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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 
ــاب  ــل كت ــذا البحــث إىل حتلي ــم"   يقــصد ه ــون والقل ــراءة ...... ن ــارات  الق مه

علـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا ّ ملحمود الشافعي, وهو كتاب لت"للمبتدئني والكتابة
َّيدرس يف األردن للمبتدئني َ ًوإنام اخرتت هذا الكتاب ألنه كتاب جديد صدر حديثا, كـام . ُ ُ

أنه يتميز عن غريه من الكتب املتداولة يف األردن بأنه يتألف مـن نـسختني إحـدامها ورقيـة 
ًال جيمـع بـني حتليـل املـضمون  ويعتمـد البحـث حتلـي). برنـامج جـاهز(انية إلكرتونيـة والث

ًواملادة العلمية وحتليل األساليب التي تقدم هبا هذه املادة, مـستهديا باألنظـار اللـسانية وال  َّ َُ
 .سيام اللسانيات الرتبوية واالجتامعية

 :وقد حاول البحث اإلجابة عن جمموعة من األسئلة منها
  كتابه?"ّالشافعي"  كيف بنى −
 ية التي انطلق منها يف بناء كتابه وتقديم مادته? ما هي األسس اللسان−
   ما األساليب التي اتبعها املؤلف يف تقديم مفردات اللغة العربية?−
 َّ كيف قدم املؤلف النظام الصويت والكتايب للعربية?−
  كيف يمكن للمؤلف أن جيعل كتابه اإللكرتوين أجدى وأنفع? −

ــسؤ ــن  ال ــة ع ــصل البحــث يف اإلجاب ــد ف َّ وق ــن َ ــدد م ــى إىل ع ال األخــري, وانته
ِالتوصيات  الرضورية التي من شأهنا رفع سوية الكتاب وإقالة عثراته ِ َِ َ َ ِ . 
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Abstract 

This paper is an analysis of both the content and methodology 
of Al- Shafie's book: Noon Wal  Qalam ….. Arabic Reading 
and Writing Skills for Beginners. 
The book teaches Arabic to speakers of other languages and is 
taught to beginners in Jordan. It stands out from other books 
taught in Jordan in that it has been recently published in both  
hardcover and CD form. 
The paper attempts to answer questions like: 

- How did  the author structure his book? 
- What are the linguistic bases that he depended on? 
- How did he introduce Arabic phonology, vocabulary, 

and the Arabic writing system? 
- How can the author improve the CD copy of his book? 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
مدخل •

َ ْ َ
: 
ًم أرجاء العامل إقباال منقطع النظري عـىل  الدوائر العلمية واألكاديمية يف معظتشهد

ومتثلـت مظـاهر هـذا اإلقبـال بافتتـاح أقـسام للغـة . تعلم اللغة العربية والثقافة اإلسـالمية
ومهـام . العربية, وإنفاذ البعثات الدراسية إىل العامل العريب, وعقـد اتفاقـات التبـادل الثقـايف

َّتكن أهداف هؤالء املتعلمني فإن إقباهلم عـ ِ ْ ُ ىل تعلـم العربيـة والثقافـة اإلسـالمية يزيـد مـن ُ
ُّقيمة العربيـة وأمهيتهـا, فيـصري تعلـيم العربيـة ونـرشها يف العـامل قـضية ال تقـل أمهيـة  عـن  ِ َ
َّتعريب احلاسوب وتعريب التعليم والنرش اإللكرتوين بالعربية; وإنام ينبع ذلك كله مـن أن  ْ ُ ُ َِ ُّ ُ ْ

يـة واإلسـالمية, وتراثهـا الثقـايف والـديني والعلمـي, العربية هي أساس متني للثقافة العرب
 .وهي املعجم الذي نفيء إليه لتفسري مفردات تارخينا الثقايف واحلضاري

ً    ويف هذه الظروف تواجه العربية حتديا كبريا; إذ إن تعليمها هو املدخل الـرئيس  ً
ُالذي تقدم به احلـضارة العربيـة اإلسـالمية وثقافتهـا, وهـي الوسـي َّ لة إلطـالع اآلخـر عـىل َُ

ُحقيقة هذه احلضارة, ودحـض األفكـار الزائفـة التـي يروجهـا أعـداء العـرب واملـسلمني ِّ َُ  .
ِولذلك كله عىل العلامء العرب استثامر إقبال   ِّ  عىل تعلـم هـذه اللغـة; السـتاملتهم " اآلخر"ُ

ِولفت انتباههم إىل حقيقة اإلسالم, وبيان قضاياه األساسية يف صـورهتا  ْ احلقيقيـة الواقعيـة َ
 .ال كام يرسمها اآلخرون

ً   ولعل األردن يكون من أكثر البالد العربية اسـتقطابا للـراغبني يف تعلـم العربيـة 
َمن الناطقني بغريها; وإنام حيفز هؤالء عـىل انتقـاء األردن مـا يتمتـع بـه مـن اسـتقرار أ ّمنـي ِ ِْ

حسن الوفادة, وهـي عوامـل مهمـة واقتصادي, وما يتميز به الناس هنا من كرم الضيافة و
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ًجدا جتعـل مهمـة املتعلمـني األجانـب سـهلة وميـرسة; إذ يتعـاملون مـع النـاس بـال حـرج  
 .وبإقبال منقطع النظري

 "مهـارات القـراءة والكتابـة للمبتـدئني.... نـون والقلـم "   وهكذا جيـيء كتـاب 
 للناطقني بغريها, وليـشهد ملحمود الشافعي,  لينضاف إىل اجلهود السابقة يف تعليم العربية

 .عىل حركة ناهضة يف هذا املجال يف األردن

  :بنية الكتاب •
يمثل هذا الكتاب اجلزء األول من منهاج املبتـدئني, أمـا الثـاين فإنـه يف مهـارات    

وقد جاء الكتاب يف اثنتي عـرشة وحـدة دراسـية, ومراجعـة, ومعجـم  .االستامع واملحادثة
لألسـامء واحلـروف الـواردة يف الكتـاب بالعربيـة, ومعجـم )  ليزيعريب وإنج(ثنائي اللغة 

وقــد  اســتغرقت الوحــدتان األوىل والثانيــة . ثنــائي آخــر لألفعــال الــواردة يف الكتــاب
الصوامت والصوائت, واشتملت الوحدة الثالثة عىل مهارات : األصوات الرئيسة للعربية

دودة والــالم الشمــسية والقمريــة كتابيــة وقرائيــة أخــرى كــاأللف املقــصورة واأللــف املمــ
وأما الوحدات املتبقية فجاءت عىل هيئـة دروس متكاملـة تتنـاول قـضايا . إلخ...والتنوين

ًنحويــة وأســلوبية خمتلفــة, منهــا ً املفــرد واملثنــى واجلمــع بأنواعــه, وأســامء اإلشــارة, ويــاء : ً
ــرص ــة, وت ــراد العائل ــا, وأف ــاتيح التواصــل والتحــاور, والتحاي ــسبة, ومف ــال الن يف األفع

وقد اسـتند يف ترتيبـه للـدروس عـىل شـكل احلـرف; فجعـل . إلخ...... وإسنادها للضامئر
; إذ اكتفـى وقد خال الكتـاب مـن مقدمـة منهجيـة .ًتشابه الشكل منهجا يف تقديم احلروف

 .بتقديم أحد املتخصصني للكتاب
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املنطلقات املنهجية •
َّ ْ َ
ِ 

تابـه عـن رؤى لـسانية  وأخـرى تربويـة متـزج بـني  قـد صـدر يف ك"ّالشافعي"َّ    و يظهر أن 
/ اللسانيات الرتبوية واللسانيات االجتامعية; فقد انطلق من رؤيـة كليـة لتقـديم احلـروف 

ٍاألصوات, فلم جتئ معزولة إنام جاءت  عىل هيئة كلامت مشفوعة بصور لتعزيز الربط بـني  ٍ
ِّنتقل بعد ذلـك إىل الـسياق الكـيل ثم ي. املنطوق واملكتوب والصورة النفسية لداللة الكلمة ُ

يف تقديم املفردات والرتاكيب يف مجل مفيدة تطـول وتقـرص إىل أن تنتهـي بـالنص الكامـل, 
ِوهو تدرج حمسوب يتوافق وبناء املتعلمني النفيس مـن حيـث االعـتامد عـىل إلفـه واعتيـاده  ِ ْ ِ ّ َ ٌُّ َ َ

 .للغة العربية

 طريقة الكتاب ومنهجه •
ِّ    وقد صمم الك ًتاب وبنـي ليـدرس وفقـا للطريقـة االنتقائيـةُ َّ َ ِ , وهـي طريقـة )١(ُ

ْجتمع  بني عدد مـن طـرق تعلـيم اللغـة األجنبيـة, وهـي تعتمـد عـىل قـرن مهـارة التحـدث  َ
ويبدو . ان و بناء التمرينات التي تعزز املهارة املطلوب إنجازهابمهارة الكتابة بالدربة واملر

َّواضحا أن  َ قـد صـدر عـن الطريقـة املبـارشة; فلـم يتخـذ لغـة وسـيطة لتعلـيم "ّ الشافعي"ً َ
ِّالعربية, وأظهر ما يكون ذلك يف اجلمل واملفردات, فهو يقدم املفردات بأساليب متعـددة, 

 .ِ باملرادف, ومرة يقدمها بضدهافمرة يقدمها بالصورة, ومرة يرشحها
َ   ولكنه يفسح املجال أيضا الستثامر الطريقة التواصلية حني يامرس الطلبة مهارة  ُ ً
ِالتحدث واستخدام املفردات اجلديدة يف مجل وحوارات من واقعهـم احليـايت, وهـو واقـع 

 .يعيشونه يف بلد عريب وباللغة العربية



…NïmbäÈÛa†îÛë 

…†ÈÛaïãbrÛa–ku‰QTSPç–ìîÛìíRPPYâQQW 

ِّ   وإذا كان الكتاب قد خصص مله ْارات القراءة والكتابة فإنه مل يغفل وحدة اللغـة ُ ِ ْ ُ
َّوبنيتها املتامسكة, ففي الكتاب من املهارات النحويـة والـرصفية واألسـلوبية و املقاميـة مـا  ّ ّ ِّ

ُيكفل للمتعلم حتقيق كفاية تواصلية مناسبة بالعربية ُ. 

