والصحية والبيئية....
طرق تثبيت االحتياجات وأساليبها وما يندرج حتتها من وسائل كتابية: تعبريمقّيد 

وحر وإنشاء، وتلخيص، واستخدام املفردات، والصورة...، وحتليل أخطاء .

حضور مهارة الكتابة يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
العربية  اللغة  تعليم  بأمهية كبرية بني مهارات  الكتايب  الكتابة والتعبري  حتظى مهارة 
للناطقني بغريها، ولكن السؤال الذي يطرح هنا : هل القت هذه املهارة ذلك االهتامم 
الكبري يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها؟ وهل قّدمت بصورة منطقية تراكمية 
وكفايته؟  الطالب  أداء  عىل  طرأ  الذي  املنطقي  التطّور  خالهلا  من  يالحظ  متدرجة 
وهل كان هناك وعي يف هذه املناهج بنمطي الكتابة اآللية والعقلية، فقّدمت للطالب 
الكفايات الالزمة لذلك؟ وهل وجدت آليات يشعر املرء من خالهلا إفادة تلك املناهج 

من اللسانيات التطبيقية يف معاجلة األخطاء الكتابية؟  هذه أسئلة حتتاج إىل إجابة .
إن الناظر يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال يكاد يلحظ إجابة شافية 

عن أي من األسئلة اآلنف ذكرها، فليس هناك حتى اللحظة مناهج
عىل - 1 الالحق  وبنت  دروسها،  عرض  يف  هلا  رئيسة  عناوين  املهارات  اعتمدت 

املهارات وفق تسلسل هنديس  املهارات، وقّدمت هذه  تلك  السابق يف عرض 
منطقي يستوعب بناء العربية واحتياجات الدارسني أو يستوعب مفهوم الكتابة 

للناطقني بغري العربية .
ال يلحظ املرء فيها عالجا ملشكالت كتابية كثرية، يقع فيها متعّلم العربية للناطقني - 2

خيص  ما  أّما  صوتًا.  املتقاربة  احلروف  يف  األول  باملستوى  تعّلق  ما  إال  بغريها، 
األفعال،  لبعض  املالزمة  واحلروف  التكسري،  مجوع  مثل  من  أخرى  مشكالت 
واملفتوحة،  املربوطة  والتاء  والقمرية،  الشمسية  والالم  والتأنيث،  والتذكري 
واملضاف واملضاف إليه، وتطابق الصفة مع املوصوف وغريها،فال نلحظ خططًا 

اسرتاتيجية يف هذه املناهج تعمل عىل عالجها، ليتالشاها الطالب يف كتابتهم .



-305-

ال يلحظ املرء خطة اسرتاتيجية واضحة يف هذه املناهج، تزّوده بالكفايات اآللية - 3
والعقلية واألنامط الكتابية املتعددة، التي تنقل املتعّلم نقلة نوعية يف الكتابة من 
إىل  يصلون  قد  الطالب  بعض  أن  صحيح  اإلبداع،  إىل  ثم  املركب  إىل  البسيط 
وحدها  املؤلفة  املناهج  عىل  يعتمد  ال  ذلك  ولكن  الكتابة،  يف  متطورة  مرحلة 
يعّدها هلم  التي  العمل  أوراق  من  وربام  وهناك،  هنا  من  كفاياهتم  يلتقطون  بل 

املدرس، وتعتمد عىل رؤيته املساندة للمناهج .
السالسل  هذه  أن  يرى  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  سالسل  يف  والناظر 

تقسم إىل قسمني من حيث عنايتها بمهارة الكتابة:
القسم األول :مناهج جاءت املهارات األربع فيها بصورة ضمنية، ومنها مهارة - 1

الكتابة،وهذه املناهج ال خيرج فيها مفهوم الكتابة عىل :

معرفة كتابة احلروف واألصوات.• 
األصوات املتشاهبة نطقًا.• 
الشدة والتنوين.• 
أل الشمسية والقمرية.• 
التنوين.• 
حروف املّد.• 
التاء املربوطة واملفتوحة.• 
اهلمزات.• 
عالمات الرتقيم.• 
والقواعد النحوية والرصفية.• 
وبعض األنامط الكتابية مثل الرسائل.• 
التلخيص.• 
أسئلة االستيعاب.• 
واإلمالء.• 
واخلط.• 
1- واستخدام املفردات يف مجل مفيدة.• 
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 واملفردات املبعثرة.- 2
واجلمل املبعثرة.- 3
والتعبري املصّور.- 4
والكتابة يف موضوع.- 5

  ويندر بعد املستوى األول أن يكون هناك خطة منطقية حمكمة لعرض ذلك كّله، 
ولذا من ينعم النظر يف املناهج جيد لكل منها رؤيتها يف عرضها، ما يدل عىل أنه ال يوجد 
اتفاق هنديس وذهني لغوي واضح يف أذهان املؤلفني، وهذا ما دفع د.رشدي طعيمة 
تعليم  برامج  يف  جهدهم  يقرصون  الكتابة  مفهوم  عندهم  يضيق  »فالذين   : القول  إىل 
قدرة  بتنمية  اآلخرون  يلتزم  بينام  والتهجئة،  النسخ  عىل  الطالب  تدريس  عىل  العربية 
الطالب عىل اختيار املوضوع الذي يستحق الكتابة فيه، والقدرة عىل تنظيمه وعرضه 
السائد يف  العرف  آن واحد«)1(، ويقول يف موضع آخر عن  بطريقة مقنعة ومشوقة يف 
برامج تعليم اللغة وإعداد موادها التعليمية الكتابية: جرى الرتكيز عىل »الظواهر اآلتية: 
الشكل..، جتريد احلروف، املّد، التنوين، الشّدة، أل الشمسية والقمرية، التاء املربوطة 
واملفتوحة، األلف اللينة، احلروف التي تكتب وال تنطق، وتنطق وال تكتب، املقصور 

واملنقوص، واملمدود، واهلمزات«)2(.  
سلسلة  ومنها  املستوى،  حسب  خاصة  كتب  يف  الكتابة  مهارة  جعلت  مناهج   -2
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، التي أنتجت أربعة 
كتب خاصة بمهارة الكتابة، موزعة عىل مستويات أربع، ولكن هذا اإلفراد يف التأليف 
ال يعطيها ميزة عىل غريها من السالسل التي جعلت الكتابة بصورة ضمنية فيها، فال 
خيرج مفهوم الكتابة يف هذه السلسة عن غريها، وحسب املرء أن يقرأ مقدمة كل مستوى 
املستويني  يف  وبخاصة  حمتواها،  من  بكثري  أكرب  وضعتها  التي  األهداف  أن  لريى  فيها 

الثالث والرابع.
ويف اآليت عرض ملا فيها من موضوعات كتابية حسب املستوى مع مراعاة أن هذه 
املوضوعات قّدمت قواعدها من خالل نصوص يف أغلبها تعالج مضامني دينية، تفيد 

الدارسني يف معهد تعليم العربية يف تلك اجلامعة، وأن فيها من التكرار ما فيها :

1-  طعيمة، املرجع،58/2 9 .
2- املرجع نفسه، 595/2 .
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املستوى الرابع)4(املستوى الثالث)3(املستوى الثاين)2(املستوى األّول)1(

احلروف وجتريدها
أل الشمسية 

والقمرية
التاء املفتوحة 

واملربوطة
عالمات الرتقيم

اهلمزاتاحلركات
احلروف املتشاهبة 

صوتًا
الالم الشمسية 

والقمرية

الشّدة
األعداد وطريقة 

كتابتها
مهزة الوصل

احلروف التي 
حتذف بالكتابة

أل الشمسية 
والقمرية

احلروف التي تنطق 
وال تكتب

مهزة القطع
احلروف التي تزاد 
يف بعض الكلامت

التنوين
احلروف التي 

تكتب وال تنطق
كتابة اهلمزة 

املتوسطة عىل ألف
مواضع الوصل

حروف املدالتاء املربوطة
كتابة اهلمزة 

املتوسطة عىل النربة
األلف الّلينة

عالمات الرتقيم
كتابة اهلمزة 

املتوسطة مفردة
مواضع نقط الياء 

وإمهاهلا
احلروف املتجانسة 

صوتًا
كتابة اهلمزة 

املتطرفة

اململكة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة   ، العربية  تعليم  سلسلة  األول،  املستوى  والكتابة،  القراءة  كتاب   -1
العربية السعودية، ط3، 1425هـ-2004م .

العربية  اململكة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  العربية،  تعليم  سلسلة  الثاين،  املستوى  الكتابة،  كتاب   -2
السعودية، ط3، 1425هـ-2004م .

العربية  اململكة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  العربية،  تعليم  سلسلة  الثالث،  املستوى  الكتابة،  كتاب   -3
السعودية، ط2، 1425هـ-2004م

العربية  اململكة  اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  العربية،  تعليم  سلسلة  الرابع،  املستوى  الكتابة،  كتاب   -4
السعودية، ط2، 1425هـ-2004م



-308-

املستوى الرابع)4(املستوى الثالث)3(املستوى الثاين)2(املستوى األّول)1(

عرشة دروس يف 
اإلمالء االختباري

أسئلة استيعاب 
وتلخيص واستخدام 

مفردات الدروس

أسئلة استيعاب 
وتلخيص واستخدام 

مفردات

أسئلة استيعاب 
وتلخيص واستخدام 

مفردات

أسئلة استيعاب 
وتلخيص واستخدام 

مفردات
وال حيتاج األمر إىل دليل عىل أن مفهوم الكتابة أوسع ممّا احتواه هذه الكتاب بكثري، 
ال  ولكنها  اآللية،  كفايته  تزيد  إهنا  الدروس،  عرض  يف  منطقية  توجد  ال  أنه  وواضح 
تكفي دلياًل عىل مالحظة تطوره يف الكتابة بشقيها اآليل والعقيل من البسيط إىل املركب 
حل  يف  أوتعينه  الكتابة  يف  املتعّلم  هنم  األحوال  من  حال  أية  يف  تسد  وال  اإلبداع،  إىل 

مشكالته الكتابية كلها . 
ومن هذه الكتب )How to write in Arabic( لـ El Mustafa Lahali، يف جزء 
واحد، وواضح أّنه يستهدف يف املقام األول تعليم العربية للناطقني باإلنجليزية التكائه 
عىل الرتمجة فيه، صحيح أّن الكتاب ال يراعي التدّرج يف مستويات الكتابة، وال يبني 
موضوعات  طرح  يف  غريه  سابقًا  جاء  ولكنّه  متدرجة،  منطقية  رؤية  وفق  املهارة  هذه 
مهمة يف الكتابة الوظيفية أو شبه اجلاهزة، فقد اشتمل الكتاب عىل املوضوعات اآلتية 

املهمة، وهي تناسب املستوى املتوسط فأعىل:

أدوات الربط وعباراته

الرسائل بأنواعها

اإلعالنات

املذكرات والسرية الذاتية

عبارات أسلوبية

كتابة املقاالت بأنواعها
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الكتابات اإلبداعية

التلخيص

دراسة وحتليل أخطاء الطالب الكتابية

عبارات يف السياق وتشتمل عىل تعبريات اصطالحية، 
ومتالزمات لفظية، وأفعال تالزمها حروف جر..

وقريب من الكتاب السابق ما أعّده خالد أبو عمشة وإبراهيم فرارجة يف كتاب )التعبري 
الوظيفي(، املوّجه للمستوى املتوّسط، إذ احتوى عىل موضوعات تتقاطع كثريًا مع الكتاب 

السابق، إال أن ما سبقه جاء أشمل وأوسع يف تدريباته،و طريقة تقديمه الدروس.
وال خترج الكتب األخرى التي ألفت يف هذا املجال عن سابقتها يف املنهج، فجاءت 
انتقائية يف اختيار املوضوعات، وغري مبنية عىل تسلسل منطقي يف تقديم املوضوعات، 

ولكنها مفيدة يف باهبا، ويمكن اإلفادة منها يف تعليم العربية للناطقني بغريها، ومنها:

كتاب ) تطوير مهارة الكتابة بالعربية(، لتوفيق بن عمر.• 
 Uktub al-arbiya لـ AZZa، وهو كتاب للمستوى املتوسط واملتقدم.• 

هذه بعض النامذج لكتب ألفت يف هذا املجال، وليس هدف الكتاب هنا اإلفاضة يف 
احلديث عن كل يشء عنها ونقدها نقدا شاماًل، فهذا شأن بحث آخر يمكن أن يقوم به 
باحث آخر، ولكن يكتفى هبذا العرض األفقي ملا ورد فيها، وباإلشارة إىل أهنا ال تغطي 
مهارة الكتابة للناطقني بغري العربية من مرحلة صفر إىل اإلبداع، وواضح أن ما قدمته 
ال يغطي مفهوم الكتابة للناطقني بغري العربية، وهو ما ينبغي تغطيته وفق ما سبق رشحه 

يف تعريف الكتابة .
توجيهات عامة ملعّلمي اللغة العربية للناطقني بغريها

مهارة   احتياجات  وتفصيل  التطبيقي،  اجلانب  إىل  الدخول  يف  الرشوع  قبل  بّد  ال 
الكتابة عرب املستويات ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من تقديم بعض التوجيهات 

العامة والنصائح هلم وهم يدّرسون هذه املهارة، يمكن إمجاهلا يف اآليت:
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جيب عىل معلم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يكون واعيًا بأمهية هذه املهارة، • 
وأن يعطيها حظها ومكانتها يف التدريس، ملا هلا من دور يف تثبيت الكفايات املتنوعة 
التي حيصل عليها الطالب إّبان رحلته التعليمية، وملا هلا من أمهية يف تثبيت املهارات 
األخرى يف ذهن الطالب، ويرى طعيمة)1( »أّن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع 
من خالله الوقوف عىل مدى تقّدم الطالب يف تعّلم املهارات األخرى، فمن خالهلا 

يمكن قياس هذه املهارات«.
ينبغي أن يكون املعّلم مدركًا أن هذه املهارة حتتاج إىل الكفايات التدريسية كّلها: • 

الكفاية اللغوية، والكفاية التواصلّية، والكفاية الثقافية، وأن تكاملها يعني تطور 
كتابة الطالب يف هناية املطاف .

املستويات •  عرب  بينهام  واجلمع  والفكرية)2(،  اآللية   : الكتابة  جانبي  بني  التفريق  عليه 
للوصول يف هناية املطاف إىل كتابة صحيحة لغوية وحّرة فيها الكثري من اجلانب اإلبداعي، 

وينصح الناقة هنا أن يبدأ املعّلم » باملهارات احلركية وينتهي باملهارات الفكرية«)3(.
جيدر باملعّلم أن يعرف  ما يتطّلبه كل مستوى من مستويات تعليم العربية للناطقني • 

واألطر  املنجزة،  املناهج  عىل  الواسع  واالطالع  باخلربة  يدرك  وهذا  بغريها، 
التغذية  طريق  عن  وأخريا  املجال،  هذا  يف  املختصون  كتبه  وما  للغات،  املرجعية 
الراجعة ومراجعة الذات وملفات الطالب، التي تراقب مشكالهتم واحتياجاهتم،  

فرتصدها وتراجعها وتعاجلها وتراقب تطّورها.  
الذهنية •  باخلريطة  وعيًا  يكون  أن  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معّلم  عىل  جيب 

ملهارة الكتابة وما حيتاجه الطالب إّبان تعّلمها، وهذا يقتيض وعيه الكامل بمفهوم 
تعليم اللغة، وأن يعرف طبيعتهاوعنارصها املختلفة.

أن يكون عارفًا بنظريات تعليم اللغة الثانية ليفيد منها يف تدريس املهارة.• 
أن يكون واعيًا بطرق تعليم اللغة الثانية، وأساليب تدريس األصوات واملفردات • 

يفرق بني تدريس  السياقي واألديب..إلخ، وأن  والقواعد والرتاكيب، والتدريس 
اللغة العربية ألغراض عامة وخاصة وعرب املضمون واملهام .

1- طعيمة، املرجع،592/2.
2- انظر الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها، 238.

3- الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 239 .
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أن يوّظف وسائل التكنولوجيا احلديثة، ووسائل التواصل االجتامعي، وأن يعرف • 
جوجل  موقع  يوّظف  أن  يمكن  املثال  سبيل  فعىل  التدريس،  يف  منها  يفيد  كيف 
صور وغريه يف تثبيت ما درس الطالب كتابيًا، وأن يوّظف الفيس بوك وغريه يف 
واملّدقق  واملوّجه  للكتابة يف موضوع معنّي، ويكون هو املرشف  عمل جمموعات 

واملصحح .
إىل •  السهل  ومن  املرّكب،  إىل  البسيط  من  التعليمية  العملية  يف  املعّلم  يتدّرج  أن 

ثم  واحلروف  األصوات  وهي  كتابية  وحدة  بأصغر  فيبدأ  التدريس،  يف  الصعب 
فالنص،  فالفقرة،  القصرية،  فالرتاكيب،فاجلمل  الكتابية،  ومتعلقاهتا  املفردات)1( 

فالوقوف مستقباًل عىل أنواع النصوص، حتى يصل مرحلة اإلبداع .
عليه أن يراعي تكامل املهارات يف التدريس، وهذا يوجب أن يوظف يف الكتابة • 

الطالب من مفردات وتراكيب وقواعد وكفايات خمتلفة »فعندما يشعر  ما درس 
أكرب  دافعًا  يعطيه  ذلك  فإّن  كتابته،  يستطيع  قاله  أو  قرأه  أو  ما سمعه  أّن  الطالب 
الفصل  يف  تعّلهام  التي  اللغوية  املادة  حفظ  »من  ويمّكنه  والتقّدم«)2(،  للتعّلم 
واسرتجاعها«)3(. أّما إذا قّدم له يف الكتابة مادة مل يدرسها، فهذا » من شأنه تعويق 

الكتابة ذاهتا وضياع الوقت واجلهد«)4(.
عىل املدّرس أن يعيد توظيف النص الذي درسه الطالب بصورة مغايرة ملا ورد يف • 

النص، ومعنى ذلك أن الطالب إذا درس نّصا عن سوق اخلضار والفاكهة مثال عىل 
املدّرس عادة توجيه ما ورد فيه من لغة بطريقة أخرى ليكتبها الطالب، فإذا كان 
بطل النص جون قد اشرتى أنواعًا خمتلفة من اخلرضاوات والفاكهة من السوق، 
ينبغي عىل املدرس أن يوجه أسئلة شخصية للمتعلم جتعله يعيد كتابة لغة النص 
بطريقة أخرى كأن يسأله: ماذا تشرتي عادة من سوق اخلضار والفاكهة؟ فيجيب 
الطالب كتابة من خمزونه معربا عن ذاته، ويتجنب أن يظل ببغاء مرددًا الصيغة ذاهتا 

التي تعّلمها يف النّص .

1- انظر طعيمة، املرجع، 601/2،  الفوزان، إضاءات ملعلمي العربية، 238.
2- الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية،238  .

3- طعيمة، املرجع،2/ 592، وانظر ص 596.
4- املرجع نفسه، 602/2.
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كالثنائيات •  املتعّلم  الكتابة يف ذهن  تثبيت  بطرق  املدّرس عىل وعي  يكون  أن  ينبغي 
الصغرى، والتلخيص، واستخدام املفردات، والتعبري الكتايب املصّور اجلزئي والكيّل، 
وإعادة ترتيب الكلامت واجلمل املبعثرة، والكتابة يف موضوع كيّل، واإلمالء بأنواعه: 
املنقول واملنظور واالختباري، والكتابة املوجهة واملقّيدة واحلّرة)1(،  وغري ذلك من 

األساليب املتناثرة يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها، والكتب املنظرة له.
أن يراقب مشكالت طالبه، ويتعرف جنسياهتم ومشكالهتم الكتابية ليتعرف إليها • 

منذ بداية التدريس.
عىل املدّرس النظر بعمق وتركيز إىل حضور مهارة الكتابة يف املناهج وأن يرى دائاًم • 

تعزيزها  عىل  فيعمل  القصور  جوانب  يدرك  وأن  منها،  فيفيد  اإلجيابية  اجلوانب 
بطرق خمتلفة، مثل أوراق العمل، وغري ذلك .

أدوات الكتابة للناطقني بغري العربية ووسائل تطويرها
العربية  الكتابة ليست سهلة، وأن أدواهتا تعني  تبنّي ممّا سبق عرضه أن مهارة  لقد 
وعنارصها املختلفة برمتها، وما يضاف إليها من تواصل وسياق وثقافة، ولكّن ذلك ال 

يعني أنه ال توجد رؤيا هلا ولتطويرها، ويف الصفحات اآلتية عرض هلذه الرؤيا :

كتابة احلروف واألصوات• 
إن تدريس مهارة الكتابة تقتيض البدء بمكونات اللغة األوىل  أو أصغر عنارصها 
وهي احلروف التي تتجمع بعضها مع بعض لتكّون مفردات ثم تراكيب فجمل ففقرات 
املستوى  العنارص ومتعلقاهتا يف  بتدريس هذه  يبدأ  أن  املدرس  فينبغي عىل  فنصوص، 

املبتدئ، وهي :

احلروف واألصوات
احلركات القصرية
احلركات الطويلة

الشّدة

1- انظر عنها الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 267-241.
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إن الطريقة اآللية املنطقية لتدريس اللغة تقتيض أن يتعرض الطالب للحروف التي 
هذه  استامع  عىل  املتعلمني  بتدريب  س  املدرِّ فيبدأ  املفردة،  وتكّون  أصوات  يف  تتجمع 
لتلك  الورق، ومثبتًا  لتكون جمسدًة هلا عىل  الكتابة  نطقها وقراءهتا، وتأيت  ثم  احلروف 
املهارات يف الذهن، وقد أتت املناهج والكتب التنظريية عىل وسائل خمتلفة لعرض هذه 
احلروف واألصوات، وال جمال هنا لذكرها أو تفصيلها، ولكن أيًا كانت الطريقة التي 
ينهجها املدرس فعليه أن تكون مهارة الكتابة حارضة يف التدريس منذ الوهلة األوىل، 

ومتكاملة مع املهارات األخرى :
نطق احلرف• 
استامع الطالب له وترديده• 
ثم كتابته بصورة كلّية• 
 جتريده ليدركه الطالب بتجلياته كلها يف الكلمة،• 
ويف ذلك كّله تبدأ الكتابة باإلمالء املنظور أو املنقول، ثم بعد دراسة عدد من احلروف • 

واألصوات وختزينها يف ذهن الطالب، ينتقل املدّرس إىل مرحلة اإلمالء املسموع، 
ومنه التدريبي واالختباري، ولكل منها مراحلها عىل مستوى احلروف فاملفردات.

عليها  يتدرب  حرف،  غري  بعرض  تبدأ  كّله  لذلك  تطبيقية  طريقة  هنا  وسأعرض 
الطالب  بطريقة كلية، ثم عرض كل واحد منها عىل حدة، مع مالحظة أن املدّرس عليه 
أن يبدأ باحلروف املشرتكة عامليًا حتى ال يبدأ الطالب يف مواجهة احلروف التي متتاز هبا 
العربية، وال مثيل هلا يف لغته، فتعرتضه املشاكل من اللحظة األوىل، وتعرض بالطريقة 

الرتكيبة، فيقّدم منفردًا، ثم صوتًا يف كلمة متّثلها صورة حسّية.
اخلطوة األوىل: عرض احلروف الثالثة األوىل صوتيًا للطالب، ويتزامن ذلك مع تقديم 

طريقة كتابتها، فنحقق منذ البدء: النطق والقراءة واالستامع والكتابة.
احلروف :

تنطق 3 مّرات، وتكتب يف كل مّرةس
تنطق 3 مّرات، وتكتب يف كل مّرةن
تنطق 3 مّرات،وتكتب يف كل مّرةل
تنطق 3 مّرات، وتكتب يف كل مّرةم
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اخلطوة الثانية: عرض احلر يف صورته الكلّية، مشفوعًا بلفظة ُيمّثل فيها الصوت يف 
الطالب منقوالً  ليكتبه  ثّم يصّمم فراغًا  يقّدم الصوت منقطًا مرتني،  صورته تلك، ثم 

برصّيًا، وفق اآليت :
س:  ينطق 3 مّرات + صورة متثله + تنقيط الصوت مرتني + فراغ للطالب لُيكتب 

الصوت وحده.

س: َجرس..........  ...........  • 

ن..........  ...........  •  ن: ُفررْ

ل: بصل..........  ...........  • 
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م: قلم..........  ...........  • 

استمع ورّدد واكتب:• 

      س                   ن                     ل                      م
.............  .............  .............  ...........

أكمل/ي كتابة :• 

جر........                  قلــ.......                  بصــ......               فر........