اإلخراج الفني •
ّ ّ

:  
ِ    أخرج الكتاب عىل هيئة مناسبة للمتعلمني م َن الناطقني بغري العربية; فقد طبـع ُ ِ ُ

ُّبخط كبري يساعد عـىل تبـني احلـروف ومتييزهـا الواحـد مـن اآلخـر, وبلـونني مهـا األسـود   َ َ
ِالغامق واألمحر; وقد استعني باألمحر ليكون معينا برصيا داال عىل موطن األمهية يف الكلمة  ْ ً ََ َ ًُ ً

َّألسـود, ولكنهـا صـور واضـحة دالـة, أما الصور فجاءت بـاللونني األبـيض وا. أو اجلملة
ُولعل التقصري يف إخراج الكتاب ورقيا بألوان و تصاميم متعددة مرجعه إىل التكلفة املاليـة  ًِ ْ َ َ

َّوجاء غالفه من الـورق املقـوى الـذي . الكبرية التي ال يستطيع شخص واحد أن يتحملها َ ُ
نـسخة اإللكرتونيـة فقـد احـتفظ أما يف ال. حيفظ له ديمومة واستمرارية مع كثرة االستعامل

 .ًالكتاب بألوانه املتعددة,  ما أضفى عليه مجاال وجاذبية

 :املادة اللغوية •
 :وهي تتضمن معاجلة

 .ّ نظام العربية الصويت−
 .ّ نظام العربية الكتايب−
 . املفردات واملعجم−
ّ املوضوعات النحوية والرصفية− ّ. 
 .ّ الرتاكيب اللغوية−
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ًأوال •
َّ

نظام: 
ُ

 العربية الصوتي
ُّ َ َ

ِ  
ــوس  ــة يف نف ــصويت للعربي ــام ال ــيس النظ ــا لتأس ــدا طيب ــشافعي جه ــرصف ال ً   ي ً
ًاملتعلمني; فهو يتجاوز كثريا من الكتب والبحوث التي تناولت تعليم أصوات العربيـة; إذ 
ــسية  ــة الــصويت, كاألصــوات الرئي ــة يف نظــام العربي ــيم القــضايا العام ّكانــت تكتفــي بتعل

ِأمـا الـشافعي فإنـه مل يكتـف باألصـوات . )٢(وغريهـا) حيحة واحلركـاتاألصوات الـص(
املفردة حسب; بل جتاوزها إىل القـوانني الداخليـة الناظمـة لبنيـة العربيـة الـصوتية; وذلـك 
َماثل يف أنه يعرض الصوت الواحد يف بيئات صوتية متعـددة, ليعـرف الطالـب بـالتغريات  َ َُ ِّ ِ ٌِ

يء يف سـياق كلمـة أو جيـيء يف سـياق مجلـة التي تطرأ عىل صورة الصوت املجردة حني جيـ
وهو يركز عىل جمموعة من القوانني الصوتية التي تتميز هبـا العربيـة وتكـاد تنفـرد . مكتملة

َّهبا عن غريها من اللغات, ومعلوم أن مثل هذه الظواهر الصوتية التي ختتلف  هبـا العربيـة 
ٍعن لغات املتعلمني تشكل صعوبات يف تعلم  النظام ال ْصويت للعربية عىل الوجه املرتـىضِّ ُ .

 :ومن أهم القوانني الصوتية التي تناوهلا
َّومعلـوم أن هـذا الفـرق جـوهري يف .  الفرق بني احلركات الطويلة واحلركـات القـصرية−

ًالعربية وأنه يمثل  ملمحا مميزا; إذ إن الطول مميز يف حركات العربية, فثمة فرق كبري بني ُِّ ًَ َ َْ : 

َمطر    و  َ         مطارَ
ْزيت    و        زيتون َْ ٌَ 
ًمسافرا   و       مسافران ُ 
 ٍمسافر   و        مسافرين
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َمطر(يف كلمة / ط/فالفتحة التي بعد صوت  هي فتحة قصرية وهي أقـرص مـن ) َ
. , وإنام نشأ هذا الفرق مـن اخـتالف  الطـول بـني األلـف والفتحـة)مطار(األلف يف كلمة 

 ):ٌزيت و زيتون(انظر الفرق بني . ق عىل األزواج األخرى  من الكلامتوالقول نفسه ينطب

ٌزيت ْ  َزيتون َ
  نـُـُ ي ت  ـَـز  نـُـ  ي تـَـ ز

ًومؤكد أن هذا الفرق يمثل مشكلة كبرية للطلبة الناطقني باإلنجليزية تعيينا; ألن  ً ً َّ
ِّالطول يف اإلنجليزية غري مميز, وتنعكس مثل هذه األخطاء النط َ ِقيـة كتابـة, فيجعـل هـؤالء ُ ً

ًالكرسة ياء; فيجعلون   ! )٣(تاليب)... طالب(َ
ال ( القمرية يف طريقة النطق حسب; ومعلوم أن  الم  الفرق بني ال الشمسية وال−

ًتنقلب حرفا مماثال للحرف الشميس الذي يليها وفقا لقانون املامثلة الصوتية, )  الشمسية ًّ ّ ً
ّوهي ظاهرة اعتنى هبا الشافعي يف ! دون أن تلفظ الالم.. َّأدار).... الدار(فتصري كلمة 

ًسياق قراءة الكلامت مفردة وجمتمعة يف   .سياقً
 : )٤()ال القمرية(ومن أمثلته التي قدمها عىل 

 قـريـْبِاإل قـريـِْبإ ء
َالـب تـْيـَب بـ  تـْيـْ
 لـَبـَجـْال لـَبـَج جـ
َالـح لـْبـَح حـ  لـْبـْ
َالـخ ةـَمـْيـَخ خـ  ةـَمـْيـْ
َالـع ريـصـَع عـ  ريـصـْ
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َرفـُغ غـ ُالـغ ةـْ  ةـَفْرـْ
ُالـف تانـْسـُف فـ  تانـْسـْ

َّوأما أمثلة الـالم الـشـمـسـيـة فمنها ِ ْ َُّ ّ)٥( : 
 يذـمـْلـِّالت يذـمـْلـِت تـ
َالجـَث ثـ َالجـَّالث ةـّ  ةـّ
 رـَتـْفَّدـال رـَتـْفَد د
 بـَهَّذـال بـَهَذ ذ
ُرج ر  لـُجَّالر لـَ
 ونـتـْيَّالز ونـتـْيَز ز
 ةـَينـفـَّالس َةنـيـفـَس سـ
 سـْمـَّالش سـْمـَش شـ
 فـْيـَّالص فـْيـَص صـ
 ْـيـفَّالض ْيـفـَض ضـ
 بـِالّالط بـِطال طـ
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.  ً التفريق بني األصـوات املتقاربـة جـدا يف صـفاهتا أو خمارجهـا, وقـد تـشتبه عـىل املـتعلم−
; وذلــك أهنــام صــوتان متــشاهبان إال يف املخــرج )ص(و )  س(التفريــق بــني : ومــن ذلــك

ومهـا . فهو لثوي حـسب) س(أما )  مطبق−لثوي(صوت مفخم ) ص(الثانوي;  فصوت 
ًصوتان يمثالن صوتني مستقلني يف العربيـة, ولكـن متعلمـي العربيـة غالبـا مـا ال يفرقـون 

هنــــام أعــــىل ) ص(و) س(بيــــنهام, وال ســــيام النــــاطقون باإلنجليزيــــة الــــذين يعــــاملون
ــان ــان(تنوع ــصوت واحــد) ألوفون ــني. ل ــدهم ب ــرق عن ــال ف ْســيف وصــيف, و: ف َ ْ ســار : َ
) د, ض:  (ًعــىل هــذين الــصوتني بــل يــشمل أيــضاًولــيس األمــر مقتــرصا . إلــخ....وصــار

 .وغريها, عىل اختالف وجه التشابه) اهلمزة والعني(و ) ذ, ظ(و) ت, ط(و
 .التعريف) ال( تقصري العلة الطويلة قبل −
َّ الشدة− َّ. 
 . مهزة الوصل ومهزة القطع−
َ ينضاف إىل ذلك بعض قواعد النظام الـصويت للعربيـة التـي حيـ− ُصلها املـتعلمُ  مـن املعلـم ِّ

 :ًمبارشة, أو باالستامع للنسخة اإللكرتونية من الكتاب,  من ذلك مثال
 . التسكني عند الوقف; أي عدم نطق احلركات قبل الفاصلة أو النقطة−١
فإنـه يوقـف ) مدرسـة( حتويل التاء املربوطة  إىل هاء عنـد الوقـف عليهـا, كـام يف كلمـة −٢

ْمدرسه(عليها باهلاء  َ َ  .ك يف النطق والكتابةوبيان ذل) َْ
   كيفيــة تنغــيم الكــالم ليــدل عــىل أســاليب متباينــة, واالســتعانة بعالمــات الرتقــيم −٣
 .للداللة عىل املعنى املراد.) , ! ? , (
 . حركات التخلص من التقاء الساكنني; توايل صامتني يف املقطع نفسه−٤
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ثانيا
ً

  )٦ّ(نظام العربية الكتابي: 
َّأما  مهـارات الكتابـة فقـد انطلـق فيهـا مـن أيـرس مـستوياهتا; حيـث قـدم احلـرف  ِ ْ َ

َدة يف جدول دال يكـون مرجـع الطالـب لتـصحيح ًالواحد مستقال يف صوره الكتابية املتعد ّ
ٍاخلطــأ, ثــم قــدم صــورا متعــددة للحــرف الواحــد يف ســياق كلــامت وظيفيــة دالــة حيتاجهــا  ٍ ٍَّ ً ًَّ
ّاملتعلم, مستعينا باملعينات البـرصية وتقنيـات الطباعـة; فقـد ميـز احلـرف املطلـوب بـاللون  ً

 .األمحر
احلروف فحسب, فقـد جتـاوز ذلـك ومل يقترص تقديمه للكتابة عىل مهارات كتابة 
ِإىل عدد من القضايا التأسيسية يف رسم العربية, ومنها ْ َ: 