اخلطوة الثالثة : عرض األشكال الكتابية للحروف السابقة:

    
أسـد                               فــستان                             سـمك

.......................    .......................    .......................
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كيـس                               ماس                             َفَرس

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

يف هذا التدريب كلامت جديدة عىل صوت السني مشفوعة بالصور، وتكتب اللفظة • 
باستثناءصوت السني ينّقط ليكمله الطالب كتابّيًا.

عـ......ل

......ـــيف

مدّر.....
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كر....ــي

وهكذا يستمر املدّرس يف عرض احلروف واألصوات، ويّوظف اإلمالء املنظور إّبان 
العرض حتى ينجز يف تدريسه منها العدد الكايف، ويمكن من خالهلا تكوين مفردات، 
ما يؤهل املدّرس والطالب للبدء بعرض اإلمالء املسموعأواملعتمد عىل الذاكرة، والبدء 
تدريس  بعد  ذلك  يكون  أن  وينصح  كّله،  لذلك  تدريبات  وإعداد  الراجعة،  بالتغذية 

أربعة أحرف أو مخسة، وفق اآليت :
إعداد تدريبات يكون فيها مكان الصوت اهلدف فارغًا ليكمله الطالب، ويفضل • 

يف املستوى املبتدئ أن تعرض هذه املفردات مرفقة بصورها الدالة عليها.
إن كانت هناك حروف وأصوات درسها الطالب تتشابه يف نطقها، وتشّكل مشكلة • 

لديه، ينبغي عىل املدرس معاجلتها نطقًا وكتابة عرب الثنائيات الصغرى، وحتى يكون 
األمر ذا جدوى ينبغي أن تكون املفردات التي تعرض فيها هذه الثنائيات قد درسها 

الطالب، ومجعها املدرس ليكّون منها التغذية الراجعة املركزة إياها يف ذاكرته.
درس •  التي  الكاملة  املفردة  يعرض  أن  للمدرس  يمكن  التدريس  تقّدم  وكّلام 

الطالب حروفها وأصواهتا، ويكون ذلك بعرض صورها املمثلة هلا، والطلب إىل 
املتعّلم التعبري الكتايب عنها، أو بإمالئها استامعًا عليه .

املرحلة •  هذه  يف  الكتايب  للتدريب  املتنوعة  األساليب  ليعد  للمدرس  املجال  يرتك 
برشط أن تكون اسرتجاعًا ملا درسه الطالب.

بعد تدريس احلروف واألصوات أو يف أثناء ذلك، ُيدّرب الطالب عىل كتابة الشّدة 
واحلركات، واملد، والتنوين)1(، مع قناعتي بأن التنوين من األفضل أن يدرسه الطالب 

1- أنظر تفصيل ذلك يف الفصل األول من هذا الكتاب ) تدريس األصوات ( .
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يف سياق اجلملة، وهذا سيكون مفيدا له أكثر، وبعد أن يكون قد مّيز بني أقسام املفردة 
العربية.

كتابة املفردات وتطويرها إىل اجلملة البسيطة• 
طويل  حديث  والسياق،  النص  يف  وتوظيفها  املفردات  كتابة  عن  احلديث  إن 
ومتشعب، ذلك أن األمر يتدحرج عرب املستويات، حتى تضحي املفردة جزءًا من سياق 

إبداعي وثقايف وفكري، فام هي املفردات التي سيدرسها الطالب:

بنائها، وأعني هنا أ-  يغرّي من  يّتصل هبا يشء سابق وال الحق  مفردات جمّردة، ال 
من  األوىل  املرحلة  يف  واألصوات  احلروف  منها  تتكّون  التي  األولية  املفردات 
ب،  أو  عسل،  لفظة  لتشّكل  ل   س،  ع،   : أصوات  تتجمع  كأن  اللغة،  تدريس 
النوع من املفردات يكون يف املستوى  ي، ت لتكّون لفظة بيت..وهكذا، وهذا 
وقبل  ذلك،  أثناء  يف  أو  األصوات  احلروف  دراسة  من  االنتهاء  بعد  املبتدئ 
وعالقاهتا  بنائها،  يف  تغرّي  التي  األلفاظ  هذه  قواعد  بتدريس  البدء  يف  الرشوع 
الداللية واجلملية والرتكيبة . ويف هذا املرحلة يمكن توظيف اإلمالء املنظور أو 
السمعي أو ذاك املعتمد عىل الذاكرة، ويكون التدريب ممّا درس الطالب، وثبت 

يف ذاكرته، عىل النحو اآليت:

أن تقّدم له جمموعة من املفردات، فينقلها إىل الكراسة كتابة .• 
أن متىل عليه مفردات درسها، ويطلب إليه كتابتها.• 
م له صوٌر حمسوسة، ليعرب عنها كتابّيًا، مثل•  أن ُتقدَّ

      

.......................        .......................           .......................    
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وحني يتحقق املدّرس من قدرة الطالب عىل كتابة األصوات واحلروف ومتعلقاهتا، 
ويتأكد من أن الطالب قد أضحى عنده خزينة من املفردات املتنوعة، يبدأ بمرحلة أخرى 

يف املستوى املبتدئ، لتعزير مهارة الكتابة لدى الطالب .

 هذه املرحلة تبدأ بتدريس القواعد األولية، املتعلقة باملفردات، وهي األيت:ب- 

ما يلحق هذه املفردات من أدوات مثل الالم الشمسية والقمرية.• 
أقسامها املختلفة: االسم،والفعل، واحلرف.• 
ما يطرأ عىل االسم من زيادة أو تغري يف الشكل، يقتيض بموجبه تغيري داللته، • 

مثل : املذكر واملؤنث، وأشكال اجلموع،واملثنى، وما يلحقها من ضامئر ملكية 
وغائبة وخماطب.

تدريبه عىل بعض الصيغ الرصفية البسيطة،  مثل اسم الفاعل من الفعل الثالثي. • 
وتدريبه عىل كتابة بعض املفردات املرتادفة واملتضادة.• 

املعّلم  أو  للطالب  يمكن  فال  الكتابة،  يف  املنطقي  التسلسل  كّله  ذلك  من  واهلدف 
االنتقال إىل الرتكيب أو اجلملة دون أن يعي الطالب هذه املتعلقات باملفردة، التي تفرض 
املرحلة،  هذه  يف  املصطلحات  يف  الدخول  جتنب  ودالليًا،وينبغي  شكلية  تغيريًا  عليها 
منه. وسأعرض  فائدة  بام ال  اللغة، وحشو دماغه  الطالب ودراسته  تؤثر عىل  حتى ال 
بعض التطبيق هنا عىل جوانب من هذه الدروس، لتكون معينًا للمدرس عىل تدريسها، 
القواعد،  تدريس  التحوييل، يف  التوليدي  النحو  من  اإلفادة  ينبغي  أنه  إىل  اإلشارة  مع 
ولينتج الطالب ما يشبهها، ولتصبح جزءًا من ذاكرته مع التدريب، فيستطيع بالتعاون 
مع عنارص اللغة األخرى كتابة مجٍل كثرية باستخدام هذه القواعد، أو أخرى مل يسبق له 

أن سمعها من قبل.
وسأبدأ بعض طريقة تدريس الـ القمرية والشمسية، التي من وظائفها تغيري املفردة 
من النكرة إىل املعرفة، فمن األفضل البدء بتدريس أل القمرية حتى يشعر الطالب بأن 
تغريًا نطقّيا حدث عىل املفردة، ثم أل الشمسية التي يشّدد فيها الصوت التايل هلا، ويكون 

بتدريبه عىل الكتابة ومالحظة شكل الصوت التايل لـ أل، ويمكن عرض ذلك كاآليت:
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مس س= الشَّ َقَمر                                الـ+ َشمرْ الــ+قمر + الرْ

وتعطى تدريبات للطالب عليها يف هذه املرحلة إلتقان كتابتها، فتقّدم هلم مفردات 
سبق أن درسوها، ليدخلوا عليها الالم الشمسية والقمرية عىل النحو اآليت:

أدخل/ي الـ القمرية والشمسية عىل املفردات اآلتية كام يف النموذج:• 

كتابتهااملفردةالـ
الَعسلعسلالـ
بيتالـ
الّسيارةسّيارةالـ
مكتبالـ
ثلجالـ
ُجبنالـ
سمكةالـ

وهناك دور مهم لـ ) الـ ( يف السياق وهو التعريف والتنكري، وهلذا جيب أن يعرف 
الطالب وظيفتها ليتمكن من استخدامها يف السياق الكتايب مستقباًل بصورة صحيحة 
نقدم  كأن  للطالب،  مبسطة  بصورة  وظيفتها  لتحقيق  تقديمها  يمكن  وهبذا  ودقيقة، 
صورتني لرجل يأخذ كتابا من بني جمموعة من الكتب أو رجل يأخذ كتابًا واحدًا، ونحو 
ذلك، أو يطلب إليه أن يتناول قميصًا يف الصورة األوىل أو القميص يف الصورة الثانية:
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وقد يؤخر ذلك ملا بعد دراسة األفعال ليكون عرضها أكثر منطقية، ولكن ال بأس 
من عرضها هنا بصورة أّولية ثم الرتكيز عليها بعد األفعال، لتكون دراستها أكثر فاعلية 

يف الكتابة والتدريب.

أّما األفعال، فتعرض يف هذه املرحلة مع الضامئر ) هو وهي(، ويكون عرضها آليًا • 
ملعرفة أشكاهلا عىل النحو اآليت، ويراعى هنا جتنّب األفعال التي حتوي حروف عّلة 

تسبب مشكالت للطالب:

    

ُتبرْ َيكُتُب                                       كتَب                                          ُاكرْ

    

تكتُب                                       َكَتَبترْ                                          ُاكتبي
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وال بّد من تدريس الطالب يف هذه املرحلة األولّية الضمري ) أنا ( املعرّب عن الذات، 
فهو مرتبط باحتياجات املتعّلم، وتعبريه عن ذاته عىل النحو اآليت:

رشبُتأرشُب

ُتأدرُس َدَرسرْ

لبسُتألبُس

كتبُتأكتُب

وبتطّور املستويات والدروس يقّدم املعّلم الضامئر األخرى مع األفعال، ويتطّور يف 
تدريسها وعرضها. 

وبعد عرض جمموعة من األفعال اخلاصة بسلوك حمسوسة أو معنوية بسيطة، يمكن 
جتسيدها بالصور، مثل:  ) فّكر يفّكر(،) نظر ينظر أو شاهد يشاهد(،يمكنه تقديم تغذية 

راجعة للطالب عن طريق التعبري املصّور أو التقليد اآليل للقاعدة، مثل:

اكتب/ي األفعال اآلتية كام يف النموذج :• 

ادرسيدُرسدرَس
ارشبيرشُب

يركُضركَض
البسَلبَِس

 •

العبيتلعُبلعبترْ
البيستلبُس

تعمُلعملترْ
اجليسجلسترْ
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اكتب/ي األفعال اآلتية كام يف النموذج:• 

رشبُتأرشُبرشَب/يرشُب
دخَل/يدخُل
خرج/خيرُج

جلس/جيلًس

إن املدّرس بعد هذه املرحلة يكون قد بدأ بالدخول إىل اجلملة البسيطة التي يعرّب فيها 
الطالب يف هذا املستوى املبتدئ عن أشياء يومية يف حياته، فنجده يستطيع التعبري كتابة 

عن اجلمل اآلتية:

يرشب+الـ+ احلليب= يرشب احلليب )خالد يرشُب احلليب(

تقرأ+الـ+كتاب= تقرأ الكتاب )البنُت تقرأ الكتاب(



-324-

واملهم يف هذه املرحلة تعريض الطالب لقدر كاف من األنامط السلوكية اليومية التي 
درس مفرداهتا ليعرب عنها كتابيًا، وكّلام كان التدريب موّجهًا يراعي ما درس، استوعب 

الطالب اللغة، وصارت جزءًا من سلوكه اللغوي اليومي اآليل والعقيل.
واملثنّى،  واملفرد  واملؤنث،  املذكر  بني  التفريق  إىل  املستوى  هذا  يف  الطالب  وحيتاج 
واملفرد واجلمع، ويقّدم له اسم الفاعل واملفعول من الفعل الثالثي، فتقّدم له أشكال 

ذلك كّله بصورة بسيطة، وهذا مثال عىل املذكر واملؤنث :

  
سة س                                               مدرِّ مدرِّ

   
طبيب                                       طبيبة

   
             مهندس                               .....................
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ويتعرض الطالب ألنامط أخرى من املذكر واملؤنث:

  
ولد                                 بنت

   
رأة رجل                                     امرْ

   
ديك                                     دجاجة

ونمط آلخر للمذكر واملؤنث ) األلوان ( :

بيضاءأبيض
سوداءأسود
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أمحر
أخرض
أزرق
أصفر

ويف احلقيقة يطول األمر جدا لو رحنا بعرض لكل طريقة من طرق تقديم الدروس 
املختلفة، ويكتفي بعرض نامذج منها، ليدرك املعّلم التطّور الذي حيدث عىل الكتابة يف 
هذا املستوى املبتدئ، وليتبنّي له أن مسألته ممكنة ولكن حني يكون التدرج منطقيًا، فال 
ُيطلب إىل الطالب يشٌء قبل أن يكون درسه، أو استوعبه وراح خيزنه يف ذاكرته ومن 
دون ذلك يظل تطّور الطالب الكتايب عشوائّيا، وتظل املشاكل قائمة ألنه مل يستوعب 

منطق اللغة، ومتغرياهتا.
جلموع  واحدة  صيغة  اختيار  مع  اجلموع،  عرض  يمكن  ذاهتا  البسيطة  وبالطريقة 
التكسري للرتكيز عليها حتى ال يتشتت ذهن الطالب هبذا النمط من اجلموع، ومستقباًل 
يتعّرض لصيغ أخرى، فاهلدف يف هذه املرحلة هو تعريف الطالب بأشكال اجلموع يف 
التكسري ستظل مشكلة قائمة يف كتابة  بّد من اإلشارة هنا أن مجوع  العربية، وال  اللغة 
التي  الدروس  الواردة يف كل  املختلفة،  إال بحفظ صيغها  يمكن حّلها  املتعلمني، وال 
يدرسها الطالب، ولذا عىل املدرس دائام يف كل درس أن جيليها للطالب وأن يكون هلا 

تدريبات خاصة هبا.
السؤال هنا هل تطّورت كتابة الطالب حتى اللحظة؟ إن اجلواب عىل ذلك يمكن أن 

يكون إذا عرضنا الصور اآلتية، وقارنا ما فيها باملدروس حتى اللحظة:

   
سيارة محراء                                            الرجل يقود سيارة
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املرأة تقود سّيارة                                     املرأة تقود سّيارة بيضاء

املختلفة،  املواقف  للتعبري عن  بسيطة  يكتبوا مجال  أن  املتعّلمني  إىل  الطلب  ويمكن 
والتعبري املصّور وسيلة مهمة يف هذا املستوى، وهذه نامذج:

  

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

من الرضوري أن يقّدم املدرس تغذية راجعة عىل كل ما درس الطالب، وأن يراعي 
بجمل  نفسه  يعرّبعن  الطالب  برتك  احلر  ثم  بالصور،  املقّيد  والتعبري  بأنواعه،  اإلمالء 

قصرية بسيطة.

 يتطّور تدريس املفردات يف اجلمل والفقرات والنصوص كلام مضينا يف عرض ج- 
القواعد واحلقول الداللية عرب املستويات، وعرب مراعاة احتياجات الطالب يف 
كل مستوى، فيبدأ الطالب يوظفها يف حقوهلا اخلاصة هبا يف سياقها الداليل أو 
االجتامعي أو األديب املجازي، والرتكيبي... وسيعرض ذلك بتفصيل يف مكانه 

إن شاء اهلل. 
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تطوير الكتابة من الرتاكيب واجلمل القصرية إىل الفقرات :• 
إن امليض يف تقديم املفردات والقواعد املختلفة يؤدي إىل تطّور الكتابة، وكّلام عّرضنا 
وعيًا  أكثر  الكتايب  أداؤه  كان  منطقية  بصورة  وتراكيبها  العربية  اجلملة  ألنامط  الطالب 
وتطورأ، وهنا ما زلنا نتحّدث عن املستوى املبتدئ لالنتقال منه إىل املتوّسط، ففي هذا 
اجلملة،  وشبه  العربية  اجلملة  أنامط  إىل  التعّرف  إىل  الطالب  حيتاج  املبتدئ(  املستوى) 
فينبغي تقديم بعض الضامئر املنفصلة واملتصلة، ثم شبه اجلملة، وأسامء اإلشارة واملضاف 
واملضاف إليه..، وبعض أدوات الربط مثل: الواو وثّم، وبعض أدوات االستفهام مثل/
من، ما، هل، كيف، أين، ماذا، ملاذا، كم،وسأقف عىل نامذج من الضامئر املنفصلة املهمة، 

ودور ذلك كّله يف الكتابة يف هذا املستوى.

    
هو طالب                                      هي طالبة

    
مها طالبان                                      هم طالب
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هّن طالبات

ويستكمل تدريس ) أنا، نحن، وأنت، وأنتام، وأنتّن، وأنتم (، ألنه ال بّد من دراستها 
يف  هذه املرحلة.

 وهذا مترين كتايب يمكن االستعانة به للتدريب عىل اجلملة االسمية، فيه جتسيد ملا 
درس الطالب يف هذا املستوى:

طبيبأنا
نحن
هي
مها
هّن
هم
أنت
أنت
أنتام
أنتّن
أنتم

وقد يواجه الطالب بعض املفردات التي مل يدرسها إّبان التدريبات مثل مجع طبيب 
عىل اطّباء، وهنا يمكن للمدرس بسهولة تزويده هبا .
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هذان،  هذه،  هذا،   ( اإلشارة  أسامء  تطبيق  يمكن  غريها  أو  السابقة  الصور  وعىل 
هاتان، هؤالء ( . 

وظروف  اجلّر  حروف  بعد  باستخدام  اجلملة  شبه  من  ألنامط  الطالب  يتعّرض  ثّم 
الزمان واملكان عىل النحو اآليت:

  

السّيارة أمام البيت                                      الرجل وراء الّطفل

  

القّط فوق الطاولة                                   القط حتت الكريس

أّما  ّبــ..(  الطريقة ذاهتا يمكن توظيف حروف اجلر ) يف، عىل، من، إىل،لـ   وعىل 
املضاف واملضاف إليه، فيمكن تقديمه هبذه الطريقة:
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    حقيبة                                 حقيبة الطالبِة                            حقيبُة الطالِب

أو

علُم السعودّيِة..... وهكذا

أما الضامئر املّتصلة فيمكن عرضها بالطريقة اآلتية:

كتايبكتاب
كتاهبا
كتاهبام
كتاهبم
كتابنا
كتابَك
كتابِك
كتاهبم
كتاهبّن
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وعىل املدرس بعد االنتهاء من الدروس أو كل درس أن:

يقّدم تدريبات كتابية موجهة له • 
أن يربط بينه وبني ما سبق من دروس.• 
الدروس، •  يف  ورودها  حال  الكتابية  القواعد  بعض  إىل  الطالب  انتباه  يلفت  أن 

مثل احلروف التي تنطق ال تكتب، يكن ذلك يف درس أسامء اإلشارة و األسامء 
املايض  الفعل  دراسة  عند  وذلك  تنطق،  ال  تكتب  التي  احلروف  أو  املوصولة، 

املسند إىل واو اجلامعة.
وعالمة •  والفاصلة،  النقطة  مثل  الرتقيم،  عالمات  بعض  الطالب  تدريس 

الفاصلة، فحني يعرض  النقطة بعد االنتهاء من كتابة كل مجلة .أما   : االستفهام 
درس الرابط: الواو  ثّم غريها،و تدّرس عالمة االستفهام يف موضعها.

بني •  الفرق  إىل  انتباههم  لفت  يمكن  واجلموع  واملؤنث  املذكر  تدريسهم  أثناء  يف 
التاء املربوطة واملفتوحة.

القصرية •  اجلملة  كتابة  قواعدها،ويف  يف  الكتابة:  يف  الطالب  تطور  يالحظ  هكذا 
فاألطول قلياًل، إىل الفقرة البسيطة .

ويف اآليت تدريبات موجهة كتابية عىل ما مّر:• 
أسئلة مبارشة للطالب إجابتها يف مجل قصرية أو فقرة .• 

ماذا ترشب يف الفطور؟- 1
أين تدرس؟- 2
أين تسكن؟- 3
هل حتب الطعام العريب؟- 4
ملاذا تدرس اللغة العربية؟- 5
ماذا تأكل عىل الغداء؟- 6
أسئلة التحويل من املذّكر إىل املؤّنث :• 

يكتب حسن واجباته- 1
.........................................
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يأكل األصدقاء الطعام يف املطعم- 2
............................................

تلبس البنُت قميصًا أمحر- 3
............................................

يذهب الطالبان معًا إىل املدرسة- 4
.............................................

أسئلة الربط بني اجلمل وملء الفراغ:• 
جلست هند عىل الكريس و شاهدت التلفاز- 1

يدخل أمحد إىل املكتبة و....................- 2

يلبس الطفل مالبس خرضاء و..............  - 3
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أسئلة الربط باستخدام األسامء املوصولة:• 

حممد/يرشب العصري• 

حممد الذي يرشب العصري أخي

الطالبة/حتمل احلقيبة- 1
........................................

البنات/يأكلن يف املطعم- 2
.........................................

األصدقاء/يذهبون إىل املدرسة- 3
........................................

أسئلة املفردات املبعثرة • 

مالبس، السوق، اشرتت، من، زرقاء	-
..............................................

تأكل، اجلبن، حُتب، أن، مارّيا، الفطور، عىل	-
........................................................

أسئلة اجلمل املبعثرة• 

وكتب واجباته	-
عاد سعيد إىل البيت	-
تناول طعام الغداء	-
من املدرسة	-

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

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

....................................................................................
....................................................................................
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التعبري عن مواقف بسيطة عن طريق التعبري املّصور، مثل :• 

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

هناك تدريبات االستبدال
تدريبات الربط• 
استخدام املفردات يف مجل  وهكذا...........• 

املوضوعات  ليغطي  املبتدئ  للمستوى  املناسبة  بالتدريبات  يأيت  أن  وللمدرس 
املدروسة .

تطوير مهارة الكتابة من املبتدئ األعل إىل املتوّسط األعل :• 
ما زال الطالب يف هذا املستوى يتعّرض للغة تعليمية موجهة, وليست طبيعية، ينبغي 

فيه أن:
يبني املدرس الالحق عىل ما سبق دراسته من مفردات تراكيب اجتامعية تواصلية • 

ولغة  قصرية،  حوارية  نصوص  يف  املبتدئ  املستوى  يف  الطالب  درسها  يومية 
موجهة.

س يف كتابة الفقرات إىل النص املعرّب عن الذات واحتياجات الطالب •  يتدّرج املدرِّ
اليومية، التي تنمي عالقتهم باملجتمع املحيط هبم، هذا ما يفرضه الواقع التعليمي، 
وما تؤكده األطر املرجعية للغات التي حّثت عىل الرتكيز عىل هذه االحتياجات 
التواصلية، وتزويد املتعلمني بمفردات وتراكيب خاصة هبا، مع بعض اللغة التي 
هذه  تعرض  وأن  وغريمها،  واالقتصاد،  كالسياسة  أخرى،  لغوّية  حقوالً  ختص 

اللغة  بأسلوب حواري، وهذه املوضوعات يمكن إمجاهلا يف اآليت:
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التعارف
حوار يف غرفة الصف

األسة
جسم اإلنسان

السوق
سيارة األجرة

البحث عن سكن
مكاملة هاتفية

السفر
يف الفندق
يف املطعم
الرياضة

زيارة صديق
زيارة مريض
عند الطبيب
يف الصيدلية

التعبري عن الوقت
االجتاهات
يف اجلامعة

رحلة
يف السينام

حضور حفلة أو مباراة
نصوص سياسية اقتصادية وثقافية... قصرية 

نصوص ثقافية عن شخصيات وبلدان وعادات وتقاليد
أخرى تواصلية مرتوكة لتقدير املناهج واملدرسني
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يبدأ يف هذا املستوى تقديم أنامط كتابية شبه جاهزة أو وظيفية، ويتطّور تقديمها يف • 
املستوى املتقّدم، هذه األنامط يمكن حرصها يف اآليت:

بطاقات التهنئة بأنواعها
الرسائل اإللكرتونية وأشكاهلا املختلفة

اإلعالنات
استامرات بنكية

عقد إجيار
التعزي

دعوات الزفاف
السرية الذاتية
أخرى......