ُ األصوات التي تنطق بال كتابة; كاأللف يف أسامء اإلشارة− َ ْ  .إلخ...هذا وهذه وهؤالء: ُ
ــسند إىل واو − ــل امل ــي تلحــق الفع ــق الت ــألف التفري ــال نطــق; ك ــب ب ــي تكت َ احلــروف الت ُْ

 إلخ....اجلامعة
 .الشمسية والقمرية) ال( كتابة −
 . كتابة التنوين−
َّ كتابة الش ّ َّدة− ّ. 
 . مهزة الوصل ومهزة القطع−

 إلخ...............
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ثالثا
ً

املفردات واملعجم: 
ُ َ ْ ُ ُ

  
ٍلعل أهم الوسائل التي متكن املتعلم من التواصل باللغة األجنبية امـتالك عـدد      ُ َ َِّ َ َُ ُ ِّ ُ

ٍة, ثم كيفية اسـتخدام هـذه املفـردات يف بنـاء تراكيـب بـسيطة, يف ٍجيد من املفردات الرئيس َ
َاملستوى االبتدائي, متكن املتعلم من التعبري عن أهدافـه التواصـلية واملعيـشية وغريهـا مـن  َُ ِّ ُ

ُاألهداف التي تعلم اللغة من أجلها َّ َ ُّو تعد قضية املفردات املتـضمنة يف الكتـب املـصممة .  ُ َُ
ّقضية مركزية وحمورية; إذ تتأسـس هبـذه املفـردات معرفـة األجنبـي باللغـة لغري أبناء اللغة  ُ

ِوعاملها وثقافة أهلها ُومن أظهر مسائل املفردات التساؤالت التالية. َ ُ ْ ِ: 
  ما هي معايري انتقاء املفردات املضمنة يف الكتاب?−١
  ما هي طرائق تعليم املفردات?−٢

ما أورده عبـد احلميـد عبـد اهللا ونـارص ولإلجابة عن هذين السؤالني نتوقف عند 
َمــن معــايري ينبغــي  مراعاهتــا عنــد اختيــار مفــردات كتــاب مــصمم لغــري النــاطقني   الغــايل

 :)٧(بالعربية, وهذه املعايري هي
ًاستعامل الكلامت األشيع و األكثر استعامال باالعتامد عـىل دراسـات : ُّ الشيوع−١ ِ َ ْ َ   قـوائم "ِ

 . عىل اختالف هذه القوائم"األلفاظ الشائعة يف اللغة العربية
َأن تتضمن املفردة الواحدة معاين متعددة بحيث تغنـي عـن تعلـم عـدد كبـري :  الشمول−٢ ْ

َّوكـأن ). برتقـال وتفـاح ومـوز(تغنـي عـن )  فاكهـة(ل كلمـة من املفردات اللغوية, مث
ِاملؤلفني يقصدان بذلك إىل مبدأ  ْ َ  ." احلقول الداللية"ِّ
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 االنتشار أو جمال استعامل اللغة; أي انتقاء املفردة التي ترتبط بعالقات كثرية مع غريها −٣
ن املفـردات,  فإهنا ترتبط بعـدد كبـري مـ" يشرتي"من مفردات اللغة, ومن ذلك كلمة 

ًكتابا, بيتا, قلام, قميصا, طعاما, هدية/ يشرتي ً ًً  .إلخ.....ًً
ُ القرب واملالصقة−٤ ُ ْ ْويقصد بـذلك أن تكـون الكلـامت  ممـا يكثـر وروده عـىل الطالـب, : ُ ُْ َ ُ

ًكأن تكون مثال   َّاملهنة والعمر و اجلنسية, واألدوات التي يستعملها: ْ ُ ِْ ِْ َِ  .إلخ....ْ
تخدام املفـردات املـشرتكة بـني اللغتـني األم واهلـدف, كاسـتعامل بعـض اس:  االشرتاك−٥

 .ُاأللفاظ العربية التي دخلت إىل املاالياوية أو الرتكية أو األردية
ّ تقديم احلقيقي عىل املجازي−٦ ّ. 
ُ فصاحة الكلمة من حيث بنيتها الصوتية وشيوعها وبعدها عن العامية−٧ ْ ُ. 
 . سهولة النطق والكتابة−٨
ًأما التدرج فهو البدء باألشيع فاألقـل شـيوعا, وأمـا التنـوع . التدرج والتنوع والتكرار −٩

َفيقصد به التنويع يف أنواع الكلامت من حيث اسميتها و فعليتهـا وحرفيتهـا عـىل نحـو  ُْ َ
ّأما التكرار فيعني تكرار املفردات اجلديدة حتى يتمكن منهـا املـتعلم وتـستقر . متوازن
 .عنده

 . الكلمة داللة−١٠
ّاختيار الكلامت ذات املحتوى الثقايف العريب اإلسالمي: ّ املبدأ الثقايف−١١ ّّ. 

ِّ   وقد ناقش املؤلفان هذه املبادئ مناقشة جيدة استعرضا فيها تفاصيل كـل مبـدأ,  ً ً
ِثم دال عىل نقائص كل مبدأ مـن هـذه املبـادئ  َّ ومـثلام أشـار عبـد احلميـد عبـد اهللا ونـارص . َّ

ىل قوائم الشيوع أشار حممد عاميرة يف غري موضع إىل بدايات حرص قوائم املفـردات الغايل إ
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ٍالشائعة يف مدونات لغوية للغات متعددة, ثم انتقـل إىل العربيـة ; فقـد توقـف عاميـرة عنـد  َّ َ ُ
ثـم . )٨(قائمة داود عبده, وبريـل, والنـداو, وعاقـل: عدد من قوائم املفردات الشائعة هي

جتاوز ذلك إىل عدد مـن  قـوائم املفـردات املدرسـية, حيـث انتهـى إىل حتليـل هـذه القـوائم 
ًحتليال وافيا َّوقدم دراسة حتليليـة ألحـد الكتـب املنهجيـة املـستعملة يف الواليـات املتحـدة . ً
 . )٩(األمريكية

ٌ فلـيس ثمـة إشـارة رصحيـة مـن املؤلـف إىل "نـون والقلـم "   أما مفردات كتـاب  ٌَ
ُىل أنه يمكن لنا من تصفح هذه املفردات استنتاج بعـض هـذه منهجه يف انتقاء املفردات, ع َِ ِْ ُُّ ِ َ

 :املبادئ
ً مدى إمكانية االستفادة من الكلمة صوتيا وكتابيا وتركيبيا, ثم وظيفيا يف حياة املتعلم−١ ً ً ً. 
ٍ الشيوع; وإن كان املؤلف مل يعتمد عىل قوائم حمددة , ويظهر أنه اعتمـد عـىل خربتـه يف −٢  َ

 .ربيةتعليم الع
ّ التنوع الداليل والوظيفي; أما التنوع الداليل فيعني انتقاء حقول دالليـة متعـددة, وأمـا −٣ ّ ّ

أســامء اإلشــارة, (التنــوع الــوظيفي فيقــصد بــه اســتخدام الكلــامت الوظيفيــة النحويــة 
 ).وحروف اجلر, والضامئر, األسامء واألفعال

 . تقديم املحسوس عىل غري املحسوس−٤
 . املعاين احلقيقية; إذ قلام ترد استعامالت لغوية جمازية يف الكتاب الرتكيز عىل−٥

ً   وعىل التعميم فـإن الكتـاب قـد اسـتوعب عـددا جيـدا مـن احلقـول الدالليـة يف  ًَ َ َْ ْ
ــة ــول الداللي ــذه احلق ــن ه ــاة, وم ــه املنتق ــات, واخلــرضاوات, : مفردات ــوان, واحليوان األل

 وجـسم اإلنـسان, والعمـالت, واألرقـام, و والفواكه, واملالبس, واألطعمـة, واألرشبـة,
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ّوسائل النقل, والظواهر الطبيعية, واجلغرافيـا, واألثـاث املنـزيل واملكتبـي, ودور العبـادة,  ّ
 .وهي, كام يظهر, حقول رضورية للمتعلم املبتدئ. إلخ....والقرطاسية

ليم َ أساليب متعددة لتع للمفردات فقد اتبع"نون والقلم"أما طريقة تقديم كتاب 
ً; ولعل أهم ما يميزها االبتعـاد عـن الرتمجـة; انـسجاما مـع الطريقـة  )١٠(املفردات اجلديدة

َاملبــارشة التــي صــمم الكتــاب يف جانــب كبــري منــه عــىل أساســها ِّ ومــن أســاليبه يف تقــديم . ُ
 :املفردات اجلديدة

 املعاين املحسوسة غري املجردة التي ال حتتاج إىل عناء ; وال سيام يفاستخدام الصورة −١
َّوغالبا ما كانت هذه الصور دالة داللة مبارشة عىل املعنى املراد. ُّكبري لتعرفها وهي . ً
 يف الصور واملفردات, ولعل ذلك كان التكرارويبدو أن هناك بعض . املرحلة األوىل

 واملثال التايل يوضح .رتمجة املبارشةّعن قصد ونية; أن يبتعد, قدر املستطاع, عن ال
 :)١١(املقصود

 ب

   
 .ْـيـتَبـ
 َبـ = ـَـ + بـ

ُـرتـقـالُبـ ْ 
 ُبـ = ـُـ + بـ

 ْـنـتِبـ
 ِبـ = ـِـ + بـ
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   )١٢( األلعاب اللغوية−٢
ٌليس ثمة تعريف حمدد لأللعـاب اللغويـة يف تعلـيم اللغـات األجنبيـة; ولكنهـا يف  َّ َ ُ ٌ َ ََّ
ٍمنتهى القصد أنشطة  تعليمية لغوية توضع للمتعلمني عىل هيئـة تنـافس خمطـط ومـدروس  ٍٍ َّ ُ ٌ ٌ ٌَ َُ َ ُُ

ًوصوال لألهـداف والقواعـد املحـددة سـلفا  َّوم لـدينا أن منتهـى الغايـة مـن تعلـيم و معلـ. ً
ُاللغات األجنبية الوصول باملتعلم إىل حـد مقبـول مـن الكفايـة التواصـلية التـي متكنـه مـن  َُ ِّ َ ُ ٍّ
ُالتواصل بنجاح مع أبناء هذه اللغـة; ولـذلك فإنـه مـألوف أن يقـدم املـدرس كـل مـا لديـه  ُّ َ ُِّ َ ْ

ُلتحقيق تلك الغاية, ولذلك فإن املدرس يغلب  َِ ِّأن يكون ممثال يف املـستويات األوىل ; يقلـد ْ َ ُْ ً
ًاألصوات ويؤدي حركات متثيليـة ٍ ًعـىل أن ثمـة فرقـا كبـريا بـني . ًوصـوال إىل التعلـيم..... َ ً َ َّ

ًتعليم ممتع وتعليم ممل, وال شك أن تعليم اللغات لغري أبنائها ينبغي أن يكون نشاطا ممتعـا  ً َّ ّ ِ ُ
ُحيبب املتعلمني يف هذه الل ِّ َ ُّغة ويرغبهم يف ممارستها والتمكن من مهاراهتاُ ُ ُ ُِّ َ. 