وحتتاج هذه األنامط إىل معّلم ذي معرفة هبذه األنامط وتغرّي أسلوهبا حسب املقام، 
توظف  التي  والتعبريات  املفردات  ثم  األنامط وأشكاهلا،  األمر حرص هذه  يقتيض  لذا 

فيها، ليتزود هبا الطالب، ويستخدموها يف الكتابة.
أو •  االصطالحية  التعبريات  بعض  يدخل  أن  املرحلة  هذه  يف  للمدرس  يمكن 

التعبريات االجتامعية اجلاهزة، مثل األمثال، أو االقرتانات اللفظية لتدعم بعض 
النصوص التي يدّرسها، يمكن للمدّرس يف هذه املرحلة أن يعّرض الطالب لدور 
األلفاظ يف السياق، التفريق بني املعاين احلقيقية واملجازية، وستأيت أمثلة عىل ذلك 

يف التطبيق ...
القواعد •  حصيلته:  يف  وتزيد  الطالب،  درس  ما  عىل  تبنى  جديدة،  قواعد  تقديم 

النحوية الرصفية اإلمالئية، ويف هذا املرحلة ال بد من تقديم القواعد اآلتية:

اإلمالءالرصفالنحو

اسم الفاعلاألفعال بأشكاهلا
حذف حروف العلة يف 

األفعال
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اسم املفعولالفاعل

احلروف التي تكتب وال 
تنطق يف الفعل املايض 

املضارع املنصوب 
واملجزوم

املصادراملفعول به
بعض عالمات الرتقيم 
مثل التعّجب والفاصلة 

املنقوطة

ترصيف األفعالنائب الفاعل
بعض قواعد كتابة 

اهلمزة

اسم التفضيلاملبتدأ اخلرب

األوزانكان وأخواهتا

بعض صيغ املبالغة إن وأخواهتا

أنامط من النحو الغائب 
مثل األفعال التي حتتاج إىل 

أن أو مصدر بعدها : 
حاول أن، يريد أن، 

بفضل أن، يعتقد أن.. 
ومن هذا النحو الغائب 
الرتكيز عىل حروف اجلر 
املالزمة لألفعال، واملذكر 

املؤّنث. 

مجوع التكسري حرصها 
ليحفظها الطالب
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الروابط املختلفة التي 
يرد ذكرها يف الدروس 
غريها مما يمكن حرصه 

يف النصوص، مثل لكن، 
وبينام،وخالل، ويف أثناء، 
أما..فـ، بل، إّنام، األسامء 

املوصولة...وغريها

مراعاة الطريقة اآللية والعقلية يف الكتابة .• 
مراعاة طرق الكتابة التي كثر االعتامد عليها يف وسائل تعليم اللغة العربية للناطقني • 

بغريها : الربط، االستبدال، والتحويل، التلخيص، التعبري الكتايب عن الصور، أو 
أسئلة االستيعاب الفهم، استخدام املفردات، ملء الفراغ...وغريها

ينبغي أن يصحح املدّرس أوراق عمل طالبه، وأال يرّكز كثريًا عىل ختطيئهم بل • 
عليه أن يوجههم بطريقة ال ُتدخل اليأس إىل قلوهبم ونفوسهم، يشعرهم أن ما 
يقدمونه يشء طبيعي، يمكن جتاوزه باملامرسة، وزيادة االهتاممباألنشطة الكتابية 

والدراسة .
ينبغي عىل املدّرس أن يّدون أخطاء طالبه، يرصدها ليعرفها، وجيد احللول املالئمة • 

مشكالهتم  حل  بعد  الحقا  تطورهم  ليالحظ  الطالب،  ملف  يف  ويضعها  هلا، 
ليتجازوها  املستوى،  املستقبل يف تدريس طالب هذا  توجيههم، وليفيد منها يف 

س. املدرِّ
ينبغي يف هذه املرحلة أن يقرأ املدّرس يف األبحاث اخلاصة يف جمال تعليم العربية • 

للناطقني بغريها، ليقف عىل جتارب اآلخرين يف معرفة األخطاء الكتابية لطالب 
طريقة    : يف  ترتكز  األخطاء  هذه  أكثر  أن  سيالحظ  يقرأ  إذ  وهو  املستوى،  هذا 
املمدود،  املقصور، وقرص  العلة، واهلمزات، ومد  املفردات، يف حروف  توظيف 
املوصوف،  والصفة  إليه،  واملضافواملضاف  التعريف،  والـ  التكسري،  ومجوع 

واملذكر واملؤنث، واستخدام الفاعل واملفعول به وكان وأخواهتا..
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يف  يرد  ما  تعزز  الكتابة،  مهارة  لتطوير  والوسائل  الطرق  بعض  تقديم  من  بّد  وال 
املناهج،وتضيف إليها، سأحرصها يف اآليت:

التعبري املّصّور : تفيد الصور يف هذا املستوى يف تعزيز ما درسه الطالب من قواعد • 
خمتلفة، مفردات وعبارات تراكيب، وتكون هذه الصور معربة عاّم درسه الطالب 
املعرفية،  اللغوية  الدرس، وتقيس حصيلته  قبل  ما  أو  الدرس  اللحظة، يف  حتى 

والصورة التي تقّدم:

صورة يطلب إىل الطالب فيها التعبري بشكل جزئي ثم كيّل.	-
صورة ُيعرّب الطالب عاّم فيها بشكل كيل	-
جمموعة من الصور تشّكل بمجموعها فقرة أو نّصا صغريًا. 	-

مثال)1(:• 

كم شخصُا يف الصورة؟..........................• 
أين هم؟...........................• 
ماذا يوجد أمامهم؟.............................• 
ماذا يريدون؟......................• 
كيف يبدو حاهلم؟...................• 
ماذا يتكّلمون؟..................• 
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اكتب/ي فقرة تعرّب عن الصورة السابقة.• 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

.................................................................................
مثال رقم)2(:• 

عرّب/ي كتابيًا عاّم يف الصورة:• 
....................................................................................
....................................................................................

.............................................................................
مثال رقم)3(• 
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عرّب/ي كتابيًا عن الصور الثالث األوىل ثم الثالث األخرى يف فقرات:• 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

.................................................................................
ليحاول •  التفكري،  عىل  تعتمد  التي  الصور  بعض  تقديم  املرحلة  هذه  يف  ويمكن 

الطالب التعبري عنها، مثل:

التعبري الكتايب اجلزئي فالكيّل املرتبط بام درسه الطالب• 
التي درسها حتى  اللغة  الطالب إىل استخدام  املدرس  التعبري أن يوّجه  يقصد هبذا 
اللحظة، أو أن يكون تركيزه عىل لغة النص املدروس، فمعلوم أن املناهج واملدرسني 
عادة يصّممون التدريبات التي جتعل الطالب يوّظف اللغة يف الكتابة لإلجابة عن أسئلة 
األسئلة  يوّجه  أن  وهي  خطوة  يتقّدم  أن  للمعّلم  يمكن  وهنا   . مبارشة  بالنص  تتعّلق 

للتعبري الكتايب عن ذات الطالب، فتكون وظيفتها مغايرة لصيغة النص املدروس، فـ:

املدّرس يوظف اللغة املدروسة أوال للكتابة والتعبري عن حماور النص ومفاصله.• 
ثّم يعيد توجيهها ليوظفها الطالب يف التعبري عن ذاته وشؤونه واحتياجاته.• 
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فإذا كان موضوع الدرس يف هذه املرحلة ) البحث عن سكن(، ودرس الطالب فيه 
بتدريب كتايب  يأيت  أن  املدّرس  الداليل، جيب عىل  ألفاظًا وعبارات خاصة هبذا احلقل 
إليه  ويطلب  سكن(،  عن  البحث   ( اهلدف  هذا  ختّص  ذاتية  أسئلة  الطالب  فيه  يسأل 

الكتابة فيها، فـ:
يبدأ بالتسلسل املنطقي يف هذه األسئلة، والطالب جييب عنها يف مجل أو فقرات • 

قصرية.
بعد االنتهاء من اإلجابة عن األسئلة، يوّجه املدّرس الطالب أن يعيد كتابة هذه • 

اجلملة لتشّكل نّصًا، وموضوعًا عن سكن الطالب عىل النحو اآليت :

أين تسكن؟- 1
يف أي منطقة؟- 2
ما اسم العامرة؟- 3
يف أي طابق تسكن؟- 4
كم إجيارها؟- 5
كم غرفة يف شقتك؟- 6
 ما الفرش املوجود فيها؟- 7
هل يسكن أحد معك فيها؟- 8
ما اخلدمات املوجودة يف الشّقة؟- 9
هل وّقعت عقد إجيار؟- 10
هل يعجبك موقع الشّقة؟- 11
هل هناك مشكالت تواجهها فيها؟- 12

وأسئلة أخرى....
بعد أن جييب الطالب كتابة عنها موّظفًا ما درس، يعيد إنتاجها يف نص، وحني يتدّرج 
املدرس هبذا األمر يف الدروس الالحقة، وتكون األسئلة فيها الالحقة معززة ما درس 
الطالب، سيتقّدم يف كتابة املوضوعات التي هيدف هذا املستوى إىل تقديمها للطالب، 
اللغة  ومنها  كلها،  املستويات  الطالب عىل  تواجه  التي  املشكالت  املدرس  وسيالحظ 

اجلديدة التي درسها، فيعززها يف نص الحق.
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التعبري الكتايب اجلزئي فالكيّل املرتبط بام درسه الطالب وبام يضاف إليه• 
واملقصود بام يضاف إليه هنا أنه عادة ال تفي النصوص املقّدمة بكل االحتياجات 
كل  حرص  ألن  طبيعي،  يشء  وهذا  املنهاج،  أو  املعّلم  يعرضه  الذي  باحلقل  اخلاصة 
األلفاظ والرتاكيب ليس باألمر اليسري، وتدل اخلربة العملية عىل أنه ليس هناك منهاج 
كامل شامل لكل يشء، وعىل أّن القصور مالزم إياها العتبارات كثرية، وهي النسيان، 
أو كثرة املفردات والعبارات، أو اختالفها من بيئة إىل بيئة، أو لتطورها وجتددها وتغرّيها. 
فال بد للمدرس أن يكون واعيا بذلك كّله، فيعمل عىل ختصيص دروس ملهارة الكتابة 

لتحقيق هذه الغاية، وإعداد منهاج إضايف مساند، أو أوراق عمل فيها:

أسئلة موجهة للتعبري الكتايب يوّظف فيها الطالب ما درس من لغة؟- 1
أن يقّدم أسئلة حيتاج فيها الطالب إىل لغة إضافية مهمة، غري موجودة يف دروس - 2

املنهاج الرئييس، ولكنها مهّمة للطالب يف هذا املستوى.
واصطالحية - 3 جاهزة  وعبارات  برتاكيب  الطالب  يزّود  أن  للمدرس  يمكن 

وأمثال متداولة، تعمل عىل تقوية لغة الكتابة إذا ما أدركها، وحيّثه املدرس عىل 
استخدامها يف الكتابة.

ولكن كيف يمكن أن يكون تصميم هذا الدرس الكتايب؟
للمستوى •  الكيل  اهلدف  املدرس حتقق  يعّدها  التي  األسئلة  تكون هذه  أن  ينبغي 

املتوسط، وفيها تثبيت ملا ُدرس، وتعزيز له.
تكون متدرجة لتحقيق هذا اهلدف .• 
يطلب إىل الطالب أن جييب عنها قبل الدرس، وأن يقدمها للمدرس قبل موعد • 

درس الكتابة بيوم أو يومني.
س أوراق طالبه، ويرصد ما كتبوا، فيلحظ: احتياجاهتم وأخطاءهم، •  يصحح املدرِّ

اختلفت  وإن  اللغوية  الطالب  كفاءة  ألّن  األوراق،  هذه  يف  واتفاقًا  واختالفًا 
تظل متقاربة.

يف أثناء الدرس، يبدأ املدرس بعرض كل سؤال، ويستعرض إجابات الطالب، • 
ويزّودهم بكفايات لغوية تنقصهم، ويبنّي هلم طرق توظيفها، ويصحح أخطاءهم، 
ويلفت نظرهم إليها، ومن األفضل أن يكون قد قّدمها هلم مطبوعة يف جدول، 

يبنّي فيه اخلطأ وصوابه.
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ثّم يطلب إليهم إعادة كتابة اإلجابة عن األسئلة ثم كتابتها جمتمعة يف نص.• 
أعدها هلم •  أو اصطالحية  عبارات جاهزة  فيقرأ معهم  إضافية،  يتقّدم خطوة  ثّم 

لتّطّور كتابتهم، ويّدهلم عىل طرق توظيفها املختلفة.
بعد ذلك يطلب إليهم مّرة أخرى إعادة كتابة املوضوع مستخدمني هذه العبارات • 

والرتاكيب اجلديدة.
سيحصل املدرس عىل نتائج متطورة يف كتابة املوضوعات اهلدف، يعمرها الصحة • 

والعبارات اجلديدة .
سيالحظ املدّرس والطالب أن الثقافة بدأت تترسب إىل لغة النص املكتوب، وإن • 

املعربة  املوضوعات  بتطّور  تدرجييًا  تتطّور  املرحلة، ولكنها  بسيطة يف هذه  كانت 
عن الثقافة العربية.

الالحقة، •  املستويات  يف  اعتامدها  يمكن  الطريقة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
وتطويرها حسب مقتىض احلال اللغوي يف كل مستوى.

مهارة  تعزيز وتطوير  املدرس يف  منه  ليفيد  السابقة  الطريقة  وهذا درس صّمم عل 
الكتابة يف املستوى املتوسط .

املوضوع:  أعمــايل اليومّية
أجب/يبي كتابة عن األسئلة اآلتية:• 

متى تستيقظ/ين يف الصباح الباكر؟- 1
ماذا تفعل/ين بعد استيقاظك مبارشة؟- 2
ماذا تفطر/ين؟- 3
ما أنواع املالبس التي حتب/ين ارتداءها؟- 4
كيف تذهب/ين إىل جامعتك يومّيًا؟- 5
أين تتناول/ين غداءك؟- 6
هل جتيد/ين الّطبخ؟ماذا حتب/ين أن تطبخ/ي؟- 7
هل تقرأ/ين دروسك بانتظام؟ كم ساعة تقرأ/ين يومّيًا؟- 8
هل الدراسة ثقيلة عىل نفسك؟- 9
هل حتب/ين دروسك اجلامعية أم تفضل/ين املطالعة اخلارجّية؟- 10
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ما املشكالت التي تواجهك يف دراسة اللغة العربّية؟- 11
أين تذهب/ين يومّيا بعد اجلامعة؟- 12
هل حتب/ين الوحدة أم تكوين الصداقات؟- 13
ماصفات صديقك/تك الذي/التي حتبه/ها؟- 14
هل حتب/ين التسّوق؟ ماذا تفّضل/ين من األشياء أو املحالت يف السوق؟- 15
هل حتب/ين السفر؟ أي البالد حتب/ين؟- 16
هل تقوم/ين بزيارات اجتامعية أو تؤدي/ين مناسبات اجتامعّية عادة؟- 17
هل تأخذ/ين معك هدية عادة؟- 18
ما املناسبات التي تأخذ/ين فيها هدية؟- 19
هل خترج عادة يف الليل كثريًا؟- 20
ماذا حتب من الليل؟- 21
هل تفّضل/ين السهر أم النوم؟وملاذا؟- 22
هل تشعر/ين أّن حياتك منّظمة؟- 23

اكتب/ي موضوعًا كاماًل عن أعاملك اليومّية مستعينًا /ة باألسئلة السابقة.• 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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أجب/يبي عام يروق لك من األسئلة اآلتية:• 

1-ملاذا حتّب/ين السفر؟
2-ملاذا ال حتّب/ين الّسفر؟

3-ملاذا حتّب/ين الّسهر؟
4-ملاذا ال حتّب/ين السهر؟

5-ملاذا حتب/ين أكل البيت؟
6-ملاذا حتب/ين أكل املطعم؟
7-ما الطعام الصحّي برأيك؟

8-ملاذا تقرأ /ين أّوال بأّول؟
9-ملاذا ال حتب/ين تنظيم قراءتك؟
10-ملاذا حتب/ين املالبس األنيقة؟

11-هل حتب/ين رشب القهوة كثريًا؟ ملاذا؟
12-ملاذا ال حتب/ين رشب القهوة؟

عبارات مهمة يف احلياة اليومية ويف التعبري الشفهي والكتايب:• 

القهوة مفيدة ولكن 
رضرها أكثر

عند البطون تغيب الّذهونُزر غّبًا تزدد حّبًا

ما حّك جلَدك مثُل ُظفركمن طلب العال َسِهر الليايلالسهر مجيل ولكنّه مرّض

الدراسة مهّمة ولكنها 
روتني ممّل

الصديق وقت الّضيق

الدراسة تغرّي عقل اإلنسان 
وفكره وسلوكه

ليس اإلنسان بمظهره بل 
بمخربه

اغرتب تتجّدد

اللغة العربية بحر ال قرار 
له

النّظافة من اإليامن

من قواعد اإلسالم يف 
تناول الطعام: ثلث 

لطعامك وثلث ملائك 
وثلث هلوائك



-348-

عبارات مهّمة يف موضوع أعاميل اليومّية:• 

أحب نوم الّصباحأستيقظ متأخرًاأستيقظ باكرًا
أستيقظ باكرًا 
ولكن أظل يف 

فرايش
أحب املالبس 

الرسمّية
أحب املالبس 

الشبابّية
أكوي مالبيس

ال أهتم بكّي 
مالبيس

أذهب راكبًا احلافلة 
أو السيارة..

أذهب مشيا عىل 
األقدام

أحب الطعام 
اجلاهز

أنا أجهز طعامي 
بنفيس

أقرأ أّوال بأّول
ال أحب الدراسة 

اليومية
أحب الوحدة 

واالنطواء عىل ذايت
أكره الوحدة 

واالنطواء
أحب الصديق 

الصدوق
أكره التسّوق 
وزمحة السوق

أحب كل ما هو 
جديد يف السوق

أحّب التمّتع بمنظر 
الناس يف السوق

أحب األماكن 
القديمة

األماكن األثرية 
جذابة

األماكن األثرية 
تذّكرين باملايض 
وبتاريخ اإلنسان

أحب اهلدوء 
والرومانسّية

أكره السهر ألنه 
متعب للجسد

أنا أكون منهكًا يف 
الليل

الّسهر جيعلني 
متوّترًا

أعد/يدي كتابة موضوع عن أعاملك اليومية مستعينًا/ة بام درست من لغة :......• 

الكتابة الوظيفية• 
الطالب،  لدى  الوظيفية  الكتابة  بتعزيز  املتوّسط  املستوى  املنهاج واملدّرس يف  يبدأ 

ولذا ينبغي فيه:

حرص أنامط هذه الكتابة، لتوزيعها عىل الدروس، وأعني هنا الكتابة اجلاهزة أو - 1
شبة اجلاهزة، مثل بطاقات التهاين، واالستامرات، وكتابة التعزية، واإلعالنات، 

والدعوات، والسرية الذاتية، والرسائل اإللكرتونية بأنواعها.
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املثال - 2 سبيل  فعىل  األنامط،  هبذه  اخلاصة  واألنواع  واأللفاظ  العبارات  حرص 
امليالد،  وعيد  بالتخرج،  التهنئة  بطاقات:  لتشمل  التهاين  بطاقات  تتشعب 
الدينية  واملناسبات  املختلفة،  واألعياد  اجلديد،  واملولود  مرض،  من  والشفاء 
الرسمية  لتشمل  اإللكرتونية،  الرسائل  أنامط  واالجتامعية األخرى. وتتشعب 
إىل  الرسالة  فالرسالة إىل صديق ختتلف عن  املخاطب،  الرسمية، ومقام  وغري 
األم أو املدير أو الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة.. 
وهكذا. فعىل املدّرس مالحظة ذلك كّله وتقديمه متدرجًا للطالب، وهذا األمر 

ينطبق عىل اإلعالنات والدعوات، وغريها.
حني نقول عبارات جاهزة يقصد هبا تلك العبارات التي تظل عىل حاهلا وإن - 3

تغري الشخص، ولكن حمتواها يتغرّي، مثل السرية الذاتية أو االستامرات البنكية، 
وعقود اإلجيار...

عىل - 4 تدريبه  ثم  توظيفها  وكيفية  األنامط،  هذه  بلغة  الطالب  تعريف  ينبغي 
كتابتها.

تقديمه •  ينبغي  فامذا  اإللكرتونية،  الرسالة  عىل  املقام  هذا  يف  التطبيق  وسيكون 
للطالب؟

أنواع الرسائل.- 1
أن هلا مقدمة ووسطًا وخامتة- 2
أن هذه األجزاء تتغري حسب نوع الرسالة واملرسل إليه، مع مالحظة أن لغة هذه - 3

األنواع واألجزاء قد تتغري من بيئة ألخرى.
األلفاظ والعبارات اخلاصة بكل نوع وجزء من أجزاء الرسالة.- 4

أوال:  املقدمة • 

الرسالة الشخصيةأ- 
أمي/أيب احلنون	-
أخي احلبيب/ أختي احلبيبة 	-
صديقي العزيز/صديقتي العزيزة..	-
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الرسالة الرسمية ) نامذج (ب- 
حرضة مدير الرشكة املحرتم	-
حرضة السيد مدير املدرسة املحرتم	-
سعادة أستاذ دكتور رئيس اجلامعة	-
عطوفة وكيل وزارة العمل املحرتم	-
معاىل وزير الثقافة املحرتم	-
دولة رئيس الوزراء املحرتم/األكرم	-
فخامة رئيس اجلمهورية املحرتم/األكرم	-

ثانيًا: االنتقال من املقدمة إىل الوسط• 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد،	-
حتية طيبة وبعد،	-

فــ.......

ثالثًا: الوسط• 

الرسالة الشخصيةأ- 
فأرسل/فأبعث لك خالص حمبتي وأشواقي القلبية.....	-
فعسى أن تكون بخري وعافية......	-

فأنا مشتاق لرؤيتك، ولسامع أخبارك......ثم املضمون:ب- 

فأرجو أن.....+ فعل	-
فأرغب يف ....+فعل	-
فأوّد أن........+فعل....+ املضمون مبارشة	-

رابعًا: اخلامتة

أوالً: الرسالة الشخصية• 

يف هناية حديثي أود أن..	-
وقبل اخلتام عسى أن أراكم قريبًا عىل خري	-
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مع متنيايت لكم التوفيق والنجاح	-
وتقّبلوا خالص حمبتي	-
املخلص: امحد	-
صديقك: خالد	-
أخوك: حممد	-

ثانيًا: الرسالة الرسمية:• 

ولكم خالص احرتامي وتقديري	-
وتقبلوا خالص احرتامي	-
وتفضلوا بقبول احرتامي وتقديري	-

رسالة •  كتابة  الطالب  إىل  املدرس  يطلب  النامذج  هذه  عىل  الطالب  تدريب  بعد 
شخصية أو رسمية:

يف هنايات املستوى املتوسط يبدأ املدّرس بعرض اللغة الطبيعية عىل الطالب، وهي 
من  بّد  وال  جمازية،  ولغة  لفظية،  واقرتانات  اصطالحية  تعبريات  عىل  حتتوي  بدورها 
حرصها، وتقديمها للطالب يف قوائم، وتدريبهم عىل توظيفها يف الكتابة، فيأيت املستوى 

املتقّدم ليعززها، ويوجهها بصورة مربجمة.
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تطوير الكتابة من املستوى املتوسط إىل املتقّدم• 
ال ينبغي يف هذا املستوى أن يكون أسلوب الكتابة تقليديًا، فال جيب أن يستمر بالطريقة 
السابقة يف املستويني املبتدئ واملتوسط، ذلك أن الطالب قد قطع شوطًا يف دراسة اللغة، 

وتطورت كفاياته عىل الصعد كّلها: اللغوية والتواصلية، والثقافية، ففي هذا املستوى:
ألوان •  فيها  وتتعدد  األوىل،  بالدرجة  طبيعية  فهي  للطالب،  املقدمة  اللغة  تتطّور 

العربية، وحقوهلا، فيتعرض الطالب لنصوص أدبية وفنية، وسياسية، واقتصادية، 
متّثل  ولنصوص  وفكرية،  واجتامعية،  وحضارية،  وعلمية،  وجغرافية،  وبيئية، 
احلضاري،  احلوار  ومتّثل  مشهورة،  وشخصيات  املجتمعات،  يف  الثقايف  التعّدد 
وتعطي صورة عن العامل العريب وعالقته باآلخرين، وغري ذلك. ويف أثناء تقديم 
ذلك كّله تقّدم اللغة بصور خمتلفة: لغة متثل هذه احلقول، ولغة حقيقية وأخرى 
جمازية، وفيها تعبريات اصطالحية، واقرتانات لفظية، وألفاظ متشاهبة يف املعنى، 
ولكن بينها اختالفات معينة حيدده السياق، هذا فضاًل عن الثقافة التي يكتسبها 
املتعّلم، ويّزّود فيها كفاياته، ليستحرضها يف الكتابة. وينبغي إبراز ذلك كّله، ثم 

توجيهه يف مهارة الكتابة.
يف هذا املستوى يتزّود املتعلم بقواعد متقّدمة: نحوية، ورصفية، وإمالئية، ويبدأ • 

توجيهه إىل دورها يف الكتابة، وفهم معاين النصوص، ففي هذا املستوى ينبغي أن 
يدرس الطالب بقية الدروس النحوية، وبخاصة تلك املتعلقة باألساليب، وربام 
ثبت من اخلربة جدوى ذلك  املعاين، وقد  إذا دّرسهم علم  املدرس خطوة  تقّدم 

وإمكانيته. ويدّرس الطالب أيضا القواعد الرصفية الباقية واإلمالئية. 
وتذوقها •  النصوص،  حتليل  يف  ونقديًا  بالغيًا  املستوى  هذا  يف  الطالب  ويوّجه 

الفهم  يف  دقة  ذلك  فيكسبهم  بجاملياهتا،  باإلحساس  للبدء  والفكري،  اجلاميل 
والكتابة والتعبري،واللغة املجازية بام فيها التعبريات واالقرتانات يمكنها أن تؤدي 

دورها إذا اتقن املدّرس التعامل معها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة. 
ينبغي  ولذا  جديدًا  توجيها  ويوّجهها  الكتابة،  يف  سيؤثر  احلال  بطبيعة  كّله  وهذا 

االهتامم يف هذا املستوى بالكتابة:
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أن - 1 ينبغي  التي  اجلديدة  املختلفة  القواعدية  املوضوعات  يف  وبخاصة  اآللية، 
تضاف لكفاياته.