ٍّ   ولعل األلعاب اللغوية تكون أفضل وسيلة إلضفاء جو مـن املـرح واملتعـة عـىل  َ
َّالدرس الصفي للغة األجنبية; إذ فيها كرس حلدة اجلمود والرسمية والقيـود التـي يفرضـها  ِِ ّ ّ ّ

ّاجلو الصفي التقليدي, وتنقـل األلعـاب ال َّّ ّ ِلغويـة املـتعلم إىل حالـة مـن التنـافس املـرح مـع ّ َ َ
ِزمالئه, وخترجه من حالة احلرج الشديد عند ارتكاب األخطاء َْ َ ُ ِ ُ . 

   وقد تعاظمت أمهية األلعاب اللغوية مع دخول احلاسوب جمـال تعلـيم اللغـات 
األجنبية; إذ يمكـن اسـتثامر احلاسـوب والوسـائط املتعـددة يف تـصميم عـدد مـن األلعـاب 

وقد تتنوع  هذه األلعاب  فتكـون صـوتية . ّاللغوية التي يمكن للمعلم ممارستها بجهد ذايت
أمـا اإلنرتنـت فـإن اسـتخدامها يف هـذا املجـال . إلـخ.....أو معجمية أو تركيبيـة أو كتابيـة

 .يتعاظم يف املستويات املتقدمة, وال سيام يف املهارات الكتابية
 األلعاب اللغوية يف نسخة الكتاب الورقيـة, ً عددا من" الشافعي" و قد استخدم 

 :أمهها يف هذه املرحلة 
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 : تركيب عدد من احلروف لتأليف كلمة مفيدة, كام يف املثال التايل  - أ
ُكون من احلروف اآلتية كلامت تعرفها ِ ْ َ َ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ْ)١٣(:  

ْب, ح, ر َ  

  ت, ا, ج

ْب, ر,    جُ

َد, ر, ج َ  

  َح, د, ي, د

ُ الكلامت املتقاطعة; ويقصد هبا حماولة مجع احلروف وترتيبها يف مواضعها الصحيحة −ب َ ُْ
ّللداللة عىل املفردات التي متثلها الصور, كام يف املثال التايل ُ َُّ ُ ِّ ُ: 

ُْاكـتـب الـكـلـمـات املتقاطعة يف املكان املناسب َْ ُِْ َ َُ ِ َِ ُِ َ ْ ْ)١٤(: 

 ح    
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  ر   

 

    

 و

 

 

  
َدرج ورد حديد دينار َ 

األوىل متابعة األسهم للوصـول إىل حـروف الكلمـة : من مرحلتنيوهذه اللعبة مركبة  −ج
واملثـال التـايل . الصحيحة, والثانية  مجع هذه األحرف يف كلمة تكتب حتـت الـصورة

 .)١٥(يظهر ذلك
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َاكتب أسامء الصور حسب اجتاه األسهم, ثم اكتبها كامل ِ ِْ ُ َ َ َ ُّ ُْ ُْ ُْ ُ َُّ ْ ْ َ َْ ِّ ِ ّة حتت الصورةَ َ ْ َ ً 

  ج 

  ت  

 ج    ب

 ب    
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وهذه  اللعبة تتطلب مهـارة مركبـة; فهـي حتتـاج تـذكر معنـى  .   إجياد الكلمة الضائعة  −د 
الصورة, ثم كيفية كتابة الكلمـة الدالـة عـىل الـصورة كتابـة صـحيحة, عـىل أن تكـون 

 :ُّواملثال التايل يدل عىل املقصود.  أسفل الصورالكلمة متناسبة مع السؤال املثبت
َاكتب أسامء الصور اآلتية, ثم جد الكلمة الضائعة َ َ ُّ ِْ ِّ َ ُ َُ َّ َ ِْ َ ْ ِ ِ َ ُ ْ)١٦(: 

 َج َج َب ل

 َم ج ْل َث

 ل ُب ْر ج

 َم ْس ِج د
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َيسقط يف فصل الشتاء; لونه أبيض ْ ُ ْ ْ ََ ُ َ ِّ ِ َ ُ ُ ْ................... : 

َولعل بعض هذه األلعاب تكون صعبة عىل املتعلمني يف هذه املرحلـة; ألهنـا حتتـاج إىل كـ ُ ٍّد ََّ
ٍذهني وجهد بالغ ِ ّ. 

ّوهــي مرحلــة متقدمـة نــسبيا يف املــستوى التأسيـيس; إذ يلجــأ إليهــا الكتــاب .  الـرتادف−٣ ً
ِّيكون الطالب قد بنى كفايـة معجميـة جيـدة, فيفـرس معنـى الكلمـة بمرادفهـا,  عندما

 :)١٧(وذلك مثل
 دار                   بيت
 تلميذة                طالبة
 تلميذ                  طالب
ِّمدرس                معلم َ ُ ِّ َُ 
 عتيق                 قديم
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ًوالقصد من هذه الطريقة إكساب املتعلم مزيدا من الثقة بالنفس, وتـشجيعه عـىل التنـاوب 
 .َّ فإذا ما ضلت عنه إحداها استعان بغريهايف استعامل املفردات,

ًوهي مرحلة أكثر تقدما من الـرتادف; ألهنـا متثـل مـستوى أرقـى مـن التفكـري .  التضاد−٤
  :)١٨(يربط بني الكلمتني بعالقة التضاد, وذلك مثل

ًمتأخرا                     مبكرا ًِّ ِّ 

  يناميستيقظ                     

 يذهب                        يعود
 هذه املتضادات عىل هذه الصورة املعزولة, لكنه يعود إليها مـرة ثانيـة بإيرادوهو ال يكتفي 

ِيف سياق مجيل كامل عىل هيئة مترين للطالب ْ   )١٩(:مثال ذلك. ُ
 :أكمل اجلمل التالية

ًمتأخرُخالد يستيقظ   ًرامبكأنا أستيقظ    اِّ

ًمبكراخالد ينام   ........أنا أنام ِّ 

ًمتأخرةفاطمة تعود  ًمبكرا.......خالد  ِّ ِّ 
ٍواملقصود بذلك تنظيم عدد من الكلامت يف سياق واحد جامع يـدل .  احلقول الداللية−٥  ِ ٍ ِ ٍٍ

ّلنقـل, واملحـال الفواكه واخلرضاوات, ووسـائل ا: ّعىل حقل معريف حمدد, وذلك مثل َ
األب واألم واألخ : أفــراد العائلــةالكتــاب واجلريــدة, و : التجاريـة, ووســائل املعرفــة

: و  جــسم اإلنــسان. ّاخلــال واخلالــة, والعــم والعمــة:  ,  و األقــارب......واألخــت
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 ِّالرأس والعنق واليدان والرجالن, 
 .                                                                        شهر والسنةاليوم واألسبوع وال: و أيام األسبوع , و التقسيامت الزمنية

ًوغاية القصد من ذلك كله تنمية قدرات املتعلم عـىل الـربط فكريـا بـني املفـردات  ِّ ُِّ ِ ُ
ِالتي تنتمي إىل حقل واحد, ولعل ذلك ينتهي إىل تبني وجوه الشبه ووجوه االختالف بـني  ُّ َ َ

 .الثقافة العربية من حيث النظر إىل املوجوداتثقافته و
ّ تعرف الشواذ −٦ ّ, واملقصود بالشواذ هنا الكلامت اخلارجة يف تصنيفها عن سائر الكلامت ُّ

وتتكامل هذه الطريقة مع طريقة احلقول الداللية وتنبني عليهـا; . يف املجموعة نفسها
ُّالليـة تـساعده عـىل تبـني وذلك أن قـدرة املـتعلم عـىل تـصنيف املفـردات يف حقـول د َ َ

ًالكلامت الشاذة واستبعادها, ومن ذلك مثال  .تفاح, برتقال, موز, خيار: َّ
َ; وذلك باستعامل مترينات ملء الفراغ, حيـث يطلـب إىل الطالـب مـلء  املعنى السياقي−٧

ّالفراغ بكلمة تكتسب داللة جديدة من السياق ً ً. 

معجم •
ُ َ ْ ُ

  ِ الكتاب 
)  إنجليـزي−عـريب( كتابه بمعجم لغـوي ثنـائي "الشافعي"ل  َّ فقد  ذياملعجمأما 

َّضمنه مجيع املفردات  الواردة يف الكتاب ِوقد جعلها يف مرسدين منفصلني. َ ْ َ َ ْ َ: 
َاملرسد األول   − ْ يضم الكلامت الواردة يف الكتاب من األسامء واحلـروف واألدوات مرتبـة َ

ًترتيبــا هجائيــا  ًمنه معلومــات إضــافية توضــيحية  تتعلــق َوقــد ضــ).  اليــاء −مــن األلــف (ً ً ٍ ّ َّ
متكلم أو خماطـب (و اجلهة ) ًمفرد أو مثنى أو جمموعا(و العدد )  مذكر أو مؤنث(باجلنس 
 ).أو غائب
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َاملرسد الثاين − ْ ًاملايض واملـضارع واألمـر, مرفقـة بوزهنـا :  يضم األفعال يف حاالهتا الثالثَ
ُوقد اقترص هذا املرسد عىل. الرصيف َ ْ ً  زمن  الفعل مسندا إىل املفرد الغائب يف حالتي املايض َ

أمـا تـرصيف الفعـل مـع . يف حالـة األمـر) أنت(واملضارع, وضمري املفرد املخاطب املذكر 
 .بقية الضامئر فقد اكتفى بإيراده يف متن الكتاب

رابعا
ً

املوضوعات النحوية والصرفية: 
ُ َّ ْ َّ ُ َّ ْ َّ
ِ  

ُ   تظهر النظرة األوىل يف ا ِ ْ َّلكتاب أن املؤلـف قـد حـدد مـضمون الكتـاب وغايتـه; ُ
 مـن غـري النـاطقني بالعربيـة, وهـذه " مهارات القـراءة والكتابـة للمبتـدئني"فهو كتاب يف 

إشارة إىل أن منتهى غاية  هذا اجلـزء مـن الكتـاب تعلـيم  غـري النـاطقني بالعربيـة النظـامني 
قتــرص الكتــاب عــىل تعلــيم النطــق ْولكــن هــل هــذا يعنــي أن ي. الــصويت والكتــايب للعربيــة

 والكتابة عىل التعميم دون أن يكون ذلك كله يف إطار تعليمي منهجي واضح املعامل?
ُ   الشك أن تقسيم املهـارات اللغويـة عـىل هـذه الـشاكلة إنـام يقـصد منـه الـضبط  َ ُْ

ّالنظـام الـصويت, وال: املنهجي; وهو يامثـل تقـسيم النظـام اللغـوي إىل أنظمـة فرعيـة  ِّنظـام ِّ
ِّالرصيف, والنظام النحوي, والنظام الداليل, والنظام األسلويب, والنظـام الكتـايب, والنظـام  ِّ ِّ َّ ِّّ ّ ّ ّْ ّ

ّالنيص ّ ّوهذا ال يتناقض ومقولة بنائية اللغة; أن اللغة بنـاء كـيل يـأتلف مـن أنظمـة فرعيـة .  َّ ِّ ُ
وانني الــنظم اللغويــة متكاملــة حيــتكم كــل نظــام إىل قواعــده اخلاصــة التــي ال تتنــاقض و قــ

ًوهكذا فإنه ال يمكن ألي معلم لغة أي يعلم مستوى فرعيا من مـستويات اللغـة . األخرى ِّ
 .دون مواجهة النظم األخرى

 قد انطلـق  مـن هـذه املقولـة اللـسانية; فقـد كانـت غايتـه " الشافعي"   ويبدو أن 
َّتعلــيم النظــامني الــصويت والكتــايب ولكنــه أدرك أن النظــام الــص ًويت للعربيــة لــيس أصــواتا ّ

ــة الطــول ــام نــصوص متفاوت ًمفــردة أو كلــامت مفــردة, وإن ــستطيع متليــك الطالــب . ًٍ وال ن
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ٍاألجنبي النظام الصويت أو الكتايب للعربية دون تعريضه لرتاكيب لغوية  خمتلفة تتمثل فيهـا  َ ّ ّ
ًحتققات األصوات نطقيا وكتابيا يف بيئات وسياقات خمتلفة هي بنا إىل القـول ولعل هذا ينت. ً

َإن املؤلــف انطلــق مــن رؤيــة لــسانية بنيويــة للغــة العربيــة,  ورؤيــة تربويــة تتمثــل التعلــيم  َّ
ِبالطريقة الكلية َِّ ِّ ُّ َّ. 

ً   وهكذا فإن الكتاب تضمن عددا جيدا من املوضوعات النحوية والرصفية التي  ً
 بالعربيـة " األجنبـي"عـي ِّال يمكن للمعلم أن يتجاوزها, وهذه املوضوعات متثل بدايـة و
ِّوبداية متثلـه لعـامل اللغـة العربيـة, وكيفيـة حثـه عـىل التفكـري هبـا ولعـل أهـم املوضـوعات . َُّ

 : النحوية والرصفية التي تضمنها الكتاب
 ١٠−١ األعداد −
   أسلوب االستفهام−
  أسامء اإلشارة−
ّ املذكر واملؤنث; حتويل االسم املذكر إىل مؤنث بإضافة الت−  اء املربوطةَّ
  املفرد واملثنى−
 املذكر السامل واملؤنث السامل, ومجع التكسري:  اجلمع−
  العددان واحد واثنان يف سياق مجلة; يكون العدد فيها صفة−
  الضامئر; من حيث اجلهة والعدد واجلنس−
و َّ الفعل املايض والفعل املضارع, مع الرتكيـز عـىل الفعـل املـضارع الـدال عـىل احلقيقـة أ−

 .العادة
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 ّ حتويل الفعل املايض من مثبت إىل منفي والعكس−
  حتويل الفعل املضارع من مثبت إىل منفي والعكس−
 ).لن(, ونفيه بـِ )س وسوف( إثبات الفعل املستقبل بـِ −
  ترصيف الفعل املايض والفعل املضارع مع الضامئر−
  اتصال األسامء بالضامئر−
ّملؤنث, مع تركيز االهـتامم إىل إسـناد الفعـل املـايض إىل فاعـل  إسناد األفعال إىل املذكر وا−

 .إلخ...كتبت, نامت, عادت: مؤنث
  استخدام حروف اجلر−
  االسم املنسوب−
  الفعل املتعدي بحرف اجلر−
  فعل األمر−
ِ الوزن الرصيف للاميض واملضارع; وقد جاء هذا يف مرسد األفعال الواردة يف الكتاب− ِِ َ ْ َ ّ ْ َ. 

 :  عىل هذه  املوضوعاتويالحظ
َّ  أهنــا اســتوعبت أهــم الفــصائل النحويــة يف اللغــة العربيــة−  َ العــدد, واجلــنس, والــزمن, : َ

 . إلخ...واالسم, والفعل, واجلهة
ِ أهنا اعتنت عناية خاصة باملهارات التحويلية − ِ ً كالتحويـل ) القوانني التحويلية يف العربيـة(ً

, )مـن مفـرد إىل مثنـى أو مجـع(, والعـدد )كـسمـن  مـذكر إىل مؤنـث والع(يف اجلنس 
 .إلخ)...ٍمن ماض إىل حارض أو مستقبل(والزمن 
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ــو أو يف − ــا دروس يف النح ــىل أهن ــرض ع ــرصفية مل تع ــة وال ــذه املوضــوعات النحوي ْأن ه َ َُّ َ َ َِّ ِ َ
ًالرصف; وإنام عرضت بوصفها مهارات لغويـة تأسيـسية ينبغـي أن يمتلكهـا الطالـب  ً ٍ ْ َ ُِ

ِوحيـــسن اســـتخ ْ َّدامها يف التواصـــل بالعربيـــة, ولـــذلك فـــإن الكتـــاب  يقتـــرص عـــىل ُ ّ
ِاملصطلحات النحوية الفنية الرضورية, ومـن هـذه املـصطلحات ِ ِ ِ مجـع املـذكر الـسامل, : ِ

 .إلخ....ومجع املؤنث السامل, والضمري, واملفرد
ِ أن املؤلف مل يعرض إطالقا للحـديث عـن احلركـات اإلعرابيـة مـن حيـث دال− ِ ً َّْ ِ ْ َ لتهـا عـىل َ

 .وظيفة نحوية حمددة

خامسا
ً

  الرتاكيب: 
َّ    اعتنى الرتبويون و اللسانيون ومعدو املقررات بالرتاكيب اللغويـة التـي ينبغـي  ُّ ِّ َِّ َُ ُ ّ
أن تتضمنها كتب تعليم العربيـة ألبنائهـا وللنـاطقني بغريهـا, فعرضـوا ملعـايري انتقـاء هـذه 

فقـد .   لتحقيق كفاية لغوية وتواصلية مناسبةالرتاكيب, وطرائق تقديمها, ومدى مالءمتها
ِعاين   حممد عاميرة ثالث دراسات حتليلية للرتاكيب العربية من منظور مقـارن ٍ , وكـان )٢٠(ٍ

ًتركيزه عىل البعـد اإلحـصائي الـذي انطلقـت منـه هـذه الدراسـات وصـوال إىل الرتاكيـب  ّ
 . ِة الشائعة, وكيفية استثامر نتائج هذه الدراسات يف توجيه املقررات وتصنيفهاالعربي

َّأما داود عبده فقد وضع تسع مبادئ ينبغي اتباعها يف انتقـاء الرتاكيـب املقدمـة يف 
   :)٢١(كتاب العربية لغري الناطقني هبا, وأهم هذه املبادئ

 . اختيار الرتاكيب الشائعة−١
 . عدد حمدود من الرتاكيب−٢
  . )٢٢( جديدة استعامل الرتاكيب اجلديدة من مفردات غري−٣
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  التكرار−٤
 .إلخ.......ّ نواة الرتكيب قبل الرتكيب املوسع−٥

َّويظهر أن  ً ترصف كثريا إىل  معيار الشيوع; أي تقديم الرتاكيب الشائعة يف العنايةَ َُ ْ ُ
ِيف الــصحف واملجــالت والكتــب و وســائل اإلعــالم, عــىل اخــتالف : ّغــويُّاالســتعامل الل َ َ ِ

 .املوضوعات املطروحة  وطبيعتها
ً فلم يرصح مؤلفه تـرصحيا مبـارشا بأنـه اعتمـد مبـدأ الـشيوع " نون والقلم"وأما  ًِّ ِّ َ ُ

ِوكثرة االستعامل يف توظيف الرتاكيب اللغوية, ولعله اعتمد عىل خربته يف تعلـيم  ِ َِ ْ َّ العربيـة, ََ
ٌو لعله نظر فيام بني يديـه مـن كتـب لتعلـيم العربيـة لألجانـب فاسـتوقفه قـدر مـشرتك مـن  َ ُ ٌ ْ ََ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َّ َ

َّالرتاكيب اجلملية العربية ِ ْ ًومهام يكن فإن الكتاب تضمن قدرا جيـدا مـن األنـامط الرتكيبـة . ُ ً ْ َُ
 :ومنها. العربية