الطالب، وما غرس يف ذهنه من - 2 ثقافة  املعتمدة عىل  الفكرية (واحلرة   ( العقلية 
كفايات حتى اللحظة، وتعزيز هذه الكفايات.

التدّرج وبناء الالحق عىل السابق .- 3
ينبغي تطوير قدرته عىل اجلدل الكتايب،- 4
خمتلفة: - 5 مسميات  حتت  املندرجة  املتنوعة  والرتاكيب  املجازية،  اللغة  استخدام 

املتالزمات واالقرتانات والتعبريات االصطالحية.
األلفاظ - 6 واختيار  الدقيقة،  سياقاهتا  يف  املفردات  توظيف  عىل  الرتكيز  ينبغي 

والعبارات املعربة بدقة عن هذا السياق.
معرفة أسلوب كتابة املقال واخلاطرة.- 7
الكتابة العقلية الرابطة بني املوضوعات التي درسها الطالب.- 8
يكون الرتكيز يف هذا املستوى عىل كتابة النصوص املقّيدة بالدروس أو تلك التي - 9

اجلديد،  تثبيت  أمرين:  بني  الكتابة  تظل  حتى  املتنوعة،  الطالب  كفايات  حتوي 
واستحضار ما درس.

يستمر يف هذا املستوى تعريض الطالب للكتابة الوظيفية التي بدأها يف املستوى - 10
املتوّسط.

األخطاء، - 11 وحتليل  اللغوي  بالتقابل  باالهتامم  املستوى  هذا  يف  املدّرس  يستمر 
وتقديم العالج الالزم هلا.

باختصار يمكن تفعيل ذلك كّله عن طريق:- 12

التوظيف من اجلزء إىل الكل وتطوير ذلك.• 
التحليل• 
االرشح• 
الربط• 
التلخيص• 
التوظيف الكيّل للكفايات) كتابة املقال (.• 
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ويمكن طرح األفكار عىل النحو اآليت :
أوالً: التوظيف من اجلزء إىل الكّل،وتطوير ذلك:

لقد أثبتت هذه اآللية جدواها يف تعليم مهارة الكتابة، وهي التي حتدثنا عنها يف أ- 
املستوى املتوّسط، ولكنّها هنا ستكون متقدمة يف أسئلتها، ويف توظيف املفردات 

والرتاكيب والثقافة، واهلدف منها:

توظيف ما درس الطالب • 
إضافة لغة جديدة .• 
إضافة فكر وثقافة جديدة، يمكن تعزيزها بقراءة املقاالت املتعلقة باملوضوعات • 

التي تناقش، ويكتب فيها .
يبدأ األمر بـ• 

توجيه أسئلة فكرية متسلسلة يف موضوع معنّي .أ- 
التي درسها أو من ب-  العبارات  التفكري به ملّيًا، فيستخدم من  الطلب إىل الطالب 

املعجم يف اإلجابة عنها.
إىل ج-  تدفعه  فكرية،  األسئلة  من  فكثري  املستوى،  هذا  يف  الطالب  مدارك  تتوسع 

القراءة عنها.
يمكن للمدرس أن يقدم مفاتيح لغوية مستخدمة يف املقاالت الصحفية واإلعالم د- 

لتدريب الطالب عليها.
ثم ه-  كتبوا،  ما  ويقرأ  يومني،  أو  بيوم  الدرس  قبل موعد  األوراق  املدّرس  يستلم 

حيلله، ويرصد األخطاء الكتابية، ليوجهها الوجهة الصحيحة، ثم يف أثناء الدرس 
كيفية  إىل  ويوجههم  الكتابة،  يف  الزمة  ولغة  بثقافة  ويزودهم  كتبوا،  ما  يناقش 

توظيفها.
الكلية و-  الكتابة  ثم  اجلديدة،  التوجيهات  وفق  اجلزئية  الكتابة  إعادة  إليه  يطلب 

املوضوع،  عن  مقاالت  إىل  يعودوا  أن  إليهم  يطلب  أن  بأس  وال  املوضوع،  يف 
وتوظيف آراء قائليه، أو أن تكون معه مقاالت خاصة باملوضوع يقّدمها هلم.

ما ز-  بينها وبني  املعلِّم  لريبط   الكاريكاتري  هنا، وبخاصة  الصور  توظيف  ويمكن 
درس الطالب . 
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وهذا مثال تطبيقي عن موضوع:

الربيع العريّب

أجب/يبي عن األسئلة اآلتية:• 

ما رأيك هبذه التسمية: الربيع العريب؟- 1
أين بدأ الربيع العريب؟وملاذا؟- 2
هل يمكن أن تسلسل/ي ثورات الربيع العريب؟- 3
هل هي ثورات ناجحة؟- 4
من َحَصد نتائج الربيع العريب؟- 5
هل حققت الثورة املرصية أهدافها؟- 6
ما أسباب ما جيري يف سوريا من حرب؟- 7
هل ما حيدث يف سوريا حرب أهلية؟- 8
هل تأخر العامل العريب بعد الربيع العريب أم تقّدم؟- 9
كيف يعرّب الكتاب والفنانون العرب عن الربيع العريب؟- 10
ما رأيك يف الربيع العريب؟- 11
ماذا تكتب صحافة بالدكم عن الربيع العريب؟- 12
هل استغلت القوى الكربى الربيع العريب لصاحلها؟ كيف؟- 13
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مفاتيح لغوّية• 

ظلم
تكميم 
األفواه

تسمية بعيدة 
عن الواقع

هنب 
األموال

ُعنفثورة دموية

تقييد 
احلرّيات

تسمية 
منطقية

تسمية تعرّب 
عن الواقع

انقالب 
عسكري

الطائفّيةالعبودية

التحّزب 
الدويل

ثورة شعبية
هنب 

مقدرات 
الشعوب

ثورة سلميةحرق
احتجاجات 

سلمية

عنف 
طائفي

هتجري
تغيري 

ديموغرايف 
)سّكاين(

حكم 
ديكتاتوري

أعامل شغبمواجهات

أكمل/ي الفراغ يف النص اآليت :• 

انتقل  ثّم  نفسه،  .............حني..............البوعزيزي  يف  العريب  الربيع  بدأ 
إىل............ فكانت الثورة.................، تنازل الرئيس حممد حسني مبارك عن 
احلكم، ثم وصل الربيع العريب إىل.............، فحدثت هناك..................، ُقتل 

يف هنايتها................... .

عرّب/ي عن الصور اآلتية رابطًا ما فيها بام كتبت ودرست :• 

   

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

اقرأ/ي النص اآليت ثّم أجب/يبي عن األسئلة التي تليه:• 

الثورات العربية التي مثلت حركات احتجاجية  الربيع العريب عىل  أطلق مصطلح 
ومطلع   2010 عام  أواخر  خالل  العربية  البلدان  ُكّل  يف  انطلقت  ضخمة،  سلمية 
نفسه،  البوعزيزي  إحراق حممد  اندلعت جراء  التي  التونسية  بالثورة  متأثرة  2011م، 
مبارك يف مرص،  تونس، وحممد حسني  بن عيل يف  العابدين  زين  أطاحت بحكم  وقد 
والعقيد معمر القذايف يف ليبيا. وتنازل الرئيس اليمني عيل عبداهلل صالح عن صالحياته 
الفساد، والركود  انتشار  املبادرة اخلليجية، وكان من أسباهبا األساسية  لنائبه بموجب 
وعدم  واألمني  السيايّس  التضييق  إىل  إضافة  امَلعيشية،  األحوال  وسوء  االقتصادّي، 

نزاهة االنتخابات يف معظم البالد العربية.

ما النقاط التي يتحّدث عنها النص السابق؟- 1
ما مصري حكام دول الربيع العريب حسب املقال السابق؟- 2
ما أسباب الربيع العريب حسب املقال؟- 3
اقرأ/ي التعبريات اآلتية :- 4

حركات احتجاجيةعدم النزاهة

انتشار الفساداملبادرة

التضييق االقتصاديأطاح بـ

متأثرة بـصالحّيات
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اكتب/ي عن الربيع العريب مستفيدا/ة ممّا درست من لغة وفكر وثقافة.• 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

.................................................................................
ويندرج حتت التوظيف من اجلزء إىل الكّل االستخدام الواعي لـ:ب- 

مغايرًا •  معنى  بمجملها  تؤدي  التي  العبارات  وهي  االصطالحية،  التعبريات 
ملعناها املعجمي)1(، وتأيت هذه التعبريات عىل شكل تعبري وصفي أو إضايف أو 

إسمي أو فعيل أو عباري)2(.
االقرتانات اللفظية، وهي العبارات التي درج اللسان العريب عىل تالزمها معًا، • 

وبعضها التالزم واالقرتان رشط فيها، كقولنا : زقزق العصفور، ونفق احليوان، 
وبعضها اآلخر، يشيع تالزمها واقرتاهنا، ولكن قد تتغري بعض املفردات املالزمة، 

كقولنا: ومالبس رّثة أو مالبس بالية، وحادث مرّوع أو حادث أليم، وغريها.

ويف احلقيقة هذا املجال ثّر إذا ما استغل يف تطوير مهارة الكتابة، ذلك أّنه يتحّقق من 
لغة عالية وأدبية، ولكن األمر  إىل  الطالب، وستنقله  لغة  امللحوظ عىل  التطّور  خالهلا 
التعبريات واالقرتانات  حيتاج إىل منهج متدحرج ودقيق، فاملوضوع ليس هّينا، وهذه 

التعابري  هبا:  الناطقني  لغري  العربية  تعليم  يف  التطبيقية  اللسانيات  علم  استثامر  يف  جتربتي  سويفي،  فتحي،  انظر   -1
االصطالحية أنموذجا، بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الدويل األول-إسطنبول- تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
األردن،  عامن،  املعرفة،  كورز  دار  ط1،  صنوبر،  أمحد  الرحيم،  عبد  رائد  عمشة،  أبو  خالد  حترير:   والتجارب،  الرؤى 

1436هـ-2015م، صفحات 520-479 .
2- انظر املرجع السابق، ص482-481.
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كثرية، وهنا ننصح بـ:
س عىل دراية هبا وأمهيتها يف تطوير مهارة الكتابة.•  أن يكون املدرِّ
أن حيرص الشائع منها يف من خالل النصوص التي درسها الطالب، وأن يقّدمها يف • 

تدريبات كتابية مربجمة خالل الدرس.
يستعني •  وأن  فقط،  النصوص  عىل  يعتمد  أال  املستوى  هذا  يف  للمدرس  يمكن 

باملعاجم املختصة هبا1، ليقدم املتداول منها يف دروس كتابية خاصة موّجهة . 
يبنّي •  ثم  االقرتانات،  أو  التعبريات  املدرس دالالت هذه  التدريس يرشح  أثناء  يف 

معانيها املعربة عنها، وإمكان نقل داللتها من حقل داليل إىل آخر، فعىل سبيل املثال 
إذا درس الطالب االقرتان: شدو البالبل، ينبغي توجيه الطالب إىل استخدامه يف 

حقل اإلنسان : سمعُت مغنّيا يشدو..، وهكذا.
التعبري •  يف  واالقرتانات  التعبريات  هذه  يستخدم  أن  الطالب  إىل  املدرس  يطلب 

اجلزئي، ويتطّور إىل الكيل عن طريق:
البدائلأ- 
توظيفها يف نص كيّل موّجه إىل الطالب.ب- 

مهارة  لتطوير  خصيصًا  ام  ُصمِّ اللفظية  االقرتانات  عن  لدرسني  هنا  وسأعرض 
الكتابة، ليفيد املعّلم منهام يف توظيفها يف الكتابة:

1- انظر من هذه املعاجم : فتحي، سويفي، جتربتي يف استثامر علم اللسانيات التطبيقية، ص 482.
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الدرس األول 
) اقرتانات لفظية 1(

أصوات وبدائل لغوية واجتامعية

   
َصهل - يصهل - صهيل احلصان                   هَنََق- ينهق – هنيــق احِلمــار

  
ئُب نبح- ينبُح –نبـاح الكلُب                             عوى – َيعويالذِّ

  
      ماَء – يموء – القطُّ                          زأَر - َيزأُر - زئرياألسـُد
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يك   نقيق الضفدع                                        صياح الدِّ

    
   نقنقة الّدجاج                       هديل احلاممة                      رغاء/هدير اجلمل

    
   َفحيح األفعى                       طنني النحل                      زقزقة العصافري

     
و البالبل                     نعيب/نعيق الغراب                     رصير الفأر َشدرْ
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ُثغاء الشاة                     حفيف أوراق الشجر                     خرير املاء

     
أنني املريض                     تغريد الّطيور                     ُخوار العجل

        
ََرة الّضبع                       دبيب النّمل                      زفرة/نفثة الصدر   َزجمرْ

        
مَهس الرجل                       ازيز الّرصاص                      وسوسة الشيطان
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اكتب/ي صوت اآليت :• 

األفعى
اوراق الشجر

الصدر
الكلب
القّط

اجلمل
األسد

الرصاص
النحل

الغراب
الضبع

املاء
البلبل
الطيور
النحل

أكمل/ياآليت :• 

البيت، وسمعت.........الديك،  نافذة  الباكر، فوقفت عىل  الصباح  استيقظت يف 
املنزل  حديقة  يف  جتّولت  و.......الكالب.  و.......القطط،  و..............الطيور، 
فأعجبني.............أوراق الشجر، وسمعت..........النحل يف مكان قريب، كنت 
حزينا جدًا بسبب مشاكل حدثت معي، فسمعت ...........صدري من احلزن، ولكن 

مجال املكان أذهب عني احلزن، وحاولت ان أكون سعيدًا.



-364-

نقول:• 

هذا الرجل شجاع صوته مثل ............األسد .- 1
اعجبني هذا املغني صوته مثل ...........البالبل.- 2
صوت التلفزيون يف أذين مثل..............النحل.- 3
صوتك قبيح مثل............احلامر.- 4
هذا الرجل غاضب وصوته مثل ...........األفعى.- 5
كالمك مثل ............الغراب.- 6
كالم هذا الرجل يشبه ...........الكالب.- 7

اكتب/ي من األصوات السابقة ما يعرب عن اآليت يف الثقافة العربية:• 

الصوت اجلميل

الصوت القبيح

الصوت املزعج

الصوت املنخفض

صوت الرجل الشجاع

صوت األمل

الصوت احلزين

صوت اإلنسان الغاضب

الكالم الذي ال فائجة فيه

الصوت املتشائم
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اكتب/ي فقرة تستخدم/ين فيها بعض األصوات السابقة.• 

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

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

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

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

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

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

الدرس الثاين 
) اقرتانات لفظية 2(

صفات متالزمة

    
                عامل نحرير                        شاعر ُمفلق-فحل              خطيب مصقع/بليغ

                                                                  – ًملهم                                   /فصيح

    
       صانع ماهر                        كاتب مبدع                    عاشق متّيم/وهلان
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     طالب جمتهد-ُمثابر- َنبيه              خمرتع عبقرّي                         حاكم عادل

    
  حاكم ظامل/طاغوت/طاغية              فنّان بارع                         رّسام ماهر/بارع

    
صّياد ماهٌر                          قائد شجاع                         حيوان أليف

    
    حيوان متوحش/مفرتس              صحراء قاحلة                 جو/طقس عاصف
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          ليٌل ُمظلٌم - حالٌك                  طبيعة ساحرة                      لوحة فنية رائعة

    
                فّن َتشكييّل                             فّن سيايل                           مرض خبيث

    
                شيطاٌن رجيٌم                        مالك رحيٌم                         أب/أم حنون

ُجرٌح بليغ-عميق
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اخرت/ري من الصفات السابقة للتعبري كتابة عن اآليت:• 

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

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

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

امأل/ئي الفراغ بالكلمة املناسبة مما سبق :• 

كان الفتى يميش يف ليل...........، فصاَدفه فجأة حيوان...............حاول أن 
يعّضه، فهرب منه مرسعًا، كان الفتى يريد ان يزور صديقه خالدًا، فهو فنّان........... 
معرض  يف  هبا  يشارك  أن  يريد  ............رائعة،  لوحة  رسم  ورّسام............، 

للفنون اجلميلة، والفّن....................
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أكمل/ي الفراغ يف اجلمل اآلتية بالكلمة املناسبة:• 

1-َجرحني كالُمك جرحًا...............
2-هذا البلد مثل صحراء..............

3-كان روميو عاشقًا.................
4-بعض احلكام يف التاريخ كانوا...............

5-هجم الرجل عىل املرأة مثل حيوان ...........
6-هذه املمّرضة مثل .............الرحيم.

7-أسلوبك يف الكالم مثل ................الرجيم.
8-يقول الرجل: حيايت مثل .............مظلٍم حالك

9-أحبُّ أمحد مطر فهو شاعر....................

طّور كتابة اجلمل اآلتية مستعينًا /ة باآليت ) هذه تعبريات خالصة ما درس الطالب • 
يف الدروس(

نزع فتيل، ابن الليل، بليغ، لقوا حتفهم، أثلج الصدر، أخذ بيد، نشبت احلرب، شدو 
البالبل، أختلط عقله، طاغوت، عىل عاتق، أتى أكله، أدارظهر، ُمفلق، اختلط احلابل 

بالنابل، أخىل سبيل.

هذه البنت ساعدترْ صديقتها يف دراستها .................................... .- 1
مل هيتّم صديقي بكالمي وتركني وذهب...................................... .- 2
أصبح قيس جمنونا من حّب ليىل ............................................. .- 3
تركت الرشطة اللص بعد سنة من االعتقال .................................. .- 4
أوضاع املنطقة العربية خمتلطة يف أذهان الناس................................ .- 5
خرُب ختّرج كفي اجلامعة أسعدين ............................................. .- 6
هذا املرشوع حّقق نتائج جّيدة ............................................... .- 7
وقُف احلرِب مسؤولية األمم املتحدة ........................................ .- 8
جيب إيقاف احلروب يف العامل................................................ .- 9
حدث قتال مسّلح يف الصومال .............................................. .- 10
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300 مواطن ماتوا يف الزلزال ............................................... .- 11
هذا عاملٌ متمّيز .............................................................. .- 12
هذا شاعر شعره مجيل وقوي ................................................ .- 13
كالم هذا اخلطيب قويٌّ ومؤّثر .............................................. .- 14
حاكم هذه الدولة سيئ...................................................... .- 15
صوت هذا الفنان مجيل جدًا................................................. .- 16

اكتب/ي مقالة أدبية أو غري أدبية مستعينا /ة بام سبق.• 

توظيف املفردات املتشاهبة يف املعنى العام ولكن بينها توجد فروق داللية زيادة أو ج- 
نقصَا يف املعنى.

املتشاهبة  املفردات  املعاين، وما تقدمها  واملقصود بذلك سياق النص، والتعبري عن 
يف داللتها من معان قويّة وأكثر قّوة، وخيتلف معناها العام يف السياق، وهي ال تساعد 
ناطق  معّلم  عن  بعيدا  دراستها  للطالب  يمكن  وال  توضيحها،  يف  العربية  املعاجم 

بالعربية، ويمكن عرض بعضها هنا، مثل :

اهللعالفزعالذعرالرعباخلوف
الفاقةالفقراحلاجة

اإلعجاباالندهاش
الشغفاهليامالعشقاحلبامليل

اإلهناكاإلرهاقالتعب
الردىاهلالكاإلبادةالفناءاملوت
منهكمتعبمرهق
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رصيد  إىل  تضاف  متدرجة  ودروس  قوائم  يف  وتقديمه  رصده  يمكن  ممّا  وهكذا 
الطالب ثم إىل كتابتهم .

ثانيًا: التحليل والشح: 

يقصد بالتحليل أن الطالب يف هذا املستوى ال يكون متلقّيًا للغة، فينبغي أن يتجاوز 
فهم اللغة إىل التعليق عليها، وتقديم رأيه هبا، ويكون ذلك بـ

تقديم موضوع معنّي له كاحلديث عن اإلجهاض أو القتل الرحيم أو تعّدد الزوجات أ- 
عىل  وما  مكتوبًا،  رأيه  وليقّدم  عليها،  ليعّقب  والغريب  العريب  العاملني  يف  املرأة  أو 
املدّرس إال أن يقرأ ما كتب الطالب، وخيصص درس الكتابة لتحليل رأي الطالب، 

ويف أثناء ذلك يقّدم له العبارات اخلاصة بالتحليل والنقد واالعرتاض.. مثل:

اتفق مع 
الكاتب

أأّيدأحتجاعرتض عليهاختلف معه

يل وجهة نظر 
خمتلفة

رأيه حيتاج إىل 
معاودة نظر

هذا كالم 
سطحي

هذا كالم 
عميق

كالم منطقي

رأي ال غبار 
عليه

رأي جيب 
مناقشته

كالمه حيتاج 
إىل برهان 

ودليل

هذا كالم ال 
دليل عليه

كالمه واقعي

العبارات، فريى تطّورًا ملحوظا يف املستقبل،  ويتدّرج املدّرس يف تقديم مثل هذه 
وبعد االنتهاء من النقاش يوجه الطالب إىل إعادة كتابة النص باستخدام ما درس من 

لغة، وإعادة حتليل ونقد النص بناء عليها.

يمكن االستعانة بالنصوص األدبية لتحقيق هذه الغاية أو بغريها من النصوص ب- 
التي تكثر فيها لغة املجاز، وسأكتفي باحلديث هنا عن األدب، وأتدرج يف توضيح 

ذلك من خالل :
عرض النص األديب شعرًا كان أم نثرًا.• 
رشح ما فيه من فكر ولغة أدبية .• 



-372-

حرص هذه اللغة األدبية يف قوائم، ثم الطلب إىل املتعلِّم أن يرشحها كتابة بلغة غري • 
أدبية.

ثم تقديم أسئلة فكرية وثقافية عن النص، والطلب إىل املتعلِّم اإلجابة عنها كتابة • 
لتثبيت ما درس يف ذهنه.

النص •  ليعيد حتليل  الفنية،  النص األديب وخصائصه  الطالب كيفية حتليل  تدريس 
كتابة، فعىل سبيل املثال يقّدم للطالب عنارص القصة:

األفكاراألهدافاحلّلالعقدةالشخصياتالرسداألحداثالزماناملكان

كتابته وحتليله ورشحه،  األدبية يف  اللغة  توظيف  املتعّلم  إىل  يطلب  أثناء ذلك  ويف 
س مع امليض قدما تطّور لغة الكتابة لدى الطالب. فيالحظ املدرِّ

ثالثًا: الربط : لقد خصصت هذا املوضوع ألنه مهم يف الكتابة حني يقّدم املدّرس آلية 
يربط فيها يقّدمه الطالب بام درس، وسأخصص حديثي هنا عن توظيف فّن الكاريكاتري 
عىل سبيل املثال، فاملدرس الذي عرض موضوعات سياسية متنوعة عن قضية فلسطني 
أو احلكم العريب، أو الربيع العريب، أو حوار احلضارات، وغري ذلك يمكنه أن يعرض 
كاريكاتريات يربط فيها الطالب بينها وبني األفكار التي قّدمت له يف هذه النصوص، 
فعادة حني تدرس القضية الفلسطينية تكون القدس مثال حمورًا مهاًم فيها، أو املفاوضات 
وعوامل فشلها ونجاحها..، فيعمد املعّلم إىل مجع الكاريكاتريات التي يمكن توظيفها 
يف الربط ليكتب عنها الطالب، ويشغل قرحيته وعقله هبا، فإذا حتّدث النص عن األنفاق 
بصور  املدرس  يأيت  عليه،  وخطورهتا  األقىص  املسجد  حتت  إسائيل  تقيمها  التي 

كاريكاتريية متثل ذلك للطالب ليعرب عنها كتابة، مثل،
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درس،  بام  لربطها  عنها،  التعبري  الطالب  إىل  والطلب  منها  أكرب  عدد  مجع  ويمكن 
اإلسائيليون  يفعله  ما  بني  للربط  فيه  يتوسع  أن  يمكن  الثاين  الكاريكاتري  أن  والحظ 

حتت األقىص، وبني موقف العرب من حصار غّزة.
املستوى،  هذا  يف  رضورة  تظل  التلخيص  مهارة  أن  شك  ال  التلخيص:  رابعًا: 
فيحاول املدرس أن يوظفها يف التعبري بسطرين أو ثالثة أو أربع أو فقرة عن النصوص 

التي يعرضها، وهذا يرجع إىل طبيعة النص طوله أو قرصه .