 .املوصوف ثم الصفة: ّ الرتكيب الوصفي−
 ).بصور متعددة(املضاف ثم املضاف إليه : ّكيب اإلضايف  الرت−
ّ الرتكيب اجلري  −  .حرف اجلر ثم االسم املجرور: ّ
 ).وهو صورة من صور اجلملة االسمية(ّ الرتكيب االستفهامي −
ّ الرتكيب اإلسنادي الفعيل − ِ  .واملفعول به... الفعل ثم الفاعل: ّ
 .دأ املفرد واخلرب املفرداملبت:  تركيب اجلملة االسمية البسيطة−

ِاستخدام احلاسوب يف تعليم اللغات األجنبية • ِ ِ ِ
َّ َ ْ ُّ َ َُ

ِ 
ِ   ال خالف عىل أن طرائق التدريس واجتاهاهتا تتأثر كثريا باملنجزات التقنيـة التـي  ِ ً ِ ِ َ َّ
ِيتوصل إليها اإلنـسان, وإنـام تكـون غايـة القـصد مـن اسـتثامر هـذه التقنيـات حتقيـق أعـىل  ْ َّ َ ََ ُ ُ َ

َولعـل احلاسـوب يمثـل اآلن قمـة اسـتثامر منجـزات . درجات اإلنجـاز يف الوقـت املحـدد َِّّ ِ َّ
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ُالتقنية يف التعليم, ويتجىل ذلك يف تعليم اللغات لغري أبنائها;  فغايـة اسـتخدامه االقتـصاد 
ٍيف الوقــت  واجلهــد عــىل املعلــم واملــتعلم, وزيــادة فاعليــة الــدرس, وحماولــة تــوفري فــرص  ِ

 . ّتعلم الذايت, وتعزيز املهارات التي حيتاجها الطالب يف مادتهمناسبة لل
ــيم أن يكــون احلاســوب مــساندا  ــا يعنــي اســتخدام احلاســوب يف التعل ــا م ًوغالب َ ْ ًَ
َّللمعلم يف تنفيذ الدرس الصفي; إذ مل يبلغ األمر باحلاسوب أن حيل حمل اإلنسان بإطالق ََّ َ َِ ْ ُّ ّ ّْ ِ َّ !

ُو يستثمر احلاسوب يف ُُ َ ْْ .  الربجميات التعليمية اجلـاهزة, وشـبكة اإلنرتنـت:  التعليم بطريقنيَ
ًولكل استخداماته وحماسنه ونقائصه يف التعليم عموما وتعليم اللغات خصوصا ًُ ُ ُ ٍ. 

ِولعل النظر يف كثري من املصادر التعليمية والدراسات البحثية يكـشف عـن نـدرة  ِ ِ َِ ْ ُ ِ َّ
ًيف تعليم اللغات, وهي دراسات غالبا ما تقوم عىل البحوث التي تتناول استثامر احلاسوب 

ُمبــدأ اســتطالع الــرأي; تــساؤالت تطــرح عــىل الطلبــة املتعلمــني عــن  َ ْ  يف فعاليــة " رأهيــم"ُ
فقـــد أورد جـــودت ســـعادة وعـــادل . اســـتخدام احلاســـوب يف تعلـــم اللغـــات األجنبيـــة

ــاول اســتخدام احلاســوب  ــريا مــن الدراســات التــي تتن ًالــرسطاوي عــددا كب ــيم, ً يف التعل
ٍوالالفت أن هـذه الدراسـات مل تتـضمن إال مخـس دراسـات اعتنـت باحلاسـوب يف تعلـيم  ِ َِ َّ َ ُ
اللغات, أربعة منها تناولت آراء الطلبة يف جدوى احلاسوب يف تعلمهم اللغة اإلنجليزيـة, 

ُوتسلك  دراسـة .  )٢٣(أما اخلامسة فتناولت معوقات استخدام احلاسوب يف تعليم اللغات َ ْ ُ
ْمشاعل احلميل يف السياق نفسه; إذ قصدت إىل تعرف كفاءة استخدام احلاسـوب يف تعلـيم  َ َ ْ َ َ

 . )٢٤(ىل آراء الطلبةًاللغة العربية للناطقني بغريها بناء ع
ْولــيس مــن هــم هــذا البحــث أن يستقــيص كــل مــا يتعلــق بالربجميــات التعليميــة  َ ِّ

ئصها, ورشوطها, ومدى مالءمتها لألهداف, واالستثامر األمثل هلـا; فهـي خصا: اجلاهزة
ِمبثوثة يف غري مرجع ْ َ)٢٥(.  
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ًالـشافعي وأمثالـه يمثـل مرحلـة جديـدة  يف  ملحمـود "نـون والقلـم"ّولعل كتاب  ً
ُتطوير برجميات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها, وهو الكتـاب الوحيـد ممـا خربتـه مـن   ُ ْ ِ َ
مناهج تعليمية وضعت لغري العرب, الذي ترافقـه نـسخة إلكرتونيـة تـستوعب معظـم مـا 

ِّوحقيـــق يب أن أنـــوه . جـــاء يف النـــسخة الورقيـــة يف األردن َ ُ هنـــا أن إنتـــاج هـــذه النـــسخة َْ
َاإللكرتونية عمل فردي خـالص; فقـد حتمـل املؤلـف عـبء حوسـبة الكتـاب وحتويلـه إىل  ْ ََ ِّ
ْبرنامج جاهز يساند الكتاب, وهو عمل يف منتهاه يمثـل مرحلـة متقدمـة يف جـرس الفجـوة  َ

 ."ّ احلاسويب" و"ّاللساين" و "ّ الرتبوي"بني 
ً فرصــة مناســبة ملــسَثمــةوهكــذا فــإن  ّتخدم هــذا الكتــاب  للــتعلم الــذايت وتعزيــز ً

ّوتتزايد أمهية هـذا البعـد احلاسـويب . مهارات القراءة والكتابة التي هي غاية الكتاب األول
ُالرتبوي عندما جتري عملية التعليم يف بيئة غري عربية ال ت ُستعمل فيهـا العربيـة إال يف قاعـة ّ ُ َ ْْ َ

 .الدرس
َّكتاب بسهولة االسـتعامل ويـرسه, وال سـيام أن وتتميز النسخة اإللكرتونية عن ال َ ِ ِ ْ ُ

تعليامت االستخدام الرئيسية وتعليامت التنقـل يف أعـىل الـشاشة باللغـة اإلنجليزيـة, وهـي 
 .إلخ...السابق والالحق واخلروج: تعليامت ال جيهلها أي مستخدم للحاسوب, وهي

ِويمكن حتصيل املادة املرادة  بالنقر عىل الصورة  أو ا ْ ِلكتابـة, وتكـرار النقـر عليهـا َّ ْ َّ
 .إلعادة االستامع للكلمة أو النص

ِتقييم نسخة  •
ْ ُ ُ

  اإللكرتونية" نون والقلم" 
ً   يكاد إنتـاج برنـامج حاسـويب متكامـل يكـون رضبـا مـن األحـالم; فقـد تعرتيـه 
ِّنقــائص فنيــة أو علميــة أو فنيــة مــساندة, وال خيلــو أي برنــامج مــن نقــائص تقــرص بــه عــن  َ ُ َ ُ

ِ ال خيرج عـن هـذا الوضـع; ففيـه عـدد مـن النـواقص "نون والقلم "وال شك أن .  الكامل
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ِالتي يمكن تداركها لتطوير الربنامج وحتسني مستواه وخدماته; ما ينتهي إىل تزايـد جـدواه  ِْ ُ ُ
َوينبغي أن أحرتس بالقول. التعليمية ِْ َ َ ُّلعـل كثـريا مـن الفوائـت والنقـائص مردهـا لـضيق : ْ َ َ ً

ٌأو قلة إمكانيات املؤلف, وهي إمكانات فردية خالصة غـري مدعومـة, أو ألسـباب الوقت  ٌ ٌ ِّ ِّ ِ
ُو هذه بعض فوائت الربنامج تساق مذيلة  باقرتاحات إن أخـذ هبـا املؤلـف .  تقنية خالصة ِّ َ ْ ً َ َُ َ ٍ َّ ُ ُ

َضاعفت قيمة الربنامج وجدواه التعليمية  :ومنها. َْ
ًاستخدام املؤلف صورا ثابتة للحوا • ً وال شـك . رات التي أوردها يف بداية الكتـابُ

ّأن الصور الثابتة قد تشعر املتعلم بامللـل وعـدم الواقعيـة وال سـيام أهنـا مـصحوبة  ُ ِ ْ ُ َّ َ
ّبحــوار حــي واقعــي ولعــل خــري وســيلة لتجــاوز الــصور الثابتــة هــي الوســائط .  ّ

ًاملتعــددة التــي تــوفر للمــتعلم جــوا واقعيــا للمامرســة اللغويــة املناســبة ً ; إذ يمكــن ِّ
ــا ــة ممزوجــة مع ــصورة واحلرك ــصوت وال ــضمن ال ــة تت ًاســتخدام لقطــات فلمي ٍَّ ِ ٍْ .

َويسجل للكتاب أن الصور فيه حقيقية وليست مرسومة ُّ َّ َُّ َ ُ. 
َّيغلب عىل شاشة العرض أن تكون ثابتة ال تتحرك, ما يوحي بأن اللغة املستعملة  • َْ َ

 تقنيات متعددة جتعل الشاشة ويمكن التخلص من هذه الشاشة باستثامر . جامدة
 .َّيف حركة معينة تتناسب مع احلوار املقدم

ِّالظاهر أن الربنامج قد صمم للتنقل من مادة إىل أخرى باالعتامد عىل حركة اليد;  • ُ َّ ََّ
ْفإذا أردت أن تنتقل من  صوت أو صورة يف الصفحة نفسها عليـك أن تنقـر عـىل  َْ َ ََ ْ َ

! ْلعل هذا ينتهي إىل إرهاق يد املتعلم مـن كثـرة النقـرالكلمة أو الصورة املرادة, و
َولعله أجدى مثال أن يزود الربنامج بخيار يتـيح للمـستخدم حتديـد عـدد املـرات  َّ َُ ْ ً

ولعله يمكن أن حيدد الربنامج . التي يريد فيها سامع الكلمة أو الصوت أو اجلملة
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ِتكرارات معينة لألصوات واجلمل فقط , عىل أن تـؤدى هـذه ّ َ ً التكـرارات تلقائيـا  ُ
َبفاصل زمني قصري, فإذا أريد أن يتعلم الطالب نطق كلمة   ْ ُ َ ْالشمس(ُ ْوحـددت )  َّ َ ُِّ

ًتكرارات النطـق بخمـس تكـرارات جعـل بـني التكـرارين عـرش ثـوان, مـثال ٍ َ ِ و .  ُ
ٌالقول نفسه يف االنتقال مـن كلمـة أو مجلـة إىل أخـرى; إذ يمكـن أن حيـدد فاصـل  ِ َ َّ َ ُ ْ َ ٍ ٍ

ًي تلقــائي يمكــن املــتعلم مــن معرفــة أن هنــاك انتقــاال مــن كلمــة أو مجلــة إىل زمنــ َّ َ َ َِّ
ًأخرى, أما النص الكامل فإن له تدابري خمتلفة ََّ ُّ َّ. 