خامسًا: التوظيف الكيل للكفايات

لغوية   : خمتلفة  بكفايات  تطّور  قد  يكون  املستوى  هذا  يف  وذهنه  الطالب  عقل  إن 
س أن يوظفها يف مقال كامل يف موضوعات معّينة،  وثقافية وتواصلية، وهذا يتيح للمدرِّ

وخمتلفة، وهذه املوضوعات:
من األفضل أن تكون ماتعة تفتح شهية الطالب للكتابة فيها .- 1
وتنسجم مع ما درسوا من كفايات .- 2
يتّفق املدرس مع الطالب عىل كتابتها قبل موعد الدرس .- 3
جيمع ما كتبوا وحيلله وحيرص أخطاءه، ويناقشهم فيها، ويصّوب اخلطأ .- 4
اللغة - 5 الكتابة، واستخدام  ويظل املدرس مرشدًا للطالب، ويوجههم إىل كيفية 

والعبارات والرتاكيب وربط األفكارببعض .
يركّز يف كل ذلك عىل الروابط، فيحرصها، ويعني الطالب عىل توظيفها يف املقال - 6

الكيّل.
من املهم يف هذا املستوى أن يقّدم املدّرس لطالبه كيفية كتابة املقال عىل النحو - 7

اآليت :
مقدمةاملقال• 
وسطه• 
الروابط• 
اخلتام• 

السيايس - 8 املتنوعة:  اخلطاب  أشكال  بني  املبدئي  التفريق  املستوى  هذا  يف  يبدأ 
واإلعالمي واالقتصادي واألديب واالجتامعي.
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من املستوى املتقّدم إىل املتمّيز• 
يف هذا املستوى يكون الطالب قد قطع شوطا عظيام يف دراسة اللغة، وأضحى عنده 

كفايات كثرية عىل الصعد كّلها، وأضحى قادرًا عىل :

التعبري الكتايب احلر واستخدام الفكر واللغة املتقّدمة فيه.- 1
التمييز بني أشكال اخلطاب املختلفة.- 2
املهارة، - 3 هذه  تدعم  متنوعة،  موضوعات  يف  كتابية  بمشاريع  يكّلف  أن  يمكنه 

وتزيد يف تعميقها واستخدامها .
وال مانع من البدء بطرح كيفية البحث العلمي يف املستوى املتقّدم، وتطوير ذلك - 4

يف املتمّيز .  
بعد هذا العرض ملهارة الكتابة، وتطويرها يف تعليم العربية للناطقني بغريها البّد من 

الوقوف عىل أمهية هذه املهارة :

تبنّي من العرض السابق أن هذه املهارة مهمة يف تعليم العربية للناطقني بغريها، - 1
املتعّلم،  ذهن  يف  وترسيخها  األخرى،  املهارات  بقية  تثبيت  يكون  خالهلا  فمن 
فهي« نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف عىل مدى تقّدم الطالب 

يف تعّلم املهارات األخرى، فمن خالهلا يمكن قياس املهارات األخرى«)1(.
تعّلم الطالب الدقة يف توظيف الكفايات املختلفة،ومراجعتها باستمرار.- 2
املؤسسةالتعليمية - 3 وتستطيع  باستمرار.  وكفاياته  الطالب  تقويم  يف  املعّلم  تفيد 

من خالل رصدكتابةالطالب وتطورها أن تراجع  الذات،وتبني اسرتاتيجيات 
خاصةباملتعلمني حسب جنسياهتم.

جتعل املتعلم يقف عىل أنامط الكتابة العربية، ويضحي واعيًا باحتياجاته املختلفة - 4
التي تسهم يف تطوير هذه املهارة، ليحاول تنميتها مستقباًل.

تشّكل وعيًا لدى الطالب باللغة العربية، فيقف عىل ألواهنا املختلفة: التعبريات - 5
الداليل،  التوظيف  يف  والدقة  والسياقات  اللفظية،  واالقرتانات  االصطالحية، 

واللغة احلقيقية واملجازية...

1- طعيمة، املرجع، 592/2، وانظر الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 230.
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تسهم يف مالحظة تطّور الكفايات اللغوية للطالب)1(، وما حيتاجه يف كل مستوى، - 6
واملشاكل التي تعرتضه يف كل واحد منها، لبناء اسرتاتيجيات منهجية لعالجها.

تزيد الثقة يف نفوس املتعلمني حني يلحظون تطورهم يف هذه املهارة، وقدرهتم - 7
عىل التعبري عن الذات، والتواصل باآلخرين، فإذا » كان للغة يف حياة اإلنسان 
وظيفتان أساسيتان مها االتصال وتسهيل عملية التفكري، والتعبري عن النفس، 

فإن الكتابة قادرة عىل عملية أداء هاتني الوظيفتني«)2(.
تفتح هذه املهارة جمال اإلبداع األديب أو البحثي أمام املتعلمني، وتزّود » الطالب - 8

بمهارات وظيفية حيتاجها بعد ذلك يف حياته«)3(.
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امللخص:
شغلت الثقافة يف اآلونة األخرية مساحة واسعة من برامج تعليم اللغات األجنبية، 
ومع االهتامم املتزايد بتعليم العربية للناطقني بغريها زاد االهتامم بتعلم ثقافتها وحماولة 
هذا  ويتناول  يكرهون،  وماذا  حيبون  وماذا  يتفاعلون  وكيف  العرب  يعيش  كيف  فهم 
الفصل قضية تدريس الثقافة عرب ثالثة مباحث: األول يتناول املفاهيم األساسية املتعلقة 
بالثقافة وعالقاهتا بعملية تعليم اللغة األجنبية/الثانية. املبحث الثاين يتناول عددا من 
العرب  صورة  كقضية  تصميم الربامج وتدريسها  عملية  مع  املتقاطعة  الثقافية  القضايا 
النمطية يف الغرب والصدمة الثقافية وموقع الثقافة العربية اإلسالمية واملثالية والواقعية 
يف عرض ثقافتنا. املبحث الثالث يتناول أساليب تدريس الثقافة يف صفوف اللغة، وقد 
حاول الكاتب أن جيمع بني اجلوانب النظرية التي تستفيد من جهد الباحثني اآلخرين 

وبني خربته العملية يف هذا املجال.

تدري�س الثقافة: النظرية والتطبيق
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املبحث األول – مفاهيم أساسية
مفهوم الثقافة ومكوناهتا:

العرب(  )لسان  والذكاء  والفطنة  احلذق  حول  للثقافة  اللغوية  التعريفات  تدور 
يف  حرصه  يصعب  بشكل  فكثرية  االصطالحية  التعريفات  أما  اللغة(.  يف  و)الّصّحاح 
إدوارد  تعريف  وهو  للثقافة  -معروف-  تعريف  أول  أشهرها  ولعل  صفحات،  عدة 
املعرفة  يشمل  الذي  املركب  الكل  ذلك  هي  احلضارة  أو  “الثقافة  تايلور )1832-1917( 
واملعتقدات والفن واألخالق والقانون واألعراف والقدرات والعادات األخرى التي 

.)Tylor,1871,1( ”يكتسبها اإلنسان باعتباره عضًوا يف املجتمع
واملعتقدات..(  )املعرفة  فكرية  جوانب  بني  جيمع  أنه  التعريف  هذا  يف  ويالَحظ   
وجوانب سلوكية )األخالق واألعراف( ومنتجات )الفن والقانون والعادات( ثم بيئة 

يامَرس فيها كل ما سبق وهو املجتمع. 
من  متكامل  “ نظام  بأهنا  عرفها  حيث   Taylor تعريف  كثريا  يشبه   Kohls تعريف 
أنامط السلوك املكتسب الذي هو سمة ألعضاء جمتمع معني. الثقافة تشري إىل الطريقة 
من  جمموعة  تعتقده  ما  كل  تتضمن  وهي  الناس،  من  معينة  جمموعات  حلياة  اإلمجالية 
الناس، وتقولوه وتفعله وجتعله نظام اجتاهها ومشاعرها. الثقافة ُتتعلم وُتنقل من جيل 
مثل  للثقافة  العقائدي  اجلانب  عىل  ركزت  مفاهيم  هناك   .)Kohls, 2011( آخر”  إىل 
األديب )ت.س.إليوت( الذي رأى أنه يمكن النظر للدين عىل أنه طريقة حياة شعب 
وطريقة  النوم،  أثناء  وحتى  الليل،  إىل  الصبح  اللحد، من  إىل  املهد  من  الشعوب،  من 
احلياة هذه هي ثقافته أيضا. وأن الثقافة أيضا مجيع املناشط واالهتاممات املميزة لشعب 
ما. كام يرى أنه من اخلطأ اعتبار أن الدين والثقافة شيئان منفصالن ويف الوقت نفسه من 
اخلطأ اعتبارمها متطابقان. )T. S. Eliot,1948,42(. أي أهنام متقاطعان يف أجزاء كثرية 

من مكوناهتام ومنتوجاهتام.
»األسلوب  بأهنا  للثقافة  تعريفه  السابقة  التعريفات  من  استلهم  مدكور  عيل  ولعل 
الكيل حلياة اجلامعة، الذي يتسق مع تصورها العام لأللوهية والكون واإلنسان واحلياة«. 

)عيل مدكور،2003، 27(
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عن  مفاهيمهم  عىل  بناء  املجتمع  أبناء  سلوكيات  يشمل  أن  نالحظ  التعريف  وهذا 
اخلالق والكون والبرش والبيئة التي يامرسون فيها حياهتم.

من التعريفات السابقة نصل إىل أن مفهوم الثقافة له ثالثة جوانب :
معياري : ويشمل العقيدة واألفكار واملبادئ.

والعادات  اإلنسانية  العالقات  يشمل  املعياري  للجانب  التطبيقي  اجلانب  سلوكي: 
والتقاليد ونظام األسة وطرائق التفكري واإلبداع ونظم الرتبية ... إلخ

حضاري: ويشمل ما أنجزه اإلنسان نتيجة لفكره وسلوكه كالفن واألدب واملساجد 
واملعابد واملالبس،.. إلخ. )انظر: عيل مدكور، 2003(

أن  الثفافة  ملفهوم  الثالثة  واجلوانب  السابقة  التعريفات  من  نستنبط  أن  أيضا  يمكن 
مكونات الثقافة هي:

األعراف،  القوانني،  األخالق،  الطقوس،  االحتفاالت،  العادات،  املعتقدات، 
األفكار، أنامط التفكري، اللغة، الفنون، احلرف اليدوية، األدوات، املعاهد االجتامعية، 
 2003 مدكور،  )انظر:  الفنون.  املعايري،  الذات،  تصور  القيم،  املعارف،  األساطري، 

)Kohls, 2011 ورشدي طعيمة، 1985 و

خصائص الثقافة:
يؤكد )Banks, 1994: 84( عىل أن “الثقافة عملية ديناميكية وليست ثابتة. وأن أي تغري 
 )Savignon & Sysoyev, 2005( ويوافقه يف جانب من جوانبها يؤثر يف كافة مكوناهتا”. 
القيم  مثل  بطيء-  بمعدل  تتغري  -أو  التتغري  للثقافة  جوانب  هناك  أن  يضيفان  واللذان 
َهات  واملرجعيات والرتاث. ويسمي )عيل مدكور،2003( تلك اجلوانب التي التتغري “ُمَوجِّ
الثقافة” حيث إهنا ُتعَترب األصل الذي تظهر املنتجات الثقافية يف ضوئه، فطريقة الزواج مثال 
عند املسلمني هي نتاج لفقه النكاح، والكرم هو نتاج للقيم العربية القديمة يف إكرام الضيف 

ونتاج ألحاديث النبي - صىل اهلل عليه وسلم- حول إكرام الضيف.
وعىل املعلم أن يدرك جيدا ما هو ثابت وماهو متطور يف ثقافة اللغة اهلدف، ويوضح 
لطالبه ذلك، فرفض املسلمني لتناول املسكرات مثال ليس قضية متطورة تتغري بمرور 
ديناميكية  ثقافية  ظاهرة  املالبس  بينام  الثابت،  العقائدي  باجلانب  تصطدم  ألهنا  الوقت 
مثال  نجد  بينام  تقريبا،  املاضية  عام  املائة  خالل  الشعوب  مالبس  تغريت  وقد  متغرية، 
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أن مالبس املرأة العربية يف املدن الكربى تغريت يف ضوء اقرتاب أو ابتعاد املجتمع عن 
عاما  اخلمسني  مدار  عىل  املرصية  واملسلسالت  األفالم  يف  بوضوح  يظهر  وهذا  التدين 

املاضية.
ويرى )طعمية، 1986( أننا يف ضوء تعريفات الثقافة نستطيع أن نستنبط خصائصها 

كام ييل:
عنارصها،  بعض  تتطور  حيث  ومتغرية  بيئته،  من  اإلنسان  يتعلمها  حيث  مكتسبة 
يناسب  فام  ونسبية  جمتمعه،  عىل  تطرأ  التي  للتغريات  وفقا  اإلنسان  حلاجات  ومشبعة 
جمتمعا قد ال يناسب آخر، والثقافة مركبة معقدة هلا عنارص كثرية متداخلة ومتكاملة كأهنا 

حبات يف خيط مسبحة، كل عنرص يسلم لآلخر يؤثر ويتأثر بام يف اخليوط من حبات. 
ومن خالل جتربة الكاتب يف جمال تعليم العربية فإن الطالب يسألون كثريا عن هذه 
الظواهر، ملاذا املرأة يف األفالم العربية يف اخلمسينات غري حمجبة بينام هي حمجبة يف أفالم 
التسعينات؟ وملاذا ال خيلو فيلم قديم من مشاهد اخلمر والسكر وال يظهر هذا إال قليال 
يف األعامل الدرامية احلديثة؟ وملاذا يعتز املرصيون بإنجازات الفراعنة لكنهم ال يتسمون 

بأسامء الفراعنة؟ وملاذا دائام املرأة العربية تكون يف كنف رجل؟
سليم  علمي  بشكل  الظواهر  تلك  وحتليل  لتفسري  مستعدا  يكون  أن  املعلم  عىل  لذا 
حياول فيه أن يكون موضوعيا يف عرضه ويفصل بني ماهو حقيقة ورأيه الشخيص، كام 
تفسريات  عن  البحث  عىل  الطالب  لتشجيع  جيدة  فرصة  نفسها  التساؤالت  هذه  أن 

بأنفسهم سواء بلغاهتم أو بالعربية.

الثقافة وتعليم اللغة األجنبية:
ارتباطا  مرتبط  وبكائنا  وضحكنا  ورموزنا  وإشاراتنا  وحركاتنا  وصمتنا  حديثنا  إن 
وثيقا بالثقافة، وال يمكن فصل »املزحة أو النكتة« وهي »لغة« عن اخللفية الثقافية لقائلها 
وموضوعها والبيئة التي حتُكى فيها، وكذلك العزاء وطقوسه، واحلداد ومالبسه، والعرس 
وتقاليده، واآلراء وما خلفها من مرجعيات ثقافية وقيم راسخة يف املجتمعات.... إلخ، 
املرتاصة  احلروف  من  جمموعة  إال  ُيبقي  ال  األفكار  أو  املواقف  تلك  من  الثقافة  نزع  إن 
أن  من   )Crawford-Lange and Dale, 1987( يراه  ما  تفسريها، وهذا  يصعب  التي 
بني  العالقة  قوة  ومن  روح.  بال  حياة  كأهنا  هبا  الناطقني  ثقافة  دراسة  دون  اللغة  دراسة 
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هي  اللغة  وألن   .)Scovel, 1991( مرتادفتني أحيانا  يعتربمها  البعض  فإن  والثقافة  اللغة 
األصليني  ومتحدثيها  ثقافتها  معرفة  بدون  لغة  تعلم  يمكن  فال  اجتامعية  تفاعالت  نتاج 

. )Dema & Moeller, 2012(
 وقد زادت مساحة االهتامم بتدريس الثقافة يف فصول اللغات، وبمقارنة نتائج دراستني 
وجد   )Strasheim, 1981( دراسة الزيادة، ففي  هذه  نالحظ  عاما  وعرشون  مخسة  بينهام 
أن الثقافة تشغل 10% من وقت الدرس، بينام ذكرت )Moore, 2006( دراسة أن 80% من 
اهلدف. اللغة  ثقافة  لدراسة  الوقت  نصف  من  أكثر  تستخدم  درسها  التي  اللغات  فصول 

)Dema & Moeller, 2012(
وتعترب الثقافة قاسام مشرتكا يف جمال تعليم اللغة األجنبية/الثانية يف عدة مسارات: 
إعداد املعلم، وتصميم الربامج واملواد التعليمية، والتدريس، وتقويم الكفاءة اللغوية. 

وهذا ما سنعرض له باختصار خالل هذه الفصل.

الثقافة ومعلم اللغة للناطقني بغريها:
َيُقود  الذي  النموذج  فإن  اللغوية  الكفاءة  من  يتجزأ  ال  جزءا  الثقافة  دامت  ما 
الطالَب يف رحلته يف تعلم اللغة هو املعلم، ومن ثم فالبد أن يكون املعلم عىل درجة 
الثقايف  التمكن   )2006 طعيمة،  )رشدي  قرن  بلغته، وقد  الراقي  الثقايف  الوعي  من 
للناطقني  العربية  اللغة  معلم  كفايات  من  أساسية  كفاية  واعتربه  املهني  بالتمكن 
بغريها. وترى )Franson &Holliday,2009( أن حمتوى برامج تأهيل املعلمني جيب 
أال يكتفي بالسامت اللغوية للغة اهلدف وكيف يمكن تدريسها وتعلمها، بل البد أن 
يغطي أيضا الوضع االجتامعي والثقايف يف العامل، وأثر ذلك عىل حياة كل من معلمي 
اللغة ومتعلميها. وهذا الكالم يعترب بعدا آخر يف عملية تأهيل املعلم وهو متكنه من 
اجلمهور  هذا  من  فئة  ولكل  متنوع  مجهور  مع  يتعامل  ألنه  العاملية  الثقافة  عموميات 
ثقافتها اخلاصة التي إن مل يكن لديه فكرة عامة عنها فقد يقع يف العديد من املواقف 
املحرجة، فهناك ثقافة التصافح باليد بني اجلنسني املختلفني كام يف العديد من بالدنا 
اإلسالمية بناء عىل رأي فقهي، بينام هناك ثقافات يتعانق فيها اجلنسان. هناك ثقافات 
يىل اسم الشخص اسم أبيه، وثقافات لقب أبيه وأمه، هناك ثقافات تعترب أن اإلنسان 
الذي جيهل أباه أمر يشينه، وأخرى تتعامل معه عىل أنه يشء عادي جدا ليس لإلنسان 
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لإلنسان  يمكن  سبق  ما  كل  إن  تعبدها.  وثقافات  البقرة  تأكل  ثقافات  هناك  يد.  فيه 
هذه  كل  يقابل  فقد  األجنبية  اللغة  معلم  ا  أمَّ يراه  أن  دون  ويموت  يعيش  أن  العادي 
ثقافيا  مستعدا  يكون  أن  فالبد  ثم  ومن  واحد،  درايس  صف  يف  البرش  من  األنواع 
للتعامل معها مجيعا، وال ُيقصد بأن عىل املعلم دراسة ثقافات الكوكب، ولكن عىل 
ن  املعلم أن يقرأ عن ثقافات طالبه قبل أن يبدأ يف تدريسهم وبمرور الوقت سيتكوَّ

لديه تراكم كبري من املعلومات عن ثقافات العامل.
م  من ناحية أخرى فإن ديناميكية الثقافة تشكل حتديا للمعلم حيث يتطلب منه أن يقدِّ
 .)Savignon & Sysoyev, 2005( مواد ثقافية مناسبة تعربِّ عام يريد أن يفهمه طالبه
وقد شهدت املنطقة العربية يف العقد اجلاري تغريات كثرية جتعل املعلم –خاصة إن مل 
يكن عربيا– تائها، فهناك تقلبات عديدة، ويلعب اإلعالم دورا كبريا يف تغيري قناعات 
الناس وتبديلها وتقليبها بشكل قد يفهمه أبناء اإلقليم املثقفون، إال أن معلم العربية غري 
 العريب-فأتوقع- أن يكون يف حاجة ملساعدة توضح له ما املوقف اآلن وما الذي حدث.
نخلص يف هذه النقطة إىل أن إعداد املعلم لتدريس الثقافة يأخذ مسارين أساسني: فهمه 
متغري،  و  ثابت  هو  ما  و  منها  وخاص  عام  هو  ما  وحتديد  اهلدف  اللغة  لثقافة  العلمي 

واملسار الثاين كيف يدّرس الثقافة )وسيأيت تفصيل ذلك الحقا يف قسم خاص(.

الثقافة والكفاءة اللغوية :
هناك عالقة وثيقة بني الثقافة والكفاءة اللغوية، فبناء عىل ماسبق ال يمكن أن نعترب 
والرصف  النحو  متون  حيفظ  شخصا  ثقافتها، ختيل  فهم  دون  ما  للغة  متقنا  ما  شخصا 
وآالف املفردات لكنه اليراعي مقدسات الناس أو رموزهم. إن الثقافة جزء اليتجزأ 
واملهارات  الكفايات  من  جمموعة  »حمصلة  بأهنا  تعرف  التي  اللغوية  الكفاءة  من 
األصلية  غري لغته  استخدام لغة  من  صاحبها  التي متكن  واملنطقية  واالجتامعية  اللغوية 
املكتوبة  ومنتوجاهتم  اللغة  تلك  أهل  مع  املختلفة-  -بأشكاله  الفعال  التواصل  يف 

واملسموعة واملشاهدة.)إسالم احلدقي، 2015، 38(. 
اللغوية،  للكفاءة  العاملية  واألطر  املعايري  بني  مرموقة  مكانة  الثقافة  احتلت  وقد 
 21 القـرن  يف  أجنبيـة  لغـة  تعليــم  معايـــري  دراســـة  سنجــد  املثـال  سبيــل  فعىل 
 )Standards for foreign language, learning in the 21st century, 1996(
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اعتربت الثقافة أحد املعايري اخلمسة لتعلم اللغة مع االتصال والعالقات واملجتمعات 
واملقارنات.. وبقراءة تلك املعايري سنجد أن الثقافة قاسام مشرتكا بينها. ومثاال عىل ذلك 
نجد يف وصف املقارنات: “يقوم الطالب خالل دراستهم للغة بعقد مقارنات وتباينات 
طرق  توجد  أنه  فيدركون  الثقافة  ومفهوم  اللغة  لطبيعة  نظرهتم  تتعمق  وبذلك  داخلها 
متكن  جمتمعة  العنارص  هذه  وكل   “ املجتمعات  هدف  يف  ونجد   . العامل”  لرؤية  عدة 
داريس اللغات من املشاركة يف جمتمعات متعددة اللغات سواء كانت داخل الوطن أو 
لغة  تعلم  )معايري  ثقافة”.  كل  لطبيعة  مالئمة  وبسبل  سياقي  تعدد  خالل  من  خارجه 

أجنبية، 1996، 4 - 5(.
واالهتامم نفسه نجده يف األطر املرجعية، ففي توجيهات املجلس األمريكي لتعليم 
اللغات األجنبية )Actfl,2012( سنجد أن الثقافة حارضة يف مصنفات كل مهارة وفيام 

ييل بعض األمثلة عىل هذا احلضور:
الكالم – املتفوق : 

»..يستطيع مناقشة عدد كبري من قضايا شمولية ذات مفاهيم جمردة بصورة مالئمة 
من الناحية الثقافية... ينتج الناطق املتفوق خطاًبا مستفيًضا راقًيا منّظم األفكار وموجًزا 
من  حمدود  متكن  لديه  والتارخيية...  الثقافية  اإلشارات  مستخدًما  نفسه،  الوقت  يف 

اإلشارات الثقافية املتعمقة..«
الكتابة – املتفوق:

يف  التعبري  يف  باالقتضاب  وتتصف  ومعقدة  كثيفة  املتفوق  املستوى  يف  الكتابة  »إن 
آٍن واحٍد مًعا. وهي مصاغة بمهارة واألفكار فيها منظمة وفق األنامط الثقافية اخلاصة 

باللغة اهلدف«.
االستامع – املتميز :

ومتخصصة  دقيقة  مفردات  فيه  ُيستخدم  كالًما  املتميز  املستوى  يف  السامع  »يفهم 
مناسب  سياق  يف  جمردة  مواضيع  غالًبا  الكالم  هذا  يتناول  معقدة.  قواعدية  وتراكيب 
إشارات  عىل  حيتوي  أن  ويمكن  استيعابه  يمكن  املهنيني.  أو  األكاديميني  من  جلمهور 

ثقافية.”
كام نجد هذا احلضور للثقافة يف اإلطار املرجعي األوريب املشرتك للغات )2008(، 
وقد  )للكفايات(،  وآخر  )للمهارات(  واحد  نموذجني  ضوء  يف  مصنفاته  بنيت  وقد 
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احلضارية  قسم »املعرفة  العامة  الكفايات  حتت  الكفايات  نموذج  ضمن  الثقافة  جاءت 
تغطي  والتي  االجتامعية  اللغوية  الكفاءات  قسم  االتصالية  الكفاءة  االجتامعية« وحتت 
كفايات فرعية هي الوصف اللغوي للعالقات االجتامعية، وأعراف اخلطاب املهذب، 
اخلطاب  ومستويات  مأثورة،  وأقوال  وأمثال  حكم  من  االصطالحية  والرتاكيب 
اللغوي، والتنوعات اللغوية حسب األقاليم واألعراق. ومن املصنفات التي تضمنت 

أبعادا ثقافية: 
 :A2 املستوى املبتدئ األعىل

يستطيع إنجاز املحادثات القصرية للغاية عن طريق استخدام الصيغ املهذبة الشائعة 
للتحية واخلطاب، ويمكن أن يوجه الدعوات وأن يقدم االعتذار كام يستطيع الرد عليهم.

: B1 املستوى املتوسط األدنى
يف  واملتعقدات  والقيم  النظر  ووجهات  والتقاليد  العادات  بني  الفروق  أهم  يدرك 

املجتمع املعني ويف املجتمع األصيل ويراعي اإلشارات اخلاصة بذلك.
 : C2 املستوى املتقدم األعىل

يستطيع أن يقوم بدور وسيط كفء بني متحدثي اللغة اهلدف واملتحدثني من مجاعته 
اللغوية ويراعي يف أثناء ذلك الفروق احلضارية اللغوية والفروق اللغوية االجتامعية.

واملسـمى  األمريكي  اخلارجيـة  اخلـدمـة  معـهد  إطـار  وهو  األقـدم  اإلطار  أما 
تنوع  مع  مصنفاته  من  أساسيا  جزءا  حتتل  الثقافة  أن  فسنجد   FSI/ILR SCALE

مستوياته، وعىل سبيل املثال :
املستوى: 1+  )كفاءة مبتدئة أعىل(

مواضيع  تغطي  التي  البسيطة  االجتامعية  املهام  مع  بنجاح  التعامل  يستطيع  ..كام 
شخصية أساسية. وقد يظهر املتحدث فهام بسيطا للسياق الثقايف أو االجتامعي للكالم. 

املستوى: 5 )الكفاءة الوظيفية التامة يف اللغة املستهدفة(
يعكس  الذي  العميق  واالجتامعي  الثقايف  االنغامس  تعكس   ... الوظيفية  الكفاءة 
املتكلم.  أداء  يف  واضح  بشكل  تظهر  التي  املستهدفة  اللغة  لبلد  الثقافية  اجلوانب 

)أبوعمشة، 2015(.
اللغة  ملتعلم  اللغوية  الكفاءة  من  أصيل  جزء  الثقايف  الفهم  أن  سبق  مما  نخلص 

األجنبية/الثانية، واليمكن فصل أحدمها عن اآلخر.
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املحتوى الثقايف يف برامج اللغة للناطقني بغريها:
لوصف   ”Cultural Texture ثقايف  “نسيج  مصطلح   )oxford,1994( تستخدم 
ويـرى  للطــالب.  تـدريسـهـا  نحتـاج  الـتي  والكـثرية  املتنوعـة  الثقافيـة  اجلـوانب 
)Cullen, Brian, and Kazuyoshi,2000( حتى نصنع هذا النسيج نحتاج إىل ثالثة 

أشياء خمتلفة:
أ-مصادر معلومات

ب-أنواع من األنشطة
ج – نقاط بيع

عليها )مدكور،  ما، ويطلق  جمتمع  بثقافة  تعرفنا  التي  املواد   : معلومات  ا- مصادر 
2003( أدوات الثقافة، وتتنوع هذه املواد أو األدوات فمنها ما هو برصي وما هو سمعي 

 Cullen,( مثلها  وقد  وحكاياهتم،  وأدهبم  أنفسهم  للبرش  باإلضافة  ملموس  هو  وما 
تلفزيون  مدجمة -  أقراص  فيديو-  التالية:  بالقائمة   )Brian, and Kazuyoshi,2000

- القراءات - اإلنرتنت - قصص - طالب يملكون معلومات - األغاين - الصحف 
هدايا  الضيوف-احلكايات-  مقابالت-   - امليداين  العمل   - اليومية  احلياة  أدوات   -

تذكارية - الصور - الدراسات االستقصائية - الرسوم التوضيحية – األدب.
األنشطة : أغلب الفصول تستخدم املناقشة كنشاط لتعليم الثقافة،  ب- أنواع من 
أخرى  أنشطة  يقرتحان  َثم  ومن  الطالب،  كل  التناسب  أهنا  إال  املناقشة  أمهية  ورغم 
لتعليم الثقافة مثل: لعب األدوار، واالختبارات القصرية، واألنشطة الكتابية واألغاين 

والزيارات امليدانية، وسيأيت احلديث بالتفصيل عن هذا املوضوع الحقا.
ج- نقاط البيع : من أجل خلق النسيج الثقايف، جيب أن نكون حريصني عىل عدم 
تصوير الثقافة تامة التجانس، أو نقدم اجلوانب الثقافية املثالية. ينبغي أن نقدم جوانب 
خمتلفة من الثقافة، بحسب )Cullen, Brian, and Kazuyoshi,2000( نحن بحاجة 

إىل “بيع وجهات نظر خمتلفة من الثقافة لطالبنا”. 
ووفقا لدراسة )طعيمة، 1982( حول األسس الثقافية لربنامج تعليم العربية، فقد 
العريب  العامل  يف  حياته  يف  العريب  غري  يقابلها  أن  يتوقع  التي  املواقف  بمجموعة  خرج 
واملرض، وقت  الصحة  الشخصية،  البيانات  منها  أساسيا  جماال   20 حتت  جاءت  وقد 
الفراغ، الرتبية والتعليم، االجتاهات السياسية ... إلخ ويندرج حتت كل جمال من تلك 
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املجاالت قائمة فرعية باملواقف الشائعة. كام خرجت دراسة طعيمة بقائمة ملوضوعات 
القائمة  وتكونت  العربية  دارسو  عنها  يقرأ  أن  ل  يفضَّ التي  اإلسالمية  العربية  الثقافة 
الدعوة  ووسائل  أساليب  اإلسالم،  يف  اإلنسان  حقوق   : منها  موضوعا   )157( من 
يف  السياحة  اإلسالمية،  املذاهب  العريب،  العامل  يف  الطبيعية  الثروة  مصادر  اإلسالمية، 
قد  املوضوعات  بعض  سنجد  املوضوعات  قائمة  مطالعة  ومن  ..إلخ.  العربية  البالد 
الهتم غري املسلمني مثل »عوامل ضياع األندلس من احلكم اإلسالمي«، إال أن الدراسة 
م يف حتديد موضوعات املحتوى الثقايف لربامج  تعترب رائدة حيث كانت من أوائل ما ُقدِّ

العربية للناطقني بغريها.
املوقفي  بجانبيه  الثقايف  للمحتوى  جديدة  قوائم  إىل  نحتاج  فإننا  عام  وبشكل 
واملوضوعي تراعي ما طرأ عىل احلياة من مستجدات تلغي بعض املوضوعات يف قائمة 

طعيمة وتضيف إليها.

املبحث الثاين - قضايا ثقافية
هناك عدد من القضايا العامة املهمة التي تؤثر بشكل كبري يف اختيار املحتوى الثقايف 
من ناحية ويف سلوك املعلم الصفي ودوره يف عملية تدريس الثقافة والتفاعل بينه وبني 
الطالب من ناحية أخرى، ويف هذا املبحث نناقش أربًعا من تلك القضايا ملا هلا من تأثري 

عىل نجاح برامج تعليم العربية للناطقني بغريها.

القضية األوىل - الصورة النمطية للعريب واملسلم لدى اآلخر :
 Islamophobia ُينرُش هذا الكتاب يف وقت تسود فيه العامل حالة من ُرَهاب اإلسالم
بشكل متصاعد ال تغفله العني، وهناك قرارات تصدر خصيصا ضد العرب واملسلمني، 
عرب  الجئني  أزمة  األخرية  تشهد  حيث  أوربا  يف  اليمينية  نمولألحزاب  يصاحبها 
ومسلمني باملاليني، وهناك عمليات إرهابية عىل فرتات متقاربة ُيتهم فيها مسلمون، كام 
أن هناك ترصحيات وأعامل عدائية ضد املسلمني وصلت للقتل يف عدد من بالد العامل. 
كل هذه احلصيلة من األفكار يأيت هبا متعلم العربية –من غري املسلمني غالبا – إىل الصف 
ويتوقع من املعلم أن يثبتها أو يبددها، ومن خالل جتربة الباحث الشخصية فإنه بمجرد 
وجود ارتياح نفيس بني الطالب واملعلم يبدأ الطالب يف سد تلك الصور النمطية طالبا 
النمطية  من معلمه مناقشتها وتفسريها أو الرد عليها. ولذا عىل املعلم أن هيتم بالصور 
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السائدة حول العامل وخاصة يف الغرب حيث مصانع الصور الذهنية يف هوليود. وهناك 
العديد من الدراسات التي اهتمت هبذه القضية منها دراسة حول صورة العرب والعرب 
الصور  أن   )Elayan, 2005( وجد   )1994-2000( األمريكية  السينام  يف  األمريكيني 

السلبية للعرب / العرب األمريكيني ظهرت يف كثري من األحيان يف األفالم الشعبية.
ويف دراسة مشاهبة قارن )Dana, 2009( بني صورة العريب يف السينام اهلوليودية قبل 
أن  ووجد  سنوات  بخمس  وبعدها  سنوات  بخمس  سبتمرب  من  عرش  احلادي  أحداث 
سمرة(  املالمح )أكثر  ناحية  من  خمتلفة  لتكون  رسمها  تم  األحداث  بعد  العريب  صورة 
السلوك  ناحية  ومن  العقلية )أقل ذكاء(  ناحية  ومن  الغربية(  املالبس )غري  ناحية  ومن 
)أكثر عنفا وتورطا يف اإلرهاب( بام يعني أن هذه األفالم ترسم صورة لشخص رشير 

خمتلف ال يمكن الوثوق به.
 ”The Kingdom“ قارنت بني فيلمني يف نظرهتم للعرب )Alalawi, 2015( دراسة
وفيلم “Rendition”، وقد ُأنتج كالمها عام 2007، وأظهرت الدراسة أن كال من هذين 
ومستعدون  مثقفني  وغري  متطرفون  أهنم  عىل  للعرب  الراسخ  التصور  أظهر  الفيلمني 
للعنف، وأن العالقة بني احلياة اليومية العادية للعرب واألنشطة اإلرهابية تبدو طبيعية، 
وأن “اإلرهاب” موجود يف املجتمعات العربية بشكل غريزي. هناك ادعاء ضمني بأن 

الناس يف تلك املنطقة ُتثار عىل هذا النحو، ويرجع ذلك يف الغالب إىل دينهم.
ويف دراسة حول تأطري صورة الالجئني يف اإلعالم العاملي وجد)Elsamni, 2016( أن 
90% من املقاالت اإلخبارية ذات الصلة مل تتضمن اقتباسات نقال عن الالجئني أنفسهم، 
يف حني أن حوايل ثلثي املواد اإلخبارية مل تتضمن أيا من صورهم، كام متيل االقتباسات إىل 

تأطري الالجئني العرب سلبا، يف حني أن الصور املضمنة عرضت إطارات أكثر إجيابية. 
ال يمكن أمام كل ما سبق أن َيرمي املعلم الكرة يف ملعب الطالب ويذكره بجرائم 
االستعامر أو احلرب العاملية أو تدخل الغرب والرشق يف شئون العامل العريب واإلسالمي، 
هذا ال يكفي، خاصة أن من خالل جتربة الباحث الشخصية عىل مدار أكثر من عقدين يف 
هذا املجال وجد أن األغلبية العظمى من داريس العربية متعاطفون مع العرب ويريدون 
بالد  يف  االستعامر  بجرائم  تذكرهم  عندما  يتعجبون  أهنم  هيامجوا، كام  أن  ال  يفهموا  أن 

العرب ويعتربون أن هذا تعميم خمل »كيف حتاسبني عىل ما مل أفعل؟!«..
فعىل املعلم أال يدافع عن خطأ، وأال يعترب نفسه متهام أو يف موقف دفاعي لكن دوره 
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أوال أن يتفهم صورتنا لدى اآلخر وكيف تكونت، ثم عليه أن يقدم الشخصية العربية 
وثقافتها كام هي يف الواقع بعيدا عن اإلفراط والتفريط، ويعمل عىل مناقشة تلك الصور 
السلبية بأسلوب علمي كام سيأيت الحقا. ويقرتح )رشدي طعيمة، 1986( عدة أساليب 
لتنمية االجتاهات اإلجيابية نحو الثقافة العربية هي: القدوة، ومعرفة احلقائق، واملناقشة 

اجلامعية، والتفكري العلمي.

القضية الثانية - أي ثقافة نعلِّم ؟
العربية  الثقافة  أم  العربية  الثقافة   .. نعلم  ثقافة  أي  للنقاش  املطروحة  القضايا  من 

اإلسالمية أم الثقافات املحلية ؟
يعترب  إسالمية، حيث  و  عربية  إىل  الثقافة  تقسيم  إىل   )2016 مدكور،  يميل )عيل  ال 
أن العربية هي لغة اللسان، أما ثقافتها فهي الثقافة اإلسالمية، وأن اللسان العريب هو 
هي  العربية  أن   )1985 يعترب )طعمية،  أخرى  زاوية  ومن  اإلسالمية.  الثقافة  عن  املعرب 
لغة الثقافة اإلسالمية بال منازع. ويرى )رشدي طعيمة وحممود الناقة، 1984( أنه من 
يستخدمها  وأن  دقيقا  فهام  العربية  يفهم  أن  بالعربية  الناطق  غري  الطالب  عىل  العسري 

بكفاءة دون أن يفهم ما يرتبط باللغة من مفاهيم ثقافية عربية وإسالمية.
ولكن ما الفرق بني الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية ؟

ينقل )رشدي طعيمة،1985( عن متام حسان، موضحا الفروق بـ:
1– الثقافة العربية وصفية أما الثقافة اإلسالمية معيارية.

2 – الفائدة من تدريس الثقافة العربية هي االعتزاز القومي، بينام الفائدة من تدريس 
الثقافة اإلسالمية هي القدوة والوعظ.

3 – الثقافة العربية ال ترفض عنارصها اجلاهلية كالغزل الفاحش واالفتخار بالنسب 
والتعصب للقبيلة، وهي أمور ترفضها الثقافة اإلسالمية حيث ال فضل لعريب عىل أعجمي 

إال بالتقوى.
4 – الثقافة العربية حملية حيث إهنا مرتبطة باملنطقة العربية بينام الثقافة اإلسالمية عاملية.
الثقافة  ولكن  العرب،  عىل  لطعنها  الشعوبية  الروح  ترفض  العربية  الثقافة   –5

اإلسالمية التقبلها ألهنا تتناىف مع مبادئ اإلسالم يف أن الناس سواسية.
اإلسالمية؛  والثقافة  العربية  تعليم  بني  نفصل  أن  النستطيع  أننا  الكاتب  ويرى 
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واملالبس  عليكم«  »السالم  التحية  أول  فمن  دينية،  مرجعيتها  ممارستنا  من  كثرًيا  ألن 
مرورا بالصالة والصيام والعمرة واحلج والعطالت الدينية كعيدي الفطر واألضحى، 
إخوتنا  حتى  أو  متدينني  غري  أنفسهم  يعتربون  من  حتى  اجلميع  فيها  يشرتك  أمور  هي 
كلامت »اهلل،  فيها  ستجد  بأنواعها  األغاين  إن  بل  األخرى.  العقائد  أبناء  من  الوقت  يف 
وماشاء اهلل، وربنا، وصل عىل النبي«، ومن ثم فإن تدريس الثقافة اإلسالمية رضورة يف 

برامج تعليم العربية، لكن عىل املعلم أن يفرق جيدا بني ثالثة أشياء: 
1-وصف وتفسري السلوكيات وفق مرجعيتها الثقافية اإلسالمية.

2-الدعوة اإلسالمية.
3-األيدلوجيا أو االنتامء الفكري اخلاص.

من  يكون  قد  وهذه  دينية  تعليمية  مؤسسات  يف  العربية  لتعليم  تنعقد  برامج  فهناك 
إسالمية،  ألهداف  العربية  لتعلم  طالهبا  واإلرشاد، ويلتحق  والتوعية  الدعوة  أهدافها 

فهذه املؤسسات قد يكون من دور املدرس فيها الدعوة اإلسالمية املبارشة والرصحية.
لكن هناك برامج تنعقد يف مؤسسات تعليم العربية ألهداف اتصالية ويكون طالهبا 
املجتمع  سلوكيات  وتفسري  فهم  يريدون  عادة  وهؤالء  املسلمني  وغري  املسلمني  من 
اجلانب  عن  بعيدا  اإلسالمية  للثقافة  التعرض  تتطلب  أمور  وهي  العام،  والتواصل 
خلطًا  يعترب  حيث  املعلم  احرتافية  يف  تطعن  مبارشة  دعوة  أي  أن  فيها، وأرى  الدعوي 
ليس  الناس، لكن  يصوم  وملاذا  رمضان  شهر  الطالب  مع  سيناقش  فاملعلم  مهمته،  يف 
عليه دعوة الطالب العتناق اإلسالم أوملامرسة الصيام مثال إال لو كان يف مؤسسة دينية.
أيا  ما  بجامعة  خاص  فكر  لنرش  الدرس  املعلم  يوظف  أن  وهو  الثالث  اجلانب  أما 
كانت هذه اجلامعة إسالمية أم علامنية أم إحلادية، ويف هذا ختط لدوره كمعلم حمرتف، 
ومن جتربة الكاتب يف هذا امليدان فإن الطالب – خاصة الكبار- ينتبهون هلذا ويعتربون 

ذلك خلطا لألدوار ونقصا يف االحرتافية.
أما الثقافات املحلية فهي عادة ما تكون مطلوبة يف برامج تعلم العاميات، والنستطيع 
أيضا فصل الثقافات املحلية يف بالدنا العربية عن الثقافة العربية اإلسالمية إال أهنا قد 

تكون متأثرة بحضارات سابقة مرتبطة بكل بلد.
العربية  والثقافة  العربية  تدريس  بني  الفصل  اليمكن  أنه  القضية  هذه  يف  نخلص 
بشكل  وليس  وصفي  بشكل  اإلسالمية  الثقافة  تدريس  هو  املطلوب  وأن  اإلسالمية، 

دعوي إال إذا كان هذا من طبيعة عمل املؤسسة التعليمية والطالب يفهمون ذلك.
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القضية الثالثة - الصدمة الثقافية :
فيها  الجيد  جديدة  لثقافة  انتقاله  عند  اإلنسان  يصيب  شعور  هي  الثقافية  الصدمة 
انتقال  إن   ..  )Oberg, 2006(يعرفها التي  ثقافته  يف  املستخدمة  والرموز  اإلشارات 
الدارس لبلد عريب جيعله يرى ويسمع ويقابل أشياء يواجهها للمرة األوىل، ويف الوقت 
نفسه يفتقد حياته يف بالده بكل تفاصيلها من لغة وبرش ونظم وطبيعة، وعادة ما تأخذ 

الصدمة الثقافية أشكاال خمتلفة منها عىل سبيل املثال ال احلرص: 
- األخالقي: وهذا له جوانب متضادة، فهناك من يتعجب من أمانة الناس أحيانا، 
حيث نرى يف بعض األحياء الشعبية العربية يرتك البائع املتجول عربته وعليها بضاعته 
ويدخل املسجد يصيل وال أحد يرسق شيئا منها، وهناك من يتعجب من غش الناس له 

رغم أنه يراهم مرحبني به كأجنبي ويبدون لطفاء. 
- اإلداري: وهذا يظهر لدى القادمني من دول العامل األول حيث أوشك الناس عىل 
عدم استخدام األوراق، فعندما يأيت لبالد حتكمها قيود بريوقراطية يصاب بالصدمة من 
يف  اإلنرتنت  عرب  بالده  يف  هبا  يقوم  بسيطة  معامالت  لتنفيذ  منه  املطلوبة  األوراق  كمية 

حلظات وربام مل يتخيل أن هذا اإلجراء موجود أصال.
مرتديا  الطبي  القطاع  نجد  حيث  الفقرية  العربية  الدول  يف  يظهر  وهذا  الصحي:   -
واألجهزة قديمة، وبمجرد دخول الطالب لتلك األماكن يتذكر كل األمراض املعدية 
وربام  بصدمة  فيصاب  البالد  تلك  األفالم عن  يف  شاهدها  التي  السلبية  القصص  وكل 
رعب، بل إنني قابلت بعض الدارسني الذي كان إذا مرض رجع إىل بلده للعالج ثم 

يعود ليستأنف برناجمه مرة أخرى يف البلد العريب الذي يدرس فيه!
أن  أو  غطاء،  دون  للبيع  تعرض  مثال  اللحوم  مازالت  البالد  بعض  ففي  الغذائي: 
البائع يبيع دون ارتداء قفازات أو أن يف يده جرح أو أن ثيابه ليست نظيفة كام ينبغي ... 
إلخ وأتذكر أن أحد الطالب قال يل ذات يوم إنه منذ شهور مل يأكل اللحم ألنه ال يتخيل 

أن يشرتي حلام مكشوفا من اجلزار ثم يضعه يف جوفه!
الناس  ال هيتم  ما  كثريا  فإن  نظرا ملفهوم »التوكل« اخلطأ يف بالدنا  السالمة:  - نظم 
بالدننا  بعض  يف  شاهدوه  عام  الطالب  ذكرها  التي  الصدمات  ومن  األمان،  بوسائل 
الكهرباء  وأسالك  نجاة،  سرتة  دون  األهنار  يف  القوارب  ركوب  منه  وتعجبوا  العربية 
الشوارع، واحلافالت  يف  تسري  التي  املتهالكة  القديمة  الشوارع، والسيارات  يف  العارية 
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التي التغلق أبواهبا وتسري والناس يقفون عىل سالملها !!!
- اإلنساين: وهذا يأخذ عدة أشكال، أوهلا افتقاد األصدقاء، ثانيا األسئلة التي خترتق 
اخلصوصية فمثال سؤال الشخص عن دينه )هل أنت مسلم؟( أو )هل أنت متزوجة؟( 
سؤال يعترب يف كثري من الثقافات خرقا خلصوصية املسئول .. أيضا بعض اإلحباط الذي 
يظهر عىل وجه الشخص العريب عندما يسمع رد األجنبي أنه غري مسلم.. أو صاحب 
البيت الذي يرفض تأجري شقته لألجنبي ويقول له ألنك غري مسلم! بغض النظر عن 
بالد  يف  العنرصية  من  نوعا  تعترب  الردود  هذه  أن  إال  ملكه  يف  حر  البيت  صاحب  أن 

أخرى، ويمكن استخدام أسباب أخرى للرفض غري نسبة الرفض لدين اإلنسان.
- الصورة النمطية لألجنبي: متثل الصورة النمطية لألجنبي والتي صنعتها وسائل 
اإلعالم الغربية صدمة هلم أيضا، وأكثر من يتعرض لتلك الصدمة هم اإلناث، حيث 
ترسم األفالم واملسلسالت الغربية أن هذه الشعوب منحلة بال أخالق، وكثريا ما تشكو 
الطالبات من أن بعض الناس من حمدودي التعليم والثقافة يتعاملون معهن عىل أهنن 

بائعات هوى ملجرد أهنن غربيات ! 
من  حدة  أقل  الثقافية  الصدمة  جعل  السياحية  األدلة  وكثرة  االتصاالت  تطور  ربام 
ذي قبل، إال أن بعض األشخاص يتولد لديه قلق بناء عىل ما قرأه يف تلك األدلة، فمثال 
أنه  عىل  يقابله  من  كل  مع  يتعامل  فإنه  للسائحني،  غش  فيها  البلد  هذه  أن  عن  قرأ  إذا 
غشاش بشكل يؤدي لنفور الناس منه، ونجد آخر قرأ أن هناك سقة فيظن أن أي أحد 

ينظر إليه سوف هيامجه ليرسقه .. إلخ
العربية  الثقافة  ملنطق  الطالب  ثقافة  منطق  خمالفة  عن  الناجتة  الصدمة  بخالف  هذا 
أن  وأراد  مسلمة  عربية  بنتا  وأحب  ملحدا  كان  العربية  داريس  أحد  مثال  اإلسالمية، 
وكان  ابنتهم،  بتزوجيه  يقبلوا  حتى  إسالمه  يشهر  بأن  البنت  أسة  فطالبته  يتزوجها، 
احرتامه  من  أن  يرى  فهو  معه،  التضامن  طالبا  املعهد  يف  يراه  من  كل  حيدث  الشاب 
– أن  منطقه  وفق  له، ورأى -  رافضا  وعقله  قلبه  بينام  فقط  بلسانه  يسلم  أال  لإلسالم 
أزمة  وكانت  الناس،  بحياة  منطقه-  حسب   – للدين  والعالقة  للزواج  يكفي  احلب 

طويلة هلذا الشخص ألنه ال يريد أن يفهم أن هذا رشط اليملك أحد التنازل عنه!!!
كل  مع  يتعامل  أن  عليه  الذي  النفيس  الطبيب  دور  يف  نفسه  املعلم  جيد  ولألسف 
تلك الصدمات التي تقابل أغلب داريس العربية يف بالدنا، وهنا يأيت دور معاهد تعليم 
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العربية مع دور املعلم مع دور املؤسسات املعنية بالسياحة للتعامل مع تلك املشكالت، 
وُيقرتح القيام بام ييل:

ويراعي  األجانب  يتقبل  بشكل  متطورة  مناطق  يف  تقام  اللغات  معاهد  أن   -
االختالفات الثقافية.