ًال يتيح الربنامج للمتعلم فرصا كثرية للتفاعل مع املادة املدونـة وال سـيام  النظـام  •
ْة املثـري واالسـتجابة, ويعـيل الصويت; فهو يركز عىل مبادئ التعليم املـربمج وفكـر ُ

ًوال شـك أن هـذا مفيـد جـدا لـتعلم أداء . ّمن شأن التلقـي عـىل حـساب املامرسـة َّ َ
ــتعلم  ــشعر امل ــل وي ــدفع إىل املل ــه ي ــة أداء صــحيحا, ولكن ــصويت للعربي ُالنظــام ال ًِ ْ ُ ً ّّ

ولعل خري وسيلة لتجاوز هذا النقص, وقـد فعـل املؤلـف ذلـك يف غـري . بالسلبية
ًيتاح للمتعلم خيار تسجيل نطقه ومقارنته بالنطق النموذجي وصوال موضع, أن  ّ

ُوأحسب أن ثمة بـرامج لتعلـيم اللغـات تتـضمن مـؤرشا  حيـدد . ِإىل قمة اإلجادة َِّ َ ُ ً ُ ََّ َ َّ
ّللمتعلم مقدار اقرتابه من الصواب النمـوذجي َّ ِّوعـىل التعمـيم, فـإن التـدريبات . ِ

 .ائهاينبغي أن تركز عىل تكوين املهارة وأد
ًيواجه املتعلم منذ أن يفتح الربنامج باحلروف والكلامت مكتوبـة وجـاهزة, وهـذا  • ً ْ َ

َّيدفع املتعلم إىل تساؤالت كثرية عن كيفيـة كتابـة احلـروف, ومـن هنـا فـإن تـوفري  ِ ِ ٍ ٍ
ٍمشاهد حية للكتابة العربية تبني عن شكل احلـرف واجتـاه الكتابـة العربيـة يكـون  َّ َ َ

ًمفيــدا جــدا يف اك ٌتــساب مهــارات الكتابــة العربيــة, و يوجــد عــدد مــن الربنــامج ً
 .املنشورة عىل الشبكة حتتوي عىل هذا اإلجراء
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ِيالحظ عـىل النـصوص التـي تـضمنها الكتـاب عـدم التوافـق بـني زمـن النطـق و  • ُّ ُ َ
ّظهور النص; فالقارئ يميض مـن أول الـنص إىل آخـره والـشاشة ثابتـة حتتـاج أن  ّ

َيسريها املتعلم ِّ َ َوأحسب أن هذا التدبري كان ينبغي أن يسبق بتدبري آخر يتمثل يف . ُ َْ َ ُ َّ
 :أحد اخليارات التالية

ُظهور الكلامت يف الوقت الذي تنطق فيه, وهذا يعنـي أهنـا ال تكـون ظـاهرة  -١ َ ْ ُ
 .للقارئ املستمع, وإنام تنجيل أمامه مع الصوت

ًظهور الـنص  كـامال كتابـة دون صـوت; فـإذا بـدأ القـ -٢ ارئ بـرزت الكلـامت ً
َوال شــك أن هــذا العمــل, تنــسيق . املقــروءة بلــون خمتلــف أو إضــاءة خمتلفــة َ َّ

ّالصوت والصورة واإلضاءة أو املعني البرصي, حيتاج دقة متناهية تراعي أن  ََ ُ ِ ِ
 .تكون القراءة طبيعية, وأن ال يتحول النص إىل كلامت معزولة

ًظهور مجل النص واحـدة فواحـدة قبـل القـر -٣ ُاءة بفـرتة قـصرية بحيـث يـشعر ً ِ ْ ُ
ٍالتوقف ببداية مجلة جديدة ٍ ُ. 

ًفــإذا هتيــأت للربنــامج بعــض هــذه التقنيــات كــان مــسوغا أن يظهــر الــنص كــامال  ً َّ َ ُ ْ
ًبصورته الكتابية التقليدية; تدريبا للطالب وتثبيتا ملهارته ً. 

َّأن َيتضمن الكتـاب اإللكـرتوين بـضعة تـداريب  للكتابـة العربيـة, وال شـك  •
ِاملتعلم ال  يستطيع تنفيذ هذه التداريب; ألن الربنامج ال يسمح له باإلضـافة 
ِأو التعــديل, ولعلــه مــن األفــضل اســتعامل نــسخ ورقيــة خارجيــة للتــداريب  ٍ ِ َ ََ ٍ ُ

ُوثمـة ترتيـب آخـر هـو أن . نفسها  ينفذها املـتعلم ويـستطيع املعلـم تقويمهـا
ً خمــصوصة ثــم حتــذف تلقائيــا َيـسمح الربنــامج للمــتعلم بالكتابــة يف مواضـع َُ ْ ُ ٍ

 .للتعديل
 



…NïmbäÈÛa†îÛë 

…†ÈÛaïãbrÛa–ku‰QTSPç–ìîÛìíRPPYâQTU 

  ــــــةاخلامت
َّومنتهى القول أن هذا البحث قصد إىل حتليل كتاب   للناطقني بغري "نون والقلم"َ

ِّالعربية, للوقوف عىل األسس اللـسانية والرتبويـة التـي انطلـق املؤلـف منهـا عنـدما وضـع 
. التطبيقيـة و الرتبويـة واالجتامعيـة:  نياتَّكتابه, وإنام كان ذلك باالستئناس بمبادئ اللسا

النظــام اللغــوي للعربيــة يف أصــواهتا (وقــد توقــف البحــث عنــد حتليــل املحتــوى اللغــوي 
ًو استنفد البحث جزءا مـن جهـده يف تقيـيم . ِوطرائق تقديمها) إلخ....وكتابتها ومفرداهتا َ

َّالنسخة اإللكرتونية من الكتاب; إذ تبني أن الكتاب يف  َ َّ َ ًصـورته اإللكرتونيـة مفيـد جـدا يف َ
ٍالتمكن من نظام العربية الـصويت والكتـايب, ولكنـه حمتـاج إىل بـضعة حتـسينات مـن شـأهنا  َّ ّ ّ ُّ

 .ُتعظيم  جدواه وفاعليته
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  هوامش البحث وتعليقاته

 يف دراسةحممود إسامعيل صيني, :من املعلومات عن طرائق تعليم اللغات األجنبية, انظر  ملزيد −١
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, مكتب الرتبية ", وقائع ندوات طرائق تعليم اللغات األجنبية

, ترمجة عبده أسس تعلم اللغة وتعليمهاو دوغالس براون, . ١٩٨٥, ٢جيب لدول اخلليج ,العر
تعليم اللغة و حممود كامل الناقة, . ١٩٩٤الراجحي وعيل شعبان, دار النهضة العربية, بريوت, 

, معهد اللغة العربية بجامعة أم طرق تدريسه....مداخله... أسسه...أخرى العربية للناطقني بلغات
اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري وليد العنايت, : ًوأيضا. ١٩٨٥رى, مكة املكرمة, الق

َّ, دار اجلوهرة, عامن,١, طالناطقني هبا َ٢٠٠٣   . 

 قد يكون اجلانب الصويت أكثر اجلوانب عناية لدى  الباحثني يف تعليم العربية لألجانب,  وقد −٢
تعددت اجتاهات الدراسة فبعضها بني عىل أساس تقابيل, وبعضها بني عىل أساس حتليل األخطاء, 

:  ًصوات العربية, انظر, مثالملعلومات إضافية عن تعليم األ. َّوبعضها ركز عىل طرائق التدريس
, مكتبة الطالب ١, طاألصوات العربية وتدريسها لغري الناطقني هباسعد عبد اهللا الغريبي, 
الدراسات الصوتية وتعليم اللغة العربية و أمحد خمتار عمر, . ١٩٨٦اجلامعي, مكة املكرمة, 

تب الرتبية العريب لدول  اخلليج, , مك١, وقائع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, جلألجانب
, وقائع تعليم اللغة العربية لغري أخطاء داريس اللغة العربية يف النطقعبد الرحيم, . و ف. ١٩٨٩

مشكالت تعليم ومتام حسان, . ١٩٨٩, مكتب الرتبية العريب لدول  اخلليج, ١الناطقني هبا, ج
ربية, جامعة أم القرى, مكة املكرمة, العدد , جملة معهد اللغة العاألصوات لغري الناطقني بالعربية

 اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري ووليد العنايت,. ٣٦٤_٣٥٣, ص١٩٨٤الثاين, 
, معهد ١, طأساسيات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباو عبد العزيز العصييل, . الناطقني هبا

  .١٤٢٢كرمة, البحوث العلمية بجامعة أم القرى,مكة امل
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وليد :  يف الصوائت العربية وأثرها يف أخطاء الناطقني بغري العربية فيها تفاصيل وافية عن الطول−٣

 . اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباالعنايت,

, دار ورد للنرش والتوزيع, ١, طمهارات القراءة والكتابة للمبتدئني..... نون والقلم حممود الشافعي, −٤
 .باللون األمحر يف األصل) ال( وقد رسمت .١٩٠, ص ٢٠٠٥