املشكالت  من  يقلل  الثقافية« بام  للتوعية  برنامج »لقاءات  كل  بداية  يف  م  يقدَّ أن   -
والصدمات التي يقابلها الدارس.

- أن يقدم املعهد »كتيبا« يعرف الطالب بثقافة البيئة التي فيها املعهد، وكيف يتعامل 
معها، ألن عادة أدلة السياحة تتكلم يف عموميات أو عن املناطق السياحية، لكن معهد 

اللغة قد يكون يف منطقة هلا خصوصية ثقافية تتطلب من الطالب تعامال خاصا.
واجهوها  التي  الثقافية  الصدمات  عن  الطالب  ليتحدث  دروس  ص  ختصَّ أن   -
خربات  بني  ويقارن  دعابة  روح  الدرس  عىل  يضفي  أن  وحياول  هلم  املعلم  ويفرسها 

الطالب وخربات زمالئهم السابقني وخرباته الشخصية.
- تشجيع املعلمني عىل السفر لبالد خمتلفة ثقافيا ليشعروا بمشاعر الطالب.

القضية الرابعة – املجتمع العريب بني املثالية والواقعية :
نجد أحيانا كتابا يدور يف فلك الثقافة العربية اإلسالمية فتشعر معه أن العامل العريب 
كله أفراد متدينون وأن كل النساء حمجبات وشعائر اإلسالم حمور حياة الناس، فيظن 
كل من يدرس تلك الكتب أن املدن العربية هي نسخ ملكة املكرمة. ويطالع طالب كتابا 
آخر فال يرى كلمة »الصالة« إال مرة واحدة وال تشاَهد إمرأة حمجبة بني دفتي الكتاب 
يقدم  ال  النموذجني  كال  أن  والشك  العرب،  حياة  يف  مكانا  للدين  والجتد  بأجزائه، 

صورة حقيقية للمجتمعات العربية.
كام أن شخصيات الكتب أحيانا تقدم عاملا عربيا ذكوريا مسلام عربيا ببرشة بيضاء أو 
مخرية، فال ترى فيه مسيحيا وال كرديا وال أمازيغيا والنوبيا وال نساء مهنيات وال أناسا 

من أصحاب البرشة السمراء!!! 
أهنا  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  كتب  عىل  –أحيانا -  الطالب  مآخذ  من  أن  كام 
تقدم عاملا مثاليا، فهو عامل بال مشاكل وكل يشء سهل ومتاح وميرس والناس متعاونون 
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»ملاذا  قائال:  املقرر  الكتاب  موضوعات  عىل  علق  الطالب  أحد  أن  وأتذكر   .. وكرماء 
يوسف يف املطار ليس لديه مشكلة، يوسف يف مكتب الربيد ليس لديه مشكلة، يوسف 
عند الطبيب ليس لديه مشكلة، أما أنا –الطالب- أجد مشاكل يف كل هذه األماكن!!«. 
اليشء نفسه عندما نؤلف نصوصا ال تعرب عن الواقع يتحدث فيها العرب باللغة 
ليست  وهذه  العامية!  يستخدمون  الواقع  يف  املواقف  هذه  يف  هم  بينام  الفصحى 
دعوة لدمج العامية بالفصحى يف كتبنا لكن لتقديم اللغة الفصيحة يف املواقف التي 
فخطبة  الواقع،  عن  جدا  بعيدة  أمور  تقديم  عن  واالبتعاد  احلياة،  يف  فيها  تستخدم 
ربة  لكن  فصيحة،  كلها  املناسبات  وخطب  الرسمية  واملواد  األخبار  ونرشة  اجلمعة 
بيت عندما تتحدث مع بائع اخلرضوات لن حتدثه بالفصحى، واألب حني يلعب مع 

ابنه لن يتكلم معه بالفصحى !
يتميز  الذي  العريب  الفارس  صورة  وهي  واحدة  رسالة  تقديم  يف  نقع  وأحيانا 
بالشهامة والكرم واألخالق، بينام الواقع يقول إن املجتمع العريب مثله مثل كل شعوب 
كتب  تتحول  أن  إال  أدعو  ال  إنني  والطالح ..إلخ.  والصالح  والسمني  الغث  فيه  العامل 
واملواد  والربامج  املعلم  يقدم  أن  البد  ولكن  املسافر«  »دليل  سلسلة  إىل  العربية  تعليم 
صفوف  يف  الثقافة  تدريس  أهداف  حيقق  بام  العربية  املجتمعات  عن  حقيقة  صورة شبه 

تعليم العربية.
ويرى )Cullen& Brian, and Kazuyoshi,2000( أن إظهار ما قد يكون متناقضا 
تقديم  يفضل  التي  االسرتاتيجيات  بعض  واقرتحا  لفهمها.  مفيدا  يبدو  قد  الثقافة  يف 

الثقافة من خالهلا:
اليبدو  قد  الذي  املختلف  والغريب  واملشوق  املمتع  أي  الصدمة:  مقابل  •اجلاذبية 
منطقيا لدى اآلخرين.. فمسئولية الرجل عن املرأة )ابنة وزوجة وأما( يشء جذاب، أما 
مرياثها األقل من الرجل –يف بعض األحيان- فقد يبدولغري املسلم غريبا وغري منطقي.
•أوجه التشابه مقابل االختالفات: فاإلنسان هو اإلنسان، وهناك مشرتك كبري بني 
نظر  يلفت  مما  مشرتك، لكن  أمر  وهذا  أبناءها  ترعى  أسة  مكاهنا، فأي  كان  أيا  األمم 
الذي  األب  من  يتعجبون  حياهتم، بل  طوال  أبناءها  ترعى  العربية  األسة  أن  الغربيني 
“جيهز” ابنه وينفق عليه لكي يتزوج، ويعتربون ذلك نوعا من “التدليل” يف حني يعترب 
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العريب ذلك نوعا من الشعور باملسئولية عن أبنائه!
صورا  نقدم  فإننا  احلديث  سبق  كام  املرشقة:  مقابل  الثقافة  من  املظلمة  •اجلوانب 
أو  العريب”  املجتمع  يف  “الثأر  عن  كتاب  يف  مثال  قرأنا  هل  كتبنا، لكن  أغلب  يف  مثالية 
كل   .. بالنساء”....إلخ  “التحرش  أو  “الديمقراطية”  أو  “األمية”  أو  الرشف”  “قتل 
تشغل  أهنا  رغم  عنها  نتحدث  ال  أننا  إال  جمتمعاتنا  يف  سلبية  جوانب  متثل  القضايا  هذه 

عقول كثري من الطالب حسب جتربة الكاتب.
االجتامعي  التواصل  وسائل  يف  نجد  املثال  سبيل  عىل  السلوك:  مقابل  •املعلومات 
نفسه  الوقت  ويف  الغربية  للسياسات  معاديا  شعبويا  خطابا  أحيانا  الرسمي  واإلعالم 
نجد العريب مولعا باسترياد كل جديد لدى هذا الغرب فضال عن التقدم للهجرة إليه! 
من  العربية  الدول  أغلب  تعاين  نفسه  الوقت  ويف  اإلدارية  النظم  تطوير  عن  نتحدث 

مشاكل البريوقراطية والفساد بأنواعه املختلفة.
إنجازات  من  حققناه  وما  املايض  عن  احلديث  نكثر  نحن  املعارص:  مقابل  •الرتاث 
االسترياد  “رشه”  عىل  يشهد  املعارص  الواقع  لكن  البرشية،  منها  استفادت  حضارية 
عىل  معتمدين  جيعلنا  ما  اخلارج، وهو  من  عىل الواردات  العربية  الدول  أغلب  واعتامد 

اآلخرين بشكل ملحوظ.
•كبار السن مقابل الشباب : وليس هناك تناقض بني الفئتني، فكالمها أسة واحدة، 
لكن ما نقدمه من مادة ثقافية البد أن تستعرض كيف تتباين وجهات النظر بني األجيال 

وكيف تتطور األفكار من زمن آلخر.
عىل  تركز  العربية  تعليم  كتب  أغلب  أن  نالحظ  الريف:  حياة  مقابل  املدينة  •احلياة 
العواصم  إن  بل  منها  جزء  دولة  أي  ريف  ولكن  السياحية،  املناطق  وبعض  العاصمة 
كالقاهرة مثال قد جاء معظم سكاهنا من الريف، ومن ثم إذا أردنا أن َنعرْرف أصل الناس 

فالبد أن نذهب إىل جذورهم احلقيقية.
•املعتقدات املعلنة مقابل السلوك الفعيل: ال شك أن هناك فجوة بني ما نقدمه من 
عن  احلديث  نكثر  نحن  املثال  سبيل  فعىل  سلوكيات  من  نامرسه  ما  وبني  مرجعيات 
املساواة بني البرش وفقا ملعتقداتنا كمسلمني، لكن املجتمعات العربية تكثر فيها األلقاب 
أو  عائلته  عىل  بناء  وظيفة  عىل  الحيصل  من  التمييز، فهناك  أنواع  وخمتلف  والدرجات 
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أصله اجلغرايف أو لون برشته. 
إن ما سبق من تناقض إذا مل نقدمه يف براجمنا طوعا سنجد الطالب يبحثون بأنفسهم 
ويناقشوننا فيه، إن ما يتوفر عنا – كعرب- من إحصاءات ودراسات تقوم هبا املراكز 
لديه  أغلبهم  العربية  لتعلم  يأتون  الذين  الطالب  ونوعية  قليال،  ليس  الغربية  البحثية 
الشخصية  جتربتي  من  بل  نقوله،  بام  يكتفي  فارغا  شخصا  فهوليس  ثم  ومن  هدف، 
من  لدهيم  وما  ناحية  من  هلم  نقدمه  ما  بني  ويقارنون  وجيمعون  يبحثون  فالطالب 

معلومات بلغتهم من ناحية أخرى.
العريب  املجتمع  واقع  من  قريبة  صورة  نقدم  أن  جيب  أننا  أرى  القضية  هذه  خالصة 
بحلوه ومره، برتاثه ومعارصته، بحضارته وانتكاساته، بكل عنارص املجتمع رجاله ونسائه 
وشيوخه وأطفاله، بتنوعه العرقي والعقائدي واللغوي، موضحني أن احلياة العربية فيها 
ما هو متقدم بام يضع بعض الدول يف مصاف العامل األول وفيها ما هو متخلف ورجعي.

املبحث الثالث- تدريس الثقافة
أهداف تعليم الثقافة العربية اإلسالمية:

نستطيع من خالل حديثنا السابق ومطالعة األدب الرتبوي أن نقرتح هذه األهداف 
لتعليم الثقافة يف برامج تعليم العربية للناطقني بغريها:

1- معرفة اخلصائص العامة للشعب العريب بعيدا عن األحكام املسبقة والصور النمطية.
2- معرفة أوجه التشابه واالختالف بني الثقافة العربية وثقافات الدارسني.

العربية  الثقافة  فهم  إن  حيث  وغريهم،  العرب  بني  التسامح  من  روح  إجياد   –  3
مفتاح لفهم سلوكهم العام.

امتهان  أو  حرج  يف  الوقوع  دون  العرب  مجهور  مع  الطالب  تعايش  حتقيق   –  4
لثقافتهم دون وعي.

5 – إدراك ما قدمته احلضارة العربية اإلسالمية للحضارة اإلنسانية عرب التاريخ.
6 – إدراك اجلوانب اإلنسانية يف الثقافة العربية اإلسالمية التي وسعت شعوبا من 

حدود الصني إىل حدود األطلنطي ومن البحر املتوسط إىل أواسط إفريقيا. 
 National Standards in Foreign Language(  ،1989 طعيمة  رشدي  )انظر 

)Education Project, 1999
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مداخل تدريس الثقافة: 
واخلطط  والرتبوية  اللغوية  املبادئ  عن  املعربة  الرتبوية  املصطلحات  تتنوع 
املدخل  مصطلحات  فنجد  الصفية،  العملية  إدارة  يف  املعلم  يتبعها  التي  واإلجراءات 
عن  يتاميز  وبعضها  يرتادف  واالسرتاتيجية، وبعضها  واإلجراء  األسلوب  و  واملذهب 
د مفهومنا  اآلخر، ومن املفضل أن نقدم تعريفا لثالثة من تلك املصطلحات بحيث نوحِّ

هلا يف هذا املبحث من الفصل وهي مصطلحات املدخل والطريقة واألسلوب.
تعريف املدخل Approach: جمموعة من االفرتاضات التي تربطها بعضها ببعض 
عمليتي  وطبيعة  اللغة  بطبيعة  وثيقا  اتصاال  تتصل  االفرتاضات  متبادلة، هذه  عالقات 

تدريسها وتعلمها. )الناقة،1985،43(.
عليها  اتفقنا  فإذا  عليها،  متفق  وتربوية  لغوية  مبادئ  عن  عبارة  هو  املدخل  أن  أي 
اللغة  تعليم  يف  الشهرية  املداخل  ومن  املبادئ.  تلك  ضوء  يف  للتدريس  طرقا  سنامرس 
املدخل  يتفق  وقد  الشفهي،  السمعي  واملدخل  الوظيفي  واملدخل  االتصايل  املدخل 

ولكن خيتلف األسلوب حسب خصائص الدارسني وبيئة التدريس.
املجال  تنظيم  بواسطتها  يتم  التي  األساليب  جمموعة   :Method الطريقة  تعريف 
طعيمة،1986، 214(  معينة. )رشدي  تربوية  أهداف  حتقيق  أجل  من  للمتعلم  اخلارجي 
بني  ما  التدريبات  وأنواع  الطريقة،  من  جزء  اهلدف  اللغة  أو  وسيطة  لغة  فاستخدام 
ميكانيكية واتصالية جزء من األسلوب، وأنواع النصوص بني أصلية ومصنوعة كذلك، 

وأسلوب تفاعل الطالب مع املعلم وفيام بينهم جزء من األسلوب .. إلخ
تعريف األسلوب Technique: اخلطط والتدابري واخلطوات والوسائل التي تأخذ 
مكاهنا فعال يف حجرة الدراسة وُتستخدم لتحقيق اهلدف من عملية التدريس يف املوقف 

التعليمي ذاته. )الناقة،1985، 51(
فيسمى  خمتلفة،  أسامء  تأخذ  قد  الثالثة  املصطلحات  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
باملدخل،  أحيانا  األسلوب  ويسمى  باألسلوب،  وأحيانا  باملذهب،  أحيانا  املدخل 
وتسمى األساليب باإلجراءات أو االسرتاتيجيات، ويطلق األسلوب أحيانا عىل مفهوم 
املدخل واألساليب معا كام لدى )ديان الرسن وفريامن، 1997(. لكن تلك االختالفات 

ليست مدار البحث يف هذا الفصل.
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مداخل تعليم الثقافة :
وتعلم  لتعليم  أساسيني  مدخلني  هناك  أن   )Kirkebæk & Jensen, 2013( يذكر 

الثقافة:

:An Informational Approach األول - املدخل املعلومايت
وفيه حيصل الطالب عىل معلومات عن معتقدات ثقافة اللغة اهلدف وكيف متُارس 
واألطعمة  االحتفاالت  عن  باحلديث  املعلومات  هذه  تقديم  ويتم  املجتمعات،  يف 
والطقوس واألخالق. وكام يبدو فإن الدراسني هنا يتلقون معرفة منظمة من قبل املعلم 

أو الكتاب املقرر دون التفاعل احلقيقي معها. 
مظاهر  للطالب  نعرض  بأن  العربية  ثقافتنا  من  املدخل  هذا  عىل  أمثلة  ولنرضب 
يف  الشائعة  األزياء  أو  له،  الديني  واألساس  العريب  العامل  يف  األضحى  بعيد  االحتفال 
ومالبس  ديني،  أصل  له  فاحلجاب  هلا،  واملناخية  الفكرية  واخللفيات  العربية  البالد 
الرجال البيضاء يف اخلليج أو شامل إفريقيا مرتبطة بحرارة اجلو. وكام يظهر من األمثلة 
فاملوضوع كله عبارة عن معلومات يقدمها املعلم للطالب أو تقدم من خالل الكتاب 

املقرر أو فيلم وحيصلها الطالب بشكل مبارش.

A Constructivist Approach : الثاين - املدخل البنائي
الناس  أن  فلسفة  من  املدخل  هذا  ينطلق   )Kirkebæk & Jensen, 2013(لـ وفقا 
تفاعل  املهم  فمن  ذلك  عىل  وبناء  فيه،  يعيشون  الذي  للعامل  اخلاص  فهمهم  يبنون 
عادة -  املدخل -  هذا  َيستخدم  اهلدف.  للغة  والثقايف  االجتامعي  السياق  مع  الطالب 
يف  الطالب  يتناقش  باملهام، كام  والتعليم  املشكالت،  حل  عىل  القائم  التعليم  أسلوب 

فهمهم للظواهر الثقافية يف اللغة اهلدف.
ويمكن أن نمثل لذلك بأن نطلب من الدارسني املقارنة بني أسلوب االحتفاالت يف 
ثقافتهم والثقافة العربية يف مناسبة ما، كعيد وطني أو عيد ديني، أو أن نعرض عليهم 
سيعاجلها  وكيف  العامة  العربية  الثقافة  يف  تعاَلج  كيف  ونرى  ألسة  اجتامعية  مشكلة 

الطالب وفق ثقافتهم ثم ُنجري مقارنة بني طريقتي املعاجلة.
أساليب  تكون  فقد  امتحان  لدخول  الطالب  ُنعد  كنا  إذا  أننا   Kirkebæk ويوضح 
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ليست  األساليب  تلك  لكن  األنسب،  هو  املعلم  حول  املتمركز  التعليم  أو  املحارضة 
األنسب إذا أردنا أن ننمي وعي الطالب الثقايف.

أساليب تدريس الثقافة:
أسلوب الزيارات امليدانية: إن زيارات األسواق واألحياء الشعبية تقدم وجبة ثقافية 
البلدان وما هو  البيع والرشاء، ويرى ما هو غاٍل يف تلك  دسمة للطالب، فريى ثقافة 
رخيص، وهو أمر قد خيتلف عن بالده، فمثال فاكهة األناناس غالية يف البالد العربية 
بينام  مقارنة بمنطقة جنوب رشق آسيا حيث ُتزرع، والعنب يف البالد العربية رخيص 
كرائحة  الروائح  الطالب  يشم  األحياء  هذه  يف  كذلك  آسيا.  رشق  جنوب  يف  العكس 
البخور مثال، ويسمع األغاين الشعبية والتي خترج من املسجالت والتي يعلو صوهتا يف 

األسواق واألحياء الشعبية.
معارف  الطالب  يكسب  عملهم  وأماكن  بيوهتم  يف  باللغة  الناطقني  زيارة  أن  كام 
املجتمع  من  صغرية  وحدة  هو  الثقافة »البيوت«، والبيت  أعامق  إىل  يدخل  ثمينة، فهو 
وتعكس أفكاره وقيمه، فمثال جتد من البيوت ما ُيدخل دون خلع األحذية ومن البيوت 
ما جيب أن ختلع احلذاء عىل بابه، وكالمها يعكس ثقافة وهلا تفسري، وخاصة النوع الثاين 
الذي خيلع الناس احلذاء للحفاظ عىل طهارة البيت عند الصالة فيه.. وستجد بيتا يضع 

صورا عىل جدرانه وبيت آخر اليضع صورا وكالمها يعكس نمطا يف التفكري.
اليشء نفسه يف البيوت التي هبا صالون للرجال وصالون للنساء، وهو يعكس ثقافة 
حمافِظة يف عدم حتبيذ االختالط بني الرجال والنساء. أيضا أسلوب االحتفاء بالضيف 
فتقديم فاكهة غالية للضيف يعني الكرم والرتحيب واالحتفاء به، وسعر الفاكهة معلومة 
لن خيرَب صاحب البيت ضيفه هبا ولكن الطالب اكتسبها من زيارته للسوق.. أيضا زيارة 
من  حفنة  ثري  لشخص  اهلدية  تكون  فقد  هدايا،  من  هلم  اإلنسان  حيمله  وما  املرىض 
 الزهور، لكن اهلدية لشخص مريض آخر قد تكون مالية للمساعدة يف تكاليف العالج.
أسلوب املناسبات: إن حضور الطالب والطالبات املناسبات بأنواعها املختلفة خاصة 
االجتامعية والدينية – حسب أهدافهم- تعترب أكثر تأثريا من السامع عنها »ليس من رأى 
وما  وعادات،  وأطعمة  وعبادة  مالبس  هبا  يرتبط  مناسبة  كل  أن  سمع«، خاصة  كمن 
أكثر املناسبات يف بالدنا، فعىل املعلم أن يغتنم حفل زواج أحد العاملني باملؤسسة مثال 
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ويدعو بعض الطالب للحضور، ومشاهدة ما يدور داخل احلفل ثم يناقشهم بعد ذلك 
يف الدرس فيام رأوا.. اليشء نفسه يف العزاء أو األعياد الدينية والوطنية.