 .١٩٣−١٩٢, ص بتدئنيمهارات القراءة والكتابة للم..... نون والقلم حممود الشافعي, −٥

أوهلام  تعليم : تعليم الكتابة العربية للناطقني بغري العربية يف اجتاهني رئيسسني    تتمثل أهم اجتاهات  −٦
الكتابة العربية وأساليبها, وأهم صعوبات الكتابة العربية, والثاين حتليل أخطاء الطلبة األجانب يف 

وقضاياها الكتابة العربية, ملزيد من املعلومات عن تعليم الكتابة العربية لغري الناطقني بالعربية 
... أسسه...أخرى تعليم اللغة العربية للناطقني بلغاتحممود كامل الناقة, : ًانظر, مثال

 و. أساسيات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, و عبد العزيز العصييل, طرق تدريسه....مداخله
 أخطائهم الكتابية لتعليم العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء بناء برنامج عالجيرهيف العيساوي, 

دراسة يف و حاج يارس بن اسامعيل, . ١٩٩٤, رسالة دكتوراه خمطوطة, جامعة بغداد, الشائعة
, رسالة ماجستري خمطوطة, التحليل اللغوي ألداء داريس العربية من املاليزيني يف اجلامعات األردنية

ِّو عمر الصديق عبد اهللا, . ٢٠٠٠اجلامعة األردنية, عامن,  األخطاء اللغوية التحريرية لدى حتليل ِّ
, معهد اخلرطوم الدويل للغة طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية الناطقني باللغات األخرى

 .٢٠٠٠العربية, اخلرطوم, 

, دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية  عبد احلميد عبد اهللا ونارص الغايل, −٧
 .٨٨−٨٠ االعتصام, القاهرة, ص

  , ٢٠٠٢َّ, دار وائل للنرش والتوزيع, عامن, ١, طيف اللغة والرتبيةبحوث  حممد عاميرة, −٨
 .١٠٤ −٨٧ص 
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 لبيرت عبود  Elementary Modern Standard Arabic  الكتاب املقصود هو كتاب−٩

  ٤٧−٣٣, صبحوث يف اللغة والرتبية: َّوآخرين, وهو يدرس يف جامعة ميتشيغن, انظر كتابه

 غالبية الكتب التي تناولت أساليب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا تضمنت تفصيالت حول  −١٠
ّعمر الصديق عبد اهللا, :  ً,  وانظر أيضا٦تعليم املفردات, وال سيام ما ورد يف اهلامش وسائل ِّ

بية لغري الناطقني هبا, مكتب الرتبية  تعليم اللغة العر"وقائع ندوات  ,اللغوي اإليضاح للدرس
 ١٩٨٥, ٢جالعريب لدول اخلليج ,

  .٢٧, صمهارات القراءة و الكتابة للمبتدئني.... نون والقلم حممود الشافعي,   −١١

 تفاصيل وافية عن أمهية األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية يف كتاب  ناصف مصطفى عبد  −١٢
, هبامع أمثلة يف تعليم العربية لغري الناطقني ....األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةالعزيز, 

 ., دار املريخ, الرياض١٩٨٣ , ١ط

 .٧٧, ص...نون والقلم حممود الشافعي, −١٣

  ٨٦., ص...نون والقلمود الشافعي,  حمم−١٤

 .٧٩ حممود الشافعي, نون والقلم, −١٥

  .١٧٧ حممود الشافعي, نون والقلم, ص−١٦

 .١٤٦, ١٣٩, ٩٦, ٧٥ ,٧٤ , ٦٩ص:    وردت هذه األمثلة يف الكتاب عىل الرتتيب التايل−١٧

  .٢٢٧  نون والقلم, ص−١٨

 .٢٢٧حممود الشافعي, نون والقلم, ص   −١٩

  .٢٥٠−٢٢٣بحوث يف اللغة والرتبية حممد عاميرة, −٢٠
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وكانت . ١٦٠−١٤٩, عامن, ص ٢٠٠٥ل, , دار الكرم١, طمن قضايا اللغة العربيةداوود عبده,  −٢١

هذه الدراسة قد نرشت يف املجلة العربية للدراسات اللغوية, معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية, 
  .١٩٨٥املجلد الرابع, العدد األول, 

 .استعامل املفردات اجلديدة يف تراكيب غري جديدة: هكذا وردت وأظن أهنا ينبغي أن تكون  −٢٢

, ١, طاستخدام احلاسوب واإلنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليمالرسطاوي,   جودت سعادة وعادل −٢٣
  .٣٢٠, ٣١٩, ٣٠٨, ٢٩٨: , ص٢٠٠٣دار الرشوق, عامن,

٢٤ −  Mashael A. Al_Hamly, A Study of the Effectiveness of Arabic 

CAAL: The Learners Views, Arab Journal for the Humanities, 

Kuwait University, No83,2003.  

, دراسة وصفية تقويمية لبعض برامج احلاسوب يف تعليم العربيةممدوح نور الدين, :  ً انظر مثال−٢٥
مد بن سعود حم , جامعة اإلمام"تقنية املعلومات والعلوم الرشعية والعربية"السجل العلمي لندوة 
 .٦٦٧ −٦٣٩, ص٢٠٠٧اإلسالمية, السعودية, 
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  مراجع البحث
 باللغة العربية: ً  أوال

, وقائع تعليم اللغة العربية لغري الدراسات الصوتية وتعليم اللغة العربية لألجانبأمحد خمتار عمر,  −
 . ١٩٨٩, مكتب الرتبية العريب لدول  اخلليج, ١الناطقني هبا, ج

, جملة معهد اللغة العربية, جامعة أم مشكالت تعليم األصوات لغري الناطقني بالعربيةان,  متام حس−
 .٣٦٤_٣٥٣, ص١٩٨٤القرى, مكة املكرمة, العدد الثاين, 

, ترمجة نارص بن غايل وعبد اهللا الشويرخ, النرش ٢٠٠١,  تطوير مناهج تعليم اللغةجاك ريتشاردز, −
 .٢٠٠٧د, الرياض, العلمي واملطابع, جامعة امللك سعو

, ١, طاستخدام احلاسوب واإلنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم جودت سعادة وعادل الرسطاوي, −
  .٢٠٠٣دار الرشوق, عامن,

دراسة يف التحليل اللغوي ألداء داريس العربية من املاليزيني يف اجلامعات  حاج يارس بن إسامعيل, −
 . ٢٠٠٠امعة األردنية, عامن, , رسالة ماجستري خمطوطة, اجلاألردنية

وكانت هذه . ١٦٠−١٤٩, عامن, ص ٢٠٠٥, دار الكرمل, ١, طمن قضايا اللغة العربيةداوود عبده,  −
الدراسة قد نرشت يف املجلة العربية للدراسات اللغوية, معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية, املجلد 

  .١٩٨٥الرابع, العدد األول, 
, ترمجة عبده الراجحي وعيل شعبان, دار النهضة العربية,  تعلم اللغة وتعليمهاأسسدوغالس  براون,  −

 . ١٩٩٤بريوت, 
, منشورات بني املناهج واالسرتاتيجيات..ًتعليم اللغة اتصاليا رشدي طعيمة وحممود كامل الناقة, −

 .٢٠٠٦ إيسيسكو, _املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة



…NïmbäÈÛa†îÛë 
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بناء برنامج عالجي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء أخطائهم الكتابية   رهيف العيساوي, − 

 . ١٩٩٤, رسالة دكتوراه خمطوطة, جامعة بغداد, الشائعة
, مكتبة الطالب اجلامعي, ١, طاألصوات العربية وتدريسها لغري الناطقني هبا سعد عبد اهللا الغريبي, −

 .١٩٨٦مكة املكرمة, 
, دار أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةاهللا ونارص الغايل,  عبد احلميد عبد −

 .االعتصام, القاهرة
, معهد البحوث العلمية ١, طأساسيات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عبد العزيز العصييل, −

 . هـ ١٤٢٢بجامعة أم القرى, مكة املكرمة, 
ّ عمر الصديق عبد اهللا, −  تعليم اللغة العربية لغري "وقائع ندوات   اإليضاح للدرس اللغوي,وسائلِّ

 ١٩٨٥, ٢جالناطقني هبا, مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ,
ِّ عمر الصديق عبد اهللا, − حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم الدويل للغة ِّ

 .٢٠٠٠ الدويل للغة العربية, اخلرطوم, , معهد اخلرطومالعربية الناطقني باللغات األخرى
أخطاء داريس اللغة العربية يف النطق, وقائع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, عبد الرحيم, .  ف−

 . ١٩٨٩, مكتب الرتبية العريب لدول  اخلليج, ١ج
 بن هادي , ترمجة سعد٢٠٠١, تطبيقات احلاسب اآليل يف اكتساب اللغة الثانية  كارول شابل, −

 .٢٠٠٧القحطاين, النرش العلمي واملطابع, جامعة امللك سعود, 
 .٢٠٠٢.َّ, دار وائل للنرش والتوزيع, عامن, ١, طبحوث يف اللغة والرتبية حممد عاميرة, −
 تعليم اللغة العربية " وقائع ندوات  يف طرائق تعليم اللغات األجنبية,  دراسةحممود إسامعيل صيني,   −

 . ١٩٨٥, ٢جقني هبا, مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ,لغري الناط
, ١, طمهارات القراءة والكتابة للمبتدئني من غري الناطقني بالعربية..... نون والقلم حممود الشافعي, − 

 .٢٠٠٥دار ورد للنرش والتوزيع, 
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, طرق تدريسه....لهمداخ... أسسه...تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة, −

 .١٩٨٥معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى, مكة املكرمة, 
 السجل العلمي دراسة وصفية تقويمية لبعض برامج احلاسوب يف تعليم العربية, ممدوح نور الدين, −

حممد بن سعود اإلسالمية,  , جامعة اإلمام"تقنية املعلومات والعلوم الرشعية والعربية"لندوة 
  .٦٦٧ −٦٣٩, ص٢٠٠٧ة, السعودي

, دار اجلوهرة, ١, طاللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  وليد العنايت, −
َّعامن, َ٢٠٠٣  . 

مع أمثلة يف تعليم العربية ....األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز,  −
 .دار املريخ, الرياض, ١٩٨٣ , ١, طلغري الناطقني هبا

  
ًثانيا  باللغة اإلنجليزية: ً
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