األطعمة  جيرب  بعضهم  جيربوا،  أن  حيبون  الطالب  بعض  التجريب:  أسلوب 
جيربون  الطالب  بعض  املسلمة،  حجاب  ارتداء  جيربن  الطالبات  بعض  واملرشوبات، 
تعليم  مراكز  يف  الشهرية  األنشطة  ومن  مرص.  يف  البلدي  كاجللباب  الشعبية  املالبس 
بلده،  من  شهريا  طبقا  حيرض  طالب  الشعبية« وكل  لألطعمة  عمل »حفل  هو  اللغات 

ويتذوق الطالب أطعمة البالد األخرى.
والصالة  الصيام  كنسبة  األصلية ..  القيم  إىل  سلوك  نسبة كل  أسلوب املرجعيات: 
الذي  الكرم  وُخُلق  املناسبات  يف  الوالئم  هلا،  الدينية  املرجعية  إىل  واحلج  واحلجاب 
اشتهر به العرب، ومثله سلوك املبادرة بدفع احلساب بدال من اآلخرين والذي يرتبط 
ا أو زوجة أو ابنة أو أختا أو حتى  بخلق الكرم أيضا، اإلنفاق عىل املرأة سواء أكانت أماًّ

زميلة يف رحلة، ومرجعية ذلك دينيا وأخالقيا وعرفيا.
من  العربية  املجتمعات  يسود  ما  أن   - مرة  ذات   - الطالبات  إحدى  فرست  وقد 
تكافل -عكس الغرب - هو نتيجة لقصور اخلدمات يف بعضها، وتناقشنا يف الصف يف 
مرجعية هذا السلوك هل مرجعه نفعي كام تراه الطالبة الغربية أم مرجعه ديني من امتثال 

هؤالء الناس لألمر اإلهلي »وتعاونوا عىل الرب والتقوى«.
وبني  بينه  باملقارنة  به  يقوم  أن  للدارس  يمكن  سبق  ما  كل  إن  املقارنات:  أسلوب 
حياته،  يف  هبا  احتك  التي  األخرى  الثقافات  وبني  بينه  يقارن  أن  أيضا  ثقافته، ويمكن 
وكلام كان الفصل متعدد الثقافات كان لدينا فرصة إلجراء مقارنات خمتلفة تكرس امللل 
عن  البحث  بل  فقط  الفروق  عن  البحث  املقارنات  تعني  الدراسية، وال  الصفوف  يف 

التشابه أيضا.
عاما  إطارا  نضع  أن  للثقافة   )2003 مدكور،  )عيل  تعريف  ضوء  يف  ونستطيع 
حتديد  عىل  تقوم  والفكرة  حتته،  الفروع  عرشات  إدراج  يمكن  الثقافية  للمقارنات 
ثقافاهتم  بني  للمقارنة  بإجابتها  الطالب  يقوم  أسئلة،  شكل  يف  املحاور  من  جمموعة 

والثقافة العربية، وأقرتح املحاور العامة التالية هلذا اإلطار :
- املحور األول )اخلالق(: من خالق الكون؟ ما عالقة خالق الكون باملخلوقات؟ 
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هل هذا اخلالق سوف حياسب اإلنسان يف النهاية ؟
عىل  يرتتب  الذي  ما  ؟  اخلالق  من  اإلنسان  موقف  ما  الثاين)اإلنسان(:  املحور   -
املستخدمة  األسامء  اسمه، وما  عىل  اإلنسان  حيصل  كيف  خالقه؟  من  اإلنسان  موقف 
ينام  متى  و  ويرشب،  ويأكل  يلبس  ومتى  )ماذا  حياته  مالمح  وما  جاءت؟  أين  ومن 

ويعمل ويامرس هوايته ويرفِّه عن نفسه(، وكيف يعرب عن مشاعره ؟
- املحور الثالث )املجتمع(: ما أشكال العالقات اإلنسانية وفق هذه الثقافة )الناس 
وحتى  األسة  من  بدءا  غريه  نحو  اإلنسان  ومسئولية  اجتاه  ما  طبقات(؟  متساوون، 
األعداء؟ ما األنشطة التي يقوم هبا البرش عىل اجلانبني اإلنساين واالقتصادي، ما املشرتك 

بني الناس وما املختلف؟ وكيف يتفاعلون معا؟
املحور الرابع )البيئة(: ما موقف اإلنسان من الطبيعة واملخلوقات األخرى؟

)Florence Kluckhohn and Frederick Strodtbeck, 1961 و kohls, 2011( :انظر
يف ضوء هذه املحاور األربعة يمكن إجراء املقارنات بني أي ثقافات، ونستطيع أن 
نقول إن أفكار املقارنات ال هنائية، فيمكن املقارنة عىل مستوى اإلنسان بدءا من االسم، 
فالعرب مثال يرتبون االسم )الشخص ثم األب ثم العائلة( بينام الشعوب الغربية ترتب 
الشخص(،  اسم  ثم  العائلة  )اسم  ترتب  شعوب  وهناك  العائلة(  ثم  الشخص  )اسم 
–مثال-  الرتكية  الثقافة  يف  بينام  الزواج،  بعد  لقبها  يتغري  ال  العربية  الثقافة  يف  والزوجة 
يتغري لقبلها للقب زوجها. ويمكن أن تكون املقارنة بني األطعمة، ففي مرص مثال اخلبز 
عنرص أسايس عىل املائدة، ولكن يف جنوب رشق آسيا كامليزيا وأندونيسيا نجد أن األرز 
الرسمي  الزي  فنجد  املالبس  بني  املقارنة  ويمكن  الوجبات.  بني  املشرتك  العنرص  هو 
العالقات  بني  املقارنة  ويمكن  البذلة.  هو  الغرب  يف  بينام  العريب  الثوب  هو  اخلليج  يف 
تقريبا،  حياهتم  طوال  بعضها  عن  األسة  مسئولية  التنتهي  العريب  العامل  ففي  األسية 
فاألب يساعد أوالده، ثم عندما يكربون يساعد األكرُب األصغَر، ثم يتحملون مسئولية 
بلوغه  بمجرد  ابنها  عن  األسة  مسئولية  تنتهي  العامل  يف  أخرى  بالد  يف  بينام  والدهيم، 
الغربيني  الطالب  مع  خاصة  واسعا  نقاشا  تفتح  التي  القضايا  من  عرش، وهذه  الثامنة 
حيث يرى بعضهم أن هذا األمر يريب أبناء اعتامديني غري مسئولني، بينام يرى العريب أن 
السلوك الغريب فيه هروب من مسئولية األب عن أبنائه ويدفع األبناء ألتون احلياة يف 

مرحلة مبكرة قد ينحرفون فيها بحثا عن لقمة العيش.
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أسلوب لعب األدوار : بأن ينخرط الشخص يف مهام ثقافية ويعايشها كام يعايشها 
حفل  يف  التهنئة  تقديم  أو  العزاء،  بيت  يف  العزاء  كتقديم  عديدة،  أمثلة  وهناك  العريب، 
اِرسات قضت شهر رمضان يف بلد عريب وقررت صيام  الزواج، وكانت هناك إحدى الدَّ
الشهر كامال حتى تشعر بام يشعر به املسلم. أيضا يمكن تكليف الطالب القدامى بتقديم 
عروض تقديمية لتوعية الطالب اجلدد، وهذا يتطلب منهم البحث يف املعلومات الدقيقة 

املتعلقة باحلياة حول مركز اللغات ثم قيامهم بدور املرشدين هلؤالء القادمني اجلدد.
املجتمع،  يف  ما  قضية  بدراسة  الطالب  تكليف  عرب  وذلك   : االستقصاء  أسلوب 
وذلك  الدراسة،  فيه  جترى  الذي  املجتمع  يف  واالجتامعية  األمنية  املحاذير  مراعاة  مع 
كدراسة قضية مثل تعدد الزوجات يف اخلليج العريب، أو الثأر يف صعيد مرص، أو القضاء 
العريف بني القبائل يف خمتلف الدول العربية. ووفقا هلذا املدخل أيضا ممكن دراسة الصور 
النمطية ومدى صدقها، وذلك عرب تقيص الصورة النمطية للعريب يف ثقافة ما ثم البحث 
يتزوج  العريب  أن  قديام-   - مشهورا  كان  ألبانيا  يف  الصورة، مثال  تلك  صحة  مدى  يف 
»7« نساء وهي فكرة ليست منطقية وليست صحيحة لكنها منترشة، الفكرة التي كانت 
وكانت  واجلامل،  باخليول  ينتقلون  أهنم  وهي  املعلومات  ثورة  قبل  العرب  عن  سائدة 
الصورة الشهرية للهرم واجلمل هي املعرب عن العامل العريب، وذكرت يل إحدى طالبايت 
وهم  للقاهرة  يأتون  اليابانيني  إن  مرص  يف  السياحة  يف  تعمل  كانت  التي  اليابانيات 
وهتحشبسوت  وحتتمس  كأمحس  الفراعنة  بأسامء  يتسمون  املرصيني  كل  أن  يتصورون 
ومنكاورع، ويفاجئون أن هذه األسامء غري مستخدمة بل إن املرصيني ال حيبون فرعون 

ويعتربونه رمزا للكرب والطغيان!
اختبـار الفـروض: مـن التجـارب الرائعـة يف اخـتبـار األفـكـار املسبقـة جتـربة 
Helen, H. Jorstad مع طالهبا حيث تطلب منهم يف البداية أن يكتبوا تصوراهتم عن 

الثقافة التي يدرسوهنا، عىل سبيل املثال املرأة العربية، العالقات األسية العربية، تأثري 
منه  تطلب  ثم  “فروضه”،  تصوراته  بتسجيل  طالب  كل  ويقوم   .. الفرد  عىل  القبيلة 
املرأة  وضع  عن  يبحث  أن  األصلية، أي  مصادرها  من  التصورات  هذه  كل  استقصاء 
العربية، ومشاكلها وما أنجزته يف املجتمع املعارص عرب الوسائل املوثوقة املتاحة.. ثم يف 
هناية الربنامج تطلب منهم مقارنة ما وصلوا إليه بفروضهم املسبقة عن تلك القضايا. 

)انظر رشدي طعيمة، 1986، 711 - 712(.
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مهام الثقافة:
لدى  الثقايف  الوعي  نخترب  »كيف  سؤال  يأيت  الثقافة  بتدريس  املعلم  يقوم  أن  بعد 

الطالب؟« وأقرتح هذه املهام لقياس ذلك :
من  هبا  الطالب  تكليف  يمكن  والذي  املهام  أسهل  من  الوصف  يعترب  الوصف: 
ويصف  عريب،  لبلد  التقليدية  املالبس  يصف  أن  للطالب  يمكن  الدنيا،  املستويات 
الشوارع، ويصف األطعمة العربية التي حيبها أوال حيبها، ويصف يوم اإلجازة وسلوك 
والعرقية  والدينية  الوطنية  املختلفة  بأنواعها  حيرضها  التي  األعياد  فيه، ويصف  الناس 
الصورة  خالل  من  عربية  مدينة  يصف  واحلديثة،  التارخيية  املباين  يصف  والشعبية، 

القديمة والصور احلديثة.. إلخ
املتعلقة  الثقافية  للمرجعيات  السلوكيات  ونسبة  املوقف  حتليل  به  ويقصد  التفسري: 
هبا، ونطلب من الطالب أن يقوم بتفسري املواقف واملشاهد بناء عىل ما تعلمه، واملجتمع 
العريب ميلء هبذه املواقف، مثال ذلك قيام الرجال للنساء يف مواصالت النقل العامة، 
الذين  األطفال  ومثال  واملقاهي،  املطاعم  يف  احلساب  يدفعون  الذي  الرجال  ومثال 
منخفضة  العربية  الدول  من  العديد  يف  للمدارس  ذهاهبم  من  بدال  احِلرف  يف  يعملون 
الكعبة  أمام  فتاة  من  اخلطبة  يطلب  تركي  شاب  صورة  انترشت  آخر  مثال  الدخل. 
املرشفة، وقد القت تلك الصورة اهتامما كبريا ونقاشا حادا، ويمكن تكليف الطالب 

بجمع تلك اآلراء وتفسريها بناء عىل أسانيد كل طرف.
التقويم: وذلك بعرض بعض الصور أو املواقف عىل الطالب وعليه أن يقييم .. هذا 
السلوك  بعد  أو  قرب  مدى  احلكم، وما  هذا  أصدر  ال، وملاذا  أم  ثقافيا  مقبول  املوقف 
عن الثقافة املعيارية للمجتمع، وعىل سبيل املثال يمكن أن نحرض صورة طالب جيلس 
أمام معلمه واضعا قدما فوق قدم وهو أمر غري مقبول يف معظم املؤسسات التعليمية 
اخلطأ  هذا  مفرسا  الصورة  يف  الثقايف  اخلطأ  أين  حيدد  أن  الطالب  من  العربية، ونطلب 

ومدى عالقته بالثقافة.
زوجها  مع  مسافرة  سيدة  أن  وفيها  التفاصيل  من  كثري  هبا  قصرية  قصة  آخر:  مثال 
ذلك  وتفسري  القصة  يف  الثقافية  املخالفة  عن  البحث  يف  ونبدأ  السفر،  تذاكر  دفعت 

السلوك ومدى اقرتابه من الثقافة املعيارية.
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توجيهات يف تدريس الثقافة
•متكن من ثقافتك واعرف أسسها وفروعها العامة.

تدرس  التي  الشعوب  خاصة  األخرى  الشعوب  ثقافات  استطعت-  -ما  •طالع 
لطالهبا.

ببيئة الطالب يف املجتمع العريب واستعد أن يسألك عنه. •تأمل ما حييط 
مستعدا  تكون  أن  فعليك  جدا  قوية  واملسلمني  للعرب  املعادية  اإلعالمية  •اآللة 

للتعامل مع ما تلقيه يف عقول طالبك.
•تعامل مع استفسارات الطالب هبدوء وليس بعداء أو حتٍد، فالطالب غالبا يريد أن 

يفهم ال أن ينتقص من ثقافتنا.
•حاول دائام أن توفر نامذج من الثقافة فالكالم قد ال يعرب جيدا خاصة يف املستويات 
املالبس  أو  الكتب  أو  مثال  العربية  العمالت  مثل  حقيقية  نامذج  كانت  سواء  الدنيا، 

التقليدية أو الصحف، أو تقديم صورها أو أفالم عنها.
الباحث  بعقلية  معها  وتعامل  املقارنات،  إجرائهم  عند  الطالب  ثقافات  •احرتم 

واملستكشف ال بعقلية املتعايل وال املهزوم.
وُمثل وحضارة وحاول دائام إبراز  قيم  من  الطالب  ثقافات  ما يف  الثناء عىل  •قدم 

املشرتك اإلنساين.
•ال تدافع عن أخطاء أفراد العرب أو املسلمني، فكل واحد مسئول عن نفسه ولست 

مسئوال عن تربير ما يفعل اآلخرون.
تتعامل بمنطق الضعيف أو املشتبه به ولكن تعامل كصاحب حضارة هلا ما هلا  •ال 

وعليها ما عليها.. اعتز بحضارتك دون تكرب.
التي ربام ارتكبتها بالده يف بالد العرب  •الطالب ليس له عالقة بجرائم االستعامر 

واملسلمني يوما ما.
•كن خري ممثل للثقافة العربية اإلسالمية بتفاعلك النشط والراقي واالحرتايف مع طالبك.
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اجلانب التطبيقي
نموذج لتدريس درس وفق املدخل املعلومايت)1(

 

كام تالحظ من خالل نص هذا الدرس فإن فيه أربعة حماور ثقافية أساسية:
1.األسة العربية 

2.عادات األسة يوم اإلجازة 
3.صالة اجلمعة

4.النظام التعليمي

1- هذا النص من كتاب العربية للعامل ج2 من تأليف كاتب هذا الفصل وآخرون.
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كيف ندّرس هذه اجلوانب الثقافية ؟
يف  الثقافية  اجلوانب  للطالب-   – سيقدم  املعلم  فإن  املعلومايت  املدخل  ضوء  يف 

الدرس يف شكل معلومات.

املحور األول- األرسة العربية :
هناك عدة مالمح فرعية هلذا املحور منها : 

هذا  واألوالد(،  واألم  واألب  واجلدة  )اجلد  وفروعها  بأصوهلا  األسة  تكوين  أ- 
التكوين هو التكوين التقليدي لكل األس البرشية، لكن يمكن إذا كان الطالب هيتمون 
األبناء  فكرة  يقبل  ال  مازال  العريب  املجتمع  أن  املعلم  يشري  فقد  عميق  بشكل  بالثقافة 

جمهويل النسب أو األس املثلية التي تتكون من سيدتني أو رجلني.
ب- ملمح األسامء العربية والتي قد ختتلف من ثقافة ألخرى، فهناك من األسامء ما 
هوللذكور يف بالد ولكن يستخدم لإلناث يف بالد أخرى، مثل اسم )سعاد( أو )جيهان( 

املؤنث يف بالد العرب واملذكر يف تركيا.
ج- الرتابط العائيل وتقدير اجلد واجلدة والتقاء أجيال العائلة يف بيتهام يف العطالت 

واملناسبات.
التي  العربية  واملسلسالت  األفالم  بعض  من  لقطات  استخدام  املحور  هذا  يف  يمكن 
تظهر فيها زيارات األبناء لبيت اجلدين أوالجتامع األسة عىل الفطور يف صباح يوم اجلمعة.
ثقافات  يف  )األسامء(  أشهر  ما  مثل  األسئلة  من  العديد  طرح  هنا  للمعلم  يمكن 

الطالب؟ متى تلتقي العائلة؟

املحور الثاين - عادات األرسة يوم اإلجازة :
سنالحظ هنا أن اإلجازة يوم اجلمعة، االستيقاظ املتأخر نسبيا )بني التاسعة والعارشة 
صباحا(، االستعداد لصالة اجلمعة، والذهاب معا للصالة، وزيارة األقارب، وهو ما 
يشري أن هذا اليوم عادة يأخذ طبيعة اجتامعية، ويف هذا اليوم أيضا جتُرى أغلب مباريات 
كرة القدم التي يتابعها ماليني يف العامل العريب، كام يفّضل بعض الناس التسوق يف هذا 

اليوم حيث يقل االزدحام يف الشوارع نسبيا.
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يف  اإلجازة  يوم  ما  الطالب:  عىل  التفاعلية  األسئلة  من  عدد  طرح  للمعلم  يمكن 
هل  اإلجازة؟  يوم  لألسة  مجاعي  نشاط  هناك  هل  اإلجازة؟  يوم  تستيقظ  متى  بلدك؟ 

هناك فرق بني برناجمك اليومي يوم اإلجازة والربنامج املذكور يف النص؟

املحور الثالث -صالة اجلمعة :
سنالحظ أن هناك جوانب ترتبط هبذا املحور أوسع من موضوع الصالة وحدها، 
مثل وجود أماكن خمصصة للرجال وأخرى للنساء يف اجلامع، واألذان، واخلطبة، واملنرب 
املحور  يف  نجد  كام  هناك.  تباع  التي  األشياء  وأنواع  للبيع  اجلامع  أمام  الباعة  واجتامع 
جتاوز  الذي  األزهر«  وهو »اجلامع  اإلسالمي  العامل  يف  وهام  تارخيي  جامع  اسم  نفسه 
لتلقي  وجامعة  مدرسة  نفسه  الوقت  ويف  للصالة،  مكان  فيها  كان  عام  األلف  عمره 

العلوم اإلسالمية عىل مدار مئات السنني لدارسني من مجيع أنحاء العامل.
يف  أسبوع  كل  مبارشة  اهلواء  عىل  تذاع  والتي  اجلمعة  لصالة  مشاهد  عرض  يمكن 
من  أولقطات  األزهر،  عن  تسجييل  فيلم  عرض  يمكن  كام  العربية،  البالد  من  كثري 

األفالم التي ُتظهر دور األزهر يف احلركة الوطنية.
لو كان الطالب غري مسلمني ممكن نبدأ بسؤاهلم ماذا يعرفون عن صالة املسلمني، 
ثم ماذا يعرفون عن صالة اجلمعة. لو الطالب مسلمون يمكن أن نسأهلم عن »شعائر« 
صالة اجلمعة يف بالدهم، هل هناك أماكن للنساء يف اجلوامع؟ اخلطبة بأي لغة؟ هل ُتقام 

صالة اجلمعة يف كل املساجد أم يف اجلوامع فقط؟

املحور الرابع - النظام التعليمي:
ظهرت يف هذا الدرس مراحل روضة األطفال واالبتدائية و اإلعدادية »املتوسطة« 
كل  يف  السنوات  وعدد  التعليمي  السلم  هلذا  اإلشارة  هنا  للمعلم  ويمكن  والثانوية، 

مرحلة، والتعليم اإللزامي أو األسايس الذي يتاح جمانا لكل األطفال.
يمكن للمعلم أن يسأل الطالب عن بالدهم: سن دخول املدرسة والسنوات اإللزامية 

وأنواع املدارس )حكومي وخاص...( و أقسام املدارس )عام، صناعي، جتاري، ...(.
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املدارس  يف  املوحد  بزهيم  لألطفال  الرسيعة  اللقطات  بعض  عرض  للمعلم  يمكن 
والطالب يف قاعات املحارضات. 

يمكن للمعلم يف هناية هذا الدرس أن يطلب من كل جمموعة تنتمى لبلد واحد أن 
يعيدوا كتابة هذا النص يف ضوء ثقافة بالدهم. 

نموذج لتدريس درس وفق املدخل البنائي )1(

سنلقي الضوء عىل كيفية تدريس هذا الدرس وفق املدخل البنائي :
نالحظ هنا أنا مادة الدرس تساعد عىل مجع املعلومات والتقيص والذي يكّون لدى 

الطالب يف النهاية خلفية ثقافية عن موضوع معامل العامل العريب.
نالحظ عدة حماور ثقافية يف هذا الدرس : 

1.حمور بناء الرسالة والعبارات املستخدمة فيها .
2.حمور معامل العامل العريب .

1- هذا النص من كتاب العربية للعامل ج2 من تأليف كاتب هذا الفصل وآخرون.
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املحور األول - بناء الرسالة:
»السالم  التحية  اليمني،  نحو  السطور  وحماذاة  تنسيقها  مثل  ثقافية  مالمح  سنرى 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته«، واإلجازة األسبوعية، والتاريخ.
الطالب،  ثقافات  يف  الرسائل  وبنية  النص  يف  الرسالة  بنية  بني  املقارنة  يمكن  وهنا 
يمكن إثارة التغري يف املراسالت بني الربيد التقليدي )الربيد بالقطار أو الطائرة( و الربيد 
التقليدي؟  الربيد  الطالب  من  أحد  استخدم  هل  املعلم  يسأل  أن  يمكن  اإللكرتوين، 

ومتى يستخدمه؟

املحور الثاين- معامل العامل العريب: 
بداية من االسم )العامل العريب( يمكن إجراء مقارنة بني مفهوم مصطلح )العامل أو 
الوطن العريب( الشائع يف البالد العربية وبني مصطلح )الرشق األوسط( املنترش خارج 
املصطلحني وما مدلول كلمة  العامل العريب، إجراء حوار بني الطالب عن الفروق بني 

)وطن( يف مصطلح )الوطن العريب(.
يمكن للمعلم تكليف الطالب بالبحث عن إجابات هلذه األسئلة: ملاذا توجد آثار 
كثرية يف مرص؟ ماذا يوجد يف سيناء واإلسكندرية يستحق السفر واالهتامم؟ ملاذا يتمنى 
معامل  أهم  وما  السعودية؟  العربية  اململكة  يف  املنورة  واملدينة  ملكة  يذهبوا  أن  املسلمون 

سوريا واألردن وفلسطني واليمن؟
موضح  تقديمي  عرض  عرب  إجاباته  بتقديم  طالب  كل  يكلف  أن  للمعلم  ويمكن 

بالصور أو األفالم القصرية.
ملاذا  ؟  بالدكم  معامل  ما  الطالب:  عىل  األسئلة  من  عدد  طرح  أيضا  للمعلم  يمكن 

يزورها الناس، هل تتمنى أن تزور مكانا معينا يف العامل ؟ 
كام يمكن للمعلم أن يطلب من طالبه أن يكتبوا رسالة عن حياهتم »هم« يف العامل 

العريب موضحني كيف يقضون إجازاهتم وأين يتمنون أن يذهبوا.
وفق  والتدريس  املعلومات  مدخل  وفق  التدريس  بني  اجلوهري  الفرق  سنالحظ 
املدخل البنائي أن األول يقوم املعلم فيه بدور أكرب ويقدم املعلومات بنفسه للطالب، 
بينام يف املدخل الثاين املعلم دوره أقل والطالب هم الذين جيمعون املعلومات بأنفسهم.
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املصادر واملراجع

املراجع العربية:
بناء مقياس حاسويب للكفايات يف اللغة العربية بوصفها  إسالم يرسي احلدقي.   
لغة أجنبية يف املستوى املتوسط. رسالة دكتوراه غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية العاملية 

ماليزيا. كواالملبور. )2015(
للعامل. ج2.ط2.  العربية  السيد، وإهياب سليامن.  إسالم يرسي احلدقي، ووليد   

سري للنرش . إسطنبول. )2015(
 إليوت، ت.س.. مالحظات نحو تعريف الثقافة. )1948(. ترمجة. حممد شكري 

عياد.. التنوير للطباعة والنرش والتوزيع. ط1. القاهرة. )2014(
موسى  عائشة  ترمجة  اللغة.  تدريس  ىف  ومبادئ  أساليب  فريامن.  الروس  دايان   

السعيد. جامعة امللك سعود.الرياض. )1997(
 رشدي طعيمة و حممود الناقة. تعليم العربية لغري الناطقني هبا الكتاب األسايس 

اجلزء األول مرشد املعلم. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. )1984(.
رشدي طعيمة. األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.   
سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية العربية 3. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. )1982(
ج1،  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املرجع  طعيمة.  رشدي   
القرى. مكة  أم  العربية، جامعة  اللغة  العربية )18(. معهد  تعليم  سلسلة دراسات يف 

املكرمة. )1986(
 رشدي طعيمة. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه. منشورات 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو. الرباط. )1989(
 رشدي طعيمة. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. جامعة 

أم القرى. مكة املكرمة. ) 1985(
دار  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  العريب  املعياري  اإلطار  مدكور.  عيل   

الفكر العريب. القاهرة. ط1.)2016(.
 عيل مدكور. الرتبية وثقافة التكنولوجيا. دار الفكر العريب. ط1. القاهرة. )2003(.
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